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 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد: 

ى  قال اهلل تعاىل:   ْشا ُء﴾ِمْن ِعبا   اهللا ﴿إِنََّما َيا ِع    : [ وقال سبحانه28]فاطر:    اِدِه اْلُعلاَما ْرفا نُوا    اهللُ ﴿يا ِذينا آما الَّ

اٍت﴾ جا را ِذينا ُأوُتوا اْلِعْلما دا الَّ أصلا  وجعله    ،تعاىل عىل العلم  اهللُ   حثَّ هذه اآليات  ففي  [  11]املجادلة:    ِمنُْكْم وا

بِّ  ، فقال تعاىل:  منهاالستزادة  ب  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه    - سبحانه وتعاىل- ، وأمر   يف الدنيا واآلخرةلرفعةِ وا   اخلشيةِ  ُقْل را ﴿وا

﴾ِزْدِِن ِعل عىل العلم، ونرش سنته، ودعوة الناس إليها، ودعا ملن قام   ملسو هيلع هللا ىلص  حث النبيكذلك  و   [114]طه:    َما

ْدرِ  القا فبلغه كَم سمع، فرب مبلَّغ    ،امرأا سمع منا شيئاا  نَّضَّ اهللُ )):  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقال  بذلك بُحْسِن اخلاْلِق، وِرْفعِة 

لا اهللُ له  )): ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،(1)أوعى من سامع(( ، سهَّ ا يلتِمُس ِعلَما ن سلاكا طريقا ا إىل اجلنَّةِ ما  .(2) ((طريقا

لتأهيل  (  أكاديمية التعليم املفتوح )  ضمن برامج  )دبلوم تأصيل العلوم الرشعية(  من هذه املنطلقات نشأ

، عبادته الصحيحةومعرفة  معرفة اهلل تعاىل،  طريق الفرد إىل    ُيمثُِّل   كونه الدارسني يف جمال العلم الرشعي؛  

  عىل كثري من املشكالت   والقضاء،  املتوازنة  يف بناء الشخصية املسلمة   سهمُ والتوجه إليه، إضافة إىل أّن العلم يُ 

طالق املرحلة الثانية   الربنامج وانتشاره، عملنا عىل إ، وبعد هذه الفرتة من التجربة يفةاألرسي و ،  املجتمعية

 للربنامج، بغرض تطويره وبنائه وفق أسس تعليمية حديثة. 
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 . التخطيط للمرشوع  .1

 . املرشوعفريق   تشكيل .2

   .بناء وثيقة منهج دبلوم تأصيل العلوم الرشعية .3

 . إعداد املقررات التعليمية .4

 التعليمية. تطبيق املقررات  .5

 املتابعة والتقييم املستمران لتنفيذ املقررات التعليمية.  .6

ُُتثل جمموعةا  التي   يقة دبلوم تأصيل العلوم الرشعية()وث بإعداد   -هلل تعاىلا بحمد-  تم إنجاز املرشوعو

م، ومجيع التعل  ح اخلطوط العريضة لتطوير عمليات  توضِّ و بيانات املتكاملة ملنهج الدبلوم؛  من املعلومات وال

ذلك،  املؤثرة يف  احلديثةوفق    العنارص  التعليمية  واالجتاهات  املنهج،  لصناعة  العلمية  واخلربات    ، الطريقة 

امل هلاباإل  ، عارصةالعاملية  املصاحبة  التعليمية  املقررات  إعداد  إىل  والفنية  ضافة  العلمية  املواصفات  وفق   ،

اإلطار الوطني العام للمؤهالت للتعليم العايل  " إضافة إىل حتقيقها مطالب التعليمية،املعتربة يف بناء املناهج 

مع حتكيمها لدى خرباء متخصيني   وكذلك وافقت معايري الربامج املجودة املشاهبة هلا يف اإلقليم، "يف اليمن

 يف التعليم واجلودة التعليمية واألكاديمية والرتبوية. 

داا   "دبلوم تأصيل العلوم الرشعية"حمتوى مقررات    أن يكون   "يم املفتوح أكاديمية التعل "سعينا يف  و   ُمعا

بشكل عرصي وميرس؛ بغرض تأهيل معلمني ومعلَمت ذوي كفاءة علمية وتربوية يف جمال العلوم الرشعية،  

الكريم وعلومه القرآن  إىل  وتفسريه،    ،وجتويده  ،واملشتمل عىل  والفقه  إضافة    ،وأصولهاحلديث وعلومه، 

اللغة  إىل جانب    والرتبية اإلسالمية،  ،ة، والفرق واألديان، والسرية النبوية، والثقافةيدالعقوكذلك  وقواعده،  

 العربية، وتقنيات التعليم، وطرق التدريس.
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 ودولياا. برنامج حُماكم وفق معايري اجلودة واالعتَمد األكاديمي حملياا   .1

 )مبارش، إلكرتوِن، ذايت(.  نظام تعليمي متعدد املسارت .2

م .3  بتصميم تعليمي وفني إحرتايف.  ، حمتوى تعليمي معارص وحُماكَّ

 يقوم عىل الربنامج كوادر تعليمية وتربوية مؤهلة ومتميزة.   .4

 .الفقهاعتَمد املنهج الشافعي يف تقرير مسائل  .5

 يراعي ظروف املستفيدين يف حال توفر اإلنرتنت وعدمه.   .6

 . (ـه1435)عام  ذ انطالق الربنامج من يف تقديم العلوم الرشعية   مستمر عطاء  .7

أجر كل من كان له جهد وبصمة فيه، وأن يرزقنا    هذا ونسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبذا املرشوع، وأن يكتب

 مجيعاا العلم النافع، والعمل اخلالص هلل تعاىل. 

ونتوقع من املتخصصني واملستفيدين أن يتواصلوا معنا بالرأي والتسديد والنصيحة، حتى ينفع اهلل أكثر  

 oplearn0@gmail.comهبذا املرشوع من خالل اإليميل: 

 . وعىل آله وصحبه سيدنا حممدوصىل اهلل وسلم عىل 

  

 

 

 

  



 (8( 

 

 

 

 

 أما بعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 

كتاب مقرر التالوة والتجويد للفصل األول من املستوى األول،    -أخي الدارس   -فنضع بني يديك  

 وقد تم بناؤه وفق وثيقة الربنامج. 

للقرآن الكريم، وترتيله وجتميله؛ من  وُيعد    القراءة الصحيحة  التجويد ركيزة رئيسية يف معرفة كيفية 

خالله يكتسب الدارس املعارف واملهارات األساسية يف ضبط تصحيح التالوة، وقواعد التجويد، ويتضمن  

اكنة والتنوين وامليم،  فضل تالوة القرآن الكريم وآدابه، وبيان مبادئ علم التجويد، وبيان أحكام النون الس 

واملدود، والوقف واالبتداء، وخمارج احلروف وصفاهتا، باإلضافة إىل ضبط تالوة القرآن الكريم من سورة  

 . األحقاف إىل الناس

لكل وحدة وموضوع خمرجات  :  أولا  وُرِسما  إىل وحدات وموضاعات،  املقرر  أن  تقسيم  أجل  من  تعل م، 

 . ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر  تتأملها، وتسعى لتحقيقها 

تنوع العرض وتبسيط املفاهم بطريقة ووسائل متنوعة للَمدة؛ لتشوقك ملطالعة الكتاب، ويسهل عليك  :  ثانياا 

 .  استيعاهبا وتطبيقها

وتطبيقاا وكتابةا وبحثاا عن املعلومة، واستنباطاا هلا؛ من خالل  احلرص عىل مشاركتك يف الدرس تعلَما  :  ثالثاا 

أنشطة تعليمية، وفراغات داخل املحتوى، تُرِكت لتكتبها بأسلوبك، وتَّضب عليها أمثلة من القرآن  

 . الكريم، وملف االنجاز هناية كل وحدة

لك التمرن عىل االستنباط،    تنمية مهارات التعلم والتفكري لديك؛ من خالل مساحات للتفكري تتيح:  رابعاا 

 . واملشاركة الفاعلة
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ا رسم خرائط للمفاهيم هناية كل درس ووحدة تعليمية؛ ليتضح لديك املخطط التوضيحي اإلمجايل  :  خامسا

 . عن الدرس؛ وربط املفاهيم الرئيسة باملفاهيم الفرعية

والذي نؤمله أن يكون هذا املقرر هبذه الصورة دافعاا لك لالرتقاء يف مدارج العلم واهلداية، وانطالقة  

))َمن يِرد :  ملسو هيلع هللا ىلصقال  خلرٍي عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك، واحرص أن تكون ِِمان يسعى للخريية، كَم  

ين(( ْهُه يف الدِّ  .(1) اهللُ به خرياا يفقِّ

 

  

 
 . (5027أخرجه البخاري برقم )( 1)
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 الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن:يتوقع من 

 يتعرف عىل فضل تالوة القرآن الكريم وآدابه. -1

 يرشح أبرز أحكام التجويد وفق املقرر. -2

 يطبق أحكام التجويد يف تالوته وقراءته للقرآن الكريم. -3

 يعتني بدراسة أحكام التجويد. -4

 األحقاف إىل الناس.يتلو القرآن الكريم جموداا من سورة  -5
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 :يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن

 يتعرف عىل منزلة القرآن الكريم. -

 يدرك ثواب تالوة القرآن الكريم.-

 يناقش فوائد تالوة واستَمع القرآن الكريم.-

 يطبق آداب القراءة من املصحف.-

 االستَمع للقرآن الكريم.يطبق آداب -

 جيتنب املنهيات يف تالوة القرآن الكريم.-

 يوضح أحكام مس املصحف الورقي.-

 يببني أحكام املصحف االلكرتوِن.-

 يميز بني مراتب القراءة.-

 ُيبني مبادئ علم التجويد.-

 يذكر أحكام االستعاذة وصيغها ومواضعها.-

راءة يميز بني أحكام اجلهر واإلرسار باالستعاذة عند ق-

 القرآن الكريم.

ُيميز الدارس بني حكم البسملة عند افتتاح القراءة  -

 وصيغتها وحملها ودليلها.

 يوضح حكم اجلهر واإلرسار بالبسملة يف قراءة القرآن.-

 يبني أوجه االبتداء بالبسملة واالستعاذة يف أوائل السور.-

 .حيرص أوجه اإلتيان بالبسملة عند اجلمع بني السورتني-

- 

 ات التعلمخمرج
 

املوضوع األول: منزلة وفضل تالوة القرآن الكريم 

 .وفوائدها

 .املوضوع الثاين: آداب تالوة القرآن الكريم

 .املوضوع الثالث: مبادئ علم التجويد

 .املوضوع الرابع: أحكام الستعاذة والبسملة

 .القسم األول: أحكام الستعاذة

 .القسم الثاين: أحكام البسملة

 مفردات الوحدة

 عدد احملاضرات للوحدة الساعات الدراسيةعدد 

2
 عدد األسابيع
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علم التجويد ُيْعناى بتالوة القرآن الكريم، والذي له مكانة كبرية يف اإلسالم، فهو كالم اهلل تعاىل، وهو  

اخلالدة، وهو النور    ملسو هيلع هللا ىلصاملصدر األول للترشيع، وهو منهاج ودستور األمة اإلسالمية، وهو معجزة الرسول  

نا اهلادي إىل احلق، وهو املتعبد بتالوته، وقد قال اهلل تعاىل:   ْْحاةا  وا را ى وا ُهدا  وا
ٍ
ء ْ ُكلِّ َشا ا لِّ لاْيكا اْلِكتاابا تِْبياانا ْلناا عا زَّ

ٰى لِْلُمْسِلِمنيا  ُبرْشا [ لذلك ال بدَّ من تالوة القرآن العظيم عىل أكمل وجه، وبدراسة أصول  89]النحل:  وا

اللحن يف قراءة    وقواعد وأحكام التالوة يصل املسلم إىل إجادة القراءة، وحسن األداء، وحفظ لسانه عن 

 القرآن الكريم، وهذا ما يبحث عنه علم التجويد. 

ويف هذه الوحدة بإذن اهلل تعاىل سنقدم مدخال لعلم التجويد؛ فنتعرف عىل أمور تتعلق بالقرآن الكريم،  

 . ثم مبادئ علم التجويد

 
 

 

 .[9]احلجر   إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظونيقول اهلل تعاىل: 

 من خالل معلوماتك؛ اذكر مظهرين من مظاهر حفظ اهلل تعاىل لكتابه العزيز. 

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

 ............................................................................................ 
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 القرآن الكريم كله فضٌل وخرٌي وبركٌة، حتل عىل املسلم أفضاله وبركاته يف الدنيا واآلخرة،  

 وقد وضحت اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية فضل القرآن الكريم، وبيان منزلته، ومن ذلك: 

لا أنه كتاب ُأنزل باحلق، قال تعاىل:   - 1 بِاحْلاقِّ نازا ْلنااُه وا بِاحْلاقِّ أاْنزا  [. 105]اإلرساء:   ﴾﴿وا

ْيكا اْلِكتاابا بِاحْلاقِّ  أنه كتاٌب مصدٌق للكتب التي قبله، ومهيمٌن عليها، قال اهلل تعاىل:    -2 ْلناا إِلا أاْنزا ﴿وا

ْيِه﴾  لا ْيِمناا عا ُمها ْيِه ِمنا اْلِكتااِب وا دا نْيا يا اا با
ا ملِ قا دِّ  [. 48]املائدة:  ُمصا

ِمنا اهلل حفظه من الضياع، والتحريف، والتبديل، والزيادة، والنقصان،   -3  أنه كتاب ضا

﴾قال اهلل تعاىل:  اافُِظونا ُه حلا ا لا إِنَّ ْكرا وا ْلناا الذِّ ا ناْحُن نازَّ  [.9]احلجر:   ﴿إِنَّ

نُوا  ﴿ُقْل أنه كتاب اهلداية والشفاء من مجيع األمراض احلسية، واملعنوية، قال اهلل تعاىل:    -4  ُهوا لِلَِّذينا آما

اٌء﴾ ِشفا ى وا  [.44]فصلت:   ُهدا

لا  أنه الكتاب احلاكم بني الناس، حيث أمر اهلل تعاىل بتحكيمه، بقوله:    -5 ْيناُهْم بَِما أاْنزا أاِن اْحُكْم با  اهللُ ﴿وا

لا   ا أاْنزا ْن باْعِض ما ْفتِنُوكا عا ْرُهْم أاْن يا اْحذا ُهْم وا اءا تَّبِْع أاْهوا الا تا ﴾ اهللُ وا  [. 49]املائدة:  إِلاْيكا

النبي    -6 معجزة  وعبادات،    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه  عقائد،  من  عليه  اشتمل  ما  وبجميع  ومعناه،  بلفظه  اخلالدة، 

»ما من األنبياء نبي :  ملسو هيلع هللا ىلصوأخالق، ومعامالت، وغريها، فقد جاء عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال النبي  

 .(1) ان الذي ُأوتيُت وحياا أوحاه اهلل إيّل«إال ُأعطي ما مثله آمن عليه البرش، وإنَم ك

 
 (.152( ومسلم برقم )4981)( أخرجه البخاري برقم 1)
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جل    -تالوة القرآن الكريم عبادة ينال القارئ هبا الثواب الكبري، واألجر العظيم عىل تالوته قال    -1

ْرُج :  -وعال   نِياةا يا الا عا ا وا ْقنااُهْم رِسًّ زا ُقوا ِِمَّا را أانفا ةا وا الا اُموا الصَّ أاقا ْتُلونا ِكتاابا اهللَِّ وا ِذينا يا ُبورا  ﴿إِنَّ الَّ ةا لَّن تا ارا ونا جِتا

ُكوٌر﴾ * لِ  ُفوٌر شا ُه غا ن فاْضِلِه إِنَّ ُهم مِّ ِزيدا يا ُهْم وا ياُهْم ُأُجورا فِّ  [.  30-29]فاطر:  ُيوا

»من قرأ حرفاا من كتاب اهلل، فله به حسنة، :  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء عن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  

 .(1) ميٌم حرف«واحلسنة بعرش أمثاهلا، ال أقول: امل حرف، ولكن ألٌف حرف، والٌم حرف، و 

تالوة القرآن الكريم سبب لرفعة قارئه يف اآلخرة، كَم جاء يف حديث عن عبد اهلل بن عمرو ريض    -2

: اقرأ وارتق ورتل، كَم كنت ترتل يف الدنيا، فإن  -يعني لصاحب القرآن -»ُيقال  قال: ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل عنه عن النبي

 .(2) منزلتك عند آخر آية تقرأ هبا«

يوم القيامة، كَم جاء عن أيب أمامة الباهيل ريض اهلل عنه    ملسو هيلع هللا ىلص   تالوة القرآن الكريم سبب لنيل شفاعته  -3

 . (3)يت يوم القيامة شفيعاا ألصحابه« »اقرؤوا القرآن، فإنه يأيقول: ملسو هيلع هللا ىلص   قال: سمعُت رسول اهلل 

»إن اهلل يرفع هبذا  :  ملسو هيلع هللا ىلصتالوة القرآن الكريم سبب للرفعة واملكانة العالية يف الدنيا واآلخرة، قال    - 4

 
 ."هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه"( وقال: 2910( أخرجه الرتمذي برقم )1)

 (. 766وابن حبان برقم ) "هذا حديث حسن صحيح"( وقال: 1464( اخرجه الرتمذي برقم )2)

 (. 804( أخرجه مسلم برقم )3)

املعجز بلفظه، املتعّبد  ،ملسو هيلع هللا ىلص، املُنزل عىل نبّيه حممد -تعاىل-القرآن الكريم: هو كالم اهلل 

بسورة الفاحتة، واملُنتهي بسورة الناس، املكتوب يف املصاحف، واملنقول إلينا  بتالوته، املُفتتح

 بالتواتر.
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، وهذا أمر حمسوٌس ومشاهٌد بني النّاس، فمن ُيعظِّم كتاب اهلل، وهيتم به،  (1) الكتاب أقواماا، ويضع به آخرين«

 ا قبل اآلخرة، ويعيش مكرماا عزيزاا بني الناس. يرفعه اهلل يف الدني

-تالوة القرآن سبب لسعادة القلب وراحته، وجالء اهلموم واألحزان، فعن عبد اهلل بن مسعود    -5

»ما أصاب عبداا همٌّ وال حزٌن فقال: اللهم إِن عبدك وابن عبدك وابن أمتك،  : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال   -يض اهلل عنه ر

ناصيتي بيدك، ماض يّف حكمك، عدُل يّف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته  

يف كتابك، أو علمته أحداا من خلقك، أن جتعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجالء حزِن، وذهاب مهي 

 .(2)، إال أذهب اهلل مهه وغمه، وأبدله مكانه فرحاا«وغمي

 

القرآن زادت سعادُته وُأنسه واطمئناُنه:   .1 أو استمع املسلم  السكينة واالطمئنان: فكلَم قرأ  حصول 

»ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل، يتلون  :  ملسو هيلع هللا ىلصفعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  

ويتدارسونه اهلل،  املالئكة،    كتاب  وحفتهم  الرْحة،  وغشيتهم  السكينة،  عليهم  نزلت  إال  بينهم، 

 
 (.817( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 124( وصححه األلباِن يف ختريج الكلم الطيب برقم )972( وابن حبان برقم )3712)( أخرجه أْحد برقم 2)

غري ما ورد يف  -هناك أدلة أخرى من القرآن الكريم حتث عىل تالوة القرآن الكريم وتعل مه، 

 اذكر بعضاا منها. -الدرس

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

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

........................................................................................
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 .( 1) وذكرهم اهلل فيمن عنده«

ُونا حصول الرْحة: قال تعاىل:   .2 لَُّكْم ُتْرْحا عا أاْنِصُتوا لا ُه وا اْستاِمُعوا لا ا ُقِرئا اْلُقْرآُن فا إِذا  [. 204]األعراف:      وا

تعاىل:   .3 قال  السابقة:  األمم  واالتعاظ من مصائر  األنبياء،  لاْيكا  التعرف عىل قصص  عا ناُقص   ناْحُن 

افِِلنيا  ْبِلِه ملاِنا اْلغا إِْن ُكنْتا ِمْن قا ا اْلُقْرآنا وا ذا ْيكا ها ْيناا إِلا ِص بَِما أاْوحا صا نا اْلقا  [.3]يوسف:   أاْحسا

لكل أحكام الدين، التي يريدنا اهلل أن نلتزم هبا، ونطبقها،  معرفة أحكام الدين: فالقرآن كتاب شامل   .4

ُرونا قال تعاىل:   كَّ تافا يا ُهْم  لَّ عا لا ْيِهْم وا إِلا لا  ُنزِّ ا  ا لِلنَّاِس ما ْكرا لُِتبانيِّ ْيكا الذِّ إِلا ْلناا  أاْنزا [ وقال  44]النحل:    وا

 تعاىل: 
ٍ
ء ْ ْطناا يِف اْلِكتااِب ِمْن َشا رَّ ا فا  [. 38]األنعام:  ما

نرش الربكة يف البيت، ويف املكان الذي ُيقرأ فيه القرآن، فالشياطني ال تدخل األماكن التي يكثر فيها ذكر   .5

ْيهِ اهلل؛ ألهنا يئست منها، ومن أهلها، قال تعاىل:   دا نْيا يا ِذي با ُق الَّ دِّ ٌك ُمصا ْلنااُه ُمباارا ا ِكتااٌب أاْنزا ذا ها ]األنعام:    وا

ُونا [ وقال تعاىل:  92 لَُّكْم ُتْرْحا عا ُقوا لا اتَّ بُِعوُه وا اتَّ ٌك فا ْلنااُه ُمباارا ا ِكتااٌب أاْنزا ذا ها [ وقال تعاىل:  155]األنعام:    وا

 را ُأوُلو اأْلاْلبااِب كَّ لِياتاذا اتِِه وا ُروا آيا بَّ ٌك لِيادَّ ْيكا ُمباارا ْلنااُه إِلا  [. 29]ص:    ِكتااٌب أاْنزا

الشفاء من كثري من األمراض اجلسدية والنفسية، فتالوة القرآن عىل اجلزء املصاب هلا أثر فعال، قال تعاىل:   .6

 ا ارا سا ِزيُد الظَّاملنِِيا إاِلَّ خا الا يا ْْحاٌة لِْلُمْؤِمننِيا وا را اٌء وا ا ُهوا ِشفا ُل ِمنا اْلُقْرآِن ما ُننازِّ  [. 82]اإلرساء:    وا

 
  

 
 (. 2699( أخرجه مسلم برقم )1)

 .تَمع للقرآن الكريم؛ ثم انقلها لزمالئكاكتب فائدة أخرى لالس

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

....................................................................................... 
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:

: فهو األساس يف قبول أي عمل من األعَمل، جاء يف احلديث الصحيح أن أول  اإلخالص هلل تعاىل .1

من يقىض يوم القيامة عليه ثالثة، وذكر منهم: »رجل تعلم العلم، وعلمه وقرأ القرآن، فأيت به فعرفه  

القرآن، قال: كذبت،  نعمه فعرفها، قال: فَم عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك  

ولكنك تعلمت العلم ليقال: عامل، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب عىل  

النار« يف  ألقي  حتى  النووي  (1) وجهه  يقول  اهلل - .  القارئ  ":  -رْحه  عىل  جيب  ذلك  فأول 

عىل حال من يرى اهلل تعاىل،  اإلخالص...، فينبغي أن يستحَّض يف نفسه أنه يناجي اهلل تعاىل، ويقرأ  

 .  (2)"فإنه إن مل يكن يراه، فإن اهلل تعاىل يراه

  - فينبغي لقارئ اآليات أن يستشعر أهنا كالم اهلل العظيم، الذي تكلَّم به ربنا    تعظيم كالم اهلل تعاىل: .2

ه  رْح   - . يقول النووي  ملسو هيلع هللا ىلصحني بلغه إىل النبي    -عليه السالم    - ، والذي نطق هبا جربيل-عز وجل  

. فإذا  (3)"أمجع املسلمون عىل وجوب تعظيم القرآن العزيز عىل اإلطالق، وتنزهيه وصيانته ":  -اهلل  

ه خمافة   ع قلُبه، وخشعت جواِرُحه، واستولت عىل حواسِّ استحَّض املسلم ذلك عظَّم كالم ربه، وخشا

 اهلل، وخشيته وجالله وعظمته. 

 
 (.1905( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 70( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 2)

 (. 164( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 3)



 (18( 

 

 

نبغي ملن يقرأ يف املصحف أن يكون عىل طهارة كاملة،  : يالطهارة الكاملة يف البدن، والثوب، واملكان .3

ْكنُوٍن * الا    نظيف البدن والثوب واملكان، متطيباا، مستاكاا، قال تعاىل:  ِريٌم * يِف ِكتااٍب ما ُقْرآٌن كا ُه لا إِنَّ

ُرونا  ُه إاِلَّ املُْطاهَّ س  ما ن حزم أن  [ وعن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو ب79  -   77]الواقعة:    يا

 .(1) »أن ال يمس القرآن إال طاهر«لعمرو بن حزم:  ملسو هيلع هللا ىلص يف الكتاب الذي كتبه رسول اهلل 

 .  (2) "وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك، وغريه": - رْحه اهلل    -يقول النووي 

وأما القراءة يف احلش فكراهتها  ":  -رْحه اهلل - ابن كثري    وال يقرأ يف األماكن املستقذرة،  قال

 . (3)"ظاهره، ولو قيل: بتحريم ذلك صيانة لرشف القرآن لكان مذهباا 

عاا، بسكينة  استقبال القبلة .4 : ُيستحب  لقارئ القرآن يف غري الصالة أن يستقبل القبلة، وجيلس متخشِّ

يستحب للقارئ يف غري الصالة أن يستقبل  ":  -  رْحه اهلل  -ووقار، فهذا هو األكمل، يقول النووي  

، أو مضطجعاا، أو يف فراشه، أو غري ذلك جاز؛ لقوله تعاىل:  (4) "القبلة ْذُكُرونا  . ولو قرأ قائَما ِذينا يا ﴿الَّ

ُجنُوهِبِْم...اآلية ﴾  اهللا ىلا  عا وا ا  ُقُعودا وا ا  أعظم  191]آل عمران:    ِقيااما بل هو  الذكر،  من  والقرآن   .]

 الذكر. 

وصيانته:   .5 وتنزهيه،  واحرتامه،  املصحف،  من  إكرام  املصحف  يصون  أن  القرآن  قارئ  عىل  جيب 

 
( وابن حبان برقم 439( والدارقطني يف سننه برقم )234لزهري برقم )( أخرجه مالك يف املوطأ رواية أيب مصعب ا1)

املرام )ص:  6559) بلوغ  النسائي وابن حبان وهو معلول"(:  27( وقال احلافظ يف  . "رواه مالك مرسالا ووصله 

 (. 7780وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )

 (. 72( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 2)

 (. 148رآن البن كثري )ص: ( فضائل الق3)

 (. 79( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 4)



(19) 

 

 
 

 

، فإن تعظيمه من تعظيم اهلل  (1) العبث، واالمتهان، فقد أمجعت األمة عىل وجوب تعظيمه وإجالله

اِئرا  ﴿، قال اهلل تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلص    تعاىل ورسوله عا ظِّْم شا ْن ُيعا ما لِكا وا ى اْلُقُلوِب﴾   اهللِذا ْقوا اا ِمْن تا إهِنَّ ]احلج:    فا

32.] 

قال العلَمء: االختيار أن يقرأ عىل ترتيب املصحف،  "قال يف التبيان:  القراءة عىل ترتيب املصحف:   .6

الصالة، أو يف غريها،  فيقرأ الفاحتة، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم ما بعدها عىل الرتتيب، وسواء قرأ يف  

بِّ النَّاِس﴾حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ يف الركعة األوىل سورة  [ يقرأ  1]الناس:  ﴿ُقْل أاُعوُذ بِرا

 . (2) "يف الثانية بعد )الفاحتة( من البقرة

وهذا من السنة، فاالستعاذة لطرد الشيطان؛ وليكون  الستعاذة والبسملة عند إرادة تالوة القرآن:   .7

تعاىل:  بعيداا  اهلل  قال  االنتفاع،  ثم  والتفهم، ومن  التدبر  له  املرء؛ وليحصل  أتا   عن قلب  را قا ا  إِذا ﴿فا

ِجيِم﴾ يطااِن الرَّ ريض اهلل    -أما البسملة: فقد روى أنس    [.98]النحل:   الُقرآنا فااستاِعذ بِاهلل ِمن الشَّ

، فقلنا:  ذات يوم بني أظهرنا، إذ أغفى إغ ملسو هيلع هللا ىلص    أنه قال: بينا رسول اهلل  -عنه   فاءة، ثم رفع رأسه مبتسَما

قال:   اهلل؟  رسول  يا  أضحكك  سورة»ما  ا  آنفا عيلَّ  الرحيم  ..  أنزلت  الرْحن  اهلل  بسم  ا    فقرأ:  ﴿إِنَّ

﴾ُ اأْلاْبرتا ُهوا  انِئاكا  شا إِنَّ   * ْر  اْنحا وا بِّكا  لِرا لِّ  فاصا  * را  ْوثا اْلكا ْينااكا  ابتدأ    .(3)«[3  -1]الكوثر:    أاْعطا فإذا 

أوهلا   يف  ليس  فإنه  التوبة،  سورة  يف  إال  بالبسملة،  اإلتيان  وجب  السورة،  أول  من  قراءته  القارئ 

 بسملة، وأما إذا ابتدأ من وسط السورة، فإنه َُيريَّ بني اإلتيان بالبسملة، وتركها. 

م معانيه؛ إذ ال خري يفالتدبُّر واخلشوع مع اآليات:  .8  قراءة ال تدب ر  عىل القارئ أن يتدبَّر ما يقرأ، ويتفهَّ

 
 (. 164( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 1)

 (.99-98( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 2)

 (.400( أخرجه مسلم برقم )3)



 (20 ( 

 

 

فيها، فيحاول استيعاب املعاِن وفهمها قدر اإلمكان؛ ألهنا أوامُر رِب العاملني، التي جيب أن ينشط  

تعاىل:   قال  القراءة؛  من  األعظم  املقصود  هو  فالتدب ر  وتدب ِرها.  فهِمها  بعد  لتنفيذها  ﴿ِكتااٌب  العبد 

بَُّروا ٌك لِيادَّ ْيكا ُمباارا ْلنااُه إِلا اتِِه﴾  أاْنزا ودلت هذه اآلية، وقوله  ": -رْحه اهلل  - [ قال القرطبي 29]ص:  آيا

اهُلاا﴾تعاىل:   أاْقفا ُقُلوٍب  ىلا  عا أاْم  اْلُقْرآنا  بَُّرونا  تادا يا القرآن؛  24]حممد:    ﴿أافاالا  التدبر يف  [ عىل وجوب 

لقرآن رسائل من  إّن من كان قبلكم رأوا ا":  -رْحه اهلل    -. وقال احلسن البرصي  (1)"ليعرف معناه 

 .  (2) "رهبم، فكانوا يتدبروهنا بالليل، وينفذوهنا بالنهار

 
 

 

باالستَمع، واإلنصات عند قراءته    - تبارك وتعاىل  -فقد أمر اهلل  اإلصغاء بالسمع، وحضور القلب:    -1

﴾ يف الصالة، وخارج الصالة أمراا رصحياا، فقال:   ُونا لَُّكْم ُتْرْحا عا أاْنِصُتوا لا ُه وا اْستاِمُعوا لا ا ُقِرئا اْلُقْرآُن فا إِذا   ﴿وا

ُيتىل،  [ فجمع بني االستَمع واإلنصات؛ ألن االستَمع يعني مجع الق204]األعراف:   لب والفكر لسَمع ما 

 وأما اإلنصات: فيعني السكوت، وقطع الكالم ألجل االستَمع، فال بد حلصول االستَمع من اإلنصات.

ُيعتنى به، ويتأكد  ":  - رْحه اهلل    -يقول النووي  اجتناب التشاغل واللهو أثناء سامع القرآن:    -2 وِما 

 
 (. 290/ 5اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي ) 1))

 (.169/ 2( املجموع رشح املهذب، النووي )2)

 .هناك أمور ينبغي لقارئ القرآن الكريم جتنبها ملنافاهتا اخلشوع؛ اذكر اثنتني منها

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

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

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

............... 
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فيها  يتساهل  القرآن من أمور قد  به: احرتام  القارئني، جمتمعني، فمن ذلك: اجتناب    األمر  الغافلني  بعض 

ا ُقِرئا  الضحك، واللغط، واحلديث يف خالل القراءة، إال كالماا يضطر إليه؛ وليمتثل قول اهلل تعاىل:   إِذا ﴿وا

﴾ ُونا لَُّكْم ُتْرْحا عا أاْنِصُتوا لا ُه وا اْستاِمُعوا لا  . (1)"[ 204]األعراف:  اْلُقْرآُن فا

 اآليات املتلوة، واحلرص عىل تفهم معانيها.التفكر يف  -3

عىل املستمع للقرآن أن حيسن التدبر والتفكر يف اآليات املقروءة؛ ألهنا خطابات من رب العاملني للعبد،  

نُوا﴾إذا سمعتا اهلل يقول:  "وكَم قال عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه:   ِذينا آما ا أاهُياا الَّ فأرعها سمعك،    ﴿يا

 .(2) "أمر به، أو رش ينهى عنه فإنه خري ي

 إذا سمع آية سجدة سجد: - 4

فيمن يسن له السجود: اعلم أنه يسن للقارئ  "ُيستحب ملن سمع آية سجدة أن يسجد، قال النووي:  

املطهر باملاء أو الرتاب، حيث جيوز، سواء كان يف الصالة، أو خارجاا منها، ويسن للمستمع، ويسن أيضاا  

 . (3)"ولكن قال الشافعي: ال أؤكد يف حقه، كَم أؤكد يف حق املستمع، هذا هو الصحيح للسامع غري املستمع،  

 
 

 (. 92( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 1)

 (. 196/ 1( تفسري ابن أيب حاتم، عبد الرْحن بن حممد بن إدريس )2)

 (. 141( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 3)

 .هناك آداب أخرى لالستَمع للقرآن الكريم، اذكر بعضها

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

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

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

............... 
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الزائد:    -1 بالشكل، وأن حيسن  التمطيط  مرتلةا مضبوطةا  بالقراءة  يأيت  أن  للقرآن  القارئ  ينبغي عىل 

إىل   ذلك  َيرجه  مل  ما  واللني،  املد  حروف  ن  وُيمكِّ آية،  كل  عند  فيها  ويقف  به،  ويتغنى  بالقرآن،  صوته 

التبيان:  (1) التمطيط  الصوت  : فيستحب حتسني- رْحهم اهلل    - قال العلَمء  "، فإن ذلك منهٌي عنه. يقول يف 

 .(2) "بالقراءة وترتيلها، ما مل َيرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفاا أو أخفاه، فهو حرام 

 أهنا ستكون بعده، وهنى عنها.  ملسو هيلع هللا ىلصوهي التي أخرب هبا رسول اهلل  قراءة القران بأصوات الغناء:  -2

َيلط بيشء من أحلان الغناء، وهذا  وهو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد وأمل، وقد  الرتعيد:    -3

 منهي عنه.  

وهو أن يرتنم بالقرآن، ويتنغم به، فيمد يف غري مواضع املد، ويزيد يف املد عىل ما ينبغي  التطريب:    - 4

 ألجل التطريب، فيأيت بَم ال جتيزه العربية، وقد كثر هذا الَّضب يف قراء القرآن، وهذا خمالف ومنهي عنه. 

يرتك طباعه وعادته يف التالوة، ويأيت بالتالوة عىل وجه آخر، كأنه حزين يكاد  وهو أن  التحزين:    -5

 يبكي مع خشوع وخضوع، وهذا منهي عنه، وال يأخذ الشيوخ بذلك، ملا فيه من الرياء. 

 

 
ملد من احلركات فالفتحة هلا زمن إن زاد تولد منها ألف والكرسة هلا زمن إن زاد تولد ( التمطيط: وهو توليد حروف ا1)

منها ياء، والضمة هلا زمن إن زاد تولد منها واو، مثالا لفظ )ُكنُْت( لو زاد القارئ زمن الضمة فإنه سينطقها )كونت( 

 (. 114ضائل القرآن البن كثري )ص: وهكذا، وهذا التمطيط َُيشى عىل من يقرأ بمرتبة التحقيق منه.  ينظر: ف

 (. 110( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 2)

 

ُروا آَياتِِه قال اهلل تعاىل:  بَّ َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ  [29]ص:  َولَِيَتَذكَّ

 .اذكْر ما الذي جيب عليك فعله ليساعدك عىل تدبُّر القرآن الكريم

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

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

 



(23) 

 

 
 

 

 

ال جيوز للمسلم مس املصحف وهو عىل غري وضوء، عند مجهور أهل العلم، وهو الذي كان يفتي    أولا:

، وقد ورد يف ذلك حديث صحيح ال بأس به، من حديث عمرو  -عليه الصالة والسالم   - به أصحاب النبي  

؛ وبذلك يعلم  (1)»أن ال يمس القرآن إال طاهر«كتب إىل أهل اليمن:  ملسو هيلع هللا ىلص    : أنَّ النبي -ريض اهلل عنه    -بن حزم  

 أنه ال جيوز مس املصحف للمسلم إال عىل طهارة من احلدثني: األكرب واألصغر.  

ال جيوز نقل املصحف من مكان إىل مكان، إذا كان الناقل عىل غري طهارة، لكن إذا كان مسه، أو    ثانياا:

يمسه مبارشة وهو عىل غري    نقله بواسطة، كأن يأخذه يف لفافة، أو يف جرابة، أو بعالقته، فال بأس، أما أن 

 طهارة فال جيوز، عىل الصحيح الذي عليه مجهور أهل العلم. 

بيع املصحف ورشاؤه ال حرج فيه، وما زال املسلمون يتبايعون املصاحف من غري نكري، وال يمكن    ثالثاا:

 انتشار املصحف بني أيدي الناس إال بتجويز بيعه ورشائه. 

يع املصحف ورشاؤه، وال كراهة يف رشائه، ويف كراهة بيعه وجهان  يصح ب"يقول النووي يف التبيان:  

البرصي،   احلسن  ورشاؤه  بيعه  يكره  ال  قال:  وِِمان  يكره،  أنه  الشافعي:  نص  وهو  أصحهَم:  ألصحابنا، 

 .  (2) "وعكرمة، واحلكم بن عيينة، وهو مروي عن ابن عباس

ع املصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة  وحيرم بي"بيع املصحف من الذمي: قال يف التبيان:    رابعاا:

 
( وابن حبان برقم 439( والدارقطني يف سننه برقم )234( أخرجه مالك يف املوطأ رواية أيب مصعب الزهري برقم )1)

املرام )ص:  6559) بلوغ  النسائي وابن"(:  27( وقال احلافظ يف  . "حبان وهو معلول  رواه مالك مرسالا ووصله 

 (. 7780وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )

 (. 197( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 2)
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 .(1) "البيع قوالن للشافعي، أصحهَم: ال يصح، والثاِن: يصح، وُيؤمر يف احلال بإزالة ملكه عنه

ة باملصحف الورقي إىل أرض العدو: قال يف التبيان:    خامساا: را افا ُة باملصحف إىل أرض  "املُسا را افا حترم املُسا

: هنى أن يسافر بالقرآن  ملسو هيلع هللا ىلص    م، للحديث املشهور يف الصحيحني: أن رسول اهلل العدو إذا خيف وقوعه يف أيدهي 

 .  (3) "(2)إىل أرض العدو

ال يمنع الكافر  "قال يف التبيان:    مس الكافر للمصحف، ومس املجنون والصبي الذي ال يميز:سادساا:  

ما  من سَمع القرآن؛ لقول اهلل تعاىل:   الا عا كا ْسما تَّى يا أاِجْرُه حا كا فا ارا ِكنيا اْستاجا ٌد ِمنا املرُْْشِ إِْن أاحا ]التوبة:    ﴾اهللِ﴿وا

،  ويمنع املجنون والصبي الذي ال يميز من مس املصحف". قال يف التبيان:  (4)"[ ويمتنع من مس املصحف6

 .(5) "خمافة من انتهاك حرمته، وهذا املنع واجب عىل الويل وغريه، ِمن رآه يتعرض حلمله 

وضع األشياء فوقه: ومن حرمة املصحف أن ال يضع فوقه شيئاا، ولو من الكتب الدينية، حتى    سابعاا:

وصيانته، الذي    يكون أبداا عالياا عىل سائر الكتب، كَم أن وضع األشياء فوق املصحف ُيعد من عدم تعظيمه

النووي   يقول  املسلم،  الواجبات عىل  اهلل    -ُيعد من أوجب  املسلمون عىل وجوب صيانة  ":  -رْحه  أمجع 

املصحف، واحرتامه، قال أصحابنا وغريهم: ولو ألقاه مسلم يف القاذورة  والعياذ باهلل تعاىل  صار امللقي 

ده، بل توسد آحاد كتب العلم  .(6) "حرام   كافراا، قالوا: وحيرم توس 

 

 
 (. 191( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 1)

 (. 1869( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 191( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 3)

 (. 171( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 4)

 (. 191( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 5)

 (. 191 -190( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص:6)
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ل عىل اجلواالت، واألجهزة،   ظهر مؤخراا ما ُيعرف باملصحف اإللكرتوِن، واملراد به: املصحف املحمَّ

ة، أو حتى املسجل عىل أرشطة الكاسيت.   والرشائح اإللكرتونية، واألقراص املُْدجما

جمموعة  وفق  يعمل  إلكرتوِن،  برنامج  عن  عبارة  بأنه:  اإللكرتوِن  املصحف  بعضهم  ف  عرَّ وقد 

القرآنية   الكلَمت  معاجلة  يف  ويستعمل  ومنظم،  متناسق  بأسلوب  بينها،  فيَم  العاملة  الوظيفية  الوحدات 

 .(1) حف العثَمِنوحروفها، وإظهارها مكتوبة عند طلبها، مرتبة اآليات والسور، وفق ما جاءت عليه يف املص

سَّ اهلاتف    أولا: ، أو أكربا أن ياما جيوز مس املصحف اإللكرتوِن بدون طهارة، فللُمْحِدث حدثاا أصغرا

ال، أو غرِيه ِمن األجهزة املشتِملة عىل الربنامج اإللكرتوِنِّ للمصحف، ويستوي يف ذلك حاُل اإلغالق،   النقَّ

 وحاُل التشغيل. 

باملصحف اإللكرتوِن املحمل عىل اهلاتف املحمول الذي خزن بداخله القرآن؛  جيوز دخول احلَمم    ثانياا:

 ألنه ليس كاملصحف الورقي. 

 القراءة يف الصالة من املصحف اإللكرتوِن: هلا حكم القراءة فيها من املصحف الورقي،   ثالثاا:

شهر رمضان، وأن الصالة    فيجوز القراءة يف املصحف اإللكرتوِن يف الصالة النافلة، كالقيام والرتاويح يف 

 تقع بذلك صحيحة، سواء كان املصحف اإللكرتوِن حممالا عىل اجلوال، أو مصحفا مستقال، أو غريه. 

 

 
 ( املصحف اإللكرتوِن وأحكامه الفقهية املستجدة، د. رابح بن أْحد دفرور، طريق اإلسالم.1)

إذا كان القرآن الكريم يف حالة ظهور عىل شاشة اجلوال، فاألفضل غلق اجلوال عند دخول 

 .الشاشةاحلَمم، وجتنب الدخول والقرآن الكريم يف حالة ظهور عىل 
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 عىل النحو التايل: القراءة أربعة، وهي  مراتب

 قراءة القرآن الكريم بتدبر واطمئنان، مع االلتزام بأحكام التالوة وخمارج احلروف. وهو    يل:أول: الرتت

ٍة، وُطمأنينة، مع تدبر املعاِن، ومراعاة أحكام التجويد،    :(1)ثانيا: التحقيق دا وهو قراءة القرآن الكريم بُِتؤا

 . (2) وهو املأخوذ به يف مقام التعليم

التَّْدويرُ  القرآن الكريم بحالة متوسطة بني مرتبتي الرتتيل واحلدر، وعموم القراء    :(3)ثالثا:  وهو قراءة 

 . (4) الواتيقرؤون هبذه املرتبة يف عموم الت

ْدرُ  هو قراءة القرآن الكريم برسعة، مع املحافظة عىل أحكام التجويد، وهذه املرتبة مناسبة    :(5) رابعا: احْلَ

 .(6) ملن أراد مراجعة القرآن الكريم؛ حيث تأخذ وقتاا أقل

 
 املنشاوي.( ومن أمثلة من يقرأ بذلك: الشيخ حممود خليل احلرصي، والشيخ حممد صديق 1)

 (.345-344/ 1( اإلتقان يف علوم القرآن )2)

 ( ومن أمثلة من يقرأ بذلك القارئ سعد الغامدي، والقارئ ماهر املعقييل.3)

 (.345-344/ 1( اإلتقان يف علوم القرآن )4)

 ( ومن أمثلة من يقرأ بذلك: الشيخ عبد الرْحن السديس، والشيخ سعود الرشيم. 5)

 (.14 -13امللخص املفيد يف أحكام التجويد، حممد معبد )ص: ( ينظر: 6)

 

 .اذكر ثالثة وسائل يمكن أن يتحقق هبا تعلُّم القرآن الكريم

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

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

.......................................................................................... 
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 آداب تالوة القرآن الكريم

 آداب الستامع للقرآن الكريم آداب القراءة من املصحف 

 اإلخالص هلل تعاىل.  •

 تعظيم كالم اهلل تعاىل.  •

 البدن، والثوب، واملكان. الطهارة الكاملة يف   •

 استقبال القبلة.  •

 إكرام املصحف، واحرتامه، وتنزهيه، وصيانته.  •

 القراءة عىل ترتيب املصحف. •

 االستعاذة والبسملة عند إرادة تالوة القرآن.  •

 التدب ر واخلشوع مع اآليات •

 اإلصغاء بالسمع، وحضور القلب.  •

 اجتناب التشاغل واللهو أثناء سَمع القرآن. •

يف  • تفهم  التفكر  عىل  واحلرص  املتلوة،  اآليات   

 معانيها. 

 السجود إذا سمع آية سجدة •

 

 املنهيات يف تالوة القرآن الكريم 

 التمطيط الزائد. •

 قراءة القران بأصوات الغناء. •

 الرتعيد.  •

 التطريب.  •

 التحزين.  •

 

الفرق بني تالوة التحقيق وتالوة الرتتيل: أن التحقيق أكثر اطمئناناا من الرتتيل، ألن 

تِِّل -تعاىل  -ومرتبة الرتتيل أفضل املراتب؛ لقوله  التعليم.التحقيق يؤخذ به يف جمال  را : ﴿وا

ْرتِيالا﴾ ]املزمل:   .[4اْلُقْرآنا تا
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 أحكام املصحف 

 اإللكرتوين  الورقي

غري   • عىل  وهو  املصحف  مس  للمسلم  جيوز  ال 

 وضوء. 

إذا   • ال جيوز نقل املصحف من مكان إىل مكان، 

 كان الناقل عىل غري طهارة إال بواسطة. 

 ال حرج يف بيع املصحف ورشائه.  •

 حيرم بيع املصحف من الذمي. •

إذا   • العدو  أرض  إىل  باملصحف  ُة  را افا املُسا حترم 

 خيف وقوعه يف أيدهيم. 

مسِّ   • من  يميز  ال  الذي  والصبي  املجنون  يمنع 

 املصحف. 

 م وضع أي َشء فوق املصحف.  عد •

 جواز مسِّ املصحف اإللكرتوِن بدون طهارة.  •

اإللكرتوِن   • باملصحف  احلَمم  دخول  جواز 

 املحمل عىل اهلاتف املحمول.  

جواز القراءة يف املصحف اإللكرتوِن يف الصالة   •

 النافلة.  

 

 مراتب القراءة

 الرتتيل.  •

 التحقيق.   •

 احلدر.   ا •

 التدوير.  •
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د جتويداا، وهو ضد الرداءة، ومنه: التحسني واإلتقان التجويد لغة:   .(1) هو مصدر جوَّ

هو إعطاء احلرف حقه ومستحقه؛ وذلك من غري إرساف وال تعسف وال إفراط    والتجويد اصطالحاا:

 .  (2) وال تكلف

 
 

هو     الذي  تعاىل،  اهلل  بكتاب  لتعلقه  وأفضلها؛  العلوم،  أرشف  من  هو 

 كالمه. 

 . تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني  

 
 (. 462 –  461/  2( والصحاح، مادة )جود( )153/  3( ينظر: لسان العرب: مادة: )جود( )1)

 (.5( والربهان يف جتويد القرآن، حممد قمحاوي، )ص:  8( ينظر: امللخص املفيد يف علم التجويد، )ص:2)

حق احلرف هو: صفاته الذاتية الالزمة له، كاجلهر، والشدة، واالستعالء، واالستفال، 

 والغنة، وغريها، فأهنا الزمة لذات احلرف، ال تنفك عنه، فإن انفكت عنه ولو بعضها كان حلناا.

وأما مستحق احلرف؛ فهو: صفاته العرضية، الناشئة عن الصفات الذاتية، كالتفخيم، فإنه 

 .ناشئ عن االستعالء، وكالرتقيق، فإنه ناشئ عن االستفال، وهكذا

 



 (30 ( 

 

 

 
 

 
 

 موضوع علم التجويد عىل نوعني:   

 جهة العموم: وهو كلَمت القرآن الكريم.   النوع األول:

 عىل جهة التفصيل: وهو ثالث موضوعات:    النوع الثاين:

األصلية   وصفاهتا  وخمارجها  وأقسامها،  العربية  احلروف  معرفة  من  احلروف  بتجويد  يتعلق  ما  أ( 

 والعرضية، واستعَمالهتا املختلفة القراءة.  

 قسم العلَمء التجويد إىل قسمني:

األول: التجويد العميل: وهو قراءة القرءان الكريم قراءة صحيحة كَم ُأنزل عىل الرسول 

ا عمليًّا ألحكام التالوة. ،ملسو هيلع هللا ىلصالكريم   ويعترب هذا القسم تطبيقا

هذا القسم: فرض عني، وواجب عىل كل مسلم ومسلمة إذا أرد أن يقرأ شيئاا من  وحكم

ِل اْلُقْرآنا  تِّ را القرآن؛ ألنه ال رخصة ألحد يف تغيري اللفظ بالقرآن وتعوجيه، لقوله تعاىل: ﴿ وا

ْرتِيالا ﴾ ]املزمل:   [.4تا

قرءان الكريم قراءة : التجويد النظري: وهو جمموع القواعد التي تساعد عىل قراءة الالثاِن

 .صحيحة، ومعرفة أحكام التالوة معرفة تامة

 

بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل املصادر املتاحة لديك، اذكر بإجياز أمهية تعل م علم التجويد 

 :وفضله

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

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

........................................................................................
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 ب( ما يتعلق بالكلَمت القرآنية: وهو الوقف واالبتداء، وما يتعلق هبَم. 

 ، ومراتب القراءة وما يتعلق بذلك. ج( ما يتعلق بكيفيات األداء، وأساليب القراءة اجلائزة واملمنوعة

 إّن ثمرة تعلم علم التجويد وتطبيق أحكامه تتمثل يف اآليت:  

 ( صون اللسان عن اللحن واخلطأ عند تالوة القرآن الكريم.  1

 ( صون الكلَمت القرآنية عِن التحريف والتصحيف، والزيادة والنقص.  2

»الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع  جتويد القراءة، كَم جاء يف احلديث: ( الفوز باألجر املوعود به عىل 3

 .(1)السفرة الكرام الربرة...«

 ( خشوع القلب والتذاذ األسَمع عند تالوة القرآن تالوة جمّودة. 4

 . (2) ( أداء الواجب، واخلروج من اإلثم يف تضييعه5

كيفية   املتواترة عن  الصحيحة  النقول  التجويد هو:  تلقي علم  يعترب مصدر 

النبي   بالنبي  ملسو هيلع هللا ىلصقراءة  أسانيدهم  املتصلة  بعدهم،  املعتربين من  القراءة  أئمة    ملسو هيلع هللا ىلص ، وقراءة أصحابه، وقراءة 

 . (3)اتصاالا صحيحاا 

، فقد أنزل القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصأما الذي وضع علم التجويد من الناحية العملية فهو رسول اهلل    

عىل هذه الكيفية من التحرير والتجويد، وعلَّم جربيُل    -عليه السالم    -الكريم من اللوح املحفوظ إىل جربيل  

عىل هذه الكيفية، وتعلمه منه الصحابة ريض اهلل عنهم، ثم تعلمه منهم التابعون؛ وهكذا جيالا بعد    ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  

 
 (.798( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 10( وعلم التجويد أحكام نظرية ومالحظات تطبيقية )ص: 46( ينظر: هداية القارئ )ص:  2)

 (. 516( ينظر: فن الرتتيل )ص: 3)



 (32 ( 

 

 

 . (1) اليقني، حتى وصل إليناجيل، بطريق التواتر الذي يفيد القطع و 

وري )ت   ه(  246وأما الذي وضعه وكتبه من الناحية العلمية: فقيل: اإلمام أبو عمر حفص بن عمر الد 

ه(. وأاول من صنف فيه هو:  224راوي اإلمام أيب عمرو البرصي، وقيل: أبو عبيد القاسم بن سالم )ت  

ابن اجلزري:  (2) ه(، يف منظومة رائية مشهورة325اإلمام أبو مزاحم موسى بن عبيد اهلل اخلاقاِن )ت ، قال 

هو أول من صنف يف التجويد فيَم أعلم،  "، وقال يف غاية النهاية:  (3) "وهو أول من تكلم فيه فيَم أحسب"

 . (4) "وقصيدته الرائية مشهورة، ورشحها احلافظ أبو عمرو...

  (5) 

 
 (. 226/  1( واإلتقان يف علوم القرآن )197/ 2( ينظر: النرش )1)

 ( بيتاا، وهلا عدة رشوح. 51( وهي منظومة تسمى ب)القصيدة اخلاقانية( وعدد أبياهتا )2)

 (. 2/197( النرش ) 3)

 (. 2/321( غاية النهاية )4)

 (.15-14( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه )ص: 5)

 حتدث اإلمام ابن اجلزري عن التجويد وحكمه وأمهيته وفضله، فقال: 

ٌم الِزمُ  ــْ ت ــا ــِد ح ِوي ــْ ج ــَّ ــت ال ــِ ُذ ب ــْ األاخ  وا

 

مُ  *** ــِ انا آث را ــُ ق ــْ ِح ال ــِّ ح ــــا ْ ُيص ْن ملا ــا  م

الا   زا ُه أانــــْ ِه اإِللــــا ُه بــــِ  ألانــــَّ

 

الا  *** ــــا ص ا وا ــا ن ــْ ي ــا ُه إِل ــْ ن ــِ ا م ذا ــا ك ــا ه  وا

يــُة   لــْ ا حــِ ــــا وا أاْيض هــُ ةِ وا الاوا  الــتــِّ

 

ةِ  *** اءا را
ــــِ ق ــــْ ال  وا

ِ
اء ُة األادا ــــا ن ــــْ ِزي  وا

ا  هــا قــَّ ُروِف حــا ُ اُء احلــْ طــا وا إِعــْ هــُ  وا

 

ا *** ــا ه ــَّ ق ــا ح ــا ُمســــت ا وا ا ــا ٍة هل ــا ف
ْن صــــِ ــِ  م

هِ   لــــِ ـــــْ ٍد ألاص احــــِ لِّ وا د  كــــُ را  وا

 

ــهِ  *** ل ــْ ث ــِ م ــا ِه ك رْيِ ــِ ظ ــا ُظ يِف ن ــْ ف ــَّ ــل ال  وا

ِف   ــ  ل ــا ك ــا ا ت ــا رْيِ م ــا ْن غ ــِ الا م ــِّ م ــا ك ــُ  م

 

ِف  *** ـــ  س عا تا الا  بِ ْطِق  ن  ل ْطِف يِف ا ل  ل ا  بِ

هِ   ْركـــِ نْيا تـــا بـــا ُه وا نـــا يـــْ سا بـــا يـــْ لـــا  وا

 

هِ  *** كـــِّ فـــا ِرٍئ بـــِ ُة امـــْ اضــــا  (5)إاِلَّ ِريـــا
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من خالل ما درسَته عن ثمرة علم التجويد؛ اذكر فائدتْْي حتتاج أن تقوم بتحقيقهام من تطبيقك 

 .لعلم التجويد

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

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

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

...... 
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ذ، واستدلوا بقوله تعاىل:   ْأتا  اتفق العلَمء عىل أن القارئ مطلوب منه يف أول القراءة أن يتعوَّ را ا قا إِذا ﴿فا

اْستاِعْذ بِ  ِجيِم﴾  اهللِاْلُقْرآنا فا ْيطااِن الرَّ [، وال خالف بني العلَمء يف أن االستعاذة ليست من  98]النحل:    ِمنا الشَّ

 .(1) تالوة القرآن القرآن الكريم، ولكنها مطلوبة عند 
 

 
 

وهذه هي الصيغة التي ورد األمر هبا يف سورة النحل، يف قوله   "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم"هي:  

اْستاِعْذ بِ تعاىل:  ْأتا اْلُقْرآنا فا را ا قا إِذا ِجيِم﴾  اهللِ﴿فا ْيطااِن الرَّ  [. 98]النحل:  ِمنا الشَّ

لعليم من الشيطان الرجيم. وال  وكان مجاعة من السلف يقولون: أعوذ باهلل السميع ا"ويف التبيان قال:  

 . (2) "بأس هبذا، ولكن االختيار هو األول

 
 (.11( ينظر: امللخص املفيد يف علم التجويد، )ص:1)

 (.81( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 2)

إذا قطعت القراءة لعطاس أو تنحنح أو لتوجيهات معلم فال يعيد القارئ االستعاذة، أما إذا 

 .قطعت لكالم ال تعلق له بالقراءة ولو لرد السالم فال بدَّ من استئناف االستعاذة
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االستعاذة عند مجهور العلَمء تقال عند البدء بقراءة القرآن، سواء يف أول السورة، أو يف وسطها، ال عند  

 . (1) انتهاء القراءة، وال تقرأ عند الوصل بني سورتني

 االستعاذة هلا أربع حاالت: حالتان جيهر هبا فيهَم، وحالتان يرس هبا فيهَم: 

 فيجهر هبا: عند القراءة يف حالتني: يف املحافل، والتعليم؛ لينصت السامع للقراءة من أوهلا. 

ْور واحللقة، إذا  وُيرس هبا يف حالتني: عند القراءة يف الصالة، وعند القرءاة منفردا   ا، واحلالة الثانية: يف الدَّ

 .(2) قرأ مع مجاعة وقوم يتدارسون القرآن، ومل يكن هو املبتدئ

 السورة أربعة أوجه:لالستعاذة مع البسملة عند أول  

القارئ:    - 1 يقول  أن  مثال:  السورة:  أول  والبسملة عن  البسملة،  االستعاذة عن  أي:  اجلميع،  قطع 

الرجيم " الشيطان  من  باهلل  ِحيمِ   اهللِبِْسِم    قطع  "أعوذ  الرَّ ْْحاِن  ُهوا  قطع    الرَّ دٌ   اهللُ ُقْل  أحسن أاحا وهو   .

 األوجه وأفضلها. 

قطع     "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم"قطع األول، ووصل الثاِن بالثالث: مثال: أن يقول القارئ:    -2

 ِحيمِ  اهللِبِْسِم ْْحاِن الرَّ دٌ  اهللُ ُقْل ُهوا وصل  الرَّ  .أاحا

القارئ:    -3 يقول  أن  مثال:  الثالث:  وقطع  عليه،  الوقف  مع  بالثاِن،  األول  من  "وصل  باهلل  أعوذ 

ِحيمِ  اهللِبِْسِم وصل   "الشيطان الرجيم ْْحاِن الرَّ دٌ  اهللُُقْل ُهوا قطع   الرَّ  . أاحا

 
 (. 80( التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ص: 1)

 (.11ص:) ( ينظر: امللخص املفيد يف علم التجويد، 2)
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القارئ:    : مثال: أن يقول(1) وصل اجلميع، أي االستعاذة بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة  -4

ِحيمِ  اهللِ بِْسِم  وصل  "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم " ْْحاِن الرَّ دٌ  اهللُ ُقْل ُهوا وصل  الرَّ  .أاحا

 
 

 ال بدَّ عىل القارئ أن يأيت بالبسملة عند ابتداء أي سورة من السور القرآنية إال سورة التوبة.  

 
  

»كل أمر ذي بال  :  ملسو هيلع هللا ىلص    وكَم قال  مستحسن، اقتداء بالقرآن الكريم، وهي مرشوعة عند البدء بكل أمر  

 ، أي: ناقص. (2)ال يبدأ فيه ببسم اهلل الرْحن الرحيم، فهو أقطع«

 
 (. 6( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 13( امللخص املفيد يف علم التجويد، )ص:1)

الراوي وآداب السامع برقم )2) البغدادي يف اجلامع ألخالق  اللفظ اخلطيب  ( وضعفه األلباِن يف  1210( أخرجه هبذا 

 (.4217ضعيف اجلامع برقم )

 

 .طبِّْق األوجه اجلائزة عند البدء بالقراءة بْي سوريت النبأ والنازعات

 

 ال ُيبسمل القارئ يف أول سورة التوبة لسببنْي: 

 مع هذه السورة. ملسو هيلع هللا ىلصاألول: أن جربيل مل ينزل هبا عىل رسول اهلل 

 عثَمن ريض اهلل عنه إىل األمصار اإلسالمية.: مل تكتب يف املصاحف العثَمنية التي أرسلها الثاِن

عدم نزول جربيل هبا، وعدم كتباهتا يف املصاحف يف أول السورة هو أن البسملة أماٌن،  وسبب

نااُسبا بني األمان  وسورة براءة ليس فيها أمان؛ ألهنا نزلت بالسيف والعذاب عىل املنافقني، وال تا

 والسيف.
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 أما قراءهتا يف أواسط السور: فاالختيار حاصل للقارئ، فإن شاء قرأها، وإن شاء اكتفى باالستعاذة. 

 صيغتها:

ِحيمِ   اهللِبِْسِم صيغتها:  ْْحاِن الرَّ  . الرَّ

 اجلهر واإلرسار بالبسملة يف قراءة القرآن هلا حاالن: 

ا    خارج الصالة: ا، وإْن كان يقرُأ جهرا ا، فيقرأ البسملةا رسًّ فالبسملُة تتبُع حالة القارئ، فإْن كان يقرُأ رسًّ

 فيقرأ البسملةا كذلك؛ ألن البسملة آيٌة ِمن القرآِن. 

، لكن اإلرسار هبا كان أكثر؛ حلديث ملسو هيلع هللا ىلصفإن اجلهر واإلرسار بالبسملة قد وردا عن النبي    وأما يف الصالة:

احْلاْمُد هللَِِّ  وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة ب  ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل  "ريض اهلل عنه قال:    عن أنس بن مالك 

املانِيا  بِّ اْلعا  .  (1)[2]الفاحتة:  را

وخلف أيب بكر وعمر وعثَمن، وكانوا ال جيهرون    ملسو هيلع هللا ىلصصليُت خلف رسول اهلل  "وعن أنس أيضاا قال:  

 . (2)"ببسم اهلل الرْحن الرحيم

اهلل   رسول  قال  قال:  هريرة  أيب  فاقرؤوا: :  ملسو هيلع هللا ىلصوحلديث عن  احلمد هلل،  قرأتم:  ْْحاِن    اهللِ بِْسِم    »إذا  الرَّ

ِحيمِ  ِحيمِ   اهللِبِْسِم إهنا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاِن و[ 1]الفاحتة:   الرَّ ْْحاِن الرَّ  . (3) إحداها« الرَّ

 

 
 (. 399( ومسلم برقم )743رجه البخاري برقم )( أخ1)

 ."إسناده صحيح عىل رشط الشيخني"( وقال شعيب األرنؤوط يف تعليقه عىل املسند: 12868( أخرجه أْحد برقم )2)

برقم )1190( أخرجه الدارقطني يف سننه برقم )3) ( وصححه األلباِن يف صحيح  2219( والبيهقي يف السنن الكربى 

 (. 729اجلامع برقم )
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جائزة، والرابعة غري جائزة.   ة: ثالث أوجهللبسملة بني السورتني 

ألن البسملة لالبتداء بأول السورة، وليست لالنتهاء منها؛ ألنه ُيوِهُم أنَّ    وسبب عدم جواز الوجه الرابع:

 .  (1) البسملة تابعة للسورة املنقضية

 
  

 
 (.12 -11( امللخص املفيد يف علم التجويد، )ص:1)

:األول

قطع اجلميع

جائزة

ِّ : مثال: مثل ِمن رشا وا

دا  سا ا حا اِسٍد إذا قطع حا

ْْحاِن  بِْسِم اهلل الرَّ

ِحيم ُقْل قطع الرَّ

بِّ النَّاسِ  أاُعوُذ بِرا

:الثاين

قطع آخر السورة عن 

البسملة ووصل 

ورة البسملة بأول الس

التالية

جائزة

اِسٍد : مثل ِّ حا ِمن رشا وا

دا  سا ا حا بِْسِم قطع إذا

ِحيم ْْحاِن الرَّ اهلل الرَّ

بِّ وصل  ُقْل أاُعوُذ بِرا

.النَّاسِ 

:الثالث

وصل آخر السورة 

بالبسملة مع وصل

ورة البسملة بأول الس

التالية

جائزة

ِّ : مثل ِمن رشا وا

دا  سا ا حا اِسٍد إذا حا

بِْسِم اهلل وصل 

ِحيم ْْحاِن الرَّ الرَّ

بِّ وصل  ُقْل أاُعوُذ بِرا

النَّاسِ 

:الرابع

وصل آخر السورة 

بالبسملة مع الوقف

أول عليها ثم البتداء ب

السورة التالية

غري جائزة

ِّ : مثل ِمن رشا وا

دا  سا ا حا اِسٍد إذا حا

بِْسِم اهلل وصل 

ِحيم ْْحاِن الرَّ قطع الرَّ

بِّ  ُقْل أاُعوُذ بِرا

النَّاسِ 

 

استمع إىل مقطع من القرآن الكريم ُيبْي أوجه التيان بالبسملة عند اجلمع بْي السورتْي؛ ثم 

 .طبِّق ذلك يف قراءتك للقرآن الكريم
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ْف علَم : 1س ا. التجويدَعرِّ  لغةا واصطالحا

حكم تعلم علم التجويد هو: .................، ومن ثَمر تعلمه.......................،    :أكمل: 2س

 ........................ ،......................... 

 ِصْل بخط بْي القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب( : 3س

 )أ(  )ب( 

 يسأل املسلُم اهلل من فضله عند االستَمع  لآليات - التي هبا ذكر النار والعذاب ونحومها. -

 يستعيذ املسلم باهلل من عذابه عند االستَمع آليات الوعيد  - التي فيها ذكر اجلنة واملغفرة ونحومها. -

 يسبح املؤمن اهلل عند االستَمع آليات التنزيه - التي فيها التدبر. -

  ذكر اهلل وصفاته.التي فيها  -

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ فيام ييل: ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب): 4س

 ( )     أحكام التجويد رضورية الستشعار معاِن القرآن الكريم. أ(

 ( )   تالوة القرآن ال تساعد عىل الشفاء من كثري من األمراض اجلسدية والنفسية.  ب( 

 فالقارئ ال بدَّ أن يأيت  [ 268]البقرة:  الشيطان يعدكم الفقرعند االبتداء بقول اهلل تعاىل:  ج( 

 ( )          بالبسملة. 

 ( )     قراءة التمطيط قراءة بعيدة عن اإلفراط يف نطق احلروف.  د( 

 ( )      جيوز مس املصحف اإللكرتوِن بدون طهارة. ه(

 ( )     يف جمال التعليم هي قراءة التحقيق.القراءة التي يؤخذ هبا  و( 

وري.  ز(  ( )  واضع علم التجويد من الناحية العملية هو اإلمام أبو عمر حفص بن عمر الد 
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 ( )    تالوة القرآن الكريم سبب للرفعة واملكانة العالية يف الدنيا واآلخرة. ح( 

 ( )   كل مسلم ومسلمة.حكم تطبيق التجويد من الناحية العملية أنه فرض عني عىل ط(

 

 استنبْط من النصوص الرشعية اآلتية ما يستفاد منها: :5س

را ُأوُلو اأْلاْلبااِب قال اهلل تعاىل: -أ كَّ لِياتاذا اتِِه وا بَُّروا آيا ٌك لِيادَّ ْيكا ُمباارا ْلنااُه إِلا  [. 29]ص:  ِكتااٌب أاْنزا

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

ُرونا قال اهلل تعاىل:  -ب ُه إاِلَّ املُْطاهَّ س  ما ْكنُوٍن * الا يا ِريٌم * يِف ِكتااٍب ما ُقْرآٌن كا ُه لا  [  79 - 77]الواقعة:  إِنَّ

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

ِجيمِ قال اهلل تعاىل:  -ج يطااِن الرَّ أتا الُقرآنا فااستاِعذ بِاهلل ِمن الشَّ ا قارا إِذا  [.98]النحل: فا

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

ُونا قال اهلل تعاىل: -د لَُّكْم ُتْرْحا عا أاْنِصُتوا لا ُه وا اْستاِمُعوا لا ا ُقِرئا اْلُقْرآُن فا إِذا  [  204]األعراف:  وا

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

 (1) "وارتق ورتل... : اقرأ-يعني لصاحب القرآن -ُيقال ":  ملسو هيلع هللا ىلصقال -ـه

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

 

 

 

 

 
 .( سبق خترجيه1)

 .ا عن تاريخ علم التجويد منذ نشأتها مبسطا اكتب بحثا 
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح أحكام النون الساكنة والتنوين.-

يطبق أحكام النون الساكنة والتنوين أثناء تالوته -

 للقرآن الكريم.

 يرشح أحكام امليم الساكنة.-

 يرشح أحكام النون املشددة.-

 .يرشح أحكام امليم املشددة-

 التعلمخمرجات 
 

 املوضوع األول: أحكام النون الساكنة والتنوين.

 أوال: مفهوم النون الساكنة والتنوين.

 .ثانيا: أحكام النون الساكنة والتنوين

 املوضوع الثاين: أحكام امليم الساكنة:

 أوال: مفهوم امليم الساكنة.

 .ثانيا: أحكام امليم الساكنة

 وامليم املشددتْي:املوضوع الثالث: أحكام النون 

 أوال: مفهومها.

 ثانيا: مقدار الغنة.

 ثالثا: األمثلة.

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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ُه    القرآن حقَّ تالوته، فقال سبحانه:وصف اهلل عزَّ وجلَّ املؤمنني أهّنم يتلون   ْتُلونا ْينااُهُم اْلِكتاابا يا ِذينا آتا الَّ

ِئكا ُيْؤِمنُونا بِهِ  تِِه ُأْولا وا قَّ تاِلا [، وذلك بإيصال املعنى العام للقارئ أو املستمع من خالل أداء  121]البقرة:    حا

ذلك،   واملد وغري  والوصل  والوقف  والغنّة  اإلدغام  من  الّتجويد  قواعد  بشكل صحيح يف ضوء  األلفاظ 

 والّتعّمق باملعاِن وفهم حقائق اآليات القرآنّية عىل الوجه الصحيح. 

األح  عىل  الوحدة  هذه  يف  وامليم  وسنتعرف  الساكنة،  وامليم  والتنوين،  الساكنة  للنون  التفصيلية  كام 

 .والنون املشددتني

 

 

 تأمل النون يف املثالني اآلتيني: ) ِمنُْه(، )بيناهَم(.

 تالحظ أن األوىل..................، والثانية.................. 

 أحكام هلا هنا.واألوىل هي موضع درسنا، أما الثانية فال 
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هي التي ال حركة هلا، كنون )مْن(، و)عْن( وتكون يف االسم، والفعل، واحلرف، وتكون    النون الساكنة:

 وسطاا، وطرفاا. 

هو نون ساكنة زائدة، تلحق آخر األسَمء لفظاا، وتفارقها خطاا ووقفاا، ويكون يف األسَمء فقط،    والتنوين:

 ويكون طرفاا.

الضمتني، عىل أو  الكرستني،  أو  الفتحتني،  عبارة عن  كتاباا،    وهي  نحو:  األسَمء،  األخري من  احلرف 

 كتاٍب، كتاٌب.

 

اكتب كال من كلمتي )مؤمن، مؤمنة( مرة بتنوين الفتح، وأخرى بتنوين الضم، وثالثة بتنوين 

 .الكرس، مع تغيري ما يلزم

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

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

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

 



(45) 

 

 
 

 

 
 

اإلظهار

ء،هـ،ع،ح،غ،خ

اإلدغام

ي،ر،م،ل،و،ن

اإلقالب

مع حرف الباء

اإلخفاء

مع بقية احلروف

 جدول ُيبنيِّ الفرق بني النون الساكنة والتنوين:

 التنوين الساكنةالنون 

 ( زائد.1 ( حرٌف أصيل من أحرف اهلجاء.1

 ( ثابٌت يف اللفظ دون اخلط.2 ( ثابتة يف اللفظ واخلط.2

 ( ثابت يف الوصل دون الوقف.3 ( ثابتة يف الوصل والوقف.3

( خاص باألسَمء فقط، وال يدخل األفعال 4 ( تكون يف األسَمء، واألفعال، واحلروف.4

 واحلروف.)*(

( تكون متوسطة؛ أي: يف وسط الكلمة. 5

 ومتطرفة، أي: يف آخر الكلمة.

 ( ال يكون إال متطرفاا.5

ا( بسورة العلق.  عا ناْسفا ياُكوناا( بسورة يوسف، و)لا  )*( ُيستثنى من ذلك: )لا

ن، تدخل عىل األفعال إلفادة التوكيد، وتسمى نون ألن التنوينا فيهَم نون ساكنة شبيهة بالتنوي 

 التوكيد اخلفيفة؛ ولذلك فهي ليست من التنوين، وإن كانت ُتشبُِهه.
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(1) 

 : البيان. وهو لغة

إخراج كل حرف من خمرجه من غري غنة كاملة يف احلرف املظهر، وُيسمى اإلظهار احللقي؛    واصطالحاا:

 (( 3) . (2) ألن حروفه كلها خترج من احللق

 
 جيب إظهار النون الساكنة والتنوين عند التقائهَم بأحد أحرف اإلظهار.  حكمه: 

اخلاء. جمموعة يف أوائل الكلَمت اآلتية:    •الغني.    •احلاء.    •العني.    •اهلاء.    •اهلمزة.    •  وحروفه ستة، هي:

 )أخي هاك علَما حازه غري خارس(. 

 
 (.  7ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:   (1)

 (. 7( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 15( امللخص املفيد يف علم التجويد، )ص: 2)

 (.  7( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:  3)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ُنوٍن ُيْلفاى نِْوْيٍن وا ُحْكُم تا  وا

 

ا **** ْلٌب إِْخفا قا اٌم وا اٌر اْدغا  (1)إِْظها

 

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ْرِف احلاْلِق أاْظِهْر .... ِعنْدا حا  فا

 

**** ................................(3) 
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 كيفيته: 

ا( أم منفصالا   إذا وقع حرف من هذه األحرف الستة بعد النون؛ سواء أكان معها يف كلمة نحو: )منْها

صاحلاا( أو وقع هذا  عنها؛ بأن كانت النون آخر الكلمة، وحرف احللق أول الكلمة الثانية، نحو: )مْن عمل  

 احلرف بعد التنوين؛ وال يكون إال من كلمتني، وجب إظهار النون والتنوين. 

  فمثال النون مع هذه األحرف من كلمة، ومن كلمتْي:

 مثال إظهار النون الساكنة عند اهلمزة )أ(: •

نْأاْونا : كَم يف قوله تعاىل: )ينْأون( - يا نُْه وا ْونا عا نْها ُهْم يا نْهُ وا  [.26]األنعام:  عا

فاحلكم هنا إظهار، نطق وإظهار النون الساكنة، يف كلمة )ينأون( والسبب كون النون ساكنة  

 جاء بعدها مهز، وهو من حروف اإلظهار، وهكذا يف بقية األمثلة. 

نا بِ : كَم يف قوله تعاىل: )مْن آمن( - ْن آما اْلياْوِم اآْلِخرِ  اهللِ ما  [. 62]البقرة:  وا

 (: ـ مثال إظهار النون الساكنة عند اهلاء )ه •

لِكا كَم يف قوله تعاىل: )منْهم(:  - ِمنُْهْم ُدونا ذا احِلُونا وا  .[168]األعراف:  ِمنُْهُم الصَّ

ْن ُيْضِلِل  كَم يف قوله تعاىل:  )مْن هاد(: - ما ادٍ  اهللُ وا ُه ِمْن ها  [. 33]الرعد:  فاَما لا

 النون الساكنة عند العْي )ع(:مثال إظهار  •

ْيِهمْ كَم يف قوله تعاىل: )أْنعمت(:  - لا ْمتا عا ِذينا أاْنعا اطا الَّ  .[7]الفاحتة:  رِصا

ِلناْفِسهِ كَم يف قوله تعاىل:   )مْن عمل(:  - احِلاا فا ِملا صا ْن عا  .[15]اجلاثية:  ما

 تكون هذه احلروف مع النون يف كلمة، ويف كلمتني.

 .وتكون هذه احلروف مع التنوين أيضا، ولكن ال يكون إال من كلمتني
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 مثال إظهار النون الساكنة عند احلاء )ح(: •

ا آِمننِيا كَم يف قوله تعاىل:  )ينْحتون(: - بااِل ُبُيوتا نِْحُتونا ِمنا اجْلِ اُنوا يا كا  .[82]احلجر:  وا

-   :) ادَّ  كَم يف قوله تعاىل:)مْن حادَّ ْن حا اد ونا ما هُ  اهللاُيوا ُسولا را  . [22]املجادلة:  وا

 مثال إظهار النون الساكنة عند الغْي )غ(: •

ُهمْ كَم يف قوله تعاىل: )فسينْغضون(:  - ْيكا ُرؤوسا ُينِْغُضونا إِلا  .[51]اإلرساء:  فاسا

- :) ا يِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل  كَم يف قوله تعاىل:  )مْن غلٍّ ْعناا ما نازا  [.43]األعراف:  وا

 مثال إظهار النون الساكنة عند اخلاء )خ(: •

رْيِ ]وال ثاِن هلا يف القرآن[: كَم يف قوله تعاىل:  )املنْخنقة( - ا ُأِهلَّ لِغا ما ُة    اهللِوا نِقا املُْنْخا بِِه وا

ةُ  املْاْوُقوذا  [. 3]املائدة:  وا

ْوِمِئذٍ كَم يف قوله تعاىل:   )مْن خزي(: - ِمْن ِخْزِي يا  [.66]هود:  وا

 كلمتْي:ومثال التنوين مع هذه األحرف ول يكون إل من 

 عند اهلمزة )أ(:  مثال إظهار التنوين •

نا بِ كَم يف قوله تعاىل:  )كٌل آمن(:  - ُكُتبِهِ  اهللِ ُكلٌّ آما تِِه وا ِئكا الا ما  [. 285]البقرة:  وا

التنوين، يف كلمة   التنوين جاء بعده مهز،    )كٌل آمن(،فاحلكم هنا إظهار نطق  والسبب كون 

 واهلمز من حروف اإلظهار، وهكذا يف بقية األمثلة. 

 عند اهلاء )ه(:  مثال إظهار التنوين •

ارٍ كَم يف قوله تعاىل:  )جرٍف هار(: - ا ُجُرٍف ها فا ىلا شا  .[109]التوبة:   عا

 عند العْي )ع(:  مثال إظهار التنوين •

ىلا  كَم يف قوله تعاىل:    )حقيٌق عىل(: - ىلا أاْن الا أاُقولا عا ِقيٌق عا  [. 105]األعراف:    إاِلَّ احْلاقَّ    اهللِحا

 احلاء )ح(: عند  مثال إظهار التنوين •
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ِكيمٌ   اهللُ وا كَم يف قوله تعاىل:  )عليٌم حكيم(: - ِليٌم حا  [.26]النساء:  عا

 عند الغْي )غ(:  مثال إظهار التنوين •

ُمْ كَم يف قوله تعاىل:   )قولا غري(: - ِذي ِقيلا هلا رْيا الَّ ِذينا ظالاُموا قاْوالا غا لا الَّ بادَّ  [.59]البقرة:    فا

 عند اخلاء )خ(: مثال إظهار التنوين •

ةٌ كَم يف قوله تعاىل:  )يومئٍذ خاشعة(: - اِشعا ِئٍذ خا ْوما  (1)  [.2]الغاشية:   ُوُجوٌه يا

 

:  اإلدخال، أو: إدخال اليشء يف اليشء.   وهو لغةا

 .  (2)فُيعّرف بأنه: التقاء حرف ساكن، بآخر متحرك، فيصريان حرفاا واحداا، مشدداا  وأما اصطالحاا:

 جيب إدغام النون الساكنة والتنوين عند التقائهَم بأحد أحرف اإلدغام.  حكمه: 

 النون.   • الواو.   • الالم.  • امليم.  • الراء.  •الياء.  •وحروفه ستة، هي: 

 واملجموعة يف كلمة: )يرملون(.  

 كيفيته: 

إذا وقع حرف من هذه األحرف الستة بعد النون الساكنة أو التنوين؛ بأن كانت النون الساكنة أو التنوين  

 
 (. 7( الربهان يف جتويد القرآن، )ص: 1)

 (. 7( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 17( ينظر: امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص: 2)

العلة يف إظهار النون والتنوين عند هذه األحرف: ُبْعد املخرج، أي: ُبعد خمرج النون 

والتنوين عن خمرج حروف احللق، فالنون والتنوين من طرف اللسان، واحلروف الستة من 

 .(1)احللق
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الثانية، وجب   الكلمة  أول  اإلدغام  وحرف  الكلمة،  الساكنة    -عندئذٍ   -آخر  النون  إدخال  أي:  اإلدغام، 

ا. والتنوين يف ح  رف اإلدغام )احلرف الثاِن( والنطق به حرفاا مشددا

 واإلدغام ينقسم إىل قسمْي: 

 والغنة صوٌت رخيم، َيرج من األنف.   األول: إدغاٍم بغنة:

وأحرفه أربعة: جمموعة يف كلمة )ينمو(. فإذا وقع حرف من هذه األحرف بعد النون الساكنة، برشط  

التنوين، وال يكون إال من كلمتني، وجب اإلدغام، وُيسمى: إدغاماا بغنة، بمقدار  أن يكون من كلمتني، وبعد  

 (1)  حركتني.

  
 األحرف األربعة:فأمثلة إدغام النون الساكنة يف هذه 

 إدغام النون الساكنة يف الياء: -1

نَّا كَم يف قوله تعاىل:  مثل: )مْن يقول(: ُقوُل آما ْن يا ِمنا النَّاِس ما  . [8]البقرة:  وا

الياء، بحيث يصريان حرفاا واحداا، يف كلمة   النون الساكنة مع    )مْن يقول(:فاحلكم هنا إدغام ودمج 

 والياء من حروف اإلدغام، وهكذا يقال يف بقية األمثلة.   ،والسبب كون النون الساكنة  جاء بعدها حرف الياء

 إدغام النون الساكنة يف النون:   - 2

ٍة فاِمنا اىل: كَم يف قوله تع مثل: )مْن نعمة(: ا بُِكْم ِمْن نِْعما ما  . [53]النحل:  اهللِ وا

 إدغام النون الساكنة يف امليم: -3

 
 (. 7( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:  1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ْن بُِغنٍَّة يِف ُيوِمنُ  أاْدِغما  وا

 

ُنوا *** نْوا ٍة كا ُدْنياا عا ْلما
 (1)إاِلَّ بِكِ
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اِل كَم يف قوله تعاىل: مثل: )مْن مال اهلل(:  آُتوُهْم ِمْن ما اُكمْ   اهللِوا ِذي آتا  .[33]النور:  الَّ

 إدغام النون الساكنة يف الواو: - 4

الا ناِصريٍ كَم يف قوله تعاىل: مثل: )مْن ويل(:  يِل  وا  .[107]البقرة:   ِمْن وا

 وأمثلة إدغام التنوين يف هذه األحرف األربعة:

 إدغام التنوين يف الياء:  -1

اهِنِمْ كَم يف قوله تعاىل:  مثل: )برٌق جيعلون(: ُهْم يِف آذا ابِعا ُلونا أاصا ْعا ْرٌق جيا با  .[19]البقرة:  وا

كلمة   يف  واحداا،  حرفاا  يصريان  بحيث  الياء،  مع  )الضمتني(  التنوين  ودمج  إدغام  هنا  )برٌق  فاحلكم 

الياءجيعلون(،   بعده حرف  جاء  التنوين  كون  بقية    ،والسبب  يف  يقال  وهكذا  اإلدغام،  من حروف  والياء 

 األمثلة. 

 إدغام التنوين يف النون:  - 2

ةٌ : كَم يف قوله تعاىل مثل: )يومئٍذ ناعمة(:  ِئٍذ نااِعما ْوما  . [8]الغاشية:  ُوُجوٌه يا

 إدغام التنوين يف امليم:  -3

اٌب ُمِقيمٌ كَم يف قوله تعاىل: مثل: )عذاٌب مقيم(:  ذا ُْم عا هلا  .[37]املائدة:  وا

 إدغام التنوين يف الواو: - 4

اِهياةٌ كَم يف قوله تعاىل:  مثل: )يومئٍذ واهية(: ِئٍذ وا ْوما  .[16قة: ]احلا  فاِهيا يا
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(1). (2) 

 وله حرفان، مها: الالم والراء. والثاين: إدغاٍم بغري غنة:

النون، قوله تعاىل:   ُدْنُه﴾فمثال الالم بعد  لا التنوين:  40]النساء:    ﴿ِمْن  ابرٌِي﴾[ ومثاهلا بعد  ِئٍذ خلا ْوما   ﴿يا

النون:  11]العاديات:   بعد  الراء  ومثال  ِْم﴾ [.  هبِّ را التنوين:  5]البقرة:    ﴿ِمْن  بعد  ومثاهلا  ِرْزقاا﴾ [  ٍة  را   ﴿ثاما

 [.  25]البقرة: 

 وينقسم اإلدغام من حيث الكَمل والنقصان إىل قسمني:

 ل(. ( إدغام كامل وحروفه: )نرم1

وسمي بالكامل: لذهاب ذات احلرف املدغم وصفته، وأما الغنة الباقية عند حريف النون وامليم فهي غنة  

 
 (. 8-7( الربهان يف جتويد القرآن، )ص: 1)

 (.  17( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه )ص: 2)

إذا وقعت هذه األحرف بعد النون يف كلمة واحدة وجب اإلظهار، وُيسمى إظهاراا 

مطلقاا؛ لعدم تقييده بحلق، أو شفة وقد وقع هذا النوع يف أربع كلَمت يف القرآن الكريم، 

وال خامس هلا، وهي:  )الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان( ومل يدغم هذا النوع؛ للمحافظة 

ها؛ ولئال يلتبس باملضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله، عىل مدلول الكلمة ومعنا

ا( فلو أدغم مل يظهر الفرق بني ما أصله النون، وما أصله التضعيف، فال  ان، وديَّ ك)صوَّ

يعلم هل هو من الدنى والصنو، أو من الدي والصو، فأبقيت النون مظهرة، حمافظة عىل 

 .(1)ذلك

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ْن بُِغنٍَّة يِف ُيوِمنُ  أاْدِغما  وا

 

ُنوا *** نْوا ٍة كا ُدْنياا عا ْلما
 (2)إاِلَّ بِكِ
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 املدغم فيه، وهو النون الثانية أو امليم، وليست غنة املدغم، وهي النون األوىل. 

 ( إدغام ناقص وحروفه: )الواو والياء(.2

 فته.  وسمي بالناقص: لذهاب ذات احلرف املدغم، وبقاء ص

 وبناء عىل ما سبق ستكون أنواع اإلدغام ثالثة: 

 أدغام كامل بغنة. وحروفه: )النون وامليم(.  - 1

 إدغام كامل بغري غنة. وحروفه: )الراء ولالم(.  -  2

 .(1) إدغام ناقص بغنة. وحروفه: )الواو والياء(  -  3

 
(2) 

 حتويل اليشء عن وجهه.   وهو لغة:

 . (3)قلب النون الساكنة والتنوين ميَما عند الباء، مع مراعاة الغنة واإلخفاء  واصطالحاا:

 له حرف واحد، وهو الباء. حروفه: 

 
 (. 1/166(ينظر: هداية القاري إىل جتويد كالم الباري )1)

 (. 7( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:  2)

 (.9-8( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 21أحكام التجويد، )ص:  ( امللخص املفيد يف 3)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ادَّغمْ ..... ...................  وا

 

ِزمْ  *** ــا ٍة ل ــَّ ا الا بُِغن ــرَّ ال ــالَِّم وا يِف ال
  (2) 
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(1)  

 كيفيته: 

 بثالثة أمور، هي: يتحقق اإلقالب 

1 -  .   قلب النون الساكنة أو التنوين ميَما

 إخفاء هذه امليم يف الباء.  -2

 الغنة مع ذلك اإلخفاء.  -3

 أمثلة لإلقالب مع النون الساكنة من كلمة، ومن كلمتْي، ومع التنوين، ول يكون إل من كلمتْي:

﴾  [ ويف كلمتني، مثل:  33]البقرة:  ﴿أاْنبِْئُهْم﴾مع نون يف كلمة، مثل:    [.  8]النمل:  ﴿أاْن ُبوِركا

﴾، وكلمة﴿أاْنبِْئُهْم﴾فاحلكم هنا إقالب النون الساكنة إىل ميم عند الباء، يف كلمة   والسبب    ﴿أاْن ُبوِركا

 كون النون الساكنة جاء بعدها حرف الباء، والباء من حروف اإلقالب. 

ِميٌع باِصرٌي﴾ومن أمثلة التنوين عند الباء، وهذا ال يكون إال مع كلمتني مثل:   ِليٌم  [  61]احلج:    ﴿سا ﴿عا

ُدوِر﴾ اِت الص   [.  119]آل عمران:   بِذا

ِميٌع باِصرٌي﴾اء، يف كلمة  فاحلكم هنا إقالب التنوين الساكنة إىل ميم عند الب  ، والسبب كون التنوين  ﴿سا

 جاء بعدها حرف الباء، والباء من حروف اإلقالب. 

 

 
 (.  7( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:  1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ْلُب ِعنْدا الباا بُِغنٍَّة ..... القا  وا

 

 

*** ..........................(1). 
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:  السرت، تقول: أخفيت اليشء، أي: سرتته.   وهو لغةا

الغنة يف احلر  واصطالحاا: التشديد، مع بقاء  ف  النطق باحلرف بصفة بني اإلظهار واإلدغام، عاٍر عن 

 .  (1) األول

والسني، حروفه:   والقاف،  والشني،  واجليم،  والكاف،  والثاء،  والذال،  )الصاد،  وهي:  عرش:  مخسة 

 (2) والدال، والطاء، والزاي، والفاء، والتاء، والضاد، والظاء(.

 
 كيفيته: 

ا، بل بحالة متوسطة بني اإلظهار واإلدغام،   ا حمضا يتم النطق بالنون الساكنة والتنوين غري مظهرين إظهارا

 مع عدم التشديد يف احلرف الثاِن وبقاء الغنة فيهَم. 

 تنبيهات: 

واإلدغام، فاإلظهار هو: بقاء ذات احلرف )النون الساكنة والتنوين(  ( اإلخفاء هنا وسط بني اإلظهار  1

ا )وذلك عند الراء والالم(، ولذلك فاإلخفاء هنا ذهاب   وبقاء صفته )الغنة(، واإلدغام التام هو: ذهاهبَم معا

 ذات النون والتنوين، وإبقاء صفتهَم وهي الغنة. 

 

 
 (. 9( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 22( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  1)

 (. 17أن يعلمه: )ص: ( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن 2)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ا ذا  ......................... كا

 

ا *** ى بااِقي احلُُروِف  الْخفا لادا
(2) 

ا  ُأِخذا
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  وللتنوين من كلمتْي: أمثلة للنون مع هذه احلروف من كلمة، ومن كلمتْي،

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الصاد )ص(:  -1

ا﴾ يف كلمة:   نُْصورا  [  33]اإلرساء: ﴿ما

وُكْم﴾يف كلمتني:   د   [.  2]املائدة:   ﴿أاْن صا

الساكنة جاء بعدها   النون  الصاد، والسبب كون  الساكنة عند حرف  النون  فاحلكم هنا إخفاء 

 حروف اإلخفاء، وهكذا يقال يف بقية األمثلة. حرف الصاد، والصاد من  

ا﴾التنوين:  ا رصا ْ  [.  16]فصلت:   ﴿ِرحياا رصا

واحلكم هنا إخفاء التنوين عند حرف الصاد، والسبب كون التنوين يف آخر كلمة )رحياا( جاء 

 بعده حرف الصاد، والصاد من حروف اإلخفاء، وهكذا يقال يف بقية األمثلة. 

 والتنوين عند الذال )ذ(: إخفاء النون الساكنة -2

﴾ يف كلمة:    [.  72]الصافات: ﴿ُمنِْذِرينا

ٍر﴾  يف كلمتني:   كا  [.  195]آل عمران:  ﴿ِمْن ذا

﴾ التنوين:  لِكا ا ذا اعا  [. 44]ق:  ﴿رِسا

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الثاء )ث(:  -3

ا﴾ يف كلمة:   نُْثورا  [.  23]الفرقان:  ﴿ما

ٍة﴾  يف كلمتني: را  [.  25]البقرة:   ﴿ِمْن ثاما

﴾ التنوين:  ْوالا ثاِقيالا  [. 5]املزمل:  ﴿قا

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الكاف )ك(:  - 4

﴾يف كلمة:   نُْكُثونا  [.  135]األعراف:   ﴿يا

﴾يف كلمتني:    [.  164]البقرة:  ﴿ِمْن ُكلِّ
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ُروا﴾ التنوين:  فا ا كا ادا  [.60]هود: ﴿عا

 اجليم )ج(: إخفاء النون الساكنة والتنوين عند  -5

ْينااُكْم﴾يف كلمة:    [.  141]األعراف:   ﴿أاْنجا

ُكْم﴾يف كلمتني:   اءا  [.  63]األعراف:  ﴿أاْن جا

ِديٍد﴾ التنوين:  ْلٍق جا  [. 5]الرعد:  ﴿خا

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الشْي )ش(:  - 6

ا﴾ يف كلمة:   نُْشورا  [.  13]اإلرساء:  ﴿ما

اءا  يف كلمتني:    [. 70]البقرة:  ﴾اهللُ ﴿إِْن شا

ُكوٌر﴾ التنوين:  ُفوٌر شا  [.30]فاطر:  ﴿غا

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند القاف )ق(:  -7

لاُبوا﴾ يف كلمة:    [.  62]يوسف:  ﴿اْنقا

اٍر﴾  يف كلمتني:   را  [. 26]إبراهيم: ﴿ِمْن قا

ِريٌب﴾ التنوين:  ِميٌع قا  [. 50]سبأ:   ﴿سا

 الساكنة والتنوين عند السْي )س(: إخفاء النون  -8

اُن﴾ يف كلمة:   ْنسا  [.  28]النساء: ﴿اإْلِ

لاٍة﴾يف كلمتني:    [.  12]املؤمنون:  ﴿ِمْن ُسالا

ُجٍل﴾ التنوين:  لاَما لِرا ُجالا سا را  [. 29]الزمر:  ﴿وا

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الدال )د(: - 9

اداا﴾يف كلمة:    [.  22]البقرة:  ﴿أاْندا
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ابٍَّة﴾ يف كلمتني:    [.  38]األنعام:   ﴿ِمْن دا

اقاا﴾ التنوين:  ا ِدها ْأسا كا  [. 34]النبأ:  ﴿وا

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الطاء )ط(:  - 10

﴾يف كلمة:   نْطُِقونا  [.  63]األنبياء:  ﴿يا

يِّبااِت﴾يف كلمتني:    [. 57]البقرة:   ﴿ِمْن طا

يِّ التنوين:  ا طا ِعيدا  [. 43]النساء:  باا﴾﴿صا

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الزاي )ز(:  -11

نِْزيُل﴾يف كلمة:    [.  2]السجدة:  ﴿تا

اٍل﴾ يف كلمتني:   وا  [.  44]إبراهيم:  ﴿ِمْن زا

ا﴾التنوين:  قا لا ا زا ِعيدا  [.40]الكهف:  ﴿صا

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الفاء )ف(:  -12

 [.  71]النساء:  ﴿اْنِفُروا﴾ يف كلمة:  

اتاُكْم﴾يف كلمتني:   إِْن فا  [.  11]املمتحنة:  ﴿وا

ا﴾ التنوين:  ا فِيها الِدا  [. 14]النساء:  ﴿خا

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند التاء )ت(: -13

﴾يف كلمة:    [.  91]املائدة:  ﴿ُمنْتاُهونا

ا﴾يف كلمتني:   تِها ْ  [.  25]البقرة:   ﴿ِمْن حتا

ِْري﴾التنوين:  نَّاٍت جتا  [.25]البقرة:   ﴿جا

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الضاد )ض(: - 14

نُْضوٍد﴾يف كلمة:    [.  82]هود:  ﴿ما
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 [. 39]األعراف:   ﴿ِمْن فاْضٍل﴾ يف كلمتني:  

ْبناا﴾ التنوين:  ا ُكالًّ رضا  [.39]الفرقان:   ﴿وا

 إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الظاء )ظ(:  -15

﴾يف كلمة:    [.  162]البقرة:   ﴿ُينْظاُرونا

 [.  22]سبأ:  ﴿ِمْن ظاِهرٍي﴾ يف كلمتني:  

﴾ التنوين:   (1)  [.57]النساء: ﴿ظاِلًّ ظاِليالا

 
 

 
 (. 9-8( الربهان يف جتويد القرآن، )ص: 1)

وجه إخفاء النون والتنوين عند هذه األحرف: هو أهنَم مل يقربا من هذه األحرف مثل -

قرهبَم من حروف اإلدغام فيدغَم، ومل يبعدا منها مثل بعدمها من حروف اإلظهار فيظهرا، 

 فأعطيا حكَما متوسطاا بني اإلظهار واإلدغام، وهو اإلخفاء. 

غام فيه تشديد، واإلخفاء ال تشديد فيه، هو أن اإلد الفرق بْي اإلخفاء واإلدغام: -

 .(1)واإلخفاء يكون عند احلرف، واإلدغام يكون يف احلرف
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 استخرْج من اآليات التالية ما فيها من نون ساكنة أو تنوين:

  يلا ِمنا
ِ
ء ٓ نِٓي إرِساٰ يناا با د ناجَّ قا لا اِب ٱوا ذا ونا إِنَّهُ  ِهنيِ ملُ ٱ لعا انا  )*( ِمن فِرعا الِيا كا نا  عا فنِيا )*( ملُرِس ٱ مِّ

ِد  قا لا ُمٱوا هناٰ ٰ  خرتا ىلا ىلا ِعل عا نا لٱٍم عا يناُٰهم مِّ اتا ءا لاِمنيا )*( وا ِت ٱعاٰ ا ألٓياٰ ٓؤ فِيهِ  ما لاٰ  با
ِ
آء ُؤلا ٓ بنٌِي )*( إِنَّ هاٰ ْا م 

ُتناا  وتا ياُقوُلونا )*( إِن ِهيا إاِلَّ ما ٰ ٱلا ا ألُوىلا ما أُتوْا بِ ناح وا ينا )*( فا ِ ِدِقنيا ُن بُِمنرشا آِئناآ إِن ُكنُتم صاٰ  ابا

 .[36: 30]سورة الدخان: 

 تنوين كرس تنوين فتح تنوين ضم نون ساكنة

    ِمنْ 
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 تستوعَب تلخيَص أحكام النون الساكنة والتنوين من خالل اجلداول التالية:

 

 مثال تعريفه حروفه النوع املسألة

أحكام 

النون 

الساكنة 

 والتنوين

 أ ه ح خ ع غ اإلظهار

إخراج كل حرف من خمرجه من 

غري غنة كاملة يف احلرف املظهر، 

ول تشديد، وُيسمى اإلظهار 

 احللقي

 ََينَْأْون 

 ٌَعلِيٌم َحكِيم 

 اإلدغام

 بغنة: ي ن م و
النطق باحلرفْي حرفا واحدا مع 

 غنة
 َمْن َيُقوُل 

 بغري غنة: ل ر
النطق باحلرفْي حرفا واحدا 

 بدون غنة
 ُِمْن َلُدْنه 

 ب اإلقالب

جعل حرف مكان آخر مع 

مراعاة الغنة واإلخفاء يف احلرف 

 املقلوب

ْنبِْئُهمْ أ 

 ََأْن ُبوِرك 

 باقي احلروف اإلخفاء
حالة من اللفظ بْي اإلظهار 

 واإلدغام

ا  َمنُْصورا

 ْوُكم  َأْن َصدُّ
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 .  (1)امليم الساكنة هي اخلالية من احلركة، كميم )ملْ( و)كْم( و)منكْم( و)لكْم(

 اللينة ثالثة أحكام: هلا قبل حروف اهلجاء غري األلف  

 

وُيسمى إخفاءا شفوياا، خلروج حرفاه من الشفة، ومها امليم والباء، بخالف اإلخفاء مع النون الساكنة  

 والتنوين، فُيسمى إخفاءا حقيقياا، وقد تقدم تعريفه. 

ويكون عند حرف واحد هو الباء وتصحبه مع ذلك الغنة، فإذا جاءت ميٌم ساكنة، ووقع بعدها حرف   

 الباء، فيكون حكمها اإلخفاء.

 
 (. 10( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 25( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  1)

اإلخفاء الشفوي

مع حرف الباء

اإلدغام الشفوي

مع حرف امليم

اإلظهار الشفوي

مع بقية احلروف
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﴾ مثل: (1) اِرُزونا ْوما ُهْم با ٍة﴾ [ و16]غافر:  ﴿يا ْيِهْم هِباِديَّ  [. 35]النمل:   ﴿إِلا

فاحلكم هنا يف املثالني إخفاء امليم الساكنة عند حرف الباء، والسبب كون امليم الساكنة جاء بعدها حرف  

 والباء من حروف اإلخفاء الشفوي. الباء،  

ووجه اإلخفاء: أهنَم ملا اشرتكا يف املخرج، وجتانسا يف بعض الصفات، ثقل اإلظهار املحض، واإلدغام 

 . (2)املحض، فعدل إىل اإلخفاء

بغنة   إدغاماا  ُيسمى  كَم  مثلني صغريا  إدغام  وُيسمى  الشفة،  من  حروفه  شفوياا خلروج  إدغاماا  ُيسمى 

 ، وقد تقدم تعريفه. (3) كذلك، ويلزم اإلتيان بكَمل التشديد، وإظهار الغنة يف ذلك

نحو:    تقدم  كَم  امليم أصلية،  أكانت هذه  مثلها، سواء  ميم  اويكون عند  يِف  ا  ما ُكْم  لا لاقا    أْلاْرِض﴾ ﴿خا

[ فاحلكم هنا إدغام امليم الساكنة عند حرف امليم، والسبب كون امليم الساكنة جاء بعدها حرف  29]البقرة:  

ا.  ا شفويا  امليم، وامليم من حروف اإلدغام الشفوي فيكون احلكُم إدغاما

 
 (. 7( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:  1)

 (. 10والربهان يف جتويد القرآن، )ص: ( 25( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  2)

 (. 10( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 27( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  3)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

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

 

***  ْ أاْخِفنيا  ................ وا

ى   أملِْْيما إِْن تاْسُكْن بُِغنٍَّة لادا

 

ا *** ىلا املُْختااِر ِمْن أاْهِل األدا  عا
ٍ
اء  (1)با
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إ فيجب  الشفة،  ا؛ خلروج حروفه من  ا شفويا إظهارا بقية  وُيسمى  الساكنة من غري غنة عند  امليم  ظهار 

 األحرف، وهي ستة وعرشون حرفاا، من اهلمزة إىل الياء، ما عدا حريف امليم والباء. 

(1) 

 

﴾ويكون يف كلمة، نحو:   ﴾[ ويف كلمتني نحو: 17]الروم:  ﴿ُُتُْسونا تَُّقونا ُكْم تا لَّ عا  [.  21]البقرة:  ﴿لا

فاحلكم هنا يف املثالني إظهار امليم الساكنة عند حرف السني يف املثال األول، وعند حرف التاء يف املثال  

 وهذان احلرفان من حروف اإلظهار الشفوي . الثاِن، والسبب كون امليم الساكنة جاء بعدها هذان احلرفان،  

فتظهر امليم الساكنة إذا وقع بعدها حرف من هذه احلروف الستة والعرشين، مع مراعاة شدة إظهار امليم  

.  (2) الساكنة، عند الواو والفاء، أكثر من غريمها من احلروف؛ الحتادها يف املخرج مع الواو، وقرهبا فيه مع الفاء

الِّنيا مثاهلا عند الواو:   الا الضَّ ْيِهْم وا لا ٍت [  ومثاهلا عند الفاء:  7]الفاحتة:    عا ُهْم يِف ُظُلَما كا را تا  [. 17]البقرة:    وا

 
 (. 7( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:  1)

 (. 10( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 29( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  2)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

هْناا ِعنْدا بااِقي األاْحُرِف  أْظِهرا  وا

 

ْتاِفي *** ا أْن ختا فا اٍو وا ى وا ْر لادا اْحذا  (1)وا
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يقسم املعلم الطالب إىل ثالث جمموعات؛ ويسند لكل جمموعة منهم حكَم من أحكام امليم 

مسابقة ملدة مخس دقائق فقط: أي جمموعة منهَم يمكنها أن الساكنة؛ ثم يقيم املعلم بني الطالب 

 تستخرج أكرب عدد من األمثلة عىل احلكم املسند هلا من املصحف.

 ...................................... عدد األمثلة املجمعة من املجموعة األوىل:

 ...................................... عدد األمثلة املجمعة من املجموعة الثانية:

 ...................................... عدد األمثلة املجمعة من املجموعة الثالثة:

 

 تستوعَب تلخيَص أحكام امليم الساكنة من خالل اجلداول التالية:       

 

 مثال تعريفه حروفه النوع املسألة

أحكام امليم 

 الساكنة

اإلدغام 

الشفوي   

 )املتَمثل(

 م
إدغام امليم الساكنة بامليم 

 املشددة يف كلمة أخرى

 ا يِف ُكْم ما لاقا لا خا

 اأْلاْرضِ 

اإلخفاء 

 الشفوي
 ب

إذا وقع حرف الباء بعد 

 امليم الساكنة أخفيت امليم
 ٍة ْيِهْم هِباِديَّ  إِلا

اإلظهار 

 الشفوي

باقي 

 احلروف

الساكنة جيب إظهار امليم 

إذا وقع بعدها باقي 

احلروف، ويكون أشد 

 إظهارا عند الواو والفاء

 ُُتُْسونا 

 تَُّقونا لَُّكْم تا عا  لا
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ك، وقد أدغم     األول يف الثاِن،  عبارة عن حرفني، متَمثلني، أوهُلَم ساكن، والثاِن متحرِّ

ا، ويكتب هكذا )ّن(، )ّم(. دا ا مشدَّ ا واحدا  (1) فصارا حرفا

  
( وللتخفيف يتم إدغام النونني، وإظهار الغنة حال النطق  ( هي يف األصل هكذا )إْن نا فمثالا كلمة )إِنَّ

( وللتخفيف يتم إدغام امليمني، وإظهار الغنة حال النطق هبَم.   ا( وهي يف األصل )أْم ما  هبَم. وكلمة )أمَّ

 ألصبع، أو بسطه.  جيب غنهَم مقدار حركتني. واحلركة: كقبض ا

لا للسان فيه.   والغنة لغة:  صوت َيرج من اخليشوم، ال عما

صوت لذيذ، مركب يف جسم النون وامليم، فهي ثابتة فيهَم مطلقاا؛ إال أهنا يف املشدد أكمل    واصطالحاا: 

 . (2)منها يف املدغم

 
 (. 7( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:  1)

 (. 10 -9( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 31( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  2)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ِمنْ   وأاْظِهِر الُغنَّةا ِمْن ُنوٍن وا

 

ا ..... *** دا ا ُشدِّ ا ما ِمْيٍم إِذا
(1) 
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 متوسطتْي، أو متطرفتْي:امليم والنون املشددتان قد تكونان  -1

نِّيِهمْ  مثال عىل النون املشددة املتوسطة: ُيما  .[120]النساء:  وا

ةا مثال عىل امليم املشددة املتوسطة:  اِحدا ةا وا  [. 213]البقرة:  ُأمَّ

 . إِنَّ مثال عىل النون املشددة املتطرفة: 

مَّ مثال عىل امليم املشددة املتطرفة:   . عا

 : وقد تكونان يف اسم، أو فعل، أو حرف -2

 مثال عىل النون املشددة يف األسامء واألفعال واحلروف:

النَّاِس﴾يف األسامء:   نَِّة وا  [. 119]هود:  ﴿ِمنا اجْلِ

﴾يف األفعال:   ُمن ونا نَّ  [ 17]احلجرات:  ﴿يا ْد ما قا  [. 164]آل عمران:   ﴾ اهللُ﴿لا

. يف احلروف:  ، لكنَّ  إنَّ أنَّ

 مثال عىل امليم املشددة يف األسامء واألفعال واحلروف:

ُسوُل   يف األسامء: ٌد را  .[29]الفتح:  ﴾اهللِ ﴿حُمامَّ

مَّ هِباا﴾  يف األفعال: ها ْت بِِه وا َّ  [ 24]يوسف:  ﴿مها

 أّما ثّم.  يف احلروف:
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  :دتنيخالصة أحكام النون وامليم املشد

ب إظهار الغنَّة فيهَم عند النطق  إذا أتت النون وامليم مشددتني يف القرآن الكريم، وجا

هبَم، وهذا هو ُحكُمهَم، وُيطلاق عىل كل  منهَم يف هذه احلالة حرُف غنَّة مشدد، أو حرف 

نُوا﴾ ]البقرة:  نَّ مثل: ﴿إِ  أغن. ِذينا آما أا 62الَّ ا[ ﴿فا ْن أاْعطاى﴾ ]الليل:  مَّ  [.5ما

 

 

استخرْج من اآليات التالية النون وامليم املشددتْي؛ ثم اذكر احلكم والسبب عىل غرار املثال األول يف 

 اجلدول التايل:

ٍة ِمْن طِنٍي  لا انا ِمْن ُسالا ْنسا ْقناا اإْلِ لا ْد خا قا لا ِكنٍي )12)وا اٍر ما را ةا يِف قا ْلنااُه ُنْطفا عا ةا 13( ُثمَّ جا ْقناا الن ْطفا لا ( ُثمَّ خا

ْأنااهُ  َْما ُثمَّ أاْنشا ا اْلِعظااما حلا ْونا سا ا فاكا ةا ِعظااما ْقناا املُْْضغا لا ةا فاخا ةا ُمْضغا لاقا ْقناا اْلعا لا ةا فاخا لاقا كا اهللَُّ  عا تاباارا را فا ا آخا ْلقا خا

ُن اخْلا  لِكا ملاايُِّتونا )14الِِقنيا )أاْحسا ْعدا ذا ُثونا )15( ُثمَّ إِنَُّكْم با ِة ُتْبعا ْوما اْلِقيااما ْقناا 16( ُثمَّ إِنَُّكْم يا لا ْد خا قا لا ( وا

افِِلنيا ) ِن اخْلاْلِق غا ا ُكنَّا عا ما اِئقا وا ْبعا طارا ُكْم سا ْوقا ٍر فا 17فا دا اءا بِقا  ما
ِ
ء َما ْلناا ِمنا السَّ أاْنزا نَّاُه يِف اأْلاْرِض ( وا أاْسكا

اِدُرونا ) قا اٍب بِِه لا ها ىلا ذا إِنَّا عا ٌة 18وا ثرِيا اِكُه كا وا ا فا ُكْم فِيها أاْعنااٍب لا نَّاٍت ِمْن ناِخيٍل وا ُكْم بِِه جا ا لا ْأنا ْنشا
أا ( فا

ْأُكُلونا ) ا تا ِمنْها  (19: 12)املؤمنون  )19وا

 السبب احلكم النون وامليم املشددتني

 وجود امليم املشددة إظهار الغنة بمقدار حركتني ثم
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 :النون وامليم املشددتْي من خالل اجلداول التاليةتستوعَب تلخيَص أحكام        

 

 مثال احلكم املفهوم املسألة

أحكام النون 

 وامليم املشددتني

 

عبارة عن حرفني، 

متَمثلني، أوهُلَم ساكن، 

ك، وقد  والثاِن متحرِّ

أدغم األول يف الثاِن، 

ا  ا واحدا فصارا حرفا

ا، ويكتب هكذا  دا مشدَّ

 )ّن(، )ّم(.

جيب غنهَم مقدار حركتني. 

واحلركة: كقبض األصبع، أو 

 بسطه. 

والغنة لغة: صوت َيرج من 

لا للسان فيه.  اخليشوم، ال عما

 

 ةا اِحدا ةا وا  ُأمَّ

 [.213]البقرة: 
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ق بْي النون  :  1س ضع كل مفردة من املفردات يف القائمة التالية يف مكاهنا املناسب يف اجلدول التايل هلا؛ لتبْي الفرِّ

 الساكنة والتنوين.

 )ثابتة يف اللفظ واخلط، ثابتة يف اللفظ فقط، ثابتة يف الوقف والوصل، ثابتة يف الوقف فقط، أصلية، زائدة(.

 التنوين النون الساكنة  م

1   

2   

3   

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ فيام ييل: ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب): 2س

 ( )      يقع التنوين يف وسط الكلمة وآخرها.  (أ

 ( )      النون الساكنة نون خالية من احلركة. ( ب

 ( )       يلفظ التنوين عند الوقف. ( ج

 ( )     مجعت حروف اإلدغام بغري غنة يف حروف )ينمو( ( د

 ( )   العلة يف إظهار النون والتنوين عند أحرف اإلظهار: قرب املخرج.  (ه

 ( )    ُيسمى اإلدغام الشفوي شفوياا خلروج حروفه من الشفة. ( و

ب إظهار الغنَّة فيهَم عند  (ز  إذا أتت النون وامليم مشددتني يف القرآن الكريم، وجا

 ( )         النطق هبَم.  
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تعاىل:    :3س اهلل  َوَجاَدلُ قال  لَِيْأُخُذوُه  ْم  بَِرُسوهِلِ ٍة  ُأمَّ ُكلُّ  ْت  َوََهَّ َبْعِدِهْم  ِمْن  َواأْلَْحَزاُب  ُنوٍح  َقْوُم  َقْبَلُهْم  َبْت  وا َكذَّ

ْم َفَكْيَف َكاَن  قَّ َفَأَخْذُُتُ  . [5]غافر:  ِعَقاِب بِاْلَباطِِل لُِيْدِحُضوا بِِه احْلَ

 استخرج من اآلية السابقة امليم الساكنة وامليم املتحركة. 

 الكلَمت التي حتتوي عىل ميم متحركة  الكلَمت التي حتتوي عىل ميم ساكنة

  

  

  

  

 

 ما الفرق بْي اإلخفاء احلقيقي واإلخفاء الشفوي؟ :4س

 اإلخفاء الشفوي اإلخفاء احلقيقي

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

ق بني احلروف اهلجائية واحلروف األبجدية من ناحية العدد والرتتيب؛ وذلك يف بطاقة  فرِّ

 .مستقلة لكل منهَم؛ ثم ضعهَم يف ملف إنجازك
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 3  

 

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

يطبق أثناء تالوته أحكام النون الساكنة والتنوين -

 عىل جزئي )تبارك وعم(.

-.  يطبق أحكام امليم الساكنة عىل جزئي تبارك  وعمَّ

يطبق أحكام الغنة يف النون وامليم املشددتني عىل -

 .جزئي تبارك وعمَّ 

 خمرجات التعلم
 

، تالوة صحيحة  تالوة تطبيقية عىل جزئي تبارك وعمَّ

 .خالية من اخلطأ واللحن

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية



(73) 

 

 
 

 

 

 
 

اخلطأ   - من  خالية  صحيحة  تالوة  فيتلوه  ؛  وعمَّ تبارك  جزءي  من  مالئَم  مقطعا  املعلم  َيتار 

 واللحن؛ جهرا أمام الطالب، أو يستعني املعلم بتسجيل صويت ألحد القراء املجيدين يف ذلك.  

يستعرض املعلم مع الطالب خالصة الوحدة السابقة ِما جيب عليهم أن يتذكروه من قواعد أو   -

 أحكام يلزمهم التطبيق عليها يف هذه الوحدة.   

َيتار الطالب مقطعاا مالئَما من جزءي تبارك وعمَّ ألحد املقرئني ويستمع له بشكل مركز، ثم  -

 . يطبق القراءة بعد ذلك

 

 

ة.  ْمِريَّ  يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات زا

َيتار املعلم بعض الكلَمت واآليات التي حتتوي عىل قاعدة الوحدة السابقة من سور جزءي تيارك    -

؛ ثم يوزعها عىل املجموعات  . وعمَّ
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بقية يقرأ املعلم الكلمة أو اآلية ويطلب من املجموعة الرتديد خلفه عدة مرات، ويفعل يف  -

 املجموعات مثل ذلك.

يمكن أن يتدرب الطالب عىل النطق الصحيح ألحكام النون وامليم الساكنة والتنوين والنون  -

وامليم املشددة من خالل ترديدهم الكلَمت واآليات خلف املعلم أوالا؛ ثم الرتديد الفردي أمام 

 األقران بعد ذلك.

ويمكن أن يتدرب الطالب عىل النطق الصحيح ألحكام النون وامليم الساكنة والتنوين والنون  -

 وامليم املشددة من خالل ترديدهم الكلَمت واآليات خلف مقرئ، ثم الرتديد الفردي بعد ذلك.  

 

 

خالية من اخلطأ يتلو الطالب من املصحف بالتتابع جزءي تبارك وعمَّ تالوة صحيحة جمودة 

 .واللحن؛ يراعون فيها صواب أحكام النون وامليم الساكنة والتنوين والنون وامليم املشددة

 

 

يقوم املعلم بمتابعة قراءة كل طالب عىل حدة أثناء التطبيق وتوجيهه الكتشاف اخلطأ يف نطق 

وامليم املشددتني؛ وال يلجأ للتصويب املبارش أحكام النون وامليم الساكنتني والتنوين، والنون 

إال يف حالة عدم استطاعة الطالب اكتشاف اخلطأ بعد اإلشارة إليه بوجوده؛ ثم يقوم املعلم 

بعد االنتهاء من الطالب مجيعا بتذكريهم ببعض قواعد أحكام النون وامليم الساكنتني والتنوين 

 ة.والنون وامليم املشددتني؛ ببساط
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

  .يرشح مفهوم املد والقرص - -

 يبني أقسام املد وحروفه.  -

 .يفرق بني املد األصيل والفرعي -

 .يطبق أحكام املدود أثناء التالوة -

 خمرجات التعلم
 

 أنواع املدود وأحكامها:

 .مفهوم املد والقرصأول: 

 ا: أقسام املد:ثانيا 

القسم األول: املد الطبيعي )األصيل(:  حروفه -

 وأمثلته. 

 القسم الثاِن: املد الفرعي. -

 ثالثا: أنواع املد الفرعي: 

 الواجب )املتصل(.-

 اجلائز: املنفصل، العارض للسكون، البدل -

 الالزم.-

 رابعا: أقسام املد الالزم:

لالزم الكلمي: املد الالزم القسم األول: املد ا-

 الكلمي املثقل، املد الالزم الكلمي املخفف.

القسم الثاِن: املد الالزم احلريف: املد الالزم -

 احلريف املثقل، املد  احلريف املخفف

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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  اهللِ بِْسِم    ثم قرأ:  "كانت مداا "؟ فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصُسئل أنس بن مالك ريض اهلل عنه كيف كانت قراءة النبي   

ِحيمِ  ْْحاِن الرَّ  . (1) يم[ يمد ببسم اهلل، ويمد بالرْحن، ويمد بالرح1]الفاحتة:   الرَّ

فقراءة القرآن بطريقة صحيحة، وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وإظهار معاِن كالم اهلل تعاىل؛ هو   

من االهتَمم بالقرآن الكريم واالعتناء به وحتسني قراءته وفق ما أنزله اهلل تعاىل عىل نبينا حممد عليه الصالة  

 والسالم. 

 . ود بأنواعهاومن خالل هذه الوحدة سنتعرف عىل األحكام التفصيلية للمد

 

 

 (ان  ي ذ  و أ  ، ان  يت  و و أ  ، اه  يح  و ن  )
ل الكلَمت امللونة السابقة؛ ثم بنيِّ ماذا تالحظ فيها؟   تأمَّ

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

 ماذا تسمى األحرف امللونة باللون األْحر؟ 

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

 

  

 
 (. 5046( أخرجه البخاري برقم )1)
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﴾مطلق الزيادة؛ لقوله تعاىل:   املد لغة: باننِيا اٍل وا ُيْمِدْدُكْم بِأاْموا  [ أي: يزدكم.  12]نوح:    ﴿وا

 إطالة الصوت بحرف من أحرف املد الثالثة.    واصطالحاا:

يااِم﴾: احلبس؛ لقوله تعاىل:  وهو لغة،  واملد يقابله القرص
اٌت يِف اخْلِ ْقُصورا [ أي:  72]الرْحن:    ﴿ُحوٌر ما

 . (1) إثبات حرف املد من غري زيادة واصطالحاا:حمبوسات فيها. 

 
   

 

املد الطبيعي )األصيل(، هو املد الطبيعي الذي ال تقوم ذات احلرف إال به، وال يتوقف عىل سبب، من 

 مهز، أو سكون، بل يكفي فيه وجود أحد أحرف املد الثالثة.  

 
 (. 24القرآن، )ص: ( والربهان يف جتويد 41( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  1)

املد الفرعي(األصيل)املد الطبيعي 

 بنيِّ املد فيَم ييل:

آءا ٱوا  ما  :..................................................................................لسَّ

آ نا ْبدا : .............................................................................. عا  أاي وبا

آ آ:................................................... إِلَّ  .................................أانَّما
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ألٌف   ومقداره:  مقداره  عن  ينقص  وال  فيه،  يزيد  ال  السلمية  الطبيعة  صاحب  ألن  طبيعياا؛  وسمي 

 .  (1) مقدار قبض األصبع، أو بسطه مثاله: )قال، يقول، قيل(واأللف: حركتان واحلركة: 

 
(2 ) 

املد   عىل  الزائد  املد  هو  الفرعي:  املد  مفهوم 

 الطبيعي؛ لسبب من األسباب اآليت ذكرها.  

 : أنواع املد التي سببها اهلمز

تعاىل:  • قوله  اءا    املتصل: ك)جاء( يف  ا جا إِذا فا

ُلُهمْ   [.34]األعراف:  أاجا

اا    واملنفصل: ك)يا أهيا( يف قوله تعاىل:   • ا أاهي  يا

بَُّكمُ النَّاُس    .[21]البقرة:  اْعُبُدوا را

َُيااِدُعونا    والبدل: ك)آمنوا( يف قوله تعاىل:  •

نُوا  اهللا ِذينا آما الَّ  [.9]البقرة:  وا

 
 (. 24( الربهان يف جتويد القرآن، )ص: 1)

 (.41( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  2)

 أحرف املد ثالثة، وهي: 

 وال تكون إال ساكنة، وال يكون  ما قبلها إال مفتوحاا، مثل كلمة )قال(. :األلف •

 .(1)الواو: الساكنة، املضموم ما قبلها، مثل: )يُقْول( •

 الياء: الساكنة، املكسور ما قبلها، مثل كلمة )ِقْيل(. •

اْ وقد اجتمعت حروف املد الثالثة يف قوله تعاىل:   [.49]هود:  ُنْوِحْيها

 

 

اهلمز 

(لثالثة أنواع)

املد املتصل

املد املنفصل

مد البدل

السكون 

(لنوعني)

العارض 

للسكون

الالزم
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 : أنواع املد التي سببها السكون

اكا ناْستاِعنيُ العارض للسكون: ك)نستعني( يف قوله تعاىل:  • إِيَّ ْعُبُد وا اكا نا  [. 5]الفاحتة:  إِيَّ

 ي واحلريف( كَم سيأيت. م والالزم بأنواعه )الكل •

 

 

(1 ) 

 . الواجب )املتصل(: 1

فالواجب له نوع واحد، وهو املد املتصل وهو ما جاء فيه بعد حرف املد: مهز متصل به، يف كلمة واحدة،  

 مثل:  

 
 (. 7( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:  1)

؛ ثم 61إىل اآلية  40افتح املصحف الورقي أو اإللكرتوِن عىل سورة الصافات من اآلية 

 استخرج ثالثة أمثلة للمدود، ثم دوهنا يف اجلدول التايل:

 املد الفرعي املد األصيل )الطبيعي(

  

  

  

 

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

اِجٌب أاتاى وا املاد  الاِزٌم وا  وا

 

باتاا *** قارْصٌ ثا ْهوا وا اِئٌز وا جا  (1)وا
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﴾
ِ
ء َما ْرٌق  يف قوله تعاىل: ﴿السَّ با ْعٌد وا را ٌت وا  فِيِه ُظُلَما

ِ
ء َما يٍِّب ِمنا السَّ صا  [. 19]البقرة:   أاْو كا

مهز، واهلمز سبب من أسباب املد الفرعي، وألن  فاأللف يف كلمة )السَمء( من أحرف املد وقع بعدها  

 اهلمز جاء بعد حرف املد متصالا به يف كلمة واحدة؛ فاملد هنا مدٌّ واجب متصل بمقدار أربع أو مخس حركات. 

﴾ اِب يف قوله تعاىل:  ﴿ُسوءا ذا  [.49]البقرة:   ياُسوُموناُكْم ُسوءا اْلعا

( من أحرف املد وقع   بعدها مهز، واهلمز سبب من أسباب املد الفرعي، وألن اهلمز  فالواو يف كلمة )ُسوءا

 جاء بعد حرف املد متصالا به يف كلمة واحدة، فاملد هنا مد واجب متصل بمقدار أربع أو مخس حركات.

ُروايف قوله تعاىل:  ﴿ِسيئاْت﴾  فا ِذينا كا ةا ِسيئاْت ُوُجوُه الَّ أاْوُه ُزْلفا لاَمَّ را  [.27]امللك:   فا

 كلمة )ِسيئاْت( من أحرف املد وقع بعدها مهز، واهلمز سبب من أسباب املد الفرعي، وألن  فالياء يف

 اهلمز جاء بعد حرف املد متصالا به يف كلمة واحدة، فاملد هنا مدٌّ واجب متصل بمقدار أربع أو مخس حركات. 

 يف مقدار هذه الزيادة.  : الوجوب؛ إلمجاع القراء عىل مده، زيادة عىل املد الطبيعي، وإن تفاوتوا وحكمه

ُيمد: ست حركات.   إذا وقف عليه فإنه  فحفص يمده مقدار أربع حركات أو مخس يف الوصل وأما 

 وأقل ما ُنقل فيه ثالث حركات. 

 وُسمي متصالا التصال اهلمزة بحرف املد يف كلمة واحدة.  

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

لا  ـــْ ب اءا قا ـــا ٌب إْن ج ـــِ اج وا ةِ وا زا ْ ـــا  مه

 

ا  ــــا الا إِْن مُجِع ةِ  (1)ُمتَّصــــِ ــــا  بِِكْلم
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(1)   

 . اجلائز: 2

 واجلائز: له أنواع كثرية، نذكر منها ثالثة أنواع: 

 وهو ما جاء فيه بعد حرف املد مهز، منفصل عنه يف كلمة أخرى، مثل:   األول: املنفصل:

( كَم يف قوله تعاىل:  ْيكا )بَِما ُأْنِزلا ِذينا ُيْؤِمنُونا بَِما ُأْنِزلا إِلا الَّ  [. 4]البقرة:  وا

( من أحرف املد وقع بعدها مهز، واهلمز سبب من أسباب املد   الفرعي، وألن اهلمز  )فاأللف يف )بَِما ُأْنِزلا

 جاء بعد حرف املد منفصالا عنه يف كلمة أخرى، فاملد هنا مدٌّ جائز منفصل بمقدار أربع أو مخس حركات.

نَّا( كَم يف قوله تعاىل: اُلوا آما نَّا  )قا اُلوا آما نُوا قا ِذينا آما ُقوا الَّ ا لا إِذا  [. 14]البقرة:   وا

نَّا( من أحرف املد اُلوا آما وقع بعدها مهز، واهلمز سبب من أسباب املد الفرعي، وألن اهلمز    فالواو يف )قا

 جاء بعد حرف املد منفصالا عنه يف كلمة أخرى، فاملد هنا مدٌّ جائز منفصل بمقدار أربع أو مخس حركات.

يِف أاْنُفِسُكْم( كَم يف قوله تعاىل:   ونا )وا يِف أاْنُفِسُكْم أافاالا ُتْبرِصُ  [. 21]الذاريات:  وا

أاْنُفِسُكْم( من أحرف املد وقع بعدها مهز، واهلمز سبب من أسباب املد الفرعي، وألن  فال يِف  ياء يف )وا

 
 (. 8( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

ح املد املتصل يف الكلَمت اآلتية يف اجلدول التايل:  وضِّ

 التوضيح الكلمة

  جاء

  السوء

  النيسء
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أو مخس  أربع  بمقدار  منفصل  جائز  مدٌّ  هنا  فاملد  أخرى،  كلمة  عنه يف  منفصالا  املد  بعد حرف  جاء  اهلمز 

 حركات. 

 د بمقدار أربع حركات.اجلواز؛ جلواز قرصه ومده. القرص بمقدار حركتني، وإما امل وحكمه:

 

(1) 

وهو ما جاء فيه بعد حرف املد، أو اللني، سكون عارض، يف حالة الوقف    العارض للسكون:  الثاين:

 فقط، نحو: 

(: يف قوله تعاىل: املانِيا املانِيا  )اْلعا بِّ اْلعا  [. 2]الفاحتة:  احْلاْمُد هللَِِّ را

( من أحرف املد وقع بعدها سكون عارض حال الوقف، والسكون سبب من أسباب   املانِيا فالياء يف )اْلعا

 
 (. 8قدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: ( ينظر: منظومة امل1)

﴾ ]األنعام:  قاعدة: اءا  ما
ِ
ء َما لا ِمنا السَّ ان متصالن، مثل: ﴿أاْنزا [ ال جيوز 99إذا اجتمع مدَّ

ان منفصالن، مثل: ﴿بَِما ُأْنِزلا  مد أحدمها دون اآلخر، بل جتب التسوية، وكذلك إذا اجتمع مدَّ

﴾ ]البقرة:  ْبِلكا ا ُأْنِزلا ِمْن قا ما ْيكا وا للمد املنفصل؛ ففيه  [. فعىل عىل سبيل املثال بالنسبة4إِلا

وجهان: إما القرص بمقدار حركتني، وإما املد بمقدار أربع حركاٍت؛ فإن قرأُت بالقرص فيلزم 

ا  أن أقرأه كذلك يف مجيع املواضع املختلفة، وإن قررُت القراءة باملد؛ فينبغي االلتزام بذلك أيضا

 البعض اآلخر. يف مجيع املواضع املختلفة؛ فال أقرص يف بعض املواضع، وأمد يف 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ِصالا  ا أاتاى ُمنْفا ائٌز إِذا جا  وا

 

 ..................................(1) 
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 املد الفرعي، فاملد هنا حال الوقف مدٌّ عارض للسكون بمقدار حركتني أو أربع أو ست حركات. 

اكا ناْستاِعنيُ و)ناْستاِعنُي(: يف قوله تعاىل:  إِيَّ ْعُبُد وا اكا نا  [. 5]الفاحتة:  إِيَّ

أسباب  فالياء يف )ناْستاِعنُي( من أحرف املد وقع بعدها سكون عارض حال الوقف، والسكون سبب من  

 املد الفرعي، فاملد هنا حال الوقف مدٌّ عارض للسكون بمقدار حركتني أو أربع أو ست حركات. 

ْيٍت(: يف قوله تعاىل:  ْيٍت ِمنا املُْْسِلِمنيا و)با رْيا با ا غا ْدناا فِيها جا  [.36]الذاريات:  فاَما وا

ْيٍت( من أحرف اللني وقع بعدها سكون عارض حال الوقف،   والسكون سبب من أسباب  فالياء يف )با

 املد الفرعي، فاملد هنا حال الوقف مدٌّ لني بمقدار حركتني أو أربع أو ست حركات. 

ْوٌف(: يف قوله تعاىل: ْوٍف  و)خا ناُهْم ِمْن خا آما ُهْم ِمْن ُجوٍع وا ما ِذي أاْطعا  [. 4]قريش:  الَّ

الوقف، حال  عارض  سكون  بعدها  وقع  اللني  أحرف  من  ْوٌف(  )خا يف  من    فالواو  سبب  والسكون 

 أسباب املد الفرعي، فاملد هنا حال الوقف مدٌّ لني بمقدار حركتني أو أربع أو ست حركات. 

آٍب(: يف قوله تعاىل:  آٍب و)ما ُحْسُن ما ُْم وا احِلااِت ُطوباى هلا ِمُلوا الصَّ عا نُوا وا ِذينا آما  [. 29]الرعد:  الَّ

آٍب( من أحرف املد وقع بعدها سكون  عارض حال الوقف، والسكون سبب من أسباب    فاأللف يف )ما

 املد الفرعي، فاملد هنا حال الوقف مدٌّ عارض للسكون بمقدار حركتني أو أربع أو ست حركات. 

مداا   لو وصل لصار  الوقف؛ ألنه  نتيجة  للسكون،  الكلمة  لتعرض احلرف األخري يف  وُسمي عارضاا 

 طبيعياا. 

 حركتني، واملد  ما يشمل: التوسط أربع، والطول: ست.   اجلواز، جلواز قرصه، ومده، فالقرص  وحكمه:

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

الا  *** .....                  ............................. ا ُمْسجا ْقفا ُكوُن وا ضا الس  را أاْو عا
(1) 
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 وهو ما تقدم فيه اهلمز عىل حرف املد، نحو:   الثالث: البدل:(1)

نُوا  اهللا َُيااِدُعونا   )ءامنوا( يف قوله تعاىل: ِذينا ءاما الَّ   [. 9]البقرة:  وا

حركتني   بمقدار  يمد  بدل  مد  فهو  وبالتايل  اهلمز،  وسبقه  )ءامنوا(  كلمة  يف  األلف  هو  املد  فحرف 

 كالطبيعي يف رواية حفص عن عاصم. 

كلمة )ءامنوا( من أحرف املد وقع قبلها مهز، واهلمز سبب من أسباب املد الفرعي؛ وألن  فاأللف يف  

 اهلمز جاء قبل حرف املد، فاملد هنا مد  بدل بمقدار حركتني. 

ا  )إيَمناا( يف قوله تعاىل: نا ُهْم إِيَما ادا ْوُهْم فازا ُكْم فااْخشا اُعوا لا ْد مجا  [.173]آل عمران:  قا

يَمناا( من أحرف املد وقع قبلها مهز، واهلمز سبب من أسباب املد الفرعي، وألن اهلمز  فالياء يف كلمة )إ 

 جاء قبل حرف املد فاملد هنا مد  بدل بمقدار حركتني.

ِذينا ُأوُتوا اْلِكتاابا )أوتوا( يف قوله تعاىل:   ِريٌق ِمنا الَّ باذا فا  [. 101]البقرة:   نا

وقع قبلها مهز، واهلمز سبب من أسباب املد الفرعي، وألن اهلمز    فالواو يف كلمة )أوتوا( من أحرف املد

 جاء قبل حرف املد فاملد هنا مد  بدل بمقدار حركتني.

وُسمي بدالا إلبدال حرف املد من اهلمز، فإن أصل )آمنوا(  )أامنوا( أبدلت اهلمزة الثانية ألفاا من جنس  

 لها )ءايَمناا( و)أوتوا( أصلها )ءاتوا(.  حركة ما قبلها، عىل القاعدة، وهكذا: )إيَمناا( أص 

 اجلواز لقرصه حركتني جلميع القراء، وجواز مده لورش خاصة.   حكمه:

 
 (. 8( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)
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 . املد الالزم:3

 وهو ما جاء فيه بعد حرف املد سكون الزم، يف كلمة، أو حرف، وصالا ووقفاا، نحو:  

ُة( يف قوله تعاىل: اخَّ ةُ  )الصَّ اخَّ ِت الصَّ اءا ا جا إِذا  [. 33]عبس:  فا

ُة( من أحرف املد وقع بعدها سكون الزم   اخَّ وهو احلرف األول من حرف    - فاأللف يف كلمة )الصَّ

 بب من أسباب املد الفرعي، فاملد هنا مدٌّ الزم بمقدار ست حركات. والسكون س -اخلاء املشدد 

( يف قوله تعاىل:   اُلوا اآْلنا ِجْئتا بِاحْلاقِّ )اآْلنا  [. 71]البقرة:  قا

( من أحرف املد وقع بعدها سكون الزم  والسكون   - وهو حرف الالم  - فاأللف األوىل يف كلمة )آآْلنا

 هنا مدٌّ الزم بمقدار ست حركات.  سبب من أسباب املد الفرعي، فاملد

 اللزوم؛ للزوم مده ست حركات، من غري زيادة، وال نقص، عند مجيع القراء.  وحكمه:

وسمي مداا الزماا: للزوم السكون يف حالتي الوصل والوقف، أو للزوم مده عند القراء ست حركات،  

   وصالا ووقفاا.

يقسم املعلم الطالب إىل ثالث جمموعات؛ ويسند لكل جمموعة منهم حكَم من أحكام املد 

جمموعة منهَم يمكنها أن اجلائز؛ ثم يقيم املعلم بني الطالب مسابقة ملدة مخس دقائق فقط: أي 

 تستخرج أكرب عدد من األمثلة عىل احلكم املسند هلا من املصحف الورقي أو اإللكرتوِن.

 .......................................... عدد األمثلة املجمعة من املجموعة األوىل:

 .......................................... عدد األمثلة املجمعة من املجموعة الثانية:

 .......................................... عدد األمثلة املجمعة من املجموعة الثالثة:

 



(87) 

 

 
 

 

 
(1 ) 

 

 

 
 (. 7( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:  1)

الكلمي

املخفف

املثقل

احلريف

املخفف

املثقل

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

دْ  ْرِف ما ْعدا حا اءا با  فاالاِزٌم إِْن جا

 

دْ  *** بِالط وِل ُيما نْيِ وا الا اِكُن حا سا
(1) 

  

 

 اذكر ثالثة أمثلة عىل املد املنفصل، ومثالني عىل املد الالزم، مع التوضيح، من خالل اجلدول التايل.

 التوضيح األمثلة نوع املد

 املد املنفصل

  

  

  

 املد الالزم
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املد   الجتَمع  كلميًّا؛  وُسمي  كلمة.  يف  واقعني  والسكون  املد  حرف  كان  إذا  كلميًّا  ا  الزما املد  يكون 

إلدغامه، وخمففاا لعدم اإلدغام، والزماا للزوم سببه يف احلالتني وصالا ووقفاا،  والسكون يف كلمة وسمي مثقالا  

 أو للزوم مده ست حركات.

 إذا كان احلرف الذي بعد املد مشدداا، مثل:   املد الالزم الكلمي املثقل: -1

 [. 1]احلاقة:   ﴿احْلااقَُّة﴾

ُة( من أحرف املد وقع بعدها سكون ال وهو احلرف األول من حرف القاف    –زم  فاأللف يف كلمة )احْلااقَّ

والسكون سبب من أسباب املد الفرعي، وألن حرف املد جاء بعده حرٌف مشدٌد يف كلمة، فاملد هنا    -املشدد 

 مد الزم كلمي مثقل بمقدار ست حركات.

ابٍَّة﴾   [.  164]البقرة:   ﴿دا

ابٍَّة( من أحرف املد وقع بعدها سكون الزم   وهو احلرف األول من حرف الباء    -فاأللف يف كلمة )دا

والسكون سبب من أسباب املد الفرعي، وألن حرف املد جاء بعده حرٌف مشدٌد يف كلمة، فاملد هنا    -املشدد 

 مدٌّ الزم كلمي مثقل بمقدار ست حركات.

 وحكمه: لزوم مده بمقدار ست حركات، ال يزيد عليها، وال ينقص عنها. 

أن يكون بعد املد حرف ساكن غري مشدد، وقد جاء هذا املد يف    هو  املد الالزم الكلمي املخفف:  -2

 موضعني من سورة يونس، وهي:  

ْد ُكنُْتْم﴾   -أ قا  [.  51]يونس:  ﴿آآْلنا وا

( من أحرف املد وقع بعدها سكون الزم  والسكون   - وهو حرف الالم  - فاأللف األوىل يف كلمة )آآْلنا

ء بعده حرٌف غري مشدد يف كلمة، فاملد هنا مدٌّ الزم كلمي سبب من أسباب املد الفرعي، وألن حرف املد جا

 خمفف بمقدار ست حركات.
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﴾و  -ب ْيتا صا ْد عا قا  [. 91]يونس:  ﴿آآْلنا وا

( من أحرف املد وقع بعدها سكون الزم   والسكون    - وهو حرف الالم -فاأللف األوىل يف كلمة )آآْلنا

رٌف غري مشدد يف كلمة، فاملد هنا مدٌّ الزم كلمي سبب من أسباب املد الفرعي، وألن حرف املد جاء بعده ح

 خمفف بمقدار ست حركات.

 حكمه: لزوم مده بمقدار ست حركات.

 ينقسم إىل:  

هو أن يوجد حرف من حروف فواتح السور، مركب من ثالثة أحرف،    املد الالزم احلريف املثقل:  -1

، وبعده ح   رف ساكن، مدغم فيَم بعده. وسطها حرف مد 

 وسمي حرفياا لوقوع حرف املد والسكون يف حرف. 

 وُسمي مثقالا لإلدغام، مثل: إدغام ميم الالم يف ميم امليم التي بعدها، من:  

املتحركة هكذا    ﴿املّ﴾ بامليم  الساكنة  امليم  تدغم  ِميم(  )ألف الْم  البقرة. وتصويره هكذا:  أول سورة 

يم( فيكون املد  ست حركات عىل حرف املدِّ األلف الذي جاء بعدها حرف مشدد.  )ألف المِّ

 ّطاِسم    :[. هجاؤها ثالثة أحرف أوسطها حرف مد  باستثناء )طا( فإهنا تتكون من حرفني،  1]الشعراء

يم(، فيكون املد  عىل حرف   هكذا هجاؤها: )طا سنْي ِميم( تدغم النون الساكنة بامليم املتحركة فتقرأ )طا سيمِّ

 املدِّ الياء الواقع بعدها حرف مدغم مشدد.

هو أن يأيت بعد حرف املدِّ حرف ساكن فقط غري مدغم فيَم بعده وهجاؤه  واملدُّ احلريف املخفف:    -2

 ثالثة أحرف أوسطها حرف مد  كَم مرَّ سابقاا يف احلرف املثقل. 

ا ملجيء امليم الساكنة بعد الياء خمففة    ﴿امل﴾فتمد  الياء مثالا من )ميْم( يف   ست حركات مّداا حرفيًّا خمففا
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كذلك األلف يف سوريت )ق( )قاْف(، )ص( )صاْد(. والواو يف سورة )ن(  غري مشددة )ألف الم ميْم(، و

 )نوْن(. 

 سبب تسميته:

سميَّ مّداا خمففاا الزماا ألن احلرف الذي جاء بعد حرف املدِّ خمفف ساكن كَم بينّا يف )قاف( و)صاد( 

 و)نون( فيَم تقدم.

( أربعة عرش حرفاا، وهي:  السور:  فواتح  الواقعة يف  احلروف  والسني،  وعدد  واهلاء،  والالم،  الصاد، 

 واحلاء، والياء، والراء، واأللف، وامليم، والنون، والقاف، والطاء، والعني، والكاف(.  

وكلها ُتد ست حركات، من غري خالف، عدا العني من فاحتة مريم والشورى، ففيها التوسط، والطول 

 .  (1) أفضل

 
 

 
 (. 27 -24القرآن، )ص:  ( والربهان يف جتويد 62 -44( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  1)

أوهلا ساكن، حيذف املد اللتقاء الساكنني؛ إذا وصلت كلمة يف آخرها مدٌّ بكلمة أخرى 

 بدون ياء. واملقيِم الصالة[ تقرأ وصال 53]احلج:  واملقيمي الصالة مثل:

يلِّ الصيد لِّ الصيد[ تقرأ وصال 1]املائدة:  غري حُمِ  .حُمِ
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أحكام قسمي يقسم املعلم الطالب إىل أربع جمموعات؛ ويسند لكل جمموعة منهم حكَم من 

املد الالزم؛ ثم يقيم املعلم بني الطالب مسابقة ملدة مخس دقائق فقط: أي جمموعة منهَم يمكنها أن 

 تستخرج أكرب عدد من األمثلة عىل احلكم املسند هلا من املصحف الورقي أو اإللكرتوِن.

 ........................................... عدد األمثلة املجمعة من املجموعة األوىل:

 ........................................... عدد األمثلة املجمعة من املجموعة الثانية:

 ........................................... عدد األمثلة املجمعة من املجموعة الثالثة:

 ........................................... عدد األمثلة املجمعة من املجموعة الرابعة:
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 املد أقسام:  :أقسام املد

 ...( ...........مقداره )..، والقسم األول: املد الطبيعي )األصيل(

 وله سببان، مها: ..................، ..................، القسم الثاِن: املد الفرعي

  املد الفرعي والذي سببه .............. له ثالثة أنواع:

  ....(...........)..مقداره ، ولواجب )املتصل(ا•

 ....(...........).. )املنفصل(، ومقداره اجلائز•

 البدل: ومقداره )................(.•

 املد الفرعي والذي سببه ............. له نوعان:

 .....(.........مقداره ).، والعارض للسكون•

 الالزم، وهو قسَمن، ولكل قسم نوعان: •

o األول: ............... ...، وأنواعه:القسم 

 .................. املثقل، ومثاله: ...............▪

 .................. املخفف، ومثاله: .............▪

o:القسم الثاِن: ............... ...، وأنواعه 

 .................. املثقل، ومثاله: ...............▪

 .................. املخفف، ومثاله: .............▪
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 َأْكِمْل الفراغات التالية من خالل ما درسته يف هذه الوحدة: : 1س

 ينقسم املد إىل قسمني؛ مها:  ..............................، ................................ 

 ................................................................. : هو العارض للسكون املد 

   ...............................، .............................. :قسمني ينقسم املد الالزم إىل 

 : .....................................، ................................ كل منهَم إىلينقسم و

 

 ميِّْز املد األصيل من املد الفرعي يف الكلامت التي حتتها خط كام يف املثال األول: : 2س

 اآلية 
حرف  

 املد

 نوع املد 
 السبب 

 فرعي  أصيل 

خبري   تعملون بَم  واهلل  :الواو  [ 271]اليقرة   
ألنه مل يأت بعد حرف املد 

 مهز وال سكون

 ُة ا ( *) احْلااقَّ ةُ  ما      [ 2، 1]احلاقة:   احْلااقَّ

 والسَمء والطارق  :[ 1]الطارق     

اصربوا وصابروا   :[ 200]أل عمران     

 مدهامتان   :[64] الرْحن     

 ويف أنفسكم  :[ 21]الذاريات     

 ِصْل بخط بْي القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب(  :3س
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 )ب( )أ(

 املد األصيل )الطبيعي(

 سمي أصليا 

 املد الفرعي 

 سمي فرعيا 

 لتفرعه عن املد الطبيعي 

 الذي ال يتوقف عىل سبب 

 ألنه الزمن الالزم للنطق بحرفني متحركني متتاليني 

 ألنه أصل للمد الفرعي 

 مهز أو سكون الذي يتوقف عىل سبب من 

ق بْي املد املتصل واملد املنفصل من خالل اجلدول التايل: :4س  فرِّ

 املد املنفصل  املد املتصل  من حيث 

   حكمه 

   مقدار مده 

   سبب تسميته 

ع األمثلة اآلتية يف مكاهنا من اجلدول الذي يليها: :5س  وزِّ

ين(  ،)ن( ون(، )بضارِّ ون(، )يتحاجُّ  )يس(، )ق(، )ول حتاضُّ

 املد الالزم احلريف  املد الالزم الكلمي 
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من خالل البحث النَِّشط عن طريق حمركات البحث أو أحد برامج البحث يف القرآن الكريم 

أو املصحف الورقي؛ قم بإعداد أربع بطاقات تذكر يف كل واحدة منها مثاال متنوعا عىل املد الالزم 

 .الكلمي، أو املد الالزم احلريف، مع التوضيح؛ ثم ضعه يف ملف إنجازك
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 5  

 

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

يطبق أثناء تالوته أحكام املدود عىل )جزء -

 الذاريات(.

 الذاريات(.ُيطبق املد الطبيعي عىل )جزء -

 .يطبق أنواع املد الفرعي عىل )جزء الذاريات(-

 خمرجات التعلم
 

تالوة تطبيقية عىل )جزء الذاريات( تالوة صحيحة 

 .خالية من اخلطأ واللحن

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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َيتار املعلم مقطعا مالئَم من جزء الذاريات؛ فيتلوه تالوة صحيحة خالية من اخلطأ واللحن؛ جهرا   

 أمام الطالب، أو يستعني املعلم بتسجيل صويت ألحد القراء املجيدين يف ذلك. 

يستعرض املعلم مع الطالب خالصة الوحدة السابقة ِما جيب عليهم أن يتذكروه من قواعد أو أحكام    -

 هم التطبيق عليها يف هذه الوحدة.   يلزم

َيتار الطالب مقطعاا مالئَما من جزء الذاريات ألحد املقرئني ويستمع له بشكل مركز، ثم يطبق القراءة    -

   .بعد ذلك 

 

ة.   ْمِريَّ  يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات زا

قاعدة الوحدة السابقة من سور جزء الذاريات؛ ثم  َيتار املعلم بعض الكلَمت واآليات التي حتتوي عىل  -

 يوزعها عىل املجموعات 

  

 

 



 (98 ( 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

يقرأ املعلم الكلمة أو اآلية ويطلب من املجموعة الرتديد خلفه عدة مرات، ويفعل يف بقية  -

 املجموعات مثل ذلك.

يمكن أن يتدرب الطالب عىل النطق الصحيح للمدود ومراعاة أحكامها من خالل ترديدهم  -

 الكلَمت واآليات خلف املعلم أوال؛ ثم الرتديد الفردي أمام األقران بعد ذلك. 

ويمكن أن يتدرب الطالب عىل النطق الصحيح للمدود ومراعاة أحكامها من خالل ترديدهم  -

 ئ، ثم الرتديد الفردي بعد ذلك.  الكلَمت واآليات خلف مقر

 

 

 

يتلو الطالب من املصحف بالتتابع جزء الذاريات تالوة صحيحة جمودة خالية من اخلطأ 

 .واللحن؛ يراعون فيها صواب أحكام املدود

 

 

نطق يقوم املعلم بمتابعة قراءة كل طالب عىل حدة أثناء التطبيق وتوجيهه الكتشاف اخلطأ يف 

املدود ومراعاة أحكامها؛ وال يلجأ للتصويب املبارش إال يف حالة عدم استطاعة الطالب 

اكتشاف اخلطأ بعد اإلشارة إليه بوجوده؛ ثم يقوم املعلم بعد االنتهاء من مجيع الطالب 

 .بتذكريهم مجيعا ببعض قواعد أحكام املدود، ببساطة
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 املوضوع األول:  خمارج احلروف:

 أوال: مفهوم خمارج احلروف لغة واصطالحاا.

 ثانيا: طريقة التعرف عىل خمرج احلرف.

 ثالثا: عدد املخارج.

 رابعا: أقسام املخارج: خمارج عامة، وخمارج تفصيلية.

 املوضوع الثاِن: صفات احلروف:

 أوال: مفهوم الصفات.

 حلروف.ثانيا: فوائد معرفة صفات ا

ثالثا: أقسام الصفات: الصفات الالزمة والصفات 

 العارضة، وكيفية التفريق بينهَم.

 رابعا: الصفات التي هلا ضد، والصفات التي ال ضد هلا.

 خامسا: الصفات القوية والضعيفة.

 

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مفهوم خمارج احلروف. -

 يرشح طريقة معرفة خمارج احلرف.-

 يعدد خمارج احلروف.-

 يقارن بني املخارج العامة والتفصيلية. -

 يضبط نطق احلرف من خمرجه الصحيح.-

 يرشح مفهوم صفات احلروف. -

 يناقش فوائد معرفة صفات احلروف. -

 يرشح أقسام صفات احلروف.-

لتي ليس هلا يفرق بني الصفات التي هلا ضد وا-

 ضد، والقوية والضعيفة.

 .يطبق أحكام صفات احلروف أثناء التالوة-

 مفردات الوحدة خمرجات التعلم

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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إن املخرج للحرف كامليزان يعرف كميته أي مقداره، فإذا أردت أن تعرف خمرج أي حرف من حروف  

 اهلجاء فشدده أو سكنه ثم أدخل عليه أي حرف متحرك، فحيث انقطع الصوت كان خمرجه.  

وكل حروف اهلجاء خمارجها حمققة؛ النقطاع الصوت عند خروجها، إال أحرف املد الثالثة، فمخرجها  

 مقدر؛ لعدم انقطاع الصوت عند خروجها، بل يمتد يف سكون وعدم كلفة، ولذلك سميت حروف مد  ولني.

يعترب احلرف أصغر وحدة يف منظومة البناء اللفظي يف القرآن، ومعرفة خمرجه الصحيح هي نقطة البداية  

ة خمارج وصفات احلروف  ألحسن نطق له، وبالتايل يكون النطق السليم الصحيح للقرآن الكريم، وُتعد معرف

 قاعدة متينة يمكن االنطالق منها يف تطبيق بقية أحكام التجويد. 

 . وسنتعرف يف هذه الوحدة عىل ما يلزم معرفته من قارئ القرآن الكريم عن خمارج احلروف وصفاهتا

 

 . ر حنوا بكفصل لر قال هللا تعاىل: 
ل مالحظتك يف اجلدول اآليت: الحظ خمرج احلرف امللون باللون    األْحر؛ ثم سجَّ

 احلاء  النون  الكاف  الباء  احلرف 

    الشفة خمرجه 
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: حمل اخلروج.    املخارج: مجع خمرج، واملخرج لغةا

 .(1) واصطالحاا: حمل خروج احلرف، وُتيزه من غريه 

 يتم حتديد خمرج احلرف باتباع اخلطوات اآلتية: 

د. • ن احلرف، أو ُيشدَّ كَّ  ُيسا

 ندخل قبل احلرف املراد نطقه مهزة وصل، حمركة، بأي حركة، مثل: أْء أْم أْه أْج.  •

ننطق احلرف، فحيث ينتهي صوته، فهذا خمرجه املحقق، وحيث يمكن انقطاع الصوت فّثمَّ خمرجه    •

 .(2) املقدر

 

 
 (. 13( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 66( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  1)

 (. 13( الربهان يف جتويد القرآن، )ص: 2)

من الفوائد املرجوة ملعرفة خمارج احلروف: ُتييز احلروف عن بعضها بعضا، ومعرفة 

 فات الالئقة لكل حرف، ومعرفة ما حيسن إدغامه من احلروف وما ال حيسن إدغامه.الص
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 (1)  سبعة عرش خمرجاا.

 
 

العامة( يتجمع فيها املخارج التفصيلية   حدد العلَمء ملخارج احلروف مخسة مواضع رئيسية )املخارج 

 
 (. 1( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

يتم تقسيم الطالب ملجموعتني متسابقتني؛ بحيث تلقى كل جمموعة عىل األخرى سؤاال عن 

خمرج حرف من حروف اهلجاء؛ لتقوم املجموعة املسؤولة بمعرفة اجلواب عن طريق تطبيق 

 .التعرف عىل خمرج احلرفطريقة 

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

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

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

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

 ْ رشا ةا عا ْبعا ااِرُج احلُُروِف سا  خما

 

***  ْ ِن اْختاربا تااُرُه ما ْ ىلا الَِّذي َيا عا
(1) 
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 )أي املخارج اخلاصة( وعددها سبعة عرش خمرجاا خاصاا. 

 وهذه املخارج العامة هي:  

 ي(.  وفيه خمرج خاص واحد، حلروف املد الثالثة )ا و :  اجلوف •

 وفيه ثالثة خمارج، لستة حروف.  :  احللق •

 وفيه عرشة خمارج، لثَمنية عرش حرفاا.  :  اللسان •

 وفيهَم خمرجان؛ ألربعة حروف.  :  الشفتان •

 وفيه خمرج خاص واحد للغنة.  :  اخليشوم •

 
 رسم توضيحي للمخارج العامة 

 

 
 الفم  من  األعىل اجلزء  لرتكيبة توضيحي رسم
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وهو اخلالء الداخيل يف احللق والفم، وَيرج منه أحرف املد الثالثة، وهي: الواو الساكنة    األول: اجلوف:

املضموم ما قبلها، والياء الساكنة املكسور ما قبلها، واأللف، وال تكون إال ساكنة، وال يكون ما قبلها إال  

 (1) مفتوحاا، وُتسمى هذه احلروف باجلوفية، أو اهلوائية. 

 

 
 

 : أي: أبعده، ِما ييل الصدر، وَيرج منه اهلمزة، واهلاء.  الثاين: أقىص احللق

 
 )احللق  )أقىص واهلاء اهلمزة ملخرج  توضيحي رسم

 
 (. 1أن يعلمه: )ص: ( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ْوِف أالٌِف  ا لِْلجا ِهي وُأْختااها  وا

 

د   ُحُروُف  ***   ما
ِ
اء وا نْتاِهي لْلها  (1)تا
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 وَيرج منه العني واحلاء.   احللق:الثالث: وسط 
 

 
 )احللق )وسط واحلاء العني ملخرج  توضيحي رسم

 

 ِما ييل الفم، وَيرج منه الغني واخلاء وُتسمى هذه الستة باحللقية؛ خلروجها من احللق.    الرابع: أدنى احللق: 

(1) 

 )احللق )وسط واحلاء العني ملخرج  توضيحي رسم

 

 
 (. 2( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

زٌ  احلاْلِق  ألاْقىصا  ُثمَّ  ْ اءُ  مها  ها

 

ْسطِهِ  ُثمَّ  *** نْيٌ  لِوا اءُ  فاعا  حا

اهُ   نْيٌ  أاْدنا ا غا اُؤها  ........ خا

 

*** .......................(1) 
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 فينبغي االنتباه إلخراج احلاء من وسط احللق وإال صارت هاء. 

 وكذلك عدم املبالغة يف الضغط عىل حرف الغني أثناء النطق وإال حتول خلاء. 

 
 أي: أبعده ِما ييل احللق، وما حياذيه من احلنك، وَيرج منه القاف.    اخلامس: أقىص اللسان:

مع ما حياذيه من احلنك األعىل، حتت خمرج القاف، وَيرج منه الكاف، وهذان    السادس: أقىص اللسان:

 احلرفان يقال هلَم: هلويان؛ خلرجهَم من ُقرب اللهاة. 

 
(1 ) 

وَيرج منه اجليم، والشني، والياء، وُتسمى هذه   السابع: وسط اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعىل:

 احلروف: شجرية؛ خلروجها من شجر اللسان، أي: منفتحه. 

 
 (. 2( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

ح ما تقولهل هناك عالقة بني حروف خمرج احللق، وبني أحكام النون   .الساكنة والتنوين؟ وضِّ

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

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

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

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

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

اُف  ........................  واْلقا

 

انِ  أاْقىصا  *** ْوُق  اللِّسا اُف  ُثمَّ  فا  اْلكا

ُل    .......................... أاْسفا

 

*** ...............................(1) 
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(1) 

 
 والياء والشني، اجليم، توضيحي رسم

وما حياذيه من األرضاس العليا، وَيرج منه الضاد املعجمة وخروجها  الثامن: إحدى حافتي اللسان:  

من اجلهة اليرسى أسهل، وأكثر استعَمالا، ومن اليمنى أصعب، وأقل استعَمالا ومن اجلانبني أعز وأعرس،  

 (2) فهي أصعب احلروف خمرجاا. 

 

 
 (. 2( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 (. 2جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: ( ينظر: منظومة املقدمة فيَم  2)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ْسطُ  ... ......... اْلوا نيُ  فاِجيمُ  وا ا الشِّ  يا

 

*** .............................(1) 

 

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

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

 

ادُ  *** الضَّ تِهِ  ِمنْ  وا افا لِياا إِذْ  حا  وا

اسا   ا  ِمنْ  الرْضا ا أاوْ  أاْيرسا  ُيْمنااها

 

*** ...........................(2) 
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 الضاد  ملخرج  توضيحي رسم

 
بعد خمرج الضاد، وما حياذهيا من اللثة، أي: حلمة األسنان العليا،    التاسع: ما بْي حافتي اللسان معاا:

 وَيرج منه الالم، وقيل: خروجها من احلافة اليمنى أمكن، عكس الضاد.  

حروف منقوطة، وحروف غري منقوطة؛ أي ليس هلا  :إن احلروف األبجدية عىل قسمني

فاملنقوطة هي ما تسمى باحلروف املعجمة، وغري املنقوطة هي ما تسمى باحلروف   نقط.

كَم أن بعض احلروف املعجمة )املنقوطة( قد تشتبه بسبب النقط، فيتم ُتييز هذه  املهملة.

 .احلروف بوصفها

 :قد تتشابه، فيقالف )الباء والتاء والثاء والياء( حروف 

 .)ت( تاء مثناة فوقية  .)ب( باء موحدة

 .)ياء( ُمثانّاء حتتية   .)ث( مثلثة
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(1) 

 
 الالم  ملخرج  توضيحي رسم

وما حياذيه من لثة األسنان العليا، حتت خمرج الالم قليالا َيرج منه النون املظهرة،   العارش: طرف اللسان:

 وأما املدغمة واملخفاة فمخرجها اخليشوم.

 
(2) 

 
 (. 2( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 (. 2( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 2)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

الالَّمُ  *** ................................. اـــــــأاْدنا  وا ا اها اها  (1)ملُِنْتاها

 
 

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

الن ونُ  فِهِ  ِمنْ  وا ُت  طارا ْ ُلوا حتا  اْجعا

 

**** .......................(2) 
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 النون ملخرج  توضيحي رسم

وَيرج منه الراء، وهي أدخل إىل ظهر اللسان من    احلادي عرش: طرف اللسان مع ظهره، مما ييل رأسه:

 النون، وُتسمى هذه احلروف الثالثة: ذلقية؛ خلروجها من ذلق اللسان، أي: طرفه. 

 
(1 ) 
 

 
 واملرققة  املفخمة الراء ملخرج  توضيحي رسم

 
 (. 2( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ا *** ................................... الرَّ انِيهِ  وا ُل  لِظاْهرٍ  ُيدا  (1)أاْدخا
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وَيرج منه الطاء، فالدال املهملتان، فالتاء املثناة    الثاين عرش: ظهر رأس اللسان، وأصل الثنيتْي العليْي:

 الفوقية، وُتسمى هذه احلروف: نطعية؛ خلروجها من نطع الفم، أي: جلدة غاره.  

 
(1 ) 

 
 والتاء  والدال الطاء ملخرج  توضيحي رسم

  الثالث عرش: طرف اللسان مع ما بْي األسنان العليا والسفىل، قريبة إىل السفىل، مع انفرج قليل بينهام: 

 وَيرج منه الصاد، والسني، والزاي، وُتسمى هذه احلروف أسلية؛ خلروجها من أسلة اللسان، أي: مستدقه.  

 
(2) 

 
 (. 2منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: ( ينظر: 1)

 (. 2( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 2)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

الطَّاءُ  اُل  وا الدَّ ا وا تا ِمنْ  ِمنْهُ  وا  وا

 

ا ُعْلياا ***  (1)................... الثَّناايا

  

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ِفرْيُ  ...............  ............................  ُمْستاِكنْ  والصَّ

ِمنْ  ِمنْهُ   ْوِق  وا ا فا ْفىلا  الثَّناايا  الس 

 

 ................................(2) 
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 والزاي  السني ملخرج  توضيحي رسم

العليا: الثنايا  أطراف  مع  اللسان  والثاء، وُتسمى هذه    الرابع عرش: طرف  والذال،  الظاء،  منه  وَيرج 

 احلروف: لثوية؛ خلروجها من قرب اللثة.  

 
(1) 

 
 والثاء  والذال الظاء ملخرج  توضيحي رسم

 
 (. 2( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

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

 

الظَّاءُ  *** اُل  وا الذَّ ا وا ثا  لِْلُعْلياا وا

ْيِهَما  ِمنْ   فا  ................. طارا

 

*** ........................(1) 
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 (1)  بطن الشفة السفىل مع أطراف الثنايا العليا، وَيرج منه الفاء. اخلامس عرش:

 
 

 
 الفاء ملخرج  توضيحي رسم

عرش:   معاا: السادس  امليم،    الشفتان  مع  بانطباق  أهنَم  إال  والواو،  وامليم،  املوحدة،  الباء  منهَم  وخترج 

   والباء، وانفتاح مع الواو، وُتسمى هذه احلروف شفوية؛ خلروجها من الشفة.

 
 (. 2: ( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص1)

 .رتب احلروف التالية )ط، د، ت( من حيث موضع خروجها؛ ابتداء من داخل الفم إىل خارجه

 طرف الفم وسط الفم داخل الفم

   

 

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ِمنْ  ..................... هْ  باْطنِ  وا فا  الشَّ

 

ا *** اْلفا عا  فا ا اْطراِف  ما هْ  الثَّناايا فا  (1)املرُْشِ
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(1) 

 
 املدية  غري  والواو وامليم الباء ملخرج  توضيحي رسم

 
: هو خرق األنف، املنجذب إىل الداخل، فوق سقف الفم، وليس باملنخر، وَيرج  السابع عرش: اخليشوم

 .(2) منه: الغنة

 
 (. 2( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 (. 13( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 66( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  2)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

تانْيِ ـــــلِل فا اوُ  شَّ اءٌ  اْلوا  ِمْيمُ  با

 

 ........................(1) 

 
 

 

 قارن بني حريف الباء والفاء من حيث خمرج كل منهَم.

 .......................................................................................  الفاء:

 ....................................................................................... الباء:
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(1) 

 
 املشددتني وامليم  النون  الغنة ملخرج  توضيحي رسم

 
 (. 2( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ُغنَّةٌ  *** ............................. ا وا ُجها ْرا  (1)اخلاْيُشومُ  خما
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 املخارج أقسام:    

 خمارج عامة، وهي:

 : اجلوف: وفيه خمرج خاص واحد، حلروف املد الثالثة )ا و ي(.األول

 : اللسان: وفيه عرشة خمارج، لثَمنية عرش حرفاا.الثالث : احللق: وفيه ثالثة خمارج، لستة أحرف.الثاين

 : اخليشوم: وفيه خمرج خاص واحد للغنة.اخلامس : الشفتان: وفيهَم خمرجان؛ ألربعة أحرف.الرابع

 خمارج تفصيلية، وهي: 

 : أقىص احللق: وَيرج منه اهلمزة، واهلاء. الثاين    : اجلوف: وَيرج منه الواو، والياء، واأللف.األول

 واخلاء.: أدنى احللق: وَيرج منه الغني الرابع    : وسط احللق: وَيرج منه العني واحلاء. الثالث

 : أقىص اللسان: وَيرج منه الكاف. السادس    : أقىص اللسان: وَيرج منه القاف.اخلامس

 : وسط اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعىل: وَيرج منه اجليم، والشني، والياء.السابع

 : إحدى حافتي اللسان: وما حياذيه من األرضاس العليا، وَيرج منه الضاد املعجمة.الثامن

 : ما بني حافتي اللسان معاا: وَيرج منه الالم.سعالتا

 : طرف اللسان: وما حياذيه من لثة األسنان العليا، حتت خمرج الالم قليالا َيرج منه النون املظهرة.العارش

 : طرف اللسان مع ظهره، ِما ييل رأسه: وَيرج منه الراء.عرش احلادي

 يني: وَيرج منه الطاء، والدال. : ظهر رأس اللسان، وأصل الثنيتني العلعرش الثاين

: طرف اللسان مع ما بني األسنان العليا والسفىل، قريبة إىل السفىل، مع انفرج قليل بينهَم: عرش الثالث

 وَيرج منه الصاد، والسني، والزاي.

 : طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا: وَيرج منه الظاء، والذال، والثاء.عرش الرابع

 بطن الشفة السفىل مع أطراف الثنايا العليا، وَيرج منه الفاء.: عرش اخلامس

 : الشفتان معاا: وخترج منهَم الباء املوحدة، وامليم، والواو.عرش السادس

 : اخليشوم: وَيرج منه: الغنة.عرش السابع
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: ما قام باليشء من   الصفات لغة: مجع صفة، والصفة لغةا

 املعاِن، كالعلم أو البياض أو السواد، وما أشبه ذلك.  

أما الصفات اصطالحاا: فهي كيفية عارضة للحرف عند  

 . (1) ذلك حصوله يف املخرج من جهر ورخاوة، وما أشبه 

 

 

 

 ُتييز احلروف املشرتكة يف املخرج.  •

 حتسني نطق احلروف املختلفة يف املخرج.  •

 معرفة احلروف القوية والضعيفة؛ لُيعلم ما جيوز فيه اإلدغام، وما ال جيوز.  •

 
 (. 15( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 75التجويد، )ص:  ( امللخص املفيد يف أحكام 1)

ق بني خمارج احلروف وبني صفاهتا من حيث تعريف كل منهَم  .فرِّ

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

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

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

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

 

بأهنا: أحوال وتعرف الصفات؛ 

الزمة أو عارضة تتعلق باحلروف 

 ا.حينَم ينطق هب
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 وتنقسم الصفات باعتبار آخر إىل قسمني:

مطلقاا، كاالستعالء، واهلمس،  .   الصفات الالزمة: وهي الصفات التي من ذات احلرف، ال تنفك عنه  1

 وسائر الصفات التي تعرضنا هلا سابقاا.

.   الصفات العارضة: هي صفات مكملة للحرف، تعرض له يف أحوال معينة، وال تؤثر يف ذاته إذا  2

 انفكت عنه، كالتفخيم، والرتقيق، واإلدغام، واملد، واإلخفاء، وغري ذلك. 

 
 

 اهلمس:   -1

 لغة: اخلفاء.  

 واصطالحاا: جريان النفس عند النطق باحلرف؛ لضعف االعتَمد عىل املخرج.  

عرشة، جيمعها قوله: )فحثه شخٌص سكت( وهي: الفاء، واحلاء، والثاء، والشني، واخلاء،    وحروفه:

 والصاد، والسني، والكاف، والتاء.  

والصفات العارضة باعتبار اللزوم للحرف واالنفكاك عنه، يفرق الصفات الالزمة 

فَم كان من ذات احلرف ال ينفك عنه سمي الزماا، وما كان عارضا للحرف يف حال دون 

 .حال سمي عارضاا 
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(1) 

 اجلهر:   -2

 وهو لغة: اإلعالن.  

 واصطالحاا: انحباس جريان النفس عند النطق بحروفه؛ لقوة االعتَمد عىل املخرج.  

 وحروفه: تسعة عرش، وهي الباقية بعد حروف اهلمس.  

وبعض هذه احلروف أقوى من بعض يف اجلهر؛ وذلك بقدر ما فيها من صفات قوية، كالطاء؛ ملا فيها  

 من استعالء وشدة. 

 
 

 
 (. 3( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ا ْهُموُسها ثَّهُ ) ما ْخٌص  فاحا ْت  شا كا  (سا

 

*** .......................(1) 

بعض حروف اهلمس أقوى من بعض؛ كالصاد واحلاء، فإهنَم أقوى من باقي 

احلروف؛ الشتَمهلَم عىل بعض الصفات القوية، وأضعف حروف اهلمس: اهلاء؛ إذ ليس 

 فيها صفة قوية.

 وجيب االنتباه أنه من اللحن يف أداء اهلمس املبالغة يف اهلمس حتى يستشبع.

 

ن حروف اجلهر هنا وِّ  .دا

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

....................................................................................... 
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 الشدة:  -3

 لغة: القوة.  

 واصطالحاا: انحباس جريان الصوت عند النطق باحلرف؛ لكَمل االعتَمد عىل املخرج.  

والطاء  والقاف،  والدال،  اهلمزة واجليم،  قٍط بكت( وهي:  قوله: )أجد  ثَمنية، جمموعة يف  وحروفها: 

 ( 1)  والباء والكاف والتاء.

 
 

 
 

 

 

 
 (. 3( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ا *** .......................... ِدْيُدها ْفظُ  شا ْت  قاطٍ  أاِجدْ ) لا  (1)(باكا

 وأقوى هذه احلروف الطاء ملا فيها من اطباق واستعالء وجهر.  

 

 .علل: وجود صفة الشدة يف حروف )أجد قٍط بكت(

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

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

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

............... 
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 التوسط:  - 4

 االعتدال.    :لغة

كَمل   وعدم  الشدة،  يف  كَم  انحباسه،  كَمل  لعدم  باحلرف؛  النطق  عند  الصوت  اعتدال  واصطالحاا: 

 جريانه، كَم يف الرخاوة.  

 (1)  وحروفها: مخسة، جمموعة يف قوله: )لن عمر( وهي: الالم، والنون، والعني، وامليم، والراء.

 
  : الرخاوة -5

 وهي لغة: اللني.  

 واصطالحاا: جريان الصوت مع احلرف؛ لضعف االعتَمد عىل املخرج.  

 وحروفها: ستة عرش حرفاا، وهي ما عدا حروف الشدة، وحروف التوسط.  

 
 

 
 (. 3( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

نْيا  با ِديدِ  ِرْخوٍ  وا الشَّ رْ  لِنْ  ) وا  (ُعما

 

*** .............................(1). 

 

ن حروف الرخاوة هنا وِّ  :دا

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

....................................................................................... 
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 الستعالء:  - 6

 لغة: االرتفاع.  

 واصطالحاا: ارتفاع اللسان إىل احلنك األعىل عند النطق باحلرف. 

سبعة، جيمعها قوله: )خص ضغط قظ( وهي اخلاء والصاد والضاد، والغني، والطاء والقاف    وحروفه:

 والظاء.  

 
(1) 

 
 

 الستفال: -7

 وهي لغة: االنخفاض.  

أي:   اللسان،  انخفاض  باحلرف.  واصطالحاا:  النطق  عند  الفم،  قاع  إىل  انحطاطه من احلنك األعىل، 

 
 (. 3( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ْبعُ  *** ........................... سا ْغطٍ  ُخصَّ ) ُعْلوٍ  وا ْ  (ِقظْ  ضا رصا  (1)حا

 

 

 .علل: وجود صفة االستعالء يف حروف )خص ضغط قظ(

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

......................................................................................... 
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 وحروفه: اثنان وعرشون، وهي الباقي بعد حروف االستعالء. 

 
 

 اإلطباق:  -8

 لغة: اإللصاق.  

 واصطالحاا: تالصق ما حياذي اللسان من احلنك األعىل للسان عند النطق باحلرف. 

 أربعة: الصاد والضاد والطاء، والظاء.   وحروفه:

 (1) وأقوى حروف االطباق: الطاء، وأضعفها: الظاء املعجمة.  

 
 

 
 

 
 (. 3( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

ن حروف االستفال هنا وِّ  .دا

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

 

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ادُ  صا ادٌ  وا هْ  ظااءٌ  طااءُ  ضا  ُمْطباقا

 

*** .............................(1) 

 

 

 .والظاء بصفة اإلطباقعلل: اتصاف حروف الصاد والضاد الطاء، 

......................................................................................... 
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 النفتاح: - 9

 وهي لغة: االفرتاق.  

بينها عند  الريح من  األعىل عن اآلخر، حتى َيرج  اللسان واحلنك  واصطالحاا: جتايف كل من طريف 

 النطق باحلرف.  

 مخسة وعرشون، وهي ما عدا حروف اإلطباق.   وحروفه:

 
 اإلذلق:  - 10

 وهي لغة: حدة اللسان أي: طالقته.  

 واصطالحاا: رسعة النطق باحلرف؛ خلروجه من طرف اللسان، كالالم والراء والنون.  

 وبعضها من الشفتني كالفاء، والياء، وامليم.  

 (1) وجيمع هذه احلروف قوله: )فر من لب( والباقي بضده وهو اإلصَمت. 

 

 
 (. 3( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

ن حروف االنفتاح هنا وِّ  :دا

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

 

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

)فِرَّ  *** .............................. هْ  احلُُروِف  (ُلبِّ  ِمنْ  وا قا  (1)املُْذلا
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 اإلصامت:   -11

امتناع حروفه من االنفراد أصالا يف الكلَمت الرباعية، واخلَمسية بمعنى:  واصطالحاا:  املنع.    وهي لغة:

أهنا ال يتكون منها هذه الكلَمت من غري أن يكون فيها حرف من حروف الذالقة؛ ولذلك كل كلمة رباعية  

 أو مخاسية أصوالا ال يوجد فيها حرف من حروف الذالقة، فهي غري عربية كلفظ )عسجد( اسم للذهب.  

 ثالثة وعرشون، وسميت هذه احلروف مصمتة ملا ذكر أوالا.   اإلصامت:  وحروف

 

 الصفري:  -1

الطائر.  وهي لغة:   الشفتني، يصاحب أحرفه    واصطالحاا:صوت يشبه صوت  صوت زائد َيرج من 

 (1) الثالثة، وهي الصاد، والسني، املهملتان، والزاي املعجمة. 

 

 
 (. 3القرآن أن يعلمه: )ص: ( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ 1)

ن حروف اإلصَمت هنا  :دوِّ

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

 

 

سميت األحرف الثالثة بحروف االصفري؛ ألنك تسمع هلا صوتاا يشبه صفري الطائر، 

فالصاد تشبه صوت األوز والسني تشبه صوت اجلراد، والزاي تشبه صوت النحل. وأقوى 

 روف الصاد؛ ملا فيها من استعالء وإطباق. هذه احل

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ا ِفرُيها ادٌ  صا اٌي  صا زا  ِسنيُ  وا

 

*** ...........................(1) 
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 القلقلة: -2

 االضطراب والتحريك.   وهي لغة:

 اضطراب املخرج عند النطق باحلرف، ساكناا، حتى يسمع له نربة قوية.    واصطالحاا:

 ( 1) وحروفها مخسة، جمموعة يف قوله: )قطب جد(. 

 
 

 ومراتب القلقلة ثالثة:  

 أعالها: الطاء، وأوسطها اجليم، وأدناها الباقي.  

 وقيل: أعالها املشدد املوقوف عليه، ثم الساكن يف الوقف ثم الساكن وصالا، ثم املتحرك.  

 والقلقلة صفة الزمة هلذه األحرف، حالة سكوهنا، وتكون متوسطة وسط الكلمة، مثل:  

ْقناا( حرف ساكن يقلقل، كَم يف   - لا ةٌ قوله تعاىل:    القاف يف كلمة )خا ْقناا ُأمَّ لا ِِمَّْن خا  [.181]األعراف:    وا

ْمِلُكونا ِمْن ِقْطِمريٍ الطاء يف كلمة )ِقْطِمرٍي( حرف ساكن يقلقل، كَم يف قوله تعاىل:    - ا يا  [.13]فاطر:    ما

ٍة( حرف ساكن يقلقل، كَم يف قوله تعاىل:  - ْبوا بْ الباء يف كلمة )را ا إىِلا را ْيناامُها آوا ةٍ وا  [.50]املؤمنون:   وا

اهُ   اجليم يف كلمة )اْجتابااُه( حرف ساكن يقلقل، كَم يف قوله تعاىل:  - دا ها ا أِلاْنُعِمِه اْجتابااُه وا اِكرا ]النحل:    شا

 
 (. 3( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ةٌ  *** ............................... لا ْلقا د   ُقْطُب ) قا  (1)........ (جا

فالسبب يف هذا االضطراب والتحريك شدة حروفها؛ ملا فيها من جهر وشدة، 

 واجلهر يمنع جريان النفس، والشدة ُتنع جريان الصوت، فاحتاجت إىل كلفة يف بياهنا. 
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( حرف ساكن يقلقل، كَم يف قوله تعاىل: ْدُخُلونا ْدُخُلونا اجْلانَّةا  الدال يف )يا ِئكا يا ُأولا  [. 124]النساء:  فا

 وتكون القلقة متطرفة يف هناية الكلمة يتم الوقوف عليها، مثل:  

ٍق( حرف ساكن عند الوقف يقلقل، كَم يف قوله تعاىل: الا ٍق   القاف يف كلمة )خا الا ِة ِمْن خا ُه يِف اآْلِخرا ا لا   ما

 [.102]البقرة:  

تعاىل:   قوله  يقلقل، كَم يف  الوقف  يٌط( حرف ساكن عند  )حُمِ يطٌ   هللُ اوا الطاء يف كلمة  حُمِ اِئِهْم  را وا   ِمْن 

 [.20]الربوج: 

ِيُج( حرف ساكن عند الوقف يقلقل، كَم يف قوله تعاىل:   ِيُج اجليم يف كلمة  )هيا بااُتُه ُثمَّ هيا ارا نا با اْلُكفَّ   أاْعجا

 [.20]احلديد: 

تعاىل:   قوله  يف  كَم  يقلقل،  الوقف  عند  ساكن  حرف  ِريٌب(  )قا كلمة  يف  ال الباء  لَّ  عا ِريٌب لا قا ةا  اعا   سَّ

 [.17]الشورى: 

يٌد( حرف ساكن عند الوقف يقلقل، كَم يف قوله تعاىل:   ِ يٌد  الدال يف كلمة )جما ِ ِيٌد جما  [. 73]هود:    إِنَُّه ْحا

 
 

 اللْي:   -3

 إخراج احلرف يف لني، وعدم كلفة.    واصطالحاا:ضد اخلشونة.  وهي لغة:

جيب بياهنا يف حالة الوقف أكثر من حالة الوصل، خاصة إذا كان احلرف املوقوف 

لِكا بِأانَّ اهللا ُهوا احْلاق  عليه مشدداا، مثل: القاف يف كلمة )احلاّق( يف قوله تعاىل:  ]احلج:  ذا

 [ قال يف اجلزرية: 6

ْبياناا انا أا ْقِف كا ُكْن يِف اْلوا إِْن يا ناا *** وا كا الا إِْن سا ْلقا يِّناْن ُمقا با وا
(1) 

 

 



(129) 

 

 
 

 

 (1)  اثنان: الواو، والياء الساكنتان، املفتوح ما قبلهَم، نحو: خوف، وبيت. وحروفه:

 
 النحراف: - 4

 وهي لغة: امليل والعدول.  

 واصطالحاا: ميل احلرف بعد خروجه إىل طرف اللسان.  

وله حرفان: الالم، والراء، فاالنحراف صفة الزمة هلَم؛ النحرافهَم عن خمرجهَم، حتى يتصال بمخرج  

 (2) غريمها، فالالم إىل ناحية طرف اللسان، والراء إىل ظهره. 

 
 التكرير: -5

 وهي لغة: إعادة اليشء مرة بعد مرة.  

 
 (. 3( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 (.   3( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:2)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

اللِّنيُ  ......................... *** ...........................  وا

اوٌ   اءٌ  وا يا ناا وا كا ا سا تاحا اْنفا  وا

 

ُهَما  *** ْبلا  (1)...................... قا

  

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

اُف  ......... *** ......................... االْنِحرا ا وا حا  ُصحَّ

ا الالَّمِ  يِف   الرَّ  ............ وا

 

***  ..........................(2) 
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واصطالحاا: ارتعاد رأس اللسان عند النطق باحلرف، وهي صفة الزمة للراء، تغلب عىل اللسان عند  

حتى ال يتولد من الراء راءات، والغرض من معرفة هذه الصفة  النطق بالراء، ولكن جيب أن تكون بقصد،  

التحفظ منها عند النطق بالراء وليس معنى إخفائها إعدامها بالكلية؛ ألن ذلك يسبب حرصاا يف الصوت،  

 (1) فتخرج كالطاء، وهو خطأ. 

 
 

 التفيش: - 6

 وهي لغة: االنتشار واالتساع.  

واصطالحاا: انتشار الريح يف الفم عند النطق بالشني، حتى يتصل بمخرج الظاء املعجمة، وهذه الصفة  

كذلك،   تفشياا  والسني  والراء  والصاد،  والضاد  والثاء  الفاء  يف  إن  وقيل:  األرجح،  وهو  خاصة،  للشني 

 واألصح األول كَم نقدم. 

 
 

 الستطالة:  -7

 وهي لغة: االمتداد.  

 
 (.   3َم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:( ينظر: منظومة املقدمة في1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ا ................ الرَّ بِتاْكِريرٍ  وا  ُجِعْل  وا

 

*** ............................(1) 

  

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

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

 

للتَّفايشِّ  *** نْيُ  وا  (1)................. الشِّ
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 (1)  واصطالحاا: امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إىل آخرها وهي صفة الضاد املعجمة.

 
 

 

 وتقسم الصفات إىل قوية وضعيفة. 

 
 (. 3( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

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

 

ا ................  ادا  (1)اْسُتطِْل  ضا

  

 

 قم بجمع الصفات التي ال ضدَّ هلا وتعريفاهتا االصطالحية من خالل اجلدول اآليت:

 التعريف الصفة التي ال ضدَّ هلا م

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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من حيث الالزمة والعارضة

الالزمة

االستعالء

اهلمس

وغريها

العارضة

التفخيم

الرتقيق

اإلدغام

من حيث الضد وعدمه

صفات هلا ضد

اهلمس

اجلهر

الشدة

ل ضد هلا

الصفري

القلقلة

اللني

من حيث القوة والضعف

القوية

اجلهر

االستعالء

اإلطباق

الضعيفة

اهلمس

الرخاوة

االستفال

 

فالصفات القوية اثنتا عرشة صفة، وهي: اجلهر، واالستعالء واإلطباق واإلصَمت، والصفري والقلقلة  

   واالنحراف والتكرير والتفيش واالستطالة والغنة، والشدة. 

 وأقواها: القلقلة فالشدة، فاجلهر فاإلطباق فاالستعالء؛ فالباقي. 

 والصفات الضعيفة هي: اهلمس والرخاوة، واالستفال واالنفتاح والذالقة واللني واخلفاء. 

 . (1) وأما صفة: التوسط، فال توصف بضعف وال قوة 

 
 

 

 
معبد، حممد أْحد )ص:  1) التجويد،  أحكام  املفيد يف  امللخص  قمحاوي، حممد 83  -75(  القرآن،  ( والربهان يف جتويد 

 (.19 -15الصادق )ص:  

 القوة والضعف.انسب كل حرف يف اجلدول التايل إىل صفته، مبينا درجتها من حيث 

 درجة الصفة من حيث القوة والضعف صفته احلرف

   ض

   ج

   ز

   ق

   ح

 

 

 
 

 صفات احلروف تنقسم إىل أقسام:
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 : الوحدةهذه   يف درسته ما  خالل  من التالية الفراغات ْكِمْل أَ : 1س

 . خمرجا:...................................أهنا املخارج  عدد  يف  املختار  املذهب-

 ..................................  ، : ..............................إىل املخارج  تنقسم-

 .......................... ،: .........................إىل  احلروف صفات تنقسم -
 اجلدول الذي يليها:صنِّف املخارج العامة يف القائمة داخل : 2س

 )اللسان، الشفتان، اخليشوم، اجلوف، احللق(

 له عرشة خمارج  له ثالثة خمارج  له خمرجان  له خمرج واحد

    

د خمارج احلروف املدونة التالية يف اجلدول التايل: : 3س  حدِّ
 خمرجه  احلرف 

  ن

  ك

  ق

  د 

  م 

  خ 

  غ 

  ش
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 واختالف احلروف املدونة يف اجلدول التايل:قارن بْي أوجه اتفاق : 4س
 أوجه االتفاق أوجه االختالف  احلروف 

  الضاد 

 
  الالم 

  النون 

  الراء

 

 صنِّف الصفات التي هلا ضد والتي ليس هلا ضد من خالل اجلدول اآليت: : 5س
القلقلة،   الرخاوة،  االستطالة،  الشدة،  اللني،  اجلهر،  الصفري،  االستعالء،  )اهلمس،  التكرير،  التوسط، 

 االنحراف( 

 الصفات التي ليس هلا ضد الصفات التي هلا ضد 

  

 

 ضع رقم التعريف يف القائمة الثانية بْي القوسْي ملا يناسبه من مصطلح القائمة األوىل:: 6س
 القائمة الثانية  القائمة األوىل 

 انحباسه. عدم كَمل ل  ؛ اعتدال الصوت عند النطق باحلرف )    ( الشدة 

 )     ( الرخاوة
 لكَمل االعتَمد عىل  ؛الصوت عند النطق باحلرف  انانحباس جري 

   . املخرج

 . املخرج لضعف االعتَمد عىل ؛جريان الصوت مع احلرف )      ( التوسط
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 صنف الكلامت يف القائمة التالية تبعا لصفة احلرف فيها؛ وذلك يف اجلدول التايل:: 7س
 )معرضون، اخلاشعون، فضل، اهلدى، ترىض، شاء، شطر، وجهك، هودا( 

 اخلفاء  االستطالة  التفيش

   

  
 

 
 

  

د الصفات اخلمسة حلرف الفاء؛ ثم قم بعمل مخس  من خالل ما ُتت دراسته يف هذه الوحدة؛ عدِّ

 .إنجازكبطاقات بكل واحدة منها مثال يظهر صفة من صفات حرف الفاء؛ ثم ضعها يف ملف 
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 الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:يتوقع من 

يطبق أثناء تالوته أحكام خمارج احلروف عىل )جزء -

 األحقاف(.

يطبق أثناء تالوته أحكام صفات احلروف عىل -

 )جزء األحقاف(.

 خمرجات التعلم
 

تالوة تطبيقية عىل )جزء األحقاف( تالوة صحيحة 

 .خالية من اخلطأ واللحن

 مفردات احملتوى

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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َيتار املعلم مقطعا مالئَم من جزء األحقاف؛ فيتلوه تالوة صحيحة خالية من اخلطأ واللحن؛ جهرا أمام  

 الطالب، أو يستعني املعلم بتسجيل صويت ألحد القراء املجيدين يف ذلك.  

يستعرض املعلم مع الطالب خالصة الوحدة السابقة ِما جيب عليهم أن يتذكروه من قواعد أو أحكام    -

 يلزمهم التطبيق عليها يف هذه الوحدة.   

يطبق   - ثم  مركز،  بشكل  له  ويستمع  املقرئني،  األحقاف ألحد  مقطعاا مالئَما من جزء  الطالب  َيتار 

 . القراءة بعد ذلك.

 

ة.  -  يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات َزْمِريَّ

خيتار املعلم بعض الكلامت واآليات التي حتتوي عىل قاعدة الوحدة السابقة من سور جزء األحقاف، ثم  -

 يوزعها عىل املجموعات. 

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

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

 .......................................................................................................  
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ويطلب من املجموعة الرتديد خلفه عدة مرات، ويفعل يف بقية يقرأ املعلم الكلمة أو اآلية  -

 املجموعات مثل ذلك.

يتدرب الطالب عىل النطق الصحيح للحروف ومراعاة خمارجها وصفاهتا من خالل  -

 ترديدهم الكلَمت واآليات خلف املعلم أوال؛ ثم الرتديد الفردي أمام األقران بعد ذلك. 

يح للحروف ومراعاة خمارجها وصفاهتا من خالل يتدرب الطالب عىل النطق الصح -

 ترديدهم الكلَمت واآليات خلف مقرئ، ثم الرتديد الفردي بعد ذلك.  

 

 

 

يتلو الطالب من املصحف بالتتابع جزء األحقاف تالوة صحيحة جمودة خالية من اخلطأ 

 .واللحن؛ يراعون فيها صواب أحكام خمارج احلروف وصفاُتا

 

 

يقوم املعلم بمتابعة قراءة كل طالب عىل حدة أثناء التطبيق وتوجيهه الكتشاف اخلطأ يف نطق 

احلروف ومراعاة خمارجها وصفاهتا، وال يلجأ للتصويب املبارش إال يف حالة عدم استطاعة 

االنتهاء من مجيع الطالب الطالب اكتشاف اخلطأ بعد اإلشارة إليه بوجوده، ثم يقوم املعلم بعد 

 .بتذكريهم ببعض قواعد أحكام خمارج احلروف وصفاهتا، ببساطة
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8
 عدد الساعات الدراسية

4
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة

 

 

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يدرك أمهية علم الوقف واالبتداء.-

 يفهم تعريف علم الوقف واالبتداء وفوائده.-

 واصطالحاا.يرشح مفهوم الوقف لغة -

 يوضح حكم الوقف.-

 ُيميز بني الوقف والسكت والقطع.-

يفرق بني السكتات املتفق عليها واملختلف فيها -

 أثناء تالوته. 

 يطبق رموز الوقف يف القرآن الكريم.-

يقارن بني أقسام الوقف العامة ) االضطراري -

 (. االختباري – االختياري – االنتظاري –

 االبتداء.يرشح مفهوم -

 .يفرق بني االبتداء احلسن والقبيح-

 

 

 

 خمرجات التعلم
املوضوع األول: تعريف علم الوقف والبتداء، 

 .وفوائده

 املوضوع الثاين: الوقف:

 أوال: مفهوم الوقف.

 ثانيا: حكم الوقف.

 ثالثا: الفرق بني )الوقف، والسكت، والقطع(.

واملختلف عليها يف املوضوع الثالث: السكتات املتفق 

 املصحف:

 أوال: املواضع املتفق عليها.

 ثانيا: املوضعان املختلف فيهَم.

 املوضوع الرابع: رموز الوقف يف القرآن الكريم. 

املوضوع اخلامس: أقسام الوقف العامة: )الضطراري، 

 .والنتظاري، والختياري، والختباري(

الختياري: )التام: املوضوع السادس: أنواع الوقف 

الالزم أو الواجب، التام املطلق، الكايف، احلسن، 

 .القبيح(

 املوضوع السابع: البتداء:

 أوال: مفهوم االبتداء.

 .ثانيا: أنواع االبتداء: حسن، وقبيح

 الوحدةمفردات 
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الوقف واالبتداء يف تالوة القرآن الكريم من أدق العلوم التي تنبئ عن فهم القارئ لكتاب اهلل تعاىل، وتكشف  

من أرسار معاِن اآليات الكريمة ما ال حيىص عددا، وال ينقيض عجبا؛ وذلك ألن بلوغ الفهم الدقيق ملعاِن مفردات  

امل الوقف والوصل بني  بتوظيف  العربية مرتبط بشدة  أقدر عيل اللغة  القارئ  فردات واجلمل للسامع. وكلَم كان 

حتري املواضع الصحيحة التي يقف عليها والتي ال ختل باملعنى، ومعرفة مواضع االبتداء الصحيحة، والتي يبتدئ 

هبا دون إخالل باملعنى املراد من كتاب اهلل؛ كلَم كان ذلك أفضل لبيان معاِن القرآن وإيضاحها؛ فتظهر عىل أكمل  

 وهها وأصحها.وج

 .وسنتعرف يف هذه الوحدة عىل تفاصيل أحكام الوقف واالبتداء

 

القرآن، "قال:    -ريض اهلل عنهَم   -عبداهلل بن عمر  عن   يؤتى اإليَمن قبل  ُبْرهة من دهرنا وأحدنا  لقد ِعشنا 

ها، وآمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يقف عنده منها، كَم تعلمون   ملسو هيلع هللا ىلصوتنزل السورة عىل حممد   ا وحراما فيتعلَّم حالهلا

ته إىل خاُتته، ما يدري أنتم اليوم القرآن، ثم لقد رأيت اليوم رجاالا يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليَمن، فيقرأ ما بني فاحت

قال  .)2(" (1) ما آمره وال زاجره، وال ما ينبغي أن يقف عنده منه، فيانُْثره نْثرا الدَّ

د الدروس املستفادة من هذا احلديث.  دِّ  عا
 ........................................................................................................

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

 
قال: رديء التمر  1)  ( الدَّ

برقم )2) املستدرك  ةا "(، وقال:  35/  1( أخرجه احلاكم يف  ِعلَّ ُه  لا أاْعِرُف  الا  وا  ، نْيِ ْيخا الشَّ ِط  ْ ىلا رشا عا ِحيٌح  ِديٌث صا ا حا ذا ، ووافقه "ها

 الذهبي.
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﴾قال األمري عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، عندما ُسئل عن قوله تعاىل:   ْرتِيالا ِل اْلُقْرآنا تا تِّ را ]املزمل:    ﴿وا

 .  (1) "هو جتويد احلروف، ومعرفة الوقوف"[ قال: 4

واعلم كذلك أنَّ بعض العلَمء عّرفوا الوقف والسكت والقطع بمعنى واحد، وبعضهم وضع لكل منها  

ا  ا خاصا  (3) .(2) تعريفا

 
 

 إيضاح معاِن القرآن الكريم.  - 1

 معرفة املواضع الصحيحة التي يقف عليها القارئ.  -2

 معرفة املواضع الصحيحة التي يبتدئ هبا القارئ. -3

 
 (. 209/ 1النرش يف القراءات العرش، ابن اجلزري، ) 1) )

 (. 29( والربهان يف جتويد القرآن )ص: 101التجويد، )ص:  ( امللخص املفيد يف أحكام 2)

 (. 8( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 3)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ْعدا  با ِوْيِدكا  وا ْ  لِْلُحُروِف  جتا

 

ةِ  ِمنْ  الاُبدَّ  *** ْعِرفا  اْلُوُقوِف  ما

  
ِ
اء االْبتِدا ْهيا  وا مُ  وا نْ  ُتْقسا  إِذا

 

*** .......................(3) 
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ا املعنى. صوُن النص القرآِن ِمْن أن تنسب فيه   -4 تغريَّ  كلمٌة إىل غري مجلتها، فيافُسدا املبنى، ويا

 صيانة النص القرآِن عن تقطيِع املعاِن املُرتابطة.  - 5

 داللة وقف القارئ وابتدائه عىل ثقافته بعلوم القرآن واللغة العربية.  -6

 
  

لِكا قال اهلل تعاىل:  يِل   ذاٰ أانَّ اهللا ُهوا اْلعا ْدُعونا ِمن ُدونِِه اْلبااطُِل وا ا يا أانَّ ما نَّ اهللا ُهوا احْلاق  وا
بِأا

برِيُ   .[30] لقَمن: اْلكا

د من اآلية ثالث كلَمت يمكن الوقوف عليها؛ وثالث كلَمت أخرى ال يمكن الوقوف  حدِّ

 عليها مع بيان السبب.

كلَمت يصح الوقوف 

 عليها
 بيان السبب

كلَمت ال يصح 

 الوقوف عليها
 بيان السبب
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: الكف واحلبس، يقال: أوقفت الدابة أي: حبستها.    الوقف لغةا

بنية   ال  القراءة،  استئناف  بنية  عادة،  القارئ  فيه  يتنفس  زمناا  الكلمة  عن  الصوت  قطع  واصطالحاا: 

اإلعراض عنها. ويأيت يف رؤوس اآلي، وأوسطها وال بدَّ معه من التنفس، وال يأيت يف وسط الكلمة، وال فيَم 

، بخالف السكت والقطع، مثل:  ْهُه﴾اتصل رسَما جِّ [ فال يصح الوقف عىل )أين( من  76: ]النحل ﴿أاْيناَما ُيوا

 .  )أينَم( التصاله رْسَما

الوقف جائز ما مل يوجد ما يوجبه، أو يمنعه. أي: ال يوجد يف القرآن وقف واجب، يأثم القارئ برتكه،  

واالبتداء من  وال وقف حرام، يأثم بفعله، وإنَم يرجع وجوب الوقف وحتريمهَم إىل ما يرتتب عىل الوقف  

 إيضاح املعنى املراد. 

 
(1) 

 
 (. 8( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 : -رْحه اهلل-يقول ابن اجلزري 

ُه سبب ا لا رْيا ما اٌم غا را الا حا ْب *** وا جا ْقٍف وا ْيسا يِف اْلُقْرآِن ِمْن وا لا  (1)وا

فإن كان الوصل يغري املعنى وجب الوقف، وإن كان الوقف يغري املعنى وجب 

 الوصل.

 

 



(147) 

 

 
 

 

وال   غالباا،  الوقف  هبا  مراداا  املتقدمون  يطلقها  والقطع(  والسكت،  )الوقف،  الثالث  العبارات  هذه 

 .يريدون هبا غري الوقف إال مقيدة

 وأما عند املتأخرين ففرقوا بينها: 

فالوقف كَم سبق بيانه هو: قطع الصوت عن الكلمة زمناا يتنفس فيه القارئ عادة، بنية استئناف القراءة،  

قوله:   من  العاملني،  عىل  التنفس  مع  زمناا  الوقف  مثل:  عنها.  اإلعراض  بنية  املانِيا ال  اْلعا بِّ  را هللَِِّ    احْلاْمُد 

حِ [ ثم البدء بقوله: 2]الفاحتة:  ْْحاِن الرَّ  [. 3]الفاحتة:  يمِ الرَّ

أما السكت فهو: قطع الكلمة عَم بعدها من غري تنفس، بنية استئناف القراءة، ويكون يف وسط الكلمة،   

ْل ويف آخرها. مثل: السكت بال نفس بني كلمتي   انا و  با ا  يف قوله تعاىل:    را ىلا ُقُلوهِبِم مَّ انا عا ْل را الَّ با ﴿كا

﴾ ْكِسُبونا اُنوا يا  [. 14]املطففني  كا

أراد   إذا  القارئ لالستعاذة  القراءة رأساا فهو كاالنتهاء، وهذا الذي حيتاج بعده  القطع هو: قطع  وأما 

قوله:   عند  هنائياا  قراءته  القارئ  يقطع  أن  مثل:  اآلي.  رؤوس  عىل  إال  يكون  وال  القراءة  الا  استئناف  وا

الِّنيا   ستعاذ. [ فإن أراد أن يعود للقراءة ثانيةا ا 7]الفاحتة:  الضَّ
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 الفرق بْي الوقف، والسكت، والقطع عىل النحو التايل:

ى سكتاا إال من غري  • ا إال مع إجراء التنفس، بخالف السكت ال ُيسمَّ ى وقفا الوقف ال ُيسمَّ

 تنفس.

الوقف: ال يشرتط أن يكون عىل رأس آية، بخالف القطع: فيشرتط الوقف فيه عىل أواخر  •

 اآليات.

 الوقف والسكت: فيهَم نية استئناف القراءة، بخالف القطع ففيه نية التوقف عن القراءة. •

 مقدار السكوت يف الوقف حركتان، ويف السكت أقل من حركتني. •

 

 

البحث يف مصحفك؛ أعط مثاالا لكل من: )الوقف، والسكت، والقطع(، مع ذكر من خالل 

 السورة ورقم اآلية.

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

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

........................................................................................
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 . (1) يف رواية حفص عن عاصم أربعة مواضع للسكت متفق عليها، وموضعان خمتلف فيهَم

ا﴾. السكت بني كلمتي  1 جا يَِّما﴾  و ﴿ِعوا ْ  يف قوله تعاىل: ﴿قا ملا ْبِدِه اْلِكتاابا وا ىلا عا لا عا ِذي أانزا ﴿احْلاْمُد هللَِِّ الَّ

﴾ ا املُْْؤِمننِيا ُيبارشِّ ُدْنُه وا ِديداا ِمن لَّ ْأساا شا ُينِذرا با يَِّما لِّ ا * قا جا ُه ِعوا ل لَّ ْعا [. فعىل القارئ أن يسكت  2-1]الكهف    جيا

ا﴾عىل كلمة   جا نفس إذا أراد وصلها بَم بعدها، ويكون السكت عىل األلف من  سكتة خفيفة، بدون ت   ﴿ِعوا

 غري تنوين. ومن السنة الوقف عليها وقفاا كامالا مع التنفس؛ ألهنا رأس آية. 

ِدناا﴾ . السكت بني كلمتي  2 ْرقا ا﴾و  ﴿مَّ ذا ا  يف قوله تعاىل:    ﴿ها ا ما ذا ِدناا ها ْرقا ثاناا ِمن مَّ عا ن با ناا ما ْيلا ا وا اُلوا يا ﴿قا

دا  عا ﴾ وا ُلونا قا املُْْرسا دا صا ْْحاُن وا ِدناا﴾ [. فال توصل كلمة  52]يس   الرَّ ْرقا  بَم بعدها إال بسكتة خفيفة.   ﴿مَّ

 كَم جيوز أيضاا الوقف التام عليها. 

السكت بني كلمتي  3 ْن﴾.  اٍق﴾و  ﴿ما اٍق﴾ يف قوله تعاىل:    ﴿را را ْن  ما ِقيلا  [. فال جيوز  27]القيامة    ﴿وا

ْن﴾ الوقف عىل كلمة   ا ليست موضع وقف، وإنَم جيب وصلها بَم بعدها مع السكت، دون إدغام ألهن  ﴿ما

 للنون الساكنة يف الراء. 

﴾و  ﴿باْل﴾. السكت بني كلمتي  4 انا ﴾  يف قوله تعاىل:    ﴿را ْكِسُبونا اُنوا يا ا كا ىلا ُقُلوهِبِم مَّ انا عا الَّ باْل را ﴿كا

 
خالف فيها، حرف سني صغري فوق احلرف  ( ويف ضبط املصاحف: مصحف املدينة املنورة: ُوضع، يف املواضع التي ال  1)

الِيْه( بسورة  األخري من الكلمة داللة عىل السكت عىل ذلك احلرف حال الوصل: ووضعت سني صغرية عىل هاء )ما

ِليٌم( آخر سورة األنفال.   احلاقة ألن السكت حال الوصل أرجح. ومل توضع السني فوق ميم )عا
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وقفاا تاماا، بل جيب السكت عليها، مع إظهارها من    ﴿باْل﴾[. فال جيوز أيضاا الوقف عىل كلمة 14]املطففني 

 غري إدغام. 

ُسولِِه إىِلا الَّ .  ما بني سوريت األنفال والتوبة:  1 را نا اهللِّ وا اءٌة مِّ ِليٌم * بارا  عا
ٍ
ء ْ دت م  ﴿إِنَّ اهللّا بُِكلِّ َشا اها ِذينا عا

﴾ ِكنيا نا املرُْْشِ [. فيجوز الوقف والسكت عىل آخر سورة األنفال، كَم جيوز وصلها  1التوبة    -  75]األنفال    مِّ

التنوين يف   إقالب  التوبة، مع  بأول سورة  ِليٌم﴾ بدون سكت  اآلية مقدم يف ﴿عا التام عىل رأس  والوقف   .

 األداء. 

الِيْه﴾.  ما بني كلمتي  2 لا و  ﴿ما ﴾﴿ها نِّي ُسْلطاانِيْه﴾ يف قوله تعاىل:    كا لاكا عا الِيْه * ها نِّي ما أاْغناى عا ا    ﴿ما

اهلاء من كلمة  29- 28]احلاقة   الِيْه﴾[. فيجوز يف حالة وصل اآليتني السكت عىل حرف  ثم االبتداء    ﴿ما

﴾ب لاكا ، فيصبحان هاءا مع إظهار حريف اهلاء، وجيوز أيضاا عدم السكت، وإدغام اهلائني إدغام متَمثلني  ﴿ها

الِيْه﴾ واحدة مشددة. والسكت مقدم يف األداء حال الوصل. ويسن الوقف التام عىل   ألهنا رأس آية.  ﴿ما

 
  

  

بالتعاون مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك، ومن خالل البحث اللغوي النَِّشط يف بعض كتب 

 املعنى حالة عدم الوقف التجويد أو يف برنامج املكتبة الشاملة؛ اذكر اإلهيام املحتمل حدوثه يف

 .عىل املواضع األربعة املتفق عليها يف القرآن الكريم

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

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

........................................................................................ 
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 للوقف يف القرآن الكريم رموز، هي: 

تعاىل:    )م(   - 1 قوله  مثال:  الالزم.  الوقف  عالمة  وهي  )م(،  أفقية  ِذينا  وتكتب  الَّ ْستاِجيُب  يا ﴿إِنََّما 

ُعونا  ْسما يا
ُثُهُم  م ْبعا املْاْوتاى يا  [. 36]األنعام:  ﴾اهللُوا

تعاىل:    )قيل(  -2 قوله  مثال:  الوصل.  من  أوىل  والوقف  اجلائز،  الوقف  أاْعلاُم  وهي عالمة  يبِّ  را ﴿ُقْل 

ِليٌل  ْعلاُمُهْم إاِلَّ قا ا يا هِتِْم ما ااِر فِيِهْم﴾ قيل بِِعدَّ  [. 22]الكهف:  فاالا ُُت

﴿ُقْلناا اْهبُِطوا وهي عالمة الوقف اجلائز، ولكن الوصل أوىل من الوقف. مثال: قوله تعاىل:    )صيل(   -3

ا ِيعا ا مجا ى﴾  صيل ِمنْها ْأتِيانَُّكْم ِمنِّي ُهدا ا يا إِمَّ  [.38]البقرة:   فا

تعاىل:    )ج(  -4 قوله  مثال:  الوقف.  أو  الوصل  أي:  الطرفني،  مستوي  جواز  اجلائز  الوقف  عالمة 

اْعلامُ  ُسولا ﴿وا نِت ْم﴾ ج اهللِ وا أانَّ فِيُكْم را عا ثرٍِي ِمنا اأْلاْمِر لا ْو ُيطِيُعُكْم يِف كا  [. 7]احلجرات:  لا

ُقوا  عالمة الوقف املمتنع، وال جيوز االبتداء بَم بعدها. مثال: قوله تعاىل:  )ل(  - 5 ا أاْنفا ﴿ُثمَّ الا ُيْتبُِعونا ما

الا أاذاى نًّا وا ِْم ﴾ ال  ما هبِّ ُْم أاْجُرُهْم ِعنْدا را  [.262]البقرة:   هلا

وهي عباره عن ثالث نقاط، فوق بعض، مرتني، وتسمي عالمة التعانق، إذا وقفت عند    ( .:  .:)  -6

األخرى الوقف عند  تعاىل:  (1) أحدها ال جيوز  قوله  ْيبا .مثال:  را الا  اْلِكتااُب  لِكا  ﴾    .:فِيهِ   .:﴿ذا لِْلُمتَِّقنيا ى  ُهدا

 [. 2]البقرة: 

 
( ومعلم التجويد، د. اجلرييس، 114ن عاصم بن أيب النجود، القارئ، )ص:  ( ينظر: قواعد التجويد عىل رواية حفص ع1)

 (. 133)ص: 
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افتح مصحفك الورقي أو اإللكرتوِن؛ ثم استخرج موضعني عليهَم عالمة تعانق الوقف، 

 .ودوهنَم هنا موضحا رقم اآلية واسم السورة

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

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

........................................................................................
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 ينقسم الوقف إىل أربعة أقسام عامة:  

وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس، ونحوه، كعجز، أو نسيان، فله أن يقف    األول: الضطراري:

 أي كلمة شاء ولكن جيب االبتداء بالكلمة املوقوف عليها، إن صح االبتداء هبا.   عيل

ْعناةا  الوقوف اضطراراا عىل كلمة )عليهم( من قوله تعاىل:    ومثال ذلك: ْيِهْم لا لا اُؤُهْم أانَّ عا زا ِئكا جا   اهللِ ُأولا

النَّاِس أامْجاِعنيا  ِة وا ِئكا املْاالا ( وخربها،  [ فتلحظ أن امل87]آل عمران:   وا عنى مل يتم عندها؛ لفصله بني اسم )إنَّ

أال ترى أهنا بحاجة إىل كالم ُيتاّممها، وأن الوقف عليها ال ُيعطي معنىا مفيداا تاّماا؛ لذلك ال ُبدَّ من وصلها  

 بَم بعدها؛ ليستقيم الكالم، وتتَّزن املعاِن. 

النتظاري:   عالثاين:  ليعطف  الكلمة؛  عىل  القارئ  يقف  أن  الختالف  وهو  مجعه  عند  غريها،  ليها 

 الروايات.  

ى    من قوله تعاىل:  ُقُبالا الوقف عىل كلمة    ومن أمثلة ذلك: ُهُم اهْلُدا اءا ناعا النَّاسا أاْن ُيْؤِمنُوا إِْذ جا ا ما ما وا

ذا  ْأتِياُهُم اْلعا لنِيا أاْو يا ْأتِياُهْم ُسنَُّة اأْلاوَّ ُْم إاِلَّ أاْن تا هبَّ ْستاْغِفُروا را يا [ وبَم أن هذه الكلمة فيها  55]الكهف:    اُب ُقُبالا وا

فالقارئ يأيت بالوجه األول )ُقُبال(   ِقباال وبكرسها وفتح الباء    ُقُبال  اختالف قراءات، بضم القاف والباء

ءات.  ثم يقف وقفاا انتظارياا قصرياا ليأيت بالوجه الثاِن )ِقباال(، وهكذا دواليك لكل آية فيها تعدد ألوجه القرا

وينبغي التنويه هنا أنَّ هذا الوقف يأخذ مدة قصرية من الوقت؛ كي يتسنى للقارئ عرض القراءات باختالف  

 الروايات. 

بالياء املثناة حتت، وهو أن يقصد لذاته، من غري عروض سبب من األسباب املتقدمة.    الثالث الختياري:



 (154( 

 

 

ِحيمُ   )الرحيم( من قوله:مثل أن يقف عىل رؤوس اآلي، كالوقف عىل   ِزيُز الرَّ ُوا اْلعا بَّكا هلا إِنَّ را ]الشعراء:    وا

9.] 

الختباري: والثابت    الرابع:  واملوصل  املقطوع  لبيان  بالرسم؛  يتعلق  الذي  وهو  املوحدة،  بالباء 

 . ( 1) واملحذوف ونحوه، وال يوقف عليه إال حلاجة، كسؤال ِمتحن، وتعليم قارئ كيف يفعل إذا اضطر لذلك

أمثلته: تعاىل:    ومن  قوله  من  )األيدي(  كلمة  ُأويِل  الوقف  ْعُقوبا  يا وا اقا  إِْسحا وا اِهيما  إِْبرا ا  نا ِعباادا اْذُكْر  وا

ارِ  اأْلاْبصا ُه  [ فيوقف عليها باإلثبات، أما يف قوله تعاىل:  45]ص:    اأْلاْيِدي وا ا اأْلاْيِد إِنَّ اُوودا ذا ا دا نا ْبدا اْذُكْر عا وا

اٌب  [ فيوقف عليها باحلذف، وهذا الوقف لالختبار لبيان حكم الكلمة املوقوف عليها من  17]ص:    أاوَّ

وإال فبَم قبله ِما    - إن صلح ذلك-حيث احلذف واإلثبات، عىل أن يعود إىل ما وقف عليه فيصله بَم بعده  

 يصلح االبتداء به. 

 
 

 

  

 
 (. 29( والربهان يف جتويد القرآن، )ص: 102 -101( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  1)

أنواع الوقف العامة؛ ثم جيري يقسم املعلم الطالب أربع جمموعات؛ ويسند لكل منها نوعا من 

 .املعلم مسابقة استخراج أكرب عدد من الوقف املسند لكل جمموعة
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 (1) الوقف الختياري عىل أربعة أنواع: )التام، الكايف، احلسن، القبيح(:

 

 وهو نوعان: 

 الوقف الالزم أو الواجب.  -

 الوقف التام املطلق.  -

 الوقف الالزم )املقيد(: -1

له بَم بعده ألوهم معناى غريا املعنى    تعريفه: هو الذي جيب الوقُف عليه، واالبتداُء بَم بعده؛ ألنه لو وصا

 
 (. 8( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

ْهيا  ................. مُ  وا نْ  ُتْقسا  إِذا

 

ةا  *** امٌ  ثاالاثا اٍف  تا كا نْ  وا سا حا  وا

ْهيا    ...................... تامَّ  ملِاا وا

 

*** ............................ 

   ثم قال:

رْيُ  غا ا وا بِْيٌح  تامَّ  ما  ................ قا

 

*** .........................(1) 
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 املراد. 

ُعونا قوله تعاىل:   مثاله: ْسما ِذينا يا ْستاِجيُب الَّ ﴿إِنََّما يا
ُثُهُم   م ْبعا املْاْوتاى يا  [.36]األنعام:  ﴾ اهللُوا

﴾فالوقُف هنا عىل كلمة   ُعونا ْسما لها بجملة  وقٌف ال  ﴿يا ُثُهُم  زم؛ ألنه لو وصا ْبعا املْاْوتاى يا م    ﴾اهللُ﴿وا ألوها

 اشرتاكا املوتى مع األحياء يف االستجابة والسمع، وهذا معناى غرُي مراٍد من اآلية. 

 حكمه:

ا.   جيب الوقُف عليه واالبتداء بَم بعده؛ ولذلك سمي الزما

ف الوقف الالزم يف املصحف بوضع ميم )م(عالمته:    صغرية فوق الكلمة التي جيب الوقُف عليها.  ُيعرا

 الوقف التام املطلق:  -2

هو الوقف الذي حيُسُن للقارئ أن يقفا عليه ويبتدئا بَم بعده، بمعنى أن الوصلا جائٌز طاملا أنه    تعريفه:

ُ املعنى، لكن الوقفا أوىل.   ال يغريِّ

ا ما يأيت هذا النوُع من الوقف التام يف املوا مواضعه:   ضع التالية: كثريا

﴾عند رؤوس اآلي؛ كقوله تعاىل:    • املانِيا بِّ اْلعا وصُله بَم بعده، طاملا    [فيجوز2]الفاحتة:    ﴿احْلاْمُد هللَِِّ را

ا املعنى املراد، لكن الوقفا أوىل امتثاالا للسنَّة.   أن الوصلا لن يغريِّ

تعاىل:    • كقوله  القرآِن؛  القصص  انقضاء  ِحيُم﴾عند  الرَّ ِزيُز  اْلعا ُوا  هلا بَّكا  را إِنَّ  يف  9]الشعراء:    ﴿وا  ]

 ن قصة، والبدء بقصة أخرى. مواضعها الثَمنية بسورة الشعراء؛ وذلك النتهاء الكالم عندها ع

تعاىل:    • كقوله  األحكام؛  عىل  الكالم  انقضاء  ﴾  اهللُ﴿وا عند  ْعلاُمونا تا الا  أاْنُتْم  وا ْعلاُم  [  232]البقرة:    يا

﴾فالوقُف هنا عىل كلمة   ْعلاُمونا وقف تام مطلق، فيجوز الوصل، لكن الوقف أوىل؛ وذلك النتهاء الكالم    ﴿تا

 رسد أحكام أخرى. عن أحكام الطالق، والبدء يف 

 للوقف التام املطلق صور: صوره: 

﴾  يكون عند رأس اآلية؛ كالوقف عىل قوله تعاىل:    • ِئكا ُهُم املُْْفِلُحونا ُأولا [ ألن ما قبله 5]البقرة:  ﴿وا
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 يتعلَّق بأحوال املؤمنني، وما بعده يتعلَّق بأحوال الكافرين. 

ِت  ﴿ يكون قبل هناية اآلية، كالوقف عىل قوله تعاىل:    • االا ُيبالُِّغونا ِرسا ِذينا  ْونا    اهللِالَّ ْشا الا َيا ُه وا ْونا ْشا َيا وا

ا إاِلَّ   دا [ وذلك ألنه آِخُر الثناء عىل األنبياء واملرسلني، ثم يبدأ القارئ بقوله تعاىل:  39]األحزاب:    ﴾اهللا أاحا

ى بِ  فا كا ِسيباا﴾  اهللِ﴿وا  . حا

ط اآلية؛ كالوقف عىل قوله تعاىل:    • ِِن﴾ يكون يف وسا اءا إِْذ جا ْعدا  با ْكِر  الذِّ ِن  لَّنِي عا أاضا ْد  قا ]الفرقان:    ﴿لا

﴾  [ وذلك ألنه هنايُة الكالم عن الظامل، ثم يبدأ القارُئ بقوله تعاىل:  29 ُذوالا اِن خا لإِْلِْنسا ْيطااُن  انا الشَّ كا ﴿وا

 [.29]الفرقان: 

كلمة:    • عىل  كالوقف  بكلمة،  اآلية  انقضاء  بعد  بِاللَّْيلِ يكون  تعاىل:    ﴾﴿وا قوله  أافاالا  من  ْيِل  بِاللَّ ﴿وا

  ﴾ ْعِقُلونا ﴾[ وذلك ألهنا ُتاُم قوله تعاىل:  138]الصافات:  تا ْيِهْم ُمْصبِِحنيا لا ونا عا تاُمر  ُكْم لا إِنَّ ]الصافات:    ﴿وا

137.] 

ِة﴾أو يكون بعد انقضاء اآليِة بكلمتني أو أكثر؛ كالوقف عىل قوله تعاىل:    • اآْلِخرا ْنياا وا مع أهنا    ﴿يِف الد 

ُ أوُل اآلية؛ وذلك ألهنا ُتاُم قوله تعاىل:   لِكا ُيبانيِّ ذا ﴾  اهللُ ﴿كا ُرونا كَّ تافا لَُّكْم تا عا اِت لا ُكُم اآْليا  [. 219]البقرة:  لا

 وهو الوقف عىل ما تمَّ يف نفسه، وتعلق بَم بعده، معنى ال لفظاا، وحيسن الوقف عليه، واالبتداء بَم بعده.  

﴾كالوقف عىل كلمة:   ْ ُتنْ من قوله تعاىل:    ﴿الا ُيْؤِمنُونا ُْم أاْم ملا ْرهتا ْيِهْم أاأاْنذا لا اٌء عا وا ُروا سا فا ِذينا كا ِذْرُهْم  ﴿إِنَّ الَّ

﴾ تاما  [، ثم االبتداء بقوله تعاىل:  6]البقرة:    الا ُيْؤِمنُونا ْمِعِهْم﴾  اهللُ﴿خا ىلا سا عا ىلا ُقُلوهِبِْم وا [ وذلك  7]البقرة:    عا

ا مل يتعلَّْق بَم بعده من جهة اللفِظ، إال أنه   ألن الوقفا هنا وقٌف كاٍف؛ فآخر اآليِة األوىل قد أدى معناى تامًّ

 هة املعنى؛ ألن اآلياِت كلَّها إخباٌر عن الكافرين. مرتبٌط به من ج
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(1)

وهو الوقف عىل ما تم يف ذاته، وتعلق بَم بعده لفظاا ومعنى؛ لكونه إما موصوفاا واآلخر صفة له، أو بدالا  

 منه والثاِن بدالا، أو مستثنى منه واآلخر مستثنى، ونحو ذلك من كل كالم تعلق بَم بعده لفظاا ومعنى.  

[ ثم يبتدئ برب العاملني، فهذا وإن  2احتة:  ]الف  ﴿احْلاْمُد هللَِِّ﴾كالوقف عىل لفظ )اهلل( من قوله تعاىل:  

 كان كالماا أفهم معنى، لكنه تعلق بَم بعده لفظاا ومعنى، فإن ما بعده لفظ اجلاللة متعلق به عىل أنه صفة له.  

﴿احْلاْمُد  أنه حيسن الوقف عليه، واالبتداء بَم بعده، إن كان رأس آية، كالعاملني، يف قوله تعاىل:    وحكمه:

﴾هللَِِّ را  املانِيا  (2) [ بل هو سنة، كَم ذكره ابن اجلزري. 2]الفاحتة:  بِّ اْلعا

 
يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصوكان   آية،  آية،  قراءته:  قرأ، قطع  ِحيِم﴾   اهللِ﴿بِْسِم  إذا  الرَّ ْْحاِن  يقول:  1]الفاحتة:    الرَّ [ ثم يقف 

 ﴾ املانِيا بِّ اْلعا ِحيِم﴾ [ ثم يقف يقول:  2]الفاحتة:    ﴿احْلاْمُد هللَِِّ را ْْحاِن الرَّ [ ثم يقف، إىل آخر  3]الفاحتة:    ﴿الرَّ

 
 (. 8املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: ( ينظر: منظومة 1)

 (. 8( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص: 2)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

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

ْ ***فاإنْ  دِ ملا  ُيوجا

ُلٌق  *** عا انا  أاوْ  تا ْعناىا  كا اْبتادي ما  فا

التَّامُ   ايِف  فا اْلكا  ................... فا

 

*** .........................(1) 

 

 

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

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

ْفظاا لا نْ  وا اْمناعا  فا

زْ  اآلِي  ُرُؤوسا  إاِلَّ  *** وِّ نْ  جا فااحْلاسا
(2) 
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احلديث، الذي هو أصل يف هذا الباب، فإذا مل يكن رأس آية  كاحلمد هلل  حُسن الوقف عليه، دون االبتداء  

 بَم بعده، فإن وقف وأراد االبتداء وصله بَم بعده؛ ألن االبتداءا بَم يتعلق بَم قبله لفظاا قبيٌح.  

رأس بعد  ما  كان  إذا  هذا  بعضهم:  تعاىل:    وقال  كقوله  به،  االبتداء  حيسن  فال  وإال  منه،  يفهم  اآلية 

ِة﴾ اآْلِخرا وا ْنياا  الد  يِف  ُرونا *  كَّ تافا تا ُكْم  لَّ عا ﴾ [ فقوله:  220  -219]البقرة:    ﴿لا ُرونا كَّ تافا ما    ﴿تا آية، لكن  رأس 

ِة﴾بعده ال يفهم إال بَم قبله، فال حيسن االبتداء بقوله:   اآْلِخرا ْنياا وا بل يستحب العود ملا قبله، وكذلك    ﴿يِف الد 

 ال حيسن االبتداء بكل تابع دون متبوعه، وإال فيكون قبيحاا. 

وهو الوقف عىل ما مل يتم معناه؛ لتعلقه بَم بعده لفظاا ومعنى، كالوقف عىل املضاف، دون املضاف إليه،  

 ( 1) عله. أو عىل مبتدأ دون خربه، أو عىل الفعل دون فا

  
   صوره:

 للوقف القبيح أربع صور، هي: 

املْاْوتاى﴾الوقف عىل كالم يوهم معناى غري ما أراده اهلل؛ كالوقف عىل كلمة:    -1 ﴿إِنََّما  من قوله تعاىل:    ﴿وا

املْاْوتاى﴾ وا ُعونا  ْسما يا ِذينا  الَّ ْستاِجيُب  األحياء يف 36]األنعام:    يا مع  املوتى  اشرتاكا  يوهم  الوقفا  ذلك  [ ألن 

 االستجابة والسَمع، وذلك غري املعنى املراد. 

 
 (.  8( ينظر: منظومة املقدمة فيَم جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه: )ص:1)

 قال اإلمام ابن اجلزري: 

رْيُ  غا ا وا بِْيٌح  تامَّ  ما هُ  قا لا  وا

 

ْقُف  *** ا الوا يا  ُمْضطارًّ اوا هُ  ْبدا ْبلا  (1)قا
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ِة تعل قه بَم بعده يف اللفظ    -2 م منه معناى؛ وذلك لشدَّ ا، وال ُيفها الوقف عىل كالم ال يعطي معناى تامًّ

فالوقف هنا قبيح؛ ألنه أعطى معناى    ﴿احْلاْمُد هللَِِّ﴾ اىل:  من قوله تع  ﴿احْلاْمُد﴾واملعنى، كالوقف عىل كلمة:  

غري تام، كَم أن القارئ مل يعلاْم مراد اهلل، ومل يعلم إىل أي َشء أضاف احلمد، فال جيوز الوقُف عىل املبتدأ دون  

 اخلرب، أو عىل الفعل دون الفاعل، أو عىل املضاف دون املضاف إليه. 

تعاىل، نحو  الوقف عىل كلمة تعطي معنا   -3 اهلل  بذات  يليق  منها معناى ال  يفهم  أو  للعقيدة،  ا  ى خمالفا

ْستاْحِيي﴾الوقف عىل كلمة:  ْستاْحيِي﴾  اهللا﴿إِنَّ  من قوله تعاىل:  ﴿يا  [.26]البقرة:  الا يا

الوقوف املنصوص عىل جتنبها لشذوذها؛ ألهنا   -4 القراء، مثل  يتكلَّفه بعض  الذي  املتعسف  الوقف 

﴾املعنى املراد، كالوقف عىل قوله تعاىل:    توِهُم خالفا  لاكا الا نْيٍ يِل وا ُت عا [ والوقف عىل  9]القصص:    ﴿ُقرَّ

﴾كلمة   ِْلُفونا ِلُفونا بِ من قوله تعاىل:    ﴿حيا ْ اُءوكا حيا ْت أاْيِدهيِْم ُثمَّ جا ما ْتُهْم ُمِصيباٌة بَِما قادَّ ابا ا أاصا ْيفا إِذا إِْن    اهللِ ﴿فاكا

ا إاِلَّ إِْح  ْدنا ا﴾أارا ْوفِيقا تا ا وا انا ْك﴾[ وكالوقف عىل كلمة:  62]النساء:    سا ُن  من قوله تعاىل:    ﴿الا ُترْشِ ﴿إِْذ قاالا ُلْقَما

ْك﴾ ا ُبنايَّ الا ُترْشِ ِعُظُه يا ُهوا يا با أهوائهم،  13]لقَمن:    اِلْبنِِه وا لون معاِنا هذه اآليات حسا [ فبعض القراء يتأوَّ

وا هبذا الوقف  عن بعض املعاِن غري املقصودة من اآلية، فهم يبتدئون بعد الوقف بقوله    ويظنون أهنم قد عربَّ

ا﴾  اهللِ﴿بِ تعاىل:   ْوفِيقا تا ا وا انا ا إاِلَّ إِْحسا ْدنا ظِيٌم﴾[ وقوله تعاىل:  62]النساء:    إِْن أارا ُظْلٌم عا كا لا ْ ]لقَمن:    ﴿إِنَّ الرشِّ

ُدها إال لَّضورة  [ مع أن اآليتنِي ليس فيهَم معنى القسم، فكل هذه الوقوف ش13 اذة، وال جيوز للقارئ تعم 

ِلِم عن مواضعه.    ملحة؛ كالعطاس، أو ضيق نفس، أو غري ذلك؛ ألن ذلك كلَّه حتريف للكا
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افتح مصحفك الورقي أو اإللكرتوِن؛ ثم استخرج من فاحتة الكتاب ثالثة مواضع للوقف: التام 

 . واحلسن والقبيح

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

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

........................................................................................
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: الرشوع يف َشء.   االبتداء لغةا

ْطٍع واْنرِصاٍف عنها، أو بعد وقف، فإذا كان بعد    واصطالحاا:  هو الرشوع يف القراءة، سواء كان بعد قا

والبسملة، وقد سبق توضيح ذلك. وأما إذا كان بعد وقف،  قطع، فال بد فيه من مراعاة أحكام االستعاذة  

 (1) فال حاجة إىل مالحظة ذلك؛ ألن الوقف إنَم هو لالسرتاحة، وأخذ النَّفاس فقط.

 

 البتداء نوعان: حسن، وقبيح. 

 هو االبتداء بجملة مستقلة، تبني معنى تاماا، أراده اهلل تعاىل.   البتداء احلسن:-1

﴾ مثال ذلك قوله تعاىل:   املانِيا بِّ اْلعا ٌد﴾    اهللُ ﴿ُقْل ُهوا  [ ومثال:  2]الفاحتة:    ﴿احْلاْمُد هللَِِّ را ]اإلخالص:  أاحا

 [ وما ابتدأت اآليات القرآنية الكريمة به. 1

 ة تؤدي معنى غري ما أراده اهلل تعاىل. : وهو أن يبدأ بكلم البتداء القبيح-2

اذا  ومثال ذلك أن يبدأ بكلمة:   ا﴾  اهللُ﴿اختَّ دا لا اذا  [ من قوله تعاىل:  116]البقرة:    وا اُلوا اختَّ قا ا﴾    اهللُ﴿وا دا لا وا

 
 (. 322/ 1وانظر: النرش يف القراءات العرش )( 234 -233( غاية املريد يف علم التجويد، نرص عطية قابل )ص:1)

ا؛ ألنه ليس كالوقف تدعو إليه رضورة، فال جيوز  االبتداء ال يكون إال اختياريًّ

 .(1)إال بكالم مستقل يف املعنى، موف  باملقصود
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ُد  [ ومثال االبتداء ب116]البقرة:   ٌة﴾  اهللِ﴿يا ْغُلولا اْلياُهودُ [ من قوله تعاىل:  64]املائدة:    ما ِت  الا قا ُد    ﴿وا   اهللِ يا

ٌة ﴾  ْغُلولا  .(1) [ وقس عىل هذا 64]املائدة:  ما

 

 
 

 

 
 (. 104( امللخص املفيد يف أحكام التجويد، )ص:  1)

 من القواعد العامة للوقف والبتداء ما ييل:

 من السنة الوقوف عىل رؤوس اآليات.•

 ما يفسد املعنى قصدا؛ فإن الوقوف عليه أو االبتداء به حرام.•

والفاعل، واملبتدأ ال جيب الفصل بني املتالزمات اللغوية واللفظية؛ كالفعل •

واخلرب، والصفة واملوصوف، واحلال وصاحبه، واسم إن خربها، واسم كان 

 وخربها، وفعل الرشط وجوابه، وغري ذلك.

 ال يمكن االبتداء بكالم مستقل غري مرتبط باملعنى الذي قبله. •

 

 

 .القبيح يف القرآن الكريمأاْعِط مثالني ِما حتفظ عىل االبتداء احلسن واالبتداء 

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

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

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

............... 
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 تستوعب من معارف الوحدة ما ييل:            

  :رموز الوقف يف القرآن الكريم* 

 وتكتب أفقية )م(، وهي عالمة الوقف الالزم. :)م(

 وهي عالمة الوقف اجلائز، والوقف أوىل من الوصل. :)قيل(

 أوىل من الوقف.وهي عالمة الوقف اجلائز، ولكن الوصل  :)صيل(

 عالمة الوقف اجلائز جواز مستوي الطرفني، أي: الوصل أو الوقف. :)ج(

 عالمة الوقف املمتنع، وال جيوز االبتداء بَم بعدها. :)ال(

وهي عباره عن ثالث نقاط فوق بعض، مرتني، وتسمي عالمة التعانق، إذا وقفت   :(.: .:)

 عند أحدها ال جيوز الوقف عند األخرى.
 الوقف ينقسم إىل أربعة أقسام عامة: الضطراري، والنتظاري، والختياري، والختباري.* 

 

 : أربعة أنواع الوقف الختياري

 النوع األول: الوقف التام: وهو نوعان:

 الوقف الالزم أو الواجب. -

 الوقف التام املطلق. -

 النوع الثاِن: الوقف الكايف.

 احلسن.النوع الثالث: الوقف 

 النوع الرابع: الوقف القبيح.

 

 البتداء نوعان: حسن، وقبيح.* 
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 َأْكِمْل الفراغات التالية من خالل ما درسته يف الوحدة السابقة:  :1س

 هو:................................................................................... الوقف 

 والسكت هو:................................................................................ 

 .............. والقطع هو:....................................................................

 يف رواية حفص عن عاصم ......... مواضع للسكت، متفق عليها، وموضعان ..................... 

 إىل:............................................................................ ينقسم الوقف 

 

 ضْع رقم التعريف يف القائمة الثانية بْي القوسْي ملا يناسبه من مصطلح القائمة األوىل: :2س

 القائمة الثانية  القائمة األوىل

وجمال االبتداء يف القرآن الكريم.  ( علم بقواعد يعرف به جمال الوقف  1) ( االبتداء  )

 ما يصح منها وما ال يصح. 

بنية  (  2) ( علم الوقف واالبتداء  ) عادة،  القارئ  فيه  يتنفس  زمناا  الكلمة  عن  الصوت  قطع 

 استئناف القراءة، ال بنية االعراض عنها. 

ْطٍع واْنرِصاٍف ( 3) ( الوقف  ) عنها، أو  هو الرشوع يف القراءة، سواء كان بعد قا

 بعد وقف 
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 علل منع الوقوف عىل الكلامت التي حتتها خط فيام ييل: :3س

ِزيُدُهم مِّنقال اهلل تعاىل:   يا احِلااِت وا ِمُلوا الصَّ عا نُوا وا ِذينا آما ْستاِجيُب الَّ يا ْضِلِه    وا اٌب  فا ذا ُْم عا افُِرونا هلا اْلكا وا

ِديدٌ   [26]الشورى:  شا

ُكنُوٍز قال اهلل تعاىل:  امٍ وا قا ما ِريمٍ  وا  [ 58]الشعراء:   كا

نُوا قال اهلل تعاىل:  ِذينا آما ِمُلواإِنَّ الَّ عا ا   وا ْْحاُٰن ُودًّ ُُم الرَّ ُل هلا ياْجعا احِلااِت سا  [96]مريم:  الصَّ

انا  قال اهلل تعاىل:  كا ِحيَما   اهللُ وا ا رَّ ُفورا  [96]النساء  غا

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

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

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

 قارن بْي أقسام الوقف من حيث املفهوم واحلكم يف اجلدول التايل:: 4س

 احلكم  املفهوم  نوع الوقف 

   الوقف الالزم )املفيد(

   الوقف الكايف

   الوقف احلسن

   الوقف القبيح

 

 صيل، قيل( ، ج ، )م  ال    ضْع العالمات اآلتية يف مكاهنا املناسب يف اجلدول الذي يليها:: 5س

 الوقف احلسن الوقف التام  الوقف الكايف وقف البيان  الوقف القبيح
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 وأوجه اختالف كل من: )الوقف، والقطع، والسكت(.  قارن بْي أوجه اتقاق: 6س

 أوجه االختالف  أوجه االتفاق املصطلح 

   الوقف 

   القطع

   السكت 

 

 

 

 

 

  

مصنفات مطبوعة  من خالل حمركات البحث اإللكرتونية أو املكتبات العامة؛ حدد ثالثة

 احتوت رشحا عن الوقف واالبتداء؛ ثم اكتب نبذة عنها؛ ثم ضعها يف ملف إنجازك.
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 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

 

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

يطبق أحكام الوقف واالبتداء أثناء تالوته -

 )جزء قد سمع (.

ُيطبق أنواع الوقف االختياري )التام، الكايف، -

 احلسن، القبيح( أثناء تالوته )جزء قد سمع(.

يطبق أنواع الوقف االضطراري أو الالزم أثناء -

 تالوته )جزء قد سمع(.

 

 

 

 خمرجات التعلم
 

سمع( تالوة صحيحة خالية تالوة تطبيقية عىل )جزء قد 

 من اخلطأ واللحن

 مفردات الوحدة
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َيتار املعلم مقطعا مالئَم من جزء قد سمع؛ فيتلوه تالوة صحيحة خالية من اخلطأ واللحن؛ جهرا    -

 أمام الطالب، أو يستعني املعلم بتسجيل صويت ألحد القراء املجيدين يف ذلك. 

يستعرض املعلم مع الطالب خالصة الوحدة السابقة ِما جيب عليهم أن يتذكروه من قواعد أو أحكام    -

 هم التطبيق عليها يف هذه الوحدة.   يلزم

َيتار الطالب مقطعاا مالئَما من جزء قد سمع ألحد املقرئني، ويستمع له بشكل مركز، ثم يطبق القراءة    -

 بعد ذلك. 

 

 

ة.    - ْمِريَّ  يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات زا

قاعدة الوحدة السابقة من سور جزء قد سمع، ثم  َيتار املعلم بعض الكلَمت واآليات التي حتتوي عىل    -

 يوزعها عىل املجموعات. 

يتدرب الطالب عىل النطق الصحيح ألحكام الوقف واالبتداء من خالل ترديدهم الكلَمت واآليات    -

 خلف مقرئ، ثم الرتديد الفردي بعد ذلك.  
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خلفه عدة مرات، ويفعل يف بقية يقرأ املعلم الكلمة أو اآلية ويطلب من املجموعة الرتديد  -

 املجموعات مثل ذلك.

يتدرب الطالب عىل النطق الصحيح ألحكام الوقف واالبتداء، من خالل ترديدهم الكلَمت  -

 واآليات خلف املعلم أوال، ثم الرتديد الفردي أمام األقران بعد ذلك. 

 

 

تالوة صحيحة جمودة خالية من اخلطأ واللحن، يتلو الطالب من املصحف بالتتابع جزء قد سمع 

 .يراعون فيها صواب أحكام الوقف والبتداء

 

 

يقوم املعلم بمتابعة قراءة كل طالب عىل حدة أثناء التطبيق وتوجيهه الكتشاف اخلطأ يف نطق 

استطاعة الطالب أحكام الوقف واالبتداء، وال يلجأ للتصويب املبارش إال يف حالة عدم 

اكتشاف اخلطأ بعد اإلشارة إليه بوجوده؛ ثم يقوم املعلم بعد االنتهاء من الطالب مجيعا 

 .بتذكريهم ببعض قواعد أحكام الوقف واالبتداء؛ ببساطة
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