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  ـةـالمقدم

�ϢѧѧδΑ�Ϳ�ΪѧѧѧϤΤϟϭ�Ϳ��Γϼѧѧμ ϟϭ�ϡϼѧѧѧδϟϭ�ϰѧѧѧϠϋ��ΎϧΪϴѧѧγ�ΪѧѧѧϤΤϣ�ϑήѧѧѧη��ϖѧѧϠΨϟ�ϢΗΎѧѧѧΧ�Ύ˯ѧѧѧϴΒϧ˴Ϸ�

  .البخاري رواه)وعلمھ القرآن تعلم من خیركم( القائل والمرسلین

   إذ َأن ةـالدائم ةـوالممارس بالتلقي كونی أن ینبغي الكریم القرآن تالوة تعلم أن شك ال

  علىوحدھا،  التجوید كتب ةـدراس خالل من تمی أن یمكن ال ةـالصحیح التالوة تعلم

 ، ومن ثم تطبیقھا  ةـالنظری ةـالناحی من األحكام على التعرف يـف أھمیتھا من الرغم

  . نمتِق قارئ بإشرافعملیًا 

 قواعد والتعلیق بالشرح ولیتنا الذي الكتاب ھذا عدادي عاله بإـجل ف اهللا أكرمني لقد

  ، وقد ةـالشاطبی طریق من عاصمشیخھ  عن حفص روایة على التجوید علم وأحكام

، ة مستنیرة، وتنقیحھ وتجویدهـى على مراجعتھ مراجعـھ األولـدأبُت منذ إصدار طبعت

  ح كلما كان ذلك ضروریًا مع ـى زیادة التوضیـى االختصار أحیانًا وإلـوعمدت إل

   ة فقط،ـة التطبیقیـي التعلم من الناحیـعلى المعلومات التي یحتاجھا الراغب فالتركیز 

ى توثیق مصدر كل معلومة على حدة، واكتفیت بالتأكد من صحة المعلومات ـولم ألجأ إل

ة الكتاب دون إرھاق القارئ بكثرة الحواشي ـمع ذكر المراجع التي استخدمتھا في نھای

   وتعمیم األحكام فھم یسیروذلك لت ،عن تدبر األفكار ي قد تشغلھـالت التـوالتفصی

."دـالتجوی علم يـف المفید لمیّسرا"ھ تسمیت مع الكتاب محتوى یتناسب لكي، الفائدة

 علم صطلحاتم معظم تعریف شملت التي جداولال من العدید الكتاب تمنض وقد

  ة، حد على التجوید أحكام من حكم كل على المحلولة والتمارین مثلةألا، والتجوید

 على تشتمل كونھا كنموذج بلدال سورة من التجوید أحكام استخراج على محلوًال وتمرینًا

  . التجوید أحكام مختلف

 خالل من الكریم القرآن تالوة يـف ةـالشائع خطاءاأل بشأن تنبیھات كذلك ھنتموض

   وآداب لائفضاألول : ملحقین بھ وألحقت خریناآل ومالحظات الخاصة يـمالحظات

.  الكریم القرآن حفظ طرق مقترحاتالثانـي و، الكریم القرآن تالوة
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 إعادة عند االعتبار بعین ألخذھا اقتراحات أو مالحظات ةأی تلقيب أرحب وانني

یرغب من لكل عونًامرجعًا و یكون أن آمًال، مجانًا دائمًا سیقدم الذي الكتاب طباعة

.)وسلمعلیھاهللاصلى( اهللا رسول على نزل كما لكریما القرآن تالوة تعلم يـف

ϻ�ϲϨόѧѧδϳ�ϵ˷·�ϥ�ϪѧѧΟϮΗ�ϞѧѧϳΰΠΑ�ήϜѧѧθϟ�Ϣϴѧѧψϋϭ�ϹϥΎѧѧϨΘϣ�ѧѧϟ·˰ϰ�Ϟѧѧϛ�Ϧѧѧϣ�Ϊѧѧϣ��ѧѧϟ˰ϲ�Ϊѧѧϳ�ϥϮѧѧόϟ�

ѧѧϓ˰ϲ�ΩΪѧѧϋ·�άѧѧϫ�ΏΎѧѧΘϜϟ�ˬκ ѧѧΧϭ�ήϛάѧѧϟΎΑ�ϼ˱ѧѧϛ�Ϧѧѧϣ�ΓάΗΎѧѧγϷ��ΩΎѧѧ˷ϤΣ�ήѧѧϤϋ��ϭ�ϥΎѧѧπ ϣέ�ΩϮѧѧϤΤϣ

Ϡϴѧѧѧμ ΑϪ��ϮѧѧѧΑ�ϦϤΣήϟΪѧѧѧΒϋϭ�ϥϮѧѧѧϴϠϏ��Ϯη�ϮѧѧѧΑ�ΪѧѧѧϤΤϣ�ϦѧѧѧδΣϭѧѧѧϳ˰ϪϤ��Σ�ΪѧѧѧϤΤϣϭѧѧѧγΪϋ�Ϧѧѧѧδϲ˰��

ϭѧѧѧϠϴπ ϓΔ˰���ΪѧѧѧϤΤϣ�ΦϴѧѧѧθϟΩΎѧѧѧηέ�ϖѧѧѧϳήϣΰϟ����ήѧѧѧπ Χ�ϮѧѧѧΑ�ϥϮϣ́ѧѧѧϣ�έϮΘϛΪѧѧѧϟϭϦϳάϟ��ϲ˰ѧѧѧϧϭΩϭί

ϘΑΎδϟ�ΕΎόΒτϟ�ϰϠϋ�ϢϬΗΎψΣϼϤΑ˰�����ѧόΒτϟ�ϩάѧϫ�ΩΪѧϋ·�ΪѧϨϋ�ΎѧϬϨϣ�ΪϳΪόϟΎΑ�ΕάΧ�Ϊϗϭ�ΔΔ˰���ϡΪѧϘΗϭ�

Ϛϟάϛ��ήϜθϟΎΑ�ϞϳΰΠϟ�ϟ·˰ϰ�Ϸ�ΫΎΘѧγ��έϮΘϛΪѧϟ��ϦѧϤϳ��ϱΪѧηέ��ΪϳϮѧγ��ѧϠϋ˰ϰ��Ύѧϣ��ϪѧϣΪϘϳ��Ϧѧϣ��ѧη˰Ρή��

ϡΎѧѧϜΣϷ�ΪѧѧϳϮΠΘϟ�Ϧѧѧϣ�ϝϼѧѧΧ�ΞϣΎѧѧϧήΑ�"ϒѧѧϴϛ�ϧήѧѧϘ�ϥήѧѧϘϟ�ϢϳήѧѧϜϟ"��ϪѧѧΜΒΗ�ϱάѧѧϟ�Δѧѧτ Τϣ�ήѧѧϗ�

ѧѧϴΎπ ϔϟΔ˰�ϭϱάѧѧϟ�ϥΎѧѧϛ�ѧѧϟ˰ϲ�Ύ˱ѧѧϧϮϋ�ѧѧϓ˰ϞϳΪѧѧόΗ�ϲ�ξ ѧѧόΑ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϟ�ΔϓΎѧѧο ·ϭ�ΕΎѧѧϣϮϠόϣ�ϯήѧѧΧ�

ϰѧѧѧϟ·�όΒτϟ��ϦϴѧѧѧΘ�ѧѧѧϴϧΎΜϟΔ˰��ѧѧѧΜϟΎΜϟϭΔ˰����ϡΪѧѧѧϘΗϭ�ήϜѧѧѧθϟΎΑ��Ϛϟάѧѧѧϛ��ѧѧѧϟ·ϰ˰�Ϸ�ΫΎΘѧѧѧγ��Ϟѧѧѧο Ύϔϟ���ΪѧѧѧϤΣ

ΰϳΰόϟΪѧѧѧΒϋ�ϱάѧѧѧϟ�ѧѧѧϟϮΗϰ˰�ѧѧѧϴϠϤϋ˰ѧѧѧόΟήϤϟ�Δ˰ϭ�ΔϴΤѧѧѧμ Η�Ϸ˴Ύ˯ѧѧѧτΧ�ѧѧѧϳϮϐϠϟΔ˰���ϲ˰ѧѧѧϧΩϭί �ΎѧѧѧϤϛ

ϰѧѧѧϠϋ�ϪѧѧѧΗΎψΣϼϤΑ�ѧѧѧόΒτϟϷ˴�Ι ϼΜѧѧѧϟ�ΕΎϰ˰ѧѧѧϟϭ��ϡΪѧѧѧϘΗϭ�ήϜѧѧѧθϟΎΑ�ѧѧѧϟ·˰ϰ�·ѧѧѧΑ˰ϲϨ�ΩΎѧѧѧϳ�ϱάѧѧѧϟ�ϝάѧѧѧΑ�

˱ΩϮѧѧϬΟ�ѧѧΜϴΜΣΔ˰�ѧѧϓ˰ϲ�ΚѧѧΤΒϟ�Ϧѧѧϋ�ξ ѧѧόΑ�ϊѧѧΟήϤϟ�Ϧѧѧϋ�ϖѧѧϳήσ�ϹΖѧѧϧήΘϧ�ѧѧΘϟϭϲ˰�ΎϬΘϣΪΨΘѧѧγ

�ѧѧϓ˰ϲ��ΩΪѧѧϋ·��ϖѧѧΣϼϣ��ΏΎѧѧΘϜϟ�ˬ�ϡΪѧѧϘΗϭ�ϜѧѧѧθϟΎΑή��Ϛϟάѧѧϛ��ѧѧϟ·˰ϰ��ΪϴѧѧδϟϦϳ��ΰѧѧΘόϣ��ϥΎΣήѧѧγ��ϡΎѧѧѧθϫϭ

  .ي طباعة الكتابـف للمساعدة شرف

  وأخص الكتاب إعداد على شجعني من كل ىـإل الجزیل الشكر أسدي أن یفوتني وال

 يـف الكریم القرآن تالوة دراسة ةـحلق يـف يـوزمالئوأبنائـي،  يـزوجت بالشكر

 أعضاء يـزمالئكذلك و، عمان بمدینة العلي تالع ةـمنطق يـف الكائن الوفاق مسجد

  .االردن يـف ةـجتماعیاال ةـللتنمی ةـقلقیلی ةـلجمعی ةـاالداری ةـالھیئ

ϻϭ�ѧѧѧѧϨΗϮϔϳϲ˰��Ϛϟάѧѧѧѧϛ�ϥ�ѧѧѧѧϫ˰ϱΪ�ѧѧѧѧϴΧ˰ήάϫ�ѧѧѧѧΘϜϟ˰ΏΎ�ѧѧѧѧϟ·ϰ˰�ѧѧѧѧϟϭ˰ϱΪ�ϱάѧѧѧѧϟ�ѧѧѧѧϟϮΗϰ˰�ѧѧѧѧΘϴΑήΗϲ˰

ϲˬѧѧѧϤϴϠόΗϭ�ѧѧѧϟ·ϭϰ˰�Ρϭέ�ѧѧѧΗΪϟϭϲ˰���ΎѧѧѧϬϤΣέ�Ϳ�ѧѧѧϤΣέ�˰˱Δѧѧѧόγϭ˰˱Δ�ϜѧѧѧγϭΎϬϨ�ϴѧѧѧδϓ�ѧѧѧΗΎϨΟϪ˰����

.وثواب خیر فیھ ما كل ىـإل ملھمتي كانت التي

  ینـالمحسن زيـیج واهللا

  القادر حیلوز عبداهللا  عبد
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  األول البـاب

  التجویــد علــم

  .التحسین وھو جعل الشيء أكثر جودًة وإتقانًا: لغـًة  دـالتجوی

 يـف ومستحقھ حقھ إعطائھ مع الصحیح جھمخر من حرف كل إخراج: واصطالحًا 

  .القرآن الكریم قراءة عندواالبتداء   والوقف الوصل تحاال

نسان عند ي جسم اإلـھو مكان خروج الحرف من أعضاء النطق فمخـرج الحـرف

  .الثالث بابال يـف تفصیلبال الحروف بیان مخارج یأتـيبھ وس النطق

 الحروف من غیره عن بھا ویتمیز تالزمھ التي الذاتیة إظھارصفاتھ ھو الحـرف حـق

 من وغیرھا والتكریر والقلقلة واإلطباق واالستفال واالستعالء والشدة الجھرك

  .لحروفا صفات ي بابـتفصیل فبال بیانھا سیأتـي التي  الصفات

 وحركة لصفات تبعًا بھا یتصف التي ةـالعرضی ھـصفات إظھار ھو الحـرف مستحق

والتفخیم والترقیق المـّدو والقلـب واإلخفاء واإلدغام كاإلظھار یجاوره الذي الحرف

  .الحقًا  تفصیلبال بیانھا سیأتـي التي الصفات من وغیرھا

 عند بھا االلتزام یجب التي حكامواأل القواعد یبین الذي العلم ھو دـالتجوی مـوعل

  .خارجھا أم الصالة أداء خالل ذلك َأكان  سواٌء الكریم القرآن تالوة

 من جماعة عرفھا فإذا، ةـكفای فرض ھو دـالتجوی امـوأحك دـقواع حكـم تعلـمو

بعلوم  تھتم التي والھیئات المؤسسات انتشار وبفضل. باقیھم عن ثماإل سقط المسلمین

  .اهللا شاء إن موجودة تبقى التجوید وأحكام بقواعد ةـالمعرف نإف،  القرآن الكریم

   يـف جل لقولھ القرآن یقرأ من ى كلعل فرض فھو، أّمـا العمـل بقواعـد التجویـد

)١٢١البقرة آیة( :عاله

�άѧϟ�ϲѧϐΒϨϳ�Γ˯ήѧϗ��ϥήѧϘϟ�ϢϳήѧϜϟ�ΎѧϤϛ�ϩΎѧϘϠΗ�ϝϮѧγέ�Ϳ)�ϰϠѧλاهللا�ϪѧϴϠϋ�ϢϠѧγϭ(�Ϧѧϣ�ѧϳήΒΟϞ����

.المحققینطریقعنإلیناوصلحتىللتابعینفعلموهألصحابھ وعلمھاألمینالروح



٨

   ة بإشراف ـیتم تعلم تالوة القرآن الكریم بالتلقي والمشافھأن وجدیر بالذكر أنھ ال بد 

ھناك ألفاظًا ال ُتتقن َألن ،)وسلمعلیھاهللاصلى( اهللا برسول سنده تصلیقارئ متِقن 

ي تعلم القراءة ـوینبغي أن یكون لدى من یرغب ف. مرات بالسماع واإلعادة عدة إآل

رسم المصحف كالمقطوع والموصول، وما ُكتب بالتاء أو بالھاء، بة إلمام ـالصحیح

 بیانھااللفظ أو الرسم وغیرھا، والتي سیأتـي  من ناحیةوالمحذوف من حروف المـّد

معرفة بقواعد اللغة العربیة، وأن یّطلع على كما ینبغي أن یكون لدیھ  الحقًا، بالتفصیل

  .ةـتفاسیر اآلیات لكي یتمكن من معرفة مواضع الوقف واالبتداء الصحیح

:ـنـاللحـ

  .قراءةال يـف الصواب عن نحرافاال :واصطالحًا ،الخطأ:لغـًة اللحن

  :قسمین إلى  اللحن یقسم 

  :لحـن جلـي واضـح -أ

  كأن بحرف حرف كتبدیل اإلعراب أو بالمعنى فیخل األلفاظ على یطرأ الذي الخطأ ھو

 حركة أو المرفوع، ونصب المنصوب كرفع بأخرى حركة تبدیل أو صادًا، السین یجعل

 حذف أو مد، حرف ھاـمن یتولد ثـیبح الحركة إشباع أو ، بحركة سكون أو بسكون

 واضحًا جلیًا وُسّمَي .المخفف تشدید أو المشدد فـتخفی أو آخر، حرف أي أو المـّد حرف

 من كل یأثم شرعًا حرام حنـالل نـم وعـالن وھذا بمعرفتھ، العلم وأھل القراء كل الشتراك

  .التعلم على قادر وھو جھًال أو  عمدًا یرتكبھ

:لحـن خفـي مستتـر -ب

Ϯϫ�τ́Ψϟ�ϱάϟ��ήѧτϳ��ϰѧϠϋ��ϑϭήѧΤϟ��ϞѧΨϴϓ��ϝΎѧϤϜΑ��ΎϬΗΎϔѧλ��ΎѧϤϛ��ϞѧΨϳ��ϑήѧ˵όΑ�˯ΩϷ��ϴΤѧμ ϟ�

Γ˯ήѧѧϘϟ�ϥήѧѧϘϟ�ϢϳήѧѧϜϟ�ϥϭΩ�ϥ�ϞѧѧΨϳ�ϰϨόϤϟΎѧѧΑ��ϲϤѧѧγϭ�Ύ˱ѧѧϴϔΧ�˱ήΘΘѧѧδϣ�ϪѧѧΘϓήόϤϟ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧΒϗ�Ϟѧѧϫ�

  :درجتین إلى تقسیمھ ویمكن. غیرھم دون االختصاص

ѧѧϟϭϷϰ˰��ϙήѧѧΗ�ϢѧѧϜΣ�ήϫΎѧѧχ���ΪѧѧϳϮΠΘϟ�ϡΎѧѧϜΣ�Ϧѧѧϣ�Δ˰ѧѧϨϐϟΎϛ�ϭ�Ϊ˷ ѧ˰ѧϤϟ��ϭ�ϡΎѧѧϏΩϹ���Ϧѧѧϣ�ϩήѧѧϴϏ�ϭ

  .یماحرت مكروه اللحن من النوع وھذا األحكام التي سیأتـي تفصیلھا الحقًا،

ϭΔ˰ѧѧϴϧΎΜϟ��ϙήѧѧΗ�ϢѧѧϜΣ�ϖѧѧϴϗΩ�ι ΎѧѧϘϧΈϛ�ΔѧѧΟέΩ�ΔѧѧϨϐϟ�ϭ�ΔѧѧΟέΩ�ϢϴѧѧΨϔΘϟ�ϭ�έΪѧѧϘϣ�Ϊ˷ ѧ˰ѧϤϟ�ΎѧѧϫήϴϏϭ�

  .مكروه اللحن من النوع وھذا متقنًا، مقرئًا كان من إآل لھا بھتنی ال قد التي األخطاء من



٩

  األول ـلـالفص

  ـالوةــالت بــمراتـ

   :يـوھ منھا مرتبة بأي التالوة یجوز )سرعات( مراتب ثالث الكریم القرآن لتالوة

:) يـالتأن( التحقیـق-١
  .التعلیم مجالس يـف  بھ قرأوُی وطمأنینٍة بتأٍن الكریم القرآن تالوة ھو لتحقیـقا

 نقصان وال فیھ زیادة غیر من ھـحقیقت على بالشيء ي اإلتیانـة فـالمبالغ معناه والتحقیق

 الھمز، وتحقیق  الغنـة، وتوفیة، المـّد إشباع من حقوقھا الحروف إعطاء یعني فھو، منھ

وبیانھا باخراج  فالحرو وتفكیك، الساكنة الحروف وتسكین، وتحقیقھا الحركات وإتمام

، الجائز الوقف على والوقفھا بشكل صحیح وواضح، صفات وإبرازبعضھا من بعض، 

  .تكلف والإفراٍط وال تجاوٍز غیر من كملاأل وجھھا على األحكام بكل واإلتیان

:) سراعاإل( رـْدالَح-٢
 آنالقر تالوةالسرعة فـي : والحدور أي الھبوط، واصطالحًا اإلسراع :لغة الحـدر

بإخراج  القراءة تكوندون إسقاط أي منھا، و التجوید أحكام مراعاة مع الكریم

الحروف من مخارجھا الصحیحة ونطق الحركات على الحروف بسرعة وذلك بھدف 

المـّد، ویكون بقصر ة للفوز بأعظم الثوابـقراءة أكبر قدر ممكن من اآلیات القرآنی

  . الحقًا كما سیأتـي بیانھ  )المنفصل والعارض للسكون واللین والصلة الكبرى لمـّدا (ائزلجا

:)التوسط( التدویـر -٣

 تالوةال وتكون، التجوید أحكام مراعاةمع والحدر التحقیق بین وسطى مرتبة ھو التدویـر

  .ائزلجا المـّدوبتوسط   والتأنـي بین االسراع 

  :قال ابن الجزري رحمھ اهللا

  َحدٍر وتدویـــٍر وكلٌّ ُمتَبــع   قـرأ القـرآُن  بالتحقیــق مـع      وُی

  ً بالعربـــيً مجوَّدامع ُحسن  صوٍت بُلحوِن العرب      مرتـــَّال



١٠

  الثانــي لـالفص

  ةـوالبسمل اذةـاالستع

راءةـالقھ الجائـزة عنـد ـواألوج

:اذةـاالستع
�˱Δ˰ѧѧϐϟ�ΓΫΎόΘѧѧγϻ���ѧѧμ Θϋϻϭ�˯ΎѧѧΠΘϟϻΎ˱Σϼτѧѧλ ϭ�ˬϡΎ��ϻ��ѧѧϧΎΤΒγ�Ϳ�ϰѧѧϟ·�˯ΎѧѧΠΘϟ˰ѧѧϟΎόΗϭ�Ϫ˰�ϰ

  .وساوس الشیطان إبعادوطلب 

��ˬΓΪѧѧϳΪϋ�ώϴѧѧλ �ΓΫΎόΘѧѧγϼϟ�Ύ˱ϋϮϴѧѧη�ΎѧѧϫήΜϛ��φѧѧϔϟ)ΫϮѧѧϋ��ϢϴΟήѧѧϟ�ϥΎτϴѧѧθϟ�Ϧѧѧϣ�ͿΎѧѧΑ(�ϭ���φѧѧϔϟ

�����ΪѧϨϋ�ΔΒΤΘѧδϣ�˯ΪѧΒϟ�Α��Γ˯ήѧϘ�ϥήѧϘϟهـي و)الرجیم الشیطانباهللا السمیع العلیم من  أعوذ(

:عاله يـف جل لقولھوقیل واجبة ، وسطھا يـفول السور أو أ يـف الكریم

)٩٨ ل آیةالنح(

، القراءة مع جماعة يـفوعند االبتداء ، التعلیم ومجالسالمحافل  يـف باالستعاذة یجھرو

وقد اتفق  والجماعیة لغیر الذي یبدأ بالقراءة  المنفردةالصالة والقراءة  يـفا بھرَُّسوُی

       .االستعاذة لیست من القرآن الكریم العلماء على أّن

   :البسـملة
ϢδΑ��ϢϴΣήѧϟ�ϦϤΣήϟ�Ϳ(��ϰΗΆѧ˵ϳϭ���ΓέϮѧγ�Ϟѧϛ�ϝϭ�ΎѧϬΑ�����Γ˯ήѧΑ�ΓέϮѧγ�Ϊѧϋ( ھي لفظالبسملة

ϥϮѧѧϜϴϓ�Ϊ˯ѧѧΒϟ�ΎѧѧϬΑ�ϻΎΑΓΫΎόΘѧѧγ�Ϋϭ�ςѧѧϘϓ��ΔϠϤѧѧδΑ�ϥϭΪѧѧΑ�ΎѧѧϬϟϭΰϨϟ�Ϛѧѧϟ��˴ѧѧ˷ϣΎ�Ϋ·����Ϧѧѧϣ�ΉέΎѧѧϘϟ�ΪѧѧΘΑ

����ϪѧϣΪϋϭ�ΔϠϤѧδΒϟΎΑ�ϥΎѧϴΗϹ�Ϫѧϟ�ί ϮΠϴϓ�έϮδϟ�ς γϭ��ϭ�ήѧϬΠϳ�����Γ˯ήѧϘϟ�ΡΎѧΘΘϓ�ϥΎѧϴΒϟ�ΔϠϤѧδΒϟΎΑ�ˬ

  .وطرد وساوس الشیطان، السامعین وإنصات، واستحضار قلب القارئ

معینة ،   قراءة آیات قبلجب ااإلتیان بالبسملة و أن وكان االمام الشاطبي رحمھ اهللا یرى

   :عاله  يـف قولھ جل فصلتمن سورة )٤٧(نحو بدایة اآلیة رقم 

و��Δѧϳϵ�ΔѧѧϳΪΑ)١٤١(��ΓέϮѧѧγ�Ϧѧϣ�ϡΎѧόϧ˴Ϸ��ϞѧѧΟ�ϪѧϟϮϗ��ѧϓ˰ϲ�ϩϼѧѧϋ�����

��ΎѧѧѧϤϟ�ѧѧѧϓ˰ϲ��ϵ�ϩάѧѧѧϫ�ήѧѧѧϛΫ�ΪѧѧѧόΑ�ΕΎѧѧѧϳ��ΓΫΎόΘѧѧѧγϻ��

   .ى الشیطان الرجیم كونھ أقرب ما ذكرـرجوع الضمیر إلب  امیھمن اإل ًةمباشر



١١

  :راءةـداء القـد ابتـعن زةـالجائ األوجھ

:عـع الجمیـقط -١

 من باهللا أعوذ: ھكذا السورة،عن أول قطع البسملة عن البسملة و االستعاذةقطع  أي

.  ثم یقرأ یقفو ، قرأثم ی القارئ فیق،الرجیم الشیطان
  .بالسكون المحض ة الموقوف علیھاـاألخیرمن الكلمالحرف  تسكینھنا  ویتعین

:عن الثانـي ووصل الثانـي بالثالثع األول ـقط -٢

 من باهللا أعوذ:ھكذا  أول السورة مععن البسملة ووصل البسملة  االستعاذةقطع  أي 

ثم یقرأ القارئ یقف ،الرجیم الشیطان

.ي كلمة ـھنا تحقیق كسرالمیم ف ویتعین.

:الثانـي عن الثالث عـقطبالثانـي واألول  لـوص-٣

 من باهللا أعوذ: ھكذا السورة أولثم یقرأ  القارئ یقف ،بالبسملة االستعاذةوصل  أي

ِالشیطان الرجیم ،ثم یقرأ القارئ یقف

.الرجیم(ي كلمة ـحرف المیم فركس قیقھنا تح ویتعین(.

:عـل الجمیـوص -٤

ϱ��Ϟѧѧλ ϭΘѧѧγϻΓΫΎό�ϭ�ΔϠϤѧѧδΒϟ�ϊѧѧϣ�ΔϠϤѧѧδΒϟ�Ϟѧѧλ ϭ�ϝϭ�ϊѧѧϣΓέϮѧѧδϟ�άѧѧϜϫ��ΫϮѧѧϋ�ͿΎѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�

ϥΎτϴθϟ��ϢϴΟήѧϟ� .�ϦϴѧόΘϳϭ�

. و الرجیم تيحرف المیم فـي كلم ركس تحقیق ھنا

  :نـكل سورتین ـزة بیـالجائ األوجھ

:عـالجمی عـقط -١

  :ھكذا قطع آخر السورة عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة الثانیة أي

،ثم یقرأ القارئ یقف

، ثم یقرأ  یقفو 



١٢

:عن الثانـي ووصل الثانـي بالثالثع األول ـقط -٢

  :ھكذاة ـقطع آخر السورة عن البسملة مع وصل البسملة بأول السورة الثانی أي

ˬ��ϒѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳ��ήѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳ�ϢѧѧѧѧѧѧѧѧΛ

.كلمةي ـكسرحرف المیم ف ویتعین ھنا تحقیق

كیال تظھر  غیر جائزمع الوقف علیھا فھو  ى بالبسملةـآخر السورة األولأّما وصل 

 .ة من السورة األولـىـالبسملة وكأنھا آی

  : عـل الجمیـوص -٣

  :ھكذا ة،ـة الثانیالسور وبأولى بالبسملة ـوصل آخر السورة األول أي



.ϦϴѧѧόΘϳϭ��ϖѧѧϴϘΤΗ�ΎѧѧϨϫ������Ϧѧѧϋ�ΔѧѧΒϠϘϨϤϟ�ϢϴѧѧϤϟ�˯ΎѧѧϔΧ·�Δ˰ѧѧϨϏ�Ϣѧѧπ ϟ�ϦϳϮѧѧϨΗ����ΔѧѧϤϠϛ�ϰѧѧϠϋ

)كلمةي ـتحقیق كسر حرف المیم فو)الحقًا  كما سیأتـي بیانھ

  :راءةـال وبـي اَألنفـن سورتـزة بیـالجائ األوجھ

یكون البدء بسورة براءة باالستعاذة بدون بسملة، أّما إذا انتھى القارئ من قراءة سورة 

  :ةـلیاَألنفال وأراد المتابعة بقراءة سورة براءة فیمكنة القراءة بأحد األوجھ التا

:اھمـبین عـالقط -١

  ثم یقرأ القارئ یقف، ة آخر سورة اَألنفالقراء



  : ھماـت بینـالسك -٢

 قرأینفس ثم سكتة من غیر تالقارئ سكت ی ثم ةقراء



:راءةـب سورةال بـاَألنف سورةرـآخل ـوص -٣

    ھنا تحقیق ویتعین:ةقراء

.ى كلمة عل تنوین الضمة عن ـغنـة إخفاء المیم المنقلب



١٣

  يـالثانـ ابـالبـ

  دـالتجوی امـأحك

ة كما ُأنزلت على ـتبین كیفیة النطق بالكلمات القرآنی التيھي القواعد  التجـوید امـأحك

على الحرف  الحروفمن أي حرف  تأثیرذلك ببیان و )صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول

الكلمة   ي آخر ـاألول ف الحرفم كان مة نفسھا، أي الكلـَأكان موقعھما ف الذي یجاوره سواٌء

ة ـصفة عرضی ى بروزـإل معینینإذ یؤدي تجاور حرفین ، ةـي بدایة الكلمة التالیـي فـوالثان

 يـالثانللحرفة ـة عرضیــى بروز صفـحاالت یؤدي إلال بعض يـوف، للحرف األول

  .ھتفخیمأو  ھترقیقك

تصف بھا أي حرف وفقًا للحرف الذي التي یمكن أن ی ةـعرضیالصفـات العدد 

  :يـة ھـیجاوره إحدى عشرة صف

والقصر والتفخیم والترقیق والسكت  المـّداإلدغام واإلظھار والقلـب واإلخفاء و

  .والسكون والحركة

  .دـالتجوی أحكاموسنتناول بیان ھذه الصفات بالتفصیل، إذ َأنھا تمثل أبرز 

  وأحكام المیم الساكنة، النون الساكنة والتنوین حكامأ: من كًال دـالتجوی امـأحكتشمل 

 أحكامالتفخیم والترقیق، و أحكاموالقصر، و المـّدأحكام ، وأحكام الالمات الساكنةو

   أحكامالوقف واالبتداء، و أحكامو، نیلمتباعدوان یالمتجانسو نین والمتقاربلیثمتماال

    المتعلقة حكامواألل والقطع، المتعلقة بھمزتـي الوص حكامالقطع والسكت، واأل

ة بالتاء ـة بتاء التأنیث المرسومـالمتعلق حكامواألة، ـبالوقف على أواخر الكلمات القرآنی

الكلمات  المتعلقة بالمقطوع والموصول من حكامواأل المفتوحة والمرسومة بالتاء المربوطة،



١٤

صطلحات الضبط مو مانـيالعث المصحف رسمبةـالمتعلق حكاماألة، وأخیرًا ـالقرآنی

  .الكریم القرآن يـف

 دـام التجویـأحك أھمة من ــن وأحكام المیم الساكنــة والتنویــالنون الساكن أحكام عدُت

  یتمیزاني النون والمیم ـى أن حرفـذلك إل يـفویرجع السبب ، القرآن الكریم يـف

ون ـالنورود ر یكث ىة أخرـومن جھ،  ةـربیالع ةـي حروف اللغـدون باق بالغنـةبارتباطھما 

  .البدایة يـف بالتفصیل لذا سنتناولھما، في القرآن الكریم المیم الساكنةو ة والتنوینـالساكن

 يــفي تنحصر أحكامھا ـة التـھذا الباب أحكام الالمات الساكن يـفسنتناول كما 

.اإلظھار واإلدغام: حكمین ھما

  باقي أحكام التجوید بما  يـفف وصفاتھا وألقابھا قبل الخوض وسنتناول مخارج الحرو

مخارج    فیھا أحكام المـّد، والتفخیم والترقیق، وأحكام الوقف واالبتداء، إذ ال بد من معرفة 

كلمة واحدة  أو   يـفالحروف وصفاتھا كي یمكن فھم األحكام التي تنجم عن تجاور حرفین 

  .كلمتین يـف



١٥

  األول ـلـالفص

  ة والتنویـنـالساكن ونـالن أحكام

األسماء  وسط يـف ة وتقعـة من الحركـالخالی ةـاألصلی ھي النونةـالساكن ونـالن

 يـفة رسمًا ولفظًا ـوھي ثابتة فقط، ـالحروف متطرف يـف وتقعآخرھا  يـف أوواألفعال 

والتوسط  الجھر :تتصف بھاة التي ـمن الصفات الذاتی ولھا، حالتي الوصل والوقف

.ذالقواإل  والغنـة واالنفتاح  واالستفال

  الوصل يـف اللفظ دون الخط و يـف لحق آخر االسمتة زائدة ـنون ساكن ھو نـوالتنوی

على شكل ضمتین أو فتحتین أو كسرتین على الحرف التنوین  كونیو، دون الوقف

  .الحروف يـفوال األفعال  يـفكون یال  أي، فقط األسماءخیر من األ

  :نـالتنویوة ـالنون الساكن الفرق بین

  .في آخرھا فقطفي وسط الكلمة وفي آخرھا بینما یأتـي التنوین  الساكنة ونـالنتأتـي  - ١

  .في االسم فقطبینما یأتـي التنوین في االسم والفعل والحرف  النون الساكنةتأتـي - ٢

ي ـلفظًا فبینما یثبت التنوین الوصل والوقف رسماًً ولفظًا في  ةـالنون الساكنتثبت  - ٣

  . الوصل فقط

ة في حاالت نحو كلمة ـأصلی ةـالنون الساكنتكون  - ٤  وتكون زائدة على

زائدًا  إآلبینما ال یأتـي التنوین  كلمةي حاالت أخرى نحوـة فـبنیة الكلم

  .ةـة الكلمـعلى بنی

  :نـة والتنویـاكنون السـالن امـأحك

یلي  وفیما والقلـب واإلخفاء واإلدغام اإلظھار:ة أحكام ھيـوالتنوین أربع ةـالساكن للنون

  -:بیانھا بالتفصیل



١٦

  :نـة والتنویـون الساكنـار النـإظھ -١

ѧѧϬχϹ˰έΎ�Δ˱˰ѧѧϐϟ:��ˬϥΎѧѧϴΒϟΎ˱Σϼτѧѧλ ϭ����Ϧѧѧϣ�ϑήѧѧΤϟ�ΝήѧѧΧ·�ϪѧѧΟήΨϣ��ΡϮѧѧο ϮΑ�ˬ�Ϟѧѧμ ϓ�ϱ

  . بھدف إظھاره ر غنـة وال وقف وال سكت وال تشدید من غی ياألول عن الثان الحرف

یجمعھا ،)الخاءووالغین ، والعین والحاء، والھاء الھمزة(:ستة ھي ارـاإلظھ روفـح

 حروف  تسمىو. اسرخ یرغ  ازهح لمًاع  اكھ  خيأ :أوائل حروف الكلمات التالیة

  .من الحلق جھالخرووذلك  ) ةـالحروف الحلقی (إظھار النون الساكنة والتنوین 

إذ َأن مخرج  الحلقن مخرج حروف عالنون  حرف مخرج ُبعد ھو يـار الحلقـاإلظھ علـةو

، مخرج حروف اإلظھار من الحلق حین أن فـي مع الثنایا العلیا النون من طرف اللسان

حرف من حروف اإلظھار بعد النون أيفإذا وقع . ُبعدطرف اللسان والحلق  وبین

كانأ سواٌء )التنوین وأالساكنة  النونأي إظھار (أو التنوین وجب إظھارھما الساكنة 

  .ةـة التالیـبدایة الكلم يـم فأ نفسھاوقوع حرف اإلظھار بعد النون الساكنة في الكلمة 

: الساكنةمخرج حروف اإلظھار عن مخرج النون  عدُبحسب بـثالث مرات ارـلإلظھو

الحاء، العین و يـعند حرف الوسطى :ةـوالثانی، الھمزة والھاء يـعند حرف العلیا :ىـاألول

   .النون مخرجقرب الى األھو ي الغین والخاء حیث أن مخرجھما ـعند حرف الدنیا :ةـوالثالث

للداللة على أنھا ساكنة  اءحرأس حرف  بوضع فـالمصاحيـرة فـون المظھـللن زـیرمو

.)( آخرھا ھكذا  يـفم أوسط الكلمة  يـفجاءت   مظھرة سواٌء

ΰѧѧϣήϳϭ�ήѧѧϬψϤϟ�ϦϳϮѧѧϨΘϠϟ�ϊѧѧο ϮΑ���ϦϴΘѧѧδϛΎόΘϣ�ϦϴΘϳϭΎѧѧδΘϣ�ϦϴΘΒϛήѧѧϣ�ϦϴΘϤѧѧοѧѧϓ˰ϲ��ϊѧѧϣ�ϩΎѧѧΠΗϻ

�ѧѧѧϤπ ϟ�α έ�ѧѧѧδϣ˰ѧѧѧϴϧΎΜϟ�Δ˰�˴Ϸ�ϑήѧѧѧΤϟ�ϕϮѧѧѧϓ�Δ�ήѧѧѧϴΧѧѧѧϓ˰ϲ�ѧѧѧϟΎΣ˰��άѧѧѧϜϫ�ϊѧѧѧϓήϟ�Δ)(،أو

���ϦϴΘϘΑΎѧѧѧτΘϣ�ϦϴΘϳϭΎѧѧѧδΘϣ�ϦϴΘΒϛήѧѧѧϣ�ϦϴѧѧѧΘΤΘϓѧѧѧϓ˰ϲ��˴Ϸ�ϑήѧѧѧΤϟ�ϕϮѧѧѧϓ�ϩΎѧѧѧΠΗϻѧѧѧϴΧή�ѧѧѧϓ˰ϲ�ѧѧѧϟΎΣ�˰Δ

ΐ ѧѧѧμ Ϩϟ��άѧѧѧϜϫ)ð(��ˬ�ϦϴΘϘΑΎѧѧѧτΘϣ�ϦϴΘϳϭΎѧѧѧδΘϣ�ϦϴΘΒϛήѧѧѧϣ�ϦϴΗήѧѧѧδϛ�ϭѧѧѧϓ˰ϲ��ϩΎѧѧѧΠΗϻΖѧѧѧΤΗ��ϑήѧѧѧΤϟ

.)ٍ (  ھكذا جرة الـخیر في حالاَأل



١٧

 أي منھما بعد یأتـيي أمثلة على إظھار النون الساكنة والتنوین عندما ـالالجدول الت یبین

  :ةـبدایة الكلمة التالی يـفالكلمة نفسھا أو  يـفحرف من حروف اإلظھار الحلقي 

 حروف

اإلظھار

الساكنة مع حرف من  النون

  يـف اإلظھار حروف

          كلمة 

  آخر يـف الساكنة النون    

كلمة مع حرف من حروف ال 

  الكلمة  بدایة يـفإلظھار ا

ةـالتالی        

  كلمةالآخر  يـف التنوین

  حروفمع حرف من   

  بدایة الكلمة يـف اإلظھار

ةـالتالی          

الھمزة












الھاء

العین

الحاء












الغین












الخاء








  :نـة والتنویـون الساكنـام النـإدغ -٢
عند  يـرفین حرفًا واحدًا مشددًا كالثانالنطق بح: واصطالحًااإلدخال،  :لغـًة امـاإلدغ

    التنوین الساكنة أو النون حرفالتقاء عند  .التقاء حرفین أولھما ساكن والثانـي متحرك

 حرفیتم إدغام  لھا بدایة الكلمة التالیة فيآخر الكلمة بحرف من حروف اإلدغام  يـف

. كلمتین يـف إآلال یكون  اإلدغامأن  أي، اإلدغامحرف  يـف التنوین الساكنة أو النون



١٨

˴ѧѧѧ˷ϣΎ�Ύ˯ѧѧѧΟ�Ϋ·�ΪѧѧѧόΑ����˳ΔѧѧѧϤϠϛ�ϲѧѧѧϓ�ϡΎѧѧѧϏΩϹ�ϑϭήѧѧѧΣ�Ϧѧѧѧϣ�ϑήѧѧѧΣ�ΔϨϛΎѧѧѧδϟ�ϥϮѧѧѧϨϟΓ˳ΪѧѧѧΣϭ��ΐ ѧѧѧΟϭ

έΎѧѧϬχϹϳ˵ϭ�ˬ�ΔѧѧϟΎΤϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϰϤѧѧδ�χ·ѧѧϬ˰˱έΎ�ѧѧϘϠτϣ˰˱Ύ�ϩΪѧѧϴϘΗ�ϡΪѧѧόϟ�ΪѧѧϋϮϘΑ�ϡΎѧѧϏΩϹ���Ϊѧѧϗϭ�ϭ�Ωέ

.)وصنوان وقنوانیان وبن الدنیا( :الكریم ھي القرآن ربع كلمات فيفي َأ إلظھار المطلق ا

������ϭϮѧϟϭ�ϡϼѧϟϭ�ϢϴѧϤϟϭ�˯ήѧϟϭ�˯Ύѧϴϟ�ϥϮѧϨϟϭ(�ΎѧϬόϤΠΗ��ΔѧϤϠϛ(: ھي ستة امـاإلدغ روفـح

)ϥϮѧѧѧϠϣήϳ(ΫΈѧѧѧϓ�ѧѧѧϨϛΎδϟ�ϥϮѧѧѧϨϟ�ΪѧѧѧόΑ�ΎѧѧѧϬϨϣ�ϑήѧѧѧΣ�ϊѧѧѧϗϭ˰˴�Δ�ϭϦϳϮѧѧѧϨΘϟ��ϥϮѧѧѧϨϟ�ϡΎѧѧѧϏΩ·�ΐ ѧѧѧΟϭ

˴�ΔϨϛΎѧѧδϟ�ѧѧϓ�ϦϳϮѧѧϨΘϟ�ϭ˰ϑήѧѧΣ�ϲ��ѧѧϓ�ϡΎѧѧϏΩϹ˰�ѧѧϴϟΎΘϟ�ΔѧѧϤϠϜϟ�ΔѧѧϳΪΑ�ϲ�˰Δѧѧϓ˰�Ϟѧѧλ Ϯϟ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲ��Ύѧѧϣ

  :  ي عالهـجل ف قولھ ھما ي القرآن الكریمـي موضعین فـفعدا 

)١ آیة القلم(

)٢و١ آیة یس(

ϼѧѧѧѧϓ�ϳΎѧѧѧѧϤϬϴϓ�ί ϮѧѧѧѧΠ�έΎѧѧѧѧϬχ ·�ϲѧѧѧѧϐΒϨϳϭ�ϡΎѧѧѧѧϏΩϹ�ΔϨϛΎѧѧѧѧδϟ�ϥϮѧѧѧѧϨϟ�ˬϹ�άѧѧѧѧϫ�ϰϤѧѧѧѧδϳ˵ϭ �������������������������έΎѧѧѧѧϬχ

.ظھـار الحرفـيوُیسمى أیضًا اإل¡إظھـارًا مطلقـًا من كلمتیـن

�Δ˰ѧѧѧϠϋѧѧѧϏΩϹϡ˰Ύ:�����ϑϭήѧѧѧΣ�ϊѧѧѧϣ�ΏέΎѧѧѧϘΘϟϭ�ϥϮѧѧѧϨϟ�ϑήѧѧѧΣ�ϊѧѧѧϣ�ϞѧѧѧΛΎϤΘϟϡΎѧѧѧϏΩϹ� ���������ϯήѧѧѧΧ˵Ϸ

)كما سیأتـي بیانھ الحقًا(

  :ى قسمینـن إلـة والتنویـإدغام النون الساكن یقسم

  :غنـةام بـإدغ -أ
  :ھيولھ أربعة حروف من حروف اإلدغام الستة  بغنـة اإلدغام

 النوني حرف منھا بعد وقع َأ فإذا )ینمو(كلمة  تجمعھا )والواو والمیموالنون  الیاء(

ي ـي حرف اإلدغام فـة أو التنوین فـإدغام النون الساكن ة أو التنوین وجبـالساكن

  .مع الغنـة التالیة الكلمة بدایة

. النون والمیمي ي جسمـمركب ف الخیشوممن رخیم خروج صوت  الغنـة تعنيو

حرف متحرك أي والحركة ھي الفترة الزمنیة الالزمة للنطق ب، ومقدار الغنـة حركتان

ففي ، ة التالوةـمرتب ختالفاب ة الواحدة ـویختلف زمن الحرك.أو مضموم أو مكسور مفتوح

ة الحدر، ـمن التالوة بمرتب مما ھو علیھزمن الحركة أطول  یكون ة التدویرـالتالوة بمرتب

أي أن ، ة التدویرـمن التالوة بمرتب مما ھو علیھأطول  یكون ة التحقیقـي التالوة بمرتبـوف

  .التالوةة ـلمرتب ة مرن تبعًاـمیزان زمن الحرك



١٩

  :نـبغنـة إلى قسمی اإلدغام مـیقس

:لـكام بغنـة امـإدغـ

 حیث یختفي ذات الحرف لفظًا )والمیم النون(ي ـحرف مع كامًال ام بغنـةـدغاإل یكون

ة ـي بدایة الكلمـف یلیھعندما  )صفة الغنـة( وكذلك صفتھ )التنوین أوالنون الساكنة (

 وذلك)دیل التشدـبغنـة كامـًا إدغام( ویسمى أیضًاأو میم،  نونة حرف ـالتالی

    : ي عالهـقولھ جل فنحو ، لتشدید الحرف المدغم فیھ

ѧѧѧ˰�)ϞѧѧѧΤϨϟ�Δѧѧѧϳ�˾˼(�φѧѧѧϔϠΗϭ�˶ϣ˷ϨΔѧѧѧϤό��ΚѧѧѧϴΣ˵ϢѧѧѧϏΩ�

  .ةـالالحقة ـي الكلمـي حرف النون فـحرف النون الساكن وصفة الغنـة ف

    حرف النون مدغُأ ْدَسمَِّم( وتلفظ )٥ آیةالمسد ( ـ

وصفة  تنوین الضم  دغمُأ، كما ةـة الالحقـي الكلمـي حرف المیم فـالساكن وصفة الغنـة ف

 . ةـالالحق) من (ة ـي بدایة كلمـي حرف المیم فـفعلى كلمة حبل الغنـة 

ѧѧѧ˰)�Δѧѧѧϳ�ΔϴѧѧѧηΎϐϟ˺˼(�φѧѧѧϔϠΗϭ�Ύѧѧѧ˴Ϭϴϓ�έή˵ѧѧѧ˵γΔ˲˴ϋϮ˵ϓ˸ή͉ϣ��˵ϢѧѧѧϏΩ����

   .ةـالالحق ةـالكلمي بدایة ـي حرف المیم فـالتنوین وصفة الغنـة ف

  :صـناق بغنـة امـإدغـ

 یختفي ذات الحرف لفظًا حیث)والواو الیاء( يـحرف مع ًاصـناق بغنـة امـدغاإل ویكون

عندما یأتـي بعد أي )صفة الغنـة( ظاھرة وتبقى صفتھ )النون الساكنة أو التنوین(

واو نحو ة حرف یاء أو ـة التالیـي بدایة الكلمـالساكنة أو التنوین، ف النونھما، أي من

   :عاله يـقولھ جل ف

)٧آیة  زلزلةال(ـ

ة ـقة الالحـالكلم يـفالیاء  حرف يـف النون الساكنة لفظًا تدغمُأ فمیعمل وتلفظ

  .وبقیت صفة الغنـة

حرف  دغمُأاْقوِم وتلفظ )٢١غافر آیة (ـ

  . صفة الغنـة وبقیتة ـة الالحقـالكلم يـفالواو  حرف يـف ة لفظًاـالنون الساكن



٢٠

 مْوال َنِسنتّو ُهُذتأُخ ال لفظوُت)٢٥٥ البقرة آیة(ـ

  .وبقیت صفة الغنـة ةـالالحقةـالكلم يـف الواوحرف  يـفالتنوین لفظًا  دغمُأ

،  بقاء الغنـة بسبب ناقصًاإدغامًا دائمًا  أن اإلدغام بغنـة یكون قد یظن البعض

   ة أو التنوینـون الساكنیأتـي بعد الن عندماي اللفظ ـن الغنـة التي تظھر فأ والصواب

وغنـة المیم المدغم فیھما النون  النونّما تكون غنـة إن میمآخر أو حرف  نونحرف 

لیس لھا تأثیر  ةـالتسمیعلمًا بأن وبالتالـي یكون اإلدغام كامًال  ة أو التنوین،ـالساكن

.الغنـةب اللفظ الصحیح ذ ال بد منِإكبیر 

  :غنـة رـبغیام ـإدغ -ب

ϏΩϹϡΎ�Δ˰ϨϏ�ήϴϐΑ�����ѧΘδϟ�ϡΎѧϏΩϹ�ϑϭήѧΣ�Ϧѧϣ�ϥΎϓήΣ�Ϫϟ˰�ΎѧϤϫ�Δ)�ϡϼѧϟ��˯ήѧϟϭ(��ΫΈѧϓ���ϊѧϗϭϱ�

ϨϛΎδϟ�ϥϮϨϟ�ΪόΑ�ΎϤϬϨϣ˰ϳϮϨΘϟ�ϭ�Δ˰�ѧϏΩϹ�ΐ Οϭ�Ϧ˰��ήѧϴϐΑ�ϡΎ�Δ˰ѧϨϏ�ˬϳ˵ϭ�ϰϤѧδ��)�ѧϣΎϏΩ·˰˱Ύ��ѧϣΎϛϼ˱˰�

��ϚѧϟΫϭ������ϢϏΪѧϤϟ�ϑήѧΤϟ�Ϧѧϣ�Ϟѧϛ�ΏΎϫάѧϟ���˱Ύѧψϔϟ���ϥϮѧϨϟ�Ϯѧϫϭ��ѧϨϛΎδϟ�˰Δϭ���ϦϳϮѧϨΘϟ)غنـة رـبغی

   . ةوصفتھ وھي الغنـ

ΰѧѧϣήϳ�ѧѧϨϛΎδϟ�ϥϮѧѧϨϠϟ˰ϲѧѧϓ�ΔѧѧϤϏΪϤϟ�ΔϒΣΎѧѧμ Ϥϟ�ΎѧѧϬΘϳήόΘΑ��ϰѧѧϠϋ�ΓΪѧѧη�ϊѧѧο ϭ�ϊѧѧϣ�ϥϮϜѧѧδϟ�Ϧѧѧϣ�

���ϥϮѧѧϜϳ�ΎϣΪѧѧϨϋ�ϡΎѧѧϏΩϹ�ϑήѧѧΣϡΎѧѧϏΩϹ�ϼ˱ϣΎѧѧϛ��)ϑϭήѧѧΣ�ήѧѧϧ�Ϣѧѧϟ(��ϮѧѧϠΧϭ���ϡΎѧѧϏΩϹ�ϑήѧѧΣϦѧѧϣ�

ϥϮѧѧϜϳ�ΎϣΪѧѧϨϋ�ΓΪѧѧθϟ�ϡΎѧѧϏΩϹ�ΎϧΎ˱ѧѧμ ϗ�)�ϱ�ˬ�ϭ�ΎѧѧϓήΣ(Α�ϢϏΪѧѧϤϟ�ϦϳϮѧѧϨΘϠϟ�ΰѧѧϣήϳϭ�ϊѧѧο Ϯ�ϦϴΘϤѧѧο

�ϦϴΘόΑΎѧѧѧΘΘϣϦϴΘϳϭΎѧѧѧδΘϣ�Ϯѧѧѧϓ��ѧѧѧϓ�ήѧѧѧϴΧϻ�ϑήѧѧѧΤϟ�ϕ˰��άѧѧѧϜϫ�ϊѧѧѧϓήϟ�ΔѧѧѧϟΎΣ�ϲ�)(��ϦϴѧѧѧΘΤΘϓ�ϭ

ϦϴΘόΑΎѧѧΘΘϣ��ѧѧϓ�ϦϴΘϳϭΎѧѧδΘϣ˰�άѧѧϜϫ�ΐ ѧѧμ Ϩϟ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲ)(�ϭ���ϦϴΘϳϭΎѧѧδΘϣ�Ϧ˰ѧѧϴΘόΑΎΘΘϣ�Ϧ˰ѧѧϴΗήδϛ

ΖѧѧΤΗ�ϑήѧѧΤϟ�Ϸ�ѧѧϓ�ήѧѧϴΧϲ˰�ΔѧѧϟΎΣ�ϟѧѧΠή�άѧѧϜϫ�)(ϊ ѧѧϣ������ϡΎѧѧϏΩϹ�ϑήѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�ΓΪѧѧη�ϊѧѧο ϭ

ѧѧѧϣΪϨϋ�˰Ύѧѧѧϳ˰�ϳΪѧѧѧθΘϟ�ϞѧѧѧϣΎϛ�ϡΎѧѧѧϏΩϹ�ϥϮϜ��ΓΪѧѧѧθϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϩϮѧѧѧϠΧϭ�Ϊ�ΎϣΪѧѧѧϨϋ��κ ϗΎѧѧѧϧ�ϡΎѧѧѧϏΩϹ�ϥϮѧѧѧϜϳ

  .التشدید

  :بقسمیھة والتنوین ـة على إدغام النون الساكنـي أمثلـیل وفیما  
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حروف معالنون
بغنـة اإلدغام

مع حروف التنوین
اإلدغام بغنـة

معالنون
  حروف اإلدغام 

بغیر غنـة

معالتنوین
  روف اإلدغام ح 

بغیر غنـة



























  :نـة والتنویـون الساكنـقلب الن -
ΐ ѧ˰ѧϠϘϟ��˱Δ˰ѧѧϐϟ���ϞѧѧϳϮΤΘϟΎ˱Σϼτѧѧλ ϭ:����ѧѧϓ�ήѧѧΧ�ϑήѧѧΣ�ϥΎѧѧϜϣ�ϑήѧѧΣ�ϞѧѧόΟ˰�ѧѧϓ�ϻ�φѧѧϔϠϟ�ϲ˰�ϲ��

  .مخفاة ساكنة ة أو التنوین میماًًـالساكن النونوھو قلب رسم، ال

ϥϮѧѧϜϳ�ΐ ѧ˰ѧϠϘϟ�ΪѧѧϨϋ��Ϯѧѧϫ�ΪѧѧΣϭ�ϑήѧѧΣ�ϑήѧѧΣ�Ύ˯ѧѧΒϟ�ΫΈѧѧϓ�ϊѧѧϗϭ��ѧѧϨϛΎδϟ�ϥϮѧѧϨϟ�ΪѧѧόΑ˰˴�ΔϦϳϮѧѧϨΘϟ�ϭ���

ϑήѧѧΣ�Ύ˯ѧѧΒϟ�ѧѧϠϗ�ΐ ѧѧΟϭѧѧϨϛΎδϟ�ϥϮѧѧϨϟ�ΐ˰˴�ΔΎ˱ѧѧϤϴϣ�ϦϳϮѧѧϨΘϟ�ϭ�Δ˱ϨϛΎѧѧγ�ΓΎѧѧϔΨϣ��ϊѧѧϣΓΎѧѧϋήϣ�Δ˰ѧѧϨϐϟ����

  .وذلك بإطباق الشفتین قلیًال 

  :عاله يـف قولھ جل نحو واحدة كلمة يـف القلـب یكون 

)وتلفظ )٤ آیة الھمزةِةَمَطالُح فيَبَذنَّ ّمَلُی الَك.

  :عاله يـفولھ جل نحو ق نیكلمتي ـف القلب ونویك

)وتلفظ)٨ آیة لنملا    نودَي أمبورك.

)وتلفظ)١٣ آیة لملكا  إنھ علیمم بذات الصدور.

     من  بدًال فوقھامیم  حرف ي القرآن الكریم بوضعـفالمنقلبة ة ـللنون الساكن یرمز

      ةـبوضع حرف میم بدًال من الحرك المنقلب ویرمز للتنوین ،)( ھكذاالسكون 

 لنصبة اــي حالــف )ó( وھكذا الرفعة ـي حالـف )(ھكذا  نـلتنویل ة ـالثانی

    . جرة الـي حالـف)ِم (  وھكذا
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 ي النطقـصعوبة ومشقة ف، إذ َأن ھناك اإلدغام وثقلاإلظھار  ثقل ھو ة القلـبـعل

  ي ـوف، باءحرف  یأتـي بعد أي منھما ماالتنوین عند وأ ةـالساكنإظھار النون  عند

وذلك لما بین النون والتنوین من جھة والباء من جھة ، ومشقة أكبر ةـصعوبإدغامھما 

مرتبة وسطى بین خفاء الذي ھواإلضرورة  معھ ي المخرج مما یتعینـف تباعد نخرى مُأ

ي اللفظ كان ال بد من قلب النون ـف ي اإلخفاء ثقًالـن فأ وبما. واإلدغاماإلظھار 

وذلك للتناسب الموجود بین النون والمیم من ناحیة وبین المیم  میمًا التنوینة أو ـالساكن

خاصة الغنة  من الصفاتالعدید  يـإذ تشترك المیم مع النون ف،  خرىُأناحیة  منوالباء 

خاصة صفة  العدید من الصفاتو ي المخرجـف الباءالمیم مع  وكذلك تشترك، والجھر

  .من النون مجیئھا بدًال َنُسلذا َح الجھر

  : نـة والتنویـون الساكنـاء النـإخف -٤

 ویكون، بین اإلظھار واإلدغامبصفة  الحرف نطق :واصطالحًاالستر :لغـًة اءـاإلخف 

مخرج الحرف انتقال جزء من مخرجھما  الى قرب ب التنوینأو ة ـنون الساكنالإخفاء 

  .اإلخفاء حروفحرف من  التنوینأو ة ـنون الساكنالبعد المخفي فیھ إذا وقع 

      اإلظھارة بعد حروف ـالباقی عشرحرفًا وھي الحروف خمسة اءـاإلخف روفـح

 والشینلذال والثاء والكاف والجیم وا الصاد(: وھي القلـباإلدغام وحرف  وحروف

.)والقاف والسین والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء

  :يـى من كلمات البیت التالـولالحروف اُأل وھي

  ظالماضع   تقىي ـطیبا زد ف دم          سماذا ثنا كم جاد شخص قد صف

 إذ َأن المظھرةي في مخرج النون إخفاء النون الساكنة أوالتنوین یحصل تحول جزئ عند

مخرج  اّم، أالعلیاة الثنایا ـصل یكون بدایتھ من طرف اللسان ونھایتھ لثاأل يـمخرجھا ف

ة الثنایاــلث ىـإلل ـفیبدأ من طرف اللسان وال یص ةن المخفاـة أو التنویـالنون الساكن

  .العلیا بل یبعد عنھا إلى قرب مخرج حروف اإلخفاء

      يـف خفاء وذلك َألن اإل) يـباإلخفاء الحقیق (أو التنوین  ةـالساكنخفاء النون سمى إُی

  .ةـأبین منھ في المیم الساكن أو التنوین ةـالساكنالنون 
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الغنـة  وتكون، ى ضرورة اإلتیان بغنـة مقدارھا حركتانـالتیقظ إل ینبغيعند اإلخفاء 

)ص، ض، ط، ق، ظ(مة وھي المفخحروف المفخمة إذا كان حرف اإلخفاء من 

   ك، ج، ش، ذ، ث،(المرققة وھي حروف المن  مرققة إذا كان حرف اإلخفاء وتكون

 الترقیقو ي التفخیمـف الحروفبعدھا من ماوذلك َألن الغنـة تتبع  )س، د، ز، ف، ت

  : عاله يـقولھ جل فنحو 

)حروفال منحرف الظاء  وحیث أن )٥ آیة قالطار 

   ھاینبغي ترقیقو¡حرف النون في كلمة  يـینبغي تفخیم الغنـة فمفخمة فال

   . ةـالمرقق حروفال منحرف السین َألن   كلمة يـف

رف الذية الحـحركمد ى عدم زیادة ـعند اإلتیان بالغنـة إلاالنتباه ینبغي كذلك و

يـف نحوة ـحركالمن  یتولد حرف علة بدًال كیالل ةـیأتـي قبل النون الساكن

إذ      )١١٠ آیة عمران آل( : ي عالهـجل ف قولھ

.)كونتم(او فتلفظ ى وـالمـّد إل بزیادة تتحولعلى حرف الكاف  الضمةَأن 

اإلخفاء   حرفي المصاحف بتعریتھا من السكون وخلو ـة المخفاه فـللنون الساكن یرمز

الحرف  فوقبضمتین متتابعتین متساویتین  يللتنوین المخف الشدة، ویرمز ي منـالتال

صبة النـي حالـف متساویتینأو فتحتین متتابعتین )(ة الرفع ھكذا ـي حالـاالخیر ف

ر جـة الـحال يـاالخیر ف الحرفتحت  متتابعتین متساویتین  أو كسرتین  )(ھكذا 

  .، أي یكون كاإلدغام الناقصعدم تشدید حرف اإلخفاء مع)( ھكذا

 حروف اإلخفاءال یبعد عن مخرج  التنوینونون الساكنة الأن مخرج  اءـاإلخفعلـة

ا استدعى اإلخفاء وھو ّمفیدغمان م )روف اإلخفاءحأي(فیظھران وال یقرب منھا 

  .مرتبة وسطى بین اإلظھار واإلدغام

:  اءـاإلخف  مراتـب
النون  مخرج عندھا ُبععلى قرب مخرج حروف اإلخفاء أو اإلخفاء درجة شدة  تعتمد

كلما كان اإلخفاءحروف  مخرج ة أقرب منـالساكنة فكلما كان مخرج النون الساكن

  -:يـوھو على ثالث مراتب ھ وأوضح إخفاؤھا أقوى
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.)التاءالطاء والدال و(حروف  عند :اـي أقواھـوھ ىـاألول

ѧѧϴϧΎΜϟΔ˰�ѧѧϫϭ˰ѧѧϬτγϭ�ϲΎ˰��ΪѧѧϨϋ��Γήѧѧθϋ�ϲѧѧϫ�ϑϭήѧѧΣ)ΩΎѧѧμϟ�Ύ˯ѧѧψϟϭ��ϝάѧѧϟϭΎ˯ѧѧΜϟϭ�ϢϴѧѧΠϟϭ��

.)والسین والزاي والفاء والضاد والشین

.)افالقاف والك(حرفـي  عند :اـي أدناھـوھ ةـالثالث

  -: ة والتنوینـي أمثلة على  إخفاء النون الساكنـیل وفیما

  وفقًا فوالحر 

لمراتب اإلخفاء

اإلخفاءحروف  مع النون

كلمة واحدة

حروف مع النون  

ي كلمتینـاإلخفاء ف

فحرو مع التنوین

اإلخفاء     

ط       

اد       

ت       

ص      

  ظ      

ذ      

ث      

ج      

ش      

س      

ز      

ف      

ض      

ق      

ك      
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  -: نـة والتنویـالنون الساكنلبیان مختلف أحكام  ةـأمثل يـیل وفیما

    النونجاء بعد َألنھإظھار حلقي:)٦٣ آیة حلنال(ـ

 لھذا ویرمز الحلقي وھو من حروف اإلظھار ةـیة التالـي الكلمـھاء فحرف ساكنة ال

  .فوق النون حرف حاء رأسوضع ب المصاحف يـف اإلظھار

 ضم ال تنوینجاء بعد َألنھ إظھار حلقي:)٢٥ آیة حجرال(ـ

 المصاحفيـف اإلظھار لھذاویرمز ، الحلقيوھو من حروف اإلظھار  عینحرف 

  . ةـة الثانیـمع مسح رأس الضم ي االتجاهـتین متساویتین متعاكستین فضمتین مركبب

   وھو حاء حرف نوینالتجاء بعد َألنھ إظھار حلقي:)١٥ آیة محمد (ـ  

. فتحتین مركبتین متساویتین متطابقتینب المصاحف يـلھ فویرمزمن حروف اإلظھار 

ѧѧѧ˰)�Δѧѧѧϟΰϟΰϟ�Δѧѧѧϳ�́(:ϡΎѧѧѧϏΩ·��Δ˰ѧѧѧϨϐΑ��κ ϗΎѧѧѧϧ

  . بغنـة وھو من حروف اإلدغام حرف یاء  النون الساكنة بعدَألنھ جاء 

  .نون  التنوین بعدكامل َألنھ جاء  بغنـة  إدغام:)٣ آیة غاشیةال (ـ

   جاء بعد  بغنـة ناقص َألنھ إدغام:)٢ آیة الھمزة(ـ 

  . بغنـةوھو من حروف اإلدغام  واوحرف  التنوین

 جاء َألنھ كامل بغیر غنـة  إدغام:)٢٥ آیة المطففین(ـ 

. بغیر غنـةام وھو  من حروف اإلدغ راء بعد النون الساكنة حرف

بعد النون الساكنة  جاءَألنھ قلـب:)١٢ آیة شمسال(ـ   

   .ةـالنون الساكن بوضع حرف میم فوق لقلبلویرمز   قلب میمًایحرف الباء ف

بعد التنوین حرف  جاءَألنھ قلـب:)١ آیةمجادلة ال(ـ 

  .الضم ة لتنوینـة الثانیـمن الحرك بدًالبوضع حرف میم  ویرمز لھ قلب میمًایالباء ف

جاء بعد  َألنھ حقیقي إخفاء:)٣ آیة كافرونال(ـ 

    .وتكون الغنـة ھنا مرققة اإلخفاء وھو من حروفالتاء  رف ح ساكنةال نونال

 حرف الصاد  تنوینال جاء بعد َألنھ حقیقي إخفاء:)٢٢ آیة فجرال(ـ  

  .مفخمة ھناالغنـة  وتكون اإلخفاءحروف وھو من 
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  : نـة والتنویـون الساكنـام النـأن أحكـبش اتـتنبیھ

١��Ϋ·��ΪѧѧόΑ�˯ΎѧѧΟ��ΔϨϛΎѧѧδϟ�ϥϮѧѧϨϟ��ϭ˴ϦϳϮѧѧϨΘϟ����ήѧѧΧ�ϦϛΎѧѧγ�ϑήѧѧΣϓΈ���˯ΎѧѧϘΘϟ�Ϧѧѧϣ�κ ϠΨΘѧѧϠϟ�Ϫѧѧϧ

�ϚѧѧϳήΤΗ�ϢΘѧѧϳ�ϦϴϨϛΎѧѧδϟ��ϭ˴�ϥϮѧѧϨϟϭ�ϦϳϮѧѧϨΘϟϳѧѧϧϮϧ�φѧѧϔϠΎ˱�ΓέϮѧѧδϜϣ��ϮѧѧΤϧ�ѧѧϓ�ϞѧѧΟ�ϪѧѧϟϮϗ˰ϩϼѧѧϋ�ϲ�����

)Ϸϑήѧѧѧϋ�Δѧѧѧϳ�˺˿ ˽(�φѧѧѧϔϠΗ�)ϣ˴˸Ϯѧѧѧϗ�˶˶ϦͿ(  ــع مـ

�ϢΘѧϳϭ����ϥϮѧϨϟ�Θѧϓ�ѧϓ˰ϲ��ΔѧϤϠϛ)�˸Ϧѧ˶ϣ(���κ. ة ترقيق حرف الالم في لفظ الجاللةـمالحظ ϠΨΘѧϠϟ

)سماءال مَن(تلفظ :نحو من التقاء الساكنین

  : مواضع السكتات عند حفص الواردة على كل من ىـھ إلُبَنینبغي الَت  - ٢

حیث )٢٧القیامة آیة (: ي عالهـقولھ جل ف فـي)من( نون  -

.بال سكت الوصلحالة  يـفمن إدغامها بدالً ةـالنون الساكن إظھاریتم 

حیث )٢ و١الكھف آیة(: في قولھ جل في عاله)( ألف-

حالة الوصل  يـفبدًال من إخفاء التنوین)كما سیأتـي بیانھ الحقًا( مد األلف مد عوض  یتم 

.بال سكت

  : بیان أحكام النون الساكنة والتنوین يـفالجمزوري رحمھ اهللا  سلیمان الق

  تبیینـي   ذــفخ  امـحكَأ  عـربَأ        ـــنوللتنویـ    كنـتس   إن ن ـوللنُّ 

  فرعـفلُت  ـت تبست ُر للحـلق        حـرفأ ـل ـقب  ارــاإلظھ  ولاألف 

  ـاٌءـخ ٌ نـغیـ   مَّــثـ  انـمھملت         اٌءـح   ٌنـعیـ    مثــ   اٌءـفھ  ـٌزـھم 

  ثـبتت قدم  ـلون عندھـیرم يـف         تـــأت   بســتة   اٌمـإدغ   انـَّـوالث  

  ماـعلـ  وـــبینم    ةـبغنـ  ھـفیـ         ـاـدغمُی   قسـم    مانـقس   امھـلكّن   

  تال  صنـوان  مث  كـدنیا مـدغُت         الــفـ    ةـبكلمـ    كانـا    إذا   إآل  

  ررنھـكـ مَّــاء ثالالم والـّر يـف        غنــة    ــیربغ     اٌمــإدغ   والثـان  

  اءــفـاإلخ  عــم   بغنـة  میمـا     ـاء   ـالب    دـعنالقلـب       ـثــوالثال  

  لفاضلل  ٌبـواج  الحروف  من       الفاضل    دـعن  اءـاإلخف  عـوالراب   

  ضمنتھاقد   یـتالب  ھذا  كلم في      ـا ـرمزھ  شرع بعد نـم خمسة يـف  

  ظالماع ـض قىـزد في ت طیبًا دم       سما  قد شخٌص  كم جاَد اذا ثن فِص           



٢٧

  الثانـي الفصـل

  المـیم الساكنـة أحكام

 ةـلھا الصفات الالزموصًال ووقفًا و ة ـخالیة من الحرك أصلیة ھي میم ةـالساكن مـالمی

  .واإلذالق والغنـة نفتاحواال واالستفال والتوسط الجھر :  ةـالتالی

:ة ھيـثالث وأحكامھا، ةـمتطرف وأة ـمتوسط الكلمـة يـفة ـالمیم الساكن عـتق

  -: ي بیانھا بالتفصیلـیل وفیما، )إلظھاروا اإلدغامو اإلخفاء(

  : ةـم الساكنـالمی إخفـاء -أ
ة ـالكلم ةـبدای يـفحرف الباء  عندما یأتـي بعدھاة مع الغنـة ـإخفاء المیم الساكن یكون

  :عاله يـفقولھ جل نحو التالیة 

)١٤آیة العلق(

، شفتینوالباء من ال المیم يـفَألن مخرج حر باإلخفاء الشفوي إخفاء المیم الساكنة سمىُی

  .وعدم تشدید حرف الباء المصاحف بتعریتھ من الحركة يـف حرف المیم إلخفاء ویرمز

  :ةـم الساكنـالمی إدغـام -ب

 ةـبدای يـف میم آخرحرف  عندما یأتـي بعدھاة مع الغنـة ـالمیم الساكن إدغـام یكون

)١٤١ آیة البقرة(:عاله يـف جل قولھنحو ة ـة التالیـالكلم

المیم من الشفتین  حرفمخرج  َألن ويـام الشفـباإلدغة ـإدغام المیم الساكن سمىوُی

ي ـوالثان ساكن األول، الحرف نفسھ مكرر َألن)متماثلین صغیر إدغام( سمى أیضًاوُی

 امإلدغ ویرمز، ًاـشفوی ًاـإدغام نھ یفضل تسمیتھأَِ إآل، كما سیأتـي بیانھ الحقًا متحرك

  .ةـالمیم الثانیحرف المیم في المصاحف بتعریتھ من الحركة وتشدید 

  .التماثل كما سیأتـي بیانھ الحقًا ةـالمیم الساكن امـإدغعلـة 



٢٨

  : ةـم الساكنـار المیـإظھ -ج

ھو إخراج المیم الساكنة من مخرجھا من غیر غنـة ظاھرة وال وقف وال سكت إلظھـار ا

الحروف أي حرف من   عندما یأتـي بعدھا ةـم الساكنـمیار الـإظھ یكونوال تشدید، و

 َألن باإلظھار الشفويویسمى إظھار المیم الساكنة ، ي المیم والباءـالھجائیـة عدا حرف

المصاحف بوضع رأس  يـفإلظھار حرف المیم  ویرمز المیم یخرج من الشفتین، حرف

  .علیھ اءححرف 

المخرج والصفات بین المیم الساكنة ومعظم  يـفھو التباعد  ةـم الساكنـار المیـإظھعلـة 

  .حروف اإلظھار

Ϊϗϭ��˯ΎϤϠόϟ�ϪΒϧϰϟ·�Γέϭήο�Ύ˯ϔΧ·�Ϧϣ�έάΤϟ�ϢϴϤϟ�ΔϨϛΎδϟ�ΎϫΪόΑ�ϲ˰Ήϳ�ΎϣΪϨϋ��ϑήΣ�˯Ύѧϔϟ�

ϭ��ϑήΣϭϮϟ��ϝΎΤϟ�Ϯϫ�ΎϤϛϓ˰ϲ�ϑήΣ�Ύ˯Βϟ�ˬ˱ΩΎΤΗ�ϙΎϨϫ�ϥ˴�Ϋ·�ϓ˰ϲ����ϭϮѧϟ�ϑήѧΣ�ΝήΨϣ

�ϊϣ�ϑήΣϢϴϤϟ�ΚϴΣ�ϟ�Ϧϣ�ϢϴϤϟ�ϑήΣ�ΝήΨϳ�ϦϴΘϔθ�ΎѧϤϬϗΎΒτϧΎΑ������Ϧѧϣ�ϭϮѧϟ�ϑήѧΣ�ΝήѧΨϳϭ

الفاء مع  حرفوھناك تقارب في مخرج . ضمامھما وانفراجھما قلیًاللكن بان الشفتین أیضًا

ΝήΨϣ�ϥ�ΚϴΣ�ϢϴϤϟ�ϑήΣ�Ύ˯ϔϟ�ϔδϟ�Δϔθϟ�ϦτΑ�ϦϣϰϠ���ΎѧϳΎϨΜϟ�ϑήσ�ϊϣ�ΎѧϴϠόϟ���ΝήѧΨϣϭ

)كما سیأتـي بیانھ الحقًا( فیكون حرفا المیم والفاء متقاربین من الشفتین بانطباقھما المیم

   . ھكذا تدغم المیم فـي مثلھا، وتخفى عند الباء، وتظھر عند باقي الحـروف

  : سلیمان الجمزوري رحمھ اهللا قال

  اـالحجلـذي   ٍةـنـلیٍّ لٍفأ ال   إن تسكن تجي قبل الھجا        والمیُم     

   فقط إظھاٌر اٌمـإدغ  اٌءـإخف             طـضب لمـن ٌ ةـثالثـ  اـأحكامھ      

  اءـرَّـللق  الشـفويَّ مـھِ وسـ             البـاء قبـل   اءـاإلخف  فاألول     

  فتىیا  ًایرـصغ ًاإدغام  وسمِّ           أتـى اـبمثـلھ   اٌمـإدغ  ِ والثان      

  ةشفوّی  وسمھا أحرٍف نـم           ـَّة  البقی ي ـاإلظھار ف والثالـث      

  عـرفاف  اٍدـحتوال ھاـِربـلُق          تختفيا أن ـوف لدى واٍو حذروا     



٢٩

  :ةـالساكن المیم أحكام ة لبیانـأمثل يـیل وفیما

لوقوع  إظھار شفوي:)١٢٨ آیة التوبة (ـ 

 يـف ةـة بعد المیم الساكنـالالحقة ـة الكلمـبدای يـف وھو من حروف اإلظھارراء حرف 

  .ة جاءكمـكلم

خاء لوقوع حرف   شفوي إظھار:)٧ آیةالبینة  (ـ 

  .ھمكلمة  يـف ةـة بعد المیم الساكنـة الكلمة الالحقـبدای يـفوھو من حروف اإلظھار 

شفوي  إدغام:)٥٧ آیة المؤمنون (ـ

ھم  (الكلمتین  يـف ةـة بعد المیم الساكنـة الالحقـبدایة الكلم يـف لوقوع حرف میم

.)وربھم

       يـف شفوي لوقوع حرف میم إدغام:)٨ آیة الھمزة ( ـ 

  . كلمة علیھم يـف ةـة بعد المیم الساكنـالحقة الـبدایة الكلم

باء لوقوع حرف  شفويإخفاء :)٤ آیة الفیل (ـ 

  .ة ترمیھمـكلم يـف ةـة بعد المیم الساكنـة الالحقـبدایة الكلم يـف

باء لوقوع حرف  يشفوإخفاء :)٢٢ آیة الغاشیة(ـ 

    .ة علیھمـكلم يـف ةـة بعد المیم الساكنـالالحقة ـبدایة الكلم يـف



٣٠

  :ةـم الساكنـن والمیـة والتنویـي عالمات أحكام النون الساكنـالجدول التال یبین

قلـب   إخفاء        إدغام          إظھار          البیان

   النون
 الساكنة

  حاءرأس حرف  وضع

على النون الساكنة قبل

یةــــــروف الحلقـــــالح

الھمزة والھاء والعین(

)والخاءوالحاء والغین 

)(ھكذا 

  من الساكنة النون خلو

  وفرــبل حــركة قــالح

  شدیدــت عــم )رملونــی(

  اإلدغام()نرمل(حروف 

شدیدــدم تــوع )لــالكام

)یاءــواو والــال(ي فرــح

)اإلدغام الناقص(

من الساكنة النون خلو

 شدیدـوعدم ت ركةـالح

اإلخفاء عندما حروف 

  دھا ـــــــأح   يــــیأتـ

  -حرفًا  ١٥ددھا وع -

  ة ـــبعد النون الساكن 

)غام الناقصاإلدمثل (

یم ــــم عـــــوض

ىــلـغیرة عــص

  نون الساكنةـال

يــا تأتــندمــع

قبل حرف الباء

)م(ھكذا  

التنوین

  حركتي تنوین  وضع

  مركبتین متساویتین 

  على الحرف متطابقتین

لنصباألخیر في حالتي ا

  ر ووضع ضمتینجوال 

  متساویتین متعاكستین

  مع مسح رأس الضمة  

  الحرف  فوقالثانیة 

  رفعاألخیر في حالة ال

)ٍ (ھكذا 

  نــتنوی  حركتي وضع

  متساویتین متتابعتین على

  لــقب   رـاألخی رفــالح

   مع )یرملون(حروف  

)نرمل( حروف تشدید

  وعدم  )اإلدغام الكامل(

  الواو(  ي حرف تشدید

)اإلدغام الناقص)(والیاء

)(ھكذا

  ركتي تنوینح وضع

  متساویتین متتابعتین 

  رــرف األخیـعلى الح

  وعدم تشدید حروف  

  ١٥وعددھا  -إلخفاءا

  یأتـي  عندما  -حرفًا 

  ن ــأحدھا بعد التنوی

)(ھكذا 

  حرف وضع

  میم صغیر

  بدل حركة

ھكذا التنوین الثانیة

)óِم (

   المیم
 الساكنة

اءح حرف رأس وضع

قبل الساكنة على المیم

اإلظھار          حروف  

 -حرفاً   ٢٦وعددھا  -

)(ھكذا      

المیم من الحركة خلو

مع قبل حرف میم آخر

  يتشدید الحرف الثانـ

المیم من الحركة خلو

وعدم قبل حرف الباء

رف الباءـحتشدید   

  یوجد ال  

  قلـب في  

.حرف المیم



٣١

  الفصـل الثالــث

  أحكـام الالمـات الساكنـة

وُتسمى               االسم يـف اإّم وتكون، آخرھا يـف أوفي وسط الكلمة  االالم الساكنة إّم تقع

  .الحرفوُتسمى الم  الحرف يـفا إّم، والفعلوُتسمى الم  الفعل يـفا إّم الم االسم، و

  : یلـأحكامھا بالتفص ي بیانـوفیما یل 

  مـساالالم  :اوًال

ة أو المًا ــثابتةــالمًا أصلی اوتكون إّم،  االسم يـفة ـالالم الساكن ھي الم االسـم

  :یلـھما بالتفصي بیانـوفیما یلة زائدة، ـتعریفی

  :الالم األصلیـة -أ

     :نحو ة بدونھا ـوال تصح الكلم ة االسم بعد ھمزة قطعـبدای يـف اإّمة تكون ـالم ساكن 

،، نحو االسموسط  يـفأو: ،.

.ع القراءـحكمھا اإلظھار عند جمیو) الم االسم  (ویطلق على الالم األصلیة 

:فیـةالالم التعری - ب 

 تدخل ةـعن بنیة الكلم ھ زائدةـوھي الم ساكنُتسمى الالم التعریفیـة الم أل التعریف 

ُ تفتح عند االبتداء ، وتكون مسبوقةعلى األسماء النكرة لتعریفھا وھي ، بھمزة وصل

یمكن  ال وقسم، ة منھـأي یمكن تجرید الكلم، یمكن االستغناء عنھ قسم : قسمان

 نحوة ـالموصول األسماء يـف وتكونة ـة الجزء من الكلمـیلھ منزلاالستغناء عنھ لتنز

وما عدا ذلك  ، وھكذا ) اَألن ( نحو الظرف يـفوكذلك  )اللذان، الذین، التي، الذي(

  .االستغناء عنھ یمكن

.إظھـار وإدغـام: الم أل التعریف لھا حكمان

كلمة لفظالالم المظھرة عند تشبیھًا ب ) إظھارًا قمریًا(سمى إظھار الم أل التعریف ُی 

عند  ةـبالالم المدغم تشبیھًا )ً إدغامًا شمسیا(سمى إدغام الم أل التعریف وُی، )القمر (

  :یلـا بالتفصمي بیانھـوفیما یل .) الشمس ( كلمة لفظ



٣٢

  :ار القمـريـاإلظھ -١
الحروف  بعدھا حرف من جاءل التعریف إذا َأ الم ھو إظھار ريـالقم ارـاإلظھ 

الكاف والجیم والحاء والغین والباء و الھمزة( :يـعشرحرفًا وھ ربعةة وعددھا َأـالقمری

  :قول يـفمجموعة  )المیم والھاءوالیاء والقاف و ینالعوالفاء والخاء والواو و

:يـة على اإلظھار القمري ما یلـومن اَألمثل )عقیمھ وخفحجك  إبغ(

،،،،،،،
،،،،،،

   :ام الشمسـيـاإلدغ - ٢
إذا كان من الحروف  ھاف الذي یلیبالحر التعریف لَأ الم إدغام ھو يـالشمس امـاإلدغ

  :يـھوعشرحرفًا ةـأربعوعددھا  ةـالشمسی

والظاء  والسینالتاء والضاد والذال والنون والدال ووالثاء والصاد والراء  الطاء(

  :يـى من كلمات البیت التالـالحروف االول يـفوھي مجموعة  ،)والزاي والشین والالم

  رمـسوء ظٍن زر شریفاً  للك دع   ثم صل رحمًا تفز ضف ذا نعم    طب

  :يـة على اإلدغام الشمسي ما یلـومن اَألمثل

،،،،،،

،،،،،،.

، ویرمز لإلظھار ل التعریفَأیرمز لإلدغام الشمسي بتشدید الحروف الشمسیة بعد الم 

   .ل التعریفَأة من التشدید بعد الم ـالقمري بخلو الحروف القمری

  :قال سلیمان الجمزوري رحمھ اهللا بیان أنواع الم أل التعریف يـف و

  ِفعَرفلُت  اــارھـإظھ  اـوالھمُأ             األحـرفل ــقب   نالاـحأل    لالم  

  ِھـــعقیموخف  ك حجَّ ِغــإب من            ھُ ـعلم ذ ُخ ٍ رةـع عشـم  ربعٍ َأ  لـقب 

  ِ عـف  اــورمزھ ًا ـضیأَْ رٍةــعشو            عٍ ـــربا  ي ــــف  ـھا إدغام    اـھـثانی 

  ِ اً  للكرمـشریف زرسوء ظنٍ  دع          ضف ذا نعم    ل رحمًا تفزصم ث بط 

  ةــیخرى سمـھا شمساأل  والالم           ـة  یـقمـر   ا ـسمھ   ــىاألول  المـوال 



٣٣

  لـالفع الم :ثانیـًا
ϡϻ�όϔϟϞ˰�ϨϛΎδϟ�ϡϼϟ�ϲϫ˰�ѧϓ�ϊϘΗ�ϲΘϟ�Δ˰���ѧϓ�ϭ�Ϟѧόϔϟ�ςѧγϭ�ϲ˰��ϩήѧΧ�ϲ�˯˲Ϯѧγ���ϥΎѧϛ˴��ϚѧϟΫ������

  :كما ھو مبین فیما یلـي االمر مالمضارع أ مأ ي الفعل الماضيـف

)٢٩القیامة آیة (نحو  :يـالماض لـالفع -

)١٠یوسف آیة (نحو  :ارعـالمض لـالفع -

)١١٠الكھف آیة (نحو  :رـاالم لـفع -

  :ي ھذا المعنى قال ابن الجزري رحمھ اهللاـف و. إظھار الم الفعل  وجوب وحكمھا

  لتقىوالنا ي نحو قل نعم وُقـف     طلقًاُمالم فعلٍ  رنَّظِھوَأ

    أو آخر المحرف  ھااإلدغام إذا جاء بعدآخر الكلمة ي ـفالفعل  الم حكمیكون و

  :عاله يـفجل  قولھنحو  ة ـبدایة الكلمة التالیي ـف راء حرف

-  قّلو( وتلفظ(’ تلفظ )يـقّرب(  ،

  .كما سیأتـي بیانھ الحقًا التقارب يـوفي المثال الثان التماثل في المثال األول اإلدغام علـة

 على العاطفات )الواو(أو  )ثم(أو  )بالفاء(مسبوقة الة ـالساكنوعندما تدخل الم األمر 

   :نحو عند جمیع القراءاإلظھار حكمھا یكونالفعل المضارع 

¡.

  رفـالم الح :ثالثـًا
 إذا جاء إآل اإلظھارا موحكمھ )ھل وبل(يـي حرفـة فـالالم الساكن ھي رفـالم الح

  :عاله يفاإلدغام نحو قولھ جل  امحكمھیكون ف  راءحرف  أو المحرف  أي منھما بعد

عالهي ـف قولھ جلو ،)ْمُكلََّھ( وتلفظ:  

) ُھَعَفرََّب( وتلفظ )١٥٨النساء آیة(.

  :عاله يـفقولھ جل القاعـدة  من ویستثنى

)بسبب  اإلظھار حكمھا )١٤آیة  طففینالم   

  . السكت

  .ي القرآن الكریمـف )ھل(بعد  مطلقًا بالذكر أن حرف الراء لم یقع وجدیر
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  :ة ـالالمات الساكن  ة لبیان أحكامـي َأمثلـفیما یل

��ѧ˰)���Δѧϳ�ΔѧΑϮΘϟ˿˹(:�έΎѧϬχ ·��˴Ϸ�ϱήѧϤϗ���ΪѧόΑ�˯ΎѧΟ�Ϫѧϧلَأ�ϒѧϳήόΘϟ���ϑήѧΣ

  .ةـالقمریروف ـالح الغین وھو من

حرف الحاء  التعریفلَأقمري َألنھ جاء بعد إظھار:)٨٧ھود آیة (ـ 

  .ةـالقمریروف ـوھو من الح

شمسي َألنھ  إدغام: )٢٦النور آیة (ـ 

  .ةـروف الشمسیـحرف الطاء وھو من الح أل التعریفجاء بعد  

 ل التعریفَأ شمسي َألنھ جاء بعد إدغام :)١٨العلق آیة (ـ 

  .ةـالشمسیروف  ـالح منحرف الزاي وھو 

    كلمة أقبل يـف مراأل فعل المإظھار:)٣١القصص آیة ( ـ

  .المَأو حرف  بعدھا حرف راءَألنھ لم یأِت 

  .ا وقعت في وسط الفعلَألنھ مضارعال فعلال المإظھار)٤٠آیة  لتفص(ـ 

  يـفا وقعت ي َألنھماضال فعلال الم إظھار:)٣٥آیة  بقرةال(ـ 

   .وسط الفعل

  كلمة  يـف الفعل المإدغام:)١١٨المؤمنون آیة (  ـ

  . ة ـة التالیـة الكلمـي بدایـف جاء بعدھا حرف راء َألنھ وقل

    الفعل المإدغام:)٢٣اإلسراء آیة (ـ  

  . ة ـة التالیـي بدایة الكلمـف  جاء بعدھا حرف الم نھَألكلمة تقل  يـف

) ھل (يـفالحرف  إدغام الم:  )١٨آیة  نازعاتال(ـ 

  . ة ـة التالیـي بدایة الكلمـفالم  جاء بعدھا حرف َألنھ

جاء  َألنھ) بل (يـفالحرف  الم امإدغ :)١٥٨النساء آیة (ـ

  . ة ـة التالیـي بدایة الكلمـف بعدھا حرف راء
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  ثـالثـال لبـابا

  وألقابـھا ھاـوصفات الحروف مخارج

ُتعد معرفة مخارج الحروف وصفاتھا، وإتقان إخراج كل حرف من مخرجھ الصحیح مع 

التي ینبغي على من یرغب  ة التي یتصف بھا من األمور األساسیةـھ الذاتیـإبراز صفات

   روف ـتعلم القراءة الصحیحة أن یبدأ بھا حتى یتمكن من النطق السلیم للح يـف

ة ـوالكلمات، وبخاصة المسلمین من غیر الناطقین باللغة العربیة الذین یواجھون صعوب

  . روفـالح لفظ بعض يـف

  : قال ابن الجزري رحمھ اهللا

  والمیع أن الشروع أوًال  قبل      ٌمعلیھـم محتـَّ واجـٌب إذ    

  اللغـات بأفصـِح فظـوالیِلوالصفات       الحروف خارجم   

ة على نطق بعض الكلمات ـبعض الدول العربی يـفة ـتغلب اللھجات المحلی

وعلى القراءة بشكل عام، نحو لفظ حرف الظاء بالزاي فیلفظ القارئ كلمة                   روفـالحو

   مع تفخیم حرف الزاي، ولفظ حرف الشین سینًا وحرف )الزالم (مثًال

  .، وھذا لحن جلـي عند قراءة القرآنالقاف كافًا والذال زایًا وغیرھا من الحروف

ة ـة المحلیـلفظ حروف معینة نتیجة لتأثیر اللھج يـفینبغي على كل من لدیھ صعوبة 

رعرع فیھا أن یتدرب على اللفظ الصحیح لتلك  ة التي یعیش فیھا أو التي تـالبیئ يـف

  د لكي یتمكن من إتقان قراءة القرآن الكریمـالحروف قبل أن یبدأ بتعلم أحكام التجوی

)صلى اهللا علیھ وسلم(كما نزل على سیدنا محمد 

      :قول يـحرفًا مجموعة ف )٢٨(ة وعددھا ـالمكتوب روفـالح ھي ةـاالبجدی روفـالح

  غقرشت ثخذ ضظ سعفص     حطي كلمن   ھوز أبجد
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بزیادة الھمزة على حرفًا  )٢٩(ة وعددھا ـالمنطوق روفـالح ھي ةـالھجائی روفـالح

  : يـة وھـاألبجدی روفـالح

.)ء  ي  و  ن ھـ م ل كق   ف  غ عض ط ظ   ص  ش سذ ر ز   د  ح خ جت ث   با (

ن من حیث ییتالمـّدالواو والیاء غیر  نعن حرفان مختلفان ییتالمـّدالیاء وحیث َأن الواو و

  .حرفًا  )٣١( من حیث المخارج روفـالحعدد  لذا  یكون المخرج والصفات

  :يـتخرج من مخرجین إذ َأنھا ُتنطق بین حرفین وھ حروف فرعیةوھناك  

ُتنطق بین األلف والیاء ووردت في كلمة  : األلف الممالة-

 ووردت في كلمة  األلف بدون مدوُتنطق بین الھمزة : الھمزة المسھلة-



٣٧

  األول الفصـل

  روفـالح ارجـمخ

بالحرف فیتمیز النطق  الذي ینقطع عنده صوت موضع خروج الحرفمخرج الحرف ھو 

الحرف  مخرج ولمعرفة. ا مقدرًا  أو محققًاإّم، ویكون المخرج  روفـالحبھ عن غیره من 

نقطع الصوت اھ، فحیثما ـإلی اءـصغاإلوم تسكینھ أو تشدیده والنطق بھ بعد ھمزة یت

   .مقدر مخرٌجلھ  كانمخرجھ المحقق، وإذا لم ینقطع الصوت  یكونبالحرف 

  :يـوھعلى القول الراجح  مخرجًا سبعة عشر روفـالحمخارج

  : الجـوف -أ 
  : ةـالثالث المـّدخرج منھ حروف ت واحد مخرج ، وفیھفـي الحلق والفم الداخل خالءال ھو

والیاء الساكنة ا، المضموم ما قبلھ ةالساكنوالواو ا، ما قبلھ فتوحالم ةـالساكناأللف  (

  .ةـالثالثالمـّدلحروف  المقدرالمخرج الجوف ھو و ). المكسور ما قبلھا

:الحــلق -ب
  : یخرج منھا ستة حروف ثالثة مخارج الفم وفیھاي الصدر حتى ـیل اّممالقصبة الممتدة  ھو

الھمزة  امنھ حرف یخرج، الصدر ىـوأقربھ إلالشفتین، أبعده عن  أي: قـأقصى الحل -١

  .والھاء

  .العین والحاء فایخرج منھ حر :قـط الحلـوس -٢

  .والخاءالغین  یخرج منھ حرفاأي أقربھ للشفتین وأبعده من الصدر : قـى الحلـأدن -٣

  :اللســان -ج
  : ة عشر حرفًا ھيـارج یخرج منھا ثمانیعشرة مخ للسان

  .القاف حرف خرجیعلى األي الحلق مع ما فوقھ من الحنك ـیل اّمماللسان  أقصى- ١

  .حرف الكاف یخرج ما یحاذیھ من الحنك األعلى مع اللسان أقصى - ٢

والیاء  والشین الجیمحروف  خرجت ما یلیھ من سقف الحنك األعلى مع اللسان وسط - ٣

.) أو مضموم المتحركة أو الساكنة بعد حرف مفتوح ( یةالمـّدغیر
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ة ـالحاف ومن العلیا األضراسالوسط مع ما یلیھا من ُبَعید  حافتي اللسان ىإحد - ٤

  .الضاد حرف خرجی ،أو منھما معًا، الیسرى على كثرة ومن الیمنى على قلة

  .رف الالمح یخرج یااألسنان العل ةـلثمنتھاھا مع ما یلیھا من  إلى حافة اللسان أدنى - ٥

  رج حرف النونیخمخرج الالم  تحت ما یحاذیھ من لثة األسنان العلیا مع اللسان طرف -٦  

  .الراءحرف  یخرج ي ظھره مع ما یلیھ من الحنك األعلىـیل اّمم طرف اللسان - ٧

  .والتاء والدال الطاء خرج حروفی ھ من أصول الثنایا العلیاـاللسان مع ما یلی طرف- ٨

  .الزايو والسین الصادحروف  خرجی ق الثنایا السفليـووف ف اللسانطر - ٩

  .الثاءو والذال الظاء حروف خرجی اللسان مع أطراف الثنایا العلیا طرف- ١٠

  :الشفتـان -د
  : يـة حروف كما یلـا أربعمیخرج منھ، مخرجان وفیھما

  .اءالف حرف یخرجباطن الشفة السفلى مع أطراف الثنایا العلیا  من - ١

فراجھما قلیًال ان، وبانضمامھما مع الباء والمیم حروف خرجیانطباقھما ببین الشفتین  من -٢ 

  .ةـیالمـّدغیر  الواو تخرج

  : الخیشـوم -ھـ
  .ھو مخرج الغنـة التي ھي صفة مالزمة للنون والمیمومخرج واحد  للخیشوم

ھي وقع األسنان ي مواـنبین فیما یل روفـالحبعض األسنان بمخارج بعض  لصلة ونظرًا

  : يـأقسام مرتبة على النحو التال ستةمقسمة إلى 

  .من تحت واثناناثنان من فوق ، یةاالمامة ـربعاألاألسنان :اـالثنای

ي ـأعلى وواحد من أسفل ف منواحد ، ي الثنایاـربعة التي تلاألاألسنان :اتـالرباعی

  .كل جانب

ي ـأعلى وواحد من أسفل ف منواحد ، اتي الرباعیـربعة التي تلاأل األسنان:اَألنیاب

  . كل جانب

ϨγϷ˰ϥΎ�ϷΑέό˰��ѧϠΗ�ϲѧΘϟ�Δ˰�ϲϧ˴Ϸ�ΏΎѧϴ�ˬ�ΪѧΣϭ�������Ϟϔѧγ�Ϧѧϣ�ΪѧΣϭϭ�ϰѧϠϋ�Ϧѧϣ:كـالضواح

  .ي كل جانبـف

  .ي كل جانبـف من أسفلثالثة و أعلىثالثة من  ،ي الضواحكـتل ضرسًا١٢ :الطواحن

  .ي كل جانبـأسفل ف منخیرة واحد من أعلى وواحد األة ـربعاأل ھي :ذـالنواج
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  :نساناإل جسمي ـفالنطق  من أعضاء  روفـالح مخارج  الجدول ھذا  یبین

روفـالح مخارجمكان روفـالح المخارج   

.الفم والحلق وتخرج مع الھواء خالء منیاتالمـّد ،و،يا)١( الجوف - ١

)٣( الحلق - ٢

 الحلقأقصى  -

  وسط الحلق  -

لحلق  أدنى ا -

  ھـ، ء

  ح، ع

خ، غ

  .ي الصدرـیل مّماالحلق  أقصى من

  .  الحلق وسط من

.الشفتیني ـیل  مّماالحلق  أدنى من

)١٠(اللسان - ٣
 اللسانأقصى  -

  اللسانوسط  -

  اللسانحافة  -

 اللسانطرف  -

  ق

  ك

مدیة غیر ي، ش، ج
  ض

  ل

  مظھرة ن

  ر

  ، د، تط
  س ز،، ص

، ذ، ثظ

  ي الحلق مع ما فوقھ من ـیل اّمماللسان  أقصى من
  .الحنك األعلى

  مع ما فوقھ من  ي الحلقـیل اّمماللسان  أقصىمن 
  . تحت مخرج القافالحنك األعلى 

  .ىمع ما یلیھ من سقف الحنك األعل اللسان وسط

  ید الوسط مع ما یلیھا حافتي اللسان ُبَع إحدى من
  .األضراس  من
  حافة اللسان إلى منتھاھا مع ما یلیھا من  أدنى من

  .لثة األسنان العلیا
  اللسان مع ما یحاذیھ من لثة األسنان  طرف من

   .العلیا
  ي ظھره مع ما یلیھ من ـیل اّمماللسان  طرف من

  .الحنك األعلى
.اللسان مع ما یلیھ من أصول الثنایا العلیا طرف من
  .الثنایا السفلي اللسان وفوق طرف من
.اللسان مع أطراف الثنایا العلیا طرف من

  ف)٢(الشفتان- ٤
واو غیر ،  م، ب

المـّدیة

.باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنایا العلیا من
بین الشفتین مع انطباقھما تخرج الباء والمیم  من

  تخرج الواو فراجھما قلیًال انوبانضمامھما مع 
.یةالمـّدغیر

 .واحد ھو مخرج الغنـة مخرج لخیشوممن االغنـة)١( الخیشوم- ٥
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  ةـالھجائی روفـالح ھذا الجدول مخرج كل حرف حسب ترتیب یبین

مخرجھالحرفمخرجھالحرف

ا

  ب

  ت

  ث

  ج

  ح

  خ

  د

  ذ

  ر

  ز

  س

   .الجوف

   .الشفتان

  صولاللسان وُأ طرف

  .الثنایا العلیا 

  اللسان وأطراف طرف

  .یا العلیاالثنا 

  اللسان مع ما وسط

  .األعلى من الحنك یلـیھ 

   .الحلق وسط

   .الحلق أدنى

  صولُأاللسان و طرف

  .الثنایا العلیا 

  اللسان وأطراف طرف

  .الثنایا العلیا 

  يـا یلاللسان مّم طرف

  ظھره مع ما یلیھ من  

  .الحنك األعلى

  اللسان وفوق  طرف

  .الثنایا السفلي

  وق فاللسان و طرف

  .نایا السفليالث

  ش

  ص
  ض

  ط
  ظ
  ع
  غ
  ف

  ق

  ك

  ل

  م
  ن

  ھـ
  و

  ي

ء

  اللسان مع ما فوقھ من الحنك وسط
  .األعلى 

.لىالثنایا السف وق فاللسان و  طرف
مع ما یلیھا من  حافتي اللسان إحدى

  .األضراس
  .صول الثنایا العلیاُأاللسان و طرف
  .اللسان وأطراف الثنایا العلیا طرف
   .الحلق وسط
  .الحلق أدنى
  الشفة السفلى مع أطراف الثنایا بطن

  .العلیا  
اللسان مع ما فوقھ من الحنك  أقصى
   .األعلى
  اللسان مع ما فوقھ من الحنك أقصى

  . تحت مخرج القافاألعلى 
  حافتي اللسان إلى منتھى طرفھ أدنى

  .مع لثة األسنان العلیا 
   .الشفتان
  اللسان مع ما یحاذیھ من لثة طرف

   .نان العلیااألس 
   .الحلق أقصى

إذا كانت مدیة ومن الشفتین  جوفال
إذا لم تكن فراجھما قلیًال انبضمھما مع 

   .مدیة
  إذا كانت مدیة ومن وسط جوفال
  مع ما یلیھ من سقف الحنكاللسان  
  .مدیة تكنإذا لم األعلى  
.الحلققصى أ



٤١

  يـالثـان الفصـل

  الحـروف صفـات

�Ϥϳ�Ύϣ�ϲϫ�ΰϴϓήΣΎ˱�Ϧϣ�Τϟ˰ϑϭή�ήϴϏ�Ϧϋ��Ϫѧόϣ�ΔϛήΘθϤϟ�Δλروفـالح اتـصف ΎΨΑϭ�ϩ�ѧϓ˰ϲ�

�ˬΝήѧѧΨϤϟ�ϑήѧѧΣ�ϞѧѧϜϟ�Δѧѧϣί ϼϣ�ΔѧѧϴΗΫ�ΕΎϔѧѧλ �ϲѧѧϫϭ�ˬΎ˱ѧѧϘϓϭ�ΎѧѧϬΑ�ϒѧѧλ Ϯϳ��ΔѧѧϴϔϴϜϟϖѧѧτϨϟ�ϪѧѧΑ�ˬ

.ةـاألصلیالصفات  أیضًاوتكون أبین عند سكون الحرف وتسمى 

Η˵Ϊѧѧό������ϪΗΎϔѧѧλ �ϑήѧѧΤϟ�˯Ύѧѧτ ϋ·�ϥ˴�Ϋ·�ΪѧѧϳϮΠΘϟ�ϢѧѧϠϋ�ΚѧѧΣΎΒϣ�Ϣѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�ϑϭήѧѧΤϟ�ΕΎϔѧѧλϲѧѧΘϟ�

�ϒμ Θϳ�ϖτϧ�ϰϟ·�ϱΩΆϳ�ϴΤμ ϟ�ϞϜθϟΎΑ�ΎϬΑϑήΤϟ���˱ΎϤϴϠѧγ�˱ΎѧϘτϧ�����Ϧѧϣ�ΩϮѧμ ϘϤϟ�Ϯѧϫ�άѧϫϭ�ˬ

  .  الحرف حقھ إعطاء

  :ما یلـي ىـإل  ةـالذاتی روفـالحصفات  تقسمو

دـا ضـات لھـصف: أوًال

  .الھمس وضده الجھر -

  .الرخاوة ة وضدھا َدالِش -

  .االستعالء وضده االستفال -

  .نفتاحالاإلطباق وضده ا -

  .اإلصمات وضدهاإلذالق  -

ήϳΪѧѧѧΟϭ��ξ ѧѧѧόΑ�ϥ�ήϛάѧѧѧϟΎΑΎ˯ѧѧѧϤϠϋ�ϻ�ΪѧѧѧϳϮΠΘϟ�ϳΪѧѧѧόϥϭ��Ϧѧѧѧϣ�ΕΎϤѧѧѧλ Ϲϭ�ϕϻΫϹ�ϲΘϔѧѧѧλ�

�ΕΎϔѧѧλѧѧΤϟ˰ϑϭή�ϵ·�˴�ϱέΰѧѧΠϟ�ϦѧѧΑ�ϥϳϫΪѧѧόϤΎ��ϦѧѧϣΔϴϠѧѧλ Ϸ�ΕΎϔѧѧμ ϟΎϤϫήϛάϨѧѧγ�άѧѧϟ�ˬ���

  .للعلم بھما، علمًا بأنھ لیس لھما تأثیر في القراءة

  اـد لھـال ض اتـصف: ًاـثانی

  .االستطالة -٧التفشي - ٦التكریر  -٥نحراف الا -٤اللین  -٣القلقلة  -٢الصفیر - ١

  صفـات ُأخـرى : ثالثـًا

  :ھناك صفات ُأخرى عدیدة أھمھا

  ـة الغن -٢الخفاء   - ١



٤٢

وكما سبق ذكره، ھناك صفات عرضیة یتصف بھا الحرف وفقًا للحرف الذي یجاوره، 

 ة والتنوین، وسیأتـي بیان باقي ـوقد تم بیان بعضھا في باب أحكام النون الساكن

  .الصفات الحقًا والتي تمثل أبرز أحكام التجوید

  -:التي لھا ضد  ةـالذاتی الصفات مني بیان كل صفة ـیل وفیما

:ھمــسال-١
النفس عند النطق بحرف من حروف  جریان: واصطالحًا ،الصوت المخفي :لغـًة

  .مخرجھي ـعلیھ ف االعتمادالھمس لضعف 

الثاء والھاء والشین والخاء والصاد والسین و والحاءاء الف(:عشرة ھي الھمس حروف

  الھمس تظھر صفةو)شخص سكت فحثھ( قول يـمجموعة ف )والكاف والتاء

  .الحرف سكون عند بوضوح

:الجھــر-٢
Δ˱˰ѧѧϐϟ��ϹϼѧѧϋέϮѧѧϬψϟϭ�ϥ�ˬ�Ύ˱Σϼτѧѧλ ϭ�����Ϧѧѧϣ�ϑήѧѧΤΑ�ϖѧѧτϨϟ�ΪѧѧϨϋ�β ϔϨѧѧϟ�ϥΎѧѧϳήΟ�α ΎѧѧΒΤϧ

  . ي مخرجھـعلیھ ف االعتمادة عن قوة ـحروف الجھر لقوتھ الناشئ

  .بعد حروف الھمس ئیةالھجا روفـالحالباقیة من  روفـالحالجھر ھي  حروف

:ةــَدالِش-٣
حروفحرف من الصوت عند النطق ب جریان انحباس: واصطالحًا ،القوة :لغـًة

  .ي مخرجھـعلیھ ف االعتمادة لكمال َدالِش

والباء والكاف  والطاءالھمزة والجیم والدال والقاف (:  ھية ـة ثمانیَدالِش حروف

.)قط بكت أجد( قولي ـف مجموعة ،)والتاء

  ة َدصفة الِش ، تظھر الھمسوالِشَدة  الكاف والتاءي ـصفات حرف وجدیر بالذكر أن من

  .عندما یكون ساكنًا عند نھایة النطق بھ صفة الھمس تظھري بدایة النطق بالحرف وـف

: التوسـط والرخـاوة -٤
�ς ѧ˰ѧγϮΘϟ�Δ˱˰ѧѧѧϐϟ��ϻ�ϝΪѧѧΘϋ�ˬΎ˱Σϼτѧѧѧλ ϭ�����ѧѧѧϓ�ϩέϭήѧѧϣ�ΪѧѧѧϨϋ�ΕϮѧѧμ Ϡϟ�ϲѧѧѧΰΠϟ�ϥΎѧѧϳήΠϟ˰�ϲ

�ϑϭήΤΑ�ϖτϨϟ�ΪϨϋ�ΝήΨϤϟς γϮΘϟ�Ϥϛ�ϪϘϠϏ�ϝΎϤϛ�ϡΪόϟϓ�Ύ˰��ϝΎѧϤϛ�ϡΪϋϭ�ΓΪθϟ�ϑϭήΣ�ϲ

  .ي حروف الرخاوةـجریانھ كما ف



٤٣

ي قولـمجموعة ف، )والمیم والراء والعینالالم والنون (: ھيخمسة  التوسط حروف

  .ةـالبینی وتسمى أیضًا )عمر لن(

  ي المخرج عند ـجریان الصوت عند مروره ف :واصطالحًا، اللین :لغـًة الرخـاوةو

  .ي مخرجھـعلیھ ف االعتمادلضعفھ وضعف  الرخاوةبحرف من حروف النطق 

بعد حروف الشدة ئیةالھجا روفـالحة من ـالباقی روفـالح الرخاوة ھي حروف

.)عمر لن(والتوسط)قط بكت أجد(

  الصوت على طول زمن النطق بالحرف الساكن، جریان جریان أو انحباس ینعكس

 ةَدالِشمتوسط بین ( زمن النطق بالحرف البیني منلحرف الرخو أطول فزمن النطق با

  .الشدیدوزمن النطق بالحرف البیني أطول من زمن النطق بالحرف ، )والرخاوة

  : تعالءـاالس -٥
ى الحنك األعلى عند النطق ـارتفاع اللسان كلھ أو بعضھ إل :واصطالحًا، رتفاعاال :لغـًة 

  .االستعالء حروفبحرف من 

.)والظاء والقافالخاء والصاد والضاد والغین والطاء (:ھيسبعة  االستعالء روفح

  . أیضًا التفخیم حروفاالستعالء  حروفسمى تو)ضغط قظ خص(ي قول ـف مجموعة

   : تفالـاالس -٦
   انخفاض اللسان عن الحنك األعلى عند النطق بحرف  :واصطالحًا، خفاضناال :لغـًة

  .الفم فتحةى ـاتجاه الصوت إل یجعلاّمممن حروف االستفال 

. بعد حروف االستعالء ئیةالھجا روفـالح ة منـالباقی روفـالح ھياالستفال  حروف

  .أیضًا الترقیق حروف االستفال حروفسمى وُت

  : اقـاإلطب -٧
الحنك األعلى ووسطھ إلى جھة اللسان  استعالء أقصى :واصطالحًا، صاقاِإلل :لغـًة

  .بحیث ینحصر الصوت بینھمااللسان لى وسط عالحنك وانطباق 

  .وھي من حروف االستعالء والضاد والطاء والظاء الصاد :أربعة ھي اإلطباق حروف 



٤٤

  : احـنفتاال -٨

Δ˱˰ϐϟ��ϓϻϕήΘ�ˬΎ˱Σϼτ λ ϭ��������Ϧѧϣ�ϑήѧΤΑ�ϖѧτϨϟ�ΪѧϨϋ�ϰѧϠϋϷ�ϚϨΤϟ�Ϧϋ�ϥΎδϠϟ�ϕήΘϓ

  .بحیث ال ینحصر الصوت بینھما نفتاحاالحروف 

  .بعد حروف اإلطباق ةـئیالھجا روفـالح الباقیة من روفـالح تاح ھينفاال حروف

  : اإلذالق -٩
إخراج حروف  :واصطالحًاوكذلك طرف الشيء  طالقتھأي ، حدة اللسان :لغـًة

والراء  الفاء: ستة ھياإلذالق  حروف. والشفتیني اللسان ـاإلذالق بخفة من طرف

.)من لب فر(  قولي ـمجموعة ف، والمیم والنون والالم والباء

  : اتـاإلصم -١٠

امتناع الخفة عند النطق بحروف اإلصمات للثقل الموجود  :واصطالحًا، المنع :لغـًة

  .بعد حروف اإلذالق ئیةحروف الھجاالاإلصمات ھي الحروف الباقیة من  حروف. فیھا

  -: الصفات التي ال ضد لھا مني بیان كل صفة ـیل وفیما

   : الصفیـر -١
 ي مجرًىـي صوت الحرف تنشأ عن مروره فـف حدة :واصطالحًا، حدة الصوت: لغـًة

 .عند خروجھا الصفیرمالزم لحروف  ذا الصوتوھو یشبھ صوت الطائر وھ، ضیق

أكانت ساكنة أم متحركة،  سواٌء )الصاد والسین والزاي(: يـة ھـثالث الصفیر حروف

  .سینالصفیر حرف الصاد ثم الزاي وأقلھا ال يـف وأقواھا

  : القلقلــة -٢
Δ˱˰ϐϟ��ϻ�ί ΰΘϫϭϻΏήτ ο�ˬΎ˱Σϼτ λ ϭ���ѧϓήσ�ϦϴΑ�ΪϋΎΒΘϟΎΑ�ϑήΤϟ�ΝήΧ·˰��Ϯѧπ ϋ�ϲ

��ϥϭΩ�ϖѧτϨϟϥ��ϙήѧѧΤΘϤϟϭ�ϦϛΎѧѧδϟ�ϦϴѧѧΑ�ϥϮѧѧϜϴϓ�Ι ϼΜѧϟ�ΕΎѧѧϛήΤϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϛήΣ�ϪΒΣΎѧѧμ ϳ��

���ΔδϤΧ�ϲѧϫةلالقلق حروف������ϝΪѧϟϭ�ϢϴѧΠϟϭ�˯ΎѧΒϟϭ�˯Ύѧτϟϭ�ϑΎѧϘϟ�ˬ�ΔѧϋϮϤΠϣ��ѧϓ˰��ϝϮѧϗ�ϲ

  :هما انـمرتبت ةـللقلقلو  .)جد قطب(

:رىـكب ةـقلقل -
ي ـف  حرف الدالكة ـالقلقل من حروف حرفحالة الوقف على  يـف ة كبرىـالقلقلكون ت 

نحو حرف  مشددًا ةـحرف القلقل وإذا كان، :ي عالهـقولھ جل ف



٤٥

المدغم فیھ  الحرف الثانـي قلقلةیتم بین إذ ة أـتكون القلقلي كلمة ـالباء ف

  .بدون قلقلةالشفتین ویلفظ الحرف األول بإطباق  قلقلة كبرى الحرف األول

  :رىـصغ ةـقلقل -
   :عاله يـفقولھ جل  يـفالدال ك الكلمةوسط  ة ساكنًاـحرف القلقلیأتـي  عندما 

)ήѧѧѧѧμ Ϩϟ�Δѧѧѧѧϳ�˻(���ΎϣΪѧѧѧѧϨϋ�ϭ

�ϥϮϜϳ�˱ΎϨϛΎγ�ΔϠϘϠϘϟ�ϑήΣήΧ�ΔϤϠϜϟ�ϛ�ϪϴϠϋ�ϒϗϮϟ�ϢΘϳ�Ϣϟϭ�ϝΪѧϟΎ��ϲѧϓ��ΔѧϤϠϛ

.)٣ آیة إلخالصا (:عاله يـفقولھ جل  يـف

كلمة             يـفة الوقف علیھا، كما ـفي حالآخر الكلمة  يـفة ـیمكن أن یتجاور حرفا قلقل

ي عالهـمن قولھ جل ف :)  ١٧٨البقرة آیة(

  . ھذه الحالة یتم قلقلة الباء قلقلة صغرى وقلقلة الدال قلقلة كبرى يـف

  : أبرزھاة ـداء القلقلمتعددة ألطرق  وھناك

  ى الفتح بعد الحرف المفتوح و یمیلـحركة ما قبلھ، فیمیل إل ىـإلقلة إمالة حرف القل -

  .ى الضم بعد الحرف المضموم، و یمیل إلى الكسر بعد الحرف المكسورـإل

  .دون أي تأثر بحركة ما قبلھ مطلقًا الفتحى ـإمالة حرف القلقلة إل -

  .ى الفتحـة إلـالضم وبقیة حروف القلقل ىـإلالقاف والطاء  يـفإمالة حر -

ة ـى جماعة من العلماء منھم السمنودي، ورجح الطریقة الثانیـوقد رجح الطریقة اُألول

لما فیھ  األرجحھو  حركة ما قبلھ ىـإلة ـإمالة حرف القلقل. جماعة ُأخرى منھم الحصري

  . المتتابعة روفـالحمن مجانسة في األداء وتناسق بین 

  : يـھة ـة عند أداء القلقلـأخطاء شائع ھناكو

  .الثالث الحركاتخلط صوتھا بحركة من  -

  .بھمزةختم صوت النطق بھا  -

  .حده عنة وتطویلھ ـمد صوت القلقل -

  : اللیـن -٣
Δ˱˰ѧѧϐϟ���ήѧѧδϴϟΔϟϮϬѧѧδϟϭ�ˬΎ˱Σϼτѧѧλ ϭ������ϒѧѧϠϜΗ�ϡΪѧѧϋϭ�ΔϟϮϬѧѧδΑ�ϦϴѧѧϠϟ�ϑήѧѧΣ�ΝϭήѧѧΧ��Ϫѧѧϟϭ�ˬ��

ي كلمةـء فالیا ، نحوالساكنتان المفتوح ما قبلھما)والیاء الواو(:ھماحرفان 

كلمة  يـف والواو



٤٦

  : نحـرافاال -٤
ولھ عن مخرجھ حتى یتصل بمخرج غیره، حرف بالمیل ال :واصطالحًا، المیل: لغـًة

 اللسان إلى جانبي طرفھ،  حافةفالالم فیھا انحراف من  )والراء الالم ( :حرفان ھما

  .ظھره ومیل قلیل إلى جھة الالملسان إلى من جانبي طرف ال انحرافوالراء فیھا 

  : التكریـر -٥
بالحرف، وللتكریرحرف  النطقارتعاد طرف اللسان عند  :واصطالحًا، عادةاإل :لغـًة

  .بأن یلصق ظھر لسانھ بأعلى حنكھ تجنب التكریر ینبغي على القارئ  .)الراء(واحد ھو

: التفشـي-٦
   ، ي الفم عند النطق بالحرفـانتشار الصوت ف : واصطالحًا، والذیوعتشار ناال : لغـًة

أكان ساكنًا أم متحركًا، وعند  سواٌءوھي صفة مالزمة لھ  )الشین( حرف واحد ھو ولھ

  .ى إظھارھاـسكونھ یكون لھ صفة الھمس ایضًا، ینبغي االنتباه إل

   :االستطالـة -٧
ن أول حافة اللسان حتى ي مخرجھ مـالحرف ف امتداد : واصطالحًااالمتداد،  : لغـًة

.)الضاد( ولالستطالة حرف واحد ھو.  صل مخرج الالمی

:الصفات األخرىوفیما یلـي بیان 

:الخفـاء -١
  .ضعف التصویت بالحرف: واصطالحًااالستتار،  :لغـًة

.ةـالثالث المـّدالھاء وحروف : ة حروف ھيـللخفاء أربع

:الغنـة -٢

  ال عمل للسان بھاَألنف، وصوت رخیم یخرج من أقصى : حًاواصطالالترنیم،  :لغـًة

صفة دائمة  فھي إذ ال تخلو نون وال میم من غنـة النون والمیممركب في جسمي وھو 

أو  األسماء يـفأكانتا  سواٌءالنون والمیم المشددتین  يـفوتكون الغنة . ومالزمة لھما

، النون المنقلبة میمًا يـفو والمخفاتین النون والمیم المدغمتین يـف، والحروفأو  األفعال

  .نیوالمیم المتحركت النون يـفو ینالمظھرت الساكنتین والمیمالنون  يـف كما تكون



٤٧

  : يـللغنـة أربع مراتب ھ: الغنـة مراتـب

ونـا تكـل مـأكم: ىـاألول ةـالمرتبـ 

 بغنـة إدغامًا كامًالة المدغم النون يـوف، نالنون والمیم المشددتیأكمل ما تكون الغنـة في 

إذ َأن النون من حروف ، النون يـفالم ال التعریف المدغمة  يـفوالمیم المدغمة،  يـفو

الباء المدغمة  يـفوحالة اإلدغام نونًا مشددة،  يـفإدغام الم ال التعریف فتصبح 

  .ًاالمیم  فتكون مشددة أیض إدغام اطار يـفحیث تندرج عند إدغامھا  المیم يـف

  : عاله يـف قولھ جلة ذلك ـومن أمثل

-)مشددة نون(:)٦ آیة اسالن(.

-)مشددة میم(:)١١ الحاقة آیة(.

-)نـة كاملإدغام بغ(    ساكنة نون  إدغام:)١٩ للیل آیةا(.

-)رإدغام مثلین صغی(ساكنة میمإدغام:)١٤١ بقرة آیةال(.

-)مشددة نون(النون يـفإدغام الم ال التعریف :)٢ آیة اسالن(.

-)٤٣ ھود آیة(: المیم يـفإدغام الباء ) ى میم ـتتحول إل     

.)مشددة

   ةـالغنـة الكامل: ةـالثانی ةـالمرتب ـ

دغام اإليـفو میمًا المنقلبةالنون والمیم المخفاتین والنون  كل من يـف كاملة الغنـة تكون

  : عاله يـف قولھ جلنحو  بغنـة الناقص

-)حقیقيإخفاء ( مخفاه نون:)٥٢ الواقعة آیة(.

-) إخفاء شفوي(ة مخفا میم:)١٠١ آیةال عمران(.

-)قلب(ًا میم منقلبة نون:)١١ النساء آیة(.

-)بغنـةإدغام (ساكنة نونإدغام )٥ آیة الكهف

.)ناقص

  الناقص بغنـة دغاماإلجدیر بالذكر أن ھناك من ُیقسِّم ھذه المرتبة إلى مرتبتین فیجعل و

، المرتبة الثالثة يـف میمًا المنقلبةالنون والمیم المخفاتین والنون  من كًالي المرتبة الثانیة وـف

 الناقص بغنـةدغام اإل يـف وبذا تكون مراتب الغنـة عندھم خمسًا، والصواب أن الغنـة
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، بالتالـي یكون  میمًا المنقلبةالنون والمیم المخفاتین والنون  كل من يـف مطابقة للغنـة

ة ـالمرتب يـف میمًا المنقلبةالنون والمیم المخفاتین والنون  كل منبغنـة الناقص ودغام اإل

  .الغنـة كاملةنفسھا، وھي المرتبة الثانیة  حیث تكون 

   ةـقصالغنـة النا: ةـالثالث ةـالمرتبـ 

  : عاله يـفقولھ جل نحو ، المظھرتین الساكنتین النون والمیم يـفتكون الغنـة ناقصة 

-)مظھرة ساكنة نون(:)٤٦ فصلت آیة(.

-)تنوین مظھر(:)١٣٩ األنعام آیة(.

-)مظھرة ساكنة میم(:)٧ البینة آیة(.

ونـص ما تكـأنق: ةـالرابع ةـالمرتبـ 

  : عاله يـفقولھ جل نحو  المتحركتین والمیمالنون  يـفأنقص ما تكون الغنـة 

-)متحركة نون(:)٢٠ المرسالت آیة(.

-)٢ اإلخالص آیة(:)متحركة میم(.

المرتبتین  يـفإذ یكون مقدارھا  كما ھو مبین أعاله باختالف مرتبتھا الغنـة مقدار یختلف

أصل الغنـة إآلة ـة والرابعـالمرتبتین الثالث يـف ة متقاربًا، وال یثبتـى والثانیـاألول

  .ند لفظھفقط وھي التي تصاحب الحرف ع

 ففي التالوة بمرتبة التدویر تكون، باختالف مرتبة التالوةأیضًا  الغنـة یختلف مقدارو

التحقیق تكون أطول  التالوة بمرتبة يـفو، بمرتبة الحدر التالوة يـفھي علیھ  مّماأطول 

  . مرنالغنـة أي أن میزان زمن ، التدویر التالوة بمرتبة من

  .ى صفات قویة ومتوسطة وضعیفةـإل حروفلاقسم صفات خرى ُتُأجھة  ومن

 القلقلةوالصفیر واإلطباق واالستعالء و  ةَدالِشوالجھر :يـھو ةـالقوی اتـالصف

  .والغنـة واالستطالةالتفشي والتكریر نحراف والوا
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  .والتوسط اإلصماتو اإلذالق: يـوھةـالمتوسط اتـالصف

  . اللینونفتاح االو فالاالستوالرخاوة و الھمس: يـوھ  ةـالضعیف اتـالصف

كًال  القویةروف ـالحَألن جمیع صفاتھ قویة، وتشمل  )الطاء(حرف  روفـالح أقوىو

َألن معظم صفاتھا  )الباء والجیم والدال والراء والصاد والضاد والظاء والقاف(: من

َألن  )الھمزة والغین والالم والمیم والنون(: كًال من المتوسطةروف ـالحوتشمل . قویة

التاء (: كًال من الضعیفةروف ـالحصفاتھا القویة تساوي صفاتھا الضعیفة، وتشمل 

َألن معظم  )والخاء والذال والزاي والسین والشین والعین والكاف وحروف المـّد الثالثة

َألن جمیع  )الثاء والحاء والفاء والھاء(:ھيروف ـالح وأضعفصفاتھا ضعیفة، 

.) صفات الحروف (الجدول الالحق  يـفصفاتھا ضعیفة كما ھو مبین 

  :روفـبیان صفات الح يـف اهللابن الجزري رحمھ  قال 

  لــقـ  ـدوالضِّ ٌ ـةمصمتـ   ٌحتـمنف        مستفٌل  ورخٌو ٌ جھـر ھاـِصفات          

  ـتـبك  قـٍط ـد ـأج  لفظ  ـدھاـشدی   سكت       شخٌص  فحثُھ مھموسھا          

  حصرظ ِق ضغٍط خصَّوعل وسبُع       عمرن ـل  دـو والشدیـخر  وبین          

   ـةـب الحـروف المذلقـن لــِم وفرَّ   ھ    ـاء ظاء مطبقـاد طـض ادـوص          

ـنـیـواللَّ  ـٍدـج    ُبـــقط  ُ ةـقلقلـ        ٌنـسیـ  وزاٌي ادٌ ـص اـصفیـرھ

  حاـحِّـُص   نحـِرافاالو  ماـــقبلُھ       ـحاـوانفت  ـاـنكُِّس    ٌ اء ـویـ واٌو

  ـُن ضـادًا اسَتِطـلــالّشی وللتفـشي      لـِعُجالّالمِ  والـرَّا وبَتكریـر  يف

  :ى ما یلـيـینبغي االنتباه إل

)والفجرالصبر( الباء والجیم كما في كلمتي يفـحر فيي الجھر والِشَدة إظھار صفت - ١

  . حالة الوقف يـف ي الباء والجیم وبخاصةـحرف يـفإظھار صفة القلقلة  - ٢

.)شرككم وتتوفَّـى(كلمتي  يـفحرفي الكاف والتاء كما  يـفمراعاة صفة الِشَدة  - ٣

حرف الطاء كما ال  يـف إدغامھ وال یجوز )اضطر(كلمة  يـفإظھار حرف الضاد  - ٤

  .حروف القلقلة بل ھو حرف استطالة یجوز قلقلتھ إذ َأنھ لیس من



٥٠

  .واصطالحًا لغـًة ھاتعریفو كل صفة ي حروفـالجدول التال یبین
  التي لھا ضدروف ـالحصفات )١

اصطالحًا تعریفھالغـًةتعریفھا حروفھاالصفة

  الھمس

الجھر

  شخص فحثھ

  سكت    

روفـالح بقیة

  الخفاء

   نالعاإل

والظھور

  عند النطق بحروف النفس جریان

  .الھمس 

  النفس عند النطق جریان انحباس

.بحروف الجھر 

  ةَدالِش

  التوسط

الرخاوة

  قط بكت أجد

  عمر لن

روفـالح بقیة

  ةالقو

  عتدالاال

اللین

   جریان الصوت عند النطق  انحباس

  .ةَدالِشبحروف 

   لصوت عند النطقا جریان اعتدال

  .بالحرف

.عند النطق بالحرف الصوت جریان

االستعالء

االستفال

  ضغط خص

قظ     

روفـالح بقیة

رتفاعاال

خفاضناال

اللسان كلھ أو بعضھ إلى الحنك  ارتفاع

.بحروف االستعالء النطقاألعلى عند 

اللسان عن الحنك األعلى عند  انخفاض

.النطق بالحرف

  اإلطباق

فتاحناال

  ،ط،ض،ص

  ظ     

روفـالح بقیة

  صاقاإلل

تراقاالف

ووسطھ إلى جھة اللسان  استعالء أقصى

على  الحنك   وانطباق  األعلى الحنك 

  .اللسانوسط 

  اللسان عن الحنك عند النطق  افتراق

.نفتاحاإلبحروف  

  اإلذالق

اإلصمات

  من لب فر

روفـالح بقیة

الشيء طرف

  والخفة

المنع

الحروف بخفة من طرفي اللسان  خراجإ

  .والشفتین

.الخفة عند النطق بالحروف امتناع
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  التي ال ضد لھاروف ـالحصفات )ب

اصطالحًا تعریفھا           لغـًةتعریفھا حروفھا  الصفات

مالزم  یشبھ صوت الطائر صوتصفیرال صوتز س ص  الصفیر

.لحروف الصفیر عند خروجھا

  د ج ب ط ق ةللقالق

)قطب جد(

 اھتزاز   

واضطراب

  مخرج يـفیحدث  اضطراب

.حروف القلقلة عند النطق بھا 

  إذا  و،ي اللین

  سكنتا وفتح

قبلھماما   

  الیسر   

والسھولة  

  ف اللین بسھولة وحر خروج

.وعدم كلفة          

  مخرجھ حتى يـفالحرف  نمیالالمیل   ، رل    نحرافاال

.یتصل بمخرج غیره         

  الحرف لإلعادة والتكریر قبولعادةإلا   ر      التكریر

.مخرجھ يـف            

شارـــنتاال  ش      التفشي

والذیوع   

  الفم عند النطق يـف ھواءال انتشار

.بالحرف               

  مخرجھ من يـفالحرف  امتداداالمتداد   ض      االستطالة

  تصلیأول حافة اللسان حتى  

.بمخرج الالم       

  یخرج من الخیشوم دون صوتالترنیم   ، نم      الغنـة

.أن یكون للسان دخل فیھ   

ا،و،ي  الخفاء

  ّدیاتـالم   

  والھاء    

  .ضعف التصویت بالحرف  االستتار   

، وھناك ي لھا ضدمن الصفات الت ًاخمس روفـالح منكل حرف لبالذكر أن  وجدیر

 ي تصل عددـ، بالتالال ضد لھا التيأو أكثر من الصفات روف التي لھا صفة ـبعض الح

  : يـالتالي الجدول ـسبع صفات كما ھو مبین فست أو  ھا إلىصفات
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  الحـروف صفات

  صفةالحرف
أولى

صفة
ثانیة

  صفة
ثالثة

  صفة
رابعة

   صفة
خامسة

  صفة
سادسة

 صفة
ةسابع

  ةدرج
الحرف

ضعیف  -  خفاءإصماتانفتاح  استفالرخاوة  جھر  األلف

قوي-قلقلةإذالقانفتاحاستفالةَدِشجھرالباء

ضعیف--إصماتانفتاحاستفالةَدِشھمسالتاء

أضعف--إصماتانفتاحاستفالرخاوةھمسالثاء

قوي-قلقلةإصماتانفتاحاستفالةَدِشجھرالجیم

أضعف--إصماتانفتاحاستفالرخاوةھمسحاءال

ضعیف--إصماتانفتاحاستعالءرخاوةھمسالخاء

قوي-قلقلةإصماتانفتاحاستفالةَدِشجھرالدال

ضعیف--إصماتانفتاحاستفالرخاوةجھرالذال

  قويتكریرانحرافإذالقانفتاحاستفالتوسطجھرالراء

  ضعیف-صفیرإصماتانفتاحستفالارخاوةجھرالزاي

  ضعیف-صفیرإصماتانفتاحاستفالرخاوةھمسالسین

  ضعیف-تفشيإصماتانفتاحاستفالرخاوةھمسالشین

قوي-صفیرإصماتإطباقاستعالءرخاوةھمسالصاد

قوي-استطالةإصماتإطباقاستعالءرخاوةجھرالضاد

  أقوى-قلقلةإصماتاقإطباستعالءةَدِشجھرالطاء

  قوي--إصماتإطباقاستعالءرخاوةجھرالظاء

  ضعیف--إصماتانفتاحاستفالتوسطجھرالعین

  متوسط--إصماتانفتاحاستعالءرخاوةجھرالغین

  أضعف--إذالقانفتاحاستفالرخاوةھمسالفاء

  قوي-قلقلةإصماتانفتاحاستعالءةَدِشجھرالقاف

  ضعیف--إصماتانفتاحاستفالةَدِشھمسالكاف

متوسط-انحرافإذالقانفتاحاستفالتوسطجھرالالم

متوسط-غنـةإذالقانفتاحاستفالتوسطجھرالمیم

متوسط-غنـةإذالقانفتاحاستفالتوسطجھرالنون

  أضعف-خفاءإصماتانفتاحاستفالرخاوةھمسالھاء

ضعیفلینخفاءإصماتانفتاحاستفالخاوةرجھرالواو

ضعیفلینخفاءإصماتانفتاحاستفالرخاوةجھرالیاء

متوسط--إصماتانفتاحاستفالةَدِشجھرالھمزة
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  الثـالـث الفصـل

  الحـروف ألقـاب

حسب  روفـالح قبتُل ، فقدمعرفة مخارجھا على روفـالحمعرفة ألقاب  ساعدت

واللثة  ةواللھا والحلقمن أجزاء أعضاء النطق كالشفتین  ارج منھي تختقعھا الامو

  .اللسان وشجر اللسان والجوف سلة والنطع وذلقواأل

  : روفـوفیما یلـي ألقاب الح

  : ةــالجوفی -١

ي ـالجوف وھو الخالء فمن ولقبت بذلك َألن مخرجھا ، حروف المـّد الثالثةلقب  وھو 

سائر ي ـفھ كما ھو الحال حیز محقق ینتھي إلی لھا لیس روفـالحوھذه ، الحلق والفم

 تسمى أیضًا، لذا لھا مقدرًا الجوف مخرجًا وُیعدبل تنتھي بانتھاء ھواء الفم  روفـالح

  .الھوائیة روفـالح

  : ةــالحلقی - ٢

ولقبت ، والخاء، والغین، والحاء، والعین، والھاء، الھمزة :ھي لقب ستة حروف وھو

  .الحلق بالحلقیة لخروجھا من

   : ةــاللھوی -٣

یخرجان من آخر اللسان عند  َألنھماولقبا بذلك ، القاف والكاف: لقب لحرفین ھما وھو

  .المشرفة على الحلقوھي قطعة اللحم الصغیرة ، اللھاة

   : ةــالشجری -٤

ولقبت بذلك  المـّدیة والضاد غیرالجیم والشین والیاء : لقب أربعة حروف ھي وھو

  .اللسانجر اللسان وھو منفتح ما بین حافتي لخروجھا من ش
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  : ةــالذلقی -٥
من بسھولة ولقبت بذلك لخروجھا  الالم والنون والراء: لقب ثالثة حروف ھي وھو

  .ھطرفذلق اللسان أي 

  : ةــالنطعی -٦

بذلك لخروجھا من اللثة  ولقبت الطاء والدال والتاء: لقب ثالثة حروف ھي وھو

  .ي سقفھالمجاورة لنطع الحنك أ

  : ةــسلیألا -٧

بذلك لخروجھا من أسلة  ولقبت الصاد والسین والزاي: لقب ثالثة حروف ھي وھو

  .من األمام المـّدبب اللسان أي طرفھ

   : ةــاللثوی - ٨

ولقبت بذلك لمجاورة مخرجھا للثة  الظاء والذال والثاء:  لقب ثالثة حروف ھي وھو

  .المركب فیھ األسنان اللحموھي 

  : ةــلشفویا -٩

بذلك  ولقبت، والمیم والباء الفاء والواو غیر المـّدیة: لقب أربعة حروف ھي وھو

  .الشفتینلخروجھا من 
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  رابـعال ـلـالفص
 

  ـــرـــــالنبـ

بحیث یكون  رفع الصوت بالضغط على حرف معین عند قراءة القرآن الكریم ھو النبـر

ى أن یبدأ القارئ بالضغط ـإل ذلكویحتاج ،  روفـالحصوتھ أعلى بقلیل مما یجاوره من 

  . من بدایة النطق بالحرف الذي یسبق الحرف المعني

  : مـرآن الكریـفي الق رـالنب عـمواض

  : الوقف على الكلمات التالیةكالوقف على حرف مشدد  عند  -١

،، حالة ھذه ال فيویسمى النبر ، وذلك لبیان الحرف عند الوقف

  : داعي للنبر عند الوقف على حرف مشدد في حالتین وال، على المشدد الوقف

  .إذ ینبغي إظھار صفة الغنـة المشددینالنون أو المیم   يـفالوقف على حر عند - 

  .إذ ینبغي إظھار صفة القلقلة: ، نحوعلى حرف قلقلة مشدد الوقف ندع - 

، :نحو المشددتین أو الیاء بالواوالنطق  عند -٢ ، 



نحو د ـبعد حرف ممشدد     بحرفالنطق  عند -٣  

:نحو نـلی حرف د أوـالوقف على كلمة آخرھا ھمزة مسبوقة بحرف م عند -٤

،،.
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،الساكنین إذا كانت تلتبس بالمفرد للتخلص من التقاء لفظًا التثنیةسقوط الف  عند -٥

  :عاله يـفھي قولھ جل القرآن الكریم، ي ـف مواضعي ثالثة ـوقد ورد ذلك ف

-)٢٢ آیة االعراف(،  

-) ٢٥  آیة یوسف( ،  

-) ١٥ آیة النمل(.

  :  ي عالهـي قولھ جل فـكما ففال داعي للنبر  بالمفردإذا كانت ال تلتبس  اأّم

) ١٨٩ آیة االعراف(

  .على التثنیة تدلوكذلك كلمة  ى التثنیةعل تدل كلمة َألن

�˿���ΎϣΪѧѧϨϋ���ѧѧϓ�ϥϮѧѧϨϟ�ϑήѧѧΣ�ϞѧѧΒϗ�ϡϼѧѧϟ�ϑήѧѧΣ�ϲ˰ѧѧΉϳ��ϮѧѧΤϧ�ΎϬѧѧδϔϧ�ΔѧѧϤϠϜϟ�ϲ�ѧѧϓ�ϞѧѧΟ�ϪѧѧϟϮϗϲ���

ϋѧ˰ѧѧ˰˰˰ϩϼ���

) ١١و آیة  ١٠آیة  و ٩ آیة النبأ(.

���ϰϤѧδϳ�������ΎϬѧδϔϧ�ΔѧϤϠϜϟ�ϲ˰ѧϓ�ϡϼѧϟ�ϑήѧΣ�ϪѧϠΒϗ�ϲ˰Ήϳ�ΎϣΪϨϋ�ϥϮϨϟ�ϑήΣ����ΔѧϤψόϟ�ϥϮѧϧ"

.عالهأكلمة   يـفكما  
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   لرابــعاالبــاب 

  قـوالترقـی مـالتفخـی

�Ϯϫ�ϢϴΨπمـالتفخی Η�����ϖѧτϨϟ�ΪѧϨϋ�ϑήѧΤϟ�ΕϮѧλ���ϑήΤϟΎѧΑ�ϢѧΨϔϤϟ��ΚѧϴΣ�ˬ����ΕϮѧμ ϟ�ϪѧΠΘϳ

.ى الحنك األعلى فیحدث رنین یسمىھ العلماء التفخیمـإل بھعند النطق 

  . الحرف المرققعند النطق ب الحرفتنحیف صوت  ھو والترقیق

���ΎϬѧπالھجائیة الحروف όΑ�ϢѧΨϔϣ��˱ΎѧϤΩ���ΎϬѧπ όΑϭ�ϖѧϗήϣ��˱ΎѧϤΩ��ΎϬѧπ όΑϭ��ϢѧΨϔϣ��ѧϓ˰ϲ���ξ ѧόΑ

  :لـبیانھا بالتفصیي ـیل وفیما. البعض االخري ـف الحاالت ومرقق

:مًاـة دائـروف المفخمـالح -١
  :يـوھ االستعالءروف ح وتسمى أیضًا، عةسب المفخمة دائمًا روفـالح

Ύ˯ѧѧѧΨϟ����˯Ύѧѧѧψϟϭ�ϑΎѧѧѧϘϟϭ�˯Ύѧѧѧτϟϭ�Ϧϴѧѧѧϐϟϭ�ΩΎѧѧѧπ ϟϭ�ΩΎѧѧѧμϟϭ�ϲѧѧѧϫϭ��ΔѧѧѧϋϮϤΠϣѧѧѧϓ˰ϲ�ϝϮѧѧѧϗ

)κ ѧѧѧΧ�φѧѧѧϗ�ςϐѧѧѧο(�ϥϮѧѧѧϜΗϭ��ΪѧѧѧϨϋ�ϯϮѧѧѧϗ�ϢϴѧѧѧΨϔΘΑ�ϑϭήѧѧѧΣϕΎѧѧѧΒσϹ�ϲѧѧѧΘϟ��ϲѧѧѧϫѧѧѧΟΰ˯�Ϧѧѧѧϣ

).ظ، ط، ض، ص(والضاد والطاء والظاء الصادوھي ، حروف االستعالء

:مـالتفخی بـمرات

ϙΎѧѧϨϫ�ϴѧѧΨϔΘϟ�ΐ ѧѧΗήϣ�ϥ́ѧѧθΑ�ϥΎΒϫάѧѧϣ�ϯήѧѧϳ�ˬϢ�ϞѧѧϜϟ�ϥ�ϝϭϷ�ΐ ϫάѧѧϤϟϑή ѧ˰ѧΣ�Ϧѧѧϣ�ѧѧΤϟ˰ϑϭή�

  :                يـوھ المفخمة خمس مراتب

ΒΗήϤϟΔ˰��ѧϟϭϷ˰ى:�ϥϮѧϜϳ����Ϸ�Ϯѧϫ�ϢϴѧΨϔΘϟ�ΎѧϬϴϓ�ѧϗϯϮ�ˬ�ϚѧϟΫϭ��ΎϣΪѧϨϋ����ϑήѧΣ�ϥϮѧϜϳ�˯ϼόΘѧγϻ�

��˱ΎѧѧΣϮΘϔϣ�ϪѧѧϴϠΗ�ϒѧѧѧϟ���ϮѧѧΤϧ)ϦϴϔΎѧѧѧ˴Χ�ˬ�Ύѧѧ˴λ�ˬϟϒϋΎѧѧѧ˴π ϳ�ˬ�ΔѧѧѧϔΎ˴σ�ˬϦϴϠϓΎѧѧ˴Ϗ�ˬ�ϝΎѧѧ˴ϗ�ˬϦϴϤϟΎѧѧѧ˴χ(،    

.)راق (نحو كلمةویلحق بھا الراء المفتوحة التي یأتـي بعدھا الف 

  نحو لفأ  یلیھ حرفوال مفتوحًا االستعالءیكون حرف  عندما:ةـالثانی ةـالمرتب

الویلحق بھا الراء المفتوحة التي  )ـلمَظ، تلَق، یباَط، َغفر، َضرب، دقَص، وفَخ(

.)َرّب(نحو كلمةیأتـي بعدھا الف 

  ،  ربُض ، ُصلح، ال لقُخ(نحو  مضمومًا االستعالءیكون حرف  عندما:ةـالثالث ةـالمرتب

.)غفوٌر( نحو كلمة  ضمومةالم بھا الراء ویلحق )ُظلمات   ، لُق   ، بعُط   ، ُغلبت
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حسب  ھدرجة تفخیم تكون، ساكنًا االستعالءیكون حرف  عندما:ةـالرابع ةـالمرتب

  یكونوأقواھا أن ، المذكورة أعاله التفخیمحركة الحرف الذي یسبقھ وفقًا لمراتب 

المسبوق بحرف ، ثم )معْطأَی(نحو حرف مفتوح ب مسبوقًا حرف االستعالء الساكن

.)ِھِعْطِف( نحومسبوق بحرف مكسور ال، ثم )عمُیْط (نحومضموم 

، ِصراطھ، تامِخ(: نحو مكسورًاحرف االستعالء  یكون عندما:ةسـالخام ةـالمرتب

.)ِظالل، الِطین، قِت، ِغطاءًا، ِضعاف

  ي مراتب التفخیم حسب المذھب األولـالتال الجدول یبین

 حروف  

االستعالء

  )١( مرتبة

لفأ یلیھ مفتوح 

مفتوح)٢( مرتبة

لفیلیھ أ وال    

 )٣(مرتبة

مضموم

) ٤( مرتبة

ساكن

)٥(مرتبة

مكسور

ھتامِخِلقَیْخضرُخلقَخ      ئةخاط    خ   

راطِصالحإْصواعُص برَص      صالح    ص   

ِضعافالیلتْضربُض ربَض      فضاعی    ض   

طاءِغنىأْغلبتُغ ضبَغ      غافًال    غ   

ینِط عمْطُیبعُط  یباَط      طائفةط   

تالِق مْقتًاتلُق  ْدفَق      قال     ق   

اللِظةرنْظلماتُظلمَظ      ظالم     ظ   

ϭϯήѧѧѧϳ�ѧѧѧϫάϤϟ˰ѧѧѧϧΎΜϟ�ΐϲ˰��ϥϟϞѧѧѧϜ��ΐ ѧѧѧΗήϣ�Ι ϼѧѧѧΛ�ϑή ѧ˰ѧѧΣѧѧѧϓ˰�ϲϢϴѧѧѧΨϔΘϟ�ˬ�ϑήѧѧѧΣ�ΎѧѧѧϫϮϗ

�ΡϮΘϔϤϟ�˯ϼόΘγϻϢΛ�έϮδϜϤϟ�ϢΛ�ϡϮϤπ Ϥϟϭ�ˬδϟ�ϊ ΒΘϳ��ϪѧϠΒϗ�Ύѧϣ�ΔϛήΣ�ϦϛΎ��ϥϮѧϜϳϭ�ˬ�ѧϓ˰�ϲ

��������ˬήѧδϛ�ϪѧϠΒϗ�Ύѧϣϭ�ϦϛΎѧδϟ�ϢѧΛ�ˬϢѧο �ϪѧϠΒϗ�Ύϣϭ�ϦϛΎδϟ�ϢΛ�ˬΘϓ�ϪϠΒϗ�Ύϣϭ�ϦϛΎδϟ�ΔΒΗήϣ�ϰϠϋ

  :رحمھ اهللا يـقال الشیخ محمد المتول.     قوتناِش، قناهُس،  َنظرة:  نحو

  ـھــوھی ثالث ب ــِمراتـ على     ـھــآتی    مـعنھ  اتـلمفخمــم اثـ   

  اـھـساكـن ھُ ــقبـل ا ـم ٌعـِـوتاِب   ھا   ورِِسمضمومھا، مك ،مفتوحھا   

  ةـلحركا بتلك شكًالُم ضھفافِر     ـھ ـن حركـِم قبـلھ ن ـى مـأت فما    

  فأل ن دونـِوح مـالمفت وبعده       األلفع ـما ھــِمفتوح بل  وقیـل   

  ـاــھذكُر  أتاك ٌســخم   فھـذه       مكسورھاساكـنھا، ا،ـمضمومھ    

  ھــن المستفلـِم  عًاـقطٌ ةـفخیمـ      ھـلمنِز  ىـبأدن  نكـُن َتإو يـِـفھ    

  ةــالحقیق   ھيتـلك    اـكضدھ       ھــرقیقـ    ـاـھإنَّ    الـقـُی   ـالـف    



٥٩

:ًاـة دائمـروف المرققـالح-٢ 
ذه ھ الستعالء وعددالھجائیة عدا حروف ا روفـالحباقي  ھي ًاـة دائمـروف المرققـالح

 ،الجاللة   لفظ  يـفوالالم ، حروف االستفال باستثناء األلف وھيحرفًا  )٢٢( روفـالح

  رحمھ اهللا ابن الجزري قال. والراء

  لفظ األلِفم تفخی وحاذرن      حرٍفمن َأ ستفالُم قنفرقِّ

:حاالت أخرىيـفةـحاالت والمرققيـفة ـالمفخم روفـالح -٣
ϙΎѧѧϨϫ�ΔѧѧΛϼΛ�ήѧѧΣϭ�ϢѧѧΨϔΗ�ϑѧѧϓ˰ϲ�ξ ѧѧόΑ��ϖѧѧϗήΗϭ�ΕϻΎѧѧΤϟѧѧϓ˰ϲ�ξ όΒѧѧϟ�ϵѧѧήΧΔϓΎѧѧο ϻΎΑ�˰����

  -: وھي ـ الترقیقو التفخیم يـف روفـالح نبعدھا م ماتتبع ى صفة الغنـة والتي ـإل

 وقعت بعد حرف  إذا فخمفُتالتفخیم والترقیق يـفما قبلھا  األلف تتبع:فـاألل -أ

وترقق إذا  )الظالمین، قال، طائفة، الغابرین، الضالین، عصى، خالدین(: مفخم مثل

.)، نارعذاب، ساھون(وقعت بعد حرف مرقق مثل 

    جاء قبلھا حرف  إذاالجاللة  لفظ يـفالالم  تفخم:الجاللة لفظي ـف المـال - ب

:عالهي ـفقولھ جل نحومفتوح أو مضموم 

، جاء قبلھا إذاوترقق      

 حرفي ـف االصلو،:مكسور أو یاء نحو حرف

   .الالم الترقیق

 حاالت يـف الوجھانویجوز ، حاالت يـفوترقق ، حاالت يـفالراء  تفخم:الـراء-ج

   : يـعلى النحو التال أخرى، وذلك

  -:يـراء ھـھا الـم فیـي تفخـالت التالحا -

�˺��˯ήѧѧϟ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·ΔѧѧΣϮΘϔϣ�ѧѧϓ˰�ϲ�ϝϭΔѧѧϤϠϜϟ�˲˯Ϯѧѧγ���ΓΩΪѧѧθϣ�ΖѧѧϧΎϛ˴ϡ��ΓΩΪѧѧθϣ�ήѧѧϴϏΎѧѧϤϛ����

�ѧϓ˰�ϲ��ΔѧϤϠϛ�ϡ��ѧϓ˰ϲ���ΎϬτѧγϭ��ΎѧϤϛѧѧϓ˰ϲ���ΔѧϤϠϛ�ϡ��ѧϓ˰�ϲ�ΎѧϫήΧ���ΎѧϤϛѧѧϓ˰�ϲ

كلمة

�˻��˯ήѧѧϟ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·ΔϣϮϤѧѧπ ϣ�˲˯Ϯѧѧγ��ΓΩΪѧѧθϣ�ΖѧѧϧΎϛ˴ϡ��ΓΩΪѧѧθϣ�ήѧѧϴϏѧѧϓ˰�ϲ�ϝϭΔѧѧϤϠϜϟ��ΎѧѧϤϛ��

��ϭϓ˰ϲ��ΎϬτكلمة  يـف γϭ����ΔѧϤϠϛ�ϲѧϓ�ΎѧϤϛ���ϭ�ѧϓ˰�ϲ��ΎѧϫήΧ��ΎѧϤϛ

كلمة ي ـف
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�˼��Ϋ·��ΖѧϧΎϛ���˯ήѧϟ�ΔϨϛΎѧγ��˯˲Ϯѧγ����˱ΎϴϠѧλ �ϥϮϜѧδϟ�ϥΎѧϛ˴�ϡ��˱Ύѧο έΎϋΑ����ϥΎѧϛϭ�ϒѧϗϮϟ�ΐ Βѧδ

.و    ْي كلمتي ـكما ف قبلھا فتح أو ضم

�˽�������˯Ύѧϴϟ�ήѧϴϏ�ϦϛΎѧγ�ϑήѧΣ�ΎϬϠΒϗϭ�ΎϬϴϠϋ�ϒϗϭ�Ϋ·��˯Ύѧϴϟ�ϥ˴Ϸ���ΓήѧδϜϟ�ϡΎѧϘϣ�ϡϮѧϘΗ��ϪѧϠΒϗϭ�

.ي كلمة ـكما ففتح أو ضم 

ي كلمة ـكما ف نییتالمـّدواو اللف أو مسبوقة باألت إذا وقف علیھا وكان - ٥

.ن مقام الفتحة والضمةییتالمـّداأللف والواو تقوم كل من  إذ، وكلمة

قولھ  يـف كلمة  يـفكما  عارٍض بكسٍر بقتُسوساكنة  الراءكانت  إذا - ٦

   :عاله يـف جل

)٢٨ آیة الفجر(

  الكلمة نفسھا حرف يـف وبعدھاساكنة وقبلھا حرف مكسور الراء  كانت ذاإ - ٧

  : خمس كلمات ھي يـف القرآن الكریم يـف وردتوقد ،  استعالء مفتوح

،،،،.

الروم ھو إظھار جزء من حركة  إذا كانت الراء مضمومة وُوِقف علیھا بالروم َألن - ٨

.)كما سیأتـي بیانھ الحقا(الضم، 

  :يـراء ھـھا الـرقق فیـالتي ت االتـالح -

�˺��˯ήѧѧѧϟ�ΖѧѧѧϧΎϛ�Ϋ·ΓέϮѧѧѧδϜϣ�˲˯Ϯѧѧѧγ�ѧѧѧϓ�ΖѧѧѧϧΎϛ˴˰�ΔѧѧѧϤϠϜϟ�ϝϭ�ϲϮѧѧѧΤϧ��ϡ�ѧѧѧϓ˰ϲ���

�ΎϬτѧѧѧγϭϮѧѧѧΤϧ�ѧѧѧϓ�ϡϲ˰�ΎѧѧѧϫήΧ��ϮѧѧѧΤϧˬ�˲˯Ϯѧѧѧγ��ΓήѧѧѧδϜϟ�ΖѧѧѧϧΎϛ˴����

  : عاله يـف قولھ جلي ـكما فأصلیة 

 عالهي ـفقولھ جل  يـفكما ساكنین  عارضة بسبب التقاء مأ:  

)٤٤ آیة إبراھیم(.

كلمة واحدة  يـف بھاأصلي متصل قبلھا كسر وسط الكلمة وي ـف ساكنةإذا كانت الراء   - ٢

 يـتكلم يـفكما ف استعالء مفتوح بعدھا حرف حر لیسو و

  :نحووإذا اختل شرط من ھذه الشروط ال ترقق 
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-الكسرة لیست أصلیة لكونھا ھمزة وصل نحیث َأ    .  

-لیست متصلة الكسرة نحیث َأ .  

 -،  ،، ، 

  .حرف استعالء مفتوحي ھذه الكلمات ـحرف الراء ف جاء بعد

 ًا كسرأصلیًا وقبلھا حرف مكسور  آخر الكلمة سكونًا ي ـفإذا كانت الراء ساكنة  - ٣

  : عاله يـفقولھ جل  نحوأصلیًا 

)نحوعارضًا بسبب الوقف  سكونًا أو)٥ آیة المعارج 

)كلمة على الوقف عند  )٤٤ آیة إبراھیم  

   قبلھا بسبب الوقف وكان  ًاآخر الكلمة سكونًا عارض يـفإذا كانت الراء ساكنة  - ٤

  :عاله يـفقولھ جل  يـف نحو كلمة   حرف یاء ساكن

)نحو كلمة  ة یحرف یاء ساكنة لین أو، )٣٧ آیة فاطر   

عاله يـفقولھ جل  يـف :  

)٦١ آیة البقرة(

  .ةكالكسرة یة أو اللینیالمـّدالیاء  دعُت إذ

  حرف وقبلھاعارضًا بسبب الوقف  آخر الكلمة سكونًا يـفإذا كانت الراء ساكنة  - ٥

  :عاله يـفقولھ جل  نحوقبلھ كسر  ساكن من حروف االستفال

) كان الحرف الساكن من حروف  إذا اّمأو)٨١ آیة یونس

القرآن الكریم  يـفورد ذلك  وقد –التفخیم والترقیق  –وز الوجھان االستعالء فإنھ یج

  .سیأتـي بیانھ الحقاًً كما و ِ   كلمتین فقط ھما يـف

  : عاله يـفقولھ جل  نحوإذا كانت الراء مكسورة ووقف علیھا بالروم  -٦

) حالة الوصل ي ـفالراء مكسورة  تكون حیث )٣٢ آیة المـّدثر .  

كلمة واحدة فقط ھي يـفالقرآن الكریم  يـف وقد وردت ةالراء ممال كانتإذا  - ٧

) إمالة األلف إلى الیاء(.
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  -: يـھ ـھاوترقیق راءـال مـي یجوز فیھا تفخیـالت الحاالت

  ي ـكما فبعدھا حرف استعالء مكسور و ا كسر أصليإذا كانت الراء ساكنة وقبلھ- ١

  :عاله يـفقولھ جل  يـفكلمة  

)تفخیم حرف الراء یجوز )٦٣ آیة الشعراء 

.كلمة  يـف ووصًال وقفًا ھوترقیقأ

  :عاله يـفقولھ جل  يـف لتالیتینین احالة الوقف على الكلمت يـف - ٢

)وكلمة)٤ یةآ الفجر ي القرآن ـف حیثما وقعت

.)٥٢ یةآ الشعراء( :نحو الكریم
  .الوقف مع ترجیح الترقیق على التفخیم عندترقق  وأھذه الكلمات تفخم  يـفالراء 

وسبقت بحرف ، حالة الوقف يـفآخر الكلمة أي  يـفساكنة الراء إذا كانت  - ٣

 مع وِ كلمتي يـفساكن مسبوق بكسر وذلك  استعالء

كلمة  يـفى التفخیم ترجیح الترقیق علوكلمة ِمصر  يـفترجیح التفخیم على الترقیق 

  ،)٥١ آیة الزخرف( :نحوالِقطر 

)١٢ آیة سبأ(.

  :شحاتھ ما یتعلق بالترقیق والتفخیم من أحكام فقال إبراھیمنظم الشیخ  وقد

  ِ قـطبي الُمـسیما ف ِمــفخِّ ِوـلوالُع      ِ ِقــقِّر  حتمًا تفالـسالا روفـحـ    

  ـتـمِخُف مٍِّــوض ٍةـحـد فتـبع نــم      تتَأ حیثـماھ ـاللِ مـسافي  ِ والالم              

  تـصلتَأ كسرٍة ـِلـد وصـبع نـِم       سـكنتا ـم ت إذا ـققـُر  ـراءـوال    

  الـأعـ  رقـــِف ِ  ورقٍ لـِــتصُم        استعال ٍ  فتح  ن قبـِلـِـن متُك ولم   

  تــسكنـ ٍ لوقـف حیُث خمتوُف       سرتحیث ُك في الوصِل ورققت   

  ـالفِص  استفال ٍ نـوسـاك سٍرـك  وال      یـا  سكوٍن د ــن بعــلم تك ما  

  الوصِل ِلـھ الوقف مثـفی واختیر ستعلـي      ل الُمالفاِص  عند والخلُف   

  ِ ـسرــك  يـفـ   ـٌحـِجار  ھـــلكنَّ        الكسِر ي ذي ـف ِقـبالترقی  یـلوق   

  لفأ ِ ّنُغـفي الس قبلھا والعك ما    ع األلف    ـوتتبِ لـكالوص ِ والروم              
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  : ةـوالمفخمة ـبیان أحكام الحروف المرققل ةـأمثل يـیل فیما
األحكام بیان                             مثلةألا   

الصاد مفخم َألنھ من حروف االستعالء حرف.

االستفالالعین مرقق َألنھ من حروف  حرف.

األلف َألنھا جاءت بعد حرف مفخم تفخم.

بعد كسر جاءتلفظ الجاللة ترقق َألنھا ي ـف الالم. 

بعد فتح جاءتلفظ الجاللة تفخم َألنھا ي ـف الالم.

بعد ضم جاءتلفظ الجاللة تفخم َألنھا ي ـف الالم.

الراء َألنھا مضمومة  تفخم.

فتحساكنة وقبلھا  تكونَألنھا الوقف  يـفالراء  تفخم.

مّدیةقبلھا واو وساكنة  تكوننھا َأل الوقف يـف الراء تفخم.

 وصل ھمزة –عارضًا  ًاالراء َألن قبلھا كسر تفخم - 

أصلیًا ًا الراء َألنھا جاءت مكسورة كسر ترقق.

عارضاًا الراء َألنھا جاءت مكسورة كسر ترقق.ً


  كلمةي ـف بھا  متصلبلھا كسر أصلي ـة وقــكنا ساـراء َألنھــال رققـت
.واحدة ولیس بعدھا حرف استعالء مفتوح 

بھا في كلمة واحدة  متصلأصلي  ركسالراء َألنھا ساكنة وقبلھا  ترقق

ركس قبلھَألنھا ساكنة قبلھا ساكن الوقف  يـفالراء  ترقق.

ةممالھا نالراء َأل ترقق.

َألنھا ساكنة وقبلھا حالة الوصل يـفھا وترقیقأ الراء  تفخیم یجوز  
.كسر أصلي وبعدھا حرف استعالء مكسور 

الوقف مع ترجیح الترقیقي ـف ھاوترقیقأ الراء  تفخیم یجوز. 

الوقف مع ترجیح الترقیق يـف ھاوترقیقأ الراء  تفخیم یجوز. 

الوقف مع ترجیح التفخیم يـف ھاوترقیقأ  الراء تفخیم یجوز. 

ترجیح الترقیقمع الوقف  يـف ھاوترقیقأالراء  تفخیم یجوز. 



٦٤

  :تنبیھـات بشـأن التفخیـم والترقیـق

:ى ما یلـيـنتباه إلاال ینبغي

أو حرفًا  الستفال حرفًا مفخمًا خاصة عند مجاورة حرف اوب ترقیق حروف االستفال -

:نحو كلمة واحدة يـف )حروف أجد قط بكت(روف التي لھا صفة الشدة ـمن الح

،التاء والقافالراء والباء، واأللف  الالم

  .الواو والصادمع حرف الضاد،

:إذا وقع قبل حرف الطاء أو حرف الضاد نحو خاصةوب التاء ترقیق حرفوكذلك  

.

: نحوترقیق حرف السین أینما وقع -

.وبخاصة عند االبتداء بھا وبجوارھا حرف مفخم نحوترقیق الھمزة  -

 كلمة يـفوحرف السین  كلمةفي  الذالترقیق حرف  -

.) عصى (و )محظورًا (نفتاح فیھما لكي ال تلفظ  االوتخلیص صفة 

  .ترقیق حرف الباء لكي ال یظھر كالممال يـفعدم المبالغة  -

��ήѧѧΣ�ϢϴѧѧΨϔΗϭ�ϑΎѧѧϘϟ�ϑ��˯Ύѧѧτϟϭ�ΩΎѧѧμ ϟϭ�ϊѧѧϗϭ�Ϋ·��ΎѧѧϬϨϣ�ϱ�ϖѧѧϗήϣ�ϑήѧѧΣ�έϮѧѧΠΑϮѧѧΤϧ:

و و.
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البـاب الخامـس

  ن والمتقاربــانالمتماثــال

  والمتجانسـان والمتباعـدان

إّما أن یكونا متماثلین َأو متقاربین َأو متجانسین َأو متباعدین، َأّما  خطًاكل حرفین التقیا 

، حیث التقى حرفا النون  )ذیرنا نَأ(إذا التقیا لفظًا دون الخط فال یكونان متماثلین، نحو  

  . لفظًا دون الخط، إذ یفصل بینھما حرف اَأللف

  :وفیما یلـي تفصیل كل نوع منھا وبیان َأقسامھ وأحكامھ

  المتمـاثالن:  أوًال
ھما حرفان اتحدا اسمًا ورسمًا أي أن الحرف نفسھ مكرر كالباءین والالمین المتماثالن 

  ... والھاءین والمیمین والنونین والكافین والقافین

صغیر متماثلینُسّمیا )ساكن ومتحرك(ـ إذا كان الحرف األول ساكنًا والثانـي متحركًا 

 حكمھ)١٧ الكھف آیة(: نحو قولھ جل في عاله

إبراھیم (  :تعالىاإلدغام ما لم یكن اَألول حرف مد نحو قولھ 

الواردة في سورة الحاقة  ھاء سكت المتماثلین َأو أن یكون َأول)١٨آیة 

 ىـحیث یجوز اإلدغام ویجوز السكت مع اإلظھار وھو اَألول .  

نحو قولھ جل في  كبیر متماثلینُسّمیا  )متحرك ومتحرك(ـ وإذا كان الحرفان متحركین 

 احرف) ٤وآیة ٣الفاتحة آیة (: عاله

  .وجوب اإلظھار لحفصحكمھ ان متحركملك والرحیم  يكلمت كل منالمیم في 

مطلق متماثلینُسّمیا  )متحرك وساكن(ـ وإذا كان الحرف األول متحركًا والثانـي ساكنًا 

  .وجوب اإلظھار لجمیع القراء حكمھ،  )ناَقْق، شسخَنْن (:  نحو
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  المتقـاربان:  ثانیـًا
  .إّما بالمخرج  أو بالصفة  فقطتقاربا مخرجًا وصفًة  أو  تقارباھما حرفان  المتقاربان

حیث َأن مخرجیھما لالم مع الراء كا)فـي كلیھما(المخرج والصفة يـفوالتقارب 

 ي معظم الصفات عدا ـللسان، ومتقاربان فمتقاربان إذ یخرج كل منھما من طرف ا

: ي عالهـقولھ جل ف نحو، صفة التكریر الخاصة بحرف الراء

)  ١١٤طھ آیة(.

إذ یخرج كل لدال والسین اي ـفكما ف، الصفات يـفالمخرج والتباعد  يـفالتقارب  َأّما

الصفات حیث َأن الدال مجھورة وشدیدة  منھما من طرف اللسان، ومتباعدان في 

:ي عالهـقولھ جل ف نحو ي حین  السین مھموسة ورخویة وصفیریةـومقلقلة ف

) ١آیة المجادلة(.

فھما مشتركان  الذال والجیمي ـفكما ف المخرج يـفالصفات والتباعد  يـفوَأّما التقارب 

ي المخرج حیث َأن ـنفتاح، ومتباعدان فاالوالرخاوة واالستفال و ي صفات الجھرـف

:ي عالهـقولھ جل فنحو  الجیم تخرج من وسط اللسان بینما تخرج الذال من طرفھ

)البقرة ١٢٥آیة(.

  .صغیر وكبیر ومطلق –أقسام كالمتماثلینوالمتقاربان ینقسمان إلى ثالثة 

:     عاله يـفاإلظھار لحفص نحو قولھ جل  )ساكن ومتحرك(الصغیرالمتقاربین  حكم

)یوسف الدال مع الشین()٣٠آیة(

: اإلدغام وجوبًا ویستثنى من ذلك الحاالت التالیة إذ یكون الحكم فیھا 

.)١١٤طھ آیة (قولھ جل في عاله  نحو اءالالم مع الر- ١

  : عالهي ـفقولھ جل  يـفكلمة ي ـف القاف مع الكاف - ٢

)  ٢٠ آیةالمرسالت(.

ϟϭ�ϡϼϟ��ϭϮѧϟϭ�˯ήѧϟϭ�˯Ύϴϟϭ�ϢϴϤ�)��ϭήѧϳ�Ϣѧϟ(����ΎѧϤϛ: مع حروفالنون الساكنة والتنوین  -٣

���ϦϳϮѧϨΘϟϭ�ΔϨϛΎѧδϟ�ϥϮϨϟ�ϡΎϏΩ·�Ϟμ ϓ�ϲϓ�˱ΎϘΑΎγ�ϪϧΎϴΑ�ϢΗ)���ϥϮѧϠϣήϳ��ϑϭήѧΣ����ϥϮѧϨϟ�ϑήѧΣ�Ϊѧϋ

.) النون الساكنة والتنوینبسبب التماثل مع 

عدا  (ویسمى ھذا اإلدغام باإلدغام الشمسي الم أل التعریف مع الحروف الشمسیة  - ٤

.)ماثلحرف الالم بسبب الت
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:عاله يـفاإلظھار لحفص نحو قولھ جل  )متحرك ومتحرك(الكبیرحكم المتقاربین 

) الدال مع الضاد()٢١یونس آیة(

   وجوب اإلظھار لكل القراء نحو قولھ جل  )متحرك وساكن(المطلقحكم المتقاربین 

.)الزاى مع الدال()١١٤طھ آیة (: عالهي ـف

    المتجانسـان: ثالثـًا
بعض الصفات يـفواختلفا )أي المخرج واحد(اتفقا مخرجًاھما حرفان  المتجانسان

، )یةالمـّدالجیم والشین والیاء غیر (،)الغین والخاء(، )الھمزة والھاء(، )الحاء والعین(نحو

الواو غیر (، )الظاء والثاء والذال(، )الصاد والسین والزاي(، )التاءالطاء والدال و(

  : عاله يـفجل  نحو قولھ)یة والفاء والمیمالمـّد

) ٨٩الزخرف آیة(

المخرج َألن مخرج كل منھا من وسط الحلق، ومختلفان ي ـفمثًال متفقان  )فالحاء والعین(

 .متوسطة )العین(رخویة و )الحاء(ن بعض الصفات، إذ َأ يـف

  .وینقسم المتجانسان أیضًا إلى صغیر وكبیر ومطلق

ي ـفاإلدغام  )ساكن ومتحرك(الصغیرحكم المتجانسین  الحاالت السبع التالیة وما     

  -: عداھا یكون حكمھ اإلظھار 

:عاله يـفكقولھ جل  الدال مع التاء -١

) َقتبَیَن(وتلفظ  )٢٥٦ آیةالبقرة(.

:عالهي ـف كقولھ جل التاء مع الدال عكسھا -٢

) ُأجیبدَّْعَوُتُكما (وتلفظ )٨٩ یونس آیة(.

٣- �˯Ύѧѧѧѧτϟ�ϊѧѧѧѧϣ�˯ΎѧѧѧѧΘϟ���ϞѧѧѧѧΟ�ϪѧѧѧѧϟϮϘϛѧѧѧѧϓ˰�ϲϩϼѧѧѧѧϋ:

) َلھمّطائفـة(ظ  وتلف )١١٣النساء آیة(
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  : عالهي ـفكقولھ جل  الطاء مع التاءعكسھا  -٤

)���Δѧϳ�ϞϤϨϟ˻˻(���ϋ�ΝήѧΨϤϟ�ϕΎѧΒσ·�ϢΘѧϳ�Ϋ·���ϑήѧΣ�ϰѧϠ

���������Ϫѧϧ˴Ϸ�˱ΎѧϴΰΟ�˱ήϫΎѧχ�˯Ύѧτϟ�ϑήѧΣ�ϰѧϘΒϳ�ϲ˰ѧϟΎΘϟΎΑϭ�˯ΎѧΘϟ�ϑήΣ�ϰϠϋ�ϪΤΘϓϭ�ΔϠϘϠϗ�ϥϭΩ�˯Ύτϟ

.)إدغام ناقص( أقوى من حرف التاء

:عالهي ـفكقولھ جل  الذال مع الظاء -٥

) إ(وتلفظ  )٦٤ آیةالنساء(.

:عالهي ـف كقولھ جل الثاء مع الذال -٦

) (وتلفظ  )١٧٦ آیةاالعراف(.

:عالهي ـفكقولھ جل  الباء مع المیم -٧

) (وتلفظ  )٤٢ آیةھود(

.)عدا اإلدغام الناقص(ي المصاحف بتشدید الحرف الثانـي ـویرمز لإلدغام ف

جل      وجوب اإلظھار لحفص نحو قولھ )متحرك ومتحرك(متجانسین الكبیرحكم ال -

)٧ آیةالتكویر (: عاله يـف

قولھ   نحووجوب اإلظھار لجمیع القراء   )متحرك وساكن(المطلق حكم المتجانسین -

: عالهي ـفجل 

  المتبـاعدان:  رابعـًا

ھما الحرفان اللذان تباعدا مخرجًا واختلفا صفًة كالنون مع الھمزة كقولھ جل  تباعدانالم

  :عالهي ـف

) قولھ جل        نحووالتاء مع العین )٣ آیةالقدر

قولھ جل          نحوالم والعین مع ال)٣٢ آیةالنساء ( :عالهي ـف

)٧٤ آیةالبقرة ):عالهي ـف
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والمتباعدان ینقسمان أیضًا إلى صغیر وكبیر ومطلق، وحكمھا اإلظھار كأي حرفین 

  .متجاورین لیس بینھما أیة صلة

صغیرًا لقلة األعمال فیھ عند  ي المتقاربین والمتجانسین سميـوجدیر بالذكر أن الصغیر ف

، والكبیر سمي بذلك لكثرة )إبدال وإدغام(: عمالن إآلإرادة اإلدغام إذ ال یكون فیھ 

، وسمي )وإدغام إبدالوتسكین (: األعمال فیھ عند اإلدغام إذ یكون فیھ ثالثة أعمال

  .المطلق كذلك لعدم تقیده بصغیر أو كبیر

   : نـوالمتباعدی ینـین والمتجانسـن والمتقاربیـثلتماتعریف كل من الم يـیل وفیما

التعریفاتالبیان

نثالتماالم
)أي الحرف نفسھ(اسمًا ورسمًا اتحدا الحرفان اللذان ھما

  وھكذا)ت ت(، )ر ر(، )ل ل(، )م م(، )ن ن(

المتقاربان

)والراءالالم(وصفة ًمخرجاتقارباالحرفان اللذان ھما

)سینالال والذ(الصفة  دونفقط  بالمخرج تقاربا أو

)ال والجیمدال(فقط دون المخرج  بالصفة تقاربا أو

المتجانسان

فيواختلفا)أي المخرج نفسھ(ًمخرجااتفقاالحرفان اللذان ھما

)ي ج ش(، ) غ خ( ،)ء ھـ(، ) ح ع( نحو الصفاتبعض  

)م وب (، ) ظ ذ(، )ص س ز(،) ط د ت(،)ل ن ر(

المتباعدان
نحوواختلفا في الصفاتًمخرجاتباعداالحرفان اللذان ھما

)ع ل(، )ت ع(، ) ع ن(

رـالصغی
متحركي ـحرفان متجاوران األول منھما ساكن والثانھما

)ومتحرك ساكن(

رـالكبی
)ومتحركمتحرك(حرفان متجاوران متحركان ھما

قـالمطل
ساكني ـوران األول منھما متحرك والثانحرفان متجاھما

)وساكن متحرك(



٧٠

  :نـین والمتباعدیـالمتجانسوین ـین والمتقاربـتماثلبیان أحكام الم يـیل وفیما

مطلق       كبیرصغیرالنوع  

  ناثالتمالم
عدا مااإلدغام
  اءــوھ المـّد حروف
السكت

لجمیعلاإلظھار حفصلاإلظھار

عداحفصلظھاراإلناالمتقارب
  الراء مع الالم  -١
القاف مع الكاف   -٢
  يـف  )نخلقكم( من  
    المرسالت  سورة 

  الالم الشمسیة -٣
مع الحروف الشمسیة            

  النون الساكنة  -٤
)لم یرو(مع حروف 

لجمیعلاإلظھار حفصلاإلظھار

الحاالت عدااإلظھارناالمتجانس
  :السبع التالیة

  )ت د( )ت  د(
  )ت ط( )ت ط(
  )ث ذ) ( ظ ذ(

)ب م(

لجمیعلاإلظھار حفصلاإلظھار

لجمیعلاإلظھار لجمیعلاإلظھار لجمیعل اإلظھارناالمتباعد

  :رحمھ اهللا الشیخ سلیمان الجمزوري قال

  حقأ  فیھما  نالفالمث  انـحرف  اتفق      جِ خاِرالمو الصفاِتي ـف إن               

  اـلقبُی  ختلفاا  اتـالصف  وفـي         تـقربا   مـخرجا    یكونا   نإو             

  حققات دون الصفا مخرٍج يـف         تفقـاا     یكـونا    ون  أمقاربیـ              

  ینـسّم  ـرـفالصغی    كل ل وأ         سـكن     إْن     ثمَّ بالمجانسین               

   لـبالمث  ـھـفھمناو   رـكبی  كٍل       فقل    كٍل يـف الحرفان كـرُِّح وأ              



٧١

   : ینـین والمتجانسـین والمتقاربـالمتماثل لبیان أحكام ةـي أمثلـفیما یل

:)٢٩و٢٨ آیة حاقةلا(ـ 

.ر حكمھ جواز اإلظھار مع السكت وجواز اإلدغام وصًالصغی متماثلین

:)٤و ٣ آیةالفاتحة (ـ 

  .حفصلكبیر حكمھ وجوب اإلظھار  متماثلین

وجوب مطلق حكمھ  متماثلین:)٢٦ آیة عبس( ـ

  .  اإلظھار

  .حفصل كبیر حكمھ وجوب اإلظھار متقاربین:)١١٢ آیةالمؤمنون (ـ 

  وجوبصغیر حكمھ  متجانسین:)٨٩ آیة الزخرف(ـ 

  .اإلظھار

   وجوبحكمھ كبیر متجانسین:)٧ آیة التكویر(ـ 

  .إلظھارا

حكمھ وجوب  صغیر متماثلین :)٦١ آیة المائدة(ـ 

  . اإلدغام

  .وجوب اإلدغام حكمھصغیر  متقاربین: )١٥٨ آیة النساء(ـ  

صغیر حكمھ  متقاربین:)٢٠ آیة المرسالت(ـ  

  .اإلدغام وجوب

صغیر حكمھ وجوب  تجانسینم:)٤ آیة التوبة(ـ 

  .حفصلاإلدغام 



٧٢

  : ین والمتجانسینـین والمتقاربـتنبیھات بشأن المتماثل

التماثل أو  يـفویكون اإلدغام ، ا التماثل أو التقارب أو التجانسسبب اإلدغام إّم -١

ي متحركًا ـوالثان ساكنًاأي عندما یكون الحرف األول ، التقارب أو التجانس الصغیر

.عدا حاالت محددة تم بیانھا بالتفصیل،)ساكن ومتحرك(

    والمتجانسین الصغیر وذلك عندما یلتقي المتقاربیني ـف ناقصًا اإلدغامیكون  -٢

    ي حیث تبقى الصفة القویةـات من الثانمنھما أقوى من حیث الصف األولحرفان 

الحاالت إطباق المخرج على الحرف  ھذهمثل  يـفیتم . الحرف األول يـف ظاھرة جزئیًا

   .الضعیفي ـوفتحھ على الحرف الثان دون قلقلة األول القوي

حرف التاء كقولھي ـفإدغام حرف الطاءنحو  ة اإلطباقـصفالقویة  الصفات ومن

)٢٢ آیة النمل(:هعالي ـفجل 

فیھ مع بقاء بعض  غمالمدالحرف  يـف غمالمدھو إدغام الحرف : صـالناق امـاإلدغ

   .واالستعالء اإلطباقحروف ي ـفالنون والتفخیم  يـفإبقاء صفة الغنـة  نحوصفاتھ 

واختفاء صفاتھ كما  فیھ غمالمدالحرف  يـف غمالمدھو إدغام الحرف : لـام الكامـاإلدغ

  .كامًال إدغامًا سبقت اإلشارة إلیھ ویكون اإلدغام بغیر غنـة

من السكون  غمالمدالحرف  بتعریة المصاحفرسم  يـفإلى اإلدغام الكامل  ویشار

 المصاحفرسم  يـفحین یشار إلى اإلدغام الناقص  يـففیھ،  غمالمدوتشدید الحرف 

  .فیھ غمالمد وعدم تشدید الحرف السكونمن  غمالمد بتعریة الحرف

: ینبغي الحرص على سكون حرف الالم وإظھاره عندما یقع قبل حرف النون نحو -٣

 ، حرف     يـف حرف الالمى إدغام ـوذلك َألن اللسان یسارع إل 

  .النون لما بینھما من تقارب

  : ي ھذا المعنىقال ابن الجزري ف 

  واحرص علـى السكوِن في جعلنا      أنعمـَت والمغضوِب مع ضللنا



٧٣

  سـادسال بـابال

  المـّد امـأحك

. الصوت عند النطق بحرف المـّد زمنإطالة : الزیادة، واصطالحًا: لغـًة المـّد

  : يـة ھـروف المـّد ثالثـح
.)لْاَق (: نحوما قبلھا  المفتوح الساكنةاأللف   -

.)لْویُق (: نحوقبلھا  ما المضمومالساكنة  الواو-

.)لْیِق (: نحوما قبلھا  المكسور الساكنة الیاء -

ساكنًا  إآلوال یأتـي حرف األلف ، )ْاَھْیِحْوُن(كلمة  ضمن الثالثة مجموعةحروف المـّد 

، مدي ـفى كونھما حرـالواو والیاء باالضافة إل اّم، أقبلھ ویسمى حرف مد ما ومفتوحًا

كلمة يـفالیاء كتح ما قبلھما لین إذا سكنتا وُف يـفحر نانكووت مدیتینتأتیان غیر ف

 كلمةي ـفوالواو عاله يـفي قولھ جل ـف:  



)ة كلم يـفكما ن تیمتحرك كونانت أو ، )٤وآیة  ٣ آیة قریش

)٥ آیة الناس(: عاله يـف جلقولھ  يـف

المـّد ةـأزمنـ بـمراتـ

  : ھيعن عاصم و صحسب روایة حف مراتب أربع  المـّد ألزمنة

  .حركتان ومقداره رـالقص -١

  .حركات أربع ومقداره طـالتوس -٢

  .حركات خمس ومقداره طـالتوس قـوَیُف -٣

  .حركات ست ومقداره ولـالط أو اعـشباإل -٤

�ϙήΤΘϣ�ϑήΤΑ�ϖτϨϠϟ�Δϣί ϼϟ�ΔϴϨϣΰϟ�ΓήΘϔϟ�ϲϫ�ΔϛήΤϟϭ�ΡϮѧΘϔϣ����έϮѧδϜϣ�ϭ�ϡϮϤѧπ ϣ�ϭ

  .كما سبق بیانھ



٧٤

  :ن ھمایى قسمین رئیسـإل المـّد یقسم:المـّد أقسـام

  صلــياأل المـّد: ًالأو
Ϯѧѧϫϭ�Ϊ˷ ѧ˰ѧϤϟ���ϑήѧѧΤϟ�ΕΫ�ϡϮѧѧϘϳ�ϻ�ϱάѧѧϟϵ·���˷Ϊ ѧ˰ѧϤϟ�ϑήѧѧΣ�ί ήѧѧΒϳ�ϻ�Ϋ·�ϪѧѧΑϵ·��Ϋ·ϢѧѧΗ�ϭ�ϩΪѧѧϣϵ·�

ϪϘΒδϳ�ϱάϟ�ϑήΤϟ�ϰϠϋ�ΔϛήΤϛ�ήϬψϳϭ�ϑήΤϟ�ϲϔΘΨϴγ����ΐ Βѧγ�ϰѧϠϋ�ϩΩϮѧΟϭ�ϒѧϗϮΘϳ�ϻϭ�ˬ�

  .وجوبًاویمد بمقدار حركتین 

.الطبیعي المـّدالفرعي، ویسمى أیضًا  المـّدَألنھ أصل  المـّد األصلي ،المـّدیسمى ھذا 

  يـالفرعـ المـّد  :ثانیا
 الطبیعيالمـّد  لىالصوت بحرف من حروف المـّد زیادة عزمن المـّد الفرعي ھو إطالة 

  بعد حرف المـّد  قبل أو بسبب وجود ھمزة ایكون إّمفاللفظي  ،لسبب لفظي أو معنوي

التي  أول الكلمة يـآخر الكلمة والھمزةف يـأن یكون حرف المـّد فأو  واحدة كلمة يـف

 سكونًا ي الكلمة نفسھاـحرف المـّد ف بعدبسبب سكون الحرف الذي یأتـي  اوإّم، تلیھا

  .بسبب الوقف أصلیًا أوسكونًا عارضًا

  : ى أربعة أنواع ھيـإلالھمزة  المـّد بسبب یقسم

  . ومد بدل، صلة كبرى ومد، ومد منفصل، مد متصل 

  : ھيى ثالثة أنواع ـإل بسبب السكونویقسم المـّد 

  .كما سیأتـي بیانھ الحقًا.عارض للسكون  لینومد ، عارض للسكون دوم، مد الزم

والمعنوي یكون بقصد المبالغة في التعظیم أو النفي، نحو مد ألف ال فـي قولھ جل 

. حال القراءة بقصر المنفصل )٢٢ آیةشرالح(:عالهيـف

  المـّد أقسـام في بیانالجمزوري رحمھ اهللا  سلیمان قال

  وـوھ   ًاــطبـیعی   وًالأ   مــسو         لــھـي   وفرعـ    يــلصأ المـّدو  

  جتلـبوف  تھ الحـرـبـدون وال          بـسـب  ىـھ علـــل ٌ فــتوق ال مـا  

  یـكوُنفالطـبیعي    بعد مـدٍّ  جا        سكوِن و ٍأ غیرھمز حرٍف يُّأ بل  

  مسجال أو سكوٍن ٍزـكھمٍ سـبب   لى      ـع وٌفــموق الفـرعيُّ خـرواآل  

  وحیھاـن ى فيوھ  يالفظ و من         ـاــــفــعیھ    ٌ ـةـثالثـ    ھــوفـحر  

  زمـلتُی  لٍفأقبـل  ٌح وفتـ شـرط         مٌ الیا وقبل الواو ض قبل والكسر   

  اــعلنُأ  ٍّ ـلـل كــقب اٌحــــتفانن إ         اــسكن  وواٌو   الـیا  منـھا یـنواللَّ  



٧٥

  -: يـھ، عابیان كل نوع من أنواع المـّد بالتفصیل وعددھا تسعة أنو يـیل وفیما

: طبیـعيال المـّد -١
  :ةـالتالیروف ـالح من حرف في أوة ـكلمي ـف أن یكون االمـّد الطبیعي إّم

)�ΎΤϟ�˯Ύϴϟϭ�˯Ύτϟϭ�˯ΎϬϟϭ�˯�ήѧϟϭ˯(��ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ѧϓ˰ϲ���ϝϮѧϗ)���ήѧϬσ�ϲѧΣ(�ΎϣΪѧϨϋ��ϲ˰ѧΉϳ�

�ΎϫΪΣϓ˰�ϲ���ξ ѧόΑ�ΗϮѧϓ�έϮѧγ���ϥήѧϘϟ�ϛ�ϢϳήѧϜϟήΤ�ѧϓ˰�ϲ�Ύѧτϟ�˯�ΎѧϬϟϭ�˯�ѧϓ˰ϲ����ϞѧΟ�ϪѧϟϮϗ�ѧϓ˰ϲ�

  .ین وجوبًاالوصل والوقف ویمد بمقدار حركتي ـفوھذا المـّد ثابت   :عاله

  :ةـالتالی الثالثة االقسام إلىالكلمـة  في يـالمـّد الطبیع ویقسم 

  :ًاـًال ووقفـت وصـالثاب يـالطبیع ـ المـّد

Ϯѧѧϫϭ����˱ΎѧѧΑϮΟϭ�ϦϴΘϛήѧѧΣ�έΪѧѧϘϤΑ�ϑήѧѧΤϟ�Ϊѧѧϣѧѧϓ˰�ϲϲΘϟΎѧѧΣ��Ϟѧѧλ ϮϟϒѧѧϗϮϟϭ�ˬ��ΎϣΪѧѧϨϋ�ϚѧѧϟΫϭ����

�˷Ϊ Ϥ˰ϟ�ϑήΣ�ϲ˰ΉϳϙήΤΘϣ�ϑήΣ�ϞΒϗ��˱Ύѧϔϗϭ���˱ϼѧλ ϭϭ�˯˲Ϯѧγ����ϥΎѧϛ˴�ѧϓ˰ϲ���ςѧγϭ�ΔѧϤϠϜϟ��ϮѧΤϧ:

òــد ��òòòòòϡ�ѧѧϓ˰ϲ�ΎѧѧϬϓήσ�ϮѧѧΤϧس��˱ΎѧѧΘΑΎΛѧѧϓ˰ϲ�Ϣѧѧγήϟ�ϮѧѧΤϧ������

نحو أم محذوفًا: .

  : قـفدون الو صـًالت وـالثاب يـالطبیع ـ المـّد

ون دفي اللفظ  اإلشارة اسمأو حركة ھاء ذكرممفرد الالغائب الھاء الضمیر حركة مد ھو

 یأتـي  عندما مدیة والكسرة یاًءمدیة بحیث تلفظ الضمة واوًا في حالة الوصل،  الخط

قولھ جل في ، نحو نـن متحركیـحرفی متحركًا بیـناإلشارة  اسمھاء أو  ھاء الضمیر

وال تمد في حالة الوقف ویسمى )٤ آیة المسد (: عاله

   .كما سیأتـي بیانھ الحقًا يـالطبیع وھو ملحق بالمـّد)مـد صلـة صغرى ( المـّدھذا 

  :لـًا دون الوصـت وقفـالثاب يـالطبیع المـّدـ 

   :ةـالحاالت التالی يـف  الوقف فقطحالة  يـفمد الحرف حركتین وجوبًا  وھو

ϣΪϨϋ����ϑήѧΣ�˷Ϊ -أ ѧ˰Ϥϟ�ϑήѧΣ�ΪόΑ�ϲ˰Ήϳ�Ύ�ϦϛΎѧγ��ѧϓ˰ϲ���ΔѧϘΣϼϟ�ΔѧϤϠϜϟ���ϮѧΤϧϡϻ��ϒѧϳήόΘϟ�ϝ��

������ϩϼѧϋ�ϲѧϓ�ϞѧΟ�ϪѧϟϮϗ�ϲϓكلمة في�

أي (��ϪϧΎϓ��ϭϮѧϟ�ϑήΣ�Ϊϣ�ϲϐΒϨϳ��έΪѧϘϤΑ��ϦϴΘϛήѧΣ�����ςѧϘϓ�ϒѧϗϮϟ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ)٢١ یةآ المائدة (

    .ساكنینللتخلص من التقاء حالة الوصل  تحذف لفظًا فيو)قف على كلمة ادخلواالو



٧٦

���ϒϟϷ���ΔѧϴϟΎΘϟ�ΕΎѧϤϠϜϟ�ϲѧϓ��έΪѧϘϤΑ�ΪѧϤΗ�ˬ���ѧϓ�ϦϴΘϛήѧΣϲ˰�����ϻϭ�ςѧϘϓ�ϒѧϗϮϟ�ΔѧϟΎΣ�φѧϔϠ˵Η-ب

: يـوھ )ات السبعاأللف ( علیھا یطلقو حالة الوصل يـف

١-  ي عالهـلھ جل في قوـف كماي القرآن الكریم ـوقعت فحیثما :   

)٢٦ آیة الملك(.

٢- عاله يـقولھ جل ف من :  

) ٣٨ آیة الكھف(

 ٣-ي عالهـقولھ جل ف من :  

) ١٠ آیة االحزاب(

٤- ي عالهـقولھ جل ف من :   

) ٦٦ آیة االحزاب(.

٥- عاله يـف جلقولھ  من:     

) ٦٧ آیة االحزاب(.

٦- عاله يـف جلقولھ  من :  

) ١٥ آیة نساناإل(

٧-  ي عالهـقولھ جل ف من :  

) ٤ آیة نساناإل(

  .ىـالوقف عند حفص والحذف أول يـفأو إثباتھا   یجوز حذف ألف 

حرف متحرك بوضع الصفر المستطیل القائم فوقھ  بعدهلحرف األلف الذي  یرمز

حرف  یلیھلذي احرف األلف  أّما. ال الوقف الوصلللداللة على عدم لفظھ في حالة 

 وقفًا ثبتیو وصًال سقطیبالرغم من أنھ  فوقھوضع الصفر المستطیل القائم ی فلمكن اس

.)٨٩ آیة الحجر (:عاله يـقولھ جل ف نحو

   ا تلفظ ألًف حیث :نحواأللف المبدلة من تنوین الفتح عند الوقف  -ج

  .حالة الوصل يـف فتح تنوینحالة الوقف، وتلفظ  يـفممدودة 



٧٧

  :مــد بــدل -٢

ϥ�Ϯϫ�ϝΪΒϟ�Ϊϣ���ϻϭ�ΰѧϤϫ�˷Ϊ Ϥ˰ϟ�ϑήΣ�ΪόΑ�β ϴϟϭ�ΔϤϠϛ�ϲ˰ϓ��˷Ϊ Ϥ˰ϟ�ϑήΣ�ϰϠϋ�ΰϤϬϟ�ϡΪϘΘϳ

�ˬϥϮϜѧѧγ�ϥϮѧѧϜϳϭΪѧѧϨϋΎϣ�ϲѧѧϘΘϠΗ�ϥΎѧѧΗΰϤϫ��ѧѧϟϭϷ˰�ѧѧϴϧΎΜϟϭ�ΔѧѧϛήΤΘϣ�ϰ˰�ΔϨϛΎѧѧγ�Δ�ΚѧѧϴΣϝΪѧѧΒΗ��

�ΔϴϧΎΜϟϑήΤΑ�Ϊϣ��Ϧϣβ ϨΟ�ϟϭϷ�ΓΰϤϬϟ�ΔϛήΣϰ˰ϻ�Ώήόϟ�ϥ˴�Ϋ·�ˬϊ ϤΠΗ��ϓ˰ϲ���ϦϴѧΑ�ΎϬϘτϧ

  . ھمزتین ثانیھما ساكن

،: نحو ة بحرف الفـى مفتوحة ُأبدلت الثانیـفإذا كانت الھمزة األول 

  ،تواُأو: نحو ة بحرف واوـكانت مضمومة ُأبدلت الثانی وإذا 

��ϥ˴�Ϋ·��ΎϬϠѧλمانیإ ، نحویاءة بحرف ـوإذا كانت مكسورة ُأبدلت الثانی  �·���ϢѧΗϭ�ϥΎѧϤ

  . ى مكسورةـبحرف الیاء َألن الھمزة األول ةـالثانیإبدال الھمزة 

�ϰϤѧѧѧδϳϭѧѧѧϣ˰Ϊ�ϟѧѧѧΒ˰ϝΪ�ΑάѧѧѧϬ��Ϣѧѧѧγϻ��ΓΰѧѧѧϤϬϟ�ϝΪѧѧѧΑϹѧѧѧϴϧΎΜϟΔ˰��Ϊѧѧѧϣ�ϑήѧѧѧΤΑ�ˬϭϳέΪѧѧѧϘϤΑ�ΪѧѧѧϤ����

.)ورش عن نافع (وذلك لجواز مده أكثر من حركتین عند أحد القراء  حركتین جوازًا

�ϭ�ΔѧϤϠϛ�ϲϓ�ϒϟϷكلمة  فيالواو كیھا أصلیًا كلمات یكون حرف المـّد ف ھناك

ϲϓ�˯Ύϴϟϭ��ΔѧϤϠϛ��ˬ�ϥ˴�Ϋ·�ϑήѧΣ����ϲϠѧλ �ΎѧϤϬϴϓ�˷Ϊ ѧ˰Ϥϟ���β ϴѧϟϭ

ϻ˱ΪΒϣ���ѧϓ�ϝΪѧΑ�Ϊϣ�ΪΟϮϳ�ϻϭϲ˰�������Ϊѧϣ�ϞѧΑ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϞѧΜϣ�ѧόϴΒσϲ����ξ όΒѧϟ�ϪѧϴϠϋ�ϖѧϠτϳϭ��Ϣѧγ��

.دلالبب ھیشب

  : عـوضمـد  -٣
Ϯϫ�ϮόΘϟ���ѧΑ�Θѧϔϟ�ϦϳϮѧϨΗ�Ϧϋ�ξ ϳ΄���ϒѧϗϮϟ�ΪѧϨϋ�ΔѧϳΪϣ�ϒϟ�ˬϭ����ϦϴΘϛήѧΣ�έΪѧϘϤΑ�ΪѧϤΗ�ˬ˱ΎѧΑϮΟϭ��

ϓ�ΎϤϛ˰ϪϟϮϗ�ϲ���ϞѧΟ�ѧϓ˰ϲ��ϩϼѧϋ��)��ήѧμ Ϩϟ��Δѧϳ�˻(

.)جاأفوا (ند الوقف عتلفظ كلمة حیث

ϲ˰Ήϳ�ϣ˷·�Θϔϟ�ϦϳϮϨΗϰϠϋ�Ύ�ϞΒϗ�ϲ˰Ήϳ�ϱάϟ�ϑήΤϟ��ΔѧϤϠϛ�ϲϓ�ΎϤϛ�ΔϤΎϗ�ϒϟ

ي كلمة ـف مقصورة كما فأل الحرف الذي یأتـي قبل على أو

ϭ�ΓΰѧѧѧϤϫ�ϰѧѧѧϠϋ�ѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϤϛ˰ΔѧѧѧϤϠϛ�ϲ�ًاء�ϒѧѧѧϗϮϟ�ΪѧѧѧϨϋ�φѧѧѧϔϠΗ�ΚѧѧѧϴΣ)�˯ΎѧѧѧϋΩ(�ϚѧѧѧϟΫϭ

.لف مدیةأالتعویض عن تنوین الفتح بب

 كلمة يـة كما فالمربوط التأنیثویأتـي تنوین الفتح على تاء  الحالة  ھذهفي و

.)شجره (ھكذا  وتلفظ ھاًءبدون مد  بالسكون التأنیثتاء ىحذف التنوین ویوقف علی
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:متصـلمـد  -٤
Ϊ˷ Ϥ˰ϟ�Ϟ˰μ ΘϤϟ�ϥ˴�Ϯϫ�ΉΗ˰ϓ�ΓήηΎΒϣ�˷Ϊ Ϥ˰ϟ�ϑήΣ�ΪόΑ�ΓΰϤϫ�ϲ˰�ΓΪѧΣϭ�ΔϤϠϛ�ϲ����ΐ Βѧγ�άѧϫϭ�ˬ

  .تسمیتھ بالمـّد المتصل

  : عالهي ـفجل  قولھنحو ي وسط الكلمة ـھمزة بعد حرف المـّد فن تكون الیمكن َأ 

) ةـمدیلف ا  )١١٢ آیة التوبة .  

) ةـواو مدی )٧ آیة سراءاإل.

) ةـمدی یاء  )٤ آیة النساء.  
  : عاله يـفجل  قولھنحو ي آخر الكلمة ـأن تكون الھمزة بعد حرف المـّد ف ویمكن

) ةـمدی الف  )١ آیة النصر.  

) ةـمدی واو  )١٤٨ آیة النساء .

) ةـمدی یاء  )٢٣ آیة الفجر.  

 يـفھو المقدم  ربع حركاتَأ، ومده و خمس حركات وجوبًاربع َأبمقدار َأ المتصل یمد

     تكون عندما بسبب السكون حالة الوقف  يـف حركاتاألداء، ویمد بمقدار ست 

حیث یصبح مدًا عارضًا للسكون، ویطلق علیھ  ي آخر الكلمةـّد فالھمزة بعد حرف المـ

.متصًال عارضًا للسكونمدًا ھذه الحالة  يـفالبعض 

   .جمیع القراءلوال یجوز القصر  المـّدأي یجب  الوجوب المتصل المـّد وحكم

  : منفصـلمـد  -٥
Ϊ˷ Ϥ˰ϟ�Ϟ˰μ ϔϨϤϟ�ϥ�Ϯϫ�ϲ˰Ήϳ��ϑήΣΪ˷ Ϥ˰ϟ�ϓ�ΓΰϤϬϟϭ�ΔϤϠϛ�ΔϳΎϬϧ�ϲϓ���ΔѧϘΣϼϟ�ΔѧϤϠϜϟ�ΔѧϳΪΑ�ϲ�ˬ

  : عاله يـفجل  قولھنحو كلمتین  يـف عن الھمزة لمـّدسّمي منفصًال إلنفصال حرف ا

) ةـمدیلف ا)١ آیة الكوثر.  

)ةـواو مدی()٦ آیة التحریم(.

)ةـمدی یاء  )٨ آیة نفطاراال.  

  ،،محذوفًا رسمًا ثابتًا لفظًا نحو  المـّدیمكن أن یكون حرف 

.)(، )اَی( تمد األلف المحذوفة رسمًا، وال یجوز الوقف على الجزء األول من الكلمة

من إحدى طرق لجواز قصره  وذلك جوازًاأربع أو خمس حركات  المنفصل بمقدار یمد

   .مقدم في األداء أربع حركات، والّمـد الّمـد الجائز المنفصلطیبة النشر، لذا یسّمى 
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  : ـةـصلـد ـم -٦
Ϯϫ�Ϊϣ�ΔϛήΣ�ϟ�ΩήϔϤϟ�ΐ Ύϐϟ�ήϴϤπ ϟ�˯ΎϫϤ��˯Ύѧϫ�ΔϛήΣ�ϭ�ήϛά�Ϣѧγ��ΓέΎѧηϹ�ˬ�ѧϓ˰��φѧϔϠϟ�ϲ

�ΔϤπ ϟ�φϔϠΗ�ΚϴΤΑ�ςΨϟ�ϥϭΩ�ϭ�˱ϭ�˱˯Ύϳ�ΓήδϜϟϭ��ΎϣΪϨϋ�ΗΗ˰́ϲ�ήϴϤπ ϟ�˯Ύϫ��ϭ��˯Ύѧϫ�Ϣѧγ�

  :إلى قسمین یقسمو،  نـمتحركی متحركة بیـناإلشارة 

:كبـرى صلـة مـد -

Ϯѧѧϫ�Ϊѧѧϣ��˯Ύѧѧϫ�ΔѧѧϛήΣ�ϭ�ήϴϤѧѧπ ϟ�˯Ύѧѧϫ�ΔѧѧϛήΣϢѧѧγ��ΓέΎѧѧηϹ�ˬΎϫΪѧѧόΑ�ϲ˰ѧѧΉϳ�ΎϣΪѧѧϨϋΓΰѧѧϤϫ��ˬ

������ϮΤϧ�ϪϟϮϗ��ѧΟ�Ϟ�ѧϓ˰ϲ��ϩϼѧϋ)المنفصل المـّدإلحاقًا ب(جوازًاأربع أو خمس حركات  بمقدار

)�ΓΰѧѧѧϤϬϟ���Δѧѧϳ�˼(�ˬ�ϭϪѧѧѧϟϮϗ��

) ١٢ آیة المطففین(  قولھو:)٩٢ آیة اَألنبیاء(

:ىرـغص صلـة مـد-
Ϯϫ�Ϊϣ��˯Ύϫ�ΔϛήΣ�ϭ�ήϴϤπ ϟ�˯Ύϫ�ΔϛήΣϢγ�������ϲ˰ѧΉϳ�ΎϣΪѧϨϋ�ςѧϘϓ�ϦϴΘϛήѧΣ�έΪѧϘϤΑ�ΓέΎηϹ

.بعدھا أي حرف آخر متحرك عدا الھمزة

�ΰϣήϳΔϠμ ϟ�ΪϤϟ�ΑϕΎΤϟΈ��ϑήΣϭϭ��ήϴϐλϪϴϠϋϭ���ήϴϤѧπ ϟ�˯Ύϫ�ΪόΑ�˷Ϊ Ϥ˰ϟ�ΓέΎη·���ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ

��ϮѧѧѧΤϧ�ϊѧѧѧϓήϟ��ϞѧѧѧΟ�ϪѧѧѧϟϮϗѧѧѧϓ˰ϲ�ϩϼѧѧѧϋ��)ΪѧѧѧδϤϟ�Δѧѧѧϳ�˽(  ،   

ϕΎΤϟ·ϭ�ϑήΣ�Ύ˯ϳ�ήϴϐλ�ΓΓΩϭΩήϣ��ϰ˰ϟ˶·ΪόΑ�ϒϠΨϟ����ήϴϤѧπ ϟ�˯Ύϫ���ήѧδϜϟ�ΔѧϟΎΣ�ϲ˰ѧϓ���ϮѧΤϧ

��ϞѧѧΟ�ϪѧѧϟϮϗѧѧϓ˰ϲ�ϩϼѧѧϋ�)ــات �����Δѧѧϳ�˾�(��ϭΪѧѧόΑ��Ϣѧѧγ�˯Ύѧѧϫالعادي

) ٦٣آیة یس( :نحو اإلشارة

ϙΎϨϫ��ΔϟΎΣ�ΓΪΣϭ�ΕΩέϭ�ѧϓ˰�ϲ����ΪѧϤΗ�ϢϳήѧϜϟ�ϥήѧϘϟ���ΎѧϬϴϓ���ήϴϤѧπ ϟ�˯Ύѧϫ�ΔѧϛήΣ��ϢϏήϟΎѧΑ��Ϧѧϣ��

:عالهي ـفقولھ جل وھي  ساكنوقعت بعد حرف ھا أن

)وذلك استثناء من القاعدة )٦٩ آیة الفرقان ،.  

ϭϙΎϨϫ�ΔϛήΣ�ΎϬϴϓ�ΪϤΗ�ϻ�ΔϟΎΣ��ήϴϤπ ϟ�˯ΎϫΑϢϏήϟΎ�ΎϬϋϮϗϭ�Ϧϣ���ΔѧϛήΤΘϣ����ϦϴϛήѧΤΘϣ�ϦϴѧΑ

 بضم الھاء  تقرأ )٧ آیة الزمر( :عاله يـھي قولھ جل ف

  . ھاء حرف ألف ساكن محذوفال ، َألنھ  وقع قبلالضم حركة دون مد

  :موقعین ھما ـيعن حفص تسكین ھاء الضمیر ف ورد  وجدیر بالذكر أنھ

˺˺�)�ϑήϋϻΔϳ:    عالهي ـجل فقولھ  ˺��˯ήόѧθϟϭ��Δѧϳ�˼˿(

)٢٨ آیة النمل(: عالهي ـقولھ جل ف و

ϥ˴�ΚѧѧϴΣϭ���ΔϨϛΎѧѧγ�ΕΩέϭ�ήϴϤѧѧπ ϟ�˯Ύѧѧϫ�ˬ�������Ϊѧѧϣ�ρϭήѧѧη�ϝΎѧѧϤΘϛ�ϡΪѧѧόϟ�ΔϠѧѧλ �Ϊѧѧϣ�ΪѧѧΟϮϳ�ϼѧѧϓ��

  .لمد الصلة خروجًا عن القاعـدة العامة ُیعد ذلك ي ال ـالصلة، وبالتال
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  :مــد الزم -٧
 إّما ویكون، ووقفًا وصًالسكون أصلي ثابت  المـّدبعد حرف ھو أن یأتـي  المـّد الالزم

  .عند جمیع القراءمده بمقدار ست حركات  للزومفي حرف وُیسمى الزمًا  إّمافي كلمة و

   الحالة  ھذهي ـف المـّدالكلمة نفسھا حرف مشدد ُیسمى ي ـف المـّدف جاء بعد حر فإذا

  : عاله يـفقولھ جل  يـف نحو كلمةالزمًا كلمیًا مثقًال  مدًا

)حرفین من المشدد الحرف یتكون إذ )٢- ١ آیة الحاقة 

  . المتحرك يـالثان الحرف يـف مدغم ساكن منھما األول

في ھذه  سمىُیحرف ساكن غیر مشدد في الكلمة نفسھا  المـّد إذا جاء بعد حرف اّمأ

ھي        في القرآن الكریم كلمة واحدة فقطورد في  وقد، كلمیًا مخففًا الزمًا مدًاالحالة 

عاله يـفقولھ جل  ھماالقرآن الكریم  يـف موضعین يـف جاءت :  

)٥١ آیة یونس(

)٩١ آیة یونس(

، واحدة كلمةوالحرف الساكن في  المـّدجتماع حرف الكلمي ال المـّد،  المـّدُیسمى ھذا و

وھذا یحتاج إلى ،  إلدغام الحرف الساكن فیما بعده ھذا االسم المثقل ب المـّد ُیسمىو

  .الحرف الساكن فیما بعده إدغامالمخفف بذلك لعدم  ىسمُیو، والتشدید ثقیل تشدید

حرف مد وسطھا  حروف ثالثةمن  من حیث اللفظمركب  یأتـي المـّد في حرف وقد

    لث ـ من حیث اللفظ ـ فإذا كان الحرف الثا ،بعض السور فواتحیوجد عادة في و

  حیث تم  إدغام میم  الالم  :قولھ جل في عالهبسبب اإلدغام نحو   مشددًا

.مثقًال حرفیًا الزمًا مدًاالمـّد ھذا  سمىلفظًا في میم المیم األولـى لفظًا ،  وُی

، نحو أو سین المإذا جاء حرف میم بعد حرف  إآل ًالمثق عادة يـالحرف المـّدال یكون و

)١ آیة القصص(و )١ آیة البقرة( :عالهي ـف قولھ جل

قولھ جل  نحو حرفیًا مخففًا الزمًا مدًا ىسمالثالث حرفًا غیر مشدد ُی الحرف كان وإذا

.: عالهي ـف

القاف والنون (: ھيثمانیة حروف  يـف إآلم القرآن الكریي ـفي ـولم یقع المـّد الحرف ھذا

.)عسلكم نقص(قول ي ـفمجموعة   )والصاد والعین والسین والالم والكاف والمیم
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)١٤(ھو  القرآن الكریم فواتح بعض سور يـفبالذكر أن عدد الحروف المقطعة  وجدیر

  : يـھ ھیئة)١٤(ى عل وردت)رِس ُھَل قاطٌع نٌص حكیٌم(قول   يـفمجموعة  حرفًا

،،،،،

،،،،، ¡

،.

 ثالثى ـحیث المـّد إلوتقسم من ، سورة)٢٩( بدایةي ـفروف المقطعة ـالحووردت 

  :يـمجموعات ھ

)النون والقاف والصاد والعین والسین والالم والكاف والمیم(: ھي ثمانیة حروف - ١

 ثالثةمن  من حیث اللفظ منھا مركب حرف كل)عسلكم نقص(قول  يـفمجموعة 

حرف العین في فاتحتي  إآل، وتمد بمقدار ست حركات لزومًاحرف مد، وسطھا  حروف

  جوز مده یإذ  ، وسورة الشـورى  ریمم سورة

  .ى مده ست حركاتـواألول )ي بیانھـكما سیأت(لتشبھھ بمد اللین أربع أو ست حركات

)رُھَط ٌيَح(قول في مجموعة)ءوالرا ءوالھاء والطاء والیا ءالحا(:خمسة حروف ھي -٢

��φѧϔϠϟ�ΚѧϴΣ�Ϧϣ��ѧϣ�����ΔѧϳΪϣ�ϒѧϟ�ΎѧϤϬϴϧΎΛ�ϦϴϓήѧΣ�Ϧ�ΪѧϤΗ��έΪѧϘϤΑ���ϦϴΘϛήѧΣ منھا مركب حرف كل

  . الطبیعي كالمـّد

����ѧΤϟ�ϩάѧϫ�Ϧѧϣ�ϑήѧΣ�Ϟϛ�φϔϠϳ˰���ΓΰѧϤϫ�ϥϭΪѧΑ�ϑϭή�ѧϓ˰ϲ����άѧϜϫ�ϩήѧΧ)������ˬΎѧϫϭ��ˬΎѧσϭ��ˬΎѧϳϭ��ˬΎѧΣ

  .ویسمى مد طبیعي حرفـي . )ورا

  .ھجائھ وسط يـفمد فیھ َألنھ ال یوجد حرف مد  ال يـف األلفحرف  - ٣

ھمزة  إبدالالقرآن الكریم  يـفستة مواضع ي ـفثالث كلمات  يـفھذا وقد ورد 

   وھذه الكلمات ھي، مدیة عند دخول ھمزة االستفھام على ھمزة الوصل لفأالوصل ب

و)مثقل(

)عالهي ـفقولھ جل  يـف)مخفف:    
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)٣١٤ آیة اَألنعام(

)١٤٤ آیة اَألنعام(

)٥٩ آیة یونس(

)٥٩ آیة النمل(

)٥١ آیة یونس(

)٩١ آیة یونس(

�ί ϮΠϳϓ˰ϲ��ΕϻΎΤϟ�ϩάϫϥ�Ύ˱ϔϟ�Ϟλ Ϯϟ�ΓΰϤϫ�ϝΪΒΗ����έΪѧϘϤΑ�˱Ύѧϣί ϻ�˱Ϊѧϣ�ΪϤΗϭ����ΕΎѧϛήΣ�Ζѧγ

�ϑήѧѧΣ�ΪѧѧόΑ�ϦϛΎѧѧγ�ϑήѧѧΣ�ΩϮѧѧΟϮϟΪ˷ ѧ˰ѧϤϟ��ϭΗ˵�Ύѧѧϣ�φϔϠΘѧѧϓ�ϞϬѧѧδ�ϦϴѧѧΑΓΰѧѧϤϬϟ��ΔѧѧϘϘΤϤϟϒѧѧϟϷϭ��

  .داءاألفي  ھو المقدم اإلبدالأن  إآل، بدون مد

.)بمد األلف( آلئـن، ءآلذكريـن، ء ءآهللا: ھكذا اإلبدالحالة  يـف تلفظ
  . بالتلقي والممارسة آلإوال یمكن إتقانھا ¡ بدون مد األلف  التسھیلحالة  يـف وتلفظ

     .الستفھاماَألنھ یفرق بین الخبر و وذلك)فـرقبمد (  المـّدیلقب ھذا 

  :ى أقسام المـّد الالزم بقولھـإل رحمھ اهللا  أشار سلیمان الجمزوري وقد

  ھـمعـ  ـي ـوحرف  ـيـكلم  وتلك           ـةــأربع   ھـمـلدی  ٍ الزم  قسـاُمأ 

  ـلـــفصَُّت      ةـــأربع     ھذهـفـ           ـُلـَّـمثق     فـفَّـمخ     ـاــكالھم       

  وقـع   كلمي  فھو مد ٍٍ ِ حرف مع       ع   ـــاجتم   سكــوٌنة ـلمبك   نإفـ       

  بـدا   يــفحرف  ـھـوسط   والمـّد    وجدا        ي الحـروفــثالث في   أو 

  اــیدغم  لـم  إذا   ٌلـكـ  ٌففَّــمخ      ـا    ـدغمـُأ   إن    ـٌلـمثق   ـاـمكالُھ 

  ـرـانحصٍ   انـي ثمــوفـ  وجوده          ورــالسُّول  في َأ ـرـالح  والالزم 

  خصذو وجھین والطول َأ یُنعو    ص     ـــحروف كم عسل نق ھاـیجمع 

  فـلأ    یــا طبیع    ًادــم   هّدــفم         لفَأ ال الثالثي يسوى الحرف وما 

  ـرـانحص  ر قد ـُطھـيٍٍ لفظ ح في        السور   حــفوات ي ــف أیضـًا وذاك 

  اشتھر ذا سحیرا من قطعك  صلُھ         رـعش  عــرباألح  ــالفوات عـویجم 



٨٣

  : للسكون عـارضمـد  -٨
  فالوقآخر الكلمة ویسكن بسبب  يـفبعد حرف المـّد حرف متحرك  ھو أن یأتـي

عارضًا  مدًا ُیسمىو ،جوازًا حركاتست أو أربع مقدار حركتین أو ب یمد، علیھ

حالة الوصل مدًا طبیعیًا كما  يـف، ویكون حالة الوقفي ـفلعروضھ بالسكون  للسكون

 :عالهي ـفمن قولھ جل  كلمة يـف

  ھذه الحالة ي ـفحرف مشدد تم الوقف علیھ فیكون المـّد إذا وقع بعد حرف المـّد  اّمأ

  .كما تم بیانھ سابقًا ولیس مدًا عارضًا للسكون  الزمًا مدًا

ϭѧѧ˷ϣΎ��ϥΎѧѧϛ�Ϋ·ѧѧϓ˰�ϲ��ΓΰѧѧϤϫ�ΔѧѧϤϠϜϟ�ήѧѧΧϮѧѧΤϧϪѧѧϧΈϓ�ΪѧѧϤϳ�έΪѧѧϘϤΑ�ϊѧѧΑέ��β ѧѧϤΧ�ϭ

�ΕΎϛήΣΎ˱ΑϮΟϭ�Ϊϣ�ϩέΎΒΘϋΎΑ˱�ϼ˱μ Θϣ�ˬϭ��ΪϤϳΖγ��ΕΎϛήΣ��˱ί ϮѧΟ��ϩέΎѧΒΘϋΎΑ�ѧϣΪ˱��˱Ύѧο έΎϋ�

.متصل عارض للسكونمد ي ھذه الحالة اسم ـویطلق علیھ ف للسكون في حالة الوقف

  :نـد لیــمـ -٩
��Ϧ˰ѧϴϠϟ�Ϊ ѧ˰ϣ��ϥ�Ϯѧϫ�������˱ΎϨϛΎѧγ�˯Ύѧϴϟ�ϑήѧΣ�ϭ�ϭϮѧϟ�ϑήѧΣ�ϲ˰ѧΉϳ�����˱ΎѧΣϮΘϔϣ�ϪѧϠΒϗ�Ύѧϣϭϭ��Ύѧϣ�ϩΪѧόΑ�

  : ي عالهفي قولھ جل ف و ي  ـكلمت يـفكما سكونًا عارضًا  ًاساكن



) ٤و٣آیة قریش(

  . فقط حالة الوقف يـفجوازًا  حركاتست أو أربع بمقدار حركتین أو  یمد

�ϰϤδϳ�ˬ˷Ϊ Ϥ˰ϟ�άϫΪϣ��ϑήΤϟ�ϥ˴Ϸ�ϦϴϟΩϭΪϤϤϟ�Ϧϴϟ�ϑήΣ�Ϯϫ������ϖѧΒτϨϳ�ϻ�Ϋ·�Ϊѧϣ�ϑήѧΣ�β ϴѧϟϭ

�ϪѧѧϴϠϋ�ρϭήѧѧη�ϑήѧѧΣ�˷Ϊ ѧ˰ѧϤϟϥ˴Ϸ�ϪѧѧϠΒϗ�Ύѧѧϣ�ΡϮѧѧΘϔϣ�˱Ύѧѧπ ϳ�˷Ϊ ѧ˰ѧϤϟ�άѧѧϫ�ΐ ѧѧϘϠϳϭ�ˬ�ν έΎѧѧϋ�Ϧϴѧѧϟ�ΪѧѧϤΑ

  .ویمد بمقداره أیضًا خذ ھیئة المـّد العارض للسكونیْأَألنھَ  للسكون

  :المـّد امـأحك

  .الالزموھو المـّد  ،ومقداره مده علىما اتفق القراء  وھو اللـزوم-

      .المـّد المتصل وھومقداره ي ـفمده واختلفوا  علىما اتفق القراء  وھو بالوجو-

 العارضوالمـّد  مده ومقداره وھو المـّد المنفصل علىما اختلف القراء  وھوالجـواز -

  .ومد الصلة الكبرى ومد البدل ومد اللین للسكون

 .الطبیعي المـّد عن المـّدھنا زیادة  المـّدویقصد ب 



٨٤

  ة على مختلف أنواع المـّدـأمثل يـیل فیما

حكمھمقداره  المـّد نوع المـّد حرفةـمثلاأل         

واجبحركتانكلمي طبیعياأللف

واجبحركتانحرفي طبیعيلفظًا األلف

واجبحركات ٥-٤متصلاأللف

جائزحركات ٥-٤منفصلاأللف

كلمي الزماأللف  
 مثقل 

الزمحركات٦

كلميالزم األلف  
)فرق( مخفف

الزمحركات٦

)یمم نیطاس(لفظًا الیاء  
  وسط يف 
السین 

  الزم حرفي

مثقل 

الزمحركات٦





لفظًا الواو
   وسط في

النونحرف 

  الزم حرفي
مخفف 

الزمحركات٦

٦-٤-٢للسكون عارضاأللف   
حركات

جائز

جائزحركتانبدلالواو

لین ( لینالواو  
  عارض

)للسكون 

٦-٤-٢   
حركات

جائز

ھاء ركةح 
الضمیر

  صغرى صلة
  في حالة  

الوصل

واجبحركتان





 ھاء حركة
الضمیر

  رىبك صلة
  في حالة 
الوصل 

جائزحركات ٥-٤

واجبحركتانضَوِعاأللف
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أنواع المـد

المـّد الفرعي)حركتان(المـّد الطبیعي                

ملحق بالمـّد الطبیعي

مد طبیعي في حرف  كلمةفي مد طبیعي 

بسبب السكونبسبب الھمزة)حروف حي طھر(

ن أصليسكوثابت ثابت ثابت سكون عارض             
وصالًوقفاً الوصالً
ال وقفاًوصالًووقفاً

)حركات ٥ - ٤( متصلمد

مد عارض للسكون                         

)حركات ٦- ٤- ٢()حركات ٥ -٤( مد منفصل مد عوض   
)حركتان وقفاً(

مد لیــن )حركات ٥ - ٤( صلة كبرىمد
)حركات ٦- ٤- ٢(

)حركتان ( مد بدلمد صلة صغرى 
)حركتان وصال(      

)حركات ٦(المـّد الالزم

حرفيكلمي

مثقل                 مخفف         مثقل         مخفف                                                          
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  : المـّدبیان أحكام مختلف أنواع ل ةـأمثل يـیل وفیما
األحكامبیانةـمثلألا

)وصًال(
مدیضموموقبلھ مالواو ساكنحرف طبیعي َألن مد

ً.وجوبا حركتینحالة الوصل بمقدار ي ـف 


كلمتین يـفالمـّد والھمزة يـفمنفصل اللتقاء حرمـد

ً. احركات جواز ٥أو ٤بمقداریمد 


كلمةيـفالمـّد والھمزة يـفمتصل اللتقاء حرمـد

ً.حركات وجوبا ٥ أو ٤بمقدار یمد واحدة 


عارض للسكون َألنھ جاء بعد حرف المـّد سكونمـد

ً.حركات جوازا ٦أو ٤أو ٢الوقف ویمد  بسببعارض 


نھ وقع بعد األلف حرف مشددالزم كلمي مثقل َألمـد

.ست حركات لزومًا بمقدار  یمد 


ساكنفرمخفف َألنھ وقع بعد األلف حكلميالزم مـد

.لزومًاغیر مشدد یمد ست حركات سكونًا ثابتًا  

) میم المالف(
مثقل َألنھ وقع بعد األلف حرفيـفحرالزم مـد

. ت حركات لزومًایمد ساللفظ ي ـفمشدد  


حرفلفظًا مخفف َألنھ وقع بعد األلف حرفيالزم  مـد

ًاغیر مشدد یمد ست حركات لزومساكن سكونًا ثابتًا 


ة بحرف األلف المـّدیةـبدل إلبدال الھمزة الثانیمـد

.حركتین جوازًا بمقدار ویمد 


وقبلھ حرف ًا وقفًاَألن حرف الواو جاء ساكنلینمـد

.حركات جوازًا ٦أو ٤أو ٢مفتوح یمد 


صغرى َألن الضمیر متحرك قبلھ حرف متحركصلةمـد

  حركة ھاء الضمیر بمقدار مدت وبعده حرف متحرك أیضًا 
.الطبیعيَألنھ ملحق بالمـّدحركتین وجوبًا


صلة كبرى َألن الضمیر متحرك قبلھ حرف متحركمـد

حركات جوازًا ٥أو ٤ حركة ھاء الضمیر مدت ھمزةوبعده  


عوض َألنھ تم الوقف على الف منونة بتنوین الفتحمـد

.َألنھ ملحق بالمـّد الطبیعي وجوبًا حركتین بمقدار یمد 


لزومًاست حركاتبمقداریمد كلمي مثقلالزممد

.ویلقب بمد فرق لبیان االستفھام 



٨٧

  : بشـأن المـّد تنبیھـات
ینبغي  متحركة أو التقاء الیاء المـّدیة مع یاءمتحركة، یة مع واو المـّد التقاء الواو عند -١

 لتفادي، وصعوبة اللفظ لتفاديوذلك وجوبًا  كتینحریة أو الیاء المـّدیة بمقدار المـّد الواو مد

  . أو إسقاط أحدھما المتجاورین إدغام الحرفین

   :يـ، ولھ ثالث حاالت ھوھو مد طبیعي)تمكـین مد(المـّد بـ  ھذا یلقب

التین آیة ( متحركة نحوواو قبل یة  المـّد الواوتقع  أن -أ

)٥الناس آیة (نحو متحركة یاءقبل  الیاء المـّدیةتقع  أنأو )٦

تقع  أنأو  )٧٨أل عمران آیة (نحو مضمومةواو بعد یة  المـّد الواوتقع  أن -ب

)٢٦البقرة آیة (مكسورة نحویاء بعد  الیاء المـّدیة

)٨٦النساء (یاء مشددة مكسورة كما في كلمة  بعد المـّدیةالیاء  تقع أن -ج

   -:يـینبغي االنتباه لھا وھ المـّدي ـشائعة ف أخطاء ھناك -٢

  .بسبب ضم الشفتین عند النطق بألف مفخمة بصوت الواو خلط صوت األلفـ 

  .بسبب عدم فتح الفم بالقدر الكافـي بصوت الیاء خلط صوت األلف ـ

  .مخرج الیاء عند النطق بھا علىي الضغط ـالمبالغة ف ـ

  .صوت الغنـة منبشيء  حرف المـّدخلط صوت  ـ

����Δϳ˷Ϊ ѧ˰ѧϤϟ�ϭϮϟΎѧѧΑ�ϖѧѧτϨϟ�ΪѧѧϨϋ�ϦϴΘϔѧѧθϟ�Ϣѧѧο �ϡΪϋϭˬΔϳ˷Ϊ ѧ˰ѧϤϟ�ϒϟϷΎѧѧΑ�ϖѧѧτϨϟ�ΪѧѧϨϋ�Ϣѧѧϔϟ�Θѧѧϓ�ϡΪѧѧϋ�ѧѧ˰

  . وعدم خفض الفك السفلي عند النطق بالیاء المـّدیة وذلك بالقدر المطلوب في كل حالة

ي نھایة اآلیة وعند وجود واو ـخاصة إذا وقع فوبحركتین  عنالطبیعي  المـّدزیادة  ـ

  .ي آخر الكلمةـف أو حرف ألف الجماعة

  .الطبیعي المـّدالتلفظ بالھمزة بعد قطع  ـ

  .المـّد بحرف، وھو اھتزاز الصوت عند النطق المـّدي ـالتطنین ف ـ

فیھ القصر أو التوسط  لذي یجوزا المـّدئ بقصر القار دأَب، إذا القراءة المتواصلة  عند-٣

قدر  علیھ أن یلتزمومد الصلة الكبرى،  ومد اللین للسكونالعارض  المـّدكشباع اإلأو 

أو  المـّدإذا بدأ قراءتھ بتوسط ا وكذ، نھي قراءتھُیحتى  المـّدبقصر النوع نفسھ من  اإلمكان

  .دـمن جمال التجویللحفاظ على تناسق القراءة َألن التناسق  إشباعھ



٨٨

 المـّدالمتصل أقوى من  المـّدوحیث َأن ، المنفصل المـّدالمتصل و المـّدھناك ارتباط بین -٤

یمكن أن یكون  المنفصل أطول من المتصل بل المـّد یكون ال أن لذا یستحسن، المنفصل

مد المتصل كان القارئ ی فإذا. ، ویفضل المساواة بینھما قدر االمكانیساویھ أقصر منھ أو

إذا كان یمد  اّمأفقط،  علیھ أن یمد المنفصل بمقدار أربع حركاتفبمقدار أربع حركات 

  .حركات خمس أربع أو علیھ أن یمد المنفصل بمقدارفالمتصل بمقدار خمس حركات 

  العارض  المـّدالعارض للسكون، وحیث َأن  المـّد اللین و مدوھناك ارتباط بین  -٥

   بل یمكن أن ھاللین أطول من مدیكون  ال أن لذا یستحسن، اللین دمأقوى من  للسكون

حركتین  بمقدارفإذا كان القارئ یمد العارض للسكون . یساویھ أو أن یكون أقصر منھ

العارض  إذا كان یمد اّمأالقراءة نفسھا،  يـف علیھ أن یمد اللین بمقدار حركتین فقط

حركات  حركتین أو أربع ن یمد اللین بمقدارحركات فیمكنھ أ أربعبمقدار  للسكون

بمقدار  حركات فیمكنھ أن یمد اللینست كان یمد العارض للسكون  إذا اّمأوفقط، 

  .نھي قراءتةحتى ُی حركاتحركتین أو أربع أو ست 

المنفصل حیث تتحول حركة ھاء الضمیر المـّد معاملةالصلة الكبرى  مدیعامل -٦

كل منھما بالطول نفسھ دمأن یكون  یستحسنلذا ، ي حالة الوصلـى حرف مد فـإل

  .اآلخر علىأحدھما  دمزیادة  عدمي القراءة الواحدة وـف

العارض ثم المتصل ثم الالزم: ترتیبھاو،  وضعفًا قوًة تتفاوتمراتب  ّدـللم -٧

  : ةـلألسباب التالیوذلك  ناللیثم  الطبیعي ثم البدل ثم المنفصل ثم للسكون

  .إلجماع العلماء على مده ومقداره ىـاألولالمرتبة ي ـفالالزم  المـّد  ـ

  .مقدارهمده ال على  علىالعلماء إلجماعة ـة الثانیـالمرتبي ـفالمـّد المتصل   ـ

  .بسبب السكون  ة لحملھ على المـّد الالزمـة الثالثـالمرتبي ـفالمـّد العارض للسكون ـ 

  .بسبب الھمزة جزئیًا أو  ة لحملھ على المـّد المتصل كلیًاـة الرابعـالمـّد المنفصل في المرتب ـ 

       . ة الخامسة َألنھ حالة من المـّد الطبیعيـالمرتبي ـف مد البدل ـ 

  .ّدـسبب للموجوده ة السادسة َألنھ ال یتوقف على ـالمـّد الطبیعي في المرتب ـ 

  .حرف لین بلمد  یوجد فیھ حرف ال َألنھ األخیرةة ـتباللین في المر مد ـ 



٨٩

  إبراھیم شحاتھ في ھذا المعنى الشیخ قال

  فبدل  نفصـالافذو  فعارٍض    صل     اتَّفما  المـّدود الزٌم أقوى      

  تىقد َأ مدودال أضعُف واللیِن    ى     ـفت یا   ي ولیٍنـالطبیعـ  مثَـّ    

  وى السببیـِن  انـفرداــأق  فإن         وجـدا  إذا  مـا    دـم  باوسـب

   والمـّدود . يـالثان ھملوأُُ األقوى السببعمل ُأ ّدلملحرف مد سـببان ي ـفمع ُج فإذا

، للسكون العارض، والمتصل، والالزم(:مع على حرف واحد ھيتجت التي قد

.)البدلو المنفصل،و

  -:واحدمد  حرف ض الحاالت التي قدُ یجمع فیھا مدان أو أكثر فيي أمثلة لبعـوفیما یل

  : البدلمع مـد  الالزم  ـ  المـّد
��ѧϓ˰ϲ������ΔѧϤϠϛ�ϲѧϓ�ΎѧϤϛ�ΪѧΣϭ�ϑήѧΣ��ѧϓ˰�ϲالبدلمع مد  الالزم المـّد إذا ُجمع

�ϞѧѧѧѧΟ�ϪѧѧѧѧϟϮϗ�ѧѧѧѧϓϲ˰�ϩϼѧѧѧѧϋ��)ϡΎѧѧѧѧόϧ˴Ϸ�Δѧѧѧѧϳ�˼˺˽(

  .البدلالالزم أقوى من مد  المـّدَألن  وُیھمل مد البدل الالزمالمـّد بعمل ُی

:العارض للسكون المـّدالمتصل مع  المـّدـ

Ϋ·�˵ΟϞѧѧμ ΘϤϟ�˷Ϊ ѧ˰ѧϤϟ�ϊѧѧϤ�)ΓΰѧѧϤϬϟ�ϑήѧѧτΘϣ(�Ϊ˷ ѧ˰ѧϤϟ�ϊѧѧϣ��ν έΎѧѧόϟϥϮϜѧѧδϠϟ�ѧѧϓ˰�ϲϑήѧѧΣ�ΪѧѧΣϭ�

�ϒѧѧϟϷ�ϑήѧѧΤϛ�ѧѧϓ˰�ϲΔѧѧϤϠϛ����Ηί ήѧѧΒ�ΓΪѧѧϋ��ΕϻΎѧѧϤΘΣ����˳Ϟѧѧϛ�Ϊѧѧϣ�έΪѧѧϘϣ�ΐ ѧѧδΣ

  :ي ـالجدول التالي ـف منھما منفردًا  كما ھو مبین

 المتصلالمـّد 

منفردًا

 العارضالمـّد 

منفردًاللسكون 

التعلیل     اجتماعھما عند

المتصل عملُأ  ركات       ح ٤ان            ـحركتركات       ح٤ 

مد لھ سببان  ركات       ح ٤ ركات       ح٤ركات     ح٤ 

العارض عملُأ  حركات ٦حركات       ٦ركات       ح٤ 

المتصل عملُأ  حركات        ٥ان            ـحركت حركات        ٥

المتصل عملُأ  حركات        ٥ركاتح٤حركات        ٥

العارض عملُأ  حركات        ٦حركات       ٦حركات        ٥



٩٠

 :، منھا المـّدفي حرف مد واحد مع أكثر من نوع من أنواع  المـّد الشبیھ بالبدلوقد ُیجمع 

 قولھ  يـفحرف الواو في كلمة   يـف، كما العارض للسكونالمـّد -

).٦اعون آیة الم( :عاله يـفجل 

كلمة  يـفحرف األلف  يـفكما الوقف في حالة العارض للسكونلمـّد او،المتصلالمـّد  -

 عاله يـفقولھ جل  يـف: ) البقرة آیة 

.نادرة أي  إجتماع  ثالثة أسباب للمد في حرف األلف وھذه حالة) ٢٦٤

  :عاله يـفل ـقولھ جي ـفرف الواوـفـي ح كما لــالمنفصالمـّد  -

) ١٦یوسف آیة(.

بھا  عملفُی المـّد الشبیھ بالبدل من أقوىكل حالة من ھذه الحاالت  يـف المـّدوحیث أن 

  .البدلب المـّد الشبیھ ھملوُی

: مع ما بعدھما ھكذا نیموصولتكل من یاء النداء وھاء التنبیھ دائمًا  تبتُك -٨

  وكما یبدو متصًال ًاولیس مد منفصًال ًامد ھوأن مدھما  إآل  

ا تم ، كم،  فھما موصولتان رسمًا ومفصولتان حكمًاالرسم وال یجوز الوقف علیھماي ـف

  .بیانھ سابقًا

ي آخر كلمة للتخلص من التقاء ـإذا تم تحریك حرف ساكن سكونًا أصلیًا ف -٩

ي قولھ جل ـي وسط ھجاء حرف المیم لفظا فـساكنین، وكان قبلھ حرف مد نحو الیاء ف

  :ي عالهـف

) ٢وآیة ١ال عمران آیة(

   من مد المـّدیتم تحریك حرف المیم بالفتح عند وصلھ بلفظ الجاللة، وبالتالـي یتحول 

ي وسط ھجاء حرف المیم لفظا ـا مد الیاء فإّمھذه الحالة  يـفیجوز . الزم إلى مد طبیعي

طبیعیًا  حیث َأن  ًاست حركات باعتبار أصلھ مدًا  الزمًا  أو مده حركتین باعتباره مد

  .الحركة لیست أصلیة



٩١

  البــاب السابــع

  داءـواالبت الوقـف أحكام

   علم ي ـفساسیة والمھمة ألواالبتداء من الموضوعات ا الوقفمعرفة أحكام  ُتعد

إذ ال یمكن أن تكون قراءة القرآن ، الكریم معرفتھا القرآنالتجوید التي ینبغي لقارئ 

بمعرفة أحكام الوقف واالبتداء ومعرفة متى یجوز  إآل واضحًالمعنى الكریم متقنة وا

  .الكریم القرآنقراءة ي ـف ذلكوتطبیق الوقف ومتى ال یجوز 

إذا قرأ  كان )صلى اهللا علیھ وسلم(سلمة رضي اهللا عنھا أن رسول اهللا  أمعن أم المؤمنین 

  .یةآ القرآن قّطع قراءتھ آیة

إذ ال یتأتى ، تمام معرفة القرآن الكریم معرفة الوقف واالبتداء نم : "ياَألنبارابن  وقال

فھذا أول دلیل على وجوب ، بمعرفة الفواصل إآل یةالقرآن اآلیات ألحد معرفة معنى

  ." تعلمھ وتعلیمھ

المستمع  وفھمي ـوزینة القارئ وبالغ التال، الوقف حلیة التالوة " يـاإلمام الھذل وقال

." وفخر العالم

  ىـكلمة إل فیھنسب ُت ي من أنـصون النص القرآني ـففائدة دراسة ھذا العلم  منوتك

  .ي إفساد المعنى الصحیحـغیر جملتھا وبالتال

 عرف بھا محال الوقف ومحال االبتداء ُی العلم بقواعد ھو:تداءـواالبف ـالوق مـعل

  .ي القرآن الكریم ما یجوز منھا وما ال یجوزـف

مع  طویلٍة بسكتٍة قرآنیٍة وت أثناء قراءة القرآن الكریم على كلمٍةقطع الص ھو:الوقـف

  .التنفس بنیة استئناف القراءة



٩٢

بنیة  تنفسمن غیر  یسیرًا زمنًا أو حرٍف قرآنیٍة قطع الصوت على كلمٍة ھو:السـكت

  : عند حفص الواردة على كل من ربعألالسكتات ا، كمواصلة القراءة

  :                عالهي ـفقولھ جل من  ي كلمة ـین فلف المبدلة من التنواأل - ١

)١آیة  الكھف(

 ي كلمة ـلف فاأل  - ٢   عاله ي ـفقولھ جل من:  

)٥٢س آیةی(

  : عاله ي ـفقولھ جل من  ي كلمة ـفنون ال- ٣

)٢٧آیة  القیامة(

  :عاله ي ـفقولھ جل من   ي كلمة ـف المال- ٤

)١٤آیة  لمطففینا(

  : و عدمھ ھما أفیھما السكت  یجوزباالضافة إلى موضعین 

   .أول سورة براءةقبلھا و أخرىأي سورة  و آخرأبین آخر سورة اَألنفال   - ١

  :عاله ي ـفقولھ جل من على حرف الھاء من كلمة   - ٢

) والسكت مقدم  )٢٩و٢٨الحاقة آیة

  . األداء ي ـف

على رؤوس  إآلوال یكون القطع ، نتھاء منھااإلإیقاف القارئ قراءتھ بنیة  ھو:القطـع

من باهللا علیھ االستعاذة ، فوإذا أراد القارئ استئناف القراءة بعد القطع. اآلیات

: عالهي ـفلقولھ جل ، الرجیم الشیطان

)٩٨ آیة النحل(.



٩٣

  األول لفصـلا

  داءـواالبت الوقـف

ϙΎϨϫ�Ζδϴϟ��ѧϴϧήϗ�ΔϤϠϛ˰����˱Ύϋήѧη�ΎѧϬϴϠϋ�ϒѧϗϮϟ�ΐ ѧΠϳ�Δ��ϭ������˯ΪѧΘΑϻ�ϭ�ΎѧϬϴϠϋ�ϒѧϗϮϟ�ϡήѧΤϳ

  .كما سیأتـي بیانھ الحقًا في ھذا الفصل إفساد المعنى المقصودإذا أدى ذلك إلى  إآلمنھا 

�����ϞѧϋΎϔϟ�ϥϭΩ�Ϟѧόϔϟ�ϰѧϠϋ�ϒѧϗϮϟ�ΐ ѧϨΠΗ�Ϟπ ϓϷ�Ϧϣϭ�ˬ��ϥϭΩ�ΪѧΘΒϤϟϭ�ήѧΒΨϟ�ˬ��ϑϮѧτ όϤϟϭ

�ϑϮѧѧτ όϤϟ�ϥϭΩ�ϪѧѧϴϠϋ�ˬ��Ϫѧѧϴϟ·�ϑΎѧѧπ Ϥϟ�ϥϭΩ�ϑΎѧѧπ Ϥϟϭ�ˬ��ϥϭΩ�ήѧѧΠϟ�ϑήѧѧΣϭέϭήѧѧΠϤϟ�ˬ

  .وھكذا ھبواسم الشرط دون جوا، والعدد دون المعدود، والموصوف دون الصفة

  :الوقـف أنـواع

:اختبـاري وقـف -أ

والثابت والمحذوف وھو  والموصول المقطوعوذلك لمعرفة ، ما كان لبیان الرسم ھو

  . المتلقي اختبارویحصل ھذا خالل تعلم قراءة القرآن الكریم بھدف ، تعلم الخاص ب

:اريـانتظ  وقـف -ب
  وھو الستیعاب ما بھا من أوجھ بأكثر من وجھ تئرُقعلى الكلمة التي  الوقفھو 

  . أیضا خاص بتعلم القراءة الصحیحة

:اضطـراري وقـف -ج
  وھذا  .العطس أو أي طارئ آخر أو النسیانما كان لضیق النفس أو العجز أو  ھو

 ولكن ینبغي على القارئ إن وجد نفسھ مضطراًً قرآنیة كلمة ةجائز على أی الوقف

    وعلیھ أن یالحظ . ة للوقف علیھا إذا أمكنھ ذلكالمناسب الكلمةللوقف أن یتحرى 

      إآلأن یبدأ بھا و یمكنھ تلیھان البدء بالكلمة التي ُسن َحإ، فعلیھاالكلمة التي وقف 

  . من اآلیة ووصلھا بما بعدھا إذا لم یكن قد تم المعنى أكثررجع بكلمة أو 

:اختیـاري وقـف -د
یتنفس فیھ القارئ بنیة استئناف القراءة،  رًایسی قطع الصوت عن القراءة زمنًا ھو

  .ویقصد بھ لذاتھ دون عروض أي سبب



٩٤

  :االختیاري الوقف أنواع

:التـام الوقــف-١

بعدھا تعلق لفظي وال معنوي، ومن  مابین والوقف على كلمة قرآنیة لیس بینھا  ھو

  . واالبتداء بما بعده التاممواقع الوقف ي ـفاألفضل الوقف 

التعلق من جھة اإلعراب، والمراد بالتعلق المعنوي التعلق من جھة  اللفظيالتعلق ب المراد

  .اإلعرابالمعنى دون 

  : يـخمس حاالت للوقف التام ھ ھناك

:اآلیاتات نھای على فقالو -أ

:عالهي ـف ما یكون الوقف التام على رؤوس اآلیات نحو قولھ جلكثیرًا

 ثم استئناف قراءة

:اآلیاتات قبل نھای فقالو-ب

�ϮѧΤϧ������ѧϓ�ϞѧΟ�ϪѧϟϮϗ�ϰѧϠϋ�ϒѧϗϮϟ˰�ϩϼѧϋ�ϲ��)�Ϊѧϋήϟ�˽˻(

ΎϨϫ�ϢΗ������������ϞѧΟ�ϪѧϟϮϗ�Ϯѧϫϭ�ϩΪѧόΑ�ΎѧϤΑ�˯ΪѧΘΑϻϭ�ϪѧϴϠϋ�ϒѧϗϮϟ�ϦѧδΤϴϓ�ωϮѧο ϮϤϟ�Ϧϋ�ϡϼϜϟ�ѧϓ˰�ϲ

ϩϼѧѧѧϋ��ϚѧѧѧϟΫϭ�ϩέΎѧѧѧΒΘϋΎΑ��˱ΪѧѧѧϳΪΟ�˱Ύѧѧѧϣϼϛ��ˬϮѧѧѧϟϭ���

  :  عالهي ـفوصل القارئ قولھ جل 

عالهي ـفقولھ جل ب :  

 ىـشئ علیھ ولكن الوقف أولفال.  

: اآلیاتات بعد نھای الوقف -ج

  :الهع ي ـفقولھ جل  نحو اآلیاتات نھاییكون تمام المعنى بعد  قد



 إآلأن الكالم لم یتم  إآل )( اآلیة عند كلمة انتھت )٢٢٠-٢١٩ آیة البقرة(

على  ة الوقفولما كان من السنُّ عالهي ـفبعد قولھ جل 

 عالهي ـفرؤوس اآلیات فیجوز الوقف على قولھ جل 

  .ىالمعنإلتمام    ف على كلمةویجوز الوق



٩٥

:السور اتالوقف على نھای -د

  ثم االبتداء بقراءة سورة الكوثر  : عالهي ـف جل قولھ نحو

.مواصلة القراءةي ـفإذا رغب القارئ 

: ـصالقص نھایاتعلى  الوقف -ھـ

      الكھف(: عالهي ـفجل  قولھ نحو

  .یكون قد انتھى الكالم عن قصة سیدنا موسى مع الخضر حیث )٨٢ آیة

ϲϐΒϨϳ�ϒϗϮϟ�ϰϠϋ����ϩΪѧόΑ�ΎѧϤΑ�ϖѧϠόΘϳ�Ϣϟϭ�ϩΎϨόϣ�ϢΗ�Ύϣ�ϻ��ѧ˱ψϔϟ�˱ϰѧϨόϣ�ϻϭ�Ύ��ˬΫ·ϭ����ϢѧϬϓ�Ϟѧλ ϭ

�ѧϗϮϟ˰ϒ��ѧϟ˰ϡίϼ"ϭ�ΰѧϣήϳ���ϒѧϗϮϠϟ" الوقفھذا على  یطلق. المقصود المعنىغیر  معنًى

  :ي  عالهـقولھ جل ف نحو )م(بحرف  المصاحفالالزم في 

)٣٦ آیة اَألنعام(

  .لمقصوداالمعنى یخل ب الوقفعدم  إذ َأن  الزموقف على كلمة الوقف

:الكافـي الوقـف-٢

  . بعده من جھة المعنى بماحد ذاتھ من جھة اللفظ وتعلق  ي ـفھو الوقف على ما تم 

  : ماھ يـفھناك حالتان للوقف الكا

  :اآلیاتات على نھای الوقف -أ

:عالهي ـفالوقف على قولھ جل  نحو

)عالهي ـفبقولھ جل  االبتداء ثم )٦ آیة البقرة :

)ى ال تعلق لھا باآلیة ـاألول اآلیة فان )٧ آیة البقرة

نھما تتحدثان حیث أ بھا من ناحیة المعنى ةتعلقما أنھ إآلبعدھا من ناحیة اإلعراب  التي

   .نـشؤون وأحوال الكافری عن

:اآلیاتات قبل نھای الوقف -ب

�ϞѧѧΟ�ϪѧѧϟϮϗ�ϰѧѧϠϋ�ϒϗϮϟΎѧѧϛѧѧϓ˰�ϲ�ϩϼѧѧϋ��)ΓήѧѧϘΒϟ�Δѧѧϳ�˺˻ ̀(�ΎѧѧϨϫ��ϒѧѧϗϭ

آلیة، ولو وصل بما بعده ابالرغم من عدم انتھاء  كاٍف

  . ةـأكثر كفای لكان

  .جائز أیضًا االبتداء بما بعدهو  جائزالنوع من الوقف  وھذا



٩٦

:الحسـن الوقـف -٣
 قولھ جل  نحوومعنًى  اما بعده لفًظھ حد ذاتھ وتعلق ب ي ـف معناهھو الوقف على ما تم 

 إآلالوقف علیھ  جوازوحكمھ و: عاله ي ـف

  . ىـوصلھ بما بعده أول أن

  اتـد رؤوس اآلیـعن فـالوق بـمذاھ
    :يـھناك ثالثة مذاھب بشأن  الوقف عند رؤوس اآلیات وھ

  :األول بـالمذھ

ϮϋΪϳ����ѧϟ·�ΐ ϫάѧϤϟ�άѧϫ�ΏΎΤλ ˰��Γέϭήѧο �ϰ�ϒѧϗϮϟ���ΕΎѧϳϵ�α ϭ̈́έ�ϰѧϠϋ�ˬ���ϡ�Ϧѧϋ�ϱϭέ�ΎѧϤϟ

���ϪѧϴϠϋ�ϢϠѧγϭ(�ΎѧϬϧ��ΖѧϟΎϗاهللا�ϰϠѧλ( الرسولزوج ، مة رضي اهللا عنھاالمؤمنین أم سل��ϥΎѧϛ

   :، ھكذا قطع قراءتھ آیة آیة قرأ إذا)وسلمعلیھاهللاصلى(رسول اهللا 

 رأثم یق، یقف  یقف ثم،

  .سورةالى آخر ـإل وھكذا... فیق ثم رأثم یق

)وسلمعلیھاهللاصلى( ھذا الحدیث أن رسول اهللا منأصحاب ھذا المذھب یستنتج 

بین الموصوف  ففصل  كلمة وعلى  كلمة على وقف

المذھب أنھ من األفضل یرى أصحاب ھذا  لذا. وصفاتھ مع ما بینھما من وثیق الصلة

اهللاصلى( َألن اتباع ھدي رسول اهللا بعدھاما ھا الوقف على رؤوس اآلیات وإن تعلق ب

  .ىـأول وسننھ )وسلمعلیھ

:يـالثان بـالمذھ

   على رؤوس اآلیات بشرط عدم االبتداء بما الوقفیرى أصحاب ھذا المذھب جواز 

  .كما تم بیانھ أعالهمعنى ال ھناك تعلق بما قبلھ من ناحیةإذا كان  بعده

  :الثالـث المذھـب

على رؤوس اآلیات كالحكم على  الحسنأصحاب ھذا المذھب أن حكم الوقف  یرى

ن كان لھ تعلق لفظي بھ فال إف اآلیةى ما بعد رأس ـنظر إلفُی، ا لیس برأس آیةغیرھا مّم

  .یھبھ یحسن الوقف عل لفظين لم یكن لھ تعلق إویھ، یحسن الوقف عل

  .ھو الرأي الراجح وھو المأخوذ بھ عند معظم القراء األول المذھب
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:القبیـح الوقـف-٤

من ناحیتي اللفظ والمعنى تعلق كلمٍة قرآنیٍة بینھا وبین ما بعدھا الوقف على  ھو

، الوقف على المضاف دون المضاف إلیھك والوقف علیھا یعطي معنًى خاطئًا أو ناقصًا

  : يـأنواع ھ ثالثةوھو ،فاعل والوقف على المبتدأ دون الخبرال على الفعل دون والوقف

: ما یفسد المعنى على الوقف ـ أ

   :عاله ي ـفقولھ جل  ى منـاألول الوقف على كلمة نحو 

)إآلالوقف علیھ  قبح وحكمھ )٧٣ آیة المائدة  

  .عادة عند استئناف القراءةانقطاع النفس وینبغي اإلك للضرورة

:على ما یوھم معنًى غیر المقصود لوقفا ـ ب

  :  عاله ي ـفمن قولھ جل    كلمةالوقف على  نحو 



)والوقف على كلمة ، )٣٦ آیة اَألنعام ي ـفمن قولھ جل  

  .وغیرھا)٤٣النساء آیة (: عاله

  .لفاسد فقد كفروإن قصد المعنى ا، علیھا القارئ متعمدا یكون آثمًا وقف فان

ى ـمعنًى ال یلیق بالذات االلھیة أو فیھ إساءة إل توھمعلى كلمة  الوقفـج 

  :القرآن الكریم

: عالهي ـفمن قولھ جل   على كلمة الوقف نحو



)٢٦ آیة البقرة(.

:وقف التعانـق -٥

كلمة واحدة أو أكثر،  بینھماالقرآن الكریم یكون فیھا وقفان یفصل  ي ـفحاالت  ھناك

بالمعنى المقصود، ویشار  یخلیھما تینبغي الوقف على إحداھما فقط َألن الوقف على كل

   :عالهي ـفنحو قولھ جل ) (مواضعھا بثالث نقاط على شكل مثلث ھكذا  ىـإل
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)٢ آیة البقرة(

وقف على  وإذا  یقف على كلمة ال وقف القارئ على كلمة  فإن

.یقف على كلمة  ال كلمة 

:داءــاالبت

وُیسمى عند بدایة القراءةا إّم، ویكون موضع بدء قراءة القرآن الكریم ھو االبتداء

.)بدءًا إضافیًا (بنیة استئنافھا وُیسمى عن القراءة  توقفبعد أو )حقیقیًا بدًءا (

  .جائز وغیر جائز: نوعان )الحقیقي أو االضافـي( االبتداءو 

:الجائـز داءـاالبت-

.ًاختیاریا بدًءا أو التعلیم لغایات ًااختباریًا بدء اإّم یكون

  : يـھ انواعة ـثالثالبدء االختیاري  

، ما قبلھا تعلق لفظي وال معنويبین لیس بینھا و ةـقرآنی كلمةالبدء ب ھو:ـامـالت-١

 بدایاتي  ـفأغلب الحاالت ي ـفو ةـوالقصص القرآنی السور بدایةي  ـویكون عادة ف

  . اآلیات

  .ما قبلھا تعلق معنويبین بینھا و ةـقرآنی كلمةالبدء ب ھو:يـالكافـ-٢

ما قبلھا تعلق لفظي ومعنوي ویفضل بین بینھا و نیةقرآ كلمةھو البدء ب: ـنـالحس -٣

  . اآلیاترؤوس  عند إآل  بالكلمة المذكورةعدم البدء 

:الجائـز غیـر داءـاالبت

:عاله ي ـفأراده اهللا نحو االبتداء بقولھ جل  ماغیر  تؤدي معنًى قرآنیةالبدء بكلمة  ھو

عالهي ـفقولھ جل  من :)االبتداء و )٣١ آیة المائدة

: عالهي ـفبقولھ جل 

 عالهي ـفمن قولھ جل :  



  :من قولھ جل في عالهاالبتداء بقولھو )٥١ آیة  المائدة(
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)٧٣ آیة  المائدة(

إذا )َأنَّ (البدء بحرف ینبغي عدم اكن كما وجدیر بالذكر أنھ ال یجوز البدء بحرف س

ومعنوي بین ما قبلھا وما بعدھا،  لفظي تعلقكانت مفتوحة الھمزة َألنھ یكون ھناك 

   : عالهي ـفنحو قولھ جل 

) یعني عدم وجود  فذلكإذا كانت مكسورة  اّمأ )٣الھمزة آیة  

   : عالهي ـف نحو قولھ جل بینھما يولفظي أو معن تعلق

)٣٧البقرة آیة(

  : ةـبعض اآلیات الكریمي ـفبیان أحكام الوقف ة لـأمثلي ـیل وفیما

)١(مثـال -

)على كلمة الزم وقف .)٣٦ آیة اَألنعام  ي ـف َألن 

  .للمعنى المقصود ً تغییرا الوصل

)٢(مثـال -

  .معنًى ال لفظًا بعدهلتعلقھ بما  كاف على كلمة  وقف )٣-٢  ةآی الھمزة(

  : آخرھـا حـة الصحیـى الكلمـف علـالوق أوجھ

:ضـالمح ونـالسك -١

   صوتوھو السكون التام بال حركة وال ، یكون الوقف بالسكون المحض أن صلاأل

موقوف علیھ، نحو صفات سوى الصوت الناجم عن اإلتیان باحدى صفات الحرف ال

   أصلیًاویوقف بالسكون المحض على الحرف الساكن سكونًا . القلقلة والھمس والصفیر

  .أكان ما قبل الوقف مفتوحًا أم مضمومًا أم مكسورًا  سواٌءأو عارضًا 
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:الـروم -٢
لث القریب دون البعید ویكون بمقدار ُث یسمعھ بصوت خفياإلتیان ببعض الحركة  ھو

  :عاله ي ـفقولھ جل  نحو والكسر الضم ویأتـي الروم على، كة تقریباالحر

 قولھو: وعند خفي صوت سمعُی إذ 

الفتح   علىیدخل الروم  وال، و تيكلم على الوقف

    .یدخل الروم على الساكنكما ال  لضعف حركة الفتحة

مد فانھ یمد مدًا  حرف بالرومفإذا وقع قبل الحرف الموقوف علیھ ، الجوازالروم  وحكم

   إذ َأنعارضًا للسكون  ًامدھذه الحالة ي ـف المـّدمقدار حركتین فقط وال ُیعد بطبیعیًا 

  .حكم الروم كحكم الوصل

:امـاإلشم -٣
علیھ مباشرة،  فووقمال عقب تسكین الحرفاإلمام  ضم الشفتین مع امتدادھما إلى ھو 

على  یأتـيوھو ، باالذن سمعُی والبالعین ُیرى أي أن اإلشمام صوتواإلشمام ھیئھ ال 

  :عاله يـفقولھ جل  نحو فقط الضم

)مضموم ()٦٠ آیة الكھف(

    أنھ إآل، الوقف قبلف علیھا لبیان حركتھا آخر الكلمة عند الوقي ـفاإلشمام  ویكون

   ھي كلمةالقرآن الكریم  ي ـففقط وسط كلمة واحدة  ي ـفاإلشمام ورد عن حفص 

 نا إذ َأن أصلھا ال تأمُن سورة یوسف من)١١(اآلیة رقم  ي ـف وردتالتي

تم ، فقداللفظي ـف ثقلى ـیؤدي إل متتالیة حروفثالثة  ي ـفوبسبب وجود غنة 

لین تماثإدغام م(ي أدغمت في النون التي بعدھا ـى وبالتالـحرف النون األول تسكین

عند  باإلشمامقرأھا حفص  فقدأصل حركة حرف النون الضمة  وحیث َأن. )صغیر

شكل  في كلمة تأّمنا بوضع لإلشمامویرمز ، لبیان حركتھا النطق بغنة النون المدغمة

دائرة مطموسة كما ھو  بوضعأو  شددة ھكذا مى حرف النون المعین عل

  .مصاحف المـّدینة الجدیدة ي ـفالحال 
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 والثانیةى مضمومة ـالنطق بنونین األولي قراءة كلمة ـورد عن حفص ف

وھذا ، ي النطقـكون بتخفیض الصوت والسرعة فت ىـاألول النون ضمة مفتوحة لكن

  .ختالسالا علیھما یطلق 

إذا وقع قبل الحرف الموقوف علیھ باإلشمام حرف مد أو لین ف، الجواز اإلشمام وحكم

الوقف كحكمحكم اإلشمام  َألنمعاملة المـّد العارض للسكون أو مد اللین  یعامل

.بعكس الروم

    حرف الموقوف علیھن عن حركة الالعاإلأو اإلشمام ھي  بالروممن الوقف  والحكمة

   ي  الوقف بالروم واإلشمام ھيـاإلشارة ف فائدة"قال ابن الجزري . حالة الوصلي ـف

ي  الوصل للحرف الموقوف علیھ لیظھر للسامع أو الناظر نوع ـبیان الحركة التي تثبت ف

"  تلك الحركة الموقوف علیھا

  : ماـشماإلروم وال ال یدخـل فیـھا ال يـاالت التـالح

  .أصلیًا سكونًاعندما یكون آخر الكلمة ساكنًا  ـ أ 

  .قبل الوقف علیھ أو بتنوین الفتح بالفتح عندما یكون آخر الكلمة متحركًاب ـ  

 یكون آخر الكلمة متحركًا حركًة عارضًة للتخلص من التقاء ساكنین نحو  عندما  ـ ج

   َألن )٢ آیة یونس (:عاله ي ـفقولھ جل  ي ـفِكلمة 

  .حركة كسر الراء جاءت عارضة للتخلص من التقاء الساكنین

تاءاأّم كلمة ي ـفكما عندما یكون آخر الكلمة تاء تأنیث مربوطة   ـ د

والروم ، مةفإنھ یجوز فیھا الروم واإلشمام إذا كانت مضمو مفتوحة المرسومة تاًء التأنیث

  .كانت مكسورة إذافقط 

  كان آخر  ذاإ أو نساكال الحرف على المحض فقط بالسكونالوقف یكون  يـبالتال 

  .أكان مشددًا  أم غیر مشدد سواٌء قبل الوقف علیھ بالفتحالكلمة متحركًا 
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  : امـشمواإلروم الو أ رومیدخـل فیـھا ال يـاالت التـالح

المحض  بالسكون الوقف فیجوز قبل الوقف علیھكسر بالآخر الكلمة متحركًا إذا كان 

  الوقف یجوزف قبل الوقف علیھ ضمبالآخر الكلمة متحركًا إذا كان  اّم،وأ والروم

وھذا ینطبق أیضًا على الكلمات ، )ة أوجھـثالث( شمامواإل الروممع المحض  بالسكون

  .نحو إمرأت ونعمت مفتوحةالتي آخرھا تاء تأنیث 

وقف بعدة أوجھ الأو حرف لین  یجوز  مدل الحرف الموقوف علیھ حرف وإذا جاء قب

  :وحركة الحرف األخیر كما ھو مبین أدناه المـّدحسب نوع 

كان  إذا )بیت(وكلمة  )الرحیم(نحو كلمة : ـ المـّد العـارض للسكون ومـد اللیـن

ي القصر ھة أوجھ ـبثالثقبل الوقف علیھ یجوز الوقف  بالفتحمتحركًا آخر الكلمة 

كسربالمتحركًا إذا كان  أّما .)حركات ٦أو  ٤أو  ٢(والتوسط واإلشباع بالسكون المحض 

 السكونھي القصر والتوسط واإلشباع ب ة أوجھـبأربعأو بتنوین الكسر فیجوز الوقف 

والروم على القصر َألن الروم ال یأتـي  )حركات ٦أو  ٤أو  ٢( المحض

ضم أو بتنوین الضمبالوأّما إذا كان متحركًا . الوصلي ـفلة التي تكون على الحاإآل

أو  ٤أو  ٢(المحض  السكونھي القصر والتوسط واإلشباع ب بسبعة أوجھفیجوز الوقف 

  .مع الرومفقط والقصر ، ومثلھا مع اإلشمام  )حركات ٦

 ة ـلمكان آخر الك إذا، )ماء(كلمةنحو :ـ المـّد المتصـل العـارض للسكون 

یق التوسط َوھي التوسط وُف ة أوجھـبثالثقبل الوقف یجوز الوقف  بالفتحمتحركًا 

بالكسر أو بتنوین وإذا كان متحركًا . حركات )٦، ٥، ٤(المحض  السكونواإلشباع ب

 السكونیق التوسط واإلشباع بَوھي التوسط وُف بخمسة أوجھفیجوز الوقف  الكسر

  .  حركات ) ٥، ٤(  یق التوسط مع الرومَووُفحركات، والتوسط  )٦، ٥، ٤(المحض 

 التوسطھي  ة أوجھـبثمانیفیجوز الوقف  بالضم أو بتنوین الضموأّما إذا كان متحركًا 

حركات، ومثلھا مع اإلشمام،  )٦، ٥، ٤(المحض  السكوناإلشباع بو التوسط ُفَویقو

  . حركات ) ٥، ٤(مع الروم  التوسط ُفَویقوالتوسط و
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وكان قبلھ حرف  مشددًا  ومفتوحًا تم الوقف علیھكان آخر الكلمة  إذا:زمـ المـّد الال

  وإظھار  یجب المـّد ست حركات مع الوقف بالسكون المحض )حآجَّ(مد نحو كلمة 

.)وجھ واحد( القلقلة

المـّد  یجوزف)ِّ(وقبلھ حرف مد نحو كلمة  المشدد مكسورًاإذا كان الحرف  أّما

الروم  ست حركات مع  والمـدّّ وإظھار القلقلةركات مع الوقف بالسكون المحض ست ح

.)وجھان(

فیھ  یجوزف )(وكان قبلھ حرف مد نحو كلمةالمشدد مضمومًا وإذا كان الحرف 

المـّد ست حركات مع الوقف بالسكون المحض، والمـّد  ست حركات مع الروم، والمـّد  

.)ة أوجھـثالث(إلشمام ست حركات أیضًا مع ا

أنھ یجوز دخول الروم واإلشمام على ھاء  التجوید یرى بعض علماء :رـاء الضمیـھ ـ

:عاله ي ـفجل  كقولھالضمیر 

)خرحین یرى البعض اآل ي ـف )٣٩ آیة سبأ   

  .الجوازعدم 
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�����ϴϓ�ήϴϤѧѧπ ϟ�˯Ύѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ϡΎϤѧѧηϹϭ�ϡϭήѧѧϟ�ϝϮѧѧΧΩ��ϚѧѧϟΫ�Ϊѧѧϋ�ΎѧѧϤ�ˬ���ΪѧѧϤΘόϤϟ�ϱήѧѧϟ�Ϯѧѧϫ�άѧѧϫϭ.

��ϮѧΤϧ�Θϓ�ήϴϤπ ϟ�˯Ύϫ�ϞΒϗ�ϥΎϛ�ΫΎϓ)�ϩ˴ήѧ˴θϧ(����ϮѧΤϧ�ϥϮϜѧγ�ϭ)��˵Ϫѧ˸Ϩ˶ϣ(��ί ϮѧΠϳ���ϒѧϗϮϟ��ΔѧΛϼΜΑ

ϪѧѧΟϭ�ˬϥϮϜѧѧδϟΎΑ���ϡΎϤѧѧηϹϭ�ϡϭήѧѧϟ�ϊѧѧϣ�ξ ѧѧΤϤϟ�ˬѧѧ˷ϣΎ����ϮѧѧΤϧ�ϒѧѧϟ�ΎѧѧϬϠΒϗ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·)��˵ϩΎѧѧΧϭ(

ϓί ϮΠϴ�����ςѧγϮΘϟϭ�ήѧμ Ϙϟ�ϲѧϫ�ϪѧΟϭ�ΔόΒδΑ�ϒϗϮϟ��Α�ωΎΒѧηϹϭ��ξ ѧΤϤϟ�ϥϮϜѧδϟΎ�)٤،٦، ٢(

ϡΎϤηϹ�ϊϣ�ΎϬϠΜϣϭ�ΕΎϛήΣϭ�ˬήμ Ϙϟ�ϰϠϋ�ϡϭήϟ��ςϘϓ�����ϲѧΘϟ�ΔѧϟΎΤϟ�ϰѧϠϋ�ϲ˰ѧΉϳ�ϡΎϤηϹ�ϥ˴Ϸ

  .وذلك عكس الروم قفالو ي ـفتكون 

ھذا وسوف نتناول بالتفصیل الوقف على المعتل اآلخر من الكلمات وذلك في الباب 

)ف واإلثبات الحذ (فصل ي ـف )الوقف على مرسوم الخط  (التالـي 
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  : یبین ھذا الجدول أوجھ الوقف الممكنة على الصحیح اآلخر

الممكنة فـالوق أوجھ      قبل الوقف ریخحالة الحرف األ     
.وجھ واحد بالسكون المحض فقطأصلیًاسكونًاساكنًا 

  .وجھ واحد بالسكون المحض فقطمیم جمعأو  تاء تأنیث مربوطة

.وجھ واحد بالسكون المحض فقط أو غیر مشدد مشددًا بالفتحمتحركًا 
. الروموالمحض  السكونب: وجھان  كسربالمتحركًا 
.إلشماموا الرومو السكونب :ثالثة أوجھلضم بامتحركًا 
قبلھ حرف مد أو حرف  بالفتحمتحركًا 

)أو مد  لینمد عارض للسكون (لین
  لقصر والتوسط واإلشباعا: ثالثة أوجھ

.المحضبالسكون كاتحر٦أو ٤أو٢
  قبلھ الكسر كسرأو بتنوینبالمتحركًا 

  حرف مد أو حرف لین
)أو مد  لینمد عارض للسكون (

حركات ٦أو  ٤أو  ٢المـّد :أربعة أوجھ
.الروممع  المحض والقصر السكونب

  الضم قبلھأو بتنوین  ضمبالمتحركًا 
  حرف مد أو حرف لین

)أو مد  لینمد عارض للسكون (

  حركات ٦أو ٤أو  ٢المـّد : جھأو سبعة
  ،ومثلھا مع اإلشمام بالسكون المحض

.الروممع  والقصر
  قبلھا حرف مد بالفتح ةمتحركھمزة 

)مد متصل(
  حركات ٦أو  ٥أو ٤ المـّد: ثالثة أوجھ

 .المحض بالسكون
  كسر أو بتنوینبال ةمتحرك ھمزة
)مد متصل(قبلھا حرف مد  الكسر

حركات  ٦أو  ٥أو  ٤المـّد : أوجھ خمسة
.الروممع  حركات ٥أو  ٤و السكونب

  الضمأو بتنوین  ضمبال ةمتحرك ھمزة
)مد متصل(قبلھا حرف مد  

حركات  ٦أو  ٤أو  ٢المـّد : أوجھثمانیة 
٤و   اإلشمام عم السكون المحض ومثلھاب

.   الرومب  حركات ٥أو
. ون المحضحركات بالسك ٦المـّد  )مد الزم(مشدد مفتوح قبلھ حرف مد   
             السكونبحركا  ٦المـّد :وجھان  )مد الزم(مشدد مكسور قبلھ حرف مد 

. الرومحركات مع ٦لمـّد المحض وا
المحض  سكونحركات بال٦: أوجھ ثالثة)مد الزم(مشدد مضموم قبلھ حرف مد 

  . اإلشمامومثلھا مع الروم ومثلھا مع 
  إذا كان قبلھا ضم أو واو الضمیرھاء 

  ساكنة أو كسر أو یاء ساكنة
  .وجھ واحد بالسكون المحض فقط

  .الروم واإلشمام والمحض  السكونسكونأو  فتحإذا كان قبلھا  الضمیرھاء 
  ألفإذا كان قبلھا  الضمیرھاء 

)مد عارض للسكون(
   بالسكونحركات ٦أو٤أو٢:أوجھ سبعة

  .الروممع  والقصر ،ومثلھا مع اإلشمام



١٠٥

  الثانـي الفصـل

  الوصـل زةـھمو زة القطـعـھم

وسط  ي ـف، وال تكون ھمزة وصلوإّما ھمزة قطع  اإّممة ي  أول الكلـالھمزة ف تكون

  .لـي بیانھما بالتفصیـوفیما یل  ،ھمزة قطع إآلآخرھا  ي ـفالكلمة أو 

: القطـع زةـهم
  الوقف تحاالي ـفوخطًا عند االبتداء و التي تثبت لفظًا ھمزةالھيھمـزة القطـع

  : عاله ي ـف جل قولھ نحوأول الكلمة ي ـف َأكانت  سواٌءوالوصل 

)عاله ي ـف جل قولھ نحو ھاوسط ي ـف أم )١٥ آیة القیامة :   

)ήΛ˷Ϊ ѧ˰ѧѧϤϟ�Δѧѧѧϳ م أ )٥٠ ѧѧѧϓ˰�ϲήΧΎѧѧѧϫ�ϛ�ϞѧѧѧΟ�ϪѧѧѧϟϮϘѧѧѧϓ˰�ϲ���

ϩϼѧѧѧϋ��)ήѧѧѧμ Ϩϟ�Δѧѧѧϳ ١(���˱Ύѧѧѧπ ϳ�ϲ˰ѧѧѧΉΗϭ�ϭ�ΔϣϮϤѧѧѧπ ϣ

  : عالهي ـف جل قولھي ـف و كلمتي  ي ـفمكسورة كما 

) ٢٩ آیة النمل(

  .خر عند النطق بھانھا تقطع بعض الحروف عن بعضھا اآلھمزة القطع َأل میتوُس

  : لـالوص زةـهم
الزائدة التي یتوصل بھا إلى النطق بالحرف الساكن، وتكون  الھمزة ھيھمـزة الوصـل

  :عالهي ـفقولھ جل  نحو اللفظ وصًال ي ـفوتسقط  عند البدءاللفظ ي ـفثابتة 

)٢٧ آیة الفجر(
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   ابتداء الكالم عند ي ـفى الساكن الواقع ـا إلوصل بھتی الوصل َألنھ ھمزة میتوُس

   يـفسھل النطق بالحرف الساكن الذي یقع ُت فھي، یمكن البدء بساكن الالنطق بھ إذ 

  . ةـأول الكلم

المبدوء بھ ساكنًا  كان الحرففإذا ، ي معظم األحوالـالوصل ثابتة رسمًا ف ھمزةوتكون 

.متحركة إآل  وصل حتى یمكن النطق بھ وال تكون ھذه الھمزة ھمزةفال بد من اإلتیان ب

  -:ي الوصل والقطع بقولھـى ھمزتـأشار اإلمام الطیبي إل وقد

  نــأبیضی  نحوٍ   قطـع زةــھم  ِ ن الحالیـ يـف   ُتـثبٌ ت زةـوھم       

  نحو قولك النمط وصٍل مزةھ  فقط     البدء يـف ُتـثبت  وھمزٌة      

  -:على النحو التالـي  أل التعریف يـف و فعالاألسماء واأل يـفالوصل   ھمزة تكون

  : ماءـاألس يـف -أ
  أسماء واردة سبعة يـفمكسورة  وقعت وقد، مكسورةدئ بھا ُب اسم نكرة يـف كانت إذا

  .ماسي ومصدر الفعل السداسيمصدر الفعل الخ يـف و القرآن الكریم يـف

  -:ي بیانھاـیل وفیما

١ - قولھ جل في عاله نحو :) ١ آیة األعلى (.

٢ -  قولھ جل في عاله نحو: ) ٤٥ آیة ھود(.

٣ - قولھ جل في عاله ونح: ) ١٢آیة  التحریم(.

٤-ة  أو  قولھ جل في عاله نحو :  



)١٠ آیة التحریم(
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٥- أو  ئ أوعاله ي ـفقولھ جل  نحو:  

) ٢٨مریم آیة(

٦ - عالهي ـفقولھ جل  نحو:  

)٥١ آیة النحل(

٧ -  عالهي ـفقولھ جل  نحو:  

)١١ آیة النساء(

  :عالهي ـف جلقولھ  ي ـف : نحو الفعل الخماسي مصدر - ٨

)١٣٨ آیة اَألنعام(.

  :عالهي ـفجل  قولھي ـف:نحو الفعل السداسي ومصدر - ٩

) ٤٣- ٤٢ آیة فاطر(.

وتسقط ھمزة ، كل ما تقدم ي ـف بالكسره األسماء ھذي ـفالبدء بھمزة الوصل  یكون

  .الوصل حال وصلھا مع ما قبلھا

  :الـاألفع يـف - ب

:  وتشمل ، وال تقع في الفعل المضارع فقطمر ألاألفعال الماضیة واي ـفھمزة الوصل  تقع

مبین  صل كما ھوألالماضي الخماسي والسداسي ا والفعل، مر الثالثي والخماسيألفعل ا

  : يـالجدول التال ي ـفة ـمثلاألي ـف
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ةـاآلیالمثال  الفعل نوع   
مر الثالثيألا فعل

مر الخماسيألا فعل







  الماضي  فعل

الخماسي





  الماضي فعل

السداسي









  : الـل في األفعـزة الوصـدء بھمـالب ةـكیفی
الھمزة وذلك  ركةالثالث منھ لمعرفة ح الحرففانظر إلى ، وقعت ھمزة الوصل في فعل إذا

  -: يـعلى النحو التال

نحو مضمومةُبِدَئ بھمزة الوصل  أصلیًا ضمًا مضمومًاإذا كان الحرف الثالث  -

نحو الھمزةبكسرفإن البدء یكون  مفتوحًا أو مكسورًاف الثالث إذا كان الحر -

 أیضًا الھمزةعارضًا فان البدء یكون بكسر  ضمًا إذا كان الحرف الثالث مضمومًا -

ن أھو  )اقضوا(كلمة  ي ـفودلیل عروض الضم ¡، نحو حسب أصلھ

  یزول الضم  إذ )اقضیا (أو  )ِ اقـض( یكون أو االثنین ردالمفمخاطبة  حالةي ـفالفعل 

.)قضى (َألن أصل الفعل مكسورًا الثالثویصبح الحرف 

ي ـفموضح  ھوكما  عارضًا ضم ثالثھا ضمًافي القرآن الكریم خمسة أفعال فقط  ورد

   - : يـالجدول التال
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احـإیضالمثنى المخاطبالمفرد المخاطبةـالكلم 

      ِإقض    یاقِضإالثالث مكسور الحرف أصل

      ِإبن    یابِنإالثالث مكسور الحرف أصل

     مضإ ِ    یامِضإالثالث مكسور الحرف أصل

     مشإ ِ    یامِشإالثالث مكسور الحرف أصل

      ِإئت    یاإئِتالثالث مكسور الحرف أصل

بحرف العطف  معطوفًا إآل القرآن الكریمي ـفیرد  لم )(وجدیر بالذكر أن الفعل

  .ي لم ُیذكر مبدوءًا  بالھمزةـالواو وبالتال

  :الحـروف في -ج

وتثبت عند ، أل التعریفي ـف إآلروف ـالحي ـفالقرآن الكریم ي ـفتقع ھمزة الوصل  ال

من حیث اللفظ حال  وتسقط)(نحو كلمة  ً وتكون مفتوحة دائمااالبتداء 

  :عالهي ـفقولھ جل  ي ـفكما وصلھا مع ما قبلھا 

) ٥العلق آیة(

  :ابن الجزري رحمھ اهللا إلى حكم ھمزة الوصل بقولھ أشار وقد

  یضـمِ ن الفعل ـم كان ثالٌث إن        ضمِ ِب فعٍلمن  بھمز الوصِل بدأاو

  وفي كسرھا غیر الالِم األسماء      وفي    والفتِح الكسِر حاَل كسرُهاو             

  نـثنـتیـا  عـم  ُمــساو  مـرأةاو         ـینِ ــثناو مـرئ ا ـةبنـا عـم بـنا             

  : ة واحدةـكلميـفتفھام زة االسـزة الوصل مع ھمـھم اجتماع حكم
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 تحذف، األفعالي ـفعلى ھمزة الوصل  )ھمزة القطع(االستفھام ھمزةدخلت  إذا - ١

ست  ي ـفالقرآن الكریم ي ـف دخولھاورد  وقدالرسم واللفظ وجوبًا، ي ـفھمزة الوصل 

  :يـھ فقط أفعال

، ،،،،.

مضمومة وذلك لتفریقھا عن ھمزة الوصل التي تكون  مفتوحةھمزة االستفھام  وتكون

  .مكسورة أو

   : القرآن الكریمي ـفي مواضعھا ـوفیما یل

) ٦٣ص آیة(

)٨٠ آیة البقرة(.

) ٧٨ آیة مریم(.

)٨ آیة سبأ(.

)١٥٣ آیة الصافات(.

)٦ آیة المنافقون(.

)٧٥ آیة ص(.

  . األسماءي ـف االستفھام على ھمزة الوصل ھمزةالقرآن الكریم دخول ي ـفیرد  لمو

تبدل ھمزة  أن اإّمفدخلت ھمزة االستفھام على ھمزة الوصل من أل التعریف  اإذ - ٢

سھل فتلفظ ما بین الھمزة ُتوإّما أن وتمد مدًا الزمًا بمقدار ست حركات  لفًاأالوصل 

ي ـفالقرآن الكریم ي ـفوقد جاءت . داءاألي ـف ھو المقدم اإلبدالن َأ إآل، واأللف بدون مد

   :وھي المـّدباب أحكام  ي ـفتم بیانھا بالتفصیل  ستة مواضع ي ـف وقعت ثالث كلمات





١١١

  -: بیان أحكام ھمزة الوصلل ةـأمثل يـیل وفیما

األحكام بیـانالكلمة   


  الوصل عند البدء بھا لضم الحرف الثالث من الفعل ھمزة ضمُت

.أصلیًا وھو حرف الالم ًاضم


  الوصل عند البدء بھا لفتح الحرف الثالث من الفعل ھمزة كسرُت

.وھو حرف التاء


  الوصل عند البدء بھا لكسر الحرف الثالث من الفعل ھمزة كسرُت

.وھو حرف الراء



  األسماءالوصل عند البدء بھا َألن كلمة اسم من  ھمزة كسرُت

  ، اثنان ، ابنة ، القرآن الكریم ومنھا ابن ي ـف الواردة النكرة

.وامرأت امرأ ، اثنتان

الوصل عند البدء بھا َألن ابتغاء مصدر فعل خماسي ھمزة كسرُت.


  الوصل عند البدء بھا َألن استكبار مصدر فعل ھمزة كسرُت

.سداسي

أل التعریفالوصل عند البدء بھا َألنھا دخلت على  ھمزة فتحُت.


  عارض الوصل عند البدء بھا َألن ضم الحرف الثالث ھمزة كسرُت

.)إئتِ  - المفرد المخاطب(صلھ مكسور أو


  الوصل عند البدء بھا َألن ضم الحرف الثالث عارض ھمزة كسرُت

.)ِ مشإ - المفرد خاطبالم(صلھ مكسور أو


  الوصل عند البدء بھا َألن ضم الحرف الثالث عارض ھمزة كسرُت

.)إبن - المفرد المخاطب(صلھ مكسور أو


  الوصل عند البدء بھا َألن ضم الحرف الثالث عارض ھمزة كسرُت

.)إقضِ  - المفرد المخاطب(صلھ مكسور أو
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  :عـزة القطـل وھمـزة الوصـمأن ھـبش اتـتنبیھ

  : عاله يـفمن قولھ جل  إذا أردنا أن نبدأ بكلمة  -١

)أن نبدأ بھمزة  جاز )١١ آیة الحجرات  

.)ِلسُم(أو نبدأ بالالم المكسورة فنقول )أِلسم(فنقول  قطعال

الساكنة  الھمزةة ساكنة تبدل ـوالثانی، ى متحركةـوكانت األول، تقت ھمزتانإذا ال - ٢

    كان وإذابدل الفًا فإذا كان مفتوحًا ُت، بحرف مد وفقًا لحركة الحرف الذي قبلھا

تصبح  البدءعند  )يـئتونا(كلمة  نحوبدل یاًء، ُت بدل واوًا وإذا كان مكسورًاُت مضمومًا

 یاًء  المصاحفي ـفزة الساكنة یاًء، لذا نجد الھمزة رسمت الھم عند إبدال )يـتونیإ(

.ھكذا  إشارة لإلبدال الذي تم

الھمزة  عند إبدال )ُأؤتمن(عند البدء بھا تصبح  )أؤتمن(الحال بالنسبة لكلمة  وكذلك

 واوًا إشارة لإلبدال الذي تم المصاحفي ـفلذا نجد الھمزة رسمت  ،الساكنة واوًا

   .اللفظ ي ـفأّما الھمزتان المتحركتان فینبغي تحقیقھما ¡ھكذا 

  : عاله يـفجل  ھقول من  في كلمة إآلال بد من تحقیق الھمزتین لفظًا و

) أو إبدالھا یتم تسھیل الھمزة الثانیة  فانھ)٤٤ آیة فصلت  

ویرمز للتسھیل ،  كما تم بیانھ سابقاًَ حفص عن عاصم روایةل وفقًا األلف المـّدیةبحرف 

أوإبدالھا  تحقیق الھمزةینبغي االنتباه إلى عدم و.على الھمزة الثانیة دائرة مطموسةبوضع 

  . العادة يـفمن األخطاء التي تحصل فھذه عند النطق بھمزة مسھلة ،  بحرف ھاء

 ولیس من صفاتھا  )نفتاحاالة واالستفال وَدالجھر والِش( :منھا فاتللھمزة ص -٣ 

   .ذلك ىـإللذا ینبغي االنتباه ، فیھمسھا أو یقلقلھا  ھناك من یخطئفوال القلقلة  الھمس



١١٣

  الثامـن ابـالب

  طـوم الخـمرس على فـالوق

صلى اهللا  ( جمع علیھا أصحاب رسول اهللاة التي َأـالعثمانی المصاحفبالخط ھنا  المراد

اإلثبات ، التأنیثتاء ، المقطوع والموصول: ھذا الباب كًال من يـف وسنتناول )علیھ وسلم

  .   يـاإلمالئوالرسم  المصاحفوالفرق بین رسم، والحذف

معرفة المواضع التي یجوز الوقف علیھا والمواضع التي ال  يـفأھمیة ھذا الباب  وتكمن

   القارئ للوقف بسبب انقطاع النفس أو العطس أو غیر راضطیجوز الوقف علیھا إذا 

  . المصحف يـفالكلمة  رسمیعتمد ذلك على كیفیة  ، إذذلك

 أو بعدھا رسمًا اّمعمفصولة  أن تكونالتي تحتمل  الكلماتبالمقطوع والموصول  ویقصد

حف موصولة مع ما االمص يـف وردتال یجوز الوقف على الكلمات التي  ، إذموصولة

ا بعدھا وردت مفصولة عّم التيالحاالت  يـفحین یجوز الوقف علیھا  يـف، عدھا رسمًاب

    الفصـل يـفوسیأتـي بیان ذلك بالتفصیل دون أن یتعمد القارئ الوقف علیھا،  رسمًا

  .الباب ھذااألول من 

كلمة يـفكما مربوطة  تاءشكل  على غالبًا تاء التأنیث المتصلة باالسم تكون

المصحف  يـفھناك أسماء وردت  نَأ إآل، القاعـدة العامة ھي وھذه

  . ةبسوطمي رسمت تاء التأنیث المتصلة بھا ـالعثمان

التاء بَأكانت مرسومة بالتاء المفتوحة أم  سواٌء الوصل تاًء حالة يـفتاء التأنیث  تقرأ

وما رسم منھا ، قرأ ھاًءُی فما رسم منھا بالتاء المربوطة الوقفالة ح يـف اّمأ، المربوطة

لذا ینبغي معرفة األسماء التي رسمت تاء التأنیث المتصلة بھا ، تاًء قرأُی بالتاء المفتوحة



١١٤

أو   لوقف علیھاإذا اضطر القارئ ل صحیحًة قرأ قراءًةأو المربوطة كي ُت المفتوحةبالتاء 

  .لوقف االختباريحالة اي ـفُطلب منھ ذلك 

حیني ـف ي حالتي الوقف والوصلـھناك حاالت یحذف فیھا حرف المـّد لفظًا فو

   سیتم بیانھ بالتفصیل كما ي  حالة الوصل فقطـف ھناك حاالت یحذف فیھا حرف المـّد

  .معرفتھا الكریم ھذا الباب، وینبغي على قارئ القرآن ي ـف

 المصحفیشتمل رسمإذ الرسم اإلمالئي  عن يـالعثمان المصحفرسم یختلف

، یشتمل على حروف مكتوبة ال تنطق، وطق وھي غیر مكتوبةعلى حروف تُن يـالعثمان

 يـالعثمان المصحفي ـف مكتوبة كلمات، ونطق بكیفیة أخرىكلمات مكتوبة بكیفیة وُتو

   ق بینوسیتم بیان الفر. والعكس الرسم اإلمالئي مفصولةي ـفبینما تكتب ، موصولة

الفصل الرابع من ھذا ي ـفبالتفصیل  الرسم اإلمالئيو يـالعثمان المصحفرسم

  .الباب



١١٥

  األول الفصـل

  والموصـول  المقطـوع

والموصول ھو كل كلمة  ) أین ما(نحو رسمًابعدھا  اّمعھو كل كلمة مفصولة  وعـالمقط

ي ـي القرآن الكریم فـف وردتھناك كلمات . ) أینما( نحو رسمًاموصولة مع ما بعدھا 

ھا متفق على قطع أخرىي مواضع ـف مواضع متفق على وصلھا مع ما بعدھا ووردت

على  حدھماأي مواضع یجوز فیھا القطع أو الوصل مع أولویة ـووردت ف، بعدھا اّمع

  لذا ال بد للقارئ من معرفتھا لتجنب الوقف على الموصول رسمًا، حالةي كل ـف اآلخر

  .دون أن یتعمد ذلك القراءة أثناءضطر للوقف اإذا 

  :الكلمات ومواضعھا في القرآن الكریم تلكالتالیة  الجداول تبین

) آلأ، ال ْنَأ  ( ةـالنافی" ال"ة النون مع ـالھمزة ساكن ةـمفتوح"ْنَأ": أوًال
الوصل  مواضعالقطع المتفق علیھا مواضع

المتفق علیھا
ھا یجوز فی مواضع

القطع أو الوصل



)١٠٥االعراف(

)١٦٩رافعاال(

 )١١٨:التوبة(

)١٤:ھود(

)٢٦: ھود(

)٢٦:الحج(

)٦٠:یس(

)١٩:الدخان(

)١٢:الممتحنة(



)٢٤:  لقلما(

جاءت في  أینما

  القرآن الكریم 

كر في عدا ما ُذ 

  القطع مواضع

  المتفق  العشر 

علیھا والموضع

الذي یجوز فیھ 

  أو    القطع  

الوصل   





)٨٧:اَألنبیاء(
  جائز كالھما

والقطع أولى



١١٦

( ما"مع " إْن": ثانیًا )اإّم، ما إْن "
  یجوز فیھا مواضععلیھاالوصل المتفق  مواضعالقطع المتفق علیھا مواضع

القطع أو الوصل 



)٤٠:الرعد(

  القرآن ي ـفجاءت  أینما 

  يـف كرُذالكریم عدا ما 

علیھموضع القطع المتفق 

یوجد ال       

)اّمعـ، ما ْنَع( الموصولة" ما" مع الجاّره "ْنَع":ثالثًا
  یجوز فیھا  مواضعالوصل المتفق علیھا مواضعالقطع المتفق علیھا ضعموا

القطع أو الوصل



)١٦٦:  االعراف(

  جاءت في القرآن الكریم أینما
في موضع القطع  كرُذ عدا ما
علیھالمتفق 

یوجد ال

)اّمم، ما ْنِم( الموصولة" ما"مع  الجاّره" ْنِم":  رابعًا
  یجوز فیھا  مواضعالوصل المتفق علیھا مواضعالقطع المتفق علیھا مواضع

القطع أو الوصل

١-

)٢٥:النساء(

٢-

)٢٨:الروم(

  جاءت في القرآن الكریم أینما

  القطع يفي موضع كرُذما عدا 

  والموضع الجائز امعلیھالمتفق 

فیھ القطع أو الوصل





)١٠:المنافقون(

أولى القطع

)ّمن َأ، م منَأ("ْنَم" مع" ْمأَََ" :خامسًا
الوصل المتفق  مواضعالقطع المتفق علیھا مواضع

علیھا

  یجوز فیھا  مواضع

لقطع أو الوصلا

١-

)١٠٩:النساء(

٢-)١٠٩:التوبة(

٣- )١١:الصافات(

٤-)٤٠:فصلت(

  جاءت في  أینما

  القرآن الكریم عدا

في مواضع  كرُذ ما

   األربعة القطع

 علیھاالمتفق   

یوجد ال



١١٧

( ما" معالھمزة مشددة النون  مكسورة" إنَّ": سادسًا  )نـَّماإ ،ما إنَّ"

القطع المتفق  مواضع

علیھا

یجوز فیھا القطع أو مواضعالوصل المتفق علیھا مواضع

الوصل

-



)١٣٤: اَألنعام(

  في القرآن الكریم جاءت أینما

  كر في موضع القطععدا ما ُذ

المتفق علیھ والموضع الجائز فیھ 

القطع أو الوصل       

-



أولى الوصل)٩٥:النحل(

( ما"الھمزة مشددة النون مع  مفتوحة"نََّأ " : سابعاًًًًًًًًًًًًًًًًًً )ماـ، َأنَّما نََّأ"
  المتفق  الوصل مواضعالمتفق علیھا القطع مواضع

علیھا           

  فیھا یجوز مواضع

القطع أو الوصل 

١-

)٦٢:الحج(

٢-

)٣٠:لقمان(

  جاءت في القرآن نمایأ

كر في الكریم عدا ما ُذ 

  موضعي القطع المتفق

  والموضع الجائز  علیھما

فیھ القطع أو الوصل





)٤١:اَألنفال(

أولى الوصل  

( ما" مع" لُك":  ثامناًًً )كّلما، كل ما"

المتفق  القطع مواضع
علیھا

الوصل مواضع
المتفق علیھا

فیھا القطع أو الوصل یجوز مواضع





)٣٤:إبراھیم(

في جاءتأينما

رآن الكريمـالق

كر في عدا ما ذُ

ع القطعـموض

 يهـتفق علـالم

  عــوالمواض

  يهاـز فـالجائ

الوصلأو القطع

-1)٩١:النساء(

٢-

)٣٨:االعراف(
 ٣-

)٤٤:المؤمنون(
٤-)٨:الملك(

   ،٣ و ١رقم  فيالقطع أولى وجائز  كالھما

  ٤ و ٢  والوصل أولى في رقم



١١٨

(  ما" مع" بئس": تاسعاًً )بئسما، بئس ما"

الوصل مواضعالقطع المتفق علیھا مواضع

المتفق علیھا

  یجوز مواضع

  فیھا القطع أو 

الوصل 

١-

)١٠٢: البقرة(
٢-)١٨٧:عمران آل(

٣-)٦٢:المائدة(

٤- )٦٣: المائدة(

٥-

)٧٩:المائدة(
٦-

)٨٠:المائدة(

١-



)٩٠:البقرة(

٢-



)١٥٠ :رافعاال(

-





)٩٣:البقرة(
  أولى الوصل

( ما" مع" ینَأ": عاشرًا ) ینماَأ، ین ماَأ"

  القطع مواضع
المتفق علیھا

  الوصل مواضع
المتفق علیھا

یجوز فیھا القطع أو الوصل مواضع

  في  اءتــج  نماــیَأ

  عدا  الكریم   القرآن

  موضعيما ذكر في 

  تفقــــالم ل ـــالوص 

  عـیھما والمواضــعل

  یھاــوز فــي یجــالت

القطع أو الوصل

١ -



)١١٥:البقرة(

٢-



)٧٦:النحل(

    ١-  

.الوصل أولى)٧٨: النساء(

 ٢- 

.القطع أولى)٩٢:لشعراء ا(

 ٣ -

)أولى الوصل)٦١ :االحزاب.



١١٩

) فیما، ما يـف( الموصولة"   ما"مع  لجاّره ا"يـف": عشر اديح
  القطع مواضع

المتفق علیھا 
  الوصل مواضع

المتفق علیھا 
فیھا القطع أو الوصل یجوز مواضع







)١٤٦:الشعراء(

  جاءت في نماـأی
  كریمرآن الـــالق
  كر فيدا ما ُذــع

  القطع  عــموض
  یھـــتفق علــالم

  عـــــــوالمواض
  يـــالت شرــــالع
  یھاــــوز فــــیج

ع                           ـــــــــــــالقطــ
الوصل أو

-)٢٤٠ البقرة(

-)٤٨:المائدة(

-

)١٤٥ اَألنعام(

-)١٦٥: اَألنعام(

-

)١٠٢:اَألنبیاء(

-

)١٤:النور(

-)٢٨: الروم(

-

)٣:الزمر(

-)٤٦: الزمر(

-)٦١:الواقعة(

أولى في ھذه الحاالت القطع

)ـّملِإ، لم ْنِإ( الجازمة "لم"ساكنة النون مع  الھمزةمكسورة  الشرطیة" ْنِإ":عشر يـثان

  فیھا  یجوز مواضعالمتفق علیھا الوصل مواضع المتفق علیھا القطع مواضع

القطع أو الوصل

  جاءت في القرآن  ماأين
  كر فيالكريم عدا ما ذُ

المتفق عليهالوصلموضع 





)١٤:ھود(

یوجد ال



١٢٠

)ّلن، َأْنَل ْنَأ( الناصبة" ْنَل"مع  المصدریة" ْنَأ": عشر ثالث

المتفق القطع مواضع

علیھا        

  فیھا  یجوز مواضع  المتفق علیھا الوصل مواضع

القطع أو الوصل   

جاءت في القرآنينماأ

في  ركذُ ما عدا الكريم

المتفق الوصلموضعي 

عليهما والموضع الجائز

القطع أو الوصلفيه



)٤٨:الكھف(

)٣:القیامة(



)٢٠المزمل(

   والقطع  جائز كالھما

أولى   

)ّلوَأ ،لو ْنَأ("ْوَل"الھمزة ساكنة النون مع مفتوحة" ْنَأ": عشر رابع
الوصل مواضعالمتفق علیھا القطع مواضع

المتفق علیھا
  فیھا یجوز مواضع

القطع أو الوصل 

 ول ْنَأ-١

)١٠٠:  االعراف(

لو ْنَأ-٢

)٣١:  الرعد(

)١٤ :سبأ(لو ْنَأ-٣

یوجد  ال   
-



  كالھما)١٦: الجن(

والوصل أولىجائز  

( ال" مع" كي": عشر خامس )كي ال، كیال"
 القطع مواضع

المتفق علیھا
  یجوز مواضع المتفق علیھا الوصل واضعم

  فیھا القطع أو 
الوصل   

جاءت فيأينما

  القرآن الكريم 

كر في عدا ما ذُ

 الوصلمواضع 

  المتفق األربعة

عليها

-) ١٥٣:عمرانآل(

-)٥:الحج(

-)٥٠:االحزاب(

- )٢٣:الحدید(

یوجد ال    



١٢١

"مع مجرورھا  الجّر الم":  عشر سادس

 الوصل مواضع   المتفق علیھا القطع مواضع

المتفق علیھا   

فیھا یجوز مواضع

القطع أو الوصل 

-)٧٨:النساء(

-

)٤٩:الكھف(

-

)٧:الفرقان(

-

)٣٦: المعارج(

  جاءت في  أینما

  القرآن الكریم 

  كر فيعدا ما ُذ

   مواضع القطع

علیھاالمتفق 

یوجد ال

)أو یومِھم میومُھ ( كسورھامضموم الھاء أو م" ھم"الضمیر مع" یوم": عشر سابع

  الوصل مواضعالمتفق علیھا القطع مواضع

المتفق علیھا 

 فیھا یجوز مواضع

القطع أو الوصل

١-

)١٦:غافر(

٢-



)١٣: الذاریات(

  الضمير هم جاء أينما
  : مجرور المحل نحو





)٦٠:الذاریات(

یوجد ال   

) ،  یبنؤمَّابن ُأمَّ ("  ُأمَّ"مع  "ابن  ": ثامن عشر

  فیھا یجوز مواضعالمتفق علیھا الوصل مواضعالمتفق علیھا القطع مواضع

القطع أو الوصل 





)١٥٠:األعراف (



) ٩٤:طھ(

حذفت ألف ياء النداء وألف ابن 

إذ َأن أصلها يا إبن أم

یوجد ال



١٢٢

مع ما بعدھا فتكون على ھیئة كلمة واحدة وال یجوز  ولةموص إآلي ـال تأت كلمات ھناك

  : يـ، وھسبابسبب من األ أليالوقف علیھا 

إذا   منفصًالًا مدمن أن حكمھما یكون  غمبالر )ھا( التنبیھ وأداة)یا(داة النداء أ ـ

  : عالهي ـف ، نحو قولھ جلوقعتا قبل ھمزة

) عالهي ـف جلوقولھ )١المـّدثر آیة :  

) ٦٦آل عمران آیة(

بدایة      ي ـفھیئة )١٤ (لى ع جاءتوقد فواتح  بعض السور،  ي ـفروف المقطعة ــ الح

أنھ ال یجوز الوقف على الحرف   إآلكل حرف منھا ُیلفظ باسمھ الكامل ، سورة، ) ٢٩ (

:     بل على الكلمة الواحدة المؤلفة من مجموعة حروف مقطعة لفظًا متصلة رسمًا، نحو

ألف الم میم( ُتقرأ(.

 إآلالقرآن الكریم  ي ـف تردالم  حیث )ھم(الضمیر مع  ) وزنوا( و ) كالوا( اكلمتـ 

  :عالهي ـفقولھ جل  ي ـفوذلك مع حذف األلف من آخرھما  نیموصولت

)٣ آیة المطففین (

ي ـفوردت  وقد"  َأّما "  ھكذاموصولة  إآللم ترد في القرآن الكریم "ما" مع"مَأ " ـ

  :عاله ي ـفقولھ جل : أربعة مواضع ھي

١ - 

) ١٤٣ آیة اَألنعام(

٢-

) ١٤٤ آیة اَألنعام(

٣ - ) ٥٩ آیة النمل(



١٢٣

٤- ) ٨٤ آیة النمل(

  .موصولة مع األسماء كما تم بیانھ سابقًا إآلال تأتـي ، أل التعریفـ 

.)ھویكأن ویكأّنا ویومئذ وحینئذ وكأّنما مربما ونعّما ومھ(: الكلمات التالیة ـ وكلمة           

أنھا موصولة لفظًا وال یجوز الوقف  إآلبالرغم من كونھا مفصولة رسمًا )إل یاسین(

ى كلمتین أو مقطعین ـیجوز فصلھا إللوحدھا، وھكذا باقي ھذه الكلمات ال "إل  "على  

  .والوقف على الكلمة األولـى أو المقطع األول

وبالتالـي  الرسممن حیث   مفصولةإآلي القرآن الكریم ـكلمات لم ترد ف أربع ھناكو

  : ھيیجوز الوقف علیھا و
  : فقط ھما قولھ جل في عالهفي القرآن وردت في موضعین  وقد " ما" مع"حیث"   - ١

) ١٥٠ آیة و ١٤٤ آیة البقرة (

 يـف فقطي موضعین ـوقد وردت ف ) عن من( الموصولة"من"مع  ةالجاّر "عن"  - ٢

  :               ي عالهـقولھ جل ف، ھما القرآن الكریم

-) ي عالهـقولھ جل فو )٤٣ آیة النور               :

-)  ٢٩ آیةالنجم(

القرآن  أینما وردت في الجازمة "لم"النون مع  ساكنةمفتوحة الھمزة  المصدریة "َأْن"- ٣

  : ي عالهـكقولھ جل ف)َأْن لم( الكریم

)٧ آیة البلد(

  : عاله يـفقولھ جل  يـفوقد وردت "ما "مع "أیًا" - ٤

)  ١١٠اإلسراء آیة(



١٢٤

  الثانـي الفصـل

  التأنیــث اءـت  

 اإّموتأخذ ، التأنیثعلى  لتدلالفعل أو االسم  تتصل بآخر  التيھي التاء  التأنیـث تاء

المبسوطة  التاءأو  المفتوحةالتأنیـث المفتوحة أو التاء  تاءشكل حرف التاء وتسمى 

التأنیـث  تاء أن تأخذ شكل حرف الھاء المنقوط وتسمى اإّمو، )ت(ھكذا  ورسمھا

.)ة(ھكذا  ورسمھا المربوطة أو التاء المربوطة

شكل تاء مفتوحة من حیث الرسم إذا كان  على دائمًا بالفعلالمتصلة  تاء التأنیث تكون

 على غالبًا تاء التأنیث المتصلة باالسم وتكون  كلمة يـفكما الفاعل مؤنثًا 

 ن ھناكَأ إآل، القاعـدة العامة ھي وھذه كلمة  يـفكما مربوطة  تاءشكل 

ورسمت تاء التأنیث  القاعـدةي خرجت عن ھذه ـالعثمانالمصحف  يـف وردت أسماء

یمكن ، وعشرین كلمة ًاستعددھا  بلغكما كانت تنطقھا بعض القبائل العربیة و مفتوحة

  : ى ثالث مجموعاتـتقسیمھا إل

ѧѧѧϋϮϤΠϤϟΔ˰�ѧѧѧϟϭϷϰ˰:وϞϤѧѧѧθΗ��ϹΎѧѧѧΑ�ΎѧѧѧϬΗ˯ήϗ�ϰѧѧѧϠϋ�ϖѧѧѧϔΘϤϟ�ΕΎѧѧѧϤϠϜϟ�ΕΩέϭϭ�Ωήϓѧѧѧϓ˰ϲ�

  :ھيثالث عشرة كلمة عددھا وفتوحة، بھا تاء تأنیث م حف متصًالاالمص

ووو  و   و   وو

.و   و   و  وو

فراد أو باإل حسب القراءات یجوز قراءتھاسبع كلمات  وتشمل:ةـالثانی ةـالمجموع

   :يـھ، وبھا تاء تأنیث مفتوحة متصًالحف االمص يـفلجمع ووردت ا

و و  و و و و.

بتاء تأنیث موصولة حف االمص يـفالكلمات التي وردت  وتشمل :ةـالثالث ةـالمجموع

: يـھ كلمات ستبھا تاء تأنیث مربوطة وقد بلغ عددھا  متصًالمفتوحة فقط ولم ترد 

وو   و  وو.



١٢٥

  مرسومة َأكانتسواٌءحالة الوصل  يـف تاًء بالفعل أو باالسم المتصلةتاء التأنیث  ُتقرأ

 قرأُیرسم منھا بالتاء المربوطة  فما حالة الوقف يـف اّمأ.  بالتاء المربوطة أم المفتوحةبالتاء 

عن بالتاء حسب روایة حفص  قرأُیوما رسم منھا بالتاء المفتوحة ، بالھاء بال خالف

 التأنیث تاء لذا ینبغي على قارئ القرآن الكریم معرفة األسماء التي رسمت.  عاصم

  لوقف علیھاإذا كان مضطرًا لة ربوطة كي یقرأھا قراءة صحیحم بھا مفتوحة أو المتصلة

حالة التعلم وھو ما ُیسّمى بالوقف االختباري دون أن یتعمد  يـفأو ُطلب منھ الوقف 

  . القارئ الوقف

ϝϭΪΠϟ��ϦϴΒΗ�ΔϴϟΎΘϟϞϴμ ϔΘϟΎΑ����ΎѧϬΑ�Ϟѧμ ΘϤϟ�˯ΎϤѧγϷ�ΎϬϴϓ�ΕΩέϭ�ϲΘϟ�ϊ ο ϮϤϟ�˯ΎѧΗ�Κѧϴϧ́Η�

  -: يـالمصحف العثمان يـف مفتوحة

  -:يـقراءتھا باإلفراد وھ علىالقرآن الكریم المتفق  يـف األسماء  مواضع: أوًال

السورة     ةـالرسم بالتاء المفتوح مواضعاألسماء  

١-
١-

 ٢- 

٣-



٤-

٥- 

٦- 

٧-

  ٢١٨:   البقرة

  ٥٦: االعراف

  ٧٣:    ھود

  ٢:    مریم

  ٥٠:   الروم

   ٣٢: الزخرف

  ٣٢: الزخرف



١٢٦

السورة   ةـالمفتوح بالتاءالرسم  مواضعاألسماء  

٢-١- 

٢-

٣- 



٤-

٥- 

٦- 

٧- 

٨-

٩-



١٠-



١١-



  ٢٣١: ةرالبق

١ ٠٣:عمران أل

  ١١:   المائدة

  ٢٨:  إبراھیم

  ٣٤:  إبراھیم

  ٧٢:  النحل

  ٨٣:  النحل

  ١١٤: النحل

  ٣١:  لقمان

  ٣:  فاطر

٢٩:  الطور

٣-١-



٢-



  ٦١:عمران أل

٧:     النور

٤--١٣٧:االعراف



١٢٧

السورةةـالمفتوح بالتاءالرسم  مواضعةـلكلما   

٥- ١- 

٢-

٣- 

٤- 

٥-

٦-

٧-

  ٣٥:عمران أل

  ٣٠:    یوسف

  ٥١ :   یوسف

  ٩:   القصص

  ١٠:   التحریم

  ١٠:   التحریم

١١:   التحریم

٦- ١-



٢-



  ٨:   لمجادلةا

٩:   المجادلة

٧-٤٣:   الدخان

٨- ١-

٢- 

٣- 

٤-  

٥- 

  ٣٨:  اَألنفال

  ٤٣:   فاطر

  ٤٣:   فاطر

  ٤٣:   فاطر

٨٥:   غافر

٩-



٩: القصص



١٢٨

السورة  ةـالمفتوح بالتاءالرسم  مواضع              ةـلكلما   

١٠- ٨٩:  الواقعة

١١- ٣٠:   الروم

١٢-٨٦:  ھود

١٣- ١٢ : لتحریما 

 يـفینما وردت َأالمتصلة بھذه األسماء  التأنیثتاءجاء رسم فقد، عدا ھذه المواضع مافیو

  : عاله يـفقولھ جل نحو حالة الوقف علیھا،  يـف  وتقرأ ھاًء، ربوطةالقرآن الكریم م

)١٧٨ آیة البقرة(

)١١ آیة الضحى(

)٨٩ آیة  البقرة (

)٢٣ آیة النمل(

)٢٣ آیة الفتح(

)وھكذا. .....)٣٥ آیة البقرة

المصحف  يـفأي موضع  يـفتبعت باسم زوجھا كلمة امرأة إذا ُأوجدیر بالذكر أن 

: ي عالهـجل ف قولھ نحوتاء التأنیث المتصلة بھا مفتوحة  رسمتي ـالعثمان

)رسمت بالتاء المربوطة  زوجھاتبع باسم لم ُت وإذا )٣٠ آیة یوسف

  : عاله يـجل ف قولھ نحوحالة الوقف  يـفوتقرأ ھاًء 

) ١٢٨ آیة النساء(



١٢٩

ϧΎϤΜόϟ�ϒΤμϤϟ˰�ϲΘϟ�ϲΗ�ϞμΘΎϬΑ���ϲѧΘϟϭ�ΔΣϮΘϔϣ�Κϴϧ́Η�˯ΎΗيـفاألسماء  مواضع : ثانیًا

�Ε˯ήѧϘϟ�ΐ باإلفراد أو الجمع اّمإ یجوز قراءتھا δΣ����ΎѧϤϠϛ�ϊ Βѧγ�ΎϫΩΪѧϋϭ�Ε�ΎѧϤϛ����ϦϴѧΒϣ�Ϯѧϫ

  :يـالجدول التال يـف

  قراءةالسورة  ةـبالتاء المفتوح الرسم مواضعاألسماء
  حفص 

١- 

٢-

٣-



٤-



فیھما خالف في الرسم وبالفتح أشھر ٤و٣رقم 

١١٥:اَألنعام

٣٣: یونس  

٩٦:  یونس  

٦:  غافر   

  باإلفراد

  باإلفراد

  باإلفراد

باإلفراد

 ١- 



٢-



٧: یوسف    

٥٠:العنكبوت

  بالجمع

  بالجمع

-  بالجمع٣٧ : سبأ  

-بالجمع٤٧:فصلت  

-باإلفراد٣٣:المرسالت

١- 

٢-



  ١٠: یوسف

١٥: یوسف

  باإلفراد

باإلفراد

-



باإلفراد٤٠:  فاطر



١٣٠

 تاًءبھا  فراد متصًالحالة اإل يـفوردت بعض ھذه األسماء ، عدا ھذه المواضع وفیما

   : عاله يـفقولھ جل ، نحو لة الوقف علیھاحا يـف  وتقرأ ھاًء، مربوطة

)٢٥آیة البقرة (

)وھكذا........ )١٥٧آیة اَألنعام  

�ѧϓ˰ϲ���ѧϧΎϤΜόϟ�ϒΤѧμϤϟ˰���ϧ́Η�˯ΎѧΗ�ΎѧϬΑ�ϞѧμΘϣ�ϲ���ΔѧΣϮΘϔϣ�Κѧϴاألسماء التي وردت  مواضع: ثالثًا

  : يـالجدول التال يـفكلمات كما ھو مبین  ستوعددھا  فقط

السورة ةـالمفتوحالرسم بالتاء  مواضعاألسماء   

١-١-١٩: النجم  

٢-عدة مواضع منھا قولھ جل في عاله يـف وردت:

١-

٢- 

  ١١٤:  النساء

١:  التحریم

٣-عدة مواضع منھا قولھ جل في عاله يـف وردت:

١- 

٢- 

١٥٤:رانعم آل

١:   اَألنفال 

٤-١-     ٣:   ص 

٥-١- ٣٦:المؤمنون

٦-عاله يـفعدة مواضع منھا قولھ جل  يـف وردت:

١- 

٢- 

  ٤:  یوسف  

٤٤:  مریم  



١٣١

  الثالـث الفصـل

  اتـواإلثب  الحـذف

حالة  يـفلفظًا ال رسمًا  آخر الكلمة يـفالذي  المـّد حرفبالحذف ھنا حذف  یقصد

  .الوصل والوقف حالتي يـفلفظًا ورسمًا  ثبات ھو إثبات حرف المـّدواإل، الوصل

إذا جاء بعده  الوصلحالة  يـفمن آخر بعض الكلمات لفظًا ال رسمًا  المـّدحرف  یحذف

  الساكنین لتسھیل التقاء للتخلص من  وذلك بدایة الكلمة الالحقة يـفحرف ساكن 

)٣٣ آیة الكھف(جل في عاله قولھ، نحو النطق

علیھا  للوقفكلمة كلتا لفظًا وتثبت رسمًا، وإذا اضطر القارئ  يـفاأللف  تحذفإذ  

.: وقف بإثبات حرف األلف فیقول

حالة الوقف ویحذف  يـفالكلمات رسمًا ض آخر بع يـف أن یثبت حرف المـّد صلألا

   أن ھناك حاالت أخرى محدودة  إآل،  ساكنینالتقاء الوصل بسبب  حالة يـفلفظًا 

  .للقاعدة خالفًا الكریمالقرآن  يـفوردت 

  : بالتفصیل اتـواإلثب الحـذفة من حیث ـالثالثي بیان حاالت حروف المـّدـوفیما یل

)أربع حاالت (:فـاألل رفـح االتـح

  .حالة الوصل فقط يـفًا حرف األلف لفظًا ال رسم حذف: ىـاألول ةـالحال

ϙΎѧѧϨϫ�ϊ Βѧѧγ��ΕΩέϭ�ΕΎѧѧϤϠϛѧѧϓ˰ϲ��ϥήѧѧϘϟϢϳήѧѧϜϟ�ѧѧ˵Σ�˱ΎϤѧѧγέ�ϻ�˱Ύѧѧψϔϟ�ϒѧѧϟϷ�ϑήѧѧΣ�ΎѧѧϬϨϣ�ϑά����

ϓ˰ϲ��Ϧϣ�ϢϏήϟΎΑ�ςϘϓ�Ϟλ Ϯϟ�ΔϟΎΣ�ϡΪѧϋ���ϪѧΎϘΘϟ�ϑήѧΤΑ��ϦϛΎѧγ���ˬήѧΧ��ϲѧϫϭ��ϊΒѧδϟ�ΕΎѧϔϟϷ

)، ،،لرسوالا،  ،،(كما تم بیانھ سابقا 

  وذلك الوقفو في حالتي الوصل رسمًاال  ًاحرف األلف لفظ حذف:ةنیـالثا ةـالحال

  : يـالقرآن ھ يـفمواضع  أربعة يـف )ثمودا( كلمة يـف

_)٦٨ آیة ھود(

_)٣٨ آیةوالعنكبوت  ٣٨ آیة الفرقان  (

_)٥١ آیة النجم(



١٣٢

وذلك الوقفو حالتي الوصل يـفحرف األلف رسمًا ولفظًا  حذف :ةلثـالثا ةـالحال

  : يـھ الكریمالقرآن  يـف  ة مواضعـثالث يـففقط وقد وردت  )ـُّھیأ(كلمة    يـف

-)٣١ آیة النور(

_)٤٩ آیة الزخرف(

-)٣١ آیة الرحمن(

.هاء ساكنة )ھیأ( لُفظ َی للوقف  القارئ اضطر وإذا  

وھو  الوقفو حالتي الوصل يـفولفظًا  حرف األلف رسمًا إثبات :ةـالرابع ةـالحال

  : عاله يـفجل  قولھنحو  )ةلثالثا الحالة عكس(الكریم القرآن يـف الغالب

)تثبت  حیث )٢٠ آیة عرافاأل

 يـفاأللف  ،حالة الوصل بإثبات حرف  يـفوتلفظ  رسمًا

یقف بإثبات حرف األلف أیضًا علیھا،وإذا اضطر القارئ للوقف األلف، 

) ربكماو  نھاكما(فیقول

)ثالث حاالت( :واوـال رفـح االتـح

    وذلك فقط حالة الوصل يـفحرف الواو رسمًا وإثباتھ لفظًا  حذف :ىـاألول ةـالحال

ول إلى واو مدیة حیث تتح ھاء صلة الضمیر إذا وقعت بین متحركین حركة ضم يـف

  : عاله يـفقولھ جل  نحو كما سبق بیانھ في مد الصلة

)١١٦ آیة المائدة(

 يـفوقد وردت  الوقفو الوصل يـفولفظًا  حرف الواو رسمًا حذف :ةـنیالثا ةـالحال

 المواضع يـف )یمُحو صالُحوسندُعو ُعید(: ھي كلمات أربع يـف الكریمالقرآن 

:التالیةخمسة ال

)١١ آیة اإلسراء(: قولھ جل في عاله في)(كلمة ـ 

: وفي قولھ جل في عاله )٦ آیة القمر(



٣٣

)٢٤ آیة الشورى(  :قولھ جل في عاله يف)( كلمة ـ

)٤ آیة التحریم(: قولھ جل في عاله في ) ُ( كلمة ـ

)١٨ آیة لقالع(   :قولھ جل في عاله في)سندع( كلمة ـ

�ΕΎΒΛ·����˱ΎϤѧγέ�ϭϮѧϟ�ϑήѧΣ���˱Ύѧψϔϟϭ�ѧϓ˰ϲ���Ϟѧλ:ةلثـالثا ةـالحال Ϯϟ�ϲΘϟΎѧΣ�ϭ�ϒѧϗϮϟ��ϩάѧϫϭ�

 :عاله يـفقولھ جل  نحوالكریم  القرآنيـف وھو الغالب الثانیة،عكس الحالة 

)١٠٥ آیة  التوبة(

)ربع حاالتأ ( :اءـرف الیـح االتـح

�ϑάΣ������˱Ύѧψϔϟ�ϪѧΗΎΒΛ·ϭ�˱ΎϤѧγέ�˯Ύѧϴϟ�ϑήΣ�ѧϓ˰ϲ���Ϟѧλ:ىـاألول الحالة Ϯϟ�ΔѧϟΎΣ��ςѧϘϓ���ϚѧϟΫϭ�ѧϓ˰ϲ�

ήδϛ�ΔϛήΣ������ϦϴϛήѧΤΘϣ�ϦϴѧΑ�Ζѧόϗϭ�Ϋ·�ήϴϤѧπ ϟ�ΔϠѧλ �˯Ύϫ��������ΎѧϤϛ�ΔѧϳΪϣ�˯Ύѧϳ�ϰѧϟ·�ϝϮѧΤΘΗ�ΚѧϴΣ

  : عاله يـفقولھ جل  نحو مد الصلة يـفسبق بیانھ 

)اضطر القارئ للوقف  وإذا )٢٨٥ آیة البقرة

.)ورسلْھ وكتبْھ مالئكتْھ(:قرأ بسكون الھاء فیقولیعلیھا 

 ىحدإ يـف الوقفو حالتي الوصل يـفحرف الیاء رسمًا ولفظًا  ذفح :نیـةالثا ةـالحال

  : قولھ جل في عاله في، وھي الكریمفي القرآن  عشرة كلمة وردت في سبعة عشر موضعًا

)١٤٦ آیة النساء()يؤت( كلمةـ 

)٣ آیة المائدة()(كلمة ـ

.)١٠٣ آیة ونسی()( كلمةـ 

  :قولھ جل في عاله يـف و)١٢ آیة طھ()(كلمة  ـ

 )١٨ آیة النمل(

) ٣٠ یةآ القصص(

)١٦ آیة النازعات(



١٣٤

)اِدَھ(كلمة  ـ )قولھو)٥٤ آیة الحج:

 )٥٣ آیة الروم(.

.)٢٣ آیة یس()ِنْدِرُی(كلمة  ـ

.)١٦٣ آیة الصافات ()(كلمة  ـ

  :وقولھ جل في عاله )١٠ آیة الزمر()( كلمةـ 

)١٧  آیة الزمر(.

)٤١ آیة ق()(كلمة  ـ

   :يـفو )٢٤ آیة الرحمن()(كلمة ـ

)١٦ آیة التكویر(.

.)٥ آیة القمر()(كلمة  ـ

،  ننج،  یؤت ، اخشون( :فیقول القارئ، الوصل والوقف يـفالیاء رسمًا ولفظًا  تحذف

.)تغن،  الجوار ، یناد ، عباد،  صال،  یردن،  بھاد ، لھاد،  على واد،  بالواد

الحالة  وھذه الوصل والوقفحالتي  يـفحرف الیاء رسمًا ولفظًا  إثبات :ثالثـةال ةـالحال

  :عاله يـفقولھ جل  نحو الكریمالقرآن  يـف وھذا ھو الغالبة نیعكس الحالة الثا

)١٩ آیة النمل(

    يـف ، وحذفھ أو إثباتھحالة الوصل يـفحرف الیاء لفظًا  إثبات  :رابعـةال ةـالحال

من قولھ  )آتان( ھي كلمة الكریمكلمة واحدة في القرآن  يـف ذلك وقد وقع الوقف

)٣٦ آیة النمل( : عاله يـفجل 

   حرف ثباتبإاإّم الوقف تقرأ حالة يـف وبإثبات حرف الیاء، لوصل تقرأ ففي حالة ا

.)  ءاتاْن فما (  ھكذا حذفھب أو)َيـءاتان فما(  ھكذاالیاء 



١٣٥

  الرابـع الفصـل

  ن ــبی الفرق

   يـالعثمان فـالمصحمـرس

  يـاإلمالئ مـوالرس

  : يـیلي بما ـعن الرسم اإلمالئ يـالعثمان المصحفرسم یختلف

�˺�Ϣѧѧγέ�ϞϤΘѧѧθϳϒΤѧѧμ Ϥϟ�ѧѧϧΎϤΜόϟϲ˰�Η˵�ϑϭήѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ��ΔѧѧΑϮΘϜϣ�ήѧѧϴϏ�ϲѧѧϫϭ�ϖѧѧτϨϛϑήѧѧΤ��

�ϒϟϷ�ѧϓ˰ϲ��ΔѧϤϠϛ���ϲѧΘϟ���ϖѧτϨΗ)�ϚѧϟΎϣ(��έΎѧθϳϭ�����ϑήѧΣ�ϊѧο ϮΑ�ΎѧϬϟ��ήϴϐѧλ �ϒѧϟ���

ΪѧѧόΑ�ϢϴѧѧϤϟ�ϑήѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�Ϧѧѧϣ�ˬϭ�Ϛϟάѧѧϛ�ϭϮѧѧϟ�ϑήѧѧΣѧѧϓ˰ϲ�ΔѧѧϤϠϛ�˵Η�ϖѧѧτϨ)داوود(

���ήϴϐѧѧѧλ �ϭϭ�ϑήѧѧѧΣ�ϊѧѧѧο ϮΑ�ΎѧѧѧϬϟ�έΎѧѧѧθϳϭΪѧѧѧόΑ���˯Ύѧѧѧϴϟ�ϑήѧѧѧΣϭ�ˬϭϮѧѧѧϟ�ϑήѧѧѧΣѧѧѧϓ˰ϲ�ΔѧѧѧϤϠϛ

�˵Η�ϖѧѧτϨ)ϳ·ϼϢѧѧϬϓ(���ήϴϐѧѧλ �˯Ύѧѧϳ�ϑήѧѧΣ�ϊѧѧο ϮΑ�ΎѧѧϬϟ�έΎѧѧθϳϭ�Γ�ѧѧϟ·��ΓΩϭΩήѧѧϣ˰�ϰ

�����ˬϡϼѧϟ�ϑήѧΣ�ϞѧΒϗ�ϒѧϠΨϟ���ϑήѧΣϭ�ϡϼѧϟ���ѧϓ˰ϲ��ΔѧϤϠϛ�˵Η��ϖѧτϨ)�ϞѧϴϠϟ(��έΎѧθϳϭ���

.وھكذا....حرف الالم بتشدیدلھا 

روف الصغیرة الموجودة على بعض الكلمات حیث َأنھا ُتلفظ ـى الحـباه إللذا ینبغي االنت

  . بالرغم من عدم كتابتھا ضمن حروف الكلمات

    يـفنطق مثل حرف األلف على حروف مكتوبة ال ُت يـالعثمان المصحف یشتمل رسم  - ٢

  .وھكذاریكم نطق سُأُت  )سأوریكم(كلمة  يـفالواو  وحرف، نطق مئةُت)مائة( كلمة 
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   نطق بكیفیة أخرى على كلمات مكتوبة بكیفیة وُت يـالعثمان المصحفیشتمل رسم - ٣

  وتنطق باأللف ویشار لھا بوضع حرف الصالة مكتوبة بالواو  نحو كلمة

 مكتوبة بالصاد یبسطوكذلك كلمة ، الف صغیر فوق حرف الواو

تلك  ولمعرفة. الصادر لھا بوضع حرف سین صغیر فوق حرف نطق بالسین ویشاُتو

لفظ الحرف الصغیر الصغیر الموضوع فوق الحرف العادي وُی الحرفالحروف ننظر إلى 

  .من الحرف العادي  بدًال

�˽�ϞϤΘθϳ��Ϣѧγέ�ϒΤѧμ Ϥϟ��ѧϧΎϤΜόϟϲ˰����ΕΎѧϤϠϛ�ϰѧϠϋ���ΓΪѧΣϭ�ΔѧϤϠϛ�ΖϤѧγέ˵��ΔϟϮѧλ Ϯϣ�ˬ��ΎѧϤϨϴΑ

  : عاله يـفقولھ جل  يـف نحو كلمةة كتب في الرسم اإلمالئي مفصولُت

)الرسم اإلمالئي يـف كتبُتو )٩٤ آیة طھ       

    الرسم اإلمالئي يـفكتب حیث ُت  وكلمة -ثالث كلمات  - )یا ابن أم(

الرسم اإلمالئي يـفكتب حیث ُتلمة وك -كلمتين  - )بني یا(

  .وھكذا... - كلمتين  - )موسى یا(

�˾�ϞϤΘѧѧθϳ�ϢѧѧγέϒΤѧѧμ Ϥϟ�ѧѧϧΎϤΜόϟϲ˰��ΔϟϮѧѧμ ϔϣ�ΔѧѧΑϮΘϜϣ�ΕΎѧѧϤϠϛ�ϰѧѧϠϋ�ˬΗ˵�ΎѧѧϤϨϴΑΐ ѧѧΘϜ�ѧѧϓ˰ϲ��

���ΔϟϮѧѧѧλ Ϯϣ�ϲѧѧѧϼϣϹ�ϢѧѧѧγήϟϮѧѧѧΤϧ�ΔѧѧѧϤϠϛ��ѧѧѧϓ˰ϲ���ϞѧѧѧΟ�ϪѧѧѧϟϮϗѧѧѧϓ˰ϲ�ϩϼѧѧѧϋ���

)�ΕΎϓΎѧѧѧѧѧμ ϟ�Δѧѧѧѧѧϳ�˺˼ ˹(�˵Ηΐ ѧѧѧѧѧΘϜ�ѧѧѧѧѧϓϲ˰��ϲѧѧѧѧѧϼϣϹ�Ϣѧѧѧѧѧγήϟ���

.)الیاسین(

ت فیھا ھاء التأنیث بالتاء المبسوطة تبعلى كلمات ُك يـالعثمان المصحفرسم یشتمل - ٦

الفصل  يـفبالتاء المربوطة كما تم بیانھ بالتفصیل  الرسم اإلمالئي يـفكتب بینما ُت

.الثانـي من ھذا الباب



١٣٧

  تاسـعال لبـابا

  القــــراءات

قراءة القرآن الكریم المنسوبة إلمام من األئمة مما أجمع الرواة علیھ  ویسمى  ھي القـراءة

  .يـفالكو  النجودي ـاإلمام عاصم بن أبمثل )قارئا  (من ُنِسَبت الیھ القراءة  

 ي عن اإلمام مثل روایة حفص عن عاصم، وروایة ھي كل ما نسب للراو الروایـة

  .قالون عن نافع

ھو كل ما نسب لألخذ عن راٍو وإن َسُفل مثل طریق الشاطبیة وطریق طیبة  الطریـق

   . النشر عن حفص عن عاصم

Ε˯ή˰ѧѧϘϟ�Ϣ˰ѧѧϠϋ���ΚѧѧΤΒϳ�ϱάѧѧϟ�ϢѧѧϠόϟ�Ϯѧѧϫѧѧϓ˰ϲ���ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ�ΐ ϫάѧѧϤϟѧѧϓ˰ϲ���ΔѧѧϨϴόϣ�υΎѧѧϔϟ�ϖѧѧτϧ

.)صلى اهللا علیھ وسلم(المنقولة عن رسول اهللا م القرآن الكری يـف

ϲϐΒϨϳ�Ϸ�ήϓϮΗ�ΔϴϟΎΘϟ�ΔΛϼΜϟ�ϥΎϛέϓ˰ϲ���ΔΤϴΤѧμ ϟ�Γ˯ήѧϘϟ�����Ϳ�ϝϮѧγέ�Ϧѧϋ�ΔѧϟϮϘϨϤϟ)��ϰϠѧλ

:)اهللا علیھ وسلم

  : السـند صحـة -١

مع الشھرة واالستفاضة،  صحیح وموثوق بھ بسندتنقل القراءة  صحة السند أن معنى

اشترط التواتر، والمقصود بالتواتر أن َینُقل القراءة جمع عن جمع ومن العلماء من 

  .كل طبقة من طبقات السند يـفیستحیل اتفاقھم على الكذب أو الخطأ 
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  :ولو احتماالً  يـالعثمانمـرسالة ـموافق -٢

  بھ تبتأن تكون القراءة موافقة للخط الذي ُك يـالعثمانرسمالموافقة ب لمقصودا

  : كقراءة عفان رضي اهللا عنھ بنعھد عثمان  يـف المصاحف

 ا احتماًال بلفظ حرف ألف بعد حرف المیم أو تحقیقًاإّم    

  .بدون لفظھ

  :ھ من الوجوهـموافقـة اللغـة العربیـة ولو بوج -٣

   للغة العربیةا يـفال بد لكل قراءة من القراءات الصحیحة أن توافق وجھًا من الوجوه 

  بسورة الروم حیث تقرأ بفتح الضاد )ضعف(ولو ضعیفًا، ومن األمثلة على ذلك كلمة 

القرآن  يـفإذ ال یوجد ، اللغة يـفأو بضمھا، وكل قراءة منھما توافق وجھًا من الوجوه 

  . الكریم كلمة واحدة تخالف اللغة العربیة



١٣٩

  األول الفصـل

  اءالقــّر أشــھر

 بطریقة لآلخرین ءة القرآن الكریم وتعلیمھااالصحابة والتابعین بقر مننفر  اھتم

حتى أصبحت كل طریقة ) اهللا علیھ وسلم صلى (قلت عن رسول اهللا ُن التلفظ التي

  .سم أحدھماعرف بنسب وُتُت

ریق كتب ومنظومات قلت الینا عن طوُن، اثنان أو أكثر منھموروى عن كل واحد 

  .عصرنا الحاضر يـف لنا أصبحت مراجع شعریة

  ن من الرواة عنیاثنتم اختیار اء وقیل عشرة وقد ّرسبعة ُق المعتمدینإن عدد القراء  قیل

  : من روى عنھم وأشھراء السبعة القّر أسماء يـیلوفیما ، كل قارئ

ى بن مینا المعروف بـ وروى عنھ عیس )ھـ ١٦٩-٧٠( يـاإلمام نافع المـّدن -١

.)ورش(بن سعید المعروف بـ  وعثمان )قالون(

)البزي(وروى عنھ أحمد بن محمد المعروف بـ  )ھـ١٢٠- ٤٥( اإلمام ابن كثیر المكي -٢

.)قنبل(بن عبد الرحمن المعروف بـ  ومحمد

وروى عنھ حفص بن عمر  )ھـ ١٥٤-٦٨(البصري العالءاإلمام أبو عمرو بن  -٣

.)السوسي(وصالح بن زیاد المعروف بـ   )الدوري( بـعروف الم

وروى عنھ ھشام بن عمار  )ھـ ١١٨-٨(الشامياإلمام ابن عامر الدمشقي  -٤

.)ذكوان ابن(وعبد اهللا بن أحمد المعروف بـ  )ھشام( بـالمعروف 
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وروى عنھ  )ھـ١٢٧عام  يـفالمتو( يـالكوف النجودي ـاإلمام عاصم بن أب -٥

.)شعبة(وشعبة بن عیاش المعروف بـ  )حفص( المعروف بـ سلیمانحفص بن 

وروى عنھ خلف بن  )ھـ١٥٦- ٨٠( يـالكوف الزیاتاإلمام حمزة بن حبیب  -٦

.)خالد(بن خالد المعروف بـ   وخالد )خلف(بـ  المعروفھشام 

عروفالموروى عنھ اللیث بن خالد  )ھـ١٨٩- ١١٩( يـالكوفي ـاإلمام الكسائ-٧

عن اإلمام  روى أیضًا الذي )الدوري(  بـبن عمر المعروف  وحفص )الحارث بـيأ(بـ 

  .بن العالء البصري  عمرو ـيأب

  -: ھم، قراءمن أضاف ثالثة  وھناك

عنھ  وروى،  ھـ ١٣٠ى عامـالمتوف يـالقعقاع المـّدن بناإلمام أبو جعفر یزید  -٨

.)جماز ابن( بـ بن محمد المعروف وسلیمان )نوردا ابن( عیسى بن وردان المعروف بـ

، وروى عنھ محمد بن  ھـ٢٠٥عام  يـفالمتو البصرياإلمام یعقوب الحضرمي  -٩

.)روح(وروح بن عبد المؤمن المعروف بـ  )رویس(المتوكل المعروف بـ  

إسحاق بن  عنھ وروى،  ھـ٢٢٩عام  يـفالمتو البزاراإلمام خلف بن ھشام  -١٠

.)إدریس(بن عبد الكریم المعروف بـ  وإدریس )إسحاق(روف بـ إبراھیم المع

  - : يـالوقت الحاضر ما یل يـف بھاقرأ القراءات التي ُی ومن

  .لیبیا يـف جزء من تونس ومصر و يـف بھا قرأوُی عن نافع قالون  روایة -١

الجزائر والمغرب  يـفوجزء من تونس ومصر يـفبھا  قرأوُی عن نافع ورش روایة -٢

غرب أفریقیا كتشاد  يـفدول غیر عربیة  يـف، والمناطق السودانیة وبعض موریتانیاو

  .يـونیجیریا والنیجر والسنغال وغینیا وتوجو ومال

ي ـالخلیج العرب ودولبالد الشام والعراق  يـفبھا  قرأوُی عن عاصم حفص روایة -٣

  .والھند وباكستان وتركیا وأفغانستان ومعظم البالد المصریة

  .والیمن شمال السودان يـفبھا  قرأوُی البصريي عمرو ـأب روایة -٤



١٤١

وجدیر بالذكر أن ابن الجزري رحمھ اهللا قام بتمحیص أسانید القراءات، واختار روایتین 

ٍ  وقد اختار كل طریق من ناحیتین ى ـاألول: عن كل قارئ، وطریقتین عن كل راو

ثم  )النشر في القراءات العشر(تابھك يـفمالحظاتھ  ودّونمشرقیة والثانیـة مغربیـة، 

.طیبة النشر يـفدونھ شعرًا 

العالم  يـفالقراءات انتشارًا، إذ َأن معظم المسلمین  أكثرحفص عن عاصم  روایة تعتبر

  .بروایة حفص عن عاصم یقرؤوناإلسالمي ھذه االیام 

د القراءشیخ القراء بالكوفة وأح يـفي النجود االسدي الكوـابن أب ھو عاصمو

وقرأ ھذان ، ي عبد الرحمن السلميـبن حبیش وأب قرأ على ید زر، المشھورینالسبعة 

بن  ّيـبي طالب وعثمان بن عفان وُأـبن مسعود وعلي بن أب اهللاعلى ید عبد القارئان 

.)وسلمعلیھاهللاصلى(رسول اهللا  ید االعالم على ھؤالءوقرأ ، كعب وزید بن ثابت

   ىتلق   كان ربیب عاصم، يـعمر حفص بن سلیمان بن المغیرة الكوف أبو ھو وحفص

.)ھـ  ١٨٠-٩٠(عاش خالل الفترة، قراءتھعنھ القراءة وضبط 

  : حفص عن عاصم بطریقتین روایة نقلت

  ةـالشاطبیق ـطری: ىـاألول

    يـالشاطب باإلمامالمعروف  يـاَألندلسة فیر القاسم بن يــأب لإلمامقصیدة وھي

.)يـووجھ التھان األمانـي حرز( تسّمى )ھـ٥٩٠-٥٣٨(

  رـالنشة ـطیب طریق: ةـالثانی

 الطرقبلغت  وقد )العشر القراءات يـف النشر( ھنظم فیھا كتاب الجزري ابن لإلمام

طریقة الحمامي من كتاب منھا ، نأخذطریقة)٥٢(شر طیبة الن طریقالصحیحة من 

لقربھا من  الشھرزوريألبى الكرم  )القراءات العشر البواھر يـفلمصباح الزاھر ا(

  .ةـطریق الشاطبی

إحدى ( طریق الحماميطریق الشاطبیة وبین  االختالفي مواضع ـالتال الجدول یبین

)النشرطیبةطرق  
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طریق الحمامي من طریق الشاطبیة منالبیــان           

طرق طیبة النشر احدى

حركات فقط ٤ یمدحركات ٥أو ٤ یمدالواجب المتصل المـّد

ن فقطیحركت یمدحركات  ٥أو ٤ یمدالجائز المنفصل المـّد

من آخر سورة الضحىالتكبیر

الناس سورة آخرى  ـإل

الوجھان التكبیریجوزیرد التكبیرلم

أو تركھ

يـالعین من فاتحة سورتحرف

مریم والشورى

حركات فقط٤یمدحركات٦أو ٤یمد

سورة یوسف في  كلمة
علىاإلشمامیجوز

االختالس أوالنون

اإلشمام فقط علىیجوز

حرف النون

: الكلمات

 ،  الواردة  

القرآن الكریم يـفمواضع ٦ يـف

  حركات ٦ المـّدب تقرأ

أو  الھمزة الفًابإبدال  
مد بدونبالتسھیل 

  ركاتح ٦ المـّدب تقرأ

   الھمزة الفًا بإبدال

فقط       

 االعراف  يـف: الكلمات
 الصادب ءانتقربالسین  ءانتقر  البقرة يـف

يـفضعف وكلمة ضعفا كلمة
  سورة الروم

دبفتح الضاءانتقر
أو ضمھا 

دابفتح الضءانتقر
فقط         

  سورة يـف    كلمة

الطور 

بالسین فقط تقرأبالسین أو الصاد تقرأ

الشعراء سورة يـف   كلمة
بتفخیم الراء أو تقرأ

ترقیقھا
بتفخیم الراءتقرأ

فقط
  سورة  يـف : انالكلمت

الدھر سورة يـفو  النمل

حذف أو إثبات یجوز

   يـفحرف العلة  

حالة الوقف     

بحذف حرف ءانتقر
حالة الوقف فيالعلة  

طیبة النشر طرق  احدى من طریق الحمامي عن عاصم حفصقرأ القارئ بروایة  فإذا

عند  عدم الخلط بین الطریقتین قدر االمكان وینبغي، ة أعالهنعلیھ أن یلتزم باألوجھ المبی

  .التالوة
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  الثانـي الفصـل

  السبعـة رفـاألح

اونزل على سبعة أحرف فاقرؤُأ ھذا القرآن إن()وسلمعلیھاهللاصلى(رسول اهللا قال

حرف السبعة ألالعلماء حول المراد با اختلف وقدرواه البخاري ومسلم،  )ما تیسر منھ

المراد قراءة كل كلمة على سبعة  لیس أنھعلى  التأكیدمع ، ي الحدیث الشریفـالواردة ف

اء السبعة ّرالُق كذلك لیس المراد، وجداي كلمات قلیلة ـف إآلأوجھ إذ ال یمكن ذلك 

  .ي الفصل السابقـف إلیھمالمشھورون والمشار 

كلمات القرآن  يـفطرق التلفظ  حرف السبعةألأن المراد با إلىأشار بعض العلماء  وقد

  ي عھد رسول اهللاـقبائل العربیة التي عاشت فلھجات ال الكریم وحروفھ حسب

  : حددھا أبو عبیده بسبع قبائل ھي وقد  )وسلمعلیھاهللاصلى(

  .وقیل غیر ذلك،  )تمیم والیمن، وكنانھ، وھوازن، وفثقی، وھذیل، وقریش(

  حرف السبعة اختالف القراءات لألسبابألن المراد باإ اهللابن الجزري رحمھ  وقال

  -: ةـبعة التالیالس

)ِسبحی( و)حَسبی(نحو والصورة المعنىيـفالحركات دون التغییر يـفالتغییر : أوًال

  : جل في عاله نحو قولھ)والمعنىالتغییر في الحركات (اإلعراب فقط يـفالتغییر : ًاـثانی

)٣٧آیة البقرة(

 ،ربھ  ھو الذي تلقى الكلمات من )آدم(فاعل بمعنى أن )آدُم(ى ـي األولـف ،

.) كلماٌت (ھو ي الثانیة ـف بینما الفاعل

)تبلو(ي كلمة ـفكما ، الصورة يـفالتغییر  دونوالمعنىالحرف  يـفالتغییر : ًاـثالث

  .ي الحرف والمعنىـي التنقیط إلى التغییر فـختالف بینھما فالأدى اوقد  )تتلو(وكلمة 
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كلمةو )بسطة( كلمة يـفكما ، التغییر في المعنى دونالتغییر في الصورة: ًاـرابع

  أن شكل الكلمة اختلف بسبب تفخیم حرف  إآل واحد الكلمتین يـفالمعنى ف )بصطة(

  .السین

  :  عاله يـفجل  قولھنحو  لمعنىالصورة وا يـفالتغییر : امسًاـخ

)( و )٢١ آیة غافر منكم(.

العكس                   و )ويقتَلون فَيقتُلون(نحو  التغییر في التأخیر والتقدیم: ًاـسادس

.) ويقتُلون فَيقتُلون(

عاله يـفجل  قولھنحو  أو النقصان  الزیادة يـف التغییر: ًاـبعسا

) ١٠٠التوبة آیة( و   كلمة  بزیادة)من(.

  .األلف والھمزة بزیادة )أوصى (  وكلمة )وصى( وكذلك كلمة 

)صلى اهللا علیھ وسلم(حدیث رسول اهللا  يـف سبعةال حرفالمراد باألن بالذكر أ وجدیر

  .محل بحث ودراسة من قبل العلماءحتى اَألن  یزالال  المذكور أعاله
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  لـثالثا لفصـلا

  ي القرآن الكریمـف الضبطحاتلصطم

 يـفال   ُیلفظ وال كتبُی الحرف أن على یدل علة حرف فوق )٥(المستدیر الصفر وضع-

  :عاله يـف جل قولھ نحو ،الوقف يـف وال وصلال

)٢ آیة البینة()٤٧ آیة الذاریات(

 أنھا على یدل متحرك حرف بعدھا التي األلف فوق )( القائم المستطیل الصفر وضع-

:عاله يـف جل قولھ نحو ،وقفًا ال  وصًال نطقُت وال كتبُت

) ساكنحرف  بعدھا یأتـي التي األلف ھملتوُأ )١٢ آیة االعراف

   حرف بعدھا یأتـي التيك حكمھا بالرغم من أن فوقھا المستطیل الصفر وضع من

:عاله يـف جل قولھ نحو ، وقفًا وتثبت وصًال تسقط متحرك

) ٨٩ آیة الحجر(

 أنھ وعلى الحرف ذلك سكون على یدل حرف أي فوق )( صغیرةحاء  رأس وضع-

:عاله يـف جل قولھ نحو ،اللسان یقرعھ بحیث مظھر

 )  ٢٦اَألنعام آیة(

 الحرف إدغام على یدليـالتال الحرف تشدید مع السكون عالمة من الحرف تعریة-

:عاله يـف جل قولھ نحو ،ًالكام ي إدغامًاـالثان في األول

) ١٢٢ آیة عمران آل(

 األول  إدغام على یدل يـالتال الحرف تشدید عدم مع السكون المةع من الحرف تعریة-

یدل على  أو )َبَسطت ،فّرطتم ،وال من ،یقول من(: نحوناقصًا ي إدغامًاـالثان يـف

:نحو تالیھ جنس من قلبُی حتى دغمُم ھو وال اللسان یقرعھ حتى ظھرُم ھو فال إخفائھ

.)ثمرة من ،تحتھا من(
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 عدم مع الساكنة النون فوق أو نالمنوَّ من ةـالثانی الحركة بدل )م(صغیرة یمم وضع-

:ي عالهـقولھ جل ف نحو، میمًا النون أو التنوین قلب على یدل الباء تشدید

)  ٥ آیةھود(.

)٨٩ آیة لسجدةا (

 إظھار على یدل) ًٍ(:هكذا)كسرتین أو فتحتین أو ضمتین(الحركتین تركیب-

،)١ آیة اتالحجر (  :ي عالهـقولھ جل ف نحو التنوین،

) ٧ آیة لرعد ا(

قولھ جل  نحوالكامل اإلدغام على یدل يـالتال تشدید مع)(الحركتین تتابع-

 آیة النساء (،  )١٣ آیة الغاشیة (:ي عالهـف

١١٠(،) ٨ آیة الغاشیة(
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.عنھ یتھتعر بمنزلة وتتابعھما الحرف

 مع العثمانیة المصاحف يـف المتروكة روفـالح أعیان على تدّل الصغیرة روفـالح-

  :عاله يـفقولھ جل  نحو ،بھا النطق جوبو

) ٨٨ آیة األنبیاء(.

 األصلیة الكتابة حروف بقدر حمرباللون األ روفـالح ھذه كتبونی الضبط علماء وكان

 الحرف على للداللة بتصغیرھا َىِففاكُتذلك الوقت  يـف المطابع يـف ذلك تعّسر ولكن

، البدل على ال المطلق الحرف على النطق يـف لوُعو األصلیة الكتابة من بدًال المتروك

.)٢٤٥ آیة لبقرةا (: عاله يـفقولھ جل  نحو



١٤٧

 يـفكما  أشھرسینبال النطق أن على الصاد دّل فوق السینتوضعفإن 

:لفظ يـف وذلك أشھر بالصاد النطق أن على دّل الصاد تحت السین وضعت إنو



 المـّد على ًازائد ًادم مده ضرورة على یدل الحرف فوق)~(العالمة ھذه وضع-

 لفأ على للداللة العالمة ھذه تستعمل وال :نحو¡یعيالطب األصلي

   تكتب بل المصاحف بعض يـف خطًأ ضعُو كما )آمنوا(: نحو مكتوبة لفأ بعد محذوفة

 بعدھا لفأ و بھمزة.  

 رقم على وبرقمھا اآلیة انتھاء على بھیئتھا تدل رقم جوفھا يـف التي المحالة الدائرة-

  : عاله يـفقولھ جل اآلیة نحو آخر يـف دائمًا وتوجد¡السورة يـف اآلیة تلك

)٦ آیة عادیاتال(

  .وأرباعھا وأنصافھا واالحزاب االجزاء بدایة على )( العالمة ھذه تدل -

 بعد)( العالمة ھذه وضعو السجدة موجب على یدل الكلمة فوق أفقي خط وضع-

  : عاله يـف جل قولھ نحو السجدة موضع على یدل الكلمة
________



) آیة النحل 

٥٠ – ٤٩(

 الراء حرف تحتأو وضع دائرة مطموسة  )(الشكل معینة الوسط خالیة نقطة وضع-

:عاله في جل قولھ في والواردةالیاء إلى األلف وإمالة الكسرة إلى الفتحة إمالة على یدل
)٤١ آیة ھود (

 المطابع يـف ذلك تعّسر فلما حمراء دائرة یضعونھا الذین یقومون بتنقیط المصحف وكان

  .المعّین الشكل إلى دلُعذلك الوقت  يـف
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 المیم آخر فوق أو وضع دائرة مطموسة)(الشكل معینة الوسط خالیة نقطة ضعو-

  : ي عالهـجل ف قولھ من المشددة النون قبیل

)١١ آیة یوسف(الشفتین   ضم وھو اإلشمام على یدل 

  . ضمة المحذوفة الحركة أن إلى إشارة بضمة النطق یرید كمن

 يـف جل قولھ من ةـالثانی الھمزة فوق).(ھكذا )الوسط مسدودة(مصمتة  دائرة وضع-

 الھمزة بین تلفظ يأ تسھیلھا على یدل )٤٤ آیة فصلت(:  عاله

  . واأللف

 على السكت على یدل الكلمات بعض من خیراأل الحرف فوق)س(السین حرف وضع-

 :ھكذا تنفس غیر من یسیرة سكتة بعده ابم وصلھ حال في الحرف ذلك

 الھاء ھذه صلة على یدل مضمومة كانت إذا الغائب ضمیر ھاء بعد صغیرة واو إلحاق-

  : عاله يـف جل قولھنحو  )مد صلة(الوصل حال يـف لفظیة بواو

)٤ آیةالمسد(

 یدل  مكسورة كانت إذا المذكور الضمیر ھاء بعد الخلف ىـإل مردودة صغیرة یاء وإلحاق

  :عاله يـفقولھ جل   حون )مد صلة( أیضًا الوصل حال في لفظیة بیاء صلتھا على

)٥ آیة العادیات(

  : المصاحف يـف الوقف عالمات -

  .الالزم الوقف عالمة  م-

)المصاحف قلیًال  يـفأصبح استعمالھا  ( الممنوع الوقف عالمة  ال -

  .الجائز الوقف عالمة  ج-

  .ىـأول الوصلو الجائز الوقف عالمة -

  .ىـأول الوقفو الجائز الوقف عالمة -

من لیست توقیفیة، وإنما ھي رآن الكریم الق يـف الضبطمصطلحات وجدیر بالذكر أن

    . اجتھاد العلماء، فقد نزل القرآن الكریم بال تنقیط وال تشكیل
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  دـى أحكام التجویـعل ةـعامومالحظات  تنبیھات

:الوةـي التـف فـعدم التكل-أوًال
  : عن األمور التالیة باالبتعاد وذلك الكریم القرآنتالوة  يـفعدم التكلف  ینبغي

  .األكلیمضغ  ھكأنو القارئیبدو فیھا وھي التالوة بطریقة  :تمضیغال-

  علىالزائد  بالضغطإخراج كل الحروف من أقصى الحلق وذلك  أي:الفم تقعیر-

  .الحنجرة وكأن القارئ ینطق حرف العین

  .روف عند التالوةـأي إمالة الح:الفك تعویج-

  .أي ارتجاج الصوت عند التالوة:الصوت ترعید-

  . المشددأي إطالة زمن النطق بالحرف :الشدة تمطیط-

  .طق بالمـّدعند الُن خرىُأنتقال من نبرة الصوت إلى نبرة أي اال: المـّد تقطیع-

   طق الغّنـةُن دعن خرىُأنتقال من نبرة الصوت إلى نبرة أي اال:الغّنـة تطنین-

  . الراء رفحطق ي التضییق وذلك بحبس الصوت عند ُنأ: حصرمة الراءات-

  : ھذا المعنى يـفالسخاوي  علم الدین المرحوم أبو الحسن قال

  اإلتقـان أئمـة   شـأَو    ویروُد لقـرآن      اة الوـِت  ـرومـی  من  یا             

  لوان  ھـفی د ـال م د مـا ـم   أوطا       فِرُم  تحسب التجوید مدًا ال             

  كرانأن تلوك الحرف كالسَّ أو ھمـزة        مـدٍّ د ـبع دد ـأن تش أو             

  غثیان ال    مـن   سامعھـا فیفـر       امتھوعـ  زةـمِبھتفـوه   أن  أو             

  زانــالمی خسرُمك ــوال ت ھـفیـ     طاغیا   تٌك  فال میزان للحرف             

          :الحركـاتإتمـام  -ثانیًا
 أداء الحركات األداء الصحیح وذلك بأن یفتح القارئ فمھ عند  یعني الحركات إتمام

طق وأن یضم شفتیھ عند الُن، طق بحرف األلفالمفتوح كھیئتھ عند الُن بالحرفطق الُن

عند  فكھ األسفلوأن یخفض ، طق بحرف الواوكھیئتھ عند الُن المضمومبالحرف 

 الحرص على عدموینبغي . طق بحرف الیاءعند الُن كھیئتھطق بالحرف المكسور الُن

ھا إنقاص، وال )التمطیط(إشباع الحركات كیال یتولد منھا حرف مد وھذا ما ُیسمى 

.)االختالس(وھذا ما ُیسمى 
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  :ھذا المعنى يـفمنظومتھ  يـفالمرحوم أحمد الطیبي  قال 

  ضمـا   نــالشفتیـ ِ   ـمـضب  إآل  یتمـا        ـنـفل ٍ   مضمـوم   وكـل                

  ـِمــفھِإ  بالفتـح ِ حوـوالمفتـ  یتم      ِ للفم  ٍ نخفاضِبا  نخفاضٍ ا وذو                

  الحركة أصـِلج مخر اـكھشرُی      ھـركمح  تكـن  نإ  روفـالح إذ                

  فِرذي ُعھا الَّي مخرجف والیاء  األلف   ومخرجِ  وواـال رجـمخ أي                

  ـاــمحقق ـن ـك  مــبالض  فاھـھِش     اــطبقتن ن ــل  ارئـــر القــت  نفِإ                

  اـمتّمِ   ھـِـِب  ـق ـالنط ـواجبـوال     ـاــضّم   ـاـم ص ــمنتـق    ھـــأنِب                

   بـتِص فھمـھُ إ منھما  كٍلِ امـتمِإ ب    جـی  سٍرـك وذو ٍ و فتح ذ كذاك                

  : رف والكلماتـح لألحـق الصحیـطالُن ىـعلرص ـالح -ثالثًا
ة نطقًا سلیمًا من حیث اللغـة، وإظھار مخارجھا ـالكلمات القرآنی طقى ُنـالحرص عل -

  .وصفاتھا وضبط حركاتھا ومراعاة األحكام بوضوح

  عند وآخر حرف ة القراءةـحرف بعد الوقف أو عند بدای ولأطق الحرص على ُن -

  .                                     وواضح بشكل مسموعالوقف وذلك 

  . تحسین الصوت وتجویده والترسل بھ والقراءه بتؤدة واطمئنان الحرص على -

  .ةـالساكن روفـالحعلى عدم تحریك  الحرص-

  .ةـقلقلى جانب حروف الـإل ةـالساكن روفـالحالحرص على عدم قلقلة  -

  .السكت یشبھبعضھا عن بعض بما  روفـالحالحرص على عدم تقطیع  -

  .ةـالمفخم روفـالح ة أو ترقیقـالمرقق روفـالحالحرص على عدم تفخیم  -

  . ةـالقلقل خاصةوب روفـالح إظھار صفات يـفالحرص على عدم المبالغة  -

  .والكلمات بما یشبھ صوت التشاجر روفـالحب النفر تجنب -

.نب الوقف القبیح واالبتداء القبیحتج -

  .الحرص على عدم التنفس خالل القراءة دون وقف -

  .الطبیعي أو إنقاصھ عن حركتین المـّدزیادة  الحرص على عدم -

لكي ال یتولد حرف مد عوضًا عن  روفـالحإخفاء  يـفالمبالغة  الحرص على عدم -

  .حركة الحرف السابق للحرف المخفي

وعدم  ، روفـالحمن  غیرهطق بحرف أكثر من زیادة زمن الُن الحرص على عدم -

  .روفـالحغیره من  منطق بحرف أقل  إنقاص زمن الُن



١٥١

  : مـالكریرآن ـالوة القـي تـق فـالتناس -رابعًا
فإذا ة قراءال يـفعلى التناسق  قدر االمكان حرصالقرآن الكریم أن ی  قارئعلى  ینبغي

ى ـینتقل إل آلأو ة نفسھاـھ في المرتبـلیھ أن یستمر بقراءتالتحقیق ع ةـبمرتبالقراءة ب بدأ

ھ القصر أو ـالجائز فی المـّدبقصر  بدأ وإذا. ھـحتى ینھي قراءت ة الحدر أو التدویرـمرتب

  أن یلتزم بقصر النوع ھـعلی، فالعارض للسكون ومد اللین المـّد، كالتوسط أو اإلشباع

ة ـأو المنفصل أو الصل المتصلوإذا بدأ بمد . ھـءتكلما ورد حتى ینھي قرا المـّد نفسھ من

بمقدار أربع  المـّد من نفسھالكبرى بمقدار أربع حركات علیھ أن یلتزم بمد النوع 

بمقدار خمس المـّد ب ھـقراءتھ وكذلك الحال إذا بدأ ـحركات كلما ورد حتى ینھي قراءت

  .حركات

یجوز أن یكون ، فال المـّدأنواع ختلف ة بین مـعلى القارئ أن یراعي العالق ینبغي كما

   دمـیجوز أن یكون  القراءة الواحدة، وال يـفالمتصل  المـّدالمنفصل أطول من  المـّد

  . العارض للسكون المـّد من أطول اللین

  األقوى السببعمل ُأ أحدھما أقوى من اآلخر ّدـلملحرف مد سـببان  يـفمع ُج إذاو

  .سابقًاھ ـالقوة ُأعمال معا كما تم بیان يـف وان تساویا ،يـوُأھمل الثان

  :التخلـص مـن التقاء ساكنیـن -خامسًا

بدایة الكلمة  يـفآخر الكلمة مع حرف ساكن آخر  يـفعندما یلتقي حرف ساكن 

بكسر الحرف الساكن األول، أو  اإّمالالحقة ال بد من التخلص من التقاء الساكنین، 

  : ةـالحاالت التالی يـفوذلك كما ھو مبین  بضمھ، أو بفتحھ، أو بحذفھ،

  : عندما یكون أحد الحرفین التالیین ضم الحرف الساكن األول -أ

)٢١٦ البقرة آیة(:میم الجمع نحو قولھ جل في عاله -

)٥ التوبة آیة (:عاله يـفنحو قولھ جل واو الجماعة اللینیة -

  : ةـة التالیـعندما یكون أحد الحروف الثالث فتح الحرف الساكن األول -ب

 :                     فاتحة آل عمران يـف المیم-

ِمَن:  عاله يـفنحو قولھ جل  ِمْنة ـكلم يـفالنون  -

)١٨٨األعراف آیة(لتعریف نحویاء المتكلم ویتبعھا ال ا -
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:عاله يـفعندما یكون حرف مد نحو قولھ جل  األولحذف الحرف الساكن-ج

) ٢٥ آیة یوسف(

   ةـعند التقاء أي حرفین ساكنین عدا الحاالت المبین كسرالحرف الساكن األول -د

  :عاله يـفقولھ جل  يـفة أحد ـعلى كلم)نون ساكنةُتلفظ(أعاله، نحو تنوین الضم 

) ة ـ، یتم كسر النون الساكن)١الصمد آیة

)أحدنِ  (فُتلفظ للتخلص من التقاء الساكنین

ة ـكلم يـفائھ بحرف ساكن آخر كسر الحرف الساكن األول عند التقوكذلك یتم

)نِعّما(إذا كان األول حرفًا صحیحًا والثانـي ساكنًا سكونًا أصلیًا نحو واحدة 

  .التي سبق بیانھا المـّدإذا كان األول حرف مد أو لین فیتم مده حسب أنواع  اّمأ

  : قطي الحالتین التالیتین فـة واحدة فـي كلمـیجتمع حرفان ساكنان ف أنیمكن 

�˺��ϑήΤϟ�ϥϮϜϳ�ΎϣΪϨϋ�ϦϛΎѧδϟ���Ϊѧϣ�ϑήѧΣ�ϝϭϷ��ϭ���Ϧϴѧϟ�ϑήѧΣ�ϭ���ϑήѧΤϟ�ѧϧΎΜϟϲ˰���˱ΎϨϛΎѧγ

.)ساكنان والنون الیاء(  كلمة يـفكما   علیھ الوقف سببب سكونًا  عارضًا

سكونًا أصلیًا ولیس سكونًا عارضًا ساكنًا يـالثانعندما یكون الحرف الساكن - ٢

.) سكونًا أصلیًا ساكن الالمحرف(ة ـكلم بسبب الوقف مثل

  اإلدغامو إلظـھارا أنواع: سادسًا

�������έΎ˰ѧϬχ: یشمل اإلظـھار اَألنواع التالیـة ·��ˬϦ˰ѧϴϠΜϣ�έΎ˰ѧϬχ ·��ˬϱϮϔѧη�έΎѧϬχ ·��ˬϲѧϘϠΣ�έΎϬχ ·

�������ˬϱή ѧ˰ѧϤϗ�έΎ˰ѧѧϬχ ·��ˬϖѧѧϠτϣ�έΎѧѧϬχ ·��ˬϦ˰ѧѧϳΪϋΎΒΘϣ�έΎ˰ѧѧϬχ ·�ˬϦ˰ѧѧϴδϧΎΠΘϣ�έΎ˰ѧѧϬχ ·�ˬϦ˰ѧѧϴΑέΎϘΘϣ��

.إظھار الم الحرف و م الفعل ، إظھار الم االسم، إظھار الالم األصلیةإظھار ال

��Δ˰ѧϴϟΎΘϟ�ωϮѧϧ˴Ϸ�ϡΎϏΩϹ�ϞϤθϳϭ����ΔѧϨϐΑ�ϡΎѧϏΩ·�)��ϡΎѧϏΩ·�ϭ�ϞѧϣΎϛ���ϡΎѧϏΩ·�κ ϗΎѧϧ(���ήѧϴϐΑ�ϡΎѧϏΩ·�ˬ

��Ϟѧѧόϔϟ�ϡϻ�ϡΎѧѧϏΩ·�ˬϲѧѧδϤη�ϡΎѧѧϏΩ·�ˬϦϴѧѧδϧΎΠΘϣ�ϡΎѧѧϏΩ·�ˬϦϴΑέΎѧѧϘΘϣ�ϡΎѧѧϏΩ·�ˬϱϮϔѧѧη�ϡΎѧѧϏΩ·�ˬΔѧѧϨϏ

  .سابقًا بالتفصیل إدغام الم الحرف كما تم بیانھاو
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لولـمح رینـتم

  تخراجـى اسـعل
  بلـدن سورة الـد مـالتجوی أحكام



















-:

) ٥أو  ٤(مد منفصل یمد بمقدارة ـكلم يـفة ـیالمـّدحكم حرف األلف  .

  .ةـة التالیـالكلم يـفة ھمزة ـحركات جوازًا  َألنھ جاء بعد حرف األلف المـّدی

ة ـة صغرى َألنھ من حروف القلقلـقلقل ة ـكلم يـفقاف حكم حرف ال.

  . ةـوسط الكلم يـفوجاء ساكنًا 

إظھار قمري َألنھ جاء بعدھا حرف    ةـكلم يـفحكم الم أل التعریف  .

   ة كبرى َألنھ من حروفـة، وحكم حرف الدال قلقلـالقمری روفـالحالباء وھو من 

  .ة وتم الوقف علیھـلقلالق
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-: .����ΔϨϛΎѧδϟ�ϥϮѧϨϟ�ϢѧϜΣ�ѧϓ˰ϲ��ΔѧϤϠϛ���˯ΎѧϔΧ·��ϲѧϘϴϘΣ������˯ΎѧΗ�ϑήѧΣ�ΎϫΪѧόΑ�˯ΎѧΟ�Ϫѧϧ˴Ϸ

  . وھو من حروف اإلخفاء

  .ةـة السابقـاآلی يـفة نفسھا ـكما ھي في الكلم ة ـكلم يـفحكام األ.  . قلـب َألنھ جاء بعده حرف باء وھو حرف قلـب  حكم التنوین على كلمة.

-:

����������ϭϮѧϟ�ϑήѧΣ�ϩΪѧόΑ�˯ΎѧΟ�Ϫѧϧ˴Ϸ�Δ˰ѧ˷ϨϐΑ�κةـالتنوین على كلمحكم. ϗΎѧϧ�ϡΎѧϏΩ·��

  . وھو من حروف اإلدغام بغّنـة

  .حروف القلقلة وتم الوقف علیھ قلقلة كبرى َألنھ من حكم الدال في كلمة  .

-:

.��ϝΪѧѧѧϟ�ϢѧѧѧϜΣѧѧѧϓ˰ϲ�ѧѧѧϤϠϛ�Δ �ѧѧѧϠϘϠϗ˰�ѧѧѧϠϘϠϘϟ�ϑϭήѧѧѧΣ�Ϧѧѧѧϣϭ�ϦϛΎѧѧѧγ�Ϫѧѧѧϧ˴Ϸ�ϯήϐѧѧѧλ �Δ�˰Δ

  .ھـولم یتم الوقف علی

.��ϑΎѧѧϘϟ�ϑήѧѧΣ�ϢѧѧϜΣѧѧϓ˰ϲ��ΔѧѧϤϠϛ��ѧѧϠϘϠϘϟ�ϑϭήѧѧΣ�Ϧѧѧϣ�Ϫѧѧϧ˴Ϸ�ϯήϐѧѧλ �ΔѧѧϠϘϠϗ�˰Δ

  . ةـوسط الكلم يـفوجاء ساكنًا 

.��ϒѧϳήόΘϟ�ϝ�ϡϻ�ϢϜΣ�ѧϓ˰ϲ��ѧϤϠϛΔ˰��������ϑήѧΣ�ΎϫΪѧόΑ�˯ΎѧΟ�Ϫѧϧ˴Ϸ�ϱήѧϤϗ�έΎѧϬχ ·

��ѧϳήϤϘϟ�ϑϭήѧΤϟ�Ϧϣ�Ϯϫϭ�ΓΰϤϬϟ˰���ѧϨϛΎδϟ�ϥϮѧϨϟ�ϢѧϜΣϭ�ˬΔ˰�˯ΎѧϔΧ·�Δ��ϲѧϘϴϘΣ�����ΎϫΪѧόΑ�˯ΎѧΟ�Ϫѧϧ˴Ϸ

  .حرف السین وھو من حروف اإلخفاء

  .تم الوقف علیھوقلقلة كبرى َألنھ من حروف القلقلة حكم الدال في كلمة.

-:

������ѧϨϏ�ήѧϴϐΑ�ϞѧϣΎϛ�ϡΎѧϏΩ·˰�����ѧϟ�ϑήѧΣ�ΎϫΪѧόΑ�˯ΎѧΟ�Ϫѧϧ˴Ϸ�Δ�ϡϼ يـفحكم النون الساكنة .  .یھمس َألنھ ساكن ومن حروف الھمس ة ـكلم يـفالحاء حرف .

  .ةـوھو من حروف اإلدغام بغیر غن

.��ΔϨϛΎѧѧδϟ�ϥϮѧѧϨϟ�ϢѧѧϜΣѧѧϓ˰ϲ����˯Ύѧѧϴϟ�ϑήѧѧΣ�ΎϫΪѧѧόΑ�˯ΎѧѧΟ�Ϫѧѧϧ˴Ϸ�Δ˰ѧѧ˷ϨϐΑ�κ ϗΎѧѧϧ�ϡΎѧѧϏΩ·

  .وھو من حروف اإلدغام بغّنـة

ة ـة صغرى َألنھ من حروف القلقلـقلقل ةـكلم يـفحكم حرف القاف .

  . وحرف الراء یفخم ألنھ مفتوح ةـوسط الكلم يـفوجاء ساكنًا 

  .قلقلة كبرى َألنھ من حروف القلقلة تم الوقف علیھ  حكم الدال في كلمة.



١٥٥

-:

  .َألنھما ساكنان من حروف الھمس یھمسانلھاء والكاف في كلمةاحرفا .

  ة َألنھ جاء بعده حرف الالم وھو منـإدغام كامل بغیر غنحكم تنوین.

  .ةـحروف اإلدغام بغیر غن

  .مد عوض یمد حركتین َألنھ تم الوقف على تنوین الفتح حكم ألف.

-:

  .نھ ساكن ومن حروف الھمسیھمس َأل  ةـكلم يـفالحاء حرف.

ة َألنھ جاء بعدھا حرف ـإدغام كامل بغیر غنيـة فـحكم النون الساكن.

  . ةـالالم وھو من حروف اإلدغام بغیر غن

  .إظھار َألنھ جاء بعده حرف یاء وھو حرف إظھار   يـفحكم حرف المیم .

ةـكلم يـفحرف الراء .   یفخم َألنھ مفتوح، وحركة ھاء الضمیر صلة

  . حركات َألن ھاء الضمیر جاء متحركًا بین متحركین وبعده ھمزة) ٥أو  ٤ (كبرى تمد 

  .قلقلة كبرى َألنھ من حروف القلقلة تم الوقف علیھ  حكم الدال في كلمة.

-:  المیم في كلمةحكم حرف.  ظھار َألن بعده نون وھو من حروف اإلظھارإ .  

.����ϢϴѧΠϟ�ϑήѧѧΣ�ϢѧϜΣѧѧϓ˰ϲ�ΔѧѧϤϠϛ���ѧϠϘϠϗ˰�ѧѧϠϘϠϘϟ�ϑϭήѧѧΣ�Ϧѧϣ�Ϫѧѧϧ˴Ϸ�ϯήϐѧѧλ �ΔΔ˰

��˱ΎϨϛΎѧѧγ�˯ΎѧѧΟϭѧѧϓ˰ϲ��ѧѧϤϠϜϟ�ςѧѧγϭ˰����˯ΎѧѧΟ�ϦϛΎѧѧγ�Ϫѧѧϧ˴Ϸ�ήϴϐѧѧλ �ϦϴϠΛΎѧѧϤΘϣ�ϡΎѧѧϏΩ·�ϡϼѧѧϟ�ϢѧѧϜΣϭ�ˬ�Δ

  .بعده حرف الم آخر متحرك

  .صلة صغرى تمد بمقدار حركتین وجوبًاي ـركة ھاء الضمیر فح.

كلمة يـفحرف الیاء الثانـي .  مد لین عارض للسكون یمد بمقدار     

   حركات جوازًا َألنھ ساكن ومفتوح ما قبلھ وجاء بعده حرف ساكن )٦أو  ٤أو  ٢(

  .سكونًا عارضًا بسبب الوقف

-:

��ѧϧ˴Ϸ�Δ˰Ϩ˷ϐΑ�κة ـحكم التنوین على كلم. ϗΎϧ�ϡΎϏΩ·Ϫ������ϭϮѧϟ�ϑήѧΣ�ϩΪѧόΑ�˯ΎѧΟ
Ύѧѧѧϴϟ�ϑήѧѧѧΣѧѧѧϓ˰ϲ��ΔѧѧѧϤϠϛ˯���.  . وھو مز حروف اإلدغام بغّنـة �������������������έΪѧѧѧϘϤΑ�ΪѧѧѧϤϳ�ϥϮϜѧѧѧδϠϟ�ν έΎѧѧѧϋ�Ϧϴѧѧѧϟ�Ϊѧѧѧϣ

��ϛΎѧѧγ�Ϫѧѧϧ˴Ϸ�˱ί)٦أو  ٤أو  ٢( ϮѧѧΟ�ΕΎѧѧϛήΣ�����ϦϛΎѧѧγ�ϑήѧѧΣ�ϩΪѧѧόΑ�˯ΎѧѧΟϭ�ϪѧѧϠΒϗ�Ύѧѧϣ�ΡϮѧѧΘϔϣϭ�Ϧ����
  .سكونًا عارضًا بسبب الوقف
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-:

إدغام شمسي َألنھ جاء بعده حرف كلمة  يـفالم أل التعریف حكم .

 وحكم. وجوبًاالشمسیة، و النون المشددة تغن بمقدار حركتین  روفـالحنون وھو من 

  .ةـوسط الكلم يـفة وجاء ساكنًا ـة صغرى َألنھ من حروف القلقلـحرف الجیم قلقل

حركات جوازًا )٦أو  ٤أو  ٢(وحكم حرف الیاء مد لین عارض للسكون یمد بمقدار 

  . َألنھ ساكن ومفتوح ما قبلھ وجاء بعده حرف ساكن سكونًا عارضًا بسبب الوقف

-:

ة وجاء ـة صغرى َألنھ من حروف القلقلـقلقل ة ـكلم يـفالقاف حرفحكم.

  .ةـوسط الكلم يـفساكنًا 

.�ϒѧѧϳήόΘϟ�ϝ�ϡϻѧѧϓ˰ϲ��ΔѧѧϤϠϛѧѧϧ˴Ϸ�ϱήѧѧϤϗ�έΎѧѧϬχ ·�Ϫ�Ϧϴѧѧόϟ�ϑήѧѧΣ�ϩΪѧѧόΑ�˯ΎѧѧΟ���

�Ϧѧѧϣ�ϮѧѧϫϭѧѧΤϟ˰ϑϭή����ϪѧѧϴϠϋ�ϒѧѧϗϮϟ�ϞѧѧΒϗ�ΔѧѧσϮΑήϣ�˯ΎѧѧΗ�ϪϠѧѧλ �ϱάѧѧϟ�˯ΎѧѧϬϟ�ϑήѧѧΣϭ�ˬΔѧѧϳήϤϘϟ��

  .یھمس َألنھ ساكن ومن حروف الھمس

-:    )٥أو  ٤(مد منفصل یمد بمقدار كلمة يـفیة المـّداأللف حرفحكم.

  .الكلمة التالیة يـفیة ھمزة المـّدحركات جوازًا َألنھ جاء بعد األلف 

قلقلة صغرى َألنھ من حروف القلقلة وجاء ساكنًا كلمة يـفحرف الدال  .

  . یفخم َألنھ مفتوحوسط الكلمة، وحرف الراء   يـف

.اآلیة السابقة يـفالكلمة نفسھا  يـفكما كلمة وحكم.

-:

صلھ تاء یفخم َألنھ مفتوح، وحرف الھاء الذي أ كلمة يـفحرف الراء  .

  .مربوطة قبل الوقف علیھ یھمس َألنھ ساكن بسبب الوقف وھو من حروف الھمس

-:

.ϑήѧѧΣ�˯Ύѧѧτϟѧѧϓ˰ϲ��ΔѧѧϤϠϛ�˯ΎѧѧΟϭ�ΔѧѧϠϘϠϘϟ�ϑϭήѧѧΣ�Ϧѧѧϣ�Ϫѧѧϧ˴Ϸ�ϯήϐѧѧλ �ΔѧѧϠϘϠϗ��

��˱ΎϨϛΎѧѧγѧѧϓ˰ϲ��˯ΎѧѧϔΧ·�ϦϳϮѧѧϨΘϟ�ϢѧѧϜΣϭ�ˬΔѧѧϤϠϜϟ�ςѧѧγϭϲѧѧϘϴϘΣ�˴ϷϮѧѧϫϭ�˯Ύѧѧϔϟ�ϑήѧѧΣ�ϩΪѧѧόΑ�˯ΎѧѧΟ�Ϫѧѧϧ����

  .من حروف اإلخفاء
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���˯ΎѧϔΧ·�ϲѧϘϴϘΣ���������Ϧѧϣ�Ϯѧϫϭ�ϝάѧϟ�ϑήѧΣ�ϩΪѧόΑ�˯ΎѧΟ�Ϫѧϧ˴Ϸ حكم التنوین على كلمة.

  .حروف اإلخفاء

.ϑήѧѧΣ������ϪѧѧϴϠϋ�ϒѧѧϗϮϟ�ϞѧѧΒϗ�ΔѧѧσϮΑήϣ�˯ΎѧѧΗ�ϪϠѧѧλ �ϱάѧѧϟ�˯ΎѧѧϬϟ�ϑήѧѧΣϭ�Ϧϴѧѧδϟѧѧϓ˰ϲ��ΔѧѧϤϠϛ

سیھمسان َألنھما ساكنان ومن حروف الھم.  

-:

  .جاء بعده ذال وھو حرف إ خفاءھ َألن حقیقيإخفاء التنوین على حكم.

 يـف قلقلة صغرى َألنھ من حروف القلقلة وجاء ساكنًاكلمة  يـف القاف.

مربوطة قبل  صلھ تاءوحرف الھاء الذي أ ،وحرف الراء یفخم َألنھ مفتوح ،وسط الكلمة

  .الوقف علیھ یھمس َألنھ ساكن بسبب الوقف وھو من حروف الھمس

-:

َألنھا ساكنة ومن حروف الھمس،تھمسكلمة  يـفالسین حكم .

كلمة     يـفحرف التاء وحرف الھاء الذي أصلھ تاء مربوطة قبل الوقف علیھ حكم .  . خفاءحروف اإل من َألنھ جاء بعده حرف الذال وھو حقیقي وحكم التنوین إخفاء

 یھمسان َألنھما ساكنان ومن حروف الھمس، وحرف الراء یفخم َألنھ مفتوح  

-:

  . دار حركتینتغن بمق  كلمة   يـفالمیم المشددة .

إدغام شمسي َألنھ جاء بعده حرف الم  كلمة يـفحكم الم أل التعریف  .

  .الشمسیة روفـالح آخر وھو من

  .مد بدل تمد بمقدار حركتین جوازًاكلمة يـفحكم األلف األولى .

-:

  إدغام شمسي َألنھ جاء بعدھا حرف كلمة  يـفحكم الم أل التعریف .

   ي قلقلة صغرى َألنھ من ـوحرف الباء الثان، الشمسیة  روفـالحالصاد وھو من 

  .وحرف الراء یرقق ألنھ مكسور وسط الكلمة يـفحروف القلقلة وجاء ساكنًا 

إظھار قمري َألنھ جاء بعده  مة كل يـفحكم حرف الم أل التعریف .

القمریة، وحرف الراء یفخم َألنھ ساكن قبلھ مفتوح،  روفـالححرف المیم وھو من 
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وحرف الھاء الذي أصلھ تاء مربوطة قبل الوقف علیھ یھمس َألنھ ساكن بسبب الوقف 

  .وھو من حروف الھمس

-:

.������ΔѧѧϤϠϛ�ϲѧѧϓ�ϡϼѧѧϟ�ϑήѧѧΣ�ΪѧѧόΑ�ϲѧѧΘϟ�ϒѧѧϟϷ�ϑήѧѧΣ�ϢѧѧϜΣ�Ϟѧѧμ Θϣ�Ϊѧѧϣ�ΪѧѧϤϳ��

  .یھمس َألنھ ساكن وھو من حروف الھمس  حرف الصاد في كلمة.  .حركات وجوبًا َألنھ جاء  بعده ھمزة في الكلمة نفسھا)٥أو  ٤(بمقدار  

.���ϲѧѧϓ�ϒѧѧϳήόΘϟ�ϝ�ϡϻ�ϑήѧѧΣ�ϢѧѧϜΣΔѧѧϤϠϛ��ϩΪѧѧόΑ�˯ΎѧѧΟ�Ϫѧѧϧ˴Ϸ�ϱήѧѧϤϗ�έΎѧѧϬχ ·

�Ϧϣ�Ϯϫϭ�Ϣϴϣ�ϑήΣΤϟ˰ϑϭή��������ϒѧϗϮϟ�ϞѧΒϗ�ΔѧσϮΑήϣ�˯ΎѧΗ�ϪϠѧλ �ϱάѧϟ�˯ΎϬϟ�ϑήΣϭ�ΔϳήϤϘϟ

  .علیھ یھمس َألنھ ساكن ومن حروف الھمس

-:

حرف  إدغام شمسي َألنھ جاء بعدهحكم حرف الم أل التعریف في كلمة .

  .الشمسیة روفـالحالم آخر وھو من 

.یفخم َألنھ مضمومحرف الراء في كلمة .   .مد بدل یمد بمقدار حركتین جوازًاحكم األلف األولى في كلمة  .

-:

  . إظھار َألنھ جاء بعده ھمزة وھي حرف إظھارالمیم في كلمة حرفحكم  .

.یھمس َألنھ ساكن ومن حروف الھمس حكم حرف الصاد في كلمة . .ϑήѧѧΣ�ϭ�Ϧϴѧѧθϟ�ϑήѧѧΣ �������������������ΔѧѧϤϠϛ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧϴϠϋ�ϒѧѧϗϮϟ�ϞѧѧΒϗ�ΔѧѧσϮΑήϣ�˯ΎѧѧΗ�ϪϠѧѧλ �ϱάѧѧϟ�˯ΎѧѧϬϟ

 ساكنان ومن حروف الھمس، و تنفرد  الشین بالتفشيیھمسان َألنھما .  

-: ���ΎѧϬϧ˴Ϸ�ϢΨϔΗ�˯ήϟ�ϭ�ˬϥϮϨϟ�Ϯϫϭ�ϖϗήϣ�ϑήΣ�ΎϬϠΒϗ�ϥ˴Ϸ�ϖϗήΗاأللف في كلمة .  . إظھار َألنھ جاء بعده نون وھو حرف إظھار حكم حرف المیم في كلمة .

�ˬ�ΔϣϮϤѧѧπ ϣ����˯ήѧѧϟ�ϑήѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�ϦϳϮѧѧϨΘϟ�ϢѧѧϜΣϭ������Ϣϴѧѧϣ�ϑήѧѧΣ�ϩΪѧѧόΑ�˯ΎѧѧΟ�Ϫѧѧϧ˴Ϸ�ΔѧѧϨϐΑ�ϡΎѧѧϏΩ·����

یھمس   حرف الھاء الذي أصلھ تاء مربوطة قبل الوقف علیھ في كلمة .  . وھومن حروف اإلدغام بغّنـة

  .َألنھ ساكن ومن حروف الھمس



١٥٩

دـمادة التجوی لمدرسـي ةـاسترشادی ةـأسئل 
 

  -: يـیلا ـّرف مـع -١

الحرف ومستحقھ، اللحن، صحة السند، موافقة رسم حقالتجوید، الترتیل،  علم

الحلقي، اإلظھار الشفوي،  اإلظھاري، التحقیق، الحدر، التدویر، ـالعثمان المصحف

 اإلدغامالكامل،  اإلدغامة، ـبغیر غن اإلدغامة، ـبغن اإلدغام اإلظھار المطلق، اإلدغام،

المتجانسین، المتباعدین، الالم القمریة،  المتقاربین،، تماثلینلـب، الماإلخفاء، القالناقص، 

الغّنـة، المـّد، القصر، التوسط، المـّد األصلي، المـّد  األصلیة،الالم الشمسیة، الالم 

تمكین، مد عارض للسكون، مد صلة، مد متصل، مد  مدالفرعي، مد عوض، مد لین، 

 ،  مد الزم كلمي مثقل، مد الزم حرفي مخفف مخفف،منفصل، مد بدل، مد الزم كلمي 

نفتاح، االالھمس، الرخاوة، اإلطباق،  اإلشمام،مد الزم حرفي مثقل، مد فرق، الروم، 

 القلقلة، التكریر، التفشي،  الصفیر،االستعالء، االستفال، اإلذالق، اإلصمات، 

الوقف القطع،  السكت، النبر، الوقف، الجھر، االستطالة، التفخیم، الترقیق،

  ام،الت الوقفنتظاري، الوقف الالزم، االاالضطراري، الوقف االختباري، الوقف 

، الوقف الكافي، الوقف الحسن، الوقف القبیح، ھمزة الوصل، ھمزة القطع، التسھیل

  .اإلثبات الحذف،الموصول، حرف السبعة،المقطوع،ألاالمحقق،المخرج المقدر، المخرج

  -: يـا یلـى مـة علـر أمثلـذكا -٢

 المیمإخفاء وإدغام وإظھار ، والتنوینة ـقلـب النون الساكنوإخفاء و إدغامو إظھار -

إظھار قمري ، صغیر وكبیر ومتجانسین متقاربینو متماثلین وإدغام إظھار، ةـالساكن

   ، ةـالم الفعل، الم الحرف، الالم األصلی االمر،إظھار الم االسم، الم ، وإدغام شمسي

مد عارض ، صلة كبرى، مد الزم بأنواعھ مدصلة صغرى و مدمتصل، مد منفصل، مد 

القرآن  يـفثالثة مواضع ، دلالبب شبیھ للسكون، مد فرق، مد بدل، مد تمكین، مد

بھا على شكل  ةـالمتصل التأنیثتاءخمسة أسماء تكونعمدًا،  یحرم الوقف علیھا الكریم

  . النبر على ثالث كلمات ،القرآن الكریملكل منھا في  موضعة وذكر ـتاء تأنیث مفتوح
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  -: يـا یلـن مـبی -٣

  .المراتب بینمراتب الترتیل والفرق   -

  . ابتداء القراءة وبین كل سورتین عندأوجھ االستعاذة والبسملة   -

  .مع التمثیل الناقص واإلدغامالفرق بین اإلدغام الكامل   -

  . مع التمثیل الكبیرو الصغیرتجانسین المو المتقاربینو المتماثلین حاالت إدغام  -

  .مواضع الغّنـة ومراتبھا  -

  .الروم واإلشمام علیھاالحاالت التي ال یدخل   -

  .الوجھان التي یجوز فیھاو والتي ترقق فیھا الراءالحاالت التي تفخم فیھا   -

  .الترقیق والتفخیم حیثاأللف من  وحرفالغّنـة  الفرق بین  -

  -: يـا یلـل مـعل -٤

ة ـكلم يـفاإلدغام  إذا جاء بعدھا حرف من حروف الساكنةعدم جواز إدغام النون  -

  .واحدة

   .خالل تالوة القرآن الحروفوترقیق بعض تفخیمینجم أخطاء كثیرة في  -

  .عمدًا القرآن الكریم فيبعض المواضع  عندیحرم الوقف  -

  .ضع في القرآنالتأنیث في مختلف الموا تاءة كیفیة رسم ـینبغي معرف -

  .مد فانھ یمد مدًا طبیعیًا حرف بالرومإذا وقع قبل الحرف الموقوف علیھ  -

  -: يـا یلـد ممـام التجویـرج أحكـستخا -٥

  .الملك والبلد يـسورتة والتنوین من ـأحكام النون الساكن -

  .والقلمي الجن ـمن سورت أحكام المـّد  -

  .ةـالبین ةسور يـفأحكام الراء  -

  .سورة غافر يـفالواردة ة والھمس ـكام القلقلأح -

  .سورة النبأ يـفأحكام التجوید جمیع -
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)١( مـرق قـملح

  ھــتالوت وآداب مـالكری رآنـالق لائـفض

 یوم یشفع أنھ الكریم القرآن فضل من، والذكر سائر من أفضل الكریم القرآن قراءة

:)صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول قال، الدنیا يـف بھ وعمل قرأه لمن القیامة

  :وقال .مسلم رواه )ألصحابھ شفیعًا القیامة یوم یأتـي فانھ القرآن واؤاقر(

 البقرة سورة تقدمھ الدنیا يـف بھ یعملون كانوا الذین وأھلھ بالقرآن القیامة یوم ؤتىُی(

  :وقال .مسلم رواه )صاحبھما عن تحاجان عمران وال

 ورجل، النھار ناءآو اللیل ناءآ بھ یقوم فھو القرآن اهللا اهتآ رجل:اثنتین في إآل حسد ال(

  . ومسلم البخاري أخرجھ )النھار وآناء اللیل آناء ینفقھ فھو ًالما اهللا آتاه

  :فقال القرآن أھل على )صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول أثنى وقد

 أھل ھم الكریم نالقرآ أھل(: قال ؟ اهللا رسول یا ھم من: قیل )الناس من ھلینأ هللا إن(

  :فقال ةـالقیام یوم القرآن تالوة أجر عظم وبین. أحمد رواه )وخاصتھ اهللا

 درجة ةـآی بكل ویصعد فیقرأ، واصعد وارق اقرأ ةالجنَّ دخل إذا القرآن لصاحب یقال(

 يـف القرآن أثرتالوة )صلى اهللا علیھ وسلم( بین كما. أحمد رواه )معھ شئ آخر یقرأ حتى

 فیھ یقرأ ال الذي والبیت، خیره یكثر القرآن فیھ قرأُی الذي البیت إن( :فقال البیوت

  .البزاز بكر أبو الحافظ رواه)خیره یقل القرآن

   عاله، يـف جل اهللا لوجھ لغیرھم وعلموه الكریم القرآن تعلموا الذین ھم الناس وخیر

    .البخاري رواه )وعلمھ القرآن تعلم من خیركم(:)صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول قال

   :قالأنھ   )صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا عن رسولعثمان بن عفان  وعن

 ارض رب یا یقول ثم، الكرامة تاج فیلبسھِِ، لَِّح رب یا فیقول القیامة یوم القرآن یجئ (

  .الترمذي رواه )حسنة آیة بكل فیزداد رقاو اقرأ لھ فیقال، عنھ فیرضى عنھ

 ویحیيإلیمان، ا یزید أنھ منھا فكثیرة الدنیا يـف وتدبره الكریم آنالقر تالوة ثمرات اأّم

 دویوّل، قسوتھا من ویخلصھا القلوب ویلین، بھا یعلق الذي الران من صھاویخّل القلوب

  .االطمئنان



١٦٢

  :مـالكری رآنـالق الوةـت آداب
 وبعد وبخاصة وقت السحر كاللیل األوقات أفضل يـف الكریم القرآن قراءة تستحب

  : عاله يـف جل لقولھ المغرب صالة الفجر وبعد الةص

)٦ آیة المزمل(

)٧٨  آیة اإلسراء(.

  :عاله يـف جل لقولھ  راكبًا أو  ماشیًا أو  مضطجعًا أو  قاعدًا أو  قائمًا القراءة وتجوز

)١٩١آیة عمران آل(

  .ومساًء صباحًا ونھارًا لیًال الكریم القرآن قراءة من اإلكثار فیستحب

-: يـیل ما تشمل آداب لھا  الكریم القرآن وتالوة

 اهللا ارض بقراءتھ یقصد أن القارئ على ینبغي :عاله يـف لـج هللا الصـخاإل-١

  :  عاله يـف جل لقولھ، وثوابھ

)٥ آیة البینة( 

  : ارةـطھ ىـعل الوةـالت -٢
األكبر،  الحدث من طھارة على یكون أن الكریم قرآنال تالوة یرید من یجب على

  : عاله يـف جل لقولھ،  اهللا لكالم تعظیمًا ویستحب الطھارة أیضًا من الحدث األصغر 

)٨٠و٧٩ :الواقعة(

: ةـلـالقب الـاستقب -٣
  .الجھات أشرف َألنھا الكریم القرآن قراءة أثناء ةـالقبل القارئ یستقبل أن األفضل من

    : وكـالتس -٤
  : الصحیح الحدیث يـف )صلى اهللا علیھ وسلم(اهللا رسول قال

 الكریم القرآن لقارئ السواك فوائد فمن، )بالسواك فطّیبوھا للقرآن طرق أفواھكم إن(

 كالمَل وأن ك،المَل فم في دخلت إآل ًةـآی  یقرأ فال، كَلالَم ذيیؤ أذى فمھ من یخرج ال أنھ

  .باللیل القائم الكریم القرآن قارئ فم على فاه یضع



١٦٣

   : مـالرجی طانـالشی نـم باهللا اذةـاالستع -٥

:عاله يـف جل اهللا قال

)٩٨ آیة لنحلا(

 العلماء وجمھور، مرلظاھراأل الكریم القرآن قراءة عند التعّوذ یجب: العلم أھل بعض قال

  .ذلكب استحبا على

   : ةـالبسمل -٦
 أن ثبت فقد )براءة( سورة غیر سورة كِل أوَل بالبسملة التلفظ على یحافظ أن القارئ على

 تلیھا  التي السورة بابتداء السورة انقضاء یعرف كان )لیھ وسلمصلى اهللا ع( اهللا رسول

  .وبراءة فالاَألن بین ما وھو واحد موضع يـف إآل، بالبسملة

       : مـالكری رآنـالق لـترتی -٧

  : عاله يـف جل اهللا قال

)قراءة سلمة مأ ونعَتت )٤ آیة المزمل     

  .حرفًا حرفًا مفّصلًة قراءة بأنھا )صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول

 كانت: فقال )صلى اهللا علیھ وسلم( النبي قراءة عن ئلُس أنھ أنس عن البخاري يـفو

 -  حركتین الطبیعي المـّد یعني - )الّلھ( یمد ،) الرحیم الرحمن اهللا بسم (:أقر ثم. مدًا

.) الرحیم ( ویمد ) الرحمن(ویمد

  : نصـاتاإل-٨
 أثناء آخر بأمر نشغالاال یجوز وال، حضرھا لمن الكریم القرآن لقراءةاإلنصات  یجب

: عاله يـف جل لقولھ، القراءة

)٢٠٤ آیة األعراف (.

  :ارـالوقو ةـوالسكین وعـالخش -٩

 فؤاده بكل االنتباهو، القراءة أثناء الخشوع على المحافظة والمستمع القارئ على ینبغي

  ویسبح العذاب، ةـآی عند ویتعوذ، الرحمة ةـآی عند اهللا یسأل وان، للقراءة وجوارحھ

  .منھ  فائدة ال بكالم القراءة قطعی إآلو، سجدة ة فیھاـقرأ آی إذا ویسجد، التسبیح ةـآی عند



١٦٤

  : فـالمصح رامـاحت-١٠

�ϲѧϐΒϨϳ��ϰѧϠϋ��ΉέΎѧϘϟ��ϡήѧΘΣ��ϒΤѧμ Ϥϟ��ϼѧϓ��Ϫόѧπ ϳ��ϰѧϠϋ�ν έϷ�ϻϭ��ϊѧπ ϳ��ϪѧϗϮϓ��ΎΌϴѧη�ϻϭ�

  : عاله يـف جل لقولھ، إیاه یناولھ أن أراد إذا صاحبھ ىـإل بھ یرمي

)١٤و ١٣ آیة عبس (

  : مـالكری القرآن قراءة ةـمداوم ىـعل دـالشدی الحرص -١١
 والسنة .كلھ الكریم القرآن یختم أن دون یوما ثالثین من أكثر المسلم على یمر آلأ یفضل

  .یوم كل آیات عشر أ على األقلیقر یستطع لم وان، جزءًا یوم كل یقرأ أن

  : ھـفی راءـوالم مـالكری رآنـالق يـف دالـالج رمـیح -١٢
 القارئ على أشكل إذا بل، شدیدًا تحریمًا فیھ والمراء الكریم القرآن يـف الجدال یحرم

اهللا رسول قال فقد، العلماء یسأل أو السلف كتب من ِھِعمراِج إلى یلجأ أن علیھ، شئ

وقال. أحمد رواه )كفر فیھ المراء فان القرآن في تماروا ال(:)صلى اهللا علیھ وسلم(

 منھ شئ في اختلفتم فإذا، قلوبكم علیھ التقت ما القرآن اقرؤوا(:)صلى اهللا علیھ وسلم(

  . البخاري رواه )عنھ فقوموا

  : ھــلتالوت اعـاالجتم -١٣
:)صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول قال

 نزلت إآل بینھم ویتدارسونھ اهللا كتاب یتلون اهللا بیوت من بیت في قوم اجتمع وما(

)عنده فیمن اهللا وذكرھم، المالئكة وحفتھم، مةالرح وغشیتھم، السكینة علیھم

  .العظیمة والمستحبات السنن من ومدارستھ الكریم القرآن لتالوة فاالجتماع

   : مـالكری رآنـبالق وتـالص نـتحسی -١٤

:)صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول قال

)حسنًا القرآن یزید الحسن الصوت فإن، بأصواتكم الكریم القرآن حسنوا(

   : مـالكری رآنـبالق يـالتغن-١٥

: التغني فمعنى، )بالقرآن یتغن لم من منا لیس(:)صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول قال

  .المتاح الوقت معظم في بھ  التغني أو الصوت تحسین



١٦٥

   : الوةـالت مـتفخی -١٦

 المرأة تقرأ آلأ و، رجًال القارئ كان إذا النساء كصوت بصوت یقرأه آلأ یعني التفخیم

 والمرأة بطبیعتھ الرجل، بطبیعتھ شخٍص كل یقرأ ماوإنَّ، الرجال كصوت بصوت

  .اهللا كالم تالوة عند میوعة وال تشّبھ فال، بطبیعتھا

  : ھــصوت عـرفیف بالقراءة شخص ىـعل شخص رـیجھآلأ -١٧
 اهللا رسول حدیث يـف جاء فقد، القارئ جاور لمن إیذاء فیھ بالقراءة الصوت رفع

 یرفع وال، بعضًا بعضكم یؤذیّن فال لربھ مناٍج كلكم أال(:)صلى اهللا علیھ وسلم(

.)القراءة يـف بعض على بعضكم

   : راءةـالق نـع كّف سـنع إذا-١٨
)صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول عن ھریرة يـأب عن، وغیرھما ومسلم أحمد روى فقد

، یقول ما یدر فلم، لسانھ على القرآن اسُتعِجمف، اللیل من أحدكم قام إذا(: قال أنھ

، اآلیات علیھ تلتبس أو، بغیره الكریم القرآن خلطی لئال وینام یذھب: یعني )فلیضطجع

   فإذا، النعسان یفعلھ امّم ذلك ونحو، فیھ لیست حروفًا ویذكر یھذي أو، ویؤخر فیقدم

  .وینام یذھَب أن علیھ فإن ذلك من شيء جاءه

  : ھاـقراءت نـم ارـكثواإل لـفض لھا يـالت بالسور اءـاالعتن -١٩

 فإنھ لیلة في القرآن ثلث یقرأ أن أحدكم أیعجز(:)صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول قال

 أنھ روایة يـوف )القرآن ُثلث لیلتھ قرأ فقد ةلیل يـف الصمد اهللا أحد اهللا ھو قل  قرأ من

.)أحد اهللا ھو قل سورة علیھم قرأ ثم، آنالقر ثلث علیكم سأقرأ يـفإن حشدواا(: قال

 فضل فیھا التي السور أو باآلیات واالعتناء المتابعة الكریم القرآن یتلو من على ینبغي 

  وتالوة، جمعة یوم ي كلـف الكھف سورة تالوة على یواظبف مضاعف وأجر عظیم

ین عوذتوالم تبارك  سورة وتالوة، الجمعة یوم من الفجر صالة يـف السجدة سورة

  .الصلوات ي أدبارـف الكرسي ةـوآی،  النوم قبل واإلخالص



١٦٦

     : والسجود وعـالرك يـف مـالكری رآنـالق رأـیق الأ -٢٠

 من والسجود الركوع أنَّ  - اهللا رحمھ - تیمیة ابن اإلسالم شیخ ذكره ما ذلك وعلة

 اهللا تسبیح فیھما وإنَّ، الذل مواضع يـف الكریم القرآن قرأُی أن ینبغي فال، الذل مواِضع

  .عاله يـف جل وتعالى سبحانھ

   : التالوة في ةـصعوب یجد الذي الشخص یصبر أن -٢١
 السفرة مع بھ ماھٌر وھو القرآن یقرأ الذي(:) صلى اهللا علیھ وسلم ( اهللا رسول قال

 المشقة  ھذه على صبر لوف )أجران لھ شاق علیھ وھو یقرؤه والذي، البررة الكرام

   .عظیمًا أجرًا رؤَجُی أنھ شك فال استطاع ما یتعلم أن حاولو

   : مـالكری رآنـالق الوةـت دـعن اءـالبك -٢٢

   : المؤمنین ً ممتدحا ي عالهـف جل اهللا قال

)١٠٩ آیة اإلسراء(

:)صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسوللـي َقال  :َقال عنھ اهللا رضي بن مسعود اللَّھ عِبد وعن

 َعَلْیِھ َفَقرْأت، َغْیِري ِمن َأْسمعُھ َأن ُأِحّب يـَِّفِإن َقاَل ُأْنِزَل َوَعَلْیَك َعَلیك أقرأ ُقْلت َعَليَّ اْقَرْأ

:ي عالهـف جلقولھ  َبَلغت َحتَّى النَِّساِء ُسورة



   .البخاري أخرجھ. ِ تْذرفان َعْیَناه َفِإَذا )َأْمِسْك( :َقال

  : عنھ اهللا رضي عباس بن اهللا عبد قرأ ولّما

)جعل)١٩ آیة ق

  .النشیج ویكثر یرتل

  . صادقًا بكاًء كان إذا خشوع دلیل الكریم القرآن قراءة عند والبكاء

  : ھاـتالوت دـعن اتـاآلی رـتدب -٢٣

   الثمرة ھو وتدبر اآلیات. طالقإلا على التالوة آداب أھم یكون أن مرألا ھذا یكاد

: عاله يـف جل اهللا قال وقد ،الكریم القرآنلتالوة ةالحقیقی



١٦٧



ي ـف جل تھمعظ واستحضر اهللا كالم يـف تفكر لمن إآل یحصل ال ذاوھ )٢٩ آیة ص(

 بما والعمل الفھم بھدف یقرأ أنھ واستحضر الكریم القرآن مخاطبات يـف وتأمل عاله

 من المرجوة الثمرة لھ تحصل فال وقلبھ عقلھ دون بلسانھ الكریم القرآن یقرأ أن اّمأ. یتلو

  : عاله يـف جل  اهللا قال. الكریم القرآن تالوة

)٢٤ آیة محمد(

  : رارـسواإل رـالجھ نـبی الوةـالت -٢٤
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.)ةـبالصدق رِسكالُم بالقرآن روالُمِس، ةـبالصدق جاھرمكال بالقرآن جاھرمال(:)وسلم

 تأذىی أو، الریاء یخشى حیُث أفضل اإلخفاء ":قال النووي اإلمام ذكره بما بینھما فیجمع

 غیر يـف أفضل والجھر. "أفضل اإلسرار یكون ذلك فعند النائم یوقظ أو، المصلون

 القارئ قلب یوقظ وَألنھ وجھد، طاقة وبذل صوت رفع من أكثر فیھ العمل َألن ذلك

 تركیزًا، أكثر ویكون ذاتھ القارئ فیستفید، ھـإلی معھس ویصرف الفكر، إلى ھمھ ویجمُع

  . للنشاط وأدعى للنوم وأبعد للشیطان وأطرد

 فأمر الوسنان وأوقظ، الشیطان طردَأ: فقال عمر فسئل یجھر وعمر رُیِس بكر أبو وكان

 شیئًا یخفض أن عمر وأمر، ما شیئًا یرفع أن بكر اأب )صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول

 إذا أخرى مّرًة یجھر ثم صوتھ خفض تعب فإذا فترًة القارئ یجھر أن في حرج الو. ما

  .تنّشط

  : ظـالحف نـم راءةـوالق المصحف يـف راءةـالق -٢٥

  صلى اهللا علیھ ( اهللا رسول عن صحیٍح حدیث يـف المصحف من القراءة مدح جاء

 الشیخ صححھ )فالمصح يـف فلیقرأ ورسولھ اهللا یحب أن سره من( :قال حیث )وسلم

  .مشروعة ي المصحفـف فالقراءة. ناصر



١٦٨

  : حـالری روجـخ أو اؤبـالتث دـعن راءةـالق مـحك  -٢٦

    القراءة عن یمسك أن علیھ، فریح منھ فخرجت الكریم القرآن یقرأ القارئ كان إذا

 علیھ تثاءب، إذا وكذلك، القراءة لمواصلة یتوضأ أن األفضل ومن، الریح تنقضي حتى

  .التثاؤب خالل القراءة عن یمسك أن

  : ىـتعال اهللا ھـلوج مـالكری رآنـالق راءةـق تكون أن -٢٧

، العبادات أعظم من َألنھ ىـتعال اهللا لوجھ احتسابًا الكریم القرآن قراءة تكون أن یجب

  .آخر لغرض قراءتھ وتحرم

  : مـالكری رآنـالق ةـمخالف نـم الحذر-٢٨
 أن وعلیھ ،سبیًال ذلك إلى استطاع ما أحكامھ بقَطُی أن كریمال القرآن قارئ على ینبغي

 نھإف للمنھیات مرتكبًا عاصیًا كان إذا أّما، لھ وشفاًء ونورًا حجًة لیكون، بآدابھ یلتزم

  .القیامة یوم ولعنًة علیھ حجًة یكون

  : مـالكری رآنـالق مـلخت بـالمناس تـالوق ارـاختی-٢٩

 ختم إذا أنھ ورد لما، الصیف في النھار وأول، الشتاء في لیلال أول القارئ یختم أن ینبغي

 ةـالمالئك علیھ صلت النھار أول ختم وإذا، یصبح حتى ةـالمالئك علیھ صلت اللیل أول

  . الصیف في أطول یكون والنھار الشتاء في أطول یكون واللیل، یمسي حتى

  : مـالكری رآنـالق مـخت دـعن اءـالدع -٣٠

 شاء ومن أھلھ ویجمع، شاء بما القارئ یدعو أن الكریم القرآن ختم عند یستحب

  .والرحمة االستجابة أوقات من فانھ، الدعاء في لیشاركوه
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)٢( مـرق قـملح

  مـالكری رآنـالق ظـتحف فـكی

 محمداَألنبیاء والمرسلین  خاتمعلى  المنزل المعجز الخالد اهللا كتاب ھو الكریم القرآن

 نقصُی أو فیھ زادُی أو، بدلُی أو غیرُی أن من بحفظھ اهللا أذن والذي )صلى اهللا علیھ وسلم(

 تلقاه الذي الكتاب، ومغاربھا رضاأل مشارق يـفأیدینا بین الذي الكتاب وھو منھ،

   میناأل الروح جبریل وتلقاه، میناأل الروح جبریل من )صلى اهللا علیھ وسلم( الرسول

ىـإل )صلى اهللا علیھ وسلم( الرسول علمھ والذي ىـوتعال تبارك ةالعز رب من

عمر بن الخطاب،  الفاروق بإشارة الصدیقأبو بكر  جمعھ والذي، طھاراأل أصحابھ

   .علیھ اإلسالم مةأ وأجمعت، جمیعًا عنھم اهللا رضي عفان بن عثمان النورین ذو نھودوَّ

  -: مـالكری لقرآنا حفظى ـعل تساعد التي ةـالعام القواعد

   الصـخاإل: ىـاألول القاعـدة
    من بھ والعنایة الكریم القرآن حفظ وجعل، القصد وإصالح، النیة إخالص وجوب

 القرآن قرأ لمن العظیمة الجوائز تلك ونیل، مرضاتھ وحصول ىـوتعال سبحانھ اهللا أجل

  : عاله يـف جل قال، وحفظھ الكریم



)١١آیة الزمر()٣و ٢ آیةالزمر(

، الشرك عن الشركاء أغنى أنا: ىـتعال اهللا قال(:)صلى اهللا علیھ وسلم(اهللا رسول وقال

.)مسلم رواه()وشركھ تركتھ غیري فیھ معي أشرك  عمًال عمل من

  راءةـوالق قـالنط حـتصحی: ةـالثانی القاعـدة

    بالقرآن النطق تصحیح وجوبھي  االخالص بعد الحفظ طریق يـف خطوة أول

 ال الكریم قرآنوال، متقن حافظ أو مجید قارئ من بالسماع إآل ذلك یكون وال الكریم

   الساًن العرب أفصح وھو )صلى اهللا علیھ وسلم( الرسول أخذه فقد، بالتلقي إآل  ؤخذُی
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 القرآن یعرض )صلى اهللا علیھ وسلم( الرسول وكان ،ًةـشفاھالروح األمین  جبریل من

 العام في وعرضھ، رمضان في واحدة مرة سنة كلالروح األمین  جبریل على الكریم

)صلى اهللا علیھ وسلم( الرسول علمھ كذلكو ، )علیھ متفق( عرضتین یھف يـتوف الذي

 القرآن قراءة في النفس على االعتماد عدمینبغي و .منھم وسمعھ ةـشفاھ ألصحابھ

  .بقواعدھا وعلیمًا العربیةاللغة ب ملمًا الشخص كان لو حتى الكریم

   ومـی لـك ظـالحف ةـسبـد نتحدی: ـةالثالث القاعـدة

  عددًا مثًال، الیوم في حفظھ یستطیع ما یحدد أن الكریم القرآن حفظ یرید من ىعل یجب

 بعد فیبدأ، وھكذا المصحف من صفحات ثالث أو صفحتین أو صفحة أو ، اآلیات من

   مع التكرار یكون أن ویجب. التكراركثرة ب ھـقراءت وتصحیح حفظھ مقدار تحدید

 محبب بإیقاع التغني أن وذلك ،ثانیًا الحفظ تیثبتو ،أوًال السآمة لدفع وذلك، التغني

 على بذلك فیتعرف ةـمعین ةـنغم على اللسان دّوویع الحفظ، على یساعد السمع ىـإل

 عند یطاوعھ ال لسانھ أن القارئ فیشعر، ةـلآلی المعتادة ةـالنغم ختلت عندما رأسًا الخطأ

 الكریم بالقرآن التغني أن جانب ىـإل ھذا، التذكر فیعاود اختلت ةـالنغم وأن، الخطأ

)منا فلیس نآبالقر یتغن لم من(:)صلى اهللا علیھ وسلم( لقولھ مخالفتھ یجوز ال فرض

  .البخاري رواه

   تمامًا ھـحفظ إجادة حتى الیومي المقرر تجاوز عدم :ةـالرابع القاعـدة

 إذا إآل الحفظ يـف جدید مقرر ىـإل نتقلی أآل الكریم القرآن حفظ یرید من على یجب

 یعین ما أن شك وال، الذھن يـف تمامًا حفظھ ما تبیثتل وذلك القدیم المقرر حفظ أتم

 الصالة في بقراءتھ وذلك، واللیل النھار طوال شغلھ الحافظ یجعلھ أن المقرر حفظ على

اتالصلو انتظار أوقات يـفو، نوافللا يـفو، الجھریة ففي إمامًا كان وإن، السریة      ،

 ً مشغوال كان ولو یمارسھ أن ویستطیع الحفظ یسھل الطریقة وبھذه، الصالة ختام يـفو

 تصحیح فقط یكفي وإنما اآلیات لحفظ مخصوصًا وقتًا یجلس لن َألنھ كثیرة بأشغال

 النوافل يـف القراءة يـفو، الصلوات أوقات يـف الحفظ مزاولة ثم، القارئ على القراءة

  يـف تمامًا ثبتت قد حفظھا المقرر اآلیات وتكون إآل اللیل یأتـي ال وبذلك والفرائض

  . الذھن
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  دـواح فـمصح تخدامـاس: ةـالخامس القاعـدة

 كما بالنظر یحفظ نساناإل َألن خاصًا مصحفًا لنفسھ الحافظ یجعل أن الحفظ على یعین مما

 كثرة مع لذھنا يـف تنطبع المصحف يـف ومواضعھا اآلیات صور ، إذ َأنبالسمع یحفظ

 علیھ ویصعب، یتشتت ، فقد مصحفھ الحافظ رغّی فإذا المصحف يـف والنظر القراءة

 فیھ تبدأ الذي الحفاظ مصحف ىالمسمَّ المصحف يـفالحفظ  ویستحسن. جیدًا الحفظ

  .صفحة نوعشر فیھ الجزء یكونو ةـآی نھایة مع وتنتھي ةـآی بدایة مع الصفحة

  ظـالحف قـطری مـالفھ: ةـالسادس القاعـدة

 ولذلك. ببعض بعضھا ارتباط وجھ ةـومعرف  اآلیات فھم الحفظ على یعین ما أعظم من

 اآلیات بعض ارتباط وجھ یعلم وأن، حفظھ یریدما  تفسیر یقرأ أن الحافظ على یجب

  .اآلیات استذكار علیھ سھلیل وذلك القراءة عند الذھن حاضر یكون وأن، ببعض

   الحفظ إتمام بعد إآل أخرى سورة ىـإل نتقالاإل عدم: ةـالسابع القاعـدة

   وربط السورة السابقة حفظ إتمام بعد إآل أخرى ىـإل سورةمن  ینتقل آلأ للحافظ ینبغي

، اآلیات تذكر في وكد فكر عناء ودون، ویسر بسھولة بھا لسانھ یجري وأن، بآخرھا أولھا

   متابعة عن ذھنھ شت لو ىحت تلكؤ دون السور یقرأ أن یجب بل، القراءة ومتابعة

 كثرة من وذلك، استحضار أو عناء دون الكتاب فاتحة القارئ یقرأ كما أحیانًا، يـالمعان

  .نادرًا إآل ةـكالفاتح یكون لن الكریم القرآن سور لكل الحفظ أن مع، وقراءتھا دھایترد

   مـالدائ عـالتسمی: ةـالثامن القاعـدة

  على دائمًا حفظھ یعرض أن یجب بل، وحده فظھح على یعتمد آلأ الحافظ على یجب

   وذلك، متقن حافظ مع، ویستحسن أن یكون ذلك المصحف يـف متابع أو، آخر حافظ

   قد یكون أن یمكن وما، خطأ من القراءة في یدخل أن یمكن ما ىـإل الحافظ ینبھ حتى

  ینتبھ وال، خطًأ السورة الشخص یحفظ ما ًافكثیر، وعي دون وردده القراءة من نسیھ

 یرید من فینظر، النظر تسبق ما كثیرًا القراءة َألن المصحف يـف النظر مع حتى لذلك

 تسمیعھ یكون ولذلك، قراءتھ من الخطأ موضع بنفسھ یرى وال المصحف يـف الحفظ

  .وحفظھ لذھنھ دائمًا وتنبیھًا، خطاءألا ھذه الستدراك وسیلة لغیره الكریم القرآن
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  ةـالدائم ةـالمتابع: ةـالتاسع القاعـدة
:)صلى اهللا علیھ وسلم(اهللا رسول قال كما، الذھن من الھروب سریع الكریم القرآن

.علیھ متفق)عقلھا في بلاإل من تفلتًا أشد لھو بیده نفسي والذي(

   بد فال ولذلك، سریعًا وینساه منھ یھرب حتى قلیًال یتركھ الكریم القرآن حافظ یكاد فال

 القرآن صاحب مثل إنما(:)صلى اهللا علیھ وسلم( اهللا رسول قول، للدائمةا المتابعة من

  .علیھ متفق)ذھبت أطلقھا وإن، أمسكھا علیھا عاھد إن، ةـالمعقل بلاإل صاحب كمثل

   اتـبالمتشابھ ةـالعنای: رةـالعاش القاعـدة
  : عاله يـف جل  قال. وآیاتھ والفاظھ معانیھ يـف متشابھ الكریم القرآن
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  : أشھرھاموضوع،  وال بھذا اھتمت التي الكتب في االطالع بكثرة ذلك على ةـاالستعان

 للخطیب – العزیز اهللا كتاب في المتشابھات یاتآلا بیان - لـالتأوی وغرة لـالتنزی درة-١

  .يـاإلسكاف

  .يـالكرمان نصر بن حمزة بن لمحمود – الكریم القرآن يـف التكرار سرارَأ-٢

   ةـالذھبی ظـالحف نيـس امـاغتن : ةرـعش ةـالحادی القاعـدة
 نیشروالع ةـالثالث إلى الخامسة سن من الذھبیة الحفظ سنوات اغتنم منھو  حتمًا الموفق

    سنوات ھي بل جدًا جیدةعلى الحفظ  نساناإلقدرة  تكون السنوات ھذه ففي تقریبًا

 تقریبًا والعشرین ةـالثالث وبعد ذلك دون قدرتھ كونت الخامسة قبلف،  الذھبیة الحفظ

  وعلى، الصعود في واالستیعاب الفھم خط ویبدأ بالھبوط للحفظ يـالبیان الخط یبدأ

  .ذلك من استطاع ما وَأ اهللا  كتاب حفظ يـف الذھبیة الحفظ سنوات تغلیس نَأ نساناإل
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 وراء ما بعكس جدًا بطیئًا یكون والنسیان، جدًا سریعًا یكون السنه ھذ يـف والحفظ

 سنوات نغتنم أن فعلینا كبیرة بسرعة وینسى، وصعوبة ببطء نساناإل یحفظ حیث ذلك

  .وبناتنا أبنائنا ففي أنفسنا يـف یكن لم إن، ةـالذھبی الحفظ

  : مـالكری رآنـالق ظـلحف اتـاألوق لـأفض

والقلب سكونًا، أكثر النفس فیھا تكون كثیرة الكریم القرآن لحفظ المناسبة األوقات

  -: ةـالتالی األوقات وتشمل، قلیلة فیھا عمالواأل ،راحًة أكثر

  .اللیل من خیراأل ي الربعـف أي السحر وقت -١

  .الضحى وقت حتى الفجر صالة بعد ما وقت -٢

  .فیھ النوم المسلم یتعود لم إذا والعصر الظھر يـصالت بین ما وقت -٣

  .المغرب العصر و يـصالتبین  ما وقت -٤

  .والعشاء المغرب يـصالت بین ما وقت -٥

  .ھادئة عصاباأل تكون حیث عمیق سبات من النھوض وقت -٦

  . ةـوالمراجع الحفظ يـف ةـلرغبا لدیھ أن فیھ  المسلم یرى وقت أي -٧

  : مـالكری رآنـالق ظـلحف نـماكاأل لـأفض

 ذلك بعد ثم، ىـتعال اهللا بیوت ھي الكریم القرآن لحفظ ماكناأل أفضل أن شك ال 

الجلوس ، كالمزعجة صواتواأل والشواغل النجاسات عن البعیدة الطاھرة ماكناأل

 أو، االنتباه تجذب ملصقة مناظر أو ملھیات ھافی یوجد ال ةـھادئ طاھرة ةـي غرفـف

 أي ىـإل الذھاب یمكن المواصفات بھذه غرفة توفرت لم فان، التركیز ذھبُت أصوات

 نحو االتجاه یمكن ذلك یتوفر لم فان، المناسب الھدوء وتوفر الطھارة بشرط آخر مكان

  .ي الحفظـف واالجتھاد ىـتعال باهللا ةواالستعان ةـالقبل

  : مـالكری رآنـالق ظـلحف ةـنفسی ةـحال لـأفض

 ذات وھادئة مستقرة غیبًا الكریم القرآن حفظ یرید لمن النفسیة ةـالحال تكون أن بد ال

 آلأو اهللا، كتاب ي حفظـف راغبة متواضعة، للحق ةـطالب، النوایا ةـطیب، ةـعالی إیمانیات

  .االرتواء أو الشبع يـف مفرطًا أوظمآن،  وال جائعًا نیكو
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  -: مـالكری رآنـالق ظـحف رقـط

  :ھي الكریم القرآن لحفظ طرق ثالث ھناك

  : يـلـالتسلس ظـالحف ةـطریق) ١( 
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ϢѧѧΛ�ϻϝΎѧѧϘΘϧ�ϰѧѧϟ·�ѧѧϳϵΔ˰�ΔѧѧΜϟΎΜϟ�ΎѧѧϬψϔΣϭ�Ύ˱ѧѧψϔΣ�˱ΪѧѧϴΟ�ˬϢѧѧΛ�ΓΩϮѧѧόϟ�Γήѧѧϣ�ϯήѧѧΧ�ϰѧѧϟ·�ѧѧϳϵΔ˰���

ϟϭϷϰ˰�ΎϬΗ˯ήϗϭ�ϊϣ�ϳϵΔ˰�ϴϧΎΜϟΔ˰�ϳϵ�ϭΔ˰�ΜϟΎΜϟΔ˰��˱ΎѧΒϴϏ�ˬ�ϢΘѧϳϭ��φѧϔΤϟ��˱ΎϴΠϳέΪѧΗ��άѧϜϫ��ϰѧΘΣ�

  .تام بإتقان قلب ظھر عن اوحفظھ السورة ةـنھای إلى الوصول

  .ممتاز حفظ على یحصل یتبعھا من أن إآل ةـوشاق ةـمتعب ةـالطریق ھذه تكون قد

:يـالجمع ظـالحف ةـطریق )٢(

 ةـاآلی حفظ یتم بحیث، حده على آیة كل حفظ من نتھاءاال عند اآلیات جمع وتعني

، جیدًا حفظًا وحفظھا ةـالثانی ةـاآلی ىـإل نتقالاال ثم، جیدًا حفظًا السورة من ىـاألول

  محاولة ثم ومن، ةـآی ةـآی الحفظ یتم بحیثالسورة،  ةـنھای ىـإل الوصول حتى وھكذا

 ىـإل النظر مع أقسام إلى ابتقسیمھ أو كامل بشكل اإّم غیبًا ةالواحد سورةال قراءة

 حفظھ تم ما قراءة ذلك بعد یستحسن. ذلك مراأل اقتضى كلما المراجعة خالل المصحف

  .الذاكرة في یثبت بحیث وغیرھا اللیل قیام ةصالك النوافل صالة يـف ةـالطریق بھذه

:مـالمقس ظـالحف ةـطریق )٣(

     ىـإل الربع تقسیم تعني فھي، ةـوالثانی ىـاألول الطریقتین بین وسط الطریقة ھذه

    قسم كل حفظ یتم ذلك وبعد، التسلسلي الحفظ طریقة على قسم كل حفظ فیتم، أقسام

      الربع حفظ یكتمل أو یستقیم حتى بعضب ضھابع قساماأل ربط یتمة، ثم حد على

    إتقان درجة على أساسي بشكل تعتمد أنھا إآل ةـللغای سھلة ةـالطریق ھذه. بأكملھ

  . قسم كل لحفظ ئالقار



١٧٥

 

 الطبعةـ  السوریة العربیة الجمھوریةـ  االسالمي الفجر دارـ  المفھرس المصحفـ 

  .م١٩٩٣ھـ١٤١٤ ةـالثانی

    عثمان الشیخ ةـفضیل تألیف ـ يـالواف التجوید أحكام يـف يـالشاف السلسبیل ابكتـ 

. د  الشیخ ةـفضیل وتعلیق تحقیق، سّمور حسن سعید الشیخ ةـفضیل وتنفیذ إعداد، مراد

  .م٢٠٠٠ ھـ١٤٢٠ ةـالسادس الطبعة ـ علي حسین أحمد

 أحمد. د الشیخ فضیلة ـ الكریم القرآن أحكام تجوید يـف العظیم الرحمن فتح مختصرـ 

  .م٢٠٠٠ ھـ١٤٢٠ ةـالسادس الطبعة ـ علي حسین

 مراجعة ـ القضاه مفلح عصام محمد. د تألیف ـ التجوید ي أحكامـف الواضحـ 
  .م١٩٩٨ ةـالثالث ةـالطبع ـ  القضاه محمد أحمد. ود شكري خالد أحمد. د ومشاركة

 القرآن لتحفیظ الصالحین جمعیة ـ معبد دأحم محمد ـ التجوید علم يـف المفید الملخصـ 

  .م٢٠٠٠ ھـ١٤٢٠ ةـالثامن ةـالطبع الكریم

 ةـالسابع ةـالطبعـ  القارئ الفتاح عبد بن العزیز عبد. د  الشیخ فضیلةـ  المیسر التجویدـ 

  . ھـ١٤٠٥

   . م١٩٨٤ ىـاألول ةـالطبعـ  محیسن سالم محمد. د الكریم القرآن تجوید يـف الرائدـ 

 ةـالطبع  االول الجزء ـ سالم محمد الرؤوف عبد االستاذ ـ التجوید ي فنـرید فالفـ 

 القرآن دار ـ ةـالثالث ةـالطبع الثالث الجزءو الخامسة ةـالطبع يـالثان الجزءو ةـالسابع

  .م١٩٨٦ـ  الكویت دولة ـ االسالمیة والشؤون االوقاف وزارة ـ الكریم

����ѧ˰�ήѧϴϨϤϟ��ѧϓ˰ϲ��ϡΎѧϜΣ��ΪѧϳϮΠΘϟ���ѧ˰�ѧϨΠϟΔ��ΓϭϼΘѧϟ��ϲѧϓ��ΔѧϴόϤΟ��ΔѧψϓΎΤϤϟ��ϰѧϠϋ��ϥήѧϘϟ��ϢϳήѧϜϟ���˰

  .م٢٠٠٤ـ ه١٤٢٥ـ  الھاشمیة االردنیة المملكة

  الحسن الحفیظ عبد أحمد مصطفى االستاذ ـ مطبوع غیرـ  الكریم القرآن تجوید أحكامـ 

  .م١٩٩٠ ـ الكویت دولة



١٧٦

 وزارة ـ الكریم رآنالق دار ـ كاتبھ مأمون االستاذ الشیخ لفضیلة محاضرات مجموعة ـ

  . م١٩٩٠ ـ ١٩٨٦ الكویت دولة ـ االسالمیة والشؤون االوقاف

 ـ الكریم القرآن دار ـ اهللا حسب یوسف االستاذ الشیخ لفضیلة محاضرات مجموعةـ 

  .م١٩٩٠ ـ ١٩٨٦ الكویت دولة ـ االسالمیة والشؤون االوقاف وزارة

 مسجد ـ الزمریق مصطفى رشادمحمد  االستاذ الشیخ لفضیلة محاضرات مجموعةـ 

  .م٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١الھاشمیة ردنیةاأل المملكة ـ عمان ـ العلي تالع حي ـ الوفاق

  .م١٩٨٨ ھـ١٤٠٨ الكویت دولةـ  الخالد فرحان ثانویةـ  الكریم القرآن تحفظ كیفـ 

 العربیة المملكةـ  اهللا الجار إبراھیم بن اهللا جار بن اهللا عبدـ  الكریم القرآن فضائلـ 

  .ھـ١٤١١ ـ ةـالثانی ةـالطبع ـ ودیةالسع

   الكویت دولة يـف محاضرات ومجموعة الكریم القرآن حفظ يـف الذھبیة القواعدـ 

  . الخالق عبد الرحمن عبد الشیخ فضیلةل

  .الكویت دولة ـ بدر ـي أب واحة ـ الكریم القرآن تالوة آدابـ 

  .یتالكو دولةـ  السویدان طارق. د ـ الكریم القرآن إعجازـ 

 اصطالحات - الشریف المصحف لطباعة فھد الملك مجمع ةـالنبوی ةـیندالم مصحف ـ

  .السعودیة العربیة المملكة - الضبط
  .١٩٨٧ الكویت ـ لبد محمد محمود عطا ـ الكریم القرآن تجوید علمـ 

-٢٠٠٠ ىـاألول الطبعةـ  منصور خالد محمد. دـ  التجوید علم يـف الوسیط تنقیحـ 

  .الھاشمیة ردنیةاأل المملكة ـ عمان ـ والتوزیع للنشر لمناھجا دار

    قرأن كیف" برنامج خالل من التجوید ألحكام شرح ـ سوید رشدي أیمن الدكتور ـ

  .ةـالفضائی اقرأ ةـمحط يـف " الكریم القران

ة ـة ـ مدیریـأحكام التالوة والتجوید ـ وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمی ـ

  .٢٠٠١ -ردنیة الھاشمیة المملكة األ  –التعلیم الشرعي 

  تم الكتاب بحمد اهللا


