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المقّدمة
الحمد للّه رب العاملني، وصىّل الله عىل سيّدنا محّمد P وعىل آله الطاهرين، وبعد...

 ،R يُعترب القرآُن الكريُم أفضَل كتاٍب سامويٍّ ِمن بني الكتب الساموية التي نزلت عىل األنبياء

روي عن رسول الله P: »فضل القرآن عىل سائر الكالم كفضل الله عىل خلقه«)1).

ب اللُه قلباً  ولتعلُّم القرآن الكريم وقراءتِه فضٌل كبري، فعن رسول الله P: »ال يعذِّ

أسكنه القرآن«)2).

فال غنى للمسلم عن مصاحبة القرآن وتالوته، حيث يعيش اإلنسان فيه مع الله تعاىل، 

ويقتبس من نوره. والتالوة عبادة يُثاب عليها املؤمن، ويؤَجر عىل كّل حرف يقرأه. ولكن 

كيف نقرأ القرآن، وكيف نستفيد من آياته؟ هل نقرؤه ملجرّد التالوة؟ أم نقرؤه لنجعله 

نوراً لنا يف ظلامت الجهل والدنيا، يُسّدد وجهتنا ويُحّسن مسلكنا؟ أمل يقرع أسامَعنا قوُل 

رسول الله P: »كم من تاٍل للقرآن والقرآن يلعنه ألنّه أقام حروفه وضّيع حدوده!«)3).

لهذا، فاملطلوب أن يعيش املسلم مع القرآن؛ تالوًة واستامعاً وتدبّراً، بحيث يتفاعل 

خشوعاً وخضوعاً لحرضة الباري عّز وجل، ويتجىّل يف مقام العمل هدياً وسلوكاً والتزاماً 

ُ ٱلُۡمۡؤِمننَِي  ۡقَوُم َوُيبَّشِ
َ
بأوامر الله عّز وجّل ونواهيه. قال تعاىل ﴿إِنَّ َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلَِّت ِهَ أ

ۡجٗرا َكبرِٗيا ﴾)4).
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
ٰلَِحِٰت أ ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلصَّ ٱلَّ

))(  العالمة املجليس، بحار األنوار، مؤسسة الوفاء - بريوت - لبنان، 1403 - 1983م، ط2، كتاب القران،ج89،ص19.

))(  م.ن ج 89، ص 184.

م.ن.  )((

))(  سورة اإلرساء، اآلية 9.
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هذا كتاب مختَص يف قواعد التجويِد والوقِف واالبتداء، راعينا فيه االختصار، من دون 

التعرُِّض لآلراء املختلفة يف بعض األحكام، ومن دون الغوِص يف التفاصيل الدقيقة، تسهيالً 

عىل الطالب املبتدئ، آملني من املوىل أن نساهم يف إدخال نوِر القرآن إىل قلوِب الوالهنَي 

لقراَءِة آياتِه والعطىش لرتتيِل كلامتِه، راجنَي منه تعاىل أن يتقبََّل عملَنا هذا بَقبوٍل َحَسٍن،  

إنه سميُع الدعاء. 

والحمدلله رّب العاملني

 



ِم القرآِن الكريِم وآداُب تالوِته  فضُل تعلُّ

م ُدقلآن ُدكلمم:
ُّ
 تعل

ا
فضل

عىل  نزلت  التي  الساموية  الكتب  بني  ِمن  سامويٍّ  كتاٍب  أفضَل  الكريُم  القرآُن  يُعترب 

األنبياء R، وهو كتاُب الله الخالُد، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه. وكام 

قال الرسول األكرم محمد P: »القرآن هدًى من الضاللة، وتبياٌن من العمى، واستقالٌة من 

العرثة، ونوٌر من الظلمة، وضياٌء من األحداث، وعصمٌة من الهلكة، ورُْشٌد من الغواية، وبياٌن 

من الفنت...«)1).

ولتعلُّم القرآن الكريم وقراءتِه فضٌل كبري، فعن رسول الله P: »من قرأ حرفاً من كتاب 

الله تعاىل فله َحَسنة، والَحَسنُة بَعرِش أمثالها«)2). وفيام ييل باقة من آداب تالوته وتعلّمه:

آدُبا تالوِة ُدقلآِن ُدكلمم:
مبا أّن القرآن الكريم هو كتاب الله، وأفضُل الكالم، فإّن لتالوته آداباً ينبغي مراعاتُها. 

من هذه اآلداب:

 :Q ُروَن﴾)3)، وورد عن أمير المؤمنين ۥٓ إِلَّ ٱلُۡمَطهَّ ُه الطهارة: قال الله تعالى: ﴿لَّ َيَمسُّ  -(

»ال يقرأِ العبُد القرآَن إذا كان على غير طهور حتى يتطّهر«)4).

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج89، ص26.  )((

الرتمذي، سنن الرتمذي، ج4، ص248، تحقيق وتصحيح عبد الرحمن محمد عثامن، دار الفكر، لبنان، ط2، 1983م، باب ما   )((

جاء يف من قرأ حرفاً من القرآن.

))(  سورة الواقعة، اآلية 79.

))(  الحر العاميل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة )آل البيت(، مؤسسة آل البيتR إلحياء الرتاث بقم املرشفة، 1414، 

ط2، باب استحباب الطهارة لقراءة القرآن، وجواز قراءة الجنب والحائض،ح2،ج6، ص196.
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فوا طريَق القرآن، قيل: يا  تنظيف الفم: فقد ورد عن رسول الله P أنه قال: »نظِّ  -(

رسول الله، وما طريُق القرآن؟ قال P: أفواُهكم«)1).

استقبال الِقبلة: ألنها أفضل الجهات، وهي جهة بيت الله الحرام، ونحَوها نتوّجه   -(

في صلواتنا.

تعالى: لقوله  وذلك  الرجيم(،  الشيطاِن  من  باللِه  )أعوُذ  قول  وهي  االستعاذة:   -( 

ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِم﴾)2). ِ ِمَن ٱلشَّ َت ٱۡلُقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱللَّ
ۡ
﴿فَإَِذا قََرأ

ٗع ّمِۡن  َتَصّدِ ۡيَتُهۥ َخِٰشٗعا مُّ
َ
ََّرأ ٰ َجَبٖل ل نَزۡلَا َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َعَ

َ
القراءة بخشوع: قال تعالى ﴿لَۡو أ  -5

.(3(﴾ِۚ َخۡشَيةِ ٱللَّ
ۡلَبِٰب﴾)4)، 

َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
َر أ بَُّرٓواْ َءاَيٰتِهِۦ َوِلََتَذكَّ َدَّ نَزۡلَنُٰه إَِلَۡك ُمَبَٰرٞك ّلِ

َ
التدبُّر: قال تعالى ﴿كَِتٌٰب أ  -6

ۡقَفالَُهآ﴾)5).
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َعَ

َ
فََل َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ

َ
وقال في آية أخرى ﴿أ

النظر في القرآن: فقد ورد عن اإلمام الصادقQ: »َمن قرأ القرآن في المصحف   -7

ُمتِّع ببصره، وُخفِّف عن والديه وإن كانا كافَرين«)6).

القرآن  ِحْليٌة، وِحْليُة  P: »لكّل شيء  الله  لِما ورد عن رسول  الصوت:  تحسين   -8

الصوُت الَحَسن«)7).

))(  الحر العاميل، وسائل الشيعة،ج2، ص22.

))(  سورة النحل، اآلية 98.

))(  سورة الحرش، اآلية 21.

))(  سورة ص، اآلية 29.

)5(  سورة محمد، اآلية 24.

)6(  الحر العاميل، وسائل الشيعة،ج6، ص204.

)7(  م.ن، ص211.



13 ِم ُدقلآِن ُدكلمِم وآدُبا تالوِت 
ُّ
 تعل

ا
 فضل

ــف  ــي ــظ ــن ت

الـــــفـــــم

الــطــهــارة ــر ــدبّـ ــتـ الـ

ــال  ــقــب اســت

الـــقـــبـــلـــة

االســتــعــاذة
ــر يف  ــظ ــن ال

الــــقــــرآن

تـــحـــســـني 

ــوت ــ ــص ــ ال

ــراءة  ــ ــق ــ ال

ــوع ــش ــخ ب

آداب ــض  ــع ب
ــالوة الــقــرآن تـ



 



15 ِم ُدّسيمل
ل
ل ِِ  

ا
 تعلمل

أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

يعرف معنى الرتتيل. . 1

يدرك أهميَة دراسِة مخارِج الحروِف وصفاتِها،  . 2

وكذلك بالنسبة إىل الوقِف واالبتداء.

يعرف اللَّحن بكال قسميه. . 3

 تعريُف ِعْلِم التجويد

الدرس األول





مقّلمة:
طٍة حوَل حقيقِة مادَِّة التجويِد، فإنَّنا سوَف نرى أنفَسنا  َث بلغٍة مبسَّ إذا أرْدنَا أْن نتحدَّ

لتفادي  الصحيُح للحروِف،  السليُم واللفُظ  النطُق  ِمْن حيُث  لغًة عربيًَّة صحيحًة  نتعلَُّم 

اإلخالِل مبعنى الكلمِة.

فيه  يُعرُِّف  والذي   ،Q عيلٍّ لإلماِم  املشهوِر  الحديِث  ِمَن  انطالقاً  سرناُه  ما  وهذا 

 :Qالرتتيَل. يقوُل أمرُي البالغِة عيلُّ بُن أيب طالٍب

»الترتيُل هو تجويُد الحروِف ومعرفُة الوقوف«)1).

معرفة الوقوفتجويد الحروف

الرتتيل

 

ُه ِمْن 	  فاملراُد من تجويد الحروف هو بيانُها: مبعنى أْن يُعطَي القارئُ الحرَف حقَّ

حيُث املخرُج والصفُة، فيحافظ عىل معنى الكلمِة السليم.

واملراُد من معرفة الوقوف هو ِحْفظُها وضبطها، بحيث ال يقف القارئُ كيفام كان، 	 

بْل يقف حيُث يكوُن الوقُف جيّداً، وال يُِخلُّ باملعنى.

))(  جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، سعيد املندوب، دار الفكر، 1416 - 1996م، ط1، ج1، ص221.
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 في ُدقلآن:
ا

ُدّلتول

لقد ذكر اللُه تعاىل الرتتيَل مرَّتنِي يف كتاِبِه العزيِز:

ِلُثَّبَِت بِهِۦ  َكَذٰلَِك  َوِٰحَدٗةۚ  ٱۡلُقۡرَءاُن ُجۡلَٗة  نُّزَِل َعلَۡيهِ  لَۡوَل  ِيَن َكَفُرواْ  الله تعاىل: ﴿َوقَاَل ٱلَّ قال 

فَُؤاَدَكۖ َوَرتَّۡلَنُٰه تَۡرتِيٗل﴾)1).
ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرتِِّل 

َ
وِ ٱنُقۡص ِمۡنُه قَلِيًل ٣ أ

َ
ۥٓ أ َۡل إِلَّ قَلِيٗل ٢ نِّۡصَفُه ّمُِل ١ قُِم ٱلَّ َها ٱلُۡمزَّ يُّ

َ
أ وقال: ﴿َيٰٓ

ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرتِيًل﴾)2).
اأمثلٌة حوَل بياِن الحرِف، مخرجًا و�صفًة:

لو أخْذنَا كلمة »كَِثرياً«، وملْ نُخِرْج حرَف »ث« ِمْن مخرِجِه الصحيِح؛ أي اللَّثَّة، فتصبح 

الكلمُة »كَِسرياً«؛ أي مكسوراً.

وأيضاً، لو مل نضبْط صفَة بعِض الحروف، فيصبح هناَك خلٌل واضٌح يف املعنى. وهنا 

نلتِفْت إىل صفِة الرتقيِق يف حرِف »س«،  َربُُّكۡم﴾، فلْو ملْ  ﴿َعَسٰ  نأخُذ مثاالً عىل كلمِة 

واستبدلناه بصفة التفخيم- وهذا ما نقُع به كثرياً-، فيصبح اللفُظ »َعَص َربُُّكْم«، وهذا 

املعنى فاسٌد قَطْعاً.

مثاٌل آخُر حوَل كلمِة »أعداء«، فَلْو ملْ نرقِّْق حرَف »د«، لتحّولْت كلمُة »أعداء« إىل 

»أعضاء«.

وتأخَذ  سليامً،  النطُق  ليكوَن  وصفاتِها،  الحروِف  مخارِج  ضبِط  يََّة  أهمِّ نرى  هنا  ِمْن 

. ها يف معناها الحقيقيِّ الكلمُة حقَّ

ِة الوقِف واالبتداِء: اأمثلٌة حوَل �صبِط عمليَّ

ِميُع ٱۡلَعلِيُم ﴾)3). ِ َجِيًعاۚ ُهَو ٱلسَّ ﴿ َوَل َيُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنَّ ٱۡلعِزَّةَ لِلَّ

))(  سورة الفرقان، اآلية 32.

))(  سورة املزمل، اآليات 4-1.

))(  سورة يونس، اآلية 65.
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ل
ل ِِ  

ا
 تعلمل

يف هذا املثاِل، لْو جمْعنا الجملَة كاملًة يف اللفظ، يصبُح املعنى: ال تحزن عىل قولهم 

إن العزة لله.

ِعلاْمً أنَّ املعنى هو أنَّ اللَه تعاىل يقوُل لنبيِِّهP: ال تحزْن لقولِِهُم الباطَل يف الكفِر 

P( أّن العزََّة لِلِه. والرشِك، واعلْم )يخاطُب النبيَّ

فالوقُف عىل كلمِة )قولهم( يف هذه اآلية يعترب وقفاً الزماً.

مثاٌل اآخر:

َ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَكٰفِرِيَن﴾)1). ﴿إِنَّ ٱللَّ
يف هذا املثاِل أيضاً ينبغي الوقف عىل آخر اآلية؛ أي عىل كلمة )الكافرين(.

ألنه لو وقفنا عىل كلمة )يهدي(، لتحّول معنى اآلية إىل معنى سلبّي )والعياُذ بالله(.

حن:
ت
ُدل

اللحُن لغة: هو الخطأ وامليُل عن الصواب.

. ، ولحٌن خفيٌّ أّما يف علِم التجويد، فينقسم إىل قسمني: لحٌن جيلٌّ

غرّي  ورمّبا  الكلمة،  مبنى  فيغرّيُ  القرآنيِة  الكلامِت  عىل  يطرأ  خطأٌ  هو  الجيّل:  اللحن 

معناها.

ۡنَعۡمَت 
َ
أ ِيَن  ٱلَّ ﴿ِصَرَٰط  تعاىل  قوله  يف  )أَنَعمَت(  كلمة  يف  ضّمًة  الفتحِة  تبديُل  مثاله: 

َعلَۡيِهۡم﴾)2)، أو استبداُل السني بالصاد يف قوله تعاىل ﴿َعَسٰ َربُُّكۡم﴾)3)...
اللحن الخفّي: هو الخطأ املسترِت الذي يطرأ عىل اللفظ، فيخّل بُعرف القراءة، وال يخّل 

باملعنى.

))(  سورة املائدة، اآلية 67.

))(  سورة الفاتحة، اآلية 7.

))(  سورة األعراف، اآلية 129.
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وذلك كتقصري زمن املّد يف كلمة )السامء(، وعدم اإلدغام يف ﴿فِيَها َفِٰكَهةٞ َوٱلَّۡخُل َذاُت 

ۡكَماِم﴾)1).
َ
ٱۡل

وليك تكون القراءُة سليمًة، يجب أن تكون خاليًة من كال اللحَنني.

خفّيجيّل

 اللحن

 

))(  سورة الرحمن، اآلية 11.



21 ِم ُدّسيمل
ل
ل ِِ  

ا
 تعلمل

تيارمن

تماريُن حوَل الوقِف واالبتداِء والنطِق ال�سليِم:

نقرأُ هذه الصفحَة مع مراعاِة محالِّ الوقِف واالبتداِء، مع االلتفاِت إىل إعطاِء الحرِف 

ُه بالنطِق السليِم، وخاّصًة الحركاِت اإلعرابيَّة. حقَّ

ٰى  ِيَن َءاَمُنواْ َوَكنُواْ َيتَُّقوَن ٦٣ لَُهُم ٱۡلبُۡشَ ِ َل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُوَن ٦٢ ٱلَّ ۡوِلَآَء ٱللَّ
َ
َلٓ إِنَّ أ

َ
﴿أ

ةَ  ِۚ َذٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ٦٤ َوَل َيُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنَّ ٱۡلعِزَّ ۡنَيا َوِف ٱٓأۡلِخَرةِۚ َل َتۡبِديَل لَِكَِمِٰت ٱللَّ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
ِيَن يَۡدُعوَن ِمن  ۡرِضۗ َوَما يَتَّبُِع ٱلَّ

َ
َمَٰوِٰت َوَمن ِف ٱۡل ِ َمن ِف ٱلسَّ َلٓ إِنَّ لِلَّ

َ
ِميُع ٱۡلَعلِيُم ٦٥ أ ِ َجِيًعاۚ ُهَو ٱلسَّ لِلَّ

َۡل لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ  ِي َجَعَل لَُكُم ٱلَّ نَّ ِإَوۡن ُهۡم إِلَّ َيُۡرُصوَن ٦٦ ُهَو ٱلَّ َكَٓءۚ إِن يَتَّبُِعوَن إِلَّ ٱلظَّ ِ ُشَ ُدوِن ٱللَّ
ۖ َلُۥ َما ِف  ۥۖ ُهَو ٱۡلَغِنُّ اۗ ُسۡبَحَٰنُه ُ َودَلٗ ََذ ٱللَّ اۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم يَۡسَمُعوَن ٦٧ قَالُواْ ٱتَّ َوٱلََّهاَر ُمۡبِصً
ِيَن  ِ َما َل َتۡعلَُموَن ٦٨ قُۡل إِنَّ ٱلَّ َتُقولُوَن َعَ ٱللَّ

َ
ۡرِضۚ إِۡن ِعنَدُكم ّمِن ُسۡلَطِٰۢن بَِهَٰذاۚٓ أ

َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ٱلسَّ

ِديَد  ۡنَيا ُثمَّ إَِلَۡنا َمرِۡجُعُهۡم ُثمَّ نُِذيُقُهُم ٱۡلَعَذاَب ٱلشَّ ِ ٱۡلَكِذَب َل ُيۡفلُِحوَن ٦٩ َمَتٰٞع ِف ٱدلُّ وَن َعَ ٱللَّ َيۡفَتُ
بَِما َكنُواْ يَۡكُفُروَن﴾)1). 

))(  سورة يونس، اآليات 70-62.
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ا
لّمة يف

ف
 ُدق

ا
ل وُدحلوف

ا
 ُدايجّوة

ا
ُدحلوف

أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

»ال  . 1 تدخل  الكلامت  من  نوع  أّي  عىل  يحّدد 

التعريف«.

مييّز الحروف القمرية من الحروف الشمسيّة. . 2

يطبّق حكَمي اإلظهار القمرّي واإلدغام الشميّس  . 3

بطريقة صحيحة.

الحروُف الشمسيُّة، 

والحروُف الَقَمريُّة

الدرس الثاني





مقّلمة:

تنقسم الكلمة إلى اسٍم وفعٍل وحرف.  -

األفعال  على  تدخل  ال  فهي  عليه،  التعريف«  »ال  دخوُل  االسم  ميزات  إحدى   -

والحروف. 

تدخل »ال التعريف« على االسم النكرة، فتفيده تعريفاً.  -

الكتاب كتاب + الـ =
)معرفة( )نكرة(

ومتى دخلْت عىل االسم، فإما أن تُلَفظ الالُم، وإما أن ال تُلَفظ.

فمتى نلفظ الالم؟ ومتى ال نلفظها؟

ُإلظفار ُدقيلّي:

ُتلَفظ الالم إذا جاء بعدها أحُد الحروِف القمريِة األربعة عشر، وهي المجموعُة   

في العبارِة اآلتية:

َك وَخْف عقيَمُه« »إِبْغِ َحجَّ

ويسّمى الحكم يف هذه الحالة: اإلظهار القمرّي

مثال: الِْعْجل، تلفظ: أَلِْعْجل

ُإلدغام ُدايجّي:

تُدَغم الالُم بالحرف الذي بعدها )أي ال تُلَفظ( إذا جاء بعدها أحُد الحروِف الشمسيِة 

األربعة عرش، وهي الحروف التي تبتدئ بها كلامت هذا البيت:
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ــْز ِضـــْف َذا نِــَعــْم  ــُف تَ ــامً  ــ ِطـــْب ثُـــمَّ ِصـــْل رُْح

ــرَْم ـــ ــَك ــلْ لِ ــاً  ـــ ــف ي َشِ ُزْر  ــنٍّ  ـــ ظَ ُســــوَء  دَْع 

ويسّمى الحكم يف هذه الحالة: اإلدغام الشميّس.

مثال: النَّاس، تلفظ: أَنّاس.

كيف يتّم اإلدغام؟

واحداً  يصريان حرفاً  بحيث  بعدها،  الذي  بالحرف  الالم  دمج  من خالل  اإلدغام  يتّم 

داً كالثاين. مشدَّ

حروفه: ء- ب - غ - ح - ج - ك - و - خ 
- ف - ع - ق - ي - م - هـ.

حروفه: ط - ث - ص - ر - ت - ض - ذ - 
ن - د - س - ظ - ز - ش - ل.

اإلدغام الشميّساإلظهار القمرّي

حكُم الِم التعريف
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ا
لّمة يف

ف
 ُدق

ا
ل وُدحلوف

ا
 ُدايجّوة

ا
ُدحلوف

تيارمن

) - ميِّز بني الحروف الشمسية والحروف القمرية يف الكلامت اآلتية:

الِّيَن َكاِة - اْلَحَياِة - اْلَجنَِّة - الضَّ الثََّمرَاِت - النََّصاَرى - اْلَغْيِب - اْلَعِظيُم - الزَّ

) - اقرأ اآليات اآلتية مراعياً حكَمي اإلظهار القمرّي واإلدغام الشميّس.

َمٗل﴾)1).
َ
ٰلَِحُٰت َخرۡيٌ ِعنَد َرّبَِك ثََواٗبا وََخرۡيٌ أ ۡنَياۖ َوٱۡلَبٰقَِيُٰت ٱلصَّ ﴿ٱلَۡماُل َوٱۡلَُنوَن زِيَنُة ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ

ِبُۡسَباٖن ٥  َوٱۡلَقَمُر  ۡمُس  ٱلشَّ ٱۡلََياَن ٤  َعلََّمُه  نَسَٰن ٣  ٱۡلِ َخلََق  ٱۡلُقۡرَءاَن ٢  َعلََّم  ﴿ٱلرَّۡحَمُٰن ١ 
َمآَء َرَفَعَها َوَوَضَع ٱلِۡمزَياَن﴾)2). َجُر يَۡسُجَداِن ٦ َوٱلسَّ َوٱلَّۡجُم َوٱلشَّ

.(3(﴾ ّيَِبِٰتۚ ّيُِبوَن لِلطَّ ّيِبنَِي َوٱلطَّ ّيَِبُٰت لِلطَّ ﴿ٱۡلَبِيَثُٰت لِۡلَخبِيثنَِي َوٱۡلَبِيُثوَن لِۡلَخبِيَثِٰتۖ َوٱلطَّ

))(  سورة الكهف، اآلية 46.

))(  سورة الرحمن، اآليات 7-1.

))(  سورة النور، اآلية 26.





29 ُا ُدّالوِة ل وملُت
ا
 وُدوجيلة

ا
ُالّعا ة

أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

يعرف صيغة االستعاذة والبسملة، ويعرف حكمهام. . 1

مييّز بني أوجه االستعاذة والبسملة. . 2

يعرف مراتب التالوة، ويطبّقها بطريقة صحيحة. . 3

االستعاذُة والبسملُة، 

ومراتُب التالوِة

الدرس الثالث





مقلمة:

إذا أردنا قراءَة آيات من القرآن الكريم، يُستحبُّ لنا أن نبدأ التالوة باالستعاذة، لقوله 

ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِم﴾)1).  ِ ِمَن ٱلشَّ َت ٱۡلُقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱللَّ
ۡ
تعاىل ﴿فَإَِذا قََرأ

وصيغُة االستعاذة: أعوُذ باللِه ِمَن الشيطاِن الرجيم.

أما بالنسبة إىل البسملة، فهناك تفصيل: فتارة نقرأ من بداية السورة، وهنا يجب قراءة 

البسملة، وأخرى نقرأ من وسطها، فهنا ال تجب قراءة البسملة، بل تُستحّب.

وصيغُة البسملة: بسِم اللِه الرحمِن الرحيم

ِر ُدقلآنوة يف أوجا ا ُالّعا ِة وُدوجيلِة مع بلُمِة ُدجُّ

إذا أردنا أن نقرأ من بداية السور القرآنية )نأخذ سورة الناس عىل سبيل املثال(، فيجوز 

لنا أربعُة أوجه، كلُّها مرشوعٌة:

الوجه األول: قطُع الجميع
وذلك بأن نقف عىل آخر االستعاذة، ثم عىل آخر البسملة، ثم نقرأ من بداية السورة.

مثاله:

قُْل أعوُذ بربِّ الناسبسِم اللِه الرحمِن الرحيْمأعوُذ باللِه من الشيطاِن الرجيْم

مع االلتفات إىل الوقف عىل كلمتي )الرجيم( و )الرحيم( بالسكون، ألنَّ العرَب إذا 

أرادوا الوقوَف عىل كلمة متحرِّكة يقفون بالسكون.

))(  سورة النحل، اآلية 98.
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الوجه الثاني: وصُل الجميع
وذلك بأن نَِصَل االستعاذَة بالبسملة ببداية السورة.

مثاله:

قُْل أعوُذ بربِّ الناسبسِم اللِه الرحمِن الرحيِمأعوُذ باللِه من الشيطاِن الرجيِم

مع االلتفات إىل إبقاء حركة كلمتي )الرجيم( و )الرحيم( كام هي )الكرسة(.

الوجه الثالث: القطُع ثم الوصل
وذلك بأن نقف عىل آخر االستعاذة، ثم نقرأ البسملة ونصلها ببداية السورة.

مثاله:

قُْل أعوُذ بربِّ الناسبسِم اللِه الرحمِن الرحيِمأعوُذ باللِه من الشيطاِن الرجيْم

كلمة  عىل  الكرسة  وإبقاء  بالسكون،  )الرجيم(  كلمة  عىل  الوقف  إىل  االلتفات  مع 

)الرحيم(.

الوجه الرابع: الوصُل ثم القطع
وذلك بأن نصَل االستعاذة بالبسملة، ونقف عىل آخر البسملة، ثم نقرأ بداية السورة.

مثاله:

قُْل أعوُذ بربِّ الناسبسِم اللِه الرحمِن الرحيْمأعوُذ باللِه من الشيطاِن الرجيِم

)الرحيم(  كلمة  عىل  والوقف  )الرجيم(،  كلمة  عىل  الكرسة  إبقاء  إىل  االلتفات  مع 

بالسكون.



33 ُا ُدّالوِة ل وملُت
ا
 وُدوجيلة

ا
ُالّعا ة

أحكاُم االستعاذة والبسملة

الحكمالسورةالبسملةاالستعاذة

قطع

وصل

قطع

وصل

قطع

وصل

وصل

قطع

جائز

جائز

جائز

جائز
 

أوج ا ُدوجيلِة بون ُدجيرتون:

إذا أردنا أن نختم سورة قرآنية معيَّنة ونصلَها بسورة أخرى )سواٌء كانت بَعَدها مباشًة 

أو مل تكن كذلك؛ أي سواء رُتّبتا وفَق ترتيب السورة القرآنية أو مل ترتّبا(، فال بّد من قراءة 

البسملة بني السورتني.

ويف هذه الحالة يوجد أربعُة أوجٍه: ثالثٌة منها جائزٌة، ووجٌه ممنوٌع.

نأخذ مثاالً عىل سورَت الفلق والناس.

الوجه األول: قطُع الجميع
مثاله:

قُْل أعوُذ بربِّ الناسبسِم اللِه الرحمِن الرحيْمومن شِّ حاسٍد إذا حسْد

مع االلتفات إىل الوقف عىل كلمتي )حسد( و )الرحيم( بالسكون.

الوجه الثاني: وصُل الجميع
مثاله:

قُْل أعوُذ بربِّ الناسبسِم اللِه الرحمِن الرحيِمومن شِّ حاسٍد إذا حسَد

مع االلتفات إىل إبقاء الفتحة عىل كلمة )حسد(، والكرسة عىل كلمة )الرحيم(.



ل 34 ُدّسيملا ُديوجت

الوجه الثالث: القطُع ثم الوصل
مثاله:

قُْل أعوُذ بربِّ الناسبسِم اللِه الرحمِن الرحيِمومن شِّ حاسٍد إذا حسْد

مع االلتفات إىل الوقوف عىل كلمة )حسد( بالسكون، وإبقاء الكرسة عىل كلمة )الرحيم(

وهذه األوجه الثالثة جائزة.

أما الوجُه غرُي الجائِز فهو:

الوجه الرابع: الوصُل ثم القطع
مثاله:

قُْل أعوُذ بربِّ الناسبسِم اللِه الرحمِن الرحيْمومن شِّ حاسٍد إذا حسَد

مع إبقاء الفتحة عىل كلمة )حسد(، وتسكني آخر كلمة )الرحيم(.

ووجُه عدِم الجواِز هو أّن السامَع قد يَتوّهم أّن البسملَة جزٌء من آخر السورة األوىل، 

والحاُل أّن البسملة ُشِّعْت ألوائل السور ال ألواخرِها.

 

أحكام البسملة بني السورتني

الحكمالسورة الالحقةالبسملةالسورة السابقة

قطع

وصل 

قطع

وصل

قطع

وصل

وصل

قطع

جائز

جائز

جائز

غري جائز



35 ُا ُدّالوِة ل وملُت
ا
 وُدوجيلة

ا
ُالّعا ة

الوة: 
ِّ
ُا ُدّ ملُت

مثالً بني  فتميّز  لون،  كّل  ثالَث مراتَب من  متيُّز بشكٍل واضٍح  البرشيَة  العنَي  أّن  كام 

األزرِق واألزرِق الفاتِح واألزرِق الغامِق، كذلك األذُن تستطيع أن متيّز بني ثالِث مراتَب أو 

رسعاٍت يف القراءة. وهذه املراتُب هي:

قراءٌة بطيئٌة، ُتدعى التحقيق: )ُيطَلُق عليها التجويُد(، وهي التي ُتقرُأ في األمسياِت   .(

وافتتاح الندوات والمؤتمرات...

طٌة، ُتدعى التدوير: وهي التي ُتقرُأ في الختميَّاِت، في شهِر رمضاَن، أو  قراءٌة متوسِّ  .(

في الختميَّاِت المسجديَِّة وختميَّاِت الشهداِء...

قراءة سريعة، ُتدعى التحدير أو الحدر: وهي التي ُتقرأ بطريقة أسرع من المرتبتين   .(

السابقتين. وعادة َيقرأ بها الحّفاُظ في تثبيِت محفوظاتهم.

ويَُعمُّ الثالثَة مصطلُح الترتيل.

التحدير )الحدر(التدويرالتحقيق

مراتُب التالوة



ل 36 ُدّسيملا ُديوجت

تيارمن

مترين عىل أوجه االستعاذة والبسملة مع بداية السور القرآنية:

 نقرأ بداية سورة النبأ باألوجه األربعة:

َكَّ  ُثمَّ  َسَيۡعلَُموَن ٤  َكَّ  ُمَۡتلُِفوَن ٣  فِيهِ  ُهۡم  ِي  ٱلَّ ٱۡلَعِظيِم ٢  ٱلََّبإِ  َعِن  يَتََسآَءلُوَن ١  ﴿َعمَّ 
َسَيۡعلَُموَن﴾)1).

مترين عىل أوجه البسملة بني السورتني:

نقرأ سورت العص والهمزة باألوجه الثالثة الجائزة:

ٰلَِحِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱۡلَّقِ َوتََواَصۡواْ  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ نَسَٰن لَِف ُخۡسٍ ٢ إِلَّ ٱلَّ ﴿َوٱۡلَعۡصِ ١ إِنَّ ٱۡلِ
ۡبِ﴾)2). بِٱلصَّ

َلُۢنَبَذنَّ   ۖ َكَّ هُۥ ٣  ۡخَلَ
َ
أ ۥٓ  َماَلُ نَّ 

َ
أ َيَۡسُب  َدهُۥ ٢  َماٗل وََعدَّ َجََع  ِي  ٱلَّ َُّمَزٍة ١  ل ُهَمَزةٖ   ِ

ّلُِكّ ﴿َوۡيٞل 
َها َعلَۡيِهم  ۡف َِٔدةِ ٧ إِنَّ

َ
لُِع َعَ ٱۡل ِ ٱلُۡموقََدةُ ٦ ٱلَِّت َتطَّ ۡدَرىَٰك َما ٱۡلَُطَمُة ٥ نَاُر ٱللَّ

َ
أ ِف ٱۡلَُطَمةِ ٤ َوَمآ 

َدة﴾)3). َمدَّ ۡؤَصَدةٞ ٨ ِف َعَمٖد مُّ مُّ

))(  سورة النبأ، اآليات 5-1.

))(  سورة العص، اآليات 3-1.

))(  سورة الهمزة، اآليات 9-1. 



37 مِة  ُدحلوِف ُديّحلِّ
ا
أكمّة

أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

أحرف  . 1 وأزمنَة  املتحرِّكة،  الحروف  أزمنَة  يعرف 

املّد.

اجتنابه  . 2 التمطيط، ويدرك أهمية  يعرف معنى 

يف تالوة القرآن الكريم.

اجتنابه  . 3 يعرف معنى االختالس، ويدرك أهمية 

يف تالوة القرآن الكريم. 

أزمنُة الحروِف المتحرِّكِة

الدرس الرابع





مِة:  ُدحلوِف ُديّحلِّ
ا
أكمّة

إّن أزمنة الحروف املتحركة متساوية ضمن املرتبة الواحدة من مراتب التالوة الثالث. 

وهذا يعني أّن زمن الحرف املضموم يساوي زمن الحرف املكسور يساوي زمن الحرف 

املفتوح يساوي حركة واحدة.

ر مبقدار قبض اإلِْصبَع أو بسطه  والحركة هي ِوحدة زمنية صوتية تقاس بها املدوُد، تقدَّ

بالرسعة الطبيعية.

مثال: كُِتَب.

زمن نطق ُك = زمن نطق ِت = زمن نطق َب = حركة واحدة.

ل الكلمة إىل كلمة أخرى.	  أّي زيادة يف زمن نطق أحد الحروف املتحرِّكة ميكن أن تبدِّ

مثال: لو أخذنا كلمة )يَِعظُُكم( الدالة عىل املفرد.

القراءة الصحيحة: زمن نطق َي = زمن نطق ِع = زمن نطق ُظ = زمن نطق ُك = 

حركة واحدة.

فإذا زدنا زمَن نطق )ُظ( أكرث من حركة، سيتولّد واٌو مّديّة، وستصبح الكلمة هكذا 

)يَِعظُوكُم(، وهي دالة عىل الجمع.

وإياكا  نعبُدوا  )إيّاكا  الفاتحة هكذا  يقرأ يف سورة  املصلنّي  بعَض  ما نسمع  وكثرياً 

نستاعني(، وهذه القراءة مبطلة للصالة، فيجب االلتفات إليها وتصحيحها، وااللتزام 

باملقدار الصحيح ألزمنة الحروف املتحرّكة.



ل 40 ُدّسيملا ُديوجت

أكمّة أحلف ُديّل:

أحرف املّد الثالثة هي: األلُف الساكنُة املفتوُح ما قبلها )-َ اْ(، والواُو الساكنة املضموُم ما 

قبلها )-ُ ْو(، والياُء الساكنُة املكسوُر ما قبلها )-ِ ْي(. وقد ُجمعْت يف قوله تعاىل )نُْوِحيَْهاْ(.

زمن نطق نو = زمن نطق حي = زمن نطق ها = حركتني.

ل الكلمة إىل كلمة أخرى.	  أّي نقصان يف زمن نطق أحد أحرف املّد ميكن أن يبدِّ

مثال: لو أخذنا كلمة )قَااَْلْ( الدالة عىل املثّنى.

القراءة الصحيحة: زمن نطق قَاْ = زمن نطق اَلْ = حركتني.

فإذا أنقصنا زمَن نطق )اَلْ( أقّل من حركتني، ستصبح الكلمة هكذا )قَاَْل(، وهي دالة 

عىل املفرد. وهذا لحٌن يف قراءة القرآن الكريم يجب اجتنابه.

مة وأحلِف ُديّل: أخطاء كمّوة قل تقع ِّل أدُء ُدحلوف ُديّحلِّ

1 - التمطيط: وهو تطويُل زمِن حرٍف متحرٍِّك أكثَر من حركة، بحيث يتوّلد منه حرُف مّد.

مثاله: ﴿َرّبِ ٱبِۡن ِل ِعنَدَك بَۡيٗتا ِف ٱۡلَنَّةِ ﴾)1).

إذا أطلنا زمن الحرف )ِن( من كلمة )ابِن(، سيتولّد ياٌء مّديّة، وستصبح الكلمة )ابني(؛ 

أي ولدي، وبالتايل سيتغرّي معنى اآلية.

2 - االختالس: وهو تقصيُر زمِن حرِف المّد أقلَّ من حركتين، بحيث ينقلُب من واٍو مدية 

إلى ضمة، أو من ياٍء مدية إلى كسرة، أو من ألٍف مدية إلى فتحة.

.(2(﴾ ّمَِك َما يُوَحٰٓ
ُ
وَۡحۡيَنآ إَِلٰٓ أ

َ
مثاله: ﴿إِۡذ أ

فإذا قّصنا زمن حرف املّد )األلف( من كلمة )أوحينا( الدالة عىل جامعة املتكلمني، 

ستتحّول األلف إىل فتحة، وستصبح الكلمة )أوحنَي( الدالة عىل جمع النسوة.

سورة التحريم، اآلية 11.  )((

سورة طه، اآلية 38.  )((



41 مِة  ُدحلوِف ُديّحلِّ
ا
أكمّة

تيارمن

متاريُن عىل أزمنة الحروف املتحرِّكة وعىل أزمنة أحرف املّد:

نقرأُ هذه الصفحَة مع مراعاِة أزمنِة الحروِف املتحرِّكة، وكذلك أزمنة أحرِف املّد.

لَٰوةَ ِلِۡكرِٓي  قِِم ٱلصَّ
َ
نَا۠ فَٱۡعُبۡدِن َوأ

َ
ٓ أ ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ نَا ٱللَّ

َ
تَُك فَٱۡسَتِمۡع لَِما يُوَحٰٓ ١٣ إِنَِّنٓ أ نَا ٱۡخَتۡ

َ
﴿َوأ

نََّك َعۡنَها َمن لَّ يُۡؤِمُن  ۡخفِيَها ِلُۡجَزٰى ُكُّ َنۡفِۢس بَِما تَۡسَعٰ ١٥ فََل يَُصدَّ
ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة َءاتَِيٌة أ ١٤ إِنَّ ٱلسَّ

ُهشُّ بَِها 
َ
ُؤاْ َعلَۡيَها َوأ تََوكَّ

َ
َبَع َهَوىُٰه َفَتَۡدٰى ١٦ َوَما تِۡلَك بَِيِمينَِك َيُٰموَسٰ ١٧ قَاَل ِهَ َعَصاَي أ بَِها َوٱتَّ

ۡلَقىَٰها فَإَِذا ِهَ َحيَّةٞ تَۡسَعٰ ٢٠ قَاَل 
َ
ۡلقَِها  َيُٰموَسٰ ١٩ فَأ

َ
ۡخَرٰى ١٨ قَاَل أ

ُ
ٰ َغَنِم َوِلَ فِيَها َم َٔارُِب أ َعَ

وَلٰ ٢١ َوٱۡضُمۡم يََدَك إَِلٰ َجَناِحَك َتُۡرۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغرۡيِ ُسوٍٓء 
ُ
ُخۡذَها َوَل َتَۡفۖ َسُنعِيُدَها ِسرَيَتَها ٱۡل

ۡح ِل  ۡخَرٰى ٢٢ لُِنَِيَك ِمۡن َءاَيٰتَِنا ٱۡلُكۡبَى ٢٣ ٱۡذَهۡب إَِلٰ فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَغٰ ٢٤ قَاَل َرّبِ ٱۡشَ
ُ
َءايًَة أ

ۡهِل 
َ
ۡمرِي ٢٦ َوٱۡحلُۡل ُعۡقَدٗة ّمِن ّلَِساِن ٢٧ َيۡفَقُهواْ قَۡوِل ٢٨ َوٱۡجَعل ّلِ َوزِيٗرا ّمِۡن أ

َ
ۡ ِلٓ أ َصۡدرِي  ٢٥ َويَّسِ

ۡمرِي ٣٢ َكۡ نَُسّبَِحَك َكثرِٗيا ٣٣ َونَۡذُكَرَك َكثرًِيا ٣٤ 
َ
ۡشِۡكُه ِفٓ أ

َ
ۡزرِي ٣١ َوأ

َ
ِخ ٣٠ ٱۡشُدۡد بِهِۦٓ أ

َ
٢٩ َهُٰروَن أ

ۡخَرٰىٓ  ٣٧﴾)1).
ُ
ةً أ وتِيَت ُسۡؤلََك َيُٰموَسٰ ٣٦ َولََقۡد َمَننَّا َعلَۡيَك َمرَّ

ُ
إِنََّك ُكنَت بَِنا بَِصرٗيا ٣٥ قَاَل قَۡد أ

))(  سورة طه، اآليات 37-13.





43 موارلا ُدحلوف

أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

يتعرّف إىل مخارج الحروف العامة. . 1

يعرف عدد املخارج الفرعيّة يف كّل مخرج عاّم. . 2

يتعرَّف إىل كيفية معرفة مخرج الحرف. . 3

مخارُج الحروف

الدرس الخامس





مقلمة:

يف اللغِة العربيِة تسعٌة وعرشوَن حرفاً، هي الحروف األبجدية الـ 8) مع إضافة األلف 

ٌد، فاَل بدَّ ِمْن ضبِط مخرِج الحرِف لتكوَن الكلمُة  املّديّة )اَلْ(. وكلُّ حرٍف لُه مخرٌج محدَّ

فصيحًة يف النطِق وصحيحَة املعنى.

موارلا ُدحلوِف:

يبلُغ عدُد مخارِج الحروِف سبعَة عرَش مخرجاً، موزَّعًة عىل خمسِة مواضَع يف جهاِز 

النطِق، هي:

1 - الجوف: وفيه مخرٌج فرعيٌّ واحٌد، يخرج منه أحرف المّد الثالثة، وهي: األلف الساكنة 

المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها.

2 - الحلق: وفيه ثالثُة مخارَج فرعّية، ومنه تخرج األحرف )ء - ه - ع - ح - غ - خ(.

3 - اللسان: وفيه عشــرُة مخارَج فرعّية، يخرج منها 8) حرفاً، هي: )ق - ك - ج - ش - ي 

- ض - ل - ن - ر - ط - د - ت - ص - س - ز - ظ - ذ - ث(.

4 - الشفتان: وفيهما مخرجان فرعيان، يخرج منهما األحرف )ف - و - ب - م(.

5 -  الخيشوم )التجويف األنفّي(: يخرج منه صوُت الغّنة)1) في النون والميم.

 

))(  سيأت تعريف الغّنة يف درس )أحكام النون الساكنة والتنوين(.
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مخارج الحروف

الخيشوماللسان الشفتان الحلق الجوف 

مخرٌج واحٌد عرشُة مخارج مخرجان ثالثُة مخارج مخرٌج واحٌد 

صوُت الغنَِّة باقي الحروف ف و ب م ء ه ع ح غ خ ا و ي 
للنوِن وامليِم 

موهوة معلفة مولل ُدحلف:

إذا أردنا أن نعرف مخرج الحرف، فعلينا أن نسّكنه ونُْدِخَل عليه الهمزَة املكسورَة، ثّم 

نلفظه، فحيث ينقطُع الصوُت يكون مخرُج الحرف.

املكسورة،  الهمزة  عليه  وندخُل  نسّكُنه  مثالً،  امليم  مخرج  نعرف  أن  أردنا  لو  مثال: 

إّن مخرج  الشفتني، وبالتايل ميكننا أن نقول  الصوَت ينقطُع عند  أّن  )إِْم(، فنجد  ونقول 

امليم هو الشفتان.

وهكذا مع بقية الحروف.
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تطووقات

ِي بَِيِدهِ ٱلُۡمۡلُك﴾)1) ﴿تََبَٰرَك ٱلَّ
﴿إِنََّك لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلنَِي﴾)2)

ِيتََبَٰرَك ِٱلَّ ٱلُۡمۡرَسلنَِيلَِمَنإِنََّكٱلُۡمۡلُكبَِيِده
يياأحرف الجوف

إهـأحرف الحلق

ل - م - نن - كل - م - كي - دل - ذت - ر - كحروف اللسان
ل - م - ر - س - 

ل - ن

ببأحرف الشفتني

م - نم - ننمأحرف الخيشوم

))(  سورة امللك، اآلية 1.

))(  سورة يس، اآلية 3.
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صورة تبنّي مخارج الحروف العامة:

صورة تبنّي مخارج الحروف الفرعية:

أماكن الحروف يف الفم
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متارين

متاريُن عىل مخارج الحروف:

) - نقرأُ هذه الصفحَة مع االنتباه إىل إخراِج كلِّ حرٍف من مخرِجِه الصحيح.

ۡهلََها َكنُواْ َظٰلِِمنَي ٣١ 
َ
ۡهِل َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيةِۖ إِنَّ أ

َ
ٰى قَالُٓواْ إِنَّا ُمۡهلُِكٓواْ أ ا َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرٰهِيَم بِٱۡلبُۡشَ ﴿َولَمَّ  

آ  تَُهۥ َكنَۡت ِمَن ٱۡلَغِٰبِيَن ٣٢ َولَمَّ
َ
ۥٓ إِلَّ ٱۡمَرأ ۡهلَُه

َ
َينَُّهۥ َوأ ۡعلَُم بَِمن فِيَهاۖ َلَُنّجِ

َ
قَاَل إِنَّ فِيَها لُوٗطاۚ قَالُواْ َنُۡن أ

ۡهلََك إِلَّ 
َ
وَك َوأ َء بِِهۡم َوَضاَق بِِهۡم َذرٗۡعۖ َوقَالُواْ َل َتَۡف َوَل َتَۡزۡن إِنَّا ُمَنجُّ ن َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِسٓ

َ
أ

َمآءِ بَِما َكنُواْ َيۡفُسُقوَن  ۡهِل َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيةِ رِۡجٗزا ّمَِن ٱلسَّ
َ
ٰٓ أ تََك َكنَۡت ِمَن ٱۡلَغِٰبِيَن ٣٣ إِنَّا ُمزنِلُوَن َعَ

َ
ٱۡمَرأ

 َ َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا َفَقاَل َيَٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
َ
٣٤ َولََقد تََّرۡكَنا ِمۡنَهآ َءايََۢة بَّيَِنٗة ّلَِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن ٣٥ ِإَوَلٰ َمۡدَيَن أ

ۡصَبُحواْ ِف َدارِهِۡم 
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرَّۡجَفُة فَأ

َ
بُوهُ فَأ ۡرِض ُمۡفِسِديَن ٣٦ فََكذَّ

َ
َوٱرُۡجواْ ٱۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر َوَل َتۡعَثۡواْ ِف ٱۡل

ُهۡم َعِن  ۡعَمٰلَُهۡم فََصدَّ
َ
ۡيَطُٰن أ َسِٰكنِِهۡمۖ َوَزيََّن لَُهُم ٱلشَّ َ لَُكم ّمِن مَّ َجٰثِِمنَي ٣٧ وََعٗدا َوَثُموَداْ َوقَد تَّبنَيَّ

بِيِل َوَكنُواْ ُمۡستَۡبِصِيَن ٣٨﴾)1).  ٱلسَّ
) - ضع الحروف اآلتية في مخارجها الصحيحة:

ر - ء - ع - ق - م - ح - ف - ن - ك - ج - غ - ب

الحلق:

اللسان:

الشفتان:

الخيشوم:

))(  سورة العنكبوت، اآليات 38-31.
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) - أكِمل الجدوَل اآلتي:

عدد الحروفعدد املخارج الفرعيةاملخارج العامة

.(

.(

.(

.(

.5



51  ُدحلوِف
ا
ِهات

أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

ويعرف  . 1 أهّميّتها،  ويدرك  الصفة،  معنى  يعرف 

عدَد صفات الحروف.

مييِّز بني الصفاِت ذواِت األضداد وبني غريِ ذواِت  . 2

األضداد.

بني  . 3 ومييِّز  واالستفال،  االستعالء  معنى  يعرف 

الحروف املستعلية والحروف املستفلة.

صفاُت الحروِف

الدرس السادس





هةل وِلدا ِهاِت ُدحلوف:  ُدصِّ
ا

تعلمل

الصفُة: هي كيفيٌّة تُراِفُق الحرَف ومتيِّزُُه عن غريه. فالذي مييِّز الصاد عن السني مثالً هو 

صفُة االستعالء، إذ لوال االستعالُء يف الصاد لصارت سيناً.

، وصفاٌت ال  مًة إىل قسمنِي: صفاٌت لها ضدٌّ يبلُغ عدُد الصفاِت سبَع عرشَة صفًة، مقسَّ

ضدَّ لها.

ونحُن بدورِنا سوَف نذكرُها بإيجاز، ونأخُذ أهمَّ صفٍة ِمْن ذواِت األضداِد، وأهمَّ صفٍة 

ِمْن غريِ ذواِت األضداِد.

صفات ال ضدَّ لهاصفات لها ضدٌّ

صفات الحروف العربية
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الصفات التي لها ضّد

الجهر

ّدة الشِّ

االستعالء

اإلطباق

اإلذالق

#

#

# 

#

#

الهمس

الرخاوة

االستفال

االنفتاح

اإلصامت

الصفري 

التفّش

القلقلة

االنحراف

اللِّني

االستطالة 

التكرير
الصفات التي

ال ضّد لها
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: من ُدصهات ُدّي دفا ضلٌّ

ُه االستفاُل االستعالُء، وضدُّ
ُه االستفاُل؛ أْي ترقيُق الحرِف. يُقصُد باالستعالِء تفخيُم الحرِف. وضدُّ

فنقوُل: إنَّ جميَع الحروِف مرقَّقٌة، ما عدا أحرَف التفخيِم السبعَة، املجموعَة يف لفِظ:

»ُخصَّ َضْغٍط ِقْظ«

ُم هذِه األحرَف كيفام أتَْت يف الكلمِة، إاّل إذا كانت مكسورًة، فإنَُّه يقلُّ تفخيُمها.  فدامئاً نفخِّ

أحرف التفخيم 

ظقطغضصخ

أمثلٌة حوَل أحرِف التفخيِم:  -

ءٖ َوكِيٞل ﴾)1). ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖۖ َوُهَو َعَ ِ َشۡ

ُ َخٰلُِق ُكّ ﴿ ٱللَّ
ۡسِجٗدا ﴾)2). ۡمرِهِۡم َلَتَِّخَذنَّ َعلَۡيِهم مَّ

َ
ٰٓ أ ِيَن َغلَُبواْ َعَ ﴿ قَاَل ٱلَّ

فإذا أتَْت مكسورًة، يقلُّ تفخيُمَها:

ُ ِمن فَۡضلِهِۦٓ إِن َشآَءۚ....﴾)3). ﴿ ِإَوۡن ِخۡفُتۡم َعۡيلَٗة فََسۡوَف ُيۡغنِيُكُم ٱللَّ
.(4(﴾...ۖ ۡمُر َوٱۡسَتوَۡت َعَ ٱۡلُودِّيِ

َ
﴿ وَِغيَض ٱلَۡمآُء َوقُِضَ ٱۡل

﴿ قِيَل ٱۡدُخِل ٱۡلَنََّةۖ قَاَل َيٰلَۡيَت قَۡوِم َيۡعلَُموَن ﴾)5).
أمثلٌة حوَل حروِف الرتقيِق:  -

.(6(﴾ۚ ِذنُوهُ ٰ يَۡسَت ٔۡ َّۡم يَۡذَهُبواْ َحتَّ ۡمرٖ َجاِمٖع ل
َ
ٰٓ أ ِ َورَُسوِلِۦ ِإَوَذا َكنُواْ َمَعُهۥ َعَ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱللَّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ ﴿ إِنَّ

))(  سورة الزمر، اآلية 62.

))(  سورة الكهف، اآلية21.

))(  سورة التوبة، اآلية 28.

))(  سورة هود، اآلية 44.

)5(  سورة يس، اآلية 26.

)6(  سورة النور، اآلية 62.
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تطووقات

ٰ نَِسآءِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ٤٢ َيَٰمۡرَيُم  َرِك َوٱۡصَطَفىِٰك َعَ َ ٱۡصَطَفىِٰك َوَطهَّ ﴿ِإَوۡذ قَالَِت ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َيَٰمۡرَيُم إِنَّ ٱللَّ
يِۡهۡم إِۡذ  ۢنَبآءِ ٱۡلَغۡيِب نُوِحيهِ إَِلَۡكۚ َوَما ُكنَت دَلَ

َ
ٰكِعِنَي ٤٣ َذٰلَِك ِمۡن أ ٱۡقُنِت لَِرّبِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِع َمَع ٱلرَّ

يِۡهۡم إِۡذ َيَۡتِصُموَن ٤٤﴾ )1). ُهۡم يَۡكُفُل َمۡرَيَم َوَما ُكنَت دَلَ يُّ
َ
ۡقَلَٰمُهۡم أ

َ
يُۡلُقوَن أ

الكلمة
الُحكم

ترقيقتفخيم

ل - تققَالَِت

م - ير))(َمۡرَيُم

ف - ا - كص - طٱۡصَطَفىِٰك

َرِك هـ - كط - رَطهَّ

ن - ت - يقٱۡقُنِت

ل - ب - كرلَِرّبِِك

و- ك - ع - ي - نرَوٱۡرَكِع  

ي - بغٱۡلَغۡيِب

ۡقَلَٰمُهۡم
َ
ي - ل - و - أ - م - هـقيُۡلُقوَن / أ

ي - ت - م - و - نخ - صَيَۡتِصُموَن

))(  سورة آل عمران، اآليات 44-42.

))(  سيأت يف درس أحكام حرف الراء أنها تفخَّم يف بعض املوارد.
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تيارمن

تيارمن حيل أحلف ُدّهووم وحلوف ُدّلقوق:

) - نقرأ هذه الصفحة مع تطبيِق صفتي التفخيم والترقيق، على أن نلتفت إلى تقليل 

تفخيم حروف االستعالء إذا أتت مكسورة.

رَِّجيٍم  ١٧  َشۡيَطٰٖن   ِ
ُكّ ِمن  وََحفِۡظَنَٰها   ١٦ ِٰظرِيَن  لِلنَّ َٰها  َوَزيَّنَّ بُُروٗجا  َمآءِ  ٱلسَّ ِف  َجَعۡلَنا  ﴿َولََقۡد 

ۢنَبۡتَنا 
َ
َوأ َرَوِٰسَ  فِيَها  ۡلَقۡيَنا 

َ
َوأ َمَدۡدَنَٰها  ۡرَض 

َ
َوٱۡل  ١٨ بنِٞي  مُّ ِشَهاٞب  ۡتَبَعُهۥ 

َ
فَأ ۡمَع  ٱلسَّ َق  ٱۡسَتَ َمِن  إِلَّ 

ّمِن  ِإَون   ٢٠ بَِرٰزِقنَِي  َلُۥ  َّۡسُتۡم  ل َوَمن  َمَعٰيَِش  فِيَها  لَُكۡم  وََجَعۡلَنا   ١٩ ۡوُزوٖن  مَّ ءٖ  َشۡ  ِ
ُكّ ِمن  فِيَها 

ِمَن  نَزۡلَا 
َ
فَأ لََوٰقَِح  ٱلّرَِيَٰح  رَۡسۡلَنا 

َ
َوأ  ٢١ ۡعلُوٖم  مَّ بَِقَدرٖ  إِلَّ  ۥٓ  ُِلُ ــزَنّ ُن َوَما  َخَزآئُِنُهۥ  ِعنَدنَا  إِلَّ  ٍء  َشۡ

 ٢٣ ٱۡلَوٰرِثُوَن  َوَنُۡن  َونُِميُت  ۦ  نُۡحِ َلَۡحُن  ِإَونَّا   ٢٢ بَِخٰزِننَِي  َلُۥ  نُتۡم 
َ
أ َوَمآ  ۡسَقۡيَنُٰكُموهُ 

َ
فَأ َماٗٓء  َمآءِ   ٱلسَّ

إِنَُّهۥ َحِكيٌم  ُهَو َيُۡشُُهۡمۚ  َربََّك  ٱلُۡمۡسَت ِٔۡخرِيَن ٢٤ ِإَونَّ  َولََقۡد َعلِۡمَنا  ٱلُۡمۡسَتۡقِدِمنَي ِمنُكۡم  َولََقۡد َعلِۡمَنا 
نَّارِ  ِمن  َقۡبُل  ِمن  َخلَۡقَنُٰه  َوٱۡلَآنَّ   ٢٦ ۡسُنوٖن  مَّ َحَإٖ  ّمِۡن  َصۡلَصٰٖل  ِمن  نَسَٰن  ٱۡلِ َخلَۡقَنا  َولََقۡد   ٢٥ َعلِيٞم 
ۡيُتُهۥ  َسوَّ فَإَِذا  ۡسُنوٖن ٢٨  مَّ َحَإٖ  ّمِۡن  َصۡلَصٰٖل  ّمِن  ا  بََشٗ َخٰلُِقۢ  إِّنِ  لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ  َربَُّك  قَاَل  ِإَوۡذ  ُموِم  ٢٧  ٱلسَّ
ن 

َ
َبٰٓ أ

َ
إِبۡلِيَس أ  ٓ ۡجَُعوَن ٣٠ إِلَّ

َ
َلُۥ َسِٰجِديَن ٢٩ فََسَجَد ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة ُكُُّهۡم أ وِح َفَقُعواْ  َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ

ِٰجِديَن ٣١﴾)1).  يَُكوَن َمَع ٱلسَّ
)-  ما عدد صفات الحروف؟ وعّدد الصفات التي ليس لها ضد.

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

))(  سورة الحجر، اآليات 31-16.
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ها: )-  اُربط كلَّ صفٍة بضدِّ

رخاوة		استعالء

إذالق		همس

استفال		شدة

جهر		إطباق

انفتاح		إصامت
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أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

يعرَف معنى القلقلة، ويعرَف شطَها. . 1

يعرَف أحرَف القلقلة، ويعرَف قسميها. . 2

يتعرَّف إىل كيفية أداء هذه الصفة. . 3

صفُة الَقْلَقَلة

الدرس السابع





مقلمة:

تعترُب صفُة القلقلِة ِمْن أهمِّ الصفاِت التي ال ينبغي إهامُل رعايتها يف قراءة القرآن الكريم.

؟
ا
ما هي ُدقلقلة

القلقلُة تعني االضطراَب واالهتزاَز؛ أْي أنَّ مخرَج الحرِف املقلَقِل يكوُن مضطرباً عند 

النطِق بِه حتى يُسمَع لُه نربٌة قويّة. وشُط القلقلِة أْن يكوَن الحرُف ساكناً.

 ُدقلقلِة؟
ا

ما هي أحلف

أحرُف القلقلِة خمسٌة، مجموعٌة يف لفِظ:

ُقطُْب َجدٍّ

فإذا أىت أحُد هذه األحرف ساكناً، نطبُِّق عليه صفَة القلقلة.

أحرف القلقلة 

دجبطق

 أدُِئفا:
ا
ة موهوت

يتمُّ أداُء هذه الصفِة عرب اهتزاِز مخرِج الحرِف، بحيث يُسَمع له نربٌة مميَّزة.

ملحوظة:

ِة وال بالكرسِة، وال  ، ليَس بالفتحِة وال بالضمَّ القلقلُة يف الحرِف الساكِن صوٌت مستقلٌّ
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يتأثَُّر بالحركِة التي قبلَه.

.(1(﴾ ِۢ ۡقَتِدر وهذه األحواُل الثالثُة مجموعٌة يف اآليِة الكرميِة: ﴿ ِف َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ

أقجاما ُدقلقلِة: 

تنقسم القلقلة إىل قسمني:

1 - قلقلٌة �صغرى:

وذلك إذا كان حرُف القلقلِة ساكناً يف وسِط الكلمِة أو الكالم، نحو:

المو�صع

و�صط الكالمو�صط الكلمةالحرف

اَعُة َوٱنَشقَّ ٱۡلَقَمُر ﴾ق َبِت ٱلسَّ ﴾﴿ ٱۡقَتَ ُ ٞخ لَّ
َ
َق أ ﴿ إِن يَۡسِۡق َفَقۡد َسَ

ِۗ ﴾ط ِيَن َءاَمُنواْ َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوُبُهم بِِذۡكرِ ٱللَّ ا ﴾﴿ ٱلَّ ٰ َما لَۡم ُتِۡط بِهِۦ ُخۡبٗ ﴿ َوَكۡيَف تَۡصِبُ َعَ
ا ﴾ب يٗقا نَّبِيًّ ا ﴾﴿ َوٱۡذُكۡر ِف ٱۡلِكَتِٰب إِبَۡرٰهِيَمۚ إِنَُّهۥ َكَن ِصّدِ نَك َوِلّٗ ُ ﴿ َفَهۡب ِل ِمن دلَّ
ۡجٗرا ﴾ج

َ
ِٰصِحنَي ﴾﴿ قَاَل لَۡو ِشۡئَت َلََّخۡذَت َعلَۡيهِ أ ﴿ فَٱۡخُرۡج إِّنِ لََك ِمَن ٱلنَّ

ۡدرِي لََعلَُّهۥ فِۡتَنةٞ لَُّكۡم َوَمَتٌٰع إَِلٰ ِحنٖي﴾د
َ
ۡمُت إَِلُۡكم بِٱلۡوَِعيِد﴾﴿ ِإَوۡن أ ﴿ َوقَۡد قَدَّ

))(  سورة القمر، اآلية 55.
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2 - قلقلٌة كبرى:

وذلك عند الوقف عىل الحرِف املَُقلَْقِل، نحو:

.(1(﴾ ۚ ّقِ حرف ق: ﴿ قَالُواْ ٱۡلَٰٔـَن ِجۡئَت بِٱۡلَ

َ بَِما َيۡعَملُوَن ُمِيٞط ﴾)2). حرف ط: ﴿ إِنَّ ٱللَّ

حرف ب: ﴿ فََصبَّ َعلَۡيِهۡم َربَُّك َسۡوَط َعَذاٍب ﴾)3).

.(4(﴾ ّجِ حرف ج: ﴿ فََل َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل ِف ٱۡلَ

ۡخُدودِ ﴾)5).
ُ
ۡصَحُٰب ٱۡل

َ
حرف د: ﴿ قُتَِل أ

ملحوظة: إذا وصلنا هذه الكلامت بالكلامت التي بعدها، تذهب صفة القلقلة منها، 

ألنها حينئٍذ تصبح محرَّكة.

كربىصغرى

القلقلة

))( سورة البقرة، اآلية 71.

))(  سورة آل عمران، اآلية 120.

))(  سورة الفجر، اآلية 13.

))(  سورة البقرة، اآلية 197.

)5(  سورة الربوج، اآلية 4.
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تطووقات

بِيَنا ِمنَّا َوَنُۡن 
َ
َحبُّ إَِلٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
آئِلنَِي ٧ إِۡذ قَالُواْ َلُوُسُف َوأ ﴿لََّقۡد َكَن ِف يُوُسَف ِإَوۡخَوتِهِۦٓ َءاَيٰٞت ّلِلسَّ

بِيُكۡم َوتَُكونُواْ 
َ
ۡرٗضا َيُۡل لَُكۡم وَۡجُه أ

َ
وِ ٱۡطرَُحوهُ أ

َ
بنٍِي ٨ ٱۡقُتلُواْ يُوُسَف أ بَانَا لَِف َضَلٰٖل مُّ

َ
ُعۡصَبٌة إِنَّ أ

ۡلُقوهُ ِف َغَيَٰبِت ٱۡلُّبِ يَۡلَتقِۡطُه َبۡعُض 
َ
ِمۢن َبۡعِدهِۦ قَۡوٗما َصٰلِِحنَي ٩ قَاَل قَآئِٞل ّمِۡنُهۡم َل َتۡقُتلُواْ يُوُسَف َوأ

يَّاَرةِ إِن ُكنُتۡم َفٰعِلنِي ﴾ )1). ٱلسَّ

نوع القلقلةالحرفالكلمة

قلقلة صغرى إذا وصلنا، وقلقلة كربى إذا وقفنادّلََقۡد
َحّبُ

َ
قلقلة كربى إذا وقفنا، وال قلقلة يف الوصلبأ

ْ قلقلة صغرىقٱۡقُتلُوا

قلقلة صغرىطٱۡطرَُحوهُ

قلقلة صغرىجوَۡجُه

ال قلقلة يف الباء والدال، ألنهام ليسا ساكَنني-َبۡعِدهِۦ
ْ قلقلة صغرىقَتۡقُتلُوا

قلقلة كربى إذا وقفنا، وال قلقلة يف الوصلبٱۡلُجّبِ

قلقلة صغرىطيَۡلَتقِۡطُه

))(  سورة يوسف، اآليات 10-7.
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تيارمن

تيارمن حيل ُدقلقلة:

نقرأ هذه الصفحة مع تطبيِق حكِم القلقلة، مع تمييز القلقلة الصغرى من القلقلة الكبرى.  - (

ٌء َعِجيٌب  ّمِۡنُهۡم َفَقاَل ٱۡلَكٰفُِروَن َهَٰذا َشۡ نِذرٞ  ن َجآَءُهم مُّ
َ
أ َوٱۡلُقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيِد ١ بَۡل َعِجُبٓواْ  ﴿ٓقۚ 

ۡرُض ِمۡنُهۡمۖ وَِعنَدنَا كَِتٌٰب َحفِيُۢظ ٤ 
َ
ءَِذا ِمۡتَنا َوُكنَّا تَُراٗباۖ َذٰلَِك رَۡجُعۢ بَعِيٞد ٣ قَۡد َعلِۡمَنا َما تَنُقُص ٱۡل

َ
٢ أ

َٰها  َمآءِ فَۡوَقُهۡم َكۡيَف بَنَۡيَنَٰها َوَزيَّنَّ فَلَۡم يَنُظُرٓواْ إَِل ٱلسَّ
َ
رِيٍج ٥ أ ۡمرٖ مَّ

َ
ا َجآَءُهۡم َفُهۡم ِفٓ أ بُواْ بِٱۡلَّقِ لَمَّ بَۡل َكذَّ

ٗة  ِ َزۡوِۢج بَِهيٖج ٧ َتۡبِصَ
ۢنَبۡتَنا فِيَها ِمن ُكّ

َ
ۡلَقۡيَنا فِيَها َرَوِٰسَ َوأ

َ
ۡرَض َمَدۡدَنَٰها َوأ

َ
َوَما لََها ِمن فُُروٖج ٦ َوٱۡل

ٰٖت وََحبَّ ٱۡلَِصيِد ٩ َوٱلَّۡخَل  ۢنَبۡتَنا بِهِۦ َجنَّ
َ
َبَٰرٗك فَأ َمآءِ َماٗٓء مُّ ۡلَا ِمَن ٱلسَّ نِيٖب ٨ َونَزَّ ِ َعۡبٖد مُّ

َوذِۡكَرٰى لُِكّ
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم  ۡيٗتاۚ َكَذٰلَِك ٱۡلُُروُج ١١ َكذَّ ٗة مَّ ۡحَيۡيَنا بِهِۦ بَۡلَ

َ
َوأ ََّها َطۡلٞع نَِّضيٞد ١٠ ّرِزٗۡقا ّلِۡلعَِبادِۖ  بَاِسَقٰٖت ل

َب  ٞ َكذَّ يَۡكةِ َوقَۡوُم ُتبَّٖعۚ ُكّ
َ
ۡصَحُٰب ٱۡل

َ
ۡصَحُٰب ٱلرَّّسِ َوَثُموُد ١٢ وََعدٞ َوفِرَۡعۡوُن ِإَوۡخَوُٰن لُوٖط ١٣ َوأ

َ
نُوٖح َوأ

ِلۚ بَۡل ُهۡم ِف لَۡبٖس ّمِۡن َخۡلٖق َجِديٖد﴾)1). وَّ
َ
َفَعيِيَنا بِٱۡلَۡلِق ٱۡل

َ
ٱلرُُّسَل فََحقَّ وَِعيِد ١٤ أ

) -  بّين حروف القلقلة في اآليات اآلتية، مع بيان نوعها.
ارِِق ﴾ )2).  َمآءِ َوٱلطَّ ﴿َوٱلسَّ
آءٖ َدافِٖق ﴾ )3). ﴿ُخلَِق ِمن مَّ

 .(4( ﴾ 

ٰ رَۡجعِهِۦ لََقادِرٞ ﴿إِنَُّهۥ َعَ
﴿وََشاهِٖد َوَمۡشُهوٖد ﴾ )5).

))(  سورة ق، اآليات 15-1.

))(  سورة الطارق، اآلية 1.

))(  سورة الطارق، اآلية 6.

))(  سورة الطارق، اآلية 8.

)5(  سورة الربوج، اآلية 3.
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) - بيّن حروف القلقلة في الكلمات الملونة باللون األحمر، مع بيان نوعها:

حرفاآلية

 القلقلة

نوع

 القلقلة
السبب

َحٌد
َ
ُ أ قُۡل ُهَو ٱللَّ

ۡرِضۗ 
َ
َوَيۡجَعلُُكۡم ُخلََفآَء ٱۡل

ن َيۡهِدٓي إَِل ٱۡلَّقِ  َكٓئُِكم مَّ قُۡل َهۡل ِمن ُشَ
 ۚ َُّهنَّ َودَلٞ َّۡم يَُكن ل إِن ل

ُب بَِها ٱلُۡمۡجرُِموَن  َهِٰذهِۦ َجَهنَُّم ٱلَِّت يَُكّذِ
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك رُُسًل 

َ
َولََقۡد أ

ۡحَسِن َتۡقوِيٖم ﴾)1).
َ
نَسَٰن ِفٓ أ ) - قال تعالى: ﴿ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡلِ

ما نوع القلقلة يف كلمة )لقد( عند الوقف؟ وعند الوصل؟

سورة العلق، اآلية4.  )((
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أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

مييِّز بني همزة القطع وهمزة الوصل. . 1

يتعرَّف إىل مواطِن كلٍّ من الهمزتني. . 2

يستطيع أن يعرف حركة همزة الوصل يف بداية  . 3

الكلمة.

همزُة القطِع وهمزُة 

الوصل

الدرس الثامن





مقّلمة:

الهمزُة نوعان:

1 - همزة اأ�صلية )وت�صّمى همزَة القطع(:

وهي همزة تقع يف أول الكالم ووسطه وآخره، وُحكُمها أن تُلَفظ دامئاً؛ أي يف الوصل 

واالبتداء والوقف.

وهذه الهمزة تكون يف األسامء واألفعال والحروف.

ٞن - َمۡلَجأ.
ۡ
مثالها يف األسامء: إِنسان - َشأ  -

َل - قََرأ.
َ
َكَل - َسأ

َ
مثالها يف األفعال: أ  -

ن.
َ
ۡو - َكأ

َ
مثالها يف الحروف: أ  -

2 - همزة غير اأ�صلية )وت�صّمى همزَة الو�صل(:

وهي التي تقع يف أول الكلامت فقط، ويؤىت بها لتسهيل نطق الكلامِت الساكِن أّولُها. 

وُحكُمها أن تُلَفظ يف االبتداء، وتسقَط حاَل الوصل.

وصلقطع

الهمزة
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جدوٌل توضيحيٌّ ألهّم الفوارق بني همزة القطع وهمزة الوصل:

تلفظ يف
من أصل الكلمة

تكون يف بدايةتقع يف الكلمة

الحرفاالسمالفعلآخرهاوسطهاأولهااالبتداءالوصل

همزة القطع
همزة الوصل

 معلفِة حلمِة هيقِة ُديِِل في بلُمة ُدكلية:
ا
موهوة

أنه ال يوجد حركة عىل  الكلامت، خاصًة  الوصل يف بداية  يجب معرفة حركة همزة 

همزة الوصل يف الرسم القرآيّن. 

فا:
ا
ميُضعا هيقِة ُديِلل وحلمّ

تدخل همزُة الوصل عىل األسامء واألفعال والحروف.

1 - في الحروف: تدخل همزُة الوصل على حرٍف واحٍد هو الُم التعريف، وهي الٌم ساكنة. وبما 

أّن العرب ال تبدأ بساكن، لذلك يضعون هذه الهمزة قبل الالم لتسهيل االبتداء بالكلمة.

· أما حركتها فهي تُفتَح دامئاً عند االبتداء بها.
ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾)1). ﴿ٱۡلَۡمُد لِلَّ

ۡنَيا َمَتٰٞع ِإَونَّ ٱٓأۡلِخَرةَ ِهَ َداُر ٱۡلَقَرارِ ﴾)2). ﴿َيَٰقۡوِم إِنََّما َهِٰذهِ ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ
ٌء َعِظيٞم ﴾)3). اَعةِ َشۡ َها ٱلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكۡمۚ إِنَّ َزلَۡزلََة ٱلسَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

2 - في األسماء: َدَخَلْت همزُة الوصل على سبعِة أسماٍء غير مصادر في القرآن الكريم، هي:

ابن: ﴿ ِعيَس ٱۡبَن َمۡرَيَم ﴾)4).  -

نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتَّ َهَٰتنۡيِ ﴾)5).
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ ابنة: ﴿ قَاَل إِّنِ  -

سورة الفاتحة، اآلية 1.  )((

سورة غافر، اآلية 39.  )((

سورة الحج، اآلية 1.  )((

))(  سورة البقرة، اآلية 87.

)5(  سورة القصص، اآلية 27.
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َسوۡءٖ﴾)2)،   
َ
ٱۡمَرأ بُوِك 

َ
أ َما كََن  َهُٰروَن  ۡخَت 

ُ
أ ﴿ َيٰٓ َهلََك ﴾)1)،  ٱۡمُرٌؤاْ  ﴿ إِِن  امِرئ:  امَرأ/  امُرؤ/   -

ن يُۡدَخَل َجنََّة نَعِيٖم﴾)3).
َ
َيۡطَمُع ُكُّ ٱۡمرِيٖٕ ّمِۡنُهۡم أ

َ
﴿ أ

ةٌ َخافَۡت﴾)4).
َ
امرأة: ﴿ ِإَوِن ٱۡمَرأ  -

ِ ٱۡثَنا َعَشَ َشۡهٗرا﴾)5)، ﴿ ٱۡثَناِن َذَوا  ُهورِ ِعنَد ٱللَّ ةَ ٱلشُّ اثنا )اثنان(/ اثَني )اثنين(: ﴿إِنَّ ِعدَّ  -

َعۡدٖل ّمِنُكۡم﴾)6)، ﴿َوَبَعۡثَنا ِمۡنُهُم ٱۡثَنۡ َعَشَ نَقِيٗباۖ ﴾)7)، ﴿ ثَاِنَ ٱثۡننَۡيِ ﴾)8).
ةَ  َعۡشَ ٱثۡنََتۡ  ۡعَنُٰهُم  َعۡيٗناۖ ﴾)9)، ﴿َوَقطَّ ةَ  َعۡشَ ٱثۡنََتا  ِمۡنُه  ﴿فَٱنَفَجَرۡت  )اثنتين(:  اثنَتي  اثنتا/   -

ۡحَيۡيَتَنا ٱثۡنََتنۡيِ ﴾)11).
َ
َمتََّنا ٱثۡنََتنۡيِ َوأ

َ
َمٗماۚ ﴾)10)، ﴿ قَالُواْ َربََّنآ أ

ُ
ۡسَباًطا أ

َ
أ

ِ َعلَۡيهِ ﴾)12). ا ُذكَِر ٱۡسُم ٱللَّ اسم: ﴿ فَُكُواْ ِممَّ  -

ــرَتَى(،  )اِفْ لـ  )مصدر  افتاًء  نحو:  الخامسية،  األفعال  مصادر  عىل  دخلت  وكذلك 

.) والسداسية، نحو: استكباراً )مصدر لـ )اِسَتْكَبَ

· وتكون حركتُها عند االبتداء بهذه األسامء كلها الكرَس دامئاً.
يَّۡدَنُٰه بُِروِح ٱۡلُقُدِسۗ﴾)13).

َ
﴿ َوَءاتَۡيَنا ِعيَس ٱۡبَن َمۡرَيَم ٱۡلَّيَِنِٰت َوأ

﴿ َوَمۡرَيَم ٱۡبَنَت ِعۡمَرَٰن ﴾)14).
﴿ ُكُّ ٱۡمرِِٕۢي بَِما َكَسَب رَهنِٞي﴾)15).

))(  سورة النساء، اآلية 176.

))(  سورة مريم، اآلية28.

))(  سورة املعارج، اآلية 38.

))(  سورة النساء، اآلية 128

سورة التوبة، اآلية 36.  )5(

)6(  سورة املائدة، اآلية 106.

سورة املائدة، اآلية 12.  )7(

)8(  سورة التوبة، اآلية 40.

))( سورة البقرة، اآلية 60.

)1)( سورة األعراف، اآلية 160.

)))(  سورة غافر، اآلية 11.

)))( سورة األنعام، اآلية 118.

)))( سورة البقرة، اآلية 87.

)))(  سورة التحريم، اآلية 12.

)5)(  سورة الطور، اآلية21.
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ٗرا ﴾)1). ُت ِعۡمَرَٰن َرّبِ إِّنِ نََذۡرُت لََك َما ِف َبۡطِن ُمَرَّ
َ
﴿ إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأ

َٰي فَٱرَۡهُبوِن ﴾)2). َما ُهَو إَِلٰهٞ َوِٰحٞد فَإِيَّ ۖ إِنَّ ُ َل َتتَِّخُذٓواْ إَِلَٰهنۡيِ ٱثۡننَۡيِ ﴿ َوقَاَل ٱللَّ
﴿ فَإِن ُكنَّ نَِساٗٓء فَۡوَق ٱثۡنََتنۡيِ فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرك﴾)3).

ن يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُه﴾ )4).
َ
ِ أ َنَع َمَسِٰجَد ٱللَّ ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ

َ
﴿ َوَمۡن أ

3 - في األفعال: تدخُل همزُة الوصِل على األفعال اآلتية:

ٰى. الفعل املايض الخاميّس: ٱۡعَتَدٰى - ٱۡشَتَ  -

الفعل املايض السدايّس: ٱۡستَۡسَق.  -

فعل األمر الخاميّس: ٱنَطلِقوا.  -

فعل األمر السدايّس: ٱۡسَتۡغفِۡر.  -

فعل األمر من الفعل املايض الثاليّث: اُنُظْر )ماضيه نَظََر(.  -

كيفية معرفة حركة همزة الوصل يف األفعال:

ملعرفة حركة همزة الوصل يف األفعال، تنظر إىل ثالث الفعل:

فإن كان مضموناً َضّماً أصلياً، فُيبدأ بالهمزة مضمومًة:  .1

ۖ ﴾)5)... نبدأ هكذا )اُدُخل( َة ﴿ قِيَل ٱۡدُخِل ٱۡلَنَّ
 ﴾)6)... نبدأ هكذا )اُعبُدوا(

َ ٰٓءِيَل ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ ﴿ َيَٰبِنٓ إِۡسَر
وإن كان مفتوحاً أو مكسوراً، فُيبدأ بالهمزة مكسورًة:  .2

ۖ ﴾)7)... نبدأ هكذا )اِضـرِب( ِن ٱۡضِب ّبَِعَصاَك ٱۡلَۡحَر
َ
وَۡحۡيَنآ إَِلٰ ُموَسٰٓ أ

َ
﴿ فَأ

َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب ﴾)8)... نبدأ هكذا )اِعلَموا( نَّ ٱللَّ
َ
﴿ ٱۡعلَُمٓواْ أ

))(  سورة آل عمران، اآلية 35.

))(  سورة النحل، اآلية 51.

))(  سورة النساء، اآلية 11.

))(  سورة البقرة، اآلية 114.

)5(  سورة يس، اآلية 26.

)6(  سورة املائدة، اآلية 72.

)7(  سورة الشعراء، اآلية 63.

)8(  سورة البقرة، اآلية 196.
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أّما لو كان مضموناً َضّماً عارضاً، فُيبدأ بالهمزة مكسورة:  .3

ءٞ يَُراُد ﴾)1)... نبدأ هكذا )اِمُشوا( ٰٓ َءالَِهتُِكۡمۖ إِنَّ َهَٰذا لََشۡ واْ َعَ ِن ٱۡمُشواْ َوٱۡصِبُ
َ
﴿ َوٱنَطلََق ٱلَۡمَلُ ِمۡنُهۡم أ

﴾)2)... نبدأ هكذا )اِبُنوا( ۡعلَُم بِِهۡمۚ
َ
بُُّهۡم أ ﴿ َفَقالُواْ ٱۡبُنواْ َعلَۡيِهم ُبۡنَيٰٗناۖ رَّ

تنبيه: كيف نعرف الضمَّ األصيلَّ من الضّم العارض؟

نحو:  أصلياً،  فيكون  الضّم  بقي  فإن  ثالثه،  إىل  ننظُر  ثم  املضارع،  إىل  الفعَل   نحوِّل 

، انظُر  يَنظُر(. )انُصْين  ينُصُ

، فهذا يكون دليالً عىل أنَّ الضمَّ عارٌض وليس أصلياً، نحو: )ابُنوا    أّما لو زال الضمَّ

يبِني، امُشوا   ميِش(.

ها عارٌض، هي: وقد جاء يف القرآِن الكريِم أربعُة أفعاٍل ضمُّ

ٱۡمُشواْ - ٱۡبُنواْ - ٱۡقُضٓواْ - ٱۡئُتواْ.
فهذه األفعال األربعة عند االبتداء بها نكرس همزَة الوصل، وذلك ألنَّ الضمَّ عىل ثالثها 

ضمٌّ عارٌض.

هذا كلُّه يف األفعال املبنيّة للمعلوم، أما يف األفعال املبنيّة للمجهول، فإّن همزَة الوصل 

فيها تَُضمُّ مطلقاً.

َ َربَُّهۗ﴾)3)... نبدأ هكذا )اُْوتُـِمَن( َمَٰنَتُهۥ َوۡلَتَِّق ٱللَّ
َ
ِي ٱۡؤتُِمَن أ ﴿ فَۡلُيَؤّدِ ٱلَّ

ُِّبُعوا( ۡسَباُب ﴾)4)... نبدأ هكذا )اُت
َ
َعۡت بِِهُم ٱۡل ُواْ ٱۡلَعَذاَب َوَتَقطَّ

َ
َبُعواْ َوَرأ ِيَن ٱتَّ ِيَن ٱتُّبُِعواْ ِمَن ٱلَّ  ٱلَّ

َ
أ ﴿ إِۡذ َتَبَّ

﴿َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل ّمِن َقۡبلَِك﴾)5)... نبدأ هكذا )اُْستُْهِزئَ(

))(  سورة ص، اآلية 6.

))(  سورة الكهف، اآلية 21.

))(  سورة البقرة، اآلية 283.

))(  سورة البقرة، اآلية 166.

)5(  سورة األنعام، اآلية 10.
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السبعة:  األســـامء 

حركتُها الكرُس دامئاً

األسامء

الكرسالضّم

األفعال

الــتــعــريــف:  الُم 

حركتُها الفتُح دامئاً

الحروف

حركُة همزِة الوصل
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تطووقات

بِيًنا ﴾)1). ِ ٱۡلَكِذَبۖ َوَكَفٰ بِهِۦٓ إِثٗۡما مُّ وَن َعَ ٱللَّ ) - ﴿ ٱنُظۡر َكۡيَف َيۡفَتُ

نبدأ بهمزة الوصل مضمومة يف كلمة )اُنظُر(، ألّن عني الفعل )أي حرف ظ( مضموٌم 

ضاّمً أصلياً.

ِف  ۡلُقوهُ 
َ
فَأ ُبۡنَيٰٗنا  َلُۥ  ٱۡبُنواْ  قَالُواْ  َتۡعَملُوَن ٩٦  َوَما  َخلََقُكۡم   ُ َوٱللَّ َتۡنِحُتوَن ٩٥  َما  َتۡعُبُدوَن 

َ
أ ) - ﴿ قَاَل 

ۡسَفلنَِي ٩٨ َوقَاَل إِّنِ َذاهٌِب إَِلٰ َرّبِ َسَيۡهِديِن ٩٩ َرّبِ َهۡب 
َ
َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعۡلَنُٰهُم ٱۡل

َ
ٱۡلَِحيِم ٩٧ فَأ

 ٓ ّنِ
َ
َرٰى ِف ٱلَۡمَناِم أ

َ
ٓ أ ۡعَ قَاَل َيُٰبَنَّ إِّنِ ا بَلََغ َمَعُه ٱلسَّ َنُٰه بُِغَلٍٰم َحلِيٖم ١٠١ فَلَمَّ ۡ ٰلِِحنَي ١٠٠ فَبَشَّ ِل ِمَن ٱلصَّ

ِٰبِيَن ﴾ )2).  ُ ِمَن ٱلصَّ بَِت ٱۡفَعۡل َما تُۡؤَمُرۖ َسَتِجُدِنٓ إِن َشآَء ٱللَّ
َ
أ ۡذَبَُك فَٱنُظۡر َماَذا تََرٰىۚ قَاَل َيٰٓ

َ
أ

نبدأ بهمزة الوصل مكسورة يف كلمة )اِبنوا(، ألّن عني الفعل )أي حرف ن( مضموٌم ضامً 

عارضاً وليس أصلياً، فالفعل )بنى( مضارعُه )يبِني(، وثالثُه مكسور.

ونبدأ بهمزة الوصل مكسورة يف كلمة )اِفعل(، ألّن عني الفعل )أي حرف ع( مفتوٌح.

))(  سورة النساء، اآلية 50.

))(  سورة الصافات، اآليات 102-95.
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تيارمن
 

 هيقِة ُديِِل:
ف

تيارمنا حيل

) -  نقرأ هذه الصفحَة مع االنتباِه إلى االبتداِء بالحركِة الصحيحِة لهمزِة الوصِل.

ّلِۡلُمۡؤِمننَِي  ٓأَلَيٰٖت  ۡرِض 
َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ِف  إِنَّ   ٢ ٱۡلَِكيِم  ٱۡلَعزِيزِ   ِ ٱللَّ ِمَن  ٱۡلِكَتِٰب  تزَنِيُل   ١ ﴿حٓم 

ِمَن   ُ ٱللَّ نَزَل 
َ
أ َوَمآ  َوٱلََّهارِ  ِۡل  ٱلَّ َوٱۡختَِلِٰف   ٤ يُوقُِنوَن  ّلَِقۡوٖم  َءاَيٰٞت  َدٓابٍَّة  ِمن  َيُبثُّ  َوَما  َخۡلقُِكۡم  َوِف   ٣

َءاَيُٰت  تِۡلَك   ٥ َيۡعقِلُوَن  ّلَِقۡوٖم  َءاَيٰٞت  ٱلّرَِيِٰح  َوتَۡصِيِف  َمۡوتَِها  َبۡعَد  ۡرَض 
َ
ٱۡل بِهِ  ۡحَيا 

َ
فَأ ّرِۡزٖق  ِمن  َمآءِ  ٱلسَّ

يَۡسَمُع   ٧ ثِيٖم 
َ
أ فَّاٍك 

َ
أ  ِ

ّلُِكّ َوۡيٞل   ٦ يُۡؤِمُنوَن  َوَءاَيٰتِهِۦ   ِ ٱللَّ َبۡعَد  َحِديثِۢ  ّيِ 
َ
فَبِأ  ۖ بِٱۡلَّقِ َعلَۡيَك  َنۡتلُوَها   ِ ٱللَّ

َءاَيٰتَِنا  ِمۡن  َعلَِم  ِإَوَذا   ٨ ِلٖم 
َ
أ بَِعَذاٍب  هُ  ۡ فَبَّشِ يَۡسَمۡعَهاۖ  َّۡم  ل ن 

َ
َكأ ا  ُمۡسَتۡكِبٗ يُِصُّ  ُثمَّ  َعلَۡيهِ  ُتۡتَلٰ   ِ ٱللَّ َءاَيِٰت 

ا  َشۡي ٔٗ َكَسُبواْ  ا  مَّ َعۡنُهم  ُيۡغِن  َوَل  َجَهنَُّمۖ  َوَرآئِِهۡم  ّمِن   ٩ ِهنٞي  مُّ َعَذاٞب  لَُهۡم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ ُهُزًواۚ  ََذَها  ٱتَّ ا   َشۡي ًٔ

ِيَن َكَفُرواْ أَِبَيِٰت َرّبِِهۡم لَُهۡم َعَذاٞب  ۡوِلَآَءۖ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٌم ١٠ َهَٰذا ُهٗدىۖ َوٱلَّ
َ
ِ أ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱللَّ َوَل َما ٱتَّ

ۡمرِهِۦ َوِلَۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّكۡم 
َ
َر لَُكُم ٱۡلَۡحَر ِلَۡجرَِي ٱۡلُفۡلُك فِيهِ بِأ ِي َسخَّ ُ ٱلَّ ِلٌم ١١ ۞ٱللَّ

َ
ّمِن رِّۡجٍز أ

ُروَن ﴾ )1). ۡرِض َجِيٗعا ّمِۡنُهۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ا ِف ٱلسَّ َر لَُكم مَّ تَۡشُكُروَن ١٢ وََسخَّ

اِقرأ الكلامت امللونة باللون األحمر، مراعياً حركَة همزِة الوصل:  - (

يَّاٖم ﴾ )2).
َ
ۡرَض َوَما بَۡيَنُهَما ِف ِستَّةِ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ﴿ ٱلَّ

ىُٰه َما َلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖق﴾ )3). ﴿ َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشَتَ
﴿ ِإَوۡذ قِيَل لَُهُم ٱۡسُكُنواْ َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيَة﴾)4).

َآ إَِلٰٗها َكَما لَُهۡم َءالَِهةٞ﴾ )5).  ﴿ ٱۡجَعل لَّ
﴿ ُثمَّ ٱۡقُضٓواْ إَِلَّ َوَل تُنِظُروِن﴾)6).

))(  سورة الجاثية، اآليات 13-1.

))(  سورة الفرقان، اآلية 59.

))(  سورة البقرة، اآلية 102.

))(  سورة األعراف، اآلية 161.

)5(  سورة األعراف، اآلية 138.

)6(  سورة يونس، اآلية 71.
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ا
 ُدقطِع وهيقة

ا
هيقة

وَن﴾)1). ِي فِيهِ َيۡمَتُ ﴿ َذٰلَِك ِعيَس ٱۡبُن َمۡرَيَمۖ قَۡوَل ٱۡلَّقِ ٱلَّ
.(2( ﴾ِ ﴿ َوَما تُنفُِقوَن إِلَّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱللَّ

﴿ َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغرۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ فَإِنَّ َربََّك َغُفورٞ رَِّحيٞم ﴾ )3).
ۡحَُد﴾ )4).

َ
ۥٓ أ ِت ِمۢن َبۡعِدي ٱۡسُمُه

ۡ
ۢا بِرَُسوٖل يَأ َ ﴿ َوُمبَّشِ

﴿ ٱۡدُعواْ َربَُّكۡم تََضُّٗع وَُخۡفَيًة﴾ )5).

))(  سورة مريم، اآلية 34.

))(  سورة البقرة، اآلية 272.

))(  سورة البقرة، اآلية 173.

))(  سورة الصف، اآلية 6.

)5(  سورة األعراف، اآلية 55.
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أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

يعرف الفرق بني النون الساكنة والتنوين. . 1

يتعرَّف إىل أحكام النون الساكنة والتنوين. . 2

ــالب  . 3 اإلدغـــام واإلظــهــار واإلق يحفظ حــروف 

واإلخفاء.

 أحكاُم النوِن الساكنِة 

والتنوين

الدرس التاسع





ُدهلق بون ُدّين ُدجامّة وُدّّيمن:

النوُن الساكنة: هي النوُن الخاليُة من الحركة، وهي حرٌف من أصِل الكلمة، ويُقرأ 	 

ويُكتب خطّاً ووصالً ووقفاً. وتأت النوُن الساكنُة يف األسامِء واألفعاِل والحروِف.

ۡنَعَم - إِنَسان - ٱلرَّۡحَمٰن.
َ
مثالها: أ

التنوين: هو نوٌن ساكنٌة زائدة، تلحق آخَر األسامء لفظاً ال خطّاً، ووصالً ال وقفاً. 	 

فتحتني  شكل  عىل  ويكون  والحروِف.  األفعاِل  دوَن  فقط،  األسامِء  عىل  يدخل 

)غفوراً(، أو ضمتني )غفوٌر(، أو كرستني )غفوٍر(.

أحكاما ُدّيِن ُدجامِّة وُدّّيمن:
يأت  الذي  الحرُف  ُدها  يحدِّ أحكاٍم،  أربعُة   )ٍ_ ؛   ٌ_ ؛   ً_( والتنويِن  )ْن(  الساكنِة  للنوِن 

بعَدُهاَم:

1 - اإلدغام: هو أن ُتدَغم النوُن الساكنة أو التنوين بالحرف المتحرِّك الذي يأتي بعدها، بحيُث 

داً ِمْن جنِس الحرِف الثاني، ويأتي في كلمتيِن فقط. وهو نوعان: يصيران حرفاً واحداً مشدَّ

إدغاٌم ِبُغنٍَّة، وحروفُه أربعة، هي )ي - ن - م - و(: األول: 

﴿ يُۡدِخُل َمن يََشآُء ِف رَۡحَتِهۦِۚ ﴾)1) - - - تُقرأ هكذا )َميَّشاء(.
ا َكُفوًرا﴾)2) - - - تُقرأ هكذا )شاكَِرّوإما(. ا َشاكِٗرا َو إِمَّ بِيَل إِمَّ ﴿ إِنَّا َهَديَۡنُٰه ٱلسَّ

ُروَنَها َتۡفِجرٗيا ﴾)3) - - - تُقرأ هكذا )عيَنيَّرشب(. ِ ُيَفّجِ ﴿ َعۡيٗنا يَۡشَُب بَِها ِعَباُد ٱللَّ

))(  سورة الشورى، اآلية 8.

))(  سورة اإلنسان، اآلية 3.

))(  سورة اإلنسان، اآلية 6.
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إدغاٌم ِبال غنٍَّة، وله حرفان، هما )ل - ر(: الثاني: 

ۚ ﴾)1) - - - تُقرأ هكذا )مرَّحم(. ُ ﴿ إِلَّ َمن رَِّحَم ٱللَّ
بنَِي ﴾)2) - - - تُقرأ هكذا )يومئِذلِّلمكذبني(. ﴿ َوۡيٞل يَۡوَمئِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم﴾)3) - - - تُقرأ هكذا )غفوُررَّحيم(. ﴿ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَإِنَّ ٱللَّ

ِة:
ت
 ُدغّ

ا
تعلمل

هي صوٌت رخيٌم يخرج من الخيشوم )التجويف األنفّي(، وال عمَل للّساِن به.

: هو أن َتظهر النوُن الساكنُة أو التنويُن بشكٍل واضٍح وجليٍّ إذا جاء  2 - اإلظهاُر الحلقيُّ

بعدها أحد أحرف اإلظهار الستة )ء - ه - ع - ح - غ - خ(. ويأتي في كلمٍة وفي 

كلمتين.

ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمرَۡعىَٰها ﴾)4).
َ
﴿ أ

نَۡعِٰمُكۡم﴾)5).
َ
﴿ َمَتٰٗعا لَُّكۡم َو ِل

َمآُءۚ بَنَىَٰها ﴾)6). ِم ٱلسَّ
َ
َشدُّ َخۡلًقا أ

َ
نُتۡم أ

َ
﴿ َءأ

.(7(﴾ 

ٞ ﴿ َووُُجوهٞ يَۡوَمئٍِذ َعلَۡيَها َغَبَة

3 - اإلقالب: هو قلُب النوِن الســاكنِة أو التنويِن ميماً مع غّنة إذا جاء بعدها حرُف الباء. 

ويأتي في كلمٍة وفي كلمتين.

﴿ ُثمَّ َعَفۡونَا َعنُكم ّمِۢن َبۡعِد َذٰلَِك لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن ﴾)8) - - - تُقرأ هكذا )ِمْمبَعد(.
ۢنــَبــآءِ ٱۡلَغۡيِب نُوِحيهِ إَِلَۡكۚ ﴾)9) - - - تُقرأ هكذا )أْمباء(.

َ
﴿ َذٰلَِك ِمۡن أ

))(  سورة الدخان، اآلية 42.

))(  سورة املرسالت، اآلية 15.

))(  سورة البقرة، اآلية 192.

))(  سورة النازعات، اآلية 31.

)5(  سورة النازعات، اآلية 33.

)6(  سورة النازعات، اآلية 27.

)7(  سورة عبس، اآلية 40.

)8(  سورة البقرة، اآلية 52.

))(  سورة آل عمران، اآلية 44.
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﴾)1) - - - تُقرأ هكذا )األْمِبياء(. ۚ نبَِيآَء بَِغرۡيِ َحّقٖ
َ
﴿ َوَيۡقُتلُوَن ٱۡل

َل َسآئُِلۢ بِـَعَذاٖب َواقِٖع﴾)2) - - - تُقرأ هكذا )سائلُْمِبعذاب(.
َ
﴿ َسأ

: هو إخفاُء النوِن الســاكنِة أو التنويِن إذا جاء بعدها بقيُة الحروِف.  4 - اإلخفاُء الحقيقيُّ

وقد ُجمعت حروُف اإلخفاء في أوائل كلمات هذا البيت:

قـــد سام ــص  ــخ ش ــاد  ــ ج كـــم  ــا  ــن ث ذا  ــف  ــ ِص

ــاً ــامل ظ ــع  ضـ تـــقـــًى  ــي  ـــ ف زد  طـــيّـــبـــاً  دم 

ويأتي في كلمٍة وفي كلمتين.

﴿ َمن َجآَء بِٱۡلََسَنةِ فَلَُهۥ َخرۡيٞ ّمِۡنَها ﴾)3).
.(4(﴾ ۖ َمَٰوِٰت بَِغرۡيِ َعَمٖد تََرۡوَنَها ﴿ َخلََق ٱلسَّ

ّلِ َزۡوٖج َكرِيٍم ﴾)5). ـُ ۢنَبۡتَنا فِيَها ِمن ك
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نــَزۡلَا ِمَن ٱلسَّ

َ
﴿ َوأ

بال غّنة بغّنة

أحكام النون الساكنة والتنوين

اإلخفاء    الحقيقياإلقالباإلظهار الحلقياإلدغام

))(  سورة آل عمران، اآلية 112.

))(  سورة املعارج، اآلية 1.

))(  سورة النمل، اآلية 89.

))(  سورة لقامن، اآلية 10.

)5(  سورة لقامن، اآلية 10.
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يأيت يفالحروفالحكم

كلمتني فقطي - ن - م - و / ل - راإلدغام

كلمة وكلمتنيء - ه - ع - ح - غ - خاإلظهار الحلقي

كلمة وكلمتنيباإلقالب

اإلخفاء الحقيقي
ص - ذ - ث - ك - ج - ش - ق - س - 

د - ط - ز - ف - ت - ض - ظ
كلمة وكلمتني
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تطووقات

نَُّهم 
َ
ا َكأ ِيَن يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيلِهِۦ َصّفٗ َ ُيِبُّ ٱلَّ ن َتُقولُواْ َما َل َتۡفَعلُوَن ٣ إِنَّ ٱللَّ

َ
ِ أ  ) - ﴿َكُبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱللَّ

ۡرُصوٞص﴾)1).  ُبۡنَيٰٞن مَّ

السببالحكمالكلمة

تنوين + عإظهار حلقيَمۡقًتا ِعنَد

ْن + دإخفاء حقيقيِعنَد 

ن َتُقولُواْ 
َ
ْن + تإخفاء حقيقيأ

نَُّهم 
َ
ا َكأ ْن + كإخفاء حقيقيَصّفٗ

بنِٞي  تنوين + مإدغام بغنةِسۡحٞر مُّ

ٗقا لَِّما َبنۡيَ يََديَّ ِمَن ٱلَّۡوَرىٰةِ  َصّدِ ِ إَِلُۡكم مُّ ٰٓءِيَل إِّنِ رَُسوُل ٱللَّ ) - ﴿ِإَوۡذ قَاَل ِعيَس ٱۡبُن َمۡرَيَم َيَٰبِنٓ إِۡسَر

بنِٞي﴾)2). ا َجآَءُهم بِٱۡلَّيَِنِٰت قَالُواْ َهَٰذا ِسۡحٞر مُّ ۡحَُدۖ فَلَمَّ
َ
ۥٓ أ ِت ِمۢن َبۡعِدي ٱۡسُمُه

ۡ
ۢا بِرَُسوٖل يَأ َ َوُمبَّشِ
السببالحكمالكلمة

ٗقا لَِّما َصّدِ تنوين + لإدغام بال غنةمُّ

ۢا بِرَُسوٖل َ تنوين + بإقالبَوُمبَّشِ

ِت
ۡ
تنوين + يإدغام بغنةبِرَُسوٖل يَأ

ْن + بإقالبِمۢن َبۡعِدي

بنِٞي تنوين + مإدغام بغنةِسۡحٞر مُّ

))(  سورة الصف، اآليتان 4-3.

))(  سورة الصف، اآلية 6.
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تيارمن

تيارمن حيل أحكام ُدّين ُدجامّة وُدّّيمن:

) - نقرأ هذه الصفحَة مع تطبيِق أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن بشكٍل صحيح.

نُفِسِهۡمۚ 
َ
ۡمَوٰلِِهۡم َوأ

َ
ِ بِأ رِ َوٱلُۡمَجِٰهُدوَن ِف َسبِيِل ٱللَّ َ ْوِل ٱلضَّ

ُ
﴿لَّ يَۡسَتوِي ٱۡلَقٰعُِدوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي َغرۡيُ أ

 ُ ٱللَّ َل  َوفَضَّ  ۚ ٱۡلُۡسَنٰ  ُ ٱللَّ وََعَد  َوُكّٗ  َدرََجٗةۚ  ٱۡلَقٰعِِديَن  َعَ  نُفِسِهۡم 
َ
َوأ ۡمَوٰلِِهۡم 

َ
بِأ ٱلُۡمَجِٰهِديَن   ُ ٱللَّ َل  فَضَّ

ُ َغُفوٗرا رَِّحيًما ٩٦ إِنَّ  ۡجًرا َعِظيٗما ٩٥ َدَرَجٰٖت ّمِۡنُه َوَمۡغفَِرٗة َورَۡحَٗةۚ َوَكَن ٱللَّ
َ
ٱلُۡمَجِٰهِديَن َعَ ٱۡلَقٰعِِديَن أ

لَۡم تَُكۡن 
َ
ۡرِضۚ قَالُٓواْ أ

َ
نُفِسِهۡم قَالُواْ فِيَم ُكنُتۡمۖ قَالُواْ ُكنَّا ُمۡسَتۡضَعفِنَي ِف ٱۡل

َ
ِيَن تََوفَّىُٰهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َظالِِمٓ أ ٱلَّ

َوىُٰهۡم َجَهنَُّمۖ وََسآَءۡت َمِصرًيا ٩٧ إِلَّ ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل 
ۡ
ْوَلٰٓئَِك َمأ

ُ
ِ َوِٰسَعٗة َفُتَهاِجُرواْ فِيَهاۚ فَأ ۡرُض ٱللَّ

َ
أ

ن َيۡعُفَو َعۡنُهۡمۚ َوَكَن 
َ
ُ أ ْوَلٰٓئَِك َعَس ٱللَّ

ُ
َوٱلّنَِسآءِ َوٱلۡوِۡلَدِٰن َل يَۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َوَل َيۡهَتُدوَن َسبِيٗل ٩٨ فَأ

ۡرِض ُمَرَٰغٗما َكثرِٗيا وََسَعٗةۚ َوَمن َيُۡرۡج ِمۢن 
َ
ِ َيِۡد ِف ٱۡل ا َغُفوٗرا ٩٩ ۞َوَمن ُيَهاِجۡر ِف َسبِيِل ٱللَّ ُ َعُفوًّ ٱللَّ

ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما ١٠٠  ِۗ َوَكَن ٱللَّ ۡجُرهُۥ َعَ ٱللَّ
َ
ِ َورَُسوِلِۦ ُثمَّ يُۡدرِۡكُه ٱلَۡمۡوُت َفَقۡد َوَقَع أ بَۡيتِهِۦ ُمَهاِجًرا إَِل ٱللَّ

ِيَن  َيۡفتَِنُكُم ٱلَّ ن 
َ
أ إِۡن ِخۡفُتۡم  لَٰوةِ  ِمَن ٱلصَّ واْ  َتۡقُصُ ن 

َ
أ فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح  ۡرِض 

َ
ٱۡل ۡبُتۡم ِف  ِإَوَذا َضَ

بِيٗنا﴾)1).  ا مُّ ْۚ إِنَّ ٱۡلَكٰفِرِيَن َكنُواْ لَُكۡم َعُدّوٗ َكَفُرٓوا
) - بّين أحكام النون الساكنة والتنوين في اآليات اآلتية:

نُتۡم إِلَّ تَۡكِذبُوَن﴾)2).
َ
ٍء إِۡن أ نَزَل ٱلرَّۡحَمُٰن ِمن َشۡ

َ
نُتۡم إِلَّ بََشٞ ّمِۡثلَُنا َوَمآ أ

َ
﴿قَالُواْ َمآ أ

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................

نُتۡم َشِٰكُروَن﴾)3).
َ
ِسُكۡمۖ َفَهۡل أ

ۡ
﴿وََعلَّۡمَنُٰه َصۡنَعَة َلُوٖس لَُّكۡم ِلُۡحِصَنُكم ّمِۢن بَأ

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................

نَۡعِٰمۗ﴾)4).
َ
ٰ َما َرزََقُهم ّمِۢن بَِهيَمةِ ٱۡل ِ َعَ َۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱللَّ ةٖ َجَعۡلَنا َمنَسٗك ّلِ مَّ

ُ
ِ أ

﴿َولُِكّ
 ...............................................................................................................................................................................................................................................................

))(  سورة النساء، اآليات 101-95.

))(  سورة يس، اآلية 15.

))(  سورة األنبياء، اآلية 80.

))(  سورة الحج، اآلية 34.
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بّين أحكام النون الساكنة والتنوين في العبارات اآلتية:  -(

الحكمالعبارات

إِن تُِطيُعوا)-
َغُفوٗرا رَِّحيٗما)-
-( ِ ُكٌّ َءاَمَن بِٱللَّ
ۡعَراِف رَِجاٗل َيۡعرِفُوَنُهم بِِسيَمىُٰهۡم)-

َ
ۡصَحُٰب ٱۡل

َ
َونَاَدىٰٓ أ

َوَيۡوَم َنُۡشُُهۡم َجِيٗعا ُثمَّ َنُقوُل5-
ۡنَيا6- ٱدلُّ
ۦ7ۗ- ۡرِض َلۡفَتَدۡت بِهِ

َ
ِ َنۡفٖس َظلََمۡت َما ِف ٱۡل

نَّ لُِكّ
َ
َولَۡو أ

ُهٗدى َورَۡحَٗة 8-
ِمَن ٱلُۡمۡفلِِحنَي)-
ۢن بُورَِك َمن ِف ٱلَّارِ 1)-

َ
أ
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أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

يتعرَّف إىل أحكاِم امليم الساكنة. . 1

َفويّة. . 2 يعرف ملاذا اتّصفت أحكاُم امليِم الساكنِة بالشَّ

يحفظ حروف اإلدغام واإلخفاء واإلظهار الشَفوّي. . 3

أحكاُم الميِم الساكنِة

الدرس العاشر





 ُديوِم ُدجامِّة: 
ا

تعلمل

هي امليُم الخاليُة ِمَن الحركِة، تثبُت وصالً ووقفاً، وتكوُن يف األسامِء واألفعاِل والحروِف. 

وتتَّصُف أحكاُمها بالشَفويَِّة؛ ألنَّ مخرَج امليم ِمَن الشفِة.

أحكاما ُديوِم ُدجامِّة:

ُدها الحرُف الذي يأت بعدها. للميم الساكنة ثالثُة أحكام، يحدِّ

: اإلدغاُم الشَفويُّ  - 1
إذا أتَِت امليُم الساكنُة يف آخر الكلمة وأىت بعَدها ميٌم متحرِّكٌة يف بداية الكلمة الثانية، 

تُلفُظ  دًة،  مشدَّ واحدًة  ميامً  وتصرياِن  بالثانية  األوىل  امليُم  تُدَمج  بحيُث  اإلدغاُم،  َوجَب 

بإطباِق الشفتنِي، مع الغنَِّة:

ْم + م ) َم ُم ِم( = ّم
ن(. ... تُقرأ هكذا )أطعمُهمِّ ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع﴾)1) 

َ
ِٓي أ ﴿ٱلَّ

وبقا(. ... تُقرأ هكذا )بينُهمَّ ۡوبِٗقا ﴾)2)  ﴿وََجَعۡلَنا بَۡيَنُهم مَّ
غفرة(. ... تُقرأ هكذا )لُهمَّ ۡجٌر َعِظيٞم ﴾)3) 

َ
ۡغفَِرةٞ َوأ ﴿لَُهم مَّ

ن(. ... تُقرأ هكذا )لُهمِّ ِٰصِيَن ﴾)4)  ﴿َوَما لَُهم ّمِن نَّ

))(  سورة قريش، اآلية 4.

))(  سورة الكهف، اآلية 52.

))(  سورة املائدة، اآلية 9.

))(  سورة آل عمران، اآلية 22.
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: اإلخفاُء الشَفويُّ  - 2
وذلك إذا أتِت امليُم الساكنُة يف آخر الكلمة وأىت بعَدها باٌء متحرِّكٌة يف بداية الكلمة 

الثانية، فهنا يجب إخفاُء امليِم، مَع الغنَِّة:

ْم + ب)َب ُب ِب( = م )ُمخفاة( + ب
(1( ﴾ ۚ ّقِ ُهم بِٱۡلَ

َ
ُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك َنَبأ ﴿نَّ

(2( ﴾ ۚ نِذرُُكم بِٱلۡوَۡحِ
ُ
َمآ أ ﴿قُۡل إِنَّ

ُۢۗة ﴾ )3) م بِهِۦ ِجنَّ
َ
ِ َكِذبًا أ ٰى َعَ ٱللَّ ۡفَتَ

َ
﴿أ

ِيَن َءاَتۡيَنُٰهُم ٱۡلِكَتَٰب ِمن َقۡبلِهِۦ ُهم بِهِۦ يُۡؤِمُنوَن ﴾ )4) ﴿ٱلَّ
: اإلظهاُر الشَفويُّ  - 3

لُه ستٌّة وعرشوَن حرفاً، وهي الباقيُة ِمْن حـــروِف الــهــجـــاِء بعَد إسقاِط حــرفَـــي 

اإلدغام واإلظهاِر )امليم والباء(.

فإذا وقَع حرٌف منها بعَد امليِم، وجَب إظهارُها. ويتمُّ ذلك بإيضاِح سكوِن امليِم الساكنِة 

دوَن زيادٍة يف الُغنٍَّة، وإيضاِح حركِة الحرِف املُظَهِر بعَدها. ويأت اإلظهاُر الشفويُّ يف كلمة 

ويف كلمتني:

ۡصَحَٰب ٱۡلَكۡهِف َوٱلرَّقِيِم َكنُواْ ِمۡن َءاَيٰتَِنا َعَجًبا ﴾ )5). 
َ
نَّ أ

َ
ۡم َحِسۡبَت أ

َ
﴿أ

ۡمرِنَا رََشٗدا ﴾ )6).
َ
﴿َوَهّيِۡئ َلَا ِمۡن أ

ۡذقَاِن َيۡبُكوَن َوَيزِيُدُهۡم ُخُشوٗع ﴾ )7).
َ
وَن لِۡل ﴿َوَيِخرُّ

ُۥ َشِيٞك ِف ٱلُۡمۡلِك ﴾ )8). ﴿َولَۡم يَُكن لَّ

))(  سورة الكهف، اآلية 13.

))(  سورة األنبياء، اآلية 45.

))(  سورة سبأ، اآلية 8.

))(  سورة القصص، اآلية 52.

)5(  سورة الكهف، اآلية 9.

)6(  سورة الكهف، اآلية 10.

)7(  سورة اإلرساء، اآلية 109.

)8(  سورة اإلرساء، اآلية 111.
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﴿فَإَِذا َجآَء وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ ِجۡئَنا بُِكۡم لَفِيٗفا ﴾ )1).
ا ﴾ )2). ن َسّبُِحواْ بُۡكَرٗة وََعِشّيٗ

َ
وَۡحٰٓ إَِلِۡهۡم أ

َ
ٰ قَۡوِمهِۦ ِمَن ٱلِۡمۡحَراِب فَأ ﴿فََخَرَج َعَ

آية تجمع أحكاَم الميم الثالثة:
ا َكنُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءوَن﴾)3). ا َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱۡلَّيَِنِٰت فَرُِحواْ بَِما ِعنَدُهم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم وََحاَق بِِهم مَّ ﴿فَلَمَّ

﴿َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم ﴾: إظهار شفوي.
﴿رُُسلُُهم بِٱۡلَّيَِنِٰت ﴾: إخفاء شفوي.

﴿ِعنَدُهم ّمَِن﴾: إدغام شفوي.
﴿ٱۡلعِۡلِم وََحاق﴾: ال حكم )ألّن امليم ليست ساكنة(.

ا﴾: إدغام شفوي. ﴿بِِهم مَّ

اإلظهاُر الشفوّياإلخفاُء الشفوّي اإلدغاُم الشفوّي

أحكاُم امليِم الساكنة

))(  سورة اإلرساء، اآلية 104.

))(  سورة مريم، اآلية 11.

))(  سورة غافر، اآلية 83.
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تطووقات

ۚ بَۡل َطَبَع  ۢنبَِيآَء بَِغرۡيِ َحّقٖ َوقَۡولِِهۡم قُلُوُبَنا ُغۡلُفۢ
َ
ِ َوَقۡتلِِهُم ٱۡل ﴿فَبَِما َنۡقِضِهم ّمِيَثَٰقُهۡم َوُكۡفرِهِم أَِبَيِٰت ٱللَّ

ٰ َمۡرَيَم ُبۡهَتًٰنا َعِظيٗما ١٥٦ َوقَۡولِِهۡم إِنَّا  ُ َعلَۡيَها بُِكۡفرِهِۡم فََل يُۡؤِمُنوَن إِلَّ قَلِيٗل ١٥٥ َوبُِكۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم َعَ ٱللَّ
ِيَن ٱۡخَتلَُفواْ  ِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َوَلِٰكن ُشّبَِه لَُهۡمۚ ِإَونَّ ٱلَّ َقَتۡلَنا ٱلَۡمِسيَح ِعيَس ٱۡبَن َمۡرَيَم رَُسوَل ٱللَّ

ۚ َوَما َقَتلُوهُ يَقِيَنۢا ﴾)1). ّنِ فِيهِ لَِف َشّكٖ ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إِلَّ ٱّتَِباَع ٱلظَّ

السببالحكمالكلمة

ْم + مإدغام شفويَنۡقِضِهم ّمِيَثَٰقُهۡم

ْم + وإظهار شفويّمِيَثَٰقُهۡم َوُكۡفرِهِم

ْم + بإخفاء شفويَوُكۡفرِهِم أَِبَيِٰت

ْم + قإظهار شفويَوقَۡولِِهۡم قُلُوُبَنا

ْم + فإظهار شفويبُِكۡفرِهِۡم فََل

ْم + وإظهار شفويَوبُِكۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم

ٰ ْم + عإظهار شفويَوقَۡولِِهۡم َعَ

ْم + ءإظهار شفويَوقَۡولِِهۡم إِنَّا

ْم + وإظهار شفويلَُهۡمۚ ِإَونَّ

ْم + بإخفاء شفويلَُهم بِهِۦ

))(  سورة النساء، اآليات 157-155.
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تيارمن

متارين حول أحكام امليم الساكنة:

) - نقرأ هذه الصفحَة مع تطبيِق أحكاِم امليِم الساكنِة بشكٍل صحيح.

ِيَن َكَفُرواْ َيَتَمتَُّعوَن  نَۡهُٰرۖ َوٱلَّ
َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل ٰلَِحِٰت َجنَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ َ يُۡدِخُل ٱلَّ ﴿إِنَّ ٱللَّ

ۡخرََجۡتَك 
َ
َشدُّ قُوَّٗة ّمِن قَۡرَيتَِك ٱلَِّتٓ أ

َ
يِّن ّمِن قَۡرَيٍة ِهَ أ

َ
َُّهۡم ١٢ َوَكأ نَۡعُٰم َوٱلَّاُر َمۡثٗوى ل

َ
ُكُل ٱۡل

ۡ
ُكلُوَن َكَما تَأ

ۡ
َوَيأ

َثُل  ۡهَوآَءُهم ١٤ مَّ
َ
َبُعٓواْ أ ّبِهِۦ َكَمن ُزّيَِن َلُۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ َوٱتَّ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ َفَمن َكَن َعَ

َ
ۡهلَۡكَنُٰهۡم فََل نَاِصَ لَُهۡم ١٣ أ

َ
أ

ةٖ  َّ نَۡهٰٞر ّمِۡن َخۡرٖ لَّ
َ
ۡ َطۡعُمُهۥ َوأ َّۡم َيَتَغريَّ َبٖ ل

نَۡهٰٞر ّمِن لَّ
َ
آٍء َغرۡيِ َءاِسٖن َوأ نَۡهٰٞر ّمِن مَّ

َ
ٱۡلَنَّةِ ٱلَِّت وُِعَد ٱلُۡمتَُّقوَنۖ فِيَهآ أ

ّبِِهۡمۖ َكَمۡن ُهَو َخِٰلٞ ِف ٱلَّارِ وَُسُقواْ  ِ ٱثلََّمَرِٰت َوَمۡغفَِرةٞ ّمِن رَّ
ۖ َولَُهۡم فِيَها ِمن ُكّ َصّفٗ نَۡهٰٞر ّمِۡن َعَسٖل مُّ

َ
ٰرِبنَِي َوأ  ّلِلشَّ

وتُواْ ٱۡلعِۡلَم 
ُ
ِيَن أ ٰٓ إَِذا َخرَُجواْ ِمۡن ِعنِدَك قَالُواْ لِلَّ ن يَۡسَتِمُع إَِلَۡك َحتَّ ۡمَعآَءُهۡم ١٥ َوِمۡنُهم مَّ

َ
َع أ َمآًء َحِيٗما َفَقطَّ

ِيَن ٱۡهَتَدۡواْ َزاَدُهۡم ُهٗدى َوَءاتَىُٰهۡم  ۡهَوآَءُهۡم ١٦ َوٱلَّ
َ
َبُعٓواْ أ ٰ قُلُوبِِهۡم َوٱتَّ ُ َعَ ِيَن َطَبَع ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
َماَذا قَاَل َءانًِفاۚ أ

ٰ لَُهۡم إَِذا َجآَءۡتُهۡم ذِۡكَرىُٰهۡم ١٨  نَّ
َ
اُطَهاۚ فَأ ۡشَ

َ
تَِيُهم َبۡغَتٗةۖ َفَقۡد َجآَء أ

ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ َتۡقَوىُٰهۡم ١٧ َفَهۡل يَنُظُروَن إِلَّ ٱلسَّ

ُ َيۡعلَُم ُمَتَقلََّبُكۡم َوَمۡثَوىُٰكۡم ﴾)1). ۢنبَِك َولِۡلُمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۗ َوٱللَّ ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِلَ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ٱللَّ
َ
فَٱۡعلَۡم أ

) - بنّي أحكام امليم الساكنة يف اآليات اآلتية:

الحكماآلية

َوَما َصاِحُبُكم بَِمۡجُنوٖن ) -
َولَُكۡم فِيَها َمَنٰفُِع َكثرَِيةٞ ) -
ۡكَبُ ) -

َ
َل َيُۡزُنُهُم ٱۡلَفَزُع ٱۡل

ۡسلُِموَن ) - َفُهم مُّ
م 5 - لَۡم َنۡلُقكُّ

َ
أ

َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم 6 -
نَت بَِهِٰدي ٱۡلُعۡمِ َعن َضَلٰلَتِِهۡمۖ 7 -

َ
َوَمآ أ

ٰلَِحِٰت 8 - َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ

))(  سورة محمد، اآليات -12 19.
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بنّي أحكام امليم الساكنة يف ما ييل:  - (

ُ ٱلّرَِبٰواْ .................................................................................................................................................................................................................. - َيۡمَحُق ٱللَّ

ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع ................................................................................................................................................................................................
َ
ِٓي أ - ٱلَّ

.............................................................................................................................................................................. ۚ ّقِ ُهم بِٱۡلَ
َ
ُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك َنَبأ - نَّ

............................................................................................................................................................................................................................... - َحِكيٍم َخبرٍِي



97  أحكاما ُدلُِء ودهِل ُدسالدِة

أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

يعرف أحكام الراء. . 1

يعرف أحكام لفظ الجاللة. . 2

ميلك القدرة عىل تطبيقها بشكل صحيح. . 3

 أحكاُم الراِء ولفِظ الجاللِة

الدرس الحادي عشر





مقلمة:

يف  مراجعتها  ميكن  كثريٌة  تفصيالٌت  ويوجُد  والرتقيُق.  التفخيُم  حالتان:  الراِء  لحرِف 

طٍة وسهلٍة: صيّة، أما نحن فسنأخُذ منها أهمَّ قواعَد مبسَّ الكتب التخصُّ

أحكاما حلِف ُدّلُء:

ُم الراُء في هذه الحاالت: تفخَّ

ُمورِ ﴾)1).
ُ
إذا كانت مفتوحًة: ﴿َولََمن َصَبـَر وََغَفَر إِنَّ َذٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ٱۡل  - (

.(2(﴾ ۖ ِي ُرزِۡقَنا ِمن َقۡبُل ) -  إذا كانت مضمومًة: ﴿قَالُواْ َهَٰذا ٱلَّ

ۡحَسُن﴾ )3).
َ
يُُّكۡم أ

َ
إذا كانت ساكنًة مفتوحاً ما قبلها: ﴿َوَكَن َعۡرُشُهۥ َعَ ٱلَۡمآءِ ِلَۡبلَُوُكۡم أ  - (

ٰ َعَد َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلَقِديِم ﴾)4). ۡرَنُٰه َمَنازَِل َحتَّ إذا كانت ساكنًة مضموماً ما قبلها: ﴿َوٱۡلَقَمَر قَدَّ  - (

تفخيُم الراء

مضمومٌةمفتوحٌة
ساكنٌة قبلها

فتحٌة 

ساكنٌة قبلها 

ضّمٌة

))(  سورة الشورى، اآلية 43.

))(  سورة البقرة، اآلية 25.

))(  سورة هود، اآلية 7.

))(  سورة يس، اآلية 39.
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ُق الراُء في هذه الحاالت: ترقَّ

لَُك رِزٗۡقاۖ ﴾)2). َكٖن قَرِيٖب﴾)1). ﴿َل نَۡس َٔ ِخُذواْ ِمن مَّ
ُ
) -  إذا كانت مكسورًة : ﴿َوأ

يَن يَرِثُوَن ٱۡلفِۡرَدۡوَس﴾ )4). ۡرِض ﴾)3). ﴿ٱلَِّ
َ
: ﴿إِنَّ فِرَۡعۡوَن َعَل ِف ٱۡل ) -  إذا كانت ساكنًة بعَد كرٍس أصيلٍّ

ساكنٌة قبلها كرسٌةمكسورٌة

ترقيُق الراء

 :) مت أحكاما دهِل ُدسالدِة )ُدل / ُدلفا
للفِظ الجاللِة حالتان يف اللفِظ، هام التفخيُم والرتقيُق. وأيضاً هناَك تفصيالٌت كثريٌة، 

سوَف نأخُذ أبَسَط قواعِدها.

ُم لفُظ الجاللِة في هذه الحاالت: ُيَفخَّ

ِي َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۖ ﴾)5). ُ ٱلَّ ) -  إذا كان مسبوقاً بفتح: ﴿ ُهَو ٱللَّ

.(6(﴾ ِۚ ٞد رَُّسوُل ٱللَّ َمَّ ) -  إذا كان مسبوقاً بضم: ﴿ مُّ

َمُد ﴾)7). ُ ٱلصَّ ) -  إذا كان يف ابتداء الكالم: ﴿ ٱللَّ

تفخيُم لفظ الجاللة

إذا كان يف ابتداء الكالمإذا كان مسبوقاً بَضمإذا كان مسبوقاً بفتح

))(  سورة سبأ، اآلية 51.

))(  سورة طه، اآلية 132.

))(  سورة القصص، اآلية 4.

))(  سورة املؤمنون، اآلية 11.

)5(  سورة الحرش، اآلية 22.

)6(  سورة الفتح، اآلية 29.

سورة اإلخالص، اآلية 2.  )7(



101  أحكاما ُدلُِء ودهِل ُدسالدِة

ُق لفُظ الجاللة في هاتين الحالتين:  ُيَرقَّ

ۡرِضۗ﴾)1).
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ِي َلُۥ َما ِف ٱلسَّ ِ ٱلَّ ) - إذا كان مسبوقاً بكرٍس: ﴿ ِصَرِٰط ٱللَّ

ُ ُمۡهلُِكُهۡم﴾)2)، تُقرأ )قومِن اللُه(. ) - إذا كان مسبوقاً بتنويٍن: ﴿ لَِم تَعُِظوَن قَۡوًما ٱللَّ

إذا كان مسبوقاً بتنوينإذا كان مسبوقاً بكرس

ترقيق لفظ الجاللة

))(  سورة الشورى، اآلية 53.

))(  سورة األعراف، اآلية 164.
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تطووقات

ُؤَلٓءِ  نَّ َهٰٓ
َ
ۥٓ أ َّۡم تُۡؤِمُنواْ ِل فَٱۡعَتِلُوِن ٢١ فََدَع َربَُّه ن تَرُۡجُوِن ٢٠ ِإَون ل

َ
﴿ِإَوّنِ ُعۡذُت بَِرّبِ َوَرّبُِكۡم أ

ۡغَرقُوَن ٢٤ َكۡم  ُهۡم ُجنٞد مُّ تََّبُعوَن ٢٣ َوٱتُۡرِك ٱۡلَۡحَر رَۡهًواۖ إِنَّ ۡسِ بِعَِبادِي َلًۡل إِنَُّكم مُّ
َ
ۡرُِموَن ٢٢ فَأ قَۡومٞ مُّ

ۡوَرثَۡنَٰها 
َ
َوأ ٰٖت وَُعُيوٖن ٢٥ َوُزُروٖع َوَمَقاٖم َكرِيٖم ٢٦ َوَنۡعَمةٖ َكنُواْ فِيَها َفِٰكِهنَي ٢٧ َكَذٰلَِكۖ  تََرُكواْ ِمن َجنَّ

قَۡوًما َءاَخرِيَن﴾ )1)

السببالحكمالكلمة

الراء مفتوحةالتفخيمبَِرّبِ

الراء مفتوحةالتفخيمَوَرّبُِكۡم

الراء ساكنة وقبلها فتحةالتفخيمتَرُۡجُوِن

ۥٓ ُه الراء مفتوحةالتفخيمَربَّ

ۡرُِموَن الراء مكسورةالرتقيقمُّ

ۡسِ
َ
الراء مكسورةالرتقيقفَأ

الراء مضمومةالتفخيمَوٱتُۡرِك

الراء مفتوحةالتفخيمٱۡلَۡحَر

الراء مفتوحةالتفخيمرَۡهًواۖ

ۡغَرقُوَن الراء مفتوحةالتفخيممُّ
ْ الراء مفتوحةالتفخيمتََرُكوا

الراء مضمومةالتفخيمَوُزُروٖع

ۡوَرثَۡنَٰها
َ
الراء مفتوحةالتفخيمَوأ

))(  سورة الدخان، اآليات 20 - 28.
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َمُد﴾)1).  ُ ٱلصَّ َحٌد ١ ٱللَّ
َ
ُ أ ﴿قُۡل ُهَو ٱللَّ

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾)2). ِن ٱۡلَۡمُد لِلَّ
َ
﴿َدۡعَوىُٰهۡم فِيَها ُسۡبَحَٰنَك ٱللَُّهمَّ َوَتِيَُّتُهۡم فِيَها َسَلٰٞمۚ َوَءاِخُر َدۡعَوىُٰهۡم أ

السببالحكمالكلمة

ُ سبقه فتحة )َو(التفخيمُهَو ٱللَّ

َحٌد
َ
ُ أ عند االبتداءالتفخيمٱللَّ

َمُد ُ ٱلصَّ عند االبتداءالتفخيمٱللَّ

ُ َحٌد اللَّ
َ
سبقه تنوين )ٌد(الرتقيقأ

سبقه فتحة )َك(التفخيمُسۡبَحَٰنَك ٱللَُّهمَّ

عند االبتداءالتفخيمٱللَُّهمَّ َوَتِيَُّتُهۡم

ِ سبقه كرسة )لـِ(الرتقيقٱۡلَۡمُد لِلَّ

))(  سورة الصمد، اآليتان 2-1.

))(  سورة يونس، اآلية 10.
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تيارمن

تمارين حول أحكاِم الراِء ولفِظ الجاللة:

) - نقرأ هذه الصفحَة مع تطبيِق أحكاِم الراِء وأحكام لفِظ الجاللِة بشكٍل صحيح.

بَۡيَنُهُم  ۡغَرۡيَنا 
َ
فَأ بِهِۦ  ُذّكُِرواْ  ا  ّمِمَّ ا  َحّظٗ فَنَُسواْ  ِميَثَٰقُهۡم  َخۡذنَا 

َ
أ نََصَٰرىٰٓ  إِنَّا  قَالُٓواْ  ِيَن  ٱلَّ ﴿َوِمَن 

ٱۡلِكَتِٰب  ۡهَل 
َ
أ َيٰٓ  ١٤ يَۡصَنُعوَن  َكنُواْ  بَِما   ُ ٱللَّ يُنَّبُِئُهُم  وََسۡوَف  ٱۡلقَِيَٰمةِۚ  يَۡوِم  إَِلٰ  َوٱۡلَۡغَضآَء  ٱۡلَعَداَوةَ 

َكثرِيٖۚ  َعن  َوَيۡعُفواْ  ٱۡلِكَتِٰب  ِمَن  ُتُۡفوَن  ُكنُتۡم  ا  ّمِمَّ َكثرِٗيا  لَُكۡم   ُ يُبنَّيِ رَُسوُلَا  َجآَءُكۡم  قَۡد 
َلِٰم  ٱلسَّ ُسُبَل  رِۡضَوٰنَُهۥ  َبَع  ٱتَّ َمِن   ُ ٱللَّ بِهِ  َيۡهِدي   ١٥ بنِٞي  مُّ َوكَِتٰٞب  نُورٞ   ِ ٱللَّ ّمَِن  َجآَءُكم   قَۡد 
 َ ِيَن قَالُٓواْ إِنَّ ٱللَّ ۡسَتقِيٖم ١٦ لََّقۡد َكَفَر ٱلَّ لَُمِٰت إَِل ٱلُّورِ بِإِۡذنِهِۦ َوَيۡهِديِهۡم إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ َوُيۡخرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ
ُهۥ َوَمن  مَّ

ُ
ن ُيۡهلَِك ٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡرَيَم َوأ

َ
َراَد أ

َ
ا إِۡن أ ِ َشۡي ًٔ ُهَو ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡرَيَمۚ قُۡل َفَمن َيۡملُِك ِمَن ٱللَّ

ءٖ قَِديٞر﴾)1). ِ َشۡ
ٰ ُكّ ُ َعَ ۡرِض َوَما بَۡيَنُهَماۚ َيۡلُُق َما يََشآُءۚ َوٱللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ُمۡلُك ٱلسَّ ۡرِض َجِيٗعاۗ َولِلَّ

َ
ِف ٱۡل

) - بيّن حكم لفظ الجاللة )تفخيم - ترقيق( في اآليات اآلتية: 

السببالحكماآلية

ُ َجِيٗعا )- يَۡوَم َيۡبَعُثُهُم ٱللَّ
-( ُ ُبَنا ٱللَّ لَۡوَل ُيَعّذِ
ِ َورَُسوِلِۦۚ)- َذٰلَِك ِلُۡؤِمُنواْ بِٱللَّ
وَن)- ِٓي إَِلۡهِ ُتَۡشُ َ ٱلَّ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
-5ِ واْ َعن َسبِيِل ٱللَّ فََصدُّ
ۡرِضۗ 6-

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َولِلَّ

ِ َورَُسوِلِۦٓ 7- بََرآَءةٞ ّمَِن ٱللَّ
-8 ِۖ َيُٰبَنَّ َل تُۡشِۡك بِٱللَّ

))(  سورة املائدة، اآليات 17-14.
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َمَٰوِٰت )- ِي َلُۥ َما ِف ٱلسَّ ِ ٱلَّ  إَِلٰ ِصَرِٰط ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَِميِد ١ ٱللَّ
ۡرِض 1)-

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل قُِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّ

-(( َ ۡوَفٰ بَِما َعَٰهَد َعلَۡيُه ٱللَّ
َ
َوَمۡن أ

) - بيّن حكم لفظ الجاللة في اآلية اآلتية:

ۡو 
َ
ۡبَنآَءُهۡم أ

َ
ۡو أ

َ
َ َورَُسوَلُۥ َولَۡو َكنُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ ٱللَّ ﴿لَّ َتُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ

ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها  يََّدُهم بُِروٖح ّمِۡنُهۖ َوُيۡدِخلُُهۡم َجنَّ
َ
يَمَٰن َوأ ْوَلٰٓئَِك َكَتَب ِف قُلُوبِِهُم ٱۡلِ

ُ
ۡو َعِشرَيَتُهۡمۚ أ

َ
إِۡخَوَٰنُهۡم أ

ِ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن﴾)1) َلٓ إِنَّ ِحۡزَب ٱللَّ
َ
ِۚ أ ْوَلٰٓئَِك ِحۡزُب ٱللَّ

ُ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهۚ أ نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَهاۚ رَِضَ ٱللَّ

َ
ٱۡل

السببالحكمالكلمة

-(ِ يُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ
-(َ َحآدَّ ٱللَّ
-(ُ رَِضَ ٱللَّ
-(ِ ِحۡزُب ٱللَّ
-5ِ ِحۡزَب ٱللَّ

)- بيّن حكم الراء في الكلمات اآلتية:

السببالحكمالكلمة

لَّ تُۡدرُِكُه)-
ٱلّرَِيِٰح)-
َيۡغفِۡر لَُكۡم)-
يا َمْرَيُم اقنت)-
رِْسلُْتْم به5-

ُ
أ

الكوثَْر6-

سورة املجادلة، اآلية 22.  )((
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أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

يعرف أحرَف املدِّ الثالثة، ويعرف شطَها. . 1

مييّز بني املّد األصيّل واملّد الفرعّي. . 2

يعرف املواضع التي يسقط فيها املّد. . 3

 أحكاُم الَمدِّ

الدرس الثاني عشر





تعلمل ُديّل:
املدُّ هَو إطالُة الصوِت بأحِد أحرِف املدِّ الثالثِة، وهي:

ألٌف ساكنٌة مفتوٌح ما قبلََها:  - (

.(1(﴾ ۖ نَك ُذّرِيَّٗة َطّيَِبًة ُ ﴿قَاَل َرّبِ َهۡب ِل ِمن دلَّ
واٌو ساكنٌة مضموٌم ما قبلََها:  - (

.(2( ﴾ِ نَصاَر ٱللَّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ياٌء ساكنٌة مكسوٌر ما قبلََها:  - (

﴿َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء﴾ )3).

ِيُوَا

أحرف املّد

أقجام ُديّل:
: املدُّ األصيلُّ  - (

، َومُيَدُّ مبقداِر حركتنِي وصالً ووقفاً، وال يتوقَُّف عىل سبٍب ِمْن  ى باملدِّ الطبيعيِّ ويُسمَّ

همٍز أو سكوٍن:

ٰ َعَد َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلَقِديِم ﴾ )4). ﴿َحتَّ

))(  سورة آل عمران، اآلية 38.

))(  سورة الصف، اآلية 14.

))(  سورة األنعام، اآلية 88.

))(  سورة يس، اآلية 39.
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: املدُّ الفرعيُّ  - (

، ويقُع إذا جاَء بعَد حرِف املدِّ همزٌة أو سكوٌن هو ما زاَد عىل املدِّ الطبيعيِّ

َمـــآَء َرَفَعَها َوَوَضَع ٱلِۡمزَياَن﴾ )1). ﴿َوٱلسَّ
َها ٱلَّاُس﴾ )2). يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ال يأت بعده همزة وال سكون

يأت بعده همزة أو سكون

املدِّ
ميّد حركتنيأصيلٌّ

ميكن أن ميّد اكرث 
من حركتني فرعيٌّ

  تبصرٌة:
، إْن كان طبيعيّاً أو فرعياً، فإنّه يسقُط يف حالتني: أيُّ نوٍع ِمْن أنواِع املدِّ

إذا أىت بعد حرِف املدِّ همزُة وصٍل:  - (

﴿َوٱۡستََبَقا ٱۡلَاَب﴾)3).
﴿فَٱۡقُتلُواْ ٱلُۡمۡشِكنَِي﴾ )4) )حرف املّد هنا الواُو، ال األلف(.

َ ُمۡزِي ٱۡلَكٰفِرِيَن﴾ )5). نَّ ٱللَّ
َ
﴿َوأ

: إذا جاء الهمُز عىل حرِف املدِّ  - (

وَن﴾ )6). ِ إِلَّ ٱۡلَقۡوُم ٱۡلَخِٰسُ َمُن َمۡكَر ٱللَّ
ۡ
﴿فََل يَـــأ

.(7(﴾ َخَوۡيُكۡمۚ
َ
ۡصلُِحواْ َبنۡيَ أ

َ
َما ٱلُۡمــۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ فَأ ﴿إِنَّ

))(  سورة الرحمن، اآلية 7.

))(  سورة البقرة، اآلية 21.

))(  سورة يوسف، اآلية 25.

))(  سورة التوبة، اآلية 5.

)5(  سورة التوبة، اآلية 2.

)6(  سورة األعراف، اآلية 99.

)7(  سورة الحجرات، اآلية 10.
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لِّ  أحكاما ُديف

تطووقات

ۡثَنٰ َوثَُلَٰث َوُرَبَٰعۚ يَزِيُد  ۡجنَِحةٖ مَّ
َ
ْوِلٓ أ

ُ
ۡرِض َجاِعِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ رُُسًل أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ فَاِطرِ ٱلسَّ ﴿ٱۡلَۡمُد لِلَّ

ءٖ قَِديٞر﴾)1). ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ ِف ٱۡلَۡلِق َما يََشآُءۚ إِنَّ ٱللَّ

السببنوع املّدالكلمة

ألف ساكنة قبلها فتحة، وليس بعدها همٌز وال سكونطبيعيفَاِطرِ

َمَٰوِٰت واو ساكنة قبلها ضمة، وليس بعدها همٌز وال سكونطبيعيٱلسَّ

ألف ساكنة قبلها فتحة، وليس بعدها همٌز وال سكونطبيعيَجاِعِل

ألف ساكنة قبلها فتحة، وبعدها همزةفرعيٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ

ۡجنَِحةٖ
َ
ْوِلٓ أ

ُ
ياء ساكنة قبلها كرسة، وبعدها همزةفرعيأ

ۡثَنٰ ألف ساكنة قبلها فتحة، وليس بعدها همٌز وال سكونطبيعيمَّ

ألف ساكنة قبلها فتحة، وليس بعدها همٌز وال سكونطبيعيَوثَُلَٰث

ألف ساكنة قبلها فتحة، وليس بعدها همٌز وال سكونطبيعيَوُرَبَٰعۚ

ياء ساكنة قبلها كرسة، وليس بعدها همٌز وال سكونطبيعييَزِيُد

ۚ ألف ساكنة قبلها فتحة، وبعدها همزةفرعييََشآُء

ٰ ألف ساكنة قبلها فتحة، وليس بعدها همٌز وال سكونطبيعيَعَ

ياء ساكنة قبلها كرسة، وليس بعدها همٌز وال سكونطبيعيقَِديٞر

))(  سورة فاطر، اآلية 1.



ل 112 ُدّسيملا ُديوجت

تيارمن

تمارين حول المّد الطبيعّي والمّد الفرعّي:

نقرأ هذه الصفحَة مع متييز املّد الطبيعّي من املّد الفرعّي.

لِۡلُمتَّقِنَي  ۡت  ِعــدَّ
ُ
أ ۡرُض 

َ
َوٱۡل َمَٰوُٰت  ٱلسَّ َعۡرُضَها  وََجنٍَّة  ّبُِكۡم  رَّ ّمِن  َمۡغفَِرةٖ  إَِلٰ  ﴿وََسارُِعٓواْ 

ُيِبُّ   ُ َوٱللَّ ٱلَّاِسۗ  َعِن  َوٱۡلَعافنَِي  ٱۡلَغۡيَظ  َوٱۡلَكِٰظِمنَي  آءِ  َّ ــضَّ َوٱل آءِ  َّ ٱلــسَّ ِف  يُنفُِقوَن  ِيَن  ٱلَّ  ١٣٣
نُوبِِهۡم  ِلُ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ   َ ٱللَّ َذَكــُرواْ  نُفَسُهۡم 

َ
أ َظلَُمٓواْ  ۡو 

َ
أ َفِٰحَشًة  َفَعلُواْ  إَِذا  ِيــَن  َوٱلَّ  ١٣٤ ٱلُۡمۡحِسننَِي 

ّمِن  ۡغفَِرةٞ  مَّ َجَزآؤُُهم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ  ١٣٥ َيۡعلَُموَن  َوُهۡم  َفَعلُواْ  َما   ٰ َعَ واْ  يُِصُّ َولَۡم   ُ ٱللَّ إِلَّ  نُوَب  ٱلُّ َيۡغفُِر   َوَمن 

ۡجُر ٱۡلَعِٰملنَِي ١٣٦ قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكۡم ُسَنٞ 
َ
نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَهاۚ َونِۡعَم أ

َ
ٰٞت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل ّبِِهۡم وََجنَّ رَّ

بنَِي ١٣٧ َهَٰذا َبَياٞن ّلِلنَّاِس َوُهٗدى َوَموِۡعَظةٞ ّلِۡلُمتَّقِنَي  ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمَكّذِ
َ
فَِسرُيواْ ِف ٱۡل

ۡؤِمننَِي ١٣٩ إِن َيۡمَسۡسُكۡم قَۡرٞح َفَقۡد َمسَّ ٱۡلَقۡوَم قَۡرٞح  ۡعلَۡوَن إِن ُكنُتم مُّ
َ
نُتُم ٱۡل

َ
١٣٨ َوَل تَِهُنواْ َوَل َتَۡزنُواْ َوأ

ُ َل ُيِبُّ  ِيَن َءاَمُنواْ َوَيتَِّخَذ ِمنُكۡم ُشَهَدآَءۗ َوٱللَّ ُ ٱلَّ يَّاُم نَُداوِلَُها َبنۡيَ ٱلَّاِس َوِلَۡعلََم ٱللَّ
َ
ۥۚ َوتِۡلَك ٱۡل ّمِۡثلُُه
ٰلِِمنَي﴾)1).  ٱلظَّ

))(  سورة آل عمران، اآليات 140-133.
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ا
ق
ِّ
 ُديلُّ ُديّعل

أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

مييُِّز املدَّ املتَّصَل من املدِّ املنفصل. . 1

يعرف مقداَر مدِّ كلٍّ من املّدين. . 2

ه. . 3 يتعرّف إىل مدِّ البدل، ويعرف مقداَر مدِّ

 المدُّ المتعلُِّق بالهمِز

الدرس الثالث عشر





مقلمة

إذا جاَء بعَد حرِف املدِّ همزٌة، فإّما أْن يجتمَع املدُّ والهمزُة يف كلمٍة، وإما أْن ينفصال يف 

ى املدُّ منفصالً. ى املدُّ متَّصالً، وإذا انفصال يُسمَّ كلمتنِي: فإذا اتَّصال يُسمَّ

:
ا

صل
ت
ُديلُّ ُديّ

هو اتِّصاُل املدِّ والهمِز يف كلمٍة واحدٍة. ومُيدُّ مبقدار ) حركات.

وِج﴾ )1). َمآءِ َذاِت ٱلُۡبُ ﴿َوٱلسَّ
َل ُحۡسَنۢا َبۡعَد ُسوٓءٖ فَإِّنِ َغُفورٞ رَِّحيٞم﴾)2). ﴿إِلَّ َمن َظلََم ُثمَّ بَدَّ

ِيَن َكَفُرواْ﴾ )3). ۡوهُ ُزۡلَفٗة ِســٓي َٔــۡت وُُجوهُ ٱلَّ
َ
ا َرأ ﴿فَلَمَّ

:
ا

ُديلُّ ُديّهصل

هو أن يأت حرُف املدِّ يف آخِر الكلمِة األوىل وتأت همزُة القطعِ يف أوِل الكلمِة التي 

تليها. ومُيّد مبقدار ) حركات.

نزَِل﴾ )4).
ُ
ِيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ ﴿ٱلَّ

نَا بُِكۡمۖ ﴾)5). ۡ ﴿قَالُٓواْ إِنَّا َتَطريَّ
وَن﴾ )6). فََل ُتۡبِصُ

َ
نُفِسُكۡمۚ أ

َ
﴿َوفـِٓي أ

))(  سورة الربوج، اآلية 1.

))(  سورة النمل، اآلية 11.

))(  سورة امللك، اآلية 27.

))(  سورة البقرة، اآلية 4.

)5(  سورة يس، اآلية 18.

)6(  سورة الذاريات، اآلية 21.
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تبرصٌة:

ى مدَّ بدٍل، َوميدُّ حركتني: ، فإنَّ املدَّ هنا يُسمَّ إذا أتَِت الهمزُة قبَل حرِف املدِّ

ا﴾ )1). ٰلَِحِٰت َسَيۡجَعُل لَُهُم ٱلرَّۡحَمُٰن ُوّدٗ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ﴿إِنَّ ٱلَّ
َكٰوةِۖ ﴾)2). لَٰوةِ َو إِيَتآَء ٱلزَّ ﴿ِإَوقَاَم ٱلصَّ

تَِيَنا﴾ )3).
ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َقۡبِل أ

ُ
﴿قَالُٓواْ أ

املّد املتوّقف عىل همز

مّد بدلمّد منفصلمّد متّصل

))(  سورة مريم، اآلية 96.

))(  سورة األنبياء، اآلية 73.

))(  سورة األعراف، اآلية 129.
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تطووقات

ُكُل ٱلَّاُس 
ۡ
ا يَأ ۡرِض ِممَّ

َ
َمآءِ فَٱۡخَتلََط بِهِۦ َنَباُت ٱۡل نَزۡلَنُٰه ِمَن ٱلسَّ

َ
ۡنَيا َكَمآٍء أ َما َمَثُل ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ ﴿إِنَّ

ۡو 
َ
ۡمُرنَا َلًۡل أ

َ
تَىَٰهآ أ

َ
ُهۡم َقِٰدُروَن َعلَۡيَهآ أ نَّ

َ
ۡهلَُهآ أ

َ
يََّنۡت َوَظنَّ أ ۡرُض زُۡخُرَفَها َوٱزَّ

َ
َخَذِت ٱۡل

َ
ٰٓ إَِذآ أ نَۡعُٰم َحتَّ

َ
َوٱۡل

ُروَن﴾)1). ُل ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡوٖم َيَتَفكَّ ۡمِسۚ َكَذٰلَِك ُنَفّصِ
َ
َّۡم َتۡغَن بِٱۡل ن ل

َ
َنَهاٗرا فََجَعۡلَنَٰها َحِصيٗدا َكأ

السببنوع املّدالكلمة

ألف ساكنة وقبلها فتحة، وبعدها همزة يف كلمة واحدةمّد متّصلَكَمآٍء

َمآءِ ألف ساكنة وقبلها فتحة، وبعدها همزة يف كلمة واحدةمّد متّصلٱلسَّ

ٓ ٰٓ إَِذا ألف ساكنة وقبلها فتحة، وبعدها همزة يف بداية الكلمة الثانيةمّد منفصلَحتَّ

َخَذِت
َ
ألف ساكنة وقبلها فتحة، وبعدها همزة يف بداية الكلمة الثانيةمّد منفصلإَِذآ أ

ُهۡم نَّ
َ
ۡهلَُهآ أ

َ
ألف ساكنة وقبلها فتحة، وبعدها همزة يف بداية الكلمة الثانيةمّد منفصلأ

ٓ تَىَٰها
َ
ألف ساكنة وقبلها فتحة، وبعدها همزة يف بداية الكلمة الثانيةمّد منفصلَعلَۡيَهآ أ

ۡمُرنَا
َ
تَىَٰهآ أ

َ
ألف ساكنة وقبلها فتحة، وبعدها همزة يف بداية الكلمة الثانيةمّد منفصلأ

جاءت الهمزة قبل حرف املّد )ءا(مّد بدلٱٓأۡلَيِٰت

))(  سورة يونس، اآلية 24.
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تيارمن

تمارين حول أحكاِم المدِّ المتصِل والمدِّ المنفصِل ومدِّ البدل:

نقرأ هذه الصفحَة مع تطبيق أحكام املدِّ املتصِل واملدِّ املنفصِل ومدِّ البدل.  - (

ُهۡم  نَّ
َ
ا َفَعلُوهُ إِلَّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ َولَۡو أ وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيٰرُِكم مَّ

َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
﴿َولَۡو أ

ۡجًرا َعِظيٗما ٦٧ َولََهَديَۡنُٰهۡم 
َ
آ أ نَّ ُ َشدَّ تَۡثبِيٗتا ٦٦ ِإَوٗذا ٓأَّلَتۡيَنُٰهم ّمِن دلَّ

َ
َُّهۡم َوأ ا ل َفَعلُواْ َما يُوَعُظوَن بِهِۦ لََكَن َخرۡيٗ

يقِنَي  ّدِ ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱلَّبِّيِ َۧن َوٱلّصِ ۡنَعَم ٱللَّ
َ
ِيَن أ ْوَلٰٓئَِك َمَع ٱلَّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل فَأ ۡسَتقِيٗما ٦٨ َوَمن يُِطِع ٱللَّ ِصَرٰٗطا مُّ

ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ِ َعلِيٗما ٧٠ َيٰٓ ِۚ َوَكَفٰ بِٱللَّ ْوَلٰٓئَِك َرفِيٗقا ٦٩ َذٰلَِك ٱۡلَفۡضُل ِمَن ٱللَّ

ُ
ٰلِِحنَيۚ وََحُسَن أ َهَدآءِ َوٱلصَّ َوٱلشُّ

ِصيَبةٞ  َصَٰبۡتُكم مُّ
َ
َئَّ فَإِۡن أ َُبّطِ وِ ٱنفُِرواْ َجِيٗعا ٧١ ِإَونَّ ِمنُكۡم لََمن لَّ

َ
َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُكۡم فَٱنفُِرواْ ُثَباٍت أ

َّۡم تَُكۢن  ن ل
َ
ِ َلَُقولَنَّ َكأ َصَٰبُكۡم فَۡضٞل ّمَِن ٱللَّ

َ
َعُهۡم َشِهيٗدا ٧٢ َولَئِۡن أ ُكن مَّ

َ
َّ إِۡذ لَۡم أ ُ َعَ ۡنَعَم ٱللَّ

َ
قَاَل قَۡد أ

وَن  ِيَن يَۡشُ ِ ٱلَّ فُوَز فَۡوًزا َعِظيٗما ٧٣ ۞فَۡلُيَقٰتِۡل ِف َسبِيِل ٱللَّ
َ
ةٞ َيٰلَۡيتَِن ُكنُت َمَعُهۡم فَأ بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهۥ َمَودَّ

ۡجًرا َعِظيٗما﴾ )1).
َ
ۡو َيۡغلِۡب فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ أ

َ
ِ َفُيۡقَتۡل أ ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِۚ َوَمن يَُقٰتِۡل ِف َسبِيِل ٱللَّ ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ

بنّي نوع املد ومقدار مّده يف الكلامت اآلتية:  - (

مقدار املدنوع املدالكلمة

نُفَسُكۡم) -
َ
قُٓواْ أ

ا) - فَُكُوهُ َهنِٓي ٔٗ
ٰٓءِيَل) - إِۡسَر
ۡعَنٰقِِهۡم) -

َ
ِفٓ أ

َمآء5ِ - ٱلسَّ
َها ٱلَّاُس6 - يُّ

َ
أ َيٰٓ

ۡعُبُد7 -
َ
َلٓ أ

وتِيَنا ٱۡلعِۡلَم8 -
ُ
َوأ

َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلٰٗها َوِٰحًداۖ) -
َ
أ

))(  سورة النساء، اآليات 74-66.
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أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

ه. . 1 يتعرَّف إىل املدِّ الالزم، ويعرف مقدار مدِّ

يعرف ِقْسَمي املدِّ الالزم. . 2

ه، ومييِّز  . 3 يتعرَّف إىل مّد الصلة، ويعرف مقداَر مدِّ

الصلَة الكربى من الصلِة الصغرى.

لِة المدُّ الالزُم وَمدُّ الصِّ

الدرس الرابع عشر





: ُديلُّ ُدالكما
َي مــّداً  هو ما جاَء فيه بعَد حرِف الــمـــدِّ سكوٌن الزٌم ِمْن أصِل بُنيِة الكلمِة، وُسمِّ

ِه 6 حركاٍت. الزماً للـزوِم مـــدِّ

ويُقسُم املدُّ الالزُم إىل قسمنِي: كَلِِميٍّ وَحْريفٍّ، لكْن نحُن سوف نأخُذ املدَّ الالزَم الكلميَّ 

ِف. ِل واملخفَّ فقْط، بقسميِه: املثقَّ

ُل: المدُّ الالزُم الكلميُّ المثقَّ  - 1
ٌد يف الكلمة نفِسها، ومُيدُّ ستَّ حركاٍت لزوماً.  هو ما جاء فيه بعَد حرِف املدِّ حرٌف مشدَّ

َل بالتشديِد: الً« ألنَُّه ثُقِّ َي »كَلِِميّاً« ملجيِئِه يف كلمٍة واحدٍة، و»ُمثَقَّ َوُسمِّ

﴿ٱۡلَٓاقَُّة ١ َما ٱۡلَٓاقَُّة ﴾)1).
َها ٱۡلَجِٰهلُوَن ﴾ )2). يُّ

َ
ۡعُبُد أ

َ
ُمُرٓونّـِٓي أ

ۡ
ِ تَأ َفَغرۡيَ ٱللَّ

َ
﴿قُۡل أ

ِ َوقَۡد َهَدىِٰنۚ ﴾ )3). ـٓونّـِي ِف ٱللَّ ـٰٓجُّ ـَ ُت
َ
﴿قَاَل أ

ُف: المدُّ الالزُم الكلميُّ المخفَّ  - 2
هو ما جاَء فيِه بعَد حرِف املدِّ سكوٌن الزٌم يف كلمٍة، ومُيدُّ ستَّ حركاٍت. 

وملْ يرْد يف القرآِن إاّل يف كلمٍة واحدٍة، كُرِّرَْت مرتنِي يف سورِة يونس:

ُثمَّ إَِذا َما َوَقَع َءاَمنُتم بِهِۦٓۚ َءٓاۡلَٰٔـَن َوقَۡد ُكنُتم بِهِۦ تَۡسَتۡعِجلُوَن ﴾ )4).
َ
﴿أ

﴿َءٓاۡلَٰٔـَن َوقَۡد َعَصۡيَت َقۡبُل َوُكنَت ِمَن ٱلُۡمۡفِسِديَن ﴾ )5).

))(  سورة الحاقة، اآليتان 2-1.

))(  سورة الزمر، اآلية 64.

))(  سورة األنعام، اآلية 80.

))(  سورة يونس، اآلية 51.

)5(  سورة يونس، اآلية 91.
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املدُّ الالزُم الَكلِِمّي

ٌف ٌلمخفَّ مثقَّ

لِة: ملُّ ُدصِّ

هو مدُّ هاِء الضمريِ املفرِد الغائِب املذكَِّر املتحرِّكِة بضمٍّ أو كرٍس، والواقعِة بني متحرِّكَنِي. 

فتوَصـُل بـ »واٍو« إذا كانت مضمومًة، وتوصُل بـ »يـاٍء« إذا كانت مكسـورًة.

لِة: أقجاما مّل ُدصِّ

لِة الصغرى: مدُّ الصِّ  - (

هو أْن تأتَ هــــــاُء الضـمـيـِر متحرِّكًة بني متحرِّكنِي، وال يأت بعدها هــمــــٌز. ومُتدُّ 

مقداَر حركتني وصالً:

ٰلِِحنَي ﴾ )1) - تُقرأ هكذا )إنّهو من(. ﴿ إِنَُّهۥ ِمَن ٱلصَّ
ۚ ﴾  )2) - تُقرأ هكذا )لنورهي من(. ُ ِلُورِهِۦ َمن يََشآُء ﴿ َيۡهِدي ٱللَّ

لِة الكربى: مدُّ الصِّ  - (

هو أن تأتَ هــاُء الضـمـيـِر متحرِّكًة بني متحرّكَنِي، ويأت بعَدها هـمــزُة قطعٍ. ومُتدُّ 

مقداَر أربعِ حركات:

ۥٓ إِۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَب﴾  )3)- تُقرأ هكذا )لهو إسحاق(، مع مّد الواو ) حركات. ﴿َوَوَهۡبَنا لَـُه
ۡرَبعِنَي َلۡلَٗةۚ﴾-)4) - تُقرأ هكذا )ربهي أربعني(، مع مّد الياء ) حركات.

َ
﴿َفَتمَّ ِميَقُٰت َرّبِهِۦٓ أ

))(  سورة األنبياء، اآلية 75.

))(  سورة النور، اآلية 35.

))(  سورة األنعام، اآلية 84.

))(  سورة األعراف، اآلية 142.



123 لِة لُّ ُدصِّ ُديلُّ ُدالكما ومف

مدُّ الصلِة

مدُّ صلٍة كربىمدُّ صلٍة صغرى

مثاٌل يجمُع قسَمي مدِّ الصلة:
ۥٓ إِلَّ َخَساٗرا﴾)1). هُ َّۡم يَزِۡدهُ َمالُـُهۥ َوَودَلُ َبُعواْ َمن ل ُهۡم َعَصۡوِن َوٱتَّ ﴿قَاَل نُوٞح رَّّبِ إِنَّ

: ال مّد )ألّن ما قبلها ساكن(. يَزِۡدهُ َماُلُ
: صلة صغرى. هُ َماُلُۥ َوَودَلُ

: صلة كربى.
ۥٓ إِلَّ هُ َوَودَلُ

))(  سورة نوح، اآلية 21.
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تطووقات

ن يََشآَء َرّبِ 
َ
أ  ٓ َخاُف َما تُۡشُِكوَن بِهِۦٓ إِلَّ

َ
أ َوقَۡد َهَدىِٰنۚ َوَلٓ   ِ ٓوّنِ ِف ٱللَّ جُّ تَُحٰٓ

َ
ۥۚ قَاَل أ ُهۥ قَۡوُمُه ﴿وََحآجَّ

ُروَن﴾)1) فََل َتَتَذكَّ
َ
ٍء ِعۡلًماۚ أ اۚ وَِسَع َرّبِ ُكَّ َشۡ َشۡي ٔٗ

ۡكَثُُهم 
َ
ۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِيَن ٦٦ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَليَٗةۖ َوَما َكَن أ

َ
ۡجَعِنَي ٦٥ ُثمَّ أ

َ
ۥٓ أ َعُه جنَۡيَنا ُموَسٰ َوَمن مَّ

َ
﴿َوأ

َما  َوقَۡوِمهِۦ  بِيهِ 
َ
ِل قَاَل  إِۡذ   ٦٩ إِبَۡرٰهِيَم   

َ
َنَبأ َعلَۡيِهۡم  َوٱتُۡل   ٦٨ ٱلرَِّحيُم  ٱۡلَعزِيُز  لَُهَو  َربََّك  ِإَونَّ   ٦٧ ۡؤِمننَِي  مُّ

َتۡعُبُدوَن﴾)2).
السببنوع المّدالكلمة

ُه ألف ساكنة وقبلها فتحة وبعدها شّدةمّد الزموََحآجَّ

ٓوّنِ جُّ تَُحٰٓ
َ
ألف ساكنة وقبلها فتحة وبعدها شّدةمّد الزمأ

ٓوّنِ جُّ تَُحٰٓ
َ
واو ساكنة وقبلها ضمة وبعدها شّدةمّد الزمأ

ۡجَعِنَي
َ
ۥٓ أ َعُه هاء الضمري املتحركة بني متحركني، وبعدها همزةمّد صلة كربىمَّ

بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ
َ
ألّن ما قبل هاء الضمري ساكنال مّدِل

هاء الضمري املتحركة بني متحركني، وليس بعدها همزةمّد صلة صغرىَوقَۡوِمهِۦ َما

))(  سورة األنعام، اآلية 80.

))(  سورة الشعراء، اآليات 70-65.
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تيارمن

تمارين حول أحكاِم المدِّ الالزم ومّد الصلة:

) - نقرأ هذه الصفحَة مع تطبيق أحكام املدِّ الالزم ومّد الصلة.

ٰٓءِيَل  ِيَن َل َيۡعلَُموَن ٨٩ ۞َوَجَٰوۡزنَا بِبَِنٓ إِۡسَر ۡعَوتُُكَما فَٱۡسَتقِيَما َوَل تَتَّبَِعآّنِ َسبِيَل ٱلَّ ِجيَبت دَّ
ُ
﴿قَاَل قَۡد أ

ِٓي َءاَمَنۡت  نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ٱلَّ
َ
ۡدَرَكُه ٱۡلَغَرُق قَاَل َءاَمنُت أ

َ
ٰٓ إَِذآ أ ۡتَبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن وَُجُنوُدهُۥ َبۡغٗيا وََعۡدًواۖ َحتَّ

َ
ٱۡلَۡحَر فَأ

يَك  نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمنَي ٩٠ َءٓاۡلَٰٔـَن َوقَۡد َعَصۡيَت َقۡبُل َوُكنَت ِمَن ٱلُۡمۡفِسِديَن ٩١ فَٱۡلَۡوَم ُنَنّجِ
َ
ٰٓءِيَل َوأ بِهِۦ َبُنٓواْ إِۡسَر

 
َ
أ ٰٓءِيَل ُمَبوَّ نَا بَِنٓ إِۡسَر

ۡ
بَِبَدنَِك ِلَُكوَن لَِمۡن َخۡلَفَك َءايَٗةۚ ِإَونَّ َكثرِٗيا ّمَِن ٱلَّاِس َعۡن َءاَيٰتَِنا لََغٰفِلُوَن ٩٢ َولََقۡد بَوَّأ

ٰ َجآَءُهُم ٱۡلعِۡلُمۚ إِنَّ َربََّك َيۡقِض بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ فِيَما َكنُواْ  ّيَِبِٰت َفَما ٱۡخَتلَُفواْ َحتَّ ِصۡدٖق َوَرزَۡقَنُٰهم ّمَِن ٱلطَّ
ِيَن َيۡقَرُءوَن ٱۡلِكَتَٰب ِمن َقۡبلَِكۚ لََقۡد َجآَءَك ٱۡلَقُّ  نَزۡلَآ إَِلَۡك فَۡس َِٔل ٱلَّ

َ
آ أ فِيهِ َيَۡتلُِفوَن ٩٣ فَإِن ُكنَت ِف َشّكٖ ّمِمَّ

ِ َفَتُكوَن ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن ٩٥  بُواْ أَِبَيِٰت ٱللَّ ِيَن َكذَّ ّبَِك فََل تَُكوَننَّ ِمَن ٱلُۡمۡمَتِيَن ٩٤ َوَل تَُكوَننَّ ِمَن ٱلَّ ِمن رَّ
ِلَم﴾)1). 

َ
ٰ يََرُواْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡل ۡت َعلَۡيِهۡم َكَِمُت َرّبَِك َل يُۡؤِمُنوَن ٩٦ َولَۡو َجآَءۡتُهۡم ُكُّ َءايٍَة َحتَّ ِيَن َحقَّ إِنَّ ٱلَّ

)- بنّي نوع املد ومقدارَه يف الكلامت اآلتية:

مقدار المدنوع المدالكلمة

آءٖۖ ) - ُ َخلََق ُكَّ َدٓابَّةٖ ّمِن مَّ َوٱللَّ
ن لَّن َيُوَر ) -

َ
إِنَُّهۥ َظنَّ أ

إَِلۡهِ ٱلَۡمِصرُي ) -
ۥٓ إِلَّ ُهَوۖ ) - فََل َكِشَف َلُ
َءٓاۡلَٰٔـَن َوقَۡد ُكنُتم بِهِۦ تَۡسَتۡعِجلُوَن 5 -
َوَقٰتِلُواْ ٱلُۡمۡشِكنَِي َكٓافَّٗة 6 -
إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡبُّ ٱلرَِّحيُم 7 -
ُة 8 - آخَّ فَإَِذا َجآَءِت ٱلصَّ

))(  سورة يونس، اآليات 97-89.
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 وُابّلُءا

ا
ُديقل

أهلُف ُدلرا

م مع نفامة هذُ ُدلرا أن:
ّ
ِلى ُديّعل

يعرف أهمية دراسة علم الوقف واالبتداء. . 1

مسموَحني،  . 2 واالبتداُء  الوقُف  يكون  متى  يدرك 

ومتى يكونا ممنوَعني.

يتعرَّف إىل رموز الوقف، ومعنى كلِّ رمٍز منها. . 3

الوقُف واالبتداُء

الدرس الخامس عشر 





مقلمة:

البالغِة  أمرُي  الرتتيل، حسبَام عرَّفَُه  ِمْن حيُث األهميَُّة، نصَف  الوقُف واالبتداُء،  يُعترُب 

Q، حيُث قاَل يف تعريِف الرتتيِل: اإلماُم عيلٌّ

الترتيُل: تجويُد الحروِف ومعرفُة الوقوف.

واضحَة  الجملُة  تكوَن  حتى  واالبتداِء،  الوقِف  عمليَِّة  ضبَط  تعني  الوقوِف  فمعرفة 

املعنى دوَن خلٍل.

طبعاً هناَك تفصيالٌت عديدٌة يف ما يخصُّ الوقَف واالبتداَء، لكْن نحن سوَف نقتُص 

عىل قسمنِي فقْط ِمَن الوقِف واالبتداِء: قسٌم مسموٌح، وآخُر ممنوٌع.

االبتداء

ممنوعمسموح

الوقف

ممنوعمسموح

، نبدأُ من أوَِّل اآليِة وننتهي عند آخرِها؛ أْي نقُف عىل  بدايًة نقوُل: إنَّنا، وبشكٍل طبيعيٍّ

نهايِة اآليِة.

لكْن، إذا كانِت اآليُة طويلًة، فكيف يكوُن الوقُف واالبتداُء؟

هنا، ال بدَّ ِمْن مراعاِة معنى الجملِة املوقوِف عليها عند الوقِف؛ فال نقُف عىل كلمٍة 

تخلُّ باملعنى، أو نبدأُ بكلمٍة تخلُّ مبعنى اآليِة أيضاً.



ل 130 ُدّسيملا ُديوجت

ِة ُديقِل:  ضوِط ِيلوت
ف

 حيل
ٌ
أمثلة

ا  نَّ لَُهم مَّ
َ
ِيَن لَۡم يَۡسَتِجيُبواْ َلُۥ لَۡو أ ۚ َوٱلَّ ِيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرّبِِهُم ٱۡلُۡسَنٰ املثال األول: قال تعاىل: ﴿ لِلَّ

 (1(﴾ ۡرِض َجِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ َلۡفَتَدۡواْ بِهِۦٓۚ
َ
ِف ٱۡل

لله ومل  الذين مل يستجيبوا  )لَُه( فإّن ذلك سيرتتب عليه اشرتاك  لو وقفنا عىل كلمة 

يذعنوا ألحكامه مع الذين استجابوا له وأذعنوا ألوامره ونواهيه يف الجزاء، وال شك أن هذا 

االشرتاَك باطٌل.

فالوقُف الصحيح يجب أن يكون عىل كلمة )الُْحْسَنى(.

َّۡواْ فَإِنََّما َعلَۡيَك ٱۡلََلُٰغۗ﴾)2)  ْۖ ِإَّون تََول ۡسلَُمواْ َفَقِد ٱۡهَتَدوا
َ
املثال الثاين: قال تعاىل: ﴿ فَإِۡن أ

لو وقفنا يف هذه اآلية عىل كلمة )تََولَّْواْ(، فإّن هذا يرتتب عليه التسوية يف االهتداء بني 

َمن أسلم وَمن توىّل عن الله، وهذا املعنى بنّي الفساد.

فالوقُف الصحيُح يجب أن يكون عىل كلمة )اْهتََدواْ(.

ِة ُابّلُء:  ضوِط ِيلوت
ف

 حيل
ٌ
أمثلة

َ ُهَو ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡرَيَمۚ ﴾)3)  ِيَن قَالُٓواْ إِنَّ ٱللَّ املثال األول: قال تعاىل: ﴿ لََّقۡد َكَفَر ٱلَّ

هنا لو ابتدأنا من كلمة )إّن اللَه( لكاَن إقراراً بأّن اللَه هو املسيُح ابُن مريم! )تعاىل 

الله عن ذلك علواً كبرياً(.
(4(﴾ 

ُ َلٓ إِنَُّهم ّمِۡن إِۡفِكِهۡم َلَُقولُوَن ١٥١ َودَلَ ٱللَّ
َ
املثال الثاين: قال تعاىل: ﴿ أ

وهنا أيضاً لو ابتدأنا من كلمة )َولََد اللُه( لكاَن إقراراً بأّن للِه ولداً )والعياذ بالله(! قال 

.(5(﴾ 

تعاىل: ﴿ لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُودَلۡ

نذكرُها  وسوف  ستٌَّة،  َعَدُدها  واالبتداِء،  للوقِف  رموزاً  التجويِد  علامُء  وضَع  لذلك 

يتها. وال بدَّ للقارِئ أْن يلتزَم بها. بالتفصيِل ألهمِّ

))(  سورة الرعد، اآلية 18 .

))(  سورة آل عمران، اآلية 20.

))(  سورة املائدة، اآلية 17.

))(  سورة الصافّات، اآليتان 152-151.

)5( سورة اإلخالص، اآلية 3.
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ا
ُديقل

 ُديقِل:
ا
رميك

، وال يتَّضُح إاّل بالوقِف، وقْد   : عالمُة الوقِف الالزِم، وتوضُع حيُث يكوُن املعنى قْد تمَّ

يؤدِّي عدُم الوقِف يف هذه املواضعِ إىل التباِس املعنى.

ءٖ نُُّكٍر ﴾)1). اِع إَِلٰ َشۡ ﴿ َفَتَولَّ َعۡنُهۡمۘ يَۡوَم يَۡدُع ٱدلَّ
ل : عالمُة الوقِف املمنوِع، بحيث ال يجوز الوقُف عىل الكلمة واالبتداُء مبا بعدها.

ِيَن َتَتَوفَّىُٰهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َطّيِبنَِي يُقولُوَن َسَلٌٰم َعلَۡيُكُم﴾ )2). ﴿ٱلَّ
 : عالمُة الوقِف الجائِز مَع أولويَِّة الوصِل.

وَن ﴾)3). ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ٰلَِحِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ﴿ َوٱلَّ

 : عالمُة الوقِف الجائِز مَع أولويَِّة الوقِف.

ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِ ُهُم ٱۡلَفآئُِزون﴾)4).
َ
ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِۗ أ

َ
ۡصَحُٰب ٱلَّارِ َوأ

َ
﴿َل يَۡسَتوِٓي أ

ج: عالمُة الوقِف الجائِز دوَن أولويٍَّة للوصِل أو الوقِف.

ُ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَفِٰسقِنَي ﴾)5). ُ قُلُوَبُهۡمۚ َوٱللَّ َزاَغ ٱللَّ
َ
ا َزاُغٓواْ أ ﴿ فَلَمَّ

: عالمُة تَعانُِق الوقِف، ِبحيُث إذا وقَف القارئُ عىل أحِد املوضعنِي فال يقف عىل   
املوضع الثاين. وهي تدلُّ عىل جواِز الوقِف عىل أحِدهام .

كام أنه يجوُز عدُم الوقِف عىل أيٍّ ِمَن املوضعنِي:

﴿ َذٰلَِك ٱۡلِكَتُٰب َل َرۡيَبۛ فِيهِۛ ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِنَي ﴾)6).
ويجوز  )فيه(،  كلمة  الوقف عىل  دون  )ريب( من  كلمة  الوقف عىل  يجوز  اآلية  ففي هذه 

الوقف عىل كلمة )فيه( من دون الوقف عىل كلمة )ريب(، كام يجوز قراءة اآلية كلها بنفٍس واحد.

أّما إذا كانِت اآليُة طويلًة، ومل يكن هناك رمٌز ِمْن هذِه الرموِز للوقِف عليِه، فإنَّنا نختاُر 

لًة للمعنى، ونقُف عليها، ثمَّ نعيُد من الكلمة التي يحسن االبتداُء بها، ونكمل اآلية. كلمًة مكمِّ

))(  سورة القمر، اآلية 6.

))(  سورة النحل، اآلية 32.

))(  سورة البقرة، اآلية 82.

))(  سورة الحرش، اآلية 20.

)5(  سورة الصف، اآلية 5.

)6(  سورة البقرة، اآلية 2.
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تطووقات

نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَها بِإِۡذِن َرّبِِهۡمۖ 
َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل ٰلَِحِٰت َجنَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ۡدِخَل ٱلَّ

ُ
﴿َوأ

ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡعَها ِف 
َ
ُ َمَثٗل َكَِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَرةٖ َطّيَِبٍة أ لَۡم تََر َكۡيَف َضََب ٱللَّ

َ
َتِيَُّتُهۡم فِيَها َسَلٌٰم ٢٣ أ

َمآءِ﴾)1) ٱلسَّ
اآلية 23:

نَۡهُٰر ﴾، ثم نعيد من عند 
َ
 إذا مل نستطع قراءة اآلية حتى آخرها، نقف عىل كلمة ﴿ ٱۡل

نَۡهُٰر ﴾ إىل كلمة ﴿ َرّبِِهۡمۖ ﴾ ومن ثم نكمل حتى نهاية اآلية.
َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل ﴿َجنَّ

اآلية 24:

إذا مل نستطع قراءة اآلية حتى آخرها، نقف عىل كلمة ﴿ َكَشَجَرةٖ َطّيَِبٍة ﴾، ومن ثم نعيد 

من عند ﴿ َكَشَجَرةٖ َطّيَِبٍة ﴾ حتى نهاية اآلية.

))(  سورة إبراهيم، اآليتان 24-23.
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ا
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تيارمن

 ُديقِل وُابّلُِء:
ف

تيارمنا حيل

نقرأ هذه الصفحَة مع مراعاِة َمحالِّ الوقِف واالبتداِء.

ارِقَُة  ارُِق َوٱلسَّ قِيٞم ٣٧ َوٱلسَّ َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ ِمۡنَهاۖ  َوَما ُهم بَِخٰرِِجنَي  ِمَن ٱلَّارِ  ن َيۡرُُجواْ 
َ
﴿يُرِيُدوَن أ

ۡصلََح 
َ
ُ َعزِيٌز َحِكيٞم ٣٨ َفَمن تَاَب ِمۢن َبۡعِد ُظۡلِمهِۦ َوأ ِۗ َوٱللَّ يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََكٰٗل ّمَِن ٱللَّ

َ
فَٱۡقَطُعٓواْ أ

ُب َمن  ۡرِض ُيَعّذِ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َ َلُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ نَّ ٱللَّ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
َ َغُفورٞ رَِّحيٌم ٣٩ أ َ َيُتوُب َعلَۡيهِۚ إِنَّ ٱللَّ فَإِنَّ ٱللَّ

ِف  يَُسٰرُِعوَن  ِيَن  ٱلَّ َيُۡزنَك  َل  ٱلرَُّسوُل  َها  يُّ
َ
أ قَِديٞر ٤٠ ۞َيٰٓ ءٖ  َشۡ  ِ

ُكّ  ٰ َعَ  ُ َوٱللَّ يََشآُءۗ  لَِمن  َوَيۡغفُِر  يََشآُء 
ُٰعوَن  ُٰعوَن لِۡلَكِذِب َسمَّ ْۛ َسمَّ ِيَن َهاُدوا ۡفَوٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوُبُهۡمۛ َوِمَن ٱلَّ

َ
ِيَن قَالُٓواْ َءاَمنَّا بِأ ٱۡلُكۡفرِ ِمَن ٱلَّ

َّۡم تُۡؤتَۡوهُ  وتِيُتۡم َهَٰذا فَُخُذوهُ ِإَون ل
ُ
تُوَكۖ ُيَّرِفُوَن ٱۡلَكَِم ِمۢن َبۡعِد َمَواِضعِهۦِۖ َيُقولُوَن إِۡن أ

ۡ
لَِقۡوٍم َءاَخرِيَن لَۡم يَأ

ن ُيَطّهَِر قُلُوَبُهۡمۚ 
َ
ُ أ ِيَن لَۡم يُرِدِ ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
اۚ أ ِ َشۡي ًٔ ُ فِۡتنََتُهۥ فَلَن َتۡملَِك َلُۥ ِمَن ٱللَّ ْۚ َوَمن يُرِدِ ٱللَّ فَٱۡحَذُروا

ۡنَيا ِخۡزٞيۖ َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٞم﴾)1). لَُهۡم ِف ٱدلُّ

))(  سورة املائدة، اآليات 41-37.
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ت
 ُدض

ا
ُِطالحات

بط اصطالحاُت الضَّ

ملحق





 اصطالحاُت الضبِط هي عبارٌة عن رموٍز اصطالحيٍَّة، أدرَجها علامُء التجويِد تسهيالً عىل 

القارِئ. وهي ليست موجودًة يف جميعِ املصاحِف، بل تختلُف بني مصحٍف وآخر؛ لذلك 

عمَد العلامُء إىل ذكرها يف نهايِة كلِّ مصحٍف. وإليَك ذكرَها وبيانَها:

1 - الميُم الطويلُة: م
فوَق النوِن الساكنِة، من دوِن السكوِن، أو بدَل الحركِة الثانيِة مـَِن التنويِن:

تـدلُّ عىل قلِب النوِن أو التنويِن ميامً:

ن يُوَصَل﴾)1).	 
َ
ُ بِهِۦٓ أ َمَر ٱللَّ

َ
ِ ِمۢن َبۡعِد ِميَثٰقِهِۦ َوَيۡقَطُعوَن َمآ أ ِيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱللَّ ﴿ٱلَّ

َل َسآئُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع﴾)2).	 
َ
﴿َسأ

2 - األحرُف الصغيرُة: ۥ    ۧ     ٰ   ۨ  
ُوضعت للداللِة عىل النطِق بالحروِف املرتوكِة:

ۡيَطُٰن ِلُۡبِدَي لَُهَما َما وُۥرَِي َعۡنُهَما ِمن َسۡوَٰءتِِهَما﴾)3).	  ﴿فَوَۡسوََس لَُهَما ٱلشَّ
ۡيِف﴾)4).	  َتآءِ َوٱلصَّ ﴿إِۦَلٰفِِهۡم رِۡحلََة ٱلّشِ
ٰلِِحنَي﴾ )5).	  َل ٱۡلِكَتَٰبۖ َوُهَو َيَتَولَّ ٱلصَّ ِي نَزَّ ُ ٱلَّ ﴿إِنَّ َوَيِّۧـِل ٱللَّ
ۚ َوَكَذٰلَِك نُـِۨج ٱلُۡمۡؤِمننَِي﴾)6).	  ﴿فَٱۡسَتَجۡبَنا َلُۥ َوجَنَّۡيَنُٰه ِمَن ٱۡلَغّمِ

))(  سورة البقرة، اآلية 27.

))(  سورة املعارج، اآلية 1.

))(  سورة األعراف، اآلية 20.

))(  سورة قريش، اآلية 2.

)5(  سورة األعراف، اآلية 196.

)6(  سورة األنبياء، اآلية 88.
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ٓ   : 3 - إشارُة المدِّ
للّداللِة عىل لزوِم املدِّ الزائِد: املتّصِل، املنفصِل، الالزِم

ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱثلََّمَرِٰت رِزٗۡقا لَُّكۡمۖ﴾)1).	 
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
﴿َوأ

ِٰبِيَن﴾)2).	  َ َمَع ٱلصَّ لَٰوةِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡبِ َوٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡمَثالُُكۚم﴾)3).	 
َ
َمٌم أ

ُ
ٓ أ ۡرِض َوَل َطٰٓئِرٖ يَِطرُي ِبََناَحۡيهِ إِلَّ

َ
﴿َوَما ِمن َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل

ْكُت: ۜ  4 - السَّ
هو حبُس النَفِس قليالً بنيَِّة إكامِل القراءِة، ِمْن دوِن أخِذ نَفٍس. ويُرَمُز لُه بحرِف )س( 

صغريٍ فوقَُه. وذلَك يف أربعِة مواضَع يف القرآِن الكريِم:

ُنِذَر 	  ُۥ ِعوََجۜا ١ َقّيِٗما ّلِ ٰ َعۡبِدهِ ٱۡلِكَتَٰب َولَۡم َيَۡعل لَّ نَزَل َعَ
َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ سورة الكهف: ﴿ٱۡلَۡمُد لِلَّ

ٰلَِحِٰت﴾....)4). ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلصَّ َ ٱلُۡمۡؤِمننَِي ٱلَّ نُۡه َوُيبَّشِ ُ ٗسا َشِديٗدا ّمِن دلَّ
ۡ
بَأ
ۡرقَِدنَۜا  َهَٰذا َما وََعَد ٱلرَّۡحَمُٰن َوَصَدَق ٱلُۡمۡرَسلُوَن﴾)5).	  سورة يس: ﴿قَالُواْ َيَٰوۡيلََنا َمۢن َبَعَثَنا ِمن مَّ

سورة القيامة: ﴿َوقِيَل َمنۡۜ َراٖق﴾)6).	 

ا َكنُواْ يَۡكِسُبوَن﴾)7).	  ٰ قُلُوبِِهم مَّ ۖ بَلۡۜ َراَن َعَ سورة املطففني: ﴿َكَّ

5 - سجدُة التالوِة:
هي سجدٌة واحدٌة بعَد تالوِة آيٍة من آياِت السجدِة. وآياُت السجداِت يف القرآِن خمَس 

عرشَة آيًة، إالَّ أنَّ السجوَد واجٌب عنَد قراءِة أو استامِع أربعٍة منها، وهي اآلياُت املوجودُة 

لْت، النجم، العلق. يف السوِر اآلتيِة: السجدة، فُصِّ

))(  سورة البقرة، اآلية 22.

))(  سورة البقرة، اآلية 153.

))(  سورة األنعام، اآلية 38.

))(  سورة الكهف، اآلية 1.

)5(  سورة يس، اآلية 52.

)6( سورة القيامة، اآلية 27.

)7( سورة املطففني، اآلية 14.
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ت
 ُدض

ا
ُِطالحات

تطووقات

اِق ٢٩ إَِلٰ َرّبَِك  اُق بِٱلسَّ ِت ٱلسَّ نَُّه ٱۡلفَِراُق ٢٨ َوٱۡلَفَّ
َ
اِقَ ٢٦ َوقِيَل َمنۡۜ َراٖق ٢٧ َوَظنَّ أ َ ٓ إَِذا بَلََغِت ٱلتَّ ﴿َكَّ  -(

(1(﴾ يٰٓ ۡهلِهِۦ َيَتَمطَّ
َ
ٰ ٣٢ ُثمَّ َذَهَب إَِلٰٓ أ َب َوتََولَّ ٰ ٣١ َوَلِٰكن َكذَّ َق َوَل َصلَّ يَۡوَمئٍِذ ٱلَۡمَساُق ٣٠ فََل َصدَّ

َمنۡۜ َراٖق: السكت عىل كلمة )َمن(، ومن ثم إكامل كلمة )راق(.
ءٖ نُُّكٍر﴾)2). اِع إَِلٰ َشۡ ﴿َفَتَولَّ َعۡنُهۡمۘ يَۡوَم يَۡدُع ٱدلَّ  -(

َعۡنُهۡمۘ يَۡوَم: لزوم الوقف عىل كلمة )عنهم(، لتفادي تغيري املعنى.

))(  سورة القيامة، اآليات 33-26.

))(  سورة القمر، اآلية 6.
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تيارمن

تماريُن حوَل مصطلحات الضبط:

نقرأ هذه الصفحَة مع مراعاِة مصطلحاِت الضبط.

يَۡوَمئِٖذ  َوۡيٞل  ۡرقُومٞ ٩  مَّ كَِتٰٞب  نٞي ٨  ِسّجِ َما  ۡدَرىَٰك 
َ
أ َوَمآ  نٖي ٧  ِسّجِ لَِف  ارِ  ٱۡلُفجَّ كَِتَٰب  إِنَّ   ٓ ﴿َكَّ

ثِيٍم ١٢ إَِذا ُتۡتَلٰ َعلَۡيهِ 
َ
ُب بِهِۦٓ إِلَّ ُكُّ ُمۡعَتٍد أ بُوَن بَِيۡوِم ٱدّلِيِن ١١ َوَما يَُكّذِ ِيَن يَُكّذِ بنَِي ١٠ ٱلَّ ّلِۡلُمَكّذِ

ّبِِهۡم يَۡوَمئِٖذ  ٓ إِنَُّهۡم َعن رَّ ا َكنُواْ يَۡكِسُبوَن ١٤ َكَّ ٰ قُلُوبِِهم مَّ ۖ بَلۡۜ َراَن َعَ لنَِي ١٣ َكَّ وَّ
َ
َسِٰطرُي ٱۡل

َ
َءاَيُٰتَنا قَاَل أ

ٓ إِنَّ كَِتَٰب  بُوَن ١٧ َكَّ ِي ُكنُتم بِهِۦ تَُكّذِ ُهۡم لََصالُواْ ٱۡلَِحيِم ١٦ ُثمَّ ُيَقاُل َهَٰذا ٱلَّ ََّمۡحُجوُبوَن ١٥ ُثمَّ إِنَّ ل
بَۡراَر لَِف 

َ
ُبوَن ٢١ إِنَّ ٱۡل ۡرقُومٞ ٢٠ يَۡشَهُدهُ ٱلُۡمَقرَّ ۡدَرىَٰك َما ِعّلِيُّوَن ١٩ كَِتٰٞب مَّ

َ
بَۡرارِ لَِف ِعّلِّينَِي ١٨ َوَمآ أ

َ
ٱۡل

ُۡتوٍم ٢٥  يُۡسَقۡوَن ِمن رَِّحيٖق مَّ ةَ ٱلَّعِيِم ٢٤  نَۡضَ َتۡعرُِف ِف وُُجوهِِهۡم  يَنُظُروَن ٢٣  َرآئِِك 
َ
ٱۡل نَعِيٍم ٢٢ َعَ 

ُبوَن  ِخَتُٰمُهۥ ِمۡسٞكۚ َوِف َذٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس ٱلُۡمَتَنٰفُِسوَن ٢٦ َوِمَزاُجُهۥ ِمن تَۡسنِيٍم ٢٧ َعۡيٗنا يَۡشَُب بَِها ٱلُۡمَقرَّ
واْ بِِهۡم َيَتَغاَمُزوَن ٣٠ ِإَوَذا ٱنَقلَُبٓواْ إَِلٰٓ  ِيَن َءاَمُنواْ يَۡضَحُكوَن ٢٩ ِإَوَذا َمرُّ ۡجَرُمواْ َكنُواْ ِمَن ٱلَّ

َ
ِيَن أ ٢٨ إِنَّ ٱلَّ

رِۡسلُواْ َعلَۡيِهۡم َحٰفِِظنَي ٣٣ فَٱۡلَۡوَم 
ُ
ُّوَن ٣٢ َوَمآ أ ُؤَلٓءِ لََضٓال ۡوُهۡم قَالُٓواْ إِنَّ َهٰٓ

َ
ۡهلِِهُم ٱنَقلَُبواْ فَِكِهنَي ٣١ ِإَوَذا َرأ

َ
أ

ارِ يَۡضَحُكوَن﴾ )1). ِيَن َءاَمُنواْ ِمَن ٱۡلُكفَّ ٱلَّ

))(  سورة املطففني، اآليات 7 - 34.
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