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 محاضرات مادة الحفظ والتالوة 
 قسم العقيدة والفكر اإلسالمي

 المرحمة الرابعة  
 
 
 ٕٙٔٓ/ٜ/ٜٕ:الثالثاءالتاريخ:                             عنوان المحاضرة:(1)

 التجويد
 

 تعريف عمم التجويد:
عطاؤه حقو وُمْسَتَحقُّو من الصفاتىو   إخراج كل حرٍف من َمْخَرِجِو، وا 

فحق الحرف: ىو صفاتو الالزمة التي ال تنفك عنو، مثل: اليمس والجير والقمقمة 
 والشدة ... وغير.

أما ُمْسَتَحقُّ الحرف: فيو صفاتو العارضة التي تعرض لو في بعض األحوال، وتنفك 
من األسباب، مثل: التفخيم والترقيق واإلدغام ... عنو في البعض اآلخر لسبٍب 

 وغيرىا.
  وفائدته:

 صون المسان عن المحن في ألفاظ القرآن الكريم عند األداء.
 أما عن واِضُعُه: -

َدًا من جبريل  فيو وحٌي من عند اهلل، تمقاه رسولو محمد َصمَّي اهلل عميو وَسمَّم ُمَجوَّ
عميو السَّالم، أما واضع قواعده: فقد قيل أنو: أبو األسود الدؤلي، وقيل أنو: أبو 

 القاسم عبيد بن سالم، كما قيل أنو: الخميل بن أحمد الفراىيدي ...... وقيل غيرىم.
من كيفية قراءة الرسول صمَّى اهلل عميو وسمَّم، وأصحابو والتابعين واألِئَمة  وقد ُأْسُتِمدَّ 

 الُمْقِرِئين، إلى أن وصمنا بالتواتر عن طريق مشايخنا األجالء.
 حكمه:

 )أ( ُحْكُم َتَعمُِّمو: فرُض ِكَفاَيٍة، فإذا قام بو البعض سقط عن اآلخرين.
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قرأ القرآن، حيث يجب أن يعرف األداء )ب( ُحْكُم تطبيقو: ىو فرُض َعْيٍن لَمْن ي
 الصحيح عن طريق المشافية.

فيجب معرفة مسائمو: وىي قواعده المتعددة التي تحُكم كيفية إخراج الحروف 
 والكممات. ومن أمثمتيا:

)كل ميم ساكنة يأتي بعدىا باء: يجب إخفاؤىا، وُيَسمَّى ذلك إخفاءًا شفويًا. كما في 
 (.ْٚ٘ٔم ِبِو ِمْن ِعْمٍم ... ( ... )سورة النساء: اآلية قولو تعالى:) ... َماَليُ 

 
 
 
 ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٙ:الثالثاء :التاريخ      ضرة                   عنوان المحا(2)

 المحن في التالوة
 المحن:

 والميل عن الصواب. وىو قسمان: المحن الجمي والمحن الخفي واالنحرافىو الخطأ 
 

 المحن الجمي:
عمى المفظ فُيِخلُّ بُعْرِف القراءة ومبنى الكممة، سواء أخلَّ بالمعنى أم وىو خطٌأ يطرأ 

 لم ُيِخلّ 
 والمحن الَجِميُّ قد يكون في الحروف، أو الكممات، أو الحركات والسكنات

 في الحروف: ولو ثالث صور )أ(
 :( إبداُل حرٍف مكان حرف: مثال ذلكٔ)

بدال  ( بالطاء.إبدال الثاء من )ثَيِّباٍت( بالسين ، وا   الضاد من )فمن اضُطرَّ
 ( زيادُة حرٍف عمى مبنى الكممة: مثال ذلك:ٕ)

( ، وُيقرأ: )فترمييم بحجارة( والصواب: )ترمييم  ُيقرأ: )وال تسألن( والصواب: )ولُتْسأُلنَّ
 بحجارة(.

 ( إنقاُص حرٍف من مبنى الكممة: مثال ذلك:ٖ)
 اءت الطَّاَمُة(.ُيقرأ: )إذا جاءت الطَّاَمة( والصواب: )فإذا ج
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 وُيقرأ: )ولتموتن إال وأنتم مسممون( والصواب: )وال تموُتنَّ إالَّ وأنتم مسممون(.
 في الكممات: ولو ثالث صور: )ب(

 ( إبداُل كممٍة بكممة: مثال ذلك:ٔ)
 ُيقرأ: )واهلل غفوٌر رحيٌم( والصواب: )واهلل غفوٌر حميٌم(.

 : )إنك أنت العميُم الحكيم(.وُيقرأ: )إنك أنت العزيز الحكيم( والصواب
 ( زيادُة كممٍة عمى اآلية: مثال ذلك:ٕ)

 ُيقرأ: )أو تحرير رقبٍة مؤمنة( والصواب: )أو تحريُر رقبٍة(.
 ( إنقاُص كممٍة من اآلية: مثال ذلك:ٖ)

 )وهلل ما في السموات وما في األرض(.:)وهلل ما في السموات واألرض( والصواب:ُيقرأ
 

 سكنات: مثال ذلك:بالحركات وال )جـ(
بدال السكون من:إبداُل الضمِة من  )َأْنَعْمَت( بفتحة.:)الَحْمُد هلل.( بفتحٍة أو كسرة، وا 

 ُيبِطل الصالة. وأخل بالمعنى، والمَّْحُن الجميُّ إذا حدث في سورة الفاتحة،
 ولكن مع اإلثم. فال يبطل الصالة، أما إن لم يخل بالمعنى،

سواء َأَخلَّ  فال يبطل الصالة، المحن الجمي إذا حدث في غير سورة الفاتحة، بينما
َدًا. بالمعنى أم لم ُيِخّل بو،  إال إذا كان ُمَتَعمَّ

 
 

 ٕٔٓ٘/ٓٔ/ٖٔ:الثالثاء                                    عنوان المحاضرة(3)
 وأقسامه المحن في التالوة 
 
 لمحن الخفي :ا

سواء أَخلَّ بالمعنى أم  ْرِف وال ُيِخلُّ بالمبنى،حبالفُيِخلُّ  َخَمٌل يطرأ عمى األلفاظ، ؛ىو
 :وىو نوعان لم ُيِخّل بو،
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م، نوٌع يعرفو عامة القراء: مثل: ترك اإلدغام في مكانو، (1) وتفخيم  وترقيق الُمَفخَّ
قواعد التجويد. وىذا وقصر الممدود...وغير ذلك مما يخالف  وَمدُّ المقصور، الُمَرقَّق،

ٌم باإِلجَماع.   المَّْحُن ُمَحرَّ
وترعيد الصوت  نوٌع ال يعرفو إال الَمَيَرة من الُمْقِرِئين: مثل: تكرير الراءات، (2)

بالمد والُغنَّة، وزيادة المد في مقداره أو إنقاصو....وغير ذلك مما ُيِخلُّ بالمفظ وَيْذَىُب 
 ِبَرْوَنِقِو.

ٍم؛وىذا المحن ليس بمُ  حيث إنو يحتاج إلى ميارة فائقة وذوق رفيع ال يتوفر عند  َحرَّ
 ولكن ينبغي المجاىدة والتمرين إلتقانو. الكثيرين.

 أو الحروف: والمحن الخفي قد يكون في الحركات،
 في الحركات: مثال ذلك: )أ(

 ،آَمْنُتْم (.كما في: ) ُكْنُتْم  ُنْطُق الضمة التي بعدىا سكون حركًة بين الضمة والفتحة،
 ولتالفي ذلك البد من ُمَراَعاة ضم الشفتين عند كل ضمة بعدىا سكون.

 غير أن الواو أقوى من الضمة، فرغم أنيما متجانسان، في الضمة التي بعدىا واو،و 
يَّاَك َنْسَتِعْين(. فتأكميا كميا أو بعضيا،  كما في: )إيَّاَك َنْعُبُد وا 

حتى ال تأكميا أو بعضيا "الواو" وحتى  ر إشباع؛لذلك يمزم تحقيق ضمة الدال من غي
 ال يتولد بعدىا واو َمدِّيَّة.

 في الحروف: مثال ذلك: )ب(
) َتَتَماَرى( :سواء كان بكممة واحدة كما في َأْكُل بعض الحروف إذا توالى الحرف،-

 َكْيَف َفَعل(. أو في كممتين كما في: )َفَصلِّ ِلَرِبَك،
 ولد حرف َمدٍّ زائد حيث:إشباع الحركات بحيث يت -

( فتصبح:َتَتَولَُّد بعد الفتحة ألف، كما في  )بثا( ،و)تمك( فتصبح: )تمكا(...وىكذا.:)بثَّ
 )مالِك( فتصبح: )مالكي(......وىكذا.:أو َتَتَولَُّد بعد الكسرة ياء، كما في

 أو َتَتَولَُّد بعد الضمة واو، كما في: )وينشُر ( فتصبح: )وينشرو(.....وىكذا.
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 ٕٔٓ٘/ٓٔ/ٕٓ:الثالثاء                                   عنوان المحاضرة (4)
 ستعاذةلبسممة واإلوأوجه قراءة ا ومراتبها أركان القراءة

 
 بسنٍد صحيح إلى الرسول َصمَّى اهلل عميو وَسمَّم. اتصاليا( ٔ) 
 ( موافقتيا لوجٍو من وجوه المغة العربية ولو َمْرُجوَحًا.ٕ)
 ( موافقتيا لرسم المصحف العثماني.ٖ)

 مراتب التالوة :
مع مراعاة  والبطء والترسل في التالوة، ( التحقيق: ىو إعطاء كل حرف حقو،ٔ)

  جميع أحكام التجويد من غير إفراط.
مع مراعاة جميع أحكام التجويد من  ( الَحَدُر: ىو إدراج القراءة وسرعتيا وتخفيفيا،ٕ)

 غير تفريط.
 التدوير: ىو التََّوسُّط بين التحقيق والَحَدِر.( ٖ)

 االستعاذة :
 صيغتيا :

َأُعوُذ ِباهلل من الشيطان الرجيم(و)أعوذ باهلل السميع العميم من الشيطان ):أشيرىا
 الرجيم(.
 معناىا:

 المجوء والتحصن واالعتصام باهلل من الشيطان الرجيم.
 محميا:

 قبل قراءة القرآن.
 حكميا:

ن اختمف العمماء في حكميا بين  االستعاذة  والوجوب. االستحبابمطموبة ، وا 
برؤوس األحزاب إذا كانت  االبتداءالقراءة، وعند  افتتاحعند  :ويجب الجير بيا

 القراءة جيرًا.
 بينما ُيَسرُّ بيا: في القراءة سرًا ، وفي الصالة السرية والَجْيِريَّة.

 بأول السور: االستعاذة اقتران-
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 )أ( باستثناء سورة التوبة يجوز فييا أربعة أوجو:
بأول  االبتداء، ثم عمى البسممة ، ثم  االستعاذة( قطع الجميع: أي الوقوف عمى ٔ)

 وذلك نحو: السورة.
 َأُعوُذ ِباهلل ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم. ... ِبْسِم اهلل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم. الَحاقَّة.

بالبسممة ونقف عمى  االستعاذةثاني وقطع الثالث: أي نصل ( وصل األول بالٕ)
... َأُعوُذ ِباهلل ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم ِبْسِم اهلل :وذلك نحو البسممة ، ثم نبدأ بأول السورة.

 ... الَحاقَّة..الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ 
وذلك  ة.بالبسممة بأول السورة جممة واحد االستعاذة( وصل الجميع: أي نصل ٖ)

 نحو:
 َأُعوُذ ِباهلل ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم ِبْسِم اهلل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم الَحاقَّة.

، ثم نصل  االستعاذة( قطع األول ووصل الثاني بالثالث: أي الوقوف عمى ٗ)
ِبْسِم اهلل  ... َأُعوُذ ِباهلل ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم. ...:وذلك نحو البسممة بأول السورة.
 الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم الَحاقَّة.

 )ب( سورة التوبة يجوز فييا وجيان:
بأول السورة من غير  االبتداءثم  ،االستعاذة( قطع الجميع: أي الوقوف عمى ٔ)

  وذلك كاآلتي: بسممة.
 .....َأُعوُذ ِباهلل ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم. ... َبَراءٌة ِمَن اهلل َوَرُسوِلو

... :بأول السورة ُجْمَمًة واحدة. وذلك كاآلتي االستعاذة( وصل الجميع: أي نصل ٕ)
 ...َأُعوُذ ِباهلل ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم َبَراءٌة ِمَن اهلل َوَرُسوِلو

 بغير أول السور: االستعاذة اقتران-
 ،االستعاذةبالبسممة بعد  فيو ُمَخيٌَّر بين اإلتيان عند ابتداء القارئ من أثناء السورة،-

 لما يترتب عميو من األجر. واإلتيان بيا أفضل؛ أو عدم اإلتيان بيا.
 :االستعاذةاإلتيان بالبسممة بعد  )أ(
 يجوز ىنا أحد الوجوه األربعة السابقة. -

 :االستعاذة)ب(عدم اإلتيان بالبسممة بعد 
 يجوز ىنا لمقارئ وجيان فقط: -
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 وذلك نحو: بأول اآلية. االبتداءثم  ،االستعاذةف عمى ( قطع الجميع: أي الوقو ٔ)
 َأُعوُذ ِباهلل ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم. ... ِإْن َيْنُصُرُكم اهلل َفال َغاِلَب َلُكم.....

 ... َأُعوذُ :وذلك نحو بأول اآلية جممة واحدة. االستعاذة( وصل الجميع: أي نصل ٕ)
 ...ِباهلل ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم ِإْن َيْنُصُرُكم اهلل َفال َغاِلَب َلُكم

وخاصًة إذا كانت بداية اآلية لفظ الجاللة أو ضمير يعود  ووجو القطع أولى، -
 (.٘)سورة طو: اآلية .(...الرَّْحَمُن َعَمى الَعْرِش اْسَتَوىوذلك مثل قولو تعالى عميو.

 (.ِٚٗعْمُم السَّاَعَة.( )سورة فصمت: اآلية  و)ِإَلْيِو ُيَردُّ 
 في ىذه الحالة. االستعاذةوقد أكَّد بعض العمماء وجوب ِذْكِر البسممة بعد 

الرسول َصمَّى  اسمبأول اآلية إذا كان الُمْبَتَدأ بو  االستعاذةُيراَعى أنو ُيْمَنع وصل  -
ٌد رَ اهلل عميو َوَسمَّم. وذلك مثل قولو تعالى )سورة ...( ُسوُل اهلل والَِّذْيَن َمَعوُ ُمَحمَّ

  (.ٜٕالفتح: اآلية 
كما ُيْمَنع وصل البسممة بأول اآلية إذا كان الُمْبَتَدأ بو الشيطان أو ضميٌر يعود  -

 (ٕٛٙ)سورة البقرة: اآلية ...(الشَّْيَطاُن َيِعُدُكم الَفْقرَ وذلك مثل قولو تعالى عميو.
 (ٛٔٔالنساء: اآلية  )سورة...(و )َلَعَنُو اهلل

 
 ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٕٚالتاريخ:                                   :المحاضرة عنوان(5)

 ومراتبها وأوجه قراءة البسممة واإلستعاذة أركان القراءة إكمال محاضرة
 :البسممة

 صيغتيا :
 اهلل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم(. )ِبْسمِ 

 معناىا:
َكًا ببسم اهلل أو أقرأ حال كوني ُمَتَبرِّ  ببسم اهلل الرحمن الرحيم،أقرأ حال كوني ُمْبَتِدَئًا 

 الرحمن الرحيم.
 حكميا:

 بأول السورة: واجٌب باستثناء سورة التوبة. االفتتاحعند (ٔ)



  ٛ 

 

واإلتيان بيا  بغير أول السورة: يجوز اإلتيان بالبسممة أو تركيا، االفتتاحعند (ٕ)
 لما يترتب عميو من األجر. أفضل؛

ىناك  من سورة والشروع بسورة أخرى، االنتياءعند الجمع بين سورتين: عند (ٖ)
 حالتان:

 )أ( باستثناء سورة األنفال مع سورة التوبة: يجوز ثالثة أوجو:
 االبتداءثم  ثم الوقوف عمى البسممة، قطع الجميع: أي الوقوف عمى آخر السورة،(ٔ)

 نحو: َناٌر َحاِمَية. ِبْسِم اهلل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم. َأْلَياُكم التََّكاُثر. وذلك بأول السورة الالحقة.
 وصل الجميع: أي نصل نياية السورة بالبسممة بأول السورة الالحقة جممة واحدة.(ٕ)

 وذلك نحو:
 َناٌر َحاِمَية ِبْسِم اهلل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم َأْلَياُكم التََّكاُثر.

ثم نصل  األول ووصل الثاني بالثالث: أي الوقوف عمى نياية السورة، قطع(ٖ)
وذلك نحو: َناٌر َحاِمَية. ِبْسِم اهلل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم َأْلَياُكم  البسممة بأول السورة الالحقة.

 التََّكاُثر.
ثم الشروع بأول السورة  وال يجوز وصل نياية السورة بالبسممة والوقوف عمييا،-

 قة.الالح
 عند الجمع بين آخر سورة األنفال وأول سورة التوبة: ىناك ثالثة أوجو: )ب(

 بأول سورة التوبة. االبتداءثم  ( الوقوف عمى نياية سورة األنفال مع التنفس،ٔ)
 واالبتداء ( الوقوف عمى نياية سورة األنفال بسكتة من غير تنفس لمدة حركتين،ٕ)

 بأول سورة التوبة.
 رة األنفال بأول سورة التوبة جممة واحدة من غبر توقف.( وصل آخر سو ٖ)
وتجوز تمك األوجو الثالثة فيما لو وصمنا نياية إحدى السور السبع الطوال مع -

 المائدة، النساء، آل عمران، بداية سورة التوبة. أي: نصل نياية إحدى سور) البقرة،
 واألنفال( مع أول سورة التوبة. األعراف، األنعام،

أو لو وصمنا نياية أية سورة تقع بعد سورة  لو وصمنا نياية سورة التوبة بأوليا، بينما
 وىو: فال يجوز ىنا سوى وجو واحد فقط. التوبة بأول سورة التوبة،

 بأول سورة التوبة من غير بسممة. االبتداءثم  الوقوف عمى نياية السورة،
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 ٕٔٓ٘/ٔٔ/ٖ :الثالثاء                             عنوان المحاضرة:(6)
 وأقسامها مخارج الحروف

 ورسم وَمْخَرج وِصَفة. اسملكل حرٍف -
سواء كان عمى سبيل التحقيق  وَمْخَرج الحرف ىو: المكان الذي يخرج منو الحرف،-

 فيتميز بو الحرف عن غيره. فُيْقَطُع عنده الصوت، أم عمى سبيل التقدير،
 ىو: صوت ُمْعَتِمد عمى َمْخَرج ُمَحقَّق أو ُمَقدَّر: فالحرف-

 والَمْخَرج الُمَحقَّق: ىو ما اعتمد عمى ُجْزٍء من الشفتين أو المسان أو الحمق.
وىو َمْخَرج حروف الَمدِّ  بينما الَمْخَرج الُمَقدَّر: ىو اليواء الذي في داخل الحمق والفم،

 الثالثة.
 وُنْدِخل عميو َىْمَزة: كِّن الحرف،ُنسَ  ولمعرفة َمْخَرج الحرف:-

 فحيث ينتيي الصوت: فيذا ىو الَمْخَرج الُمَحقَّق لمحرف.
 الصوت: فيذا ىو الَمْخَرج الُمَقدَّر لمحرف. انتياءوحيث يمكن 

 وَمَخاِرج الحروف األصمية نوعان:-
 ( َمَخاِرج َعامَّة: وىي تحتوي عمى أكثر من َمْخَرج.ٔ)
ة: وىي التي يخرج منيا حرٌف واحد أو حرفان أو ثالثة أحُرف.ٕ)  ( َمَخاِرج َخاصَّ

 والَمَخاِرج الَعامَّة خمسٌة ىي:
 ( الَجْوُف: ومنو َمْخَرج واحد.ٔ)
 ( الَحْمُق: ومنو ثالثة َمَخاِرج.ٕ)
 ( المسان: ومنو عشرة َمَخاِرج.ٖ)
 ( الشفتان: وفييا َمْخَرَجان.ٗ)
 يو َمْخَرج واِحد.( الَخيُشوم: وف٘)
 
ة: سبعة عشر َمْخَرَجًا.-  أي أنَّ عدد الَمَخاِرج الَخاصَّ

 ومخارج الحروف ىي:
 اليمزة: تخرج من أقصى الَحْمِق من الداخل.-
 األلف: تخرج من الَجْوِف.-
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 الباء: تخرج من بين الشفتين معًا في حالة إطباقيما بقوة من جية داخل الفم.-
 المسان من جية ظيره مع ما يميو من أصول الثنايا الُعْمَيا،التاء: تخرج من طرف -

 وذلك من الداخل.
الثاء: تخرج من طرف المسان من جية ظيره بضغط ظيره عمى طرف الثنايا الُعْمَيا -

 مع خروج طرفو قمياًل إلى الخارج.
 الجيم: تخرج من وسط المَِّسان من األمام.-
 رج.الحاء: تخرج من وسط الَحْمق من الخا-
 الخاء: تخرج من أدنى الَحْمق من الخارج.-
 الدال: تخرج من طرف المسان من جية ظيره مع ما يميو من أصول الثنايا الُعميا،-

 وذلك من الوسط.
الذال: تخرج من طرف المسان من جية ظيره بضغط ظيره عمى وسط الثنايا الُعْمَيا -

 مع خروج طرفو قمياًل إلى الخارج.
طرف المسان مما يمي ظيره مع ما فوقو من أصول الثنيتين  الراء: تخرج من-

 الُعْمَوَيْين.
الزاي: تخرج من طرف المسان بضغط المسان عمى ما فوق إتصال الثنيتين بالمثة -

 فوق مخرج السين.
السين: تخرج من طرف المسان بضغط المسان عمى ما فوق إتصال الثنيتين بالمثة -

 من أسفل.
 المسان. الشين: تخرج من وسط-
الصاد: تخرج من طرف المسان بضغط المسان عمى ما فوق إتصال الثنيتين بالمثة -

 من أعمى.
 الضاد: تخرج من إحدى حافتي المسان.-
 الطاء: تخرج من طرف المسان من جية ظيره مع ما يميو من أصول الثنايا العميا،-

  وذلك من الخارج.
ضغط ظيره وىو ُمْمَتِصق بالَحَنِك الظاء: تخرج من طرف المسان من جية ظيره ب-

 األعمى عمى ُمْمَتَقى الثنايا الُعْمَيا بالمثة مع خروج طرفو قمياًل إلى الخارج.
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 العين: تخرج من وسط الَحْمِق من الداخل.-
 الغين: تخرج من أدنى الَحْمِق من الداخل.-
 ا.الفاء: تخرج من بطن الشِّفَّة السُّْفَمى وأطراف الثنايا الُعْميَ -
 القاف: تخرج من أقصى المسان.-
الكاف: تخرج من أقصى المسان ، أْقَرُب إلى ُمَقدَِّم الفم وأْبَعُد َعِن الَحْمِق وأسفل من -

 مخرج القاف.
 الالم الُمَرقََّقة: تخرج من أدنى إحدى َحاَفَتيِّ المسان من الخارج.-
ن من الداخل ووضع المسان الالم الُمَغمََّظة: تخرج من أدنى إحدى َحاَفَتيِّ المسا-

 يكون فيو استعالء.
 من وسطيما. انطباقيماالميم: تخرج من بين الشََّفَتين معًا في حالة -
 تخرج من الخيشوم.الميم الُمَشدََّدة والُمْدَغَمة والَمْخِفيَّة: -
 النون: تخرج من طرف المسان مع ما فوقو من أصول الثنيتين الُعْمَوَيْيِن.-
 تخرج من الخيشوم.النون الُمَشدََّدة والُمْدَغَمة والَمْخِفيَّة: -
 الياء: تخرج من أقصى الَحْمِق من الخارج.-
الواو غير الَمدِّيَّة المضمومة أو الساكنة: تخرج من بين الشفتين معًا في حالة -

 من طرفييما مع ُفْرَجٍة في َوَسِطِيَما. وانضماميما انطباقيما
َمدِّيَّة المفتوحة أو المكسورة: تخرج من بين الشفتين معًا في حالة الواو غير ال-

 من طرفييما ثم انفتاحيما. وانضماميما انطباقيما
 واو الَمدِّ: تخرج من الجوف.-
 الياء غير الَمدِّيَّة: تخرج من وسط المسان من الخمف.-
 ياء الَمدِّ: تخرج من الجوف.-
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 ٕٔٓ٘/ٔٔ/ٔٓ:الثالثاء                                  عنوان المحاضرة:(7)
 وأقسامها مخارج الحروفإكمال محاضرة 

 
 :لفرعيةمخارج الحروف ا

 وىي: وتتردد بين حرفين، الحروف الفرعية: ىي التي تخرج من َمْخَرَجين،
ُتوَجد في وىي ال  ( الَيْمَزة الُمَسيََّمة: وىي التي تُْنَطُق بين اليمزة الُمَحقََّقة واأللف،ٔ)

القرآن إال في اليمزة الثانية في قولو تعالى: )....َءَأْعَجِمٌي وَعَرِبّي....( ... )سورة 
 (.ٗٗفصمت: اآلية 

فيي ألف َقُرَبت من لفظ  ( األلف الُمَماَلة: وىي األلف التي بين األلف والياء،ٕ)
 تعالى: وىي ال ُتوَجد إال في كممة )مجراىا( في قولو ومخرجيا الجوف. الياء،

 (.ٔٗ)...ِبْسِم اهلل َمْجراَىا وُمْرَساَىا.( ... )سورة ىود: اآلية 
ُبَيا من الواو،ٖ) م: وىي ألف ُيَخاِلُطيا صوت تفخيم ُيَقرِّ  ( األلف الُمَجاِوَرة لحرف ُمَفخَّ

 وىذا مخرج الواو. مع تجويٍف بينيما. وىي تخرج من الجوف مع ضم الشفتين،
فيي الم  وىي ُتوَجد في لفظ الجاللة غير المسبوق بكسر، ( الالم الُمَغمََّظة:ٗ)

غبر أن وضع المسان يكون فيو  يخالطيا صوت تفخيم، وىي تخرج من مخرج الالم،
 استعالء.

فيي نون  ( النون الُمْخَفاة: وىي تُْنَطُق في حالة وسط بين اإلظيار واإلدغام،٘)
مع اقترابيا  من الخيشوم،لذلك فيي تخرج  يقترب صوتيا من مخرج حرف اإلخفاء،

 من مخرج حرف اإلخفاء الذي يأتي بعدىا.
فيي ميم  ( الميم الُمْخَفاة: وىي تُْنَطُق في حالة وسط بين اإلظيار واإلدغام،ٙ)

مع اقترابيا  لذلك فيي تخرج من الخيشوم، يقترب صوتيا من مخرج حرف اإلخفاء،
 من مخرج حرف اإلخفاء )وىو الباء(.

أي  كنة الُمْدَغَمة في الياء: وىي تخرج من الخيشوم ووسط المسان،( النون الساٚ)
 تتردد بين َمْخَرج النون والياء غير الَمدِّيَّة.

أي تتردد  ( النون الساكنة الُمْدَغَمة في الواو: وىي تخرج من الخيشوم والشفتين،ٛ)
 بين َمْخَرج النون والواو غير الَمدِّيَّة.
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 ٕٔٓ٘/ٔٔ/ٔٚ:الثالثاء                       :              عنوان المحاضرة(8)
 التفخيم والترقيق 

 
ىناك صفات أصمية لمحروف: وىي التي ُتالِزم الحرف باستمرار كاليمس والجير -

 واإلطباق...وغيرىا. واالستعالءوالقمقمة 
صفات عارضة لمحروف: وىي التي تعِرُض لو أحيانًا وَتْنَفكُّ عنو أحيانًا  وىناك-

 وأىميا: أخرى،
  ) التفخيم والترقيق(.

وُيَطبَُّق بتوسيع التجويف  ىو َسَمٌن يطرأ عمى الحرف فيمتمئ الفم بَصَداه، التفخيم:-
فتحة وتضييق  الداخمي لمفم مع استعالء المسان من أقصاه إلى الَحَنك األعمى،

فيتجو في  فعندئٍذ إذا خرج الصوت من مخرجو فإنَّو يصطدم بالمسان، الشفتين،
َدى الذي ُيَسمَّى:فينُتج  تجاويف الفم والشفتين،  )التفخيم(.عن ذلك: الصَّ

وُيَطبَُّق  أما الترقيق: فيو َنَحاَلٌة تطرأ عمى الحرف فال يكون لو َصَدًى في الفم، -
وفتح ما  م مع انخفاض المسان من أقصاه إلى قاع الفم،بتضييق التجويف الداخمي لمف

فعندئٍذ إذا خرج الصوت من مخرجو فإنو يجد الطريق أمامو سالكًا  بين الشفتين أفقيًا،
 )الترقيق(.يحُدث َصَدًى وىذا ما ُيَسمَّى: وال ،بشيءفال يصطدم  إلى الخارج،

 
 ثالثة أقسام:وتنقسم الحروف الهجائية بالنسبة لمتفخيم والترقيق إلى 

م بصفة دائمة.ٔ)  ( حروف ُتَفخَّ
 ( حروف ُتَرقَّق بصفة دائمة.ٕ)
م أحيانًا وُتَرقَّق أحيانًا أخرى.ٖ)  ( حروف ُتَفخَّ
 

 الحروف المفخمة بصفة دائمة :
وىي بترتيب قوتيا كالتالي: )الطاء والضاد والظاء  السبعة، االستعالءىي حروف 

 والصاد والقاف والغين والخاء(.
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 ولمتفخيم مراتب خمسة:-
وىي أن يكون حرف التفخيم مفتوحًا وبعده  ( المرتبة األولى: وىي أعمى التفخيم،ٔ)

اِبِرْين ، الَقاِرَعة ، الَغاِفِمْين  ألف. الِّْين ، الظَّانِّْين ، الصَّ ومثال ذلك: ... )الطَّامَّة ، الضَّ
 ، والَخاِئِنْين(.

 وىي أن يكون حرف التفخيم مفتوحاً  الثانية: وىي أقل قوًة من األولى، ( المرتبةٕ)
 )َطَبَع ، َضَرَب ، َظَمَم ، َصَبَر ، الَقْتل ، َغْير ، وَخِبْير(.وليس بعده ألف. ومثال ذلك:

 وىي أن يكون حرف التفخيم مضمومًا، ( المرتبة الثالثة: وىي أقل قوًة من الثانية،ٖ)
ومثال ذلك: )اْضُطرَّ ، ُضِرَب ، ُظِمَم ، ُصِرَفْت ، َفُقوُلوا ،  ال. سواء كان بعده واو أم

 ُغْرَفة ، ُخْذ(.
 وىي أن يكون حرف التفخيم ساكنًا. ( المرتبة الرابعة: وىي أقل قوًة من الثالثة،ٗ)

 )أْطَواَرًا ، ِإْضِرْب ، َأْظَمم ، واْصِبْر ، ِبِمْقَدار ، َتْغُرب ، ُأْخُرج(.ومثال ذلك:
التفخيم  وىي أن يكون حرف المرتبة الخامسة: وىي أقل قوًة من الرابعة، (٘)

 )ُيِطْع ، ِضَياء ، ِظاًل ، َخِصْيَمًا ، ِقْيَل ، َوِغْيَض ، َداِخِرين(.ومثال ذلك: مكسورًا.
َمة بحيث يجب بيانو وعدم خمطو  وُيَراَعى ما يعتري كل حرف من الحروف الُمَفخَّ

لك: ... حرف الضاد : فيو أعسر الحروف اليجائية بغيره من الحروف. ومثال ذ
كالظاء وخاصًة إذا جاء  لذلك ُيَراَعى بيانو وعدم خمطو بالحروف القريبة منو، ُنْطقًا،

 كما في قولو تعالى: بعده حرف الظاء،
وخاصًة إذا  (.أو خمطو بحرف الطاء،ٖاآلية  )سورة الشرح:)الَِّذي َأْنَقَض َظْيَرك.(

)..َفَمِن اْضُطَر ِفي َمْخَمَصٍة..( ... كما في قولو تعالى: لطاء،جاء بعده حرف ا
 (.ٖ)سورة المائدة: اآلية 

خاصًة إذا جاءت ساكنة وجاء  وحرف الصاد: يجب بيانيا حتى ال تتحول إلى سين،
كما في كممة: )َحِرْصُتم( ،وحتى ال تقترب من الزاي إذا جاءت ساكنة  بعدىا تاء،

 كممة: وجاء بعدىا طاء كما في
 ) المصطفين( ...وىكذا.

 
 



  ٔ٘ 

 

 ٕٔٓ٘/ٔٔ/ٕٗ:الثالثاء                              عنوان المحاضرة:(9)
 وأحكام الراء والالمالتفخيم والترقيق  محاضرة

 
 الحروف المرققة بصفة دائمة :

 عدا )الالم والراء واأللف( فيي ليا أحكاٌم خاصة. ىي باقي الحروف اليجائية،
 وينبغي مراعاة عدم المبالغة في ترقيق ىذه الحروف حتى ال تصبح كأنيا ُمَماَلة.

 
 الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى :

 وىي ثالثة حروف )الراء والالم واأللف(.
  أحكام الراء :

 ليا ثالث حاالٍت:
 )أ( تفخيم الراء: وىو عمى أربعة مراتب:

وىي أن تكون مفتوحة وبعدىا ألف،  مراتب التفخيم، ( المرتبة األولى: وىي أعمىٔ)
 كما في:)َراِضَية ، الرَّاِحِمْين(.

 وىي إما أن تكون: ( المرتبة الثانية: وىي أدنى من األولى،ٕ)
 كما في: )َرَبت ، الرَّحمن(، أو ساكنة وما قبميا مفتوح، مفتوحة وليس بعدىا ألف،

  كما في: )ُمْزَدِجر(.
)النَّاْر ،الَغفَّاْر(، أو ساكنة وقبميا ساكن وقبمو كما في: لف المد،أو ساكنة وقبميا أ

 (.ٕ،ٔ)سورة الفجر: اآلية وَلَياٍل َعْشْر.( الَفْجْر.)وَ ا في قولو تعالى:كم مفتوح،
 وىي إما أن تكون: ( المرتبة الثالثة: وىي أدنى من الثانية،ٖ)

 اْرَحْمُيَما(. )اْرِجِعي ،كما في: كنة وقبميا كسر عارض،سا
كما في: ...  أو ساكنة وقبميا كسر أصمي وبعدىا حرف استعالء غير مكسور،

 )ِقْرَطاس ، ِمْرَصاد(.
 وىي إما أن تكون: ( المرتبة الرابعة: وىي أدنى من الثالثة،ٗ)

ْوم ، ِبُرْوِح الُقُدس( ، أو مضمومة وليس  مضمومة وبعدىا واو المد، كما في: )الرُّ
بعدىا واو المد، كما في: )ُرَبَما ، ُرَحَماء( ، أو ساكنة وقبميا ضمة، كما في: )ُمْرَتاب 



  ٔٙ 

 

، ُمْرَساَىا( ، أو ساكنة وقبميا واو المد، كما في: )َغُفوْر ، َكُفوْر( ، أو ساكنة وقبميا 
 ُصْفْر ، ُكْفْر(.كما في: ) ساكن وقبمو مضموم،

 )ب( ترقيق الراء: وليا عدة حاالت معينة ىي:
سواء كان بعدىا ياء كما في: )َتْجِري(،أو ليس بعدىا  ( أن تكون مكسورة مطمقًا،ٔ)

 ياء كما في: )الَغِرِمين(.
وليس بعدىا حرف استعالء، كما في:  ( أن تكون ساكنة وقبميا كسر أصمي،ٕ)

 )ِفْرَعْون(.
 )َقِديْر ، َبِصيْر(.اكنة وقبميا ياء المد، كما في:س ( أن تكونٖ)
 ( أن تكون ساكنة وقبميا ياء المين، كما في: )َخْير ، َضْير(.ٗ)
( أن تكون ساكنة وقبميا ساكن )عمى أالَّ يكون حرف استعالء( وقبمو مكسور، كما ٘)

 في: )ِحْجْر، السِّْحْر(.
في القرآن إال قي كممة: )َمْجَراَىا( في  ( أن يأتي بعدىا ألف ُمَماَلة، وىذه ال توجدٙ)

 قولو تعالى:
 (.ٔٗ)...ِبْسِم اهلل َمْجَراَىا َوَمْرَساَىا...( ... ... )سورة ىود: اآلية 
 )جـ( جواز الترقيق والتفخيم: ويجوز ذلك في ثالث حاالت:

 ( أن تكون ساكنة وقبميا حرف استعالء ساكن وقبمو مكسور، كما في: )ِمْصر ،ٔ)
 الِقْطر(.

( أن تكون ساكنة وقبميا كسر أصمي وبعدىا )في نفس الكممة( حرف استعالء ٕ)
  مكسور ، كما في: )ِفْرٍق(.

كما  وبعدىا ياء محذوفة، ومكسورة عند الوصل، ( أن تكون ساكنة بسبب الوقف،ٖ)
 ُنُذِر(. في: )َيْسِر،

 
 ليا حالتان:وأحكام الالم 

م في جميع كممات القرآن وعمى أي وضٍع كانت، فالالم )أ( ترقيق الالم: ُتَرقَّق الال
خاصًة إذا  ويجب المحافظة عمى ترقيقيا، في غير لفظ الجاللة ال تكون إال مرققة،



  ٔٚ 

 

الِّين(،ولكن ُيَراَعى عدم المبالغة  جاء بعدىا حرف تفخيم، كما في: )َولَيَتَمطَّف ، الضَّ
 في ترقيقيا حتى ال تصبح ُمَماَلة.

 وكذلك ينبغي إظيارىا إذا كانت الم جر كما في: )وهلل األسماُء الُحْسَنى(.-
وُتَرقَّق الالم في لفظ الجاللة المسبوق بكسر، سواء كان كسرًا أصميًا كما في: ) باهلل -

، ِرْضَواِن اهلل( أو كان كسرًا عارضًا )لمتخمص من التقاء الساكنين(كما في: )ُقِل 
 ْالميم(.

َمة لفظ: )الُمَغمََّظة(.)ب( تغميظ ال  الم: ُيْطِمق العمماء عمى الالم الُمَفخَّ
والالم ال تكون ُمَغمََّظة إال في لفظ الجاللة المسبوق سواء بفتح كما في: )َشِيَد اهلل( 

 أو بضم كما في:
 )َفَزاَدُىُم ْاهلل ، قالوا الميم(.

 
 
 ٕٔٓ٘/ٕٔ/ٔ:الثالثاء                            عنوان المحاضرة:(11)

  والغنة واإلخفاء الحقيقي أحكام ألف المدّ مراجعة لممحاضرة السابقة مع 
 

 ولكنيا تتبع حالة الحرف الذي قبميا: وألف الَمدِّ ال ُتوَصف بتفخيٍم وال بترقيق،
 تبعتو في الترقيق، كما في: )َباِسط ، ِتَجاَرة ، النَّار(. فإن كان ىذا الحرف ُمَرقََّقًا،

َمًا، ن كان الحرف ُمَفخَّ الِّين ، الظَّاِلِمين ، َفَزاَدُىم(. وا   تبعتو في التفخيم، كما في: )الضَّ
 

 أحكام غنة اإلخفاء الحقيقي :
ولكنيا تتبع حالة حرف اإلخفاء الذي يأتي  والُغنَّة ال ُتوَصف بتفخيم وال بترقيق،

 بعدىا:
َتَبَعًا لو، كما في: )ِمن َتْحِتَيا ، َعن ِدْيِنِو ، فإنيا ُتَرقَّق  فإن كان ىذا الحرف ُمَرقََّقًا،

 اْنَفَطَرْت(.
َمًا، ن كان الحرف ُمَفخَّ م َتَبَعًا لو، كما في: )ِمن ِطْين ، ِلَمن َصَبر(. وا   فإنيا ُتَفخَّ

 



  ٔٛ 

 

 ٕٔٓ٘/ٕٔ/ٛ :الثالثاء                           عنوان المحاضرة:(11)
 أحكام النون الساكنة والتنوين 

 
 : ىو الذي تتحرك الشفتان عند الُنْطِق بو:الُمَتَحرِّك الحرف

  فإن تحركت الشفتان بالفتح: فتمك الفتحة والحرف مفتوح.
ن تحركت الشفتان بالضم: فتمك الضمة والحرف مضموم.  وا 
ن تحركت الشفتان بالكسر: فتمك الكسرة والحرف مكسور.  وا 

 الحرف الساكن: فيو الذي َتْثُبُت الشفتان عند الُنْطِق بو. أما
وسكونيا ثابت خطًا  والنون الساكنة: ىي النون التي َتْثُبُت الشفتان عند الُنْطِق بيا،

 )َيْنُيون ، َءاَمْن ، ُمْنَتِصر ، َمْن ، َعْن ، ِإْن(.ومن أمثمتيا: ولفظًا ، وصاًل ووقفًا.
ومن  وصاًل وتفارقو خطًا ووقفًا. االسمة تمحق آخر فيو نون ساكن :التنوينأما 

 )ىاٍد ، سميٌع ، عميٌم ، سوٍء ، عطاءًا ، إيمانًا(.أمثمتيا:
 

 وهناك عدة فروٍق بين النون الساكنة والتنوين هي:
( النون الساكنة تكون قي وسط الكممة وفي آخرىا ، أما التنوين فال يكون إال في ٔ)

 آخر الكممة.
( النون الساكنة تكون في األفعال واألسماء والحروف ، أما التنوين فال يكون إال ٕ)

 في األسماء فقط.
 ( النون الساكنة تثبت وصاًل ووقفًا ، أما التنوين فال يثبت إال وصاًل فقط.ٖ)
 ( النون الساكنة تثبت خطًا ولفظًا ، أما التنوين فال يثبت إال لفظًا فقط.ٗ)
 

 : اإلظهار الحمقي
 ىو إخراج الحرف من َمْخَرِجِو من غير ُغنَّة ، وحروف اإلظيار ستة ىي:

بالحمقي ألن َمْخَرج حروفو  ،وُسمِّيَ العين ، الحاء ، الغين ، والخاء()اليمزة ، الياء ، 
 )الَحْمق(.ىو:



  ٜٔ 

 

 وُيَطبَّق اإلظيار إذا جاء بعد حرف النون الساكنة أو التنوين أحد حروف اإلظيار،-
وذلك بإخراج النون الساكنة من  ذلك في كممة واحدة أو في كممتين.سواء كان 

 كما في: َمْخَرِجَيا من غير ُغنَّة،
المسان( عن  ِحَساَبًا(.وسبب ذلك: ُبْعُد َمْخَرج النون الساكنة )وىو: طرف )َمْن أْعَطى،

 )وىو: الَحْمق(.َمْخَرِج ىذه الحروف
 

 اإلدغام:
، وحروف اإلدغام ستة َحرِّك ليصير الثاني ُمَشدََّداً ىو دمج حرف ساكن في آخر ُمتَ 

 ىي:
 )الياء ، الراء ، الميم ، الالم ، الواو ، والنون(.

وذلك  وُيَطبَّق اإلدغام إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف اإلدغام،
 ك:ومثال ذل بدمج النون الساكنة أو التنوين فيو ليصير حرف اإلدغام ُمَشدََّدًا.

 )َمْن َيْعَمل( تُْقَرأ: )َميَّْعَمل( و )َخْيَرًا َيَره( تُْقَرأ: )َخْيَر يََّره( و )ِمْن َلُدنَّا( تُْقَرأ: )ِممَُّدنَّا(...
 وىكذا.

 
 اإلقالب:

ىو تحويل النون الساكنة أو التنوين أو نون التوكيد الخفيفة إلى ميم ساكنة لفظًا ال 
ولإلقالب حرف واحد  الباء مع الُغنَّة وعدم التشديد.خطًا، مع مراعاة إخفائيا عند 

 ىو: )الباء(.
وُيَطبَّق اإلقالب إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين باء )سواء اجتمعا في كممٍة 
واحدة أو في كممتين( وذلك بتحويل النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة، ثم 

وذلك بجعل فتحة  مع مراعاة عدم التشديد؛ حركتان،ُنْخِفيَيا عند الباء مع ُغنَّة قدرىا 
  لُغنَّة ويمتنع التشديد.خفيفة بين الشفتين فتتحقق بذلك ا

 ومثال ذلك: )َذنب ، ِمْن َبْعد ، َأْنِبُئوِني(.
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 ٕٔٓ٘/ٕٔ/ٔ٘ :الثالثاء                            عنوان المحاضرة:(12)
 إكمال المحاضرة السابقة في أحكام النون الساكنة والتنوين

 
 اإلخفاء الحقيقي :

مع مراعاة  ىو الُنْطُق بالنون الساكنة والتنوين عمى صفة بين اإلظيار واإلدغام،
الُغنَّة وعدم التشديد. وحروف اإلخفاء خمسة عشر حرفًا ) فكل حرف ليس من 

ىو: حرف إخفاء(.وُسمَِّي بالحقيقي ألن حروف اإلظيار أو اإلدغام أو اإلقالب 
 النون الساكنة والتنوين تكاد تكون معدومة ولم َيْبَق منيا إال الُغنَّة.

وُيَطبَّق اإلخفاء إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف اإلخفاء )سواء -
ن عند اجتمعا في كممة واحدة أو في كممتين( وذلك بإخفاء النون الساكنة أو التنوي

ومثال ذلك: )َأْن َصدُّوُكم ، ِمْن ُسْوء ، َخاِلَدًا ِفْيَيا  حرف اإلخفاء، وُنِغنُّو قدر حركتين.
.)  ، وَمْن َضلَّ

 
 الفارق بين اإلدغام واإلخفاء الحقيقي :

 الفارق بين اإلدغام واإلخفاء ىو:
 ( أن في اإلدغام تشديدًا ، بينما ليس في اإلخفاء تشديد.ٔ)
  اء يكون عند الحرف ، بينما يكون اإلدغام في الحرف وليس عنده.( أن اإلخفٕ)
 

 :أحكام الحروف المشددة
أوليما ساكن واآلخر ُمَتَحرِّك لفظًا  الحرف الُمَشدَّد: ىو عبارة عن حرفين متماثمين ،

اَجًا(.  ال خطًا، وصاًل ال وقفًا ، فيو ُيْكَتُب حرفًا واحدًا. ومثال ذلك: )النَّار ، كالَّ ، َثجَّ
ومثال ذلك:  وفي حالة الوقف يصبح الحرف الُمَشدَّد عبارة عن حرفين ساكنين.

 )الَحّج ، َوَتّب(.
حروف ُمَشدََّدة ِبُغنَّة و حروف ُمَشدََّدة ِبَغْيِر  مين:وتنقسم الحروف الُمَشدََّدة إلى قس

 ُغنَّة.
 



  ٕٔ 

 

 ٕٔٓ٘/ٕٔ/ٕٕ:الثالثاء                        عنوان المحاضرة: (13)
 الحروف المشددة بغنة ومن غير غنة

 
 حروف مشددة بغنة :

ُيَغنُّ مقدار حركتين وىي حرفان ىما: )الميم الُمَشدََّدة والنون الُمَشدََّدة( ،فُكٌل منيما 
 ومثال ذلك: في حالة التشديد.

 )َعمَّ ، الطَّامَّة ، ِإنَّ ، َفَسوَّاُىنَّ ، النَِّعيم(.
 

 حروف مشددة بغير غنة :
وىي باقي الحروف اليجائية )أي: ستة وعشرون حرفًا(.ومثال ذلك: )التَّاِئُبون ، 

.)  الرَّْحَمن ، الَحقُّ ، َأَضلُّ
نونًا ُمَشدََّدة واحدة في القرآن كمو يجب فييا مع الُغنَّة إما اإلشمام وُيالَحظ أن ىناك -

وم، وذلك في كممة: )َتْأَمنَّا( في قولو تعالى: ) َقاُلوا َيا َأَباَنا َماَلَك اَل َتْأَمنَّا َعَمى  أو الرُّ
نَّا َلُو َلَناِصُحون.( )سورة يوسف: اآلية   ( .واإلشمام ىنا أولى.ُٔٔيوُسَف َواِ 

 
 راتب الغنة :م

 وىي: لمُغنَّة خمسة مراتب حسب قوة وضوحيا،
 ( الُغنَّة الناتجة عن تشديد النون.ٔ)
( الُغنَّة الناتجة عن إدغام النون الساكنة في الواو أو الياء ، وىي أقل وضوحًا من ٕ)

 األولى.
 .( الُغنَّة الناتجة عن إخفاء النون الساكنة عند أحد حروف اإلخفاء أو اإلقالبٖ)
 ( الُغنَّة عمى النون الساكنة والميم الساكنة في حالة إظيارىما.ٗ)
 ( الُغنَّة عمى النون المتحركة والميم المتحركة.٘)
والُغنَّة في الثالثة مراتب األولى ليا مدة زمنية تقدر بحركتين ، أما في اإلثنتين -

 ركة واحدة.األخيرتين ففييما أصل الُغنَّة وىذه ليا مدة زمنية ال تزيد عن ح
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 ٕٔٓ٘/ٕٔ/ٜٕ:الثالثاء                         عنوان المحاضرة: (14)
 جممة من أحكام الحروف 

 
  أحكام الميم الساكنة 

وُسُكوُنَيا ثابٌت في  ىي الميم التي َتْسُكُن الشفتان عند الُنْطِق بيا، الميم الساكنة:
 الوصل والوقف.

 (.ِٕٛفْيَيا َخاِلُدون.( ... )سورة البقرة: اآلية ومثال ذلك قولو تعالى: )..ُىْم 
لذلك ال تسري تمك  أي أنَّ الميم الُبدَّ أن يكون سكونيا ثابتًا في الوصل والوقف.

َكت الميم لمتخمص من التقاء الساكنين، ى: )َىاُؤُم كما في قولو تعال األحكام إذا ُحرِّ
بسبب انت ساكنة سكونًا عاِرَضًا ( أو إذا كٜٔ)سورة الحاقة: اآلية اقرؤوا كتابيو.(

 (.ٕٙ)سورة النساء: اآلية ..واهلل َعِمْيٌم َحِكْيْم.()الوقف ، كما في قولو تعالى:
اإلدغام  )اإلخفاء،ة أحكاٍم مع الحروف اليجائية ىي:والميم الساكنة ليا ثالث

 واإلظيار(.
 

 :اإلخفاء الشفوي
ىو الُنِطُق بالميم الساكنة عمى ِصَفة بين اإلظيار واإلدغام ، مع مراعاة الُغنَّة وعدم 

َي بالشفوي ألن الميم والباء يخرجان  التشديد. ولإلخفاء حرٌف واحد ىو:)الباء( وُسمِّ
 من الشفتين.

الباء وُيَطبَّق اإلخفاء إذا جاء بعد الميم الساكنة باء ،وذلك بإخفاء الميم الساكنة عند -
، وُنِغنُّيا قدر حركتين من غير إطباق الشفتين )وذلك لكي نتالفى التشديد( .ومثال 

 ذلك قولو تعالى:
 (.ٚ٘ٔ)سورة النساء: اآلية ْم ِبِو ِمْن ِعْمم...()...َما َليُ 

 
 إدغام المتماثمين الصغير :

وُيَطبَّق  كتين.ىو دمج الميم الساكنة بالميم ليصيرا ميمًا واحدة مشددًة، ُتَغنُّ قدر حر 
اإلدغام إذا جاء بعد الميم الساكنة ميم ، وذلك بدمجيما ليصيرا ميمًا ُمَشدََّدة، وُنِغنُّيا 



  ٕٖ 

 

ومثال ذلك: )الم( تُْقَرأ: )ألف المِّيم( و )َوَلُكم َما َكَسْبُتم( ُتْقَرأ: )َوَلُكمَّا  مقدار حركتين.
 َكَسْبُتم(.

 
 
 ٕٙٔٓ/ٔ/٘الثالثاء:           المحاضرة:                    عنوان(15)

 اإلظهار الشفوي :
وذلك إذا جاء بعدىا أحد حروف  ىو إخراج الميم الساكنة من َمْخَرِجَيا بدون ُغنَّة،

 اإلظيار )وىي ىنا: جميع الحروف اليجائية عدا الباء والميم(.
بإخراج وُيَطبَّق اإلظيار إذا جاء بعد الميم الساكنة أحد حروف اإلظيار ، وذلك -

 ومثال ذلك: )َتْمَتُرون ، ُأْمِطْرَنا ، َأْم َجَعُموا(. الميم الساكنة من َمْخَرِجَيا بدون ُغنَّة.
ولتحقيق اإلظيار الشفوي: ُنْطِبُق الشفتين عند الميم الساكنة ، ثم ُنْفِرُجُيما بسرعة -

 حتى ال تتحول إلى ُغنَّة.
 

 أحكام الالم الساكنة :
 ( :الـأحكام الم )

بيا  االبتداءتتقدَُّمَيا ىمزة وصل ُتْفَتح عند  الم ساكنة زائدة عن ُبْنَيِة الكممة، ىي
، وبعضيا يمكن حذفيا ،كما في: )الَعِمْيم ، السَِّميع( بينما بعضيا اآلخر ال اسمويمييا 

 يمكن حذفيا ، كما في: )اهلل ، الَِّذي ، الَِّتي(.وىي ليا ُحْكَمان:
ك إذا جاء بعدىا أحد الحروف القمرية ، وعددىا أربعة ( اإلظيار القمري: وذلٔ)

 عشر حرفًا ىي:
، الخاء ، الفاء ، العين ، )األلف ، الباء ، الغين ، الحاء ، الجيم ، الكاف ، الواو 

)األْنَيار ، الَغُفور ، الَخْيُر ، الَيْوم ، ء ، الميم، والياء(.ومن أمثمتيا:، الياالقاف
 الُيَدى(.

ذلك إذا جاء بعدىا أحد الحروف الشمسية ، وىي باقي الحروف ( اإلدغام: و ٕ)
 األربعة عشر.

 ومن أمثمتيا: )الصَّالة ، النَّار ، الظَّن ، الشَّاِكِرين ، الالَِّعُنون(.
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 ٕٔٓٙ/ٔ/ٕٔ:الثالثاء                     عنوان المحاضرة:      (16)
 اإلدغام وأقسامه

ولإلدغام  ساكن في آَخر ُمَتَحرِّك ليصير الثاني ُمَشدََّدًا، اإلدغام: ىو دمج حرف-
 عدة أقسام.

 
 من حيث األعمال التي تجري فيو :

 إلدغام الصغير و اإلدغام الكبير.ينقسم اإلدغام إلى قسمين: ا
 اإلدغام الصغير :

 يو.وىو إدغام ساكن في متحرك ليصير الثاني ُمَشدََّدًا، وُسمَِّي صغيرًا لقمة العمل ف
 ومن أمثمتو:

)َرِبَحْت ِتَجاَرُتُيم( حيث ُتْدَمُج التاء الساكنة في التاء األخرى المتحركة، فتُْقَرأ: 
 )َرِبَحتَِّجاَرُتُيم(.

 و)َقْد َتَبيَّن( حيث تُْبَدُل الدال تاءًا ، وُتْدَمُج في التاء ، فتُْقَرأ: )َقتََّبيَّن(.
 ، وُتْدَمُح في الكاف ، فتُْقَرأ: )َنْخُمكُّم(.و)َنْخُمُقُكم( حيث تُْبَدُل القاف كافًا 

  اإلدغام الكبير :
وىو إدغام ُمَتَحرِّك في ُمَتَحرِّك ليصير الثاني ُمَشدََّدًا ، وُسمَِّي كبيرًا ألن األعمال فيو 

 كثيرة. ومن أمثمتو:
ن النون األولى ، ثم )َتْأَمنَّا ، َمكَّنِّي( فأصل الكممتين: )َتْأَمَنَنا ، َمكََّنِني( حيث تم تسكي

 دمجناىا في النون الثانية فصارت نونًا مشددة.
 ينقسم اإلدغام إلى قسمين:  من حيث اكتمال الشدة ونقصانيا:
 اإلدغام الكامل واإلدغام الناقص.

 اإلدغام الكامل :
من لفظو وال من  وىو أن يذوب الُمْدَغم في الُمْدَغم فيو َذاَتًا وِصَفًة ، فال يبقى شئٌ 

 ومثال ذلك: صفتو ، ويصبح الحرف الثاني ُمَشدََّدًا تشديدًا كاماًل.
بِِّو(.  )ِمْن َلُدْنِو( تُْقَرأ: )ِممَُّدْنِو( و)السُُّجود( تُْقَرأ: )َأسُُّجود( و)ِمْن َربِِّو( تقرأ: )ِمرَّ
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 اإلدغام الناقص :
ِصَفًة ، فال يبقى شٌئ من لفظ الُمْدَغم ، وىو ذوبان الُمْدَغم في الُمْدَغم فيو َذاَتًا ال 

 ومثال ذلك: ولكن تبقى ِصَفتو ، ويصبح الحرف الثاني ُمَشدََّدًا تشديدًا ناقصًا.
( فينا بقيت صفة الحرف الُمْدَغم )النون( وىي: )الُغنَّة(. ( تُْقَرأ: )ِمَولِّيِّ  )ِمْن َوِليِّ

( وىنا بقيت صفة ال حرف الُمْدَغم )الطاء( وىي: )اإلستعالء )َأَحْطُت( تُْقَرأ: )َأَحتُّ
 واإلطباق(.

 )َنْخُمُقُكم( تُْقَرأ: )َنْخُمكُّم( وىنا بقيت صفة الحرف الُمْدَغم )القاف( وىي: )اإلستعالء(.
 
 
 ٕٔٓٙ/ٕ/ٖٕ: الثالثاء                          عنوان المحاضرة: (17)

 أحكام المد :
حروف المد والمين زمنًا بحيث ال يتعرف عمى الَمدُّ: ىو إطالة الصوت بحرٍف من 

وحروفو ىي: )األلف الساكنة ، الواو الساكنة ،  ذات الحرف بدون ىذه اإلطالة.
 والياء الساكنة(.

 وينقسم الَمدُّ إلى قسمين: الَمدُّ األصمي والَمدُّ الفرعي.-
 المد األصمي :

عمى سبب بعده كاليمز أو وال يتوقف  وىو الَمدُّ الذي ال تقوم ذات الحرف إال بو،
 وُيَسمَّى الَمدُّ األصمي كذلك بالَمدِّ الطبيعي. السكون.

وذلك لمتخمص من التقاء  وُيالَحظ أن ىذا الَمدَّ ُيْمَغى إذا جاء بعده حرف ساكن؛-
وا ومثال ذلك قولو تعالى: )َيا َأيَُّيا ْالَِّذْيَن َءاَمُنوا ْاصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبطُ  الساكنين.

(. حيث َتمَّ إلغاء الَمدِّ ٕٓٓواتَُّقوا اهلل َلَعمَُّكم تُْفِمُحون.( ... )سورة آل عمران: اآلية 
 في: )أييا ، ءامنوا ( نظرًا لمجيء ىمزة الوصل الساكنة بعدىما.

والَمدُّ األصمي وجميع ما يمحق بو من ممدود ُيَمدُّ قدر حركتين وجوبًا من غير زيادة -
 وال نقصان.
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 ٕٙٔٓ/ٖ/ٔالثالثاء:           المحاضرة:                   عنوان (18)
 ممحقات المد األصمي :

 وىي: وُمْمَحَقاُت الَمدِّ األصمي خمسٌة،
وذلك عمى غير تاء التأنيث،  ( َمدُّ الِعَوض: وىو الوقوف عمى تنويٍن بالفتح ،ٔ)

 وُيْوَقف عمييا بألف َمدِّ ِعَوَضًا عن التنوين ، ومثال ذلك:
 )ِمْيَقاَتًا ، َأْلَفاَفًا ، َشَراَبًا( فتقرأ: )ِمْيَقاَتا ، َأْلَفاَفا ، َشَراَبا(.
َنة بالفتح،  فُيْوَقف عمييا بالسكون فقط ، أما إذا كان الوقوف عمى تاء التأنيث الُمَنوَّ

 كما في:
 )َرْحَمًة ، َمَحبًَّة ، َحاِمَيًة( فتُْقَرأ: )َرْحَمو ، َمَحبَّو ، َحاِمَيو(.

( َمدُّ الَبَدل الصغير: وىو إبدال ىمزة ثانية ساكنة بحرف مد يتناسب مع حركة ٕ)
 اليمزة األولى:

اَمن( فإن كانت حركة اليمزة األولى فتحة ، ُأْبِدَلت اليمزة الثانية ألفًا ، كما في: )ءَ 
ن كانت تمك الحركة ضمة ، ُأْبِدَلت واوًا ، كما في:  حيث إن أصميا: )َأْأَمن(. وا 

 )ُأْوُذوا( حيث إن أصميا: )ُأْأُذوا(.
ن كانت تمك الحركة كسرة ، ُأْبِدَلت اليمزة الثانية ياءًا، كما في: )ِإيَماَنًا( حيث إن  وا 

 أصميا: )ِإْأَماَنًا(.
غْ ٖ) َمة الصُّ َرى: وىو عبارة عن ىاء الضمير المفرد الغائب ،المضمومة أو ( َمدُّ الصِّ

 المكسورة، إذا وقعت بين متحركين ، الثاني منيما ليس ىمزة قطع ولم ُيْوَقف عمييا.
 ومثال ذلك: قولو تعالى:

اَلُة الَحَطب(. )سورة المسد: اآلية   (.ٗ)َواْمَرَأُتُو َحمَّ
  لتعريف( ولكن ىناك إستثناءان ىما:وىذا الَمدُّ لو خمسة شروط )كما جاء في ا-

( فرغم أن ٜٙ)أ( في قولو تعالى: )...َوَيْخُمُد ِفْيِو ُمَياَنًا.( ... )سورة الفرقان: اآلية 
 ىاء )فيو( قد سبقيا ساكن )ياء الَمدِّ( وليس متحرك ، فقد ُمدَّت تمك الياء.

ْن َتْشُكُروا َيْرَضُو َلُكم...( ( فرغم أن ٚ)سورة الزمر: اآلية  )ب( في قولو تعالى: )...َواِ 
 ىاء )َيْرَضُو( قد توافرت فييا كل الشروط الخمسة ، إال أنيا لم ُتَمّد.
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( َمدُّ التَّْمِكين: وىو عبارة عن ياءين: األولى ُمَشدََّدة مكسورة ، والثانية حرف َمدٍّ ، ٗ)
 ومثال ذلك: )ُحيِّْيُتم ، النَِّبيِّْين(.

ر(: وىي بعض الحروف الُمَتَقطَِّعة في أوائل السور ، وقد ( َمدُّ أِلَفات )حي طي٘)
ُجِمَعت تمك الحروف في كممتي: )َحيُّ ُطْيٍر( حيث تُْنَطُق: )حا ، يا ، طا ، ىا ، را( 

 ،ومثال ذلك:
 )حم( حيث تُْقَرُأ: )حا ميم(. وىو َمٌد طبيعي يجب َمدُّه قدر حركتين َوْصاًل َوَوْقَفًا.

 
 
 ٕٙٔٓ/ٖ/ٛالتاريخ:                           المحاضرة:   عنوان (19)

 المد الفرعي :
وىو يتوقف عمى سبٍب يأتي بعده ، سواء  وىو الَمدُّ الزائد عمى مقدار الَمدِّ الطبيعي،

 كان ىمزًا أو سكونًا ، وُسمَِّي بالفرعي ألنو يتفرع من الَمدِّ الطبيعي.
 وينقسم الَمدُّ الفرعي إلى قسمين رئيسيين:-
 ( الَمدُّ الفرعي الذي َتَوقََّف عمى َىْمٍز يأتي بعده.ٔ)
 ( الَمدُّ الفرعي الذي َتَوقََّف عمى ُسُكْوٍن يأتي بعده.ٕ)

 وكالُىَما ينقسم أقَسامًا ُمَتَعدَِّدة.
 : المد الفرعي الذي توقف عمى ىمز يأتي بعده : القسم األول

 وىو ينقسم إلى قسمين:
 إما أن:( الَمدُّ الواِجب: وىو ٔ)

 يقع اليمز بعد حرف الَمدِّ في كممٍة واحدة.ومثال ذلك قولو تعالى:
( و)...َفُكُموُه َىِنْيَئًا َمِرْيَئًا.( )سورة ٔ)َوالسََّماُء َذاُت الُبُرْوِج.( )سورة البروج: اآلية 

 (.ٗالنساء: اآلية 
األولى ، ومثال  أو يكون إبدال ىمزٍة ثانية ساكنة َحْرَف َمدٍّ يتناسب مع حركة اليمزة

 ذلك:
 (ٕٖأحكام التجويد )ص:  (.ٗ)...ِإنَّا ُبَرَءاؤْا منكم...( ... )سورة الممتحنة: اآلية 
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( الَمدُّ الجاِئز: وىو أن يقع سبب الَمدِّ في نياية الكممة ويميو ىمزة قطع في الكممة ٕ)
ُىَو إالَّ َوْحٌي ُيْوَحى.(  التي تميو ، ومثال ذلك قولو تعالى: )َوَما َيْنِطُق َعِن الَيَوى.ِإنْ 

 (.ٗ،ٖ)سورة النجم: اآلية 
ومنو ما يتعمق بياء الضمير الغائب المفردة ولم ُيْوَقْف عمييا ، ومثال ذلك قولو -

 تعالى:
 (.ٖ)َيْحَسُب َأنَّ َماَلُو َأْخَمَدُه.( )سورة اليمزة: اآلية 

 ، ومثال ذلك قولو تعالى:ومنو ما تنتيي الكممة بَمدِّ َبَدٍل وجاءت بعده ىمزة قطع -
 (.ٓٚ)َفَممَّا َرَءَا أْيِدَيُيم...( ... )سورة ىود: اآلية 

 : المد الفرعي الذي توقف عمى سكون يأتي بعده : القسم الثاني
 : وىو ينقسم إلى قسمين:

 ( ما َتَوقََّف عمى ُسُكوٍن عاِرض يأتي بعده: وىو نوعان:ٔ)
يجئ السكون العارض بعد حرف َمدٍّ ، ومثال  )أ( َمٌد عاِرض لمسُُّكون: وىذا عندما

 ذلك: )ُيْنِفُقوْن ، الَغفَّاْر ، الَمِصْيْر ، ِعَباْد(.
 )ب( َمدُّ ليٍن: وىذا عندما يجئ السكون العارض بعد حرف ِلْيٍن ، ومثال ذلك:

 )ُقَرْيْش ، َخْوْف ، ْشْئ ، السَّْيْر(.
 وىو أربعة أقسام:( ما َتَوقََّف عمى ُسُكوٍن الِزم يأتي بعده: ٕ)

)أ( الَمدُّ الالِزم الَكِمِمي الُمَثقَّل: وىو أن يأتي بعَد حرِف الَمدِّ حرٌف ُمَشدٌَّد أو سكوٌن 
ْيَن ،  ونِّي ، َءَامِّ الِّْين ، َجاٌن ، ُتَحاجُّ أصمي في كممٍة واحدة ، ومثال ذلك: )الضَّ

 َءآلذََّكَرْين(.
ف: وىو أن يأتي بعَد حرِف الَمدِّ حرٌف ساكن غير )ب( الَمدُّ الالِزم الَكِمِمي الُمَخفَّ 

 ُمَشدَّد في كممٍة واِحَدة ، وُيْوَجُد ىذا الَمدُّ في كممٍة واحدة في القرآن ىي:
أحكام  (.ٜٔو  ٔ٘)ءآلئن( قد ُذِكَرت مرتين في القرآن في: )سورة يونس: اآلية: 

 (ٖٖالتجويد )ص: 
ل: وىو أن يأتي بعد حرف الَمدِّ ُسُكوٌن أصمٌي ُمْدَغٌم )جـ( الَمدُّ الالِزم الَحْرِفي الُمثَقَّ 

)حرٌف ُمَشدٌَّد( في حرٍف من حروف أوائل السور التي ىجاؤىا ثالثة أحرف ووسطيا 
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حرُف َمدٍّ ، ومثال ذلك: )الم( حيث تُْقَرُأ: )ألف المِّيم( و )طسم( حيث تُْقَرُأ: )طا 
 سيمِّيم(.

الُمَخفَّف: وىو أن يأتي بعد حرف الَمدِّ ُسُكوٌن أصمٌي غيُر )د( الّمدُّ الالِزم الَحْرِفي 
ُمْدَغٍم في حرٍف من حروف أوائل السور التي ىجاؤىا ثالثة أحرف ووسطيا حرُف 
َمدٍّ ، ومثال ذلك: )سين ، كاف ، صاد ، نون ، قاف( وقد ُجِمَعْت تمك الحروف في 

 َكِمَمَتي: )َنُقَص َعَسُمُكم(.
الَمدِّ الالزم األربعة ال ُيْوَقُف عمى أيٍّ منيا إال عمى الالزم الَكِمِمي وُيالَحظ أن أنواع 

 الُمثَقَّل.
 
 
 ٕٙٔٓ/ٖ/ٔ٘الثالثاء:         المحاضرة:                   عنوان (21)

 ما يترتب عمى القارئ إذا قطع قراءته ثم عاد إليها :
 .االستعاذةال ُيِعْيُد  والُعَطاس...وغيره،( إذا قطعيا أمٌر ضروري: مثل السَُّعال ٔ)
 .االستعاذةُيِعْيُد  ( إذا قطعيا أمٌر غيُر ضروري: مثل األكل والشُّْرِب...وغيره،ٕ)
 .االستعاذةثم عاد إلييا: ُيِعْيُد  ( إذا قطع القراءة ُمْنَتِييًَّا،ٖ)
 جيرا أو سرًا.سواء كانت القراءة  مطموبٌة من كل واحد من الجماعة، واالستعادة -
 

 :أحكام الوقف
 بدايًة يجب التفرقة بين ثالثة مصطمحات:

إلى  واالنتقالمن القراءة  االنتياءالَقْطُع: ىو السكوت في نياية القراءة بقصد  (ٔ)
ولكن الُبدَّ من القطع عمى معنى  وىذا ال يكون إال في نياية آية، حالٍة أخرى،

 صحيح غير منقوص.
  (.ٗ)سورة الماعون: اآلية ة: )َفَوْيٌل ِلمُمَصمِّين.(عمى نياية اآليمثال: ال يصح القطع 

مع  ( السَّْكُت: ىو قطع الصوت عمى حرٍف ساكن بمقدار حركتين من غير تنفس،ٕ)
وذلك سواء كان سكونو َميَِّتًا )أي السكون الذي ال  ِنيَِّة وصل القراءة في الحال،

( أو ٕ،ٔ)سورة الكيف: اآلية ِقَيَمًا...(  .صوت لو(كما في قولو تعالى: )...ِعَوَجاً 
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عالى: )َوِقْيَل السكون الذي يكون لو حرف ُمَحقَّق( كما في قولو ت أيكان سكونو َحيًَّا )
 (.ٕٚ)سورة القيامة: اآلية َمْن َراق.(

مع  ليتنفس فيو القارئ، ( الَوْقُف: ىو قطع الصوت عمى آخر الكممة زمنًا يسيرًا؛ٖ)
والوقوف  أو في أثنائيا. ويكون الوقوف إما عمى رؤوس اآليات، ف القراءة.ِنيَِّة استئنا

 عمى رؤوس اآليات ُسنٌَّة.
 
 ٕٙٔٓ/ٖ/ٕٕالثالثاء:         المحاضرة:                   عنوان (21)

 :أنواع الوقف
كضيق َنَفس أو ُسَعال أو  : ىو الذي تدفع إليو َضُروَرٌة ُمْمِجَئٌة؛اضطراري( ٔ)

ال ُبِدَئ  وىنا يجب أن ُيْبَدأ بالكممة التي ُوِقَف عمييا ِإِن استقام المعنى، ُعَطاس. وا 
 بالتي قبميا.

لمعرفة كيفية  أو التََّعمُّم؛ االمتحان: ىو الذي ُيْطَمُب من القاِرئ عند اختباري( ٕ)
 لذلك. االضطرارالوقوف عمى نياية الكممات عند 

وىذا النوع ىو الذي تتعمق بو  قارئ بَمْحِض إرادتو.: وىو الذي يقصده الاختياري( ٖ)
 األحكام.

 عند الوقف ينبغي مراعاة اآلتي: -
 صحيح بعد التوقف. ابتداء( تحديد مكان ٕ( تحديُد مكان الوقوف لمتنفس.)ٔ)
 مما ُيِخلُّ بالمعنى أو الَفْيم. االبتداء( أالَّ يكون الوقف أو ٖ)

 أقسام الوقف االختياري:
 وذلك باعتبار ما يؤدي إليو. َوْقٌف جاِئز وَوْقٌف آَخر حرام،ىناك 

 )التَّامُّ،الثة أقسام:وىو ث ىو الوقف عمى ما يؤدي معنًى صحيحًا، فالوقف الجائز:
 والَحَسن(. الَكاِفي،

 
 
 



  ٖٔ 

 

 ٕٙٔٓ/ٖ/ٜٕالثالثاء:         المحاضرة:                   عنوان (22)
 الوقف التام :

ويكون في  الوقف عمى كالٍم َتمَّ معناه ولم يتعمق بما بعده ال لفظًا وال معنى. ىو
 حاالٍت معينة مثل:

 رؤوس اآليات: وذلك نحو الوقوف عمى كممة )المفمحون( في قولو تعالى :-
  (.ٙ،٘)سورة البقرة: اآلية نَّ الَِّذْيَن َكَفُروا...(إِ  )...َوُأْوَلِئَك ُىُم الُمْفِمُحون.

كممة )لمكافرين( في  الفصل بين آيتي عذاب بآية رحمة: وذلك نحو الوقوف عمى-
ْالَِّذْيَن  َوَبشِّرِ  )...فاتَُّقوا النَّاَر الَّتي َوُقوُدَىا النَّاُس والِحَجاَرُة ُأِعدَّت ِلمَكاِفِرين.قولو تعالى:
 (.ٕ٘،ٕٗ)سورة البقرة: اآلية َءاَمُنوا..(

يكون مكان الوقف التام في وسط اآلية: وذلك مثل الوقوف عمى كممة )جاءني(  وقد-
 في قولو تعالى:

)سورة الفرقان: ْيَطاُن لإلنسان َخُذواًل.()َلَقد َأَضمَِّني َعِن الذِّْكِر َبْعَد إْذ َجاَءِني َوَكاَن الشَّ 
 (.ٜٕاآلية 

مثل الوقوف عمى كممة وقد يكون مكان الوقف التام بعد رأس اآلية بكممة: وذلك -
ْن ُكلُّ ذَ  )وزخرفًا( في قولو تعالى: ... )...َوُسُرَرًا َعَمْيَيا يتَِّكُئون. ا َوُزْخُرَفًا واِ  ِلَك لمَّ

 (.ٖ٘،ٖٗ)سورة الزخرف: اآلية َمَتاُع...(
 بما بعده. واالبتداءوُحْكُم الوقف التام: أنَّو َيْحُسن الوقف عميو -
وال  البيان التام(: وىو الوقوف عمى كممة تَُبيُِّن المعنى،ويمحق بالوقف التام )وقف  -

ومثال ذلك: الوقوف عمى كممة )يحزنون( في  ُيْفَيُم ىذا المعنى بدون ىذا الوقف.
 قولو تعالى:

َبا..(الَّذِ  )...َوال َخْوٌف َعَمْيِيم وال ُىْم َيْحَزُنون. )سورة البقرة: اآلية يَن َيأُكُموَن الرِّ
ٕٚٗ،ٕٚ٘.) 
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 ٕٙٔٓ/ٗ/ٕٔالثالثاء:         المحاضرة:                   عنوان (23)
 الوقف الكافي :

مثال ذلك  يتعمق بما بعده معنى ال لفظًا. ىو الوقف عمى كالم يؤدي معنًى صحيحًا،
 الوقوف عمى كممة )ُغْمٌف( في قولو تعالى:

 (.ٛٛ)سورة البقرة: اآلية َقِمياًل َما ُيؤِمُنون.(بُكْفِرِىم فَ )َوَقاُلوا ُقُموُبَنا ُغْمٌف َبْل َلَعَنُيم اهلل 
وقد يكون مكان الوقف الكافي عمى رؤوس اآليات: مثل الوقوف عمى كممة -

 )َيْعَمُيون( في قولو تعالى:
الَلَة ضَّ ُأْوَلِئَك الَِّذْيَن اْشَتُروا ال )اهلل َيْسَتْيِزُئ ِبِيم وَيُمدُُّىم في ُطْغَياِنِيم َيْعَمُيون.

 (.٘ٔ،ٗٔ)سورة البقرة: اآلية ِبالُيَدى...(
وقد يكون مكان الوقف الكافي في وسط اآلية: مثل الوقوف عمى كممة )َخْمَقُيم( في -

 قولو تعالى:
 (.ٜٔ)سورة الزخرف: اآلية َشَياَدُتُيم وُيْسَئُمون.( )أَشِيُدوا َخْمَقُيم سُتْكَتبُ 

 بما بعده. واالبتداءالوقف عميو  وُحْكُم الوقف الكافي: أنَّو َيْحُسنُ -
ويمحق بالوقف الكافي )وقف البيان الكافي(: وىو الوقف عمى كممة لبيان المعنى -

 ومثال ذلك الوقوف عمى كممة )بمؤمنين( في قولو تعالى: المقصود.
 (.ٜ،ٛ)سورة البقرة: اآلية ِذيَن َءاَمُنوا...(ُيَخاِدُعوَن اهلل والَّ  )...وَما ُىْم ِبُمؤِمِنين.

 
 ٕٙٔٓ/ٗ/ٜٔالثالثاء:        المحاضرة:                   عنوان (24)

 :الوقف الحسن
 ولكنو يتعمق بما بعده لفظًا ومعنًى. ىو الوقف عمى كالٍم يؤدي معنًى صحيحًا،

ة وقد يكون مكان الوقف الحسن عمى رؤوس اآليات: مثال ذلك الوقوف عمى كمم-
)سورة الفاتحة: الرَّْحَمُن الرَِّحْيِم.( )الَحْمُد هلل َربِّ الَعاَلِمْيِن.)العالمين( في قولو تعالى:

 (.ٖ،ٕاآلية 
ى كممة )هلل( وقد يكون مكان الوقف الحسن في وسط اآلية: مثال ذلك الوقوف عم-

 (.ٕ)سورة الفاتحة: اآلية ُد هلل َربِّ الَعاَلِمْيِن()الَحمْ في قولو تعالى:
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حيث  بما بعده خالف، االبتداءوفي  الوقف الحسن: أنَّو َيْحُسُن الوقف عميو، وُحْكمُ -
 بو في حاالٍت عديدة كأن يكون ذلك ِصَفًة لما قبمو كالمثال السابق. االبتداءال يجب 

 فيجب عدم التفريق بينيما.
 
 ٕٙٔٓ/ٗ/ٕٙالثالثاء:         المحاضرة:                   عنوان (25)

 القبيح :الوقف 
 ولكنو يتعمق بما بعده لفظًا ومعنًى. ىو الوقف عمى كالٍم يؤدي معنًى صحيحًا،

ة وقد يكون مكان الوقف الحسن عمى رؤوس اآليات: مثال ذلك الوقوف عمى كمم-
)سورة الفاتحة: الرَّْحَمُن الرَِّحْيِم.( )الَحْمُد هلل َربِّ الَعاَلِمْيِن.)العالمين( في قولو تعالى:

 (.ٖ،ٕ اآلية
وقد يكون مكان الوقف الحسن في وسط اآلية: مثال ذلك الوقوف عمى كممة )هلل( -

  (.ٕ)سورة الفاتحة: اآلية ُد هلل َربِّ الَعاَلِمْيِن()الَحمْ لو تعالى:في قو 
حيث  بما بعده خالف، االبتداءوفي  وُحْكُم الوقف الحسن: أنَّو َيْحُسُن الوقف عميو،-

 بو في حاالٍت عديدة كأن يكون ذلك ِصَفًة لما قبمو كالمثال السابق. االبتداءال يجب 
 فيجب عدم التفريق بينيما.

 
 ٕٙٔٓ/٘/ٖالثالثاء:          المحاضرة:                   عنوان (26)

 :االبتداء
 ىو الشُُّروُع في القراءة بعد قطع أو وقف:

 والبسممة. االستعاذةبعد قطع وكان من أول السورة: يمزم قبمو  االبتداءفإن كان 
إال إن كان من أول  أو بسممة، استعاذةبعد وقف: فال يمزم  االبتداءأمَّا إن كان 

 السورة )غير سورة التوبة( فينا تمزم البسممة.
 القطع. نوعان: ابتداء بعد الوقف و ابتداء بعد واالبتداء-

 االبتداء بعد الوقف :
 وىو قسمان:



  ٖٗ 

 

 الجائز: االبتداء)أ( 
 وىو ثالثة أقسام: بكالٍم ُمْسَتِقلٍّ ُمْوٍف بالَمْقُصوِد َغْيَر ُمِخٍل بالمعنى. االبتداءوىو 

التام: وىو الذي يكون بعد وقٍف تام أو وقف بياٍن تام أو وقف بياٍن  االبتداء( ٔ)
 بكممة )إنَّا( في قولو تعالى: االبتداءكافي. ومثال ذلك 

ون وما ُيْعِمُنون.(فال َيْحُزْنَك َقْوُلُيم إنَّا َنْعَمُم ما ُيسِ )  (.ٙٚ)سورة يس: اآلية رُّ
بكممة  االبتداءالكافي: وىو الذي يكون بعد وقٍف كافي. ومثال ذلك  االبتداء( ٕ)

 ُىم ال ُيؤِمُنون.)إنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَميِيم َءَأْنَذْرَتُيم أم لم تُْنِذرْ )ختم( في قولو تعالى:
 (.ٚ،ٙ)سورة البقرة: اآلية ِيم وَعَمى َسْمِعِيم....(َخَتَم اهلل عمى ُقُموبِ 

بقولو  االبتداءومثال ذلك  الَحَسن: وىو الذي يكون بعد وقٍف َحَسن. االبتداء( ٖ)
 )ِمْن َقْبُل( في قولو تعالى:تعالى:

 (.ٗ،ٖ)سورة آل عمران: اآليةُىَدًى لمنَّاِس..( َقْبلُ وأْنَزَل التَّْوَراَة واإلْنِجْيَل. ِمْن ..).
بقولو تعالى:  االبتداءومثال ذلك  بعده قبيح. االبتداءوَلِكنَّ  وقد يكون الوقف َحَسَنًا،-

ْيٌر وَنْحُن )ِإنَّ اهلل( في قولو تعالى: )لقد َسِمَع اهلل َقْوَل الَِّذيَن قاُلوا ِإنَّ اهلل َفقِ 
 (.ٔٛٔان: اآلية )سورة آل عمر أْغِنَياء....(

 (ٕٔأحكام التجويد )ص:  القبيح: االبتداء)ب( 
 وذلك بسبب َتَعمُِّقِو بما قبمو لفظًا ومعنًى، بكالٍم غير مستقٍل في معناه؛ االبتداءوىو 

بكممة )نعجة( في قولو  االبتداءومثال ذلك  أو ُيْفِسُده. أو ألنَّو ُيْمِغي المعنى الُمَراد،
 تعالى:

 (.ٖٕ)سورة ص: اآلية وِلَي َنْعَجٌة َواِحَدة...()ِإنَّ ىذا أخي لو ِتْسٌع وِتْسُعوَن َنْعَجًة 
ألنَّ الوقف عمى  القبيح ال يكون إالَّ في غير رؤوس اآليات؛ االبتداءوُيالَحُظ َأنَّ -

 بما قبمو أم لم َيَتَعمَّْق بو. سواء َتَعمَّقَ  رؤوس اآليات ىو ُسنٌَّة،
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 ٕٙٔٓ/٘/ٓٔالثالثاء:         المحاضرة:                   عنوان (27)
 االبتداء بعد القطع :

 وىو قسمان:
بعد قطٍع َحَسن )وىو القطع بعد وقٍف تام أو وقٍف  االبتداءالَحَسن: وىو  االبتداء)أ( 

 كافي(.
)سورة ما...( ي أن َيْضِرَب مثالً )ِإنَّ اهلل ال َيْسَتحِ بقولو تعالى: االبتداءومثال ذلك 
)...وُىْم ِفيَيا َخاِلُدون.( عد القطع الَحَسن في قولو تعالى:وذلك ب (،ٕٙالبقرة: اآلية 

 (.ٕ٘... )سورة البقرة: اآلية 
ولو  بعد قطٍع قبيح )وىو القطع بعد وقٍف َحَسن، االبتداءالقبيح: وىو  االبتداء)ب( 

 َعمَّا بعده لفظًا وال معنًى(.ولكنو ال ينفصل  كان نياية جزٍء أو حزٍب أو ربع،
بقولو تعالى: )والُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء إالَّ ما َمَمَكْت أيماُنُكم...(  االبتداءومثال ذلك 

 إالَّ أنَّيا تكممًة لآلية السابقة. ( رغم أنَّيا بداية ُجْزٍء،ٕٗ... )سورة النساء: اآلية 
)...وَأْن َتْجَمُعوا َبْيَن اأُلْخَتْيِن إالَّ تعالى:مى كممة )رحيمًا( في قولو ولذلك كان القطع ع
رغم  ( قطعًا قبيحًا،ٖٕ)سورة النساء: اآلية  كاَن َغُفوَرًا َرِحْيَمًا.( َما َقْد َسَمْف إنَّ اهلل

 ولكنو غير ُمِتمٍّ لممعنى )وىو َعدُّ الَمَحرَّماِت من النساء(. أنَّو نياية جزء،
فيجب عمى القارئ  الكالم المرتبط ببعضو البعض، يجب أن يكون من أول تداءفاالب

فينا ال ينبغي أن  أالَّ َيَتَقيَّد باألعشار واألجزاء التي قد تكون في وسط الكالم المرتبط،
  ُيْبَتَدَأ بو أو ُيْوَقف عميو حيث إنَّو متعمق بما قبمو.

 
 ٕٙٔٓ/٘/ٚٔالثالثاء:         المحاضرة:                   عنوان (28)

 مى أواخر الكممات :الوقف ع
 أو الوقوف عمى حرف متحرك حركة كاممة. ال يجب البداية بحرف ساكن،-
يكون حرفًا صحيحًا الذي قد  والوقف ال يكون إالَّ عمى الحرف األخير من الكممة،-

 أو ُمْعَتاًل.
 الوقف عمى الكممة الصحيحة اآلخر :
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 ولو خمسة أوجو:
)أ( السُُّكْوُن الَمْحض: وىو الذي ال َرْوَم فيو )أي اإلتيان ببعض الحركة( وال إشمام 

 )أي ضم الشفتين من غير صوت(.ومثال ذلك قولو تعالى:
 (.ٕ،ٔولياٍل َعْشْر.( ... )سورة الفجر: اآلية  )والَفْجْر.

 .(ٛو )َرِضَي اهلل َعْنُيْم َوَرُضوا َعْنْو.( ... )سورة البينة اآلية 
ْوِم: وىو اإلتيان ببعض الحركة بقدر الثمث، وُيْضَعُف فيو الصوت  )ب( الوقف بالرَّ

 ومثال ذلك قولو تعالى: بحيث ال يسمعو إال القريب الُمْصِغي.
 (.ٕٓ)واهلل ِمْن َوَراِئِيم ُمِحْيط.( ... ... )سورة البروج اآلية 

الُنْطِق بالحرف األخير )ج( الوقف باإلشمام: وىو َضمُّ الشفتين من غير صوت بعد 
وُيْوَقُف باإلشمام في  مع إبقاء ُفْرَجة بين الشفتين لخروج النفس. ساكنًا من غير تراٍخ،

 وىي عمى الحرف المضموم أو المرفوع )غير الياء أو التاء المربوطة(. حالٍة واحدة،
 ومثال الوقف باإلشمام قولو تعالى:

يَّاَك َنْسَتِعيْ   (.ُ٘ن.( ... )سورة الفاتحة: اآلية )إيَّاَك َنْعُبُد واِ 
 )د( الوقف بالحذف: وُيْجَرى الوقف بالحذف في موضعين:

 ( حذف التنوين: ومثال ذلك قولو تعالى:ٔ)
 (.ٕٕ)في َلْوٍح َمْحُفوٍظ.( ... )سورة البروج: اآلية 

 ( حذف صمة ىاء الضمير الغائب المفرد المضمومة أو المكسورة:ٕ)
 ومثال ذلك قولو تعالى: اء بعد الكسرة،وي وىي واو بعد الضمة،

 (.ٜٔ)فأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُو ِبَيِميِنِو فَيُقوُل...( ... )سورة الحاقة: اآلية 
 كتابُو( تحذف واو الصمة الممفوظة غير المخطوطة.فينا عند الوقوف عمى المضموم)
 الممفوظة غير المخطوطة.)بيمينِو( فتحذف ياء الصمة أمَّا عند الوقوف عمى المكسور

 )ىـ( الوقف باإلبدال: وُيْجَرى الوقف باإلبدال في أمرين:
 ومثال ذلك قولو تعالى: ( في التنوين: ُيْبَدُل التنوين ألفًا عند الوقف.ٔ)

اَجا.() َوَأْنَزْلَنا ِمَن الُمعْ   (.ٗٔ)سورة النبأ: اآلية ِصَراِت َماَءًا َثجَّ
 المفرد: سمباال( تاء التأنيث المتصمة ٕ)

 ومثال ذلك قولو تعالى: )أ( في حالة عدم التنوين: تُْبَدُل ىاء ساكنة.



  ٖٚ 

 

 .(.القارعة( ... فتصبح عند الوقف: )ٔ)سورة القارعة: اآلية )الَقاِرَعُة.(
ومثال ذلك قولو تعالى:  وتُْبَدُل ىاء ساكنة. )ب( في حالة التنوين: ُيْحَذُف التنوين،

( ٜٔ)سورة األنعام: اآلية َبْيِني َوَبْيَنُكم.....( َأْكَبُر َشَياَدًة ُقْل اهلل َشِيْيدٌ  )ُقْل َأيُّ َشئٍ 
 فتصبح: )َشَياَده(.

 
 
 ٕٙٔٓ/٘/ٕٗالثالثاء:         المحاضرة:                   عنوان (29)
 لوقف عمى الكممة المعتمة اآلخر :ا

 األلف المدية في آخر الكممة :
 حاالٍت:: ليا أربع 

ما لم يأت بعدىا  ( َتْثُبُت وصاًل ووقفًا: وذلك إذا كانت مرسومة في المصحف،ٔ)
ومثال األلف التي َتْثُبُت َوْصاًل وَوْقَفَا قولو  وذلك لمتخمص من التقاء الساكنين. ساكن؛
 تعالى:

 (.٘ٗ)َوَقاَل الَِّذي َنَجا ِمْنُيَما.....( ... )سورة يوسف: اآلية 
ومثال ذلك  َوْصاًل وَوْقَفًا: وذلك إذا كانت غير مرسومة في المصحف.( ُتْحَذُف ٕ)

 (.ٖٗقولو تعالى: )ِفْيَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَىا.( ... )سورة النازعات: اآلية 
 ( َتْثُبُت َوْقَفًا وُتْحَذُف َوْصاًل: وذلك في ثالث صور:ٖ)

ومثال ذلك قولو  )أ( إذا جاء بعدىا ساكن: وذلك لمتخمص من التقاء الساكنين.
 (.ٖٛ)سورة البقرة: اآلية ُطوا ِمْنَيا َجِمْيَعًا...(تعالى: )ُقْمَنا ْاىبِ 

)ب( ألفات أنَّا وأخواتيا: وىي: )الظُُّنوَنا،الرَُّسوال،السَِّبْيال،َقَواِرْيَرا،وَلِكنَّا(.ومثال ذلك قولو 
 تعالى:

 (.ٖٛ)سورة الكيف: اآلية َأَحَدًا.(ْشِرُك ِبَربِّي )َلِكنَّا ُىَو اهلل َربِّي وال أُ 
 )جـ( إذا كانت األلف ُمْبَدَلٌة عن التَّْنِويِن: وذلك سواء كانت في:

)سورة النساء: اَن َعَمْيُكم َرِقْيًبًا.(المنصوب: كما في قولو تعالى: )..ِإنَّ اهلل كَ  االسم
  (.ٔاآلية 



  ٖٛ 

 

)سورة فصمت: اآلية َعَمْيِيم َعَمًى...(َوُىَو المقصور: كما في قولو تعالى: ).. االسمأو 
ٗٗ.) 

َذًا أَلَتْيَناُىم ِمْن َلدُ ولو تعالى:أو كانت في )إذًا( : كما في ق )سورة نَّا َأْجَرًا َعِظْيَمًا.()َواِ 
 (.ٚٙالنساء: اآلية 

أو كانت ُمْبَدَلٌة عن نون التوكيد الخفيفة: كما في قولو تعالى: )َكالَّ َلِئْن َلْم َيْنَتِو 
 َلَنْسَفَعًا ِبالنَّاِصَية.(

 (.٘ٔ)سورة العمق: اآلية 
 ( فييا صورتان:ٗ)

)أ( حذف األلف وصاًل وجواز الوجيين وقفًا: وىذا في كممة واحدة ىي: )َساَلِسال( 
في قولو تعالى: )إنَّا َأْعَتْدَنا ِلمَكاِفِرْيَن َساَلِساْل َوَأْغاَلاًل َوَسِعْيَرا.( ... )سورة اإلنسان: 

 (.ٗة اآلي
)ب( حذف األلف وصاًل ووقفًا مع كونيا موجودة في المصحف: وذلك في كممتين 

 ىما:
ٍة َقدَُّروَىا َتْقِدْيَرا.( ... )سورة اإلنسان: اآلية  )َقَواِرْيَرْا( في قولو تعالى: )َقَواِرْيَرْا ِمْن ِفضَّ

ٔٙ.) 
 (.ٛٙوا َربَُّيم..( ... )سورة ىود: اآلية و)َثُمْوَدْا( في قولو تعالى: )..َأاَل ِإنَّ َثُمْوَدْا َكَفرُ 

 
 
 ٕٙٔٓ/٘/ٖٔالثالثاء:         المحاضرة:                   عنوان (31)

 الواو المدية في آخر الكممة :
 ليا أربع حاالٍت:

ولم َيِمَيا ساكن حالة  ( َتْثُبُت وصاًل ووقفًا: إذا كانت مرسومة في المصحف،ٔ)
 (.ٖٗ)سورة اإلسراء: اآلية َأْوُفوا ِبالَعْيِد..(تعالى: )..وَ ومثال ذلك قولو  الوصل.

ومثال ذلك قولو  ( ُتْحَذُف وصاًل ووقفًا: إذا كانت غبر مرسومة في المصحف.ٕ)
 تعالى:

 (.ٜ)...َيْخُل َلُكم َوْجُو َأِبْيُكم...( ... سورة يوسف: اآلية 



  ٖٜ 

 

وذلك لمتخمص من التقاء  ن؛( َتْثُبُت وقفًا وُتْحَذُف وصاًل: إذا جاء بعدىا ساكٖ)
…( ... َوُأوُلوا ْاألْرَحاِم َبْعُضُيم َأْوَلى ِبَبْعض)…ومثال ذلك قولو تعالى:  الساكنين.

 (.٘ٚ)سورة األنفال: اآلية 
ومثال ذلك  ( َتْثُبُت وصاًل وُتْحَذُف وقفًا: وذلك في حالة كونيا ِصَمٌة لياء الضمير.ٗ)

  (.ُٖو َأَخَمَده.( ... )سورة اليمزة: اآلية قولو تعالى: )َيْحَسُب َأنَّ َمالَ 
 الياء المدية في آخر الكممة :

 ليا خمس حاالٍت:
ما لم َيْأِت بعدىا  ( َتْثُبُت وقفًا ووصاًل: وذلك إذا كانت مرسومة في المصحف،ٔ)

ِني ِمَن ومثال ذلك قولو تعالى: )َقاَل َسَأِوِي ِإَلى َجَبٍل َيْعِصمُ  ساكن حالة الوصل.
 (.ٖٗ)سورة ىود: اآلية اَء ....( المَ 
ومثال ذلك  ( ُتْحَذُف وقفًا ووصاًل: وذلك إذا كانت غير مرسومة في المصحف.ٕ)

 (.٘قولو تعالى: )ِحْكَمٌة َباِلَغة َفَما ُتْغِن النُُّذر.( ... )سورة القمر: اآلية 
 ومثال ذلك قولو تعالى: ( َتْثُبُت وقفًا وُتْحَذُف وصاًل: وذلك إذا جاء بعدىا ساكن.ٖ)

 (.ٜٕٙ)ُيْؤِتي ْالِحْكَمَة َمْن َيَشاء...( ... )سورة البقرة: اآلية 
ومثال ذلك قولو  ( َتْثُبُت وصاًل وُتْحَذُف وقفًا: وذلك إذا كانت ِصَمًة لياء الضمير.ٗ)

 تعالى:
 (.ٕ٘ٛبقرة: اآلية )...ُكٌل آَمَن باهلل َوَماَلِئَكِتِو َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو...( ... )سورة ال

 ( َتْثُبُت وصاًل ويجوز الوجيان وقفًا: وذلك في قولو تعالى:٘)
 (.ٖٙ)...َفَما َءاَتاِن اهلل َخْيٌر ِممَّا َءاَتاُكم...( ... )سورة النمل: اآلية 

 
 
 
 
 
 


