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الحمد للَّه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزل هذا الكتاب على 
رسوله المصطفى ليهدى به للتي هي أقوم ويبّشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
وأدناهم  أحّبهم  من  كتابه  لتلقي  عباده  من  اختار  فسبحانه  كبيرا،  أجرا  لهم  أّن 
الدنيا وفي اآلخرة، والصالة والسالم  الحياة  الفوز في  أهل  وقّربهم واجتباهم فهم 
آله  وعلى  تأديبه،  فأحسن  وأّدبه  تعليمه  فأحسن  رّبه  عّلمه  الذي  محّمد  سّيدنا  على 
وأصحابه الذين حفظوا كتاب رّبهم بعد أن تلقوه من رسول اللَّه  كما أوحى إليه، 
التجويد وتعليم األّمة أمور دينها فرضي  النفس والنفيس من أجل رفع راية  وبّذلوا 
وبعد:  المفلحون.  هم  اللَّه  حزب  إّن  أال  اللَّه  حزب  أولئك  عنه  ورضوا  عنهم  اللَّه 

فإّن علم التجويد يعتبر من أفضل العلوم لتعّلقه بأشرف الكتب وأجلها أال وهو  
اللَّه  آية  فهو  خبير،  حكيم  لدن  من  فصلت  ثّم  آياته  أحكمت  الذي  الكريم  القرآن 

الدائمة وحّجته الخالدة الذي:

                          ُّ مك    ىك   يك   مل   ىل   يل   ام   مم   رنزن   من   نن   ىن   ين   ٰى                َّ       

)فصلت: 42(

مقّدمة
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القرآن ويعّلمه مجّودا  وإّن خير ما يجب أن يتقّرب به المرء إلى رّبه أن يقرأ   
مرّتال كما أنزل على خاتم األنبياء والمرسلين، وال يتحّقق ذلك إال بمعرفة أحكام 
علم  في  مختصرا  كتابا  أضع  أن  األزهرّية  المعاهد  قطاع  منّي  طلب  وقد  التجويد، 
التجويد ليوضع بين أيدى األساتذة والطاّلب واآلباء واألبناء، فعمدت إلى كتابة هذا 
الكتاب المختصر وسّميته )ُبْغَيُة الطَّالِبِْيَن فِى َتْجِوْيِد َكاَلِم َربِّ الَعاَلِمْيَن( وجعلته مبسطا 
على قدر اإلمكان، واللَّه أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يكون 

لي ذخرا:

ُّ  يي   ٰذ   ٰر   ٰى                               ٌّ                                    ٍّ                     َّ                         ُّ                         ِّ                       ّٰ   رئ   زئ   مئ   نئ                َّ               
)الشعراء: 89-88(

واالمتنان  والتقدير  الشكر  بخالص  أتوجه  أن  إالّ  الختام  في  يسعني  وال   
الذي شجعني  األزهرّية  المعاهد  قطاع  رئيس  اللَّه  فتح  علّى محّمد  الشيخ  لفضيلة 
على إتمام هذا العمل وذلل لي الصعاب حرصا منه على الفائدة العامة لطاّلب هذا 

العلم. وآخر دعوانا أّن الحمد للَّه رّب العالمين.

)حسن عبد النبى عبد الجّواد عراقى(
موّجه أّول علوم القرآن بقطاع المعاهد األزهرّية

سجيل تيڠڬي اڬام مليسيا ل
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)اإلخفاء الشفوّى - إدغام المثلين 

الصغير - اإلظهار الشفوّى(
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المقّرر على طلبة الصّف األّول اإلعدادّى
مقّرر الصّف األّول اإلعدادّى 
من بغية الطالبين في تجويد 

كالم  رّب العالمين
أّوال
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واضعهالخامس

فائدتهالسادس

اسمهالثامن

غايتهالعاشر

استمدادهالسابع

 مسائلهالتاسع

وهو  ُأْرِسل  بشر  أشرف  على  أنزل  كالم  بأشرف  لتعّلقه  العلوم  أشرف  من  إّنه 
 . محمد  سّيدنا 

 أئّمة القراءة الذين وّفقهم اللَّه تعالى للعمل على حفظ كتابه من اللحن والتحريف.

الفوز بالسعادة في الدارين الدنيا واآلخرة.

 علم التجويد القرآن الكريم.

 صون اللسان عن اللحن والتحريف في كتاب اللَّه تعالى.

من الكتاب والسنّة ثم من كيفية قراءة النبّي   ثّم من كيفية قراءة الصحابة من بعده 
والتابعين وأتباعهم وأئّمة القراءة وأهل األداء.

قواعده وقضاياه الكلية التي يتوّصل بها إلى معرفة أحكامه الجزئية كقولنا: كل نون 
ساكنة وقع بعدها حرف من حروف الحلق يجب إظهارها ويسمى إظهاًرا حلقيًّا. أو 
الكالم في الحروف ومخارجها وصفاتها وما إلى ذلك مما اشتمل عليه علم التجويد.

مبادئ علم التجويد 1

قال الشيخ الصبان: إّن مبادئ كّل فّن عشرة وهاك مبادئ علم التجويد.

حدهاألّول

حكمهالثاني

موضوعهالثالث

د تجويًدا بمعنى جعله حسنًا. وضده الرداءة  د بتشديد الواو أى جوَّ التجويد مصدر جوَّ
وهو في اللغة: التحسين يقال هذا شيء جّيد أى حسن.

بإعطاء    محّمد  نبّيه  على  اللَّه  أنزل  ما  حسب  على  القرآن   تالوة  واصطالحا: 
كّل حرف حّقه من المخارج والصفات ومستحّقه من المّد أو الغن أو اإلظهار أو 

اإلدغام وغيرها.

العلم بالتجويد فرض كفاية. أّما العمل به فهو فرض عين على كّل مسلم ومسلمة.  
وقد ورد األمر به في القرآن الكريم. 

قال تعالى:                ُّ   مه   ىه  يه                     َّ       )المزمل: 4(

: كما ورد األمر به أيًضا في السنة النبوية الشريفة لقول الرسول
»اْقَرُأوا الُقْرآِن بُِلُحوِن الَعَرِب وأْصَواتَِها...« الحديث.

الكلمات القرآنّية من حيث إحكام حروفها وإتقان النطق بها.
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والخفي: 

مكروه ومعيب عند أهل هذا الفّن، وقيل يحرم كذلك. وعلى قارئ القرآن   : وحكمه 
للقراءة الصحيحة وإهمالها  التجويد ألّنها توصل  الكريم مراعاة أحكام 

وتركها يعد لحنا يحاسب القارئ عليه.

هو خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل بالعرف دون المعنى، كترك اإلظهار في المظهر، 
وترك اإلدغام في المدغم، وكقصر الممدود ومد المقصور، وترك الغنّة فيما ينبغى 

أن يغن.
وسّمي خفيًّا: الختصاص علماء التجويد والقراءات بمعرفته دون سواهم. 

 اللحن

 أقسامه

اللحن وأقسامه وحكم كّل قسم 2

 هو الخطأ والميل عن الصواب.

ينقسم اللحن إلى قسمين: 

جلي خفي

فالجلي:

حرام يعاقب عليه فاعله إن تعمده، فإّن فعله ناسيا أو جاهال فال حرمة عليه. وحكمه: 

القراءة  بعرف  فيخل  الكريم.  القرآن  ألفاظ  على  يطرأ  الخطأ  عن  عبارة  الظاهر  أى 
أو  كسرة،  الفتحة  جعل  أو  ذلك،  ونحو  سينا  والثاء  زايا،  والذال  تاء،  الطاء  كتبديل 

الضّمة فتحة.
وسّمي جليا: الشتراك علماء هذا الفن وغيرهم في معرفته.

اللحن
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صّحة السند مع الشهرة واالستفاضة: فال بّد من أن يقرأ على شيخ متقن   1
. النطق، حاذق، مّتصل السند بالنبّي

ضرورة الموافقة للرسم العثماني ولو احتماال.  2

ضرورة الموافقة لوجه من وجوه النحو.   3

وفي ذلك يقول اإلمام ابن الجزري في الطّيبة:

أركان القراءة 3

أركان القراءة ثلثة وهي:

ْسِم اْحتَِمااًل َيـْحِوي***َفــــُكلُّ َمــــا َواَفــَق َوْجَه َنــْحِو َوَكــاَن لِلرَّ

َفــــَهـِذِه الثَّـــــاَلَثُة األَْرَكـاُن***َوَصـــحَّ إِْســنَاًدا ُهـــَو ْالـــُقْرآُن

فائدته،  وما  وتعّلمه؟  به  العمل  حكم  وما  واصطالحا؟  لغة  التجويد  ما   1
وموضوعه؟ وما غايته، ومسائله؟

لماذا عّد التجويد من أشرف العلوم؟ وما اللحن؟ وما أقسامه؟ وما حكم   2
كّل قسم؟

أسئلة
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االستعاذة هي االلتجاء واالعتصام والتحّصن باللَّه من الشيطان الرجيم. 

ِجيِم(، أو  ْيَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ )َأُعوُذ بِاللَّ  

ِجيِم(، أو  ْيَطاِن الرَّ ِميِع الَعِلْيِم ِمَن الشَّ ِه السَّ )َأُعوُذ بِاللَّ  

ِجيم(، أو  ْيّطاِن الرَّ ِه اللَّطِْيِف الَخبِْيِر ِمَن الشَّ )َأُعوُذ بِاللَّ  

أئّمة  الواردة عن  ِجْيم( إلى غير ذلك من الصيغ  الرَّ ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  الَعظِْيِم  ِه  بِاللَّ )َأُعوُذ   
القراءة.

ِجْيم(  ْيَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ والصيغة المشهورة والمختارة عند أهل األداء )َأُعوُذ بِاللَّ  
ألّنها هي التي ورد ذكرها في سورة النحل في قوله تعالى:

                  ُّ   زن  من  نن  ىن  ين  ٰى  ري  زي مي                         َّ   )النحل: 98(

االستعاذة 5

تعريفها

صيغها
الترتيل:   1

وهو القراءة بتؤّدة وطمأنينة مع تدّبر المعاني ومراعاة األحكام.

التحقيق:  2

وهو مثل الترتيل تماما إاّل أّنه أكثر منه اطمئناًنا وهو المأخوذ به في مقام التعليم. 

الحدر:  3

وهو قراءة القرآن الكريم بسرعة مع المحافظة على أحكام التجويد.

التدوير:  4

وهو قراءة القرآن الكريم بحالة متوسطة بين االطمئنان والسرعة مع مراعاة األحكام. 

وأفضل هذه المراتب على العموم مرتبة الترتيل لنزول القرآن الكريم بها
قال اللَّه تعالى :   ژمه  ىه  يه   ژ  )المزمل: 4(

مراتب القراءة 4

مراتب القراءة أربعة وهي:
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2

3

4

قطع األّول ووصل الثاني بالثالث

وصل األّول بالثاني وقطع الثالث

وصل الجميع

بمعنى أّن القارئ يقف على االستعاذة، ثّم يصل البسملة باآلية المراد قراءتها نحو:

 ُّ    ڃ ڃ ڃ چ چ       خل       مل ىل    يل      ٱ    خل  مل  ىل  يل                َّ

المراد  باآلية  يبدأ  ثّم  يقف،  ثّم  بالبسملة  االستعاذة  القارئ  يصل  أن  بمعنى 
نحو: قراءتها 

 ُّ    ڃ ڃ ڃ چ چ    ٱ  خل       مل ىل    يل   ٱ    خل  مل  ىل  يل                َّ

بمعنى أّن القارئ يصل االستعاذة بالبسملة باآلية المراد قراءتها نحو:

 ُّ    ڃ ڃ ڃ چ چ      ٱ   خل       مل ىل    يل       ٱ  

َّ                   

أحوالها

مستّحبة وقيل واجبة.

لالستعاذة أربعة أحوال وهي:

حكمها

1 حالتان يجهر بها فيهما وهما:

أ

أ

ب

ب

فى مقام التعليم.

فى االنفراد.فى الصالة.

فى المحافل والمناسبات.

2 حالتان يسر بها فيهما وهما:

لالستعاذة مع البسملة عند أّول كّل سورة أربعة أوجه وهي:

أوجهها

بمعنى أّن القارئ يقف على االستعاذة، ثّم يقف على البسملة، ثّم يبدأ باآلية المراد 
قراءتها نحو:

 ُّ    ڃ ڃ ڃ چ چ       خل       مل ىل    يل            

                   ُّ                                                    ِّ                                                     ّٰ رئ  زئ             َّ َّ

قطع الجميع1

الوصل

القطع

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 1213

دّى
عدا

اإل
ّول 

األ
ّف 

ص
لل



دّى
عدا

اإل
ّول 

األ
ّف 

ص
لل

والمراد به وصل آخر السورة بالبسملة بأّول السورة المراد قراءتها نحو:

    ُّ  من  ىن  ين  جه  مه     ٱ  خل       مل ىل    يل        ٱ  
َّ                    

وصل الجميع3

وفي هذا يقول اإلمام الشاطبّي  في الشاطبية: 

ويمتنع الوجه الرابع وهو:

وصل األّول بالثاني وقطع الثالث.

 لئال يتوهم أّن آخر السورة       ُّ     خل       مل ىل    يل                  َّ  وليس كذلك.

وأّما األوجه التي بين سورة األنفال وسورة براءة فثالثة وهي:

والمراد به الوقف على آخر سورة األنفال مع التنّفس واالبتداء بأّول سورة براءة نحو: 

     ُّ  مم   جن     حن   خن  من               
)األنفال: 75، التوبة: 1(       

القطع1

ْهَر فِيَها َفَتْثُقاَل***َوَمْهَما َتِصْلَها َمْع َأَواِخِر ُسوَرٍة َفاَل َتِقَفنَّ الدَّ

قطع األّول ووصل الثاني بالثالث2

والمراد به قطع آخر السورة ووصل البسملة بأّول السورة المراد قراءتها نحو:

 ُّ من  ىن  ين  جه  مه        خل    مل ىل    يل            

َّ                       

أّما األوجه التي بين السورتين فثالثة وهي:

والمراد به قطع آخر السورة عن البسملة عن أّول السورة المراد قراءتها نحو:

 ُّ من  ىن  ين  جه  مه      خل    مل ىل    يل           

َّ                   

قطع الجميع1
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ما أركان القراءة؟ وما مراتبها؟ عّرف كّل مرتبة منها مع بيان أفضلها.  1
لها؟  المختارة  الصيغة  وما  صيغها؟  وما  حكمها؟  وما  االستعاذة؟  ما   2

حاالتها؟ وما 
ابتداء القراءة؟ وما األوجه التي بين األنفال وبراءة؟ وما األوجه  ما أوجه   3

التي بين السورتين؟

أسئلة

والمراد به وصل آخر سورة األنفال بأّول سورة براءة نحو:

    ُّ  مم   جن     حن   خن  من       ٱ  خل  مل  ىل  يل                   َّ
)األنفال: 75، التوبة: 1(       

الوصل3

بأّول سورة  التنّفس واالبتداء  بدون  األنفال  الوقف على آخر سورة  به  والمراد 
براءة نحو:

    ُّ  مم   جن     حن   خن  من                                 َّ             
)األنفال: 75، التوبة: 1(      

السكت2
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التنوين النون الساكنة

فال يكون إالّ زائدا عن
بنية الكلمة

حرف أصلى من أحرف الهجاء 

ثابتة في اللفظ والخّط فثابت فى اللفظ دون الخط

فثابت فى الوصل دون الوقف ثابتة في الوصل والوقف

تكون في األسماء فال يكون إالّ في األسماء فقط
واألفعال والحروف

متوّسطة ومتطّرفة فال يكون إاّل متطرفا

6 النون الساكنة والتنوين

النون الساكنة هي الخالية من الحركات الثالث )الفتح والضّم والكسر( وتكون ثابتة 
وصال ووقفا، وتكون في األسماء، واألفعال، والحروف، وتكون متوّسطة ومتطّرفة.

تعريف التنوين

أو  الفتحتان  وعالمته  خطا.  ال  لفظا  االسم  آخر  تلحق  زائدة  ساكنة  نون  هو  التنوين 
الكسرتان أو الضّمتان هكذا ) ً-، ٍ-،ٌ- ( مثل:      ُّ  مص                      َّ ،      ُّ  نن                     َّ  ،      ُّ  جت               َّ   . والتنوين 

ال يكون إالّ متطّرفا.

تعريف النون الساكنة
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الحكم األول :  اإلظهار الحلقى

البيان واإليضاح.  : اإلظهار لغة   

إخراج كّل حرف من مخرجه من غير غنّة في   : واصطلحا   
الحرف المظهر. والحرف المظهر هو النون 

الساكنة والتنوين.

تعريفه

حروفه

حروف اإلظهار سّتة وهي:

الهمزة

الغين
الهاء

الخاء

الحاءالعين

 أحكام النون الساكنة والتنوين

اإلخفاء 
الحقيقّى

اإلظهار 
الحلقّى

للنون الساكنة 
والتنوين أربعة 

وهي:

اإلدغام

اإلقالب
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وإليك أمثلة النون الساكنة والتنوين حالة اإلظهار:

األمثلة مع التنوين
األمثلة مع النون الساكنة

من كلمتْين من كلمة حروف اإلظهار

مك جل جض حض ٰه الهمزة

ّٰٱ ىل يل جغ مغ جه الهاء

خل مل لكمك ٰى العين

ۆئ ۆئ  ں ں يك الحاء

حي خي ٰر ٰى                                       ٌّ  ىي الغين

نت ىت يك     مل حن الخاء

قال صاحب التحفة:

أمثلة

وِن إِْن َتْسُكْن َولِلتَّنِْويِن َأْرَبـُع َأْحَكـاٍم َفـُخـْذ َتْبِيينِى***لِـلنُـّ

ُل اإِلْظَهاُر َقْبَل َأْحُرِف  َبْت َفْلَتْعِرِف***َفاألَوَّ لِْلَحْلِق ِستٍّ ُرتِّ

ُمـْهَمـَلَتـاِن ُثـمَّ َغـْيـٌن َخـاُء***َهـْمـٌز َفـَهاٌء ُثـمَّ َعـْيٌن َحـاُء

 وقد جمعها صاحب التحفة في قوله:

فإذا وقع أّى حرف من هذه األحرف السّتة بعد النون الساكنة في كلمة أو في كلمتين 
أو بعد التنوين وال يكون إاّل من كلمتين وجب اإلظهار ويسمى إظهارا حلقّيا لخروج 
حروفه من الحلق، وسبب اإلظهار : التباعد الشديد بين مخرج النون الساكنة ومخرج 

أحرف السّتة. 

ومراتب اإلظهار ثالثة: 

مراتبه

ُمْهَمَلَتاِن ُثمَّ َغْيٌن َخاُء***َهْمٌز َفَهاٌء ُثمَّ َعْيٌن َحاُء

عليا:
 عند الهمزة والهاء.

وسطى:
 عند العين والحاء.

دنيا:
 عند الغين والخاء.
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ّٰ   ىث    يث              ِّ                                                                                                               
 إظهار حلقّى لوقوع الحاء بعد التنوين والحاء من حروف اإلظهار الحلقّى.

ّٰ     ٰى                ِّ      
إظهار حلقّى لوقوع العين بعد النون الساكنة والعين من حروف اإلظهار الحلقّى.

 ّٰ       ىه   يه              ِّ 
إظهار حلقّى لوقوع الخاء بعد النون الساكنة والخاء من حروف اإلظهار الحلقّى.

 ّٰ       نت   ىت                 ِّ
إظهار حلقّى لوقوع الخاء بعد التنوين والخاء من حروف اإلظهار  الحلقّى.

 ّٰ  مل      ىل                     ِّ
إظهار حلقّى لوقوع الهمزة بعد التنوين والهمزة من حروف اإلظهار  الحلقّى.

 ّٰ   ىث يث               ِّ   
 إظهار حلقّى لوقوع الهاء بعد النون الساكنة والهاء من حروف اإلظهار الحلقّى.

اإلجابة 

ما النون الساكنة؟ وما التنوين؟ وما أحكامهما؟ وما عالمة التنوين، وما   1
الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟

ما اإلظهار لغة واصطالحا؟ وما حروفه؟ وما مراتبه؟ وما سببه؟ وما   2
الحرف المظهر؟ أجب ثّم مّثل له بثالثة أمثلة.

بّين الحرف المظهر وحرف اإلظهار فيما يأتي:  3
ّٰ  حم  خم  مم                  ِّ   

 ّٰ  هن جه مه ٰه جيِّ                  ِّ   

 ّٰ  ىث  يث  ىف                   ِّ 

 ّٰ  رب  زب  مب  نب  ىب                ِّ   

 ّٰ يف  ىق  يق  اك                ِّ  

أسئلة

تمرين لإلظهار الحلقّى واإلجابة عنه.   1
استخرج أمثلة النون الساكنة والتنوين حالة اإلظهار الحلقي فيما يأتي:  

 ّٰ نث    ىث     يث               ِّ                        ّٰ  ٰذ  ٰر   ٰى                                                        ٌّ                ِّ   

 ّٰ مه  ىه  يه              ِّ                       ّٰمت   نت ىت               ِّ   

 ّٰ مك  ىك  يك  مل  ىل  يل               ِّ                      ّٰ    يت  رث  زث  مث  نث  ىث  يث               ِّ    

في  تجده  ما  ن  ودوِّ النبأ  سورة  من  الحلقى  اإلظهار  أمثلة  من  استنبط   2
التمرينات. كّراسة 

تمرينات
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اإلدغام

ينقسم اإلدغام إلى قسمين:

واإلدغام بغير غنّة له حرفان هما:
الراءالالم

 

فإذا وقع حرف منهما بعد النون الساكنة والتنوين وجب اإلدغام.
وذلك  التشديد  كامل  أى  كاماًل،  إدغاًما  يسّمى  كما  بغنّة  بغير  إدغاًما  ويسّمى 

لذهاب الحرف والصفة مًعا.

إدغام بغير غنّة إدغام بغنّة

أقسامه

اإلدغام بغنّة

فاإلدغام بغنّة له أربعة أحرف مجموعة في لفظ )ينمو( وهي:

 

الميمالياء الواوالنون
 

 فإذا وقع حرف من هذه األحرف بعد النون الساكنة والتنوين وجب اإلدغام.
الحرف  لذهاب  ناقصا  وسمى  ناقًصا،  إدغاًما  يسمى  كما  بغنّة،  إدغام  ويسّمى 
من  مانعة  والغنّة  الغنّة،  وهي  الصفة  وبقاء  التنوين  أو  الساكنة  النون  وهو  األّول 

كمال التشديد.

اإلدغام بغير غنّة

الحكم الثاني: اإلدغام

فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة والتنوين وجب اإلدغام.

اإلدخال. أي إدخال شيء في شيء.  : اإلدغام لغة   

عند  يصيران  بحيث  متحّرك  حرف  في  ساكن  حرف  إدخال   : واصطلحا   
النون  هو  المدغم  والحرف  مشدًدا.  واحًدا  حرًفا  بهما  النطق 

والتنوين. الساكنة 

حروف اإلدغام سّتة مجموعة في كلمة )يرملون( وهي:

تعريفه

حروفه

الياء

اللم
الواو

النون
الميم

الراء
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شرط النون الساكنة حالة اإلدغام:
يشترط في النون الساكنة حالة اإلدغام أن تكون متطّرفة فإذا كانت متوّسطة وجب 
إظهارها ويسّمى إظهارا مطلقا، وقد وقع هذا النوع في أربع كلمات دائرة في القرآن 

الكريم وهي: 

وسّمى إظهاًرا مطلًقا لعدم تقييده بحلق أو شفة. 

جئجبمثزن

التجانس
في  وافقة  ومن  الفّراء  مذهب  على  والراء  الالم  في  النون  إدغام  في  والتجانس 

مخارج الحروف.

التماثل
فالتماثل في إدغام النون في النون.

التقارب
والياء  والالم  الراء  وهي:  )يرملون(  حروف  باقى  في  النون  إدغام  في  والتقارب 

والواو والميم. 

أسباب اإلدغام ثالثة وهي:

أسبابه

شروطه أمثلة

أمثلة التنوين أمثلة النون الساكنة حروف اإلدغام

الياء                      ٌّ                                              ٍّ     خص مص    

ملهل مل  خممم   النون

جغمغ                                        ٌّ                                                ٍّ الميم

جكحك خئمئ الواو

خئٱ   نت                                                  ُّ                                           ِّ الالم

ىي      يي مب   نب الراء

وإليك أمثلة النون الساكنة والتنوين حالة اإلدغام: 

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 2829
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كّل  حروف  وما  أقسامه؟  وما  حروفه؟  وما  واصطالحا؟  لغة  اإلدغام  ما   1
قسم؟ وما سببه؟ وما فائدته؟

ماشرط النون الساكنة حالة اإلدغام؟ ولم ُسّمى اإلدغام بغنّة إدغاًما ناقًصا،   2
واإلدغام بغير غنّة إدغاًما كاماًل؟

تمرينات على حكمى اإلظهار الحلقّى واإلدغام بنوعيه مطلوب اإلجابة عليها.

1  استخرج أمثلة اإلظهار واإلدغام مّما يأتي:

قال اهلل تعالى:      ّٰ  مت  نت  ىتيترث  زث مث              ِّ  

    ّٰ                          َّ                                                             ُّ                                         ِّ                                                 ّٰرئ                ِّ 

    ّٰ مفحقمق                 ِّ

ّٰ  جب    حب             ِّ              

ّٰ  ىك   يك   مل   ىليل               ِّ   

ّٰ  جه مه ىه يه جي حي( 

ّٰ  يئ  رب  زب  مب  نب  ىبيب   ( 

ّٰ  ىق  يق  اك  لك  مك      ىكيك (  

ّٰ هن جه مه ٰه جيِّ(   

ّٰ  زث  مث  نث  ىث              ِّ   

ّٰ ىن  ين  ٰى  ري  زي  مي                ِّ    

أسئلة

تمرينات
قال صاحب التحفة:

مقام  يقوم  المشدّد  والحرف  مشّدد  المدغم  الحرف  )التخفيف( ألّن  اإلدغام  فائدة 
حرفين ساكن فمتحّرك وينطق بهما حرًفا واحًدا.

فِي َيْرَمُلوَن ِعنَْدُهْم  َقْد َثَبَتْت***والثَّـــاِن إِْدَغاٌم بِِستَِّة َأَتْت

فِــيِه بِــُغنٍَّة بِــَينُْمْو ُعـــِلَما***َلِكنََّها ِقْسَماِن ِقْسٌم ُيْدَغَما

ُتــْدِغْم َكـُدْنَيا ُثمَّ ِصنَْواٍن َتاَل***إاِلَّ إَِذا َكــاَنا بِــِكْلَمٍة َفاَل

َرنَّْه***َوالثَّــاِن إِْدَغاٌم بَِغْيِر ُغـنَّْة  ا ُثـمَّ َكرَّ ِم َوالــرَّ فِــي الالَّ

فائدته

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 3031
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الحكم الثالث: اإلقلب

سببه

لإلقالب حرف واحد هو الباء. 

فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة من كلمة أو كلمتين أو بعد التنوين وال يكون إاّل 
من كلمتين وجب قلب النون الساكنة والتنوين المنقلبين ميما وإخفاؤها بغنّة.

سبب اإلقالب سهولة النطق بالنون الساكنة والتنوين بقلبهما ميًما وإخفائهما في الباء 
فهو أيسر من اإلظهار واإلدغام.

تعريفه

حرفه

تحويل الشيء عن وجهه.  : اإلقلب لغة   

حرف  في  واإلخفاء  الغنّة  مراعاة  مع  آخر  مكان  حرف  جعل   : واصطلحا   
والتنوين  الساكنة  النون  األول  بالحرف  والمراد  األّول، 

ميما. المنقلبين 

في  تجده  ما  ن  وَدوِّ الغاشية  واإلدغام من سورة  اإلظهار  أمثلة  استنبط    2
كّراسة التمرينات. 

( أمام اإلجابة الخطأ  ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة ) ضع عالمة )  3
مّما يأتي:

اإلجابة حكمها الكلمة

إدغام بغنّة مظ

إظهار حلقي جض  حض

إظهار مطلق جئ

إدغام بغير غنّة ىف

إدغام بغنّة ىي     يي

إدغام بغير غنّة ىئ  يئ

إظهار حلقى ىهيه

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 3233
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ما اإلقالب لغة واصالحا؟ وما حرفه؟ وما سببه؟ وما كيفيته؟
 وما عالمته في المصحف الشريف؟

بين األحكام التجويدّية مما تحته خّط فيما يأتي:

يث  ىف   يف    ىق   يق  اك      رن  زن  من

اك    لك هت   مث   حج   مج

مه     ىه  مب   نب   ىب

أسئلة

تمرينات مع اإلجابة عليها

اإلجابة 

ّٰ رن  زن(

إدغام بغير غنّة لوقوع الالم بعد التنوين والالم من حروف اإلدغام بغير غنّة.

ّٰ يث  ىف( 

الساكنة والهمزة من حروف  النون  بعد  الهمزة  إظهار حلقّي لوقوع 
الحلقّى. اإلظهار 

ّٰ مث(

إظهار مطلق لوقوع الياء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة.

وإليك أمثلة النون الساكنة والتنوين حالة اإلقالب: 

أمثلة التنوين  أمثلة النون الساكنة
من كلمتين

 أمثلة النون
الساكنة من كلمة

 حرف
اإلقلب

مح  جخ   مخ  جس
)آل عمران: 911(

زي   مي   ني
)الرعد: 11(

                                                                            ّٰٱ
)الهمزة: 4(

 الباء

كيفيته

علمته  في  المصحف

تتحّقق كيفية اإلقالب بأمور ثالثة وهي:
قلب النون الساكنة والتنوين ميًما.  1

إخفاء الميم في الباء.  2

الغنّة مع اإلخفاء.  3

أو  الساكنة  النون  فوق  )م(  هكذا  قائمة  ميم  وضع  المصحف  في  اإلقالب  عالمة 
التنوين للداللة عليه.

أمثلة

قال صاحب التحفة:

ِمــيًما بِــُغنَِّة َمــَع اإِلْخَفاِء***َوالثَّالُِث اإِلْقاَلُب ِعنَْد الَباِء

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 3435
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الحكم الرابع: اإلخفاء الحقيقى

حروفه

كلم  أوائل  في  التحفة  صاحب  إليها  أشار  حرفا  عشر  خمسة  اإلخفاء  حروف 
البيت: هذا 

وهي:

تعريفه

:  الستر، يقال: اختفى الرجل عن أعين الناس، بمعنى استتر عنهم. اإلخفاء لغة   

النطق بالحرف بصفة بين اإلظهار واإلدغام عار عن التشديد مع   : واصطلحا   
البقاء الغنّة في الحرف األّول وهو النون الساكنة أو التنوين.

الجيمالثاءالصاد الكافالذال

الشين

الزاي

السين

التاء

الطاء

الظاء

القاف

الفاء

الدال

الضاد

ُدْم َطيًِّبا ِزْد فِي ُتًقى َضْع  َظالَِما***ِصْف َذاَثنَا َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد َسَما

ّٰ مث حج(

إدغام بغنّة لوقوع الميم بعد التنوين والميم من حروف اإلدغام بغنّة.

ّٰ اك(

إقالب لوقوع الباء بعد النون الساكنة والباء من حرف إقالب.

ّٰ مب    نب  (

حروف  من  والنون  الساكنة  النون  بعد  المتحركة  النون  لوقوع  بغنّة  إدغام 
اإلدغام بغنّة.

ّٰ مه   ىه(

إقالب لوقوع الباء بعد التنوين والباء حرف إقالب.

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 3637
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وإليك أمثلة النون الساكنة والتنوين حالة اإلخفاء:

أمثلة التنوين أمثلة النون الساكنة
من كلمتين

 أمثلة النون الساكنة
من كلمة

 حروف
اإلخفاء

ص  نب      جض حض  حئ خئ
ٱجحمحجخ جب حبخب  ذ  مع    

ث  رب  جهمه   زث   مث
ك ىن  حف خف حص  خص  مص

ج مئ حك    خك خب        مب  

ش هئ مث    حج   ين   جه

ق يث     خيمي مم    رن
س حن   حن خن    هئ     جب  

د ٰى      زت  مت     جب  حب               
ط نت   حئخئ نئ ىئ     

ز يه        حس خس       يئ رب

ف ٱخل    ٱجه مه  جي حي 
ت جي    جه ٱرئ ٱممىم 

ينجه ض ىق                    ٱ　ٱّٰرئ 

يثىف هنجه جغ ظ

أمثلة

3

مراتب اإلخفاء ثلثة وهي

)ِصْف( صاحب الثناء بما يستحّقه من الصفات المحمودة )َكْم َجاَد( إنسان وتكرم 
َطيًِّبا( أى: كن دائما  )ُدْم  )َقْد َسَما( عال قدره وارتفع شأنه بجوده وكرمه  على غيره 
أوامره  امتثال  وهي  تعالى  اللَّه  تقوى  في  أى  ُتًقى(  فِي  )ِزْد  فاضلها  األخالق  طّيب 
واجتناب نواهيه )َضْع  َظالَِما( أى: حقر الظالم وال تعظمه لظلمه وعدم عدله ووضعه 

الشيء في غير محّله وعدم إعطائه كّل ذي حّق حّقه.

فإذا وقع حرف من أحرف اإلخفاء الخمسة عشر بعد النون الساكنة من كلمة أو من 
كلمتين أو بعد التنوين وجب اإلخفاء ويسّمى إخفاًء حقيقيًّا وذلك لتحّقق ستر النون 

الساكنة والتنوين وعدم ظهورهما في النطق والقراءة قبل حروف اإلخفاء.

وسطى:

عند الطاء والدال والتاء لقربها مخرجا من النون الساكنة والتنوين.

عند القاف والكاف لبعد مخرجها عن النون الساكنة والتنوين.

تقّرب   ولم  النون  مخرج  عن  تبعد  لم  ألنها  اإلخفاء  حروف  بقّية  عند 
منها بل كانت وسطا بينهما.

ومعنى بيت المذكور

1

2

عليا:

دنيا:

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 3839
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ما اإلخفاء لغة واصطالحا؟ وما حروفه؟ وما مراتبه؟ ولم ُسّمى إخفاًء حقيقيًّا؟   1
أجب ثّم مّثل له بأربعة أمثلة مختلفة لكّل من النون الساكنة والتنوين.

أسئلة

تمرينات مطلوب اإلجابة عليها

مثل لما يأتي:  2

بّين األحكام التجويدّية الموجودة في الكلمات اآلتية:  1

زن

ىئ  يئ

رنزن

حئ  خئ

جئ

حم خم

جضحض  ٌّ                                             ٍّ

ىق

استنبط أحكام النون الساكنة والتنوين من سورة عبس ودّون ما تجده في   3
كّراسة التمرينات.

إظهار حلقّى

إقالب إدغام بغير غنّة إدغام بغنّة

إخفاء حقيقّىإظهار مطلق

قال صاحب التحفة:

ابِـُع اإِلْخـَفـاُء ِعـنْـَد الَفـاِضِل ِمَن الُحُروِف َواِجٌب لْلَفاِضِل***والـرَّ

نُْتَها***فِـي َخـْمـَسٍة ِمـْن َبـْعِد َعْشٍر َرْمُزَها فِي ِكْلِم َهَذا اْلَبْيِت َقْد َضمَّ

ُدْم َطيًِّبا ِزْد فِي ُتًقى َضْع َظالًِما***ِصْف َذا َثنَا ُكْم َجاَد َشْخٌض َقْد َسَما

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 4041
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1  المشّدد وهو أقواها نحو: خل، خل.
2  المدغم نحو:       ٌّ                                                              ٍّ      ، رت  زت.

المخفى نحو:مب، يترث.  3

الميم الساكنة:   2

  حالة اإلخفاء الشفوّى نحو: ىف  يف. 

  وحالة إدغام المثلين صغير نحو:رت  زت  مت.

النون والميم المشّددتان:   3
حالة وقوعهما وسطا نحو: مم - ىق ،   

وطرفا نحو:خل -  خل.   

قال صاحب التحفة:

مراتب الغنّة ثلثة وهي:

َدا َوَســـمِّ ُكالًّ َحـْرَف ُغـنٍَّة َبـَدا***َوُغــنَّ ِمــيًما ثـُـمَّ نـُـوًنا ُشــدِّ توجد الغنّة فيما يلي:
النون الساكنة والتنوين:  1

حالة اإلدغام بغنّة نحو:      ٌّ                                                              ٍّ  ،                                                            ُّ                                                                                     ِّ،    

وحالة اإلقالب، نحو:  ممرن ، رثزث.   

وحالة اإلخفاء الحقيقّى نحو: جضحض، حئ   خئ.   

7 حكم النون والميم المشددتين

النون والميم المشّددتان يجب غنهما بمقدار حركتين والحركة مقدار قبض األصبع 
أو بسطه نحو:خل ، حق. 

وحكمهما وجوب الغنّة.

أماكن وجود الغنّة

تعريف الغنّة

:  صوت أرن يخرج من الخيشوم. والخيشوم هو أقصى األنف  الغنّة لغة   
من داخلها.

صوت لذيذ له رنين مرّكب في جسم النون والميم المشّددتين.  : واصطلحا   

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 4243
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الميم الساكنة 8

أحكامها

الميم الساكنة هي الخالية من الحركات الثالث )الفتح، والضّم، والكسر(.

اإلظهار الشفوّى
إدغام المثلين 

الصغير اإلخفاء الشفوّى

أحكام الساكنة 

الميم الساكنة ثالثة أحكام وهى:

تعريفها

مراتبها؟  وما  مقدارها؟  وما  مخرجها؟  وما  واصطالحا؟  لغة  الغنّة  ما   1
أجب ثّم مّثل لها بمثالين.

استنبط أمثلة النون والميم المشّددتين من سورة التكاثر ودّون ما تجده   2
في كراسة التمرينات.

3  بّين حرفى الغنّة فيما يأتي:

ُّ  ىليلام                 َّ 

     ُّ  خلملىل                 َّ     

ُّ  ىنينجهمهىهيهجي                 َّ  

ُّ  حصخصمصجضحض                 َّ  

أسئلة

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 4445
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األمثلة حرف اإلدغام

رتزتمت       )غافر: 67(

 متنتىت     )الروم: 28(
الميم

الحكم الثاني: إدغام المثلين الصغير

متحّركة  مثلها  ميم  قبل  الساكنة  الميم  وقعت  فإذا  الميم  وهو  واحد  حرف  لإلدغام 
بشرط أن تكون الميم الساكنة متطّرفة والميم المتحّركة في بداية الكلمة التي تليها 
الحرف األّول  إدغاما صغيرا لسكون  إدغام مثلين صغيًرا، وُسّمى  أدغمت ويسّمى 

وتحريك حرف الثاني.

حرفه

اإلدغام سبق تعريفه في أحكام النون الساكنة والتنوين.

وإليك أمثلة الميم الساكنة حالة إدغام المثلين:

أمثلة

الحكم األول: اإلخفاء الشفوّى

الباء  حرف  قبل  الساكنة  الميم  فإذا وقعت  الباء.  هو  واحد  حرف  الشفوّى  لإلخفاء 
أخفيت،  تليها  التي  الكلمة  في  الباء  وحرف  متطّرفة  الساكنة  الميم  تكون  أن  بشرط 

ويسّمى إخفاء شفوّيا، وُسّمى شفوّيا لخروج الميم والباء من الشفتين. 

حرفه

اإلخفاء سبق تعريفه في أحكام النون الساكنة والتنوين. 

األمثلة حرف اإلخفاء الشفوّى

ىفيفىقيقاك

)المائدة: 48( 

مع جغ مغ   )غافر: 16(

الباء

 

ستر  فيه  يتّم  الحقيقّى  اإلخفاء  أّن  الشفوّى،  واإلخفاء  الحقيقى  اإلخفاء  بين  الفرق 
النون الساكنة والتنوين وإعدامهما حالة النطق عند حروف اإلخفاء الخمسة عشر، 

أّما اإلخفاء الشفوّى فيتّم فيه تبغيض الميم وإضعافها حالة النطق عند حرف الباء.

وإليك أمثلة الميم الساكنة حالة اإلخفاء الشفوّى:

فرقه

أمثلة

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 4647
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ييٰذ - الخاء

ري زي رن الدال

ىث  يث  ىف - الذال

جغمغ حف الراء

من ىن مم الزاي

مظ  جع ين السين

يترث جغ الشين

اممم - الصاد

جخ  مخ جخ الضاد

يفىق ٰذ الطاء

خكلك - الظاء

جنحنخنمن مت العين

    ّٰ                            ِّ - الغين

هنجهمه - الفاء

ىي يي - القاف

وإليك أمثلة الميم الساكنة حالة اإلظهار الشفوّى:

  أمثلة اإلظهار الشفوّى
من كلمتين

  أمثلة اإلظهار الشفوّى
من كلمة

 حروف اإلظهار
الشفوّى

زب       ٌّ                                                         ٍَّّ   الهمزة

رنزن ري التاء

مهىه ٱجضحض الثاء

حب   خب - الجيم

جخ  مخ ىت الحاء

الحكم الثالث: اإلظهار الشفوّى

لإلظهار الشفوّى. فإذا وقعت الميم الساكنة قبل أى حرف من حروف الهجاء السّتة 
والعشرين أظهرت ويسّمى إظهاًرا شفوًيا. وُسّمى شفوًيا: لخروج الميم من الشفتين. 

وتقع هذه الحروف بعد الميم الساكنة حالة اإلظهار في كلمة أو في كلمتين. ويكون 
اإلظهار شديدا عند حرفى الواو والفاء خشية أن تخفى الميم في الفاء لقربها مخرجا 

أو تخفى الميم في الواو التحادها مخرًجا.

حرفه

اإلظهار سبق تعريفه في أحكام النون الساكنة والتنوين.

أمثلة

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 4849
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وتمرينات على أحكام الميم الساكنة

الشفوّى  اإلخفاء  من  كّل  حروف  وما  أحكامها؟  وما  الساكنة؟  الميم  ما   1
واإلخفاء  الحقيقّى  اإلخفاء  بين  الفرق  وما  الصغير؟  المثلين  وإدغام 
الشفوّى؟ ولم كان إظهار الميم الساكنة شديدا عند حرفى الواو والفاء؟ 

أجب ثّم مثل لكّل حكم من أحكام الميم الساكنة بمثالين.
بّين حكم ما تحته خّط فيما يأتي:  2

ُّ  يئ  رب  زب(                    ُّ  حم  خم  مم                َّ  

ُّ جل  حل (                   ُّ يق  اك  لك       (                  ُّ  مئ  نئ  ىئ(

ُّ رت  زت  مت    (                   ُّ  ىي  يي  ٰذ  ٰر  ( 

    ُّ                                         ٌّ                                ٍّ                                              َّ                              ُّ                                               ِّ(                  ُّ ين  جه  مه  ىه      (                

ُّ ىي  يي  جئ   حئ   خئ(

ُّ رب  زب  مب  (                    ُّ خل   مل(

قال صاحب التحفة:

معجغ  مغ لك الكاف

ىميم مل الالم

يهجي ىي النون

حمخممم من الهاء

ىل  يل ىث الواو

مئ  نئ ىئ الياء

ال َألـٍِف َلـيِّنٍَة لِـِذى الـِحـَجا***َوالِميُم  إِْن َتْسُكْن َتَجى َقْبَل الِهَجا

إِْخـَفاٌء إِْدَغـاٌم َوإِْظـَهاٌر َفَقْط***َأْحــَكـاُمـَها َثـاَلَثـٌة لِـمـَْن َضـَبْط

ُل اإِلْخـَفــاُء ِعـنْـَد الـَبــاِء اِء***َفـاألَوَّ ـْفـِويَّ لِـلـُقــرَّ ِه الشَّ َوَسـمِّ

َوَسـمِّ إِْدَغـاًمـا َصِغيًرا َيا َفَتى***َوالثَّـاِن إِْدَغــاٌم بِـِمْثــِلـَهـا َأَتـى

ْهْ***َوالثَّــالِـُث اإِلْظـَهـاُر فِـي الـَبِقـيَّْه َها َشْفِويَّ ِمـْن َأْحـُرٍف َوَسـمِّ

لُِقْربِـَها َوااِلتِّـَحـاِد َفـاْعـِرْف***َواْحـَذْر َلـَدى َواٍو َوَفـا َأْن َتـْخَتِفى

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 5051
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أّن المخرج للحرف كالميزان يعرف به كميته أى: مقداره، فإذا أردت أن تعرف مخرج 
أى حرف من حروف الهجاء فشّدده أو سكنه ثم أدخل عليه أى حرف متحّرك بأّي 
انقطع الصوت كان مخرجه، وكّل حروف الهجاء مخارجها محّققة،  حركة فحيث 
النقطاع الصوت عند خروجها، واعتمادها على أجزاء الحلق، واللسان، والشفة، إال 
حروف المّد الثالثة فمخرجها مقدر، لعدم انقطاع الصوت عند خروجها، بل يمتّد 
بها في لين وعدم كلفة، وكذلك سّميت حروف مد ولين، وتنحصر مخارج الحروف 

في خمسة مخارج عامة وهي:

مخارج الحروف 9

المخارج : جمع مخرج وهو مكان خروج الحرف.

تعريفها

تعريف

فائدة معرفة المخرج

: محّل الخروج. والمخرج لغة   

: محّل خروج الحرف وتمييزه عن غيره. واصطلحا    

الخيشوم الشفتاناللسانالحلقالجوف

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي معّلاًل:  3

التعليل حكمها الكلمة

)إدغام بغنّة - إظهار حلقّى
- إقالب(   ىن

)إظهار مطلق - إظهار شفوّى    
- إظهار حلقّى جئ

)إخفاء شفوّى - إدغام مثلين 
- إخفاء حقيقّى( نب

 )إظهار شفوّى - إخفاء حقيقّى
- حرف غنّة مشدد( مل     ىل

)إقالب - حرف غنّة مشدد
- إظهار مطلق(    خل

)إقالب - إدغام بغير غنّة
- إخفاء حقيقّى( ّٰ

 )إدغام مثلين صغير- إظهار شفوّى
- إدغام بغنّة( حمخممم

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 5253
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ومنه تخرج حروف المّد الثالثة وهي: 

األلف الساكنة المفتوح ما قبلها مثل: مل.   

والياء الساكنة المكسور ما قبلها مثل: مك .   

والواو الساكنة المضموم ما قبلها مثل:            ٍّ.   

وتسّمى هذه الحروف جوفية لخروجها من الجوف، ومدية المتداد الصوت بها.

أى: أبعده مّما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة والهاء.

مثال الهمزة:                     ُّ   مل                  َّ   .  )العلق: 1(

مثال الهاء:     ُّ  حتختمت      هتمث                 َّ .  )األنبياء: 110(

المخرج األول: الجوف

المخرج الثاني: الحلق

وإليك بيانها مفصلة:

الخالء.  : الجوف لغة   

الخالء الواقع داخل الحلق والفم.  : واصطلحا   

مخارج الحلق، ثالثة وهي: 

أقصى الحلق1

اختلف العلماء في عدد مخارج الحروف إلى ثالثة آراء وهي:
ذهب الجمهور ومنهم ابن الجزرّي والخليل بن أحمد إلى أّن المخارج سبعة   1

عشر مخرجا.
ذهب الشاطبي وسيبويه إلى أّن المخارج سّتة عشر مخرجا.  2

ذهب الفّراء وقطرب والجرمى وابن كيسان إلى أّن المخارج أربعة عشر مخرًجا.   3

الحلق ثالثة، وفي  فمن جعلها سبعة عشر مخرًجا جعل في الجوف مخرجا، وفي 
اللسان عشرة، وفي الشفتين مخرجان، وفي الخيشوم مخرجا.

بعض  على  حروفه  وفرق  الجوف  المخرج  أسقط  مخرًجا  عشر  سّتة  جعلها  ومن 
الياء  مع  المدّية  الياء  وجعل  الحلق،  أقصى  من  الهمزة  مع  األلف  فجعل  المخارج 

المحركة من وسط اللسان، والواو المدية مع الواو المحركة من الشفتين.

الالم  أربعة عشر مخرًجا أسقط مخرج الجوف كذلك، وجعل مخرج  ومن جعلها 
والنون والراء مخرًجا واحًدا. 

والمختار من هذه المذاهب الثالثة مذهب الخليل بن أحمد وابن الجزري في جعلها 
سبعة عشر مخرًجا. هذا: وتنحصر المخارج على هذا المذهب في خمسة مخارج 

عاّمة هي: 

الخيشومالشفتاناللسانالحلقالجوف

رأى العلماء في عدد مخارج الحروف

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 5455
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3

4

5

6

7

وسط اللسان 

أّول إحدى حافتى اللسان

أدنى إحدى حافتى اللسان إلى منتهى طرفه

طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة األسنان العليا تحت مخرج الالم

طرف اللسان القريب إلى ظهره قلياًل بعد مخرج النون

وتخرج منه الجيم والشين والياء المحركة وتسّمى هذه الحروف شجرّية لخروجها 
من شجر اللسان أى وسطه. 

مثال الجيم:    ُّ يه               َّ. )الفجر: 1(  

مثال الشين:     ُّ   ين                          َّ . )الزلزلة: 6(  

مثال الياء:     ُّ مض  حط  مظ                     َّ . )المدثر: 33(  

نطًقا،   وأصعبها  مخرًجا  الحروف  أوسع  وهو  الضاد  هو  واحد  حرف  منه  ويخرج 
أصعب  اليمنى  ومن  استعمااًل،  وأكثر  أسهل  اليسرى  الجهة  من  الضاد  وخروج 

وأّقل استعمااًل، ومن الجانبين مًعا أعز وأعسر. ومثالها:   ُّ يت  رث  زث             َّ. 
)المؤمنون: 110(

ويخرج منه حرف واحد هو الالم ومثالها:     ُّ يه  جي                 َّ . )الفلق: 1(

ويخرج منه حرف واحد هو النون المظهرة ومثالها:    ُّ حن  خن                  َّ. )البقرة: 253(

ويخرج منه حرف واحد هو الراء ومثالها:     ُّ جم                 َّ .  )البقرة: 49(

مع ما يحاذيه من الحنك األعلى

وما يليها من األضراس العليا اليسرى أو اليمنى 

المخرج الثالث: اللسان

2

1

2

3

وسط الحلق

أقصى اللسان

أقصى اللسان

أدنى الحلق

وهو ما الصق الجوزة من أسفلها ويخرج منه العين والحاء. 

مثال العين:          ُّ                                       ِّ                                                   ّٰرئ                  َّ .  )غافر: 19(

مثال الحاء:    ُّ هب جت حت                 َّ. )األعلى: 5(

أى أقربه مّما يلي الفّم ويخرج منه الغين والخاء. 

مثال الغين:    ُّ مئ  هئ                    َّ .  )غافر: 55(

مثال الخاء:    ُّ ىئ يئ رب                 َّ . )األحزاب: 37(
وتسّمى هذه الحروف السّتة حروف الحلق وهي التي تظهر عندها النون

الساكنة والتنوين.

مخارج اللسان عشرة وهي: 

أى أبعده مّما يلي الحلق ويخرج منه القاف ومثالها:     ُّ جئ  حئ                    َّ . )األنعام: 109(

مّما يلي الحلق تحت مخرج القاف ويخرج منه الكاف ومثالها:     ُّ  هئ جب حب                َّ. 
)األعراف: 48(
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والخيشوم هو أقصى األنف من داخلها. وله مخرج واحد فقط تخرج منه الغنّة. 
ومثالها:    ُّ خل                     َّ    ُّ     جض                 َّ     ُّ مس                     َّ    ُّ مم                  َّ .

المخرج الرابع: الشفتين

المخرج الخامس: الخيشوم

للشفتين مخرجان وهما:

1

2

بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا

الشفتان معا

هذه  وتسّمى  انفتاح  أو  انضمام  مع  والواو  انطباق   مع  والميم  الباء  منهما  ويخرج 
الحروف شفوّية لخروج الفاء من بطن الشفة السفلى وخروج الباقى من الشفتين معا. 

مثال الباء:     ُّ هئ جب حب   خب                          َّ.  )االنشقاق: 15(

مثال الميم:    ُّ يف  ىق  يق               َّ.  )الفيل: 1(

مثال الواو:     ُّ يي  جئ  حئ  خئ               َّ .  )التوبة: 18(

ويخرج منه الفاء ومثالها:     ُّ  خل مل هل جم                َّ. )غافر: 67(

8

9

10

طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا

طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى

طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا

ويخرج منه ثالثة أحرف وهي: الطاء والدال والتاء.

مثال الطاء:     ُّ رت                       َّ. )الحج: 26(  

مثال الدال:     ُّ ري               َّ. )الضحى: 6(  

مثال التاء:     ُّ ٰذ  ٰر  ٰى                     َّ. )االنشقاق: 3(  

ويخرج منه ثالثة أحرف وهي: الصاد، والزاي، والسين وتسّمى حروف الصفير.

مثال الصاد:     ُّ مك  ىك                َّ . )األعراف: 47(  

مثال الزاي:    ُّ ىي  يي                  َّ . )التوبة: 37(  

مثال السين:    ُّ جت حت                  َّ . )الملك: 8(  

ويخرج منه ثالثة أحرف وهي:
الظاء والذال والثاء وتسّمى حروف لثوية لقرب مخرجها من لثة األسنان. 

مثال الظاء:     ُّ ٰذ                َّ. )النساء: 97(  

مثال الذال:    ُّ يت  رث                   َّ. )األحزاب: 10(  

مثال الثاء:    ُّ مخجس حس                 َّ. )األعراف: 176(  
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قال ابن الجزري:

وإليك دليل المخارج من الجزرية:

ـِذي َيـْخَتاُرُه َمـِن اْخَتَبْر***َمـَخاِرُج الـُحُروِف َسْبَعَة َعَشْر َعـَلى الَّ

ُحـُروُف َمــدٍّ لِْلَهــَواِء َتـنْـَتِهي***َفَألِـُف الـَجْوِف َوُأْخَتاَها َوِهى

ُثــمَّ لِــَوْســطِِه َفـَعـْيـٌن َحــاُء***ُثــمَّ أِلَْقَصـى الـَحْلِق َهْمٌز َهاُء

َأْقــَصى اللَِّساِن َفْوُق ُثمَّ الَكاُف***َأْدَنــاُه َغْيـٌن َخــاُؤَها َوالـَقاُف

يُن َيا ـاُد ِمـْن َحـاَفتِـِه إِْذ َولِـَيـا***َأْسـَفُل َوالَوْسُط َفِجيُم الشِّ َوالـضَّ

ُم َأْدَنــاَهـا لِـُمنْـَتـَهـاَهـا***األَْضـَراَس ِمـْن َأْيَسَر َأْو ُيْمنَاَها َوالــالَّ

ا ُيـَدانِـيـِه لَِظْهـٍر َأْدَخــُل***َوالنُّوُن ِمْن َطَرفِِه َتْحُت اْجَعُلوا َوالـرَّ

اُل َوَتـا مـِنُْه َوِمْن ِفيُر ُمْسَتـِكْن***َوالـطَّاُء َوالـدَّ ُعْلَيا الثَّـنَـاَيا َوالـصَّ

ْفَلى اُل َوَثـا لِْلـُعـْلَيـا***ِمــنُْه َوِمـْن َفـْوِق الثَّنَاَيا السُّ َوالـظَّـاُء َوالـذَّ

َفْه َفالَفا َمَع َأْطَراِف الثَّنَاَيا الُمْشِرَفْه***ِمـْن َطَرَفْيِهَما َوِمْن َبْطِن الشَّ

َفـَتـْيـِن الـَواُو َبــاٌء ِمـيـُم ٌة َمـْخَرُجـَهـا الـَخْيُشـوُم***لِـلشَّ َوُغـنَـّ

مخارج الحروف

1

الخيشوم الحنك األعلى
وسطى اللسان

الشفة العليا

الشفة العليا

أقصى اللسان

اللهاة

أدنى الحلق
الشفة السفلى

طرف اللسان

حافة اللسان

ظهر اللسان

2

3

4

9 7

8

6
10

5

الجوف

11
12
13

أقصى الحلق 14
15

وسطى الحلق
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أسئلة

ما المخرج لغة واصطالحا؟ وما كيفية معرفة مخرج الحرف؟   1
وما المخارج العامة التي تنحصر فيها مخارج الحروف؟  

2  بّين الحروف التي تخرج من مخارج اللسان التالية:

وسطهأقصى اللسان حافتاه
 

اذكر مخارج الحلق مع بيان حروف كّل مخرج.  3

بّين مخارج الحروف اآلتّية:  4

الواو المدّية

الواو المحركة

الفاء
الزايالضاد

الغنّةالصاد
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تعريفها

فائدة معرفة هذا الباب

الصفات للحروف بمنزلة الناقد الذي يمّيز القوى من الضعيف، كما يمّيز الحروف 
المشتركة في المخرج.         

صفات  الحروف 10

تنقسم الصفات إلى قسمين: قسم له ضّد وهو خمس صفات وضّده خمسة وهى:

أقسام الصفات

الصفات جمع صفة

أو  والحمرة  كالصفرة  الحسية  المعانى  من  بالشيء  قام  ما   : والصفة لغة   
المعنوية كالعلم واألدب.

وما  ورخاوة  جهر  من  به  النطق  عند  للحرف  تعرض  كيفية   : واصطلًحا   
أشبه ذلك.

الهمس 
وضّده الجهر

الشدة 
والتوسط 
وضّدهما 

الرخاوة

االستعالء 
وضّده 

االستفال

اإلطباق 
وضّده 
االنفتاح

اإلذالق 
وضّده 

اإلصمات
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اإلعالن.  : لغة   

لقّوة  معه  النفس  جرى  وانحباس  بحروفه  النطق  قّوة   : واصطلًحا   
االعتماد على مخرجه.

بعد  الهجاء  أحرف  من  الباقية  وهى  حرًفا،  عشر  تسعة   : وحروفه   
إسقاط حروف الهمس العشرة.

للجهر بها وقوتها.  : وسّميت جهرية   

الشدة

الجهر

الشدة والتوسط

الصفة الثانية

الصفة الثالثة

القّوة.  : لغة   
انحباس جرى الصوت عند النطق بالحرف لقّوة االعتماد   : واصطلًحا   

عليه في المخرج.
ثمانية جمعها ابن الجزري في قوله:  : وحروفها   

    َأِجْد َقٍط َبَكْت       وهي:
والكاف  والباء  والطاء  والقاف  والدال  والجيم  الهمزة     

والتاء.
لقّوتها وانحباس الصوت من الجريان لقّوة   : وسّميت هذه   

االعتماد عليها في المخرج. الحروف شديدة    

وإليك بيان ذلك بالتفصيل:

وقسم ال ضّد له وهو سبع صفات وهى:

 الهمس

الصفات التي لها  ضد

الصفير

القلقلة
االنحراف

التكرير

اللين

التفشى
االستطالة

الصفة األولى

 أّوال

الخفاء.  : لغة   
على  االعتماد  لضعف  بالحرف  التصويت  خفاء   : واصطلًحا   

مخرجه.
عشرة جمعها ابن الجزري في قوله:  : وحروفه   

     َفَحثَُّه َشْخٌص َسَكْت    وهي:
والخاء،  والشين،  والهاء،  والثاء،  والحاء،  الفاء،     

والصاد، والسين، والكاف، والتاء.
ضعفها وجريان النفس معها عند النطق بها   : وسّميت هذه   

وضعف االعتماد على مخرجها. الحروف مهموسة    
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االنخفاض أو االنحطاط.  : لغة   

عن  بحروفها  النطق  عند  انحطاطه  أو  اللسان  انخفاض   : واصطلًحا   
الحنك األعلى إلى قاع الفم.

اثنان وعشرون حرفا وهى الباقية بعد حروف  : وحروفه   
االستعالء السبعة.    

النخفاض اللسان فى الفم وعدم ارتفاعه إلى أعاله عند   : وسّميت   مصمتة   
النطق بها.

االستعلء

االستفال

الصفة الخامسة

الصفة السادسة

االرتفاع والعلو.  : لغة    

ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك األعلى.  : واصطلًحا    

سبعة جمعها ابن الجزري في قوله:  : وحروفه    

ُخصَّ َضْغٍط ِقْظ     وهي:    
الخاء، والصاد، والضاد، والغين، والطاء،    

والقاف، والظاء.    

عند  األعلى  الحنك  إلى  وارتفاعه  اللسان  الستعالء   : وسّميت مستعلية    
النطق بحروفها.

التوسط

اللين.  : لغة   

لضعف  بالحرف  النطق  عند  الصوت  جريان   : واصطلًحا   
االعتماد على مخرجه.

سّتة عشر حرفا وهي الباقية  بعد  حروف  صفة    : وحروفها   
الشّدة  والتوّسط.

لضعفها وضعف االعتماد على مخرجها.  : وسّميت  حروفها رخوة   

الرخاوة الصفة الرابعة

االعتدال.  : لغة    
النطق بالحرف لعدم كمال جريانه وعدم  اعتدال عند   : واصطلًحا    

كمال انحباسه.
خمسة مجموعة فى قول ابن الجزري  : وحروفه    

    لِْن ُعَمْر     وهي:

الالم والنون والعين والميم والراء.     
جريانه  كمال  وعدم  بها  النطق  عند  الصوت  لتوّسط   : وسّميت متوّسطة    

وعدم كمال انحباسه.
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المنع.  : لغة   

عن  بعيدا  لخروجه  بحروفه  النطق  عند  يأتي  ثقل   : واصطلًحا   
طرف اللسان والشفتين.

حروف  من  الباقية  وهي  حرفا  وعشرون  ثالثة   : وحروفه   
الهجاء بعد حروف اإلذالق السّتة.

طرف  غير  من  حروفها  لخروج  بها  النطق  لثقل   : وسّميت حروفه  مصمتة   
اللسان والشفتين.

اإلذالق

اإلصمات

الصفة التاسعة

الصفة العاشرة

حدة اللسان وبالغته.  : لغة   

سرعة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان   : واصطلًحا   
أو من الشفتين.

سّتة جمعها ابن الجزري في قوله:  : وحروفه   
    َفرَّ ِمْن ُلبِّ     وهي:

الفاء، والراء، والميم، والنون، والالم، والباء.    

لخروج بعضها من طرف اللسان وبعضها من بطن   : وسّميت حروفه  مذلقة   
الشفة وبعضها من الشفتين.

االفتراق.  : لغة    

ابتعاد اللسان عن الحنك األعلى عند النطق بالحرف.  : واصطلًحا    

الهجاء  حروف  من  الباقية  وهي  حرًفا  وعشرون  خمسة   : وحروفه    
بعد أحرف اإلطباق األربعة.

النفتاح اللسان أى ابتعاده عن الحنك األعلى عند  : وسّميت   منفتحة    
النطق بها.    

اإلطباق

االنفتاح

الصفة السابعة

الصفة  الثامنة

اإللصاق.  : لغة    

انطباق طائفة من اللسان إلى الحنك األعلى عند  : واصطلًحا    
النطق بالحرف.    

أربعة وهي: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء.  : وحروفه    

النطق  عند  األعلى  بالحنك  والتصاقه  اللسان  النطباق   : وسّميت   مطبقة    
بهذه األحرف.

دى
عدا

اإل
ول 

األ
ف 

ص
لل

دى
عدا

اإل
ول 

األ
ف 

ص
لل

6869 ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا



الميل والعدول.  : لغة   

ميل الحرف عن مخرجه حّتى يّتصل بمخرج آخر.   : واصطلًحا   

هما:  الالم، والراء.  : وله حرفان   

النحراف حرفيها عن مخرجهما عند النطق بهما إلى غيرها.  : وسّميت منحرفة   

اإلعادة.  : لغة   

ارتعاد اللسان واهتزازه عند النطق بالحرف.  : واصطلًحا   

واحد هو الراء.  : وله حرف   

الرتعاد اللسان واهتزازه عند النطق به.  : وسّميت  بذلك   

السهولة.  : لغة   

إخراج حرفيه في سهولة وعدم كلفة.  : واصطلًحا   

الساكنة  والياء  قبلها،  ما  المفتوح  الساكنة  الواو  هما:   : وله حرفان   
المفتوح ما قبلها.

لسهولة النطق بها وعدم كلفة في إخراجها من مخرجها.  : وسّميت  لينة   

االنحراف

التكرير

 اللين

الصفة  الرابعة

الصفة الخامسة

الصفة الثالثة

صوت يشبه صوت الطائر.  : لغة   

صوت زائد يخرج عند النطق بالحرف يشبه  : واصطلًحا   
صفير الطائر.    

ثالثة هي: الصاد، والزاي، والسين.  : وحروفه   

: ألّنك تسمع عند النطق بحروفها صوت يشبه صفير الطائر. وسّميت بالصفير   

الصفير

القلقلة

الصفة األولى

الصفة الثانية

الصفات التي ال ضد لها ثانيا

الحركة واالضطراب.  : لغة   

قّوة اضطراب صوت الحرف الساكن فى مخرجه ليظهر   : واصطلًحا   
ظهورا كامال.

خمسة جمعها ابن الجزري في قوله:  : وحروفه   
ُقْطُب َجٍد     وهي:    

القاف، والطاء، والباء، والجيم، والدال.    

الضطراب اللسان فى الفم عند النطق بحروفها.  : وسّميت جهرية   
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كيفية استخراج صفات كل حرف

إذا أردت أن تعرف صفة أى حرف من حروف الهجاء. فابدأ بالبحث عنه في الصفات 
التي لها ضّد فإن وجدته فيها فهي صفته. وإن لم تجده ففي ضّده. ثّم ابحث عنه بعد 
ذلك في الصفات التي ال ضّد لها فقد تجد له صفة أو صفتين بحيث يأخذ كّل حرف 
خمس صفات أو سّت صفات كحرف الباء والجيم والدال والزاي والسين والشين 

والصاد والضاد والطاء والقاف والالم والواو والياء. أو سبع صفات كحرف الراء.

وإليك دليل ذلك من الجزرية:

دَّ ُقـــْل***ِصــَفاُتَها َجــْهٌر َوِرْخٌو ُمـــْسَتِفْل ُمــنَْفتٌِح  ُمــْصَمَتٌة َوالــضِّ

َشـِديُدَها  َلــْفُظ  َأِجــْد َقٍط َبـَكْت***َمـْهُموُسَها  َفـَحثَُّه َشْخٌص  َسَكْت

ِديِد لِْن ُعَمْر َوَسْبُع  ُعْلٍو ُخصَّ َضْغٍط ِقْظ َحَصْر***َوَبــْيَن ِرْخــٍو َوالــشَّ

َوَفــرَّ ِمْن ُلــبِّ اْلُحُروِف اْلـُمْذَلَقْه***َوَصــاُد َضــاٌد َطــاُء َظاٌء ُمــْطَبَقْه

َقـــْلـَقَلٌة  ُقــْطُب َجــٍد َوالــلِّيـُن***َصــِفــيُرَهـا َصــاٌد َوَزاٌي ِســْيُن

ـنَـا َواْنــَفَتَحــا َحا***َواٌو َوَيـــاٌء ُســـكِّ ْنـِحَراُف  ُصــحِّ َقــْبَلـُهـَما َوااْلِ

ا َوبِــَتْكِريٍر ُجِعْل ِم َوالرَّ يُن َضاًدا اْسُتطِْل***فِــي الــالَّ ى الــشِّ َولِــلتََّفشِّ

االنتشار.  : لغة   

يّتصل  حّتى  بالشين  النطق  عند  الفم  في  الهواء  انتشار   : واصطلًحا   
بمخرج الظاء.

النتشار الريح في الفم عند النطق بها.  : وسّميت متفشية   

االمتداد.  : لغة   

امتداد مخرج الضاد من أّول إحدى حافتي اللسان إلى   : واصطلًحا   
آخرها حتى تّتصل بمخرج الالم.

المتداد مخرجها حّتى تّتصل بمخرج الالم.   : وسّميت مستطيلة   

التفشى

االستطالة

الصفة السادسة

الصفة السابعة
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أسئلة وتمرينات على ما سبقت دراسته

ما اإلخفاء لغة واصطالحا؟ وما حروفه؟ وما مراتبه؟ وما الفرق بين اإلخفاء   1
الشفوّى واإلخفاء الحقيقّى؟ وما المراد بالحرف المخفى؟ أجب ثّم مّثل له 

بثالثة أمثلة مختلفة لكّل من النون الساكنة والتنوين.
اذكر مخرج كل حرف من الحروف اآلتية مع ذكر ما يسّمى به:  2

  الغين -  الواو المحركة -السين  - التاء.
بّين صفات  ثّم  منها.  لها مع ذكر حروف كّل  التى ال ضّد  الصفات  بّين عدد   3

الحروف اآلتية:
              الراء - النون - الطاء - الصاد 

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:  4
چحنچ  : )إظهار مطلق - إظهار حلقّى - إظهار شفوّى( 

چ ينچ: )إظهار شفوّى - إخفاء حقيقّى - حرف غنّة مشدد( 
چ   مح       جخ چ  : )إدغام بغنّة - إقالب - إظهار شفوّى( 

چ حسچ  : )إدغام بغير غنّة - إظهار حلقّى - حرف غنة مشدد( 

چ هن    جهچ: )إظهار مطلق - إخفاء حقيقّى - إدغام مثلين صغير( 

قال اللَّه تعالى:  5

چ يكمل        ىل      يل      ام      مم      رن      زن      من      نن      ىن      ين      ٰى      ري      زي      ميني      ىي      

يي      جئ      حئ      خئ      مئ      هئ      جب      حب      خب      مب      هب      جت      حت      خت      مت      هت      

مث      حج      مج      جح      مح      جخمخ      جس      حس      خس      مس      حص      خص      مص      جض      حض      

خض      مض      حطمظ      جع      مع      جغ      مغ      جف      حف چ  )سورة هود : 4-1(

أسئلة
التي التي لها ضّد والصفات  ما الصفة لغة واصطالحا؟ وما الصفات   1

ال ضّد لها؟  
ما الفائدة من معرفة الصفات؟ وما الطريقة التي يعرف بها استخراج صفة   2

أى حرف من حروف الهجاء؟
وما  واصطالحا؟  لغة  الهمس  فما  )الهمس(:  الحروف  صفات  من   3
حروفه؟ ولم سّميت حروفه مهموسة؟ وما ضّده من صفات الحروف؟ 

وما حروف الضّد؟
بّين مخارج وصفات الحروف اآلتية:  4

            )الباء - الشين  - الراء - الكاف(
استخرج حروف صفة اإلطباق من اآليات اآلتية:  5

چنثچ         

چ نب    ىب   يبچ       ٱ  

            چ حب      خب        مبچ 

چ مئ     نئ   ىئ   يئ   رب   زبمبچ       

چ   مخ   جس   حس   خسچ            
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اإلجابة حكمها الكلمة

إظهار شفوّى جض   حض

إظهار حلقّى جه  

إظهار حلقّى جئ     

إخفاء حقيقّى مم   رن  

إقالب خص  

إقالب يي       جئ

إدغام بغنّة ىي      يي

إظهار شفوّى ين

إخفاء شفوّى نث     ىث     يث

إدغام بغير غنّة مل     هل

الخطأ  اإلجابة  أمام   ) ( وعالمة  الصحيحة  اإلجابة  أمام   ) ( عالمة  ضع   6
يأتي: مّما 

اقرأ اآليات السابقة ثّم استخرج منها ما يأتي:

أ

ب

ج

د

هـ

و

ز

إظهاًرا حلقيًّا

حرف غنة مشدًدا

إدغاًما بغير غنّة

مثلين صغيرا

إدغاًما بغنّة

ا إظهاًرا شفويًّ

 إخفاًء حقيقيًّا
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مقّرر الصّف الثاني اإلعدادّى 
من بغية الطالبين في تجويد 

كالم رّب العالمين
ثانيا

المنهج 
المقّرر على طلبة الصّف الثاني اإلعدادّى 

موضوعات المنهج

حكم الم أل وال االسم والم الفعل والم األمر 
والم الحرف

المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان

المّد والقصر )المّتصل - المنفصل - البدل
- العارض للسكون - الالزم وأقسامه(

التفخيم والترقيق
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أنواع اللمات الساكنة الواردة في القرآن الكريم

الالم الواردة في القرآن الكريم إّما متحّركة، وإّما ساكنة، والساكن منها ال يخرج عن 
خمسة أنواع وهي:

الم الفعلالم االسمالم أل التعريفية

الم الحرفالم األمر

النوع األّول: الم أل التعريفية

حكم الم )أل( وال االسم  والم الفعل 
والم األمر والم الحرف 1

هي الالم الساكنة التي يعّبر عنها بالم التعريف، وهي زائدة على الكلمة  تعريفها 
التي تدخل عليها نحو: الحكيم - المؤمنين، ولها قبل حروف الهجاء. 

هما: اإلظهار واإلدغام.  حكمان 

ويكون بوقوعها قبل أربعة عشر حرفا من حروف الهجاء جمعها صاحب التحفة في 
أوائل كلمات هذا البيت:

والدال،  والنون،  والذال،  والضاد،  والتاء،  والراء،  والصاد،  والثاء،  الطاء،  وهي 
والسين، والظاء، والزاي، والشين، والالم.

إدغاًما  ويسّمى  إدغامها  وجب  األحرف  هذه  من  حرف  قبل  الالم  وقعت  فإذا 
أمثلتها: شمسية.  الالم  وتسّمى  شمسًيا 

، مي،  ، حن  خم، مح، مك، مم، جه،                     ّٰ، حص 

ٰى، حض، يب، اك، ٰى.

ويكون بوقوعها قبل أربعة عشر حرفا من حروف الهجاء جمعها صاحب التحفة في 
الهمزة، والباء، والغين، والحاء، والجيم،  َعِقْيُمُه    وهي  َوَخْف  َك  اِْبِغ َحجَّ قوله:   

والكاف، والواو، والخاء، والفاء، والعين، والقاف، والياء، والميم، والهاء.

ا  فإذا وقعت الالم قبل حرف من هذه األحرف وجب إظهارها ويسّمى إظهارا قمريًّ
وتسّمى الالم قمرية، أمثلتها:

 هت، حض ، يي           ، جت، مح، خص، مح، جض، مض، يث، 

خئ ، مب، زن، الَهاِدى.

الحكم األّول: اإلظهار

الحكم الثاني: اإلدغام

َد ْع  ُسوَء  َظنٍّ ُزْر َشِريًفا لِْلَكرْم***طِْب ُثمَّ ِصْل ُرْحًما َتُفْز ِضْف َذا نَِعْم
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هي  الالم  الواقعة في كلمة  اسمّية  وتكون  حرفا  من حروفها  األصلية. تعريفها 

وجوب  اإلظهار مطلًقا،  أمثلتها:  ىي   ييَّ ،  هن، اك.  حكمها 

هي الالم الساكنة الواقعة في فعل سواء كان الفعل ماضيا نحو: مئ،  تعريفها 
أو مضارًعا نحو: مب. أو أمرا نحو: ڈ.

ولها قبل حروف الهجاء.  

هما: اإلظهار واإلدغام. حكمان   

ويكون بوقوع الم الفعل قبل جميع حروف الهجاء عدا حرفى الالم والراء، وسبب 
إظهارها: ُبْعُد مخرج الالم عن مخرج حروف اإلظهار السّتة والعشرين.

وهذا نموذج من األمثلة:

ىن   ين  ،  يب   رت   زت، مق جك   حك،  جح   مح،       َّ                                    ُّ،  مت   نت   ىت،

        ٍّ                         َّ                                                                                 ُّ ،   ميني ،  مص  جض  حضَّ ، خل  مل ، خض  مض .

ويكون بوقوع الم الفعل قبل حرفى الالم والراء. وسبب إدغامها: التماثل مع الالم 
والتقارب مع الراء.

الحكم األّول: اإلظهار

الحكم الثاني: اإلدغام

النوع الثاني من أنواع الالمات السواكن:الم االسم

الكلمة وبعدها فعل مضارع مباشرة النوع  الثالث  من أنواع الالمات  السواكن: الم  الفعل  بنية  الزائدة عن  الساكنة  الالم  هي  تعريفها 
بشرط أن تكون مسبوقة بالحروف التالية.

)الواو( مثل:)مب (  )طه: 114(  
                        )الفاء( مثل:)     هب         ( )الكهف: 19( 

( مثل:)جب  حب  (  )الحج: 29( )ثمَّ  
وجوب اإلظهار مطلًقا. حكمها  

ائ، ې، جث  مث. أمثلتها 

هي الالم الواقعة في حرفى: هل، وبل. ولها قبل حروف الهجاء.  تعريفها 
هما: اإلظهار واإلدغام. حكمان  

أمثلتها:
ٱ)ين  جه  مه  ىه  يه(    )طه: 114(

              ُّ  مح  جخ  مخ جس    ( )سبأ:  30(

الحكم األّول: اإلظهار

ويكون بوقوعها قبل جميع حروف الهجاء عدا حرفي الالم والراء. وسبب إظهارها: 
ُبعُد مخرج الالم عن مخرج حروف اإلظهار السّتة والعشرين.

وهذا نموذج من أمثلتها:
حئ  خئ -  ٰذ  ٰر  - رث  زث  -  يل  ام    - مج  جح  - مغ  جف . 

النوع الرابع من أنواع الالمات السواكن: الم األمر

النوع الخامس من أنواع الالمات السواكن: الم الحرف
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الحكم الثاني: اإلدغام

الالم،  مع  التماثل  اإلدغام:  وسبب  والراء.  الالم  حرفي  قبل  بوقوعها  ويكون 
والتقارب مع الراء.

أمثلتها:
مع  جغ  - ىي  يي   - مث  نث. 

ويستثنى من ذلك الم بل ران في حالة السكت عليها سكتة لطيفة لحفص من طريق 
السكت يكون  السكت يكون حكمها اإلظهار، وفى حالة عدم  الشاطبية ففي حالة 

حكمها اإلدغام.

وإليك دليل ذلك من التحفة:

ُأْواَلُهــَمـا إَِظـَهاُرَها َفْلَتْعِرِف***لِــاَلِم َأْل َحــااَلِن َقــْبَل األَْحــُرِف

َك َوُخْف َعِقيَمُه***َقــْبَل َأْرَبـٍع َمـْع َعــْشَرٍة ُخْذ ِعـْلَمُه ِمـْن اْبـِغ َحجَّ

َوْعــْشَرٍة َأْيــًضا َوَرْمــُزَها َفِع***َثـــانِـيـِهـَمــا إِْدَغـاُمَها فِـي َأْرَبــٍع

َدْع ُسـوَء َظنٍّ ُزْر َشِريًفا لِْلَكَرِم***طِْب ُثمَّ ِصْل َرْحًما َتُفْز ِضْف َذا نَِعْم

ْه ـَهـا َقــْمِريَّ َم اأْلُوَلـى َســمِّ َها َشْمِسيَّْه***َوالــالَّ َم اأْلُْخَرى َسمِّ َوالـالَّ

فِـي َنْحِو ُقْل َنَعْم َوُقْلنَا َواْلَتَقى***َوَأْظـــِهـَرنَّ اَلُم فِـــْعٍل ُمــْطـَلــًقا

ما أنواع الالمات السواكن في القرآن الكريم، اذكرها؟  1
عّرف الم الفعل واذكر أحكامها مع التمثيل لكل حكم بمثالين.  2

عّرف الم األمر واذكر حكمها، ثّم اذكر الحروف التي تسبقها مع التمثيل   3
لها بثالثة أمثلة.

بّين نوع الالم وحكمها فيما يأتي مما تحته خّط:   4

قال تعالى: ) مخ    جس حس(    )جت  حت  خت(  
)ىتيت  رث(  )حالة السكت(

)  ىي  يي(  )ٰى                                                                 ٌّ   (   )يق       اك(    )جح  مح(   
  تمرينات على الالمات السواكن واإلجابة عليها.

1- عّين الالم الساكنة فى الكلمات اآلتية واذكر نوع كّل منها وحكمه:   

)    يق   اك(   )ٱ                                                     ّٰ    رئ     زئ(   )   خل  مل     ىل  يل(  

)    يف ىق يق اك لك()    جه     مه     ىه    يه  جي     حي    خي                 َّ     

أسئلة

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 8485
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اإلجابة 

الم اسم حكمها اإلظهار مطلقا.   : اك 
الم فعل حكمها اإلظهار لوقوع النون بعدها.  :  

من  والالم  بعدها  الالم  لوقوع  اإلدغام  حكمها  شمسية  الم   : رئ 
حروف اإلدغام.

الم فعل حكمها اإلظهار لوقوع الهاء بعدها والهاء   : خلمل  
من حروف اإلظهار.   

من  والهاء  بعدها  الهاء  لوقوع  اإلظهار  حكمها  حرف  الم   : يفىق 
حروف اإلظهار.

من  والقاف  بعدها  القاف  لوقوع  اإلظهار  حكمها  قمرية  الم   : خي 
حروف اإلظهار.

تعريف المتقاربين

هما الحرفان اللذان اّتفقا مخرًجا وصفة: كالبائين والدالين. المثلن 
)حي      خي( )ىل       يل(. نحو 

ينقسم المثالن إلى ثالثة أقسام: أقسامه 
الثاني  والحرف  ساكنا  األّول  الحرف  يكون  أن  وهو   : 1 صغير 
متحّركا نحو:) مح جخ (. وحكمه: اإلدغام لجميع القراء.

وهو أن يتحّرك الحرفان نحو :      ُّ ٰى(.  : 2 كبير 
وحكمه: اإلظهار لجميع القّراء ما عدا السوسي.   

الحرف ويسكن  األّول  الحرف  يتحّرك  أن  وهو   : 3 مطلق 
الثاني نحو:    

)  ىل( ، )جس(. وحكمه: اإلظهار لجميع القّراء.  

هما الحرفان اللذان تقاربا مخرًجا وصفة أو مخرًجا ال صفة أو صفة  المتقاربان  
ال مخرًجا.

)مح   يث(  )  خلمل(  )مث  نث                  َّ . نحو  
ينقسم المتقاربان إلى ثالثة أقسام: أقسامه            

متحّركا  والثاني  ساكنًا  األّول  الحرف  يكون  أن  وهو   : 1 صغير 
نحو:)  خلمل(. وحكمه: اإلظهار إال الالم والراء نحو:

المثلن والمتقاربان 
والمتجانسان والمتباعدان 2

تعريف المثلين

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 8687
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تعريف المتجانسين

)مح   يث( ، )ىتيت  رث(  لغير حفص فإّنه يجب إدغامهما أّما عند   
حفص فله سكتة لطيفة عند الم بل ران والسكت يمنع اإلدغام. 

وهو أن يتحّرك الحرفان نحو:)  يل   ام           َّ.  : كبير   2
وحكمه: اإلظهار لجميع القّراء ما عدا السوسي.     

الثاني  : وهو أن يتحّرك الحرف األّول ويسكن الحرف  مطلق   3
نحو: )مص(. وحكمه: اإلظهار لجميع القّراء.

والتاء  كالدال  اّتفقا مخرجا واختلفا صفة  اللذان  الحرفان  هما  المتجانسان 
خن(.    حن     ( نحو 

ينقسم المتجانسان إلى ثالثة أقسام: أقسامه 
والحرف  ساكنًا  األّول  الحرف  يكون  أن  وهو   : صغير   1
. وحكمه:  جض(  مص    ( الثاني متحّركا نحو:  
اإلدغام  يجب  مسائل  خمسة  فى  إاّل  اإلظهار 

وهي:  فيها 
الدال في التاء نحو: )جهمه(.   1

التاء في الدال نحو:)   ىليل                 َّ .   2
التاء في الطاء نحو: )  مص جض(.   3

الطاء في التاء نحو:)  رئ(.   4
الذال في الظاء نحو:    ُّ   نثىث(.   5

الثاء مع  واختلف بين اإلظهار واإلدغام في   
الذال نحو:

)ٱمخجسحس( - والباء مع الميم في )حئخئ(.     

وهو أن يتحّرك الحرفان نحو:    ُّ  يلجم(.  : كبير   2
وحكمه: اإلظهار لجميع القّراء ما عدا السوسي.     
الحرف  ويسكن  األّول  الحرف  يتحّرك  أن  وهو   : مطلق   3

الثاني نحو:
)    حن        (، وحكمه: اإلظهار لجميع القّراء.    

هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة نحو:)جغمغ (.   المتباعدان    
ينقسم المتباعدان إلى ثالثة أقسام:                                  أقسامه   

متحّركا  والثاني  ساكنًا  األّول  الحرف  يكون  أن  وهو   : صغير   1
كالتاء والعين نحو: )                                            َّ                                                     ُّ( . )األنفال: 2(

    وحكمه: اإلظهار. 
وهو أن يتحّرك الحرفان كالهاء والميم نحو:  : كبير   2

      )  مضحط                  َّ . وحكمه: اإلظهار. 
وهو أن يتحّرك الحرف األّول ويسكن الحرف الثاني   : مطلق   3

كالهاء والثاء نحو:)ٱمخ(.  وحكمه: اإلظهار. 

تعريف المتباعدين

وإليك دليل ذلك من التحفة:

َفْق َفاِت َواْلـَمَخاِرِج اتَّ َحـــْرَفاِن َفـاْلـِمْثاَلِن فِْيِهَما َأَحْق***إِْن فِي الـصِّ
َبا***َوإِْن َيــُكـوَن َمــْخَرًجا َتــَقـاَرَبـا َفاِت اِْخــَتَلَفا ُيـَلقَّ َوفِــي الــصِّ
ــَفَقا َقا***ُمــَتــَقـاِرَبـْيـِن َأْو َيــُكوَنا اتَّ َفاِت ُحقِّ فِــي َمْخَرٍج ُدْوَن الـصِّ

َيْن***بِـــاْلـُمـَتَجانَِسْيِن ُثـمَّ إِْن َســَكْن ِغـيَر َســمِّ ُل ُكــلٍّ َفــالــصَّ َأوَّ
َك اْلـَحْرَفاِن فِي ُكلٍّ َفُقْل ُكــلٌّ َكــبِيٌر َواْفــَهَمنُْه بِــاْلـُمُثْل***َأْو ُحـــرِّ

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 8889
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عّرف المثلين، واذكر أقسامه، مع تعريف كّل قسم واذكر مثاال له.  1
ما حكم كّل من المتجانسين الصغير والمتقاربين الكبير؟  2

بّين حكم ما تحته خّط فيما يأتى:  3
)ىل    يل                  َّ  )جس(  )ىئ(  

مّثل لّما يأتى:  
)مثلين كبير - متقاربين مطلق - متباعدين صغير- متجانسين مطلق(  

أسئلة

تمرينات واإلجابة عليها
بّين حكم ما تحته خّط فيما يأتي:

)يت  رث  زث  مث  نث(      )من ىن(  

 )    خل مل ىل يل جم حم خم مم                                َّ      )مخ   جس  حس  خس( 

                   )     ُّ                                                 َّ                                            ( 

)خل  مل  ىل  يل  جم  حم  خم    مم(

اإلجابة 

متجانسان صغير حكمه اإلدغام.   : 		رثزث			
مثالن صغير حكمه اإلدغام.  : من ىن	

متقاربان صغير حكمه اإلظهار عند اإلمام حفص.  : خلمل 
مثالن مطلق حكمه اإلظهار.  : جس 

متباعدان صغير حكمه اإلظهار.  :  ُّ                                                         َّ                                         
متجانسان كبير حكمه اإلظهار.  : يلجم		

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 9091
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حروف المّد وشروطها

تعريف المّد

المّد والقصر 3

حروف المّد ثالثة وهي: األلف، والواو، والياء.
شرط األلف: أن تكون ساكنة مفتوح ما قبلها نحو: مل .   1

شرط الواو: أن تكون ساكنة مضموم ما قبلها نحو: يئ .   2
شرط الياء: أن تكون ساكنة مكسور ما قبلها نحو: جئ.   3

تعريف القصر

خممم(  حم   ( تعالى:  قوله  ومنه  الزيادة   : المّد لغة   
)نوح: 12(. أى: يزدكم.    

إطالة الصوت بأحد حروف المّد الثالثة: األلف والواو والياء إلى   : واصطلحا   
أكثر من حركتين لوجود سبب من أسباب المّد وهو وقوع همز 

قبله أو همز أو سكون بعده.

خن( حن   جن   )يم   تعالى:  قوله  ومنه  الحبس   : القصر لغة   
)الرحمن: 72(. أى محبوسات فيها.

إطالة الصوت بأحد حروف المّد الثالثة بمقدار حركتين عند عدم   : واصطلحا   
وجود همز قبله أو همز أو سكون بعده ويطلق المّد بهذا المقدار 
على المّد األصلّى ويسمى )المّد الطبيعي( ألّنه ال يتوّقف على 

سبب من همز أو سكون بل يكتفى بأحد حروف المّد الثالثة.

حرفا اللين وشرطهما

حرفا اللين هما: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو: 
يه، مم. 

مراتب المّد

مراتب المّد خمسة وهي: الالزم  فالمّتصل، فالعارض للسكون فالمنفصل، فالبدل.
وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله:

أقسام المّد

ينقسم المّد إلى قسمين: أصلى وفرعي.  1
هو المّد الطبيعي الذي ال تقوم ذات الحرف إاّل به وال يتوّقف   : * فاألصلي 
على سبب من همز أو سكون، بل يكتفي فيه بوجود أحد حروف 

المّد الثالثة بشروطها المجتمعة في قوله تعالى:  )     مم       (
قبله  همز  وجود  بسبب  الطبيعى  المّد  على  الزائد  المّد  هو   : * والفرعي 

بعده. أو سكون  أو همز 
فالهمز  سبب لثالثة أنواع من المّد وهى: المّد المّتصل - المّد المنفصل   2

- مد البدل.  
والسكون سبب لنوعين هما: المّد العارض للسكون - المّد الالزم.  3

فَعاِرٌض َفُذو انِفَصاٍل َفَبَدْل***َأْقَوى اْلـمُدوِد اَلِزٌم فما اتََّصْل

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 9293
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1 أحكام المّد ثالثة وهي: 
فالوجوب خاّص بالمّد المتصل  الوجوب 

والجواز خاّص بالمّد المنفصل والعارض للسكون والبدل والجواز 
واللزوم خاّص بالمد الالزم واللزوم 

أنواع المّد

 أنواع المّد الفرعّى خمسة وهي: 

النوع األّول من أنواع المّد الفرعّى: المّد المّتصل

هو أن يتقّدم حرف المد ويأتى بعده همز مّتصل به فى كلمة واحدة   : تعريفه 
نحو ٰى  ،   يل،    ٱمب. 

وجوب المّد.  : حكمه 
أربع أو خمس حركات فى حالة الوصل وسّت حركات فى حالة   : مقدار مّده 

الوقف إذا كان الهمز متطّرفا نحو: اكلك. 
الّتصال حرف المّد بالهمز في كلمة واحدة.  : وُسّمى مّتصل 

المد الالزممد البدلالمد المّتصل

المد العارض المد المنفصل
للسكون

النوع الثاني من أنواع المّد الفرعّى: المّد المنفصل 

هو أن يتقّدم حرف المّد في كلمة ويأتي بعده همز منفصل عنه في   : تعريفه 
بداية الكلمة التي تليها نحو:

   مت، ٰى.  
الجواز لجواز قصره ومّده فالقصر حركتان.  : حكمه 

أربع حركات أو خمس حركات.   : مقدار مّده 
غير  كلمة  في  منهما  كل  لكون  الهمز  عن  المّد  حرف  النفصال   : وُسّمى منفصل  

الكلمة األخرى.

النوع الثالث من أنواع المّد الفرعّى: مد البدل

هو أن يتقّدم الهمز على حرف المّد نحو: مت،  : تعريفه 
             خم،     حف.

الجواز، لجواز قصره لجميع القّراء، وجواز توّسطه ومّده لورش.  : حكمه 
حركتان فقط لجميع القّراء وأربع وسّت حركات لورش.   : مقدار مّده 

مت  أصل  فإن  قبله  ما  حركة  جنس  من  مبدل  المّد  حرف  ألّن   : وُسّمى بداًل 
َأْأَمنُوا - وأصل خم إِْأماًنا - وأصل حف ُأْأتوا. 

الثانية حرف مّد من جنس حركة ما قبلها فالفتحة  أبدلت الهمزة    
الياء كما في  تناسبها  )مت( والكسرة  تناسبها األلف كما في 

)خم( ، والضّمة تناسبها الواو كما في )حف(.
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النوع الرابع من أنواع المّد الفرعّى: )العارض السكون(لل

هو أن يقع السكون العارض بعد حرف مّد فى حالة الوقف فقط   : تعريفه 
نحو: نت،  ىب،  جي. 

جواز المّد والقصر.  : حكمه 
القصر حركتان، والتوّسط أربع حركات، والمّد ست حركات.  : مقدار مّده 

لعروض سببه في الوقف وهو السكون.   : وُسّمى عارضا  
والعارض للسكون إن كان منصوبا نحو: )ىب( ففيه ثالثة     أ ( 

أوجه وهي: القصر والتوّسط والمّد بالسكون المحض.  
وهي:  أوجه  أربعة  ففيه  )حن(   نحو:  مجرورا  كان  إذا  أّما  ب ( 

الثالثة المتقّدمة والرابع الروم على القصر.
يسمعه  خفى  بصوت  الحركة  ببعض  اإلتيان   : هو  والروم   

القريب دون البعيد.
أّما إذا كان مرفوعا نحو: )جي(  ففيه سبعة أوجه وهي:  ج( 

القصر،  على  والروم  المحض،  بالسكون  المتقّدمة  الثالثة   
والقصر والتوّسط والمّد مع اإلشمام.

واإلشمام : هو أن تضّم الشفتين بعد إسكان الحرف للوقف   
إشارة إلى أّن الحركة المحذوفة هي الضّمة.

والروم يكون في المرفوع والمضموم والمكسور والمجرور.   
الروم  يدخل  وال  والمضموم.  المرفوع  في  يكون  واإلشمام 
واإلشمام في المنصوب والمفتوح. والروم واإلشمام يصعب 
ضبطهما على الطالب إذ ال بّد من التلقى على المتخصصين 

بهذا العلم.

وإليك دليل ذلك من التحفة:

اًل َطـــبِيـِعيًّا َوُهـــو***َواْلـــَمدُّ َأْصـِليٌّ َوَفــْرِعـيٌّ َلــُه َوَســــمِّ َأوَّ

َواَل بِــُدونِِه اْلــُحروُف ُتــْجَتَلْب***َمـــااَل َتـَوقٌُّف َلــُه َعـَلى سـََبْب

َجــا َبَعد َمــدٍّ َفــالطَّبِيِعيُّ َيـُكوْن***َبْل َأيُّ َحْرٍف َغْيِر َهْمٍز َأْو ُسُكوْن

َســـَبْب َكَهْمٍز َأْو سـُُكوٍن ُمْسَجاَل***َواآْلَخــُر اْلَفـْرِعيُّ َمْوُقوٌف َعَلى

ِمـــْن َلْفِظ َواٍي َوْهـَي فِي ُنوِحيَها***ُحــــُروُفــُه َثــاَلَثـٌة َفـــِعيـَهـا

َشـــْرٌط َوَفــْتٌح َقْبَل َألٍِف ُيــْلَتَزْم***َواْلَكْسُر َقْبَل اْلَيا َوَقْبَل اْلَواِو َضْم

نَا يُن ِمـنَْها اْلـَيا َوَواٌو ُسـكِّ إِِن انـــِفَتاٌح َقــْبَل ُكـــلٍّ ُأْعـــِلنَا***َوالـــلِّ

َوْهَي اْلُوُجوُب َواْلـَجَواُز َواللُُّزوْم***لِـــْلَمـدِّ َأْحـَكاٌم َثــاَلَثٌة َتــُدوْم

فِـــي ِكـــْلَمٍة َوَذا بِــُمتَِّصٍل ُيـَعْد***َفــَواِجٌب إِْن َجــاَء َهْمٌز َبْعَد َمْد

ُكـــلٌّ بِِكْلَمٍة َوَهــَذا اْلـــُمنَْفِصْل***َوَجـــاِئٌز َمدٌّ َوَقــْصٌر إِْن ُفــِصْل

ُكوُن َوْقًفـــا َكـَتـْعَلـُمـوَن َنـــْسـَتِعيُن***َوِمـــْثُل َذا إِْن َعــَرَض السُّ

َم اْلــَهْمُز َعـَلى اْلــَمدِّ َوَذا َبـــَدْل َكــآَمنُوا ِوإِْيــَماًنا ُخـــَذا***َأْو ُقدِّ
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أسئلة
1 عّرف المّد لغة واصطالحا، واذكر حروفه وشروطها، وما حرفا 

اللين وشرطهما؟  

2 ما أقسام المّد؟ وما أنواع المّد الفرعّى؟ وما حكمه؟ وما أسبابه؟
3 عّرف المّد المّتصل، واذكر حكمه، وسببه، ومقدار مّده.

4 ما المّد العارض للّسكون؟ وما حكمه، وسببه؟

تمرينات مطلوب اإلجابة عليها
بّين نوع ومقدار المّد فيما يأتي مّما تحته خّط:

قال تعالى: )خل  مل  ىل  يلجم  حم  خم  مم  ىم  يم(

)مي   ني   ىي   يي(     )                                               ِّ                                           ّٰرئ زئ مئ نئ ىئ  

يئ(             )جع  مع  جغ  مغ  جف  حف  خف  مف  حق  مق  جك(

)ري  زي  ميني  ىي  يي  جئ(َّ   )ٰر ٰى                              ٌّ                                                                      ٍّ خم                                      ُّ    

                                               ِّ                                                       ّٰ    رئ  زئ  مئ(

اذكر أنواع الالمات السواكن فى القرآن الكريم. )أ(   1
كم حالة لالم أل قبل أحرف الهجاء؟ )ب(   

عّرف كال من الم االسم والم األمر، واذكر حكم كّل منهما مع التمثيل. )ج(   
حكمه،  بيان  مع  منها  قسم  كّل  وعّرف  أقسامه،  اذكر  ثّم  المتقاربين،  عّرف   2

والتمثيل لكّل قسم بمثال.
عّرف المّد لغة واصطالحا، ثّم افرق بين المّد العارض للسكون والمّد  )أ(     3

المّتصل، مبّينا مقدار مّد كّل منهما مع التمثيل.
بّين نوع المّد فيما يأتى:   )ب(   

)رث  زث(     ) حف(    )جي(    )مل(     )ين(

قال اللَّه تعالى:  4
)خل  مل  ىل  يل  جم  حم  خم  مم  ىم  يم  جن  حن  خن  من  

ىن  ين  جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خي  مي  ىي  يي ٰذ      ٰر   ٰى                                            ٌّ                                                   

ٍّ                                                          َُّّ                                               ِّ                                                  ّٰرئ     زئ    مئ   نئ  ىئ   يئ  ربزب  مب  نب  ىب  

يب  رت  زت  مت  (     )سورة الممتحنة 06: 1(.
 اقرأ اآلية السابقة ثّم استخرج منها ما يأتى:

ا مّتصاًل مبّينًا حكمه  ا منفصاًل ( - )مّد بدل مبّينًا حكمه ومقدار مّده( - )مدًّ )مدًّ
ا( ا( - )إدغام مثلين صغيًرا( - )إظهاًرا شفويًّ ومقدار مّده( -  )إخفاًء شفويًّ

ا عارًضا للسكون( - )إدغاًما بغنّة( - )مدًّ

أسئلة وتمرينات على ما سبقت دراسته
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بّين حكم ما تحته خّط فيما يأتى:لل  5

)حض(  )ين(  )جحمح                  َّ                   ُّ  مع  جغ   (    ُّ   خل  مل    (            

 ُّ مخجسحس                َّ    ُّ مب              َّ     ُّ   خم                      َّ      ُّ   ىل  يل                  َّ      ُّ                                          َّ                                                     ُّ                      َّ

ُّ   مخ  جس  حس  خس  مس                 َّ                      ُّ   حن  خن  من  هن  جه              َّ 

             ُّ   ىت  يت  رث  زث  مث  نث  ىث                َّ                 ُّ  نث  ىث                   َّ

النوع الخامس من أنواع المّد الفرعّى: المّد اللزم

المّد الالزم هو أن يأتى بعد حرف المّد سكون أصلي ثابت وصاًل   : تعريفه 
ووقًفا في كلمة واحدة.

لزوم المد.  : حكمه 
سّت حركات. وهو أقوى المدود.  : مقدار مّده 

وقوع السكون األصلى بعد حرف المّد فى كلمة واحدة.   : سببه 
للزوم مّده حالة واحدة وهى سّت حركات وصاًل ووقًفا.  : وُسّمى الزما 

ينقسم المّد الالزم إلى قسمين:
مّد الزم كلمّى.  1
مّد الزم حرفّى.  2

وكّل منهما إّما مثّقل وإّما مخّفف وبذلك تصير األقسام أربعة وإلى ذلك أشار   
صاحب التحفة بقوله:

َوتِْلَك ِكْلِميٌّ َوَحْرفِيٌّ َمَعْه***َأْقَساُم اَلِزٍم َلَديِهْم َأْرَبَعْه

ُل ٌف ُمَثقَّ ُل***ِكـاَلُهَما ُمـَخفَّ َفـــَهـِذِه َأْرَبـَعٌة  ُتــَفصَّ

قال صاحب التحفة:

اَل ُكوُن ُأصِّ اَل***َواَلِزٌم إِِن السُّ  َوْصاًل َوَوْقًفا َبْعَد َمدٍّ ُطوِّ

أقسامه
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بيان أقسام المّد الالزم بالتفصيل: 

المّد الالزم الكلمّى المثقل

وهو أن يقع بعد حرف المّد أو اللين سكون أصلى مدغم أى مشّدد في 
كلمة تزيد على ثالثة أحرف.

 نحو:    ُّ جئ                َّ   ُّ مث                 َّ   ُّ    مب                      َّ 

المّد الالزم الكلمّى المخفف

وهو أن يقع بعد حرف المّد أو اللين سكون أصلى غير مدغم فيما بعده 
أى مخّفف في كلمة تزيد على ثالثة أحرف وقد وقع هذا النوع في كلمة

وهما: يونس  بسورة  فقط  موضعين  حق                َّ    ُّ   
   ُّحقمق جكحكخك               َّ                   

ُّ زبمبنب(

المّد الالزم الحرفّى المثقل

وهو أن يقع بعد حرف المّد أو اللين سكون أصلى مدغم أى مشّدد في 
نحو: ولين  مّد  حرف  وسطها  أحرف  ثالثة  على  هجاؤه  حرف 

   ُّ خل                   َّ           ُّ خل                    َّ 

المّد الالزم الحرفّى المخفف

وهو أن يقع بعد حرف المّد أو اللين أو بعد حرف اللين سكون أصلى غير 
حرف  وسطها  أحرف  ثالثة  في حرف هجاؤه على  مخّفف  أى  مدغم 
(             ُّ خلمل(  والعين من فاتحة  خلمل مّد ولين أو حرف لين فقط نحو:     ُّ 

سورتى مريم والشورى.

األّول

الثاني

الثالث

الرابع

قسم ال يمّد أصاًل وهو األلف ألّن وسطه ليس بحرف مّد.  1
َطْهر  َحيٍّ  لفظ:  في  مجموعة  أحرف  خمسة  وهو  حركتين  يمّد  قسم   2
فالحاء من:     مّد،  ثانيهما حرف  منها مكون من حرفين  وكّل حرف 
ُّ جي(  والياء من      ُّ ٰر            َّ و     ُّ خل( أّول مريم. والطاء والهاء   

من    ُّ زئ                َّ  والراء من:     ُّ خل              َّ في جميع مواضعها.
قسم يمّد سّت حركات وهى الحروف الثمانّية المجموعة في قوله:   3

  وتنقسم هذه الحروف إلى ثالثة أقسام:

َسنَُقصُّ ِعْلَمَكأوَكْم َعَسْل َنَقْص

ِصْلُه ُسَحْيًرا َمْن َقَطْعَك

َكْم َعَسْل َنَقْص

والفرق بين الالزم المثّقل والالزم المخّفف هو بقاء السكون بعد حرف المّد   *
في الالزم المخّفف أّما في الالزم المثّقل فنجد حرفا مشّددا بعد حرف المّد. 
والمّد الالزم الحرفّى دائًما يكون في أوائل السور وذلك في ثمانية أحرف 

جمعها صاحب التحفة في قوله:

والحروف المقّطعة الموجودة في أوائل السور أربعة عشر حرًفا جمعها صاحب 
التحفة في قوله:

عدا العين من أّول سورتي مريم والشورى، فيجوز فيها التوّسط أربع 
حركات والمّد سّت حركات ألّن وسطها حرف لين واألفضل المّد.

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 102103



دّى
عدا

اإل
ي 

لثان
ّف ا

ص
لل

دّى
عدا

اإل
ي 

لثان
ّف ا

ص
وإليك دليل المّد الالزم من التحفة:لل

ـــاَل ـُكـــوُن ُأصِّ اَل***َواَلِزٌم إِِن الــــسُّ َوْصــاًل َوَوْقًفا َبــْعَد َمــدٍّ  ُطـوِّ

َوتِــْلَك ِكــْلِميٌّ َوَحــْرفِيٌّ  َمــَعْه***َأْقــــَسـاُم اَلِزٍم َلــــَدْيِهْم َأْرَبـَعـْه

ـُل ٌف ُمــَثـقَّ ـُل***ِكـــاَلُهـَمـا  ُمـــَخـفَّ َفــــهـِِذِه َأْرَبـــَعـٌة  ُتــــَفــصَّ

َمـــْع َحْرِف َمــدٍّ َفـْهَو ِكْلِميٌّ َوَقْع***َفـــإِْن بِــِكْلـَمٍة ُســُكوٌن اْجــَتَمْع

َواْلـــَمدُّ َوْســُطُه َفـــَحْرفِيٌّ َبــَدا***َأْو فِـي ُثــاَلثِيِّ اْلــُحُروِف ُوِجــَدا

ـٌل إِْن ُأْدِغــَمـا ٌف ُكــلٌّ إَِذا َلــْم  ُيــْدَغـَما***ِكـــاَلُهـَمـا ُمــَثـقَّ ُمـــَخفَّ

َوْر ُل الــسُّ ِزُم اْلــَحْرفيُّ َأوَّ ُوُجـــوُدُه ِوفِــي َثــَماٍن اْنــَحَصَر***َوالـــالَّ

َوَعـْيُن ُذو َوْجَهْيِن َوالطُّوُل َأَخـْص***َيــْجَمُعَها ُحُروُف َكْم  َعَسْل َنَقْص

ا َطــبِـْيـِعـيًّا ُألِــْف***َوَما ِسَوى اْلـَحْرِف الثُّالثِيِّ اَل َألِْف ُه َمــدًّ َفــــَمـدُّ

َوْر فِـــي َلْفٍظ )َحيٍّ َطاِهٍر( َقِد اْنَحَصْر***َوَذاَك َأْيــًضـا فِــي َفَواتِِح الــسُّ

)ِصْلُه ُسَحْيًرا َمْن َقَطْعَك( َذا اْشَتَهْر***َوَيــْجَمُع الــُفَواتَِح اأْلَْرَبـْع َعَشْر

تنبيهات
إذا اجتمع سببان من أسباب المّد أحدهما قوى واآلخر ضعيف عمل بالقوى وألغى 

الضعيف. ومن أمثلة ذلك كلمة    ُّ خت                 َّ فقد اجتمع فيها سببان للمّد.

سبب مّد البدل وهو تقّدم الهمز على حرف المّد. األّول 
سبب المّد الالزم وهو السكون األصلّى المدغم الواقع بعد حرف المّد.  والثاني 
وهنا يلغى الضعيف وهو مّد البدل ويعمل بالقوى وهو المّد الالزم وحينئذ 
ابن  أشار  ذلك  وإلى  السببين  بأقوى  عمال  ووقفا  وصال  اإلشباع  يجب 

الجزري في الطيبة: 

أسئلة 
ما المّد الالزم؟ وما حكمه؟ وما مقدار مّده؟ ولم سّمى بذلك؟  1

ما أقسام المّد الالزم؟ وما الحكم إذا اجتمع سببان للمّد قوى وضعيف؟   2
بّين نوع المّد الالزم فيما يأتى:  3

ُّ جئ                   َّ    ُّحق             َّ )موضعى يونس(    ُّ خل               َّ    ُّ خل                َّ 	
كم عدد الحروف الواقعة في فواتح السور، وما أقسامها؟ وما حكم كّل قسم منها؟  4

بّين نوع ومقدار المّد فيما تحته خّط من اآليات اآلتّية:  5
ُّ مبهبجت  حتخت                 َّ                   ُّ  جئ   حئخئمئهئ                        َّ 

ُّ   مه  ىه  يه  جي  حي                   َّ  

           ُّ خي  مي  ىي  يي  ٰذ  ٰر  ٰى                َّ                       ُّ امممرنزن                    َّ

مّثل لما يأتي:  6
عارض  مّد   - لين  مّد   - مثّقل  حرفّى  الزم  مّد   - مخّفف  كلمّى  الزم  مّد   

للسكون - مّد طبيعى- مّد منفصل - مّد الزم كلمى مثّقل.

َبَبْيِن َيْسَتِقْل َوَأْقَوى السَّ
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تعريف التفخيم

مراتب التفخيم

التفخيم والترقيق 4

للتفخيم خمس مراتب وهي: 
المفتوح وبعده ألف نحو: حف.  1

المفتوح وليس بعده ألف. نحو: ىث.  2
المضموم نحو:حم .   3
الساكن نحو:  مل .  4

المكسور نحو:جس.   5

تعريف الترقيق

التسمين.  : التفخيم لغة   
قّوة وضخامة تدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه.  : واصطلحا   

التنحيف.  : الترقيق لغة   
عبارة عن نحول يدخل على صوت الحرف فال يمتلئ الفم بصداه.  : واصطلحا   

أقسام الحروف الهجائّية بالنسبة للتفخيم والترقيق:

 تنقسم حروف الهجاء بالنسبة للترقيق والتفخيم إلى ثالثة أقسام:
حروف مرققة دائًما.  1

حروف مفخمة دائًما.  2
حروف ترّقق تارة وتفخم تارة أخرى.  3

وإليك بيانها مفّصال:

أّوالً: الحروف المرققة دائًما
الحروف المرّققة دائًما هي حروف االستفال كّلها ويستثنى منها ثالثة حروف وهي: 

والراء في بعض أحوالهاالالم في لفظ الجاللة  واأللف اللّينة

خل(  ُّ                  ) خص  حص   حت              َّ               ُّ  زن                َّ    ُّ  وهذا نموذج من األمثلة:    ُّ 
                    ُّ ىل                   َّ - ُّ يك                     َّ      ُّمه               َّ.

قال ابن الجزري:

َقْن ُمْسَتِفاًل ِمْن َأْحُرِف َوَحاِذَرْن َتْفِخيَم َلْفِظ اأْلَلِِف***َفَرقِّ
الُلـــُه ُثــمَّ اَلَم لِلَّــِه  َلــنَـا***َوَهْمَز اْلـَحْمُد َأُعوُذ اِْهِدَنا

ثانيا: الحروف المفخمة داًئما

حروف االستعالء السبعة المجموعة في قول ابن الجزري:
ُخصَّ َضْغٍط ِقْظ  كّلها مفخمة ال يستثنى منها شيء وهي:

والطاءالخاء والقافوالصاد والظاءوالغين
وتتفاوت هذه الحروف في التفخيم قّوة وضعًفا فنجد أحرف اإلطباق وهي: 
حروف  من  غيرها  من  التفخيم  في  أقوى  والظاء،  والطاء،  والضاد،  الصاد، 

االستعالء، واإلطباق أقوى من االنفتاح.
ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 106107
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 األمثلة:   ُّ ٰى               َّ               ُّ   يل                َّ              ُّ  يهجي                     َّ    ُّ حم(لل

   ُّ زئ                 َّ                    ُّ   حب                  َّ   ُّ ٰذ                       َّ. 

ْم َواْخُصَصا ااِلْطَباَق َأْقَوى َنْحُو َقاَل َواْلَعَصا***َوَحْرَف ااِلْستِْعاَلِء َفخِّ

َواْلَعْكُس فِي اْلُغنِّ ُألِْف***َوَتْتَبَع َما َقْبَلَها اأْلَلِْف 

ِه  َم ِمِن اْسِم اللَّ ِم الالَّ َعْن َفْتٍح َأْو َضمٍّ َكَعْبُد اللَِّه***َوَفخِّ

ثالثا:الحروف التى يجوز فيها التفخيم والترقيق

الحروف التي ترّقق أحياًنا وتفخم أحياًنا هي األحرف الثالثة اآلتية:  
والراءاأللف اللّينة والالم في لفظ الجاللة  

ما  كان  فإن  قبلها  لما  تابعة  فهي  والترقيق  التفخيم  اللّينة من حيث  األلف  أّما   1
قبلها مفخما فخمت نحو:     ُّ مص               َّ    ُّ مل               َّ. وإن كان ما قبلها مرّققا رّققت 

نحو:     ُّ ىن                 َّ   )                               ّٰ                َّ   . 
ولذا قال بعضهم:

وإن  اللم في لفظ الجللة إن وقعت بعد كسر رّققت نحو:    ُّ زبمب              َّ   أّما   2
وقعت بعد فتح أو ضم فخمت نحو:         ُّٰذٰر              َّ               ُّ ىهيه    َّ. 

قال ابن الجزري:

قال ابن الجزري:

أن تكون مكسورة كسًرا أصليًّا في بداية الكلمة نحو:     ُّ حج   َّ، أو   : األولى   
في وسط الكلمة نحو:             ُّ جت    َّ ،

إذا وقعت في طرف الكلمة  أّما  الترقيق وصاًل ووقًفا.  وحكمها:      
نحو: )   يه   َّ فحكمها التفخيم وقًفا، والترقيق وصاًل.

الكلمة  أن تكون مكسورة كسًرا عارًضا في طرف   : الثانية   
نحو:    ُّ مبنب                  َّ     

وحكمها: الترقيق وصاًل والتفخيم وقًفا.      
أن تكون ساكنة بعد كسر أصلى سواء وقعت في وسط الكلمة أو   : الثالثة   
في طرفها، بشرط أن ال يقع بعدها أى حرف من حروف االستعالء

جف           َّ  مغ   حج                  َّ    ُّ  نحو   ُّ     
ووقًفا. وصاًل  الترقيق  وحكمها:     

أن تكون ساكنة بعد كسر أصلى ووقع بعدها حرف استعالء ولكنّه   : الرابعة   
منفصل عنها

نحو:     ُّ مظ     جع                       َّ )المعارج: 5(            ُّ خك   لك   مك                     َّ )لقمان: 18(.      
وحكمها: الترقيق وصاًل ووقًفا.    

أن تكون ساكنة متطّرفة بعد ياء ساكنة نحو:  : الخامسة   
ُّ رن              َّ                    ُّ هب                       َّ وحكمها: الترقيق وقًفا، والتفخيم وصاًل.    

الحالة األولى    من أحوال الراء: )ترقيق( تكون الراء مرّققة في أحوال خمسة وهي:

أّما الراء فلها ثالثة أحوال:  3
3 2 1

يجوز فيها الترقيق مفخمةمرّققة
والتفخيم
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الحالة الثانية   من أحوال الراء: )التفخيم( 
تكون الراء مفخمة فى سبعة مواضع وهي: 

أن تكون مفتوحة، وأن تقع فى بداية الكلمة أو في وسطها أو في طرفها.  1
وحكمها: التفخيم وصاًل ووقًفا  

  نحو:   ُّ مب                َّ ،     ُّ خل                  َّ ،               ُّ جغ  مغ                         َّ.
أن تكون مضمومة وأن تقع في بداية الكلمة أو في وسطها أو في طرفها.  2

وحكمها: التفخيم وصاًل ووقًفا   
نحو:     ُّ   ىن                       َّ ،              ُّ   ٰى                 َّ ،           ُّ   رب  زب       مب  نب  ( .  

أن تكون ساكنة بعد ضّم  3
  نحو:     ُّ   ٰه                     َّ ،     ُّ   خت                    َّ  .

أن تكون ساكنة بعد فتح  4
  نحو:    ُّ   هب                   َّ  ، - ُّ   زث                   َّ.

أن تكون ساكنة بعد كسر عارض منفصل   5
نحو:    ُّ   مس  حص                      َّ .  

أن تكون ساكنة بعد كسر أصلى وبعدها حرف استعالء في كلمتها   6
نحو:                   ُّ جس                  َّ ،  - ُّ جب                  َّ   .  

أن تكون واقعة بعد حرف ساكن سوى الياء وقبل الحرف الساكن فتح أو     7
ضم نحو:     ُّ ىت                     َّ  ، - ُّ جم  حم                 َّ.  

قال ابن الجزري:

اَء إَِذا َمــا ُكــِسَرْت ــِق الــرَّ َكَذاَك بْعَد اْلَكْسِر َحْيُث َسَكنَْت***َوَرقِّ

َأْو َكـاَنِت اْلـَكْسَرُة َلْيَسْت َأْصاَل***إِْن َلْم َتُكْن ِمْن َقْبِل َحْرِف اْستِْعاَل

الحالة الثالثة   من أحوال الراء: )ما يجوز فيها التفخيم والترقيق( وهو ثالثة أنواع: 
الراء الساكنة سكوًنا عارًضا في آخر الكلمة وقبلها حرف استعالء ساكن وقبل   1

الساكن حرف مكسور
  نحو كلمة:     ُّ ىت                   َّ فمن فخمها نظر لفتح الراء وصاًل، 

الكسر  واعتبر  الوقف  وهو  بالعارض  واعتّد  فتحها  إلى  ينظر  لم  رّققها  ومن   
الذي قبل حرف االستعالء موجًبا للترقيق وفي ذلك يقال:

الراء الساكنة وقبلها كسر أصلى وبعدها حرف استعالء مكسور  2
  نحو كلمة:    ُّ ٰى        (     فمن فخمها نظر إلى حرف االستعالء الواقع بعدها ومن 

رققها نظر إلى الكسر الواقع قبلها.
الراء الساكنة سكوًنا عارًضا في آخر الكلمة للوقف عليها وذلك في الكلمات   3

اآلتّية:
  ُّ من              َّ  المسبوقة بالواو وذلك في سّتة مواضع بسورة القمر ،    ُّ جن                 َّ ،

- ُّ مخ                     َّ   فمن رّققها نظر إلى األصل وهو الياء المحذوفة، ومن فخمها لم 
ينظر إلى األصل واعتّد بالعارض وهو الوقف وحذف الياء.

فِي َراِء ِمْصَر اْلُقْطِر َيا َذا اْلَفْضِل***َواْختِيَر َأْن ُيوَقف ِمْثَل اْلَوْصِل

اَء إَِذا َمــا ُكِسـَرْت ــــِق الــرَّ َكَذاَك بْعَد اْلَكْسِر َحْيُث َسَكنَْت***َوَرقِّ
َأْو َكــاَنِت اْلَكْسَرُة َلْيَسْت َأْصاَل***إِْن َلْم َتُكْن ِمْن َقْبِل َحـْرِف اْستِْعاَل
ُد***َواْلـــُخْلُف فِي فِْرٍق لَِكْسٍر ُيوَجُد َوَأْخـــِف َتــْكِريًرا إَِذا  ُتــَشدَّ

َم ِمــِن اْســِم اللـَّـِه ِم الــالَّ َعــْن َفْتٍح َأْو َضـمٍّ َكـَعْبُد اللَّــِه***َوَفــخِّ
ْم َواْخُصَصا ااِلْطَباَق َأْقَوى َنْحُو َقاَل َواْلَعَصا***َوَحْرَف ااِلْستِْعاَلِء َفخِّ

قال ابن الجزري:

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 110111
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تمرينات واإلجابة عليها

بّين الراء المفخمة والراء المرّققة فيما يأتي:
ُّ مي  هي                َّ      ُّ   ىق  يق  اك  لك                     َّ     ُّ خت  مت                  

   ُّ                 ِّ                                     ّٰ        رئ  زئ  مئ  نئ                 َّ

أسئلة

مرتبة  لكّل  ممّثاًل  التفخيم  مراتب  اذكر  ثّم  واصطالًحا،  لغة  التفخيم  عّرف   1
بمثال واحد.

ترّقق  التي  الحروف  وما  والترقيق؟  التفخيم  فيها  يجوز  التي  الحروف  ما   2
قوالً واحًدا؟

3 متى ترّقق الراء المكسورة؟ ومتى ترّقق الراء الساكنة؟
4 مّثل لّما يأتى مع بيان الحكم:

راء مكسورة في وسط الكلمة.  -
راء ساكنة سكوًنا أصليًّا وقبلها فتح.  -

-  راء ساكنة سكوًنا عارًضا وقبلها واو مّدية.

اإلجابة 

: راء مفخمة وصاًل ووقًفا ألّنها مفتوحة.      ُّ هي                 َّ	

: راء مفخمة وصاًل ووقًفا ألّنها مضمومة.     ُّ يق                  َّ 		

: راء مفخمة وصاًل ووقًفا ألّنها ساكنة بعد فتح.    ُّاك                 َّ	

: راء مفخمة وصاًل ووقًفا ألّنها مفتوحة.                ُّلك                 َّ 
: راء مرققة وصاًل ووقًفا ألّنها ساكنة سكو ً نا أصليًّا وقبلها كسر.     ُّ مت                   َّ 	
: راء مفخمة وصاًل ووقًفا ألّنها ساكنة سكونا أصلًيا وقبلها فتح.    ُّ مئ                      َّ	

: راء مرققة وصاًل ووقًفا ألّنها مكسورة كسًرا أصلًيا.    ُّنئ                 َّ	

أسئلة
عّرف كال من الم االسم والم الحرف والم األمر واذكر حكم كّل منها   1

مع التمثيل.
عّرف المتقاربين واذكر أقسامه مع تعريف كّل قسم واذكر مثاالً له.  2

ما أقسام المّد؟ وما المّد األصلي؟ وما مقدار مّده؟ )أ(   3
مّده؟ وما  مقدار  أقسامه؟ وما حكمه؟ وما  الالزم؟ وما  المّد  ما  )ب(   

عدد الحروف الواقعة في فواتح السور؟ وما أقسامها؟
متى تفخم الالم فى لفظ الجاللة؟ ومتى ترّقق؟ أجب ثّم مّثل لكّل بمثال.  4

أسئلة وتمرينات على ما سبقت دراسته
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قال اللَّه تعالى:   2
ىق   يف     ُّ متنتىتيترثزثمثنثىثيثىف  
يق  اك  لك  مك  ىك  يك  مل  ىل  يل  اممم  

رن  زن  من  نن  ىن  ين )سورة الروم: 82(
اقرأ اآلية السابقة ثّم استخرج منها ما يأتي.  

ا متصاًل مبّينًا حكمه ومقدار  )مثلين صغيًرا - الم حرف مبّينًا حكمها - مدًّ  
ا عارًضا للسكون مبّينًا حكمه  مّده - الًما قمرية مبّينًا حكمها - مّد بدل - مدًّ

ومقدار مّده(.

تمرينات

بّين نوع الالم وحكمها فيما تحته خّط مّما يأتي:  1
قال اللَّه تعالى:   

   ُّ جت  حت  خت            َّ

  ُّ رت زت مت نت            َّ   

  ُّ يق  اك  لك                     َّ

 ُّ   لك  مك  جل  حل  خل                    َّ

 ُّ مج  جح  مح  جخ                      َّ

وصاًل  اآلتّية  الكلمات  فى  والترقيق  التفخيم  حيث  من  الراء  حكم  بّين   3
ووقًفا:

              ُّربزبمبنب                   َّ

   ُّ مل  ىل  يل                   َّ  

  ُّ   حم  خم                َّ    

             ُّ   مي  ني  ىي                       َّ

   ُّ   خل  مل  ىل                      َّ
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مقّرر الصّف الثالث اإلعدادى لل

من بغية الطالبين في تجويد 
كالم رّب العالمين

ثالثا

المنهج 
المقّرر على طلبة الصّف 

الثالث اإلعدادّى
موضوعات المنهج:

الوقف واالبتداء

المقطوع والموصول

هاء التأنيث التي 
كتبت بالتاء المجرورة 

)المفتوحة(

همزة الوصل
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تعريف الوقف

باب الوقف واالبتداء 1

بمعرفتها  يهتّم  أن  للقارئ  ينبغى  التي  التجويد  أبواب  أهّم  من  واالبتداء  الوقف 
وتعّلمها، وذلك لما للوقف واالبتداء من فوائد كثيرة للسامع والقارئ.

منها: إيضاح المعاني القرآنّية للمستمع كلما كان القارئ أقدر على تحرى ما   
حسن من الوقف واالبتداء بقراءته.

ومنها: داللة وقف القارئ وابتدائه على ما يوّضح المعنى المراد. واألصل   
في هذا الباب ما ورد عن النبي  في حديث أّم المؤمنين أّم سلمة : أّن النَّبي 
ثّم  يقف،  ثّم  يل           َّ  ىل   مل   خل   فيقول:    ُّ    آية  آية  قراءته  قرأ قطع  إذا  كان   

حن               َّ               جن   ىم              َّ  ثّم يقف، ثّم يقول       ُّ    مم   خم   حم   يقول      ُّ   
ثّم يقف، وهكذا إلى نهاية السورة. كما ثبت أّن سّيدنا عليًّا  سئل عن معنى قوله 

تعالى:     ُّ مه  ىه  يه                َّ   فقال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف.

الحبس.  :  لغة 

يتنّفس  الزمن  من  مقداًرا  بعدها  عّما  الكلمة  قطع   : واصطلحا   
فيه القارئ بنّية العودة إلى القراءة ويكون ذلك آخر 
اآلية أو أثناءها أو في آخر السورة.كما أّنه ال يكون 

وسط الكلمة أو ما اتصل رسًما.

المنع.  : ويقابله السكت وهو لغة   

غير  من  الزمن  من  مقداًرا  بعدها  عّما  الكلمة  قطع   : واصطلحا   
تنّفس بنّية استئناف القراءة.

وقد سكت اإلمام حفص من طريق الشاطبية على الكلمات اآلتية:
ألف     ُّمض                 َّ    من قوله تعالى:                     ُّ جض  حض  خض  مضيت   َّ بسورة الكهف.   

نون )                      ُّ                   َّ    من قوله تعالى:          ُّ                                     َّ                    ُِّّ                              ّٰ (    بسورة القيامة.  
الم     ُّ ىت                 َّ من قوله تعالى:    ُّ ىتيت   رث                   َّ  بسورة المطففين.  

ألف     ُّجغ                   َّ من قوله تعالى:               ُّ   مظ  جع  مع  جغ                  َّ  بسورة يس.   

كما يقابله أيضا القطع وهو 
اإلزالة.  :           لغة  

قطع الكلمة عما بعدها مقداًرا من الزمن مع التنّفس بعدم نّية   : واصطلحا   
العودة إلى القراءة.

األقّل.  على  اآلى  رءوس  أو  السور  أواخر  في  إالّ  يكون  وال     
باللِّه من  يستعيذ  أن  القراءة  إلى  العودة  للقارئ حين  ويستحب 

نن   من   : ُّ زن   تعالى    اللَّه  بقول  عمال  الرجيم  الشيطان 
ىن  ين  ٰى  ري  زي                َّ  )النحل: 98(

تعريف االبتداء

أقسام الوقف

االبتداء: هو استئناف القراءة بعد الوقف أو بعد السكوت في أثناء القراءة.

ينقسم الوقف إلى أربعة أقسام وهي:

تعريف القطع

وقف اختيارّى وقف اختبارّى وقف انتظارّىوقف اضطرارّى
1234
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تعريف الوقف  االضطراريلل

تعريف الوقف االنتظاري

تعريف الوقف االختباري

تعريف الوقف االختياري

أو  نفسه  كانقطاع  بسبب  قراءته  أثناء  للقارئ  يعرض  ما  هو   : الوقف االضطراري 
واالضطرار،  الضرورة  فسببه  سعال  أو  عطاس  أو  ضّيقه 
وللقارئ الوقف على أّى كلمة متى دعته الضرورة إلى ذلك 
ثّم يعود فيبدأ بالكلمة التي وقف عليها إن صّح االبتداء بها 

وإاّل فاالبتداء بما قبلها.

أو  القراءات.  بها من أوجه  ما  لبيان  الكلمة  الوقف على  هو   : الوقف االنتظاري 
لبيان المقطوع والموصول من الكلمات القرآنّية.

لحاجة،  وذلك  للوقف  محال  ليست  كلمة  على  الوقف  هو   : الوقف االختباري 
كسؤال ممتحن أو لبيان حكم من أحكام التجويد إظهارا أو 

إدغاما أو مقطوع أو موصول أو محذوف أو نحو ذلك.

هو أن يقف القارئ على الكلمة بمحض اختياره من غير عذر   : الوقف االختياري 
أو ضرورة أو سؤال ممتحن. 

أقسام الوقف االختياري:
ينقسم الوقف االختيارّى إلى أربعة أقسام وهي: 

ومعنى،  لفًظا  بعده  بما  متعّلق  غير  تاّم  كالم  على  الوقف  هو   : الوقف التام 
وأواسط   - القصص  وأواخر   - اآليات  آواخر  في  ويكون 

اآليات  مثال ذلك:

ين(        )الفاتحة: 4(،     ُّ      ىث       يث   ىف        ىن  )من    
يف            ىق   يق        ( )الصافات: 113(،     ُّ مئ  هئ  جب  

حب  خب  مب  هب                  َّ. )الفرقان: 29(
فالوقف على هذه الكلمات يحسن الوقف عليها واالبتداء بما    
الوقف  عالمة  ومعناها:  ۓ(     ( المصحف  في  ورمزه  بعدها. 

الجائز مع كون الوقف أولى.
لتمام الكالم به واستغنائه عّما بعده.  :  وسّمى تاما 

هو الوقف على كالم تاّم يتعّلق بما بعده معنى ال لفظا ويكون   : الوقف الكافي 
في أواخر اآليات نحو:     ُّ   ىي  يي  ٰذ                   َّ  )البقرة: 116( 

كما يكون في أثناء اآليات نحو:     ُّ   مه  ىه  يه  جي  حي  خي  

ڤ(  المصحف:)    في  ورمزه    )25 )المائدة:  ىييي                   َّ  مي  
ومعناها: عالمة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى.

لالكتفاء به واستغنائه عّما بعده.   :  وسّمى كافيا  

تعريف الوقف التام

تعريف الوقف الكافي

وقف قبيح وقف حسن وقف كافوقف تام
1234
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هو الوقف على كالم تاّم متعّلق بما بعده لفظا ومعنى.  : الوقف الحسن 
إلفادته فائدة يحسن السكوت عليها. ويكون في أواخر اآليات   : وسّمى حسنًا 
)يس: 43( وفي أثنائها  ىي              َّ  مي   خي   حي   جي   يه   نحو:    ُّ 

: نحو

          ُّ خل  مل  ىل     (                    ُّ   يل  جم  حم  خم  مم                     َّ. )المزمل: 2-1(
أّنه يحسن الوقف عليه واالبتداء بما بعده إذا كان رأس آية كالوقف   : وحكمه 
على العالمين من قوله تعالى:      ُّ   حم  خم  مم  ىم                 َّ، حسن 

الوقف عليه واالبتداء بما بعده بل هو سنّة.
يثاب عليها القارئ زيادة على ثواب القراءة لما روى عن أّم سلمة    
 أّنها قالت: كان الرسول  إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول:                    

يقول  ثم  يقف،  ثّم  يل      َّ  ىل   مل   خل    ُّ                      
ل يقو ثم   ، يقف ثّم  ىم        َّ  مم   خم   حم      ُّ        

       ُّ  جن  حن                  َّ ثّم يقف، وهكذا إلى آخر السورة. أّما إذا لم 
حسن الوقف عليه  يكن رأس آية كالوقف على      ُّ   حم  خم                  َّ 
دون االبتداء بما بعده فإّن وقف وصله بما بعده، وإاّل كان قبيحا 

لو ابتدأ ألّن االبتداء بما يتعّلق بما قبله لفظ قبيح.

تعريف الوقف الحسن

هو الوقف على ما اليتّم الكالم به وال ينقطع عّما بعده كالوقف   : الوقف القبيح 
على  أو  فاعله،  دون  الفعل  على  أو  خبره،  دون  المبتدأ  على 

الناصب دون منصوبه ونحو ذلك.
لقبح الوقف عليه إاّل لضرورة،   : وسّمى قبيحا 

أّنه ال يجوز الوقف عليه إاّل لضرورة كضيق النفس فإّن وقف عليه   : وحكمه           
ابتدأ بالكلمة التي وقف عليها إن صّح االبتداء بها وإالّ فبما قبلها 
إن صّح االبتداء بها فإّن وقف وابتدأ بما بعده اختيارا كان قبيحا.
المراد  المعنى  خالف  الموهمان  واالبتداء  الوقف  القبح  وأقبح 

كالوقف على:   ُّ       زب  مب            َّ من قوله تعالى:   ُّ   يئ  رب  زب  مب  
ني               َّ من قوله  مي   )البقرة: 26(، وعلى:            ُّ      يب                َّ  ىب   نب  

)الزمر: 3(، فمن  تعالى:    ُّ ري  زي  مي  ني  ىي  يي  جئ  حئ            َّ 
وقف على مثل هذا وهو غير مضطّر أثم. والوقف في حّد ذاته 
ال يوصف بوجوب أو حرمة كما ال يوجد في القرآن وقف يأثم 
بهما بحسب  يّتصف  وإنما  بفعله،  يأثم  بتركه وال حرام  القارئ 
أّن  كما  منه  القارئ  يقصده  وما  وإيهام  قصد  من  له  يعرض  ما 

 . الوقف على رءوس اآلى سنّة عن النبى

تعريف الوقف القبيح
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وإليك دليل ذلك من الجزرية:لل

اَلُبــدَّ ِمــْن َمـْعِرَفـِة اْلـُوُقـوِف***َوَبــْعَد َتــْجـِويـِدَك لِـْلـُحُروِف

 َثــاَلَثـًة َتــاٌم َوَكـاٍف َوَحـَسْن***َوااِلْبــَتـَداِء َوْهــَي ُتــْقَسـُم إَِذْن

َتـَعلُّـٌق َأْو َكـاَن َمـْعنًى َفـاْبَتِدي***َوْهــَي لِــَما  َتـمَّ َفإِْن َلـْم ُيوَجِد

ْز َفاْلَحَسْن***َفـالتَّاُم َفـاْلَكافِي َوَلـْفًظا َفـاْمنََعْن إاِلَّ ُرُؤوَس اآْلِي َجوِّ

ا َوُيـْبـَدا َقـْبَلـُه***َوَغــْيـُر َمــاَتـمَّ َقـــبِـيـٌح َولــَُه الَوْقـٌف ُمـْضَطرًّ

َواَل َحـَراٌم َغــْيُر َمـاَلـُه َســَبْب***َوَلْيَس فِي اْلُقْرآِن ِمْن َوْقٍف َوَجْب

أسئلة

عّرف الوقف واالبتداء، واذكر فوائدهما واألصل فيهما.   1
التمثيل  مع  قسم  كّل  معرفا  أقسامه  واذكر  االختيارى.  الوقف  عّرف   2

بمثال.   لكّل 
عّرف السكت لغة واصطالًحا، واذكر الكلمات التي سكت عليها اإلمام   3

حفص من طريق الشاطبية.
4 عّرف الوقف التام ومّثل له بآية من القرآن الكريم.

5 ما الوقف القبيح؟ وما حكمه؟ ولم سّمى قبيًحا؟ ثّم مّثل له بمثال واحد.
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الكلمة التي تفّصل عّما بعدها في رسم المصاحف العثمانّية.  : المراد بالمقطوع 

: الكلمة التي توصل بما بعدها في رسم المصاحف  العثمانّية. والمراد بالموصول 
سنّة وال تجوز مخالفته.  : حكم هذا الباب 

فائدته

فائدة معرفة هذا الباب: جواز الوقف على كّل كلمة حسب رسمها في المصاحف 
العثمانّية، فإذا كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز للقارئ الوقف عليها في مقام 
التعليم، أو االمتحان، أو ضّيق نفس، وإذا كانت موصولة بما بعدها لم يجز الوقف 

إالّ على الكلمة الثانّية منهما.

تعريفهما

تقّطع      ُّ ين                   َّ  مفتوحة الهمزة ساكنة النون عن               ُّ جه              َّ النافية فى عشرة مواضع وهي: 
ُّ خل  مل  ىل  يل  جم  حم  خم  مم  ىم                            َّ                   ُّ   مص  جض  حض  خض  مض  حط  مظ                َّ 

بالتوبة، حي          َّ  جي   يه   ىه   مه   جه   ين   و    ُّ    باألعراف،  كالهما 
     ُّ ٰى                   ٌّ                              ٍّ                         َّ                           ُِّّ                     َّ   ،     ُّ جئحئخئمئهئجب  حب خب مب                   َّ    كالهما بهود.

المقطوع والموصول 2

وإليك بيان ذلك بالتفصيل:

 ُّ ين-  جه               َّأّواًل

و    ُّ  زب مب نب ىب يب                   َّ بالحّج،       ُّ  يئ رب زب مبنب                    َّ بسورة يس، 
و    ُّ    زب  مل ىل يل جمحم                    َّ  بالدخان ، و   ُّ  مم ىم يم جن حن              َّ  بالممتحنة،

و     ُّ  يئ رب زب مب    نب ىب                    َّ  بالقلم ، ووقع الخالف في موضع واحد 
بسورة األنبياء وهو قوله تعالى:     ُّ  زن من نن ىن ين ٰى                     َّ، فكتب في 
بعض المصاحف بالقطع وفي البعض اآلخر بالوصل، وما عدا ذلك فموصول 

كما فى قوله تعالى:    ُّ  خل مل هل جم حم                     َّ  بالنجم .

وهو  واحد  موضع  في  )مم(  عن  النون  ساكنة  الهمزة  مكسورة  )حق(  تقّطع 
بالرعد وما عدا ذلك فموصول  جض             َّ    مص  خص  حص  مس  خس  قوله تعالى:   ُّ  

نحو:    ُّ  زن  من(   باألنفال.

تقّطع             ُّ  ىي             َّ مكسورة الميم ساكنة النون عن )مم( في موضعين وهما:
   ُّ  يث  ىف  يف  ىق  ( بالنساء و )مث  نث  ىث  يث  ىف  يف  

تعالى:  قوله  وهو  واحد  موضع  في  الخالف  ووقع  بالروم،    ) يق   ىق  

تقّطع )زب( عن )مم( في موضع واحد وهو قوله تعالى:    ُّ  زب  مب  نب  ىب                 َّ  
باألعراف، وما عداه فموصول نحو:      ُّ  اك  لك                  َّ بالنحل.

ثانًيا

رابًعا

ثالًثا
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تقّطع    ُّ   مم        َّ   عن            ُّ  ىي             َّ فى أربعة مواضع وهي:     ُّ   ىق  يق  اك  لك  مك            َّ 
بالنساء و   ُّ   اك  لك  مك  ىك               َّ  بالتوبة، و  ُّ   ىئ  يئ  رب  زب  مب  نب                َّ بفصلت،  

و   ُّ   يق  اك  لك                     َّ  بالصافات، وما عدا ذلك فموصول نحو:    ُّ   خل  مل  ىل  
يل  جم                    َّ  بالنمل.

تقّطع    ُّ زب            َّ   مكسورة الهمزة مشددة النون عن                ُّ  مب                   َّ في موضع واحد بال 
خالف وهو قوله تعالى:     ُّ  زب  مب  نب  ىبيب    ( باألنعام، ووقع خالف في 
موضع واحد وهو قوله تعالى:     ُّ ٰر ٰى                               ٌّ                        ٍّ                                     َّ                                               ُّ                    َّ  بالنحل،

يي                  َّ   ىي   نحو:     ُّ ني   فموصول  ذلك  عدا  وما  الوصل  والراجح 
بالمرسالت.

ىل           َّ  في موضعين تقّطع    ُّ  مل          َّ   مفتوحة الهمزة ساكنة النون عن        ُّ    
مم           َّ  باألنعام، خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل   وهما:     ُّ    

   ُّ نن  ىن  ين  ٰى  ري  زي                   َّ  بالبلد.

خامًسا

سابًعا

سادًسا

    ُّ مم       مك                   َّ

ُّ زب       مب               َّ

عدا  وما  القطع  على  فيه  والعمل  بالمنافقين،  هت(   مت   خت   حت   جت   )هب  

ذلك فموصول نحو: )مه  ىه  يه  ( بالبقرة.

 

بال  موضعين  في    ) مب   عن    ُّ  النون  مشددة  الهمزة  مفتوحة   ) أنَّ   تقّطع   ُّ  
بالحج، مت        َّ    خت   حت   جت   هب   مب   خب   وهما:    ُّ  خالف 

    ُّ                                 ُّ                  ِّ                                                             ّٰ  رئ  زئ  مئ                  َّ   بلقمان ووقع الخالف في موضع واحد وهو 
حم             َّ  باألنفال، والعمل جم   يل   ىل   مل   قوله تعالى:      ُّ   

فيه على الوصل. وما عدا ذلك فموصول نحو:    ُّ                                                              ٍّ                                        َّ                              ُّ                                                                 ِّ                                          
ّٰ   رئ                   َّ بالمائدة.

يل          َّ في موضع واحد بال خالف وهو قوله تعالى: ىل        َّ عن       ُّ   تقّطع    ُّ 
مواضع  أربعة  في  الخالف  بإبراهيم ووقع  جم(  يل   ىل   مل     ُّ خل  

والعمل فيها على الوصل وهى: )   مغ      جف  حف    خف    مف         َّ    بالنساء،
و     ُّ  ٱىن ين جه          َّ باألعراف و    ُّ  من  ىن  ين  جه                 َّ    بالمؤمنين

و    ُّ حب  خب  مب  هب                 َّ بالملك، وما عدا ذلك فموصول نحو:   ُّ من  ىن  
ين  جه  مه  ىه                    َّ    بالبقرة.

ثامنًا

عاشًرا

 ُّ ٰى       مب               َّ

 ُّ ىل         يل                 َّ

 تقّطع                 ُّ جس                                  َّ   عن    ُّخب                               َّ في موضعين وهما: 
     ُّ  حب خب مب هب جت حت      خت                  َّ،     ُّ  نن  ىن  ين   ٰى    ري   

زي   مي                           َّ بالبقرة.

 ُّ جس        خب                    َّتاسًعا
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تقّطع     ُّ ىه( عن       ُّ  يل                  َّ في جميع مواضع القرآن عدا موضعين فبالوصل 
يم          (         :     ُّ          ٰى                                                                              ٌّ                                 ٍّ                                                                                             َّ                                  َّ     بالبقرة و      ُّ      ىم    وهما

وهو  الوصل  على  فيه  والعمل  واحد  موضع  في  الخالف  ووقع  باألعراف 
مف              َّ  بالبقرة وما عدا ذلك  خف   حف   جف   قوله تعالى:     ُّ مغ  
فمقطوع نحو:     ُّيه  جي  حي           َّ  بآل عمران و    ُّ جس  حس  خس  مس                 َّ  

بالمائدة.

لك             َّ عن     ُّمك           َّ فى موضع واحد بال خالف وهو قوله تعالى: تقّطع     ُّ  

يك               َّ  بالشعراء  ووقع الخالف في عشرة مواضع  ىك   مك   لك   ُّ اك  

الثاني  الموضوع  زت                 َّ   رت   يب   ىب   والعمل فيها على القطع وهي:    ُّ نب  

مس(        هث   هتمث   مت   هب   و    ُّ    بالمائدة     ) جب  مئهئ   خئ   حئ   و    ُّ  بالبقرة  

       ُّ من  نن  ىن  ين  ٰى                                َّ كالهما  باألنعام  و     ُّ      حم  خم  مم  ىم     (   

اكلكمك            َّ  بالروم و رن              َّ  بالنور  و    ُّ  مم   ام   باألنبياء  و    ُّ    

كالهما بالزمر و خض          َّ    حض   جض   مص   خص      ُّ زنمنننىنين            َّ     ُّ 

يه  ىه  مه  ىق                َّ  بالواقعة، وما عدا ذلك فموصول نحو:    ُّ   يف   ىف       ُّيث  

جي                        َّ    الموضوع األّول بالبقرة.

حادي 
عشر

ثاني 
عشر

 ُّ ىه       يل             َّ 

ُّلك       مك                  َّ

تقّطع )                            ُّ ( عن )                   ِّ   ( في جميع مواضع القرآن نحو :     ُّ                           ُّ                 ِّ                                                 ّٰ  رئ  زئ  
مئ  نئىئ                     َّ  بالبقرة عدا موضعين فبالوصل وهما:     ُّ   ام  مم  رن  زن  مننن                     َّ  

بالبقرة و     ُّ زن من نن ىن ين                         َّ بالنحل.

ووقع الخالف فى ثالثة مواضع  والعمل فيها على القطع:
 ُّ   جخ  مخ  جس  حس  ( بالنساء و    ُّ    مت نت ىت يت                 َّ بالشعراء

باألحزاب. و  ) جغ مغ جف                    َّ    

تقّطع      ُّ جه                  َّ مكسورة الهمزة ساكنة النون عن       ُّ                    َّ  في جميع مواضع القرآن 
الكريم نحو:     ُّ خك  لك  مك  جل  حل                   َّ بالبقرة عدا موضع واحد فبالوصل 

وهو قوله تعالى:     ُّ جي  حي  خي                   َّ  بهود.

تقّطع     ُّ ام                َّ مفتوحة الهمزة ساكنة النون عن      ُّ                          َّ في جميع مواضع القرآن 
الكريم نحو:     ُّام  مم  رن  زن              َّ  بالفتح عدا موضعين فبالوصل وهما:    

ُّ يئ  رب  زب  مب                َّ بالكهف و     ُّ ىل  يل  ام                 َّ بالقيامة.

ثالث 
عشر

رابع 
عشر

خامس 
عشر

)   ِّ                          ُّ                            (
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الكريم نحو: القرآن  ىف           َّ  عن        ُّ           َّ  في جميع مواضع  تقّطع    ُّ 
   ُّ ىف  يف  ىق  يق                    َّ  باألعراف و    ُّ ٰه جي حي خي مي               َّ بسبأ ووقع 
الخالف في موضع و احد وهو قوله تعالى:   ُّ ىه  يه  جي  حي                َّ  بالجن  

والراجح القطع. 

تقّطع     ُّهئ                َّ عن                   ُّ                        َّ في موضعين وهما:     ُّ مئ  هئ  مب  هبمت                      َّ  بالنور  
و            ُّ                       ٍّ                         َّ                            ُّ                             ِّ                                           ّٰ                   َّ  بالنجم .  

تقّطع    ُّ مع                 َّ عن      ُّ                 َّ في موضعين وهما:      ُّ مع  جغ  مغجف                   َّ بغافر
و     ُّ       ٰى                    ٌّ                         ٍّ                             َّ                                                      ُّ ( بالذاريات  وما عدا ذلك فموصول نحو:

    ُّ ىن  ين  جه                  َّ  بالمعارج.

: نحو يم  لكر ا ن  آ لقر ا ضع  ا مو جميع  تقّطع    ُّ ام                 َّ  عن                    ُّ          مم                  َّ في 
   ُّ ام  مم  رن  زن                  َّ بالحشر عدا أربعة مواضع فبالوصل وهي:   ُّ مج  
بآل عمران و   ُّ خس  مس  حص  خص  مص  جضحض                  َّ   جح  مح  جخ  مخ             َّ 

بالحج و    ُّ   حف  خف  مف  حق( باألحزاب و    ُّ خض  مض  حط  مظ  
جع                  َّ  بالحديد.

سادس 
عشر

ثامن 
عشر

تاسع 
عشر

سابع 
عشر

وإليك الشاهد على هذا الباب من نظم الجزرية:

 

تقّطع الم الجر عن مجرورها في أربعة مواضع وهي:     ُّ زث  مث  نث                     َّ 
  بالكهف و    ُّ             ىك  يك  مل                         َّ  بالفرقان و    ُّ        مل  هل  جم                      َّ بالنساء

جم                 َّ  بالمعارج ، وما عدا ذلك فموصول نحو: هل       مل   و     ُّ     
    ُّ   يئ  رب  زب                     َّ  بالليل.

تعالى: حي                  َّ  في موضع واحد وهو قوله  تقّطع    ُّ                 َّ       عن               ُّ     
    ُّ جي حي خي                  َّ  بص  وقيل بالوصل فيها كهاء التنبيه، وياء النداء

وأل التعريفية و    ُّ ىم                   َّ و    ُّ جع                     َّ و    ُّ     ٰذ                  َّ و    ُّ                                                    ُّ               َّ و     ُّ مه                  َّ  
و    ُّ خص         (     و)                                                      ّٰ       ( و)يث( أما    ُّ جه   مه               َّ فمقطوعة. 

عشرون

واحد 
وعشرون

)ىك(

َماِم فِيَما َقْد َأَتى***َواْعِرْف لِـَمْقُطوٍع َوَمْوُصوٍل َوَتا فِــي َمــْصَحِف اإْلِ

َمــــْع َمـــْلـــَجــَأ َواَل إَِلـــَه إاِلَّ***َفــاْقـَطْع بِـَعـْشِر َكـِلَماٍت َأْن الَّ

ُيـْشِرْكـَن ُتْشِرْك َيْدُخْلَن َتْعُلوا َعَلى***َوَتــْعُبُدوا َيـاِسيَن َثـانِى ُهـوَد اَل

ْعِد َواْلــَمْفُتوِح ِصْل َوَعْن َما***َأن الَّ َيـــُقوُلـوا اَل َأُقـوَل إِْن َمـا  بِـالرَّ

 ُّ مع           جغ                   َّ
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َسا***ُنـُهوا اْقَطُعوا ِمْن َما بُِرْوٍم َوالنَِّسا  ُخــْلُف اْلــُمنَافِِقيَن َأْم َمـْن َأسَّ

َلِت الـنَِّسا َوِذْبـٍح َحْيُث َما ـــِم اْلـَمْفـُتـوَح َكـْسُر إِنَّ مـَا***ُفــصِّ َوَأْن لَّ

 َوُخــْلُف اأْلَْنـَفــاِل َوَنـْحٍل َوَقـَعا***َاألْْنـَعاَم َواْلــَمْفُتوَح َيْدُعوَن َمَعا

وا َكَذا ُقْل بِْئَسَما َواْلَوْصَل ِصْف***َوُكــلِّ َمــا َسَأْلُتُموُه َواْخــُتِلْف ُردُّ

ُأوِحـى َأَفــْضُتُم اْشَتَهْت َيـْبُلوا َمَعا***َخَلْفُتُمونِي َواشـَْتَرْوا فِي َما اْقَطَعا

َتــنِْزيـُل ُشــَعَرا َوَغــْيَرَهـا ِصــاَل***َثــانِي َفــَعْلَن َوَقــَعْت ُروٌم ِكاَل

َعَرا اأْلَْحَزاِب َوالنَِّسا َوِصْف***َفـْأْيـنََما َكالنَّْحِل ِصْل َوُمـْخَتِلْف فِي الشُّ

ْن َنْجَعــاَل ـْم ُهوَد َألَّ َنـْجَمَع َكْياَل َتـْحَزُنوا َتـْأَسْوا َعـَلى***َوِصـْل َفـإِلَّ

َعــْن َمـْن َيـَشاُء َمْن َتَولَّى َيْوَم ُهْم***َحــجٌّ َعــَلْيَك َحــَرٌج َوَقْطُعُهْم

ــاَل***َوَمــاِل َهــَذا َواّلــَِذيـَن َهــُؤآَل َتـِحيَن فِـي ْاإِلَمـاِم ِصـْل َوُوهِّ

َكَذا ِمَن اْل َوَيـا َوَهـا َوَيـا اَل َتْفِصِل***َوَوَزُنــوُهـُم َوَكاُلوُهْم َأْو ْ ِصـِل

أسئلة
ما المقطوع؟ وما الموصول؟ وما حكم هذا الباب؟ وما فائدة معرفته؟  1

بّين مواضع القطع وكذا مواضع الخالف فى الكلمات اآلتية:  2
                                                                                                                                    

ما المواضع التي قطعت فيها      ُّ زب      َّ  مكسورة الهمزة ساكنة النون عن                ُّ مب                     َّ؟  3
كلمة     ُّ ىه( وردت في القرآن الكريم مقطوعة عن                ُّ مب    (      عدا موضعين،   4
الدليل  ذكر  مع  الثالثة  المواضع  اذكر  واحد.  موضع  في  خالف  ووقع 

الجزرية. من 
يأتي:  القطع والوصل فيما  بين  بّين المقطوع والموصول وما اختلف فيه   5

قال تعالى:    ُّ زن  من  نن  ىن  ين  ٰى                  َّ باألنبياء     ُّ ٰى  ري  زي  ميني  ىي  يي  
جئ  حئ  خئ               َّ بهود     ُّ ىه  يه  جي  حي                  َّ بالجّن    ُّ جت  حت  خت  مت  
ٰى                                                                                        ٰر   ٰذ   بالدخان      ُّ  جمحم              َّ   يل   ىل   مل   خل   هت                 َّ بالنمل    ُّ 

ٌّ                  َّ بالمائدة.
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تعريفها

هي التي تدّل على المؤنث وتلحق آخر الفعل إذا كان الفاعل   : هاء التأنيث   
مؤّنًثا نحو:     ُّ ىئ  يئ                          َّ  )الشعراء: 90(  أو تكون في آخر 

االسم نحو:     ُّ يم                    َّ     ُّ مل                      َّ 

 وسّميت بالتاء المجرورة:  ألّنها تجر في الكتابة بالقلم هكذا )ت(.

هاء التأنيث فى القرآن نوعان هما:
نوع مرسوم بالهاء وهو ما يسّمى بالتاء المربوطة نحو:     ُّ جه                   َّ.  1

)المجرورة( المفتوحة  بالتاء  يسّمى  ما  وهو  بالتاء  مرسوم  ونوع   2
        نحو:     ُّ ىك                     َّ   وهذا النوع ينقسم إلى قسمين:

قسم اّتفق فيه القراء على قراءته باإلفراد وهو ثالث عشرة كلمة وهي أ 
  ُّ مح                   َّ  )                                            ٍّ                      َّ                   ُّمي                    َّ                 ُّجت                    َّ                   ُّحص                      َّ        

ُّ                  َّ                   ُّ هئ               َّ                   ُّ       يل                         َّ                   ُّ   نث               َّ            ُّ      مج               َّ                 
ُّ ٰى                      َّ                  ُّ       لك                      َّ                     ُّ       خض                    َّ.

هى: كلمات  سبع  وهو  والجمع  اإلفراد  بين  فيه  اختلفوا  وقسم  ب 

     ُّحب                 َّ                      ُّ   حب              َّ                  ُّ   جك                َّ    ُّ مص                َّ     ُّخب               َّ

             ُّ يم                َّ                    ُّ     يل                      َّ.

أنواعها

تكتب  التي  التأنيث  هاء  باب 
بالتاء المجرورة )المفتوحة( 3

رسمت )                                             ٍّ( بالتاء المجرورة في أحد عشر موضًعا وهي:

ُّ                                                    ٌّ                                          ٍّ                          َّ                                                ُّ                   َّ   بالبقرة، و      ُّ                                                      ٌّ                                                 ٍّ                            َّ                                                    ُّ     ( بآل عمران
و   )     حن خن من ىن                         َّ الموضع الثاني بالمائدة 

و     ُّ   زث  مث  نث  ىث                   َّ                     ُّ    خم  مم  ىم  يم  جن  حن                         َّ 
اك   يق   ىق   مث(،    ُّ يف   هت  مت  هب    (  ، بإبراهيــم  كالهمــا 
لك                       َّ  ،    ُّ يث  ىف  يف                   َّ  المواضــع الثالثــة بســورة النحــل

و      ُّ نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت                   َّ بلقمــان، و    ُّ حق  مق  جك                   َّ  بفاطــر 
و      ُّ حق  مق  جك  حك  خك                     َّ  بالطــور ومــا عــدا المواضــع المذكــورة فمرســوم 

بالهــاء نحــو: )   مل  هل  جم (  بالنحــل.

بالتاء المجرورة في سبعة مواضع وهي: رسمت      ُّ حس        َّ
ُّ  جح  مح  جخ               َّ      بالبقرة، و     ُّ جسحسخسمسحصخص                 َّ   باألعراف،

حم جم   يل   ىل   و    ُّ  بهود  مي        َّ   خي  حي  جي  و    ُّ   
  خم                    َّ  بمريم.

) جخمخ   مح   جح   مج   جم               َّ  بالروم ، و)   هل   مل   خل   حل   و    ُّ 
   ُّ حف  خف  مف  حق  مق  (  كالهما بالزخرف وما عدا ذلك فمرسوم بالهاء 

خب             َّ بالزمر. حب   جب   هئ   مئ   نحو:     ُّ 

 ُّ مح                 َّالكلمة األولى

)                                             ٍّ(الكلمة الثانّية

وإليك بيان كلمات القسم األّول وهو ما اّتفق على قراءته باإلفراد:
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رسمت      ُّ    حص                       َّ بالتاء المجرورة في موضعين في القرآن الكريم وهما:
مس  حك  خك  لك                   َّ بآل عمران و     ُّ  خس  مق  جك   حق   ُّ مف  
حص خص مص                   َّ  بالنور وما عدا هذين الموضعين فمرسوم بالهاء نحو:     ُّ لك 

مك ىك يك مل ىل                  َّ  بآل عمران.

رسمت      ُّ   مي                 َّ بالتاء المجرورة في سبعة مواضع في القرآن الكريم وهي:
 ُّ ري  زي  مي  ني                  َّ  بآل عمران و    ُّ     هل  جم  حم                   َّ     ُّ جك  حك  
بالقصص و      مث                َّ   زث  رث   كالهما بيوسف،    ُّ     لك                َّ    خك  
ُّ        يك مل                    َّ    )     ىل يل                   َّ      ُّ       جت حت خت مت                     َّ  المواضع 

الثالثة  بالتحريم  وما عدا المواضع المذكورة فمرسوم بالهاء نحو:
   ُّ      خل  مل  ىل                   َّ  بالنساء.

رسمت   بالتاء المجرورة في موضعين في القرآن الكريم وهما:
جح           َّ مج   يل                    َّ        ُّ      حج   ىل   يكمل   ىك      ُّ      

كالهما بالمجادلة.

رسمت      ُّ  ٰى                 َّ بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو قوله تعالى:
ُّ ٰر ٰى                                                 ٌّ                  َّ   بالدخــان  ومــا عــدا هــذا الموضــع فمرســوم بالهــاء 

نحــو:     ُّ ين ٰى                  َّ    بطــه .

ُّ    حص                       َّالكلمة الثالثة

الكلمة الرابعة

الكلمة الخامسة

ُّ  ٰى                 َّالكلمة السادسة

  

رسمت     ُّجت                 َّ بالتاء المجرورة في خمسة مواضع في القرآن الكريم وهي:
ُّ   حب  خب  مب  هب  جت  حت               َّ باألنفال و     ُّ     مظ  جع  مع  جغ  

مغجف (        ُّ   حف  خف  مف  حق مقجك  (          ُّ حك  خك  لك  مك  جل   (   المواضع الثالثة 
بسورة فاطر و     ُّ حق  مق  جك  حك  خك  لك  مك جل                   َّ   بغافر وما عدا المواضع المذكورة 

فمرسوم بالهاء نحو:     ُّ  خئ مئ هئ جب حب خب مبهب                      َّ   باألحزاب.

رسمت     ُّ   نث                  َّ بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو      ُّ نث  ىث  يث  ىفيف               َّ 
 بالقصص وما عدا هذا الموضع فمرسوم بالهاء نحو:       ُّ زي مي ني ىي يي 

جئ حئ خئ مئ                 َّ  بالسجدة.

رسمت  بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو قوله تعالى:
ُّ   لك  مك              َّ بسورة الواقعة  وما عدا هذا الموضع فمرسوم بالهاء نحو :      

ُّ مه  ٰه  جي  حي  خي  مي  هي  مئ                      َّ  بالمعارج.

رسمت     ُّ مج                     َّ بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو قوله تعالى:
ُّمج  جح  مح  جخ  مخ  جسحس                       َّ  بالروم.

الكلمة السابعة

الكلمة الثامنة

الكلمة التاسعة

الكلمة العاشرة

ُّ   مي                 َّ

ُّجت                 َّ

ُّ   نث                  َّ

ُّ مج                  َّ
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رسمت       ُّ خض (    بالتاء المجرورة في موضع واحد وال ثاني له فى القرآن الكريم 
وهو قوله تعالى:     ُّ حض  خض  مض                َّ  بسورة التحريم.

رسمت     ُّخص                    َّ بالتاء المجرورة في موضع واحد أوسط سورة األعراف وهو 
قوله تعالى:     ُّ حص خص مص جض                 َّ  وما عدا هذا الموضع فمرسوم بالهاء 

نحو:      ُّ    خك لك                  َّ بسورة إبراهيم.

رسمت       ُّيل                    َّ بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو قوله تعالى:
ــاء  ــوم باله ــع فمرس ــذا الموض ــدا ه ــا ع ــود  وم ُّ يل  ام  مم  رن                   َّ  به

نحــو:     ُّ مظ  جع  مع  جغ  مغ                     َّ بالبقــرة.

   ُّيل                    َّالكلمة الحادية عشرة

 ُّ خض                     َّالكلمة الثانية عشرة

ُّخص                    َّالكلمة الثالثة عشرة

بيان كلمات القسم الثاني وهو ما اختلف فيه بيان اإلفراد والجمع: 

اختلف فيها القّراء بين اإلفراد والجمع وذلك في أربعة مواضع وهى:
جي   ٰه   مه   جه   هن   باألنعام  و    ُّ من   خبمب            َّ  حب   جب   هئ      ُّ مئ  
حي                  َّ         ُّ خف مف حق مق جك حك              َّ  كالهما بسورة يونس  و    ُّ     يي 
جئ حئ خئ مئ هئ جب                  َّ بغافر وما عدا هذه المواضع األربعة فمفرد 
مجموع  أو  بالمؤمنين  مخ(  جخ      مح  جح  نحو:  )حجمج  بالهاء  مرسوم  اّتفاًقا 

اّتفاًقا نحو:      ُّ  هل جم حم خم مم                      َّ   بالبقرة.

ُّهئ                َّالكلمة األولى

القّراء فيها بين اإلفراد والجمع وذلك في موضعين بسورة يوسف وال  اختلف 
ثالث لهما وهما:     ُّ حب خب مب             َّ                  ُّ مم ىميم جن                   َّ.

اختلف القّراء فيها بين اإلفراد والجمع في موضع واحد بسورة المرسالت وال 
ثاني له في القرآن الكريم وهو قوله تعالى:      ُّ ىل يل ام                 َّ .

اختلف القّراء فيها بين اإلفراد والجمع في موضع واحد وال ثاني له في القرآن الكريم 
وهو قوله تعالى:       ُّ حص  خص  مص  جض                 َّ  بسبأ  وما عدا هذا الموضع فمفرد اّتفاًقا 

مرسوم بالهاء نحو:       ُّ   جت حت خت مت هت                     َّ  بالفرقان.

ُّحب               َّالكلمة الثانية

ُّيل                  َّالكلمة الثالثة

الكلمة الرابعة

الكلمة الخامسة

اختلف القّراء فيها بين اإلفراد والجمع في موضع واحد وال ثاني له في القرآن الكريم 
وهو قوله تعالى:       ُّ مت نت ىت يت             َّ  وما عدا هذا الموضع فمفرد اّتفاًقا مرسوم 

بالهاء نحو:     ُّ  ري زي مي              َّ أو مجموع اّتفاًقا نحو: 
     ُّ زي مي ني ىي ييجئ                  َّ   بسورة آل عمران.

ُّ  مص                َّ

ُّىت                   َّ
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القرآن  فى  له  ثاني  واحد وال  في موضع  والجمع  اإلفراد  بين  فها  القّراء  اختلف 
الكريم وهو قوله تعالى:      ُّ خم مم ىم يم جن حن                     َّ   بفصلت وما عدا هذا 
الموضع فمفرد اّتفاًقا مرسوم بالهاء نحو:       ُّ من ىن ين جه مه ىه   يي            َّ 

بالبقرة أو مجموع اّتفاًقا نحو     ُّ يث    ىف   يف                َّ      بالنحل.
وهناك سّت كلمات رسمت بالتاء المجرورة قوال واحدا وهي:

1                         ُّ يف              َّ  من قوله تعالى:                 ُّ يف ىق                َّ  بالنمل 
	           ُّ  مث حج مج جح            َّ بالمؤمنين 2     ُّ حج                     َّ     من قوله تعالى:	

3      ُّ ٰه                َّ     حيث وقعت فى القرآن الكريم نحو:           ُّ ٰه  جي                    َّ بالصافات      
4                          ُّ يي                 َّ  من قوله تعالى:              ُّ ىي يي جئحئ      ( بالبقرة والنساء      

              ُّ يم جن حنخن                   َّ بالتحريم
5      ُّجي                  َّ     من قوله تعالى:                ُّ جي حي خي                   َّ  بسورة ص 

6      ُّ خب             َّ   من قوله تعالى:                       ُّ حب خب مب                َّ   بالنجم.

لهما وهما: ثالث  اإلفراد والجمع في موضعين وال  بين  فيها  القّراء  اختلف   
بالعنكبوت وما عدا هذين  خئمئ          َّ  حئ  و   ُّ جئ  بيوسف  ىت          َّ  ُّ نت 

حك   جك    مق     حق     مف  نحو:    ُّ   بالهاء  مرسوم  اتفاًقا  فمفرد  الموضعين 
خك لك مك جل  جي ( بالرعد أو مجموع اتفاًقا نحو:     ُّ ىل يل جم 

حم خم                      َّ  بالحجر.

)يل(الكلمة السادسة

الكلمة السابعة

ْخـُرِف بِـالتَّا َزَبَرْه  َاأْلَْعـَراِف ُروٍم ُهـوَد َكاِف اْلَبَقَرْه***َوَرْحـَمُت الـزُّ

َمــًعا َأِخـيَراٌت ُعــُقوُد الثَّاِن َهْم***نِــْعَمُتَها َثــاَلُث َنــْحٍل إِْبــَرَهْم

ـوِر***ُلــْقـَمـاُن ُثـمَّ َفــاطٌِر َكــالــطُّوِر ِعــْمَراَن َلــْعـنََت بِــَها َوالنُـّ

َتْحِريُم َمْعِصَيْت بَِقْد َسِمْع ُيَخْص***َواْمَرَأُت ُيوُسَف ِعْمَراَن اْلَقَصْص

َخـاِن ُسنَّْت َفـاطِِر ُكــالًّ َوااِلْنـَفاِل َوَحْرِف َغــافِــِر ***َشــَجَرَت الـدُّ

ُت َعــْيٍن َجـنَُّت فِي َوَقــَعْت فِــْطَرْت َبــِقيَّْت َواْبنَْت َوَكِلَمْت***ُقــرَّ

َجــْمًعا َوَفــْرًدا فِـيِه بِالتَّاِء ُعِرْف***َأْوَسـُط االَْعَراِف َوُكلُّ َما اْخُتِلْف

 ُّ  يم                 َّ

وإليك شاهد هذا الباب من نظم الجزرية:

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 142143



دّى
عدا

اإل
ث 

لثال
ّف ا

ص
لل

دّى
عدا

اإل
ث 

لثال
ّف ا

ص
أسئلةلل

عّرف هاء التأنيث واذكر أنواعها.  1
اختلف  التى  باإلفراد، والكلمات  قراءتها  اّتفق على  التى  الكلمات  اذكر   2

في قراءتها بين اإلفراد والجمع.
بالّتاء المجرورة في سبعة مواضع في القرآن  كلمة     ُّ حس           َّ رسمت   3

الكريم، اذكر هذه المواضع مستدالًّ على ما تذّكر من نظم الجزرية.
بّين ما رسم بالّتاء المجرورة وما رسم بالهاء فى األمثلة اآلتية:  4

رت ىبيب  نب  مب  زب  رب  يئ    ُّ

مت              َّ  زت  

ُّ  ين جه مه ىه يه جي حيخي                 َّ

   ُّ  حف خف مف حق مقجك حك خك لك مك جل           َّ

             ُّ  مت هت مث حج مج جح           َّ   

 ُّ يق اك لك مك ىك يك مل ىل يلام                َّ

تعريفها

بعضه  الكالم  الكالم وتحذف حالة وصل  أّول  فى  تثبت  التي  : هي  همزة الوصل 
ببعض.

األسماء  فى  وتكون  الساكن،  بالحرف  النطق  إلى  بها  يتوّصل  ألّنه   : وسميت بذلك 
واألفعال والحروف.

فأّما مكانها في األسماء فتكون فيما يلى:
مصدر الفعل الماضي الخماسي نحو:     ُّ جي                َّ.  1
مصدر الفعل الماضي السداسي نحو:    ُّ مخ                َّ.  2

األسماء السبعة المنكرة وهي:  3
:  نحو :     ُّ هب جت حت                  َّ ، خض: نحو:      ُّ خض  مض                   َّ.   جت 

نحو :     ُّ مم ىم يم جن حن خن (.  :   ىم 
نحو :     ُّ ين ٰى ري زي                   َّ.  : ٰى         

نحو :     ُّ مي  ني                     َّ    ُّ   يي  ٰذ                 َّ َّ.  :   مي 
نحو :      ُّ خس مس حص خص مص جض                     َّ.                جض    :   

نحو :      ُّ    ٰى                                          ٌّ                                                      ٍّ                                                  َّ                                                           ُّ                                    ِّ                                       ّٰ                      َّ َّ.  :    
وحكم البدء بهمزة الوصل في األسماء المذكورة يكون بكسر الهمزة،

باب همزة الوصل 4
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إِْن َكـاَن َثــالٌِث ِمَن اْلِفْعِل ُيَضْم***َواْبـَدْأ بَِهْمِز اْلَوْصِل ِمْن فِْعٍل بَِضْم
ِم َكْسُرَها َوفِي***َواْكـِسْرُه َحاَل اْلَكْسِر َواْلَفْتِح َوفِي  ااَلْسَماِء َغْيَر الالَّ
َواْمــَرَأٍة َواْســٍم َمــَع اْثــنَـَتْيـِن***اْبــٍن َمــَع اْبــنَِة اْمــِرٍئ َواْثنــَْيِن

وأّما مكان همزة الوصل في األفعال فتكون فيما يلى:
أمر الفعل الماضي الثالثي نحو:       ُّ نئ  (       ُّ حي (.    جن جن  1

الماضى الخماسي نحو: .   ُّ يب  (           ُّ جئ (.                2
الماضى السداسي نحو:    ُّ ىك(       ُّ  جض (.    3

أمر الفعل الماضي الخماسي نحو:     ُّ  نت(.   4
أمر الفعل الماضي السداسي نحو:     ُّ خل( .   5

وحكم البدء بهمزة الوصل في هذه األفعال المذكورة ماضية كانت أم أمًرا يكون 
بضم الهمزة إذا كان ثالث الفعل مضموًما الزًما نحو:         ُّ ىه  (       ُّ  يل  (. 

ويكون بكسر الهمزة إذا كان ثالث الفعل مفتوًحا أو مكسوًرا نحو:     ُّ  جض (
      ُّ ىب  (،    أو كان مضموًما ضًما عارًضا نحو:    ُّ  ىق  (    ُّ  يه  (      ُّ                         ٍّ  (. 

ويبدأ  نحو:    ُّ جن(  أل  في  الالم  حرف  مع  فتكون  الحروف  في  مكانها  وأّما 
أما  نحو:    ُّجغ(    ُّخن(،  بالفتح  أل  الم  على  تدخل  التي  الوصل  بهمزة 
إذا وقعت همزة الوصل بعد همزة االستفهام وجب حذفها نحو:      ُّيم جن(،  
هل جم( إذ األصل: أأطلع، أأصطفى، أّما إذا وقعت همزة الوصل بين همزة 
االستفهام والم التعريف فإنه ال يجوز حذفها بل يجب تسهيلها بين الهمزة واأللف 
أو إبدالها حرف مد مشبًعا ست حركات نحو:      ُّ حن (،    ُّحئ (،    ُّحق (.

ومن الكلمات التي يجب مراعاتها عند الوقف عليها والبدء بما بعدها كلمة
   ُّمن هن ( فإذا أراد القارىء الوقف على     ُّ ىه( ويبتدىء بكلمة االسم فله وجهان: 

: البدء بهمزة الوصل مفتوحة: ااِلْسم. األّول  
: ترك همزة الوصل والبدء بالالم مكسورة: اِلْسم. الثاني  

وإليك الشاهد من نظم الجزرية:

أسئلة

ما همزة الوصل؟ ولم سّميت بذلك؟  1
ما المواضع التي توجد فيها همزة الوصل؟ وكيف يبدأ بهمزة الوصل في   2

األفعال؟ وكيف يبدأ بها حالة دخولها على الم أل؟
همزة  تبقى  ومتى  االستفهام؟  همزة  وتبقى  الوصل  همزة  تحذف  متى   3

الوصل وهمزة االستفهام معا؟
بّين حكم همزة الوصل فيما تحته خّط من األمثلة اآلتية:  4

قال تعالى:  

      ُّ  جح مح جخ مخ جس حس                     َّ

      ُّ مخ  جس حس خس مس                        َّ 

 َّ                 ِّ                                                               ُّ                           َّ                                ٍّ                                               ٌّ                   ُّ     

    ُّ  يب رت زت مت نت ىت يت رث                     َّ 

   ُّ  مب نب ىب يب رت زت                َّ 

   ُّ      من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني                    َّ

أسئلة وتمرينات على ما سبقت دراسته

التي سكت عليها  المواضع  اذكر  ثّم  الوقف والسكت،  عّرف كال من  )أ (   1
اإلمام حفص من طريق الشاطبية.

اذكر أقسام الوقف االختيارى، ثّم عّرف الوقف الكافّى مع بيان رمزه  )ب (   
في المصحف، والتمثيل ، له بمثال، ثّم اذكر سبب تسميته كافيًّا.
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بّين المقطوع والموصول فى األمثلة اآلتية:لل  2

ُّ ىف   يف  ىق   يق   اك لك      مك     ىك      يك                     َّ. )أ(   

.َّ                   ّٰ                                         ِّ                              ُّ                             َّ                          ٍّ                        ٌّ                                                      ُّ  )ب( 

ُّ  نب ىب يب رت زت مت نت                     َّ . )ج(   

ُّ  مج جح مح جخ مخ جس حس   خس               َّ . )د(   

ُّ  مع جغ مغجف حف خف مف حق مق جك                       َّ . )هـ(   

ُّ خل مل هل جم حم                      َّ . )و(   

)ز(  ُّ  ىن  ين  جه  مه     ىه    (   .  
كلمة     ُّ حص                 َّ رسمت بالتاء المجرورة في موضعين في القرآن الكريم، اذكر   3

هذين الموضعين مستدالًّ على ما تذّكر من نظم الجزرية.
ما معنى عالمات الوقف التالية: )     ڤ  -    ۓ (؟  4

كيف تقف على الكلمات اآلتية:  5

ُّ مل                       َّ من قوله تعالى:   ُّ خل  مل  ىل  يل  جم             ُّ يم  (  من قوله تعالى:     

  ) مظ   بيونس    ُّ    لك         َّ  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف     ُّ

من قوله تعالى:     ُّ    مظ  جع  مع  جغ  مغ  جف  حف  خف  مف                          َّ  
بالبقرة ومن قوله تعالى:     ُّ           يل ام مم رن                       َّ بهود     ُّ  خئ                 َّ من قوله تعالى:
: تعالى  قوله  مئ                 َّ   بالسجدة ومن  خئ   حئ   جئ   يي   ىي   ني   مي   زي       ُّ    

   ُّ   رث  زث  مث  نث  ىث  يث  ىف               َّ   بالقصص.

خاتمة

العالمين  رّب  كالم  تجويد  في  الطالبين(  )بغية  كتاب  وتوفيقه  اللَّه  بحمد  تّم 
وكان الفراغ من كتابته يوم الجمعة 2 من شّوال سنة 1418 هـ الموافق 30 من 

يناير سنة 1998 م.
واللَّه تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يريدون به وجهه وأن ينفع 
بهذا الكتاب كّل من نظر فيه أو طالعه يبتغى إجادة تالوة القرآن الكريم وحسن 

أدائه وأن يمن عليَّ بمغفرة ذنوبي وستر عيوبي في الدنيا واآلخرة.
وصلى الّله على سّيدنا محّمد سّيد األّولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه/حسن عبد النبى عبد الجّواد عراقى
موّجه أّول علوم القرآن بقطاع المعاهد
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نماذج  امتحانات
الصفحة السنة الدور امتحان الشهادة القطاع الرقم

152 )1997/1996(
1417 األّول اإلعدادّية قطاع المهاهد األزهرّية 1

153 )1997/1996(
1417 الثاني اإلعدادّية قطاع المهاهد األزهرّية 2

154 )1998/1997(
1418 األّول اإلعدادّية قطاع المهاهد األزهرّية 3

155 )1998/1997(
1418 الثاني اإلعدادّية قطاع المهاهد األزهرّية 4

156 )1999/1998( 
1420 األّول اإلعدادّية قطاع المهاهد األزهرّية 5

157 )1999/1998( 
1420 الثاني اإلعدادّية قطاع المهاهد األزهرية 6

158 )2001/2000( 
1422 األول اإلعدادّية قطاع المهاهد األزهرّية 7

159 )2001/2000(  
1422 الثاني اإلعدادّية قطاع المهاهد األزهرّية 8

160 )1997/1996(
1417 األّول دبلوم المعلمين  قطاع المهاهد األزهرّية -

معاهد المعلمين 9

161 )1997/1996(
1417 الثاني دبلوم المعلمين  قطاع المهاهد األزهرّية -

معاهد المعلمين 01

162 )1998/1997( 
األّول 1418 دبلوم المعلمين  قطاع المهاهد األزهرّية -

معاهد المعلمين 11

164 )1998/1997( 
1418 الثاني دبلوم المعلمين   قطاع المهاهد األزهرّية-

معاهد المعلمين 12

165 )1999/1998(
1419 األّول دبلوم المعلمين  قطاع المهاهد األزهرّية -

معاهد المعلمين 13

166 )1999/1998(
1419 الثاني دبلوم المعلمين  قطاع المهاهد األزهرّية -

معاهد المعلمين 14

167 )2001/2000(  
1422 األّول دبلوم المعلمين  قطاع المهاهد األزهرّية -

معاهد المعلمين 15

169 )2001/2000(  
1422 الثاني دبلوم المعلمين  قطاع المهاهد األزهرّية -

معاهد المعلمين 16
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األزهر الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية 
امتحان الشهادة )اإلعدادّية( لسنة 1417هـ )1997/1996م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور األّول   

اكتب من قول الّلَّه تعالى:      ُّ      ىث يث ىف يف ىق                َّ  إلى قوله تعالى:   1
           ُّ   لك  مكجل  حل  خل  مل  هل                    َّ                                        )3 -20(

اكتب ثالث آيات بعد كّل آية مّما يأتي:   2
)أ (  ُّ   ٰى  ري  زي  مي  ني  ىي  يي  جئحئ  خئ  مئ  هئ    

جب  حب                   َّ     

)ب (  ُّ مظ  جع  مع  جغ  مغ  جف  حف  خف  مف                 َّ                                       )6 - 20(  
اكتب من قول الّلَّه تعالى:        ُّ ام  مم  رنزن                      َّ     إلى قوله تعالى:   3

     ُّ   ىئ  يئ  رب  زب                    َّ                                           )3 - 20(
اكتب سورة الطارق كاملة.                    )3 - 20(  4

ما الحكم إذا اجتمع سببان من أسباب المّد قوّى وضعيف مع  )أ (   1
التمثيل لما تذكر؟    

عّرف الوقف التاّم ومّثل له بآية من القرآن الكريم .           )3 -20( )ب(   
مّثل لما يأتي مّما تحفظ:  2

          )مّد الزم كلمى مثقل - مّد منفصل - مّد الزم كلم مخفف - إظهار حلقّى(.             
)20- 2 (                      

أّواًل: القرآن الكريم

ثانيا: التجويد

األزهر الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية 
امتحان الشهادة )اإلعدادّية( لسنة 1417هـ )1997/1996م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور الثاني   

ىل  يل ام   مل   اكتب من قول الّلَّه تعالى:    ُّ مك  ىك  يك    1
مم                  َّ إلى قوله تعالى:     ُّ مغ  جف  حف  خف                 َّ                   ) 3 - 20(

اكتب ثالث آيات بعد كّل آية مّما يأتي:   2
جن ىميم      مم    خم   حم  جم  يل  ىل      مل   خل    )أ (   ُّ   

حن خن                َّ     

حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  )ب (   ُّ   
خس مس حص خص                   َّ              )6 - 20(   

يي           َّ  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  اكتب من قول الّلَّه تعالى:     ُّ       3
إلى قوله تعالى:     ُّ ىي يي جئ حئ خئ                        َّ          )3 -20(  
اكتب سورة )الليل( كاملة.              )3 - 20(  4

ومخففا،  ومثقال،  الزما،  سّمى  ولم  الالزم؟  المّد  أقسام  ما  )أ (   1
وكلميا، وحرفيا؟   

ما المقطوع؟ وما الموصول؟ وما حكم هذا الباب؟         )5 - 20( )ب(   

ثانيا: التجويد

أّواًل: القرآن الكريم
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أّواًل: القرآن الكريم

األزهر الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية 
امتحان الشهادة )اإلعدادّية( لسنة 1418هـ )1998/1997م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور األّول   

اكتب من قول الّلَّه تعالى:     ُّ     ىك  يك  مل  ىل                   َّ  إلى قوله تعالى:  1
     ُّ  خم مم جن حن خن                 َّ             ) 3 - 20(

اكتب ثالث آيات بعد كّل آية مّما يأتي:   2
رن  مم       ام      يل       ىل       قال الّلَّه تعالى :     ُّ          )أ (   

زن من              َّ   

قال الّلَّه تعالى :     ُّ    ٰى     ري     زي     مي     ني    ىي                  َّ )ب (   
)20 - 6 (               

اكتب من قول الّلَّه تعالى:      ُّ                                             َّ                                                      ُّ                                                    ِّّٰ                      َّ   إلى قوله تعالى:  3

     ُّ حس  خس  مس  حص  خص                  َّ                           ) 3 - 20(
اكتب سورة األعلى كاملة.                ) 3 - 20(  4

عّرف المّد الالزم الكلمى -  وكيف يكون مثّقاًل أو مخّفًفا؟ مع التمثيل.  ) 2 - 20(  1
وّضح كيف رسمت الكلمات اآلتية التي تحتها خّط مّما يأتي: )أ(   2

                           ُّ        حص  خص  مص  جض                   َّ  باألعراف،     ُّ جي  حي  خي  مي                    َّ  
بهود،      ُّ لكمك               َّ بالمعارج.             

تقّطع    ُّ  زن( المفتوحة الهمزة المشّددة النون عن )مم( فى موضعين بال  )ب(   
خالف فما هما؟             )3-  20 (

ثانيا: التجويد

أّواًل: القرآن الكريم

ثانيا: التجويد

األزهر الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية 
امتحان الشهادة )اإلعدادّية( لسنة 1418هـ )1998/1997م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور الثاني   

ما أنواع المدود التي سببها الهمز والسكون؟ مع التمثيل لكّل نوع . ) 2،5 -20(  1
وّضح معنى كّل من: الروم - واإلشمام - مبّينًا الفرق بينهما. )أ(   2

يل( فى موضع  بال خالف - فما ذلك  الموضع ؟ (    عن         ُّ   ىل  تقّطع    ُّ  )ب(   
)20- 2،5 (                

يئ                      َّ  إلى قوله  ىئ   نئ   مئ   زئ   الّلَّه تعالى:    ُّ رئ   اكتب من قول   1
تعالى:     ُّ   حض  خض  مض  حط                    َّ             )3 - 20( 

اكتب ثالث آيات بعد كّل آية مّما يأتي:   2
قال الّلَّه تعالى :     ُّ زن  من  نن  ىن  ين  ٰى  ري  زي                   َّ  )أ (   

)ب (   ُّ خل  مل  ىل  يل  جم  حم                     َّ           )6 - 20(  
اكتب من قول الّلَّه تعالى:     ُّ خل  مل  ىل  يل  جم  حم                 َّ  إلى قوله تعالى:              3
     ُّ ىي  يي  جئ                     َّ             )3 - 20(
اكتب  من قول الّلَّه تعالى:      ُّ     مخ  جس  حس  خس  مس                       َّ   إلى آخر السورة.     4
)20 - 3(                       

              

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 154155



أّواًل: القرآن الكريم

ثانيا: التجويد األزهر الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية  
امتحان الشهادة )اإلعدادّية( لسنة 1420هـ 1999/1998م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور األّول   

اكتب من قول الّلَّه تعالى:    ُّ    خل  مل  ىل  يل  جم  حم  خم                    َّ  1
إلى قوله تعالى:      ُّ حص  خص  مص  جض  حض                َّ           )5 - .3(  

اكتب ثالث آيات بعد كّل آية مّما يأتي:   2
قال الّلَّه تعالى :   ُّ     مه ىه يه جي حي خي مي ىييي ٰذ ٰر  )أ (   

ٰى                                   ٌّ                                                                                          ٍّ               َّ 

)ب (  ُّ خئ  مئ  هئ  جب  حب  خب  مب  هب جت  حت  خت    
مت  هت                   َّ                )6 - .3(   

اكتب من قول الّلَّه تعالى:     ُّ مل  ىل  يل  ام                   َّ إلى قوله تعالى:   3
  ُّ ىم  يم  جن  حن  خن  من             َّ              )5 -.3(

أكمل اآليات اآلتية، ثّم اكتب آيتين بعد كّل منها:   4
)أ (  ُّ مل  ىل  يلجم  حم  خم  مم  ىم               َّ   

)ب (  ُّ يه  جي  حي  خي  مي  ىييي                َّ    
)ت (  ُّ خل مل ىل يل جم حم خممم                  َّ    

ُّ نب ىب يب رت                          َّ                 )6 -.3( )ث (  

عّرف التفخيم لغة واصطالًحا، ثّم اذكر مراتبه ممّثال لكّل مرتبة بمثال واحد.                           1
بّين ما رسم بالتاء المجرورة )المفتوحة( وما رسم بالهاء مما تحته خّط فيما   2

يأتي:     ُّ يئ  رب  زب  مب  نب ىبيب رت زت مت              َّ  

ُّ مظ  جع  مع  جغ  مغجف                  َّ              ُّ   مت  هت  مث  حج  مج  جح                       َّ   

ُّ   يل  ام  مم  رن  زن  من  ننىن                 َّ           )8 - .3(  

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 156157



أّواًل: القرآن الكريم

ثانيا: التجويد

لما  التمثيل  مع  وضعيف  قوّى  المّد  أسباب  من  سببان  اجتمع  إذا  الحكم  ما   1
تذّكر؟                          

ما المقطوع؟ وما الموصول؟ وما فائدة معرفة هذا الباب؟  2
مّثل لما يأتي مّما تحفظ:  3

)مّد الزم كلمى مثّقل - مّد الزم حرفى مخّفف - وقف تاّم - وقف قبيح (.   
)3.- 8(  

األزهر الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية  
امتحان الشهادة )اإلعدادّية( لسنة 1420هـ 1999/1998م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور الثاني   

اكتب من قول الّلَّه تعالى:      ُّ ني ىي يي جئ حئ خئ مئ                     َّ  إلى قوله   1
تعالى:      ُّ  يث ىف يف ىق يق اك لك                 َّ            )6 - .3(

اكتب ثالث آيات بعد كّل آية مّما يأتي:   2
ىف      يف    ىق                َّ  يث    ىث  نث     زثمث  قال الّلَّه تعالى    ُّ  رث    )أ (   
حق       مف  خف      حف  مغجف   جغ  مع     جع     )ب (   ُّ    
مق     جك     حك     خك             َّ              )5 - .3(

اكتب من قول الّلَّه تعالى:     ُّ  مل     ىل     يل    جم     حمخم                          َّ  إلى قوله تعالى:  3
         ُّ  اك لك مك     ىك     يك                     َّ                )5 -.3(

اكتب آيتين من أّول كّل سورة مّما يأتي: سورة يونس- سورة الحّج- سورة   4
الممتحنة.                    )6 -.3(

أّواًل: القرآن الكريم  

ثانيا: التجويد

األزهر الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية  
امتحان الشهادة )اإلعدادّية( لسنة 1422هـ 2001/2000م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور األّول   

التي يكون  الوقف الحسن؟ ولم ُسّمى حسنًا؟ وما حكمه؟ وما األماكن  1  ما 
فيها؟ وما عالمته في المصحف الشريف؟ وما معناها؟ أجب ثُم مّثل له بمثال.

مّثل لما يأتي مّما تحفظ:  2
)مّد الزم كلمى مثّقل - مّد الزم كلمى مخّفف - الم لفظ الجاللة مفخمة(.    

)3.- 8 ( 

اكتب من قول الّلَّه تعالى:    ُّ خس  مس  حص  خص  مص  جض         َّ إلى قوله   1
تعالى:       ُّ يك  مل  ىل  يل  اممم  رن   زن  من     نن  ىن                    َّ )5 - .3(     

أكمل اآليات اآلتية، ثّم اكتب آيتين بعد كّل منها:    2
)أ (    ُّ    حئ خئ مئ هئ جب حب خب مبهب               َّ    

 )ب (    ُّ ىي يي ٰذ ٰر ٰى                                            ٌّ                                                       ٍّ                  َّ  
)ت (               ُّ حي  خي  مي  ىي  يي                َّ                                             )6 - .3(

اكتب من قول الّلَّه تعالى:     ُّ  مل ىل يل جم حمخم                  َّ  إلى قوله تعالى:  3
     ُّ اك لك مك ىك يك                  َّ                                                 )5 -.3(

اكتب آيتين بعد كّل آية مّما يأتي:  4
)أ (    ُّ مي  ني  ىي  يي  جئ              َّ    

 )ب (    ُّ مخ جس حس خس مس                 َّ
 )ت (      ُّ يق اك لك مك                    َّ                         )6 -.3(

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 158159



أّواًل: القرآن الكريم

ثانيا: التجويد

األزهر الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية  
امتحان الشهادة )اإلعدادّية( لسنة 1422هـ 2001/2000م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور الثاني   

عّرف التفخيم لغة واصطالًحا، ثم اذكر مراتبه، مع التمثيل لكّل مرتبة بمثال.  1
مّثل لما يأتي مّما تحفظ:  2

)مّد الزم حرفى مخّفف - مّد الزم كلمى مثّقل - وقف تاّم(.         )8 - .3(  

قوله  إلى  يئ                     َّ  ىئ  نئ  مئ  زئ  تعالى:    ُّ رئ  الّلَّه  قول  اكتب من   1
تعالى: )حض خض مض حط                 َّ           )5 - .3(     

اكتب آيتين بعد كل آية مما يأتي:   2
خن  حن       جن       مم       حمخم       جم      هل   قال الّلَّه تعالى:      ُّ  )أ (   

من  هن      جه                َّ    

قال الّلَّه تعالى:      ُّ     مظ  جع  مع  جغ  مغ  جف  حف  خف  مف              َّ    )ب ( 
قال الّلَّه تعالى:     ُّ جف  حف   خف    مفحق  مق جك    حك    خك  لك  )ت ( 

   مك      جل             َّ              )6 - .3(

اكتب من قول الّلَّه تعالى:     ُّ اك  لك  مكىك                  َّ  إلى قوله تعالى:     ُّ   ىئ  يئ  رب    3
زب                  َّ     ) 5 -.3(

أكمل اآليات اآلتية، ثم اذكر أسماء السور التي وردت فيها:   3
قال الّلَّه تعالى:     ُّ                                               ٌّ                                 ٍّ                                         َّ                                             ُّ                                                                                       ِّ                      َّ   )أ (   

قال الّلَّه تعالى:     ُّ زي مي ني                 َّ   )ب ( 
قال الّلَّه تعالى:     ُّ ىث  يث  ىف  يف  ىق                 َّ          )6 -.3( )ج(   

أّواًل: القرآن الكريم

ثانيا: التجويد

اكتب من قول الّلَّه تعالى:     ُّ خص  مص  جض  حضخض                  َّ إلى قوله تعالى:  1
    ُّ   خف  مف                  َّ                                          )5 - .2(     

اكتب أربع بعد كّل آية مّما يأتي:   2
     )أ(       ُّ خل مل ىل يل جم حم خم مم               َّ  

)ب(       ُّ    ىت  يت  رث  زث  مثنث  ىث  يث  ىف  يف  ىق  يق   (            
)2. - 4(                                               

اكتب  من قول  الّلَّه تعالى:      ُّ       يي جئ حئ خئ مئ هئ  جب                    َّ   3
إلى قوله تعالى: )      رن        زن     من   نن       ىن     ين     ٰى                َّ    

)2.- 3 (                     
سورة   - الحّج  سورة  يأتي:  مّما  سورة  كّل  أّول  من  آيات  ثالثة  اكتب   4
المجادلة.                 )3 -.2( 

األزهر الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية - معاهد المعلمين 
امتحان الشهادة )دبلوم المعلمين( لسنة 1417هـ 1997/1996م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور األّول   

التي  المواضع  وما  والموصول؟ وما حكمه؟  المقطوع  معرفة  الفائدة من  ما   1
يل   (   ؟              )2 - .2( تقّطع فيها                  ُّ جس         (    عن      ُّ  

مّثل لما يأتي مّما تحفظ:  2
)إظهار مطلق - متقاربين صغير  - مّد الزم كلمى - مخّفف  مّد مّتصل - مّد   
الزم كلمى مثّقل  -وقف تاّم(.               )3 - .2(

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 160161



أّواًل: القرآن الكريم

ثانيا: التجويد

األزهر الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية  - معاهد المعلمين 
امتحان الشهادة )دبلوم المعلمين( لسنة 1417هـ 1998/1997م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور الثاني   

كلمة     ُّجت (     رسمت بالتاء المجرورة »المفتوحة« في القرآن الكريم خمسة   1
مواضع. اذكر هذه المواضع مستدالًّ على ما تذكر من نظم الجزرية.            ) 3 - .2(
بّين حكم ما يأتي:     ُّ جض                َّ     ُّ خلمل                 َّ    ُّ ىب                 َّ     ُّ خل               َّ             )2 - .2(  2

اكتب من قول الّلَّه تعالى:      ُّ مق  جك  حك  خك  لك                   َّ إلى قوله تعالى:       1
ُّ   حق  مق  جك  حك  خك  لك  مك                   َّ.           )5 - .2(     

أكمل هاتين اآليتين واكتب ثالث آيات بعد كّل منهما:   2
     )أ(     ُّ   خت  مت  هت  مث  حج                   َّ 

)ب(     ُّ مل  ىل  يل  جم  حم  خم  مم  ىم   يم                   َّ        )4 - .2(
اكتب آيتين بعد كّل آية مّما يأتي:   3

    )أ(     ُّ حف  خف  مفحق  مق  جك                  َّ
 )ب(     ُّ زئ مئ نئ  ىئ يئ رب زب                َّ 

  )ج(      ُّ خض  مض  حطمظ  جع  مع  جغ  مغ  جف  حف                     َّ              )3 -.2(
اكتب ثالث آيات من أّول كّل سورة مّما يأتي:  4

  سورة األنبياء  - سورة التغابن               )3 -.2( 

أّواًل: القرآن الكريم

اكتب من قول الّلَّه تعالى:    ُّ مق  جك  حك  خك  لك                 َّ إلى قوله تعالى:      1

ُّ حق  مق  جك  حك  خك  لك  مك                      َّ.         )5 - .2(     

اكتب آيتين بعد كّل آية مّما يأتي:   2
)أ(    ُّ حت  خت  مت  هت  مث  حج مج  جحمح    

جخ  مخ  جس                  َّ    

)ب(    ُّ ىت  يت  رث  زث  مثنث  ىث  يث  ىف  يف  ىق  يق                  َّ  
)2. - 4(                

اكتب من قول الّلَّه تعالى:       ُّ هب  جت  حت  خت                     َّ  إلى قوله تعالى:   3
  )2.- 3(                                                    )ُّ                                                                            َّ                                                          ٍّ                                                                      (  

أكمل كّل آية مّما يأتي، ثّم اذكر أسماء السور التى وردت فيها:   4

ُّ رئ  زئ  مئ  نئ  ىئ  يئ  رب                َّ      )أ(  

ُّ جب  حب  خب  مب  هب  جت  حت                    َّ  )ب(  

ُّ خل مل ىل يل جم حم خم                             َّ                         )3 -.2(   )ج(  

األزهار الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية  - معاهد المعلمين 
امتحان الشهادة )دبلوم المعلمين( لسنة 1420هـ 1999/1998م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور األّول   

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 162163



ثانيا: التجويد

موضعين  عدا  الكريم  القرآن  مواضع  جميع  في    )    ِّ                   ( عن   ) تقّطع)                    ُّ   1
اذكر  القطع،  فيها  واألكثر  مواضع  ثالثة  في  الخالف  ووقع  اّتفاًقا،  فبالوصل 

مواضع الوصل وكذا مواضع القطع مع ذكر الدليل من نظم الجزرية.
كيف يوقف على الكلمات التي تحتها خّط فيما يأتي:  2

ُّ مت  هت  مث  حج  مج  جح                  َّ          ُّ  يل ام مم رن                 َّ

      ُّ ىف يف ىق                   َّ              ُّ  مئ هئ جب حب خبمب               َّ  
)2. - 5 (

أّواًل: القرآن الكريم

األزهار الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية - معاهد المعلمين 
امتحان الشهادة )دبلوم المعلمين( لسنة 1418هـ 1998/1997م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور الثاني   

خب                     َّ إلى قوله  حب  جب  هئ  الّلَّه تعالى:     ُّ مئ  اكتب من قول   1
تعالى:     ُّ مي ىي يي ٰذ                 َّ                                        )5 - .2(     

اكتب أيتين بعد كّل آية مما يأتي:   2
               )أ(         ُّ مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  خس  مس                  َّ

                                                     )ب(        ُّ خل  مل  ىل  يل  جم  حم  خم  مم  ىم  يم  جن

                                                 خن  من  ىن    ين   (                                                      )4 - .2(

اكتب من قول الّلَّه تعالى:     ُّ يك  مل  ىليل                       َّ  إلى قوله تعالى:  3
     ُّ خن  من  هن  جه  مه          َّ 

)2.- 3 (
أكمل كّل آية مّما يأتي، ثّم اذكر اسم السورة التي وردت فيها:   4

ُّ من  نن  ىن  ين  ٰى  ري  زي  مي  ني  ىي  يي  جئ  حئ  خئ  مئ                  َّ )أ(       
ُّ مم  رن  زن  من  نن  ىن                      َّ  )ب(   

ُّ جئ  حئ  خئ  مئ  هئ  جب  حب  خب                      َّ         )ج( 
 )2.- 3(     

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 164165



ثانيا: التجويد

عّين الموضع الذي تقطع فيه )حق( مكسورة الهمزة ساكنة النون عن )مم(   1
مع ذكر اسم السورة التي وردت فيها، كما تقّطع    ُّ ام(   عن            ُّ          مم(            في جميع 
مواضع القرآن الكريم ما عدا أربعة مواضع فبالوصل، وّضح تلك المواضع 

األربعة.
بّين حكم البدء بهمزة الوصل فى الكلمات التى تحتها خّط فيما يأتي:  2

قال اللَّه تعالى:    ُّ   خي  مي  ىي               َّ                  ُّ    زئ  مئ  نئ                    َّ  

       ُّ   مق  جك  حك                      َّ     ُّ   مث  هث  مس                 َّ                                              )5 - .2(

أّواًل: القرآن الكريم

ثانيا: التجويد

اكتب من قول الّلَّه تعالى:     ُّ                                 ِّ                                                ّٰ رئ  زئ مئنئ                    َّ إلى قوله   1
تعالى:     ُّ خن  من  ىن                        َّ.              )5 - .3(       

أكمل هاتين اآليتين، ثّم اكتب آيتين بعد كّل منهما:   2
ُّ ري  زي  مي  ني  ىي  يي  جئ  حئ  خئ                َّ    )أ( 

)ب(  ُّ ىك يك مل ىل يل ام مم رن                     َّ         )6 -  .3(
اكتب من قول الّلَّه تعالى: )  يت  رث  زث  مث  نث  ىثيث                          َّ إلى قوله تعالى:   3
)هل  جم  حم  خم  مم  جن              َّ                                               )5 - .3(

أكمل اآليات اآلتية ثّم اكتب آية واحدة بعد كّل منها:   4
ُّ   ري  زي  مي  ني                         َّ     )أ( 
ُّ   مح  جخ  مخ  جس  حس                     َّ   )ب( 

ُّ                             َّ                                 ُّ                                      ِّ                          ّٰ  رئ  زئ  مئ                   َّ           )6 - .3(  )ج( 

األزهار الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية  - معاهد المعلمين
امتحان الشهادة )دبلوم المعلمين( لسنة 1419هـ 1999/1998م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور األّول   

يل(        موضع بال خالف فما ذلك الموضع؟  ىل(  عن       ُّ   تقّطع    ُّ   1
كلمة      ُّ مح     (   رسمت بالتاء المجرورة »المفتوحة« في سبعة مواضع، اذكر   2
هذه المواضع مستدالًّ على ما تذّكر من نظم الجزرية.            )8 -  .3(
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أّواًل: القرآن الكريم

األزهار الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية  - معاهد المعلمين 
امتحان الشهادة )دبلوم المعلمين( لسنة 1420هـ 1999/1998م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور  الثاني   

تقّطع    ُّ   مم(    عن              ُّ  ىي                    َّ    في أربعة مواضع فى القرآن الكريم، اذكر هذه المواضع.   1
بّين كيفية الوقف على الكلمات التي تحتها خّط فيما يأتي:  2

 ُّ مظ جع مع جغ مغ جف حف خف مف                  َّ 
   ُّ   نث ىث يث ىف                 َّ    ُّ       مج جح مح جخ مخ جس                   َّ  

  ُّ        يل ام   مم   رن   زن   من   نن   ىن   ين   ٰى ري زي مي                َّ  
)3.  - 8(             

زي   ري   ٰى   ين   ىن   نن   من   زن   تعالى:     ُّ رن   الّلَّه  قول  من  اكتب   1
مج    مثحج    هت    مت    خت    مي   ني                      َّ  إلى قوله تعالى:       ُّ     حت   

جح   مح              َّ.                 )5 -.3(       
أكمل هاتين اآليتين، ثّم اكتب آيتين بعد كّل منهما:   2

)أ(  : ُّ يم  جن  حن  خن  منىن                     َّ   
)ب(    ُّ جخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص             َّ   

)3. - 6 (
اكتب من قول الّلَّه تعالى:    ُّ مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم   3

جن حن    خن              َّ إلى قوله تعالى:               ُّ مس  حص  خص  مص  جض                  َّ            )5 - .3(  
أكتب آيتين من أّول كّل سورة مّما يأتى:   4

  سورة األنفال  -  سورة الفرقان  - سورة المنافقون           )6 -.3(

ثانيا: التجويد

أّواًل: القرآن الكريم

زي   ري   ٰى   ين   ىن   نن   من   زن   تعالى:     ُّ رن   الّلَّه  قول  من  اكتب   1
مي ني                 َّ  إلى قوله تعالى:     ُّ  يي ٰذ ٰر                   َّ.            )5 - .3(

اكتب آيتين بعد كّل آية مّما يأتي:   2

ٰذ  يي   ىي   خيمي   حي   جي    ىه  يه   مه   جه      ُّ    )أ( 

ٰر ٰى                                               ٌّ    (    

ُّ خسمسحصخصمص جضحض خض مض  )ب( 
حط                  َّ 

)ج(  ُّ ىت  يت  رث  زث  مثنث  ىث  يث  ىف  يف  ىق  يق                َّ 
)3.  - 6(  

اكتب من قول الّلَّه تعالى:   ُّ مل ىل يل جم حم خم مم ىم                  َّ   3
إلى قوله تعالى:     ُّ  هئ جب حب خب مب هب جت    (  

)3. - 5(  
أكمل كّل آية مّما يأتي، ثّم اكتب آية واحدة بعد كّل منها:   4

ُّ                                  ّٰ رئ زئ   مئ نئ                    َّ   )أ( 
ُّ  من ىن  ين جه                َّ  )ب( 

ُّ  حف خفمف                       َّ                 )6 - .3(  )ج( 

األزهار الشريف. قطاع المعاهداألزهرّية  - معاهد المعلمين 
امتحان الشهادة )دبلوم المعلمين( لسنة 1420هـ 1999/1998م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور األّول   
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ثانيا: التجويد

ما الفائدة من معرفة المقطوع والموصول؟ وما حكم معرفة هذا الباب؟ وما   1
المواضع التي تقّطع فيها     ُّ زب                    َّ        مفتوحة الهمزة مشّددة النون عن               ُّ  مب                   َّ ؟ 

الكريم فى  القرآن  المجرورة )المفتوحة( فى  بالتاء  حص                 َّ  رسمت كلمة    ُّ      2
موضعين فما هما؟ أجب ثّم استدّل على ما تذّكر من نظم الجزرية. )8 -  .3(

أّواًل: القرآن الكريم

ثانيا: التجويد

األزهار الشريف. قطاع المعاهد األزهرّية  - معاهد المعلمين 
امتحان الشهادة )دبلوم المعلمين( لسنة 1420هـ 1999/1998م( الدراسية

القرآن الكريم وتجويده   الزمن / ساعتان الدور  الثاني   

ما المواضع التى تقّطع فيها )زب( عن  )مم( في القرآن الكريم؟  1
يأتي: فيما  التي تحتها خّط  الكلمات  الوصل في  بهمزة  البدء  بّين حكم   2

ُّ  ٰى                                            ٌّ                                                        ٍّ                                                َّ                                                           ُّ                                 ِّ                                           ّٰ(                   ُّ  زئ مئ نئ ىئ                 َّ   
ُّ  مق جك   حك                    َّ    ُّ  جل حل خل مل هل جم                      َّ            )8 -  .3(

تعالى: قوله  إلى  تعالى:    ُّ جم حم خم مم                 َّ  الّلَّه  اكتب من قول   1
- ُّ  مل ىل يل ام مم                    َّ .            )5 - .3(       

أكمل كّل آية مّما يأتي، ثّم اكتب آية واحدة بعد كّل منها:   2
   )أ(      ُّ ٰى  ري  زي                       َّ

)ب(      ُّ جس حس خس مس حص خص                    َّ
 )ج(       ُّ مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم                       َّ      )6 -  .3(

اكتب من قول الّلَّه تعالى:       ُّ        جف      حف       خف      مف         حق   3
مقجك                  َّ  إلى قوله تعالى:     ُّ زن  من  نن  ىن  ين                        َّ                                    )5 - .3(  

اكتب آية واحدة بعد كّل آية مّما يأتي مع ذكر أسماء السور التي وردت فيها:   4
)أ(    ُّ مص جض حض خض مض حط مظ جع                  َّ 

)ب(    ُّ حن خن من ىن ين جه مه                َّ 
)ج(    ُّ  يق اك لك مك ىك                    َّ            )6 - .3( 
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ملّخص الدرس
القرآن الكريم.  1

البرهان في تجويد القرآن للشيخ/ محمد الصادق قمحاوي.  2

الجديد في أحكام التجويد للشيخ/ إبراهيم عبد الرازق أبو علي.  3

العقد الفريد في فن التجويد للشيخ/ علي أحمد صبره.  4

العميد في علم التجويد للشيخ/ محمود علي بسة.  5

أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ/ محمود خليل الحصري.  6

الملخص المفيد في علم التجويد للشيخ/ محمد أحمد معبد.  7

بغية الكمال شرح تحفة األطفال للشيخ/ أسامة عبد الوهاب.  8

هداية القاري في تجويد كالم الله الباري للشيخ/ عبد الفتاح عجمى المرصفي.   9

اإليضاح في تجويد كالم الفتاح للشيخ/ عبد الله الجوهري.  10

دروس في ترتيل القرآن الكريم للشيخ/ فائز عبد القادر شيخ الزور.  11

في رياض القرآن الكريم كتاب الدعوة األول د/ جالل سعد بشار.  12

مذكرة أحكام التجويد للشيخ/ أحمد شربينى سعودي - والشيخ /على على   13
فرج دسوقي.

ملخص أحكام التجويد/ شعبان محمد إسماعيل.  14

التحفة العنبرية في معرفة اآليات القرآنية للشيخ/ محمود   رفاعة عنبر الطهطاوي.  15

المراجع
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مبادئ علم التجويد

لغة: التحسين.
حرف  كّل  إعطاء  اصطلحا: 
والصفات  المخارج  من  حّقه 
ومستحّقه من المّد أو الغن أو 

اإلظهار أو اإلدغام وغيرها.

الكلمات القرآنّية.
اإلخفاء الشفوّى نحو: 

ىف  يف.

أئّمة القراءة.

كفاية.  فرض  بالتجويد  العلم 
أّما العمل به فهو فرض عين.

أشرف العلوم لتعّلقه بأشرف 
كالم اللَّه عز وجل.

1

3

2

4

5

الحّد

الحكم

الفضل

الموضوع

الواضع

من  ثّم  والسنّة  الكتاب  من 
من  ثّم     النبي  قراءة  كيفية 
كيفية قراءة الصحابة من بعده 
وأئّمة  وأتباعهم  والتابعين 

القراءة وأهل األداء.

الدارين  في  بالسعادة  الفوز 
الدنيا واآلخرة.

علم التجويد القرآن الكريم.

التي  الكلّية  وقضاياه  قواعده 
يتوّصل بها إلى معرفة أحكامه 
الجزئّية. أو الكالم في الحروف 
إلى  ومخارجها وصفاتها  وما 
علم  عليه  اشتمل  مّما  ذلك 

اللحن التجويد. عن  اللسان  صون 
والــتـحـريـف فـي كــتاب

اللَّه تعالى.

6

8

7

9

10

الفائدة

االسم

الغاية

االستمداد

المسائل
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اللحن وأقسامه

األقسام

جلي

خفي

جلي خفي

أى الظاهر عبارة عن الخطأ يطرأ على ألفاظ القرآن الكريم. فيخل 
بعرف القراءة.

الشتراك علماء هذا الفّن وغيرهم في معرفته.  : وسّمي جليا 
فال  جاهال،  أو  ناسيا  فعله  فإن  تعمده،  إن  حرام   : وحكمه 

حرمة عليه.

هو خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل بالعرف دون المعنى.
بمعرفته  والقراءات  التجويد  علماء  الختصاص   : وسّمي خفيًّا 

دون سواهم.
مكروه ومعيب عند أهل هذا الفّن، وقيل  : وحكمه 

    يحرم كذلك. 

هو الخطأ والميل عن الصواب.اللحن

أركان القراءة

أركان القراءة

صّحة السند بأن يقرأ 
على شيخ متقن، ومّتصل 

. السند إلى النبي

ضرورة الموافقة 
للرسم العثماني.

ضرورة الموافقة لوجه 
من وجوه النحو.
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مراتب القراءة

مراتب القراءة 
أربعة وهي:

الترتيل
هو القراءة بتؤدة مع 

تدّبر المعاني ومراعاة 
األحكام.

التدوير
هو القراءة بحالة 

متوّسطة بين 
االطمئنان والسرعة 
مع مراعاة األحكام.

التحقيق
هو أقّل بطئًا من 

الترتيل وهو المأخوذ 
به في مقام التعليم.

 الحدر
هو القراءة بسرعة 
مع المحافظة على 

أحكام التجويد.

االستعاذة

الصيغة

ِجيِم(، أو  ْيَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ )َأُعوُذ بِاللَّ

ِجيِم(، أو  ْيَطاِن الرَّ ِميِع الَعِلْيِم ِمَن الشَّ ِه السَّ )َأُعوُذ بِاللَّ

ِجيم(، أو  ْيّطاِن الرَّ ِه اللَّطِْيِف الَخبِْيِر ِمَن الشَّ )َأُعوُذ بِاللَّ
ِجْيم(  ْيَطاِن الرَّ ِه الَعظِْيِم ِمَن الشَّ )َأُعوُذ بِاللَّ

ِجْيم(. ْيَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ والمشهورة عند أهل األداء )َأُعوُذ بِاللَّ

سورة أربعة أوجه وهي:
1  قطع الجميع. 

2  قطع األّول ووصل الثاني بالثالث.

3  وصل األّول بالثاني وقطع الثالث.
4  وصل الجميع.

مستحّبة وقيل واجبة.حكمه
لالستعاذة أربعة أحوال وهي:أحوالها

حالتان يجهر بها فيهما وهما: 
1 فى مقام التعليم.  

2 فى المحافل والمناسبات.
حالتان يسر بها فيهما وهما:

1 فى الصالة. 
2 فى االنفراد.

االلتجاء بالله من الشيطان الرجيم.التعريف

األوجه

14

23

ُبْغَيُة الطَّالِبِيَن  فِي  َتْجِويِد َكَلِم َربِّ الَعاَلِميَنسجيل تيڠڬي اڬام مليسيا 178179



األوجه التي بين 
السورتين فثلثة 

وهي:

قطع الجميع.

القطع. 

قطع األّول 
ووصل الثاني 

بالثالث.

السكت.

وصل الجميع.

لوصل.

أّما األوجه التي بين سورة األنفال وسورة براءة فثالثة وهي: 

التنوين النون الساكنة
زائد عن بنية الكلمة  حرف أصلّى من أحرف الهجاء

ثابتة في اللفظ والخط  ثابت فى اللفظ

ثابتة في الوصل والوقف  ثابت فى الوصل

 تكون في األسماء واألفعال والحروف يكون في األسماء فقط

متوّسطة ومتطّرفة  يكون متطّرف

هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا ال خطا. وال يكون إاّل متطّرفا. 
الفرق بين النون الساكنة والتنوين: 

تعريف النون الساكنة

تعريف التنوين

هي التي ال حركة لها وتكون في االسم والفعل والحرف.

الفرق

النون الساكنة والتنوين

وصل األّول بالثاني وقطع الثالث. االمتناع
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اإلقالب اإلدغاماإلخفاء الحقيقّىاإلظهار الحلقّى

التعريف

الحروفالمراتب

لغة:
 البيان واإليضاح.

اصطلحا:
 إظهار وبيان من غير غنّة 

في الحرف المظهر. 

ء، ه، ع، ح، غ، خ.

الحروفالتعريف األقسام

اصطلحا: إدخال 
حرف ساكن في حرف 
متحّرك بحيث يصيران 
عند النطق بهما حرًفا 

واحًدا مشدًدا.

ينقسم إلى قسمين

إدغام بغنّة

إدغام بغير غنّة

ي، ر، م،ل، و، ن 
)يرملون(

فإذا وقع بعد النون 
الساكنة والتنوين 

أى حرف من هذه 
األحرف )ينمو(.

ويسمى إدغاًما ناقًصا.

فإذا وقع بعد النون الساكنة 
والتنوين حرف الالم والراء. 

ويسّمى إدغاًما كاماًل.

لغة: اإلدخال

أحكام النون الساكنة والتنوين

الحكم األّول:  
اإلظهار الحلقي

مراتب اإلظهار ثالثة: 
عند الهمزة والهاء. عليا   1
عند العين والحاء. وسطى   2
عند الغين والخاء. دنيا   3

الحكم الثاني: 
اإلدغام
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سبب اإلقالب سهولة النطق بالنون الساكنة 
والتنوين فهو أيسر من اإلظهار واإلدغام. 

قلب النون الساكنة والتنوين ميًما.  .1
إخفاء الميم في الباء.  .2

الغنّة مع اإلخفاء.  .3

التعريف

الحرف

الكيفية

الحكم الثالث: 
اإلقلب

ب

األّول،  الغنّة واإلخفاء في حرف  مراعاة  آخر مع  اصطلحا:جعل حرف مكان 
والمراد بالحرف األول النون الساكنة والتنوين المنقلبين ميما.

لغة: تحويل الشيء عن وجهه.

المراتب

التعريف

الحروف

الستر.  : لغة 
النطق بالحرف بصفة بين اإلظهار واإلدغام عار عن التشديد مع   : اصطلحا 

البقاء الغنّة في الحرف األول وهو النون الساكنة أو التنوين.

الحكم الرابع: 
اإلخفاء الحقيقى

دنيا: عند القاف والكاف لبعد مخرجها.  1
وسطى: عند بقية حروف اإلخفاء ألّنها لم تبعد عن مخرج النون ولم تقرب    2

منها بل كانت وسطا بينهما.
عليا: عند الطاء والدال والتاء لقربها مخرجا.   3

عالمته  في  المصحف
 وضع ميم قائمة هكذا )م( فوق النون الساكنة 

أو التنوين للداللة عليه.

فإذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من أحرف اإلخفاء الخمسة عشر وجب 
اإلخفاء.

حكم

ض، ذ، ك.السبب 
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يجب غنهما بمقدار حركتين والحركة مقدار قبض األصبع أو بسطه نحو:خل ،  حق. 

اصطلحا
صوت لذيذ له رنين مرّكب في 
جسم النون والميم المشددتين.

الميم الساكنة هي الخالية من الحركات الثالث )الفتح، والضّم، والكسر(.

األحكام

الحكم الثالث: اإلظهار الشفوّى

الميم الساكنة  حكم النون والميم المشّددتين

حكمهما وجوب الغنّة.

لغة 
صوت أرن يخرج من الخيشوم. 

والخيشوم هو أقصى األنف من داخلها.

التعريف

التعريف

األماكن وجود الغنّة

أحكام الساكنة 

المشّدد وهو مراتب الغنّة
أقواها.

المخفى.المدغم.
123

النون والميم المشّددتان

اإلظهار الشفوّى

الميم الساكنة

إدغام المثلين الصغير

النون الساكنة والتنوين 

اإلخفاء الشفوّى

ب الحرف

م الحرف

ء، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، 
غ، ف، ق الحرف

الحكم األّول: اإلخفاء الشفوّى

الحكم الثاني: إدغام المثلين الصغير
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مخارج الحروف

المخرج

اصطلحا لغة

الصفة

التعريف

صفات الحروف

قسم له ضّد وهو خمس صفات وضّده 
خمسة وهي:

الهمس وضّده الجهر.  1
الشدة والتوسط وضّدهما الرخاوة.  2

االستعالء وضّده االستفال.  3
اإلطباق وضّده االنفتاح.  4

اإلذالق وضّده اإلصمات.  5

وقسم ال ضد له وهو سبع صفات وهي:
5 اللين. الصفير.   1

6 التفشى. القلقلة.   2
7 االستطالة. 3  االنحراف. 

التكرير.  4

الحلق اللسانالجوف

الخيشوم  الشفتان

 مخارج الحروف في خمسة مخارج عامة وهي:

محّل الخروج. محّل خروج الحرف وتمييزه عن غيره.

أقسام الصفات: تنقسم الصفات إلى قسمين

فائدة معرفة هذا الباب:
الصفات للحروف بمنزلة الناقد 
الذي يمّيز القوّى من الضعيف.

اصطالًحا    كيفية تعرض 
للحرف عند النطق به من 

جهر ورخاوة وما أشبه ذلك.

 لغة   ما قام بالشيء من المعانى 
الحسية كالصفرة والحمرة أو 

المعنوية كالعلم واألدب.
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الحكم األّول: اإلظهار.

أنواع الالمات الساكنة 
الواردة في القرآن الكريم:

خمسة أنواع وهي:
الم أل التعريفية

الم االسم

الم الفعل

الم األمر

الم الحرف
1

2

3

4

5

الحكم الثاني: اإلدغام.

حروف الهجاء وهيء، ب، غ، ح، ج، 
ك، و، خ، ف، ع، ق، ي، م، هـ

حروف الهجاء وهي ط، ث، ص، ر، 
ت، ض، ذ، ن، د، س، ظ، ز، ش، ل

النوع األّول: الم أل التعريفية:

التعريف: هي الالم الساكنة التي يعبر عنها بالم 
التعريف، وهي زائدة على الكلمة التي تدخل عليها.

حكم الم أل وال االسم والم الفعل والم األمر والم الحرف
ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ف، ك ، هـ الصفة األولى: الهمس

ء، ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، ل، م، ن، و،ي الصفة الثانية: الجهر
الشّدة      -  ء، ب، ت، ج،د، ق، ك ط

التوّسط   -  ر، ع، ل، م، ن
الصفة الثالثة: الشّدة 

والتوّسط 
ء،  ث، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ظ، غ، ف، هـ، 

و، ي الصفة الرابعة: الرخاوة

خ ص ض غ ط ق ظ الصفة الخامسة: االستعالء
ء،  ب، ت، ث، ج،ح، د، ذ، ر، ز، س، ش، ع، ف، ك، 

ل، م، ن، هـ،و، ي
الصفة السادسة: 

االستفال
ص، ض، ط، ظ الصفة السابعة: اإلطباق

ء،  ب، ت، ث، ج،ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ع، غ، 
ف، ك، ل، م، ن، هـ،و، ي الصفة الثامنة: االنفتاح

ب، ر، ف، ل، م، ن الصفة التاسعة: اإلذالق
ء، ت، ث، ج،ح، خ، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، 

ظ، ع، غ، ف،  ق، ك، هـ،و، ي
الصفة العاشرة: 

اإلصمات 

ز، س، ص الصفة األولى: الصفير
ب، ج، د، ط، ق الصفة الثانية: القلقلة

الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة 
المفتوح ما قبلها الصفة الثالثة: اللين

ل، ر الصفة الرابعة: االنحراف
ر الصفة الخامسة: التكرير

ش الصفة السادسة: التفشى
ض الصفة السابعة: االستطالة

أوال: الصفات التي لها ضّد

ثانيا: الصفات التي ال ضّد لها
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الحكم الثانى: اإلدغامالحكم األّول: اإلظهار

يكون بوقوع الم الفعل قبل 
جميع حروف الهجاء عدا 

حرفى الالم والراء.

يكون بوقوع الم الفعل قبل 
حرفى الالم والراء.

النوع الرابع من أنواع الالمات السواكن: الم األمرالنوع الثاني من أنواع الالمات السواكن: الم االسم

النوع الثالث من أنصواع الالمات السواكن: الم الفعل

الحكم األّول: اإلظهار

النوع الخامس من أنواع الالمات السواكن: الم الحرف

الحكم الثاني: اإلدغام

يكون بوقوعها قبل جميع 
حروف الهجاء عدا حرفي 

الالم والراء.

هي الالم الواقعة في حرفى: هل، وبل. ولها قبل 
حروف الهجاء.

يكون بوقوعها قبل حرفي 
الالم والراء.

سواء  فعل  في  الواقعة  الساكنة  الالم  هي 
كان الفعل ماضيا  أو مضارًعا.

هي  الالم  الواقعة في كلمة  اسمّية  وتكون  
حرفا  من حروفها  األصلية.

فعل  وبعدها  الكلمة  بنية  عن  الزائدة  الساكنة  الالم  هي 
مضارع مباشرة بشرط أن تكون مسبوقة بالحروف التالية.

تعريفتعريف

حكمحكم وجوب  اإلظهار مطلًقا.وجوب  اإلظهار مطلًقا.

تعريفتعريف
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المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان

المثالن

المتقاربان

المتجانسان

المتباعدان

اصطلحا: إطالة الصوت بأحد حروف المّد الثالثة.

المّد  حروف  بأحد  الصوت  إطالة  اصطلحا: 
الثالثة بمقدار حركتين عند عدم وجود همز قبله 

أو همز أو سكون بعده.

ثالثة وهي:
3 والياء. 2 الواو                1 األلف               

حرف اللين:
1 الواو هما:  

2 الياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما            

خمسة وهي:
المنفصل                            4 الالزم    1

البدل  5 العارض للسكون   2
المّتصل         3

لغة: الزيادة.

لغة: الحبس التعريف

هما الحرفان اللذان اّتفقا مخرًجا 
وصفة: كالبائين والدالين.

األقسام 
ثالثة أقسام:

3 مطلق صغير   1
كبير  2

األقسام 
ثالثة أقسام:

3 مطلق صغير   1
كبير  2

التعريف
 هما الحرفان اللذان تقاربا 

مخرًجا وصفة أو مخرًجا ال صفة 
أو صفة ال مخرًجا.

التعريف
هما الحرفان اللذان اّتفقا مخرجا 

واختلفا صفة كالدال والتاء.

األقسام 
ثالثة أقسام:

3 مطلق صغير   1
كبير  2

التعريف
 هما الحرفان اللذان تباعدا 

مخرجا واختلفا صفة. 

األقسام 
ثالثة أقسام:

3  مطلق صغير   1
كبير  2

الفرعي
هو المّد الزائد على المّد الطبيعّى 
بسبب وجود همز قبله أو همز أو 

سكون بعده

األصلي
هو المّد الطبيعي الذي ال تقوم ذات 

الحرف إاّل به وال يتوّقف على سبب من 
همز أو سكون، بل يكتفي فيه بوجود 

أحد حروف المد الثالثة

أقسام المّد
ينقسم المّد إلى قسمين: أصلى وفرعى

المد 
والقصر

تعريف 
المّد

تعريف 
القصر

الحروف

المراتب
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 المّد الفرعّى

المّد المنفصل

المّد  المتصل

مّد البدل
المّد  العارض 

للسكون

المد المّتصل

مّد البدل

المّد الالزم
المّد العارض المّد المنفصل

للسكون

أحكام المّد

المّد الالزم

اللزوم الجوازالوجوب

مّد الزم حرفىمّد الزم كلمى

ينقسم المّد الالزم إلى قسمين:

النوع األّول    المّد المّتصل
التعريف: المّد المّتصل هو أن يتقّدم حرف المّد ويأتى بعده همز مّتصل به فى 

كلمة واحدة.  

النوع الثاني    المّد المنفصل
التعريف: المّد المنفصل هو أن يتقّدم حرف المّد في كلمة ويأتي بعده همز 

منفصل عنه في بداية الكلمة التي تليها.

النوع الثالث   مّد البدل
التعريف: مّد البدل هو أن يتقّدم الهمز على حرف المّد.

النوع الرابع    المّد العارض السكون
التعريف: هو أن يقع السكون العارض بعد حرف مّد فى حالة الوقف فقط.

النوع الخامس    من أنواع المّد الفرعّى: )المّد الالزم(
التعريف: المّد الالزم هو أن يأتى بعد حرف المد سكون أصلى ثابت 

وصاًل ووقًفا في كلمة واحدة.
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صوت  على  تدخل  وضخامة  قّوة  اصطالحا: 
الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه.

اصطالحا: عبارة عن نحول يدخل على صوت 
الحرف فال يمتلئ الفم بصداه.

المفتوح وبعده ألف  1
المفتوح وليس بعده ألف  2

المضموم  3
الساكن  4

المكسور  5

لغة: التسمين.

لغة: التنحيف.

المراتب

من  مقداًرا  بعدها  عما  الكلمة  قطع  اصطالحا: 
الزمن يتنّفس فيه القارئ بنية العودة إلى القراءة 
آخر  في  أو  أثناءها  أو  اآلية  آخر  ذلك  ويكون 
ما  أو  الكلمة  وسط  يكون  ال  أّنه  السورة.كما 

اّتصل رسًما.

اصطالًحا: قطع الكلمة عما بعدها مقداًرا من 
الزمن مع التنّفس بعدم نّية العودة إلى القراءة.

هو استئناف القراءة بعد الوقف أو بعد السكوت 
في أثناء القراءة.

وقف اضطرارّى  1
وقف انتظارّى  2
وقف اختبارّى  3
وقف اختيارّى  4

 لغة: الحبس.

لغة: اإلزالة.

تعريف  
الوقف

تعريف 
االبتداء

أقسام 
الوقف

تعريف 
القطع

الوقف 
واالبتداء

التفخيم 
والترقيق

تعريف 
التفخيم

تعريف 
الترقيق
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التعريف
: الكلمة التي تفّصل عّما بعدها في رسم المصاحف العثمانّية المقطوع 
: الكلمة التي توصل بما بعدها في رسم المصاحف العثمانّية الموصول 

إذا كانت الكلمة مفصولة عن غيرها 
جاز للقارئ الوقف عليها في مقام 
التعليم، أو االمتحان، أو ضّيق نفس

إذا كانت موصولة بما بعدها 
لم يجز الوقف إال على الكلمة 

الثانّية منهما

أّواًل

ثالثا

خامسا

سابعا

ثانيا

رابعا

سادسا

ثامنا

فائدة معرفة 
هذا الباب

باب المقطوع 
والموصول

ُّ ين-  جه               َّ 

 ُّ مم       مك                   َّ   

ُّ زب       مب               َّ  ُّ ٰى       مب               َّ
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حادي عشر

تاسعا

تاسع عشر

ثالث عشر

واحد   وعشرون

خامس عشر

سابع عشر

ثاني عشر

عاشرا

عشرون

رابع عشر

سادس عشر

ثامن عشر  ُّ ىل         يل                 َّ

 ُّ ىه            يل             َّ 

 ُّ جس        خب                    َّ

ُّلك       مك                  َّ

)   ِّ                          ُّ                            (

)ىك( ُّ مع           جغ                   َّ
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هي التي تدّل على المؤّنث 
وتلحق آخر الفعل إذا كان 
الفاعل مؤّنًثا  أو تكون في 

آخر االسم.

األنواع
هاء التأنيث فى القرآن نوعان هما:

نوع مرسوم بالهاء وهو ما   1
يسّمى بالتاء المربوطة.

نوع مرسوم بالتاء وهو ما يسّمى   2
بالتاء المفتوحة )المجرورة(. 

األنواع التعريف

باب هاء التأنيث 
التي تكتب 

بالتاء المجرورة 
)المفتوحة(

القسم األّول: وهو ما اّتفق على قراءته باإلفراد

)                                             ٍّ(الكلمة الثانية ُّ مح                 َّالكلمة األولى

ُّ   مي                 َّالكلمة الرابعةُّ    حص                       َّالكلمة الثالثة

ُّ  ٰى                 َّالكلمة السادسةالكلمة الخامسة

ُّ   نث                    َّالكلمة الثامنة

ُّ مج                  َّالكلمة العاشرةالكلمة التاسعة

 ُّ خض                     َّالكلمة الثانية عشرة   ُّيل                    َّالكلمة الحادية عشرة

ُّخص                    َّالكلمة الثالثة عشرة

ُّجت                 َّالكلمة السابعة

القسم الثاني: وهو ما اختلف فيه بيان اإلفراد والجمع

ُّحب               َّالكلمة الثانيةُّهئ                َّالكلمة األولى

ُّىت                   َّالكلمة الرابعةُّيل                  َّالكلمة الثالثة

)يل(الكلمة السادسةُّمص                َّالكلمة الخامسة

 ُّ  يم                 َّالكلمة السابعة
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األفعال 

باب همزة الوصل

المكان

مصدر الفعل الماضي الخماسي.  1
مصدر الفعل الماضي السداسي.  2

األسماء السبعة المنكرة.  3

أمر الفعل الماضي الثالثي.  1
الماضى الخماسي.  2
الماضى السداسي.  3

أمر الفعل الماضي الخماسي.  4
أمر الفعل الماضي السداسي.  5

المفردات

األسماء

حرف الالم في أل. 

الحروف 

التعريف
هي التي تثبت فى أّول الكالم وتحذف حالة وصل الكالم بعضه ببعض، 
وسّميت بذلك، ألّنه يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن، وتكون فى 

األسماء واألفعال والحروف.
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الصف األّول اإلعدادّى

: قواعده األساسّية التي يقوم عليها وال يخرج عنها.   مبادئ 
: ضعف وعجز فاحتاج. الرداءة   

:  التالعب في ألفاظه وتغيير كلماته.  التحريف 

:  كان مائال خلقة.   الميل 
جاء فجأة.  :  طرأ علي 

االحترام الممزوج باالعتبار.  :  مراعاة  

سنده ، وّثقه ، دّعمه، جعل له عمادا يرتكز عليه.  :  السند 
دقيق فيه، مدّقق، مجيد.  :  متقن 

ماهر في صناعته.  :  حاذق 

رّتبة، منزلة ومكانة.  : المراتب   
تأّمله وتفّكر فيه على مهل.  : التدّبر   

أحسن إليه.  : أفضل عليه    

مبادئ علم التجويد

اللحن وأقسامه

أركان القراءة

مراتب القراءة

ال يعمل.  : الخالية   
استقّر على الموقف ،يدوم علي، ال يغّير.  : ثابتة   

ما يجيء بعد شيء يسبقه.  : تلحق   

وحده.   : االنفراد   
أكثر وجها.  : أوجه   

أدخل النفس إلى الرئة وأخرج منهما.  : تنّفس   

غير تاّم ، غير كامل.  : ناقصا   
ما أحاط بالشيء.  : دائرة    

خلّوه من التكّلف والتعقيد والتعّسف.  : سهولة النطق   

المثل في العدد أو الكيل أو الوزن أو المساحة.  : مقدار   
استطيبت وتمّتعت به.  : لذيذ   
صوت، صوت حزين.  : رنين   

النون الساكنة والتنوين

االستعاذة

أحكام النون الساكنة والتنوين 

حكم النون والميم المشددتين
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لم يجد.   : إعدام   
مضى وتقّدم.  : سبق   

مكان الخروج.  : مخرجا   

الفصل، العزل، التفريق.  : التمييز   
اسم آلة من وزن: آلة توزن بها األشياء لمعرفة مقدارها من الثقل.  : الميزان   

لم يّتفق ولم يتساوي.   : اْخَتلَف   

ما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غيره.  : فائدة   
إدراك الشيء على ما هو عليه.  : معرفة   

طريقة استخدام.  : كيفّية   

أحكام الميم الساكنة 

مخارج الحروف

صفات الحروف

الصف الثانى اإلعدادّى

حكم الم أل وال االسم والم الفعل والم األمر والم الحرف

المثلن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان

المد والقصر

التفخيم والترقيق

أخّص من الجنس، والمفرد نوع، قّل أو كثر.  : أنواع   
لفظة تفيد المصاحبة واجتماع شيئين.  : مع   

ضّد وجود.  : عدم   

جماعة الناس.  : جميع   
جمع قارىء، أهلية في مجال القرآن الكريم.  : قّراء   

لدى.  : عند   

مصدر أطال/أطال في.  : إطالة   
كّل شيء يتوّصل به إلى غيره، مفرد سبب.  : أسباب   

الجهات المحيطة به.  : أحوال   

الصلة أو القرابة.  : النسبة   
:ساعة. دائما   

اختلفت.  : تتفاوتت   
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الصف الثالث اإلعدادّى

باب الوقف واالبتداء

المقطوع والموصول

هاء التأنيث التي بالتاء المجرورة )المفتوحة(

باب همزة الوصل

صّح صّحا، وصّحة، وصحاحا : برئ من كّل عيب أو ريب.  : صّح   
كالم يكشف عن المقصود بأبلغ لفظ.  : بيان   

ما يلفظ به من الكلمات.  : اللفظ   

القسم يجمع مسائل من جنس واحد.   : الباب   
كلمة تفيد االستغراق ألفراد ما تضاف إليه أو أجزائه.  : كّل   

االختبار.  : االمتحان   

ما دّل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن.  : االسم   
أّلف كالما موزونا مقّفى.  : نظم   

اسم إشارة للمكان البعيد أو إلى معنى ُوجد هناك آراء كثيرة.  : هناك   

التلّفظ.  : النطق   
تيسير، تصيير سهلة، تخفيف.  : تسهيل   

شاء، رغب فيه.    : أراد   
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