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علي حميد حسن أحمد
العراق
الطثعح الثاًيح
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

بسم اهلل الرحمن الرحيم
((إهداء))
إلى كل من احبهم...
إلى كل من لهم حق علي..
إلى شيخي العزيز...
إلى زمالئي الكرام...
إلى اساتذتي ومشايخي...
غفر اهلل لي ولهم جميعا
حرر في
رمضانٖٜٔٗ/هـ ٕٓٔٛ -م

((مقدمة))
الحمد هلل الرحيم الرحمن  ,الكريم المنان  ,أنزل التوراة
واإلنجيل هدى للناس وأنزل الفرقان وحَفِظه من الزيادة
والنقصان ...
والصالة والسالم على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله
وأصحابه أولي الفضل والشأن وسلم تسليما كثيراً عدد اإلنس
والجان.
أما بعد...
فإني شرعت في اقتباس أحكام التجويد بصورة مختصرة جداً
مقتبسة من عدة مصادر  ,غالبها من كتاب التجويد المصور
للدكتور أيمن رشدي سويد  ,ليسهل تداولها ومدارستها بين
طلبة العلم المبتدئين ليعرفوا أهم المواضيع األساسية في هذا
الفن.
واهللَ أسأل أن تكون خالصة لوجهه الكريم  ,نافعة لمن
قرأها  ,أو اطلع عليها  ,إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصل اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

فقري عفو ربه
علي محيد حسن أمحد
رمضان – 1439هـ
Ali.h.alsaqi@gmail.com

كلمة الشيخ صالح النعيمي
ثضٌ اهلل اىزمحِ اىزحٌٍ

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن
وبعد...
ال شك أن من أشرف العلوم هو االشتغال بكالم هللا عز وجل تالوة قال تعالى {ارو ٍب اًحً اىٍل ٍِ اىنزبة} وقال

تعالى {ًؤُ اريٌا اىقزآُ}  ,وكذلك فهما وتدبرا قال تعالى {مزبة ؤّزىنبه اىٍل ٍجبركٌ ىٍدّثزًا آٌبرو} وقال تعالى {ؤفال

ٌزدثزًُ اىقزآُ} .ومن المعروف أن التالوة لها أصولها وقواعدها التً أُخذت من فم النبً صلى هللا علٌه وسلم
درس وما ذاك االّ لإلبتعاد عن األلحان التً ُتخل بقراءة القرآن الكرٌم.
ووصلت إلٌنا تواترا حتى أصبح علما ٌُ ّ
وهذه الرسالة المختصرة التً كتبها وجمعها األخ علً حمٌد حسن إنما هً غٌض من فٌض ما كتبه علماؤنا فً
هللا اسأل ان ٌجعله فً مٌزان حسناته.
هذا العلم  ,وعساها أن تكون نافعة للقارئ الكرٌم الذي ٌروم االختصار  ,و ه
الشيخ
أ.صالح صالح ياسين النعيمي
مدير مركز دار األوفياء
إلقراء وتحفيظ القرآن الكريم
رمضان ٖٜٔٗ /هـ

ٖ

مبادئ علم التجويد
إن مبــادي كـل علم عشــرة
ونسبــة وفضلـــه والواضـع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى

الحد (التعريف)
الموضوع

الحــد والموضوع ثـم الثمرة
واالسم االستمداد حكم الشارع
ومن درى الجميع حاز الشرفا

التجويد (لغة)  :التحسين
التجويد (اصطالحاً)  :علمٌ يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية وذلك بمعرفة
مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام)ٔ( .
الكلمات القرآنية من حيث أحكام حروفها وإتقان النطق بها.

(ٕ)

الثمرة

صون الكلمات القرآنية عن التحريف والتصحيف والزيادة والنقص.

النسبة

أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم.

الفضل

من أشرف العلوم لتعلقة بأشرف كالم أنزل على أشرف بشر أُرسل.

الواضع

أئمة القراءة.

(ٕ)

االسم

علم التجويد.

(ٕ)

االستمداد
حكم تعلمه
المسائل

(ٕ)

(ٖ)
(ٕ)

من قراءة النبي (صلى اهلل عليه وسلم) ومن بَ ْعدَه من الصحابة والتابعين واتباعهم وأهل األداء
مندوب لعامة المسلمين  ,فرض كفاية ألهل األداء.

(ٕ)

(ٕ)

قضايا الكلية التي يعرف بها أحكام الجزئيات كقولهم:كل ميم ساكنة وقع بعدها باءٌ يجب اخفاؤها فيها

(ٕ)

اللحن في التالوة

ٗ

(ٔ)

اللحن (لغة)  :الميل عن الصواب.
اللحن (اصطالحاً)  :الخطأ في تالوة القرآن الكريم
اللحن الخفي
ض لِلَّفظ فيُخل بكمال
هو خطأ يَع ِر ُ
صفاته دون أن يخرجه عن حيزه.
نحو ( :ؤّفضنٌ) بإظهار النون

اللحن الجلي
هو خطأ يعرض للفظ فيخل بالمعنى
نحو :قوله (فنضزمٌ) بدل(فنثزمٌ)

سرعات التالوة

التحقيق
هو البطء في التالوة من غير
تمطيط

(ٔ)

التدوير
هو التوسط في سرعة التالوة

الحدر
هو السرعة في التالوة من
غير دمج

و َيعُم الثالثة مصطلح (الترتيل)  ,ألنه  :تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وال غنىً لقارئ القرآن
عن الترتيل مهما كانت سرعة تالوته

٘

االستعاذة وحكمها
حكمهـا  :هي مستحبة وقيل واجبة.
صيغتها ( :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم)
(ٗ)

اوجه االستعاذه
أعور تاهلل هي الشيطاى الرجين
أعور تاهلل هي الشيطاى الرجين
أعور تاهلل هي الشيطاى الرجين
أعور تاهلل هي الشيطاى الرجين

قطع
قطع
وصل
وصل

(ٗ)

(ٔ)

تسن اهلل الرمحي الرحين
تسن اهلل الرمحي الرحين
تسن اهلل الرمحي الرحين
تسن اهلل الرمحي الرحين

قطع
وصل
قطع
وصل

احلوذ هلل رب العاملني
احلوذ هلل رب العاملني
احلوذ هلل رب العاملني
احلوذ هلل رب العاملني

البسملة وحكمها
حكمهـا  :مشروعة عند البدء بكل أمرٍ مستحسن.
صيغتها ( :بسم اهلل الرحمن الرحيم) (٘)

اوجه البسملة
ومل يكي له كفواً أحذ
ومل يكي له كفواً أحذ

ومل يكي له كفواً أحذ
ومل يكي له كفواً أحذ

قطع
قطع

وصل
وصل

(٘)

(ٔ)

تسن اهلل الرمحي الرحين
تسن اهلل الرمحي الرحين

تسن اهلل الرمحي الرحين
تسن اهلل الرمحي الرحين

قطع
وصل

قطع
وصل

يمنع الوجه الثالث ألنه يوهم أ َنّ البسملة للسورة المنقضية

قل أعور ترب الفلق
قل أعور ترب الفلق

قل أعور ترب الفلق
قل أعور ترب الفلق

ٙ
الم التعريف

(ٔ)

هي الم ساكنة تجعلها العرب قبل األسماء لتعريفها ويسبقها همزة وصل
مفتوحة  ,نحو {ٱىْجثاه}{ٱىْسَاء}

وضع الم التعريف مع
حروف الهجاء بعدها
قمرية

شمسية

مظهرة عند (ٗٔ) حرف ًا
جمعت في قول
(أبغ حجك وخف عقيمه)

مدغمة عند (ٗٔ) حرف ًا
جمعت في أوائل كلمات البيت

{اجلِبال  ,ال َق َمر  ,األ َْرض  ,احلَج}

طب ثم صل رحم ًا تفز ضف ذا نعم
دع سوء ظن زر شريفاً للكرم

السماء ,الداع ,الليل}
{الشمس َ ,

ٚ
اإلدغام

اإلظهار

لغة ( :البيان)
اصطالحاً  :اخراج كل حرف من
مخرجه من غير زيادة في الغنة

–

–

–

–

لغة ( :اإلدخال)
اصطالحاً  :ايصال حرف ساكن
بحرف متحرك بحيث يصيران حرفاً
واحداً مشدداً من جنس الثاني

– –

–

أمثلة

من بعد = مـمبعد
أن بورك = أمبورك
سميع بصير = سميعُـمبصير
أنبئهم = أمبئهم

أخً هاك علما حازه غٌر خاسر

كلٌّ ءامن ,جرف ىار
حكيم عليم  ,حكيم حميد
قولا غير  ,عليم خبير

إدغام بغنة(ينمو)
من يقول = مي ـ ـقول
خيرا يره = خيريـ ـره
ولن نشرك = ولن ـ ـشرك
شيء نكر = شيئنـ ـ ـكر
من مال = مـمـ ـال
خيـر من = خيروم ـ ـن
من ولي = مولي
شيء وكيل = شيئوكيل

اإلظهارواالدغام عارٍ عن التشديد
مع بقاء الغنة في الحرف األول
– – –
– – –

–

مجموعة فً قول:

ينئون  -من ءامن
منهم  -من ىاد
أنعمت  -من علم
ينحتون  -من حكيم
فسينغضون  -من غل
المنخنقة ,من خير

اإلقالب

لغة ( :تحويل الشيء عن وجهه)
اصطالحاً  :قلب النون الساكنة أو
التنوين عند الباء ميماً مخفاة
بغنة

اإلخفاء

لغة ( :السَّتر)
اصطالحاً:هو نطق الحرف بصفة بين

إدغام بغري غنة(لر)

م ْن ل ُدنْو = ملدنو
فتنةا ل ُهم = فتنتلهم
م ْن ربك = مربك
غ ُفور رحيم = غفوُررحيم

ال تدغم النون الساكنة في الواو او الياء إذا اجتمعا في كلمة
واحدة وذلك في(( :قنوان  ,صنوان  ,الدنيا  ,بُنيان))

التنوين  -:هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر األسماء لفظاً ال
خطا ووصال ال وقفاً وعالمته في الخط مضاعفة الحركة.

– –
– –

– –

مجموعة فً قول:

–

صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما
دم طٌبا زد فً تقى ضع ظالما

منصورا – بريح صرصر
تنذرىم – عزيز ذو انتقام
والنثى – ماءا ثجاجا
منكم – كرام ا كاتبين
ان جاءه – عين جارية
من شيء – شيء شهيد
من قبل – شيء قدير
النسان  -خمسة سادسهم
من دون – وكأس ا دىاقا
عن طبق – كشجرة طيبة
المنزلون – نفس ا زكية
أنفسكم – تبعا فهل
من تفاوت – حليةا تلبسونها
منضود – قسمة ضيزى
ى ظاىرة
انظر – قر ا

احكام الميم الساكنة

اإلدغام

تدغم الميم الساكنة إذا اتى
بعدها حرف  ..الميم مع
تطويل الغنة أكمل ما يكون
(تدغم في مثلها)

ٛ

(ٔ)

اإلظهار

اإلخفاء

تُظهر الميم الساكنة إذا اتى
بعدها جميع حروف الهجاء إال
الميم والباء ,نحو:

تخفى الميم الساكنة بغنة اذا
اتى بعدها حرف الباء  ,نحو:

{تـ ْرميه ْم بحجارة}
{وما ُى ْم ب ُم ْؤمنين}

{ل ُك ْم ما = ل ُك ْم ـ ـ ـ ـ ـ ـا}

حكم النون والميم المشددتين

{ ُى ْم فيها}
{أ ْم ل ْم تُنذرى ْم ل يُـ ْؤمنُون}

(ٔ)

يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة فيهما اكمل ما تكون وصال ووقفا
(بمقدار حركتين)  ,نحو:

{ من الجنـ ـة والنـ ـاس} { ,حم ـ ـالة

الحطب}

الفرق بين النون الساكنة والتنوين
النون الساكنة

التنوين

تأتي في وسط الكلمة او في نهايتها

يأتي في نهاية الكلمة فقط

تكون في األفعال والحروف واألسماء

يلحق في األسماء فقط

تثبت لفظاً وخطاً ووصالً ووقفاً

يثبت لفظاً ووصالً ويسقط وقف ًا وخطاً

ٜ

اإلدغـــــــام
المتماثالن

المتجانسان

(ٔ)

المتقاربان

هما الحرفان المتفقان في
المخرج والصفة
فإذا التقى حرفان متماثالن
– االول منهما ساكن وليس
بحرف مد – وجب االدغام

هما الحرفان المتفقان في
المخرج والمختلفان في بعض
الصفات
فإذا التقى حرفان متجانسان
– االول منهما ساكن– وجب
االدغام

نحــــــو

نحــــــو

نحــــــو

د  xد = قذ دَّلخيى

ر  xظ = ئر ظَّيَرٌ

ه  xس = وقو سَّب

ه  xه = بل َّل كرمون
هـ  xهـ = َنشههَُِّّ
ك  xك = َذسمنٌُّ

د  xخ = قذ ذَّثني

خ  xد = أشقيد دَّعى

خ  xط = فئاٍند طَّائِفح
ز  xر = َيهس رَّىِل

ب  = ً xسمة ٍَّعنا
ط  xخ = أحطدُ

هما الحرفان المتقاربان في
المخرج والصفات

ق  xك = مل خنيقنٌَّ

ٓٔ

مخارج الحروف
الجوف

الحلق

الفم

الخيشوم

ٔٔ

الجوف
ويشمل (تجويف الحلق +تجويف الفم)
ويخرج منه ثالثة حروف:

األلف المدية

الواو المدية

الياء المدية

الحلق
وفيه ثالثة مخارج لستة أحرف

أقصى الحلق

وسط الحلق

أدنى الحلق

وهو منطقة األوتار الصوتية

وهو منطقة لسان المزمار

منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي

الهمزة

الهاء

العين

الحاء

الغين

الخاء

ٕٔ

الفـــم
الكاف

الجيم+الشين+الياء

اقصى اللسان مع الحنك اللحمي

اقصى اللسان مع الحنك اللحمي
والعظمي

(غير المدية)

الضاد

الالم

النون

حافة اللسان مع ما يجاورها من
األضراس العليا

ادنى حافتي اللسان الى منتهى
طرفه

طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة
(تحت مخرج الالم بقليل يصاحبها غنة)

القاف

وسط اللسان مع وسط الحنك األعلى

ٖٔ
الراء

طرف اللسان مع ما يحاذيه من
اللثة (قريب ًا من مخرج النون)

الطاء+الدال+التاء

الصاد+السين+الزاي

طرف اللسان مع اصول الثنايا
العليا

منتهى طرف اللسان مع اسفل
الصفحة الداخلية للثنايا السفلى

الظاء+الذال+الثاء
طرف اللسان مع اطراف الثنايا
العليا

ٗٔ

الفاء
الباء

باطن الشفة السفلى مع اطراف
الثنايا العليا

انطباق الشفتين على بعضهما

الميم

الواو

(غير المدية)

انضمام الشفتين الى األمام مع
ارتفاع اقصى اللسان

انطباق الشفتين على بعضهما
(يصاحب ذلك غنة من الخيشوم)

الخيشوم
(التجويف األنفي)
وهو مخرج الغنة ( حيث تكون الغنة مصاحبة للنون والميم)

٘ٔ

صفات الحروف
صفات لها ضد

الجهر

الهمس

(ٔ)

صفات ال ضد لها
الصفير
القلقلة

البينية
الشدة

الرخاوة

االستعالء

االستفال

(التفخيم)

(الترقيق)

االطباق

االنفتاح

اللين

االنحراف
التكرير
التفشي
االستطالة

صفات لها ضد

(ٔ)

الهمس

هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء
النفس  ,حروفه {فحثه شخص سكت}

الجهر

هو الوضوح في السمع نتيجة تصادم الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء
النفس ,حروفه {باقي الحروف عدا حروف الهمس}

الشدة

هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج
حروفه {أجد قط بكت}

البينية

هي الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف البيني بسبب عدم كمال غلقه,
حروفه {لن عمر}

الرخاوة

هي الجريان التام لصوت الحرف الرخو عند مروره بالمخرج
حروفه {جميع الحروف عدا حروف الشدة والبينية}

االستعالء
(التفخيم)

االستفال
(الترقيق)

وهو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه وذلك لتضيُّق الحلق وتصعد صوت الحرف الى قبة
الحنك وهو مستحق االستعالء  ,حروفه {خص ضغط قظ}
هو نحول يعتري الحرف فال يمتلئ الفم بصداه وذلك لعدم تضيُّق الحلق وعدم تصعد صوت الحرف
الى قبة الحنك وهو مستحق االستفال ,حروفه {باقي الحروف عدا حروف االستعالء (التفخيم) }

االطباق

هو ان ينحصر الصوت عند النطق بالحروف المطبقة بين اللسان والحنك األعلى,
حروفه {ص  ,ض  ,ط  ,ظ}

االنفتاح

هو ان ال ينحصر الصوت عند النطق بالحروف غير المطبقة بين اللسان والحنك األعلى,
حروفه {باقي الحروف عدا حروف االطباق}

ٔٙ

ٔٚ

صفات ال ضد لها

(ٔ)

الصفير

هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق
حروفه ثالثه {الصاد  ,السين  ,الزاي}

القلقلة

هي إخراج الحرف المقلقل –حالة سكونه -بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون ان يصاحبه
شائبة حركة من الحركات الثالث  ,حروفها خمسة يجمعها {قطب جد}

اللين

هي صفة أُطلقت على {الواو} و {الياء} الساكنتين المفتوح ما قبلهما بسبب جريهما في
المخرج  ,نحو  :خٌَْف  ,قُزٌَْش

االنحراف

هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه
حروفه { :الالم  ,الراء}

التكرير

هو ارتعاد طرف اللسان بـ {الراء} ارتعاداً خفيفاً نتيجة ضيق مخرجها
وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي الى ظهور أكثر من راء

التفشي

هو انتشار صوت {الشين} من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية لألسنان العليا والسفلى

االستطالة

هي اندفاع اللسان عند نطق {الضاد} من مؤخرة الفم الى مقدمته حتى يالمس رأس اللسان
اصول الثنيتين العلييين وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان

احكام الراء

ٔ
ٕ

(ٔ)

التفخيم

الترقيق

جواز الوجهين

( )ٛحاالت

(ٗ) حاالت

(حالتين)

اذا كانت مكسورة
{مضشعٌَ} {سعَح}

اذا كانت الراء ساكنة وقبلها
مكسور وبعدها حرف استعالء
مكسور وذلك حالة الوصل أو
الوقف بالروم على قوله تعالى

اذا كانت مفتوحة{سٍَااُ}
اذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح{ٍَشٌَْ}

اذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير
ياء وقبله مفتوح {و ىعَصْشْ}

ٖ
ٗ
٘
ٙ

اذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير
ياء وقبلها مضموم {لخُسْشْ}

ٚ

اذا كانت ساكنة وقبلها كسرة
عارضة ملفوظة او مقدرة

ٛ

ٔٛ

ٔ

ٕ

اذا كانت مضمومة{مضفضشُو }
اذا كانت ساكنةوقبلها مضموم{ ىقُشْءَ ُ}

{ٱسِْجععىا } { ىزٌ ٱسْذضاضً هٌ}
اذا كانت ساكنة وقبلها مكسور
وبعدها حرف استعالء غير مكسور
في الكلمة نفسها
{و ئعسَْصَاد } {قِشْطضاسٍ} {فِشْقضح}

ٖ
ٗ

اذا كانت ساكنة وقبلها كسرة
اصلية وليس بعدها حرف استعالء

ٔ

{فِشْعَىُ}

اذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير
مستعل وقبله مكسور

{حِجْشْ} {قضذَِشْ}

{فِشْقٍ ماىطىد}

أما عند الوقف عليها بالسكون
ففي الراء التفخيم ال غير لزوال
موجب الترقيق وهو كسر حرف
االستعالء (القاف)
اذا كانت الراء ساكنة وقبلها حرف
استعالء ساكن وقبله مكسور وذلك عند
الوقف بالسكون على قوله تعالى

اذا كانت ساكنة وسبقت بياء لين

{لخَُْشْ} {الضضُْشْ}

ٕ

{ٍِصْشَ} { ىقِطْشع}

واختار االمام ابن الجزري التفخيم في
{ٍِصْشَ} والترقيق في { ىقِطْشع}
مراعاة للوقف
اما في حالة الوصل فإن الراء مغخمة
في{ٍِصْشَ} النها مفتوحة ومرققة
في{ ىقِطْشع} النها مكسورة

ٜٔ

الالم في اسم الجاللة
التفخيم

الترقيق

ابتداءً{ هللض}او إذا تقدمها فتح{قاهض هللُ}

اذا تقدمها كسر{تعاهللع}

اذا تقدمها ساكن بعد فتح{و ىضـًْ هلل}

اذا تقدمها ساكن بعد كسر{وَُنَجٍِّْ هلل}

اذا تقدمها ضم{عثذُ هللع}

إذا تقدمها تنوين{قىٍا هلل}

اذا تقدمها ساكن بعد ضم{قاىُىْ ىيّهٌ}

حكم األلف من حيث التفخيم والترقيق
تكون األلف تابعة للحرف الذي قبلها
فإذا كان الحرف الذي قبلها مفخم تفخم األلف  ,نحو {خَبىدٌِ ٌُ ,زآءًُُ}
وإذا كان الحرف الذي قبلها مرقق ترقق األلف  ,نحو {اىضَبء  ,اىشزبء}

المدود

ٕٓ
(ٔ)

اصلي (الطبيعي)
مقدارهٕ :
يلحق به :
التمكين
(ال َّن ِبٌىـن)

البدل

{ؤًُرٌا}

المتصل

{اىضََّأء}

العوض

{ٍأءً}= ٍبءا

المنفصل

فرعي
وأقسامه:
سببه همز
مقداره٘,ٗ :

صلة صغرى

{ًَؤٍُِّوے ًؤثٍو}

{ثـَأ ؤّزه}

صلة كبرى

{ٍبىوُ ًۤ ؤخيده}

الزم
(أه ُت هحــجو ّنً)

6

سببه سكون

العارض للسكون

لين

6,4,2

ٕٙ,ٗ,

(رًعََْيٌُُ)

كلمي

مثقل

{اىصَّبۤخَّخ}

(خٌَف  ,قُزٌَْـش)

حرفي

مخفف

{ء ۤا ْ أل }

مثقل

{طسۤنۤ}

مخفف

{حنۤ}

ٕٔ

قاعدة اقوى السببن (اقوى المدود)
اذا اجتمع اكثر من سبب على حرفِ مدٍّ واحد أُعمل السبب األقوى  ,فإن تساويا في القوة أُعمال معاً
يقول العالمة السمنودي (رحمه اهلل)
ٔ

ٕ

أقوى المدود الزمٌ فما اتصل

ٔ
ٕ
ٖ

ٖ

ٗ

٘

فعارضٌ فذو انفصال فبدل

اذا اجتمع الالزم والبدل على حرف مد واحد أُعمل (الالزم) وأهمل البدل{ءَآٍِّنيَ  ,ءَآهلل  ,ءَآىذَّمَزٌَِ}
اذا اجتمع المتصل والبدل على حرف مد واحد أُعمل (المتصل) وأهمل البدل {رِئــأء اىنَّبس}
اذا اجتمع المنفصل والبدل على حرف مد واحد أُعمل األقوى (المنفصل) وأهمل البدل  ,فإن
تساويا في القوة اُعمال مع ًا {وجآءو أباهم}

ٗ

اذا اجتمع المتصل والعارض للسكون على حرف مد واحد أُعمل األقوى وأهمل األضعف ,فإن
تساويا في القوة اُعمال مع ًا {اىضَأء  ,السوء}

٘

اذا اجتمع المتصل والبدل والعارض للسكون على حرف مد واحد اهمل األضعف (البدل) ,فيبقى
المتصل والعارض للسكون يُطبق عليهما القاعدة السابقة {رِئـــأء}

ٙ

اذا اجتمع العارض للسكون والبدل على حرف مد واحد أُعمل األقوى وأهمل األضعف ,فإن تساويا
في القوة اُعمال مع ًا {شَنّئـبُ ٌُ ,زآءًُُ}

الحروف المقطعة في كتاب اهلل

ٕٕ

نص حكيم قطع ا لو سر) جاءت في بداية ( )ٕٜسورة ,كذلك
ان عدد الحروف المقطعة (ٗٔ) حرف يجمعها قول ( ُ
جاءت على (ٗٔ)هيئة{:الم  ,المص  ,الر  ,المر  ,كهيعص  ,طو  ,طس  ,طسم  ,يس  ,حم  ,ص  ,حم۞عسق  ,ق  ,ن}

تقسم الحروف المقطعة من حيث المد
الى أربع مجموعات

أَل ْ
ف
ال مد فيها لعدم
وجود حرف مد

حروف (حي طهر)
ينطق كلٌّ منهما على
حرفين ثانيهما حرف
مد ويمد بمقدار (ٕ)
حركتين مثل { حَب ,
ٌَب  ,طَب ,ىَب  ,رَا}

حروف (سنقص لكم)
ينطق كلٌّ منهما على
ثالثة احرف اوسطها
حرف مد ويمد بمقدار
( )ٙحركات مداً الزما
مثل { صني  ,ٌُّ ,قبف
,صبد  ,الً  ,مبف }ٌٍٍ ,

حرف (عين)
ينطق على ثالثة احرف
اوسطها حرف لين ويمد
بمقدار (ٗ) او()ٙ
حركات يلحق بمد اللين
مثل {ميٍعـــــــــــص ,
حٌ۞عــــضق}

مالحظة
ٔ -يقرأ القارئ اسماء الحروف المقطة ال الحروف  ,نحو { :اىـٌ} تقرأ {اىف الً ٌٍٍ}
ٕ -على القارئ ان يطبق أحكام التجويد على الحروف المقطعة فيدغم ويخفي ويقلقل ويفخم ويرقق

ٖٕ

الوقف واإلبتداء
الوقف
اإلضطراري

هو الذي ٌعرض للقارئ
اثناء قراءته وٌضطر
الٌه اضطرارا بسبب
انقطاع هن هفس او ضٌقة
او نسٌان او عجز عن
القراءة او غلبة بكاء
..او عطاس

الالزم

ىٌ اىٌقف عيى ٍعنى
ربً ىٌ ًُصِو مبب ثعده
ألًىٌ ًصيو ٍعنى
غري املعنى املزاد
عالٍزو (م)
{فال حيزّل قٌهلٌٍ}

(ٕ)

(ٕ)

االختباري

االنتظاري

هو أن ٌأمر االستاذ
تلمٌذه مثال بالوقف على
كلمة لٌختبره فً حكمها
من قطع او وصل او
اثبات او حذف ..الخ
فمتعلق هذا الوقف
الرسم

هو الوقف على الكلمة
القرآنٌة ذات الخالف
لٌستوعب ما فٌها من
القراءات  ,والرواٌات
والطرق واألوجه
وال ٌكون ذلك اال فً
حالة تلقً الطالب على
شٌخه وجمعه القرءات

التام

ىٌ اىٌقف عيى مالً ربً مل
ٌزعيق ٍب ثعده ثو ال ىفظبً
ًال ٍعنى.
امثز ٍب ٌنٌُ اًاخز
اىضٌر اً اَي اً اىقصص
{رٌفين ٍضيَبً ًاحلقين
ثبىصبحلني}

الكافي

ًىٌ اىٌقف عيى مالً ربً
رعيق ٍب ثعده ثو ٍِ حٍث
املعنى  ..ال اىيفظ
ًٌنٌُ يف ؤًاخز اٌَبد
ًٌنثز يف اثنبئيب ,حنٌ :اىٌقف
عيى {ثيى} يف قٌىو
{ثيى ٍِ مضت صٍئخ}

الحسن

ىٌ اىٌقف عيى مالً ربً
رعيق ٍب ثعده ثو ٍِ حٍث
اىيفظ ًاملعنى .حنٌ :اىٌقف
عيى {جنبد} يف قٌىو
{ثُشْزَامٌُُ اىًٌٍ جنبد}
فإُ مجيخ {جتزي ٍِ حتزيب
األهنبر} صفخ ىيجنبد

اإلختياري
هو الوقف الذي ٌعمد
القارئ الٌه بمحض
اختٌاره وارادته
لمالحظة معنى اآلٌات
وارتباط الجمل
وموقع الكلمات
وهو خمسة أنواع:

القبيح

ىٌ اىٌقف عيى ىفظ ال
ٌفيٌ اىضبٍع ٍنو ٍعنىً ًال
ٌفٍد فبئدح حيضِ صنٌرو
عيٍيب ىشدح رعيقو مبب ثعده
اىٌقف عيى { إًّ مفزد
 ,إُ اهلل ال ٌضزحًٍ  ,ال
رقزثٌا اىصالح}

ٕٗ

عالمات الوقف

م

عالمة الوقف الالزم

صلى

يجوز الوقف والوصل والوصل اولى

قلى

يجوز الوقف والوصل والوقف اولى

ج

يجوز الوقف والوصل

ال

ممنوع الوقف

∴∴

(التعانق) يتم الوقف على أحد الموضعين فقط دون اآلخر

ٕ٘

االبتداء
الحسن
هو االبتداء بلفظ بعد
وقف تام او كاف

(ٕ)

القبيح
هو االبتداء بلفظ ٌغٌر المعنى المراد وٌقلبه الى معنى فاسد  ,كاالبتداء بقوله تعالى
{ًإٌبمٌ اُ ارقٌا اهلل} {ٌد اهلل ٍغيٌىخ} {إًّ إىو ٍِ دًّو}

السكت

(ٖ)

(لغـــــــــة)  :هو المنع
(اصطالحا)  :هو قطع الصوت على آخر الكلمة دون تنفس بنٌة اإلستمرار فً القراءة  ,ومقداره الزمنً
حركتان وعالمته فً المصحف (س) فوق آخر الكلمة  ,ولحفص اربع سكتات واجبة واثنان جائزة.
السكتات الواجبة
{ -1عِ وجا قٌما} اىنيف 2-1
{ -2من بعثنا من مرقدنا} ٌش52
{ -3وقٌل من راق } اىقٍبٍخ 27
{ -4كال بل ران على قلوبهم} املطففني14

السكتات الجائزة
 -1ثني صٌررً األّفبه ًاىزٌثخ مٌجو ٍِ اًجو اىٌصو ثٍنيَب
{-2ما اغنى عنً مالٌه  هلك عنً سلطانٌه}
احلبقخ 29-28

اتمام الحركات
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

(ٔ)

يجب على القارئ أن يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح كهيئته عند النطق باأللف.
يجب على القارئ أن يضم شفتيه عند النطق بالحرف المضموم كهيئتها عند النطق بالواو.
يجب على القارئ أن يخفض فكه السفلي ويرفع وسط لسانه عند النطق بالحرف المكسور كهيئته عند النطق بالياء.

الحرف الساكن يخرج من مخرجه األصلي دون ان يصاحبه شيء مما سبق

ازمنة الغنن
في النون والميم المشددتين والمدغمتين  .نحو :

اكمل ما تكون

{و ِ
لكن اهللَ َسل ْم ِِ ,ف اليَ ِّم  ,فَ َم ْن يَ ْع َم ْل َ ,ما َله ْم ِم َن اهللِ }
َ
في النون والميم المخفاتين  .نحو :
ِ ِِ
ج َارة}
{ا ِلنْ َسان  ,أَ ْن بهوِرَك  ,تَ ْرمي ِهم ِب َ

كاملة
ناقصة
انقص ما تكون

في النون والميم الساكنتين المظهرتين  .نحو :
{صٍََِْعٌ عَيٌٍِْ  ,ؤَّــْعـَــَْـــذَ  ,ىٌُْ فٍِْيب}

في النون والميم المتحركتين  .نحو :
ِ
يأمهركم  ,هم ْؤِمنِني }
ئسما  ,ه
{ب َ

ٕٙ

ٕٚ

األلفات السبعة

(ٔ)

هي سبع ألفات في سبع كلمات على رواية حفص عن عاصم تثبت وقفاً وتحذف وصالً  ,وهي:
ت
1

الكلمة

{أنـــــا}º

2

{لكِٰنا}º

4

{الرسوال}º

3
5
6
7

{الظنونا}º

{السبيال}º

{سالسال}º
{قواريرا}º

السورة واآلية
فً كل القرآن

الكهف 38
األحزاب 10
األحزاب 66
األحزاب 67
اإلنسان 4
اإلنسان 15

للداللة على حذف األلف وصال وثبوتها وقفاً فقد وضع علماء الضبط فوقها دائرة مستطيلة مفرغة
الوسط هكذا ()0

ٕٛ

اإلمــالة
تعريفها وعالمتها
(لغـــــة)  :هي التعويج او االنحناء
(اصطالحاً)  :هي تقريب الفتحة من الكسرة واأللف من الياء  ,من غير قلب خالص وال اشباع مبالغ فيه.
عالمتهــــا  :دائرة مطموسة (●) او شكل (◊)
يوجد في رواية (حفص عن عاصم) كلمة واحدة تقرأ بإمالة
االلف (امالة كبرى) وترقيق الراء وهي (ٍَجْزثــٰيب) في سورة هود ٔٗ

الف
امالة كبرى

ياء
نوعا االمالة عند القراء-:
اإلمالة الكبرى  :وتكون بين األلف والياء تماماً
اإلمالة الصغرى (التقليل)  :بين األلف والياء  ,لكنها الى
األلف اقرب

امالة صغرى
(تقليل)

ٕٜ

الساكنان الملتقيان
في كلمتين

في كلمة واحدة

ال تجمع العرب بين حرفين
ساكنين في كلمتين فإن وجد ذلك
تخلصوا بإحدى الطريقتين:

يصح الجمع بين حرفين ساكنين
بكلمة واحدة في حالتين:

ٔ

ان يكون األول من الساكنين حرف مد او لين ,

نحو{:الضآلِّني  ,ي ِ
اسي ن  ,نهون ,
َ َ

ٔ

ٕ

ان يكون سكون الحرف الثاني منهما عارضاً ,

ٕ

عي ن}
َ

اسقاط األول لفظاً إن كان حرف مد

(وقَاال احلم هد هلل) (أَِِف ِ
اهلل َشك)
َْ
َ

تحريك الساكن األول ان كان حرف ًا صحيحاً او
حرف لين او تنوين نحو:

نحو{:احلِساب  ,تَعملهون ِ ,
}
د
ع
ب
ن
م
ِ
ِ
ْ
َْ
وح ابْنَهه}
َْ
َ
{م َن اهلل َ ,د َع هوا اهللَ  ,نه ٌ
األصل في التخلص من التقاء الساكنين من كلمتين ان يحرك الساكن األول بالكسر
نحو{:قه ِل اللهم  ,وأَل ِو استقاموا} وقد يخالف هذا األصل الى :
الفتح
ألنه اخف الحركات
نحو  ٍَِِ{ :اهللِ}

الضم
في ميم الجمع

نحو {:علَي هكم ِ
ال ِ ,بِِ هم
القتَ ه
َ ه
األسبَاب}
ْ

للمجانسة
اي الواو بالضمة والياء
بالكسرة
دعوا اهلل  ,يا صاح ِيب
نحو  { :ه

السجن}
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الهمزات
همزة القطع

همزة الوصل

هً الهمزة التً تثبت لفظا ً ورسما ً ابتداءا
ووصال ووقفا ً وتكون فً األفعال واألسماء
والحروف وتؤتً فً بداٌة الكلمة وفً
وسطها وفً آخرها وعالمتها (ء) نحو :
أتى  ,يؤهنوى  ,إسراءيل  ,يشاء

هً الهمزة الزائدة التً تثبت لفظا ً ورسما ً
عند االبتداء بالساكن فقط وتسقط فً الدرج
(الوصل) وتدخل فً االسماء والحروف
واالفعال وال تؤتً اال فً بداٌة الكلمة
وعالمتها (ﭐ) نحو :ﭐحلمد  ,ﭐألرض  ,ﭐضرب

حركة البدء بهمزة الوصل
َﭐألَرض َ ,ﭐحلَ ْمد َ ,ﭐحلِ ْجر

في الحرف (الم التعريف)

بالفتح

في االسماء(السماعية)

بالكسر

ﭐبن  ,ﭐبنت  ,ﭐمرأة  ,ﭐثنا  ,ﭐسم

بالكسر

اذا كان الحرف الثالث مفتوح او مكسور :ﭐعملوا ,ﭐ ِ
غفر ,ﭐض ِرب
َ

بالضم

اذا كان الحرف الثالث مضموم ﭐدْخُلوا  ,ﭐدْعُ ,ﭐسْكُي ,ﭐعْبُدوا

في األفعال
قاعدة (الحرف الثالث)

مالحظة  :االبتداء باالسماء التالٌة (ﭐهشُوا  ,ﭐقضُوا  ,ﭐتنُوا ,ﭐئتُوا) ٌكون بهمزة وصل مكسورة الن ضمة الحرف الثالث عارضة ولٌست اصلٌة

ٖٔ

اجتماع همزتي قطع

اذا اجتمعت همزتا قطع متحركتان فً رواٌة حفص عن عاصم هف ُت هحقق الهمزتان نحو { أئِننٌ  ,أضءُىقٍ  ,ءَأّرٌ ,ءَأضىذ} إال
فً كلمة {ءَأعجٌٍَّ} فتسهل الهمزة الثانٌة وجها واحدا.
أما اذا كانت الهمزة الثانٌة ساكنة فتبدل الى حرف مد مجانس لحركة الهمزة األولى نحو {ءَ دً  ,ئعمياُ ُ ,وذى } وهذا
ٌعرف بمد البدل

دخول همزة الوصل على همزة القطع
اذا دخلت همزة الوصل على همزة القطع الساكنة فعند البدء بالكلمة نبدل همزة القطع الى حرف مد مجانس لحركة
همزة الوصل وجاءت فً سبع كلمات فً القرآن وقد ٌتكرر ذلك فً أكثر من موضع.
موضع الكلمة في القرآن
فيُإدِ ىزٌ ﭐؤُذـَـِِ أضٍــاّره

وقاىى َا َصاحل ﭐئرنا تـَا ذعذّا

وٍنهٌ ٍِ َقىه ﭐئزُ يل وال ذفرين

عند الوصل

( ىثقشج )238

ىزٌ ؤْذـَُِ

( ىرىتح )49

َقىهُ ئْزُ

( ألعش ف َ )77ا َصاحل ئْرنا

قاه ىزَِ الَشِجىُ ىقاءّا ﭐئْدِ تقشء ُ غري هز

(َىّس )15

فأمجعى مُذمٌ شٌ ﭐئْرى َصفا

(طه )64

وقاه فشعىُ ﭐئْرُىٍّ تنو ساحش عيٌُ

فقاه ها وىِألسض ﭐئْرُا طىعا و مشها

ىِقاءّا ئْد

عند االبتداء بها

ُوذـََُِِ

ئعَرنا تـَا ذعذّا

ئَزُ يل

َِد تقشء ُ

(َىّس )79

فشعىُ ئْرىٍّ

َِرىٍّ تنو

(فصيد )11

وىِألسضع ئْرُا

َِرُا طىعا

شٌ ئْرى

َِرى َصفا

ٕٖ

دخول همزة القطع على همزة الوصل

في األفعال

في الحروف

اذا دخلت همزة القطع على همزة

اذا دخلت همزة القطع على همزة الوصل فً حرف الالم

الوصل فً األفعال تسقط همزة

(ال التعرٌف) فال تسقط همزة الوصل وإنما ٌكون لها
وجهان :
إما تبدل الى حرف مد فٌمد مشبعا ً ( 6حركات) كالمد

الوصل خطا ً ولفظا ً وقد وقع هذا فً
سبع كلمات من القرآن وهً :
أض  +ﭐفرتي = أضفْرضشَي
أض  +ﭐطيع = أضطّيع

أض  +ﭐَصطفً = أضَصطفً

أض  +ﭐسرضنْربخ = أضسْرنربخ

الالزم الكلمً وٌسمى اٌضا ً مد الفرق
أو تسهل (اي اخراجها بٌن الهمزة واأللف) وال ٌجوز
تحقٌق الهمزتٌن معا ً وقد وقعت هذه الحالة فً ثالث
كلمات فً القرآن-:

الكلمة

الموضع من القرآن

أض  +ﭐختزّاهٌ = أضختزّاهٌ

ءَ  +ﭐىزّمشَِ

ألّعاً ()144( )143

أض  +ﭐسرغفشخ = أضسرغفشخ

ءَ  +ﭐهلل

َىّس ( , )59ىنَو ()59

ض  +ﭐذَّخزمت = أضختزمت

ءَ  +ﭐىئــٰــِ

َىّس ()91( )51

مالحظة  :عند دخول همزة القطع على همزة الوصل في األسماء فإنها تحذف كاألفعال ولكن لم يرد في القرآن الكريم
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-

{ًَستَعنيُ  ,الرَّحِينُ  ,الذّييِ  ,الفيلِ}
عند الوقف بالروم على الحرف المنون المضموم او المكسور فإننا نحذف التنوٌن ونقف ببعض الضمة فً
اسد)  −يقف عليها← (ح ِ
المضموم وببعض الكسرة فً المكسور( .ح ِكيم)  −يقف عليها← (ح ِكيم) ( ,ح ِ
اس ِد)
َ
َ
َ ٌ
َ ه
ال ٌمد معه العارض للسكون  ,بل ٌقصر كالوصل.
غفر) ← بتفخيم الراء عند الروم وصالً ووقفاً
ٌعامل الحرف الموقوف علٌه من حٌث التفخٌم والترقٌق كما ٌعامل فً الوصل ( .فَيَ ْ ه

{ًستعنيُ  ,الرحينُ  ,ألينٌ}

-

ٌمد معه العارض للسكون ( )2او ( )4او ( )6حركات.
ٌعامل الحرف الموقوف علٌه باإلشمام من حٌث التفخٌم والترقٌق كما ٌعامل فً الساكن .
{ اىعبملنيَ  ,عيٍَبً}

ما ال يدخله
الروم
واإلشمام

{ ًمل ٌٌىدْ ً ,احنزْ}
{ جنَّخُ ِّّ ,عَخٍ}
{ عيٍيًٌْ}
{ قوِ اىييٌ}

(غري ٌٍجٌداً يف قزاءح حفص عِ عبصٌ)
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 -1عند الوقف على الحرف المشدد نحو { :احليِّ  ,وتثَّ  ,هستقرٌّ} وٌستثنى منه -:
أ -الوقف على النون والمٌم المشددتٌن { ولكيَّ  ,جاىٌّ  ,يف الينِّ}.
ب -الوقف على حرف القلقلة المشدد { وتةَّ  ,احلقُّ}.
 -2عند نطق الواو والٌاء المشددتٌن نحو { :القوَّج  ,سيَّارَج  ,حُيِّيتن}.

 -3عند االنتقال من حرف مد الى الحرف األول من المشدد نحو َ { :وال الضآلِّني  ,احلآقة}.
 -4عند الوقف على همزة مسبوقة بحرف مد او لٌن نحو {الس َمآء ,سُوء َ ,ش ْيء}.

 -5عند سقوط الف التثنٌة او واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنٌن اذا التبس نطقه بالمفرد وذلك

فً { :راقا الشجرج} االعراف { , 22وقاال احلوذ هلل}النمل { , 15واستثقا الثاب} ٌوسف, 25
{وصاحلُ املؤهنني} التحرٌم – 4على أن اصلها  :وصالحوا .

ٖ٘

الفرق بين الرسم العثماني واإلمالئي الحديث
حروف تنطق وهي محذوفة من الخط

 -1األلف من { :مٰ لِ ِ
ك}
َ
 -2الواو من َ { :د هاوود}
 -3الٌاء من { :إِےلٰ ِف ِه ْم}
 -4الالَّم من َ { :والْي ل}
 -5النون من{ :نـــجً المإمِنٌن}
المقطوع والموصول من الكلمات
ما رسم مقطوعا

{مال ىـٰذا}
ث ما}
{وح ْي ُ

ما رسم موصوال

{يـ ْبـنـ ُؤم}
{ويْكأنوُ}

حروف مكتوبة بكيفية وتنطق بكيفية أُخرى

 -1األلف المكتوبة واوا { :الصلَ ٰوة}
صلَ ىٰها}
 -2األلف المكتوبة ٌاء { :يَ ْ
 -3الهمزة المكتوبة واو { :تَفتَ هؤا}
 -4الهمزة المكتوبة ٌاء { :تِْل َقِآٸ}
 -5السٌن المكتوبة صاد{ :وٌبصـط}
حروف مكتوبة وال تنطق

 -1األلف من { :قَالواْ}
ك}
 -2الواو من { :أهْولٰئِ َ

 -3الٌاء من {:بأَيْيد} {نَبَِإ ْى}

ما رسمت بالتاء المربوطة والمبسوطة
رحمة = رحمت  ,نعمة = نعمت  ,لعنة = لعنت  ,امرأة = امرأت ,
معصٌة = معصٌت  ,ابنة = ابنت  ,شجرة = شجرت  ,كلمة = كلمت ,
فطرة = فطرت  ,بقٌة = بقٌت  ,سنة = سنت  ,قرة = قرت  ,جنة = جنت
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