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  )حقوق الطبع محفوظة للمؤلف(



 

  مــقــدمـــــــة
نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات   إن الحمد هللا،  

وحـده ال  أعمالنا، من يهده اهللا فهو المهتد، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 
عبده ورسوله، بلّغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، صـلى   داًشريك له، وأشهد أن محم
  .حسان إلى يوم الدين، وسلم تسليًما كثيًرابه ومن تبعه بإاهللا عليه وعلى آله وصح

  :وبعد

التجويـد   بتعلّم وتعليم أحكام –وله الحمد والشكر على ذلك  –اهللا تعالى  يفقد أكرمن  
 –مـن كتـب ورسـائل التجويـد      بع قرن من الزمان، قرأت خالل هذه المدة كثيراًرطوال 

ا العلم من أفواه الشيوخ الفضالء في بعض مساجد باإلضافة لتلقّي هذ  -المطّولة والمختصرة 
  .وجامعات فلسطين واألردن والسعودية

وقد استخرت اهللا تعالى في تأليف كتاب جديد في أحكام التجويد يستفيد من محاسـن    
فانشرح صدري : والمبتدئين في تعلّم هذا الفن ويصلح للناشئة .الكتب الحديثة ويتالفى سلبياتها

يجمع بين آداب التالوة وأحكام التجويد، بأسـلوب علمـي،     اا الكتاب مبّسطلذلك،  فكان هذ
  ...وطريقة عصرية، وعرض مقنع جميل

عدم وجـود  : رغم كثرة كتب التجويد في األسواق –إن سبب تأليف مثل هذا الكتاب   
كتاب مبّسط في متناول أيدي أبنائنا طلبة المدارس والمعاهد والجامعـات، حيـث إن مسـاق    

وة والتجويد في جامعاتنا الفلسطينية الزاهرة يختلف إلى حدٍّ كبير عـن دورات ودروس  التال
في أن مدة الدورة في دور : التجويد في دور القرآن الكريم التابعة لدوائر األوقاف اإلسالمية

  !القرآن الكريم سنتان، وفي الجامعات أربعة أشهر

قه التالوة في ضوء السنة النبويـة  وتهمل كثير من دور القرآن الكريم الحديث عن ف  
مـن أبنائنـا طلبـة     كثيـًرا  نومما ينبغي ذكره في هذه المقدمة أ!! الصحيحة والفقه المحرر

 –وخاصة من كليات الهندسة والزراعـة والعلـوم واالقتصـاد واآلداب     –الجامعة األعزاء 
، ةختياريـة حـر  مـادة ا : يأخذون مساق التالوة والتجويد) وخاصة من غير كليات الشريعة(

فكـان مـن   !! مجرد التالوة فضالً عن التجويد –وبعض الطلبة ال يحسن قبل دراسة المساق 
ا في كتاب صغير يسـير، بعـد أن   هالضروري اختصار وتبسيط وتهذيب أحكام التالوة وفقه



 

دت بعض كتب التجويد هذا الفن بكثرة االستثناءات والهوامش والتفريعـات والخالفيـات   عقَّ
أن هذه الكتـب ذكـرت    –كما يقال  –ومما زاد الطين بله .. الجائزة وغير الجائزة واألوجه
مع أن في الصحيح مـا   ؟؟التالوة في أحكامها تعرضواألحاديث الموضوعة والضعيفة  بعض
  !!الضعيف والموضوع عن يغني

 وغيره من الكتب –هذا الكتاب الجديد في أحكام التجويد من الجدير بالذكر أن ف: وبعد  
ال يغني عن تلقّي هذا العلم من أفواه العلماء والشيوخ المتقنين، فما جاء  –و الحديثة أالقديمة 

فيكون بالممارسة : أما التطبيق. عبارة عن نظرية ومعرفة وفهم: في هذا الكتاب من معلومات
  .العملية في حلقة الدرس

ل بنقـد بنـاء أو   كل من يتفض ب ويرضى، وجزى اهللا خيًراحوفق اهللا الجميع لما ي  
سـوى النبـي الرسـول    : وكل إنسان يؤخذ منه ويرّد عليه.. نصيحة طيبة أو تصحيح خطأ

  .المعصوم الخاتم صلى اهللا عليه وسلم

  .والحمد هللا رب العالمين

                                                                 

  المؤلف                                                                     



 

  متــهيـــد
  :في االصطالحلغة وفي التعريف التجويد -1

  .التحسين واإلتقان واإلجادة: التجويد في اللغة

  ).إعطاء حروف القرآن حقها ومستحقها( :وفي االصطالح

وة كالشـدة والرخـا  التي ال تنفك عنه، هو إعطاؤه حقّه من الصفات الالزمة : وحقّ الحرف
  .والقلقلة

التي تعرض له فـي حـال   هو إعطاء الحرف حقّه من الصفات العارضة : ومستحقّ الحرف
  .كالترقيق واإلظهار واإلخفاء. وتذهب عنه في حال آخر

  .قراءتها وأحكام ألفاظ القرآن الكريم: موضوعه -2

ظنا في غير ق بألفاو إتقان النط... كالم اهللا عز وجلفي  صون اللسان عن اللحن: فائدته -3
  .القرآن الكريم

  : ويقسم اللحن إلى قسمين

خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل في قواعد اللغة سواء أخل في المعنى أم لم يخل : جلي :األول 
  .كتغيير حركة بحركة أو حرف بحرف 

على األلفاظ من حيث اإلخالل بأحكام التجويد وعدم إعطاء حروف خطأ يطرأ  :خفي :الثاني
  .رآن حقها من هذه األحكام وهو ال يخل بالمعنى ومفردات الق

القرآن الكريم، ومعلـوم أن القـرآن    ؛لتعلقّه بأشرف الكتب ؛التجويد أفضل العلوم: فضله -4
خيركم مـن  (: قول النبي   المعلم والمتعلم لكتاب اهللا فخراً ُبْسوَح ،الكريم كالم اهللا تعالى
 .رواه البخاري) تعلم القرآن وعلّمه

النقول الثابتة عن علماء القراءات المتصلة السـند   هو مصدر التجويد: بته واستمدادهنس. 5
 .عن طريق التلقّي من أفواه شيوخ هذا الفن ،برسول اهللا 

 .أئمة القراءات، مما تلقوه بأسانيدهم المتصلة جيل عن جيل ):مؤلفه( واضعه .6



 

فظ ضـمن  لبالوتقليده . مشافهة ،)لمعلما(ينبغي تكرار اللفظ المتلقي من فم الشيخ : كيفيته .7
 .األحكام 

   .)فرض عْين على كل مسلم بالغ عاقل (:حكمه. 8

  :ويقسم التجويد إلى قسمين 

وحكمه فرض عين على كـل مسـلم قـارئ    ... وهو تطبيق األحكام  :تجويد عملي: األول
  .للقرآن

  .ماء التجويد دراسة المسائل واألحكام التي وضعها عل وهو: يمتجويد عل: الثاني 

 .وواجب على الكفاية ألهل العلم وحكمه مندوب لعامة المسلمين 



 

  نشأة علم التجويد

الذين آتيناهم الكتاب : ، وقال تعالى"4 :المزمل" ورتل القرآن ترتيال: قال تعالى   
    ".121: البقرة" يتلونه حق تالوته

ن اهللا يحـب أن  إ: ( -  -قال رسول اهللا : يد بن ثابت رضي اهللا عنه قالزوعن   
  .رواه ابن خزيمة). نزليقرأ القرآن كما ُأ

عن  -عليه السالم-ه إياه جبريل أيقرأ القرآن الكريم كما أقر --وكان رسول اهللا       
كما تلقاه من أمين  -رضوان اهللا عليهم-صحابته  --اهللا سبحانه وتعالى، وعلّمه الرسول 
... ن لمن بعدهمووعلّمه التابع. -رحمهم اهللا-بنائهم التابعين الوحي، وعلّمه الصحابة الكرام أل

  .وهكذا إلى أيامنا هذه، وإلى أن يرفع من األرض قبيل قيام الساعة

اللحن الجلي والخفي في  فشا: في دين اهللا أفواجا –وعجًما اعرًب–وبعد أن دخل الناس   
 صـونًا : بوضع قواعـد للتجويـد   –أئمة القراءة –فقام علماء اإلسالم : المجتمعات اإلسالمية

للسان من الخطأ في تالوة القرآن الكريم، واستمدوا ذلك من السنة المطهـرة، ومـن أفـواه    
كتاب اهللا حـق تالوتـه،    يتلون ونبعد أن كان الصحابة والتابع... ملالعلماء العارفين بهذا الع

.. ةوقوة حافظ ،ودة تلقٍّمستقيمة، وفصاحة لسان، وجولهجة  ،منهم على سليقة عربية اعتماًدا
  ....أو أحكام تجويد ،دون تعلم قواعد نحو



 

  القراءات

قراءة عاصم  مثل :اتصل سنده بالنبي  نما ينسب إلى أحد أئمة القراءة مم :ءة هياالقر
   .ءة نافعاوقر

  .لناقله واختالف هذه الكيفيات معزًوا. نيةيعرف به كيفية أداء الكلمات القرآ علم: والقراءات

  :ئمة القراء السبعةأ

 وعاصم بـن  )هـ120ت (، وعبد اهللا بن كثير المكي )هـ118ت ( الشامي عامر ،
ـ 154ت (، وأبو عمرو بن العالء البصري )هـ127 ت(أبي النجود  الكوفي  ، )هـ

، وعلي بن حمزة )هـ169ت(، ونافع المدني )هـ156ت (وحمزة بن حبيب الكوفي 
 ).هـ187ت (الكسائي 

نحن نقـرأ بروايـة   . األئمة رواة كثيرون، واشتهر عن كل قارئ راويانوأخذ  عن هؤالء 
  .حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود

  :سند رواية حفص للرسول صلى اهللا عليه وسلم

حفص عن عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي وأخذ السلمي القـراءة عـن   
ن بن عفان ، علي بن أبي طالب ، زيد بـن  أربعة من كبار الصحابة رضي اهللا عنهم ، عثما

  .ثابت ، أبي بن كعب عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  معلومات عامة عن القرآن الكريم

 هو كالم اهللا المعجز، المنزل على خاتم األنبياء والمرسلين محمد ": القرآن الكريم  
رة الفاتحة والمختوم بسـورة  المنقول بالتواتر، المتعّبد بتالوته، المبدوء بسو بواسطة جبريل،

  .)1( "الناس

  .)2(التنزيل، الوحي ،الفرقان، المصحف، الكتاب، النور، الذكر: سمائهأشهر أ

                                                 

  .1/19مناهل العرفان، : أنظر الزرقاني )1(
  .6التبيان في علوم القرآن، ص: ومحمد الصابوني

 .1/15مناهل العرفان، : الزرقاني )2(



 

حزًبا، عـدد أرباعـه   ) 60(جزًءا عدد أحزابه ) 30(سجدة، عدد أجزائه ) 14(: دد سجداتهع
كلمة، ) 77437(آية، عدد كلماته ) 6236(سورة، عدد آياته ) 114( ه، عدد سورربًعا) 240(

سـورة الكـوثر،   : هسورة البقرة، أقصر سور: ه، أطول سورحرفًا) 323671(روفه عدد ح
فـي سـورة   ) ثم نظر: (في سورة البقرة، أقصر آية فيه -الدْين–آية المداينة : أطول آية فيه

فـي   "وليتلطـف "حرف التاء في كلمة : آية الكرسي، منتصف القرآن: المدثر، أفضل آية فيه
  .  كهفسورة ال

  فضل تالوة القرآن الكريم

إن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة وانفقوا ممـا رزقنـاهم سـراً    : قال تعالى
 وعالنية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنـه غفـور شـكور   

تقشعر منه جلود اهللا نّزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني : وقال تعالى". 30و 29: فاطر"
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اهللا ذلك هدى يهدي به من يشاء ومـن  

  ".32: الزمر" يضلل اهللا فما له من هاد

 ٌرهالذي يقرأ القرآن وهو ما: (قال رسول اهللا : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  
) له أجـران : ع فيه وهو عليه شاقعتوهو يتبه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن 

ـ ان اهللا يرفع بهـذا  : (قال رسول اهللا : وعن عمر رضي اهللا عنه قال. متفق عليه  آنرالق
  .رواه مسلم) أقواماً ويضع به آخرين

وا ؤأقـر ( :يقول سمعت رسول اهللا : وعن أبي أمامه الباهلي رضي اهللا عنه قال  
  .رواه مسلم) عاً ألصحابهالقرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفي

ال حسد إال فـي اثنتـين   ( :قال رسول اهللا : بن عمر رضي اهللا عنهما قالاوعن   
  .متفق عليه..) فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ارجل آتاه اهللا قرآنً

من قرأ حرفاً من كتـاب  ( :قال رسول اهللا : وعن أبن مسعود رضي اهللا عنه قال
م حرف، ولكن ألف حرف والم حرف وميم ال أقول آل –حسنة بعشر أمثالها اهللا فله حسنة، وال

  .رواه الترمذي) حرف

: لصـاحب القـرآن   ليقا: (قال رسول اهللا : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
رواه النسائي ). ق ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤهاتراإقرأ و

  .يوأبو داود والترمذ



 

يـؤّم القـوم   : (قال رسول اهللا : وعن أبي مسعود األنصاري رضي اهللا عنه قال
  .رواه مسلم). أقرؤهم لكتاب اهللا

: ونحن في الصفّة فقال خرج رسول اهللا : وعن عقبه بن عامر رضي اهللا عنه قال
ر إثم أيكم  يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غي

أفال يغدوا أحدكم إلى المسجد فيعلم : يا رسول اهللا كلنا يحب ذلك، قال: وال قطيعة رحم؟ فقلنا
له من ناقتين، وثالث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن  أو فيقرأ آيتين من كتاب اهللا خير

  .رواه مسلم). من اإلبل

  ).اءة القرآنلو طهرت القلوب لم تشبع من قر: (-رضي اهللا عنه-وقال عثمان 

إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيـه علـم   : (-رضي اهللا عنه-وقال ابن مسعود 
  ).ولين واآلخريناأل

بنت أبـي   ءقلت لجّدتي أسما: -رضي اهللا عنهم-وقال عبد اهللا بن عروة بن الزبير 
تـدمع أعيـنهم وتقشـعر    : إذا سمعوا القرآن؟ قالت كيف كان أصحاب رسول اهللا : بكر
  ).لودهم كما نعتهم اهللاج

        !سورة صغيرة أو قصيرة: أن يقال -رحمه اهللا-وكره أبو العالية 



 

  مكريتالوة القرآن الآداب 

  -:)1(ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يتخلق باآلداب اآلتية

وأن ينظف فاه بالسواك، وأن يقرأ في مكـان طـاهر ، وأن   . أن يقرأه على طهاره   .1
وأن يخشع في تالوته وأن يبكـي حـين القـراءة إن     –إن استطاع  –يستقبل القبلة 

 .استطاع، فإن لم يبك ليتباكا، وأن يقرأ بحزن وصوت حسن

المحافظة على التالوة بتدبر، واإلكثار منها، بحيث ال يزيد ختم القرآن عن شـهرين   .2
ال (: قال رسول اهللا : فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: وال يقل عن ثالثة أيام

 .رواه النسائي وأبو داوود والترمذي). يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثالث

مر بآية فيها رحمة سأل اهللا اياها، وإذا مر بآية فيها عـذاب  فإذا : التفاعل مع اآليات .3
... سبح، وإذا مر بآية فيها استفهام قال بلى حاستعاذ باهللا منها، وإذا مر بآية فيها تسبي

: ذات ليلة فافتح بالبقرة فقلـت  صليت مع النبي : ( عنه، قالفعن حذيفة رضي اهللا
ثـم  . يركع بها: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت

إذا مر فيهـا تسـبيح   : يقرأ ترسال.. ثم افتتح آل عمران فقرأها. افتتح النساء فقرأها
 .اه مسلمرو). تعوذ بتعوذمر سؤال سأل، وإذا بسبح، وإذا مر 

  

  مراتب قراءة القرآن الكريم

لتالوة القرآن الكريم ثالثة أساليب تعتمد على إتقان التالوة والسرعة أو الـبطء فـي     
  -:وهذه المراتب هي. القراءة،

وهو المبالغة في اإلتيان بأحكام التجويد، مع التأني البالغ في التالوة وتبيـين  : التحقيق .1
حيـث  : وهذه المرتبة هي قراءة النبي . هدوءالحروف وإتمام الحركات بتمهل و

  .زوجته أم سلمه رضي اهللا عنها بأن قراءته كانت مفسرة حرفاً حرفاً هوصفت

رمـة، مـع مراعـاة أحكـام     ذوهو السرعة في القراءة من غير عجلة أو ه: الحدر .2
 .التجويد، واالبتعاد عن الخطأ الخفي أو الجلي، وهذه المرتبة تصلح للحفظة

                                                 

 .فما بعدها 27التبيان في آداب حملة القرآن، ص: اإلمام النووي )1(



 

 .العجلة والتأني: وهو التوسط بين المرتبتين السابقتين: التدوير .3

  

  أحكام االستعاذة والبسملة

من الشيطان  العليم أعوذ باهللا السميع"، أو "أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم"هي قول  :االستعاذة
فـإذا  : ، وهي ليست آية من القرآن الكريم، وإنما تشرع عند القراءة، لقوله تعـالى "الرجيم
ويجهـر باالسـتعاذة فـي     ".98: النحـل " القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الـرجيم قرأت 

  .التجمعات، ويسّر بها في الخلوات

  :أحكام خاصة باالستعاذة

): اهللا(أو بالضمير العائد على لفظ الجاللـة  ) اهللا(يحرم وصل االستعاذة باسم الجاللة 
أعوذ باهللا من الشـيطان  : (، أو كقوله)يعلمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم اهللا : (كقول القارئ

ويجوز وصل االستعاذة أو الوقـوف  ! لما في ذلك من الكفر وفساد المعنى)!! الرجيم وهو اهللا
  .عليها عدا ذلك

فـي القـول   (، وهي أول آية من سورة الفاتحة "بسم اهللا الرحمن الرحيم"وهي قول : البسملة
. بعض آيـة مـن سـورة النمـل     –باإلجماع  هي آية من كل سورة، وهي: وقيل). الراجح

  .ويستحب اإلسرار بها في الصالة، ويؤتى بها بعد االستعاذة مباشرة

  :بسملةأحكام خاصة بال

إذ ال تستوي الرحمة مع تهديد المشركين والغضـب  : اإلتيان بها في سورة التوبة منعي      
  !!عليهم

التي يؤتى بها مرة  –ك بخالف االستعاذة وال بّد من البسملة عند قراءة أي سورة، وذل      
رة فيـؤتى باالسـتعاذة دون   وإذا كانت القراءة من غير أول السو. واحدة في المجلس الواحد

  .البسملة

لما في ذلك من : وصل البسملة بآخر السورة ثم الوقف بعد ذلك على البسملة منعهذا وي      
  ).واهللا أعلم. (أو الوقف عليها فيما عدا ذلكويجوز البسملة ! شبهة كونها آخر آية من السورة



 

  

  أوجه االستعاذة والبسملة مع القراءة

  .أي وصل االستعاذة بالبسملة بالقراءة: وصل الجميع :الوجه األول

ثم قراءة البسملة والوقف . أي قراءة االستعاذة والوقف عليها: فصل الجميع: الوجه الثاني
  .ثم يبدأ القراءة. عليها

أي وصل االستعاذة بالبسملة، والوقف عليها، ثم يبدأ : وصل األول بالثاني: الثالوجه الث
  .القراءة

أي وصل . الوقف على األول، وهي االستعاذة، ثم وصل الثاني بالقراءة: الوجه الرابع
  .   البسملة بالقراءة

  أوجه القراءة بين آخر سورة األنفال وأول سورة التوبة

من سورة األنفال " عليٌم"أي وصل كلمة . ل بأول سورة التوبةوصل آخر سورة األنفا: أوال
  .من سورة التوبة، مع مراعاة حكم اإلقالب" براءة" بكلمة 

  .ثم اإلتيان باالستعاذة وقراءة أول التوبة". عليم"الوقف على كلمة : ثانياً

   .سكتة لطيفة من غير تنفس" عليم"السكت على كلمة :ثالثاً

  سورة آل عمرانفاتحة قراءة أوجه تنبيه في 

  ".اهللا ال إله إال هو الحّي القيوم. الم"وهي قول تعالى 

  :إذا وصلت الميم من الحرف المقطع بلفظ الجاللة فلها وجهان

  .تحريك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين مع المد الطويل لحرف الياء في الميم: األول

لتقاء الساكنين مع القصر وهو حركتان لحرف الياء تحريك الميم بالفتح للتخلص من ا: الثاني
  .في الميم

  



 

  مخارج الحروف

هو محل خروجه وظهوره وتميزه، أو هو الموضع الذي يشعر المتكلم أنـه  : مخرج الحرف
  .يخرج منه حين النطق به

  .هو المكان الذي فيه أو عنده يظهر صوت الحرف بحيث يتميز عن غيره من الحروفو

دخال الهمزة عليه، والنطق به بعد ، وإتشديد الحرف أو تسكينه: حرفالرج طريقة معرفة مخ
ذلك الحرف يكون مخـرج   و مسكناً فحينما ينقطع الصوت الناشيء عن إخراجأ ،ذلك مشّدداً

  .الحرف

  :أماكن مخارج الحروف

  .ق واللسان والشفتان والخيشوملالجوف والح: هيخروج الحروف خمسة أماكن   

  .فراغ في الفم مما يلي الحلقهو ال: الجوف -أ

ف الساكنة المفتوح ما قبلها مثـل  لاأل :وهي. حروف المّدخرج هو م: وللجوف مخرج واحد
اء الساكنة المكسور ما قبلها مثـل  والي ).وليقُ(:او الساكنة المضموم ما قبلها مثل والو ).القَ(
  ).ايَهوِحنُ: (هي مجموعة في كلمة.  )يلِق(

  .ةوتسمى الحروف الجوفي

 :مخارج ةوله ثالث: الحلق -ب

  .ويخرج منه الهمزة والهاء: الحلققصى أ .1

 .ويخرج منه العين والحاء: وسط الحلق .2

 .ويخرج منه الغين والخاء: الحلق أدنى .3

وهذه الحروف تسمى حروف اإلظهار أو حروف الحلق المجموعة في أول حرف مـن كـل   
  ). أخي هاك علما حازه غير خاسر ( كلمة 

  :وله عشرة مخارج لثمانية عشر حرفاً :اللسان -ج



 

 .القاف: على وتخرج منهللحنك األ لسان مما يلي الحلق محاذًياخرج من أقصى الي .1

سان تحت مخرج القاف مما يلي الحلق، محاذيا للحنك األعلـى،  لخرج من أقصى الي .2
 . ويكون أقرب إلى الفم من مخرج القاف .الكاف: وتخرج منه

  .من قرب اللهاة بين الفم والحلق لخروجهما: "يانلهو"ويقال للقاف والكاف 

الجيم والشـين  : وتخرج منه علىسان مع ما يحاذيه من الحنك األخرج من وسط اللي .3
 .، وهي المتحركة مطلقاً أو الساكنة بعد فتحاللينة والياء

  

التي في الجانب األيمن  العليا يليها من األضراسوما  اللسانإحدى حافتي خرج من ي .4
. وتخرج من األيسر أكثر ). أصعب الحروف مخرجا(وتخرج منه الضاد . يسرأو األ

 .المتيازها بهذا الحرف عن بقية اللغات. وسميت العربية بالضاد

  .إضافة إلى حرف الضاد بالشجريةالجيم والشين والياء وتسمى 

لثة األسـنان  من  همع ما يحاذي أدنى حافتي اللسان إلى جهة طرفه األماميخرج من ي .5
  ).أوسع الحروف مخرجاً(الالم : ، وتخرج منهلعلياا

: رج منـه ، وتخ)أسفل الالم بقليل(ا بأصول الثنايا العليا خرج من طرف اللسان ملتقًيي .6
 . النون المتحركة والمظهرة الساكنة والمشددة

الثنايا لثة ما يحاذيه من ه بالقرب من مخرج النون وظهرمع خرج من طرف اللسان ي .7
 .الراء: منه، وتخرج العليا

 .بطرفه يذلقية، ألنها تخرج من ذلق اللسان أ: وتسمى الالم والنون والراء

على، عداً جهة الحنك األمامي مع أصول الثنايا العليا صاخرج من طرف اللسان األي .8
 .الطاء والدال والتاء :وتخرج منه

 . لخروجها من نطع الفم أي سقفه: يةوتسمى هذه الحروف بالنطع



 

مع إبقاء فرجة قليلة بـين   الثنايا السفلىومن فوق اللسان األمامي  مخرج من طرف .9
الصـاد والسـين   : (حـروف ثالثـة  وتخرج منه . طرف اللسان والثنايا عند النطق

 .)والزاي

ما دقّ من مقدمه وعلـى مـا   : أسلة اللسان أيلخروجها من : وتسمى بالحروف األْسلية
: وتخرج منه .أي رؤوسهما ايا العلياالثنوأطراف مخرج من طرف اللسان األمامي  -10

  .)الظاء والذال والثاء(

سان عند ل، حيث يخرج طرف ال)لحمة األسنان(نسبة إلى اللثة  :مى بالحروف اللثويةوتس
 .النطق بها على حّد اللثة

  :هما مخرجانوفي: الشفتان -د

  .باطن الشفلة السفلى وأطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء: األول  

  .معاً ويخرج منه ثالثة أحرف وهي الواو والباء والميمما بين الشفتين : الثاني        

   .وهي الواو غير المدية .الواو: وعند انفتاحهما .الميم والباء: عند انطباقهما

  .لخروجها من الشفتين: وتسمى هذه الحروف بالشفهية أو الشفوية

   :الخيشوم -هـ

  .هو أقصى األنف: وقيل. الفم خرق األنف المنجذب إلى داخلوهو 

  .المشددتين والمدغمتين والمخفاتينفي الميم والنون : ةمنه الغنّ جوتخر

  . والخيشوم مخرج لصفة الغنة وليست مخرجا لحروف الغنة الميم والنون



 

  صفات الحروف

بحيث تميزه عن غيـره   لحرف عند حصوله في المخرجتعرض لهي كيفية : الصفة  
  .الصفة يمكن التفريق بين مختلف الحروف، وبهذه من الحروف

  :قسمين هما وهذه الصفات تنقسم إلى .سبعة عشر صفةذهب الجمهور إلى أّن عدد الصفات 

  :هي) وضّده خمس(وهو خمس صفات : له ضّد قسم -أ

فحثـه شـخص   (جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الهمس  :هوو :الهمس .1
  ).سكت

عند النطق بالحرف من حروف الجهر وهـي بقيـة   جريان النفس منع  :وهو :الجهر
عظـم وزن قـارئ ذي   : (وحروفه مجموعة في هذه الجملة الحروف سوى الهمس

  ).غص جد طلب

أجد قط (عند النطق بالحرف من حروف الشدة  الصوت جريان وهي انحباس :الشّدة .2
   ).بكت

 وذلـك لضـعف   عند النطق بالحرف من حروف الرخاوة جريان الصوتو :الرخاوة
جميع الحروف ما عدا حروف : وحروف الرخاوة .على المخرج حين النطق هاعتماد

  .الشدة والتوسط

اعتدال الصوت عند الطنق بحروف التوسط لعدم كمال انحباسه كمـا   :هوو: لتوسطا
  ".لن عمر"وحروفه مجموعة في قولنا  .في الشدة وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة

ويرتفع الصوت  علىسان عند التلفظ بالحرف إلى الحنك األوهو ارتفاع الل :االستعالء .3
 ). خص ضغط قظ(وحروف االستعالء مجموعة في قولنا  معه

  .إلـى قـاع الفـم    علىألا انخفاض اللسان عند النطق بالحرف عن الحنك :االستفال
  .ما عدا حروف االستعالء: وحروفه

: طق بحروفه، وسـمي بـذلك  على عند النوهو انطباق اللسان إلى الحنك األ :إلطباقا .4
  .على عند التلفظ بهاقسماً من اللسان ينطبق إلى الحنك األ جميع او ألن



 

  .الصاد والضاد والطاء والظاء: حروفه

بينهمـا  من  صوت، وخروج الاالعلى هو انفتاح قليل ما بين اللسان والحنك :االنفتاح
  .عند النطق بحروفه

من أخذ وجد سعة (مجموعة في قولنا   -ما عدا حروف اإلطباق  – وحروف االنفتاح
  ).فزكى حق له شرب عيثه

وهـو  . وهو خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من طـرف اللسـان   :اإلذالق .5
وحروفه مجموعة فـي قولنـا    .االعتماد عند النطق بالحرف على ذلق اللسان والشفة

 ، )فرمن لب(

منع : ناه في االصطالحومع .حروف االذالق ابمعنى المنع وحروفه ما عد :صماتإلا .6
حروفه من أن يبنى منها وحدها في كالم العرب كلمة رباعية األصول أو خماسـية  

   .لثقلها على اللسان

  :سبع صفات ال ضّد لها وهي: قسم ال ضّد له وهو -ب

الصـاد والسـين   : الطائر يخرج عند نطـق صوت وهو صوت زائد يشبه  :يرالصف .1
 .والزاي

 ةواضطرابه عند النطق به ساكناً حتى يسـمع لـه نبـر   وهي اهتزاز الحرف  :القلقة .2
أو انتهاء النطق بالحرف الساكن بحركة خفيفة، بحيث ال تزيد القلقلة عن حـّد  . قوية

أو صوت زائد قوي، يحصل نتيجة ضـغط الحـرف فـي    . يقلبها إلى حركة ظاهرة
 .نهاومخرجه، ويجب اهتزاز حروفها عند سك

  .ي قبلهابعض الشيء نحو حركة الحرف الذ واألفضل أن يكون اهتزازاً مائالً

وقلقة وأكبر قلقلة كبرى : ، وهي قسمان)قطب جد(مجموعة في قولنا  :وحروف القلقلة خمسة
  .صغرى

هي التي تكون في آخر الكلمة، وتقلقل حال الوقف عليـه، ويكـون    :ةريفالقلقلة الكب
. اهتزازه وسط الكلمةاهتزاز القلقلة فيها عند تسكين الحرف والوقوف عليه أكثر من 



 

فيكون حكمها كالصغرى : أما في حالة الوصل. مجيد، محيط، حق، منيب، بهيج: مثل
  . قّد ضلّوا: تماماً مثل

  ).الحقّ(مثل . التي تكون في الحرف المشدد الموقوف عليه: القلقلة األكبر

: مثـل . هي التي تكون في وسط الكلمة، وهي أخف من الكبـرى  :والقلقلة الصغرى
  .تباه، يْبصرون، يقْتلون، قطْمير، يْدخلوناْج

الواو والياء السـاكنتان  : وهو خروج الصوت بسهولة وامتداد ونعومة، وحرفاه :اللين .3
  .خَوفْ، َصيفْ: مثل. المفتوح ما قبلهما

الـالم  : وحرفاه. وهو ميل الحرف بعد خروجه حتى يتصل بمخرج غيره :االنحراف .4
 .مال بهما إلى غير مخرجهما: ماوإذا لم يتنبه القارئ له. والراء

رأس اللسان عند التلفظ بحرف الراء، أي أن طرف اللسـان ال   ادرتعوهو ا :التكرار .5
يستقر كبقية الحروف عند النطق بالراء بل يرتعد ويتذبذب، بحيث ال يزيد عن مـرة  

 .واحدة

 الحنـك ن ، أي أن الهواء ينتشر بيبالفم عند النطق بالشينالريح  انتشاروهو  :شّيالتف .6
 .واللسان عند النطق بالشين

 .خرهاآوهي امتداد الصوت في مخرج الضاد من أول حافة اللسان إلى  :االستطالة .7

  

  )1(ةـالغنّ

  .هي صوت لذيذ يخرج من الخيشوم وال عمل للسان فيه: تعريفها

  .النون والتنوين والميم: حروفها

يقبض القارئ أصبعه أو يبسط بدون حركة، هي مقدارها ما ال، و)أي ثانية(حركتان : مقدارها
  .تأّن أو سرعة

                                                 
  .من العلماء من عّد الغنة من الصفات، ومن هؤالء ابن الجزري -  1



 

  :وهي: الراجح أّن مراتب الغنة خمس: )1(مراتب الغنّة

  :ويشمل: المشّدد: المرتبة األولى

  ". يمنّون" "إّن المسلمين"ما كان في كلمة   - أ

 :وما كان من كلمتين، ويشمل أربعة أنواع   - ب

. نون الساكنة والتنوين المصحوب بالغنةوهو إدغام ال. اإلدغام التام المصحوب بالغنة: األول
  ".من مال اهللا" " إن نشأ"

  ".كم من فئة: "إدغام الميم الساكنة في مثلها: الثاني

فـي  . إدغام المتجانسين الصغير المصحوب بالغنة، وهو إدغام الباء الساكنة في الميم: الثالث
  ".يا بني اركب معنا:" قوله تعالى

  ". النّور"ة في النون اتفاقا نحو إدغام الالم الشمسي: الرابع

وهو إدغام النون الساكنة والتنوين . المدغم والمراد هنا اإلدغام بالغنة الناقص: المرتبة الثانية
  ".مْن يعمل" "مْن وال. "بالواو والياء

  :المخفي ويشمل: المرتبة الثالثة

  .إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف اإلخفاء الخمسة عشر  - أ

 ".فاحكم بينهم"الميم قبل الباء  إخفاء  - ب

 ".ينْبت."إخفاء الميم المقلوبة من النون الساكنة والتنوين عند مالقاتها الباء  - ت

. ويشمل إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلـق . الساكن المظهر: المرتبة الرابعة
  .وكذلك الميم عند إظهارها

  . ون والميم الخفيفتين المتحركتينالمتحرك المخفف ويشمل الن: المرتبة الخامسة
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وفي المرتبتين األخيرتين يؤتى بأصل الغنة . حركتان في المراتب الثالث األولى: مقدار الغنة
  .في الحرف فقط

  التفخيم والترقيق

  .يدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه) غلظ(ُسمن  :التفخيم

  .الفم بصداهنُحول يدخل على صوت الحرف فال يمتلئ  :والترقيق

  :وتنقسم حروف الهجاء من ناحية التفخيم والترقيق إلى ثالث أقسام

والكسر حيث يطلق عليها أدنـى درجـات   ). في حالتي الفتح والضم(حروف تفخم دائماً . 1
  ).خص ضغط قظ. (التفخيم وهي حروف االستعالء

  :أمثلة على الحروف المفخمة

  .ير، القمر، الغرقخاشعاً، الصابرين، الضالين، الط: المفتوح  . أ

 .ذُوقوا، الطوفان، القمل، ظلم: المضموم  . ب

 .الفقر، نصر، يغفر، نطوي، أظلم: الساكن. ج

ِخالل، ِقيل، ِغسلين، ِطفالً، : مثل: في حالة كسر حروف االستعالء فإنها ال تفخم: مالحظة* 
وكذلك ال ترفق وإنما تبقى نسبيا مفخمة ويطلـق علـى   . ِظال، ِضراراَ، ِصراط

  . تفخيمها ادنى درجات التفخيم درجة

  .-ماعدا الالم والراء –وهي حروف االستفال : حروف ترقق دائماً. 2

  :وهي. حروف تفخم أو ترقق تبعاً لحركتها وحالة الحروف قبلها. 3

وترقـق بعـد حـروف    . قال، صـام : التي تفخم بعد حروف االستعالء مثل: االلف  . أ
 .اقعالم، اسح: مثل). بقية الحروف(االستفال 

 ).اهللا، اللهم(الالم في لفظ الجاللة   . ب

 :تفخم - 1



 

: سواء كانت الفتحة أو الضمة متصلة بها أو منفصلة عنها مثل –بعد الفتح أو الضم   - أ
  .عبد اهللا، تاهللا، واهللا، قالو اهللا

  ).اهللا ال إله إال هو الحّي القيوم. (في حال االبتداء بها   - ب

ا أو منفصلة عنها، أو جاءت بعـد  سواء كانت الكسرة متصلة به –ترقق بعد الكسر  - 2
 .قلِ اللهم، قوماً اهللا، أفي اهللا، ينجي اهللا، بسم اهللا: تنوين لم يوقف عليه، مثل

  

  أحكام النون الساكنة والتنوين

  .التي سكونها ثابت في الوصل والوقفهي : النون الساكنة

وقد تأتي فـي  . ْنم: وفي الحرف مثل. ينّجي: وفي الفعل مثل. صارأن: م مثلوتكون في االس
  .وساكنة في الوصل والوقف. والنون الساكنة ثابتة كتابة ولفظاً .دنْيا: وسط الكلمة مثل

وتفارقه خطاً . هو نون ساكنة زائدة، تلفظ وال تكتب، تلحق آخر االسم لفظاً ووصالً: التنوين
 . ال وقفاخطا ووصال  بعبارة اخرى هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا ال .ووقفاً

  .قولٍ: ر مثلسوتنوين ك. قوٌل: وتنوين ضم مثل. قوالً: تنوين فتح مثل :والتنوين أنواع

  .فتحتان أو ضمتان أو كسرتان :وعالمة التنوين

يلفظ : يحذف في حالتي الرفع والكسر، وفي حالة الفتح: عند الوقف على التنوين: مالحظة *
وهذا ما يسمى بمـد   .الموقوف عليهفي آخر االسم  –دون تنوين  –ألفاً ممدودة 

العوض الذي هو خاص بتنوين الفتح عند الوقف حيث يعوض عنه بتنوين الفتح 
  .  بألف تمد بمقدار حركتين

  . رحيما-رحيماً. غفورا-غفوراً. سماءا-سماًء. ماْء –ماًء . عمْل –عملٍ . عليْم –عليٌم : أمثلة

  :وللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام هي

  .اإلخفاء. 4    .اإلقالب. 3    .اإلدغام. 2    .اإلظهار. 1    

  



 

  ارـاإلظه

   .ا من غير غنة ظاهرةمالنطق بالنون الساكنة والتنوين من مخرجه هو :تعريفه

الهمزة والهـاء والعـين والغـين    : هي –التي تخرج من الحلق  –حروف اإلظهار : حروفه
أخي هاك علمـاً حـازه غيـر    : (وقد جمعها بعضهم في أوائل هذه الكلمات. والخاء
  ).خاسر

ابتعـاد مخرجهـا عـن    : وسبب إظهار النون الساكنة أو التنوين عند أحرف اإلظهار الستة
. طـرف اللسـان   –أو التنـوين   –مخارج حروف اإلظهار، فمخرج النون الساكنة 

  .الحلق: ومخرج اإلظهار

  .نوتأتي حروف اإلظهار بعد النون الساكنة في كلمة واحدة وفي كلمتي

  ).فال يأتي إال في كلمتين: الفتح أو الضم أو الكسر(أما التنوين 



 

  :أمثله على اإلظهار

  التنوين من كلمتين النون الساكنة من كلمتين النون الساكنة من كلمة  حرف اإلظهار

  كفواً أحد  مْن أحد  ينْأون  الهمزة

  سالٌم هي  إْن هو  منْهمر  الهاء

  ةجنٍة عالي  مْن عمل  نْعمتأ  العْين

  غفوٌر حليم  مْن حسنة  ينْحتون  الحاء

  ماًء غدقاً  مْن غير شيء  ضونغفسينْ  الغْين

  قوٌم خصمون  مْن خوف  المنْخنقة  الخاء

  

  امـاإلدغ

هو إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشـدداً  : اإلدغام تعريف
  .من جنس الثاني

إذا جاء بعدهما أحد حروف اإلدغام حرفاً مشـدداً   –أو التنوين  –النطق بالنون الساكنة : أي
  .من جنس حرف اإلدغام، بمقدار حركتين

ادخال النون الساكنة أو التنوين باحد حروف االدغام المجموعـة فـي كلمـة     :ادغام النون
وهو الحرف المدغم ( بحيث يصيران حرفا واحدا مشدداً من جنس الثاني ) يرملون(

  ) . فيه

  ).يرملون: (فه مجموعة في قولناحرو :حروف اإلدغام

  .إدغام بغنة وإدغام بدون غنة: اإلدغام على قسمين :أنواع اإلدغام

  ).ينمو(الياء والنون والميم والواو، المجموعة في كلمة : في حروف اإلدغام بغنة

  .الراء والالم: في حرفي واإلدغام بدون غنة



 

: وقوله تعالى. يس والقرآن الحكيم: الىوال يكون اإلدغام إال في كلمتين، باستثناء قوله تع
ن والقلم وما يسطرون : ي التجويـد فوذلك الختالل المعنى، ويسمى هذا النوع :

فهو فـي أربـع   : أما اإلظهار المطلق من كلمة واحدة. إظهاراً مطلقاً من كلمتين
  .ُبنْيان. الدنْيا. ِصنْوان. ِقنْوان: كلمات في القرآن الكريم هي

 مع الياء والواو وكامال مع النون والميم والراء والـالم  :إدغاماً ناقصاً: غام بغنةإلداويسمى 
  .صفته وهي الغنةالنون الساكنة أو التنوين وبقاء  لذهاب حرف

  . ذاتا وصفةالنون الساكنة أو التنوين لذهاب : إدغاماً كامالً: ويسمى اإلدغام بدون غنة

  :أمثلة على اإلدغام

  المثال مع التنوين مع النونالمثال حرف اإلدغام

  يومئٍذ يصدر  إدغام ناقص – فمْن يعمل  ي

  غفوراً رحيماً  إدغام كامل  – مْن ربهم  ر

  عذاٌب مهين  إدغام كامل  – مْن ماء  م

  مناعٍ للخير  إدغام كامل  – مْن لدنا  ل

  رحيٌم ودود  إدغام ناقص  – مْن واق  و

  يومئٍذ ناعمة  إدغام كامل  – مْن نشاء  ن

  

  

  ب الاإلق

 .هو تحويل النون الساكنة أو التنوين ميماً مخفاة بغنة، كلما وقع بعدها حرف الباء: عريفهت
وأما في التنوين فال يأتي إال . ويأتي اإلقالب في النون الساكنة في كلمة واحدة وفي كلمتين

  .في كلمتين

  .حرف الباء: حرفه



 

  . ال في الخط في اللفظ – ويكون اإلقالب

بنصفها اآلخر والشفتان  اإلتيان بنصف الغنة والشفتان مفتوحتان، واإلتيان :اإلقالبوكيفية 
   .مضمومتان

  :إلقالباأمثلة على 

  مثال مع التنوين مثال مع النون في كلمتين كلمةفيالنونمثال مع  اإلقالبحرف 

  سميٌع بصير  مْن بخل  ينْبغي  ب

  عليٌم بذات  أْن بورك  أنْبئهم  ب

  آياٍت بينات  ْن بعدم  مما تنْبت  ب

  



 

  اء الحقيقيـاإلخف

 –إلدغام واإلظهار نطقاً خفيفاً بدون تشديد اهو النطق بالنون الساكنة أو التنوين بين : تعريفه
ويسـمى  . إذا أتى بعدهما أحد حـروف اإلخفـاء  . بمقدار حركتين –مع بقاء الغنّة 
  .باإلخفاء الحقيقي

ار واإلدغام واإلقالب، والمجموعة في أوائـل  حروف الهجاء باستثناء حروف اإلظه: حروفه
  :كلمات هذا البيت

  الماظضْع  ىم طيباً زْد في تقد    نا كم جاَد شخص قد سماثصفْ ذا 

ويكون اإلخفاء مع النون الساكنة في كلمة واحدة وفي كلمتين، وأما في التنوين فـال  
  .يكون إال في كلمتين

  :أمثلة على اإلخفاء الحقيقي

  مثال مع التنوين مثال مع النون في كلمتين كلمةفيالنونثال معم  اإلقالبحرف 

  ريحاً صرصراً  أْن صدوكم  ينْصرون  ص

  سراعاً ذلك  مْن ذا الذي  لينْذر  ذ

  أزواجاً ثالثة  أْن ثبتناك  منْثورا  ث

  رزقٌ كريم  مْن كان  أنْكاال  ك

  قوماً جبارين   مْن جاء  فأنْجيناه  ج

  دشيٍء شهي  ومْن شكر  منْشورا  ش

  عليٌم قدير  وإْن قيل  ُينْقذون  ق

  ورجالً سلْما  مْن سيئاتكم  ما ننْسخ  س

  دكاً دكاً  ومْن دخله  عنْده  د

  حالالً طيباً  مْن طيبات  انْطلقوا  ط

  وطراً زوجناكها  مْن زوال  أنْزل  ز

  سفرٍ فعدة  مْن فوقهم  لينْفق  ف



 

  قانتاٍت تائبات  مْن تفاوت  ُمنْتهون  ت

  ةُ ضيزىقسم  ومْن ضل  منْضود  ض

  قرًى ظاهرة  إْن ظنا  فانْظر  ظ

  



 

  ام الميم الساكنةـأحك

قد يأتي في وسط الكلمة وقـد  . الحركة، يخرج من بين الشفتين نهي حرف خال م: تعريفها
  .وهي ثابتة وصالً ووقفاً. خرهاآيأتي في 

  :وللميم الساكنة ثالثة أحكام هي

  .إلخفاء، واإلدغام، واإلظهارا

  :اإلخفاء الشفوي -أ

هو النطق بالميم الساكنة في آخر الكلمة على صفة بين اإلدغـام واإلظهـار بغنّـة    : تعريفه
وهـو   .إذا جاء بعدها حرف الباء المتحرك في أول الكلمة الثانيـة : بمقدار حركتين
  . من حيث اللفظ بباالقالأشبه ما يكون 

  .الباء المتحرك في آخر الكلمة: حرفه

  .كلمتين اثنتينوال يكون هذا اإلخفاء إال في 

اإلتيان بنصف الغنّة والشفتان مفتوحتان، واإلتيان بالنصـف اآلخـر   : وكيفية اإلخفاء الشفوي
  .والشفتان مضمومتان

  :أمثلة على اإلخفاء الشفوي

  .يعتصم باهللا، وهم باآلخرة، ربهم بالغيب

  :اإلدغام الشفوي -ب

م المتحركة بعدها في أول الكلمـة  في آخر الكلمة ووقوع المي هو وقوع الميم الساكنة: تعريفه
ويمكن ذكر هذا عند . الثانية، بحيث تصيران ميماً واحدة مسّددة بغنّة بمقدار حركتين

  . الحديث عن أنواع اإلدغام حتى نبين الصغير والكبير والناقص والكامل

  .إلدغام في كلمة واحدة وفي كلمتين كذلكاالميم، ويكون هذا : له حرف واحد هو: حرفه

  :ثلة على اإلدغام الشفويأم



 

  الميم الساكنة من كلمتين  الميم الساكنة من كلمة  حرف اإلدغام

  كنتْم موقنين  )ألف الم ميم(الم   م

  ولكْم ما كسبتم  المص  م

  هْم محسنون  آمن  م
  

  :اإلظهار الشفوي -ج

بعدها أي  إذا وقع: مظهرة بدون غنّة هو النطق بالميم الساكنة الواقعة في آخر الكلمة: تعريفه
وإظهار الميم الساكنة قد يكون . حرف من حروف الهجاء، باستثناء حرفي الباء والميم

في كلمة واحدة وقد يكون في كلمتين، ويجب االنتباه الشديد عند وقوع الفاء أو الـواو  
واحذر  األحرفعند باقي  وأظهرها .ميم الساكنة حيث يجب اإلظهار ال اإلخفاءلبعد ا

  . ن تختفيلدى واو وفاء أ

  .جميع الحروف باستثناء الباء والميم: حروفه

  :إلظهار الشفوياأمثلة على 

  المثال من كلمتين المثال من كلمة حرف اإلظهار

  وهْم فيها  تْمسون  ْم

  انتْم وآباؤكم  انعْمت  ْم

  

  أحكام الِمثلْين والمتقاربْين والمتجانسْين

  :أحكام الِمثلين. 1

  .ةلذان اتحدا َمخَْرجاً وصفهما الحرفان ال: الِمثْالن

  .الثاني متحركاًالحرف األول ساكناً ويكون : والمثالن الصغير



 

   .وجوب اإلدغام :حكمه

  .قْد دخلوا. اضرْب بعصاك، غربتْ تقرضهم: مثل

  :)ماليْه َهلك: (قوله تعالى على الهاء من: تنبيه

  . ها ثالثة احكام الوقف، السكت الجائز، االدغامل

  :قاربْينتأحكام الم. 2

أو صـفة ال  و مخرجـا ال صـفة،   أ، ةهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصـف  :المتقاربان
  .مخرجاً

  .أن يكون الحرف األول ساكناً والثاني متحركاً: المتقاربان الصغير

  ".خلقْكمألم ن" كلمة : مثال

  :أحكام المتجانسْين. 3

  .ةا صفهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجاً واختلف: المتجانسان

  .أن يكون الحرف األول ساكناً والثاني متحركاً: المتجانسان الصغير

  : ويكون في

  .قد تّبين: وهو في الدال مع التاء في قوله تعالى -

 .أثقلت ّدَعَوا اهللا: والتاء مع الدال في قوله تعالى -

 .همت طّائفة: والتاء مع الطاء في قوله تعالى -

 .إذ ظّلمتمى والذال مع الظاء في قوله تعال -

 .يلهث ذّلك: والثاء مع الذال في قوله تعالى -

 .ركب ّمعناا: والباء مع الميم في قوله تعالى -



 

  الالم الساكنة أحكام

  .قد تكون الم االسم أو الم الفعل أو الم الحرف :الالم الساكنة

  :  )أل التعريف(الم التعريف  -1

قمريـة  : النكرة فتعّرفها، وهـي قسـمان  هي الالم الساكنة التي تدخل على األسماء   
  .وشمسية

إذا : وتظهـر وسميت بذلك لظهورها وعدم إدغامها أو إخفائهـا،  : الم اإلظهار القمرية. أ
  ).هإبغ حجك وخف عقيم: (وقعت قبل حروف الهجاء المجموعة في قولنا

  :أمثلة على الم اإلظهار القمرية

، الوسواس، الخناس، الفتاح، العليم، القمر، ، الغني، الحّج، الجنة، الكبيرةاألول، البينّ
  .اليوم، الملك، الهدى

  :الم اإلدغام الشمسية. ب

مجموعة فـي أوائـل    وتدغم فيما يليها من حروف. الالم التي تكتب وال تُلفظ: وهي
  :كلمات هذا البيت

  .زْر شريفاً للكرْم دْع سوء ظنٍّ    تفْز ضفْ ذا نَعْم ْل رحماًصطْب ثم 

حتى يصبحا حرفاً مشـدداً بـدون   : إلدغامها عند التلفظ بها بما بعدها :وسميت بذلك
  .غنّة، باستثناء حرف النون

  :أمثلة على الم اإلدغام الشمسية

الطاّمة، الثواب، الصالة، الراكعون، التائبون، الضالين، الذاكرين، النـاس، الـدين،     
  .السالم، الظالمين، الزكاة، الشمس، الليل

مر، وتقع فـي وسـط   كنة في الفعل الماضي والمضارع واألي الالم الساوه: الم الفعل -2
  .خرهآالفعل وفي 

  :ةرأمثلة لالم الفعل المظه



 

  .وأرسلناك، وألقينا: فعل ماض

  .يلتقطه، يلعبون: فعل مضارع

  .فسأْل، قْل هو: فعل أمر  



 

  .)هل وبل: (الم الحرف الساكنة في حرفي: الم الحرف -3

ألسـنتكم، ألـوانكم،   : لك ولوجودها في االسم وهي من أصوله مثلسميت بذ: االسمالم  -4
  . سلطان، ملجأ

الكلمة ويقع بعدها الفعل المضارع مباشرة ويكـون قبلهـا    ةزائدة عن بني هي: األمرالم  -5
  . الفاء، الواو، ثم

 . ، وليكتب، ويعفوا، ثم ليقطع، ثم ليقضوااإلنسانفليكتب، فلينظر 



 

  الراء ـامأحك

  .التفخيم والترقيق وجواز الوجهين :ث حاالت هيللراء ثال

  :وذلك في الحاالت اآلتية: التفخيم -1

 .بنا، ُيحاوُرُهَر: إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، مثل  .أ 

 .رية، ُبرهانقَ: انت ساكنة بعد فتح أو ضم، مثلإذا ك  .ب 

: حرف استعالء مفتوح، مثـل إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي موصول بها، وبعدها   .ج 
 . مرصاد، فرقة، قرطاس، خمسة كلمات فقط في القرانبلدا، ارصاد، لِمرصا

 .اْرحمهما ربِّ: إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي مفصول عنها، مثل  .د 

 .جعياْر :إذا كانت ساكنة بعد كسر عارض موصول بها، مثل  .ه 

 .لمنِ اْرتضى: إذا كانت ساكنة بعد كسر عارض مفصول عنها، مثل  .و 

 .الكوثَْر، النذُْر: ثلإذا سكنت بعد فتح أو ضم، م  .ز 

ـ هْر، الـدَّ هاْرنَاأل: الياء وقبله فتح أو ضم، مثل إذا سكنت بعد ساكن غير  .ح  ، وْر، األُم
 .اليسر

  -:وذلك في الحاالت اآلتية: الترقيق -2

 .أرِنا، فرِيقاً: إذا كانت مكسورة، مثل  .أ 

 بعدها حرف استعالء مفتـوح،  إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي موصول بها ولم يكن  .ب 
 . وس، فرعون، مرفقاَدْرالِف: مثل

وح في أول الكلمة الثانية، إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعالء مفت  .ج 
 . ومك، وال تصعر خدكقَ ذْرِنأ: مثل

 .كْرالذِّ: وكان قبله كسر، مثل –غير حرف استعالء  –إذا سكنت بعد ساكن   .د 

 .رْيبير، الطَّخ: ، مثل)مّدية أو لين(إذا سكنت بعد ياء ساكنة   .ه 



 

  .ِدْرقُ: إذا سكنت بعد كسر أصلي، مثل  .و 

  :جواز الوجهين -3

  . فرٍق: في حالة الوصل مثل -1

  . مصر، القطر، واألولى في مصر التفخيم والقطر ترقيق: في حالة الوقف مثل -2

  . وألن أصلها ونذري فالترقيق أولى  ونذرفكيف كان عذابي  -3

  . ولى فيها الترقيقأسر، فأسر، يسر، أن اسر واأل -4

أي : أن تقرأ الراء باإلمالـة ينبغي  بسم اهللا مجريها ومرساها: في قوله تعالى: مالحظة *
كمـا  ظ تلفو. لحفص بن سليمانيدة في القرآن الكريم وهي الوح. لف والياءألبين ا

  .باإلنجليزية) A(يلفظ  حرف 



 

  أحكـام المد

  .مدهو إطالة الصوت بأحد حروف ال :المّد

والوا الساكنة المضموم ما  .األلف الساكنة المفتوح ما قبلها: هي: حروف المد الثالثة :وفهحر
  .والياء الساكنة المكسور ما قبلها. قبلها

  .وال تكون هذه الحروف حروف مّد إال إذا سكنت وتحّرك ما قبلها

  . يْل، نوِحيَهاقاْل، يقوْل، ِق: أمثلة

  .يأصلي وفرع: ينقسم المّد إلى :أنواعه

  :المّد األصلي الطبيعي. 1

هو الذي ال تتحقق وال تقوم ذات الحرف إال به، وليس قبله وال بعده همزة، ولـيس  : تعريفه
  .بعده سكون

  .قيل. يقول. قال: أمثلة

ألن صـاحب السـليقة المسـتقيمة    : ألنه أصل للمّد الفرعي، وسمي طبيعيـاً  :وسمي أصلياً
  .نقص منهوالطبيعة السليمة ال يزيد عليه وال ي

ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، واليـاء السـاكنة    األلف الساكنة المفتوًح :حروفه
  ).نوحيها(المكسور ما قبلها، والمجموعة في  قولنا 

  .لسكونلل الوصل، وفي حالة الوقف يتحول إلى مّد عارض احركتان في ح :مقداره

هو اجتماع ياءين األولى مشـددة والثانيـة   مّد التمكين، و: هذا ويلحق بالمّد الطبيعي
  .مّيينأحرف مّد في كلمة واحدة، مثل النبّيين، 

  :المّد الفرعي. 2

  .هو المّد الزائد على المّد الطبيعي بسبب الهمزة أو السكون :تعريفه

  .لتفرّعه إلى عدة فروع: وسمي بذلك



 

  المّد الفرعي بسبب الهمزة

  .مّد متصل ومنفصل وبدل: إلىينقسم المد الفرعي بسبب الهمزة 

  :المد المتصل. أ

هو أن تأتي الهمزة بعد حرف المّد في كلمة واحدة، وسـمي بالمتصـل الواجـب،     :تعريفه
أكثر  ِةدِّالتصال حرف المّد بالهمزة في الكلمة الواحدة، وإلجماع القراء على وجوب َم

  .من المد الطبيعي

الهمزة والوقف  فبشرط تطر ،حركاٍت اً، ستخمس حركات وصالً إلىأربع َمدِّه من  :مقداره
  . عليها

  :أمثلة على المّد المتصل

  .اًئنيئاً مريوء، َهاء، ُسائمين، يشَماء، الصَّالئكة، الّسالَم

والدالـة علـى المفـرد    ) الزائدة عن بنية الكلمة ( يتعلق هذا المد بالهاء : مد الصلة الكبرى
وأن تكون هـذه الهـاء متحركـة    )  ه، فالنقطإنه، له، به، إليه، يؤده( المذكر الغائب 

وواقعة بين متحركين الثاني منهما همزة قطع متحركة ويتولد عن حركة هاء الضمير 
  . جوازا 5-4-2وواو مدية أو باء مدية وحكمها حكم المد المنفصل من 

  .متكمألم يره أحد، من علمه إال بما شاء، فالتقطه ءال فرعون، هذه أنعام، هذه : أمثلة

وأما إذا وقعت هذه الهاء بين متحركين ليس ثانيهما الهمزة فيتولد من حركتها مـد مقـداره   
وهـذا  الصغرى  الصلةويسمى مد  "قال له صاحبه وهو يحاوره") مد طبيعي(ن احركت

  . المد بنوعيه الصغرى والكبرى ال يتحقق إال في حالة الوصل ومن هنا جاء اسمه

  :المد المنفصل. ب

وسمي . ذي يكون حرف المّد فيه في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة الثانيةهو ال :تعريفه
  .قصرهمده والهمزة، ولجواز  نحرف المّد ع النفصال: بالمنفصل الجائز



 

جواز مّده بمقـدار  وذهب بعض القراء إلى . خمس حركات وصالً إلىأربع من  َهمّد :مقداره
ـ . الواحدفي ذلك في المجلس  االستمراربشرط : حركتين : هأما في حالة الوقف علي

  . والحكم الجواز .فيتحول إلى مد طبيعي

  :أمثلة على المّد المنفصل

  .لى اهللاخاف، توبوا ِإى، إني َأسَريها، الذي َأيا َأ

  :مد البدل. ج

ن ال يوجد بعد حـرف المـّد   أهو أن تأتي قبل حرف المّد همزة في كلمة واحدة، و :تعريفه
  .همزة أو سكون

ألنه يبدأ بهمزتين متحركة وساكنة فتحقق الهمزة األولى وتبدل الهمزة الثانيـة   :بذلكوسمي 
   .بحرف مد من صنف حركة الهمزة األولى

  . جوازال: والحكم. حركتان :مقداره

  :أمثلة على مّد البدل

  .ءادم، أوتوا، إيماناً

  المدود بسب السكون

  :المد العارض للسكون. د

المد في الكلمة أي أن حرف المد يأتي في الكلمة حرف رض بعد وقوع السكون العا: تعريفه
  .ألنه في حالة الوصل يكون متحركاً قبل الحرف األخير الذي يسكن بسبب الوقف

 وجوبـاً  ست في حالة الوقف عليه، وحركتان في حالة الوصل إلىأربع  إلىحركتان  :مقداره
  . حيث يتحول إلى مد طبيعي

ال إذا كان ما قبل األلف فتح وما قبل الواو ضم ومـا قبـل   إ: وال يكون المّد عارضاً
الياء كسر، وأن يكون حرف المّد قبل الحرف األخير من الكلمة، وأن يكون في حالة الوقـف  

  .ال في حالة الوصل



 

  :أمثلة على المد العارض للسكون

  .يْن، نستِعوْن، تعلُمْسالناَ

  :المد اللين. هـ

حـرف   –الساكنتين المفتوح ما قبلهما  –الواو أو الياء  للينا فوهو أن يأتي بعد حر :تعريفه
  .في كلمة واحدة –للوقف  –ساكن سكوناً عارضاً 

  .فال يمد اطالقاإلى ست حركات وقفاً، أما وصالً  ةن إلى أربعاحركت :مقداره

  . الجواز: الحكم

 الـواو أو   الوقف على الحرف األخير وأن يكون قبله أحد حروف اللـين  :ويشترط لمد اللين
  . الياء المفتوح ما قبلها

  :أمثلة على مّد اللين

  .، َصْيفْ، قَْوْمتْْي، َبخَْوفْ

  :الفرق بين مّد اللين المّد العارض للسكون

. فـتح وقبلهمـا   الواو والياء الساكنتين  حروف اللين يكون قبل: في مّد اللين .1
لياء كسـر  وقبل ا ضم الواو حروف المد قبل يكون قبل: وفي المد العارض
يكون مد اللين في حالة الوقف فقـط ويـزول فـي حالـة      .وقبل األلف فتح

 . الوصل

  .يتحول في حالة وصله إلى مد طبيعي بمقدار حركتين: وفي المّد العارض

-رحيمـاً : وهو خاص بتنوين الفتح عند الوقف ويمد بمقدار حركتين وجوبا مثل: مد العوض
   .سماءا -غفورا، سماًء-رحيما، غفوراً

  :المّد الالزم. و

فـي   –في كلمـة واحـدة    – اأصلي اسكون حرف ساكن هو أن يأتي بعد حرف المّد :تعريفه
فـي   بعد حرف المـد  األصليالسكون للزوم  الزماحالتي الوصل والوقف، وسمي 



 

. ناالم أصلهاالضالّين حيث الالم المشددة : مثل .الكلمة في الحرف المشدد والمخفف
  . الالم بعد حرف المد ساكنة سكونا اصليا مخفف غير مشدد ءاالن: والمخفف مثل

  .ست حركات :مقداره

  . الوجوب :الحكم

  -:ينقسم إلى أربعة أقسام هي: أقسامه

  .المّد الالزم الكلمي المخفّف. 2    .المّد الالزم الكلمي المثقل. 1

  .المد الالزم الحرفي المخفّف. 4    .المّد الالزم الحرفي المثقل. 3

  :ّد الالزم الكلمي المثقلالم. 1

  .هو أن يأتي بعد حرف المّد حرف ساكن مشدد في كلمة واحدة :تعريفه

نه في كلمة، أل: وكلمياً .أنواعهللزوم السكون بعد حرف المد بكل  أو للزوم مّده :وسمي الزماً
  .ألنه مشّدد: ومثقالً

  .ست حركات :مقداره

  . اللزوم أوالوجوب  :الحكم

  :الالزم الكلمي المثقلأمثلة على المّد 

  .داّبة، تأمرونّي، الحاقّة، الضالّين

، فمثالً كلمة قد يكون في الكلمة الواحدة أكثر من مّد في حالتي الوصل أو الوقف :مالحظة* 
): ونّي(مد الزم كلمي مثقل، و): وأتحاج(ول في األ: فيها ثالثة مدود) يونّتحاّجأ(

  .مد طبيعي: مةفي آخر الكل) ي(مّد الزم كلمي مثقل، و

  :المخفف يالكلمالمّد الالزم . 2

: هو أن يأتي بعد حرف المّد حرف ساكن غير مشدد في كلمة واحدة، وسمي بـذلك  :تعريفه
  .وغير مشدد كلمةألنه في 



 

  .ست حركاتً :مقداره

  . الوجوب أو اللزوم :حكمة

  .نسفي سورة يو) ءاالن: (وال توجد أمثلة على هذا النوع من المّد سوى كلمة

 نعاماألفي سورة ) كَرينءالذِّ(سورتي النمل ويونس، وكلمة  في) ءاهللا(كلمة  :مالحظة :
حيث إن الهمزة فـي أول الكلمـة   : فرقالمّد مد الزم كلمي مثقل ويطلق عليها هما 

ألن سـكون الحـرف األول   : ركاتالخبر، فيجب مّده ست حوفرقت بين االستفهام 
  .رضفيه أصلي الزم وليس بعا ددَّالمش

  . ويجوز عند حفص أن تقرأ هذه الكلمات مع كلمة ءاالن بالتسهيل أيضا

فتقرأ بتحقيق الهمزة األولى وتسهيل ) عند حفص –فال مّد فيها ): ءأعجمي(أما كلمة 
  . أي تقرأ بالتسهيل .الهمزة الثانية

  :المد الالزم الحرفي المثقل. 3

 سكون أصلي -لمقطّعة في أوائل السورفي الحروف ا –هو أن يأتي بعد حرف المّد  :تعريفه
أوسطها حرف مّد وآخرهـا حـرف    -:هجاؤه ثالثة أحرف في حرف الزم مشدد
  .مشّدد

ألن الحرف السـاكن بعـد   : وسمي مثقالً. كلمةن المّد في حرف وليس في أل :وسمي حرفياً
  ).مشّدد(حرف المّد مدغم بما بعده 

  .ست حركات :مقداره

  .  الوجوب :هحكم

  :ى المّد الالزم الحرفي المثقلأمثلة عل

  .لمرالمص، الم، طسم، ا        

  . الالم آخرها ميم والميم أولها ميم فيتم االدغام بينها والتشديد/ ألف ال مد فيها، الم ميم: لما

  :المد الالزم الحرفي المخفّف. 4



 

ون أصلي سك –في الحروف المقطعة في أوائل السور  –هو أن يأتي بعد حرف المّد : تعريفه
  .أوسطها حرف مّد وآخرها ساكن غير مدغم: الزم هجاؤه ثالثة أحرف

وهـذه  ). أي لعدم إدغام الحرف الساكن بعد حرف المّد بما بعده(لعدم تشديده  :وسمي مخففاً
سواء كانت مدغمـة أو غيـر   ). نقص عسلكم: (الحروف مجموعة في قولنا

  . فهي حروف المد الالزم الحرفي .مدغمة

  .ست حركات :مقداره

  . الوجوب أو اللزوم :حكمة

  :أمثلة على المّد الالزم الحرفي المخفّف

  .ن، ص، ق، يس، حم، كهيعص، حم عسق         

  -:مالحظات* 

مجموعة في قولنـا  . أربعة عشر حرفاً: عدد حروف فواتح السور في القرآن الكريم .1
 ).صلة ُسحيراً من قطعك(

 .طعة تسع وعشرون سورةعدد السور التي افتتحت بالحروف المق .2

، وإن جـوازاَ  أربع إلى ست حركات تمّد من): حم عسق(و) هيعصك(الياء في عين  .3
 .كان األفضل أن تمد بمقدار ست حركات

 -:أقسامتنقسم إلى ثالثة ) والتي هي نصف حروف الهجاء(حروف المد الالزم  .4

ف مـّد  ألن األلف ال يوجد في وسطها حر): لما(وهو األلف في : قسم ال يمّد  .أ 
 .ساكن

، وهو خمسة أحرف مجموعـة  )عييوهو المّد الطب(قسم يمد بمقدار حركتين   .ب 
 ).حّي طهر: (في قولنا

حركات وجوبا وهي الحروف التي هجاؤها ثالثة أحرف  6وقسم يمد بمقدار   .ج 
أوسطها حرف مد وآخرها حرف ساكن سكون أصلي وهي مجموعـة فـي   



 

العين المختلف على مقـدار  بوجود العين أو سنقص لكم بغير  )نقص عسلكم(
 . مدها

  ةـد الصلـم

ن حركة قبلها وحركة بعدها، وهو حرف مّد زائـد  يلضمير الواقعة باهو حركة هاء  :تعريفه
إال  يأتين المّد ال أل: ال ضمه أو حال كسره، وسمي بذلكحمقّدر بعد هاء الضمير 

  .في حالة وصله بما بعده، فهو صلة وليس زيادة

نما يتولد منها ياء مـّد عنـدما تكـون    حرف مّد في الواقع، وإ ليستوهاء الضمير 
  .إلشباعافي حالة : مكسورة، وواو مّد عندما تكون مضمومة

  .ومد صلة كبرى. مّد صلة صغرى: ينقسم إلى قسمين :أقسامه

  ):القصيرة(مّد الصلة الصغرى  -1

  .همزةالا غير بين متحركين، وما بعده –المتحركة  –هو أن تأتي هاء الضمير : تعريف

  .وجوباً يمد بمقدار حركتين: حكمه

فمن شاء اتخذ إلـى   ةذكرإن هذِه تَ). (بيراًإنُه كان بعبادِه خَ( :على مّد الصلة الصغرى أمثلة
  ).ال تأخذُه ِسنة وال نوم). (بيالَس ربِه

  :في الحاالت اآلتية) الصلة(الضمير  ءال مّد لها: تنبيه

  .مالْه أنَّيحسب : عند الوقوف عليها مثل  - أ

 .رجعونِه تُإلْي: إذا وقع قبلها ساكن وبعدها متحرك مثل  - ب

  .اسمه المسيح: إذا وقع قبلها متحرك وبعدها ساكن مثل. ج

  كان تواباً إنُه ُهواستغفر: إذا وقع قبلها ساكن وبعدها همزة قطع مثل. د

ـ فأو  فيِه ُهدىو  خاهأرجِه وأ: في قوله تعالى :مالحظة*  ـ يْرو  إلـيهم  ْهلِق  ُهَض
فيـه  : ال مد في هذه الكلمات، استثناء من القاعدة، أما في قولـه تعـالى  : لكم



 

تمد بمقدار حركتين استثناء من القاعـدة   –مّد الصلة  –فإن هاء الضمير : هاناُم
  .كذلك

  ):الطويلة(مّد الصلة الكبرى  -2

وهمزة قطع بعدها في أول الكلمة هو وقوع هاء الضمير المتحركة بين متحرك قبلها : تعريفه
  .الثانية، أما إذا جاء قبلها حرف ساكن وبعدها همزة قطع، فال تمد في هذه الحالة

بشرط المحافظة على مقدار : من حركتين إلى أربع إلى خمس حركات از مقدارهجوال: حكمه
  .فصل تماماًكالمّد المن –المّد المختار في المجلس الواحد 

  :صلة الكبرىأمثلة على مّد ال

حداًَأ على غيبِه ُرظهِفال ُي .إال بإذنه من ذا الذي يشفع عندُه ، ُـ  أيحسـب م يـرُه  أن لّ
  .أحد

  وضـّد العـم

ألن : هو مجيء آخر الكلمة منصوباً في حالة الوقف عليه بدون تنوين، وسمي بذلك: تعريفه
): عنـد الوقـف  األلف السـاكنة  (المّد الذي حصل في آخر الكلمة المنصوب آخرها 

  .عوضاً عن التنوين

  . يمد بمقدار حركتين :مقدارة

  .وجوباً :حكمه

  :أمثلة على مّد العوض عن التنوين

ًألم نجعل األرض مهاداً، والجبال أوتاداً، وخلقناكم أزواجا.  

  

  حكـم األلفـات السـبع

. اهللا ربـي  لكنا هـو  :وألف لكنا .قال أنا خير منه: هي ألف أنا، مثل :األلفات السبع
. وأطعنـا الرسـوال   : وألف الرسوال مثل. وتظنون باهللا الظنونا: وألف الظنونا، مثل



 

 .إنا اعتدنا للكافرين سالسـال : وألف سالسل مثل. وأضلونا السبيال: وألف السبيال مثل
   .كانت قواريرا: وألف قوارير مثل

ـ إ، ومّد عوض عن التنوين الوهذه األلفات ليست تنوياً و : فـي حالـة الوقـف    ةنما هي ثابت
  .محذوفة في حالة الوصل

  

كتـوقف والسـال  

تحدثنا فيما مضى عن تجويد الحروف، ونتحدث فيما يأتي عن القسـم الثـاني مـن    
  :هللا التوفيقامعرفة الوقوف، فنقول وب: وهو) التالوة(الترتيل 

  .بنّية استئناف القراءةهو قطع الصوت على آخر الكلمة زمناً يتنفس فيه القارئ : الوقف

  .من جديد لالستعاذةالقراءة، ويحتاج القارئ بعده  من االنتهاءيكون بقصد : القطع

  -:أقسام الوقف هي

  :الوقف االنتظاري. 1

منها، وغالبـاً مـا    ةوهو الوقف على كلمة ليعطف عليها غيرها بإحدى وجوه القراء  
  .يكون لمن أراد أن يجمع عدة قراءات صحيحة

  :قف االختباريالو. 2

لبيان الثبات والمحذوف ونحوه، وال ) كتابة الكلمة(وهو الذي يتعلق برسم المصحف   
الختياره كيف يقف علـى   .كتعليم أو تنبيه أو سؤال من المعلم للمتعلم: يوقف عليه إال لحاجة
   .حكم ذلكبيان الحرف أو الكلمة و

  :الوقف االضطراري. 3

  .كضيق نفس أو عطاس أو نسيان: الضطراراوهو ما يحصل للقارئ في حالة   

  :الوقف االختياري. 4

  -:وهو أن يقف القارئ عليه بمحض اختياره، وهو أنواع  



 

  :الوقف الالزم  . أ

ويرمز له فـي  . وهو الذي ال يتعلق بما بعده، وإذا لم يوقف عليه تغير المعنى المراد
 مـنما يستجيب اللذين يسمعونإ :، قوله تعالىمثاله). مـ: ()هكذا(القرآن الكريم بحرف ميم 

ثـم  ) يسـمعون (، فيجب الوقف على كلمة "36األنعام " والموتى يبعثهم اهللا ثم إليه يرجعون
  . "..والموتى يبعثهم اهللا": يتنفس القارئ ويستأنف القراءة قائالً

  :الوقف التام  . ب

رءوس ون هذا النـوع عنـد   لم يتعلق بما بعده، وغالباً ما يذكروهو الذي تم معناه، و
مالـك  : ، قوله تعالىمثاله). ق(أو ) أو قلى) ط: (اآلي، ويرمز له في القرآن الكريم بحرف

  ).إياك(، واالبتداء بكلمة )الدين(، فينبغي الوقف على كلمة "4، 3: الفاتحة" إياك طيوم الدين 

  :الوقف الكافي. ج

، فيجوز الوقف عليه ، ولكنه تعلّق بما بعده معنى ال لفظاًوهو الوقف على ما تم معناه
إن الـذين  : ، قوله تعالىمثاله). ج(االبتداء بما بعده، ويرمز له في القرآن الكريم بحرف و

". 7، 6: البقرة" ، ختم اهللا على قلوبهمجكفروا سواء عليهم أانذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون
متعلق بحال الكافرين ألولى عدمه، ألن ما بعده جائز، وإن كان ا) يؤمنون(لى كلمة فالوقف ع

  .تعلقاً معنوياً

  :الوقف الحسن. د    

وهذا النوع يجـوز  . ، ولكنه تعلق بما بعده لفظاً ومعنىوهو الوقف على ما تم معناه
فـي القـرآن الكـريم     ويرمز له. إذا كان على رؤوس اآلي: بتداء بما بعدهالوقف عليه واإل

وإن  صلىاهللا بضّر فال كاشف إال هو َكْسوإن يَم: مثاله قوله تعالى). صلى(أو ) ص(بحرف 
وقف حسن، ) هو( :فالوقف على كلمة". 17: األنعام"، بخير فهو على كل شيء قدير َكْسيَم

وإن كان في غيـر رؤوس اآليـات    .الجملتين ببعضهما البعض الرتباطولكن الوصل أولى 
الحمـد هللا   "لفظا ومعنى، أن يحسن الوقف عليه وال يحسن االبتداء بما بعده لتعلقه به هفحكم

فال يجوز إال بالبدء برب العـالمين وإنمـا   . "اهللا" فإن الوقف على لفظ الجاللة" رب العالمين
  . إلى الحمد هللا ةالعود

  ):القبيح ،الممنوع(الوقف المحّرم . هـ    



 

وذلـك  : لفظـاً ومعنـى   وهو الوقف على ما لم يتم في نفسه، وذلك لتعلقه بما بعـده 
ويرمـز فـي   . ى ما لم يفهم السامع منه معنى، أو فهم منه غير المعنى المـراد كالوقوف عل

يقولون سـالم   الالذين تتوفاهم المالئكة طيبين: مثاله، قوله تعالى). ال(القرآن الكريم بحرف 
ونحـن   اللقد سمع اهللا قول الـذين قـالوا إن اهللا فقيـر   : وقوله تعالى .عليكم ادخلوا الجنة

  .أغنياء

  -:تمالحظا

: فوق كلمتين متتاليتين تعني) ...(عالمة الثالث نقاط في المصحف على شكل مثلث  .1
لم يقف على الثانية، وإن : الوقف على إحداهما دون األخرى، فإن وقف على األولى

 .وهذا ما يسمى بوقف المعانقة. له أن يقف على الثانية: لم يقف عليها

فـإن   ".2: البقرة" ،هدى للمتقين. ..فيه. ..بيذلك الكتاب ال ر: قوله تعالى :مثاله
ال يفيد أي : والسكوت بعد ذلك) فيه(ألن النطق بكلمة ): فيه(لم يقف على ): ريب(وقف على 

  . وله أن ال يقف على األولى وال على الثانية !!.معنى

  :الفرق بين التعلق اللفظي والتعلق المعنوي .2

ون صفة أو معطوفاً عليه أو مضـافاً  كأن يك: التعلق اللفظي يكون من جهة اإلعراب
وذلـك  : وقف غير تـام : فالوقف على الموصوف أو المعطوف عليه أو المضاف إليه... إليه

يتلـو صـحفاً   : من قولـه تعـالى  ) صحفاّ(كالوقف على كلمة : لتعلقه بما بعده تعلقاً لفظياً
  ).صحفاَ( في اآلية صفة لما قبلها) مطهرة(، وذلك ألن كلمة "2: البينة" مطهرة

كاإلخبـار عـن حـال المـؤمنين أو     : هو التعلق من جهة المعنى: والتعلق المعنوي
إن الذين كفروا من أهل الكتـاب  : ففي قوله تعالى... الكافرين، أو تمام قصة، أو نحو ذلك

للقارئ أن  بَُّحست، ال ُي"6: البينة" والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
مـن تمـام    أولئك هم شر البرية: ، ألن قوله تعالىخالدين فيها: على قوله تعالى يقف

  .أي من تمام اإلخبار عن حال الكافرين: المعنى

  السكت

 االلتباسصيانة للمعنى من ... من غير تنفس بنية القراءة بمقدار حركتين قطع الكلمة: السكت
  .لسكتفي الكلمتين أو الجملتين اللتين تخلل بينهما ا



 

والسكوت ال يكون إال في حالة الوصل ففي سورة الكهف إذا وقفت على عوجا وتنفست يكون 
فيجب عليك السكت على عوجا بمقدار حركتين دون  "قيما" ـهذا وقفا أما إذا وصلت عوجا ب

  . تنفس

  -:واجب وجائز، والواجب في أربعة مواضع هي :والسكت نوعان

، فيسكت القارئ ) عوجاً قيماً(: قوله تعالى ولى من سورة الكهف عنداآلية األ  - أ
ثم يبدأ بتالوة اآلية ) عوجاً(بمقدار حركتين بدون تنفس على  ةلطيف ةسكت

  ...)قيماً(الثانية 

مرقدنا هذا مـا   من: اآلية الثانية والخمسون من سورة يس عند قوله تعالى  - ب
هذا : (، ثم يقول)مرقدنا: (دون تنفس على –، فيسكت القارئ وعد الرحمن

 ....)ما وعد

 وقيل من راق: اآلية السابعة والعشرون من سورة القيامة عند قوله تعالى -ج
  ).راق(، ثم يقول )من: (على –دون تنفس  –فيسكت القارئ 

كال بل ران علـى  : اآلية الرابعة عشر من سورة المطففين، عند قوله تعالى. د
ران علـى  : (ثم يقـول  )بل(على  –دون تنفس  –فيسكت القارئ  قلوبهم
  ).قلوبهم

  -:فهو في موضعين في القرآن الكريم هما: أما السكت الجائز

، فيسكت على ماليه هلك: اآلية الثامنة والعشرون من سورة الحاقة عند قوله تعالى  - أ
عما أنه يجوز في كلمة ماليـة الوقـف والسـكت     ).هلك(دون إدغامها بهاء ) ليهام(

  . واإلدغام

بسورة التوبة دون اسـتعادة   أوذلك إذا أكمل القراءة وبد –رة األنفال آخر آية من سو  - ب
وذلك بمّدها مداّ (م يويسكت قليالً على ميم كلمة عل إن اهللا بكل شيء عليمفيقول  –

 . ...براءة من اهللا ورسولهثم يقول ): خفاء شفويإعارضاّ للسكون دون 



 

  داءــاالبت

  .ال اختيارياًوقف أو قطع، وال يكون إ تالوة بعدهو الشروع في ال: تعريفه

  .جائز وقبيح: إلى قسمين االبتداءيقسم : أنواعه

  .هو الشروع في التالوة بجملة مستقلة تبين معنى تاماً أراده اهللا تعالى :الجائز بتداءفاال

، قل هو اهللا أحد، اهللا الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفـواً أحـد  : ، قوله تعالىمثاله
  "4-1: سورة اإلخالص"

 اتخـذ اهللا ولـدا    فاالبتداء بقوله  وقالو اتخذ الرحمن ولداً: أما في قوله تعالى
، "64: المائـدة "، وقالت اليهود يـد اهللا مغلولـة  : لفساد المعنى، وقوله تعالى: غير جائز

  .لفساد المعنى: قبيح كذلك) يد اهللا مغلولة: (بتداء بقولهفاإل

فقد يكون الوقـف حسـناً   .. القبح من قبيح إلى أقبح حسب درجاتهوتتفاوت درجات 
ثم يبـدأ بقولـه   ". 1: المسد" تبت يدا أبي لهب وتب: مثل أن يتلو القارئ: واالبتداء قبيحاً

أن يراعي اكتمال اللفظ والمعنـى  : أثناء تالوته –الكريم  -فينبغي للقارئ )!! أبي لهب وتب(
  .وابتدءاوقفاً وسكتاً 

له الرجوع إلى ما قبل انقطاع نفسـه، حتـى    بُّحفيختار وقفاً مناسباً ويست: نقطع نفسهفإذا ا
  .يصل الكالم ببعضه، لئال يوهم خالف المعنى المراد

  ).أجازو االبتداء بما بعده: كل ما أجازوا الوقف عليه: (قال اإلمام ابن الجزري



 

  عـل وهمزة القطـزة الوصـهم

  :همزة الوصل) أ

عند االبتداء بالكلمة،  النطق بالحرف الساكن، وتحقق لفظا صل بها إلىوالتي يتهي : تعريفها
وال تأتي إال فـي أول   .في الكتابة ةعند الوصل بين كلمتين، ولكنها ثابت ةوغير ثابت

  . الكلمة وتسقط لفظا

  -:لها حكمان: حكمها

 .منهـا سـاكناً  ول لمة الداخلة عليها، وكان الحرف األعند البدء بالك) ثابتة(أن تكون  .1
  . الملك، القدوس، السالم :تحقق ابتداء

تسقط وصال الملُك  .في حالة وصل الكلمة التي هي فيها بما قبلها) محذوفة(أن تكون  .2
 . وفي وقف الم التعريف .القدوُس السالُم

  .أل التعريفو وفي الفعل االسمفي وتقع همزة الوصل 

  :أحوالها

  :لها مع الفعل حالتان  . أ

عنـد  ) أن أشْـكُر ). (أتُْل: (الزماً، مثل ضماً فعل مضموماًإذا كان ثالث ال: الضم: األولى
 .البدء بالفعل

  ).اتبِع(، )استَغفر(فعل مفتوحاً أو مكسوراً، مثلك اللث إذا كان ثا -أ :الكسر: الثانية

  . إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما عارضا مثل ابنوا، اقضوا، ايتوا، امضوا، امشوا -ب

  :الكسر: مع األسماءولها . ب

 )مرأة، اسمامرؤ، ااثنان، اثنتان، ابن، ابنة، : (ةرفي األسماء السبعة المتكر .1

ابتغـاء  : في قولـه تعـالى   )ابتغاء( :في مصادر األفعال الخماسية والسداسية مثل .2
 .استكباراً في األرض: في قوله تعالى )واستكباراً(، مرضاة اهللا

  .الفتح فقط: الداخلة على األسماء النكرة فتعرفها) فال التعري: (ولها مع الحرف. ج



 

  .هو األول واآلخر والظاهر والباطن: قوله تعالى: أمثلة

ألن أصلها الكسـر،  : فيبدأ بها مكسورة: إذا كان ثالث الفعل مضموماً ضماً عارضاً: مالحظة
/ امشـيا / امـش : فتقـول / امشـيوا : ، حيث أن أصلها)امشوا، ابنوا، اقضوا: (مثل

  . ولتسهيل اللفظ تحذف الياء فتصبح امشوا، اقضوا، ابنوا .امشيوا

  :همزة القطع) ب

الكلمة  أولويمكن أن تقع في  .وفي الوصل، نطقاً وكتابة االبتداءي تثبت في هي الت: تعريفها
  . إسماعيل، مائدة، سماء. وفي وسطها وفي آخرها

  :موقعها

  .أحمد، إسماعيل: مثل. السالفة الذكرباستثناء األسماء السبعة المنكّرة : األسماء .1

 .باستثناء أل التعريف، مثل إن، أال: همزة الحروف .2

، )إنـه ربـي أحسـن مثـواي    : (مثل. همزة ماضي الفعل الرباعي وأمره ومصدره .3
 ).وأوحى ربك إلى النحل(

إني أرى في المنـام أنـي   (، )سمع وأرىإنني معكما أ: (مثل: لفعل المضارعهمزة ا .4
 ).أذبحك

  

  األفعاليبين همزة الوصل وهمزة القطع في جدول 

عدد 
  الفعل /الحروف

  المصدر  األمر   المضارع  الماضي 

  همزة قطع  همزة وصل   همزة قطع  همزة قطع  ثالثي

  همزة قطع   همزة قطع   همزة قطع   همزة قطع   رباعي 

  همزة وصل   همزة وصل   همزة قطع   همزة وصل   خماسي



 

  همزة وصل   مزة وصل ه  همزة قطع    همزة وصل   سداسي 

  

  :مثال

  . مجردها ثالثي كشف –همزة فعل األمر الثالثي همزة وصل اكشف  

  . مجردها رباعي أكرم – أكرميهمزة فعل األمر الرباعي همزة قطع 

  .مجردها خماسي انتظر –همزة األمر الخماسي همزة وصل انتظر 

  . برمجردها سداسي استك –همزة وصل استكبر  يالسداس األمرهمزة 

  اـأنيث وهاؤهـاء التـت

، ويوقف عليها بالتـاء المفتوحـة،   )ت: (وترسم هكذا االسمهي التي تلحق آخر  :تاء التأنيث
  ).ألنها تجر عند كتابتها: وتسمى بالتاء المجرورة(

نعمة، (مثل . وهي التاء المربوطة). ة(، وترسم هكذا االسمهي التي تلحق آخر : وهاء التأنيث
  .لهاءليها باويوقف ع) مؤمنة

  .ويوقف عليها بالتاء .رحمت، ابنت، جنت :أمثلة على التاء المفتوحة



 

  ةـاتمـالخ 

  والصالة والسالم على المبعوث بالعناية للهداية وبعد،،،. الحمد هللا في النهاية والبداية

فقد تم بفضل اهللا وحسن توفيقه تأليف هذا الكتاب المفيد في تبسيط وتيسـير أحكـام      
  .بعيداً عن الغموض والتعقيد. ، بأسلوب فريد ومنهج سديدالتجويد

داء الصحيح لتالوة القرآن الكـريم،  األن تعلم أحكام التجويد يعين على إ! أخي الكريم  
  .ويمهد الطريق إليه، وذلك بوساطة معلم قارئ متقن

 ئدة القرآن الكريم، حفظـاً وتجويـداً  أن تقبل على ما –القارئ العزيز  –فعليك أخي   
ك يالذي بين يـد  –لتكون من خيار المؤمنين، وهذا الكتاب ... وتفسيراً وقراءة وتعلماً وتعليماً

  .يساعدك على تعلم أحكام التجويد وآداب التالوة، في أسرع وقت وأيسر جهد –

ب ويرضى، وحشرنا اهللا مع النبيين والصديقين حسدد اهللا الخطى، ووفق الجميع لما ي  
  .حسن أولئك رفيقاًوالشهداء والصالحين و

  .سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد هللا رب العالمين  

  

  خادم القرآن الكريم

  رِ إلى اهللاـد الفقيــالعب             

  ريدةـبن حافظ الش محمد             

  فلسطين/ نابلس 

  



 

  ةـة العربيـالحروف الهجائي
  ادض   –ض   15    ألف    –  أ   1

  طاء   –ط     16    باء   – ب   2

  ظاء   –ظ     17    تاء   – ت   3

  عين   –ع     18    ثاء   – ث   4

  غين   –غ     19    جيم   – ج   5

  فاء    –ف    20    حاء   – ح   6

  قاف    –ق     21    خاء   – خ   7

  كاف    –ك     22    دال   – د   8

  الم    –ل     23    ذال   – ذ   9

  ميم    –م      24    راء   – ر   10

  نون   –ن      25    زاي   – ز   11

  هاء   -هـ     26    سين   –س   12

  واو   –و        27    شين   –ش   13

  ياء   –ي       28    صاد  –ص   14
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