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مـقدمـة

 

بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

إن علم التجويد من العلوم اليت جيب على كل مسلم أن يتعلمها ويعنى ا، وذلك لتعلقه بعبادة

مطلوبة من كل واحد بعينه وهى قراءة القرآن الكرمي.

وقراءة القرآن الكرمي هلا صفة معينة وطريقة خاصة نقلت إلينا بأعلى درجات الرواية وهي

املشافهة، حيث يأخذ القارىء من املقرىء وتنتهي السلسلة إىل النيب اهللا عليه وسلم ، والنيب أخذ من

جربيل عليه السالم حيث كان يلقنه القرآن ويعلمه إياه، وجربيل مسع من رب العزة واجلالل، وهذا

هو ما أشار إليه ابن اجلزري بقوله:

وهكــذا منه إلينا وصالَألنه بِه اإللــه أَنـزالَ

وصفة القراءة هذه اليت اصطلحوا على تسميتها (جتويد القرآن) مستقاة من لغة العرب، إذ القرآن

أنزل ا، فهو عريب يف اللفظ واملعىن ويف اللهجة، والعرب كانت هلا هلجات يف طريقة النطق ختتلف

من قبيلة إىل أخرى، إال أن القرآن نزل بأفصحها وهي لغة قريش وهلجتها، ونطق به أفصح العرب

صلى اهللا عليه وسلم، وحنن يف (التجويد) ننطق بالقرآن بأفصح هلجة عربية حيث نتتبع هلجة النيب

صلى اهللا عليه وسلم ونطقه وما أقرأ به أُىب بن كعب وعبد اللّه بن مسعود وزيد بن ثابت وغريهم من

قراء الصحابة رضوان اللّه تعاىل عليهم أمجعني.

وقد عِني علماء اِإلسالم بعلم التجويد عناية عظيمة وألفوا فيه من الكتب ما ال حيصى ونظموا من

املنظومات ما ال حتصر.

وكان من أجل من ألف فيه وأقام صرحه أبو عمرو الداين ومكي بن أيب طالب القيسي، والقاسم

بن فرية الشاطيب وأبو اخلري حممد بن اجلزري الشافعي، فهؤالء هم سادة احلفاظ واملقرئني وأئمة

اودين، فالقراء حىت آخر الدهر عيال على كتبهم.

وقراءة القرآن هلا روايات خمتلفة صحت منها عشر قراءات.

وملا كانت الرواية اليت يقرأ ا معظم أهل اِإلسالم هي رواية حفص عن عاصم أحببت أن أساهم



ىف خدمتها بثالثة مصنفات جعلتها على مراتب القارئني: (فالتجويد امليسر) الذي هو هذا الكتاب

لعامة املبتدئني، (وقواعد التجويد) على رواية حفص عن عاصم بن أيب النجود للمتوسطني، مث مجعت

أحسن ما نظم يف قراءة حفص من منظومات السلف الذين عليهم العمدة يف هذا العلم فحققته

وشرحته شرحاً مستوفياً يف كتاب مسيته (جمموعة التجويد) وهو نافع ومهم للمتخصصني ذا الفن

والذين يرومون مرتبة التحقيق واإلتقان ويرغبون ال استيفاء هذا الشأن.(1)

فهذا الكتاب -التجويد امليسر- هو عبارة عن تيسري لقواعد التجويد والقراءة دون إخالل أو

تقصري، حبيث يتسىن لكل مسلم تناوهلا وتعلمها دون حاجة إىل عناء أو مشقة يف فهمها أو تطبيقها

...

أما بالنسبة لألطفال يف املراحل االبتدائية األوىل فإين رأيت بالتجربة أن من اخلري أن يتناولوا هذا

الفن بطريقة التلقني: فيأخذوا مباشرة من فم املقرىء بعض سور القرآن القصرية جمودة مع تطعيمهم

وإرشادهم إىل بعض أحكام التجويد السهلة، كاإلظهار واإلدغام واِإلخفاء واِإلقالب واملد املتصل

واملد املنفصل لتتعود أذهام على هذا الفن وتألف قواعده.

وإن كان علماؤنا السالفون مل يتركوا الصغار حىت ألفوا هلم ما يليق بسنهم وطراوة أذهام من

كتب يف التجويد، ومن أشهر ما صنف يف هذا (حتفة األطفال والغلمان) للشيخ سليمان اجلمزوري

وهي منظومة سهلة العبارة والتركيب، وقد شرحها نفس الناظم يف كتاب أمساه (فتح األقفال بشرح

منت حتفة األطفال).

مث توىل شرح هذه املنظومة من القدماء الشيخ حممد امليهي ىف كتاب أمساه (فتح امللك املتعال)

ومن املتأخرين شرحها أيضاً الشيخ حممد الضباع.

ومن املهم أن أشري إىل أن (التجويد) فن يعتمد بدرجة كبرية على (الذوق) وكل قواعده

وتقسيماته هي راجعة إىل مقصدين من مقاصد اللغة: التسهيل والتزين ...

إذ كان من طبيعة العرب الفصحاء أن يلجؤوا دائماً يف لغتهم إىل ما يسهل الثقيل منها ويلطف

املستوحش واملتنافر سواء كان يف النطق أويف املعاين.

وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: " زينوا القرآن بأصواِتكم ". (أخرجه ابن حبان

واحلاكم)، وقال: " ليس ِمنا من مل يتغن بالقرآن ". (أخرجه البخاري).

وذلك هو ما أشار إليه ابن اجلزري يف قوله:

وزينةُ اَألداء والِْقراَءِةوهو أيضا ِحلْيةُ التالوة



اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء صدورنا وجالء مهومنا وأحزاننا وذكِّرنا منه ما نسينا وعلمنا منه

ما جهلنا وارزقنا تالوته آناء الليل وأطراف النهار.

 

املدينة املنورة يف 1 مجادى األوىل 1392 هـ.

أبو عاِصٍم عبد العِزيز بن عبد الفَتاِح القَاِرىء

 

     

 

1- وقد صدر من جمموعة التجويد (قصيدتان يف جتويد القرآن) مها قصيدتا اخلاقاين والسخاوى حققهما وشرحهما املؤلف وحتت الطبع

املقدمة اجلزرية وهي الكتاب الثاين من اموعة.

القــرآن  :

كالم اللّه عز وجل، الذي نزل به جربيل عليه السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فصل اللّه

تبارك وتعاىل فيه كل شيء، وبين لنا فيه طريق احلق وطريق الباطل، وحذرنا فيه من كل شر، وأمرنا

بكل خري.

{ إنَّ هذَا اْلقُرَءانَ يهِدي ِللَّيت ِهي أَقْوم ويبشر املُؤِمِنني الَِّذين يعملونَ الصاِلحاِت أَنِّ لَهم أَجرا

كَبريا. وأَنَّ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة أَعتدنا لَهم عذَاباً أَِليماَ }. [ا ِإلسراء: 10].

{ ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُمات إىل النور } [إبراهيم: 1].

{ ونزلْنا علَيك الِكتاب ِتبيانا لِّكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى ِللْمسِلِمني } [النحل: 89].

ِتــــالوتـه  :

شرع اللّه عز وجل لنا تالوة القرآن، وجعلها من أعظم العبادات وأمرنا ا فقال :

{ فَاقْرؤاْ ما تيسر ِمن الْقرءاِن }. [املزمل:20].

وقال صلى اهللا عليه وسلم: " اقرؤواْ القرآن ". (رواه مسلم).

وأخرب مبا لقراءة القرآن من ثواب عظيم فقال: " من قَرأَ حرفاً ِمن كتاِب اللّه فَلَه ِبِه حسنة

واحلسنةُ ِبعشِر أَمثَاهلا ". (رواه الترمذي).
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قــــارىء   القـــرآن  :

من اشتغل بقراءة القرآن، وفهِم معناه، وتعلُّم علوِمه، فإنه أفضل الناس وخريهم. قال  صلى اهللا

عليه وسلم : " خيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه ". (رواه البخاري).

ومن جوده، وأحسن قراءته، وحافظ على ما حفظه منه وصار يف كل ذلك متقناً ماهراً فإنه يف

مرتبة املالئكة، قال صلى اهللا عليه وسلم: " املاِهر يف القُرآن مع السفَرِة الِكراِم البررة ". (رواه

البخاري ومسلم).

والسفرة الكرام الربرة: هم املالئكة.

وكان أول من امتثل أمر ربه، واشتغل بتالوة القرآن سيدنا رسول اللّه  صلى اهللا عليه وسلم ،

فكان يقرأ حزبه من القرآن كل يوم يف الثلث األخري من الليل. وكان أحسن الناس صوتاً وقراءةً.

حـفـــظ   القرآن :

إن حفظ القرآن من أعظم العبادات، وحفاظ القرآن هم أولياء اللّه وخاصته، كما أخرب النيب 

صلى اهللا عليه وسلم  فقال: " أهلُ القرآِن أهلُ اللِّه وخاصته ". (رواه النسائي وابن ماجه).

ومعىن أهل اهللا: أي أولياؤه وأنصاره.

وحافظ القرآن يشفع له القرآن يوم القيامة، قال  صلى اهللا عليه وسلم : " اقرؤوا القُرآن فإنه

يأِتي يؤم القيامة شفيعاً ألصحابه " (رواه مسلم).

واملقصود من حفظ القرآن: احملافظة على حفظه وتكراره دائماً واحملافظةُ على األدب معه

واخلشوع عند تالوته، والعملُ بأحكامه واحلذر من خمالفته، فإن الذين يقرؤون القرآن وخيالفونه

بأعماهلم هم أول من تسعر م النار يوم القيامة كما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقد وعد اللّه

عز وجل باألجر العظيم واملزيد من فضله ملن قرأ القرآن وعمل به فيه فأقام الصالة وأدى الزكاة وقام

بغري ذلك من الواجبات وأجتنب احملرمات. فقال اللّه تعاىل:

{ إنَّ الَِّذين يتلُونَ ِكتاب اِهللا وأَقَاموا الصالَةَ وأَنفَقُوا ِمما رزقْناهم ِسرا وعالَِنيةً يرجون جتَارةً

لَّن تبور ِليوفِّيهم أُجورهم ويِزيدهم من فَضِله ِإنه غَفُور شكُور } [فاطر: 30].

جتـــويـد القــــرآن:

التجويد يف اللغة: التحسني، واملراد به يف االصطالح: حتسني القراءة بالقرآن الكرمي، بقراءته

مرتالً مفسرةً حروفه، وذلك بإعطاء هذه احلروف حقَّها بتبيينها وحتقيق خمارجها، ومستحقَّها بتوفيتها

صفاا، واحملافظِة على أحكامها من إدغام وإظهار وقلب وإخفاء ومٍد وغنة وترقيٍق وتفخيٍم، وقراءِتِه

بتأٍن ومتهٍل، وحتسِني الصوت قدر االستطاعة أثناء القراءة، والتغىن دون تكلٍف ومتطيٍط ، ومن غري أن



يتشبه بأهل األحلان من الفساق.

ومثرة التجويد: قراءة القرآن الكرمي بالطريقة النبوية الصحيحة والسليقة العربية الفصحى، كما

قرأها النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الكرام رضى اللّه عنهم.

وقد أمرنا اللّه عز وجل بتجويد القرآن فقال: { ورتلَ القُرَءانَ ترِتيالً }. [املزمل: 5].

وأمرنا به نبيه صلى اهللا عليه وسلم  فقال: " لَيس ِمنا من مل يتغن بالقرآن ". (رواه البخاري).

 

  

الفصـلُ األول: خمـارج احلـروف
 
 

الـدرس األول

خمــارج احلــروف
 

املخارج: مجع خمرج، وخمرج احلرف هو املكان الذي خيرج منه احلرف. وتوجد خمارج احلروف

يف ثالث مناطق:

والشفتنيواللساناحللق
 

ويوجد يف كل منطقة من هذه الثالث عدد من املخارج. ففي (احللق) ثالثة خمارج:

أقصى احللق: أي آخره من جهة الصدر.1-

ووسط احللق.2-

وأدىن احللق: أي أقربه إىل الفم.3-

ويف (اللسان) عشرة خمارج:

أقصى اللسان قريباً من احللق.1-

أقصى اللسان قريباً إىل جهة الفم.2-

وسط اللسان.3-

ظهر اللسان مع أصول الثنايا العليا.4-

ظهر اللسان مع رؤوس الثنايا العليا.5-
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طرف اللسان.6-

طرف اللسان قريباً من الظهر.7-

رأس اللسان.8-

حافة اللسان األمامية.9-

حافة اللسان اخللفية.10-

ويف (الشفتني) خمرجان:

ما بني الشفتني.1-

الشفة السفلى مع رؤوس الثنايا العليا.2-

وهناك خمرج حلروف املد الثالثة (األلف والواو والياء) املمدودات ويسمى (اجلوف) ويبتدىء من

الصدر وينتهي بانتهاء الصوت يف الفم.

وهناك خمرج للغنة وهو (اخليشوم) أي األنف: انظر الشكل رقم (1) و (2).
 

احلــــلق:
 

 وفيه ثالثة خمارج:

أقصى احللق: وخترج منه اهلمزة واهلاء ( أَْء ، أَهـ ).1-

-2.( أَع ، أَح ) وسط احللق: وخترج منه العني واحلاء

أدىن احللق: وخترج منه الغني واخلاء ( أَخ ، أَغْ ).3-
 

اللســـان :
 

 وفيه عشرة خمارج:

-1.( أَق ) أقصى اللسان قريباً من احللق: ومنه خترج القاف

-2.( أَك ) أقصى اللسان قريباً من الفم: ومنه خترج الكاف

-3.( أَي ،أَش ،أَج ) وسط اللسان: ومنه خترج اجليم والشني والياء

-4.( أَطْ، أَد ،أَت ) ظهر اللسان مع أصول الثنايا العليا: ومنه خترج التاء والطاء والدال

ظهر اللسان مع رؤوس الثنايا العليا: ومنه خترج: الثاء والظاء والذال (أَثْ، أَظْ، أَذْ).5-

طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا: ومنه خترج النون ( أَنْ ).6-



-7.( أر ) طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا قريباً من الظهر: ومنه خترج الراء

-8،أَص ،رأس اللسان مع أصول الثنايا العليا: ومنه خترج الزاي والصاد والسن ( أَز

.( أَس

حافة اللسان، أي جانبه مع التصاقه به حياذيه من األضراس العليا: ومنه خترج الضاد (9-

.( أَض

حافة اللسان األمامية مع التصاقها مبا حياذيها من األسنان: ومنه خترج الالم ( أَلْ ).10-
 

الشفتـــان :
 

 وفيهما خمرجان :

ما بني الشفنت: ومنه خترج الباء وامليم مع انطباقهما والواو بدون انطباق ( أَب، أَهـ،1-

.( أَو

-2.( أف ) الشفة السفلى مع التصاقها برؤوس الثنايا العليا: ومنها خترج الفاء
 

فإذا حسبنا جمموع هذه املخارج مع خمرج (اجلوف) و (اخليشوم) تصري املخارج سبعة عشر

خمرجا.

1-خمارج احلُروف يف فم اإلنسان



2- احلُروف العرِبية موزعةَ علىمخاِرِجها 

 

  

الفصل الثاين: صفـات احلـروف
 

 
 

لكل حرف مخس صفات على األقل، وذه الصفات حيصل لبعض احلروف التميز عن غريها، ومن

أهم هذه الصفات:
 

الشــدة والرخــاوة :
 

الشــــدةُ: معناها: احنباس الصوت.

يتبني لك ذلك عندما تقول: ( أَج )، ( أَد )، ( أَف )، ( أَطْ )، ( أَب )، ( أَك )، ( أَت )، وهذه

. ( كَتقَطْ ب أَِجد ) هي حروف الشدة جمموعة يف قوهلم

والرخـــاوة: بعكسها: أي جريان الصوت مثل ( أَس )، ( أَلْ )، ( أَم )، ( أَثْ )، ( أَظْ )،

وهكذا بقية احلروف.
 

االستعــالء و االستفــال :
 

االستعـالء  : هو تفخيم احلرف عند النطق به.

واالستفـال : ترقيقه.

فإذا قلت: ( أَخ )، ( أَص )، ( أَض )، ( أَغْ )، ( أَط )، وجب أن تفخم حىت يرتفع اللسان

واملخرج إىل أعلى، وإذا قلت: ( أَح )، ( أَد )، ( أَس)، ( أَلْ )، ( أَك )، وغريها من احلروف املستفلة

وجب أن ترقق حىت ينخفض اللسان واملخرج إىل أسفل.

حروف االستعالء جمموعة يف قوهلم ( خص ضغٍط ِقظْ ) وما سواها فهي حروف مستفلة.
 

التـفـشــي : معناه: انتشار اهلواء يف املخرج وال يكون ذلك إال يف الشني، فإذا قلت:

( أَش ) فإنك تالحظ أن اهلواء جيري يف خمرج الشني، ولذلك فإنه ال يلتصق باحلنك األعلى.
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التكـــرار : أي حترك طرف اللسان، وال يكون ذلك إال يف الراء، وجيب أال يزيد التكرار عن

حركة واحدة، وذا التكرار حيصل الفرق بني الراء وغريها من ا حلر وف ( أَر )، ( را ).

الصفـيــر : إذا قلت: ( أَص )، ( أَس )، ( أَز ) فإنك تسمع صوتاً من الصاد والسني والزاي

يشبه الصفري، وهذا خاص ذه األحرف الثالثة، ومع الصفري يكون هناك جريان للهواء، وهذا يسمونه

( اهلَمس ).
 

القَلْقَلَــــة : أي حركة املخرج واضطرابه، فإذا قلت: ( أَق )، ( أَطْ )، ( أَب )، ( أَج )،

(أَد ). أو قلت: ( يقْتلون )، ( حميطْ )، ( مآب )، ( اخلروج )، ( شديد ) وجب أن حترك الصوت بعد

انضغاطه حركة خفيفة حبيث ال تتحول إىل حركة كاملة، فينقلب السكون إليها، وحروف القلقلة

.( دج قُطْب ) جمموعة يف قوهلم
 

الغـــنة : صوت من النون وامليم يكون مبقدار حركتني، ويصدر من األنف ( أنّ )، ( أما ).

ويكون ذلك يف مخسة مواضع:

- النون الساكنة والتنوين عند إدغامها يف الياء والنون وامليم والواو.

- النون الساكنة والتنوين عند إخفائها يف مخسة عشر حرفاً (كما سيأيت).

- امليم الساكنة عند إخفائها يف الباء.

- امليم الساكنة عند إدغامها يف امليم.

- النون وامليم املشددتان حيثما وقعتا.

 

  

الفرق بني بعض احلروف املتشاة

الفــرق بني الــذال و الــزاي 
 

الذال خترج من ظهر اللسان مع التصاقه برؤوس الثنايا العليا.

والزاي خترج من رأس اللسان مع اقترابه من أصول الثنايا العليا.
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،( أَز ) ،( ْأَذ ) ومعىن ذلك أنه جيب أن خترج طرف لسانك عند النطق بالذال، خبالف، الزاي

( يذْرؤكم )، ( تزرعونه )، ( الِذين )، ( زعمتم ) مث الزاي فيها صفة الصفري كما سبق: وتتبني صوته

إذا قلت: ( أَز ) فتسمع صوتاً يشبه وصوصة الطري ...

والذال ليست كذلك بل فيها صفة اجلهر، تالحظ ذلك إذا قلت: ( أَذْ )، فإن اهلواء ينحبس بني

الثنايا واللسان وتشعر بقوة التصاق اللسان برؤوس الثنايا.
 

الفــرق بني الثــاء والسيـن
 

هو نفسه الفرق بني الذال والزاي.

فالسني خترج من خمرج الزاي وتتصف بالصفري ( أَس ) و( اسأل ) و( سأل ) بينما الثاء خترج من

خمرج الذال وتتصف باهلمس والرخاوة ( اثَّاقَلْتم ).
 

الفــرق بني الشيـن واجلـــيم
 

الشني واجليم خيرجان من وسط اللسان إال أن الفرق بينهما يكون باهلمس يف الشني واجلهر يف

اجليم، ويف الشني أيضاً صفة التفشي، أي: انتشار اهلواء يف وسط اللسان فال تلصق وسط لسانك يف

احلنك األعلى، بل تترك اهلواء مير بينهما وينتشر ( أَشياء )، ( أَشياء ).

واجليم أيضاً فيها ِشدة خبالف الشني، والشدة: أن ينحبس الصوت عند النطق ا، يتبني لك ذلك إذا

قلت: ( أَج ). ( أجرموا ).
 

الفــــرق بيـن الضـــاد والظـــاء

الظاء خترج من ظهر اللسان عند التصاقه برؤوس الثنايا العليا، ولذلك فإنك خترج طرف لسانك

عند النطق ا، والضاد خترج من حافة اللسان- أي جانبه- عند التصاقه مبا حياذيه من األضراس العليا

... فالفرق بني خمرج الظاء وخمرج الضاد بعيد.

( أَظْ )، ( الظَّاملني )، ( أَظْلم )، ( ظَهري )، ( ظَلَمك )، ( أَض )، ( والَ الضالني )، ( يِضلُّ )،

( أَضلُّ )، ( يضربون ).

والضاد فيها أيضاً صفة االستطالة خبالف الظاء، واالستطالة معناها: أن ميتد ضغط احلرف وصوته

يف املخرج كله، فالضاد ميتد صوا عند النطق ا يف حافة اللسان كلها.



 

  

الفصل الثالث: أحكـام بعـض احلـروف

 

 

[ أ ] الـنـون السـاكـنة والـتـنويـن
 
 

 
 إنـتـظروايـنـأَونكُـنـمتلَنْإنِْمـنْ 

 عـنـداألنـعـامدنـيـااألنـبـيـاءاألنـبــاء 

عـزيــٌز ( 

عزيزنْ)

   أَحــٌد ( أحدنْ) (غفورنْ )غـفـوٌر 

 أغلَـلاً ( أَغالَلـنْ )أَزواجًا ( أزواجـنْ )،  

 مالئـكَـًة ( مالِئـكَتـنْ ) 

غاِسـٍق ( 

غاسِقـنْ )

   ، (خسـِرنْ )حاِسـٍد   (حاسـِدنْ)

  

بقراءة الكلمات السابقة تالحظ : أن النون الساكنة :

- تلحق احلروف ( ِمـنْ إنْ لَـنْ )، واألمساء ( عنـد األنـباء األنـبياء )، واألفعال

( كـنـتم، ينـأَون، إنـتظروا ).

أما نون التنوين الساكنة فنالحظ أا :

- ال تلحق إال األمساء ( عزيـٌز، غفـوٌر، أحـٌد، أزواجـًا، غاسـٍق ... ).

- أا تظهر يف النطق وال تكتب يف اخلط ( وما كتبناه يف األمثلة لتوضيح النطق فقط ).

       ( للنون الساكنه والتنوين أربعة أحكام، هي: ا ِإلظهار، واإلدغام، والقلب، واإلخفاء ).
 

اِإلظهــــار :

معناه: إظهار النون الساكنة أو التنوين عند النطق ما، من غري غنة فيهما. ويكون ذلك عند ستة
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أحرف :

اهلمزة، واهلاء، والعني، واحلاء، والغني، واخلاء.
 

نـنْ ءامطَىمـنْ أَعممدتنَإنْ أَرـأَوني

األنـهـارمـنْ هـلَكِمـنْ هـاٍدمـنْ هـدى اللّه

متـِلمـِملإنْ عـنْ عـلٍَقمِمـنْ عتـمـعأَن

تنـِحـتونِمـنْ حـكيمفَمـنْ حـاجكمـنْ حـملَ

فَسيـنـِغـضونَِمـنْ غـيِركُممِـنْ ِغـسِلنيمـنْ ِغـٍل

ـِشيـنْ خممٍرفإنْ ِخـفْتـيـِنقَةُ.ِمـنْ خـخاملُـن

جرٍف ِهـاٍرسلٌَم ِهـيلكُلِّ قَوٍم هـاٍد

َألى يوٍم ُأجـلَتشيئـًا ِإداوجـناٍت أَلفـافـاً

جتارًة حـاضـرةًناًرا حـاميـةًعزيـٌز حـكـيم

أجـًرا عـظـيـماًيف جنـٍة عـالـيـةواسـٌع عـليـم

بقـرءاٍن غَـيِر هذاأَجـٌر غَـير ممنـونورٌب غـفـور

ناًرا خـالـدا فيـهـانخـٍل خـاويـةلطـيٌف خـِبـري
 

ا ِإلدغــــام :

معناه: إدخال النون الساكنة أو التنوين يف احلرف الذي بعدمها حبيث ال تنطق ما بل تنطق باحلرف

الذي بعدمها مشدداً.

ويكـون ذلك عنـد ستـة أحرف جمموعة منا كلمة ( يرملُونَ ) وهي ( الياء، والراء، وامليم،

والالم، والواو، والنون ).

لكنك تظهر الغنة عند أربعة منها، هي ( الياء، والـواو، وامليم، والنون ) وتدغم بغري غنة عند (

الالم، الراء )

فمثـالً :

( ميعمل )إذا أدغمت تنطق ا( من يعمل )

( ِمولَد )إذا أدغمت تنطق ا( ِمن ولَد )



( أَنْ لَو)ا إذا أدغمت تنطق( أَلَّو )

( خير يره )إذا أدغمت تنطق ا( خـيراً يره )

( قَو لُمعروف )إذا أدغمت تنطق ا( قَولٌ معروف )

وهكذا يف بقية األحرف ... وإليك أمثلتها:
 

لَـن يـقْـِدرمـن يـعمل،مـن يـشاء،ِإن يكُـونـوا،

ِمـن ورثَـةِمـن ولَـد،مـن وجدنـا،ِمـن واق،

ِمـن مـلَكِمـن مـا تعملُون،ِمـن مـسد،ِمـن مال،

لَـن نـدخلَهاِإن نـعف،ِإن نـشأ،ِمـن نَِّذيـر،

ولِكن الَّأن لَّـو،أَن لَّنْ،ِمـن لَّدنـه،

يـعلَمون

ِمـن رسـولأن رءاه استغنـى،ِمـن ربِهـم،

وواِلـٍد ومـاخيـٌر وأَبقى،وجـٌو يـومِئـٍذ ،خيـًرا يره،

ولَـد

يومئٍذ نـاِعمةكُالًّ نـِمد،قوٌل مـعروف،صحفـًا مطَهرة،

عيشـٍة راِضيـةغفـوٌر رحيم،همزٍة لُّـمزٍة ،ماًال لُّـبـدا،

قـاعـدة املـتمـاثـليـن و املتجـانسـني :

( وكم منْ ملٍَك ).( قل الَّ أَسأَلُكم )(أ) ( ِإذْهب بـِكتاِبـى )

( يلْهث ذَّاِلك ).( ِإذ ظَّـلَموا )(ب) ( فَآمنت طَّـاِئفَةٌ )

( ِإذْ تـأِْتيِهم ).( ولَقد جـآءهم )(ج) ( قد سِمع اللّه )
 

- كل حرفني من احلروف العربية اجتمعا البد أن يكونا متماثلني أو متجانسني أو متقاربني أو

متباعدين.

- فإذا اتفقا يف املخرج والصفة فهما املتماثالن، كالباء مع الباء، وامليم مع امليم، والالم مع الالم،

كما هو يف أمثلة اموعة (أ).

- وإذا اتفقا يف املخرج واختلفا يف الصفات، فهما املتجانسان كالتاء مع الطاء، والالم مع الراء،

والثاء مع الذال، كما هو يف أمثلة اموعة (ب).



حكم املتماثلني واملتجانسني اِإلدغام.

- فإذا كان احلرفان متقاربني يف املخرج وخمتلفني يف الصفات فهما املتقاربان، واألصل أنه ال إدغام

فيهما عند حفص إال يف بعض املواضع، كإدغام النون الساكنة يف امليم والواو.

أما األمثلة يف اموعة (ج) فحكمها اِإلظهار عند حفص.

- البد يف اِإلدغام عند حفص من سكون احلرف األول ... أما إذا حترك فال إدغام عنده وإن كان

يدغم غريه ويسمى عندهم باِإلدغام الكبري ...

وذلك مثل ( سلَكَكُم )، ( الرحيِم مِلِك )، ( يعذِّب من يشاء ).

أما املتباعدان: أي يف املخرج والصفة: فال إدغام فيهما عند أحد.
 

القـلــــــب
 

أي قلب النون الساكنة والتنوين ميماً، مث إخفاء هذه امليم فيما بعدها مع بيان الغنة، ويكون ذلك

عند حرف واحد هو ( الباء ).

مم بِخلفإذا قلبت نطقت ا هكذامن بِخلَ

أَكبا هكذاأَن فإذا قلبت نطقتأَكبأَم

ِسِميعمبِصريفإذا قلبت نطقت ا هكذاِسِميع بِصري

منفَِطر مِبهفإذا قلبت نطقت ا هكذامنفَِطر به

زوِجمبهيجفإذا قلبت نطقت ا هكذازوٍج بهيج

مشاِئمِبنِميمفإذا قلبت نطقت ا هكذامشاٍء بنميم
 

اِإلخــــفــــاء

هو إخفاء النون الساكنة أو التنوين يف احلرف الذي بعدمها حبيث يكونان يف درجة بني اِإلظهار

واِإلدغام، مع احملافظة على الغنة.

ويكون ذلك عند بقية األحرف، وعددها مخسة عشر حرفاً جمموعة يف أوائل كلمات هذا البيت:

دم طَيبـاً ِزد يف تقَى ضـع ظَِاِلــما ِصف ذَا ثَناكَم جاد شخص قَد سما
 



ِرحيًا صـرصراًينـصـركُم،ِمـن صـلْصال،عـن صـالَِتِهم،

ِظٍل ِذي ثَالَِثمنـِذر،مـن ذَا الّذي،ِمـن ذَهٍب،

،ـن ثَـقُلَتٍة ،منـثُـوراً،ِمـن ثَـمرأَمناُألنـثـى،م مطاٍع ثَـم

ِكرامًا كـاِتنبينـكُثُون،ِمن ِكتاب،مـن كانَ،

حـبا جـماًأَنـجاكُم،زنـجِبيال،ِإن جـاءكُم،مـن جـهد،

،رـاء،ِمـن شن شه،ِلمراًء،أَنـشـاِهداًِإنـشرسوًال ش

كُتٌب قَـيمةأَِو انقص،ينـقِلب،فإن قَـاتلُوكُم،ِمـن قبلُ،

فَوٌج سـألَهمنَنـسـاكُم،نَنـسـخ،ِإن سـأَلْتك،أَن سيكُون،

دكًا دكاأَنـداداً،ِعنـد،أَن دعوتكُم،ِمـن دوِن،

شرابًا طَـهوراًانـطَـِلقُوا،ِمـن طَعاِم اَألِثيم،ِمـن طَـيبات،

نفْسًا زكيةًتنـِزيلٌ ،ِإن زعمتم،ِمـن زقُّوم،

خالًَدا فيهامنـفَـكِّني،فِإن فَـآُءوا،ِمن ِفـئٍَة ،

،ـابـن تا،ملَّووـتم،وإن تئأَنـتم،كنـتجزِنعمٍة ت

ِقسمٌة ِضيزىمنـضود،مـن ضـلَّ،ِمـن ضـِريع،

ِظًال ظَِليالًأَنـِظرين،فانـظُـر،ِمـن ظَـِهري،

 

  

[ب] املـيــم الســاكـنة
 

 

أَممكِإنمأَنتـحـميقـحـمـراًيأَم
 ـمونَهـشمياءهمـعـِليأَمـمأُمالَهـنأَم 

 

بقراءة الكلمات السابقة نالحظ أن امليم الساكنة تلحق احلروف مثل ( أَم ) واألمساء مثل ( أَمراً )،

.( هم ) ،( ًانأَم )

واألفعال مثل ( يمشون )، ( أُملي )، ( يمحق )، ( ميح ) … اخل
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وأا تقِع يف وسط الكلمة ويف آخرها ... ( يمشون )، ( أَمراَ )، ( هم )، ( أَنتم ) … اخل
 

واِإلظهارواِإلخفاءللميم الساكنة ثالثة أحكام : اِإلدغام

ويسمى كل منها شفوياً.

1- إدغـام امليم الساكنة :

تدغم يف مثلها، أي يف امليم مثل :

لَهم مغِْفرةوكم منْوِمنهم منأَم منْ

2- إخفاء امليم الساكنة :

     تخفى يف الباء مثل:

ِإنَّ ربهم ِبِهمكلْبهم باِسطهم باِرزون
 

3- إظهار امليم الساكنة :

     تظهر عند بقية األحرف، وعددها ستة وعشرون حرفاً أمثلتها كما يلي :

أَنَّ لَهم جناٍتيف داِركم ثَالَثَةيمترونأَم أَِمنتم

احلَمد للّهأَهم خيرأَم خِلقُواأَم حِسبتم

لَهم ِرزقُهمأَمراترهقهم ِذلَّةوأَمددناهم

تمـسـونَأَيكُــم زادتــهرمـزا

لَّمس ونَلَهمشميءيش ماِغرونِمنهص موه

عليِهم طَيراًوأَمطَرناِفيكم ضعفًاوامضوا

لَهـم غُرفأَم ِعندهمأَمـعآءهموهـم ظَـاِلمون

أَم لَهمِإنهـم كانواأم قوم تبعوهـم ِفيها

أَم هميمـهدونوهـم نَائمونأًمـِلي

لَعلَّهـم يذَّكَّرونولـم يِصرواأَنتـم وماأَمـواتا
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[ ج ] النـون و امليـم املشــددتـان
 
 
 

ًألقَطِّعـنّتظُـنـونَِإنـكُممـنـاِإنَّ

جهـنـمالـنـارالـنـاسالِْجـنـةالَجـنـة

همـاٍزثُـملَـمـافِإمـاأَمـا

هـمهمـتتدمـردمـرناهم
 

بقراءة الكلمات السابقة تالحظ أن النون وامليم ا ملشددتني :

- تلحقان احلروف ( ِإنَّ ) ( ثُم )، واألمساء ( مـنا ) (النـاس) ( هماٍز )، واألفعال ( تظُـنون )

( دمرناهم )

- وتكوِن يف وسط الكلمة مثل : ( تظنون )، ( الناس )، ( اجلنة )، ( مهَّاز )، ( دمرناهم )، ويف

.( ثُم ) ،( مه ) ،( ُألقطِّعن ) ،( َِّإن ) :آخر الكلمة مثل

حكم النون والـِميم املشددتني حيثما وقعتا: هو الغنة مبقدار حركتني.

 

  

[ د ] الـــراء
 

 

نحشرنِميـرعرباًسنفرغُرِزقُواربما     

وغَفرصبرخرجوايرونهرِحيمرؤوت    

وانظُرفَاهجر        ترِجى        يرزقونالقرءان   

تنهريرضى       مرضى               األرضالعرش    

والفجِرتِريدون       قِريبِرزقاًِرجالٌ    

قُِدرعِسر        ناِصرمقْتِدرمدِكر     

خيرقدير         يسيـرالسيرالطير      
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بقراءة الكلمات السابقة نالحظ أن الراء:

- تكون متحركة بضم أو فتح أو كسر، وتكون ساكنة بعد ضم أو فتح أو كسر.

- تكون يف أول الكلمة ويف وسطها ويف آخرها.

حكمها التفخيم إذا حتركت بضم أو فتح، سواء كانت يف أول الكلمة أويف وسطها أويف آخرها،

وإذا وقعت ساكنة بعد فتح أو ضم، سواء كانت يف وسط الكلمة أو يف آخرها، كما يف اموعة

األوىل من األمثلة.

وحكمها الترقيق إذا حتركت بكسر، سواء كانت يف أول الكلمة أو يف وسطها أو يف آخرها، وإذا

وقعت ساكنة بعد كسٍر أصلي أو بعد ياء كما يف اموعة الثانية من األمثلة.

 

  

[ هـ ] الـــالم

 

قَالَ اللَّـهاللَّـه ِمعيسشآَء اللَّـه

اللَّـه عمج(1) يمسلُ اللَّـِهقَالُواْ اللَّـهر

ما يفْتِح اللَّـه،بسِم اللَّـِهِللَّـِه

الـرحيم،الـرمحن،الـطَّامة،الـناس،(2) الـشمس،

الْـمعروفالْـقَول،الْـخبري،الْـعِليم،الْـقَمر،

 

بقراءة الكلمات السابقة تالحظ:

- أن الالم يف لفظ اجلاللة ( اللّه ) ( اللهم ) إذا سبقها فتح أو ضم فُخمت، وإذا سبقها كسر

رقِّقَت: كما هو يف اموعة األوىل.

- أن الم ( أَلْ ) يف سائر الكلمات األخرى تنقسم إىل قسمني:

قسم ال تنطق به بل تدغمه يف احلرف الذي بعده، وتسمى هذه بالالم ( الشمسية ) نسبة إىل كلمة

( الشمس ) وعالمتها أن تأيت الشدة بعدها،

وقسم جيب إظهاره وتسكينه، وتسمى الالم ( القمرية ) نسبة إىل كلمة ( الْقَمر ) وعالمتها أال تأيت

بعدها شدة.
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ومجع بعضهم حروف الالم القمرية يف قوله: ( إبغ حجك وخف عِقيمه ).

 

  

الوقــــوف

 
 

الوقــف :

هو السكوت عن القراءة زمناً يتنفس فيه عادة بينما السكت يكون بال تنفس زمناً أقل من زمن

الوقف. والقطع هو االنصراف عن القراءة.

والسنة أن تقف يف اية كل آية وتتنفَّس يف الوقف، مث تشرع يف اآلية اليت بعدها.

هكذا كان يفعل النيب صلى اهللا علية وسلم ، فكان يقرأ { احلمه ِللِّه رب الْعلِمني } ! ويقف {

لرمحن الرِحِيم } ويقف { مالِك يوِم الديِن } ويقف ... اخل، لكنك ال تستطيع أن تقرأ كل آية إىل

ايتها بنفس واحد، لذلك البد من الوقف يف أواسط اآليات، وخاصة اآليات الطويلة.

عند ذلك جيب أن تالحظ:

1- متام املعىن يف الكلمة اليت وقفت عليها مثل

.{ العلمني بِللِّه ر دمالْح . ينالد لَه ِلِصنيخه موعفَاْد وِإالَّ ه ال ِإله احلي وه }

فلو وقفت على كلمة ( الدين ) صح ذلك، ألن املعىن تام مفيد ... وما بعده ال يتعلق به، بل

هو بداية معىن مستقل.

2- عدم تعلق اجلملة اليت بعد الوقف باجلملة اليت وقفت على ايتها، أما إذا تعلقت فال تبدأ

ا، بل تصلها مبا قبل، مثل { احلمد ِللِّه } مجلة تامة املعىن، لكن ال ينبغي أن تبدأ باجلملة اليت تليها

{ رب الْعالَِمني } ألن ( رب ) صفة متعلقة بلفظ اجلاللة يف اجلملة اليت قبلها ( للّه ).

.{ الَِمنيالع بِللِه ر دمالْح } :فينبغي حينئذ أن تعيد قراءة اآلية وتصل اجلملتني ببعضهما فتقول

وهكذا تالحظ أنك لكي تستطيع أن تعني املكان املناسب للوقف أو االبتداء جيب أن تالحظ

املعاين وتفهمها، فمعرفة الوقف مبنية على معرفة التفسري.

رمـوز الوقـف :
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يف كل مصحف جتد فوق الكلمات واآليات بعض رموز الوقف.

وهي يف مصحف ( امللك ) الذي طُبع ِفى مصر (ج)، (صلى)، (قلى)، (:.:.) ويف بعض

املصاحف جتد هذه الرموز أيضا (ط)، (م)، (ز)، (ص).

وإليك معىن هذه الرموز بالتفصيل:

(صلى) (ص) : جيوز الوقف واألحسن الوصل، فإذا وقفت أعدت القراءة من قبل الوقف،

ويراد بـ (ص) وقف الضرورة أي أن يرخص الوقف عند الضرورة كانقطاع النفس لطول اآلية.

(ج) (ز) : جيوز الوقف والوصل بدرجة متساوية لوجود وجهني يف املعىن، فيكون الوصل مناسباً

ألحدمها، والوقف مناسباً لآلخر.

(قلى) (ط) : جيوز الوقف والوصل، والوقف أحسن وأوىل لتمام املعىن ولعدم تعلق ما بعده به

تعلقاً واضحاً أو مباشراً.

(م) : يلزم الوقف، ألن الوصل يغري املعىن أو يوهم السامع معىن زائداً غري مراد، ورمبا أوهم

معىن فاسد اً، مثاله: { وما هم ِبمؤِمنني. يخاِدعونَ اللّه } فيلزم الوقف على قوله: { ِبمؤِمِنني } ألن

املنفي عنهم هو مطلق اِإلميان واجلملة اليت بعده استئناف لوصف جديد، ولو وصلْت فقلت: { وما

هم ِبمؤِمِنني يخادعونَ اَهللا } صار املعىن نفي اِإلميان املقترن باخلداع، كما تقول: فالن ليس مبؤمن

خمادع، فمقتضى ذلك أنه مؤمن غري خمادع، ومثله { فَتولَّ عنهم. يوم يدع الداِع ِإلَى شيٍء نكٍُر }

يلزم الوقف على قوله: ( عنهم ) ألنك لو وصلته مبا بعده فقلت: { فَتولَّ عنهم يوم يدع الداِع ِإلَى

شيٍء نكُِر } صار املعىن أمره : أن يعرض عنهم يوم القيامة أو يوم يدع الداع ... فيكون ( يوم )

ونَ ِمنجرخظرف لـ ( تولَّ ) وليس ذلك هو املراد، بل ( يوم ) ظرف لقوله بعده: { ي

األجداِث } ...

(ال) : أي ال تقف، فال ينبغي الوقف على هذا املوضع إما ألن املعىن ِمل يتم بعد، أو ألن الوقف

لِّنيصيل لِّلْمفَو } { كُملَيالم عقُولُونَ سي ِبنيالْمالَِئكَةُ طَي مفَّاهتوت الَِّذين } :يفسد املعىن، مثاله

الِّذين هم عن صالَِتِهم ساهونَ } { كُلُّ نفْس ِبما كَسبت رهينة ال ِإالَّ أَصحب الْيِمِني }.

(.:.:) : جتد هذه العالمة يف موضعني متجاورين، ولذلك يسمى وقف (املعانقة) ومعناه أنه جيوز

لك أن تقف على واحد منهما فقط، وجيب أن تصل اآلخر، مثاله: { ذَِلك الِْكتاب. الَ ريبْ ِفيِه

.{ تِقنيدى للْمه
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الفصل الـرابع: املــد ود
 
 

الدرس السابع:

الـمـد
 

هو  إطالة الصوت باحلرف ... حروفه ثـالثـة هي (الواو والياء الساكنتان إذا سبق الواو ضم

والياء كسر، واأللف).

فهذه األحرف فيها مد طبيعي مبقدار حركتني، يتبني ذلك إذا قرأت ( نوِحيها ) فإنه جيب أن متد

صوتك بالواو والياء وباأللف مبقدار حركتني عادينت باألصابع.

وللمد سببان مها ( اهلمز والسكون ) ...

فإذا جاء بعد حرف املد مهز أو سكون خرج من كونه مداً طبيعياً ووقع املد الفرعي، وهو على

أقسام حبسب أحوال اهلمزة والسكون :

 

[ اهلـمـــزة ]

[1] الـمد الـمـتـصل :

قُـروء السـوء ِسـيء جـيء شـآء جـآء

الطـآئـفني الفـآِئـزون أوآلِئـك املَآلئـكة

نالحظ يف هذه الكلمات أن اهلمزة متصلة حبرف املد يف كلمة واحدة.

وهلذا سمي ( املد املتصل ) ويمد مبقدار أربع حركات إىل ست وجوباً وال جيوز قصره.

 

[ 2 ]  الـمد الـمنفصـل :

.كُموا ِإلَى ربأَِنيب  - لَكُم ِجبتوِنى أَسعكُم - ادا - قُوآ أنفُسهيآأَي - كآ ِإلَينيحآ أومآ أنِزلَ - ِإن

وتالحظ يف هذه الكلمات أن اهلمزة منفصلة عن حرف املد ميا كلمة أخرى.

وهلذا سمي ( املد املنفصل ) ... يمد مبقدار أربع حركات إىل مخس، وجيوز قصره مبقدار حركتني.

 

 
 



الـدرس الثـامـن

السكــون
 

[ 1 ] الـمد الالزم :

أَتحـآجوني الطَّـآمـة ـآلِّنيالض ( أ ) َءآلْـئَـن

طـسـم الـم حـم ص (ب) ق

بقراءة الكلمات السابقة نالحظ عدة أمور:

- أن السكون جاء بعد حرف املد.

- أن السكون ثابت ال يسقط ولو وصلت الكلمة. فإذا قرأت مثالً { ق والْقُـرآِن املَِجيِد } فإن

السكون ثابت على الفاء. وكذلك لو قرأت { َءآلْئَن وقَد عصيت قَبلُ } فإن السكون ثابت على

الالم … ولذلك سموا هذا املد بـ ( املد الالزم ).

- إذا قرأت اموعة األوىل ( أ ) من األمثلة تالحظ أن املد الالزم وقع يف كلمات، وهلذا سمي هذا

القسم بـ ( الالزم الكلمي ).

- وإذا قرأت اموعة الثانية ( ب ) من األمثلة تالحظ أن املد الالزم وقع يف احلروف املقطعة من

أوائل السور، وهلذا سمي هذا القسم بـ ( الالزم احلريف ).

واملد الالزم بقسميه ( الكلمي ) و ( احلريف ) يكون ( مثقَّالً ) و( مخفَّفاً ) فيسمى ( مثقَّال ) إذا جاء

بعد حرف املد شدة، مثل ( الطَّامة ) ( الضالِّني ) أو إدغام مثل ( الـم ) إذ أصل هذا احلرف يف

النطق هكذا ( اَِلف الَم ِميم ) ففيه إدغام يف امليمني املتجاورتني الواقعتني بعد األلف. ويف نفس

الوقت تالحظ أن هناك مدا الزماً آخر يف الياء اليت قبل امليم األخرية من النوع ( املخفف ) حيث ال

إدغام بعدها وال تشديد.

حكم املد ( الالزم ) جبميع أقسامه األربعة املد مبقدار ست حركات.
 

( مالحظة ) :

قد تتساءل أين السكون يف مثل ( الضآلِّين )، ( الطامة ) ( أحتآجوينّ ) ؟

فاجلواب: أن احلرف املشدد دائماً هو عبارة عن حرفني أوهلما ساكن واآلخر متحرك، فالالم يف (

الضـآلِّـين ) مشدد، فهو عبارة عن المني، األوىل منهما ساكنة وهي اليت تنطق ا أوالً عند

التشديد، واألخرى مكسورة، وكذلك امليم يف ( الطـآمـة ) واجليم يف ( أحتآجـوين ) والنون ...



 

[ 2 ] الـمد العـارض :

املصيـر وفَتح قريـب ِحـيـمالر الَميـنالع

وما تعلنـونْ تعلمـونْ ـوصمرص وجاخلر

ـآملَألن الـرحمـن احلسـآب متـآب

        بقراءة الكلمات السابقة تالحظ ما يلي:

- أنك إذا وقفت عليها وقع السكون على أواخرها بعد حرف املد بسبب الوقف.

- ولو وصلت الكلمة مبا بعدها فإن السكون يزول وجيب أن حترك الكلمة حبركتها قبل الوقف

.( ِر املْؤِمِننيشبو قَِريب حوفَت ) أو تقول ( … الكِحيِم، مالرمحـن الر ،الَِمنيالع ) فتقول

وهلذا سمي هذا املد بـ ( املد العارض ) أي الذي كان السكون فيه عارضاً بسبب الوقف ويسقط

بالوصل.

- حكم ( املد العارض ) أن متده مبقدار حركتني أو أربع أو ست .

 

 
 

الـدرس التـاسـع

هـــاء الكـنايــة
 

عليـِه ِبـِه ِفيـِه ِإلَيـِه لَـه ـه(أ) ِإن

ومآلِئكَِتـِه اهثْوم ِإلَى

أَهِلـِه

هعند ـهصاحب ـه(ب) ِإمس    

هديناه ذُوهخ

لُّوهفغ

خلقَـه ـهفتنفع ه(ج) حياِور   

 

بقراءة الكلمات السابقة تالحظ ما يلي :

- أن هاء الكناية : هي هاء الضمري اليت يكىن ا عن املفرد الغائب .

- أا تلحق احلروف كما يف اموعة ( أ )، واألمساء كما يف اموعة ( ب ) واألفعال كما يف

اموعة ( ب ).



) ،( وه ِإنَّه ) مد إذا وقعت بني حركتني، مثلحكمها يدور بني املد مبقدار حركتني أو القصر. فت -

إىل أَ هِلـِه مـسروراً )، ( خلَقَـه ِمـن تراب ).

- وتقصر فيما سوى ذلك : أي إذا وقعت بني ساكنني، مثل ( إليـِه الْمصري ) أو بني متحرك

وساكن، مثل ( لَـه الْملك )، ( خذُوه فَـغُلُّوه ثُـم اجلْحيم ... ).

 

 
 

الـدرس  العـاشـر

مهـــزة الوصــــل

 

إذا كان أول الكلمة القرآنية متحركاً بدأت به حمركاً إياه حبركته تلك، وهذا ظاهر.

أما إذا كان ساكناً وأردت االبتداء به أ ميكنك ذلك، فتأيت حينئذ مزة قبله تتوصل ا إىل النطق ذا

الساكن، ولذا سميت هذه اهلمزة مهزة الوصل.

ولكنها عند وصلها بالكلمة قبلها تسقط؛ لذا قالوا: هي مهزة يتوصل ا إىل النطق باحلرف الساكن،

وتثبت يف ابتداء الكالم، وتسقط يف درجه.

وتقع مهزة الوصل يف األمساء واألفعال واحلروف :
 

فأما يف األفعال :

فحكمها عند االبتداء ا الكسر إذا كان ثالث الفعل مكسوراً، مثل:

ِقيمـتاطَ املُسرا الصـِدنِاه

ِهمِجـع ِإلَيِار

ذَابا الْعنع ِشفِاك
 

أو كان ثالث الفعل مكسوراً باعتبار أصل الكلمة، وقد وقع ذلك يف القرآن يف أربعة أفعال هي:

.{ ِتكُملَى َءاِلهوا عِبراصوا وشأَِن ام } وا: يف قوله تعاىلشِام

ِايتوا: يف قوله تعاىل { ِايتوِنى بِكتاب من قَبل هذَا }.

ِابنوا: يف قوله تعاىل { قَالُوا ابنُوا لَه بنياناً }.

ِاقْضوا: يف قوله تعاىل { ثُم اقضوا ِإلَي والَ تنِظروِن }.



إذ أصل هذه األفعال: ِامشيوا، ِايِتـيوا، ِابِنـيوا، ِا قِْضـيوا
 

وتكسر مهزة الوصل أيضاً إذا كان ثالث الفعل مفتوحاً، مثل:

.{ مهاملُْأل ِمن انطَلَقو } من قوله تعاىل :طَلَقِان

.{ مهِمن كبعت نفَم بقَالَ اذْه } من قوله تعاىل :بِاذْه

ِارتضى: من قوله تعاىل { والَ يشفَعونَ ِإالَّ ِلمن ارتضى }.

ِاستحق: من قوله تعاىل { ِمن الَِّذين استحق علَيِهم اَألولَياِن }.

ِاستغفَر: من قوله تعاىل { فاستـغفَر ربه وخر راِكعاً وأَناب }، { واستغْفَر لَهم الرسولُ }.

.{ هودنجو وه ركْبـتاسو } ،{ ركْبـتاسى وأَب ِليسِإالَّ ِإب } من قوله تعاىل :ركْبتِاس

 

وتضم مهزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مضموماً ضماً أصلياً، مثل:

{ كياِلدِلوِلي و ركأَِن اش } من قوله تعاىل :كُراُش

.{ كِإلَي آ أُوِحىلُ ماُت } لُ: من قوله تعاىلاُت

.{ ِلكن قَبٍل مسزئ ِبرهـتاس لَقَدو } ِزئ: من قوله تعاىلهتاُس

اُجتثَّت: من قوله تعاىل { كَشجرٍة خبيثٍَة اجـتثَّت ِمن فَوِق اَألرِض }.

.{ هانتأَم ِمنتالَِّذي اؤ دؤفَلْي } من قوله تعاىل :ِمنتأُؤ

اُضطُر: من قوله تعاىل { فَمن اضطُر غَير باٍغ والَ عاٍد }.

استضِعفُوا: من قوله تعاىل { وقَالَ الَِّذين اسـتضِعفُوا }.
 

وتكسر مهزة الوصل الداخلة على األمساء مطلقاً، سواء كان دخوهلا عليها قياسياً كما يف مصادر

األفعال اخلماسية والسداسية، أم كان مساعياً وذلك يف سبعة أمساء:

ابن، ابنة، امرىء، امرأة، اسم، اثنني، اثنتني.
 

مثاله يف مصادر األفعال اخلماسية والسداسية:

ِافتراء: من قوله تعاىل { ِافِتـراًء علَى اللِّه }.

ِاسِتكْبارا: من قوله تعاىل { ِاسِتكْبارا يف اَألرِض ومكْر السيِء }، { واستكْربوا اسِتكْبارا }.
 

وأمثلة األمساء السبعة يف القرآن كما يأيت:



.{ ميرن مى ابهو ِعيس } ابن: مثاله

ابنة: مثاله { ِابنةَ ِعمرانَ الَِّتي أَحصنت فَرجها }، { ِإحدى ابنتي هاتني }.

.{ لَكه ؤرِإِن ام } ،{ مهنِرٍئ مكُلُّ ام عطْمأَي } امرئ: مثاله

امرأة: مثاله { ضرب اُهللا مثَالً لِّلَِّذين كَفَرواْ امرأَت نوٍح وامرأَت لُوٍط }.

.{ دمأح همِدى اسعأِتي ِمن بي } ،{ كبر ماذْكُر اسو } ،{ يحاملَس همِاس } اسم: مثاله

اثنني: مثاله { الَ تتِخذُوا ِإالهني اثْنني }.

اثنتني: مثاله { فَِإن كَانتا اثْنتني فَلَهما الثُّلُثَاِن }، { فَانفَجرت ِمنه اثْنتا عشرةَ عيناً }.
 

إذا اجتمعت مهزة االستفهام مع مهزة الوصل يف كلمة وأما حذف مهزة الوصل.

وقد وقع ذلك يف سبع كلمات يف القرآن:

1- { قُلْ أَتخذْتم ِعند اِهللا عهدا }. [ البقرة ].

2- { أَطَّلَع الْغيب }. [ مرمي ].

3- { أَفْترى علَى اللِّه كَِذبا}. [ سبأ ].

4- { أَصطَفَى الْبناِت }. [ الصافات ].

5- { أَتخذْنهم ِسخريا }. [ ص ].

6- { أَستكْربت أَم كُنت ِمن الْعاِلني }. [ ص ].

7- { أَستغفَرت هلَم أَم تستغِفر لَهم } [ املنافقني ].

إذ األصل يف هذه الكلمات:

.تفَرغتأَِئس ،تركْبتأَِئس ،مذْتخطَفَى، أَِئتى، أَِئص أَِئفْتر ،أَِئطَّلَع ،مذْتخأَِئت

واهلمزة اليت يف أوائل هذه األفعال هي مهزة استفهام، وهي مهزة قطع تثبت يف ابتداء الكالم ودرِجه.
 

فإذا اجتمعت مهزة االستفهام مع مهزة الوصل يف كلمة وكان بعد مهزة الوصل الم وجب إبقاء مهزة

الوصل وامتنع حذفها؛ لكن ال ينطق ا حمققةً بل جيوز فيها حلفص وغريه من القراء وجهان:

- إبداهلا ألفاً مع املد املشبع ...

- أو تسهيلها بين بين .

وقد وقع ذلك يف ثالث كلمات يف ستة مواضع بالقرآن:

َءآلذَّكَريِن : مبوضعني باألنعام.



َءآلئـن : مبوضعني بيونس.

َءآُهللا أَِذنَ لَكُم : بيونس أيضاً.

َءآهللا خير أَما يشِركُونَ : النمل.

فإذا سهلت مهزة الوصل يف هذه الكلمات نطقت ا هكذا:

أالذَّكَريِن، أاآلنَ، أاللّه.

أما احلروف فال تدخل مهزة الوصل إال على الالم فيما يأتى.

الـقاِنتِينالـمؤِمناِت واِت والـمؤِمِنني وِلمالـمسو ِلِمني1- الالمات يف قوله تعاىل: { ِإنَّ الـمس

والـقانتاِت والـصاِدِقني والـصاِدقَاِت … } (اآلية).

2- الَالم الزائدة الالزمة للكلمة يف مثل: (الَّذى)، (الَّذان)، (الَّيت)، (التي)، (الَّئي) (الآن)

(الْيسع).

3- الم التعريف يف مثل:

(الشمس)، (التواب)، (الرمحن)، (الرحيم)، (القمر)، (الأرض)، (الـجبال)، (الـمحد)،

(القرءان).

وحكم اهلمزة الداخلة على الالم يف هذه املواضع كلها الفتح.
 

وهنا ملحوظة لطيفة يف آخر هذا الباب، وهي:

دعب وقالْفُس ماِالس على سبيل االختبار على لفظة (بئس) من قوله تعاىل: { ِبئْس أنك إذا وقفت

اإلمياِن } فكيف تبدأ باالسم ؟

لك فيه وجهان:

1- أن تقول: ( اَِالسم الْفُسوق بعد اِإليـماِن ).

2- أن تقول: ( ِالسم الْفُسوق بعد اِإليـماِن ).

 

  

الدرس الثــاين عشــر
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أحـكـام منفـــردة

 

1- جيب إظهار النون الساكنة يف مثل صلى اهللا علية وسلم الدنـيا)، صلى اهللا علية وسلم

ِصنـوان)، صلى اهللا علية وسلم ِقنـوان)، مع  أن قاعدة اِلإدغام متوفرة ... إال أنه ميتنع اِإلدغام

باجتماع النون وحرف اِإلدغام يف كلمة واحدة.
 

2- يشرع السكت مبقدار يتجاوز حركيت يف أربعة مواضع من القرآن:

- { الْحمد ِللِه الَِّذي أَنزلَ علَى عبِدِه، الِْكتاب ولَم يجعل لَّه ِعوجا قَيما لِّينِذر }. صلى اهللا

علية وسلم يف الكهف).

- { من بعثَنا ِمن مرقَِدنا هذَا ما وعد الرحمن }. صلى اهللا علية وسلم يف يس).

- { كَالَّ إذَا بلَغِت التراِقي وِقيلَ من راٍق }. صلى اهللا علية وسلم يف القيامة).

- {كَالَّ بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسبونَ }. صلى اهللا علية وسلم يف املطففني).

3- جيب مد اهلاء الكناية مبقدار حركتني خالفاً للقاعدة صلى اهللا علية وسلم انظر ص 63) يف

قوله تعاىل: { يخلُد ِفيِه ُمهاناً }. صلى اهللا علية وسلم يف الفرقان).

4- جيب ضم اهلاء يف قوله: { مبا عاهد علَيه اَهللا }. صلى اهللا علية وسلم يف الفتح).

5- تمال األلف يف قوله: { ِبسِم اللِّه مجرايها }. صلى اهللا علية وسلم يف هود).

6- تسقط اهلمزة يف قوله: { ِبئْس االسم الفُسوق }. صلى اهللا علية وسلم يف احلجرات).

7- ال تقرأ البسملة يف أول سورة صلى اهللا علية وسلم براءة) بل تكتفي بالتعوذ إذا ابتدأت ا،

وإذا وصلتها صلى اهللا علية وسلم باألنفال) قبلها تسكت بني السورتني سكتة لطيفة.

8- جيب قراءة التعوذ عند الشروع يف القراءة، وقراءة البسملة يف أوائل السور.

 

معـلومات عـامة عـن القـرآن

 

- أُنزل القرآن يف ليلة القدر من رمضان، كما أخرب اللّه عز وجل يف قوله: { ِإنا أَنزلْناَه ِفي لَيلَِة



الْقَدِر }. وقوله: { شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرَءانُ }.

ومعىن ذلك أنه أُنزل مكتوباً مجلة واحدة إىل بيت العزة بالسماء الدنيا، مث أُنزل بعد ذلك منجماً

على رسول اللّه صلى اهللا علية وسلم .

{ لَقالَِّذي خ ،كبِم رأْ ِباساقر } . أول ما نزل من القرآن على النيب صلى اهللا علية وسلم -

كما جاء يف "الصحيحني" عن عائشة رضي اللّه تعاىل عنها، وأول سورة نزلت على النيب رسول اللّه

صلى اهللا علية وسلم .  { يا أَيها املدثِّر } وا أُرسل كما جاء يف الصحيحني عن جابر رضي اللّه

تعاىل عنه.

- عدد آيات القرآن ستة آالف آية وستمائة آية 6600) وعدد حروفه ثالمثائة ألف حرف

وثالثة وعشرون ألف حرف وستمائة وواحد وسبعون حرفاً  323671) وعدد سوره مائة وأربع

عشرة سورة  114).

 

- كان للنيب رسول اللّه صلى اهللا علية وسلم . كُتاب يكتبون الوحي ( القرآن) كلما نزل عليه

بإمالئه  صلى اهللا علية وسلم . وكان على رأسهم زيد بن ثابت، ومنهم اخللفاء الراشدون األربعة

ومعاوية بن أيب سفيان، رضى اللّه عنهم أمجعني.

- وكان القرآن يكتب يف زمن النيب رسول اللّه صلى اهللا علية وسلم . على ( العسب) أي

جريد النخل، و( اللِّخاف) أي عظم الكتف، و( الرقَاع) مجع رقعة وهي القطعة من الورق أو اجللد

أو القماش يكتب عليها ...

وكان مع ذلك حمفوظاً يف صدور الرجال.

- أشهر القراء من الصحابة رضوان اللّه تعاىل عليهم أمجعني: أُىب بن كعب، وزيد بن ثابت،

وعبد اللّه بن مسعود، وأبو موسى األشعري، ومعاذ بن جبل، وسامل موىل أيب حذيفة.

- أول من مجع القرآن يا مصحٍف واحٍد أبو بكر الصديق رضي اللّه تعاىل عنه، مث كتبه عثمان

رضي اللّه تعاىل عنه يف ستة مصاحف، وتسمى  املصاحف العثمانية)، وهى اليت بني أيدينا اليوم.

- حزب القرآن يف زمن النيب  صلى اهللا علية وسلم .إىل سبعة أحزاب هي كما يلي:

صلى اهللا علية وسلم احلزب األوىل) الفاحتة والبقرة وآل عمران والنساء.



صلى اهللا علية وسلم احلزب الثاين) من املائدة إىل التوبة.

صلى اهللا علية وسلم احلزب الثالث) من يونس إىل النحل.

صلى اهللا علية وسلم احلزب الرابع) من اإلسراء إىل الفرقان.

صلى اهللا علية وسلم احلزب اخلامس) من الشعراء إىل يس.

صلى اهللا علية وسلم احلزب السادس) من والصافات إىل احلجرات.

صلى اهللا علية وسلم احلزب السابع) من ق إىل آخر القرآن، ويسمى  حزب املفصل).

ومجعها بعضهـم يف قوله: صلى اهللا علية وسلم  فَِمي ِبشوٍق ).

وقُسم القرآن بعد ذلك إىل ثالثني جزءاً، وكل جزٍء إىل حزبني، فيكون القرآنُ مقَسماً إىل ستني

حزباً، وكل حزب إىل أربعة أقسام، فيكون القرآن مقسماً إىل مائتني وأربعني قسماً.

ويف بعض املصاحف جتده مقسماً إىل ركوعات، أي األماكن املناسبة للوقف عليها والركوع

بعدها يف الصالة، ويرمز هلا حبرف  ع).

 

آداب تــــالوة القــــرآن

 

تِعذْ ِباِهللا ِمنالْقُرَءانَ فَاس أْتجيب التعوذ قبل الشروِع يف التالوة لقوله تعاىل: { فَِإذَا قَر -

الشيطَان  الرِجيم  } [ ا لنحل: 98 ].

وصيغة االستعاذة "أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم" وجيوز أن يقول: "أعوذ باللّه السميع العليم من

الشيطان الرجيم" فإن النيب صلى اهللا علية وسلم .سن لنا ذلك كله.

- ينبغي قراءة البسملة عند الشروع يف أول كل سورة وخاصة الفاحتة يف الصالة، فإنه جيب عليه

قراءا يف أوهلا، وصيغة البسملة كما هي يف القرآن { بسِم اللّه الرحمِن الرِحِيم } وهي آية من

القرآن، خبالف االستعاذة.

جيب اِإلنصات لقراءة القرآن ملن حضرها، وال جيوز االشتغال بأمر آخر أثناء القراءة، لقوله

تعاىل: { وِإذَا قُِرئ الْقُرَءانُ فَاستِمعواْ لَه وأَنِصتوا }. [ األعراف: 204 ].

- ينبغي للقارىء وللمستمع أن حيافظ على اخلشوع واألدب واالنتباه بكل فؤاده وجوارحه

للقراءة، وذلك مقتضى اإلنصات، أما الصياح ورفع الصوت والضوضاء أثناء القراءة فتلك من صفات

املشركني، إذ كانوا يصيحون ويضجون عند القراءة، كما قال تعاىل: { وقَالَ الَِّذين كَفَروا الَ



تسمعوا ِلهذَا الْقُرَءاِن والْغوا ِفيِه }. [ فصلت: 26 ].

- جيب أن حيسن صوته بالقرآن ويترنم به، فإن مل يكن حسن الصوت حياول أن حيسنه ما

استطاع، لقوله رسول اللّه صلى اهللا علية وسلم .  " ليس ِمنا من مل يتغن بالقرآن ". صلى اهللا علية

وسلم رواه البخاري).

- ينبغي أن يتجنب التشبه بأحلان املغنني والفساق، أو النصارى واليهود يف أناشيدهم، وحياول

التغين بغري تكلف وال تصنع وال متطيط.

- ينبغي أن حياول تدبر اآليات أثناء القراءة أو االستماع ويستحضر معانيها ومقاصدها، لقوله

تعاىل: { أَفَالَ يتدبرونَ اَلْقُرَءانَ }. [ النساء: 82 وحممد: 24 ].

- يستحب البكاء أو التباكي عند قراءة القرآن مبالغة يف اخلشوع واستحضار عظمة املتكلم ذا

القرآن سبحانه وتعاىل.

- على قارىء القرآن أن حيذر من خمالفته، بل عليه أن يطبق أحكامه ما استطاع، ويلتزم بآدابه،

فإذا قرأه وهوكذلك، كان له حجةً ونوراً وشفاًء، أما إذا قرأه وهو خمالف عاص مرتكب للمنهيات،

فإنه سيكون حجةً عليه ولعنةً يوم القيامة، ويكون عليه عمى وزيادةً يف ظلمته.

ولذلك قال بعض السلف: " رب قارىٍء للقرآن والقرآن يلعنه ".

- ال ينبغي أن مير على املسلم أكثر من أربعني يوماً وهو مل خيتم القرآن كله، والسنة أن يقرأ كل

يوم جزءاً ... فإن مل يستطع يقرأ كل يوم عشرآيات، فال يكون حينئذ من الغافلني وإن قرأ يف الليلة

اآليتني من آخر سورة البقرة كَفَتاه.

- يستحب له عند ختم القرآن أن يدعو مبا شاء، وجيمع أهله ومن شاء ليشاركوه يف الدعاء، فإنه

من أوقات االستجابه والراحة.

- جيب قراءة القرآن احتساباً لوجه اللّه تعالى، ألنه من أعظم العبادات، والعبادات ال تصرف

إال للّه.

- وحيرم قراءته لغرض آخر أو أخذ األجرة على قراءته ... وإذا أقرأ أحداً وعلَّمه القرآن يكره

أن يأخذ منه أجراً على ذلك، وقيل: بل حيرم.

- حيرم اجلدال يف القرآن واملراء فيه حترمياً شديداً، بل إذا أشكل على القارىء شيء يرجع إىل

مراجعه من كتب السلف، أو يسأل العلماء ... وإذا اختلف اثنان فيه فعليهما أن يكفَّا ويقوما من

جملسهما ذلك... قال رسول اللّه صلى اهللا علية وسلم .: " ال متاروا يف القرآن فإن املراء فيه كفر ".



صلى اهللا علية وسلم رواه أمحد)، وقال رسول اللّه صلى اهللا علية وسلم . : " اقرؤا القرآن ما

ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم يف شيء منه فقوموا عنه ". (رواه البخاري).

 

إرشــــادات خــــاصــة لطـــالـب التجـــويـد

 

- املقصود من التجويد هو تصحيح نطق اِإلنسان باحلرف وهذا هو أول مرحلة يف القراءة،

وبغريه ال تصٍح قراءة اِإلنسان ال يف الصالة وال يف غريها، وإذا كان قادرا على تصحيح نطقه بالقرآن

واون يف ذلك مث وقع يف التحريف واللحن واخلطأ فإنه يأمث بذلك، ألن قراءة القرآن يف الصالة

واجبة، كما أن الصالة نفسها واجبة، وكما جيب على كل مسلم أن يصحح صالته ويتعلم صفتها

حىت يؤديها كاملة كما صالها الرسول عليه الصالة والسالم فإنه جيب عليه أن يصحح قراءته ويتعلم

صفتها حىت يؤديها كاملة كما قرأها الرسول رسول اللّه صلى اهللا علية وسلم . .

ويف املرحلة األوىل البد من إتقان خمارج احلروف ومترين اللسان عليها والتعود على الصفات، إذ

ذه املخارج والصفات حيصل الفرق بني احلروف.

أما املرحلة الثانية فهي تتعلق بفصاحة النطق، وذلك بتحقيق أحكام احلروف اليت ال يتوقف صحة

نطقه عليها، ولكنها تتعلق بتحسني النطق وفصاحته، وذلك كاإلدغام واإلخفاء واإلقالب واملد

والترقيق والتفخيم.

أما املرحلة األخرية اليت هي مرحلة املتقنني املاهرين الذين يدخلون يف قوله  صلى اهللا عليه وسلم

: " املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة ".

فتكون مبعرفة الوقوف وحتصيل ملكتها، وال تتحصل إال بالتمرس يف مالحظة املعاين وتفسريها

وإتقان ذلك.

- مما يساعد على إتقان قراءة القرآن: دراسة قواعد القراءة أوالً ومعرفتها، وبعد ذلك يسهل

التطبيق، إذ يكفي للطالب الذي أَلَم بقواعد التجويد والقراءة أن يطبقها على عشر آيات، مث يقضى

فترة متوسطة يف قياس بقية اآليات على ما طبقه والحظه يف اآليات العشر، فيحصل لسانه بذلك

ملَكَة التجويد ... إال أن املمارسة والتمرين الدائم هو األهم، إذ به حتصل امللكة ويتحقق اِإلتقان،

كما قال ابن اجلزري:

إال ريـاضةُ امـرىء بفكِّـِه وليس بينـه وبيـن ترِكـِه



 

والتمـرين يكـون بأمـرين :

1- كثرة السماع للنطق الصحيح ، و ذلك من  مجِوٍد يقرأ فيستمع إليه و يتابعة نظراً يف

املصحف، لذلك من املستحسن مالزمة مجِودٍٍ أو إستعمال آلة تسجيل و اإلستماع إليها بإستمرار مع

املتابعة يف املصحف 

والبد ملعرفة األحكام والقواعد اليت سبقت ال هذا الكتاب أويف أي كتاِب من كتب التجويد أن

يسمع الطالب أمثلتها من فم اود، ألن النطق باملثال هو الذي يوضح الكيفية، إذ هي قواعد أداء

وكيفية نطق.  

   2- كثرة النطق والتمرين عليه حماوالً تصحيح نطقه وتقومي لسانه وتطبيق األحكام.

- واحلفظ أيضا يعتمد على املدرسة واالستمرار يف القراءة صرح بذلك النيب رسول اللّه صلى اهللا

علية وسلم .  فقال : " تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلُّتاً من اإلبل ". متفق عليه.

ومما يساعد على احلفظ اختيار الوقت املناسب. وأفضل األوقات بعد صالة الصبح حىت تطلع

الشمس، وغري ذلك من األوقات خيتلف باختالف طبيعة كل إنسان وميله، إال أنه جيب أن يتجنب

األوقات اليت قرب الطعام حيت يكون يف شبٍع زائد، أو جوٍع زائد، أو يكون مشغول الفكر والفؤاد،

أو مهموماً، وقد أرشد النيب  رسول اللّه صلى اهللا علية وسلم .  إىل ذلك يف قوله: " اقرؤوا القرآن

ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا "، ومن معاين ائتالف القلب يؤه واستعداده للقراءة

وإقباله عليها.

ومما يساعد على احملافظة على حفظ القرآن: القيام به يف جوف الليل، وردت بذلك اآلثار.
 
 

  

مترينات عامة صوتية

 

مسجلة بصوت املؤلف
 

توضـيـح
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يف هذه التمرينات أخذنا يف االعتبار اجلمع بني حاسيت النظر والسمع يف فهم القواعد املراد

فهمها، فبمتابعة هذه التمرينات يستخدم الدارس كلتا احلاسنت، مع التنبيه على ما يف السماع من أمهية

كبرية يف تعلم التجويد، حيث إن معظم قواعده أمور صوتية تتعلق بالنطق، ولذلك يصعب فهمها إال

بعد مساعها، وقد تعمدنا اإلكثار من السور املتلوة ألن كثرة مساع الدارس للنطق الصحيح يساعده

على النطق الصحيح، مع التنبيه على أن هذه التمرينات واألشرطة املسجلة املصاحبة هلا ال تغىن

الدارس عن عرض القرآن كله على مقرىء مجود يسمع منه ويصحح له نطقَه وتلك هي املرحلة

املكملة هلذه املرحلة اليت متثلها هذه األشرطة املسجلة، إذ كما أسلفنا يف الكتاب تعالُّم التجويد

يتطلب أمرين: ا لسماع، والتطبيق.

 

أبو عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القارىء

 
  

الدرس األول

(خمارج احلروف )
 

أ- اقرأ الدرس (من صفحة 19 إىل 22) مرتني أوثالثاً حىت تفهمه، مث أعد قراءته مع االستماع

إىل النطق باحلروف واحرص على متابعة املكتوب بالنظرأثناء مساعه (من الشريط).

2- استمع إىل تالوة السورتني اآلتيتني فإما يتضمنان مجيع احلروف، وانتبه إىل خمارج احلروف،

وصفة النطق ا. مع املتابعة بالنظر:
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)/madinasidebooks/3/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20Syukbah/taj3_index.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)/madinasidebooks/3/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20Syukbah/taj3_14.htm


 

 

 

  

الدرس الثاىن
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(صفات احلروف )
 

أ- اقرأ الدرس (من صفحة 27 إىل 33) مرتني أوثالثاً حىت تفهمه، مث أعد قراءته مع االستماع

إىل النطق باحلروف (من الشريط).

2- استمع إىل تالوة السورتني، فإما يتضمنان مجيع الصفات اليت تتميز ا احلروف، مع املتابعة

بالنظر:

 



 
 

  

الدرس الثالث
 

(أحكام النون الساكنة و التنوين : اإلظهار و اإلدغام  )

أ- اقرأ الدرس (من صفحة 37 إىل 42) مرتني أوثالثاً حىت تفهمه، مث أعد قراءته مع االستماع

إىل النطق باألمثلة ،  واحرص على متابعة الدرس مكتوباً  أثناء مساعه (من الشريط املسجل ).

2- استمع إىل تالوة السورتني اآلتيتني ، مع املتابعة بالنظر ، وانتبة إىل ما حتته خط :
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الدرس الرابع 
 

(القلب و اإلخفاء)

أ- اقرأ الدرس (من صفحة 43 إىل 45) مرتني أوثالثاً حىت تفهمه، مث أعد قراءته مع االستماع

إىل النطق باألمثلة  (من الشريط  ).

2- استمع إىل تالوة السورة األتية ،و انتبة إىل مواضع القلب و اإلخفاء مما حتته خط .
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الدرس اخلامس

(امليم الساكنة ، و امليم و النون املشددتان)
 

أ- اقرأ الدرس (من صفحة 46 إىل 49) مرتني أوثالثاً حىت تفهمه، مث أعد قراءته مع االستماع

إىل النطق باألمثلة ‘ و احرص على املتابعة بالنظر .
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2- استمع إىل تالوة السورة األتية ،و انتبة إىل مواضع امليم الساكنة ، و امليم و النون املشددتني

مما حتته خط :
 



 
 

  

الدرس السادس 

(الراء و الالم)

أ- اقرأ الدرس (من صفحة 50 إىل 53) مرتني أوثالثاً حىت تفهمه، مث أعد قراءته مع االستماع

إىل النطق باألمثلة ‘ و احرص على املتابعة بالنظر .

2- استمع إىل تالوة السورتني األتيتني  ،و انتبة إىل مواضع الراء والالم وصفة النطق ا :
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الدرس السابع  

(املد املتصل و املد املنفصل)

أ- اقرأ الدرس (من صفحة 57 إىل 58) مرتني أوثالثاً حىت تفهمه، مث أعد قراءته مع االستماع
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إىل األمثلة .

2- استمع إىل تالوة السورتني األتيتني  ،و انتبة إىل مواضع املد املتصل و املد املنفصل مما حتتة

خط  :







 
 

  

الدرس الثامن   

(املد الالزم و املد العارض)

أ- اقرأ الدرس (من صفحة 59 إىل 62) مرتني أوثالثاً حىت تفهمه، مث أعد قراءته مع االستماع

إىل النطق باألمثلة .

2- استمع إىل تالوة السورتني األتيتني  ،و انتبة إىل مواضع املد الالزم و املد العارض مما حتته

خط و مقدار املد ، وقد تلونا الفاحتة بالوجهني يف العارض : الطول ، و املتوسط ، و تلونا سورة (ن)

بالقصر :
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الدرس التاسع    

(هاء الكناية)
 

أ- اقرأ الدرس (من صفحة 63) مرتني أوثالثاً حىت تفهمه، مث أعد قراءته مع االستماع إىل النطق

باألمثلة .

2- استمع إىل تالوة السورة اآلتية و انتبه إىل مواضع هاء الكناية و صفة النطق ا ( قصراً ، أو

مداً ) :
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