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احلمد هلل الذي اصطفى من عباده رسوله الصادق األمني، وأنزل عليه كتابه 
الكريم بلسان عريب مبني، ويرسه للذكر فرتله العريب، ونطق بتجويده األعجمي، 
وصانه عن التحريف والتبديل والتغيري، وحفظه عن النقص والزيادة والتقديم 
ليكون  بمفرداته،  النطق  وحتقيق  طرقه،  لتحرير  كتابه  محلة  ووفق  والتأخري، 
ۡلَا ٱذّلِۡكَر  مصوًنا مدى الدهر، حمفوًظا يف كّل عرص، لقوله تعاىل:﴿إِنَّا َنُۡن نَزَّ

ِإَونَّا َلُۥ لََحٰفُِظوَن﴾ فوصل إلينا مضبوطًا بتنزيله الساموي وترتيبه اإلهلي.
نحمده سبحانه وتعاىل محد الشاكرين ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 
له، ونشهد أن سيدنا و حبيبنا و شفيعنا حممد& عبده ورسوله القائل : »َمن 
أراد أن يتكلم مع اهلل فليقرأ القرآن« صىل اهلل عليه وآله الطيبني الطاهرين، الذين 

نقلوا القرآن لنا كام نزل وحققوا أوامره بالقول والعمل وبعد.
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القرآن الكريم:
اخلالد  احلياة  ودستور  حممد&  رسوله  عىل  أنزله  الذي  اهلل  كتاب  هو 
ومعجزة اإلسالم احلّية والترشيع الدائم ملا حيتاج إليه اإلنسان يف طريق سعادته 

وحسبه عظمًة أنه كالم اهلل العيل القدير.
بعدكم  ما  وخرب  قبلكم  ما  نبأ  فيه  اهلل  »كتاب  عيل!:  اإلمام  وصفه  وكام 
وحكم ما بينكم هو الفصل ليس باهلزل فهو حبل اهلل املتني والذكر احلكيم وهو 

الرصاط املستقيم ...إلخ«.
وعى  قلبًا  اهلل  يعذب  »ال  اهلل&:  رسول  قال  قراءته  وفضل  فضله  ويف 

القرآن«. أمايل الطويس.
القرآن  محلة  أمتي  &:»أرشاف  اهلل  رسول  قال  قال:  عباس  ابن  وعن 

وأصحاب الليل«. 
وقال&:»إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم احلرسة 
و  الرمحن  كالم  فإّنه  القرآن  فادرسوا  الضاللة  يوم  واهلدى  احلرور  يوم  والظل 
حرزمن الشيطان ورجحان يف امليزان«. وقال& أليب ذر)رمحه اهلل(: »عليك 

بتالوة القرآن و ذكر اهلل كثرًيا فإّنه ذكر لك يف السامء و نور لك يف األرض«. 
وقال اإلمام عيل!: »تعلموا القرآن فإّنه أحسن احلديث و تفقهوا فيه فإّنه ربيع 

القلوب واستشفوا بنوره  فإّنه شفاء الصدور و أحسنوا تالوته فإّنه أنفع القصص«.
بعد هذه املقدمة ال بّد لنا كمسلمني أْن نتعلم القرآن وعلومه واملدخل هلذا 
العلم هو معرفة كيفية قراءته عىل الوجه الصحيح، أحكاًما ونطًقا فصيًحا ال حلَن 
فيه لكي نتدبر القرآن ونعرَف معانيها عىل الوجه الذي يريده اهلل )جل جالله( 
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لذلك كتب كثرٌي من الكّتاب يف علم التجويد وتوسعوا فيه، وال أريد أن أثقل 
عىل القارئ الكريم فأوجزت مامجعته يف هذا الكتاب وسميته : )املخترص املفيد 
وعرٌض  عاصم  عن  حفص  رواية  أصول  ذكرنا  هنايته  ويف  التجويد(  إلحكام 
خمترٌص لألصول الدائرة عىل اختالف القراءات، ليكون سهل املنال، راجًيا من 

اهلل العيل القدير أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه وجيعلنا من خدمة كتابه الكريم.
السميُع  أنَت  إّنَك  فيِه وزْدنا علاًم  القرآِن ما جهْلنا، وفقْهنا  اللهم علْمنا من 

نا عليَك توكْلنا وإليَك أنْبنا وإليَك املصرُي. العليُم، ربَّ
                                                            

                   
                                                             الشيخ عيل عبود سلمان الطائي 

                                                                دار القرآن الكريم

                 بجوار مرقد سيد الشهداء)ع(

                                                  يف العرشين من صفر الخري 1434هـ  

                                 املوافق 2013/1/3
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تفسري قوله تعاىل: ﴿َوَرتِِّل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرتِيًل﴾ قال: »بينه تبيانا والتنثره نثر الرمل 
والهتذه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب وال يكون هم أحدكم 
الدؤيل،  األسود  أبو  هو  التجويد  علم  وضع  من  أول  أن  وقيل  السورة«،  آخر 
وقيل أبو القاسم عبيد اهلل بن الصباح، وقيل اخلليل بن أمحد الفراهيدي، وقيل 

أئمة القراءة وقيل غريهم.

آداب تالوة القرآن الكريم:
1 ـ الوضوء، فال جيوز مّس كلامت القرآن يف املصحف عىل غري وضوء.

والسكينة  اخلشوع  استحضار  مع  للتعبد  القراءة  عند  القبلة  استقبال  2ـ 
والطمأنينة ومراعاة اإلصغاء والتدبر وحضور القلب.

3ـ جيب اجتناب كّل ما خيّل بالتالوة من اللهو والعبث والضحك واللغو.
4ـ تكون القراءة بالرتتيل ألن ذلك أعون عىل الفهم.

5ـ اإلبتعاد عن األصوات املنكرة واألحلان اهلزلية والغنائية فإهنا حمرمة.
6ـ ينبغي تعلم القراءة أمام قارئ جييد تالوة القرآن وله القابلية عىل التعليم 
القراء املجيدين  أفواه  القراءة من  واعطاء املالحظات للمتعلم، بل  جيب أخذ 
كام ُأخذ عن النبي األعظم& وعىل  القارئ أن يمتثل أوامر اهلل التي جاء هبا  

القرآن واجتناب نواهيه .وأن يتحىّل باألخالق القرآنية.

صفة تالوة الرسول األعظم&:
النبي حممد& مجيع كلامت القرآن وآياته وسوره عن جربائيل!  تلقى 
ٰ قَۡلبَِك ِلَُكوَن  ِمنُي 193   َعَ

َ
وُح ٱۡل عن اهلل )جل جالله(، قال تعاىل: ﴿نََزَل بِهِ ٱلرُّ
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من  حزب  يومًيا  له&  فكان  بنِٖي﴾)1(،  مُّ  ٖ َعَرِبّ بِلَِساٍن   194 ٱلُۡمنِذرِيَن  ِمَن 
القرآن يقرأه و كانت قراءته ترتياًل غري رسيعة وال عجلة بل مفرسة حرًفا حرًفا، 

و كان يقطع قراءته آيًة آية  كام روته لنا األحاديث املروية عنه&.

حتسني الصوت بالقرآن الكريم:...............................  
 .............................................................

ُروي عنه& أّنه قال : »زّينوا القرآن بأصواتكم«.
األسلوب  مجال  إلدراك  اجليد  بالصوت  القراءة  حتسني  التزيني  من  واملراد 

واأللفاظ.
بل  عنه  منهي  أمر  فهذا  املوسيقي  واإليقاع  النغم  ملجرد  التزيني  كان  إذا  أما 

جيب االلتفات إىل املعاين، ملعرفة ما يريده اهلل )سبحانه وتعاىل(.

)1( سورة الشعراء: آية 193- 195.
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و لإلستعاذة أربعة أوجه:
البسملة وتقف  تقرأ  ثم  وتتنفس،  االستعاذة وتقف  تقرأ  اجلميع:  1ـ قطع   

وتتنفس، ثم تقرأ اآلية.
2ـ وصل اجلميع: تقرأ االستعاذة مع البسملة مع اآلية يف َنَفٍس واحد، وحترك 

آخر االستعاذة والبسملة عند الوصل.
مع  واحد  بنََفٍس  السورة  بأول  البسملة  ووصل  اإلستعاذة  عىل  الوقف  3ـ 

حتريك آخر البسملة عند الوصل، وُيسمى قطع األول ووصل الثاين بالثالث.
4ـ وصل االستعاذة مع البسملة والوقوف والتنفس ثم قراءة اآلية األوىل من 

السورة، وُيسمى وصل األول بالثاين وقطع الثالث.
أما سورة التوبة ففيها وجهان :

1- الوقف عىل االستعاذة والبدء بأول السورة بال بسملة.
2-  وصل االستعاذة بأول السورة بال بسملة.

مالحظة :-
لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ قهري كالعطاس أو لكالم يتعلق بمصلحة 
القراءة والتعليم، فال يعيد االستعاذة، أما لو قطع القراءة إعراًضا عنها أو لكالم 

ليس له صلة بالقراءة فإّنه يعيد االستعاذة.

2- قراءة البسملة:
ٱلرَِّنَٰمۡح   ِ ٱللَّ ﴿ِمۡسِب  كيفيتها   أما  بالقراءة،  الرشوع  عند  منها  بّد  ال  البسملة 
بالبسملة  التوبة، فال جيوز اإلبتداء هبا  ٱلرَِّحيِم﴾ وهي يف كّل سورة عدا سورة 
ألّن الرسول األكرم حممد& أمَر بعدم كتابتها يف بداية سورة التوبة إذ مل ينزل 
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ٱلرَِّحيِم﴾ أماٌن، وسورة  ٱلرَِّنَٰمۡح   ِ هبا جربئيل! وقيل مل ُتكتْب ألنَّ ﴿ِمۡسِب ٱللَّ
التوبة ليس فيها أمان للمرشكني. أما قراءهتا يف أواسط السور فاالختيار حاصل 

للقارئ فإن شاء قرأها وإن شاء اكتفى باالستعاذة.

و للبسملة  بني السورتني عند حفص أربعة أوجه:
البسملة  قراءة  ثم  والوقوف  األوىل  السورة  هناية  »قطع  اجلميع:  قطع  1ـ 

والوقوف ثم قراءة آية من السورة التي تليها والوقوف مع التنفس«.
2ـ وصل اجلميع : أي وصل هناية السورة األوىل مع البسملة مع اآلية األوىل 

يف السورة الثانية يف َنَفٍس واحد.
3ـ الوقف عىل هناية السورة األوىل واإلبتداء بالبسملة ووصل البسملة مع 

اآلية األوىل يف السورة التالية.
4ـ وصل هناية السورة األوىل مع البسملة، والوقوف بنََفٍس واالبتداء باآلية 
األوىل من السورة الثانية، وهذا الوجه ال جيوز فيه القراءة ألن البسملة لإلبتداء 

بأول السورة وليس لالنتهاء منها.

مراتب تالوة القرآن الكريم:
لتالوة القرآن الكريم ثالث مراتب:

كّل  إعطاء  و  عجلة  غري  من  وَتَفّهٍم  مكٍث  عىل  القراءة  وهي  التحقيق:  1ـ 
املدود والغنن أطول ما يمكن  حرف حقه، من الصفات و املخارج، و إعطاء 

من احلركات املقررة هلا، وهذه املرتبة متعارف عليها عند العاّمة بـ}التجويد{.
2ـ التدوير: وهو حالة التوسط بني }الطول والقرص{ و بني التحقيق واحلدر، 
والذي ُيسميه العامة }الرتتيل{ علاًم أن الرتتيل والتجويد يشمل مراتب التالوة 
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الثالثة.
 3ـ احلدر: وهو رسعة القراءة مع مراعاة أحكام التجويد وقواعده واحلذر 

من برت احلروف وذهاب الغنن.
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و}أربعة{ أنياب: وهي التي تيل الرباعيات، نابان يف األعىل ونابان يف األسفل.
و}أربعة{ ضواحك: وهي التي تبدو عند الضحك،

اثنان يف األعىل واثنان يف األسفل.
كّل  من  ثالث  }األرضاس{  رحى  عرش{  و}اثنا 
جانب ست يف الفك األعىل وست يف الفك األسفل، 

وُتسمى أيضًا بـ }الطواحن{.
اثنان يف   نواجذ: وهي أقىص األسنان،   و}أربعة{ 

األعىل واثنان يف األسفل، وكذلك ُتسمى أسنان  العقل.

 خمارج احلروف ومواضعها:
خمارج احلروف سبعة عرش خمرجًا موزعة عىل مخسة مواضع هي:

اىل  اهلوائية  القصبة  رأس  بني  املمتد  والفم  احللق  جتويف  وهو  1-اجلوف: 
الشفتني، وُتسمى هذه احلروف هوائية، خلروجها مع اهلواء الصادر من الرئتني 

وُتسمى }املدية{ المتداد الصوت هبا وهي:
أ- األلف املدية املفتوح ما قبلها مثل: }قال، جاء، صار{.

ب- الواو املدية املضموم ما قبلها مثل: }يقول، مؤمنون، سوء{.
ج- الياء املدية املكسور ما قبلها مثل: }قيل، سـيء، مؤمنني{. 
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منه ثالثة  املزمار، وخترج  املمتد بني احلنجرة ولسان  احليز  2- احللق: وهو 
خمارج بستة حروف وهي:

خترج  ومنه  الصوتية،  واألوتار  احلنجرة  ييل  مما  أبعده  أي  احللق:  أقىص  أ- 
}اهلمزة واهلاء{.

خيرج  ومنه  احللق،  من  يقابله  ما  مع  املزمار  لسان  قرب  احللق:  وسط  ب- 
}العني واحلاء{.

جـ - أدنى احللق: أصل اللسان مع مايقابله من احلنك اللحمي، ومنه خيرج 
}الغني واخلاء{.

الساكنة  للنون  بالنسبة  اإلظهار  حروف  تسمى  الستة  احلروف  }وهذه 
والتنوين{.
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3-اللسان: وفيه عرشة خمارج:
أوالً:  }اللهوية{ وفيها خمرجان، وهي مشتقة من اللهاة، ومعناه سقف الفم:

1- أقىص اللسان مع ما فوقه من احلنك األعىل }اللهاة{ قرب لسان املزمار، 
وخيرج منه }القاف{.

بقليل،  القاف  خمرج  بعد  األعىل  احلنك  من  فوقه  ما  مع  اللسان  أقىص   -  2
وخيرج منه }الكاف{.
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ثانيًا: }الشجرية{ وهي التي خترج من وسط اللسان مع مايقابله من احلنك 
األعىل وهو منفتح مابني اللحيني وخيرج منه }اجليم، والشني، والياء غري املدية{، 

أي الساكنة اللينة.

من  حياذهيام  ما  مع  معًا،  مها  أو  اللسان  حافتي  إحدى  الضاد{  }خمرج  ثالثًا: 
أسهل  اليرسى  اجلهة  من  وخروجها  }الضاد{،  منه  وخيرج  العليا،  األرضاس 

وأكثر استعامالً.
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رابعًا: }الذلقية{ نسبة اىل ذلق اللسان أي حافته احلادة وفيها ثالثة خمارج:
الفك األعىل اىل طرفه ومن اجلهة  اللسان مع ما فوقه من  1- أدنى حافتي 

اليمنى أسهل، وخيرج منه }الالم{.
2- طرف اللسان مع ما حياذيه من لثة األسنان العليا، وخيرج منه }النون{.

3- طرف اللسان مما ييل الرأس مع مايقابله من احلنك األعىل قريًبا من خمرج 
النون، وخيرج منه }الراء{.
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منه  وخيرج  العليا،  الثنايا  أصول  مع  اللسان،  رأس  ظهر  خامسًا:}النطعية{ 
}التاء والدال والطاء{ وُتسمى  بالنطعية، خلروجها من }نطع الفم{.أي سقفه.

سادسًا: }األسلية{ طرف اللسان مع  الثنايا السفىل مع انفراج قليل بني الثنايا 
العليا والسفىل،  وخيرج منه }الزاي والسني والصاد{ وُتسمى حروف الصفري.
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}الذال  منه  العليا وخيرج  الثنايا  أطراف  اللسان مع  }اللثوية{ طرف  سابعًا: 
والثاء والظاء{.

   

   

                           

4- الشفتان: وفيها خمرجان:
أ- بطن الشفة السفىل مع أطراف الثنايا العليا، وخيرج منه }الفاء{.

أهنام  إال  والواو{.  وامليم  }الباء  منهام  وخيرج  اطباق،  مع  مًعا  الشفتان  ب- 
بانطباق مع امليم والباء، وانفتاح مع الواو.
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5- اخليشوم:
جمرى اهلواء بني الفم واألنف، وخترج منه الغنة يف }النون وامليم{ املشددتني 

واملدغمتني واملخفاتني.
واجلدول رقم }1{ ُيبني خمارج احلروف:  

5- اخليشوم:
جمرى اهلواء بني الفم واألنف، وخترج منه الغنة يف }النون وامليم{ املشددتني 

واملدغمتني واملخفاتني.
واجلدول رقم }1{ ُيبني خمارج احلروف:  
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والشني  والتاء  والكاف  }السني  وهي:   )10( وحروفه  املخرج.  عىل  اعتامده 
واخلاء والصاد والفاء واحلاء والثاء واهلاء{ جتمعها مجلة }سكت شخص فحثه{. 
ويمكن متييزخفاء احلرف عند وضع اإلصبع عىل احلنجرة والنطق باحلرف فال 

جتد له تأثرًيا عىل احلنجرة لسهولة خروج احلرف مع اهلواء.
الصوت مع احلرف لضعف االعتامد عليه يف  الُليونة وجريان  3-الرخاوة: 
املخرج وحروفه هي املتبقية من حروف الشدة والتوسط.                                                                                                 
4-التوسط : اعتدال الصوت عند النطق باحلرف، لعدم كامل انحباسه، كام 
يف الشدة، وعدم كامل جريانه، كام يف الرخاوة، وهي صفة بني الشدة والرخاوة 

وحروفها هي: }العني والنون والراء وامليم والالم{، جتمعها مجلة }عن رمل{ .
5-الشدة }القوة{: قوة يف احلرف النحباس الصوت من اجلريان مع النفس 
عند النطق به، لقوة االعتامد عىل خمرجه، وحروفها ثامنية، وهي: }اهلمزة واجليم 

والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء{ جتمعها مجلة }أجد قط بكت{ .
6-االستفال: وهو انخفاض اللسان عن احلنك األعىل عند النطق باحلرف، 
ما عدا حرفا }الالم { يف لفظ اجلاللة}والراء{ عند الفتح والضم . وأما حرف 
}األلف{ فأّنه تابع ملا قبله يف التفخيم والرتقيق، وحروف االستفال هي }مجيع 

احلروف ما عدا حروف االستعالء{.
عند  األعىل  احلنك  إىل  اللسان  أصل  وارتفاع  علو  وهو  7-االستعالء:   
والقاف  والطاء  والغني  والضاد  والصاد  }اخلاء  هي:  وحروفه  باحلرف  النطق 
والظاء{،جتمعها مجلة}خص ضغط قظ{ وتلفظ هذه احلروف مفخمة  إذا كانت 

حركتها ساكنة أو مشددة أو متحركة. 
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كانت  إذا  وتفخيمها  استعالئها  فيقل  والقاف{  والغني  }اخلاء  حروف  وأما 
مكسورة. 

 8-االنفتاح: وهو افرتاق اللسان وابتعاده عن احلنك األعىل، وجتافيه حتى 
خيرج النفس من بينهام عند النطق باحلرف، وحروفه املتبقية من حروف االطباق.
9-اإلطباق: وهو إلصاق اللسان باحلنك األعىل عند النطق باحلرف وحروفه 

أربعة }الصاد والضاد والطاء والظاء{.

ثانيًا: الصفات التي ال ضدَّ هلا وهي:
الطيور، واحلرشات وحروفه  الصفري: وهو صوت يشبه صوت بعض   -1

ثالثة }الصاد والزاي والسني{.
تكلف  وعدم  بطراوة  خمرجه  من  احلرف  إخراج  سهولة  وهو  اللني:   -2
املفتوح ما قبلهام. فهام حرفا مد ولني، وأما  الساكنتان  }الواو والياء{  وحروفه 

األلف فال يكون إال حرف مدٍّ فقط.
طريقه  اللسان  العرتاض  للصوت  احلامل  اهلواء  ميل  وهو  3-االنحراف: 

حني النطق بحريف }الالم والراء{، والراء يكون أقل اعرتاًضا للهواء من الالم.
فتح  بد من  )التصادم(، وال  بعد غلقه  احلرف  فتح خمرج  4-القلقلة: وهي 
له نربة قوية، وحروفها  القلقلة حتى تسمع  ليتبني صوت حرف  خمرج احلرف 
}قطب جد{ وتكون  والدال{ جتمعها مجلة  والباء واجليم  والطاء  }القاف  هي: 

القلقلة للحرف عند السكون وهي عىل مرتبتني وكام يأيت:
}حبل، يقتل،  -القلقلة الصغرى: وتكون يف وسط اجلملة أو الكلمة مثل: 

جيعل، يدرك، يطلبه ، قد أفلح{.
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-القلقلة الكربى: وتكون يف هناية الكلمة عند الوقف، مثل: }احلّج - وتّب 
- احلّق{ للحرف املشدد.

يقول  من  }وهناك  املشدد،  غري  للحرف  لوط{   - أحد   - الفلق   - }عقاب 
}قلقلة  الوقف  عند  مشدد  الغري  القلقلة  حلرف  فيجعل  مراتب،  ثالثة  للقلقلة 

وسطى{ وهذا غري صحيح.
5- التكرير: ارتعاد رأس اللسان باحلرف عند النطق بحرف الراء، وتكون 
حلرف  مالزمة  صفه  والتكرير  الكرس.  حالة  يف  وأقل  التشديد،  حالة  يف  أكثر 
الراء، وجيب احلذر من املبالغة يف التكرير لئال يصدر منه  راءات عديدة مكررة 

والتكرار غري جائز يف التالوة وجيب اجتنابه.
6-التفيش: وهو انتشار اهلواء يف فضاء الفم عند النطق بحرف }الشني{فقط.

7- االستطالة: وهي امتداد الصوت من بداية حافة اللسان األمامية إىل آخره 
مع  اهلواء  من  قليل  خروج  وعدم  االنحراف  مع  }الضاد{  بحرف  النطق  عند 
احلرف واحلذر من لفظها كحرف }الطاء أو الدال{. بل تصمع له دوٌي داخل 

الفم 
وقال احلرصي: االستطالة ومعناها: امتداد الصوت باحلرف من أول حافة 
اللسان مما حياذي آخر النواجذ، إىل آخر احلافة مما حياذي الضواحك. وإنام يمتد 
الصوت قلياًل بسبب تقّوس املخرج لتقوس الفك الذي فيه األرضاس العليا، 
وامتداد الصوت طوالً، بخالف حرف الالم فإهنا وإن كان خمرجها فيه بعض 

الطول إال أن الصوت  فيها معرتض الشرتاك أدنى حافتي اللسان معًا.
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القلقلة  اهلمزة، وحذفت من حروف  أداء  8-النربة: وهي احلدة والثقل يف 
بسبب ثالثة أمور:

* هي أثقل احلروف وهلا قوانني للحذف والتسهيل يف القراءات.
* اهلمزة هلا صفة النربة واالنفجار، فال حتتاج اىل قلقلة حلدهتا.

* عندما تقلقل يصدر منها صوًتا قبيًحا كالتهوع أوالسعلة. 
9- الغنة: وهو الصوت الذي خيرج من اخليشوم عند النطق بحريف }النون 
وامليم{  وهلا درجات أقواهاعند التشديد ثم املدغمة ثم املخفية ثم يف الساكنة ثم 

املتحركة.
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الضعف والقوةالصفات املفردةالصفات املتضادةالحرف

قوته أغلبالنربةاستفال-الجهر-الشدة-االنفتاح-االصماتء

متساويةقلقلةاستفال- الجهر- الشدة- االنفتاح- ذالقةب

ضعف أغلباستفال- همس- الشدة- االنفتاح- االصماتت

ضعف أغلباستفال- همس- الرخاوة-االنفتاح- االصماتث

قوته أغلبقلقلةاستفال-الجهر-الشدة- االنفتاح-االصماتج

ضعف أغلباستفال-همس-الرخاوة-االنفتاح-االصماتح

قوته أغلباستعالء-همس-الرخاوة-االنفتاح-االصماتخ

قوته أغلبقلقلةاستفال-الجهر-الشدة-االنفتاح-االصماتد

ضعف أغلباستفال-الجهر-الرخاوة-االنفتاح-االصماتذ

متساويةالتكرير استفال-الجهر-التوسط-االنفتاح-ذالقةر

متساويةصفرياستفال-الجهر-الرخاوة-االنفتاح-االصماتز

ضعف أغلبصفرياستفال-همس-الرخاوة-االنفتاح-االصماتس

ضعف أغلبالتفيشاستفال-همس-الرخاوة-االنفتاح-االصماتش

قوته أغلبصفرياستعالء-همس-الرخاوة-االطباق-االصماتص

قوته أغلباالستطالةاستعالء-الجهر-الرخاوة-االطباق-االصماتض

قوي محضقلقلةاستعالء-الجهر-الشدة-االطباق- االصماتط

قوته أغلباستعالء-الجهر-الرخاوة-االطباق-االصماتظ

متساويةاستفال-الجهر-التوسط-االنفتاح-االصماتع

قوته أغلباستعالء-الجهر-الرخاوة-االنفتاح-االصماتغ

ضعف محضاستفال-همس-الرخاوة-االنفتاح-ذالقةف

قوته أغلبقلقلةاستفال-الجهر-الشدة-االنفتاح-االصماتق

ضعف أغلباستفال-همس-الشدة-االنفتاح-االصماتك

ضعف أغلبانحرافاستفال-الجهر-التوسط-االنفتاح-ذالقةل

ضعف أغلبالغنةاستفال-الجهر-التوسط-االنفتاح-ذالقةم

ضعف أغلبالغنةاستفال-الجهر-التوسط-االنفتاح-ذالقةن

ضعف أغلباستفال-همس-الرخاوة-االنفتاح-االصماتهـ

ضعف أغلبلنياستفال-الجهر-الرخاوة-االنفتاح-االصماتو

ضعف أغلبلنياستفال-الجهر-الرخاوة-االنفتاح-االصماتي
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أصوات الحروف عند حتريكها واسكاهنا وتنوينها
1 - صوت احلرف عند ضمه متشابه يف مجيع احلروف )عدا االلف(واليوجد 

اختالف بني اصواهتا وكذلك تنوين الضم. 

ُأُ    ُب   ُت   ُث   ُج    ُح   ُخ   ُد   ُذ   ُر   ُز   ُس   ُش   ُص   ُض   ُطُ   ُظُ   ُع   ُغ   ُف   ُق   
ُكُ   ُل   ُم   ُن   ُه   ُو   ُي

ٌأٌ    ٌب  ٌت   ٌث   ٌج    ٌح   ٌخ   ٌد   ٌذ   ٌر   ٌز   ٌس   ٌش   ٌص   ٌض   ٌطٌ   ٌظٌ   ٌع   ٌغ   ٌف   ٌق   
ٌكٌ   ٌل   ٌم   ٌن   ٌه   ٌو   ٌي

2 -صوت الفتحة فيه اختالف بني حروف اهلجاء عند نطقها .فعند لفظ 
الفتحة عىل الراء وحروف االستعالء يكون صوهتا مفخام. وعند لفظ الفتحة 

عىل حروف االستفال يكون طبيعيا وغري مفخام وكذلك تنوين الفتح.
 َأَ    َب   َت   َث   َج    َح   )َخ(     َد   َذ   )َر(     َز   َس   َش  )َص(    )َض(   

(     )َظَ (      َع   )َغ(     َف   )َق (    َكَ   َل   َم   َن   َه   َو   َي  )َطَ
ًأً    ًب   ًت   ًث   ًج    ًح   )ِخً (  ًد   ًذ   )ًر(     ًز   ًس   ًش  )ًص(    )ًض(  

(     ًع   )ًغ(     ًف   )ًق(     ًكً   ًل   ًم   ًن   ًه   ًو   ًي (     )ًظً  )ًطً



 36   ............................................................................. املخترص املفيد يف أحكام التجويد

حروف  وهي  حروف  اربعة  يف  فقط  اختالف  فيها  الكرسة  صوت   -  3
صوهتا  يبدأ  مكسورة  لفظها  عند  احلروف  فهذه  ظ(  ط  ض  )ص  االطباق 

مفخام وينتهي بغري تفخيم وكذلك تنوين الكرس. 
أِ   ِب   ِت   ِث   ِجِِ    ِحِ   ِخِ   ِد   ِذ   ِرِ ِ  ز ِ ِس ِ  ِشِ ِ  )ص ِ  ض ِ ط ِ  ظ ِ( ع ِ  غ ِ  ف ِ  

ِقِ ِ  ِك   ِل ِ  ِم ِ  ِنِ ِ  ِه   و ِ ِيِ
أٍ    ٍب   ٍت   ٍث   ج ٍ   ح ٍ  خ ٍ  ٍد   ٍذ   ر ٍ  ز ٍ  س ٍ  ش )ص ٍ ض ٍ ط ٍ  ٍظ(   ع ٍ  غ ٍ  ف ٍ  ق 
ٍ  ٍك   ٍل ٍ م ٍ ن ٍ  ٍه   و ٍ ي ٍ وباقي حروف االستعالء )خ   غ   ق( عند الكرس فال يكون 

صوهتا مفخما.
الهجاء فإن حروف االستعالء يف مجيع االحوال يكون  4 - عند اسكان حروف 
صوهتا مفخما مهما كانت حركة ما قبلها . وباقي الحروف يكون مستفاًل وغري 

مفخمًا عند السكون.  
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وُسميت بالشمسية تشبيًها بلفظ الالم يف كلمة }الشمس{ وتدغم الالم بغنة 
}الّطور-  مثل  الشمسية  احلروف  باقي  مع  غنة  بال  وتدغم  النون،  مالقاة  عند 
الّدين-  النّور-  الّذكر-  الّضالني-  الّتني-  الّرسول -  الّصابرين -   – الثمرات 

الّسبيل - الّظن- الّزجاجة – الّشمس - الـّلهو{.
َك وخْف  ب- الالم القمرية: وحروفها أربعة عرش، جتمعها مجلة }إبِغ حجَّ
عقيَمُه{، وُسميت بالقمرية تشبيًها هلا بلفظ الالم يف كلمة }القمر{ وتظهر الالم 
عند مالقاهتا للحروف القمرية، ووجه اإلظهار هو بعد خمرج الالم عن خمارج 
الـجنة-  الـحميم-  الغافلني-  البائس-  }األمانة-  مثل:  القمرية  احلروف 
الـمـال-  اليقني-  القلم-  العلم-  الفقري-  الـخوف-  الودود-  الكافرين- 

الـهدى{.

أحكام الالم من حيث التفخيم والرتقيق:
1-تفخيم الالم: وهو تسمني احلرف وتغليظه عند النطق به، وكام يأيت:

أ- تفخم الم لفظ اجلاللة إذا كانت مبدوًءا هبا، مثل: }اهللُ ال إلَه إال هَو{.}اهلل 
خالق كل يشء{.

ب- إذا سبقها ألف مدية مفتوح ما قبلها، مثل: }َأال إىَِل اهلل َتِصرُي األُموُر{.
}وعىل اهلل فليتوكل املتوكلون{ .

}ذكُروا اهللَ{.}إن تنرصوا  جـ - إذا سبقها واو مدية مضموم ما قبلها مثل: 
اهلل {. 

د- إذا سبقها فتح أو ضّم مثل: }قاَل اهللُ - وعَد اهللُ{.}خزائُن اهلل - عذاُب 
اهلل{.
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2- ترقيق الالم: ترقق الم لفظ اجلاللة عند النطق هبا يف :
اِط اهلل - بِْسِم اهلل{. أ- إذا كانت مسبوقة بكرس مثل: }ِصَ
ب- إذا كانت مسبوقة بتنوين مثل: }َقْوًما اهلل - أحٌد اهلل{.

ي اهلل{. جـ - إذا كانت مسبوقة بياء ساكنة مثل: }َأيِف اهللِ َشكٌّ ـ ُينَجِّ
د- إذا كانت الالم مكسورة مثل: }احْلَْمُد هلل – َوهلل األسامء{. }بل هلل األمر مجيعا{. 
َبِل اهلل - ومن  }ُقِل اهلل -  إذا جاءت بعد ساكن اللتقاء ساكنني مثل:  هـ- 

حيادِد اهلل - ومن يشاقِق اهلل{.
مالحظة: حرف الالم ُيرقق يف كّل القرآن، وال ُيفخم إال يف الم لفظ اجلاللة 

فإّنه ُيفخم يف احلاالت املذكورة.

أحكام الراء:
األصل يف الراء التفخيم، والرتقيق حيتاج إىل سبب، بعكس الالم ألن األصل 

فيها الرتقيق، والتفخيم حيتاج إىل سبب.
1-التفخيم: تفخم الراء يف احلاالت اآلتية:

أ- إذا كانت مضمومة أو مفتوحة، مثل: } َنْصـُر اهلل - ِعْشـُروَن - َنَصـَرُكُم 
.} - َضـَرَبَ

ب- إذا كانت ساكنة قبلها حرف مضموم أو مفتوح، مثل: } ُكْرِسيُُّه - ُغْرَفًة 
- اْلَقْرَيِة - َيْرِجُعوَن{. أوساكنة سكونًا عارضًا للوقف، مثل: }بالنٌُّذْر- وُدسـُْر- 

وُسُعْر{.
مثل:  استعالء،  حرف  وبعدها  أصيل  كرس  وقبلها  ساكنة  كانت  إذا  ج- 

}ِمْرَصاًد - ِقْرَطاٍس{.
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د- إذا كانت ساكنة وقبلها حرف ساكن ما عدا الياء، وقبل الساكن حرف 
مفتوح أو مضموم مثل: }الَقْدْر- ُخْضـْر- بالصبـْر{.

ملَِِن   - اْرَتاُبوا  َأِم   { مثل:  قبلها كرسعارض موصول،  إذا كانت ساكنة  هـ- 
اْرَتَض{.

2-الرتقيق: هو تنحيف وتضعيف صوت احلرف، وترقق الراء يف احلاالت 
اآلتية:

أ- إذا كانت مكسورة مثل: } َأِرَنا – ِرْزقا - معِرضون{.
ب- إذا كانت ساكنة وقبلها كرٌس أصيل ومل يأِت بعدها حرف استعالء، مثل: 

.} }ِشـْرعة – فِْرَعون -  فاْصبـِْر إنَّ
جـ- إذا كانت ساكنة سكوًنا عارًضا للوقف وقبلها ياء مدية، مثل: }خبيـر- 

بصيـر-  قدير{.
هـ- إذا كانت ساكنة سكوًنا عارًضا وقبلها ساكن ما عدا الياء وقبل الساكن 

ْكْر- ِسْحْر- بِْكْر{. مكسور، مثل: }الذِّ
احلاالت  يف  الوقف  عند  الراء  حلرف  والتفخيم{  }الرتقيق  الوجهني  جواز 

اآلتية:
1- إذا كانت ساكنة بعد كرس أصيل وبعدها حرف استعالء مكسور، مثل: 

}فِْرٍق{.
2- إذا كانت ساكنة للوقف بعد حرف استعالء ساكن مكسور ما قبله، مثل: 

}ِمْصـر- الِقْطِر{.عند الوقف فقط.
3ـ إذا كانت ساكنة سكونًا عارضًا وقبلها حرف ساكن وقبله حرف مفتوح 
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وبعدها حرف ياء حمذوفة مثل: }َيْسـِر- أْسـِر{.

أحكام اإلدغام وأنواعه:
يف  األول  الساكن  احلرف  إدخال  هو   : القراءة  وعلم  التجويد  يف  اإلدغام 

احلرف الثاين املتحرك، بحيث يصريان حرفًا واحدًا مشددًا وهو عىل نوعني:
- اإلدغام الصغري: يكون فيه احلرف األول ساكنًا }املدغم{ والثاين متحرًكا 
}اإلدغام  مثل  الثاين،  جنس  من  األول  احلرف  يتحول  بحيث  فيه{،  }املدغم 

املتجانس - واملتقارب – واملتامثل{.
مثل:  القراءة  عند  القرآين،  الرسم  خالل  من  يالحظ  الكبري:  اإلدغام   -
نِّي  { وأصلها: }أحتاججونني{ و: } َتْأَمنَّا {، أصلها: }تأمننا{ و: }َما َمكَّ وينِّ اجُّ }َأحُتَ
{ وأصلها: }مامكنني فيه ريب{، وهو إلتقاء حرف متحرك بآخر متحرك  فِيِه َريبِّ
يصريان  بحيث  الثاين  يف  وُيدغم   لإلدغام  األول  فيسكن  وخمرًجا  صفة  يامثله 

حرفًا واحدًا مشددًا، وكثرٌي منه برواية السويس عن أبو عمر البرصي.
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اإلدغام الصغري:
- إدغام املتامثلني: مها احلرفان املتفقان صفة وخمرًجا، ويأيت يف كلمة واحدة أو 
كلمتني، واحلروف املدية اليمكن إدغامها إالّ يف كلمة واحدة وهي }بِأييُِّكُم{، 

ألن فيها سكون الياء األوىل.
.} نَّ ن – ُقل ال أَْمِلُك - ُيْكِرههُّ واألمثلة عىل اإلدغام املتامثل كثرية: }َقد دََّخُلواْ- َكم مِّ
- إدغام املتقاربني: مها احلرفان تقاربا صفة وخمرًجا أو تقاربا خمرًجا واختلفا 
م{ يف القاف والكاف. َفَعُه{ يف الالم والراء، }َنْخُلقكُّ - َبل رَّ يبِّ صفة مثل: }ُقل رَّ

ثالث  وله  صفًة،  واختلفا  خمرًجا  اتفقا  احلرفان  مها  املتجانسني:  إدغام   -
حاالت:

أ- }ت- ط - د{.
}قّتبني{  تلفظ:  اإلدغام  حالة   ،} دتُّ َمهَّ َعَبدتُّْم-  ا  مَّ  - َ َبنيَّ تَّ }َقد   = ت  د× 

.} }ماعبتُّم{ }مهتُّ
ْعَوُتُكاَم{، حالة اإلدغام تلفظ : }أثقلّدعوا{  َعَوا{، }ُأِجيَبت دَّ ت× د = }َأْثَقَلت دَّ

}أجيبّدعوتكام{.
آِئَفٌة{، حالة اإلدغام تلفظ : }كفرّطائفة{  اِئَفٌة{، }مَهَّت طَّ ت× ط = }َكَفَرت طَّ

}مهّطائفة{.
{. مع  ، أحتُّ ط× ت = }َبَسْطَت{، }َأَحْطُت{، حالة اإلدغام تلفظ : }بستُّ

ظهور صفة االستعالء يف موضع احلرف املستعيل يف املثالني األخريين.
ب - }ث، ذ، ظ{.

َلُموْا{، وبعد اإلدغام تلفظ : }إظَّلموا{. ذ× ظ = }إِْذ ظَّ
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لك{. لَِك{، وبعد اإلدغام تلفظ : }يلهذَّ ث× ذ = }َيْلَهْث ذَّ
جـ ـ }ب ، م{

عنا{. َعنَا{، وبعد اإلدغام تلفظ : }اركمَّ ب× م = }اْرَكْب مَّ

ملحوظات:
فيه  املدغم  احلرف  ويكون  للغنة  أثًرا  الُيبقي  والتام  الكامل  اإلدغام   -1

مشددًا، كام يف النون الساكنة مع الالم والراء.
2- النون الساكنة يف حالة اإلدغام من نون }يرملون{ تدخل يف املتامثلني.

3- احلروف املتبقية من حروف }يرملون{ تدخل يف باب املتقاربني.
4-إذا اختلفت احلروف صفة وخمرجًا وخصوصًا إذا ابتعدت خمارجها فال 

إدغام فيها وجيب اإلظهار. 

أحكام النون الساكنة والتنوين:-
النون الساكنة، ماهيتها:

1- هي احلرف اخلامس والعرشون من حروف اهلجاء اخلالية من احلركة، 
تكتب وتلفظ يف الوصل والوقف يف ابتداء الكلمة ووسطها وآخرها.

2- فيها غنة، وتتأثر برسعة بغريها من احلروف.
يف  التنوين  وجود  لكثرة  كثرية  واستعامالهتا  العرب،  لغة  يف  شائعة  إهنا   -3
اللغة العربية ،والتنوين هو}نون ساكنة تلحق آخر االسم لفظًا وتسقط خطًا { 

واليكون إال متطرفًا، وجتري عليه أحكام النون الساكنة.
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�أحكامها:
عن  خمرجها  لبعد  اإلظهار  حروف  مع  والتنوين  الساكنة  النون  تظهر   -1
والغني واخلاء{. مجعت يف  والعني واحلاء  واهلاء  }اهلمزة  احلروف، وهي:  هذه 
أوائل كلامت اجلملة اآلتية: }أخي هاَك علاًم حاَزُه غرُي خارِس{. وكام هو مبني يف 

اجلدول أدناه: 

جدول رقم }3{

أمثلة التنوينحروف اإلظهارأمثلة النون الساكنة

بَِعاٍد إَِرَمأَينَْأْوَن

َمَفاًزا َحَداِئَقحِمْن َحَسنٍَة

خمُْتوٍم ِخَتاُمُهخِمْن َخالٍق

َأْجٌر َعظِيٌمعِمْن َعَلٍق

َأْجٌر َغرْيُ مَمْنُوٍنغِمْن ِغلٍّ

َسالٌم ِهَيهـإِْن ُهَو
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2- تدغم النون الساكنة والتنوين مع حروف }يرملون{ الستة: }الياء والراء 
وامليم والالم والواو والنون{، لقرب خمرجها من هذه احلروف، وكام هو ُمبنيَّ 

يف اجلدول اآليت:
                                           جدول رقم}4{

أمثلة التنوينحروف االدغامأمثلة النون الساكنة

لَقْوٍم ُيْؤِمنُوَنيَمن ُيِريُد، َمن َيُكِن

بِّ ْزٍق، من رَّ ِحيٌمرمن رِّ َغُفوٌر رَّ

َسٍد َلَُّدوَنمِمن مَّ ِوْلَداٌن خمُّ

ُدْنُه اٌل ملَِّا ُيِريُدلِمن لَّ َفعَّ
َجَزاًء ِوَفاًقاوِمن َواٍق
ْطَفٍة َعاِمَلٌة نَّاِصَبٌةنِمن نُّ

الباء،  حرف  بعدها  جاء  إذا  }ميم{  إىل  والتنوين  الساكنة  النون  تقلب   -3
وخُتفى امليم مع الباء وكام يأيت:

جدول رقم }5{

اإلقالب مع التنوينيف كلمة واحدةاإلقالب مع النون

َمَكاٍن َبِعيٍدُينبُِتِمن َبْعِد
َضاَلالً َبِعيًدابَِذنبِِهْمَعن َبْعِض
َخبرًِيا َبِصرًياَأنبَِياءِمن َباِقَيٍة
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4-وُتفى النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حرف من حروف اإلخفاء 
اخلمسة عرش، جيمعها البيت الشعري:

صف ذا ثنا كم جاد شخٌص قد سام       دم طيًبا زد فـي تقًى ضع ظامًلا
واإلخفاء هو: حذف النون لفظًا وإبقاء صفتها }الغنة{ واشرتاك اخليشوم يف 

خمرجها وكام يأيت:
جدول رقم }6{

أمثلة التنوينحروف اإلخفاءأمثلة النون الساكنة

َجنَّاُت َعْدٍن جَتِْريتِمن ُتَراٍب
اًجاثِمن َثَمِرِه َماًء َثجَّ

ُرَطًبا َجنِيًّاجِمن ُجوٍع

َكْأًسا ِدَهاًقادِمن ُدوهِنَا

يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍةذِمن َذلُِكْم
اَها ُغاَلًما َزِكيًّازَمن َزكَّ

ٍء َسَبًباسِمن ُسنُدٍس يَشْ

َسْبًعا ِشَداًداشِمن رَشِّ َما َخَلَق

َعَماًل َصاحِلًاصِمن َصْلَصاٍل

يٍع َقْوًما َضالِّنَيضِمن رَضِ

َبْلَدٌة َطيَِّبٌةطِمن ُطوِر
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َسَحاٌب ُظُلاَمٌتظَمن َظَلَم

َصاحِلًا َفَلُهفَمن فِيَها

ُكُتٌب َقيَِّمٌةقِمن َقْبُل

َرُسوٌل َكِريٌمكإِن ُكنُتْم

ملحوظات هاّمة:
بمقدار%15    الغنة  الفم مع  اهلواء من  1- عند اإلخفاء ترتك فرجة خلروج 

و85% من اهلواء خيرج من اخليشوم.
2- اإلخفاء حالة بني اإلدغام واإلظهار، ومتتزج غنة النون مع احلرف الذي 
مع  االخفاء  عند  والتنوين  الساكنة  النون  من  الغنة  بقاء  مع  تشديد  بال  بعده 

حروف اإلخفاء.
3- مخسة حروف من حروف اإلخفاء فيها صفة اإلستعالء، فيجب تفخيم 
وهي  اإلخفاء،  عند  املستعلية  احلروف  للفظ  استعداًدا  والتنوين  النون  غنة 

:}الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف{.
4- اإلدغام ال حيصل يف كلمة واحدة إذا اجتمعت فيها النون مع الياء والواو 

مثل: }الدنيا - قنوان - صنوان - بنيان{.
برواية  مدغمة  وغري  ُمظهرًة  {تكون  َيْسُطُرون  َوَما  َواْلَقَلِم  }ن  يف  النون   -5

حفص.
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6- حروف }يرملون{ تقسم إىل ثالثة أنواع عند اإلدغام :
ْطَفٍة{،  َسٍد{، }ِمن نُّ أ ـ اإلدغام الناقص مع حريف }امليم والنون{ مثل: }ِمن مَّ

ألن غنة النون املدغمة تبقى مع احلرف املدغم فيه.
ب ـ اإلدغام الكامل، ويكون للنون مع حريف }الالم والراء{ ألنه ال يبقى أثر 

مْحٍَة{. ْ{، }ِمن رَّ لغنة النون مثل: }َمن ملَّ
جـ ـ يلحق حرفا }الواو والياء{ باإلدغام الناقص، ألن غنة النون املدغمة مع 
هذه احلروف باقية ولكنها ضعيفة، وبعض اآلراء يلحقوهنام يف اإلدغام الكامل 

لضعف الغنة.

أحكام امليم الساكنة:
1- تدغم امليم الساكنة مع امليم املتحركة إدغاًما متامثاًل بمقدار حركتني وغنة  

بحيث يصبحان حرًفا واحًدا مشدًدا، واألمثلة عىل ذلك:
ن{. ْن{، وُتلفظ }عليكمِّ أ ـ }َعَلْيُكم مِّ

غفره{. ْغِفَرٌة{، وُتلفظ }هلمَّ ب ـ }هَلُم مَّ
ؤصدة{. ْؤَصَدٌة{، وُتلفظ }عليهمُّ جـ ـ }َعَلْيِهم مُّ

}الباء{ اخفاًء شفوًيا الشرتاك  2- ُتفى امليم الساكنة إذا جاء بعدها حرف 
}أَحُدُهْم  اْلُقْصَوى{،  بِاْلُعْدَوِة  }َوُهم  مثل:  اإلخفاء  يف  واخليشوم  الشفتني 
}َيْعَتِصم  َباِرُزوَن{،  }ُهم  بِِحَجاَرٍة{،  }َتْرِميِهم  بُِسَكاَرى{،  ُهم  }َوَما  بِاألُنَثى{، 

بِاهللِّ{.
3- ُتظهر مع باقي احلروف ، مثل: }َو َسَواء َعَلْيِهْم أأنَذْرهَتُْم أْم مَلْ ُتنِذْرُهْم الَ 

ُيْؤِمنُوَن{، }ُهْم َخالُِدوَن{، }َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن{.



املبحث اخلامس / الصفات العرضية  .............................................................................. 49

4- جيب التأكيد عىل إظهار امليم عند حريف  }الواو والفاء{ ألهنام خيرجان من 
خمرج امليم نفسه حيث متيل إىل اإلخفاء مثل:

َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم{، حلرف الواو. يَّ - }َعنُْهْم َوَرُضوا{، }ُذرِّ
- }َكْيَدُهْم يِف َتْضِليٍل{، }ُكنُتْم يِف َرْيٍب{، حلرف الفاء.

أحكام امليم والنون املشددتني:
وقًفا  بمقدار حركتني  الغنة  مّد  من  بدَّ  فال  وامليم مشددتني  النون  كانْت  إذا 
}َعمَّ  الفئتان{،  َتَراءِت  }َفَلامَّ  النَّاِس{،  َو  نَِّة  اجْلِ }ِمَن  ُْم{،  إهِنَّ }ُثمَّ  مثل:  ووصاًل، 

ُكوَن{. }َعَلْيِهنّ ، نِساِئِهنّ {. }ُثّم ، َعّم{ َيَتَساءُلوَن{، }َعامَّ ُيرْشِ

- املــّد يف التجويد:
املّد الثالثة  - تعريف املــد : هو الزيادة والطول يف الصوت بأحد حروف 
}األلف والواو والياء{ وهذه احلروف أصلها حركات }فتحة وضمة وكرسة{ 

ممدودة وتسمى }حروف العلة{.
فُتمّد  قوية،  تليها  التي  املّد ضعيفة، واحلروف  إّن حروف  املــّد:  أسباب   -

حروف املّد لتقويتها، وجمانسة احلروف القوية.
 - اهلمزة ثقيلة وقوية، فُتمّد حروف املّد الضعيفة استعداًدا للفظ اهلمزة القوية التي 

تأيت بعد حرف املد، وكذلك إذا جاء بعد حرف املد حرف مشدد واملشدد )ثقيل(.
األلف،  قبل  ما  وفتح  الياء،  قبل  الواو، وكرسما  قبل  ما  املّد: ضم  - رشوط 
نا وُفتح ما قبلهام صارا حرفا لني، مثل: }خوف - بيت  وحرفا الياء والواو إذا ُسكِّ
- ليل - ضيف - نوم{، واأللف تابع ملا قبله يف التفخيم والرتقيق وال يفخم كثرًيا 

بحيث يصبح حرف }واو{، وال يسكن إطالقًا ألنه إذا ُسّكن أصبح مهزة.
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أقسام املّد:
ذاهتا،  املّد  الصوت بحروف  إطالة  {الناشئ من  } األصيل  الطبيعي:  املّد   -  
ليس بعدها مهزة وال سكون، وكام يف الكلامت اآلتية : }تنافر القلوب خطري{، 
يف  عالمة  له  وليس  حركتان  مّده  ومقدار  }نوحيها{  قيل{،   - يقول   - }قال 
املصحف، واحلركة هي مقدار من الزمن يقدر بقبض اإلصبع وبسطه، أي ما 

يعادل نصف ثانية.
- املد غري الطبيعي }الفرعي{: وهو إطالة الصوت بحرف املّد بسب مهزة بعده 

أو سكون، مثل: }جآء-املآلئكة{ للهمزة، و }قاف - نون - آّمني{ للسكون.

أحكام املّد:
الوجوب واجلواز واللزوم، أي } مّد واجب - مّد جائز- مّد الزم{ وليس 
حلروف املّد حّيز وخمرج حمقق، وإنام هو خمرج مقّدر وصوت خيرج من احلنجرة 
مع اهلواء اخلارج من الرئة مروًرا باحللق وجتويف الفّم والشفتني، وكام مبني يف 

خمارج احلروف.

أنواع املد:
1- املّد املتصل }الواجب{: وهو أن يوجد بعد حرف املّد مهزة متصلة به يف 
}َوِجيَء{.  }ُقُروٍء{،  }أْولَِياء{،  }ُسوَء{،  }ِسيَئْت{،  }َشاء{،  ،مثل:  واحدة  كلمة 
ومقدار مده }4{ حركات عند الشاطبي و}5{ حركات يف التيسري للداين برواية 

حفص عن عاصم.
األوىل  آخرالكلمة  املّد يف  يكون حرف  أن  }اجلائز{: وهو  املنفصل  -املّد   2
}إيِنِّ  اهلل{،  إىَِل  }ُتوُبوآ  أْعَطْينَاَك{،  آ  }إِنَّ مثل:  الثانية،  الكلمة  أول  يف  واهلمزة 
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َأَخاُف{. وُسمي باملّد اجلائز جلواز مِدِه }2- 4- 5{ حركات.
اهلمزة  فتلفظ  الثانية  الساكنة  اهلمزة  املبدل عن  األلف  البدل: وهو  مّد   - 3
مثل:  االوىل،  اهلمزة  حركة  جنس  من  مد  حرف  الثانية  اهلمزة  وتبدل  االوىل 
ِه حركتان  }آَدُم{، }إِياَمِن{، }أوُتوْا{، }آَزَر{، }إِيالِف{، }أوِرْثُتُموَها{. ومقدار مدِّ
كاملّد الطبيعي، وهذه املدود الثالثة، سببها اهلمزة التي جاءت بعد حروف املّد 

ويف مّد البدل قبل حروف املّد.
}َوَلُه  مثل:  مهزة  الضمري  هاء  بعد  جاء  إذا  وذلك  الكربى:  الصلة  مّد   -4
ُأْخٌت{، }َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَقُكم{، }َماَلُه أْخَلَدُه{، وجيوز مده }بالقرص والتوسط 
واالشباع{ ومّد الصلة يكون يف حالة الوصل، أما يف حالة الوقف فتسكن اهلاء.

يف  حرف  آخر  قبل  املّد  حرف  يكون  أْن  وهو  للسكون:  العارض  املّد   -5
الكلمة عند الوقوف عليها مثل: }َفاِعُلون{، }َخبرِي{، }ِعَقاب{، }مؤمنون{، ويف 

ا طبيعًيا ومقدار املّد فيه عىل ثالثة أوجه: حالة الوصل يكون مدًّ
  - الطول: ومقدارمده مخس حركات.
- التوسط: ومقدارمده أربع حركات.

  - القرص: ومقدارمده حركتان .
6- املد الالزم : ويقسم إىل نوعني: كلمي وحريف.

أ - املّد الالزم الكلمي:
الِّنَي{،  ٍة{، }الضَّ - املثّقل: وهو أن يأيت بعد حرف املّد حرف مشدد مثل: }َدابَّ

.} ًة{، }َتْأُمروينِّ ُة{، }َكآفَّ ُة{، }الطَّامَّ }احلَاقَّ
اهلمزة  تسبق  حيث  الكريم،  القرآن  يف  واحدة  كلمة  وله  املخّفف:   -
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املّد  املبدل عن مهزة الوصل واحلرف الذي بعد حرف  املّد  االستفهامية حرف 
املبدل ساكن غري مشدد مثل: }آآلَن َوَقْد ُكنُتم بِِه َتْسَتْعِجُلوَن{)1(، و}آآلَن َوَقْد 

َعَصْيَت َقْبُل{)2(. وجيب مده ست حركات لزومًا.

ب - املّد الالزم احلريف:
- املثّقل: وهو أن يكون احلرف املوجود يف أوائل السور، هجاءه ثالثة حروف 
أوسطها حرف املّد بعده حرف ميم أو نون ساكن مدغم والثالث ميم مدغم فيه 

مثل: }امل{،}املر{، }طسم{.
يف  مشدد  غري  املد  حرف  بعد  الذي  احلرف  ألن  خمففًا  وُسميَّ  املخّفف:   -

احلروف املقطعة يف أوائل السور، وهو عىل قسمني:
- أن يكون احلرف هجاءه ثالثة أحرف أوسطها حرف مّد غري مدغم، مثل 
مجلة  جتمعها  وامليم{،  والكاف  والالم  والسني  والعني  والصاد  والقاف  }النون 

}نقص عسلكم{.
- أن يكون احلرف هجاءه حرفان : مثل }احلاء والياء والطاء واهلاء والراء{ 
احلروف  وجمموع  بحركتني،  طبيعًيا  ا  مدًّ متّد  فإهنا  طهر{  }حي  مجلة   جتمعها 
}طرق  أو  نمسكه{  حق  عيل  }صاط  مجلة  جتمعها  حرًفا  عرش  أربعة  املقطعة 

سمعك النصيحة{.
قبلهام   ما  املفتوح  الساكنتني  الياء{  }الواو-  حريف  مّد  وهو  اللني:  مّد   -7
{، }َخرْي،  وبعدمها ساكن سكونًا عارضًا للوقف مثل: }امْلَْوِت{، }َخْوف، }َعْيننَْيِ

)1( سورة يونس: 51.

)2( سورة يونس: 91.
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}َليل{، وحكم املّد فيه جوازًا }2- 4- 6{ حركات وال ُيمّد عند الوصل.
8- مّد الفرق : هو الذي يفّرق بني اخلرب واالستفهام، وهو كالالزم الكلمي 
املخفف إال إّن احلرف الذي بعد حرف املّد مشدد، وقد ورد يف أربعة مواضع 
يف القرآن الكريم، ومقدار مّده ست حركات، وله وجه آخر وهو تسهيل مهزة 

الوصل بني بني مع بقاء حركتها بالفتح.
َم{)1(.يف موضعيه باألنعام. َكَرْيِن َحرَّ أ- يف قوله تعاىل: } ُقْل آلذَّ

ب- يف قوله تعاىل: }ُقْل آهللُّ أِذَن َلُكْم{)2(.
ُكوَن{)3(. ا ُيرْشِ جـ - يف قوله تعاىل: }آهللُ َخرْيٌ أمَّ

 9- مّد التمكني: ويكون عند اجتامع يائني، األوىل مشددة مكسورة والثانية 
ممدودة }ُحيِّْيُتم{،}النَّبِيِّنَي{، وال أمهية له، ألنه كاملّد الطبيعي.

الكلمة  آخر  يف  املنصوب  التنوين  عىل  الوقوف  وهو  العوض:  مّد   -10
ض عن التنوين باأللف املدية، ومقدار مّده حركتان كاملّد الطبيعي، مثل:  فُيعوَّ
ض.عدا التنوين يف التاء  }َعِليام{، }َحِكيام{، }َبِصريا{، ويف حالة الوصل ال ُيعوَّ

املربوطة فإن الوقوف عليها باهلاء مهموسة، وال متد عوضًا.
11- مّد الصلة: وهو مّد يكون يف حركة هاء الضمري املفرد الغائب املذكر  
املتحرك بني حرفني متحركني، وُسمي بمّد الصلة ألن إشباع هاء الضمري يقتيض 
زيادة حرف }واو أو ياء{ مل يكن يف الرسم القرآين، فهو حرٌف مقدٌر ُوِضعْت له 

عالمة، ويقسم إىل قسمني:

)1( سورة األنعام: 143- 144.
)2( سورة يونس: 59.
)3(  سورة النمل: 59.
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أ- مّد الصلة الصغرى: ويكون هاء الضمري بني حرفني متحركني وليس بعد 
ُه بِِعَباِدِه َخبرٌِي{، ومقدار مده حركتان. هاء الضمري مهزة: }َقاَل َلُه َصاِحُبُه{،}إِنَّ

ب- مّد الصلة الكربى: وقد تم بيان تعريفه يف مد الصلة أعاله إال أنه بعد 
هاء الضمري توجد مهزة.

 ملحوظات عىل مّد الصلة:
1- إذا كانت اهلاء من الكلمة نفسها فال متّد، مثل: }اللـه{، }َنْفقه{، }َفَواِكُه{، 

ألهنا هاء أصلية وليست هاء ضمري غائب.
2- إذا كانت هاء الضمري ساكنة ال متّد، مثل:}َفأْلِقْه{، }اْقَتِدْه{.

}آَتْينَاُه  مثل:  متّد حركتها،  فال  مّد  الضمري حرف  هاء  قبل  ما  كانت  إذا   -3
اإلنِجيَل{. إال يف قوله تعاىل: }فِيِه ُمَهاًنا{.

4- هاء السكت ال متّد مثل: }َمالِيْه{، }ُسْلَطانِيْه{.
5- إذا كانت هاء الضمري موصولة فال متّد ألن ما بعدها ساكن، مثل: }أنَُّه 

يَن{. {،}َلُه الدِّ احْلَقُّ
ُه  6- التي مُتّد حركتها هي هاء الضمري قبلها متحرك وبعدها متحرك مثل: }لَّ
ُه َكاَن{، }بِه َمْرِض{. ومقدار مدها حركتان إذا مل تكن بعدها مهزة،  َما يِف{، }إِنَّ

فإذا جاءت بعدها مهزة فُتمّد كاملنفصل. 

ملحوظات:
1ـ املدود حسب القوة: الالزم ثم املتصل ثم العارض للسكون ثم املنفصل 

ثم البدل، وحسب البيت الشعري اآليت:
     أقوى املدود الزم فام اتصل    فعارض فذو انفصال فبدل
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2ـ إذا اجتمع مّدان من نوع واحد يف مقطع فيجب التسوية بينهام، مثل: }وآل 
أنتم عابدون مآ أعبد{.

أحكام مهزة الوصل:
 مهزة الوصل: وهي التي تثبت ابتداًء وتسقط وصاًل.

وُسميْت بذلك للتوصل هبا إىل النطق باحلرف الساكن يف بداية الكلمة، وهلا 
أحكام مع االسم والفعل و}الـ{ التعريف.

ف باأللف والالم ،مثل: }َاهلل{،  1- البدء بفتح مهزة الوصل يف االسم املعرَّ
وُس{، }امُلْؤِمُن{،}َامُلَهْيِمُن{، }َالَعِزيُز{،}َاجلَبَّاُر{. }َامَلِلُك{، }َالُقدُّ

2- البدء بفتح مهزة }اَلـ{ الالزمة للكلمة، مثل: }اَلِذي{، }اَلتِي{، }اَلاليِت{، }اآَلَن{.
}اِْبِن{،  3- البدء بكرس اهلمزة يف االسم املنكر، وذلك يف الكلامت اآلتية : 
}اِْمَرَأَة{،   ،} }اِْثنََتنْيِ  ،} }اِْثننَْيِ }إِْمًرا{،  }اِْمُرٌؤ{،  }اِْمِرٍئ{،   ،} }اِْبنََتيَّ }اِْبنَُه{، 

{، }اِْسُم{، }اِْسُمُه{، }اِْثنََتا{، }اِْثنَا{. }اِْمَرأَتنْيِ
4- البدء بكرس مهزة الوصل يف مصادر األفعال اخلامسية والسداسية، مثل: 

اًء{، }اِْستِْكَباًرا{، }اِْبتَِغاء{. }اِْفرِتَ
5- البدء بكرس مهزة الوصل إذا كان احلرف الثالث يف فعل األمر مكسوًرا، 
ب{، أو مفتوًحا مثل: }اِْقَرْأ{، }اِْذَهْب{،  مثل: }اِْرِجِع{، }اِْهبِط{، }اِِهِدنا{، }ارِْضِ

}اِْفَعْل{.
مثل:  مكسوًرا،  الفعل  حروف  رابع  كان  إذا  الوصل  مهزة  بكرس  البدء   -6
}اِْمُشوا{،}اِْيُتوا{، }اِْبنُوا{، ألن أصل هذه األفعال: }اِميش- اِيتي- اِبني{.فالياء 

حذفت للتسهيل.
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7- البدء بكرس مهزة الوصل إذا كان ثالث حروف الفعل اخلاميس والسدايس 
{،}اِْسَتْكرَب{. مفتوحًا، مثل: }اِنَطَلَق{،  }اِْرَتَض{، }اِْسَتَحقَّ

8- البدء بضم مهزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مضموًما ضاًم الزًما، مثل: 
{، }ُاْدُخُلوْا{، }ُاْسُجُدوْا{، }ُاْسُتْهِزَئ{. }ُاْدُع{، }ُاْضُطرُّ

وجب  واحدة  كلمة  يف  الوصل  مهزة  مع  االستفهام  مهزة  اجتمعت  إذا   -9
حذف مهزة الوصل رساًم ولفظًا وال تكون مهزة االستفهام إال مفتوحة، وذلك 

يف سبع كلامت من القرآن وهي:
ملَِا  َتْسُجَد  َأن  َمنََعَك  َما  إِْبِليُس  َيا  }َقاَل  }أستكربت{ يف قوله تعاىل:  أ- كلمة 

َت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعالنَِي{)1(.  وأصلها: }أاستكربت{. َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكرَبْ
َعنُْهُم  َزاَغْت  َأْم  ا  ِسْخِريًّ ْذَناُهْم  َ }أختَّ  : تعاىل  قوله  يف  }َأختذناهم{  كلمة  ب- 

االْبَصاُر{)2(. و أصلها: }أاختذناهم{.
ْذُتْم ِعنَد اهلل َعْهًدا َفَلن خُيِْلَف اهلل  َ ج- كلمة }َأختذتم{ يف قوله تعاىل :  }ُقْل أختَّ

َعْهَدُه{)3(. و أصلها: }أاختذتم{.
و  ِجنٌَّة{)4(.  بِِه  َأم  َكِذًبا  اهلل  َعىَل  ى  }أْفرَتَ  : تعاىل  قوله  يف  }َأفرتى{  كلمة  د- 

أصلها: }أافرتى{. 
و  اْلَبننَِي{)5(.  َعىَل  اْلَبنَاِت  }أْصَطَفى   : تعاىل  قوله  يف  }َأصطفى{  كلمة  هـ- 

)1( سورة ص: 75.

)2( سورة ص: 63.
)3( سورة البقرة: 80.

)4( سورة سبأ: 8.
)5(  سورة الصافات: 153.
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أصلها: }أاصطفى{. 

مَلْ  َأْم  هَلُْم  َأْسَتْغَفْرَت  َعَلْيِهْم  }َسَواء  تعاىل:  قوله  يف  }َأستغفرت{  كلمة  و- 

َتْسَتْغِفْر هَلُْم َلن َيْغِفَر اهلل هَلُْم)1({. وأصلها: }أإستغفرت{.

مْحَِن َعْهًدا{)2(.  ََذ ِعنَد الرَّ َلَع اْلَغْيَب أِم اختَّ ز- كلمة }َأطلع{ يف قوله تعاىل :}أطَّ

وأصلها: }أاطلع{.

ملحوظات:
أَماَنَتُه{،  }اْؤمُتَِن  مثل:  الوصل  مهزة  بعد  ساكنة   هبمزة  تبدأ  األفعال  بعض 

{،}ائتوين{ فالقاعدة متنع اجتامع مهزتني األوىل متحركة والثانية ساكنة،  }اْئَذن يلِّ

فتبدل الثانية بحرف من جنس حركة األوىل ،حال اإلبتداء هبا.

� فإذا كانت األوىل مضمومة تبدل الثانية بواو، مثل: }اْؤمُتَِن{،  فتصبح : أومتن.

{، فتصبح :  }اْئَذن يلِّ � وإذا كانت األوىل مكسورة تبدل الثانية بياء، مثل: 

إيذن يل.

� إذا اجتمعت مهزة االستفهام مع مهزة الوصل يف كلمة واحدة وكان بعد 

مهزة الوصل حرف }الم{، وجب إبقاء مهزة الوصل، وجتوز قراءهتا بوجهني: 

أ- إبداهلا ألًفا مع املّد املشبع. 

ب- تسهيلها بني بني، أي بني اهلمزة واأللف من دون مد، وقد وقع ذلك 

)1(  سورة املنافقون: 6.
)2( سورة مريم: 78.
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َم  يف ثالث كلامت يف القرآن الكريم، وهي: }أألذكرين{، تقرأ: }ُقْل آلّذَكَرْيِن َحرَّ

بِِه  ُكنُتم  َوَقْد  آآلَن  بِِه  آَمنُْتم  َوَقَع  َما  إَِذا  }َأُثمَّ  تقرأ:  }أأآلن{،  و   ،)1(} األنَثَينْيِ َأِم 

َتْسَتْعِجُلوَن{)2(، وقوله تعاىل: }آآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَت ِمَن امْلُْفِسِديَن{)3(، 

ُكوَن{)4(. ا ُيرْشِ و}أأهلل{، تقرأ: }آهللُ َخرْيٌ أمَّ

)1( سورة األنعام: 143- 144.
)2( سورة يونس: 51.
)3( سورة يونس: 91.
)4(  سورة النمل: 59.
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ُْم {)1(. 1- }َأال إِنَّ َثُموَدْا َكفُروْا َرهبَّ
.)2(} سِّ 2- }َوَعاًدا َوَثُموَدْا َوَأْصَحاَب الرَّ

َساِكنِِهْم{)3(. ن مَّ َ َلُكم مِّ َبنيَّ 3- }َوَعاًدا َوَثُموَدْا َوَقد تَّ
4- }َوَثُموَدْا َفاَم َأْبَقى{)4(.

َه{ حتذف وصاًل ووقًفا حلذفها رساًم يف مواضعها الثالثة: - ألف كلمة }َأيُّ
َه امْلُْؤِمنُوَن{)5(. 1-}َوُتوُبوا إىَِل اهللِ مَجِيًعا َأيُّ

اِحُر اْدُع َلنَا َربََّك{)6(. َه السَّ 2-}َوَقاُلوا َيا َأيُّ
َه الثََّقالِن{)7(. 3-}َسنَْفُرُغ َلُكْم َأيُّ

األلفات السبعة:
حتذف األلف الواقعة يف الكلامت اآلتية وصاًل وتثبت وقفًا:

- ألف كلمة }َأَنا{ حيث ما ورد يف القرآن.
بِيال{، و }َسالِسال،  ُسوال، و }السَّ - ألف كلمة }لكنّا{، و }الظُّنُوَنا{، و }الرَّ

و }َقَواِريَرا{. 
َتْقِديًرا{)8(،  ُروَها  َقدَّ ٍة  فِضَّ ِمن  }َقَواِريَرْا  موضع:  يف  }َقَواِريَرا{  كلمة  أما   -

)1( سورة هود: 68.
)2( سورة الفرقان: 38.

)3( سورة العنكبوت: 38.
)4( سورة النجم: 51.
)5( سورة النور: 31.

)6( سورة الزخرف: 49.
)7( سورة الرمحن: 31.

)8( سورة اإلنسان: 16.
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فُتحذف ألفها وصاًل ووقًفا، وتثبت رساًم.
جيوز يف كلمة }َسالِسال{ عند الوقف وجهان:

الوجه االول: حذف األلف } َسالِسْل{. والوجه الثاين: إثباته }َسالِسال{.

ثانيًا: حذف الواو وثبوهتا:
- حتذف الواو وصاًل وتثبت عند الوقف إذا جاء بعدها مهزة وصل، مثل: 

ا ُمْرِسلوا النَّاَقِة فِْتنًَة{. ْخَر بِالَواِد{، }إِنَّ }َجاُبوا الصَّ
- حتذف الواو وصاًل إذا ُحذفت رساًم فتحل الضمة حملها، مثل قوله تعاىل: 

}َوَيْمُح اهللُ اْلَباطَِل{.}ويدُع االنسان بالرش{، }وصالُح املؤمنني{. 

ثالًثا: حذف الياء وثبوهتا:
مْحَِن َعْبدًا{،  - حُتذف الياء وصاًل إذا جاء بعدها مهزة وصل مثل: }إاِل آتِـي الرَّ

الِة{. وتثبت عند الوقف. }َوامْلُِقيِمي الصَّ
ِس طوى{،   - حُتذف الياء وقًفا ووصاًل إذا ُحذفت رساًم، مثل: }بِاْلواِد امْلَُقدَّ

}َوَسْوَف ُيْؤِت اهللُ{.
وجهان:  الوقف  مع  وهلا  الفتح،  مع  وصاًل  تثبت  الياءات  بعض  مالحظة: 
}احلذف واإلثبات{، مثل }فام آتايَن اهلل{يف سورة النمل. }فام آتاْن{ للحذف }فام 

آتاين{ لالثبات.
- الياء املحذوفة رساًم بعدها متحرك حتذف وصاًل ووقًفا يف تسع ومخسني 

ُقوِن{، }َوال َتْكُفُروِن{، }َوَأطِيُعوِن{. موضًعا، مثل: }َفاْرَهُبوِن{، }َفاتَّ
ِس{  - الياء بعدها ساكن، عىل قولني احلذف أو اإلثبات، مثل: }بِاْلَواِد امْلَُقدَّ

}بالواْد{ }بالوادي{ }َيْوَم ُينَاِد امْلُنَاِدي{ }يناْد{ }ينادي{.
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السكتات اللطيفة:
قطع  وهو  لغريه،  وسكت  القراءات  يف  للهمز  سكت  نوعان:  السكت 
تنفس، وهي  الوقف من غري  أقل من زمن  زمنًا  الساكن  احلرف  الصوت عىل 
بعد احلرف، وسكت  ما  أّنك قد نسيت  ُيظنُّ  سكتة لطيفة خفيفة مقللة، حتى 
اهلمز يف القراءات بغري قراءة عاصم، وحلفص أربع سكتات يف القرآن الكريم، 

وهي:
ِمن  َبَعَثنَا  َمن  َوْيَلنَا  َيا  }َقاُلوا  تعاىل:  قوله  }َمْرَقِدَنا{ يف  ألف  السكت عىل  1ـ 

مْحَُن َوَصَدَق امْلُْرَسُلوَن{)1(. ْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الرَّ مَّ
ُه ِعَوَجا َقيِّاًم{)2(. 2ـ السكت عىل ألف }ِعَوًجا{ يف قوله تعاىل: }َومَلْ جَيَْعل لَّ

3ـ السكت عىل نون }َمْن{ يف قوله تعاىل: }َوِقيَل َمْن َراق{)3(.
ا َكاُنوا  4ـ السكت عىل الم }َبْل{ يف قوله تعاىل: }َكالَّ َبْل َراَن َعىَل ُقُلوهِبِم مَّ

َيْكِسُبوَن{)4(.

)1(  سورة يس: 52.
)2( سورة الكهف: 1- 2.

)3(  سورة القيامة: 27.
)4(  سورة املطففني: 14.
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بجمل  اإلتيان  مراعاة  مع  قبلها  فبام  وإال  هبا  االبتداء  صحَّ  إن  عليها  املوقوف 
مفيدة ال تؤدي إىل تغيري املعنى.

3ـ الوقف االختياري : وله أربعة أقسام :
بام بعده اللفًظًا والمعنى،  يتعلق  تمَّ معناه، ومل  الوقف عىل ما  التام: هو  أ- 
فُيتوقَّف  ِحيُم{)2(.  الرَّ الَعِزيُز  َو  هلَُ َربََّك  }َوإِنَّ  امُلْفِلُحوَن)1({،   ُهُم  }ُأْوَلِئَك  مثل: 

عليه وُيبتدأ بام بعده.
ب- الكايف: هو الوقف عىل ما تمَّ معناه ومل يتعلق بام بعده وال بام قبله لفظًا، 
ِمنَّا{)3(، ألهنا متعلقة  َتَقبَّْل  نَا  }َربَّ بل يتعلق بام بعده من جهة املعنى فقط، مثل: 
ِميُع اْلَعِليُم{)4(.وهو كالتام يف جواز  بام بعدها من جهة املعنى : }إِنََّك َأنَت السَّ

الوقف عليه واالبتداء بام بعده.
جـ- احلسن: هو الوقف عىل ما تمَّ معناه وتعلق بام بعده يف اللفظ واملعنى، 
الكلمة  إىل  يعود  وإنام  بعده  بام  االبتداء  جيوز  ال  أنَّه  إال  عليه،  الوقف  وحيسن 
املوقوف عليها إن صحَّ االبتداء هبا، و إال فبام قبلها ممَّا يصح االبتداء به، مثل: 

ْمَسْسَك اهللُ بُِضٍّ َفال َكاِشَف َلُه إاِلَّ ُهَو{. }وإِن يَّ
ًومعنى،  لفظا  بعده  بام  يتم معناه، وتعّلق  مل  ما  الوقف عىل  القبيح: وهو  د- 
دون  أوالفعل  اخلرب،  دون  واملبتدأ  إليه،  املضاف  دون  املضاف  عىل  كالوقف 

)1( سورة التوبة: 88.
)2( سورة الشعراء: 9.

)3( سورة البقرة:127.
)4( اآلية نفُسها يف السورة ذاهتِا.
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}احْلَْمُد هللِِّ)1({، أوعىل  }احلمد{ من قوله تعاىل:  فاعله، وذلك مثل الوقف عىل 
كلمة }رّب{ من قوله تعاىل: }َربِّ اْلَعامَلنَِي)2({، وأقبح القبيح الوقف عىل معنى 
شنيع خالف املعنى املراد، كالوقف عىل }ال يستْحيي{ من قوله تعاىل: }إِنَّ اهللَ الَ 
َب َمَثاًل {، أو الوقوف عىل }ال تقربوا الصالة{ من قوله تعاىل:  َيْسَتْحِيي َأن َيْضِ

اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى{.)3( }الَ َتْقَرُبوْا الصَّ

ثانًيا: االبتداء:
أ-االبتداء اجلائز: هو االبتداء بجملة مستقلَّة، تبنيِّ معنًى تاًما أراده اهلل تعاىل 

اَك َنْسَتِعنُي{)5(. اَك َنْعُبُد وإِيَّ }سبحانه وتعاىل{، مثل: }ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد{)4( و}إِيَّ
ب-االبتداء غري اجلائز: وهو أن يبدأ بكالم يؤدي إىل غري ما أراده اهلل تعاىل 
اهللُ  َذ  اختََّ }َوَقاُلوْا  تعاىل:  قوله  من  َوَلًدا)6({،  اهللُ  ََذ  }اختَّ مثل:  وتعاىل{،  }سبحانه 
اْبُن اهللِ{.  ُعَزْيٌر  اْلَيُهوُد  }َوَقاَلِت  اْبُن اهلل{)7(، من قوله تعاىل:  }ُعَزْيٌر  َوَلًدا{، أو: 
املعاين  مالحظة  مع  تالوته  يف  واالبتداء  الوقف  يراعي  أن  القارئ  عىل  فيجب 

للنص القرآين. وفيه بحوث كثرية ملخصها ماتقدم.

)1( سورة يونس: 10.
)2( اآلية نفُسها يف السورة ذاهتِا.

)3( سورة النساء: 43.
)4( سورة اإلخالص: 1.

)5( سورة الفاحتة: 4.
)6( سورة البقرة: 116.

)7( سورة التوبة: 30.
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مالحظة:
يالحظ يف بعض املصاحف وجود ثالث نقط عىل كلمتني متتاليتني فيحسن 
الوقوف عىل أحدمها دون األخرى، فان وقف عىل األوىل فال جيوز الوقف عىل 
ٱۡلِكَتُٰب  }َذٰلَِك  الثانية، مثل.  الثانية، وان مل يقف عىل االوىل فله أن يقف عىل 
َل َرۡيَبۛ فِيهِۛ ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِنَي{ وله أن ال يقف عىل االثنني معًا، ويسمى )تعانق 

الوقف(.

السجدات يف القرآن الكريم:
إله إال اهلل  }ال  آية السجدة، تقول فيها:  التالوة سجدة واحدة، بعد  سجدة 
حًقا حًقا، ال إله إال اهللِ تعبًدا ورًقا، ال إله إال اهللِ عدالً وصدًقا، سجَد وجهي 
للذي فطَرُه، وشقَّ سمَعُه وبرَصُه، سبحاَن اهللِ وبحمِدِه، اللهمَّ صلِّ عىل حممٍد 

وآِل حممٍد{. واألذكار يف هذا اجلانب كثرية عند سجود التالوة.
وعدد السجدات الواجبة هي أربعة، وهي:

1- سورة السجدة، آية : 15.
2- سورة فصلت، آية : 37.

3- سورة النجم، آية : 62.
4- سورة العلق، آية : 19.

وعدد السجدات املستحبة عرشة، وهي:
1- سورة األعراف، آية : 206.

2- سورة الرعد، آية :15.
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3- سورة النحل، آية : 49.
4- سورة اإلرساء، آية : 107.

5- سورة مريم، آية : 58.

6- سورة احلج، آية : 18.

7- سورة احلج، آية : 77.
8- سورة الفرقان، آية :60.

9- سورة النمل، آية : 25.     
10- سورة اإلنشقاق، آية :21.

مالحظة:
ال جيب يف هذا السجود استقبال القبلة بل يستحب، وليس يف هذا السجود 
تشهد وتسليم، وعند السجدات الواجبة جيب املبادرة إىل السجود فور سامعها.
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بالروم أواإلشامم.
وروى هاء الضمري املسبوقة بحرف من حروف املد وبعدها متحرك نحو}فيه 
مهانا{  }فيِه  تعاىل  قوله  يف  إال  الصلة  ترك  أي  وهم{بالقرص  عقلوه   - هدى 
فبالصلة، وإذا وقعت بني متحركني فله فيها الصلة إال} أرجه{يف موضعيه وإال 
}فألقه إليهم{ يف النمل فروامها باإلسكان، وإال }يتقه { يف النور}يرضه لكم {

اربع  قدر  بمدمها  املتصل  واملد  املنفصل  املد  .وروى  بالقرص  فروامها  الزمر  يف 
حركات وهو املختار للشاطبي أو مخس حركات وهو املذكور يف التيسري للداين 

وليس له يف مد البدل إال القرص. 
املرفوع  }أاعجمي{  إال  القرآن  مجيع  يف  واملزدوج  اهلمزاملفرد  حتقيق  وروى 
بتسهيل  فرواها  وأختيها   } آلذكرين   { وإال  الثانية،  بتسهيل  رواه  فإنه  بفصلت 
الثانية يف املواضع الستة عىل وجهني أحدمها جعلها بني اهلمزة واأللف، والثاين 
إبداهلا ألفًا خالصة مع املد بقدر ثالث ألفات للساكنني، وإليه ذهب أكثر أهل 
األداء وبه األخذ غالبًا، وإال إذا كانت األوىل لغري استفهام والثانية ساكنة فإنه 

يبدهلا كالباقني، ومل يدخل ألفًا بني اهلمزتني مطلقًا.
وروى }ضيزى { يف النجم بإبدال اهلمزة ياء، وكذلك }بادئ{ هبود و}ضياء{ 
حيث وقع و }الربية { يف موضعيه، وأبدل مهز }كفؤًا{ يف االخالص و }هزؤًا{ 
واوًا حيث وقع، وروى }النبي{ وبابه }والنبوة { بإبدال اهلمزة ياًء مع اإلدغام .

يسكت من هذه  ومل  القراء،  من  النقل عن غريه  فيه  مما صح  ينقل شيئًا  ومل 
الطرق عىل الساكن قبل اهلمز،  وجاء عنه السكت لغري اهلمز يف اربعة مواضع: 
}عوجا قياًم { أول الكهف و}مرقدنا هذا { بيس }من راق{ بالقيامة } بل ران{ 
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باملطففني .
وأظهر ذال إذ عند : التاء واجليم والدال والزاي والسني والصاد، نحو }إذ 

جاؤكم - إذ دخلو- إذ زين - إذ سمعتموه - وإذ صفنا .
وأظهر دال قد عند :}اجليم والذال والزاي والسني والشني والصاد والضاد 
والظاء { نحو }قد جعل - ولقد ذرأنا -  ولقد زينا -  قد سمع - قد شغفها - 

لقد صدق - فقد ضل - فقد ظلم {.
والسني  والزاي  واجليم  }التاء  عند:  بالفعل  اتصلت  تأنيث  تاء  كل  وأظهر 
}كذبت ثمود -نضجت جلودهم - خبت زدناهم -   : والصاد والظاء{ نحو 

حرصت صدورهم - أنزلت سورة - كانت ظاملة{.
وأظهر الم هل عند التاء والثاء والنون نحو:}هل تنقمون -  هل ثوب - هل 
التاء والزاي والسني والضاد والطاء والظاء والنون نحو  والم بل عند  نحن- 
{بل تأتيهم -  بل زين - بل سولت - بل ضلوا - بل طبع - بل ظننتم - بل 
 { عند الذال نحو  والالم   } }أو يغلب فسوف  املجزومة عند نحو  والباء   } نتبع 
عند التاء  والذال   } } نخسف هبم  عند الباء يف  والفاء  يفعل ذلك{ حيث وقع، 
يف } عذت - فنبذهتا - اختذتم - أخذتم { وماترصف منها والثاء عند التاء يف 

}اورثتموها { }ولبثت{ كيف جاءت .
والدال عند الذال يف }كهيعص ذكر { وعند الثاء يف } ومن يرد ثواب { والراء 
املجزومة عندالالم نحو }نغفر لكم - واصرب حلكم { والنون عند الواو من }يس 
والقرآن - ن والقلم { وأدغم الثاء يف الذال يف } يلهث ذلك { يف األعراف والباء 

يف امليم يف }اركب معنا{ هبود - والنون يف امليم يف } طسم{ .
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وأظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف احللق الستة }أ - ه - ع - ح  -غ -خ { .
وأدغمهام بال غنة يف الالم والراء وبغنة يف }ي- ن - م - و{ اال اذا اجتمعت 
اتفاقًا،  تظهر  فإهنا  بنيان{  دنيا، صنوان،   { نحو  كلمة  والواو يف  الياء  مع  النون 

وقلبهام مياًم مع االخفاء عند الباء .
وأخفامها بغنة عند باقي احلروف، وقد بسط العلامء الكالم عليهام يف كتب 

التجويد فاطلبه ان شئت .
وروى الفتح قوالً واحدًا يف مجيع ماأماله غريه لكنه أمال الراء فقط يف قوله 

تعاىل }جمرهيا { هبود .
اذا كانت مفتوحة  نحو  الراء وصال  انه يفخم  الراءات  وحاصل مذهبه يف 
نَا{ او مضمومة نحو }ُرِزقنا{ او ساكنة بعد فتح نحو }االَْرض{ او ضم  نحو  }َربَّ
}فِْرقة{ لكن اختلف  }قْرآن{ او بعد كرسة اصلية وبعدها حرف استعالء نحو 

عنه يف }فِْرِقِ ِِِ{ بالشعراء من اجل كرس القاف وصح عنه فيه الوجهان .
نحو  كانت  متصلة  عارضة  كرسة  بعد  سكنت  اذا  الراء  يفخم  وكذلك 
}اْرجعوا{ يف االبتداء اوكرسة عارضة منفصلة نحو }إن اْرتبتم{ او كرسة الزمة 

منفصلة نحو }الذي اْرتىض{.
ويرققها يف حالتني :

1ـ اذا كرست نحو }فرجاال- رئاء{.
نحو  استعالء  بعدها حرف  وليس  متصلة  اصلية  بعد كرسة  اذا سكنت  2ـ 
اذا  يفخمها  فانه  الوقف  يف  الراء  حكم  واما  الوصل،  يف  حكمها  هذا  }ِمْرية{، 
وقعت بعد ضم او فتح سواء اكانت يف الوصل مفتوحة او مضمومة او مكسورة، 
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نحو }الدبْر- بالنذْر{ وكذلك يفخمها اذا وقعت بعد ساكن مسبوق بضم او فتح 
- الَفْجْر{ ويرققها اذا وقعت بعد ياء ساكنة نحو}السرْي - يسرْي{ او  نحو}الُعْسْ
بعد كرسة متصلة نحو }تستكثِْر- ُقِدْر{او منفصلة بساكن نحو }الِشْعْر، الِسْحْر{ 
اال إن أهل األداء عنه اختلفوا فيام اذا كان احلاجز بني الكرسة والراء صادا او 
طاء نحو: }ِمرْص، عني الِقطْر{ فبعضهم رققها طردا للقاعدة، وبعضهم فخمها 
نظرا حلرف االستعالء واختار ابن اجلزري التفخيم يف }مرْص{ والرتقيق يف }عني 

القطْر{ نظرا حلالة الوصل فيهام.
وحكم الالمات عنده الرتقيق إالّ الم لفظ اجلاللة إن ُضمَّ ماقبلها او فَتح، 

نحو}مَن اهلل - ُرُسُل اهلل{ لالمجاع عىل تفخيمها حينئِذِ
التانيث  هاء  عىل  العثامين  املصحف  خلط  اتباعًا  اختباريًا  وقفا  بالتاء  ووقف 

املرسومة بالتاء املجرورة، ووقعت يف ثالث عرشة كلمة:
1- }رمحت{ يف سبعة موارد هي:

يف البقرة و االعراف وهود واول مريم ويف الروم و الزخرف معا .
2- }نعمت{ يف احد عرش موضعا : ثاين البقرة ويف آل عمران و املائدة وثاين 

ابراهيم وثالثها ورابع النحل، وخامسها وسادسها ويف لقامن وفاطر و الطور.
3- }سنت{ يف مخسة : يف االنفال وغافر وثالثة بفاطر .

4- }لعنت{ يف موضعني : االول بآل عمران وحرف النور.
5- }امرأت{ يف سبعة موارد:

يف آل عمران واحد واثنان يف يوسف وواحد يف القصص وثالثة يف التحريم.
6- }بقيت اهلل{ يف هود.
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7- }قرت عني{ يف القصص.
8- }فطرت اهلل{ يف الروم.

9- }شجرت الزقوم { يف الدخان.
10- }جنت نعيم{ يف الواقعة.

11- }ابنت عمران{ يف التحريم.
12- }معصيت{ موضعي املجادلة.

13- }كلمت ربك احلسنى{ باالعراف.
وكذلك حكم ما اختلف  القراء يف افراده ومجعه وهو اثنا عرش موضعًا:

حريف  }غيبت{  بغافر،  وموضع  يونس  وحريف  باالنعام  ربك{  }كلمت 
يوسف }آيت للسائلني{، }آيت من ربه{ بالعنكبوت، }الغرفت{ يف سبأ،}عىل 
}ياأبت{  وكذا  باملرسالت،  }مجالت{  بفصلت،  ثمرت{  }من  بفاطر،  بينت{ 
بيوسف ومريم و القصص و الصافات، }مرضات{ موضعي البقرة ويف النساء 
هبجة{  }ذات  بص،  حني{  }والت  املؤمنون،  موضعي  }هيهات{  والتحريم، 

بالنمل، }الالت{ يف النجم ووقف بال ياء عىل }هاد - واق - وال - باق{.
ووقف عىل اهلاء بالسكون بدون الف بعدها كالرسم يف }أيه{ بالنور والرمحن 

و الزخرف واذا وصل فتح اهلاء فيهن .
ووقف عىل النون من }ويكأن{ وعىل اهلاء من }ويكأنه{ ومها يف القصص، 
}أيا ما تدعوا{  { يف  }أيا - وعىل ما  }وكأّين{ حيث وقع، وعىل  وعىل النون يف 
بالكهف  هذا{  }مال  بالنساء  هؤالء{  }مال  يف  الالم  وعىل  ما  وعىل  باالرساء 

والفرقان، }فامل هؤالء{يف املعارج 
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أنه  العرشة  القراء  بني  فيهن  املختلف  االضافة  ياءات  يف  مذهبه  وحاصل 
}إين أعلم - مني إنك - إين أعيذها  ياء وقع بعدها مهز قطع نحو  أسكن كل 
اهلني  وأمي   - اليك  }يدي  وهن  ففتحهن  ياء  عرشة  ثالث  ذلك  من  استثنى   }
} أجري إال{  }معي أورمحنا{ يف امللك،  التوبة  أبدا{ يف  }معي  باملائدة  { كالمها 
بالشعراء  مواضع  ومخسة  هبود  وموضعني  بيونس  موضع   : مواضع  تسعة  يف 

وموضع بسبأ .
وفتح كل ياء وقع بعدها الم تعريف نحو }ريب الذي { الكنه استثنى من ذلك 

}عهدي الظاملني { يف البقرة فسكنها ويلزم من تسكينها حذفها وصال.
وأسكن كل ياء وقع بعدها مهز وصل نحو} لنفيس اذهب{.

}وجهي{   وأما الياءات اللوايت مل يصحبهن مهز أو الم تعريف ففتح منهن 
بآل عمران واالنعام و}بيتي { بالبقرة واحلج ونوح و}حمياي{ باألنعام و}معي 
الكهف  ثالثة  صربا{  و}معي  بالتوبة  عدوا{  و}معي  باالعراف  ارسائيل{  بني 
و}وذكر من معي { باالنبياء و} معي ريب – ومن معي{ كالمها بالشعراء و}معي 
ردءًا{ بالقصص، } وماكان يل{ بإبراهيم وص، ويل فيها { بطه، }مايل الارى { 
 } } ويل دين  }ص{،  {  ب  } ويل نعجة   ،} { بـ} يس  }ومايل الاعبد  النمل،  يف 
وممايت   - مستقيام  }صاطي  با}لبقرة{،  يب{  }وليؤمنو  وأسكن  }الكافرون{،  بـ 
هلل{ كالمها بـ }االنعام {، } ورائي { بـ }مريم{، } أريض واسعة { بالعنكبوت، 

}رشكائي قالوا{ بفصلت، } وان مل تؤمنوا يل { بالدخان . 
وروى } ياعباد الخوف { بالزخرف بحذف الياء يف احلالني قوالً واحدًا.

} ومذهبه يف الياءات الزوائد { حذفهن يف احلالني اال انه استثنى قوله تعاىل 
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}فام آتني اهلل{ يف }النمل{ فرواه بإثبات الياء مفتوحه وصال واختلف اهل االداء 
عنه يف حذفها وقفًا .

وهنا متت أصول رواية حفص عن عاصم، نقاًل عن كتاب االضاءة يف بيان 
أصول القراءة للشيخ حممد عيل الضباع .

انتهى البحث يف قواعد التجويد
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واملتقارب واملتجانس، وقد سبق رشح هذه الثالثة يف املبحث اخلامس يف هذا 
الكتاب مثل :}فاصفح عنهم، التزغ قلوبنا، اختذتم، يلهث ذلك{.

التحويل، أي جعل احلرف حرًفا آخر خيتلف عنه  لغة  3- اإلقالب: معناه 
صفة وخمرجا مثل :}من بعد، أنبياء{.

 4- اإلخفاء: ومعناه }الكتم والسرت{ وهو حالة بني اإلدغام واإلظهار أي 
إخفاء النون الساكنة والتنوين مع بقاء الغنة بال تشديد وهذه األصول األربعة 

موضحة يف أحكام النون الساكنة والتنوين يف املبحث اخلامس.
الغائب،  املفرد  الضمري  هباء  النطق  عن  عبارة  وهي  }الزيادة{  الصلة:   -5  
موصولة بحرف مّد لفظي يناسب حركتها، فيوصل ضمها بواو وكرسها بياء 
القراء  فيوصل بواو لفظًا  لفظًا مثل :}له - به{وكذلك ميم اجلمع عند بعض 

مثل   }هلم ـ هلموا - هبم ـ هبموا{ .
6- املّد: وهو كام معرف يف املبحث اخلامس.

7- القرص: وهو }احلبس{ أي إثبات حروف املّد واللني من غري زيادة عليها، 
ومقدار املّد فيه حركتان.

8- التوسط: وهي حالة بني املّد والقرص ومقدار مّده أربع حركات.
ست  مده  ومقدار   ،ّ املد  مقدار  يف  والكامل  النهاية  بلوغ  وهو  اإلشباع:   -9
حركات }ثالث ألفات{ واأللف مقداره حركتان، واأللف زمن مقداره }ثانية{.

النطق  عن  عبارة  وهو  حقيقته،  عىل  باليشء  وهواإلتيان  التحقيق:   -10
باهلمزة كاملًة يف صفتها وخمرجها مثل }أأنت - إقرأ{.

11- التسهيل: التسهيل :وهو عبارة عن النطق باهلمزة بني مهزة وحرف مّد 
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جمانس حلركتها فتجعل املفتوحة بني اهلمزة املحققة والفتحة، و املكسورة بينها 
وبني الياء املدية أو الكرسة، واهلمزة املضمومة بينها وبني الواو املدية أوالضمة، 
و ليحرتز من جعل اهلمزة هاًء، ويطلق عىل تسهيل اهلمزة }بني بني{ أو }التغيري{ 

مثل}أاعجمي{. 
12- النقل: عبارة عن نقل حركة اهلمزة اىل احلرف الساكن قبلها مثل }واالَ 

رض- قَد افلح{.
13- اإلبدال: وهو عبارة عن جعل يشء مكان يشء آخر. وعرفا عبارة عن 
}اإلقالب -  لفظ األلف مكان اهلمزة عوًضا عنها وإبداال هلا. وقد ُيطلق عىل 

والعوض{ اإلبدال.
اهلمزتني  إحدى  إلغاء  أي  واإلزالة،  احلذف  له  وُيقال  اإلسقاط:   -14

املتالصقتني، بحيث ال تبقى له صورة مثل }استكربت - أفرتى{.
15- التخفيف: }ضّد التثقيل{ وهو ترك التشديد، أي فّك احلرف املشدد، 
عالمة  من  عارًيا  فيه،  ضغط  ال  الوزن  خفيف  واحًدا،  حرًفا  به  النطق  ليكون 

ّكرون مثقلة - تَذّكرون خمففة{. التشديد مثل }تّذّ
16- الفتح: عبارة عن النطق باأللف مركبة عىل فتحة غري ممالة وتكون بني 

األلف القائمة واملقللة مثل}كان- جاء- مالئكة{.
الياء، من غري  الكرسة، واأللف من  الفتحة من  تقريب  17- اإلمالة: وهو 
اإلضجاع   أو  الكربى،  باإلمالة  ُتسمى  و  فيه،  مبالغ  إشباع  وال  خالص  قلب 
إىل  ترصف  فتحة  عىل  مركبًة  باأللف  النطق  عن  عبارة  بأهنا:  بعُضهم  وعّرفها 

الكرس.
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املتوسط  الفتح  بني  بحالة  باأللف  النطق  عن  عبارة  وهو  التقليل:   -18
واإلمالة املحضة، و ُيقال له }بني بني{ أو االمالة الصغرى.

الفمُّ  يمتلئ  فال  احلرف  جسم  عىل  يدخل  نحول،  و  نحافة  الرتقيق:   -19
بصداه  فهو ضّد التفخيم و التغليظ مثل: }خبري - بصري{  للراء. والالم يرقق يف 

كل القرآن عدا الم لفظ اجلاللة فإنه يفخم .
تفخيم  عن  عبارة  وهو  والِكرب  الَعَظمة  وهي  الفخامة،  من  التفخيم:   -20

احلرف، فيمتلئ الفّم بصداه مثل الراء يف }أكرب - شهر رمضان{ .
21- التغليظ: وهو مالزم لالم واألصُل فيها الرتقيق وال تغلظ إال بسبب و 
تغليظ الالم تسمينها ال تسمني حركتها، و ُيسمى تفخياًم أيًضا، مثل لفظ اجلاللة 

}اهلل أكرب{. ولورش}الصالة - َظَلم{.
بثلثي  النطق  عن  عبارة  وإهنام  مرتادفتان  ومها  واإلخفاء:  االختالس   -22
احلركة و رّبام عربوا باإلخفاء عن الروم كام يف }َتْأَمنَّا{ يف يوسف -  نستعني‘.يف 

الفاحتة{.
و  و هو خاص هبا،  بواو،  اجلمع  ميم  عبارة عن صلة  و هو  التتميم:   -23

ُيسمى التكميل، مثل }عليهمو-لدهيمو{.
24- التشديد: و هو عبارة عن النطق باحلرف مضعًفا ومدغاًم إدغاًما متامثال، 

مثل }الّرّب - احلّق{.
مثل:}تذكرون  وثقله  احلرف  تشديد  التخفيف، وهو  التثقيل: عكس   -25

خمففة - تّذّكرون مشددة{.
26- اإلرسال: وهو عبارة عن حتريك ياء اإلضافة بالفتح مثل}إيَن أعلم - 



ملحق خاص يف بيان أصول القراءات  ..........................................................................  81

جاءيَن البينات{.
27- الوقف: وهو الكّف عن القول، وهو قطع الصوت عىل آخر املقطع   
املقروء زمنًا مع التنفس، ثم استئناف التالوة، و يأيت الوقف عىل رؤوس اآليات، 

وأواسطها، و ال يأيت يف وسط الكلمة.
 28- السكت: و هو قطع الصوت عىل الساكن زمنًا دون زمن الوقف و من 
غري تنفس، إذا كان متصاًل يف كلمة  أو منفصاًل يف كلمتني.مثل}بل ران- من 

راق - قد أفلح - األرض {.
 29- القطع: و هو عبارة عن قطع القراءة، و اإلنتقال منها إىل عمل آخر غري 

القراءة.
 30- اإلسكان: و هو تفريغ احلرف من احلركات الثالث عند الوقف ويكون 
السكون هو األصل وال يكون اإلبتداء إال باحلركة، مثل }واقرتب - فالتنهر- 

فحدث{.
صوهتا،  معظم  يذهب  حتى  باحلركة،  الصوت  إضعاف  وهو  الروم:   -31
بني  و  بينه  الفرق  و  البعيد،  دون  القريب   َيسمعه  خفّي  صوٌت  هلا  فُيسمع 
االختالس، يكون يف الوقف دون الوصل، أما االختالس فهو خمتص بالوصل 
دون الوقف، و قال بعُضهم أن الروم يقع يف الوصل أيًضا، ويف اإلدغام الكبري 

و يف وسط الكلمة، مثل }أولياُء - من قبُل - من بعُد{.
32- اإلشامم: و هو اإلشارة إىل احلركة من غري صوت، و أن جتعل شفتيك 
عىل صورهتام إذا نطقت بالضمة، و هو خاص بحركة الضمة و الفرق بينه و بني 
الروم هو أن الروم معه صوت ضعيف و اإلشامم ال صوت فيه، ألّنه ممّا ُيرى 
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وال ُيسمع، و الروم ُيسمع قلياًل و ُيرى، و يقسم اإلشامم اىل ثالثة أقسام و هي:
منهام  يتولد  بحيث  بآخر،  حرف  مزج  هو  و   : بالزاي  الصاد  لفظ  خلط  أ- 

حرف ليس بصاد و ال زاي أي صاد مشوبة بزاي، مثل}صاط{.
ب- خلط حركة بحركة: وحرفه متحرك غري ساكن و يعرب عنه بإمالة الضمة 
إىل كرسة فهي ليست بضمة حمضة و ال كرسة خالصة، ووجه اإلشامم فيه التنبيه 
عىل حركة فاء الفعل األصلية، و هي الضمة و هي لغة أسد وقيس وُعقيل  مثل: 

}قيل - سيئت{.
ج- ضّم الشفتني من غري إسامع صوت بعد إسكان النون األوىل، و إدغامها 

يف الثانية إدغاًما تاًما يف قوله تعاىل: }َما َلَك الَ َتْأَمنَّا َعىَل ُيوُسَف{.
33- ياءات اإلضافة: وهي الياء الزائدة الدالة عىل املتكلم وتتصل باالسم 
 ،} }إيِنِّ }َلَيْحُزُننِي{،  }َفَطَريِن{،  }ِذْكِري{،  }نَّْفيِس{،  نحو:  واحلرف  والفعل 

{. وهي عىل قسمني: {، }َعيَلَّ }َلَديَّ
 } أوالً: الياء التي ُيدغم فيها ما قبلها، فالكثري الشائع لغًة و قراءًة فتحها }َلَديَّ

ِخي{ بكرس الياء. { وجاء كرسها يف مفردات قليلة مثل }بُِمرْصِ }َعيَلَّ
ثانيًا: اإلسكان والفتح لياء اإلضافة، و اإلسكان هو األصل ألّن الياء مبنية 
الواقعة  الياءات  و  للتخفيف،  ثاٍن  أصل  الفتح  و  السكون،  البناء  يف  واألصل 
يف القرآن }876{ ياء، تقسم عىل قسمني متفق عليها و عددها 664   ياء منها 
الياء  بعد  بسكون  اما  فتحهّن  عىل  متفق   }98 و}  سكوهنّن  عىل  متفق   }566{
مثل}نعمتي التي – مسني السوء{  أوألف قبل الياء مثل } هداي – مثواي { أو 
ياء بعدها مثل} يابني – ولوالدي {و212 خمتلف فيهّن بني اإلسكان و الفتح و 
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تفصيلهّن يف الشاطبية باب فرش احلروف .                                        
34-  ياءات الزوائد: و هي الياء املتطرفة املحذوفة رساًم للتخفيف لفًظا و 
اختلف القّراء يف إثباهتا وحذفها لفًظا، وصاًل و وقًفا، أو وصاًل فقط، أو وقًفا 
فقط، فالذي اتفق القّراء عىل حذفها فيه مثل }ياء االسم املنادى املحذوفة لفًظا{ 
ِذيَن{.  بِّ اْغِفْر{، }َيا َقْوِم اْسَتْغِفُروْا{، }َيا ِعَباِد الَّ استغناًء عنها بالكرسة كام يف: }رَّ
ِعَباِدَي  }َيا  ومها:  باتفاق  موضعان  مواضع.  ثالثة  يف  إال  رساًم  الياء  تثبت  مل  و 
ُفوا{)2(، و قوله تعاىل: }َيا  ِذيَن َأرْسَ ِذيَن آَمنُوا{)1(، و قوله تعاىل: }َيا ِعَباِدَي الَّ الَّ

ِعَباِد ال َخْوٌف َعَلْيُكُم)3){.عليه اخلالف بني اإلثبات و احلذف. 
تكون  ما  منها  ياء،   }121 القرآن}  يف  الواقعة  الزوائد  الياءات  أّن  اعلم  و 
}امْلُْهَتِد{  اِع{  }الدَّ  : الكريم  القرآن  يف  موضًعا   }13{ يف  أصلية  اآلية  وسط  يف 
}َيتَِّق{ و أشباهها، ومنها ما تكون يف وسط اآلية زائدة يف 22 موضًعا  }اْلَباِد{ 
َبَعِن{ }َخاُفوِن{ }خُتُْزوِن{ }ُتْؤُتوِن{ }ُتَعلَِّمِن{ }إِن  يف القرآن الكريم : }َدَعاِن }اتَّ
ُتَرِن{ }َتتَّبَِعِن{ وأشباهها،  ومنها ما تكون يف رأس اآلية أصلية يف }6{مواضع: 
{ }بِاْلَواِد{  ومنها ما تكون يف رأس اآلية زائدة  }امْلَُتَعاِل{ }التَّاَلِق{ }التَّنَاِد{ }َيرْسِ
}َوالَ  ُقوِن{  }َفاتَّ }َفاْرَهُبوِن{  الكريم و هي:  القرآن  و ذلك يف}75{ موضًعا يف 
َتْكُفُروِن{ }َوَأطِيُعوِن{ } َفَأْرِسُلون }َسَيْهِدين{ }َفاْعَتِزُلوِن{ وغريها، و هذه هي 

مجلة ما اختلف القّراء يف إثباته وصال و وقًفا أو وصال فقط.
و اعلْم أّن الفرق بني ياءات اإلضافة و ياءات الزوائد هو:

)1(  سورة العنكبوت: 56.
)2( سورة الزمر: 53.

)3( سورة الزخرف: 68.
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الزوائد تكون يف األسامء واألفعال، وال تكون يف احلروف،  ياءات  إن   -1
بخالف ياءات اإلضافة تكون متصلة باألسامء واألفعال واحلروف.

2- إن ياءات الزوائد حمذوفة من املصاحف، بخالف ياءات اإلضافة فإهّنا 
ثابتة يف املصاحف.

ياءات  و يف  الفتح واإلسكان،  بني  دائر  اإلضافة  ياءات  إن اخلالف يف   -3
الزوائد بني احلذف واإلثبات.

4- إن اخلالف يف ياءات اإلضافة جاٍر يف الوصل فقط، و يف ياءات الزوائد 
جاٍر يف الوصل و الوقف.

بخالف  للكلمة  الًما  فتكون  وزائدة  أصلية  تكون  الزوائد  ياءات  إن   -5
ياءات اإلضافة فإهّنا ال تكون إال زائدة.

و هذه األصول هي أحكام  جيب عىل القارئ أن يتعّلمها عند الرشوع بدراسة 
بيان  القارئ اخترصهتا من كتاب االضاءة يف  القراءات أحببنا أن يستفيد منها 

أصول القراءة للشيخ عيل حممد الضباع.
فهذا ما يرّسَ اهللُ تعاىل علينا مجعه ملخصًا، عسى أن يتقبله منا خالصًا لوجهه 
التصحيح  الكريم، فَمْن وجد فيه غلًطا يف عبارة أو كلمة أو حكاًم فنرجو منه 
االصول  مبحث  االمثلة يف  االكثاريف رضب  وأعتذرعن عدم  لذلك،  وتنبيهنا 
التسليم عىل  أتّم  ألجل اإلختصار واحلمد هلل أوال وآخًرا، و أفضل الصالة و 
الطاهرين،  الطيبني  آله  وعىل  املرسلني  أرشف  حممد  شفيعنا  و  سندنا  و  سيدنا 

واحلمد هلل رّب العاملني. 
تمَّ بحمِد اهلل
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