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اخأَحكَامِ الت ارصالوةت  
  ـاِطِبيَِّةَحفــًصا ِمن َطــِريِق الشَّـ بَمــا ُيــواِفُق

  

)من شرح متين التواجلز حفةرية(  
  
  

  
ب  رت   هيمث حيىي أبو املعاطي: مجع و

  
  
  

  ـه ١٤٣٨ـورة  ـالمنص
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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

  .سيد األولني واآلخرين والصالة والسالم على رب العاملني هللاحلمد 
وبعد؛ فهذا شرح خمتصر ألحكام تالوة القرآن الكرمي من خالل منت حتفة األطفال ومنت 

إذ مجع هذان النظمان أكثر ما حيتاج إليه قاريء القرءان الكرمي من أحكام ؛ املقدمة اجلزرية 
  .تتعلق بالتالوة

صيف العلم قليلٌ لفظُواملنت م فنه كثري على طريقة معن عصنالنثر أو على طريقة اه ، وقد ي
  .الكالم املنظوم على أوزان الشعر كما يف هذين النظمني لتسهيل حفظه واستحضاره

وقد جعلت املتنني يف أول الكتاب ، واعتمدت الضبط الذي أحسبه أقرب إىل الصواب ، 
كما أضفت أربع اختبارات عنهما يف آخر الكتاب اثنان منها جماب.  

ب وا   

  :من أبواب التجويد وهما يرينتتناول منظومة تحفة األطفال بابين كب

الذي يطرأ لبعض احلروف عند وجود سببه ؛  اإلدغام واإلخفاء: الباب األول 
  .ذلك أنَّ األصل يف احلروف إظهارها إذ ال حيتاج اإلظهار إىل سبب

اليت  الْمد حروفالذي ختتص به حروف الْمد ؛ وذلك أنَّ  الْمد: الباب الثاين 
عند نطقها قد يزيد مدها حىت يطولَ إىل ضعفه أو  يطول الصوت ا

دالْم زيادة سبب جِدضعفيه إذا و.  
  :أيًضا وهما يرينوتتناول منظومة المقدمة الجزرية بابين كب

بإعطاء كل  جتويدهامع إتقان  وصفاا،العربية  احلروف خمارج: ث الباب الثال
حرف قَّحالالزمة، تاصفال من ه ومستقَّحالصفات العارضة،  من ه
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احلرف ظَ يف ذلك احلرف  تحقيق خمرجهصله بأل وذلك بعد ردوأن تلف ،
فوال تعس كامال من غري تكلُّف بنظريِه ككلفْظ.  

، وما يتعلَّق ما من معرفة املرسوم يف املصاحف الوقف واالبتداء: الباب الرابع 
العثمانية من املقطوع واملوصول، وتاء التأنيث اليت مل تكتب اء مربوطة 
بل كُتبت بتاء جمرورة ليعرف كيف يقف على كلِّ ذلك، وكذا كيفية 

  .االبتداء مزة الوصل، والوقف بالروم واإلمشام
حظ أنَّ موضوعي البابني األولني داخالن يف الباب الثالث إذ اإلدغام واإلخفاء واملد وال

 -كما يف التحفة  –الزائد من الصفات العارضة للحروف كما ستعلم، وإمنا أُفرِدا بالتصنيف 
  .خلطرها وكثرة تكررها على لسان القاريء لكتاب اهللا عز وجلَّ

وعلى هذا فتجويد احلروف باستكمال خمارجها وصفاا، ومعرفة أحكامِ الوقف واالبتداء 
، وقد روِي عن أمري املؤمني علي رضي اهللا عنه ركين علم أحكام تالوة القرءان الكرميمها 

احلروف وجتويد ،قال عن الترتيلُ هو معرفةُ الوقوف هأن.(  
أعوذ باهللا من الشيطان (ذ عند ابتداء القراءة فيقول ويستحب لقاريء القرءان أن يستعي

  ).الرجيم
أن يبسمل عند بداية كل سورة عدا  -  عن عاصم رواية حفصب –وجيب على القاريء 

سورة التوبة ، وجيوز له أن يبسمل يف أجزاء السور كلها أو يترك البسملة ، وال جيوز له أن 
يصل البسملة بآخر سورة مث يقطعها عن السورة اليت تليها ألن البسملة ألوائل السور ال 

  .ألواخرها
القرآن جيء ا للفصل بني السور وذهب اإلمام أيب حنيفة إىل أنَّ البسملة آية من 

وليست آية من كل سورة ، وذهب الشافعي إىل أا آية من سورة الفاحتة فقط وال تصح 
  .الصالة بدوا
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آنالْقُر وِيدجى تف انلْمالْغالْأَطْفَالِ و فَةحت نتم  
  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

، وصلَّى اهللا وسلَّم على نبِينا محمد ، وعلى آله وصحبِه أَمجعني احلمد هللا رب العاملني 
 دعا بأم :ولُقُفَي الشين بن حممد اجلمزورى الشافعى الشهري باألفندى  خسين حانُ بملَيس - 

والْغلْمان فى تجوِيد تحفَة الْأَطْفَالِ (بـ  املوسومةيف أرجوزته  –من علماء القرن الثاين عشر 
آنالْقُر (املعروفةو نيب ااختصار ـ ب اِءالقر)الحفةت: (-  

  ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم

  زورِيـالْجم  هـو  سلَيمـانُ  مادو    الْغـفُـورِ  ةرحم  اجِـير  يقُـولُ  - ١

٢ -  ـدمالْح  ـا  للَّـهلِّـيصـلَـى  مع    ـمحمد  َءآلوےه  ـنمــلَا  وت  

٣ -  بوـدـذَا  عه  ـظْـمالن  لْملـي    رِيـدا  فـونوِيـنِ  لننوالت  الْموودد  

٤ -  ـسـهتيـفَـ بِ  ومحتالِأَطْـفَالْ  ة    نع  يـاشنخ  يهِـىي  الْمذ  الِالْكَم  

  والثَّـوابـا  والْقَـبـولَ  ـروالْأَج    لَّاباالطُّ  ينـفَـع  أَن  ےبِـه  أَرجـو  - ٥

  َأْحَكاُم النُّوِن السَّــاِكَنِة َوالتَّْنِويِن

  نِـيتبيِيـ  فَخذْ  أَحكَـامٍ  أَربــع    ـوِيـنِوللتن  ـكُـنتس  إِنْ  وننلل  - ٦

  فَلْتـعـرِف  رتبـت تس  للْحلْـقِ    أَحـرف  قَبـلَ  الْإِظْهـار  فَـالْأَولُ  - ٧

  ـاُءخ  غَـيـن  ثُم  مهـمـلَـتان    ـاُءح  عـيـن  ثُم  هـاٌءفَ  زهـمـ  - ٨



٦ 
 

٩ -  والثَّـان  غَــامإِد  ةبِِســت  أَتي    تلُـونَ(  فمري(  مهدنقَ  عد  ـتتثَب  

  اعلم  )ينـمـو(بِـ  بِغـنـة  فيـه    ايدغَـم  قسـم  قسمـان  لَكنهـا  - ١٠

  تـال  وانصنـ  مثُ  ادنيـكَـ   متدغ    فَـال  بِـكلْـمـة  كَــانا  إِذَا  إِلَّا  - ١١

١٢ -  الثَّـانو  غَـامـرِ  إِدـيـ  بِغغُـنـي    ها  الـلَّامِ  فاولـر  ـ  ثُمنركَـره  

  اِءالْإِخفَـ  مـع  بِغـنــة  ميـما    اِءالْـب  عنـد  الْإِقْـالب  والثَّالثُ  - ١٣

١٤ -  ابِعالرفَـاُء  والْإِخ  نعـ  ـدلِالْفَاض    من  وفـرالْح  اجِـبـ  ولْفَاضلِل  

  ضمنتهـا  دقَ  البيـت  هذَا  كلْمِ  في    رمزهـا  عشرٍ  بعد  من  خمسة  في  - ١٥

١٦ -  فا  ذَا  صكَ  ثَنم  ادج  صخش  ا  قَدمس    ما  دبطَي  ي  زِدقًى  فت  ـعـا  ضمظَال  

  َواْلـِميِم اْلـُمَشدََّدَتْيِنَأْحَكاُم النُّوِن 

١٧ -  غُــنا  ويمم  ا  ثُـمونن  اشدـد    ـمساكُ  ول  فرح  ـةــ  غُـنابد  

  َأْحَكاُم اْلـِميِم السَّاِكَنِة

١٨ -  ويمإِنْ  الْم  كُنسجِي  تت  لَقَب  لَا    االْهِج  ـفـ  أَلنلَيـة  يلـ  ـذجاالْح  

  قَـطْفَ  وإِظْهـار  ادغَـام  نإِخفَـاُء    طْضبـ  لــمن  ثَالَثَةٌ  أَحكَـامها  - ١٩

  ـراِءللْقُ  الشــفْـوِي  وسـمـه    اِءالْبـــ  دعن  الْإِخفَـاُء  فَالْأَولُ  - ٢٠

  فَتـى  يـا  راصغيـ  إدغَامـا  وسم    ىأَتــ  بِمثْلها  غَـامإِد  انوالثَّــ  - ٢١
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٢٢ -  الثَّالالْإِ  ثُوـاري  ظْهــ  فـيقالْبه    ـنـ  مأَحفـا  رهمسو  فْـوِيشه  

٢٣ -  ذَراحى  واوٍ  لَدو   أَنْ  فَـاو  فتخيت    بِــهقُرال  اوالـتـحفَ  ادـرِفاع  

  اْلِفْعِل ُحْكُم َلاِم َأْل َوَلاِم

  فَلْتـعـرِف  ارهـاإِظْه  أُولَاهمـا    رفالْأَح  قَبـلَ  حالَان  أَلْ  لـالَمِ  -  ٢٤

  عقيمـه  وخـف  حجـك  غِاب  منِ    علْمـه  ذْخ  عشرة  مع  اربعٍ  قَبلَ  -  ٢٥

  ـعِفَ  ورمـزهـا  أَيضـا  وعشرة    عِأَرب  فـي  إِدغَامها  ثَانِيهِمـا  -  ٢٦

٢٧  -  بط  لْ  ثُما  صمحر  فُزت  فذَا  ض  منِع    عوَء  دس  ظَـن  ررِيفًـا  زش  ملْكَرل  

٢٨  -  اللَّاما  ولَىاالُ  وهـمــ  سقَمـهرِي    اللَّاماالُ  وــرىخ  هماس  ـهِسيمش  

  الْتقَـىو  قُلْنـاو  نعـم  قُلْ  نحوِ  في    امطْـلَـقَـ  فعـلٍ  لَام  وأظْهِـرنَّ  -  ٢٩

  ِفي اْلـِمْثَلْيِن َواْلـُمَتَقاِرَبْيِن َواْلـُمَتَجاِنَسْيِن

  قأَح  فيهِما  ـالَنفَالْمثْـ  حرفَـان    اتفَـق  واملَخـارِجِ  الصفَات  في  إِنْ  - ٣٠

  يلَقَّـبــا  ااختلَفَ  الصفَـات  يوف    تقَـاربــا  امخرج  ونايكُـ  وإِنْ  - ٣١

  حقِّقَـا  الصفَـات  دونَ  رجٍمخ  في    فَـقَــاات  يكُونا  أَو  رِبـيـنِامتقَ  - ٣٢

٣٣ -  ـجتنِـبِالْميانِس  إِنْ  ثُم  كَــسلُ    نكُــلٍّ  أَو  غفَالصير  ـنـيـمس  

٣٤ -  أَو  كرالْ  حفَانري  حكُـلٌّ    فَقُـلْ  كُـلٍّ  ف  كَبِير  ـهنمـ  وافْهلْـثُبِالْم  



٨ 
 

  أْقَســـاُم اْلـَمــــدِّ

  ووه  طَـبِـيـعـيـا  ولًاأَ  موسـ    هلَـ  فَرعــي  و  أَصلـي  دوالْمـ  -  ٣٥

  بتـلَـتج  الْحـروف  بِدونِه  وال    بـبسـ  علَى  لَه  توقُّـف  الَ  مـا  -  ٣٦

  ونْيكُ  فَالطَّبِـيـعي  مـد  عـدب  اج    سكُونْ  أَو  همزٍ  غَيرِ  حرف  أَي  بلْ  -  ٣٧

  مسجـال  ونسكُ  أَو  كَهمـزٍ  سبب    لَـىع  موقُوف  الْفَـرعي  روالْآخـ  -  ٣٨

٣٩  -  وفُـهـرـ  ثَالَثَــةٌ  حـيـافَعه    نم  ايٍ  لَفْظو  يهـي  وف  ـهيوحان  

٤٠  -  رالكَسلَ  وا  قَبلَ  الْيقَبالْواوِ  و  ـمطٌ    ضـرش  ــحفَتـلَ  وقَب  أَلْف  لْتيمز  

٤١  -  اللِّيـنا  وهنـا  مالْي  اووـكِّ  وـاسن    إِن  ــاحتفـلَ  انكُلٍّ  قَب  ـنـلاأُع  

  َأْحــــَكاُم اْلـَمــــــدِّ

٤٢  -  لْملـد  أَحـ  ثَـلَاثَـةٌ  ـكَامتومد    يهو  جـالْووب  ازوالْجو  وماللُّـزو  

٤٣  -  اجِباَء  إِنْ  فَوج  ـزمه  ـدعب  ـدي    مف  ةلْمذَا  كلْ  وصـتــ  بِميـدع  

  الْـمنـفَـصـلْ  ذَاوه  بِكلْمة  كُلٌّ    لْفُص  إِنْ  وقَصـر  مـد  ـزائوجـ  -  ٤٤

  نستعــني  ونَتعلَمـكَـ   اوقْفًـ    السـكُـونُ  عرض  إِنْ  ذَا  ومثْـلُ  -  ٤٥

٤٦  -  أَو  مالْ  قُـدـزملَى  هع  ـدذَا  الْمو    لْبكَـ   دـنواَءام  وانـذَا  اإِيـمخ  

٤٧  -  لَازِمو  ـكُونُ  إِنــــال  السـ    أُصصلًاو  قْفًواو  ـدعب  ـدال  مطُـو  
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  أْقَســاُم اْلـَمــــدِّ الَّالِزِم

  مـعـه  رفـيوح  كلْمـي  وتلْك    هأَربـع  لَديـهِم  الَزِمٍ  قْســامأَ  -  ٤٨

  ـلُتفَـصـ  أَربعـةٌ  فَهـــذه    لُمـثَـقَّــ  مخـفَّف  كالَهـما  -  ٤٩

  وقَـع  كلْمـي  وفَه  مد  حرف  مع    عاجـتـم  سـكُونٌ  بِكلْمـة  فَإِنْ  -  ٥٠

٥١  -  ي  أَوف  ـيثُالَث  وفـرا  الْحجِـدو    ـدالْمو  ـطُهسو  فـرفَحا  يــدب  

  ايدغَمــ  لَـم  إِذَا  كُلٌّ  مخفَّـف    اغـمـأُد  إِنْ  ـلٌمثَقَّـ  كالَهـما  -  ٥٢

٥٣  -  الالَّزِمو  ـيفرلَ  الْحأَو  رـوالـس    هـودجـي  وفو  ثَمِنان  انـرـصح  

  أَخـص  والطُّولُ  وجهينِ  ذُو  عينو    صنقَ  عسـلْ  كَم  حروف  يجمعها  -  ٥٤

  فأُل  عـياطَبِيـ  دامــ  فَمــده    أَلـف  لَا  الَثيالثُّ  الْحرف  وىس  وما  -  ٥٥

٥٦  -  ذَاكا  وضي  أَيـحِ  فاتـ  فَوالسري    ـوف  لَفْظ  يح  رٍطَاه  قَـد  ـرصحان  

٥٧  -  ـعمجيو  ـحاتع  الْفَوبـ  اَألرشعر    لْها  صريحس  نم  كذَا  قَطَع  ـرهتاش  

٥٨  -  متذَا  و  ـظْـمـ  النبِحـدـم  لَى    اللَّهع  ـهــاممبِـالَ  ت  ــاهنيت  

  ايتقنـه  لمن  بشـرى  اتارِيخــه    ىالنـه  لذى  بـداَ  نـد  اتـهأَبيـ  -  ٥٩

٦٠  -  ــالةُ  ثُمالص  ــالَمالسـ  واأَبلَى    دــامِ  عتــاِء  خبِياَألن  ـماأَحد  

  امـعِســ  وكُلِّ  قَــارِئٍ  وكُلِّ    عِتـابِ  وكُلِّ  والصــحبِ  والْآلِ  -  ٦١
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 نتلَى قَارِىِء ما عيمف ةمقَدالْمهعلَمأَنْ ي َءانالْقُر  
  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

صو هوعلى آل ، دمحنا مبِيالعاملني ، وصلَّى اهللا وسلَّم على ن احلمد هللا رب نيعأَمج بِهح
دعا بفَ: أمولُقُي الشيقْريُء  خالْم قِّقدالْم قِّقحالْم الْأمام يولثُ الْأُصدحالْم خرؤالْم رفَسالْم

 فوسنِ يب يلنِ عب دمحنِ مب دمحم نب دمحرِ ميو الْخينِ أَبالد مشس بالطَّبِي يهالْفَق
عام واحد ومخسني وسبعمائة  الْمعروف بابنِ الْجزرِي الدمشقي ثُم الشريازِي الشافعي املولود

يف أرجوزته وسلم حبيب صلى اهللا عليه ة من هجرة الْائَمانِموثالثني وثَ ى عام ثالثفَّوتموالْ
بـ  املوسومة)هعلَمأَنْ ي َءانلَى قَارِىِء الْقُرا عيمف ةمقَداملعروفةو) الْم نيب ااختصار ـ ب اِءالقر

)ةمقَدالْم:(-  
 ن الْجـزرِى الشافـعيمحـمد ب   يقُـولُ راجِي عفْـوِ رب سـامعِ  - ١

 ـفَـاهعـلَـى نبِـيه ومـصـطَ   هى اللَّـلَّالْـحـمـد للَّـه وصـ  - ٢

 ـبهئِ الْقُـرءان مـع محـرِومقْـ   ه وصـحـبِـهمـحـمـد وآلـ  - ٣

 ى قَـارِئـه أَنْ يعلَـمهعـلَفيـماَ    د إِنَّ هـذه مـقَـدمـهوبـعـ  - ٤

ـَمواقَـب   مإذْ واجِـب علَـيهِـم محـتـ  - ٥  لَ الشـروعِ أَوالً أَنْ يعل

 ظُوا بِأَفْـصــحِ اللُغـاتلـيـلْف   صـفَاتمـخارِج الْحـروف وال  - ٦

 اَحـفوما الَّـذي رسـم يف املَص   محررِي التـجـوِيـد واملَواقـف  - ٧

ـُولٍ بِـهامن كُ  - ٨  كُن تكْتـب بِـهوتـاِء أُنثَى لَم ت   لِّ مقْطُوعٍ وموص
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  مخارج الحروف

٩ -  خـمبس احلُروف ـارِجرشةَ عع   تخي يلَى الْذــعربتنِ اخم هار 

١٠  -  توأُخ فاجلَو فهىــفَأَلا واه   ـحاِء توللْـه دم وفهـيـرتن 

١١  -  َألقْص ى الْـثُمأحه زماُءـلْقِ ه   سـول ــثُمح نـيفَع ـهاُءـط 

١٢  -  خ نغَي ـاهنـأَدا والْقَـافهاؤ   ى اللِّسـأَقْص الْكَان ثُم قـفَواف 

ـَا  -  ١٣  افَته إِذْ وليــاـاد من حـوالض   أَسفَلُ والوسطُ فَجِيم الشني ي

ـَاـمناها لوالـالَّم أَدنـ   اهاـراس من أَيسر أَو يمنـأضلَا  -  ١٤  تهاهـ

١٥  -  النلُواـوعاج تحت هفطَر نخـ   ونُ مرٍ أَدظَهل انِيهدا يالرـَلُواـو 

 كنـتـعلْيا الثَّنايا والصفري مس   اُء والدالُ وتا منـه ومنـوالطَّ  -  ١٦

١٧  -  قِ الثَّنفَو نمو هنفْلَـىـما السثَ   ايالذَّالُ وـَّاُء و ـَاـوالظ  ا للْعلْيـ

١٨  -   نمفَيـطَرطْنِ الشب نمـهِما وا الْ   فَهايالثَّن اطْراف عفَالْفَا مشـمرِفَه 

ـَا الْـوغُنـةٌ مخ   تينِ الْـواو بـاٌء ميـمـللشـفَ  -  ١٩  ومـُيشـخرجه

  صفات الحروف

٢٠  -  فَـصسم ورِخو ـرها جهلْـاتفت    ـحفَتنقُـلْم ـدالضةٌ وـتمصم 

٢١  -  مها ـمهوس)كَتس صخش ثّهفَح(   َـا لهيددفْظُ ش)كَـتب قَط أَجِد( 
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٢٢  -  رِخ نيبـو يددالشوٍ و )رمع نل(   سـورصقظْ ح طغض صلْوٍ خع عب 

٢٣  -  صـوض طَاُء ظَـاد طْادقَهـاٌء ماحلُـ   ب لُب نم فَـرالْـو وفرذْلَقَهم 

٢٤  -  ـصـفريس اىزو ـادا صـهني   اللِّـنيو ـدج قَلْـقَلَـةٌ قُـطْـب 

 قَبلَـهماَ واالنحـراف صـحـحا   اـا وانفَتحــواو ويـاٌء سكَنـ  -  ٢٥

 استـطـلْ اداوللتفَشي الشيـن ض   علْـكْرِيرٍ جـرا وبِتـيف الالَّمِ وال  -  ٢٦

 معرفة التجويد

٢٧-  اَألخـوجـذُ بِالتالَزِم ـمتح وِيد  جي لَم نـمالْقُـو ـدــمآنَ آثر 

٢٨-  بِـَألن اِإللَـه ـاهأَن الَـــهـز  هـوإِلَي ـهنــكَـذَا مصا والَـن 

٢٩-  هـوضأَي اــو ةالَوـَيةُ الـت  ـراَءةــةُ اَألداِء والْقــوزِينـ  حلْ

٣٠-  قَّهـاـتحـمن صـفَة لَـها ومس  قَّهاـروف حـطْاُء الْحـوهو إِع 

٣١- ـْلهــظُ في نظـواللَّفْـ  هلـــد َألصـورد كُلِّ واحـ   ريِه كَمث

٣٢-  فــطْف في النطْقِ بِالَ تعسلـبِالُّ  ـفلُّـيرِ ما تكَـمالً من غَـمكَ 

٣٣-  يب ـسلَيـويبو ـهـنكرت ـناإِلَّ  ه ـاضـرِئٍ بِفَــرِيكِّـهـةُ ام 

  بيان أحكام التجويد وقواعده

 يِم لَفْـظ اَأللفـاذرنْ تفْخـوح  مـن أَحـرف اتفلًـقَن مسـفَرقَّ - ٣٤
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٣٥ - و)ـهـمز( انــدوذُ إِهأَع دمــأللَّ  أَلْحه  ثُـم)لَّ )الَملَـل ـهـان 

 صة ومن مرضـمن مخم )يممالْ(و  ه والَ الضـف وعلَى اللَّـيتلَطَّـولْ - ٣٦

٣٧ - و)اَءـب( قٍ ـبراطيـلٍ بِـببِذ هِم  احالْـوو ةدلَى الشع يرِصرِ الَّذهج 

ـَجرِـتـوة اجـرب  كَحب الصبرِ  )الْجِيِمِ(ها وفى ـفي - ٣٨  ثَّت وحج الْف

٣٩ - بـوـيم نالًـلْقَـقَـن اـإِنْ سكَن  إِنْ يكَانَ ـو قْفي الْوف اكُنـنيأَب 

٤٠ - و)اَءـح( أَح صحصـحطْت قالْح  و)ـسني( سيمِ يقتسطُوـم سقُوـي 

ـَكَنت  ِسرتـإِذَا ما كُ )راَءـال(قِ ـورقِّ - ٤١  كَذَاك بعد الْكَسرِ حيثُ س

٤٢ - لِ حقَب نم كُنت الَـإِن لَّمعتاس فر   أَوأَص تسةُ لَيرت الْكَسـَان  الـك

٤٣ - الْخـوكَسقٍ لري فف ـلْفدوجرٍ ي  أَخكْـوت ـرِيـفار ـُش  ددـإِذَا ت

 بد اللَّـهـمٍ كَعـحٍ او ضـعن فَت  هـمِ اللَّـمنِ اس )الالَّم(م ـخـوفَ - ٤٤

٤٥ - ساال فرحالَِء ـوعاتصصاخمِ وفَخ  لحى نأَقْو اقـاطْبصالْعقَالَ و اـو 

٤٦ - يبـوـنِ اِإلطْبأَح نم ـاقطت عم  سـبالْ طتوـَع  خلْف بِنخلُقكُّم وق

٤٧  - احاـولْنعي جف كُونالس علَى الْ  رِصو تمعأَنضغاـمـَلَلْن  وبِ مع ض

٤٨  - تفلِّصِ انخـوحم ىـاحسظُ  ذُوراً عحبِم هاهبتاش فوـخـَى اور  عص

٤٩  - اعِ شرةً بِـوـكَ(ـداف( بـو)ات(  ـكَشكفَّـروتتو ـكُمتـى فناـت 

 وأَبِـن الَّ قُل رب وبلـم كَـأَدغ  كَنـنسٍ إنْ سـى مثْلٍ وجِـوأَولَ -  ٥٠
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٥١  - ي يقَـف عمِ مـومعقُلْ نو مهالُوا و  زِغْ قُـسالَ ت هحفَالْـب ـلُوبـَم  تق

٥٢  - و)ـالضطَ )ادتجِـبِاسرـَخ  وكُلُّها تجِي )اِءـالظَّ(ز من ـيـم  الَة وم

 ظـهرِ اللَّفْـر عظْمِ ظَـأَيقَظْ وانظُ  هرِ عظْمِ الْحفْظـيف الظَّعنِ ظلَّ الظُ -  ٥٣

 ماـظر ظَـالم ظُفْرٍ انتـلُظْ ظَـأُغْ  واظ كَظْمٍ ظَلَماـى شـاهر لَظَـظَ -  ٥٤

٥٥  - ظْ سعا وج فاً كَيظَن ىـأَظْفَرو  ضـعس فرخلُ زحظَلَّ الن اـنيو 

 لُّــعرا نظَـلَّت شـكَالْحجرِ ظَ  لُّواـوبِرومٍ ظَتم ـلْـلْت ظَـوظَ -  ٥٦

ـَرِ يعــوجم ـاوكُنت فَظ  تظرـمحمع الْ الَلْن محظُورــيظْ -  ٥٧  النظ

٥٨  - يـإِالَّ بِوـلٌ هـلْ وأَولَى نـاضهر  عالَ الر ظيالْغـوهو ـدهرقَـاص ود 

٥٩  - الْحظِّـو لَى الطَّـالَ الْحع امِـضع  يف ضـنيٍ الْخـنِـوس يـالَفام 

٦٠  - انُ الَزِمــيا البــالَقَــيإِنْ تو  ظَـه قَـضأَنمالظَّـال ضـعي كر 

 علَيهِمم جِباهـه )اهـ(وصـف   ر مع وعظْت مع أَفَضـتمواضـطُ -  ٦١

 فينـددا وأَخـا شـإِذاَ م )مٍـمي(  ومن )ونـن(ةَ من ـهِرِ اْلغنـوأَظْ -  ٦٢

 مختارِ من أَهلِ اَْألداعلَى الْ )اٍءـب(  نة لَدىـكُن بِغـإِنْ تس )مـالْمي( -  ٦٣

٦٤  - ـظْهِأَونا عهنـري اَْألحاقب ـدفلَدى   ر ذَراحاوٍ(وو( و)ي )فَافتخأنْ ت 

٦٥  - حـو كْم)نوِينٍـت( و)ـنلْفى )ونغَـظْإِ  ياد ارقَـهو ـاماخ اـفَـلب 

٦٦  -  دنالْ(فَع فرحلْقِـح( مغادو ي   أَظْهِرف)ِالالَّم( و)اـالر( لَـالَ بِغ ةـنزِم 
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٦٧  - مغأَدـوبِغ يف ـن ةن)ـيـِن  صـنونُيا ـبِكلْمــة كَـدن اإِلَّ  )ومـ

 روف أُخذَاـحلَدى باقي الْ فَاـخال  ذاـك )بِغنة(ا ـلب عند الْبـواْلَقْ -  ٦٨

  هوأحكاِم فصٌل في المدِّ

 تاـبـر ثَــو وقَصـاَئز وهـوج  ىـب أَتــد الَزِم وواجِــموالْ -  ٦٩

٧٠  - إِن ج ـفَالَزِم دعاَء ب)ـحدم فر(  ـسح نبِالطُّـاكنِ وـالَيمـولِ يد 

 ةـا بِكلْمـــإِنْ جمع الًـمتص  زةـبلَ همـاَء قَـب إنْ جـوواجِ -  ٧١

٧٢  - جــوإِذَا أَت ـائزنـفَـى مالـص  الس ضرعقْفًـأَواكُونُ و سالـمج 

 معرفة الوقف واالبتداء

٧٣  - جت دـعبـولْحل كـوِيـد  وفر  ـالَبعم نم ـدقُـوفالْـو رِفَـة 

 ام وكَـاف وحســنـةٌ تـثَالَثَ  داِء وهـى تقْسـم إِذَنْـواالْبِتـ -  ٧٤

٧٥  -  ـىهوــدوجي فَإنْ لَّم ـما تمل  علُّـتق عكَانَ م ـأَونتــى فَابىد 

٧٦  - لَفْظًـفَالت ى وفَالْكَاف ــاام نعنفَام  سؤإِالَّ ر فَالْـاآلىِ ج زوـحـسن 

٧٧  - غَيـولَـهو قَبِيـــح ـما تم ر  ـوقَيضم ـفا قَ اطُـردبيـولَـهب 

 ببـر مـالَـه سـرام غَيـوالَ ح  رآن من وقْف وجبـولَيس يف الْقُ -  ٧٨
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 وتاء التأنيث المفتوحة معرفة المقطوع والموصول

 في مصحف اِإلمـامِ فيـما قَد أَتى  )تا(رِف لمقْطُوعٍ وموصـولٍ وواع -  ٧٩

 امـع ملْــــجإٍ والَ إِلــه إِلَّ  افَاقْطَـع بعشرِ كَلمـــات أنْ لَّ -  ٨٠

 وا علَـىيشرِكْن تشرِك يدخلَن تعلُ  اوتعبدوا ياسني ثَانِــي هـود لَ -  ٨١

 صلْ وعن مـابِالرعـد واملَفُتوح   اـولَ إِن مـأَن الَّ يـقُولُوا الَ أَقُـ -  ٨٢

 ـامنـافـقني أَم من أَسسخلْف الْ  اـنهوا اقْطَعوا من ما بِرومٍ والنسـ -  ٨٣

 وح كَسـر إِنَّ مـامفْتـوأَن لَّمِ الْ  حيثُ مـا فُصـلَت الَّنسـا وذبحٍ -  ٨٤

 وخلْف االَنفَـالِ ونحــلٍ وقَعـا  معــامفْتوح يدعونَ والْ امـانعالَ -  ٨٥

 صف ا والوصلَردوا كَذَا قُلْ بِئْسم  ما سأَلتمــوه واختــلف وكُلِّ -  ٨٦

 ت يبـلُو معـاأُوحى أَفَضتم اشته  قْطَعااخلَفْتموِىن واشتروا يف مـا  -  ٨٧

 وغَـيـر ذي صـالَ تنزِيلُ شعـرا  كالَ ت رومـفَعـلْـن وقَعانِـي ثَ -  ٨٨

٨٩  - ـلِ صحـا كَالنمنـفَأَيفلتخملْ و  فصا وسالنابِ وزا اَألحرعيف الش 

٩٠  - ه ـلْ فَــإِلَّمصلَـوعجأَلْن ن وا   ودنزحالَ تكَي ـعمجلَـىنا عوأْست 

٩١  - ح كلَيع ــحـجرمهقَـطَعو ج  ناُء مشن ين مع لَّـى يوتـمه مو 

٩٢  - ـالِ هالَّـومــذَا وــؤه الَذين  ـامِ صيف اِإلم ـِني  لْ ووهــالَتح
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٩٣  - ص مكَـالُـوهو مـوهنزوكَـ  ـلِـو نلِل اذاَ مفْـصا الَ تيـا وهو 

٩٤  - حربِو فرخالز تـال(ـمات( هبرالَ  زودومٍ هر افراع هــقَرالْب كَاف 

 عقُـود الثَّان هـم ا أَخيـراتمع  ـرهمـلٍ ابــالَثُ نحنعمتها ثَ -  ٩٥

٩٦  -  ــرفَاط انُ ثُمانَ  كَالطُّــورِلُـقْمـرمـــورِلَـ عالنا وبِه تنع 

٩٧  - امـوأَتانَ الْقَ ررمع فوسـيصرِي  صحـتم خي عمس بِقَد تيصعمص 

ـَافرِ وحرف ا واالَنفَـالِكُـل  شجــرت الدخـان سنت فَاطرِ -  ٩٨  غ

ـَت فطْـرت بقـيت وابنت  ت فـي وقَعـتـجنقُـرت عينٍ  -  ٩٩  وكَلم

 عرِف )اِءالت(ـفيه بِ اا وفَـردجمع  تلفـراف وكُلُّ ما اخـاعلَأَوسطَ ا - ١٠٠

 همزة الوصل والوقف على أواخر الكلم

 الثٌ من الْفعلِ يضـمـانَ ثَـإنْ كَ  من فعلٍ بِضم )همزِ الْوصلِ(ـوابدأُ بِ - ١٠١

 ها وفىرــاسماِء غَير الالَّمِ كَسالَ  واكِْسره حالَ الْكَسرِ والْفَتحِ وفى - ١٠٢

١٠٣ - ناب عنٍ مابـت ـاماثْننِـرِىٍء وي  امــواسو أةــراثْن عنِــمٍ ميت 

١٠٤ - حرِ ـوبِكُلِّ الْاذ قْفالْوـحكَهر  مـإِالَّ إِذَا رعفَب ــتح ـضكَهر 

 في رفْعٍ وضم ِّـارةً بِالضمــإِش  ـمـبٍ وأَشـتحٍ أَو بِنصـبِفَ اإِلَّ - ١٠٥
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 الخاتمة

١٠٦ - قَضت قَدـوظْمالْـى ن ىـمهمقَ  قَدى لنارـارِئِ القُــمقْ نــتهمد 

١٠٧ - يا ـأَبهات)قَاف( و)اىز( ددي الْعِس  فحي نـمدشبِالر ظْفَري وِيدجنِ الت 

ـَّالَمـةُ بعالــثُم الص  ـتامـا خـحـمـد لله لَهوالْ - ١٠٨  د والسـ

١٠٩ - الْع بِـىلَى النآلطَـفى وـصمـبِ  هــحصووتـابـعِ منوالــه ه 
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ام واإلخفاء:  الباب األول   اإلد
  

باحلرف األول مث  ظُفُّلَالتهو  اإلظهارواعلم أنَّ األصل يف نطق احلروف إظهارها ؛ 
أما و،  )من هاد(و) أَفَضتم: (واحلرف الثاين مع حتقيق املخرج فيهما وتكميل صفاما حن

  .يكون باإلدغام أو اإلخفاء أو اإلقالبفاخلروج عن اإلظهار 
  :واحلروف اليت خرجت عن اإلظهار هي

النون وامليم والالم السواكن معينة، وكذا أو الْ لُإذا جاءت قبل حروفنيِلَثْم الساكن 
  .يف حاالت معينة  الساكن نيِبارِقَتموالْ نيِسانِجتمالْ لُدائما، وأو مدغَيالذي 

إدخال :  واإلدغام يف  ساكنٍحرف حرفكحبيث يصريان حرفً متحرا واحدداا مشد - 
  .-  لزوم خمرجه : تشديد احلرفمعىن و

 :أيالكامل اإلدغام ف باعتبار ذاته إىل إدغامٍ كاملٍ ، وإدغامٍ ناقصٍ ؛ وينقسم اإلدغام
 :أي الناقصواإلدغام  ، الْمدغَمالكامل التشديد حبيث ال يبقى شيٌء من صفات احلرف 

ويكون يف إدغام النون الساكنة والتنوين يف ؛  ن أجل بقاء صفة الْمدغَمالناقص التشديد م
يف حنو إدغام الطاء الساكنة يف التاء يف ، وحيث تبقى الغنة ) من يعمل(يف حنو  الواو والياء

  .حيث تبقى صفة اإلطباق )أحطت(
 نِيلَثْمإدغام إىل ثالثة أقسام؛ اإلدغام جيري بينها  نِيذَالَّ نِيرفَحباعتبار الْ وينقسم اإلدغام

  .وسيأيت يف موضعه، نِيبارِقَتمإدغام و،  نِيسانِجتمإدغام و ،
هو  الصغريف ؛، وإدغامٍ كبريٍ  صغريٍتيسره وجاهزيته إىل إدغامٍ باعتبار  وينقسم اإلدغام

هو أن يكون  الكبريو ،ا لإلدغامفيكون جاهز - وهو الْمدغَم  -أن يسكن احلرف األول 
لتتمكَّن فتحتاج إىل تسكني احلرف األول أوال  نيمتحرك -الْمدغَم فيه والْمدغَم  -احلرفان 
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ال و مطلقفيسمى  الثايناحلرف كَن األول وس أما إذا حترك احلرفو، من إدغامه يف الثاين
  .أبدا يدخله اإلدغام
 النطق حبرف ساكنٍ عارٍ عن التشديد على صفة بني اإلظهارِ واإلدغام مع بقاِء: واإلخفاُء

 ،نةمعي لِ ، وال يكون اإلخفاء إال يف النون الساكنة والتنوين عند حروفاألو يف احلرف ةنالْغ
  .الساكنة عند الباءويف امليم 

  )والتنوين(النون الساكنة أحكام : أوالً
ا ثابت يف الوصل والوقف  الساكنة ونُالند(و) إنْ(حنو هي اليت سكوعن.(  

زائدةٌ ساكنةٌ نونٌ:  والتنوين تق آخر االسم وصلًلحا(حنو  ا ووقفاا وتفارقه خطعليم (
  ).جنتن(و) عليمن(تنطَق ) جنةٌ(و

ال تدخل حتت هذه  )يهتدونْ(و) إن ارتبتم(و) الناس(و) قسمنا( :النون يف حنوِوعليه ف
  ).انظر نفتيال( :يف حنوِ التنوينوكذا  األحكام،

  :والتنوين قواعد النون الساكنة
وهي اهلمزة واهلا والعني واحلاء والغني واخلاء ، قبل احلروف احللقية الستة  اإظهارمهجيب  - ١

 قطنمث ت ،املخرج حمققةَ بالنون ظاهرةً قطنت ؛ فالبد أنْ خمرجها عن خمرجهم عدبلوذلك 
من غري قطعٍ ،الذي يليها كذلك باحلرف ئَون: (مثل، وال سكتاد(و) ينه ن(و) م يملع
  ).حكيم

 ذاإوهي اليا والرا وامليم والالم والواو والنون ، وذلك  حروف يف ستة امإدغامهوجيب  - ٢
يف أربعة منها النون الساكنة والتنوين م تدغَو ؛_ مل يكونا يف كلمة واحدة _  هات عنلَصفُ

الْ وهي مبقدار حركتني؛ بغنةوالواو النون وامليموا ي  ،ا، ويف اثنني بغري غنة ومها الالم والر
ويف  ،-بالغنة  -فريـيا ): فريا يا( يف حنوِ، و- بالغنة  -ممال ): من مال( يف حنو قطنتفَ

، ويف -بغري غنة  – موال): وال نم( يف حنوِ، و- بالغنة  - ميـمـيطا س): طسم( حنوِ
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واإلدغام يف الواو والْيا يكون ناقصا لبقَاِء  ،-بغري غنة  -  رُءوفُرحيم): رحيم رءوف( حنوِ
  .صفة الْغنة، فيكون التشديد متوسطًا يف املوضعني ألجل بقاء الصفة

 ، ميف كلمة واحدة فال تدغَ )يرملون(النون الساكنة مع أحد حروف  أما إذا اجتمعتو
، ومل )انونص) (انونق) (انينب) (اينالد: (يف أربع كلمات يف القرآن وهيإال  يأتوهذا مل 

تدغم لئال يشتبه احلرفان بعد اإلدغام باملضاعدالْ أي( فشدان) مونوان وصأصال كص.  
يس : (طريق الشاطبية ال يدغم النون الساكنة يف الواو يف حريف من احفصأنَّ لَاحظْ و

(و) القرآنوولَفهي باإلظهار وِفاقًا للرواية، ) القلمن وا ظْاحأيض كْأنَّ له الست على النون 
فعند الوقف على النون الساكنة تظهر  ؛-  الوقف دون تنفُّسٍ: تكْوالس -  ،)اقمن ر(يف 

  .نع اإلدغامتميو
لنسفعا (و )بصري مسيع(و) أنْ بورك(و) ئهمبِأن(: مثل عند الباء ميما، امإقالوجيب  - ٣

امليم، وحيترز من كز الشفتني على  ميما خالصةً مخفاةً مع إظهار غُنة قطنفت؛ )بالناصية
امليم لئال تتولد غنة من اخليشوم مطةطَّم.  

) ا ثالثةأزواج(و) من ذكر(و) ينصرون( :؛ مثلعند احلروف الباقية اإخفاؤمهوجيب  - ٤
) انطلقوا(و) دينا مستقيمٍ(و) ما ننسخ(و) قدير عليم(و )منشورا(و )من جاء) (أنكاال(و
  ).فانظر(و) من ضر(و) ا تأكلزرع) (ينفقون(و) من زوال(و

  :النون الساكنة والتنوينكيفية إخفاء و
١ - انطق بنون  ساكنةمبأن جتايف بني طرف اللسان وأعلى الثنايا العليا؛  خفاة .  
  .قدار حركتنييث متتد مبحبو من اخليشوم ـ مركَّبةً على جسم النونـ  ةَنر الغظهِأَ - ٢
٣ - وهذه الغةُن تتبا وترقيقًا  احلرف الذي عا وتفخيمعلى العكس من  - بعدها خمرج

  .- التفخيم والترقيقألف املد اليت تتبع ما قبلها يف 
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؛ فالعليا عند  -حبسب قرب خمرج احلرف من خمرج النون  -  ومراتب اإلخفاء ثالثة
، والوسطى ) من قبل: (، والدنيا عند القاف والكاف مثل) انطلقوا: (الطاء والدال والتاء مثل
  ).فأجنيناه: (عند بقية األحرف مثل

  
  

الغةُن: م أغن صوتيف جسم امليم كَّر ا،وباخليشوم فال عمل للسان فيهخيرج من هو و النون ولو تنوين ،
لْولغنة  أربعوهي مراتب:  
  ).النعيم) (معنا اركب) (فئة من كم) (من مال) (إن نشأ(و) من الْيم) (نونَمي(؛ نيِاملشددت مِيموالْ ونالنغُنةُ  – ١
  ).ينبت) (فاحكم بينهم() ينصرون(؛ نيِالْمخفَيت مِيموالْ ونالنغُنةُ  - ٢
يف  ساقطةٌ :وقيلأصلها فقط بال مقدار،  ؛)يف ميدهم) (وفخ من(؛ نيِترظهمالْ نيِتناكالس مِيموالْ ونالنغُنةُ  - ٣

  .الْمظهر
  .)السماء من) (نودي(؛ نيِتفَفَّخمالْ نيِتكَرحتمالْ مِيموالْ ونالنغُنةُ  - ٤

  امليم الساكنة أحكام: ثانيا
 ف امليم قبل مهزة الوصل يف حنوِخبال؛ ا ا ووقفًهي اليت سكوا ثابت وصلً امليم الساكنة

)القتال(و) اهللا الـم الْ(قبل األلف  يقع الساكن، وال )قُمِ الليل(و) عليكممدياللَّ ةينة.(  

  :قواعد امليم الساكنة
 ومن يعتصم(و) مبؤمنني وما هم: (مثل؛ إخفاًءا شفويا مع الْغنة الباِء عند إخفاؤهافيجب  - ١

  .يف املخرج ويف أكثر الصفات التجانس :اإلخفاء ووجه ،)بظاهرٍ أم(و) باهللا
  .)من فئة مك(و) صمـال( :؛ مثلمِيممع الْ امثلني صغري دغامإ دغامهاإوجيب  - ٢

امليم  واحذر أن ختفي، ) شئتم رغدا(و) يمحوا: (مثل  مع بقية احلروف ظهارهاإوجيب  -  ٣
قَرب و، مع الواو خمرجها دحات؛ إذ  )م وميدهم يف(يف حنوِ  الفاءو الواو الساكنة عند
  .الباءما تخفَى عند ى عندمها كخطئًا أا تخفَ نالفاء فتظُخمرج خمرجها من 
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  الالمات الساكنة أحكام: ثالثًا
  : قسمان الالم الساكنة

ا أو ا كان أو مضارعالفعل ماضي أو، احلرف  أو، وتكون من أصول االسم ؛  ةأصلي -أ    
  .أمرا 
الساكنة اليت تدخل على الفعل املضارع والم األمر ، وهي الم التعريف ؛  زائدة - ب    

   .فتجعله أمرا
  :قواعد الالم الساكنة

جك ابغ ح[مع حروف  فتظهر؛ فتظهر أو تدغَم باعتبار ما بعدها؛ الم التعريف أما -  ١
 ،يف بقية احلروف وتدغَم، ) الْكتاب(و) الْخبري: (مثل ]قَمرِية[، وتسمى ]وخف عقيمه

  ).للرجال(و) التواب: (مثل] شمِسية[ وتسمى 

 ،)مث لْيقطع(و) ولْيقولوا( )يكتبولْ(و) ينظرفلْ( :مثل، اجيب إظهارها دائم :والم األمر -  ٢
ليست الم ) ولريضوه وليقترفوا(الحظ أنَّ [ ).ولْتأْت(و) فَلْتقُم(واعنت بإظهارها مع التاء 

  ]أمر
  ).جأملْ(و) فكممن خلْ(و) ألْسنتكم وألْوانكم( :، مثلجيب إظهارها  :ـ والم االسم ٣
فيجب  الالم والراء حريفإال مع كلِّ احلروف  إظهارهاجيب  :ـ والم الفعل واحلرف ٤

 هلْ(و ،)نعم قلْ(و) على يتوكلْ(و) فالْتقمه(و) هاكمألْ( :؛ وأمثلةُ اإلظهارإدغامها فيهما
 ،)رفعه بل(و) لَّكم هل(و ،)قل رب(و) قل لَّكم: (، وأمثلةُ اإلدغام)ضلوا بلْ) (يستوي

  .، والسكْت يمنع اإلدغام)بلْ ران(أنَّ حفصا له السكت على الالم يف  ظْاحولَ
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  املثلني واملتجانسني واملتقاربني  لِّأو إدغام: رابعا

  الْمتقَارِبان  الْمتجانِسان  الْمثْالن

مها احلرفان املتفقان 
ا وصفةًخمرج  

ا مها احلرفان املتفقان خمرج
  بعض الصفاتاملختلفان يف 

أن يتقاربا يف املخرج أو يف 
  الصفات أو فيهما

  :قواعد املثلني واملتجانسني واملتقاربني
 ،رحبتجارتهم :)جارمرحبت ت(: ، مثلدائما املثلني الصغري أولِ يجب إدغام - ١

 )قالوا وهم(و) يف يوم( :حنو املثلني وليس من ، ألف الميم :)مـال(و، يوجه :)يوجِهه(و
: يف وصلها وجهان )هلك ماليه( أنَّ والحظ،  إذ األول حرف مد خيرج من اجلوف

  .مدغَتفيمتنع اإلدغام، وعدم السكت ف املقدم أداًءوهو السكت 
   :فيها وجهان -) ال تأمننا(أصلها  -) ال تأمنا(كلمة 
النون  ةاإلتيان بثلثي ضم: واالختالس، اإلمشام: الثاينالْمقدم أداًء، و وهواالختالس  :األول

أن تضم شفتيك من غري إمساع صوت بعد إسكان النون األوىل وإدغامها : واإلمشاماألوىل، 
  .)كبريمثلني إدغام ( يف الثانية وقبل استكمال التشديد

  :اآلتية فقط احلاالتاملتجانسني الصغري يف  أولِيجب إدغام  - ٢
  .موضعني فقط) لمتمإذ ظَّ(و) لمواإذ ظَّ( الظاءيف  الذالـ  ١
  ).محصدت(و) بنيقد ت( :مثل ؛التاءيف  الدالـ  ٢
  .موضعني فقط) أجيبت دعوتكما(و) عواأثقلت د( الداليف  تاء التأنيثـ  ٣
  ).وكفرت طائفة.. ائفة فئامنت طَّ( :مثل ؛الطاءيف  تاء التأنيث - ٤
  ).يلهث ذَّلك(كلمة يف  الذاليف  الثاءـ  ٥
  ).اركب معنا(كلمة يف  امليميف  الباءـ  ٦
فتحافظ على سكون الطاء من ؛  ادغاما ناقصا) مفرطت(و) أحطت( :مثل ؛التاءيف  الطاءـ  ٧

  .لئال تشتبه بالتاء املدغمة اانسة هلا يف املخرج، وذلك  طباق الطاءإغري قلقلة وهو املراد ببيان 
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، ]يرملو[تنوين يف الو النون: فقط املتقاربني الصغري يف احلاالت اآلتية أولِيجب إدغام  - ٣
باستثناء الالم، والقاف يف يف حروفها والم الفعل واحلرف يف الراء، والم التعريف الشمسية 

ادغاما  )أمل خنلقكُّم(إدغام القاف يف الكاف يف وقد قرأ حفص ب ).أمل خنلقكُّم(الكاف يف 
ومل يرو عنه من طريق الشاطبية وال من طريق النشر إال اإلدغام الكامل وإن قرا  ،اكاملً

  .)استعالء القافاإلبقاء على احملافظة على سكون القاف من غري قلقلة وهو املراد ب(غريه باإلدغام الناقص 

  .اال يدخلهما اإلدغام أبد املتباعداناحلرفان  – ٤
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  املدود: الباب الثاين 
  

  
الواو الساكنة املضموم ما : ، وهيد الثالثةمالْمد هو إطالة الصوت بأحد حروف الْ

وال يكون ما قبلها إال  قبلها، والياء الساكنة املكسور ما قبلها، واأللف وال تكون إال ساكنةً
يس هلا حيز محقَّق تنتهي إليه حروف لَينةٌ خترج من اجلوف ول ذه احلروف الثالثةمفتوحا، وه

إذا لَحقها مهز أو سكُونٌ فبل تنتهي بانتهاء هواء اجلوف، فهي بطبيعتها يطول الصوت ا، 
  .يزيد امتداد الصوت ا

 ونٌكُس ؛ فإن وقع بعده ما قبلهما هو الواو أو الياء الساكنتان املفتوح حرف اللِّينِو
ارِعض قْللو(، وأمثلته)مد اللني(املد، ويسمى  زيادة جاز فيه ف :قري(و.) شخوف.(.  

  :دـمام الْـأقس
١  - أصلي لزيادة املد، ومسي طبيعيا ألنَّ صاحب الطبيعة طبيعي د سببوج؛ حيث مل ي

.) غُزى(، و)بينا ي(و) سسوِوي يذالَّ: (السليمة ال ينقصه عن حده وال يزِيده عليه، مثل
، )الساجدون الراكعونَ(و) كان وربه(، و.)يحاضرِ(و.) واقالُ(و.) ااألقص(و.) اذاقَ(و
  ).طه(و

 ا اللتقاء الساكنني؛وإن انفصل السكون األصلي عن حرف املد حذف حرف املد وصلً
  ).ارالد واتبوُء(و) آنالْ واقالُ(و) مسجدالْ يحاضرِ: (مثل

٢  - فرعي حيث زائد ،ببس جِدولزيادة املد عن القدر الطبيعي و ، أن هو سبب زيادة املد
 يأيت بعد حرف املدزمكُونٌأو  هلٌ ، و: وللهمزِ نوعان؛  سفَصنلٌ ومصتلمكُوننوعان لس: 

ارضالو عزِم.  
  :أنواع املد الزائد وإليك 
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  الْمد الْمتصلُ: أولًا
مد  قَدر أَلفَي( التوسط:  ومقداره ، بعد حرف املد يف كلمة واحدةوهو أن يقع اهلمز 

 فرطَتمالْيف  جيوزو .)سيئت( - )سوٍء( - ) اءتأض: (؛ مثل )أي ضعف الطبيعي –
ووجه املد هنا أنَّ . )وجِيْء( -) السوْء( - ) اْءيش( :؛ مثلواإلشباع التوسطُ عليه موقوفالْ

ا على حقيقتها من شدتها اهلمزة ثقيلة يف النطق فزيد يف املد قبلها للتمكن من النطق 
تداوحه .  

  لُصفَنمالْمد الْ: ثانيا
طٌ: ومقداره ،  نه أي يف كلمتنيع بعد حرف املد منفصلًا وهو أن يقع اهلمزسو؛  الت

إيل املد وعند الوقف على حرف املد يرجع . )أحد ويره(و) إبراهيمـي(و )أنفسكم واقُ( :مثل
ال يوقف عليه ) إبراهيمـي(يف حنوِ  حرف املدالحظ أنَّ ، و .)واقُ( الطبيعي لعدم اهلمز عنده

ويسقط  تسكن عند الوقف عليها فتحذَف صلَتهافهاء الضمري أما و، التصال الكلمتني رمسا
املد.  

  

إن وقعت بني متحركني أُشبِعت ضمتها أو كَسرتها وصلًا حىت تصري الضمةُ واوا  الضمريِهاُء 
، وهي )أَحدا ييف حكمه(و) كفرتأَ وههو حياورو وهاحبص وهقال لَ: (ساكنةً والكسرةُ ياًء ساكنةً ؛ مثل

فقد قرأها ) فألقه إِليهم(و) أرجِه وأخاه(و) يرضه لَكم(ويستثنى حلفصٍ ) صلَة هاِء الضمريِ(املسماة بِــ
 يفيه(وأما إذا سكن ماقبل هاء الضمري وحترك ما بعدها فإنَّ حفصا ال يصلها إال يف لفظ . بدون صلة

  .، وإذا سكن ما بعد اهلاء فإا ال توصل مطلقًا لئال جيتمع ساكنان)مهانا
إال أن يأيت  -وهي الصلة الصغرى  –تمد مدا طبيعيا :  املدحكم صلة هاء الضمري من حيث 

  .-وهي الصلة الكربى  –بعدها مهزة فتمد مدا منفصلًا 
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 الْمدبأنْ؛ وهو لد إِ(و) ادمَء: (مثل ؛م اهلمز علي حرف املد يتقدأُ(و) ماناـيي بدال إلبدال  ،)ذواوموس

يقع بعده مهز أو  إال أن - الطبيعياملد ال يزيد على  - القصر:  هوحكم حرف املد من اهلمز غالبا ،
الفرق بني  الحظْ[ ..)مئاب(و )ءامني البيت(و) رءا أيديهم(و) برءاؤا: (مثل ؛ سكون فيتعني املد الزائد

  .])ءاتيناك سبعا ـ وءات الزكاة(وبني ) وأتيناك باحلق ـ أيت أمر اهللا(حنوِ 
  :حاالت أربع البدل وملد 

١ - ينئوأنب(و) واءامن( :؛ مثل وصلًا ووقفًا الثَّابِت.(        ٢ - ؛ مثل وصلًا ال وقفًا الثَّابِت: )مئاب (
  ).لئات(و
٣ - يف غري القرءان -الظَّما . واجاُءو) أحوى. غثاءا( :مثل؛  وقفًا ال وصلًا الثَّابِت.  
٤ - أُ( :؛ مثل ابتداًء فقط الثَّابِتتـمن – منـتوي اؤإِ(و )الذتوين (و) يقولُ ائْذن – ذنيإِي–  امللك

  .)ائْتوين

  ونكُلسل ضارِعالْالْمد : ثالثًا
 :ومقداره ،  فقْللو ضارِع ونٌكُس اللِّنيِحرف أو بعد  دمالْ حرفوهو أن يقع بعد 

 .)فوخ(و .)نينستع(و.) نْوتعملُ(و ).ابمئَ( :؛ مثل والتوسط واإلشباع القصرجواز 
  ..)شيقر(و

  مازِاللَّالْمد : رابعا
الْ وهو أن يقع بعد حرفمد ونٌكُس أصلي )و أي ثابتلًصومقداره ،  )افًقْا وو: 

أو يف  كلمةيف  حرف املد مع السكون األصلي والبد أن جيتمع ، )أَلفَات قَدر ثَلَاث( اعبشاِإل
حرف من فواتح السور ثالثي،  املد ذف حرففإن انفصلَ السكون األصلى عن حرف املد ح

  ).اهدنا الصراط(و) مسجدالْحاضري : (وذلك يف حنو
  :نوعان يفرأو احلَ يملازم الكَلَّاملد الو
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١ - لٌقَّثَم مالسكون األصلي ؛ إن أُدغ) أي جاء بعد حرف املد حرفمشد؛ مثل)د :
  .)ألف الم ميم(و) الضالِّني(

٢ - مفَّخدغَم فءالْئَ( :؛ مثلالسكون األصلي؛ إن مل ي(و) نيا (و )نون والقلم(كذا و ،)صاد
النونَ بالواو أو وقفت عليها ألن حفصا ال يدغم هذه النون  لْتصسواء و )سني والقرءان

  .يف الواو
يعمل بسبب املد الالزم لقوته ويلغى ) صواف( حنو السكون األصليالوقف على  وعند

  .العارض فال قصر وال توسطاملد سبب 
أول آل عمران جاز  )م اهللاـال(يف يم ا كاملوصلً طرأ حتريك الساكن األصلي إنو

   .اإلشباع والقصر
حرف لني وليست حرف مد  مرمي والشورىفاحتة من  حرف العنييف  الياَءولَاحظْ أنَّ 
وإن قريء بأحد الوجهني (أداًء اإلشباع هو املقدم و اإلشباع والتوسط، اوهلذا جيوز فيه
  .)فاالقتصار عليه

؛  )ءاهللا) (ءالئن() ءالذكرين(يف االسم إذا اجتمعت مهزة االستفهام مع مهزة الوصل و
  :ففي مهزة الوصل وجهان

  .م أداًءوهو املقد) اإلشباع(ويل الط ا مع املدإبداهلا ألفً: األول
  .عدم املد مطلقًايلها بني اهلمزة واأللف مع تسه: والثاين

  
  :احلروف املقطعة يف أوائل السور قسمان 

  .اطبيعيا دمتمد و ؛]حا ويا وطا وها ورا[وهي ؛  ـ ثنائية ١
تمد و ؛ ]كاف وميم وعني وسني والم ونون وقاف وصاد، واأللف[وهي ؛  ـ وثالثية ٢
مالزِا دأصال األلف فليس فيهحرف عدا ) إشباع( ام دمي حرف .فيها حرف لني وني والع

  .كما تقدم وجهان
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  جتوید احلروف : الباب الثالث
  

  خمارج احلروف وصفاا: أولًا
مخرالْ جحرف :موضع خوجِروهو املكان الذي ينشأ منه احلرف بواسطة هواء  ،ه

يتموج بتصادم جسمني، فإذا أُخرِجت احلروف من خمارجها مل يشارك صوا شيء من 
للحرف ميزان فال ( :وقد قيل ،ا كما يفعل امليزانهاردقْم ها وتعرفتميز فاملخارج ،غريها
عليه  لْدخوأَ هنكِّوإذا أردت معرفة خمرج احلرف فس، )فيه وال تك خمسر امليزان.  طاغياتك 

  .هجرخصغ إليه فحيث انقطع صوته كان ماو) مكسورة(مهزة الوصل 
وخمارج وهي احلروف  من خمرج واحد أو أكثر سبعة عشر، وقد ينشأ حرفني احلروف

اآلخر باعتبار الصفات وإال كان إياه،  فالخـي خمرج، والتحقيق أنَّ كل حرف له املتجانسة
 طبقةٌم اَءالثنايا العليا إال أنَّ الطَّ اللسان مع أصولِ من طرف جرخا الطاء والتاء والدال تفمثلً

التاَءو جهورةٌم ستفلةٌم والدالَ هموسةٌم ستفلةٌم جهورةٌم.  
الْ ةُفَوصحرةٌ: فكيفي عرِتض نشيء للحرف له عند النطق به، فاملخرجهو الْم، ا أم

ا حرف الذال خيرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا مث فمثلً؛ له  ضعرِت فكيفيةٌ الصفةُ
يوصف بكونه مجهاور معه ال جيري النفس خوا، ور ال ينحصر يف خمرجه الصوت بل يرِفَنش 

  .فيه
، وحتسني لفظ احلروف املختلفة  متييز احلروف املشتركة يف املخرج:  الصفات وفائدةُ

  . املخارج
،  كالطول لإلنسان مثال أبدا احلرف قارِفَال ت؛  الزمةٌ :وصفات احلروف قسمان

  .ى والفقر لإلنساننتفارقه أحيانا كالغ عارضةو
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أما وكجهر اجليم وانفتاح الذال واحنراف الالم وقلقلة الباء الساكنة ،  فالصفةُ اللَّازِمةُ
الصةُ فاتيضرواملد والقصر ، واإلظهار واإلدغام واإلخفاء التفخيم والترقيق:  هيف الع ،  ،

  .، والسكت والتحريك والسكون
  ).األولَينوقد سبق الكالم على اإلدغام واإلخفاء وعلى املد الزائد يف البابني (
الثالثة تعد حرفًا  دمالْ فورح[حرفًا،  وعشرونَ العربية األصول تسعةٌاللغة حروف و
ا اجلدول، و]اواحداألصولِ وصفا احلروف اآليت جيمع خمارجواحلروف ، فيه مرتحسب  ةٌب

 عن احلروف األصول تفرع، وهناك حروف أخرى فرعيةٌ ت خمارجها من الداخل إىل اخلارج
  .مالةم، واأللف الْالْمسهلة مزة اهلك

  جدول مخارج الحروف وصفاتها
  صفات الحرف  الحرف  مخرج الحرف

وهو اخلالء  ؛اجلوف – ١
وحروفه ليس الداخل يف الفم، 

هلا حيز محقَّق تنتهي إليه بل تنتهي 
 بانتهاء هواء اجلوف، ولذا قَبِلَت

الطبيعي بامتداد الزيادة على املد 
  .الصوت ا عند ساكن أو مهزة

وخترج منه حروف املد 
  .الثالثة

  ،األلف
يف أنَّ (وأختاها 

حركة ما قبلها من 

ومها ) جنسها
نة  الياء الس
املكسور ما 

لها والواو  ، ق
نة املضموم  الس

لها   ما ق

هي يف احلقيقة هواء ينتشر يف الفم واحللق إال أنَّ 
متصعد وهواء الياء متسفِّل وهواء هواء األلف 
  .الواو متوسط

  .، ولينةوهي حروف رخوة

أقصى احللق مما يلي  - ٢
أبعد احللق مما : أي(الصدر 

  ).يقارب الصدر

  ــ  منفتح  مستفل  شديد  جمهور  اهلمزة
 ــ  منفتح  مستفل  رخو  مهموس  الهاء

 ــ  منفتح  مستفل  متوسط  جمهور  العني  .وسط احللق - ٣

 ــ  منفتح  مستعل  رخو  مهموس  احلاء
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أقربه : أي(أدىن احللق  - ٤
  ). مما يلي اللسان

 ــ  منفتح  مستعل  رخو  جمهور  الغني

 ــ  منفتح  مستعل  رخو  مهموس  اخلاء

: أي(أقصى اللسان  - ٥
مع ) آخره مما يلي أول احللق
  .ما فوقه من احلنك األعلى

إن  مقلقل  منفتح  مستعل  شديد  جمهور  القاف
  سكن

أقصى اللسان بعد خمرج  - ٦
القاف قليال مما يلي الفم مع ما 

أو (حياذيه من احلنك األسفل 
  ).األعلى مما يلي خمرج القاف

اكف   ــ  منفتح  مستفل  شديد  مهموس  ا

وسط اللسان مع ما  -  ٧
يليه من وسط احلنك 

  .األعلى

إن  مقلقل  منفتح  مستفل  شديد  جمهور  اجلمي
  سكن

  متفش  منفتح  مستفل  رخو  مهموس  الشني
    منفتح  مستفل  رخو  جمهور  الياء

: أي(حافة اللسان  - ٨
مستطيلة إىل قريب من ) جانبه

رأسه مع ما يليها من 
من اجلهة اليسرى األضراس 

  .أو من اجلهة اليمىن) وهو األكثر(

  مستطيل  مطبق  مستعل  رخو  جمهور  الضاد

حافيت إحدى أدىن  - ٩
اللسان إىل منتهى طرفه مع ما 
حياذيه من احلنك األعلى فويق 

ومها ثَنِيتني ـ على (الثنايا العليا 
أن الناطق بالالم يبسط جوانب 
طريف لسانه مما فوق الضاحك إىل 

  ).الضاحك اآلخر

  منحرف  منفتح  مستفل  متوسط  جمهور  الالم
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: أي(طرف اللسان  - ١٠
أسفل الالم مع ما ) رأسه

اللحم : وهي(حياذيه من اللثة 
  .فوق الثنايا) النابت حول األسنان

  ــ  منفتح  مستفل  متوسط  جمهور  النون

طرف اللسان أدخلُ  - ١١
قريب من إىل ظهر اللسان قليال 

خمرج النون منحرف إىل الالم مع 
  .ما حياذيه فوق الثنايا

  منحرف  منفتح  مستفل  متوسط  جمهور  الراء

  مكرر

طرف اللسان مع  - ١٢
ومما (أصول الثنايا العليا 

  ).بعد أصوهلا

إن  مقلقل  مطبق  مستعل  شديد  جمهور  الطاء
  سكن

  ــ  منفتح  مستفل  شديد  مهموس  التاء
ال إن  مقلقل  منفتح  مستفل  شديد  جمهور  ا

  سكن

بني طرف اللسان  - ١٣
  .وفويق الثنايا السفلى

  له صفري  مطبق  مستعل  رخو  مهموس  الصاد
  له صفري  منفتح  مستفل  رخو  جمهور  الزاي
  له صفري  منفتح  مستفل  رخو  مهموس  السني

بني طرف اللسان  - ١٤
  .وأطراف الثنايا العليا

 ــ  مطبق  مستعل  رخو  جمهور  الظاء

ال  ــ  منفتح  مستفل  رخو  جمهور  ا

 ــ  منفتح  مستفل  رخو  مهموس  الثاء

باطن الشفة السفلى  -  ١٥
  .مع أطراف الثنايا العليا

 ــ  منفتح  مستفل  رخو  مهموس  الفاء

  ــ  منفتح  مستفل  رخو  جمهور  الواو  .ما بني الشفتني -  ١٦
إن  مقلقل  منفتح  مستفل  شديد  جمهور  الباء

  سكن

  ــ  منفتح  مستفل  متوسط  جمهور  املمي
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النون وامليم منبعثًا وهي الصوت الزائد على جسمي   الغنة  .اخليشوم -  ١٧
عن اخليشوم املركب فوق غار الفم األعلى يصدق هذا 
أنك لو أمسكت أنفك مل ميكن خروج الغنة وال يتغري 

  .الصوت بالنون لعدم الغنة املقدرة ا

  الصفات الالزمة للحروف
 ؛ فاحلرف إما أنه مهموس أو وتتوزع فيها احلروف بني الضدين  :صفات األضداد: اأولً

  :؛ وهي موضحةٌ باجلدول التايل جمهور وهكذا
وهو جريان النفَسِ ) احلس اخلفي( سمهالْ - ١

. مع احلرف فصار بالتصويت به نوع خفاء
  ) .فحثه شخص سكت: (واحلروف املهموسة

وضالْ : هدجهوهوامتناع النفس أن ) اإلعالن( ر
واحلروف  .جيري مع احلرف فريتفع التصويت به

  .بقية احلروف: اهورة
٢ - الشوهي قوة احلرف ) القوة( ةُد

يف خمرجه حىت امتنع الصوت أن 
جيري معه حال النطق به ألن الصوت 

واحلروف  .قد احنصر يف املخرج
  ).بكت أجد قط: (الشديدة هي

وضهاد : الرخوهي  جريان  ةُاو
الصوت مع احلرف حىت الن عند 

الرخوة هي واحلروف  .النطق به
بقية احلروف بعد حروف الشدة 

  .والتوسط

والتوبينيةال( طُس(: 
جريان بعض الصوت مع 

 .احلرف واحنصار بعضه
: واحلروف املتوسطة هي

  ).لن عمر(
وهو ارتفاع اللسان باحلرف إىل  الُءعتاالسـ  ٣

خص : (احلنك، واحلروف املستعل عندها هي 
  ).ضغط قظْ

وضهد : االسوهو أن ال يعلو به اللسان إىل  الُفَت
بقية :  جهة احلنك، واحلروف املستفل عندها

  .احلروف
وهو أن ينطبق على ) االلتصاق( اقبطْاِإلـ  ٤

 .خمرج احلرف من اللسان ما حاذاه من احلنك
صاد ضاد طاُء : (واحلروف املطبق عندها هي

  .العكسطباق االستعالء، ال من اإل ويلزم ).ظاٌء

وضهد  :االنفتوهو انفتاح ما بني ) االفتراق( اح
واحلروف  .اللسان واحلنك عند النطق باحلرف

  .املنفتح عندها هي بقية احلروف

 :ا هدوض، ) فر من لُب(وحروفها وهي سرعة النطق باحلرف خلروجه من ذلق اللسان أو الشفة ، ) اخلفة(ـ الذالقة  ٥
ة منها فقط بل ال بد من حرف ة األصول أو مخاسيوهو الثقل على اللسان حىت مينع أن تبىن كلمة رباعي )املنع(صمات اإل

  .صمات الدخل هلما يف جتويد احلروفوالذالقة واإل، بقية احلروف وحروفها مذلق، 
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  .وال يطلق على باقيها اسم مشعر بضد تلك الصفات : صفات الزمة لبعض احلروف: ثانيا 
  ا فوصاحلرف الذي ي  معناها  الصفة

١ - الصريف  حالصوت كالصوت اخلارج من  د
  .ضغطة ثقب

الصاد احلروف اليت من صفاا الصفري هي 
  .والزاي والسني

 الصوت عند النطقوهي اضطراب   ةلَلقَالقَ - ٢
باحلرف حال بيان سكونه حىت 

: ، ومراتبها أربعةيسمع له نربة قوية
عليه املشدد مث غري  الساكن املوقوف

فأصلها  ؛املشدد مث املوصول مث احملرك
ك كغنة النونثابت يف املتحر.  

؛ )قطب جد: (هي للقَقَاحلروف اليت ت
وذلك ألا شديدة جمهورة فاجلهر مينع النفس أن 

 ؛والشدة متنع أن جيري صوا ،جيري معها
ف يف بياا، فيضغط املتكلم فاحتاجت إىل التكلُّ

النطق ا ساكنة حىت تكاد خترج إىل شبه عند 
والراجح يف كيفيتها أا  ،حتركها لقصد بياا

واحلرف املقلقل يقرب : وقيل أقرب إىل الفتح
  .حركة ما قبله

وهو خروج احلرف من خمرجه من   نياللِّ - ٣
  .غري كلفة على اللسان

الواو والياء الساكنتان املفتوح ما : وحرفيه
  .حروف املدوكذا . قبلهما

وهو ميل احلرف بعد خروجه من   االحنراف - ٤
  .خمرجه ليتصل مبخرج غريه

؛ فمخرج الالم احنرف إىل الالم والراء
الراء احنرف عن خمرج طرف اللسان، و

النون إىل ظهر اللسان مع ميل قليل إىل جهة 
  .الالم

أي له قبول التكرار الرتعاد طرف   التكرير - ٥
به، وهو حلن جيب اللسان عند النطق 

  .التحرز منه

  .الراء

٦ - فَالتوهو انتشار الريح يف الفم وانبساطه   يش
حىت يتخيل أن الشني انفرشت حىت 

  .حلقت مبنشأ الطاء

  .الشني

٧ - االسأن ميتد الضاد باحلافة حىت يتصل   ةالَطَت
  .مبخرج الالم

  .الضاد 
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  )مجـاب عنه(االختبـــار األول 

  )درجة ٢٤= درجتان  ×٤×٣(  .أكمل البيت واكتب ثالثة أبيات بعده واشرح األبيات األربعة : األولالسؤال 
  ............... وصاد ضادٌ )  ٣(          ............. واآلخر الفرعي)   ٢(     ............  فاألول اإلخفاء  )١(

  )درجات ١٠= درجتان  ×٥(                            .)خطأ(أو عالمة  )صح(عالمة  ضع : السؤال الثاين
 (         )                                    .جيوز ملن يقرأ من طريق الشاطبية أن ميد املنفصل أو يقصره )١(
 (         )                  .يتفقان يف كل الصفات ما عدا صفة االستطالةاملعجمة والضاد  املشالة الظاء )٢(
 (         )                                                             .ة من وسط اللسانالياء املدي خمرج )٣(
 (         )                                 .نقف بألف مد) دعاًء(الوقف على التنوين املنصوب حنو  عند )٤(
  (         )          ).ن والقلم: (قول اهللا تعاىل حلفصٍ من طريق الشاطبية إدغام النون الساكنة يف جيوز )٥(

  )اتدرج ١٠=  درجتان× ٥(                    .اختر اإلجابة الصحيحة من بني القوسني  : السؤال الثالث
  )متجانسني كبري ـ متجانسني صغري ـ مثلني صغري(دغم إدغام ت) قالت طائفة(حرف التاء يف    )١(
  )ـ صفة الزمة ـ خمرج مقدر صفة عرضية(قلقلة الدال الساكنة    )٢(
 )اإلخفاء ـ اإلظهار ـ اإلدغام: (حكمها ) ترميهم حبجارة(امليم الساكنة يف    )٣(
 ).إدغامها ـ إظهارها ـ إخفاؤها: (جيب ) الضالني(الالم األوىل يف    )٤(
 ).ةالقلقلة ـ االحنراف ـ االستطال(من الصفات الالزمة حلرف الضاد    )٥(

  )اتدرج ١٢= درجتان × ٦(   .واحد لكل مصطلح لاعرف املصطلحات اآلتية مع ذكر مث:  الرابعالسؤال 
  القلقلة - املد العارض - االحنراف -الصفة العارضة  -الشدة   -اإلخفاء 

  )ةدرج ٢٤(                    : ذكر خمرج وصفات كل حرف من احلروف اآلتيةا: اخلامس السؤال
  ـ الالم ـ الزاي ـ الياء املدية الغني

  )ةدرج ٢٠= درجات  ٥×  ٤(                                                            : السؤال السادس
اذكر مواضع حروفها اليت تمد، ونوع املد فيه، . على مخسة أنواع من املد قريشسورة  تشتمل

  .وحكم كل نوعٍ منها، مع االستدالل من التحفة على ما تقول
  .مثال حريف مد من نوع املتصلِك واحدمن نوع  موضعنيال تذكر : ملحوظة 
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  )أجب عنه بنفسك(االختبــار الثاني 

  )درجة ٢٤= درجتان  ×٤×٣(  .واكتب ثالثة أبيات بعده واشرح األبيات األربعة أكمل البيت: السؤال األول
ٌ مدّ )   ٢(     ............  فاألول اإلظهار )  ١( ز ا ال)  ٣(          ............. و   ............... والطاء وا

  ) درجات ١٠= درجة  ٢×  ٥(     .ة املناسبةعبارالضع عالمة صح أو عالمة خطأ أمام :  السؤال الثاين
  (         ) .ليست بالم فعل وإمنا هي الم أمر ساكنة حكمها اإلظهار) ولريضوه وليقترفوا(الالم يف  )١(
  )   (                                               .يكون بالقصر فقط) هاأنتم(الوقف على املد يف  )٢(
  )   (                                                   .كلُّ مستفلٍ منفتح وليس كلُّ مطبقٍ مستعلٍ )٣(
 (        )                     .إدغام متجانسني صغري) يلهث ذلك(يدغم حفص الثاء يف الذال يف  )٤(
)٥( (          .                            جيوز يف املد التوسط واإلشباع) إذا وقفت على صواف    (  

  )درجة ١٠= درجة  ٢×  ٥(                .اختر اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:  السؤال الثالث
  .)القصر واإلشباع  -القصر والتوسط  –التوسط واإلشباع : (جيوز ) يشاء(عند الوقف على  )١(
 ).إظهارها ـ إدغامها ـ إخفاؤها(جيب عند حفص من طريق الشاطبية ) بل ران(الم بل يف  )٢(
  ).احلذف –التوسط  –القصر ) : (واملقيمي الصالة(حكم الياء الثانية يف  )٣(
 ).اإلقالب –اإلخفاء  –اإلدغام ) : (لنسفعا بالناصية(حكم التنوين يف  )٤(
  .)متجانسني صغري –ناقص  –كامل (بإدغام ) أمل خنلقكم(يقرأ حفص  )٥(

  )درجة ١٥= درجات  ٥×  ٣(       :            قبلهأبيات  أربعةأكمل البيت واكتب :  السؤال الرابع
)١(  َ ك ر ُ َ    )  ٣(        ............... وجيمع الفواحت   ) ٢(          .............أو ح   ................الرضاس

  )اتدرج ١٠= درجتان × ٥(   .واحد لكل مصطلح لاعرف املصطلحات اآلتية مع ذكر مث:  امسالسؤال اخل
  املتصلاملد  - اإلدغام الناقص  – غنةال - االستطالة  - قالباإل

  )ةدرج ٢٤(                    : ذكر خمرج وصفات كل حرف من احلروف اآلتيةا:  السؤال السادس
  املدية واوـ ال الدالـ  الضادـ  احلاء

  )اتدرج ٧(                                                                              :  السؤال السابع
  التعريف ، واحلروف اليت تتصف ا ؟: ما الفرق بني صفيت اهلمس والرخاوة من حيث 
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  وجوب التجويد وتعريفه: ثانيا
جِيب اشورتل القرآن (تعاىل  قول اهللالقرءان ل التجويد عند قراءةأحكام  مراعاةُ رع
، فال جيوز تالوته على غري الصورة اليت وصل إلينا ا؛ ) ورتلناه ترتيال(وقوله تعاىل  ،)ترتيال
التجويد واجب على الكفاية أو على كلِّ مشتغلٍ بتعليم القرآن، والقول بل قراءته ب: وقيل

األول هو األص غري اقتدار، وال يكلف اهللا مع اعتبار القدرة واالستطاعة إذ ال واجب بلكن ح
  .نفسا إال ما آتاها

 ، يالالزمة كاهلمس والتفش تاصفال من هقَّحرف ح لِّكُ هو إعطاُء:  يدوِجالتو
ومستقَّحهالزائد كاإلخفاء واملد الصفات العارضة من هوذلك بعد رد ، تحقيق خمرجهأصله بل ،

ظَ يف ذلك احلرف كَلْوأن تلَف كفْظبنمن غري زيادة من غري  وال نقصٍ ظريِه لًا ذلك كلِّهكَم؛ م
،فوال تعس تكلُّف ويؤخذ التجويد ي واملشافهة وتلقني القراءةلقِّبالت.   

وأما ضبط قواعد ومصطلحات علم التجويد ومعرفة دقائقه فهذا واجب على الكفاية ألنه 
  .وسيلة حلفظ هذا العلم

والتوحنوِلقراءة القرآن :  ةُالو وردى و،  هسما القراءة على الشيخ فتقَ سواٌء أداًءأمأَر 
  .خلفه بالالطَّ أَرقَو الشيخ أَرأو قَ حح له الشيخوص بالالطَّ

، والتدوير وهو  ، واحلدر وهو اإلسراع الترتيل وهو التؤدة : ومراتب القراءة ثالثة
  .أفضلها ، والترتيل التوسط بينهما

 الصوت وتنويع املقامات مع مراعاة نيسحت ؛ فقد يراد بهجملٌلفظٌ م بالقرءان يغنالتو
 على غري مرادلوقف االتصييت وختليط الروايات و ، وقد يراد بهستحبم جائز، وهذا التجويد
اليت ال مضغ فيها وال لَوك  اللطيفةُ العذبةُ والقراءة املطلوبة هي السهلةُ ، حرام مكروهوهذا 

ما أذن اهللا لشيء ما أذن : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ وال تعسف وال تصنع وال تكلُّف
لنيب حسبه نِ الصوت بالقرآن جيهر ( ،ويف لفظ ) :ى بالقرآنأخرجه البخاري ومسلم  –) يتغن-.  
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  الترقيق والتفخيم: ثالثًا
الترقيق هو تنحيف بِ احلرفجعليف الْ همجِخر نحفَيفًا ويف الصة ضيفًا ع ،وضه دالتفخوهو  يم
تسمني بِ احلرفجعليف الْ همجِخر ِسجا سيمما ويف الصفَيناوِقَ ةي.  

  :واحلروف من حيث الترقيق والتفخيم ستة أقسام
 . ما يرقَّق دائما ؛ وهي حروف االستفال عدا الالم والراء )١(
 .ما يفخم دائما ؛ وهي حروف االستعالء )٢(
 .ما أصلُه الترقيق وقد يفخم ؛ وهو الالم )٣(
 .ما أصلُه التفخيم وقد يرقَّق ؛ وهو الراء )٤(
 .مرقق ما يتبع ما قَبلَه ؛ وهو حرف املد ؛ وحذَّر من تفخيم ألف املد بعد )٥(
، وأما غنة اإلدغام وغنة احلرف الْمشدد ) غنة اإلخفاء(ما يتبع ما بعده ؛ وهي الْغنةُ  )٦(

  .فمرقَّقَةٌ لكون النون وامليم مرقَّقَتني

  :أحوال ترقيق الراء
 .وصال) فأسرِ(و) والعصرِ(و) القطرِ(و، )ويف الرقاب والغارِمني( ؛مكسورةإن كانت  )١(
: ؛ مثل وبعدها حرف استفالوقبلها كسرة أصلية متصلة  ساكنةإن كانت  )٢(

) يرضونه: (، فإن فقدت أحد هذه الشروط فال ترقَّق ؛ مثل)لشرذمة(و) مرية(
 ). فرقة(و) الذي ارتضى(و) إن ارتبتم(و) إِرجعوا(و) أُركض(و

غري مكسور ؛  مفصول وبعدها حرف استعالءوقبلها كسرة  ساكنةإن كانت  )٣(
) وال تصعر خدك(، ) أنذر قَومك: (د وقعت هكذا يف ثالثة مواضع فقط وهيوق
 ).فرقة(، ) إرصادا(، ) قرطاس: (وال ترقَّق الراء يف حنو، )فاصبِر صربا(، 

وقبلها كسرة أو ياء ساكنة أو ساكن قبله كسرة  إن كانت ساكنة وقفًا ال وصال )٤(
،  )خبري(، )قدر( يف حنوِ راَءال؛ فترقِّق  إال أن يكون هذا الساكن حرف استعالء

)رحكالوصل) الس وموالحظ يف كل ما تقدم أنَّ الوقف بالر ،. 
 . واإلمالة سبب للترقيق؛ حلفصٍ ألنه مييلها  )جمراها(راء  )٥(
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  الراء الدائرة بني التفخيم والترقيق
  الترقيق أوىل  التفخيم أوىل

وقبلها مستعلٍ ساكن  - املفتوحة وصال  - الساكنة وقفًا 
  .)مصر(؛ وهي راُء قبله كسر

) نذرِ( :؛ مثلالساكنة وقفًا وبعدها ياء حمذوفة للتخفيف
  .)أن أسرِ(و) فأسرِ( :؛ مثلأو للبناء ،)يسرِ(و

 ؛وقبلها فتح أو ضم -املكسورة وصال  -الساكنة وقفًا 
  .)بالنذرِ) (البشرِ( :مثل

وقبلها مستعلٍ  - وصال  املكسورة - الساكنة وقفًا 
  .)القطْرِ(وهي راُء  ؛ساكن قبله كسر

وقبلها ساكن مسبوق  - املكسورة وصال  - الساكنة وقفًا 
  .)العسرِ(و) والعصرِ( :مثل ؛بفتح أو ضم

الساكنة املتوسطة وقبلها كسر أصلي وبعدها مستعلٍ 
  .وقفًا، ومن يرقِّق له الوجهان )فرقٍ( :؛ وهيمكسور

  :أحوال تفخيم الم لفظ اجلاللة
ءآهللا (، ) قال عيسى ابن مرمي اللهم ربنا(، ) شهد اهللا(:  مثل؛ أن تقع بعد فتحٍ  )١(

ز من واحترِ. )اهللا ال إله إال هو(،  على اإلبدال أو التسهيل )خري أما يشركون
 .تفخيم اهلاء يف لفظ اجلاللة فإنه خطأ

)٢(  مثل؛ أن تقع بعد ضم :)رسولُ اهللا(  ،)مقالوا اللَّه.(  
  

  :مراتب التفخيم
تتفاوت حروف االستعالء السبعة يف التفخيم حبسب قوة صفاا ؛ فأقواها الطاء مث الضاد مث 

  ؛أربع مراتب للتفخيمالصاد مث الظاء مث القاف مث الغني مث اخلاء ، ولكلِّ حرف منها 
، ويلحق ا حرف الراء املفتوحة اليت بعدها ) غَائبني(و) صابرا( املفتوح الذي بعده ألففأعالها 

  ).يراءون(ألف 
) أَصربهم(، ويلحق به الساكن املسبوق بفتح ) ظَلَّ(و) وصدق( املفتوح الذي ليس بعده ألفمث 
  ).يغلب(و

  ).محونمقْ(و) يطْعمون(، ويلحق به الساكن املسبوق بضم ) وطُبع(و) وضربت( املضموممث 
) منِ اغترف(و) نذقْه(و) اقْرأ(، ويلحق به الساكن املسبوق بكسر ) قتاال(و) طباقًا( املكسورمث 
  .اورا الراء الْمفَخمة) إخراجا(، ويستثىن اخلاء يف حنو )زيغ(و
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   أحكام التجويد وقواعده بيان: رابعا
اجلزرية جمموعة نفيسة من أحكام التجويد ذكر اإلمام ابن اجلزري رمحه اهللا يف املقدمة 

  :وقواعده اليت ينبغي أن يراعيها قاريء القرءان ؛ وبيان هذه األحكام كاآليت 
  ).التفخيم والترقيق(، وقد مر يف  ترقيق احلروف املستفلة: ١

٢ :دالْم ف؛ يف كل حال  التحذير من تفخيم أَل ىل قد يؤدي إ اإذ انفتاح الفم عند النطق
، ) طال: (إال إذا جاءت بعد حرف مفَخم مثل ، وإمنا ألف املد ال تفَخما دائم اتفخيمه

  ). الباطل: (فإن جاءت بعد مرقَّقٍ فال بد من ترقيقها مثل
يف مواضع قد يسبق اللسان إىل تفخيمها  وامليم والباء التحذير من تفخيم اهلمزة والالم: ٣

والمي ) لنا(، والم لفظ )هللا(، وكالم اجلر يف )اهللا(و) اهدنا(و ) أعوذ(و ) احلمد(كهمز 
، ) مرض(و ) خممصة(، وميم )وال الضالني(و ) على اهللا(والم احلرف يف ) وليتلطف(لفظ 
ىل تفخيم هذه احلروف ، وإمنا يسبق اللسان إ)بذي(و ) م(و ) باطل(و ) برق(وباء 

املرققة إما لالبتداء أو اورا احلرف الْـمفَخم أو احلرف الرخوي، ولكن ال يبالغ يف 
  .ترقيق الباء ألا تصري كأا ممالة

لئال تشتبه الباء بالفاء واجليم بالشني ؛  احلرص على الشدة واجلَهرِ يف حريف الباء واجليم: ٤
  ).الفجر(و ) حج(و ) اجتثت(و ) ربوة(و ) الصرب(و ) حب(كـ 

؛ والقلقلة يف الساكن املوقوف عليه أبني  تبيني صفة القَلْقَلَة حال سكون احلرف املقلقل: ٥
من الساكن املوصول، وهي يف املوقوف عليه املشدد أبني من املخفف، فالقلقلة ثالث 

، وأقوى حروف القلقلة )جيمع(مث يف حنو ) حميطْ(مث يف حنو ) باحلق(مراتب؛ أعالها يف حنو 
  .القاف لقوا وضغطها يف خمرجها

لكوا حرف مستفلٌ جاور ؛  )احلق(و ) أحطت(و ) حصحص(تبيني حرف احلَاِء يف : ٦
  .حرفًا مستعلٍ
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) يسطون(اورا التاء الشديدة ، وكذلك يف ؛  )مستقيم(تبيني حرف السنيِ يف : ٧
، وإذا أتى لفظ هو بالسني يشبه لفظًا هو  اورما الطاء والقاف املفخمتان؛ ) يسقون(و

  ).  قسمنا(و) يسحبون(و) أسروا(:حنو ؛ بالصاد وجب بيان كلٍّ وإال التبس 
، ، ومراتب التفْخيم ، وأحوال تفخيم الم لفظ اجلاللة أحوال ترقيق الراء: ١٠و ٩و ٨

  ).والترقيقالتفخيم (وقد مر مجيع ذلك يف 
) بسطت(و) أحطت( :حنو؛  تبيني إطباق الطاء عند إدغامها يف التاء إدغاما ناقصا: ١١
أو عدم ) أمل خنلقكم(يف إبقاء استعالء القاف من قوله تعاىل  القراء، وقد اختلف  )فرطتم(و

  . روء به حلفصاملقهو إبقائها، والثاين هو املختار البن اجلزري و
ألن ) ضللنا(و) جعلنا(كـ ؛  سكون الالم إذا وقع بعدها نون احلرص على بيان: ١٢

اللسان يسرِع إىل إدغامها يف النون ملا بينهما من التقارب، وإذا أظهرا فال تبالغ يف 
عند حروف احللق يف  سكون النوناإلظهار حىت تقلقلها أو تحركها، واحلرص على بيان 

أو ) املغضوب(لئال تحرك يف حنو  سكون الغنيلئال ختفى، واحلرص على ) أنعمت(حنو 
  ).يغشى(تبدل خاًء يف حنو 

، )حمظور(لئال تشتبه بالظاء املطبقة من ) حمذورا(من  ختليص انفتاح حرف الذال: ١٣
، )عصى(لئال تشتبه بالصاد املطبقة من ) عسى(من  انفتاح حرف السني ختليصوكذلك 

وكذلك يفعل يف كل حرفني . ال يتميزان إال بالصفةوهذا التفاق احلرفني يف املخرج ف
  .متفقني يف املخرج وخمتلفني يف الصفة

) فتنة(و) تتوفاهم(و) بشرككم( :يف حنوِ الكاف والتاء مراعاة صفة الشدة يف حريف: ١٤
وذلك مبنع جريان النفس مع ثباما يف خمرجيهما قويتني، وإمنا خص هذه األمثلة بالذكر 

) وليي(اللفظ باملكرر على اللسان؛ فاحرص على بيان كلِّ حرف تكرر حنو لصعوبة 
واحلاصل أنه البد أن يراعى يف كلِّ حرف صفته من جهرٍ أو ). الراجفةَ تتبعها(و) يرتدد(و

  .مهسٍ، وشدة أو رخاوة وغري ذلك بعد متكينه يف خمرجه
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  .ل املتجانسني الصغري يف حاالت معينة، وإدغام أو إدغام أول املثلني الصغري: ١٥
، ووجوب إظهار الواو )يف يوم(كـ؛  وجوب إظهار الياء املدية إن التقت حبرف الياء: ١٦

وكذلك جيب إظهار ). اتقَوا وءامنوا(خبالف ) قالوا وهم(املدية إن التقت حبرف الواو كـ
) سبحه: (، واحلاء الساكنة عند احلاء يف)قلْ نعم(الالم الساكنة إذا تقدمت على النون كـ

ْ قُلوب: (لئال تدغم للتقارب، والغني الساكنة عند القاف يف لتغايرمها، والالم ) ال تزغ
  ).فالْتقمه: (الساكنة عند التاء يف

  ).وستأيت(، وذكر أصول الظاءات املشالة يف القرءان  متييز الضاد من الظاء: ١٧
: ؛ حنوفإذا التقتا لَزِم بيان خمرج كلٍّ منهما ؛  إن تالقيا الظاءبيان الضاد من وجوب : ١٨
  .املعىناللفظ ويفسد وذلك لئال ختتلطا ف؛ ) يعض الظَّامل(و) أنقض ظَهرك(
، وبيان  )اضطررمت(و) اضطر(كــ؛  بيان الضاد إذا التقت بالطاء وكذلك يلزم: ١٩

 ؛وبيان الظاء إذا التقت بالتاء ، )فقبضت(و) خضتم(كــ؛ الضاد إذا التقت بالتاء 
  لئال يسبق اللسان إىل إدغامها،) أوعظت(كــ

) جباههم(كـ؛ أو غريمها  أو هاًء أي ختليصها إذا جاورت ياًء؛  تصفية حرف اهلاء:  ٢٠
والتصافها بصفات ،  وذلك ألن اهلاء حرف خفي، ) يزكيهم(و) عليهم(و) ظهورهم(و

  ).إن ربه كان به بصريا(وقعت ضمريا كقوله تعاىل الضعف ولذلك قويت بالصلة إذا 

  اتاءالظَّ: خامسا
، وبعض الناس خيرجها من خمرج يف النطق ا كانت الضاد املعجمة أصعب احلروفملَ

  .يف القراءة لئال ختتلطا فيفسد املعىن وجب التمييز بينهما ؛ الظاء املشالة

  والفرق بينهما من ناحيتني ؛
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حافة اللسان  مستطيلة إىل قريب من رأسه مع ما  ؛ إذ الضاد خترج من املخرج :أوهلما
 أما الظاء فتخرج من ، أو من اجلهة اليمىن) وهو األكثر(يليها من األضراس من اجلهة اليسرى 
  . بني طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا

  .الالمأن ميتد الضاد باحلافة حىت يتصل مبخرج صفة االستطالة ؛ وهي : وثانيهما
أصول الظاءات املشالة اليت وردت يف ) املقدمة(وقد ذكر ابن اجلزري رمحه اهللا يف 

 متفق -  لفظًا -القرءان الكرمي لتمييزها عن الضاد املعجمة ، وعدد هذه األصول ثالثون أصال 
  :مختلَف فيه ، وبياا يف اجلدول التايل  واحد ولفظٌ، عليها 
  

  مثلةاأل  املواضععدد   املعىن  املادة  

في   ١
  الظَّْعِن

الرحلة من مكان 
  إىل مكان

  )يوم ظعنكم ويوم إقامتكم: (وهو  ١

املتقني  إنَّ( – )وظللنا عليكم الغمام(: منها  ٢٢    ِظلُّ  ٢
  )عذاب يوم الظلة( – )يف ظالل وعيون

  )وحني تظهرون - من الظهرية (: ومها  ٢  منتصف النهار  ْهِرظُّال  ٣

  )ليوم عظيم( – )وهلم عذاب عظيم(: منها  ١٠٣  العظَمة  ُعْظُم  ٤

إن كل ( – )حافظوا على الصلوات(: منها  ٤٢    اْلِحْفِظ  ٥
  )نفس ملا عليها حافظ

  )وحتسبهم أيقاظًا وهم رقود(: وهو  ١  اليقظة ضد النوم  َأْيِقْظ  ٦

  )انظرونا نقتبس( – )وال هم ينظرون(: منها  ٢٠  املهلة والتأخري  وأْنِظْر  ٧

  )ا خنرةعظام( – )وانظر إىل العظام(: منها  ١٥    َعْظم  ٨

  )أنقض ظهرك( – )وراء ظهورهم(: منها  ١٦  خالف البطن  َظْهِر  ٩

  )ما يلفظ من قولٍ(: وهو  ١  التلَفُّظ  اللَّْفِظ  ١٠
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١١    

  

  َظاِهْر

  
مادته مفيدة (

ة معانلست(  

وظاهره ( – )وذروا ظاهر اإلمث وباطنه: (منها  ١٣  ضد الباطن
  )من قبله العذاب

  )ليظهره على الدين كله(: منها  ٨  العلو واالنتصار

  )إم إن يظهروا( – )اوكيف وإن يظهر: (اومه  ٢  الظفر

وأظهره ( – )الذين مل يظهروا على عورات: (وهي  ٣  االطالع واإلحاطة
  )فال يظهر على غيبه أحدا( – )اهللا عليه

  )تظاهرون عليهم باإلمث والعدوان(: منها  ١٢  التعاون

 والذين( –) منكم ظاهروني الذين: (وهي  ٣  الظهار
تظاهرون منهن االئي ( –) من ظاهروني

  )أمهاتكم

  )ا تلظىفأنذرتكم نار( – )كال إا لظى: (ومها  ٢  من أمساء جهنم  َلَظى  ١٢

  )وحناسيرسل عليكما شواظ من نار (: وهو  ١  هلب ال دخان معه  ُشَواِظ  ١٣

  )وهو مكظوم( – )والكاظمني الغيظ: (منها  ٦  جترع الغيظ وحتمله  َكْظٍم  ١٤

وضع الشيء يف غري   َظَلَما  ١٥
  موضعه

  )فتكونا من الظاملني(: منها  ٢٨٨

  )واغلظ عليهم( – )اولو كنت فظ(: منها  ١٣  الغالظة ضد الرقة  ُأْغُلْظ  ١٦

من ( – )ظلماتوتركهم يف (: منها  ٢٦  ضد النور  َظالَم  ١٧
  )الظلمات إىل النور

  )وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر: (وهو  ١  الظُفْر معروف  ُظْفٍر  ١٨

  )فهل ينظرون إال( – )هل ينظرون إال: (منها  ٢٦  االرتقاب  اْنَتِظْر  ١٩

وأنك ال تظمؤ ( – )ال يصيبهم ظمأ(: منها  ٣  العطش  َظَما  ٢٠
  )احيسبه الظمئان ماًء( – )فيها
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  )من بعد أن أظفركم عليهم: (وهو  ١  الغلبة والنصر  َأْظَفَر  ٢١

  َظنًَّا  ٢٢

  َكْيَف َجا
    الشك

٦٩  

  )وتظنون باهللا الظنونا(: منها

  )الذين يظنون أم مالقوا رم(: منها  اليقني

  َوِعظ  ٢٣
 سوى(

  )عضين

التخويف من 
عذاب اهللا 

  والترغيب يف ثوابه

  )ذلكم توعظون به( – )وموعظة للمتقني: (منها  ٢٤
  )جعلوا القران عضني(: وليس منها

  من عضه مبعىن فرقة

َظلَّ النحل   ٢٤
  زخرٌف سوى

وظلت ظلتم 
  وبروٍم ظلوا 

كالحجر 
ظلت شعرا 

نظلُّ 
  يظللن

    دام أو صار
٩  

بالنحل  )اظل وجهه مسود(: ؛ وهيعد حمالَّها
فظلتم (بطه،  )ظلت عليه عاكفًا(والزخرف، 

بالروم،  )لظلوا من بعده(بالواقعة،  )هونتفكَّ
 )فظلت أعناقهم(باحلجر،  )فظلوا فيه يعرجون(
فيظللن (كالمها بالشعراء،  )فنظل هلا عاكفني(و

  .بالشورى )رواكد
وما سوى هذه املواضع فإنه بالضاد؛ ألنه ليس 

  .مبعىن الدوام أو الصريورة
  )اربك حمظوروما كان عطاء : (وهو  ١  املنع واحلجر  محظوًرا   ٢٥

مع   ٢٦
  المحتظِر

  )فكانوا كهشيم احملتظر: (وهو  ١  صاحب احلظرية

وكنت   ٢٧
  َفظًّا

  )ولو كنت فظا غليظ القلب: (وهو  ١  الغلظة والتجايف

وجميع   ٢٨
ـَِر    النَّظ
إال بويل 

هل وأولى 
  ناضره

الرؤية بعني 
الرأس أو بعني 

  القلب

أومل ( – )وتراهم ينظرون إليك: (منها  ٨٤
  )ينظروا يف ملكوت

لقَّاهم نضرة (و ،باملطففني) نضرة النعيم: (وليس منه
األوىل بالقيامة؛ ثالثتها من ) ناضرة(و ،باإلنسان) وسرورا

  .النضارة مبعىن احلسن واإلضاءة

  واْلَغْيِظ   ٢٩
ال الرعِد 

  )من الغيظ زميت( – )قل موتوا بغيظكم: (منها  ١١  شدة الغضب
وغيض ( ،بالرعد) تغيض األرحام: (منه وليس
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؛ لكوما من الغيض مبعىن النقص، وال ود) املاء  وهوٍد قاصره
  .إىل غريمها وضعنيذين امله تتجاوز

  واْلَحظِّ   ٣٠
ال الحضِّ 
  على الطعاِم

  )إال ذو حظٍّ عظيم( – )أال جيعل هلم حظا: (منها  ٧  النصيب
باحلاقة واملاعون، ) حيض على وال: (وليس منه

  .مبعىن الْحثّ والتحريض؛ بالفجر) وال حتاضون على(

وفي   ٣١
َضِنيٍن 
الخالف 

  سامي

بالتكوير؛  )وما هو على الغيب بضنني: (وهو  ١  
قرأها ابن كثري وأيب عمرو والكسائي بالظاء مبعىن 
متهم، وقرأها الباقون بالضاد مبعىن خبيل، واخلالف 

  .سامي أي عالٍ مشهور
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بتداء: الباب الرابع    الوقف و
القراءة، ويكون هو قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنا يتنفَّس فيه عادةً بنية استئناف :  لوقفا

  .على رؤوس اآلي وأواسطها، وال يكون يف وسط الكلمة وال فيما اتصل رمسا
  .هو الشروع بعد قطعٍ أو وقف:  واالبتداء

  :احلاجة إىل تعلُّّم الوقوف
اِإلميانَ قَبلَ لَقَد عشنا برهةً من دهرٍ وأَحدنا يرى : "قال عبد اِهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

مرها الْقُرآن، وتنزِلُ السورةُ علَى محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَنتعلَّم حاللَها وحرامها، وأَ
رآنَ، ثُم لَقَد رأَيت الْيوم وزاجِرها، وما ينبغي أَنْ نوقَف عنده منها، كَما تعلَّمونَ أَنتم الْيوم الْقُ

رِي مدال يو ،هتماتإِلَى خ هتحفَات نيا بأُ مقْرفَي ،انلَ اِإلميآنَ قَبالْقُر مهدى أَحتؤالًا يرِج هرا أَم
  ".ر الدقْلِوال زاجِره، وال ما ينبغي أَنْ يقف عنده منه، وينثُره نثْ

  .وهو رديء التمر ويابسه: -بفتح الدال املهملة بعدها قاف مفتوحة  - ، والدقل)صححه احلاكم ووافقه الذهيب(

  الوقف أقسام: أوال
١-  بالرسم العثماين : االختباري طلب من القاريء بقصد االمتحان، وهو متعلِّقوهو الذي ي

: وحكمه لبيان املقطوع من املوصول، وارور من املربوط، والثابت من احملذوف؛ 
  .؛ لكن يبتديء بعده مبا يصلح االبتداء به اجلواز

٢-  و حنو ذلك؛ وهو الوقف عند ضيق النفس والتعب أو عند النسيان أ: االضطراري
  .؛ لكن يبتديء بعده مبا يصلح االبتداء به اجلواز للضرورة: وحكمه 

٣-  ى : االختياريفهم منه معنعلى ما ي قَفه القاريُء باختياره ؛ فإن ودقصوهو الذي ي
 مفهالوقف عليه لكونه ال ي نحسعلى ما ال ي قَفام أو الكايف أو احلسن، وإن وفهو الت

  .معنى فهو القبيحمنه 
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  :أقسام الوقف االختياري
 لهـمثاأل حكمه تعريفه 

هو الذي ال تعلّق  التام
له مبا بعده ال 
 لفظًا وال معنى

ن الوقف يحس
عليه واالبتداء 

 مبا بعده

إن (، .)إياك نعبد وإياك نستعني . مالك يوم الدين (
 لقد أضلين(، )وإىل عاد أخاهم هودا. العاقبة للمتقني 

وكان الشيطان لإلنسان . عن الذكر بعد إذ جاءين 
 ..)وإنكم لتمرون عليهم مصبحني وباليل (، )خذوال

هو الذي تعلَّق  الكايف
مبا بعده معنى ال 

 لفظًا

ن الوقف يحس
عليه واالبتداء 

 مبا بعده

)م مرضيف قلو ( ،كاف)اأكفى ) فزادهم اهللا مرض
  .منهماأكفى ) مبا كانوا يكذبون(منه، 

أن يتعلَّق املتقدم باملتأخر من حيث املعىن  التعلُّق املعنوي
ال من حيث اإلعراب؛ كاإلخبار عن أحوال املؤمنني أو 

 .الكافرين أو متام قصة

هو الذي تعلَّق  احلسن
مبا بعده لفظًا 

إن كان (ومعنى 
 )يفهم منه معنى

جوز الوقف ي
عليه وال جيوز 

االبتداء مبا بعده 
إال أن يكون 

 رأس ءاية

. احلمد هللا رب العاملني (، )رب العاملني. احلمد هللا (
  .)الرمحن الرحيم
أي من حيث اإلعراب كصفة موصوف  التعلُّق اللفظي

 .أو عطف أو مضاف إليه أو خرب

الوقف على ما ال  القبيح
يتم معناه 

كاملضاف والرافع 
والناصب والشرط 

 واملوصوف

ال يقف عليه إال 
اضطراره حال 

وال جيوز 
 االبتداء مبا بعده

وقالوا إن نتبع اهلدى (، )املستقيم. اهدنا الصراط(
. اهللا. أم خيافون أن حييف(، )نتخطف من أرضنا. معك
  ).عليهم

املعىن؛ إليهامه  دفِسما ي: وأقبح من الوقف القبيح
وإن كانت واحدة فلها النصف : (مثل. خالف املقصود

 .)وألبويه
  

  ؟يحرم الوقفمىت 
ه ال جيوز الوقف على كلمة كذا ن أنما قاله أئمتنا م:  قال الشيخ املرصفي رمحه اهللا

الذي حيسن يف القراءة ويروق  -بالياء املثناة حتت  - ون بذلك الوقف االختياري يدرِما ي؛ إن وكذا
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يف التالوة، وال يريدون به أنه حرام ؛ إذ ليس يف  أو مكروهيأمث  القرآن الكرمي وقف واجب
؛ ألنَّ يأمث القارئ بفعله القارئ بتركه أو حرام الوصل والوقف ال يلَّدان على معنختل ى حىت ي

ما، وإنبذهاما يتصف الوقف باحلرمة إذا كان هناك سبب يؤدي إليها فيحرحينئذ، كأن  م
أو على لفظ  )ال يستحيي(أو على لفظ  )هإل(قصد القارئ الوقف من غري ضرورة على لفظ 

واهللا ال (، )واهللا ال يستحيي من احلق(، )وما من إله إال إله واحد: (يف قوله تعاىل )ال يهدي(
  .إذ ال يفعل ذلك مسلم قلبه مطمئن باإلميان ...، وما شابه ذلك )يهدي القوم الفاسقني

  :- أو وقف جربيل -وقف السنة 
ينبغي للقارئ أن يتعلَّم وقف جربيل ؛ فإنه كان يقف يف : قال اإلمام السخاوي رمحه اهللا 

 -، والنيب }فَاتبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا{: ، مث يبتدئ}صدق اللَّه{: عمران عند قولهسورة آل 
يقف يف سورة البقرة،  - صلى اهللا عليه وسلم  - يتبِعه، وكان النيب -صلى اهللا عليه وسلم 

قَالَ سبحانك {: يقف على قوله ، وكان}فَاستبِقُوا الْخيرات{: وسورة املائدة عند قوله تعاىل
قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم{على وكان يقف ، :}و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذقُلْ ه{ ،

نِي{: مث يبتدئعبنِ اتما وأَن ةريصلَى بع{على وكان يقف ، :}َثالْأَم اللَّه رِبضي كالَكَذَل{ ،
ى{: مث يبتدئنسالْح هِمبروا لابجتاس ينلَّذل{على وكان يقف ، :}الَقَهخ امعالْأَنمث }و ،

ٌء{: يبتدئفا ديهف لَكُم{على وكان يقف ، :}قًاكَانَ فَاس نا كَمنمؤكَانَ م نمث }أَفَم ،
ونَ{: يبتدئوتسلَا ي{على وكان يقف ، :} ىعسي ربأَد فحشر) ٢٢(ثُم{مث يبتدئ ، :

لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف {: ، وكان يقف على})٢٤(فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى ) ٢٣(فَنادى {
يتعمد الوقف على  -صلى اهللا عليه وسلم  - ، فكان }تنزلُ الْملَائكَةُ{: ، مث يبتدئ}شهرٍ

تلك الوقوف، وغالبها ليس رأس آية، وما ذلك إلَّا لعلم لَدنيٍ علمه من علمه، وجهِلَه من 
هوأفعال هةٌ يف مجيع أقوالنس هاعبهِلَه، فاتج.  
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الْ: اثانيقْوف ى الْلَعوالْ وعِطُقْمموولِص  
  .إىل كلمتني ةًولَصفْيف املصاحف العثمانية مقطوعةً؛ أي م رسمت كلمة لُّهو كُ املقطوع

  .لةً كلمةً واحدةًصتيف املصاحف العثمانية موصولةً؛ أي ماملرسومة هو الكلمة  واملوصول
أن يقف القاريء على املقطوع رمسا عند االضطرار :  وفائدة معرفة املقطوع واملوصول
 .انقضائهأو االختبار، وعلى املوصول عند 

والكلمات اليت ترسم يف املصاحف مقطوعةً تارة وموصولةً تارةً أخرى عشرون كلمة ؛ 
  :وبياا كاآليت

  :وهي؛ بعشر مواضع  )ال(عن ) أنْ( ةًعوقط؛ وقد رسمت م )نْ الأَ: (األوىل الكلمة 
 السورة واآلية عــالموض نصُّ المتن 

 ١١٨: التوبة ﴾ ملْجأَ من اللَّه إِلَّا إِلَيه لَاأَنْ  وظَنوا ﴿ مـع ملْجأَ ١

 ١٤: هود ﴾ إِلَه إِلَّا هو فَهلْ أَنتم مسلمونَ وأَنْ لَا ﴿ ولَا إِلَـه إِلَّا ٢

٣ نياسوا يدبعتطَانَ أَنْ لَا ﴿ ويوا الشدبع٦٠: يس ﴾ ت 

٤ ـودأَنْ لَا ﴿ ثَانِـي ه كُملَيع افي أَخإِن وا إِلَّا اللَّهدبع٢٦: هود ﴾ ت 

٥ رِكْنشلَى ﴿ لَا يع كنايِعبئًا أَنْ لَا ييش بِاللَّه رِكْنش١٢: الممتحنة ﴾ ي 

٦ ـرِكشت ﴿ تيكَانَ الْبم يماهرإِبا لأْنوإِذْ بئًا أَنْ لَا ويبِي ش رِكش٢٦: الحج ﴾ ت 

٧ لَنخدأَنْ لَا ﴿ ي نيكسم كُملَيع موا الْيهلَنخد٢٤: القلم ﴾ ي 

 ١٩: الدخان ﴾ تعلُوا علَى اللَّه وأَنْ لَا ﴿ تعلُوا علَى ٨

 ١٦٩: األعراف ﴾ يقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق أَنْ لَا ﴿ أَن لَّا يقُـولُوا ٩

 ١٠٥: األعراف ﴾ أَقُولَ علَى اللَّه إِلَّا الْحق أَنْ لَا حقيق علَى ﴿ أَقُـولَال  ١٠

 ٨٧: األنبياء )والقطع أوىل( ﴾ إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك أَنْ لَا فَنادى في الظُّلُمات ﴿: اختلفَت املصاحف العثمانية يف

فيه، اتفقَت املصاحف العثمانية  لَفتخماملقطوعة واملوضع الْاملواضع العشرة السابقة هذه وما سوى 
، ٣٨: ﴾ النجمتزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى أَلَّا﴿  :قوله تعاىل: ، مثل)أال(، فتصبح هكذا )أن ال(على وصل 

  .﴾ إِننِي لَكُم منه نذير وبشري تعبدوا إِلَّا اللَّه أَلَّا ﴿): ٢آية (املوضع األول من هود و
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املؤكدة يف ) ما(عن  ةًعوقطمالشرطية ) إنْ(وقد رسمت ؛  )انْ مإِ: (الثانيةالكلمة 
  :؛ وهوموضع واحد 

١ دعا بِالرا ﴿ إِن مإِنْ مو كنفَّيوتن أَو مهدعي نالَّذ ضعب كنرِي٤٠: الرعد ﴾ ن 
: ، مثل)إما(فيه، فتصبح هكذا ) إنْ ما(وما سوى هذا املوضع اتفقَت املصاحف العثمانية على وصل 

  ).٢٠٠: األعراف( ينزغَنك من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ بِاللَّه﴾ وإِما ﴿: قوله تعاىل

للمشاركة يف اللفظ أينما جاَءت يف بالنظر ) ما(املفتوحة بـ) أم(يقصد :  )واملَفْتـوح صـلْ(
  ).١٤٣: األنعام( أَما اشتملَت علَيه أَرحام الْأُنثَيينِ﴾ ﴿ :، مثل قوله تعاىل)أما: (القرآن الكرمي، هكذا

  :املوصولة يف موضع واحد وهو) ما( عن) عن... ( وااقْطَع ؛ )ام نع: (الكلمة الثالثة

 ١٦٦: األعراف ﴾ فَلَما عتوا عن ما نهوا عنه قُلْنا لَهم ﴿ وعن ما نهوا ١

، )عما(فيه، فتصبح هكذا ) عن ما(وما سوى هذا املوضع اتفقَت املصاحف العثمانية على وصل 
  ).٨٥: البقرة( ﴾ وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ ﴿: قوله تعاىل: مثل

  :يف موضعني اتفاقًا ومها) ما(عن ) من(اقطعوا ؛ ف )ام نم(: الكلمة الرابعة

١ لَكا من مم : روم ﴿ لْ لَكُما هم نم كُمانمأَي لَكَت٢٨: الروم ﴾ م 

 ٢٥: النساء ﴾ ملَكَت أَيمانكُم من فَتياتكُم فَمن ما ﴿ النسـا ٢

نيقافاملُن لْفة يف خقُوا ﴿: اختلفت املصاحف العثمانيفأَنو  نم
 .والقَطْع أوىل ﴾ رزقْناكُم من قَبلِ ما

 ١٠: المنافقون

فيه، فتصبح هكذا ) من ما(وما سوى املواضع الثالثة السابقة اتفقَت املصاحف العثمانية على وصل 
  ).٢٣: البقرة( نزلْنا علَى عبدنا﴾ مما ريبٍ﴿وإِنْ كُنتم في : قوله تعاىل: ، مثل)مما(

  :يف أربعة مواضع بال خالف وهي) من(عن ) أم( اقطعوا؛  )منم أ(: اخلامسةالكلمة 

 ١٠٩: التوبة ﴾ أَسس بنيانه أَم من خير ﴿ أَم من أَسسا  ١

٢ لَـتفُص ﴿ ريخ نم ي  أَمأْتيةاميالْق موا ين٤٠: فصلت ﴾ آم 
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 ١٠٩: النساء ﴾ يكُونُ علَيهِم وكيالً أَم من ﴿ النسـا ٣

 ١١: الصافات ﴾ خلَقْنا أَم من ﴿ أَهم أَشد خلْقًا وذبحٍ ٤

، )أمن(فيه، فتصبح هكذا ) أم من(وغري هذه املواضع األربعة اتفقَت املصاحف العثمانية على وصل 
  ).٦٢: النمل( ﴾ يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه أَمن ﴿ : قوله تعاىل: مثل

  :يف موضعيها بالبقرة ومها) ما(عن ) حيثُ(واقطعوا ؛  )حيثُ ما: (الكلمة السادسة

 ١٤٤: البقرة ﴾ كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره وإِنَّ الَّذين وحيثُ ما ﴿ حيثُ ما ١

 ١٥٠: البقرة ﴾ كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره لئَلَّا يكُونَ وحيثُ ما ﴿ ٢

حيث وقعت يف القرآن ) لَم(وح عن الْمفْت) أَنْ(واقطعوا  ؛ )أَنْ لَم: (الكلمة السابعة
  :وذلك يف مواضع كثرية منها؛ الكرمي 

 ١٣١ :األنعام ﴿ ذلك أَنْ لَم يكن ربك ﴾ وأَن لَّـمِ املفتوح ١

٢ ﴿ بسحأَي أَنْ لَم دأَح هر٧: البلد ﴾ ي 

ا(: اسعةالكلمتني الثَّامنة والتا(و) إنَّ م؛ )أنَّ م  
  :يف موضع واحد فقط وهو) ما(عن  املكسور )إنَّ(واقطعوا 

١ امعا الَانإِنَّ م ا ﴿ كَسرإِنَّ م ونَ لَآتدوع١٣٤: األنعام ﴾ ت 

  :ومها) يدعون(يف موضعني جاءت معها كلمة ) ما(املفتوح عن ) أنَّ( واقطعوا
 ٦٢: الحج ﴾ هو الْباطلُيدعونَ من دونِه  وأَنَّ ما ﴿ واملَفْتوح يدعونَ معا ١

 ٣٠: لقمان ﴾ يدعونَ من دونِه الْباطلُ وأَنَّ ما ﴿ ٢

  :ومها -  والوصل فيهما أوىل - نية يف موضعني وقد اختلفَت املصاحف العثما
 ٤١: األنفال ﴾ غَنِمتم من شيٍء أَنما واعلَموا ﴿ وخلْف االنفَالِ  ١

 ٩٥: النحل ﴾ عند اللَّه هو خير لَكُم إِنما ﴿ وقَعاونحلٍ  ٢
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 ﴾ توعدونَ لَصادق إِنما ﴿: وما سوى ذلك فاحلكم الوصل يف الكلمتني؛ مثل قوله تعاىل
  ).١٠٨: األنبياء( ﴾ إِلَهكُم إِلَه واحد أَنما قُلْ إِنما يوحى إِلَي ﴿: ، وقوله تعاىل)٥: الذاريات(

  :يف موضع واحد فقط باتفاق وهو) ما(عن ) كُل(واقطعوا ؛  )كُلّ ما(: الكلمة العاشرة
١ وهمأَلْتا سكُلِّ مو ﴿ نم اكُمآتا وكُلِّ م وهمأَلْت٣٤: إبراهيم ﴾ س 

 ٩١: النساء أوىلوالقطع ﴾  ردوا إِلَى الْفتنة كُلَّ ما ﴿ واخــتـلــف ردوا

  :واختلف أيضا يف ثالثة مواضع أخرى مل يذكرها الناظم يف منظومته وهي
 ٤٤: المؤمنون والقطع أوىل ﴾ جاَء أُمةً رسولُها كَذَّبوه كُلَّ ما ﴿  ٢

 ٣٨: األعراف والوصل أوىل ﴾ دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها كُلَّما ﴿  ٣

 ٨: الملك والوصل أوىل ﴾ أُلْقي فيها فَوج كُلَّما ﴿  ٤

قوله : ، مثل)كُلَّما(باتفاق املصاحف العثمانية، هكذا ) ما(بـ ) كُل(وغري ما ذكر يقرأ بوصل 
  ).٥٦: النساء( ﴾ نضجت جلُودهم كُلَّما ﴿: تعاىل

يف موضع واحد، ) ما(عن ) بِئْس(يف قطع  اختلف؛  )ما بِئْس: (الكلمة احلادية عشرة
  :واتفقوا على وصلها يف موضعني، وما عدا ذلك فبالقطع

 ٩٣: البقرة والوصل أوىل﴾  يأْمركُم بِه إِميانكُم بِئْسما ﴿ قُلْ كَذَا قُلْ بِئْسما ١

١  ـفلُ صصالْوو
 خلَفْتمونِي 

بالوصل ﴾  من بعديخلَفْتمونِي  بِئْسما قَالَ ﴿
 بال خالف

 ٩٠: البقرة

﴾  اشتروا بِه أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِئْسما ﴿ واشتـروا ٢
 بالوصل بال خالف

 ١٥٠: األعراف

 ﴾ يشترونَ فَبِئْس ما ﴿ : قوله تعاىل: وما عدا ذلك يقرأ بالقطع باتفاق املصاحف العثمانية، مثل
  ).١٨٧: آل عمران(

املوصولة على املشهور يف عشرة ) ما(عن ) في) (اقْطَعا(؛  )في ما: (الكلمة الثانية عشرة
فقد ) األخري(مواضع، وإن اختلفت فيها املصاحف العثمانية، وأما املوضع احلادي عشر 

  .اتفقَت املصاحف العثمانية على القطع فيه
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 ١٤٥: األنعام ﴾ أُوحي إِلَي في ما قُلْ لَا أَجِد ﴿ أُوحـي ١

٢ مـتأَفَض ﴿ كُمسا لَمي مف يمظع ذَابع يهف مت١٤: النور ﴾ أَفَض 

٣ ـتهتواش ﴿ مها وي مونَ فدالخ مهفُسأَن تهت١٠٢: األنبياء ﴾ اش 

 ٤٨: المائدة ﴾ فَاستبِقُوا الْخيراتآتاكُم  في ما ليبلُوكُم ﴿ يبلُو معا ٤

٥ ﴿ كُملُوبيا لي مقَابِ فالْع رِيعس كبإِنَّ ر اكُم١٦٥: األنعام ﴾ آت 

٦ لْنا ﴿ ثَانِي فَعي مف وفرعم نم فُِسهِني أَنف لْنواملوضع ﴾،  فَع
 ﴾ أَنفُِسهِن بِالْمعروففَعلْن في  فيما ﴿ :بالوصل، وهو) ٢٣٤(األول 

 ٢٤٠: البقرة

٧ ـتقَـعو ﴿ ئَكُمشننا وي مونَ فلَمع٦١: الواقعة ﴾ لَا ت 

٨ وما  ﴿ رم نم لْ لَكُمه فُِسكُمأَن نثَالً مم لَكُم برض
 ﴾ رزقْناكُم في ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاَء

 ٢٨: الروم

 ٣: الزمر ﴾ هم فيه يختلفُونَ في ما إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم ﴿ كال تنزِيلُ ٩

 ٤٦: الزمر ﴾ كَانوا فيه يختلفُونَ في ما ﴿ ١٠

 ١٤٦: الشعراء بالقطع اتفاقًا﴾  هاهنا آمنِني في ما أَتتركُونَ ﴿ شـعـرا ١١

) في(غري هذه املواضع األحد عشر سابقة الذِّكر، فاحلكم وصل : أي؛ )وغَـيـرهـا صــال(
فَاللَّه يحكُم بينهم يوم  ﴿ :، مثل قوله تعاىل)فيما(باتفاق املصاحف العثمانية، هكذا ) ما(بــ
ةاميا الْقيمفُونَ فلتخي يهوا ف١١٣: البقرة( ﴾ كَان.(  

  : احلرفية يف موضعني ومها) ما(بـ  )أين) (صلْ(؛  )أين ما: (الكلمة الثالثة عشرة

 ١١٥: البقرة ﴾  تولُّوا فَثَم وجه اللَّه فَأَينما ﴿ )املتصلة بالفاء(فَأَينمـا  ١

 ٧٦: النحل ﴾ يوجهه لَا يأْت بِخيرٍ أَينما ﴿ كَالنـحـلِ صـلْ ٢

ومـختـلـف في  ١
 الشعرا

﴾  وقيلَ لَهم أَين ما كُنتم تعبدونَ ﴿
 والقطع أوىل

 ٩٢: الشعراء

 ﴾ ملْعونِني أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلُوا تقْتيالً ﴿ اَألحزابِ ٢
 والوصل أوىل

 ٦١: األحزاب

٣ فصا وسالنو ﴿ توالْم رِكْكُمدوا يكُونا تمنوالوصل أوىل ﴾  أَي
)صفر عند أهل الرسم: ؛ أي)وت وذُكعن 

 ٧٨: النساء
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: وما عدا املواضع اخلمسة السابقة فاحلكم فيها القطع باتفاق املصاحف العثمانية، مثل قوله تعاىل
أَين  إِلَّا هو معهم ﴿ :، وقوله تعاىل)١٤٨: البقرة( ﴾ تكُونوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا أَين ما ﴿
  ).٧: اادلة(﴾  كَانوا ما

يف موضع واحد ) لَم(الشرطية بـ ) إِنْ) (وصلْ فـ( ؛ )إِنْ لَم(: الكلمة الرابعة عشرة
  :باتفاق وهو

١ ـوده لْ فَإِلَّمصو ﴿ فَإِلَّم  وا لَكُمجِيبتسيلْمِ اللَّهزِلَ بِعا أُنموا أَنلَم١٤: هود ﴾ فَاع 
؛ )٢٤: البقرة( ﴾ تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَإِنْ لَم ﴿ :وما عدا هذا املوضع فبالقطع، مثل قوله تعاىل

يف لفظ الفعل ) مل(وهو اجلزم، وإن كان عمل) مل(و) إن(احتاد عمل : وجه القطع األصل، ووجه الوصل
  ).مل(يف حمل الفعل و) إن(وعمل 

الناصبة يف موضعني ) لَن(املصدرية بـ ) أَنْ(وصلْ ؛  )أَنْ لَن(: الكلمة اخلامسة عشرة
  :ومهافقط باتفاق املصاحف العثمانية 

 ٤٨: الكهف ﴾ نجعلَ لَكُم موعدا أَلَّن بلْ علمتم ﴿ أَلَّن نجعلَ ١

٢ عمجانُ ﴿ نسالْإِن بسحأَي أَلَّن هظَامع عمج٣: القيامة ﴾ ن 

تحصوه  أَنْ لَن علم ﴿: ذكر الداين أنَّ هناك خالفًا يفو  
كُملَيع ابوالقطع أوىل وأشهر﴾  فَت 

 ٢٠: المزمل

يقْدر  أَنْ لَن أَيحسب ﴿ :قوله تعاىل: وما عدا ذلك فاحلكم القطع باتفاق املصاحف العثمانية، مثل
دأَح هلَي٥: البلد( ﴾ ع(وقوله ، :﴿ نقلب الرسول﴾ بل ظننتم أَنْ لَني )؛ وجه القطع)١٢: الفتح :

  .التقوية مع جمانسة اإلدغام: األصل، مع التنبيه أنَّ العمل للثاين، ووجه الوصل

  :موصولة يف أربعة مواضع باتفاق وهي؛ وهي  )كيال: (الكلمة السادسة عشرة
 ١٥٣: آل عمران ﴾ تحزنوا علَى ما فَاتكُم لكَيلَا ﴿ كَيالَ تحزنـوا ١

 ٢٣: الحديد ﴾ تأْسوا علَى ما فَاتكُم ولَا تفْرحوا بِما آتاكُم لكَيلَا ﴿ تأْسوا علَى ٢
٣ ــجلَا ﴿ حكَيئًا ليلْمٍ شع دعب نم لَمع٥: الحج ﴾ ي 
٤ جـرح كلَيلَا ﴿ عكَيل جرح كلَيكُونَ ع٥٠: األحزاب ﴾ ي 
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 :املواضع األربعة السابقة فاحلكم فيها القطع باتفاق املصاحف العثمانية، مثل قوله تعاىلوما عدا 
 )٣٧آية (األحزاب سورة  من األولاملوضع و، ) ٧: احلشر( ﴾ يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياِء منكُم كَي لَا ﴿

  .﴾ يكُونَ علَى الْمؤمنِني حرج لكَي لَا ﴿ :وهو

يف موضعني باتفاق ) من(عن ) عن( )مهعطْوقَ(؛  )عن من(: الكلمة السابعة عشرة
  :املصاحف العثمانية، وال يوجد سوامها يف القرآن الكرمي، ومها

 ٤٣: النور ﴾ يشاُء عن من فَيصيب بِه من يشاُء ويصرِفُه ﴿ وقَطْعهم عن من يشاُء ١
 ٢٩: النجم ﴾ تولَّى عن ذكْرِنا عن من فَأَعرِض ﴿ من تولَّـى ٢

املرفوع احملل يف موضعني ) هم(عن ) يوم( )مهعطْوقَ(؛  )يوم هم: (الكلمة الثامنة عشرة
فاق املصاحف العثمانية، ومهابات:  

١ ـمه مـوي ﴿ مه موفَى يخونَ لَا يارِز١٦: غافر ﴾ ب 
٢ ﴿ مه موونَ ينفْتارِ يلَى الن١٣: الذاريات ﴾ ع 

فاحلكم فيها الوصل باتفاق املصاحف العثمانية، مثل ) هم ـ جمرور احملل(وما عدا هذين املوضعني 
، وجه )٤٢: املعارج(﴾  الَّذي يوعدونَ يومهم فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلَاقُوا ﴿: قوله تعاىل

جمرور بإضافة ) هم(أنَّ : يف املوضعني مرفوع باالبتداء خربه ما بعده، ووجه الوصل) هم(أنَّ : القطع
  .إليه، واملضاف إليه كجزء املضاف) يوم(

عن جمرورها رسمت مقطوعةً ) فما(أو ) ما(اليت بعد  اجلر) الم: (الكلمة التاسعة عشرة
  :فقط، وهي يف أربعة مواضع

 ٧: الفرقان ﴾ الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام مالِ هذَا وقَالُوا ﴿ ومالِ هـذَا ١
 ٤٩: الكهف ﴾ الْكتابِ لَا يغادر مالِ هذَا ويقُولُونَ يا ويلَتنا ﴿ ٢
٣ يـنالَّـذو ﴿ ينالِ الَّذفَم نيعطهم لَكبوا ق٣٦ :المعارج ﴾ كَفَر 
 ٧٨: النساء ﴾ الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حديثًا فَمالِ هؤلَاِء ﴿ هــؤلَا ٤

  ).١٩الليل ( ﴾ ما ألحد ﴿و )٨٨النساء ( ﴾ فما لكم ﴿: وما عدا هذه املواضع األربعة فموصول حنو
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أو اختبارا أو تعليما، اضطرارا ) الالم(أو على ) فما(أو ) ما(جيوز للقارئ أن يقف على :  فائدة
  ).فما(أو  )ما(ولكن ال جيوز االبتداء بالالم وال ؤالء وال بالذين؛ بل يتعين االبتداء بــ 

) ال(موصولة بـ) حين(عن رسمت مقطوعةً ؛  )الت(من ) التاء( :الكلمة العشرون
  .على قول اجلمهور

 ٣: ص ﴾ حني مناصٍولَات  ﴿ تـحـيـن يف اإلمام صل ووهال  ١
ال النافية  عبارة عن(كلمة مستقلَّة ) والت(، وأنَّ كلمة )حني(قطع التاء عن :  قول اجلمهورف

اإلمام هو مذهب اخلليل وسيبويه والكسائي وو ،كلمة أخرى) حني(و، )دخلَت عليها تاء التأنيثو
اضطرارا أو اختبارا أو تعليما، ولكن ال  )اءالت(وعلى هذا يصح الوقف على ؛ الصحيح وهو الشاطيب 

، وال يصح الوقف )والت(؛ بل جيب االبتداء بكلمة )حني(يصح الوقف عليه اختيارا واالبتداء بكلمة 
  .كلمة واحدة) والت(ألنَّ  )وال(على 

، )نيتح(واالبتداء بـ) ال(الوقف على  : وهو قول أيب عبيد القاسم بن سلَّاموأما القول الثاين 
: أي) ووهــلَا( :، ويف نسخة)ال فـي اإلمـامِ صـلْ وقيلَ( :وهذا ما أشار إليه ابن اجلزري بقوله

، ولكن ال اضطرارا أو اختبارا أو تعليما )وال(يصح الوقف على  ى هذا القولضعف هذا القول ؛ وعل
  ).والت(يتعين االبتداء بكلمة ؛ بل )حتني(يصح الوقف عليه اختيارا واالبتداء بكلمة 

ي أنا رأيتها مكتوبة يف مع أن: قَوى ابن اجلزري رمحه اهللا قول القاسم يف كتابه النشر قالقد و
مقطوعة، والتاء موصولة حبني، ورأيت ) ال: (املصحف الذي يقال له اإلمام مصحف عثمان رضي اهللا عنه

فرأيته كذلك، وهذا املصحف هو اليوم باملدرسة الفاضلية من به أثر الدم، وتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد 
  .القاهرة احملروسة

بالفعل ) هم(بوصل الضمري ) كالوهم(و) وزنوهم(: الكلمتان احلادية والثانية والعشرون
  .يف كل من الكلمتني باتفاق املصاحف العثمانية

 ٣: المطففين ﴾ وزنوهم يخِسرونَ وإِذَا كَالُوهم أَو ﴿ ووزنوهم وكَالُوهم صلِ  ١

، سقوط )كالوهم(و) وزنوهم: (بالفعل يف كل من الكلمتني) هم(الدليل على وصل الضمري  :فائدة
) وزنوا هم(و) كالوا هم: (األلف بعد الواو يف كلٍّ من الكلمتني، ولو كانت مفصولة لكتبت كما يلي

وبناًء على ذلك ال ). ٣٧: الشورى( ﴾ يغفرونَ غَضبوا هم ما وإِذَا ﴿: كما يتضح ذلك يف قوله تعاىل
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 :يف قوله تعاىل) ثقفتمو(؛ ألنَّ هذا كمثل الوقف على كلمة )وزنو(أو ) كالو(جيوز الوقف على كلمة 
﴿ موهمفْتثُ ثَقي؛ إذ ال جيوز فصل الضمري املتصل عن الكلمة)١٩١: البقرة( ﴾ ح.  

  :مبا بعدها) اه(و) يا(و) الْ( وصلُالكلمات الثالثة والرابعة واخلامسة والعشرون ؛ 
التعريف عن الكلمة ) أل(ال تفصل : ؛ أي)كَـذَا مـن الْ ويـا وهـا الَ تفْـصـلِ(

النداء عن الكلمة اليت ) ياء(، وأيضا ال تفصل )القانتني، اهلدى: (اليت بعدها، كما يف حنو
التنبيه عن الكلمة اليت بعدها كما ) هاء(، وكذلك ال تفصل )يأيها، يآدم: (بعدها كما يف حنو

، وحكم وصل الم التعريف وياء النداء وهاء التنبيه مبا بعدهم جاء )هأنتم، هؤالء: (يف حنو
  .باتفاق املصاحف العثمانية

  يثأنِالت اِءى تلَع فقْوالْ: ثالثا
رسمت يف املصاحف العثمانية بالتاء املربوطة يف مواضع، وبالتاء املفتوحة يف  تاء التأنيث

 .مواضع أخرى؛ أما األوىل فيوقَف عليها اء، وأما الثانية فيوقَف عليها بتاء

وقد ذكر ابن اجلزري املواضع اليت رسمت فيها تاء التأنيث بالتاء املفتوحة فيوقف عليها 
  .ها فبالتاء املربوطة ويوقف عليها باهلاءبالتاء، وما سوا

  :رسمت بالتاء املفتوحة يف سبعة مواضع وهي) رمحت(كلمة : أوال
 آليةواالسورة  عــالموض نّص المتن 

ورمحت الزخرف  ١
 بالتا زبره

 ﴿ كبر تمحونَ رقِْسمي م٣٢: الزخرف ﴾أَه 
 ٣٢: الزخرف ﴾ يجمعونَورحمت ربك خير مما ﴿  ٢
 ٥٦: األعراف ﴾ إِنَّ رحمت اللَّه قَرِيب من الْمحِسنِني﴿  لَاعراف ٣
 ٥٠: الروم ﴾ فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمت اللَّه﴿  روم ٤
 ٧٣: هود ﴾ رحمت اللَّه وبركَاته علَيكُم أَهلَ الْبيت﴿  هود ٥
 ٢: مريم ﴾ ذكْر رحمت ربك عبده زكَرِيا﴿  كاف ٦
 ٢١٨: البقرة ﴾ أُولَئك يرجونَ رحمت اللَّه﴿  البقرة ٧
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، والضمري يعود على عثمان بن عفان رضي اهللا )الكتاب: ومنه الزبور؛ أي(كتبه، ): زبره: (وقوله
هكذا كُتبت هذه : عنه، وذلك من باب ااز؛ ألنه مل يكتب بنفسه، وإمنا كان سببا للكتابة وآمرا ا؛ أي

أي (، وما نسخ يف عهده رضي اهللا عنه ووزع على األمصار مصحف اإلمام عثمان بن عفانالكلمات يف 
  ).باتفاق املصاحف العثمانية

فقد ورد فيه اخلالف،  ﴾ فَبِما رحمت من اهللا لنت هلم﴿ وهو ) ١٥٩(وأما موضع آل عمران 
واملشهور رمسها باهلاء وهو الذي عليه العمل ، وما سوى هذه املواضع الثمانية فكُتب بالتاء املربوطة 

  ).٨٧اإلسراء ( ﴾ربك ةً من رحم إال﴿ ويوقف عليها باهلاء ؛ حنو 

  :رمست بالتاء املفتوحة يف أحد عشر موضعا وهي) نعمت(كلمة : ثانيا
 ٢٣١: البقرة ﴾ واذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ﴿  نِعمتها البقرة  ١

 ٧٢: النحل ﴾ أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمت اللَّه هم يكْفُرونَ﴿  ثَالثُ نحلٍ  ٢
 ٨٣: النحل ﴾ يعرِفُونَ نِعمت اللَّه ثُم ينكرونها﴿  ٣
 ١١٤: النحل ﴾ واشكُروا نِعمت اللَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ﴿  ٤
  إبرهم معا ٥

)اتريأَخ( 

 ٢٨: إبراهيم ﴾ أَلَم تر إِلَى الَّذين بدلُوا نِعمت اللَّه كُفْرا﴿ 
 ٣٤: إبراهيم ﴾ وإِنْ تعدوا نِعمت اللَّه لَا تحصوها﴿  ٦

٧  الثَّان قُودع
مه 

 ﴿ كُملَيع اللَّه تموا نِعوا اذْكُرنآم ينا الَّذها أَيي
 ﴾إِذْ هم قَوم أَنْ يبسطُوا 

 ١١: المائدة

 ٣١: لقمان ﴾ أَنَّ الْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِنِعمت اللَّه﴿  لُقْمانُ  ٨

٩  ثُمرفَاط  ﴿كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُر اسا النها أَي٣: فاطر ﴾ ي 

 ٢٩: الطور ﴾فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمت ربك بِكَاهنٍ ﴿  كَالطُّورِ ١٠

 ١٠٣: آل عمران ﴾ واذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداًء﴿  عمرانَ ١١

يقصد املواضع األخرية من كلٍّ من البقرة والنحل وإبراهيم؛ احترازا من املواضع  ؛)أَخريات(: قوله
ومن يبدلْ نِعمةَ اللَّه من بعد ما ﴿  :قوله تعاىل: األوىل فيها حيث رسمت فيها بالتاء املربوطة؛ وهي

هاَءتا﴿ : ، وقوله تعاىل٢١١: ﴾ البقرة جوهصحلَا ت ةَ اللَّهموا نِعدعإِنْ توقوله تعاىل١٨: ﴾ النحل و ،:  ﴿
﴾  وإِذْ قَالَ موسى لقَومه اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم﴿  :، وقوله تعاىل٧١: ﴾ النحل أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ
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الثاين فقط  ؛يف سورة املائدة يف ثالثة مواضع) نعمت(دت رو قدف ؛)عقُود الثَّان هم(: ، وقوله٦: إبراهيم
واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وميثَاقَه ﴿  :قوله تعاىل والثالث فبالتاء املربوطة، ومها ا األولأموبالتاء املفتوحة، 
بِه اثَقَكُمي وإِذْ قَالَ﴿  : ، وقوله تعاىل٧: ﴾ املائدة الَّذو كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعمِ اذْكُرا قَوي همقَوى لوسم  ﴾

  .٢٠: املائدة
فقد ورد فيه اخلالف واملشهور رمسه باهلاء  ﴾ ولوال نعمة ريب﴿ وهو ) ٥٧(وأما موضع الصافات 

﴿ وهو الذي عليه العمل ، وما سوى املواضع االثىن عشر فكُتب بالتاء املربوطة ويوقف عليها باهلاء ؛ حنو 
  ).٧١النمل ( ﴾ أفبنعمة اهللا جيحدون

  :رمست بالتاء املفتوحة يف موضعني ومها) لعنت: (ثالثًا
 ٦١: آل عمران ﴾ ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنت اللَّه علَى الْكَاذبِني﴿  لَعنت بِها عمرانَ ١

والْخامسةُ أَنَّ لَعنت اللَّه علَيه إِنْ كَانَ من ﴿  والنورِ ٢
بِنيالْكَاذ ﴾ 

 ٧: النور

يف سورة آل ) لَعنت(وردت كلمة ، و ﴾ أولئك عليهم لعنة اهللا﴿ وما عدا هذين املوضعني حنو 
أُولَئك جزاؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةَ اللَّه ﴿  :عمران يف موضعٍ آخر ولكنها فيه بالتاء املربوطة، وهو قوله تعاىل

نيعماسِ أَجالنو كَةلَائالْم٨٧: ﴾ آل عمران و.  

  :وهي) اليت ذكرت مقرونة بزوجها(رمست بالتاء املفتوحة يف سبعة مواضع ) امرأَت: (رابعا
١  أَترامو

 فوسي 
 ﴿اوِدرزِيزِ تالْع أَترام ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِس٣٠: يوسف ﴾ و 

٢  ﴿قالْح صحصزِيزِ الْآنَ حالْع أَترام ٥١: يوسف ﴾ قَالَت 
 ٣٥: عمرانآل  ﴾ إِذْ قَالَت امرأَت عمرانَ﴿  عمرانَ ٣
٤ صنَ﴿  الْقَصوعرف أَترام قَالَت٩: القصص ﴾ و 
٥ رِميحوحٍ﴿  تن أَتر١٠: التحريم ﴾ ام 

٦  ﴿لُوط أَترام١٠: التحريم ﴾ و 

 ١١: التحريم ﴾امرأَت فرعونَ ﴿  ٧

وامرأَة ، ﴿ ١٢٨﴾ النساء  وإن امرأة خافت﴿ : وما سوى هذه املواضع فبالتاء املربوطة مثل
  .٥٠﴾ األحزاب  مؤمنة
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رمست بالتاء املفتوحة يف مواضعني فقط ومها يف اادلة وال ثالث هلما ) معصيت: (خامسا
  :يف القرءان

١  بِقَد تيصعم
صخي عمس 

 ٨: المجادلة ﴾ ويتناجونَ بِالْإِثْمِ والْعدوان ومعصيت الرسولِ﴿ 
 ٩: المجادلة ﴾ فَلَا تتناجوا بِالْإِثْمِ والْعدوان ومعصيت الرسولِ﴿  ٢

  :رمست بالتاء املفتوحة يف موضعٍ واحد وهو) شجرت: (سادسا
١ انخالد ترجقُّومِ﴿  شالز ترج٤٣: الدخان ﴾ إِنَّ ش 

  ).١٢٠طه (﴾  هل أدلك على شجرة اخللد﴿ : وما سوى هذا املوضع فبالتاء املربوطة مثل

  :رمست بالتاء املفتوحة يف مخسة مواضع وهي) سنت: (سابعا
 ٤٣: فاطر ﴾ فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا سنت الْأَولني﴿  سنت فَاطرِ كُلا ١

٢  ﴿ تنسل جِدت يالًفَلَندبت ٤٣: فاطر ﴾ اللَّه 

 ٤٣: فاطر ﴾ ولَن تجِد لسنت اللَّه تحوِيالً﴿  ٣

 ٣٨: األنفال ﴾ وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنت الْأَولني﴿  والَانفَالِ ٤

  ٨٥ :غافر ﴾ سنت اللَّه الَّتي قَد خلَت في عباده﴿  وأُخرى غَافرِ ٥
وهي اآلية األخيرة 

 في السورة
  ).٢٣الفتح (﴾  سنة اهللا اليت قد خلت من قبل﴿ : وما سوى هذه املواضع اخلمسة فبالتاء املربوطة مثل

  :والكلمات اخلمسة اآلتية رسمت بالتاء املفتوحة؛ كلُّ كلمة يف موضع واحد وهي
 ٩: القصص ﴾ عينٍ لي ولَك قُرت﴿  قُرت عينٍ :ثامنا

 ٨٩: الواقعة ﴾ نعيمٍ وجنتفَروح وريحانٌ ﴿  جنت في وقَعت :تاسعا

  ٣٠: الروم ﴾ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها فطْرت﴿  فطْرت  :عاشرا

وهو الوحيد ﴾  اللَّه خير لَكُم بقيت﴿  بقيت :حادي عشر
 إىل االسم الظاهراملضاف 

 ٨٦: هود

 ١٢: التحريم عمرانَ ﴾ ابنت﴿ ومريم  وابنت :ثاين عشر
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وكَلمت أَوسطَ  :ثالث عشر
افرالَاع 

 ﴿تمتو تمى ﴾ كَلنسالْح كب١٣٧: األعراف ر 

يف موضع واحد وهو موضع األعراف املذكور وهو املعتمد الذي رمست بالتاء املفتوحة ) كلمت(و
اليت يوقف (عليه العمل، وقد اتفق القراء على قراءا باإلفراد ، وما سوى هذا املوضع فبالتاء املربوطة 

  ).٢٦الفتح (التقوى ﴾  ةَكَلمألزمهم و﴿ اتفاقًا حنو ) عليها باهلاء
﴿ ربنا هب لنا من أزواجنا  السابقة فهو بالتاء املربوطة حنووما سوى املواضع املذكورة للكلمات 

﴿ أن  )١١٦هود (﴿ أولوا بقية ينهون عن الفساد يف األرض ﴾  )٧٤الفرقان (وذرياتنا قرة أعني ﴾ 
   .، وابنت وفطرت ال ثاين هلما يف القرءان)٣٨املعارج (يدخل جنة نعيم ﴾ 

قال ابن والكلمات اليت اختلف القراء يف قراءا باإلفراد واجلمع رسمت بالتاء املفتوحة؛ 
كلمات وردت يف اثين  سبعوهي ؛ )وكُلُّ ما اختلف جمعا وفَردا فيه بِالتاِء عرِف( :اجلزري

  :وهي ؛ عشر موضعا
 بالجمع باإلفراد السورة واآلية الموضع 
١  ﴿ تمتوتملًا كَلدعقًا ودص كباألنعام ﴾ ر :

١١٥ 
 الباقون الكوفيون

٢  ﴿ قَّتح ككَذَلتمكَل  ينلَى الَّذع كبر
 ﴾فَسقُوا 

نافع وابن  الباقون ٣٣: يونس
 عامر

٣  ﴿ هِملَيع قَّتح ينإِنَّ الَّذتملَا  كَل كبر
 ﴾ يؤمنونَ

 ٩٦: يونس

٤  ﴿ قَّتح ككَذَلوتملَى  كَلع كبر
 ﴾ الَّذين كَفَروا

 ٦: غافر

نافع وابن عامر وشعبة  الباقون ٤٠: فاطر ﴾منه  بينتفَهم علَى ﴿  ٥
 والكسائي

٦  ﴿ هكَأَنالَتجِم فْرالمرسالت ﴾ ص :
٣٣ 

حفص ومحزة 
 الباقون والكسائي

 نافع الباقون ١٠: يوسف ﴾ الْجب غَيابتوأَلْقُوه في ﴿  ٧

فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَنْ يجعلُوه في ﴿  ٨
تابغَي بالْج ﴾ 

 ١٥: يوسف
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٩  ﴿ هتوإِخو فوسي يكَانَ ف لَقَداتآي 
 نيلائلسل﴾ 

 الباقون ابن كثري ٧: يوسف

١٠  ﴿هبر نم اتآي هلَيزِلَ علَا أُنقَالُوا لَوالعنكبوت ﴾ و :
٥٠ 

ابن كثري وشعبة 
 الباقون ومحزة والكسائي

 الباقون محزة ٣٧: سبأ ﴾ آمنونَ الْغرفَاتوهم في ﴿  ١١
١٢  ﴿ نم جرخا تمواترا ثَمهامأَكْم ننافع وابن عامر  ٤٧: فصلت ﴾ م

 وحفص
 الباقون

  ).باإلفراد يف املواضع الثمانية األوىل، وباجلمع يف املواضع األربعة األخرية حفص عن عاصمقرأ (
وهذه املواضع االثنا عشر اتفقَت املصاحف العثمانية على رمسها بالتاء املفتوحة، إالَّ موضعني 
اختلفَت املصاحف يف رمسها بالتاء املفتوحة أو املربوطة، واملشهور هو رسمها بالتاء املفتوحة، وهذان 

الَّذين حقَّت علَيهِم كَلمت ربك  إِنَّ﴿  : املوضع الثاين من سورة يونس؛ وهو قوله تعاىل: املوضعان مها 
وكَذَلك حقَّت كَلمت ربك علَى ﴿  :، وموضع سورة غافر، وهو قوله تعاىل٩٦: ﴾ يونس لَا يؤمنونَ

  .٦: ﴾ غافر الَّذين كَفَروا
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ابِرا ع :بِ اُءاالبتدهمزة صلِالو  
هي اليت تسقط يف الدرج فيتصل احلرف الذي قبلها باحلرف الذي بعدها  مهزة الوصل

نطقًا، وتحرك يف االبتداء ليتوصلُ حبركتها إىل الساكن بعدها؛ إذ ال جيوز االبتداء 
  .بالساكن ضرورةً بالتجربة

بتداء هبا  مواضع مهزة الوصل ة    ߧــــــاألم  يف

  
  
  

  األفعال

ماضي اخلماسي 
  والسداسي

مزة مضمومة إن 
كان ثالثُ الفعل 
مضموما ضمةً 
الزمةً، وإال فيبدأ 

مكسورة مزة  

  ضطُراُ -ستحفظوا اُ –بتلي اُ –جتثَّت اُ
اوىست – امسكست  - سقىاست  

أمر اخلماسي 
  والسداسي

.......  
ظروا انت- غفروا است– نقَلبوا ا- نطَلقتما  

  تلُاُ - نظُر اُ –غدوا اُ –خرجوا اُ –دع اُ  الثالثي أمر
علَم ا– رجِع ا- نااهد  

)وا اقض– وا ائت– وا امش– واابن( يواأصلها اقض  
  

  األمساء
مصدر املاضي 

  اخلماسي والسداسي
مزة مكسورة  فتراءا - ستكبارا  

  اثنتان –اثنان  -امرأت  - امرؤ  -ابنت  -ابن  -اسم   السماعية السبعة

  إلنساناَ -لقرءان اَ -لرمحن اَ  مفتوحة مزة  املعرف باأللف والالم

جيوز فيه  ١١: احلجرات) السم الفسوق بعد اإلميانابئس (يف قوله تعاىل  )السما(االبتداء بكلمة 
اتباعا لرسم  الالم؛ وهو األوىل واملقدم اداًء االبتداء مزة الوصل مكسورةً وكسر: األول :وجهان

  .االبتداء بالمٍ مكسورة من غري مهزة وصلٍ قبلها: الثاينالوجه و املصحف،

 ١٤وق  ٧٨يكون كاالبتداء ا يف موضعي احلجر  ١٣وص  ١٧٦يف الشعراء ) لئيكة(االبتداء بكلمة 
ختلف الرسم الختالف القراء يف موضعي الشعراء ا، وإمنا اهصلا كوهصلُ، وو)األيكة(مزة مفتوحة 

  .وص

يكون حبسب ثالث الفعل كما تقدم لكن تبدل مهزة القطع  )وينائت) (نائذَ) (مناؤت(االبتداء بنحو 
  .)إيتوين) (إِيذَن) (أُوتمن( الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها بإمجاع القراء
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ال جيوز حذف مهزة الوصل لئال يلتبس  التعريف) ال( إذا دخلت مهزة االستفهام على مهزة وصل
إبداهلا ألفًا مع اإلشباع ملالقاا الساكن األصلي؛ : األول :االستفهام باخلرب، وإمنا جيوز فيها وجهان

  .تسهيلها بني اهلمزة واأللف مع عدم املد مطلقًا: الثاينالوجه و وهو املقدم يف األداء،

خا امالْ: سقْوف ى أَلَعوكَالْ رِاخمِل  

؛ إذ الوقف حملُّ االستراحة فيحتاج إىل تغيري احلركة  ال جيوز الوقف على احلركة الكاملة
  .الوقف، أو بالرومِ، أو باإلمشام يف صلاألاملوقوف عليها، وهذا حيصل بالسكون احملض وهو 

موأو الكسرِاإلتيان ببعض حركة : والر الضم  ا لقصر زمنها؛  ضعفي، ومن ثَمصو
  .فيسمعها القريب املصغي دون البعيد أو القريب غري املصغي

هو ضم الشفتني من غري صوت بعيد النطق باحلرف األخري ساكنا إشارةً إىل : اممشواِإل
مالض حركة.  

لثابت يف الحظ أنَّ الثابت من احلركة يف الروم أقلُّ من احملذوف، وهذا خبالف االختالس فإن ا
  ).ال تأمـنا(احلركة فيه أكثر من الذاهب 

  :ما ال يدخله الروم واإلمشام
  ).اخلبَء(و) وتب(كـ  ؛ املفتوح واملنصوب – ١
  ).املغفرة(و) اجلنة(كـ  ؛ تاء التأنيث املرسومة باهلاء املربوطة – ٢
  ). فطهر(كـ  ؛ )وصال ووقفًاأي (ساكن احلالني  – ٣
 ؛؛ وهو ما كان محركًا يف الوصل حبركة عارضة اللتقاء الساكنني مثال عارض الشكل – ٤

  ).األسباب. م(و) الناس. أنذرِ(كـ 

  :على الوقف على أواخر الكلم اتتطبيق
وقف عليها بالسكون احملض، وبالروم   .احلمدي)ةضم إشارةً إىل الضم(، وباإلمشام )بعض .(  

  .، وال إمشام)بعض كسرة(احملض، وبالروم يوقف عليها بالسكون   .ِهللا
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وقف عليها بالسكون احملض، وبالروم   .ربي)كسرة وال إمشام)بعض ،.  

وقف عليها بالسكون احملض فقط، وال روم، وال إمشام ألنه مفتوح  .العاملنيي.  

ن بعدن قبل وموقف عليها بالسكون احملض، وبالروم   .مي)ةضم إشارةً إىل الضم(مشام ، وباإل)بعض .(  
  .، وال إمشام إذ ال ضم)بعض كسرة(يوقف عليها بالسكون احملض، وبالروم   .قل إمنا أنذركم بالوحيِ

  .يوقف عليها بالسكون احملض فقط، وال روم، وال إمشام أا تاء تأنيث مربوطة  .الزكوةويؤتوا 
  .احملض فقط، وال روم، وال إمشام ألنه منصوبيوقف عليها بالسكون   .اهدنا الصراط املستقيم

وصال ووقفًا  .والرجز فاهجر وقف عليها بالسكون احملض فقط، وال روم، وال إمشام ألنه ساكني.  
وقف عليها بالسكون احملض فقط، وال روم، وال إمشام ألنَّ احلركة عارضة  األعلون. أنتمي.  

  :أحوال ألف املد يف آخر الكلمة
ال ختافا : (؛ وهي كل ألف مد ثبتت رمسا ومل يقع بعدها ساكن؛ مثلإثباا وصلًا ووقفًا - ١

  ).جنا منهما(و) سنا برقه(و) إنين
  ؛ ثالث صور؛حذفها وصلًا ووقفًا - ٢

ومل : (وهي اليت مل ترسم يف املصحف بسبب حذفها للجزم أو البناء أو غري ذلك؛ مثل: األوىل
  ، )مل شهدمت(و) مب يرجع(و) مفتول عنه(و) خيش إال اهللا

  .٥١والنجم  ٣٨والعنكبوت  ٣٨والفرقان  ٦٨يف أربعة مواضع؛ هود ) مثودا(كلمة : الثانية
  .١٦باإلنسان ) قواريراْ من(احملذوفة وقفًا ووصلًا مع وجودها يف الرسم : الثالثة

  ؛؛ مخس صورإثباا وقفًا وحذفها وصلًا – ٣
، )يأيها الذين(و) يأيها الناس(و) ذكرى الدار(و) قلنا اهبطوا: (إذا تالها ساكن؛ مثل: األوىل

  .فقد حذفها حفص وقفًا وِفاقًا للرسم) أَيه الثقالن –أَيه الساحر  -أَيه املؤمنون (وأما 
) الرسوالْ(و) الظنوناْ: (كلمات خمصوصة؛ وهي أربعة وقعت يف رؤوس اآلي: الثانية
  ،١٥باإلنسان ) قواريراْ(و ٦٧و ٦٦و ١٠باألحزاب ) السبيالْ(و
  .حلفص) وأنا أول(، )أنا فاعبدين: (مثل) أنا(لفظ :  الثالثة
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إذًا ) (مصرا فإنَّ) (حسيبا للرجال(و) قرى حمصنة: (ة من التنوين بالفتح؛ مثللَبدمالْ: الرابعة
  .وِفاقًا للرسم) بالناصيةلنسفعا (و) ولَيكونا من: (، ومثلها)البتغوا

  .٣٨بالكهف ) لكناْ هو(إثباا وقفًا تبعا للرسم : اخلامسة
، وإثبات األلف ٤باإلنسان ) سالسالْ(، مع جواز الوجهني وقفًا؛ حذف األلف وصلًا – ٤

  .هو املقدم

 ٣٦مل بالن) َ اهللا خري مما ءاتاكميفما ءاتان: (يف قوله تعاىل )ءاتان(الوقف على آخر كلمة 
يكون جبواز إثبات الياء وحذفها وجهان مقروء ما حلفص، واإلثبات هو املقدم يف األداء، 

  .يثبِت الياَء مفتوحةًف الوصل أما يفو
   

كَتحـس فصٍـات:  
يكُست امن طريق الشاطبية  حفصوجوب كْسلطيفة من غري تنفس بقدر حركتني يف  ةًت

  :حال الوصل يف أربعة مواضع وهي
  ).قَيما(حال وصلها بـ ) عوجا(ألف املد يف ـ  ١
  ).اذَه(حال وصلها بـ ) نادقَرم(ألف املد يف ـ  ٢
  ).اقر(حال وصلها بـ ) من(النون الساكنة يف ـ  ٣
  ).انَر( حال وصلها بـ) بلْ(الالم الساكنة يف ـ  ٤

وجيوز كْله السمها يف موضعني ت:  
  ).براءة(آخر األنفال حال وصلها بـ ) عليم(ـ  ١
والسكت هو الذي عليه  )هلك(حال وصلها بـ ) ماليه(اهلاء الساكنة يف ـ  ٢

  .أكثر أهل األداء
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  اتــتنبيه

كلتامها بالسني) طةصبوزادكم يف اخللق ( ،)طصويبواهللا يقبض ( قرأ حفص ا وجه
يطرونصامل(ا، وقرأ واحد ( بوجهني؛ الصاد- وبالسني، وقرأ  -م أداًء وهو املقد)يطرصمب (

بالصاد وجهوقرأ؛ اا واحد قوة  عفضمث جعل من بعد  عفضاهللا الذي خلقكم من ( حفص
م والفتح هو املقد ؛ثالثتها بفتح الضاد وضمها وجهني) وشيبة اعفًضمث جعل من بعد قوة 

فتقَرب األلف من الياء من غري قلبٍ وال (بإمالة األلف بعد الراء ) هاراجم( حفصوقرأ ، أداًء
  .اا واحدبتسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة واأللف وجه) عجميأأ(وقرأ ، )فيه مبالغٍ إشباعٍ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أهم مراجع الكتاب

  .يهداية القاري إىل جتويد كالم الباري للشيخ عبد الفتاح املرصف
  .غاية املريد يف علم التجويد للشيخ عطية قابل نصر

  .شرح اجلزرية البن يالوشة
  .الطرازات املعلمة يف شرح املقدمة للشيخ عبد الدائم األزهري
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  ) اب عنهـَجُم(االختبــار الثالث 

  )درجة ٢٤= درجتان  ×٤×٣(  .أكمل البيت واكتب ثالثة أبيات بعده واشرح األبيات األربعة: السؤال األول
  ............... وصل فإمل)  ٣(          ............. فرققن مستفال)   ٢(     ............   أقسام الزم)  ١(

  )درجات ١٠= درجتان  ×٥(                            .)خطأ(أو عالمة  )صح(عالمة  ضع : السؤال الثاين
 (        )                                .)قيما(عند وصلها بـ  )عوجا(يظهر حفص التنوين يف كلمة    )١(

 (       )     .                        تحذف وصال ووقفًا) ومثودا فما أبقى(ألف مثودا يف    )٢(

 )    (                  .              املضمومة وصال جيوز الوقف عليها بالروم واإلمشام) مغفرةٌ(كلمة    )٣(
 )     ).      (   يس والقرآن: (وز حلفصٍ من طريق الشاطبية إدغام النون الساكنة يف قول اهللا تعاىلجي   )٤(
 )  (                   .        يف موضعيها باألعراف والشعراء بإسكان هاء الكناية) أرجه(رأ حفص ق   )٥(

  )اتدرج ١٠=  درجتان× ٥(                    .اختر اإلجابة الصحيحة من بني القوسني  : السؤال الثالث
 ).املرسالت –املطففني  –اهلمزة : (هي سورة) ومجيع النظر إال بويل(السورة املقصودة يف قول ابن اجلزري  )١(
 .)ستة ـ سبعة ـ تسعة) (ياإبراهيم(وجه الوقف على أ )٢(
 ).املنفصل وللتعظيم –للتعظيم  –املنفصل (حلفصٍ من طريق الشاطبية من قبيل املد ) ال إله إال أنت(ملد الزائد يف ا )٣(

 ).اإلدغام –اإلظهار  –اإلخفاء ) : (هم بارزون(امليم الساكنة يف  كمح )٤(
 ).جيوز ترقيقها وصال ـ جيب تفخيمها وقفًا ـ جيب ترقيقها وصال): (عني القطر(الراء يف  )٥(

  )ةدرج ١٢(                                                                                : الرابعالسؤال 
                                    .واذكر حكم كلِّ واحدة منها ودليلك من التحفة سورة التكاثراستخرج الالمات السواكن وامليمات السواكن من 

  .)كميمني مدغمتني مثال واحد تذكر حرفني من جنسٍال : ملحوظة (

  )ةدرج ١٢(                                                                                         :السؤال اخلامس 
  :ذكر الفرق بني املد حال الوصل واملد حال الوقف يف الكلمات اآلتيةأ

د رهأن مل (ـ   )فإذا صوافلهيا ( م(ـ  )ومن شاءملن (ـ   )أ   )هللا ال

                                                                              : س سادالسؤال ال
  )ةدرج ١٢(                                           .كيف يبدأ مزة الوصل يف األفعال؟ مع التمثيل ملا تذكر -أ 

املفتوحة وصال ؛ وذلك من حيث ) صواف(املكسورة وصال ، و) النار(أوجه الوقف اجلائزة على اذكر  - ب
  )درجات ١٠(                                                                            .السكون والروم واإلمشام

  )درجات ١٠(                            .سةبالتاء املفتوحة مخ) سنت(اذكر املواضع العشرة اليت رمست فيها  – ج
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  )أجب عنه بنفسك(االختبار الرابع 

  )درجة ٢٤= درجتان  ×٤×٣(  .أكمل البيت واكتب ثالثة أبيات بعده واشرح األبيات األربعة: السؤال األول
  ............... یقولواأن ال )  ٣(          ............. خفم الالمو )   ٢(     ............  لالم أل )  ١(

  )درجات ١٠= درجتان  ×٥(                            .)خطأ(أو عالمة  )صح(عالمة  ضع : السؤال الثاين
)١(   مزة مكسورة يف الفعل ي بدأ)امشوا                                    .  (       (       ) 
 .                           (       )كلهاضداد صفات األيشتركان يف الذال والزاى ريف ح   )٢(
 (       )                           .يكون بالقصر فقط) هاأنتم(الوقف على حرف املد يف    )٣(
 .                         (        )أا تقلقل أقرب إىل الفتح) سرابيلهم من قطران(الراجح يف الطاء يف    )٤(
  .        (       )ال جيوز فيه روم وال إمشام) وتقطعت م األسباب(يف ) م(الوقف على    )٥(

  )اتدرج ١٠=  درجتان× ٥(                    .اختر اإلجابة الصحيحة من بني القوسني  : السؤال الثالث
 .)وقفًامفخمة وصال ال  -ووقفًا مرقَّقة وصال ووقفًا ـ مفخمة وصال ): (أن أنذر قَومك(الراء يف    )١(
 ).متقاربني صغري –ناقص  –كامل (بإدغام ) قالت طائفة(يقرأ حفص    )٢(
 ).السني ـ الصاد ـ السني والصاد(بـ ) لست عليهم مبصيطر(قرأ حفص من طريق الشاطبية    )٣(
 )حرف املد يف ءالذكرين –حرف اللني يف خوف  –اهلمزة املسهلة يف ءاعجمي : (من احلروف الفرعية   )٤(
 ).جيوز ترقيقها وصال ـ جيب تفخيمها وصال ـ جيب ترقيقها وصال): (ارتابواأم (الراء يف    )٥(

  )ةدرج ٣٠= درجة  ١,٥×  ١٠×  ٢(                                                      : الرابعالسؤال 
  ).....ال فاقطع بعشر كلمات أن : (اذكر اآليات العشرة اليت أشار إليها اإلمام ابن اجلزري يف قوله -أ 

اذكر املواضع العشرة اليت اختلف القراء يف قراءا باإلفراد واجلمع واتفقت املصاحف على رمسها  -ب 
  .بالتاء املفتوحة

  )ةدرج ١٤(                                                                                        :السؤال اخلامس 
  .، مع ذكر األمثلةأوىلفيها الترقيق يكون وترقيقها و )الراء(احلاالت اليت جيوز فيها تفخيم اذكر 

                )ةدرج ١٢=  اتدرج ٤×  ٣(                  :                                        س سادالسؤال ال
  .األمساء اليت يبدأ ا مزة الوصل على ثالثة أقسام

                      .مع التمثيل ملا تذكر، وكيف يبدأ مزة الوصل يف كلٍّ منها  ، هذه األقساماذكر 
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  ابة االختبــار األولـإج
  انظر املنت   :  السؤال األولإجابة 
  : السؤال الثاينإجابة 

 .فقط املنفصل بتوسطمن طريق الشاطبية حفص قرأ ) خطأ( )١(
 .كالمها جمهور رخو مستعل مطبقاملعجمة والضاد  املشالة الظاء) صح( )٢(
 .خترج من اجلوفالياء املدية ) خطأ( )٣(
 .بألف مد يكون) دعاًء(الوقف على التنوين املنصوب حنو ) صح( )٤(
  ).ن والقلم: (النون الساكنة يف ظهارإبمن طريق الشاطبية  حفص قرأ) خطأ( )٥(

  : الثالسؤال الثإجابة 
  .)متجانسني صغري(إدغام دغم ت) قالت طائفة(حرف التاء يف  )١(
  .للحرف الساكن عند النطق به ال تفارقه أبداتعرِض ؛ كيفية )صفة الزمة(قلقلة الدال الساكنة  )٢(
 .؛ لوقوع حرف الباء بعدها)اإلخفاء): (ميهم حبجارةتر(امليم الساكنة يف  حكم )٣(
 .؛ ألا الم تعريف مشسية)إدغامها: (جيب ) الضالني(الالم األوىل يف  )٤(
 .؛ كيفية تعرِض للضاد عند النطق به ال تفارقه أبدا )االستطالة(الصفات الالزمة حلرف الضاد من  )٥(

  :  الرابعالسؤال إجابة 
  القلقلة  املد العارض  االحنراف  الصفة العارضة  الشدة  اإلخفاء  :المصطلح

للنون بأن جتايف بني طرف اللسان   :تعریفھ
 وأعلى الثنايا العليا مع الغنة مبقدار
حركتني تتبع ما بعدها خمرجا 

  تفخيما وترقيقا

قوة احلرف يف خمرجه حىت 
امتنع الصوت أن جيرى معه 
حال النطق به ألن الصوت 

  قد احنصر يف املخرج

الصفة كيفية تعرض 
للحرف عند النطق به 
والعارضة اليت تفارقه 

  أحيانا

ميل احلرف بعد 
خروجه من خمرجه 
  ليتصل مبخرج غريه

أن يقع سكون 
رض للوقف بعد عا

حرف املد أو بعد 
  حرف اللني

الصوت عند اضطراب 
باحلرف حال  النطق

بيان سكونه حىت يسمع 
  له نربة قوية

  )جتْري(جيم   )مئاب(ألف   الالمحرف   اإلخفاءصفة   الدالحرف   )انطلقوا(نون   :المثال

  :  اخلامسالسؤال إجابة 
  صفاته  خمرجه  احلرف

  ــ  منفتح  مستعل  رخو  جمهور  أدىن احللق  الغني
  منحرف  منفتح  مستفل  متوسط  جمهور  أدىن حافيت اللسان إىل منتهى طرفه مع ما حياذيه من احلنك األعلى فويق الثنايا العليا  الالم
  له صفري  منفتح  مستفل  رخو  جمهور  بني طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى  الزاي

  ـــــــــــ  رخو  لينة  اجلوف  الياء املدية

  :قريشسورة أنواع املدود املختلفة يف  : دسالسؤال الساإجابة 
مدموضع احلرف الذي ي  الدليل من التحفة  حكمه  نوع املد  

  بدل كئامنوا وإميانا خذا. أو قدم اهلمز على املد وذا  )جائز( -القصر   بدل  )ءامنهم(ألف  - ) إِيالفهم(و) ِإليالف(ياء 
واو  –) هاذا(و) إيالفهم(و) إليالف(ألف 

  وصال )جوع(و) فليعبدوا(
جا بعد مد فالطبيعي . بل أي حرف غري مهز أو سكون  القصر  طبيعي

  يكون
) البيت(و) الصيف(و) قريش(ياء اللني يف 
  )خوف(واو اللني يف  –

 - القصر أو التوسط أو اإلشباع   عارض
  )جائز(

  إن انفتاح قبل كل أعلنا. سكناواللني منها اليا وواو 
  وقفًا كتعلمون نستعني. ومثل ذا إن عرض السكون

التوسط، وعند الوقف التوسط أو   متصل  )الشتاء(ألف 
  )واجب( –اإلشباع 

  يف كلمة وذا مبتصل يعد. فواجب إن جاء مهز بعد مد

  كل بكلمة وهذا املنفصل. وقصر إن فصلوجائز مد   )جائز(التوسط، وعند الوقف القصر   منفصل  )الذي أطعمهم(ياء 



٧٣ 
 

 إجابة االختبــار الثالث
  انظر املنت    : السؤال األولإجابة 

  : الثاين السؤالإجابة 
 .)قيما(عند وصلها بـ بألف مد ) عوجا(يسكت حفص وجوبا على ) خطأ(   )١(
 .؛ كذا الروايةا ووقفًاتحذف وصلً) ومثودا فما أبقى(ألف مثودا يف ) صح(   )٢(
 .واإلمشام ف عليها بالروموقَال ي -) مغفرةٌ(كلمة كما يف  -تاء التأنيث املربوطة ) خطأ(   )٣(
 ).يس والقرآن: (النون الساكنة يف ظهارإبحفصٍ من طريق الشاطبية  رواية) خطأ(   )٤(
 .؛ كذا الروايةيف موضعيها بإسكان هاء الكناية) أرجه(قرأ حفص ) صح(   )٥(

  : الثالث السؤالإجابة 
 .؛ نضرة النعيم)املطففني: (هي سورة) ومجيع النظر إال بويل(املقصودة يف قول ابن اجلزري  السورة )١(
 .؛ السكون واإلمشام مع القصر والتوسط واإلشباع، والروم مع القصر)سبعة) (ياإبراهيم(أوجه الوقف على  )٢(
 .حلفصٍ من طريق الشاطبيةلتعظيم ل ، وال مد) املنفصل(من قبيل املد ) ال إله إال أنت(املد الزائد يف  )٣(
 .؛ لوقوع حرف الباء بعدها)اإلخفاء) : (هم بارزون(امليم الساكنة يف  كمح )٤(
 .؛ ألا مكسورة)جيب ترقيقها وصال): (عني القطر(الراء يف  )٥(

  )ساكنةوجد بالسورة أي ميم ال ت: ملحوظة (                                                   : الرابع السؤالإجابة 
  دليـــــــــــــله  حكمها  الالم أو امليم الساكنة

  وأظهرن الم فعل مطلقا     يف حنو قل نعم وقلنا والتقى  رةمظهـ  ــاكمألْه
  تفز... ثانيهما إدغامها يف أربع   وعشرة أيضا ورمزها فع ... لالم أل حاالن قبل األحرف   ةمدغَمـ  اثرالتكــ

  قبل اربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه . أوالمها إظهارها فلتعرف   رةمظهـ  ابرـالْمقـ
  :  اخلامسالسؤال إجابة 
د رهأن مل (  )فإذا صوافلهيا (  م(  )ومن شاءملن (  )أ   )هللا ال

  حال الوقف  حال الوصل  حال الوقف  حال الوصل  حال الوقف  حال الوصل  حال الوقف  حال الوصل
التوسط لصلة   اإلشباع  اإلشباع

  اهلاء
تسكن اهلاء 

  فال مد
التوسط   التوسط

  واإلشباع
جيوز اإلشباع 

  والقصر
  اإلشباع

  : سسادإجابة السؤال ال
إن  نقَلب، ويبدأ ا مضمومةًا :مثل ؛هدنا، أو مفتوحاا :مثل ؛إن كان ثالث الفعل مكسورا مكسورةًيبدأ مزة الوصل يف األفعال  -أ 

  . -امشيوا : أصلها - وامشا :مثل ؛يبدأ ا مكسورةً ، فإن كانت الضمة عارضةًدعاُ :مثل ؛الزمة كان ثالث الفعل مضموما ضمةً
اإلشباع مع  –التوسط مع السكون احملض  –القصر مع السكون احملض  :املكسورة وصال) النارِ(أوجه الوقف اجلائزة على  :ب ـ

  .اإلشباع مع السكون احملض: املفتوحة وصال) صواف(وأوجه الوقف اجلائزة على وم، القصر مع الر -السكون احملض 
  :بالتاء املفتوحة) سنت(اخلمسة اليت رمست فيها  املواضع - ج

 ﴿نيلالْأَو تنونَ إِلَّا سظُرنلْ يو﴿  فَه ﴾ تنسل جِدت يالًفَلَندبت وِيالً﴾ و﴿  اللَّهحت اللَّه تنسل جِدت لَنوا ﴾ بفاطر ، و﴿  وودعإِنْ يو
نيلالْأَو تنس تضم باألنفال، و﴿  فَقَد ﴾هادبي عف لَتخ ي قَدالَّت اللَّه تنبغافر س ﴾.  

 



٧٤ 
 

  
  ابـرس الكتـفه

  

  ٣                                                                             ترتيب الكتاب وتقسيمه
آنالْقُر وِيدجى تف انلْمالْغالْأَطْفَالِ و فَةحت نت٥                                                      م  

 نتلَى قَارِىِء ما عيمف ةمقَدالْمهعلَمأَنْ ي َءان١٠                                                   الْقُر  

  اإلدغام واإلخفاء : الباب األول 
                  ٢٠                                                  .)والتنوين(النون الساكنة أحكام : أوالً
الغ٢٢                                                                                      .ةُن  

  ٢٢                                                                .امليم الساكنة أحكام: ثانيا
  ٢٣                                                            .الالمات الساكنة أحكام: ثالثًا
  ٢٤                                          .املثلني واملتجانسني واملتقاربنيأولِّ  إدغام: رابعا

  املدود: الباب الثاين 
  ٢٧                                                                        .الْمد الْمتصل: أولًا
  ٢٧                                                                      .د الْمنفَصلالْم: ثانيا

  ٢٧                                                                               .هاُء الضمريِ
 الْمدب٢٨                                                                                 .لد  
  ٢٨                                                             .ونكُلسل ضارِعالْالْمد : ثالثًا
  ٢٨                                                                        .مازِاللَّالْمد : رابعا

  جتويد احلروف: الباب الثالث 
  ٣٠                                                           .خمارج احلروف وصفاا: أولًا

  ٣١                                                         .جدول خمارج احلروف وصفاا
  ٣٤                                                              .للحروفالصفات الالزمة 

  ٣٦                                                           ار األولــاالختب
  ٣٧                                                           الثانيار ــاالختب



٧٥ 
 

  ٣٨                                                           .وتعريفهوجوب التجويد : ثانيا
  ٣٩                                                                    .الترقيق والتفخيم: ثالثًا

  ٣٩                                                                        .أحوال ترقيق الراء
  ٤٠                                                            .أحوال تفخيم الم لفظ اجلاللة

  ٤٠                                                                           .مراتب التفخيم
  ٤١                                                     .بيان أحكام التجويد وقواعده: رابعا

  ٤٣                                                                         .اتاءالظَّ: خامسا

  الوقف واالبتداء: الباب الرابع 
  ٤٨                                                                       .الوقف أقسام: أوال

  ٤٩                                                                         مىت يحرم الوقف؟
  ٥٠                                                              .وقف السنة أو وقف جربيل

الْ: اثانيقْوف ى الْلَعوالْ وعِطُقْممو٥١                                                  .ولص  
  ٥٩                                                             .يثأنِالت اِءى تلَع فقْوالْ: ثالثا

  ٦٥                                                            .االبتداُء بِهمزة الوصل: رابِعا 
  ٦٦                                                      .الْوقْف علَى أَواخرِ الْكَلم: خامسا 

  ٦٦                                                              .ما ال يدخله الروم واإلمشام
  ٦٧                                                          .كلمةأحوال ألف املد يف آخر ال

  ٦٨                                                                     .سكَتـات حـفصٍ
  ٦٩                                                                             .تنبيهــات

   ٧٠                                                           الثالثار ــاالختب
  ٧١                                                            الرابعار ــاالختب

  ٧٢                                                        إجابة االختبار األول
   ٧٣                                                       إجابة االختبار الثالث


