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 عيً اتلجٔيدىلدٌات ٌاملدارضة األوىل /
 .إععاء احلروف خلٓا ومصخدلٓا ْٔ  /حعريفّ - 1
 هلٍس واجلٓر. ال حفاركّ اك اىيتْٔ/ خمرجّ وضفاحّ  وخق احلرف     
تلفخيً، واىرتكيق ئضف ةٓا احلرف أخياُا، وحفاركّ أخياُا، اك اىيتْٔ الطفات  ومصخدلّ     

 ةاىنصتث ليراء.
 .خيد إععاء احلروف خلٓا ومصخدلٓا اللكٍات اىلرآُيث، ٌَ /مٔضٔعّ - 2
ٔم ادلينيث املخعيلث ةاىلرْٔ/ أخد  /نصبخّ - 3  آن الهريً.اىعي
ضىل  ا  عييىلّ وشىليً، وٌىلَ ُاخيىلث وضىل   اجليبواضعّ ٌَ اجلاخيث اىعٍييث فٓٔ  /واضعّ - 4

ٔاعده فٓٔ اخلييو ةَ أمحد   ، وغريه ٌَ أئٍث اىلراء واليغث.اىفراْيديك
ٔدة اىلرا فيه /فائدحّ - 5  شىلعادياذلى حيلىلق  ءة، املٔضالن إىل رىض ا  حعاىلخصَ األداء، وج

 اىلرآن. يفادلُيا واآلخرة، وعطٍث اليصان ٌَ اليدَ 
 ُٔاعن/ واليدَ *       
ٔ خعأ يعرأ ىلع اللكٍث فيغري اليفغ وخيو ةاملعىن، وذلم ةأن خيرج اليدَ اجليل/  -أوالً  ْو

ًْ كَيِيالً  ُخ ِْ ًِا. ٌرال/ ) َواْذُنُروا إِْذ ُن احلرف ٌَ غري خمرجّ اىعتييع ةأن جيعو اثلاء ٌرالً شي
 ًْ ُك َ خغري ٌعىن اللكٍث "فهَّثكً" أي ٌَ الهَّثة إىل "فهرسكً" ٌَ اتلهصري )اتلدعيً(. ؛ في( فََهَّثر

أو أن جيعو اتلاء ظاًء يف ٌرو/ "كاُخٔن"، فخطتح "كاُعٔن"، واىلِٔت ٌعِاه اخلشٔع، أٌا اىلِٔط 
َ خركث أخرى، فٍرالً ةدالً أو يكٔن اليدَ ةخغيري خركث إعراةيث ةدالً ٌفٓٔ اجلزع واحلأس. 

ٌَ أن حلٔل/ أُعٍَج، حلٔل/ أُعٍُج. وْذا خعأ يغري املعىن. ويصىم اليدَ اجليل ةٓذا االشً ألُّ 
 ويأذً فاعيّ.وخهٍّ/ ْٔ اتلدريً  يِجيل، أي/ يظٓر، ويصخعي  أي شخص أن يعرفّ ويدركّ.

ٔ خعأ يعرأ ىلعاليدَ اخليف/  -ذاًُيا  اللكٍث فيغري اليفغ، وال خيو ةاملعىن، وذلم يكٔن ْو
ٔاعد اتلجٔيد، نرتك اىغِث ٌرالً، أو عدم حفخيً املفخً ذا ىلع ةٍخاىفث ك  ، أو حركيق املركق، ْو

 أعيً.وا  ،  شبيو املرال، وخهٍّ ْٔ الهراْث
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 .فرض نفايث  / خكً حعييٍّ - 6
 / أرب ، ويهمراحب اىلراءة  /مراحب اىلراءة - 7
ٔ اىلراءة ةخؤدة وظٍأُيِث، ةلطد اتلعييً ٌ  حدةر اتلدليق/  -أ  .ومرااعة األخاكم املعاينْو
ٔ اىلراءة ةخؤدة وظٍأُيِث، ال ةلطد اتلعييً ٌ  حدةر  اىرتحيو/ -ب  ، ومرااعة األخاكم.املعاينْو
ٔ اىلراءة حباىث ٌخٔشعث ةني اتلؤدة والرسعث ٌ  مرااعة األخاكم. اتلدوير/ -ج  ْو
ٔ اىلراءة برسعث، ٌ  مرااعة األخاكم.  احلدر/ -د  ْو
ىفغ حيطو ةّ االتلجاء إىل ا  حعاىل، واالعخطام واتلدطَ ةّ ٌَ الشيعان   /االشخعاذة - 8

 . ، ويه ىيصج ٌَ اىلرآن  الرجيً
ا َٓ ٔذ ةا  ٌَ الشيعان الرجيً"  /ضيَغُخ ٔذ ةغري ْذه الطيغث "أع ٔذ ةا  وجئز اتلع حنٔ/ "أع

 ً ٌَ الشيعان الرجيً".الصٍي  اىعيي
يَُث/ -9 ٍَ َو، أي/ إذا كال بصً ا  الرمحَ الرخي اىبَْص ٍَ  .ًبَْص

ُّ االةخداِء/ ، فيّ أن  ارئ كراءحّ ةأول أي شٔرة ٌَ شٔر اىلرآن شٔى ةراءةإذا اةخدأ اىل أوج
 جيٍ  ةني االشخعاذة واىبصٍيث وأول الصٔرة، وجئز هل خينئذ أربعث أوجّ/

ذا كع  اجلٍي /  -أ أي فَْطِو االشخعاذة عَ اىبصٍيث عَ أول الصٔرة، ةالٔكف ىلع لك ٌِٓا، ْو
ٔجّ أفضيٓا.  ال

،  أي الٔكف ىلع االشخعاذة ووضو اىبصٍيث ةأول الصٔرة/ كع  األول ووضو اثلاين ةاثلاىد -ب
ٔجّ األول يف األفضييث. ٔ ييل ال  ْو

أي وضو االشخعاذة ةاىبصٍيث والٔكف عييٓا، ؤْ أفضو وضو األول ةاثلاين وكع  اثلاىد/  -ج
 ٌَ األخري.

 .أي وضو االشخعاذة ةاىبصٍيث ةأول الصٔرةوضو اجلٍي /  -د
 ، فيّ فيٓا وجٓان/ ا ةأول شٔرة ةراءةأٌا إذا اكن اىلارئ ٌتخدئً  

 وفطيٓا عَ أول الصٔرة ةدون بصٍيث. الٔكف ىلع االشخعاذة -أ
 ةأول الصٔرة ةدون بصٍيث أيًضا.وضو االشخعاذة  -ب
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 خاتلان. ، فيّ أٌا إذا اكن اىلارئ ٌتخدئًا حالوحَّ ةآيث ٌَ وشط شٔرة غري شٔرة ةراءة
 ئذ األوجّ األربعث اىيت ذنرُاْا يف اةخداء أول لك شٔرة.، وجئز هل خينأن يأي ةاىبصٍيث -أ
 ، وجئز هل خينئذ وجٓان فلط.أن يرتك اىبصٍيث  -ب
ْتَخَدأِ ةٓا.1 ٍُ ْ الٔكف  - ىلع االشخعاذة وفطيٓا عَ أول اآليث ال
وضو -  .ةٓا أاملتخداالشخعاذة ةاآليث 2

ُّ ٌا ةنَي الصٔرحنِي/  أوج
ا ةاىيت ةعدْا شٔى شٔرة ةراءة، فيّ ذالذث أوجّ/  إذا وضو اىلارئ آخر شٔرة يلرْؤ

 أي الٔكف ىلع آخر الصٔرة وىلع اىبصٍيث.كع  اجلٍي /  -1
وضو اىبصٍيث ةأول الصٔرة أي الٔكف ىلع آخر الصٔرة وكع  األول ووضو اثلاين ةاثلاىد/  -2

 اتلاحلث.
 أي وضو آخر الصٔرة ةاىبصٍيث ةأول الصٔرة اتلاحلث.وضو اجلٍي /  -3

ٔ وضو آخر الصٔرة ةاىبصٍيث والٔكف عييٓا فٓٔ ممخِ  احفاكًا؛ ألن  ٔجّ اجلائز علال ْو أٌا ال
ا اىبصٍيث  .جعيج ألوائو الصٔر ال ألواخْر
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 أحكام النون الساكنة والتنوين )الجزء األول(  : الثانيةالمحاضرة 

ا يف أو ، اللكىث وسط يف يلع ، احلركث وي خال   حرف  :   ينفظ ساانٌا آخَر

   : واحلروف واألسىاء األفعال يف وتكِن والِصل الِكف يف

 

ـًــــ ) سانٌث ًًِا   املضعَّفث ةاحلركث انلطق َِ:  ــ ،  ـ ، ـ ـٍ ، زائدة  سانٌث ًِن فُِ،  ) ـ

 حامث الِصل يف ةُا ويٌطق ، وال تكتب تنفظ ،  االسه آخر تنحق ،  حبركث مستِكث
 .الكرستان ، امفتحتان ، الضىتان ، وعالوتُا ، الِكف عٌد وتسلط

 :      :

َحِفيظ   ِكتَاب   وَِعوَْدهَا قال تعاىل :  ي  نتاب   نتاب  

َ  إِن   قال تعاىل :  ي  عنيى   اا  عنيى  َحِكيًما َعِنيًما ََكنَ  اّلل 

وِحَ  قال تعاىل :  ن  نوح   ًِح  
ُ
ٍ ِإىَل  َوأ ه ىُ  ُنوح 

َ
 يُْؤِمنَ  مَنْ  أ

اا اا ، حكيى  عنيى 
ـًــــ )  ــ ،  ـ ، ـ ـٍ ( ـ

= ااِي     اا اا ، = ا اي        اا اا،   ا = ا اي      اا              
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 :      :
 

َجٍل  ِمُكل  قال تعاىل :  نتاب   نتاب  
َ
 ِكتَاب   أ

ِ  َوَكَف  قال تعاىل :  ااعنيى   اا  عنيى  َعِنيًما بِاّلل 

ي ةَ  قال تعاىل :  نوح   ًِح    هُوٍح  َمعَ  ََحَنْوَا َمنْ  ُذرل



 م 
 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳچ  
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 والتنوين الساكنة النون أحكام

ٌث غري وي خمرجُىا وي واتلٌِيي السانٌث انلِن إخراج َِ  ، النسان فيلرعٍ غ 
        الستث احلنق حروف أحد جاء ةعدَىا إذا

    امعتارة اآلتيث : لكىات أوائل يف املجىِعث

.لكىتني يف أو واحدة لكىث يف اإلعُار ويلع  

ئـإأء

ؤ
 

 ،  ال حرف صِت يه

 ويه ، األًف كصتث أىلع جتِيف وي خيرج

 عٌُىا تفرتقال  وامليه لنٌِن الزوث صفث

ِاء .سكٌا أو حترك احلرفان س

ََويََ﴿ ةعد انلِن السانٌثاهلىزة  َََۡ ََن  َن َ﴿ ﴾و  َو 
َ
 ﴾ىَصارَ أ

َإ َ﴿ ﴾مهَ يَ فَهَ ﴿ ةعد انلِن السانٌثاهلاء   ﴾َذا ََه َۡ 

َ﴿ ةعد انلِن السانٌثامعني 
َ
َتَعََنَ أ َن َ﴿ ﴾ه   ﴾َهلَ عََو 

ََون َ﴿ ﴾رَ حََـى َٱوََ﴿ ةعد انلِن السانٌثاحلاء   ﴾ي ث َحََو 

ََۡغ َيَ فََسي َ﴿ ةعد انلِن السانٌثامغني  و َن َ﴿ ﴾ض   ﴾ئ بَة َا َـغََو 

َن َ﴿ ﴾ي َقةَ خََيَ ل هَ ٱوََ﴿ ةعد انلِن السانٌثاخلاء   ﴾ي  َخََو 
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ََب ََعَذا﴿ ةعد اتلٌِيياهلىزة 
َ
مَ أ  ﴾ِل 

رَ ﴿ ةعد اتلٌِيياهلاء  َج   ﴾ار َهَََف 

 ﴾ز يٗزاعَََيًّاقَو َ﴿ ةعد اتلٌِييامعني 

و﴿ ةعد اتلٌِيياحلاء   ﴾ل يمَ حَََرَ َغف 

ي﴿ ةعد اتلٌِييامغني  ََحد   ﴾ي  ه َغَََث 

ي﴿ ةعد اتلٌِيياخلاء  َلَط   ﴾ب ي َخَََف 

 
   


