
  

 ١

  مقدمة
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم،
دنا محمد ين، سيرسلالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق والم

  وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد،
  

  ٤المزمل: "تِيالً َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَرْ عزيز: "في كتابه ال -وجل عز-قال المولى
 ة لشرح كتابلمباركرة ابفضل اهللا في هذه الدو وعمًال بهذا األمر الرباني بدأنا معكن 

  "حلية التالوة في تجويد القرآن"
  

  وةهذه الدورة التي استمرت أكثر من عام ما بين شرح وتطبيق للتال
ئشة عا"ضلة لفااكان لنا الشرف والفخر أن صحبتنا في شرح هذه الدورة  المعلمة 

 اهدأن يتقبل جه -وجل عز-ندعو اهللاجزاها اهللا خيًرا، وال يسعنا إال أن  الفلسطينية"
  ووقتها وأن يجعل عملها خالًصا لوجهه الكريم.

  
فضل اهللا بتفدتن اس نرجو أخواتنا الفضليات أن يكون هدفنا من الدورة قد تحقق وتكن
ابه على وة كتتال منها ونسأل اهللا أن ييسر لنا ولكن دورات أخرى جديدة تمكنا من

  الوجه الذي يرضاه.
  

  أخواتكن
  خادمات كتاب اهللا
  قسم تحفيظ القرآن الكريم لألخوات
  شبكة الطريق إلى اهللا

  
  



  

 ٢

  
  
  
  
  

  الفهرس
  
  

  ٤                        مقدمة                                        الفصل األول: 
  ٦                      الفصل الثاني: أحكام النون الساكنة والتنوين                

  ٤١                     ل الثالث:أحكام الميم الساكنة                          الفص
  ٦١                    الفصل الرابع: الالمات السواكن في القرآن                   
  ٩١                     الفصل الخامس: المدود                                      

  ٩٢                 خارج الحروف                                الفصل السادس: م
  ٢٤                 الفصل السابع: صفات الحروف                                 

  ٠٦                      الفصل الثامن: التفخيم والترقيق                            
  ٥٦                                               الفصل التاسع: الهمزات           

  ٩٦                 الفصل العاشر: الوقف على أواخر الكلم                       
  ٨٧                  الفصل الحادي عشر: التقاء الساكنين                         

  ٠٨                بين       الفصل الثاني عشر: المتماثلين والمتجانسين والمتقار 
  ٦٨                  الفصل الثالث عشر: الرسم العثماني                          
  ٩٨                   الفصل الرابع عشر: الوقف واالبتداء                         

  
  
  



  

 ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٤

  
  
  

  مقدمة الفصل األول:

  
  

 ي تنقسم إلى ثالثة أقسامأوًال: الحروف وه
 

 ساكنة 
 متحركة 
 مشددة 

  
 

   ي:ولكل منها حقها فـ
 إعطاؤه زمنه: الحرف الساكن  
 إتمام حركته: الحرف المتحرك  
 فكُّه وهو (يجمع بين الساكن والمتحرك: الحرف المشدد(  

  
  

 التي يليها مضمومةال ثانياً : آلية التقديم والترجيع في الكلمات التي تجمع الحروف
  :كنسا 
 

لوضعهم   مرجاعهلهاء وإاالضمير (ُهــْم) في كلمة (أبصارُهـْم) ضم للشفتين في  : مثال
  .األصلي في الميم الساكنة



  

 ٥

  
  
  

 :ثالثاً: آلية التخلص من الغنن في المدود
 

 )هي (واي: حروف المد
 
 .. واو ساكنة ما قبلها مضموم  

  
 وألف ساكنة ما قبلها مفتوح..   

 
 كسور وياء ساكنة ما قبلها م..  

  
  )وهي مجتمعة في كلمة ( نوحيها

 
  قال ، يقول، قيل: مثال

 
  .لف: المد باألأوالً 

  بعاد الفكين بالطول وليس بالعرضإ: الواجب فيه

 
 .: المد بالياءثانًيا

  إنزال الفك السفلي: الواجب فيه
 
 ا: المد بالواولثً ثا

  .ضم الشفتين لألمام مع ترك ُفرجة بينهما: الواجب فيه



  

 ٦

  

  
  صل الثانيالف

  أحكام النون الساكنة والتنوين
  
  
  

أو يكون  ) ۡ◌  ( يرةإما أن يكون أعاله عالمة ُتشبه حرف الحاء الصغ: الحرف الساكن
  .بدون عالمة

  
  .لفظًاطًا و  ووقًفا وخهي نون أصلية خالية من الحركة تكون تثبت وصالً : النون الساكنة

  
  

  :التنوين
 اءنون ساكنة تُلحقها العرب آخر األسم. 
 وهي نون زائدة ليست من أصل الكلمة. 
 تثبت وصالً ولفظًا وتسقط خطًا ووقًفا  

  
  
  

 :أحكام النون الساكنة والتنوين
 
 .اإلخفاء -٢                               راإلظها – ١
  .اإلقالب - ٤                          .اإلدغام  - ٣



  

 ٧

  
  
  
  

  .أوًال: اإلظهار
  

 ضوحهو البيان والو : لفظًا. 

 هو إخراج كل حرف من مخرجه: اصطالًحا. 

 إخراج النون من مخرجها بدون زيادة في الغنة: إظهار النون.  

  
  

  :حروف اإلظهار
  .الهمزة، الهاء، الحاء، الخاء، العين، الغين

  
 : رسبب اإلظها

 .بُعد مخرج حروف اإلظهار عن مخرج النون
 

 ف اإلظهار الستةألن حرو  حلقي؛ُيسمى إظهار النون الساكنة والتنوين باإلظهار ال
  .تخرج من الحلق

  
 .كلمة أو كلمتين: اإلظهار في النون الساكنة يكون في 
  .كلمتين فقط: اإلظهار في التنوين يكون في 

  
  

 وجود حرف الحاء الصغيرة فوقها: عالمة إظهار النون 

 توازي الحركتين (ً ،ٍ ، ٌ : عالمة إظهار التنوين(  

  
  



  

 ٨

  
  
  

  .دغام: اإلثانًيا
  

 يف في غمدهأدخلُت الس: يعني االدخال، مثل قول العرب قديًما: الدغاما 

 االدغام في التجويد هو: 
حرف إدخال الحرف الساكن (الحرف الضعيف) في الحرف المتحرك (ال

  .ثانيالقوي) بحيث يصيران حرفًا واحًدا مشدًدا من جنس الحرف ال

  
  

 :حروف االدغام
  يرملون: هي حروف كلمة

  
  

 : ام إليينقسم االدغ
 إدغام بغنة-١
  إدغام بغير غنة-٢
  
  

 :مع حروف كلمة ينمو أو يومن، وينقسم إلى: االدغام بغنة
 

، ع حرفي (الواوموهو ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته، ويكون : ادغام ناقص بغنة-١
 )والياء
 

  )ونع حرفي (الميم والنوهو ذهاب ذات وصفة الحرف، ويكون م: ادغام كامل بغنة -٢

  



  

 ٩

  .يكون مع حرفي الالم والراء: ام الكامل بغير غنةاالدغ

  
  أن يأتي في كلمتين: شرط االدغام

  
  

 استثناءات لالدغام الناقص :  
  .طلقار مُ دنيا، بنيان، قنوان، صنوان، وجب فيهم االظهار وُيسمى اظه

  
  وايةو من ملحقات االظهار المطلق أيًضا ويُطلق عليهما اظهار ر  

  )يس والقرآن، ن والقلم( 
  

 استثناءات لالدغام الكامل 
  من راق، من المواضع التي بها سكت في القرآن

  
  

 : عالمة االدغام الناقص بالمصحف 
 تانراكبالنون تكون عارية من أي حركة، التنوين: تكون الحركتان مت

 تهبحرك تحركمالحرف بعد النون الساكنة أو التنوين يكون غير مشدد ولكن 
  



  

 ١٠

  
  
  

  :في القرآنعالمة االدغام الكامل  

 تانالنون تكون عارية من أي حركة، التنوين: تكون الحركتان متراكب
  .الحرف بعد النون الساكنة أو التنوين يكون مشدد

  

  
  
  

********************************  
  

  )(القلب حكم اإلقالبثالثاً:



  

 ١١

  
  ًهو التغيير أو التحويل: لغة 
  د ن إلى ميم عنة أو التنويهو تحويل النون الساكن: اإلقالب في التجويد

  .مالقاة حرف الباء، هذه الميم تكون ُمخفاة بغنة
  
  

  .غط عليهماضتكون الشفتان مطبقتان على وضعهما الطبيعي دون : قآلية التطبي
  

  .حرف الباء: حرف اإلقالب الوحيد هو

  
  

  :عالمة اإلقالب في القرآن الكريم

  
 :سبب اإلقالب عند حرف الباء

 ر لما فيه من كلفة على اللسانلم ُيحسن االظها. 

 رف طمن  لم ُيحسن اإلدغام للتباعد في المخرج والصفات (النون تخرج
 (اللسان أما الباء تخرج من الشفتان

 لم يحدث اإلخفاء ألنه سيتولد صوت مبهم. 

  



  

 ١٢

  
  لذا توصلنا إلى القلب لما فيه من سهولة ويسر على اللسان

**********************************  
  
  

  اإلخفاء رابًعا:
  

  ًهو الستر: لغة.  

 من  اإلظهار، عارٍ النطق بالحرف بصفة بين اإلدغام و : إلخفاء في التجويد هوا
  التشديد مع بقاء الغنة

  
 : وعــــــــلـــــيـــــه

o يشترك اإلظهار واإلخفاء في عدم التشديد. 

o ويشترك اإلدغام واإلخفاء في بقاء الغنة.  

  
  

 :وهيحرف، : 15 حروف اإلخفاء
 

 .ص ذ ث ك ج ش ق س د م ز ف ت ض ظ
 

  :وهي الحرف األول من كل كلمة من كلمات هذا البيت
 
  .ًماُدم طيًبا زد في تقى ضع ظال ***صف ذا ثنا كم جاد شخٌص قد سما

  
  



  

 ١٣

 .الغنة تتبع ما بعدها تفخيًما وترقيًقا*
  
 .خ ص ض غ ط ق ظ: الحروف المفخمة هي *
 

حروف  بعانيت الخاء والغين مراعاة أن حرفي مع" ُخصَّ ضغٍط قظ "وُتجمع في
 وليس اإلخفاء اإلظهار

 
  ص ض ط ق ظ: إًذا الحروف التي معها الغنة مفخمة هي

  
  .نن غنة النو متحضير اللسان لمخرج حرف اإلخفاء قبل االنتهاء : آلية اإلخفاء

  
  
  ء:مثلة على اإلخفاأ

  

  
  



  

 ١٤

  
  

  

  الفصل الثالث

  أحكام الميم الساكنة

  
 لميم الساكنةا: 

  .اوقفً هي ميم أصلية خالية من الحركة، تثبت وصال ولفظًا وخطًا و 
 :أحكام الميم الساكنة

  :اإلدغام وهو -١
نس من ج شددةمادخال الميم الساكنة في الميم المتحركة بحيث يصيران ميم 

 .الميم الثانية
 .الشفتين ، وذلك ألن مخرج حرف الميم منادغام شفوي: ُيسمى

 الميم: حرف االدغام الشفوي
  

ُهم مَّنْ    .مثال: ِمنـْ
 

  :والبد أن ُيكتب الحكم على هذه الصيغة
 ادغام-١
 )متماثلين (ألن الحرفين ميم-٢
 )صغير (ألن األول ساكن والثاني متحرك-٣



  

 ١٥

 كامل -٤
  بغنة-٥
  
  ةملحوظ: 

 .يكون األول ساكن والثاني متحرك: االدغام الصغير
 يكون األول متحرك والثاني ساكن: المطلق
  .األول متحرك والثاني متحرك: الكبير

  
***************  

  :اإلخفاء -٢
ُيسمى ب، و القالهو اخفاء الميم الساكنة عند الباء، ويُطبق فيه نفس حكم ا

  اخفاء شفوي
  
 : وي مثل آلية تطبيق اإلقالب وهيآلية تطبيق اإلخفاء الشف 

 تكون الشفتان مطبقتان على وضعهما الطبيعي دون ضغط عليهما
 

 .كلمتين االخفاء الشفوي: ال يأتي إال في 
 

 :عالمة االخفاء الشفوي في القرآن 
  الميم عارية، والباء متحركة بحركتها

  
************  

 :اإلظهار الشفوي-٣
 

  ي الباء والميميكون مع كل الحروف ما عدا حرف



  

 ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الفصل الرابع
  الالمات السواكن في القرآن

  
  

   الالمات السواكن في القرآن الكريم
 

 :تنقسم إلى
 .الم االسم -٣            .الم الفعل -٢               .الم الحرف -١
 
  
 أوًال: الم الحرف تنقسم إلى: 
  "ل وبلالم" ه -3          الم األمر - 2         الم التعريف -1



  

 ١٧

 
  :الم التعريف -١

صل مزة و هقها هي الم ساكنة زائدة ُوضعت قبل األسماء لتعريفها، يسب
 مفتوحة،

 ،(هذه الهمزة تثبت في الخط دائًما (أي في الكتابة
  .في النطق تثبت عند البدء بها فقط، وال تثبت في الوصل

 
 :لها حكمان

 .اإلظهار -١
 اإلدغام -٢
  
  
 حرف ُتجمع في ١٤مع : االظهار : 

 .ابغ حجك وخف عقيمه
 .الم التعريف مظهرة ، أواظهار قمري وُيسمى

 
 :مع باقي الحروف، االدغام 

 :وهي أول حرف من كل كلمة من كلمات البيت
 لكرمل رفش رز  نظ وءس عد *** عمن اذ فض فزت حمار  لص مث بط

  ادغام شمسي: وُيسمى
  
  
  :الم األمر-٢

الفعل المضارع (الالم هي التي ُتكسب  هي الم ساكنة زائدة واقعة قبل
 ،(الفعل صيغة األمر



  

 ١٨

 .شرطها أن يسبقها حرف عطف، إما مسبوقة بفاء أو واو أو ثم
  

  االظهار مطلًقا: حكمها
  

*******************  
  
 "الم "هل وبل -٣

  ،فقط تندرج تحت الم الحرف، هي الم أصلية ساكنة تأتي مع هل وبل
 م،ُتدغ لراءاإذا جاء بعدها حرف الالم وحرف  وحكمها االظهار وجوبا إال

  .مخرجي الللتماثل مع الالم، ومع الراء للتقارب بين الالم والراء ف
 

 .هل لكم، بل رفعه، بل ربكم: أمثلة
 

  ظهارسكت في القرآن فيكون الحكم ا ،بل ران": استثناءات لالم "بل
  
  
  
 ثانًيا:الم الفعل: 

  .علناثل: جمر، مكان ماضي أو مضارع أو أهي الم ساكنة تأتي مع الفعل سواء  
 

  :حكمها
الراء يكون الم و ف المثل حكم الم "هل وبل": االظهار وجوبا إال إذا جاء بعدها حر 

  الحكم ادغام
  قل ربي: مثل
  



  

 ١٩

  
*****************  

 ثالثًا:الم االسم 
 .طانسل: لة مثهي الم ساكنة تقع في أصول بنية االسم ودائًما تكون متوسط

  
  .االظهار وجوبًا: هاوحكم

  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
 المدود

  
  

 حروف المد :  
بلها قر ما مكسو هي األلف الساكنة مفتوح ما قبلها، والياء الساكنة ال

  .اوحيهوالواو الساكنة المضموم ما قبلها، مجموعة في كلمة: ن
  
 حروف اللين:  

 الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما
 .مثل: بيت وخوف

 



  

 ٢٠

 هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد وحروف اللين: المد. 
 
 هي الفترة الزمنية الالزمة للنطق بحرف متحرك: الحركة.  

  
  

 :أقسام المد
 
 مد فرعي -٢                             .مد أصلي -١
  

 
  األصلي هو المد الطبيعي-١

 
 .ببي سلى أهو المد الذي ال تقوم ذات الحرف إال به، وال يتوقف ع: تعريفه
 .حركتين: مقداره
أو  زيادة ين دونألن صاحب الطبيعة والفطرة السليمة يعطيه حركتين كاملت: طبيعي
  نقصان

  
 :ملحقات المد الطبيعي

  
 المد الطبيعي الحرفي -1

 .يأتي في الحروف المقطعة في بداية السور
كون مد ، ت" طهرحيٌ  "حروف: الحاء والياء والطاء والهاء والراء، مجموعة في كلمة

  .طه: طبيعي حركتين، مثل
  



  

 ٢١

 :مد الصلة الصغرى -٢
 .هو صلة هاء الضمير

لمذكر فرد اها عن المهي هاء الضمير الزائدة عن بنية الكلمة وُيكنى ب: هاء الضمير
 الغائب
 حركتين: مقداره

  
  نت مكسورةذا كاإياء هذه الهاء توصل بياء أو واو، واو إذا كانت الهاء مضمومة، و 
 لة ألنه يثبت وصًال فقطُيسمى مد ص 
 صغرى ألنه يُمد بمقدار حركتين. 
 شروط الصلة الصغرى: 

 .أن تكون الهاء متحركة -١
 .أن تقع الهاء بين متحركين -٢
 .أال يكون المتحرك الثاني همزة -٣
 
 
 الحاالت التي ال توصل فيها هاء الضمير: 

 
ر ساكنة واقعة بين أخاه، هاء الضميو  هْ جأن تأتي هاء الضمير ساكنة، مثل: أر  -١

 .متحركين، ال توصل
 
 . قرآنلا هيأن تأتي هاء الضمير متحركة بين ساكنين، مثل: عل-٢
 
 .دىه هِ يأن تكون الهاء متحركة بين حرف ساكن والثاني متحرك، مثل: ف-٣
 
 َسمواتسْ ال هيأن تأتي هاء الضمير متحركة بين متحرك وساكن، مثل: كرس -٤



  

 ٢٢

 
 
 االستثناءات: 

 
ال اً لحص مدها تشنيعلم تنطبق عليها شروط الصلة ولكن اإلمام حف: مهانًا يخلد فيه
 العاصي

 انطبقت عليها الشروط ولم يمدها: يرضه لكم
لصلة ان ملحقات فيها صلة رغم أن الهاء تعود على مؤنث ولكنها م: هذه بضاعتنا

  الصغرى في عموم القرآن
 :مد الِعوض -٣

 .عليًما: ، مثلالتعويض عن تنوين الفتح بألف مدية
 .حركتين يُمد بمقدار

 
  
 استثناءات المد الِعوض: 
 
هاء ساكنة بعد حذف نقف ب ،جنًة، شجرةً  هاء التأنيث التي تلحق باألسماء مثل-١

 .التنوين
 
عي وليس مد نقف عليها بمد طبي هدًى، سدًى،: األسماء المقصورة مثل-٢ 

 .عوض، من ملحقات مد العوض
 
  )اعليها بألف مدية مقدار حركتين ( اذكلمة ( إًذا ) نقف -٣ 
  وليكونًا، ولنسفًعا) نقف عليها بألف مدية، لنسفعا وليكونا(

************  



  

 ٢٣

  
 المد الفرعي -٢

  
 .هو الذي تقوم ذات حرف المد بدونه والبد له من سبب

 
 ينقسم إلى قسمين: 
 
 .مد بسبب السكون -٢                   .مد بسبب الهمز -١
 

 :لمد بسبب الهمزأوًال: ا
 
  :المد الواجب المتصل -١

 سماء،: الأن يأتي حرف المد وبعده همزة في نفس الكلمة، مثل 
 .أبنائكم

 لمد ه عن األن جميع القراء اتفقوا على وجوب زيادة مد: واجب
ات، حرك ٥حركات، والبعض يمده  ٤الطبيعي، البعض يمده 

 .حركات ٦والبعض يمده 
 ةحرف المد في كلمة واحد ألن الهمزة تقع بعد: متصل. 

 .حركات ٥أو  ٤يُمد 
  حركات ٦إذا كانت الهمزة متطرفة عند الوقف نقف عليها ب.  

 
  :المد الجائز المنفصل -٢
  

  أول  ة فيأن تأتي األلف في آخر الكلمة األولى وبعده الهمز
 .الكلمة الثانية، مثل: ما أنت



  

 ٢٤

 راءلقلجواز قصره عند بعض القراء ومده عند بعض ا: جائز. 
 ) ركات)، أو ح ٤بعض القراء يمده حركتين (القصر)، أو التوسط

 )حركات ٦اإلشباع (
  حركات ٥أو  ٤يُمد. 
  

 :ملحوظة
كات) أو االثنين ب حر  ٤إذا اجتمع في اآلية مد منفصل ومد متصل: يُمد االثنين ب (

 حركات بشرط أن نساوي بين المدود ٥
  

  .مد صلة ها الضمير:مد الصلة الكبرى -٣
  
 :روطهش 

 أن تكون الهاء واقعة بين متحركين، المتحرك الثاني همزة. 
 .مثل: ربه أحًدا

  حركات ٥أو  ٤يُعامل معاملة المد الجائز المنفصل، يُمد. 
 حركات ٥أو  ٤هذه إلى، ُتمد : من ملحقاته 

************* 
  

  :مد البدل -4 
o نواامم، ءهو المد الذي تتقدم فيه الهمزة على حرف المد، مثل: ءاد ،

 أوتينا،
o لهمزة اة ساكنة، أ أدم، بها همزتين، األولى مفتوحة والثاني: ءادم أصلها

 .لهاالساكنة تُبدل حرف مد مفتوح من نفس حركة الحرف الذي قب
o إلبدال حرف المد من الهمزة: بدل. 



  

 ٢٥

o البعض تين و حرك بعض العلماء ُيصنفه تحت المد الطبيعي ألنه يُمد بمقدار
  الهمز يصنفه تحت المد بسبب

 
 .إًذا: هو طبيعي من حيث مقدار مده، فرعي من حيث سببه

 
 :أقسامه 
 .هو الذي يكون فيه تبديل للهمزة: مد بدل أصلي-١
 .مثل: متكئين، قرآن، مئاب، جاءوا: مد شبيه بالبدل -٢

 .ألن حرف المد فيهم أصلي وغير ُمبدل من الهمزة: ُسمي شبيه
  

  
 :ملحوظة

 
 زم،م ضم الدأ بهمزة مضمومة ألن ثالث الفعل مضمو عند البدء بها نب: أؤتمن

 
انس مد مج حرفثم نتخلص من الهمزة الثانية كما في مد البدل وذلك بإبدالها ب

 لحركة ما قبلها فتكون واو
 

  .إئتنا نبدأ بها إيتنا، ائتوني نبدأ بها: إيتوني
  

***********************  
  ثانًيا: المد بسبب السكون

  
 :وينقسم إلى

 المد الالزم -١



  

 ٢٦

 .المد العارض للسكون -٢
  .مد اللين -٣

 
  : المد الالزم -١

 لحرف قى اهو أن يأتي حرف ساكن بعد حرف المد في نفس الكلمة ويب
 ساكن وصًال ووقًفا مثل: الصاخَّة

  حركات لزوًما ٦يُمد. 
  حركات ٦لزوًما: التفاق القراء على لزوم مده. 
 السكون: سببه. 

 
 :أقسامه

 .لالزم الكلميالمد ا -١
 .المد الالزم الحرفي -٢

 .مثقل ومخفف: وكل منهما ينقسم إلى
  

 ت حركا ٦يُمد  يأتي بعد حرف المد حرف مشدد،: المد الالزم الكلمي المثقل
 لزوًما
 ن سكون يأتي بعد حرف المد حرف ساك: المخفف الالزم الكلمي المخفف

 .ًماحركات لزو  ٦أصلي في كلمة واحدة، مثال: ءاآلن، يُمد 
************************************************  

 
 :المد الحرفي

 يأتي في فواتح السور
 حركات لزوًما ٦مثل: آلم، طسم، يُمد : المثقل

أحرف، بالمنتصف حرف مد واألخير ساكن، مثل:  ٣هجاؤه على : المخفف



  

 ٢٧

 حركات لزوًما ٦المص، الر، يُمد 
  

 
  :سورالحروف المقطعة أوائل ال: ملحوظة

  ال مد فيه: األلف
 من ملحقات المد الطبيعي ُتمد حركتين: حٌي طهر

  حركات لزوًما سواء أتت مخففة أو مثقلة ٦ُتمد : سنقص لكم
لمد فيه من احركات واعتبرنا  ٦أو  ٤من ملحقات مد اللين، ُتمد : العين

 .اللين: لوجود حرف اللين به
  لوصلألنه يمد في حالة ا: وقلنا أنه من الملحقات

 :تنبيه
ن لساكنيء اإذا طرأ على السكون الذي بعد المد تحريك للتخلص من التقا

  )الحركة العارضة (الفتحبحركات وال يُعتد  ٦بالفتح مثل: الَم، اهللا، إما أن ُتمد 
 أو القصر حين نعتد ونأخذ بالحركة العارضة

************** 
 
 :المد العارض للسكون -٢

 لمة الك الحرف األخير في الكلمة، وأصل أن يأتي حرف المد قبل
 .متحرك لكن ألجل الوقف نشأ لدينا مد عارض

  حركات وقًفا ٦أو  ٤أو  ٢يُمد. 
  ًحركتين: وصال. 

 
 
  :المد بسبب اللين -٣

o أن يأتي حرف اللين قبل الحرف األخير في الكلمة 



  

 ٢٨

o ثل: مقبلهما،  الواو والياء الساكنتين المفتوح ما : حروف اللين
  َخْوف

o  وقًفا ٦أو  ٤أو  ٢يُمد. 
o  ًال مد فيها: وصال  

  
*************************  

 :مد التمكين
و أاوين و ين بهو مدة لطيفة مقدارها حركتين يؤتى بها وجوباً للفصل 

 . يائين متتاليتين
 ،للحواريّين  نحو: (ءامنوا واتقوا ، أصروا واستكبروا ، ُحيِّيتم ،

 . )النبّيين
 غام فيذهب المدلئال يحدث إد: سببه

  .وسمي بمد التمكين ألنه يخرج متمكناً بسبب الشدة
  

 
****************************  

  
 تنبيهات على المدود 

 
 إسرائيل: اذا اجتمع اكثر من مد في الكلمة مثل 

 :نعمل بقاعدة اقوى السببين
  فعارض فذو إنفصال فبدل**** أقوى المدود الزم فما اتصل 

 ارض للسكون، المنفصل، البدلالالزم، المتصل، الع
 



  

 ٢٩

 أما بالنسبة للوقف على أواخر الكلمة: 
 

 : ل كلمة، مثبالسكون المحض إذا كانت الكلمة متحركة بالفتح نقف عليها
 حركة ٢السكون المحض مع مد  ) المشركيَن نقف عليها بـ

  حركة ٤السكون المحض مع مد 
  حركة ٦السكون المحض مع مد 
  ث عنها الحقاً إن شاءاهللاولها استثناءات سنتحد

 
 بدال تنوين الفتح ألفبقاعدة االبدال (ا الكلمات المنونة بتنوين الفتح نقف عليها(  

  الفصل السادس
 مخارج الحروف

  
 

 هو مكان خروج الحرف: مخرج الحرف
 
  :أنواع المخارج 
 وسيعتمد على جزء معين من أجزاء الفم واللسان (ملم: مخرج محقق) 
 الجوف عتمد على جزء معين من أجزاء الفم، مثل: مخرجال ي: مخرج مقدر  
 
 :لمعرفة مخرج أي حرف 

اء بالفتح بأي حركة سو  نجعل الحرف ساكن ونُدخل عليه همزة وصل متحركة
 .فوعند انقطاع الصوت يكون هذا مخرج الحر  أو الضم أو الكسرة



  

 ٣٠

 
  :ما عدا حروف المد

، فتوحةممزة هنُدخل عليه  األلف، نُدخل همزة متحركة بحركة مناسبة للحرف
  .ضمومةمالواو نُدخل عليها همزة ، الياء نُدخل عليها همزة مكسورة

 
  :تُقسم المخارج إلى 

 ها لهامخارج كلهي األعضاء الرئيسية أو الكلية التي ترجع ال: مخارج عامة . 
 جزء من العامة، يحدد مكان خروج الحرف بدقة: مخارج خاصة. 
 

 
 :عدد المخارج
ال: من ق منهمو علماء منهم من قال: خمسة، ومنهم من قال: أربعة، اختلف ال

 .ستة
  :قسم إلىسة تُ ة خمالرأي الراجح هو رأي اإلمام ابن الجزري أن المخارج العام

 
 الحلق -٢           .الجوف -١
 .الخيشوم -٥                .الشفتان -٤          .اللسان -٣
 

 .وهذه هي المخارج العامة
 .مخرج 17 لمخارج الخاصة فعددهاأما ا

 
 :أوًال: مخرج الجوف 

 



  

 ٣١

 
 

 )تخرج منه حروف المد (األلف والواو والياء
 

 
 
 إبعاد الفكين عن بعض طوليا وإبقاء اللسان في أسفل الفم: لفاأل

 ضم الشفتين مع ترك فرجة بينهما: الواو
  انخفاض الفك السفلي ويرتفع وسط اللسان قليالً : الياء



  

 ٣٢

  حروف جوفية أو حروف هوائية: أ،و،ي) تسمى(
  

 :ثانًيا: مخرج الحلق
 حرفينمخارج خاصة، كل مخرج خاص يحتوي على  ٣مخرج عام به 

ل (في كص) ووللتوضيح : كما نقول بيت به ( ثالث غرف ) يسكنها (ستة أشخا
   ) غرفة شخصان
 :ينقسم إلى

 
  

 يخرج الهمزة والهاء: أقصى الحلق. 
 العين والحاء: وسط الحلق. 
 خاءالغين وال: أدنى الحلق. 

 
 :مجموعة في

  أخي هاك علًما حازه غير خاسر
  حروف حلقية: حروف الحلق تسمى

  
  



  

 ٣٣

  
 :ثالثاً: مخرج الشفتان

  .مخرج عام يحتوي مخرجين خاصين
o مخرج لحرف (الفاء( 
o ومخرج لحروف (الواو، الباء، الميم( 

 
 يخرج من باطن الشفا السفلى مع أطراف الثنايا العليا: الفاء

 
 

  قصى اللسانأتخرج من انضمام الشفتين لألمام مع ارتفاع : الواو الغير مدية
 

  



  

 ٣٤

 
ن رف الباء يكو حالفرق أن في انطباق الشفتين على بعضهما لكن : الباء والميم

 االنطباق من الخارج وال يصاحبه غنة
  .انطباق الشفتين من الداخل و يصاحبه غنة أما في الميم:

 حروف شفويه أو شفهية: حروف الشفتان تسمى
  
 

 :رابًعا: مخرج الخيشوم
 

  .يخرج منه الغنة مع الميم والنون
**************** 

 
 سنانصور توضيحية للسان والحنك واأل

 

 
 



  

 ٣٥

 
 

  
 
  
  

  :اللسانمخرج  خامَسا:
 

 حرف ١٨مخارج ل  ١٠يحتوي على 



  

 ٣٦

 :أوًال: أقصى اللسان
 

 .أقصى اللسان مع الحنك اللحمي:"مخرج حرف ال "ق
 

 
 

 أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والحنك العظمي:" مخرج حرف ال"ك
 

 
 .ألنها تخرج ُقرب اللهاة وُيسموا حروف لهوية؛



  

 ٣٧

 :ثانًيا: وسط اللسان
 حروف ٣يحتوي على مخرج ل

  ال "ج" وال "ش" وال "ي" مجموعة في كلمة جيش

 
 

  : تخرج جميعها من وسط اللسان مع وسط الحنك األعلى لكن نميز بينهم بـ
o حرف ال "ج": 

 ينغلق المخرج تماًما، ويكون طرف اللسان إلى األمام
 
o حرف ال"ي" الغير مدية: 

ن للساوهنا المخرج ال ينقفل وطرف اللسان يكون لألسفل، أقصى ا
 منخفض

 
o مخرج ال"ش" 

  ليالً أيضاً ال ينقفل المخرج ويكون أقصى اللسان مرتفع ق وهنا
 
 (ج، ي، ش): يُطلق عليهم حروف شجرية ألنها تخرج من شجر الفم (وسطه)



  

 ٣٨

 : يخرج منهما حرفين: ثالثًا: حافتي اللسان
 

ن إحدى حافتي اللسان أو منهما معاً ما يحازيهما من الصفحة حرف ال"ض" : م
 )لطواحنالداخلية لألضراس العليا (ا

 يُلحق حرف الضاد بالحروف الشجرية

 
  
  

أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف مع ما يحازيها من لثة :" حرف ال "ل
 .األسنان العليا

 
 



  

 ٣٩

 :رابًعا: طرف اللسان
 من طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا:" حرف ال"ن

 
 

 :"حرف ال"ر
 نفس المخرج لكن يرجع اللسان للوراء قليًال، ادخل قليال إلى ظهر اللسان عن

 .مخرج النون

 
ال"ر" المفخمة والمرققة نفس المخرج لكن أقصى اللسان يرتفع في : ملحوظة

 المفخمة عن المرققة



  

 ٤٠

 
  ل،ن،ر): ُتسمى الحروف الذلقية، ألنها تخرج من ذلق اللسان)

*****************************************************  
 ال"ط" وال"د" وال"ت" 

 
 ا العلياتخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع أصول الثناي
 ينخفض أقصى اللسان في الدال والتاء ويرتفع في الطاء

 ط، د، ت) ُتسمى حروف نطعية، ألنها تخرج من نطع اللسان)
 



  

 ٤١

 ال"ظ" وال"ذ" وال"ث" 
 تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا

 
  .ظ،ذ،ث) ُتسمى: حروف لثوية لخروجها من لثة األسنان)

  
 ال"ص" وال"س" وال"ز": 

  ىلسفلاتخرج من خالل وضع منتهى رأس اللسان على صفحتي الثنايا 
 

 
 اللسانص،ز،س) ُتسمى الحروف األسلية، لخروجها من أسل (

  



  

 ٤٢

  الفصل السابع
  صفات الحروف

  
 

 ما قام بالشيء من المعاني: الصفة لفظًا 
 تميزه و المخرج  كيفية تثبت للحرف عند النطق به عند تولده في: اصطالًحا

 عن غيره من الحروف
 

 :فوائد الصفات 
 .التمييز بين الحروف المشتركة في نفس المخرج

 .تحسين نطق الحروف المختلفة في المخرج
 .فة الحروف القوية من الضعيفةمعر 
 

 :عدد الصفات 
ومنهم  ٢٨ ، ومنهم من قال:٤٤اختلف علماء علم التجويد منهم من قال: 

 ،٢٠من قال: 
 صفة ١٨لكن جمهور العلماء ومنهج اإلمام ابن الجزري أن الصفات 

 ، ُأضيف عليهم فيما بعد صفتين
  
 :أقسام الصفات 

 صفات ذاتية -١
 .صفات عارضة -٢
 



  

 ٤٣

تظل مالزمة للحرف ال تنفصل عنه نهائي، وُتسمى حق الحرف، مثل: : تيةالذا 
 صفة الهمس في حرف السين

 
هي صفات ُتالزم الحرف أحيانًا وتتركه أحيانًا أخرى، ُتسمى: مستحق : العارضة

 .الحرف، مثل: التفخيم والترقيق
  
 
 :الصفات الذاتية أو األصلية نوعان  

 .لها ضد -١
 ليس لها ضد -٢
 

 :: الصفات التي لها ضدأوالً  
 

 .الهمس ضده الجهر -١
 .لغة الخفاء أو الضعف، خفاء السمع: الهمس 
  سبب الخفاء في السمع 
 .انفتاح الوترين الصوتين-١
 عدم اهتزازها -٢
 جريان كثير في هواء النفس -٣
 
 حثه شخص فسكت: حروف الهمس 
 صفة الهمس تتعلق بالنفس. 
 الهمس صفة ضعف 
  
 



  

 ٤٤

 الن والوضوح والقوة والظهوراالع: الجهر لغة  
 وضوح في السمع: الجهر اصطالًحا. 

 
 سببه: 

 .انضمام الوترين الصوتين -١
 .اهتزازهما -٢
 .انحباس الهواء -٣
 
 حثه شخٌص فسكت "حروف الجهر: باقي الحروف ما عدا" 
  
 صفة الجهر صفة قوة وليست صفة ضعف 

   
************* 

 
 :الشدة ضدها الرخاوة -٢

  
 القوة: ةً الشدة لغ. 
 جهي انحباس جريان الصوت، بسبب: غلق المخر : الشدة اصطالًحا 
 الشدة تتعلق بالصوت 
 أجد قط بكت أو أجدك تطبق: حروفها 

 
 كيف تخلصنا من شدة هذه الحروف؟ 

 .بالقلقلة: حروف قطب جد
 .بالهمس، حرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهما: ك، ت



  

 ٤٥

 .ل أو التسهيل أو النقل مثل: القرآن تكون القرانإما بالحذف أو اإلبدا: الهمزة
  
  

  ًاللين: الرخاوة لغة. 
 جريان الصوت عند مروره في المخرج: الرخاوة اصطالًحا 
 الرخاوة صفة ضعف 
 ط بكتقلن عمر"، و "أجد : "حروف الرخاوة باقي الحروف باستثناء" 

 
 

 هي صفة بين الشدة والرخاوة: صفة التوسط 
 تداللغًة يعني اع: التوسط 
 دم كمال ععدم كمال جريان الصوت في المخرج، نتيجة : التوسط اصطالًحا

 غلقه
 لن عمر: حروف التوسط  

 
 

 :سبب اعتبارها حروف متوسطة 
 
ا ينغلق العلي ثة األسنانلعند النطق به يقرع حافة اللسان إلى منتهاها مع : الالم -١

دث را يحيسامينا و المخرج ومنها يأخذ صفة الشدة، لكن عند انحراف اللسان ي
 .جريان للصوت ومن هنا يأخذ صفة الرخاوة

 
 ومخرج خيشومي مخرجها جزء شديد وجزء رخو، لها مخرج لساني: النون  -٢

 خاوة يأخذهاة الر ا صفعند قرع طرف اللسان بلثة األسنان العليا يأخذ صفة الشدة، أم
  .من جريان الصوت في الخيشوم أي: الغنة؛ لذلك أصبح حرف متوسط



  

 ٤٦

 
  .هلإلنسان ب يخرج من الحلق فقط، التوسط فيه عمل رباني ال دخل: العين-٣

 
  الغنة انطباق الشفتين ُتسبب الشدة، والرخاوة تأتي من: الميم -٤
 
لفرجة بقى اتلشدة، لكن قرع طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا ُيسبب ا: الراء -٥

 .ب الرخاوةالصغيرة باللسان يخرج منها بعض الصوت هي التي تسب
  

 توسط،منها الحروف الشديدة أقصر الحروف زمًنا، الحروف المتوسطة زم 
 .والحروف الرخوة إن سكنت أطولها زمًنا

  
************ 

  :االستعالء واالستفال-٣
  
 
 يدرسان الحرف من حيث اتجاه ضغط الصوت 
 لغًة االرتفاع: االستعالء  
 حنك ى الاللسان إل بسبب استعالء أقصى، هو اتجاه ضغط الصوت ألعلى

 .األعلى
 ُخصَّ َضْغٍط ِقظْ : حروفه. 
 االستعالء صفة قوة نتيجة اتجاه ضغط الصوت ألعلى 
 إذا كان حق الحرف االستعالء فإن مستحقه التفخيم. 

 
 



  

 ٤٧

 للسان عناهو اتجاه ضغط الصوت ألسفل نتيجة انخفاض أقصى : االستفال 
 الحنك األعلى

 خص ضغِط قظ باقي الحروف ما عدا: حروف االستفال"" 
 االستفال صفة ضعف  
 إذا كان حق الحرف االستفال فإنه مستحقه الترقيق 

 
**************  

 
  :االطباق وضده االنفتاح -٤

 
 يدرسان (انحصار) حبس الصوت بين اللسان والحنك األعلى 

 
o رتفاعنتيجة ا هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك األعلى يكون: االطباق 

لحنك الى إن إلى الحنك األعلى (يرتفع جزء من اللسان طائفة من اللسا
 (األعلى

o ص، ض، ط، ظ:حروف االطباق 
o االطباق صفة قوة. 

 كل حرف ُمطبق ُمستعلي، وليس كل حروف االستعالء مطبقة 
 
  
 

o فة ق طائيجة افتراعدم انحصار الصوت بين اللسان والحنك األعلى نت: االنفتاح
 من اللسان عن الحنك األعلى

o كل الحروف ما عدا: ص، ض، ط، ظ: النفتاححروف ا. 
o صفة االنفتاح صفة ضعف  



  

 ٤٨

 · كل مستفل منفتح، وليس العكس 
 *حروف االستفال جزء من حروف االنفتاح 

 
*******************************  

 
  االذالق واالصمات -٥

  
 ذلق  خروجه منهو خفة الحرف وسرعة النطق به عند خروجه من مخرجه ل: االذالق

 "ن لبأو من إحدى الشفتين أو منهما مًعا، مجموعة في: "فر م اللسان
o االذالق وهي صفة ضعف  

 
 نع خرجه لممهو ثقل في الحرف وعدم سرعة النطق به عند خروجه من : االصمات

 .انفراد حروفه في كلمة رباعية أو خماسية في اللغة العربية
o االصمات صفة متوسطة. 

 
 اتاالصمالقوة والضعف ال نحسب االذالق و لكن عند حساب درجة الحرف من حيث *

 
***************************************  

 
 الصفات التي ليس لها ضد ثانًيا:

  
 
   :الصفير-١

 هو حدة وقوة تنشأ في صوت الحرف . 
 ينشأ الصفير لصوت الحرف عند مروره في ممر ضيق: سببه. 



  

 ٤٩

 ز،س،ص: حروف 
 فلىالس سان وصفحة الثناياينشأ عن مروره في ممر ضيق بين أسلة الل. 
 الصفير صفة قوة 

 
 مراتب الصفير: 

  .المشدد، الساكن، المتحرك
 

 صفة الصفير صفة ذاتية للحرف 
  

**************************************  
 
 القلقة -٢
  
  ًاالضطراب والتحريك: لغة 
 ة سمى قلقلاضطراب في مخرج الحرف ُيسبب خروج صوت قوي جًدا يُ : اصطالًحا

 .أن يصاحبها أي شيء من الحركات الثالثةدون 
 قطب جد: حروفها 

 
 : مثال

يخرج من تباعد الشفتين دون تباعد الفكين، ال : حرف الباء الساكن المقلقل
 .ُيصاحب خروجه شيء

 
في حالة أن يكون الحرف ساكن وُمدغم في : حرف الباء الساكنة الغير مقلقلة

 .الشفتين، وال يصاحبه أي حركةالحرف الذي يليه، يخرج بانطباق (تصادم) 
 



  

 ٥٠

 .ابتعاد للشفتين والفكين، يصاحبها انفتاح للفكين: حرف الباء المفتوحة
 

 :مراتب القلقة 
: ا وصًال مثلإذا كان الحرف ساكن يقع وسط الكلمة أو آخره: قلقلة صغرى -١

 .يقدر، قد أفلح
 )قلقة كبرى (شديدة وأشد-٢

  دالساكن، مثل: الفلق، أح عند الوقوف على حرف القلقلة: الشديدة
 . عند الوقوف على حرف القلقلة المشدد، مثل: الحقَّ : األشد

 
 .القلقلة صفة قوة 
 .صفة غير مالزمة للحرف: صفة القلقلة 

 
 
 صفة اللين -٣

 الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما: حروف اللين
 صفة اللين صفة ضعف

************* 
 
 تكريرصفة التكرار أو ال -٤
 الراء فقط: حرفها. 
 ضيق في المخرج: سببها 
 صفة ذاتية لحرف الراء: التكرار 
 التكرار صفة قوة.  

 



  

 ٥١

 
 :االنحراف -٥
  ًالميل والعدول: لغة. 
 ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه: اصطالًحا 
 الالم والراء: الحروف 
 صفة االنحراف صفة قوة 

 
************** 

 
 التفشي -٦
 ش: حرفها  
 نتشار أو االتساعاال: لغة. 
 ك والحن اللسان انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف ال"ش" بين: اصطالحأ

 األعلى
 التفشي صفة قوة. 

 
***************  

 
 االستطالة-٧

  ًاالمتداد: لغة. 
 رها عند امتداد صوت الحرف من أول حافة اللسان الى اخ : اصطالحا

  النطق بالحرف
 ض"حرف االستطالة: ال" 

 



  

 ٥٢

 
 الخفاء-٨
 استتار وضعف الحرف عند النطق به وعدم بيانه. 
 حروف المد الثالثة والهاء ُتجمع في "هاوي: حروفه" 
 تساع لمد الاألنها تختفي في اللفظ عند النطق بها وتضعف حروف : خفاء

 مخرجها لذا يزداد في مدها لتقوى
 الخفاء صفة ضعف 

  
************************** 

 الغنة -٩
 رج من الخيشوم مع حرفي النون والميمصوت أغن يخ 
 الغنة صفة ذاتية لحرفي ال"م" وال"ن" 

 
 

 :مراتب الغنة 
 .في الميم والنون المشددتين: أكمل ما تكون -١
 في غنة االخفاء واالقالب: كاملة -٢
 .في الميم والنون المظهرتين: ناقصة -٣
  في النون والميم المتحركتين: أنقص ما تكون -٤

  
 
 
  



  

 ٥٣

  يصي لمخارج وصفات وألقاب الحروفجدول تلخ
  
  

  قوي أم ضعيف  صفاته  لقبه  مخرجه الحرف
  الجهر -1  حلقي  أقصى الحلق  الهمزة

 الشدة -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
 االصمات -5
  

  
  

  متوسطة

انطباق الشفتين   الباء
  للخارج

  الجهر -1  شفوي
 الشدة -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
 القلقلة -5
  االذالق -6

  
  

  قوي

طرف اللسان مع   التاء
  ايا العلياأصول الثن

  
  نطعي

  الهمس -1
 الشدة -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
  االصمات -5

  
  

  ضعيف

طرف اللسان مع   الثاء
  أطراف الثنايا العليا

  لثوي
  

  الهمس -1
 الرخاوة -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4

  
  

  ضعيف



  

 ٥٤

  االصمات -5
وسط اللسان مع وسط   ج

 الحنك األعلى، ينغلق
المخرج ويكون طرف 

  اللسان لألمام

  الجهر -1  شجري
 الشدة -2
 االستفال -3
 النفتاحا -4
 القلقلة -5
 االصمات -6
  

  
  

  قوي

  الهمس -1  حلقي  وسط الحلق  ح
 الرخاوة -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
  االصمات -5

  
  

  ضعيف

  الهمس -1  حلقي  أدنى الحلق  خ
 الرخاوة -2
 االستعالء -3
 االنفتاح -4
  االصمات -5

  
  

  ضعيف

طرف اللسان من جهة   د
ظهره مع أصول الثنايا 

  العليا

  الجهر -1  نطعي
 الشدة -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
 االصمات -5
  لقلقلةا -6

  
  

  قوي

    الجهر -1  لثويطرف اللسان مع أطراف   ذ



  

 ٥٥

 الرخاوة -2  الثنايا العليا
 االستفال -3
 االنفتاح -4
  االصمات -5

  
  ضعيف

طرف اللسان مع لثة الثنايا   ر
العليا لكن يُفرق عن النون 

بأن اللسان يرجع للوراء 
  قليال عن مخرج النون

  الجهر -1  ذلقي
 التوسط -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
 االذالق -5
 التكرار -6
  نحرافاال -7

  
  

  قوي

 نوضع منتهى طرف اللسا  ز
  على صفحة الثنايا السفلى

  الجهر -1  أسلي
 الرخاوة -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
 االصمات -5
  الصفير -6

  
  

  ضعيف

وضع منتهى رأس اللسان   س
  على صفحة الثنايا السفلى

  الهمس -1  أسلي
 الرخاوة -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
 االصمات -5
  الصفير -6

  
  

  ضعيف

وسط اللسان مع وسط   ش
على، ال ينغلق الحنك األ

  الهمس -1  شجري
 الرخاوة -2

  
  



  

 ٥٦

المخرج ويرتفع أقصى 
  اللسان قليال

 االستفال -3
 االنفتاح -4
 االصمات -5
  التفشي -6

  ضعيف

وضع منتهى رأس اللسان   ص
  على صفحة الثنايا السفلي

  الهمس -1  أسلي
 الرخاوة -2
 االستعالء -3
 االطباق -4
 الصفير -5
  االصمات -6

  
  

  قوي

إحدى حافتي اللسان أو   ض
هما منهما معا مع ما يحازي
من الصفحة الداخلية 

  لألضراس العليا

  الجهر -1  شجري
 الرخاوة -2
 االستعالء -3
 االطباق -4
 االصمات -5
  االستطالة -6

  
  

  قوي

طرف اللسان من جهة   ط
ظهره مع أصول الثنايا 

  العليا

  الجهر -1  نطعي
 الشدة -2
 االستعالء -3
 االطباق -4
 االصمات -5
  القلقلة -6

  
  

  قوي

طرف اللسان مع أطراف   ظ
  الثنايا العليا

  الجهر -1  لثوي
 رخاوةال -2
 االستعالء -3

  
  

  قوي



  

 ٥٧

 االطباق -4
 االصمات -5

  
  الجهر -1  حلقي  وسط الحلق  ع

 التوسط -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
  االصمات -5

  
  

  ضعيف

  الجهر -1  حلقي  أدنى الحلق  غ
 الرخاوة -2
 االستعالء -3
 االنفتاح -4
  االصمات -5

  
  

  متوسط

باطن الشفا السفلى مع   ف
  أطراف الثنايا العليا

  الهمس -1  شفوي
 الرخاوة -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
  ذالقاال -5

  
  

  ضعيف

أقصى اللسان مع الحنك   ق
  اللحمي

  الجهر -1  لهوي
 الشدة -2
 االستعالء -3
 االستفال -4
 االصمات -5
  القلقلة -6

  
  

  قوي

    الهمس -1  لهويمع الحنك  سانأقصى الل  ك



  

 ٥٨

 الشدة -2  اللحمي+الحنك العظمي
 االستفال -3
 االنفتاح -4
  االصمات -5

  
  ضعيف

أدنى حافتي اللسان إلى   ل
منتهى طرفه مع لثة 

  األسنان العليا

  الجهر -1  يذلق
 التوسط -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
 االنحراف -5
  االذالق -6

  
  

  متوسط

انطبق الشفتين للداخل مع   م
  خروج غنة من الخيشوم

  الجهر -1  شفوي
 التوسط -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
 االذالق -5
  الغنة -6

  
  

  متوسط

طرف اللسان مع لثة الثنايا   ن
  العليا

  الجهر -1  ذلقي
 التوسط -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
 االذالق -5
  الغنة -6

  
  

  متوسط



  

 ٥٩

  الهمس -1  حلقي  أدنى الحلق  ه
 الرخاوة -2
 االنفتاح -3
 االستفال -4
 االصمات -5
  الخفاء -6

  
  

  ضعيف

(الغير و
  مدية)

انضمام الشفتين لالمام مع 
  ارتفاع أقصى اللسان

  الجهر -1  شفوي
 الرخاوة -2
 االستفال -3
 االنفتاح -4
  االصمات -5

  
  

  ضعيف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٦٠

  الفصل الثامن
  

  التفخيم والترقيق
  
  ًالسِّمن: التفخيم لغة 
 لنطق به، اهو سمن يدخل على صوت الحرف عند  :يم في علم التجويدالتفخ

تفاع ب ار فيمتأل الفم بصداه، نتيجة اتجاه ضغط صوت الحرف ألعلى بسب
 أقصى اللسان

 لتفخيمضة) العار حق الحرف (الصفة الالزمة) االستعالء، فإن مستحقه (الصفة ا 
 خص ضغط قظ: حروف التفخيم 

 
************************* 

 التنحيف والتنحيل: الترقيق لغة 
 ال يمتأل فنحول يدخل على صوت الحرف عند النطق به : الترقيق اصطالحا

سان الل الفم بصداه نتيجة اتجاه ضغط الصوت ألسفل لسبب اتجاه أقصى
 ألسفل

  
 إذا كان حق الحرف االستفال، فإن مستحقه الترقيق 
 حروف و ة )، ر، كل الحروف ما عدا أ ،(ل لفظ الجالل: حروف الترقيق

 .التفخيم
 



  

 ٦١

 :خيم حروف االستعالء حسب حركاتها مذهبانففي ت 
 

  :المذهب الراجح وهو مذهب ابن الجزري (الشامي) الراجح-١
 مفتوح وبعده ألف-١
 مفتوح ليس بعده ألف -٢
 مضموم -٣
 ساكن -٤
  مكسور -٥

 
  :"المذهب المصري: "ابن الطحان االندلسي -٢

 ، يغفرح: الصابرين، يصبر، صبرالمفتوح وساكن قبله مفتو  -١
 مضموم وساكن قبله مضموم: ُخلق، يخلق -٢
 مكسور وساكن قبله مكسور: خالفِ  -٣
  

 مالحظة ( حرف الراء ال يتميز بمرتبة من مراتب التفخيم(  
 
 

  
 : حروف تتميز بالتفخيم النسبي 

 التفخيم النسبي أدنى مراتب التفخيم 
 فخم تفخيم نسبيإذا كان الحرف مكسور يكون م: ق، غ، خ 
 غ، خ ساكنتين مكسور ما قبلهما: تفخيم نسبي 
 نها ما هيألال تتأثر بالكسر، تظل درجة التفخيم عالية ك: ص، ض، ط، ظ

  حروف مطبقة
 



  

 ٦٢

 ة والراءكل الحروف ما عدا األلف والم لفظ الجالل: الحروف المرققة دائما 
  

 األلف: 
  يتبع ما قبله في التفخيم والترقيق

 ممفخ ا كان ما قبله مرقق ومفخم إذا كان ما قبلهيكون مرقق إذ
 
 الم لفظ الجاللة : 

 تغليظ الم لفظ الجاللة في
 )االبتداء بها (ألن همزة الوصل مفتوحة -١
 إذا ُسبقت بفتح -٢
 إذا ُسبقت بضم -٣

 )اهللاأحدٌ  رض (تكون مرققة إذا ُسبقت بكسر أصلي مثل ( بسم اهللا) أو عا
  
 الــراءات 

 حاالت 8 :لراءحاالت تفخيم ا
 حاالت 4 : حاالت الترقيق

 حالتين: حاالت جواز الوجهين
************  

 
 :حاالت التفخيم

  
 رَبِّي: إذا كانت الراء مفتوحة  -١
 .َمْريم: إذا كانت ساكنة ما قبلها مفتوح -٢
  .والَعْصر : إذا كانت الراء ساكنة ما قبلها ساكن ما قبلها مفتوح -٣
 .ُرسل: ضمومةإذا كانت الراء م -٤



  

 ٦٣

 الُقْرآن: إذا كانت ساكنة ما قبلها مضموم -٥
 خسر: إذا كانت الراء ساكنة ما قبلها ساكن ما قبلها مضموم -٦
  رب ارحمهما، وارجعي، أم ارتابوا: مثل وصل إذا كانت الراءساكنة قبلها همزة -٧
ء ليس ساكنة ما قبلها مكسور كسر أصلي ما بعدها حرف استعال إذا كانت الراء -٨

   .مرصاد، فرقة، ارصادا، لبالمرصاد، قرطاس: مكسور في كلمة واحدة
 

**************** 
  :حاالت ترقيق الراء

 
 حاالت4 
 .القارعة، رجاال: إذا كانت الراء مكسورة مثل -١
 ونفرع: لإذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي بعدها حرف مستف -٢
 لسحرا: سورن غير مستعلي قبله مكإذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساك -٣
د أو ياء م ء كانتإذا كانت الراء ساكنة بسبب الوقف قبلها ياء ساكنة سوا -٤
 .خير، بصير: لين
 
 ة لالمام حفص، مرققة وهي االمالة الوحيدمجراها: الراء الممالة في كلمة*
  
  

***************  
 

  :حاالت جواز الوجهين
 حالتان: 

مة في حالة مفخ" نَ  اللَُّه آِمِنياْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن َشاءَ   "تعالى في قوله" مصرَ  : "كلمة
  الوصل ألنها مفتوحة

  في الوصل مرققة ألنها مكسورة": القطرِ  "كلمة



  

 ٦٤

 وفي الوقف لها جواز الوجهين: 
  "مصَر" و " القطر"

مة في كل سورمن فخمها نظر إلى أنها راء ساكنة قبلها ساكن مستعل قبله مك
  واحدة

 من رققها: نظرا ألنها ساكنة قبلها ساكن قبله مكسورو 
 
 فرقٍ : كلمة  

o ي حالة الوقفف : 
عالء رف استها حمفخمة : نظرا ألن الراء ساكنة قبلها مكسور كسر أصلي بعد

 ساكن
 

o في حالة الوصل لها جواز الوجهين:  
تد لم يعو عالء است من فخمها نظر إلى أن الراء ساكنة قبلها كسر أصلي بعدها حرف

  بالحركة
 الستعالءحرف اتد بومن رققها : نظر إلى أن الراء ساكنة ما قبلها مكسور ولم يع

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٦٥

  الفصل التاسع
  

 الهمزات
  
  

 : الهمزات الواقعة في كل القرآن 
 إما همزة وصل أو همزة قطع. 
 ال تبدأ العرب بحرف ساكن وال نقف على حرف متحرك 
 االبتداء ال يكون إال بمتحرك 

 
 
  :مزة الوصله -١

 ساعد نها تن ألحكى عنها الخليل ابن أحمد الفراهيدي أنها ُسلم اللسا
 .في التوصل إلى نطق الحرف الساكن

 كالم ية البدا هي همزة يُؤتى بها للتنقل من البدء بالساكن، تثبت في
  وتسقط في الوصل،

بدأ نبها  لبدءمثل: وارحمهما، في الوصل ال تُنطق همزة الوصل، عند ا
 .بها

 ن في أول ألن بها نتوصل للنطق بالحرف الساك ُسميت بهمزة الوصل
 الكلمة

 صاد صغيرة: عالمتها بالقرآن. 
 



  

 ٦٦

 أين توجد همزة الوصل؟ 
 بتدأ بهامة الملكلفي األسماء واألفعال والحروف وال تكون إال متحركة في أول ا

 
 
 :في األفعال -١

 )والسداسي ال توجد إال في فعل األمر، والفعل الماضي (الخماسي
 انطلق، اقترب: الفعل الماضي الخماسي مثل

 استسقى، استخرج: الفعل الماضي السداسي
 ادعوا، اقرأ: فعل األمر الذي ماضيه ثالثي

  انتظروا: فعل األمر الذي ماضيه خماسي
 فعل األمر الذي ماضيه سداسي

  
 بالضم أو بالكسر حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل إما تكون 

 
 : الضمأوالً 

 زمنبدأ بهمزة الوصل مضمومة إذا كان ثالث الفعل مضموم ضم ال
 مضموم ضم الز منبدأ بهمزة الوصل بالضم ألن ثالث الفعل  ،واستحفظوا: مثل
 
 

 ثانًيا: الكسر
 واضِرب: إذا كان ثالث الفعل مكسور نبدأ بهمزة الوصل مكسورة، مثل

 واذَهب: إذا كان ثالث الفعل مفتوح ُتكسر همزة الوصل، مثل
وا، وائتوا، وامش: إذا كان الفعل مضموم ضم عارض ُتكسر همزة الوصل، مثل

 .وامضوا، اقضوا، ابنوا
  



  

 ٦٧

 :همزة الوصل في األسماء 
 :تُقسم لقسمين

  
 األسماء القياسية واألسماء السمعية 

اسي لخمالقياسية في المصادر، همزة الوصل تكون في مصدري الفعل ا
 والسداسي

 ا انتقامانتقم مصدره: مثل
 استغفر مصدرها استغفار

  
 حكم همزة الوصل عند االبتداء بهذين المصدرين 

 نبدأ بهمزة الوصل مكسورة وجوبا
 

 ابن، : ء وهيُسمعت كما هي من العرب وهي سبعة أسما: األسماء السماعية
 .ابنة، امرأة، اسم، امرؤ، اثنين، اثنتين

 نبدأ بهمزة الوصل بالكسر
 
  االسم الفسوقفي سورة الحجرات: بئس  

 .سماالسم، نبدأ به بالكسر (كسر الالم) لِ : االسم السماعي هو
 االسم، نبدأ بهمزة قطع مفتوحة وُتكسر الالم 

 
 

 همزة الوصل في الحروف: 
 "مة "األرضر الز و غيأال تدخل إال على "ال" التعريف سواء كانت الزمة مثل: "الذي" 

 ورانها في القرآنوذلك لكثرة د،  هانبدأ بها مفتوحة وهذه هي الحالة الوحيدة ل
 



  

 ٦٨

 ر الكلمةتثبت في الوصل واالبتداء، تكون في أول ووسط وآخ: همزة القطع. 
 
 :عند اجتماع همزة وصل وهمزة قطع في كلمة واحدة*
 

 الحالة األولى : 
 همزة الوصل سبقت همزة القطع مثل: اؤتمن

 نبدأ بهمزة الوصل على حسب حركة ثالث الحرف،
ضمومة ة لممضموم ضم الزم، إًذا نبدل همزة القطع الساكن ثالث الحرف

  .أؤتمن تصبح اوتمن
 هذه الحالة ال تكون اال في االفعال 

 
 الحالة الثانية: 

  تقدم همزة القطع على همزة الوصل
 مثل: أصطفى، في االفعال واالسماء: تتقدم همزة الفطع على همزة الوصل،

..أصلها ترى ، أتخذناهم ...أتخذتم،أستغفرت ، أستكبرت / أطلع /أف
ها أاصطفى ، أصل أاصطفى ، أاستغفرت، أستكبرت، أطلع، أفترى، أتخذناهم،

  أاستغفرت .تسقط همزة الوصل
 

 الحالة الثالثة: 
اآلن، ءين، إذا تقدمت همزة القطع على الوصل في األسماء مثل: ءالذكر 

  ءاهللا،
  خالفت العرب القاعدة الكلية لهمزة الوصل،

 :كن غيروها بطريقتينأبقوها ل
  ميزم كل: مد الابدال همزة الوصل ألف مثل: ءالذكرين، ءاآلن، ءاهللا -١
 التسهيل -٢



  

 ٦٩

  
  الفصل العاشر

  
  الوقف على أواخر الكلم

  
  
 الكلم أواخر الوقف على:  

 ال يجوز الوقف إال على حرف ساكن 
 العرب ال تقف على متحرك بحركة كاملة وال تبدأ بساكن 
 ة اآلخرمعتل أو كلمات صحيحة إما يكون على كلمات الوقف على الكلم  

 
 

 نبدأ بالوقف على أواخر الكلمات الصحيحة االخر-:  
  أنواع لكيفية الوقف على أواخر الكلم5 

 سكون محض 
 روم 
 اشمام 
 حذف  
 ابدال 

 



  

 ٧٠

 :السكون المحض -1
 

 الخالي من الروم أو االشمام وهو االصل في الوقف
 
 ي في الوصل والوقفما كان آخره ساكن سكون أصل -أ
  رقم فأنذ  ,رْ أي يكون الحرف ساكن وصال ووقفا)، مثل: يأيها المدث(
 
 عارض الشكل -ب
 

هو أصله يكون ساكن وعند الوصل تحرك هذا الساكن لمنع التقاء ساكنين، 
  ،العدو همُ : مثل
  أصلها ساكنة لكن عند الوصل تغيرت حركتها لمنع التقاء ساكنين، همْ  كلمة

 الجمع ساكنة وتحركت بالضم لمنع التقاء الساكنين، فيكون الوقف على أصل ميم
 .بالسكون المحض فقط  "هم" 

  
 عند ةذ" ساكن"، أصل الحينئذ ويومئذ: ويدخل في عارض الشكل كلمتان ،

 .التقائها بالتنوين ُتكسر لمنع التقاء الساكنين
 ألنه أصله ساكن وتحرك بحركة عارضة وصالً : ُسمي عارض الشكل 

  
 

 :المفتوح والمنصوب -٣
هب  عضها ذب بال يدخلها إال سكون محض ألن الفتحة ال تقبل التبعيض إذا ذه

  كلها
  العالميَن ، المستقيم َ : مثل

  



  

 ٧١

 :هاء التأنيث -٤
 ا ف عليه، نقهي الهاء التي في الوصل تاء مربوطة وفي الوقف هاء ساكنة

 .بإبدال التاء هاء ساكنة
 أي حرف آخر  ألن الوقف عليها يكون بهاء امال يدخل عليها روم وال اشم

حركة بى حرف ن علغير التاء، فأصبح لدينا إبدال والروم واالشمام ال يدخال
 غيره
 عامل معاملة أي ال تُ  ،رحمت: ، مثل"ت "أما إذا كان آخر الكلمة تاء مبسوطة

 .شمامإحرف ُمحّرك ، إذا كانت مضمومة أو مكسورة يدخلها روم أو 
 

***************** 
 :الروم -٢

 الطلب والقصد: معناها لغة 
 يدخفض الصوت بحيث يسمعه القريب الُمصغي دون البع: اصطالحا. 
 نستعيُن، الرحيمِ : يكون في المكسور والمضموم، مثل. 
 رومهم كوصلهم " حكمه حكم الوصل. كما قال االمام الشاطبي "  

  : مثال
 حركات ٦، ٤، ٢نستعيُن: سكون محض مع مد 

 حركة ٢ع روم م
------ 

 :خبيرٌ 
 حذف التنوين

 حركة مع ترقيق الراء ٦، ٤، ٢سكون محض مع مد عارض 
 (لحركة مع تفخيم الراء (النها تعامل معاملة الوص ٢روم مع 

  سكون محض واشمام :إذا كانت الكلمة مضمومة فقط *



  

 ٧٢

 ع تراِخ م هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المضموم دون: واالشمام
 بين الشفتين بقاء فرجة

 االشمام يُعامل كالسكون المحض تماًما 
 زةنضيف مع النبر على الهم: االشمام في كلمة نهايتها همزة  

  
******************************  

  
 :الحذف -٤

 : حاالته
 المضموم والمكسور فقط: حذف التنوين -١
هيًة ال: ثلوطة، مُيحذف تنوين الفتح فقط إذا كان على تاء التأنيث المرب -٢

 ((ُيحذف التنوين مع إبدال التاء هاء مشبعة
 "له أخلدهبه بصيرا" ، "ما:( "حذف صلة هاء الضمير (كبرى أو صغرى -٣
 
ٌر َفَما آ: "يدخل في الحذف حذف الياء الزائدة في قوله تعالى *  مَّامِّ تَاِنَي اللَُّه َخيـْ

 ،"سورة النمل" آتَاُكم
  يُثبتها اإلمام حفص في الوصل

 
 :الوقف له وجهينفي 
 وجه بإثبات الياء -١
 : ، ويكون الوقف على هذا الوجه كاآلتيوجه بحذف الياء -٢
  حركة ٢حركات، روم مع  ٦و  ٤و ٢حذف الياء الزائدة، سكون محض مع · 

 
  

  
  



  

 ٧٣

 :الوقف باالبدال -٥
 عليًما، ابدال التنوين ألف: في االسم المنصوب مثل-١

 :تنبيه
  عليها بمد طبيعي فقط هدًى، ضحًى، سدًى: الوقف

 
الناس نقيرا" ابدال  فإًذا ال يؤتون" التنوين المنصوب الُملحق ب" إًذا" مثل-٢

  التنوين ألف
 

نوين تسومة على هيئة نون التوكيد الملحقة باالفعال والمر : لنسفًعا، ليكونًا-٣
  الفتح، نقف عليها بإبدال التنوين ألف

 
   اءً دع: التنوين المنصوب على همزة، مثل -٤

 
 .إبدال تاء التأنيث بهاء مشبعة -٥

*************** 
  

 :الوقف على هاء الكناية 
مومة كون مضالغائب وت هي هاء الضمير التي يُكنى بها عن المفرد المذكر: هاء الكناية
 .أو مكسورة

 
 مذاهب في الوقف عليها ٣: 

 قط السكونفممنوع الوقف عليها بالروم أو االشمام، : مذهب المنع -١
 .المحض

 قايجوز الوقف عليها بالروم واالشمام مطل: مذهب الجواز -٢



  

 ٧٤

 
 :مذهب االمام ابن الجزري -٣
  حاالت ٣يجوز الوقف بالروم واالشمام في: 

 إذا ُسبقت بفتح مثل: يرَضُه لكم -١
 .إذا ُسبقت بألف: مثل: اشتراهُ  -٢
 إذا ُسبقت بساكن صحيح، مثل: عْنهُ  -٣

 
 شماميُمنع الوقف بالروم واال: 

 )إذا ُسبقت هاء الكناية بكسر أو ياء (مدية أو لين -١
 )إذا ُسبقت هاء الكناية بضم أو واو (مدية أو لين -٢

**************  
  
  
 الوقف على الكلمات معتلة اآلخر 

 
رف لعلة أو أحد أحهي الكلمة المنتهية بأحد أحرف ا:الكلمة المعتلة اآلخر هي

 .المد الثالثة
 
  رةلها أكتر من صو 

 :تثبت حروف المد وصال ووقفا -١
 إذا كانت ثابتة في رسم المصحف ولم يأتي بعدها ساكن

 : مثل
 ٤٦طه: " قال ال تخافا إنني معكما"

 المد ثابت في الوصل والوقف: تخافا
 نقف على آخرها بثبوت األلف وصال ووقفا



  

 ٧٥

 
 ثبوت الياء وصال ووقفا: مسلما توفني

 
  الواو وصال ووقفا ثبوت: اصبروا وصابروا ورابطوا

 
 
 حذف حروف المد وصال ووقفا -٢

  
 ف،لمصحُتحذف حروف المد وصال ووقفا إذا كانت محذوفة في رسم ا  

سعة" ُحذف  يؤت وذلك إذا كان قبلها أداة جزم أو البناء، مثل: "ولم
 حرف المد وصال ووقفا ورسما ولفظا

  
 نقف عليها بحذف حرف المد وصال ووقفا ورسما ولفظا 

 
ليه عنقف  عن المنكر: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، هوان

 بحذف حرف المد وصال ووقفا
 حذف المد وصال ووقفا ورسما ولفظا: اهللا اتق

 
*************  

 
 ثبوت حرف المد وقفا ورسما وحذفه وصال -٣
ثابت رسما ووقفا، وُحذف المد وصال اللتقاء  ،وقاال الحمد: مثل

 الساكنين
 ثبوت المد رسما ووقفا وحذفه وصال: الحكمة يؤتي

 



  

 ٧٦

 : ويدخل فيها*
 :أنا وأخواتها
 أنا، لكنا، الظنونا، الرسوال، قواريرا (األولى)، السبيال : األلفات

 نقف عليها بثبوت المد وقفا ورسما وحذفه وصال
  
 
 تثبت رسما وتسقط وقفا ووصال -٤
 ه رسمابوتحذف المد وصال ووقفا وث : الموضع الثاني )قواريرا(- أ

 : في سور" ثمودا "مثلها كلمة
 ٦٨هود:

 ٣٨والعنكبوت: 
 ٥١والنجم:

 ٣٨والفرقان: 
 
 ألف التفريق- ب

  )٢٠٠مثل: ءامنوا (آل عمران: 
**************** 

 
 تثبت رسما وُتحذف وصال وجواز الوجهين وقفا -٥

 ٤سورة االنسان آية  سالسال
 :ُتحذف وصال، في الوقف وجهين إلمام حفص

 ات األلف وُتمد بمد طبيعياثب -١
 حذف األلف والوقف على الالم بالسكون المحض -٢
  



  

 ٧٧

 
 ثبوت المد وصال وحذفه رسما وجواز الوجهين وقفا -٦
  "آتَاِنَي اللَّهُ : "مثل
 

************* 
 
 تثبت وصال ووقفا وُتحذف رسما-٧

 يستحي
  فأوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٧٨

  الفصل الحادي عشر
  

 التقاء الساكنين
  
 
 
  

 لعرب ال تبدأ بساكن وال تقف على متحركة بحركة كاملةا 
 ن إحدى ملذلك تخلصوا .العرب ال تجمع بين حرفين ساكنين في كلمتين

  الساكنين
 

 
  : للتخلص من إحدى الساكنين

 
 :الحذف -١

  في السماء،: إذا كان الساكن االول حرف مد ُيحذف، مثل
 

، ُيحذف "س "المدغمة في ال "ل"حرف المد، الساكن الثاني: ال الساكن االول
  "ف السماء "الساكن األول كأنها هكذا

 
 "الساكن األول "الواو قالوا اللهم، نتخلص من الساكنين بحذف : مثال آخر

 



  

 ٧٩

 حاالت ٣له : التحريك -٢
 

 التحريك بالفتح -أ
 

من مثل: " من "الجارة تحريك الساكن األول بالفتح: إذا كان الساكن األول-١
 .الناس

 "ألم اهللا "آل عمران عند وصلها مع بعدها ميم -٢
 
 

  الضم -ب
 وأنتُم األعلون، هُم العدو" إذا كان الساكن األول ميم جمع أو واو لين، مثل -١

 رأُوا العذاب، عليكُم القتال
 

 بالكسر -ج
 ما عدا كل ما سبق

، على األصل، أي أن األصل في التحريك للتخلص من التقاء الساكنين هو الكسر
 ، كسر الساكن األول على األصل قِل ادعوا: مثل

 .أحٌد اهللا، قِل األنفال
 نتخلص من التقاء الساكنين بكسر الساكن األول على األصل: قوًما اهللا

 
 
  
  
  



  

 ٨٠

  الفصل الثاني عشر 
 

 والمتجانسين والمتقاربين المتماثلين
  

  
  
  
  

 حرفان اتحدا رسما ومخرجا وصفة: المتماثلين 
 

 حاالت3 
  
 متماثلين صغير  

 االول ساكن والتاني متحرك 
 لزوم االدغام: حكمه 

 هارالذي يُوسوس، حكمها: االظ: إال إذا كان األول مد، مثل
 
 لو كان الحرف االول مد لين يكون الحكم ادغام 

 
 غام واظهار مع اد أوجه عند حفص، ٣لها  " :ماِلَيْه. َهَلكَ : "استثناء

 السكت والوقف
 



  

 ٨١

 االدغام بغنة مع : 
 م: لهم ماالميم مع المي

 النون مع النون: من نعمة
 الحكم في الحالتين: ادغام متماثلين صغير كامل بغنة

  
 االدغام بدون غنة مع باقي الحروف: 

 نةير غمثل: ُيسرف فَّي، الحكم: ادغام متماثلين صغير كامل بغ
**************** 

 
 - ر:متماثلين كبي   

 الحرفين متحركين 
 امناسَكُكم، يعلُم ُمستقره: مثل

 اظهار متماثلين كبير: يكون الحكم 
 
 في رواية حفص هناك موضعين متماثلين كبير على األصل:  

ن اكنة، ُنسكأصل النون المشددة متحركتين وليست متحركة وس :تأمنَّا
 سكين الحرف تإذا احتجنا الى خطوتين االولى  الحرف األول ثم يُدغم،

 والثانية االدغام لذلك سمي كبير
 يمكنِّ : ومثلها

 
 متماثلين كبير على األصل حكمه االدغام 

 
  
 

 



  

 ٨٢

 متماثلين مطلق 
  :االول متحرك والثاني ساكن 

 فليمِلْل: االول متحرك والثاني ساكن
 
 متماثلين مطلق حكمه االظهار  

  
********************************** 

 المتجانسان
 

 حرفان اتحدا مخرًجا واختلفا صفةً 
  

 :أقسامه
 يرالمتجانسين الصغ -١
 المتجانسين الكبير -٢
 المتجانسين المطلق -٣
 
 :المتجانسين الصغير -١

 األول ساكن والثاني متحرك
 :باستثناء االظهار حكمه

  
 ادغام متجانسين صغير كامل بغنة 

 (الباء مع الميم: اركب معنا، (الحالة الوحيدة بغنة -١
 
 ادغام متجانسين صغير كامل بغير غنة: 

 ، عالمتها: الدال عارية، والتاء مشددةمهَّدت ،قد تبين: الدال مع التاء مثل -١



  

 ٨٣

 أجيبت دعوتكما: التاء مع الدال مثل -٢
 ودت طائفة: التاء مع الطاء مثل -٣
 يلهث ذلك: الثاء مع الذال مثل -٤
 إذ ظلموا: الذال مع الظاء مثل -٥
  
 ادغام متجانسين صغير ناقص بغير غنة: 

  أقوى من الثاني ، ناقص الن الحرف األولأحطت، بسطت
*************** 

 
 المتجانسين الكبير: الحرفان متحركان -٢

 تطَّلع: حكمه االظهار لحفص، مثل 
 يهتدي: أصلها يهدِّي: إال في كلمة

 مرت بأكثر من خطوة
 تحويل التاء إلى دال: يهَدِدي-١
 اسكان الدال األولى: يْهْدِدي-٢
 يِهْدِديالتخلص من التقاء الساكنين بكسر الهاء: -٣
 ادغام الدال الساكنة في المتحركة: يهدِّي-٤
 
 يحكمها: ادغام متجانسين كبير باعتبار األصل ألن أصلها يهتد 

******************* 
 األول متحرك والثاني ساكن المتجانسين المطلق: -٣
 تدعوا: مثل

 متجانسين مطلق حكمه االظهار
 
  



  

 ٨٤

 المتقاربان 
 خرجمة ال و صفا وصفة، أو مخرًجا ال صفة، أهم الحرفان اللذان تقاربا مخرجً 

 
 أقسامه: 

 المتقاربين الصغير -١
 المتقاربين الكبير -٢
 المتقاربين المطلق -٣
  

  :المتقاربين الصغير -1
 األول ساكن والثاني متحرك 

 
  حاالت حكمها االدغام ٤حكمه االظهار إال في:  

 ادغام متقاربين صغير كامل بغير غنة في : 
 "بل ران "، إال فيقل ربي، بل رفعه: راء، مثلالالم مع ال -١

  .وهو يمنع االدغام السكت حكمها
 

غير غنة حيث ال إما ادغام ناقص ب ،نخلقكُّم: القاف مع الكاف مثل -٢
 تذهب القاف بالكلية

يكون ف و أو ادغام كامل: يذهب حرف القاف تماًما ويبقى حرف الكا
 الحكم: ادغام متقاربين كامل بغير غنة

  
 ل كلمةكالم التعريف مع الحروف الشمسية (وهي أول حرف من   -٣

  (من كلمات هذا البيت
  لكرمل ريفاش رز  نظ وءس عد  عمن اذ فض فزت حمار  لص مث بط



  

 ٨٥

 
 ُتدغم فيها للتقارب مع عدا مع الالم ُتدغم للتماثل

 نةادغام شمسي والحكم: ادغام متقاربين صغير كامل بغير غ
 
ُتدغم  نالنو  ءمع حروف يرملون باستثنا النون الساكنة والتنوين -٤

 للتماثل معها
  

  
 : المتقاربين الكبير-٢

  األول متحرك والثاني متحرك، حكمه االظهار
 

تقاربين كبير على ادغام م ، الحكم فيهايخصِّمون: ، إال في كلمةنخُلُقكم: مثال
  اعتبار االصل، مثل: كلمة يهدِّي

  
 
 :المتقاربين المطلق -٣

 والثاني ساكناالول متحرك 
  

********************************************************* 
 حرفان تباعدا مخرًجا وصفة، حكمه االظهار: المتباعدان*
 

  انقلبوا، أنكاال، حكم النون فيهم اخفاء: ما عدا
  
  
  



  

 ٨٦

  
  

  الفصل الثالث عشر
  

 الرسم العثماني 
  
  
  
  

  الرسم العثماني 
 ي عهدفمصحف حروف القرآن الكريم عند كتابة الهي الطريقة التي ُرسمت بها 

 .عفان، نُقلت إلينا بهذه الكتابة سيدنا عثمان بن
 

من ز أمر منه في نسبة إلى عثمان رضي اهللا عنه ألنها كانت ب: ُسمي رسم عثماني
 خالفته

 
 :قواعد الرسم العثماني 
 قاعدة الحذف -١
 الزيادة -٢
 الهمز -٣
 االبدال -٤
 ولالمقطوع والمبد -٥
 ما فيه قراءتان وُكتب بإحداهما -٦

 



  

 ٨٧

 
 :قاعدة الحذف -١

  .ونوالن لالماالحذف يعني إسقاط وإزالة، يدخل على أحرف المد الثالثة وعلى 
 
 :حذف األلف -أ

  .البعض يدخل تحت قاعدة معينة واآلخر ليس له قاعدة
 

   :يدخل تحت قاعدة مثل
  

 لحينتب : الصالصالحين، ُتك: حذف ألف جمع المذكر السالم: مثل. 
 السموات حذف ألف جمع المؤنث السالم: مثل. 
 هيماإبر : وبعض الكلمات مثل 

 
   حذف الياء -ب

 .اما ووصال ووقف، ُحذفت الياء في كل الحاالت رسيؤتي: ، أصلهايؤت اهللا: مثل
 
  ةلكلماقاعدة الحذف في وسط الكلمة ال تؤثر ولكنها تؤثر في نهاية *
 
 اناالنس يدعُ  : حذف الواو-ج
 لذي، الذيناالليل، : حذف الالم مثل -د
 تأمنا:حذف النون -ه
  ق: مثل ذف الحروف في فواتح السور:ح -و
  
  
  



  

 ٨٨

 
 :قاعدة الزيادة -٢
 :حاالت3 

 زيادة االلف ،الواو، والياء
 دائرة صغيرة يكون على األلف والواو والياء

 األلف: قالوا، اذكروا
 الواو مثل: أولئك

 : تلقاءالياء: تلقايء نقف عليها
********************************************** 

 :قاعدة الهمز -٣
لقايء ثل: تمانت أي كلمة بها همز بها قاعدة الهمز مثل: سأل، دفء، إال إذا ك

 ألنها ُرسمت تحت الياء فهي قاعدة زيادة الياء
**************************** 

 :قاعدة االبدال -٤
 ابدال األلف ياء أو واو

  
 هداهم، استسقى، يتامى، إحدى، الضحى، سجى: ياء مثل. 
 الصالة، الربا، الحياة: واو مثل 
 إبدال النون ألف: ليكونًا، لنسفًعا 

 
 إبدال السين صاد :يبسط 
  
 رسم الهاء تاء مثل: رحمت، جنت.  

  
  



  

 ٨٩

  الفصل الرابع عشر
  

  واالبتداء الوقف
  
 
 
 ريء بنية ه القانفس فيا يسيًرا يتقطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنً : الوقف هو

 .استئناف القراءة ال بنية االعراض عنها
 
 منها  تداء ما يصلحهو علم يُعرف به محال الوقف ومحال االب: علم الوقف واالبتداء

 وما ال يصلح
  
 ل عنه أنه ا يُقال مالوقف على رؤوس اآليات ُسنة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وأق

 حسن
 
  
 وقف واالبتداءفائدة علم ال: 
 صون النص القرآني عن نسب كلمة إلى غير جملتها -١
 صون النص القرآني عن تقطيع المعاني المترابطة -٢

 



  

 ٩٠

 أقسام الوقف: 
 
  يوقف اضطرار  -١
 وقف اختباري -٢
 وقف انتظاري-٣
 وقف اختياري -٤
 
  

 حة قراءة كالكيكون عند التعرض ألي شيء عارض أثناء ال: الوقف االضطراري
 نقطاع النفسأو ا
 سؤال بالبدء باي كلمة عند االختبار: الوقف االختباري 
 في القراءات (عند الجمع بين القراءات: الوقف االنتظاري( 

 
 الوقف االختياري: 

 :يُقسم إلى
 وقف جائز -١
 وقف غير جائز -٢
 
 :الوقف الجائز ينقسم إلى -١
 .تام-أ
 .كافي  -ب
 حسن -ج
 
 الوقف الغير جائز -٢

 لقبيحهو الوقف ا



  

 ٩١

 الوقف االختياري الجائز : 
 : التام -١

 .ابًاال اعر و عنى هو الوقف على كالم تم معناه لم يتعلق بما بعده ال لفظًا وال م
  
 ونأولئك هم المفلح "ونبدأ ب "مالك يوم الدين ": الوقف على١مثال " 

 بعراوال اال لمعنىية اوهذا وقف على نهاية معنى قد تم، ال يتعلق بما بعده ال من ناح
 
 َوَبشِِّر الَِّذيَن  "بعدها "ْلَكاِفرِينَ لِ ُأِعدَّْت  ارَةُ اْلِحجَ فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس وَ : "٢مثال

 " َآَمُنوا
 ن المؤمنين،يدة عة جدانتهت اآلية األولى وانتهى معها الكالم عن الكافرين وبدأت قص

ال و ده ال معنى ما بعبط بعلى معنى قد تم وال يرت فبالتالي الوقف على اآلية األولى وقف
  اعرابًا

  
 ثم اُب الرَِّحيمُ ْيِهْم َوأَنَا التـَّوَّ تُوُب َعلَ َك أَ ُأولَئِ فَ ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيـَُّنوا   :٣مثال ،

 "ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّارٌ  "البدء ب
ما بعده تبط ب ير الايات اآليات أو في وسط اآلية عند انتهاء معنى قد يكون على نه

 لفظا وال معنى وال اعرابًا
 
  

  ، ٢٩ن: الفرقا"نَساِن َخُذوالطَاُن ِلإلِ لشَّيْ اَكاَن َلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَءِني وَ " :مثل
  لمينان رب العام على لسحيث انتهى كالم الظالم وبدأ الكال :"الوقف على "أضلني

 . لتمام لفظه وانقطاع ما بعده عنه لفظًا ومعنى: تام
 قلي: رمزه

  .يحسن الوقف عليه واالبتداء بما بعده: حكمه
 



  

 ٩٢

 
 ُملحق بالوقف التام: وقف البيان التام 

كن وصله ا ولعرابً هو وقف على كالم تم معناه ولم يتعلق بما بعده معنى وال ا
لوقف اب أو لواجاير الُمراد، وُيسميه العلماء الوقف بما بعده يوهم معنى غ

 .الالزم
 

 َما يـُْعِلُنونَ وَ  ِسرُّونَ يُ َيْحُزْنَك قـَْوُلُهْم ِإنَّا نـَْعَلُم َما  َفَال : "مثال" 
 

  .يجب الوقف على "قولهم" وإال أعطت معنى غير المراد
  
 رِّبَاُكُلوَن ال يَأْ نَ لَِّذيَوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن ا: ٢مثال 

 "وقف على "يحزنونيجب ال
  
 ُأْخرُِجواَن الَِّذينَ ِجرِيُمَهاِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب ِلْلُفَقَراِء الْ :٣مثال  

  " يجب الوقف على" شديد العقاب
 

 مــ" الميم الخنجرية"عالمته: حرف ال
  .واجب الوقف عليه: حكمه

  
*************  

  
 :يالوقف الكاف -٢

من ناحية  قط النى فهو الوقف على كالم تم معناه ويتعلق بما بعده من ناحية المع
  اإلعراب



  

 ٩٣

 ل إليكوممارزقناهم ينفقون......"، "والذين يؤمنون بما أنز : "١مثال..". 
ال يتعلق  ق لكنلسياااآلية األولى والثانية تتحدثان عن المتقين ، الكالم في نفس 

 باالعراب
 
 لوبنا غلف* بل لعنهم اهللا بكفرهموقالوا ق: ٢مثال  

 )جملة جديدة ال تتعلق بما قبلها من ناحية االعراب(
 
 ويمدهم في طغيانهم يعمهون"* "أولئك الذين اشتروا" :٣مثال..." 

 
 

  
 جائز:االبتداء بعد وقف 
 جائز إذا كان على رأس آية: القطع 
 جائز: االبتداء بعد قطع 
 بتداء بعد وقفلو التعلق من ناحية المعنى يجوز اال 

 جائز: حكمه
 ج أو صلى: عالمته

 
 

*********************** 
 

 :وقف البيان الكافي 
هو الوقف على كالم يتعلق بما بعده من ناحية المعنى وال يتعلق به من ناحية االعراب 

 وعند الوصل يوهم معنى غير المراد



  

 ٩٤

 
 

 احدإله و  ٍه إاللقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة* وما من إل: مثال 
 

 الثةثالث وما من إله إال إله واحد: رد على شبهة من ادعوا أن اهللا ث
بأنه إله  ن قالة ومعند الوصل توهم بأن الكفر يشمل من ادعى أن اهللا ثالث ثالث

 فيتغير المعنى واحد
 
 ولقد همت به وهم بها لوال أن رءا برهان ربه :٢ثالم 

 اللخن واحد ويتضح عكس ذلك من هماالوصل يوهم بمعنى آخر وكأن ال
 أحداث القصة

***************** 
  

  
 : الوقف الحسن-٣

 معنىوال الوقف على كالم تم معناه ويتعلق بما بعده من ناحية االعراب
  

 رب  ، كلمة:، عند الوقف على الحمد هللالحمد هللا رب العالمين: مثال
 ببدل فبالتالي المعنى يتعلق من ناحية االعرا: اعرابها

 .طالما تعلق من ناحية االعراب يكون الوقف حسن
 جائز: الوقف

 غير جائز إال لو على رأس آية: االبتداء بما وقف
 ال يجوز حتى لو على رأس آية: القطع واالبتداء بعد قطع

 



  

 ٩٥

 وأنزل التوراة واإلنجيل* من قبل هدى: ٢مثال  
 من قبل: ظرف، تعلق بما قبله من ناحية االعراب

 
 

 :ملحوظة 
 شجرة الزقوم* طعام األثيم إن

ية ن الرسول (ألنها نهاعالوقف عليها سنة متبعة  الوقف على الزقوم ال تُفيد معنى لكن
 (آية
 

 :فويل للمصلين
 :أقوال فيها ٣للعلماء 

 يجوز الوقف عليها وال يجوز االبتداء بما بعدها -١
  ال يجوز الوقف وال يجوز االبتداء بما بعدها -٢
 عليها ويجوز االبتداء بما بعدهايجوز الوقف  -٣
 

  عدهابيجوز الوقف وال يجوز االبتداء بما : قول االمام ابن الجزري
 )نتعامل معها كأنها وسط آية (
 
  

 :وقف البيان الحسن 
 أصله الوقف الحسن

ي حال عنى وفالمو الوقف على كالم تم معناه ويتعلق بما بعده من ناحية االعراب 
 الوصل يتغير المعنى

 
 



  

 ٩٦

 صيالكرة وألتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه* وتسبحوه ب: ثالم 
 

جل، عند  عزو هللايح التعزير والتوقير للرسول صلى اهللا عليه وسلم، لكن التسب
  الوصل يتغير المعنى

 
 واتل عليهم نبأ نوح* إذ قال لقومه: ٢مثال  

 المخاطب: محمد صلى اهللا عليه وسلم
 القائل: نوح

 ح القائل والمخاطب شخص واحدعند الوصل ُيصب
  

  
**************  

  جدول تلخيصي ألنواع الوقف 
  

االبتداء   الوقف نوع الوقف
  بعد وقف

االبتداء   القطع
  بعد قطع

جائز على   جائز  جائز  التام
  رأس آية

  جائز

جائز على   جائز  جائز  الكافي
  رأس آية

  جائز

غير جائز   جائز  الحسن
إال لو كان 

الوقف 
على رأس 

  آية

غير جائز 
ولو على 
  رأس آية

غير جائز 
ولو على 
  رأس آية



  

 ٩٧

 
  

 :الوقف القبيحثانًيا:  
 د المعنىو أفسأراد هو الوقف على كالم لم يُفد معنى أو أوهم معنى غير المعنى الم

 
 اهدنا الصراط المستقيم* صراط: ١مثال 

 كلمة صراط لم تُفد معنى
 
 :يأيها الذين ءامنوا ال تقربوا الصالة ٢مثال... 

 الوقف أوهم معنى غير المراد
  
 يُدخل من يشاء في رحمته والظالمين: ٣مثال 

 يضاأمين الوقف أوهم كأن اهللا يدخل من يشاء في رحمته ويُدخل الظال
  
 فُبهت الذي كفر واهللا: ٤مثال.... 

  الوقف هنا أفسد المعنى
 

 )يءوليس في القرآن وقف يجب إال ما أفسد المعنى ( بقصد القار 
 

 الوقف القبيح بكل أحواله ال يجوز
  

******************************************  
 قطع الصوت بزمن يسير بدون تنفس بنية مواصلة القراءة: السكت 

 
 س فوق الكلمة: عالمته



  

 ٩٨

 
 
 السكتات األربعة الواجبة في القرآن 

 (المطففين) بل ران 
 (القيامة) وقيل من راق 
 (يس) مرقدنا 
 (الكهف)   عوجا 

 
 

 كتتان الجائزتانالس: 
 )وقف، االظهار مع السكت، االدغام )ماليه هلك 
 لوصل مع اوقف،  ) نهاية أي سورة تسبق سورة التوبة ببداية التوبة

  )السكت، الوصل بدون سكت
  
  
  
  
  

 تم بفضل اهللا
  


