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 شكر وتقدير

 

 
ن ساهمتا في مراجعة وتنقيح ول إلى المعلمتين الفاضلتين اللتيالشكر موص

.فلهّن مني كل االحترام والتقدير بفضل هللا،  هذا الك تاب  
 

  حممد رضوانعبري  : الفاضلة املعلمة

  (األترجة املرصيةعزيزة حممود حممد ) الفاضلة : معلمتيو
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احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، نبيه ومصطفاه، وآله وصحبه ومن وااله، 

ومن بالقرآن قد هداه، ويف أهلني اهلل ضمه واجتباه، وبالعلم استنار قلبه وأخرجه 

من دجاه، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن حممدًا صلى اهلل 

 سلم عبده ورسوله.عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه و

 أما بعد،،،

فيسرني أن أرى هذه الثمرة اليانعة وقد آتت أكلها، وبدأت حتقق آمايل فيها، وتقدم 

 علمًا ينتفع به، لعل اهلل جيعل لنا هبا حسنات تتواىل لتستقر يف كفة موازيننا يوم القيامة.

، وأدعو اهلل أن يوفق وقد اطلعت على أبواب هذا الكتاب، فوجدهتا نافعة يف مادهتا

كاتبها لشرحها وتعليمها لراغيب تعلم تالوة القرآن، وأن يوفقه دائمًا ملا حيبه ويرضاه، 

 وعلى طريق احلق يسدد خطاه.

 عزيزة حممود حممد

 )األترجة املصرية(
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 محن الرحيمبسم اهلل الر
 مقدمة الطبعة األوىل

العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وسيد اخللق أمجعني ، إمام املتقني ، املبعوث رمحة  هلل رب   احلمد  
بفضل اهلل ورمحته من الظلمات إىل النور ،  الناس للعاملني ، خامت النبيني وشفعينا بإذن اهلل يوم الدين، الذي أخرج

ومن عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ، ومن ظلمات اجلهل إىل نور العلم ، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا حممد 
صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، اللهم آِت سيدنا حممدا الوسيلة 

 الرفيعة وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته إن ك الختلف امليعاد  مث أما بعد : والفضيلة والدرجة

َٰ ُمۡكث  َوقُۡرَءان   ) يقول اهلل سبحانه و تعاىل : هُۥ لََعَ ٱنلَّاست لََعَ
َ
َۡقَرأ لَۡنَُٰه تزَنتيل   ا فََرۡقَنَُٰه ِلت   اإلرساء ( ١٠٦ َونَزَّ

يتعتع فيه بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن و الماهر }يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: و 
قال الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان معلقا على هذا احلديث: )املاهر املقصود به :   ، {وهو عليه شاق له أجران

ئكة ( انتهى  الذي جييد قراءة القرآن على الوجه الصحيح، هذا يكون يوم القيامة مع السفرة الكرام الربرة أي املال
 كالمه.

من تعلمه حسن قراءته  تعلم كتاب اهلل عزوجل من أفضل العلوم لتعلقه بكالمه سبحانه وتعاىل، و إن   وإن  

تلت ٱلُۡقۡرَءاَن  ) وجتويده على الطريقة الصحيحة كما وصلنا عن نبينا صلى اهلل عليه وسلم حيث قال تعاىل: َوَرت 

 علي رضي اهلل عنه: الرتتيل هو ) جتويد احلروف و معرفة الوقوف(.كما قال ، و ل المزم   (٤ تَۡرتتيًل 

فاملسلم يسعى أن يكون مع السفرة الكرام الربرة ،  وال يتأتى ذلك إال بأن حيرص على إجادة قراءة هذا القرآن 
 العظيم ، ومن مثمَّ العمل به يف حياته لكي حيصل على األجر والثواب يف الدنيا واآلخرة.

قمت  باألخذ واجلمع من كتب   التجويد ، أحكامكتابي المختصر في كتاب املوجز و الذي أمسيته ففي هذا ال
التجويد ووضع املعلومات بشكل ييسر للقارئ الكرمي فهمها وحفظها ان شاء اهلل تعاىل ، كما و ختمت هذا 

مان اجلمزوري رمحه اهلل راجيا النفع الكتاب املبارك مبنت حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن الكرمي لشيخنا سلي
 والفائدة للقارئ الكرمي.
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وإن  الدافع الرئيسي يف مجع هذا الكتاب املبارك  هو أن يكون يل مرجعي اخلاص يف إعطاء الدورة العلمية 
ا، التعليمية يف أحكام التجويد للمبتدئني من املرحلة اإلعدادية والثانوية خصوصا وبقية املراحل العمرية عموم

والذي أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقين وييسر يل إخراج طلبة متميزين جميدين يف إخراج حروف  
 كتاب اهلل متخلقني بأخالق القرآن الكرمي .

من اهلل  يف سبيل خدمة كتاب اهلل تعاىل وخدمة طالب هذا العلم املبارك ، راجياً  هذا العمل ما هو إال جهد مقل  
بول ، وأن ينفع هبذا الكتاب كل من يقرؤه ، وأن يكون من احلسنات اجلارية واألعمال اليت الص والقم تعاىل اإلخ

يعرتيه اخلطأ والنقص فكل شيء ناقص  ى .  وهذا العمل ماهو إال جهد بشرييأتينا أجرها وحنن حتت الثر 
حبفظ اهلل تعاىل من النقص أو الزيادة والكمال هلل تعاىل وحده ولكالمه وكتابه العظيم القرآن الكرمي ، فهو حمفوظ 

تۡكَر ِإَونَّا ََلُۥ لََحَٰفتُظوَن ):و التحريف حيث قال سبحانه وتعاىلأ نۡلَا ٱل   الحجر (٩إتنَّا ََنُۡن نَزَّ

  ـل بالعفـــــــــو ما كــــدراواحتمــــــــ  إنما هي أعمال بنيتها خذ ما صفاو رحم اهلل القائل:  

ولوالدي وملن له حق عيل وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلامت األحياء منهم واألموات ، اللهم رب اغفر يل 

اغفر لكل من علمني حرفا بشكل أخص يف كتاب اهلل  ، يارب إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى ، يارب 

، رب ارزقني تالوته آناء الليل اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجالء مهي وذهاب غمي وحزين 

وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيك عني ، رب ارزقني إتقان العمل والعلم والتخلق به ، رب اجعله يل نور 

يف دنياي وقربي وشفيعا يل يوم أن ألقاك ، رب ارزقني ومجيع أحبتي والقارئ الكريم ومجيع أحبته الفردوس األعىل 

 ب ، سبحانك ريب سميع قريب جميب.بغري حساب وال سابقة عذا

 واحلمد هلل رب العاملني ،  وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم...  

 أخوكم/

 سليمان ماجد صالح

 أبو ماجد
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 فضل وآداب تالوة القرآن الكريم

بواسوووطة  هوووو كوووالم ا  تعووواىل املنوووزل عوووهلل عبيوووه ممووود صوووهلل ا  عليوووه وسووولم : القررررآن الكرررريم

ووو جربيووول عليوووه السوووالم املتعبووود بتالوتوووه املنقوووول تلينوووا بوووالتواتر املكتووووب يف  ومعنوووا  ز بلفظوووهاملعج 

 .رة الفاحتة تىل هناية سورة الناساملصاحف من أول سو

 فضل تالوة القرآن الكريم 

 .[  020]البقرة: (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچٹ   ٹ ) -0

َم الُقْرآَن َوعلَّمهُ }قال صهلل ا  عليه وسلم :  -2  . روا  البخاري {َخريُكم َمْن َتَعلَّ

 آداب تالوة القرآن الكريم 

 تخالص النية   عزوجل .  -0

 تعاىل .تعظيم كالم ا   -2

 حتسني الصوت ما أمكن .  -1

 الطهارة الكاملة.  -4

 اإلمام حفص

الرواية التي عقرأ هبا القرآن الكريم هي رواية حفص عن القارئ عاصم من طريق الشاطبية وقد أخذ عون عاصوم 

 فص .عبة وَح راويني مها ُش 

 التعريف باإلمام حفص

 هو . 011هو ، وُتويف سنة 21، ولد سنة هو اإلمام حفص بن سليامن األسدي الكويف ويكنى ب أيب عمر 
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 سند اإلمام حفص 

عاصم عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عيل بن أيب طالوب  وأخذ عن عاصم ، وسامعا   أخذ  حفص القراءة عرضا  

 عن النبي صهلل ا  عليه وسلم عن جربيل عليه السالم عن ا  تعاىل .

 مقدمة يف علم التجويد

يبحوويف يف ألفوواق القوورآن الكووريم موون حيوويف تخووراج كوول حوورف موون خمرجووه  علووم احلررد )التعريررف( :

 وتعطاؤ  حقه ومستحقه من الصفات .

كلووامت القوورآن الكووريم موون حيوويف تخووراج كوول حوورف موون خمرجووه وتعطوواؤ   : علررم التجويررد  موضررو 

 حقه ومستحقه من الصفات . 

 شدة ( . –تطباق  –غنة  –)قلقلة  الصفات الالزمة للحرف التي التنفك عنه أبدا   حق احلرف :

) التفخوويم  وتفارقووه أحياعووا   الصووفات العارضووة للحوورف التووي يتصووف هبووا أحياعووا   مسررتحق احلرررف :

 والرتقيق يف الراء ( .

 جتويد عميل )تطبيقي( ، جتويد عظري )علمي( .: علم التجويد أقسام

 حكم جتويد القرآن الكريم

ا  الوبع  بمعنوى تن أدَّ  ; فرض كفايرة :التجويد العلمي )النظري( )دراسة أحكام التجويد النظرية( 

 وتن مل يؤد  أحد أثم اجلميع . الباقنيسقط اإلثم عن 

وا  الشوخص أُ بمعنوى تن أدَّ  ; فرض عرني التجويد العميل )التطبيقي( )تالوة القرآن الكريم( : عوهلل  رَ ج 

 تالوته وتن مل يؤد  أثم .
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 أدلة التجويد العميل

 ، واألمر هنا للوجوب. [  4]املزمل: (ٿ ٿ ٿٿ) القرآن الكريم : – 1

ڻ ڻ ڻ ) عن ابن مسعود ريض ا  عنه أعه كوان يقورئ رجوال  فقورأ الرجول السنة النبوية : -2

ابن مسوعود هوذ  القوراءة وقوال موا مرسلة، أي بدون مد لفظ )الفقراء( فأعكر عليه [ 61]التوبة: (ۀ

ڻ ڻ ) هكذا أقرأعيها رسول ا   صهلل ا  عليه وسلم ، فقوال الرجول :وكيوف أقرأكهوال قوال أقرأعيهوا

 فمدها، مما يدل عهلل وجوب تالوة القرآن قراءة صحيحة وفقا  ألحكام التجويد.  (ڻ ۀ

تىل وقتنا هذا عهلل وجوب تالوة القورآن الكوريم أمجعت األمة منذ زمن النبي صهلل ا  عليه وسلم  اإلمجا : - 3

 بأحكام التجويد .

 واضع علم التجويد 

 سيدعا ممد صهلل ا  عليه وسلم . من الناحية العملية :

ؤيل وقيل أبو عبيود القاسوم بون سوالم وقيول اخلليول بون أمحود ذفقيل أبو األسود ال  أما من الناحية العلمية :

 الفراهيدي وغريهم .

 أحد العلوم الرشعية املتعلقة بكتاب ا  تعاىل )القرآن الكريم( . نسبته :

 أرشف العلوم وأفضلها الختصاصه بكيفية قراءة كلامت القرآن الكريم )كالم ا  عزوجل( . فضله : 

 هتذيب األلفاق ، تقويم اللسان ، صون اللسان عن اللحن يف ألفاق القرآن الكريم . ثمرته :
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 اللحن  وأقسامه

 هو خطأ يطرأ عهلل الكلامت القرآعية . (  : تعريفهاللحن ) 

 : اللحن أقسام

 حلن جيل ) ظاهر (  ) واضح ( . -0

 غري واضح ( .( )حلن خفي ) غري ظاهر   -2

 رف القراءة سواء أخل باملعنى أم مل خيل .خطأ يطرأ عهلل اللفظ فيخل بمبنى الكلمة وعُ  اللحن اجليل :

 .تذا تعمد ذلكحرام رشعا  يأثم فاعله  :هحكم

 :يستثنى من ذلك و

 لقي اليمكنه من النطق السليم .من يف لساعه عوج َخ  -0

 من يف لساعه عجمة المتكنه من النطق السليم . -2

 العجوز الذي ختشب لساعه عهلل عطق بع  احلروف واليتمكن من تعديل عطقه . -1

 يف تصحيح النطق .ولكنّه جيتهد قدر اإلمكان 

 احلروف   -ويوجد يف : أ 

ت ٱۡلَعَٰلَمتيَ )تبدال حرف بآخر  – 0 ت َرب  َّ  اهلاء بدل احلاء  )اهلمد بدل احلمد( .  [  0]الفاحتة: (١ ٱۡۡلَۡمُد ّلِلت

اعت إتَذا َدََعنت  )زيادة حرف  – 2 يُب َدۡعَوةَ ٱدلَّ جت
ُ
 زيادة الياء )دعاين بدل دعان(. [  016]البقرة:( أ

 تعقاص الياء )اخشون بدل اخشوين( .[ 051]البقرة:( َوٱۡخَشۡونت فََل ََتَۡشوُۡهۡم )تعقاص حرف  – 1
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 الكلامت  -ب 

َ َغُفوٌر َحلتيٞم )تبدال كلمة بأخرى  – 0  )رحيم بدل حليم(. [ 055]آل عمران: ( ١٥٥إتنَّ ٱّلِلَّ

َشة  وََسآَء َسبتيل  )زيادة كلمة  – 2 ٰۖٓ إتنَُّهۥ ََكَن َفَٰحت تَنى  ( . )زيادة كلمة مقتا  [  12]اإلرساء: (٣٢َوََل َتۡقَرُبواْ ٱلز 

ۡرضت  )تعقاص كلمة  -1
َ
َمََٰوَٰتت َوَما ِفت ٱۡۡل ت َما ِفت ٱلسَّ َّ  )تعقاص كلمة ما يف( .  [  0]الصف : (    َسبََّح ّلِلت

 احلركات  -ج 

ۡنَعۡمَت َعلَۡيهتمۡ )تبدال حركة بحركة  – 0
َ
تيَن أ َرََٰط ٱلَّ ۡنَعۡمُت   [  5]الفاحتة :  ( صت

َ
ۡنَعۡمَت بدل  أ

َ
 . أ

ٓ )تبدال حركة بسكون  – 2 تهۦت َمۡرتَِنت ب
َ
 . قُۡلُت بدل  قُۡلْت    [  005]املائدة : ( َما قُۡلُت لَُهۡم إتَلَّ َمآ أ

ء   )تبدال سكون بحركة  – 1 تهۦت متن ََشۡ ۡمَنا متن ُدون مَ     [  15]النحل : ( َوََل َحرَّ ۡمَنابدل  َناَحرَّ  .  َحرَّ

أما يف غرري الفاحترة فرال ِيبط رل باملعنى بطلت الصالة  اجليل يف سورة الفاحتة إن أخل   مالحظة : اللحن

 . الصالة سواء أخل  باملعنى أم مل ُِي ّل 

 رف القراءة دون اإلخالل بمبنى الكلمة .خطأ يطرأ عهلل اللفظ فيخل بعُ  اللحن اخلفي :

 ينقسم تىل قسمني  أقسامه :

يعرفه عامة القراء، مثل ترك أحكام التجويد كاإلدغام واإلخفاء واملد والغنوة وهو الذي  بسيط اخلفاء :  - 1

 . وترقيق املفخم وتفخيم املرقق وغريها

 .حرام رشعا  يأثم فاعله تن قرص وتساهل فيه، وعليه أن جيتهد يف تعلم وضبط أحكام التجويد  حكمه :
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

بوالقراءة الصوحيحة وال يقود  يف ضوبط الوتالوة ال يعرفه تال مهرة القراء وهو ال خيول  شديد اخلفاء : - 2

 .وحسنها وتعام خيل بكامل الضبط وهناية احلسن والبلوغ بالقراءة تىل أسمى مراتب اإلحسان واإلتقان

 .مكرو  وال يأثم فاعله وينبغي أن جيتهد القارئ يف جتنبه حكمه :

 مراتب التالوة

 أحكام التجويد دون تفراط ) بطيء ( .مراعاة قراءة القرآن الكريم بتؤدة وطمأعينة مع  التحقيق : – 1

 أحكام التجويد ) وسط ( .مراعاة التوسط بني مرتبتي التحقيق واحلدر مع التدوير :  -2

 أحكام التجويد دون اختالس أو برت للحروف ) رسيع (  .مراعاة  تدراج القراءة ورسعتها مع  احلدر : – 3

 الرتتيل : هو تالوة القرآن الكريم وإخراج حروفه بشكل صحيح بأحد مراتب التالوة الثالثة.

 االستعاذة والبسملة

 االعتصام والتحصن با  تعاىل من الشيطان الرجيم وهي ليست من القرآن الكريم باإلمجاع . االستعاذة :

 أعوذ با  السميع العليم من الشيطان الرجيم . - 2أعوذ با  من الشيطان الرجيم ) الشائعة (  .   -0صيغتها : 

 أعوذ با  من الشيطان الرجيم تعه هو السميع العليم . – 4أعوذ با  العظيم من الشيطان الرجيم .     – 1

 أعوذ با  من الشيطان . – 6أعوذ با  العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم .      – 5

( ٖ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ):توووالوة القووورآن الكوووريمواجبوووة عنووود  حكمهرررا :

 وهو رأي مجهور العلامء .، وقيل أهنا مستحبة  [89]النحل : 

 باسم ا  الرمحن الرحيم . متربكا   و ا  ئأقرأ حال كوين مبتد البسملة :
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ژوهووي بعوو  آيووة موون سووورة النموولبسووم ا  الوورمحن الوورحيم ،  صرريغتها :

 واليوجد صيغة غريها .   [33ل : م]الن ژھ   ھ

أول السورة واجبة عدا سورة التوبة ) براءة ( ألهنا عزلت بحد السيف والتتناسب البسوملة ) الرمحوة (  حكمها :

 .مع الرباءة من الكافرين  

 .: مستحبة  السورة وسط 

 مواطن اجلهر واإلرسار باالستعاذة

 أوجه التالوة  

 ) استعاذة .. بسملة .. آية (  (   ٣٢  ٱ ٻ ٻ  ژ ڃ ڃ ڃ چ چ

 وصل اجلميع . – 2قطع اجلميع .                                                - 0

 وصل األول بالثاين وقطع الثاليف . – 4قطع األول ووصل الثاين بالثاليف .         – 1

 ) هناية سورة ... بسملة ... أول السورة (    ( ١  ٱ ٻ ٻ ۀ   ژ

الثالثة األوىل جائزة ، والوجه الرابع ممتنع ألعه قد يتووهم السوامع أو يظون أن  البسوملة آيوة مون السوورة األوجه 

 السابقة .

 باالستعاذةمواطن اإلرسار  مواطن اجلهر باالستعاذة

 تذا كان بحرضة من يستمع تليه . – 0

 التالوة مع مجاعة وهو املبتدئ . -2

 . يف مقام التعليم – 1

 

 .منفردا   تذا قرأ جهرا   -0

 التالوة مع مجاعة ومل يكن هو املبتدئ . – 2

 أو يف الصالة . التالوة رسا   – 1
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 (  أي سورة قبل التوبة ثم أول التوبة)   ( ٱ  ٻ  ٻ  ٻالتوبة ..   →  ) 

 الوقف  : قطع اجلميع .   -0

 الوصل  : وصل اجلميع .   -2

 السكت : وصل اجلميع مع السكت .   -1

 عند االنتقال من أي سورة بعد التوبة أو آخر التوبة إىل أول التوبة يتعني قطع اجلميع ) الوقف ( .
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 خمارج احلروف

 مل خروج احلرف الذي ينقطع عند  صوت النطق فيتميز به عن غري  من احلروف .:املخرج

 مقدر .خمرج حمقق أو  إما أن يكون خمرجاملخرج 

 شفتني ( .ال –لسان ال –لق احليعتمد عهلل جزء معني من أجزاء الفم ) :املخرج املحقق

 وف ( .اجل –يشوم اخلاليعتمد عهلل جزء معني من أجزاء الفم ) :املخرج املقدر

 صوت يعتمد عهلل خمرج مقق أو مقدر . هو :احلرف

 فرعية . و حروفأصلية حروف  أقسام احلروف :

 حرف . 10وقيل حرف  21وقيل حرف  22 احلروف األصلية :

 وهي عهلل النحو اآليت :خترج من خمرجني أو ترتدد بني حرفني أو صفتني  احلروف الفرعية :

 . ءاعجمي :اهلمزة املسهلة  – 1

 جمراها . األلف املاملة : – 2

 الرصاط . الصاد املشمة صوت الزاي : – 3

 قيل . الياء املشمة صوت الواو : – 4

 . اللهما  ، :  املفخمة يف لفظ اجلاللة الالم – 5

رَحنين  :األلف املفخمة  – 6
 .صال 

 من قبل . :النون املخفاة  – 7
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

  احلركات :أقسام 

 . كرسة   –  ُ ضمة –  َ فتحة أصلية :

 : قيل . أو مشمة  : جمراها ،  ممالة ةحرك فرعية :

 . خاصة  و خمارجعامة خمارج   : أقسام املخارج

 . مخسة خمارجهي األعضاء الرئيسية التي ترجع تليها املخارج كلها وهي  :العامةاملخارج 

 . سبعَة عرش خمرجا  هي التي حتدد مكان خروج احلرف بدقة وهي  املخارج اخلاصة:

تبعرت مترت هرذا التقسريامت وأِ  ولكرن جمرازا   بره مالحظة : األصل أن كل حرف له خمرجه اخلرا 

 خمرجه السليم .بالصفات ليتم نطق كل حرف من 

 املخارج العامة 

وفيه جتويف احللق) خترج منه حروف احللق ( ، وجتويف الفوم ) ،   )(Whyأو واي املدية )عوحيها(  اجلوف : -0

 . خترج منه حروف املد (

) ع   ( ،  وهي منطقة لسان املزمار  ( ، وسط احللق و) ء هوهي منطقة األوتار الصوتية  احللق أقىص احللق : -2

 ) غ خ ( . وهي منطقة احلنك اللحمي أدعى احللق

احلنك العظمي ) املنطقوة الصولبة ( ، احلنوك اللحموي ) املنطقوة اللينوة  –مقدمة احلنك  –اللثة  احلنك األعىل :

 الرخوة ( ، اللهاة . 

 4طوواحن  و  02ضوواحك و  4أعيواب و  4رباعيوات و  4ثنايوا و  4سن مقسمة كاآليت :  12 وهي  األسنان :

 عواجذ مقسمة عهلل احلنكني األعهلل واألسفل . 
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 خمارج  01 وفيه اللسان : -1

حافة اللسان )أدعى اللسوان( ،طورف اللسوان ،  رأس اللسوان ،  أقىص اللسان ،  وسط اللسان أقسام اللسان : 

 )منتهى اللسان ( .

 اللحمي ) املنطقة اللينة ( .ق : أقىص اللسان مع احلنك 

 العظمي ) املنطقة الصلبة ( . ك :  أقىص اللسان مع احلنك 

 قرآن كريم ( .)

 احلنك األعهلل . وسط وسط اللسان مع : ، ش ، ي ج

 )جيش (. 

ن كلتا احلافتني . مع األرضاس العليا واليرسى أيرس ض : تحدى حافتي اللسان   ، واألفضل أن تأيت هبا م 

 أيرس . ىواليمن )منتهى طرف اللسان(  تحدى حافتي اللسان مع لثة األسنان العلياأدعى ل : 

.)  )ضل 

 ن : طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا .

 ر : طرف اللسان وظهر  مع لثة الثنايا العليا .

 )رن(.

 .يا ) جتويد درس طويل (لنايا العأصول الثت ، د ، ط : ظهر طرف اللسان مع 

 ( . سورة زلزلة صعبةس ، ز ، ص : طرف اللسان مع مابني الثنايا العليا والسفهلل ) 

 ، ذ ، ق : ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ) ثوب الذل ظامل ( .  ث
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 الشفتني :  -4

 . أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفهلل ف : 

 )الشفتني معا  ( اعطباق الشفتني ويكون أشد من امليم. :ب 

 )الشفتني معا  ( اعطباق الشفتني . :م  

 اعضامم الشفتني )استدارة الشفتني (. )الشفتني معا  (  و :

 )فوم ، بوم (.

 .  ن،  ماخليشوم : ليس خمرج حلرف تعام خمرج لصفة الغنة يف حريف  -5
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 صفات احلروف

 للحرف عند النطق به فتميز  عن غري  من احلروف .كيفية تثبت  الصفة :

 .عرضية صفات ذاتية وصفات  صفات احلروف :أقسام 

 .  (صفات 2)له ضد  وقسم ليس صفة (  00ضد )  له قسم : ذاتية قسامنصفات الوال

 الصفات الذاتية التي هلا ضد 

االسرتعالء وضردا االسرتفال ، اهلمس وضدا اجلهر ، الشردة وضردها الرخراوة وبيرنهام التوسرط ، 

 اإلطباق وضدا االنفتاح ، اإلذالق وضدا اإلصامت .

 خفاء احلرف لضعفه وجريان النفس عند النطق به لضعف االعتامد عهلل خمرجه ) فحثه شخص سكت ( .:اهلمس

 احلروف ( .ظهور احلرف لقوته واعحباس النفس معه عند النطق به لقوة االعتامد عهلل خمرجه )بقية  اجلهر :

 قوة احلرف عند النطق به العحباس الصوت عن اجلريان معه لقوة االعتامد عهلل خمرجه ) أجد قط بكت (. الشدة :

اعتوودال صوووت احلوورف عنوود النطووق بووه لعوودم كووامل اعحبوواس الصوووت وعوودم :)البينية(التوسررط

 كامل جرياعه ) لن عمر ( .

 الصوت معه لضعف االعتامد عهلل خمرجه ) باقي احلروف (.لني وضعف احلرف عند النطق به وجريان  الرخاوة :

 ارتفاع أقىص اللسان تىل احلنك األعهلل عند النطق به ) خص ضغط قظ ( . االستعالء :

 اعخفاض أقىص اللسان تىل قاع الفم عند النطق به  ) باقي احلروف (. االستفال :

 النطق به فريتفع الصوت ) ص ، ض ، ط ، ق ( .التصاق طائفة من اللسان باحلنك األعهلل عند  االطباق :
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 . افرتاق اللسان عن احلنك األعهلل عند النطق به فينخفص الصوت ) باقي احلروف (:االنفتاح

خفووة احلوورف ورسعووة النطووق بووه خلروجووه موون ذلووق اللسووان أي طرفووه أو تحوودى الشووفتني أو موونهام :االذالق

 معا ) فر من لب ( .

 من خمرجه بتكلف لبعد خمرجه عن طرف اللسان أو الشفتني ) باقي احلروف ( . ثقل احلرف وخروجه االصامت:

 الصفات الذاتية التي ال ضد هلا  

 ( . صعبة زلزلة سورةصوت زائد خيرج من بني الثنايا وطرف اللسان عند النطق بحروفه )  :الصفري

 النطق باحلرف حتى يسمع له عربة قوية ) قطب جد ( . داضطراب املخرج عن القلقلة:

 ) و ، ي (.تخراج احلرف من خمرجه بسهولة ويرس من غري كلفة عهلل اللسان  :اللني

( حييف الالم ينحورف  ل،  راحلرف عن خمرجه بعد النطق به حتى يتصل بمخرج غري  )  صوت ميل االنحراف:

 تىل النون والراء تنحرف تىل الالم ، وتدرس لتجتنب .

 ، وتدرس لتجتنب .اللسان عند النطق باحلرف ) ر (  ارتعاد رأس التكرار:

 ريح الفم عند النطق باحلرف ) ش ( . اهلوواء يف اعتشار التفيش:

 النطق باحلرف ) ض ( .امتداد الصوت من أول حافة اللسان تىل آخرها عند  االستطالة:

 استتار صوت احلرف عند النطق به ) هاوي ( . اخلفاء:

 ( . ن،  مسان فيه ) خيرج من اخليشوم العمل لل   صوت أغن مركب يف جسمي النون ولو تنوينا   الغنة:
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 القلقلة :أقسام 

خلون) صغرى : وسط الكلمة -0   . (يدن

(أو كربى أشد : أكرب  امشدد كان لو  والبع  اعتربها ثالثة أقسام فيام ، ) أحد( كربى : آخر الكلمة -2  . )وتب 

: نأيت بالقلقلة عىل وضعها الطبيعي ) السكون( ، بعر  أهرل العلرم ذهرب إىل اإلتيران  را مالحظة

 أقرب إىل الفتح ، وبعضهم ذهب إىل االتيان  ا بحركة جمانسة ملا قبلها وهذا رأي ضعيف . 

 أقسام الصفات من حيث القوة والضعف 

 ، قلقلوة ، صوفري ، اطباق،اسوتعالء ،  شودة، جهور)مجعت صفات القوة أو فيها صفة ضعف واحدة  قوية : -1

 . (غنة ، استطالة ، تفيش ، تكرار ، اعحراف

 (.خفاء ،لني ،اعفتا  ،استفال،رخاوة ،مهس) مجعت صفات الضعف أو فيها صفة قوة واحدة ضعيفة : -2

  (.توسط ،صامتت ،ذالق)تصفات القوة والضعف مجعت  : متوسطة -1

 أقسام احلروف من حيث القوة والضعف 

 ) ط ، ق ، ص ، ض ( : أقواها الطاء . حروف قوية : -0

 ( : أضعفها الفاء . و) ف ،   ، ث ، ه حروف ضعيفة : -2

 بقية احلروف . حروف متوسطة : -1
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 ألقاب احلروف

 اجلوفية ) واي ( . -1

 كريم (. اللهوية ) قرآن -2

 الذلقية ) لنر ( . -1

 (. سورة زلزلة صعبةاألسلية : )  -4

 بوم (  ، الشفوية ) فوم -5

 احللقية ) أخي هاك علام حاز  غري خارس ( . -6

 ( . ض جيش الشجرية ) -5

 النطعية ) جتويد درس طويل ( . -1

 اللثوية : ) ثوب الذل ظامل ( . -2
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 احلروف املتالقية

 . وخمرجا   وصفة   ورسام   اتفقا اسام  حرفان  : )املثلني( املتامثلني

حرفان تقاربا يف الصفات دون املخارج أو تقاربوا يف املخوارج دون الصوفات أو تقاربوا يف الصوفات  املتقاربني :

 واملخارج ) الفرعية ( .

 حرفان احتدا يف املخرج واختلفا يف الصفات . املتجانسني :

 ( . لونمَ حتن حرفان تباعدا يف املخارج والصفات )  املتباعدين :

 ساكن . ف متحرك املطلق :متحرك ،  ف متحرك الكبري :متحرك ، ف   ساكن الصغري :

 ) عملرواا وَ ون ءامنِ ،  ع اإلدغام(السكت من ) لكهَ  ماليهن ( عدا :  كتايبا ، اذهب ب  م   لكمن اإلدغام )  املثلني الصغري :

 يتوجب اإلظهار فيهام . شبيه التمكني ( 

 ي ( .ا ، مكن  عل ( عدا ) تأمن  فَ  اإلظهار ) كيَف  املثلني الكبري :

 ( . ارتن نا ، تَ قن شقَ )  مطلقا  اإلظهار  املثلني املطلق :

تدغوام كامول  مِكرنخلقن ق ، ك : ،  (بكم رَ  ب ، بلن رَ  قلن ل ، ر )   ( تال يف معَس  قدن اإلظهار )  املتقاربني الصغري :

 جوم ( .الن  ، امء ) السَّ  تدغام شميس(،  منن َيعمل،تدغام النون يف يرملو ) 

 .م (كُ لقَ نني ، َخ س   دَ ) عدَ  تظهار مطلقا   :كبريالتقاربني امل

 ( . لن اح  )  مطلقا   اإلظهار طلق:املتقاربني امل
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 اإلظهار تال يف صغري:التجانسني امل

 ( َت بسطن ،  ِت أحطن )تدغام عاقص ، (عوا بني ، أثقلت دَ ائفة ، قد تَ ءامنت طَ  )تدغام كامل  :( ط، د ،  ت)  -1

 . لكذَ  لموا ، يلهثن ظَ  إذن  (:) ظ، ذ ، ث -2

 .  عنامَ  اركبن : (ب ، م) -3

 وبى ( .طُ  ) الصاحلات   مطلقا   اإلظهار :كبريالتجانسني امل

 ( .  معونطن أفتَ )  مطلقا   اإلظهار طلق:املتجانسني امل
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 والتنوينأحكام النون الساكنة 

 حرف تثبت الشفتان عند النطق به ) اعطباق الشفتني (. احلرف الساكن :

 حرف تتحرك الشفتان عند النطق به ) اعفتا  الشفتني (. احلرف املتحرك :

 . ووقفا   ووصال   ولفظا   عون خالية من احلركة سكوهنا ثابت خطا   النون الساكنة :

 . وخطا   وتفارقه وقفا   ولفظا   األسامء املنرصفة وصال  عون ساكنة زائدة تلحق آخر  التنوين :

 

 للنون الساكنة وللتنوين أربع أحكام وهي : 

 اإلظهار احللقي .     -1

 اإلدغام.   -2

 .  القلب ) اإلقالب ( -1

 اإلخفاء احلقيقي .  -4

 

 

 التنوين النون الساكنة

 النون أصلية . -0

 توجد يف األسامء واألفعال واحلروف . -2

 تأيت متوسطة ومتطرفة . -1

 . ووقفا   ووصال   وخطا   تثبت لفظا   -4

 النون زائدة . -0

 يوجد يف األسامء فقط . -2

 . ال يأيت تال متطرفا   -1

 ويسقط خطا  ووقفا  .يثبت لفظا  ووصال   -4
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 اإلظهار احللقي

 .هو تخراج كل حرف من خمرجه من غري غنة ظاهرة فيه  اإلظهار :

 . حاز  غري خارس  أخي هاك علام   جمموعة يف بيت :حروف اإلظهار 

بعد خمرج النون ) طرف اللسوان موع لثوة الثنايوا العليوا ( عون خمورج حوروف  أي  ) التباعد (  : اإلظهار  سبب

 اإلظهار ) احللق (.

 سمي اإلظهار احللقي  ذا االسم ألّن حروف اإلظهار ) ء هر   ح غ خ ( خترج من احللق  .مالحظة:

 اإلدغام

 من جنس الثاين .  مشددا   واحدا   ساكن يف حرف متحرك بحييف يصريان حرفا  هو تدخال حرف  اإلدغام :

 .يرملون  :اإلدغام  حروف

 تدغام بغنة ) ينمو ( ، تدغام بغري غنة ) ر ل ( . من حيث الغنة : أقسام اإلدغام

 البقية ) التقارب ( .يف امليم )التجاعس ( ، وويف لنون ) التامثل( ، يف ا:سبب اإلدغام 

 أربرعبكلمة وجب اإلظهار ويسرمى ب اإلظهرار املطلرق وهري  ىغام اليكون إال يف كلمتني فإن أت: اإلد مالحظة

 كلامت يف القرآن الكريم ) دنيا ، بنيان ، صنوان ، قنوان ( .

 . تظهار لالعفصال احلكمي : [2،  0يس:]   (٢َوٱۡلُقۡرَءانت ٱۡۡلَكتيمت  ١يٓس  ژ

 تظهار لالعفصال احلكمي .:  [0:  ن]    ( ٓنۚٓ َوٱۡلَقلَمت  ژ

 السكت منع اإلدغام .:  [25:  القيامة](٢٧َوقتيَل َمنۜۡۡ َراق   ژ
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 . ذاته أن تكون أول آية يف السورة ) فاحتة السورة ( هي اسم السورة االنفصال احلكمي : 

واإلقالب واإلخفاء : أن يكون فواتح السور فيها من أحكام النون الساكنة والتنوين كاإلدغام االتصال اللفظي 

 . واإلظهار

 : تدغام لالتصال اللفظي . [0:  الشعراء] ( ١طٓسٓم  ژمثال:

 تدغام كامل ، تدغام عاقص .الكامل والنقص : أقسام اإلدغام من حيث 

تدخال حرف ساكن يف آخر متحرك بحييف تذهب ذات احلرف األول وصفته ويشدد احلورف  اإلدغام الكامل :

 . كامال   الثاين تشديدا  

 ) من رل ( حييف )رل( كامل بال خالف أما )من( كامل عهلل الراجح . : اإلدغام الكامل حروف

 ذهاب ذات احلرف األول وبقاء صفته وهي الغنة املاععة من كامل التشديد : اإلدغام الناقص :

 أي )و ، ي( .( Youأو ) (We) :اإلدغام الناقص حروف

إلدغام بغري غنة هو إدغام كامل حيث تذهب ذات احلرف وصرفة الغنرة ويشردد احلررف مالحظة : ا

 الثاين تشديدا  كامال  . 

 القلب

 قلب النون الساكنة أو التنوين تىل ميم خمفاة بغنة .  ( : اإلقالب)  القلب

 الباء . : بالقل حرف

هنا يكمن سهولة النطوق بوامليم التوي واإلظهار واإلدغام واإلخفاء فيه ثقل وكلفة عهلل اللسان  ،  : القلب سبب

 )الشفتني( .امليم مع الباء يف املخرج  و بعدها باء ، حييف اتفقت امليم مع النون يف الصفات ،
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 اإلخفاء احلقيقي

 عن التشديد مع مراعاة الغنة . النطق باحلرف بصفة بني اإلظهار واإلدغام عار  :اإلخفاء

 باقي احلروف  :اإلخفاء حروف

 صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سام دم طيبا زد يف تقى ضع ظاملا :وتم مجعها يف هذا البيت

 النون ليست قريبة من خمرج هذ  احلروف فتدغم وليست بعيدة فتظهر .:اإلخفاء  سبب

لتحقيق اإلخفاء فيه أكثر من غريا، واتفاق العلامء عرىل مالحظة : سمي اإلخفاء احلقيقي  ذا االسم 

 . تسميته كذلك

 

 مراتب اإلخفاء 

 . قرب املخرج السبب : و ) ت  ، د ، ط (( جتويد درس طويل )أعالها  -1

 . بعد املخرج السبب : و  ) ق ، ك (( قرآن كريم) أدناها -2

 عدم قرب املخرج وعدم بعد  . السبب : ( وبقية احلروف )أوسطها -3

 

 اإلخفاء اإلدغام

 يكون يف احلرف الذي بعد  . -0

د فيه احلرف الثاين . -2  يشد 

 يكون يف كلمتني فقط . -1

 يكون عند احلرف الذي بعد  . -0

د فيه احلرف الثاين . -2  ال يشد 

 يكون يف كلمة أو كلمتني . -1
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 أحكام امليم الساكنة

 . ووقفا   وصال  خطا  ولفظا  و هي ميم خالية من احلركة سكوهنا ثابت امليم الساكنة :

 .واحدة مشددة بغنة  دخال امليم الساكنة يف امليم املتحركة بحييف يصريان ميام  هو ت اإلدغام الشفوي :

عن التشديد موع مراعواة الغنوة بقودر  النطق بامليم الساكنة بصفة بني اإلظهار واإلدغام عار   اإلخفاء الشفوي :

 حركتني .

 امليم الساكنة من خمرجها بدون غنة . تخراج اإلظهار الشفوي :

 . احلروف بقية واإلظهار الشفوي  الباءو اإلخفاء الشفوي هو  امليمحرف اإلدغام الشفوي هو 

،  بوني املويم والبواء التجرانسواإلخفاء الشفوي هو  ، التامثل هو سبب اإلدغام الشفوي مالحظة :

 . التباعدواإلظهار الشفوي هو 

 . لقرب املخرجالفاء  و حتاد املخرجال( الواو )تظهار شفوي أن ختفيهماحذر  والفاء الواو:مالحظة
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 أحكام الالمات السواكن

 م التعريف )الم أل( .ال -1

 الم الفعل . -2

 الم األمر . -3

 الم االسم. -4

 الم احلرف. -5

 

 الم زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة هبمزة وصل مفتوحة عند االبتداء هبا .هي  الم التعريف :

،   ) القارعة ( إظهار قمريويسمى :  ) ابغ حجك وخف عقيمه (  تن أتى بعدها أحد حروف اإلظهار حكمها :

) طب ثم صل رمحا تفز ضوف ذا ععوم دع سووء ظون زر رشيفوا للكورم (  تن أتى بعدها أي حرف من  اإلدغامو 

امء)  إدغام شميس ويسمى   .  ( السَّ

 التقارب مع بقية احلروف .و التامثل مع الالم ،   اإلدغامسبب وأما التباعد   سبب اإلظهار

  ) يلقطه ( . أمر  أو مضارع أو ماض   فعل م أصلية تأيت يف األفعال سواء كانهي الالم الفعل :

  يف الالم للتامثل والراء للتقارب وذلك اإلدغام فيكون حكمها (  ر لجاء بعدها )  تذا اإلظهار تال  حكمها :

 ال ، قل رب ( . مثال : ) قل

بالرغم من تقارب النون والالم يف املخرج إال أنه ال يصح إدغامها يف حررف  اإلظهار  حكمها ; قل نعممالحظة : 

 أدغمت فيه لئال تزول األلفة بينهام .
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

  . الم زائدة عن بنية الكلمة تدخل عهلل الفعل املضارع فقط وجيب أن يسبقها ) و ، ف ، ثم (هي  الم األمر :

 مثال : ) وليطوفوا ، ثم ليقضوا ، فلتقم ( .

 مطلقا  .اإلظهار  حكمها :

 .الم أصلية ومل تقع يف القرآن الكريم تال يف حرفني ) هل ، بل (  الم احلرف :

 فيكون حكمها اإلدغام وذلك يف الالم للتامثل ويف الراء للتقارب . (  ل ر ،اإلظهار تال يف )  حكمها :

 بل ربكم ، بل ال ( .مثال : ) هل لكم ، 

 السكت منع اإلدغام . :  [04:  املطففني]       (چچ چ     ) مالحظة:

 الم أصلية توجد يف األسامء والتكون تال متوسطة . الم االسم :

 مثال : ) أْلواعكم ، أْلسنتكم ( .

 . اإلظهار مطلقا   حكمها :
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 أحكام احلروف املشددة

 حرفان متامثالن األول ساكن والثاين متحرك  احلرف املشدد :

 أقسام احلروف املشددة 

ن) :بغنةحروف مشددة  -1  ( وقدرها حركتني . م 

 ) بقية احلروف ( . :بغري غنةحروف مشددة  -2

 خيرج من اخليشوم العمل للسان فيه . صوت أغن مركب يف جسمي النون ولو تنوينا   الغنة :

 من حيث التفخيم والرتقيق .الغنة يف اإلخفاء تتبع مابعدها مالحظة : 

 مراتب الغنة من حيث مقدار احلركة 

 الثابتة يف النون وامليم عند خروجها من املخرج وهي ليست ظاهرة . األصل :  -1

 الثابتة يف النون وامليم املشددتني واإلدغام بغنة واإلخفاء وقدرها حركتني . الكامل :  -2

 مراتب ) درجات ( الغنة 

 دغام الباء يف امليم ) اركب معنا ( .تكامل بغنة ، الدغام اإلشفوي ، الدغام اإلن  ، م  ،  :أكمل ماتكون -1

 ناقص .الدغام اإل :كاملة -2

 ب .القلشفوي ، الخفاء اإلقيقي ، احلخفاء اإل ناقصة: -3

 شفوي .الظهار اإللقي ، احلظهار اإل أنقص ماتكون: -4
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 والرتقيقم يخالتف

 ن يدخل عهلل احلرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصدا  .مَ س   التفخيم :

 ل يدخل عهلل احلرف عند النطق به فاليمتلئ الفم بصدا  .وعح الرتقيق :

 غْ َض  صَّ ُخ :دائام ةفخماحلروف امل
 . ظْ ق   ط 

 . األلف ، الراء ، الم لفظ اجلاللة يفخم تارة ويرقق تارة أخرى:ما

 باقي احلروف .دائام: ةرققاحلروف امل

 ) الصابرين ، سائلني ( . وترقيقا   ام  يخاأللف : تتبع ماقبلها تف

)بسرم   رققتسبقت بكسر) قاَل اهلل( )عبِد اهلل(  وإن  فخمت ظ اجلاللة : إن سبقت بفتح أو ضمالم لف

 اهلل(.

 حاالت تفخيم الراء 

 زقوا ( .يب ، رُ ) رَ  :مفتوحة أو مضمومة  -1

 رءاعا ( .ريم ، قُ ) مَ  :ضم فتح أو ساكن قبله -2

 ( . ِخسن  - األمر)  :ساكن قبله ساكن غري الياء قبله فتح أو ضم عند الوقف -3

 ارمحهام ( . ) رب   :ساكن سكون أصيل قبله كس أصيل منفصل عنها -4

 ( . عيج  رن ا  ) :ساكن سكون أصيل قبله كس عارض -5

 رصادا ( .) م   :حرف استعالء كس بعداه قبل سكون أصيل ساكن -6

 ) اآلخُر ( . :راء مضمومة موقوف عليها بالروم -7
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

ولوو كوان  يفيسمعها القريب املصوغ)ثليف احلركة( معظم صوهتا  تضعيف الصوت باحلركة حتى يذهب الروم :

 . عمىأ

فتني ُبَعيَد تسكان احلرف  اإلشامم :  .بحييف يرا  املبرص وال يدركه األعمى هو ضم  الشَّ

التفخيم، غريأنه اصطلح عىل استعامل التغلريظ يف الرالم والتفخريم يف  نفس معنىالتغليظ مالحظة : 

 .الراء

 حاالت ترقيق الراء 

 جال ( .) ر   : مكسورة -1

  ( .) منترش   :ساكن قبله كس -2

 كر ( .) الذ   :ساكن قبله مستفل ساكن قبله كس عند الوقف -3

 خبري ، خري ( . ):ساكن قبله ياء مدية أو لينة عند الوقف  -4

 ) جمراها ( . :ممالةراء  -5

 رعون ( .) ف   :ساكن قبله كس أصيل متصل  ا ليس بعدا حرف استعالء -6

 ر قومك ( .وأعذ   ):ساكن قبله كس بعدا حرف مستفل مفصول عنها  -7

 ( . ) والفجر   :راء مكسورة وصال موقوف عليها بالروم -9

 جواز الوجهني 

 .طر ( ، ق   رص) م   :ساكنة ألجل الوقف قبلها ساكن مستعل قبله كس -1

 .رق ( ) ف   :ساكنة وسط الكلمة قبلها كس أصيل بعدا استعالء مسبوق بكس -2

 ( . ) أرس   أو بناء) وعذر ، يرس (  :ساكن ألجل الوقف بعدها ياء حمذوفة ختفيفا -3



   

 

38 

 

 كتابي املختصر يف علم التجويد

 مالحظة : التفخيم أوىل يف كلمة م رص وبقية الكلامت جائزة الوجهني الرتقيق  ا أوىل . 

 مراتب التفخيم 

 امة .الطَّ  : مفتوح بعدا ألف -1

 بع .طَ  مفتوح : -2

 بع .طُ  مضموم : -3

 بع .يطْ  ساكن : -4

 الل .ظ   مكسور : -5

مكسور ( ،   والساكن ُينظور تىل احلورف الوذي  –مضموم  – 2مفتو  ،  – 0)  ومنهم من عّدها ثالث مراتب

 يسبقه ويعامل حسب حركته . 

ر يوجد يفالتفخيم النسبي مالحظة :  الغرني ،ويف الف ( القاف والغني واخلاء إن كانت مكسورة ) خ 

الغني واخلاء إن كانت ساكنة للوقف قبلهرا يراء ) ، ويف خوانا ( ن كانت ساكنة قبلها كس) إ  إواخلاء 

 زيغ ( .
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 وأقسامه أحكام املّد 

 املد .تطالة زمن الصوت بأحد حروف املد الثالثة أو حريف اللني عند وجود سبب املد :

 تثبات حرف املد أو اللني من غري زيادة يف زمن الصوت لعدم وجود سبب . القرص:

 فرعي . و مدأصيل ) طبيعي( مد  املد:أقسام 

 ما التقوم ذات حرف املد تال به وال يتوقف عهلل سبب ويمد بمقدار حركتني . :)الطبيعي( املد األصيل

 ملحقات املد األصيل) الطبيعي( 

 ( وقدر  حركتني )حم( .حي طهروذلك فقط يف فواتح السور ) :مد ألفات  -0

( رحيام  يعوض عن تنوين الفتح بمد قدر  حركتني ) مد العوض : -2  . ، ماء 

ويمود بقودر  (صوريابَ  به  )هاء الكناية املتحركة ضم أو كرس بني متحركني ليس ثاعيهام مهز  الصلة الصغرى: -1

 حركتني.

تني األوىل متحركة والثاعية ساكنة فتبدل الساكنة بحرف مد  أي أن يأيت قبل حرف املود مهز هو أن يأيت:لالبد -4

 ويمد بقدر حركتني . ءدم فاملد يكون بدل اهلمزةءَ  (ءادم)مهزة 

)مئواب( ويمود بقودر   أن يأيت مهزة قطع وبعدها حرف مد ومل يكن أصل احلورف مهوزة سواكنةشبيه البدل: -5

 حركتني .

 ويمد بقدر حركتني . (نيالنبي  ) مديةياءان متتاليتان األوىل مشددة مكسورة والثاعية  التمكني : -6

 (، ءامنوا وعملواالذي يوسوسمققة متحركة) ةوالثاعي يةمد ألوىلامتتاليتان  ياءان أو واوان  شبيه التمكني: -5

 ويمد بقدر حركتني .
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

( واليوجد مد .   -أ  : مالحظتني  لو كان تنوين الفتح عىل تاء مربوطة فإننا نعوض عنها  اء مهموسة )شجرة 

 .سمي مد التمكني  ذا االسم ألنه ُيرج متمكنا بسبب الشّدة  -ب                 

 همز أو سكون .ك  ماتقوم ذات حرف املد به ويتوقف عهلل سبب املد الفرعي :

 املد بسبب اهلمز  

أو  4ويمد ،حركات 5أو  4السامء( ويمد املالئكة ، )بعد حرف املد مهزة يف كلمة  هو أن يأيت:متصلواجب  -0

 تن كاعت اهلمزة متطرفة . 6أو  5

  أي وجيوز قرصحركات  5أو  4)بام أعزل( ويمد كلمتنييف  بعد حرف املد مهزة  هو أن يأيت جائز منفصل -2

 حركة . 1أو  2بقدر 

(، وهو ماله أخلد )ضم أو كرس بني متحركني ثاعيهام مهز ببعد هاء الكناية املتحركة هو أن يأيت  صلة كربى: -1

 حركات . 5أو  4ملحق باملنفصل أي يمد 

 5حركات ، فويق التوسط :  4حركات ، التوسط :  3حركة، فويق القرص  2مالحظة : القرص قدرا 

 حركات . 6حركات ، الالزم : 
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 املد بسبب السكون  

 6أو  4أو  2( ويمود عسوتعني )بعد حرف املد سكون عوارض ألجول الوقوف أن يأيت  للسكون: العارض -1

 .حركات

 . حركات 6أو  4أو  2( ويمد خوف)ألجل الوقف  عارض بعد حرف اللني سكونأن يأيت  اللني: -2

 ومها قسامن : حركات لزوما  6أن يأيت بعد حرف املد حرف سكون أصيل ويمد : الالزم  -3

 خمفف(   –الزم كلمي ) مثقل  - أ

 خمفف(. –شبيه باملثقل  –الزم حريف ) مثقل  - ب

ة ( . حرف بعد حرف املد كلمي مثقل:  مشدد ) الطام 

 بعد حرف املد حرف ساكن غري مشدد ) ءالئن (. كلمي خمفف:

 .حرف الالم (ملا ) :( حرف املد ساكن مدغم )مشدديف فواتح السور حريف مثقل:

 الالم . حرف (لرا ) :والخمفي تعام مظهر ( )غري مشدد كن غري مدغم حرف املد سايف فواتح السور حريف خمفف:

 العني والسني .حريف   (عسق: )حرف املد ساكن خمفي يف فواتح السور  حريف شبيه باملثقل:

يف القرآن كلامت  3دخول مهزة االستفهام عىل اسم معرف بأل وهي هو قسم من أقسام املد الالزم وهو مد الفرق : 

إبدال مهزة الوصل حرف مد أو بالتسهيل بحركات  6: إما باملد الالزم الكلمي  (ءالئن ، ءالذكرين ، ءاهللالكريم  )

 بني اهلمزة واأللف دون مد .
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 أقسام حروف فواتح السور 

  .األلف :ا  يمد مطلق ال ما -1

 حي طهر . حركة: 2يمد ما  -2

 . آل عمران وصال   ميم حركة:6أو 2يمد ما  -3

 عني مريم والشورى . :حركة6أو  4يمد ما  -4

 عقص عسلكم عدا عني مريم والشورى وميم آل عمران .  لزوما:حركات  6يمد ما  -5

 مالحظات : 

 حركات . 6حركات وألعه مل خيتلف عهلل أن مد    6للزوم مد   بذلكسمي املد الالزم  -0

 حركات . 6أو  5أو  4لوجوب مد  تال أع ه اختلف يف قدر مد   الواجب سمي واجبا  املد  -2

 .قرص جلواز مد  و املد اجلائز سمي جائزا   -1

 أقوى املدود الزم فام اتصل ، فعارض فذو اعفصال فبدل . مراتب املد :

طالرب ب سرتبدلتِ و فصرلتِ جتب عليها فإن مل ألسئلة  تتعرض ثم  بشيخك تتصلوتتعلم أحكام التجويد  الزم

 غريك .
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 هاء الكناية

 هاء الضمري الزائدة عن بنية الكلمة يكنى هبا املفرد املذكر الغائب . هاء الكناية :

 هاء الكناية  أحوال

ُ  : بني ساكنني -1 َُٰه ٱّلِلَّ  . َءاتَى

  .ََلُ ٱلُۡملُۡك قبلها متحرك وبعدها ساكن :    -2

 .ىفتيهت ُهد   قبلها ساكن وبعدها متحرك : -3

 الصلة فقط( . هي ) هذا َربَُّهۥ ََكنَ  متحركني : بني -4

 مستثنيات 

 . لعذاب الكافر   فيها صلة تغليظا  و خمالفة للقاعدة  :فتيهۦت ُمَهانًا َوَيۡخُلۡ  -1

 مطابقة للقاعدة  واليوجد هبا صلة . :لَُكمۡ يَۡرَضُه  -0
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 مهزة الوصل وكيفية االبتداء  ا

 الساقطة عند وصل الكلمة بام قبلها . ، الكلمة الثابتة عند االبتداءمهزة زائدة أول  مهزة الوصل :

 :توجد يف و 

 استكرب ( . –الفعل املايض اخلاميس والسدايس ) اقرتب   -2

 استغفروا (. –اعطلقوا  –ارضب  –األمر الثالثي واخلاميس والسدايس ) اتل  -1

مي  –أما  املايض الثالثي والرباعي ، األمر الرباعي ، املضارع  فهمزته مهزة قطع ) أمَر   أذبُحك(. –أكرَم ،أكر 

 

  كيفية االبتداء  مزة الوصل

 أوال : األفعال 

 تن كان ثاليف الفعل مضموم ضام  أصليا  ) ُاقتلوا ( .  مضمومة : 

ع ( ، أو  مفتو  ) ا ذَهب ( ، أو  مضوموم ضوام  عارضوا  )ا مُشووا   مكسورة :  –تن كان  ثاليف الفعل مكسور ) ا رج 

 ا ئُتوا ( . –ا بُنوا  –ا قُضوا 

 

 األسامء ثانيا : 

 .اسم (  ،اثنتني ،امرأت ، اثنني ؤ، امر ، ابنت ،  ) ابن  سامعية كانت سواء  مكسورة دوما  

 .   (استكبارا)، مصدر سدايس (افرتاء ): مصدر مخايس قياسية أو 

 احلروفثالثا : 

  ، األرض ، الذي ( . السامء ) بالفتح : نبدأ أل التعريف

 تقدم مهزة الوصل عىل مهزة القطع 

 . عند الوصل تسقط مهزة الوصل وتثبت مهزة القطع ) اءتوين ، اءت ، اؤمتن ، ائذن (

 . ين ، ايت ، اومتن ، ايذن (وت) ايحلركة مهزة الوصل عند البدء تثبت مهزة الوصل وتبدل بحركة جماعسة 
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 تقدم مهزة القطع عىل مهزة الوصل 

 ( .ءا   ، ءالذكرين، ءالٰئن)ت حتى اليلتبس االستفهام باخلرب تال يف ثالث كلام حتذف مهزة الوصل دائام  

 التسهيل بنطقها بني اهلمزة واأللف دون مد . بأو  حركات 6الالزم الكلمي وتقرأ تما باإلبدال مع املد 

 : اتمالحظ

مواضع يف  5تذا دخلت مهزة االستفهام عهلل األفعال املبدوءة هبمزة وصل مكسورة حتذف مهزة الوصل وهي  -0

 أستغفرت(.–أستكربت  –أختذعاهم  –أصطفى  –أفرتى  –أختذتم  –القرآن الكريم : ) أطلع 

، ويف باقي حروف اجلر تثبت  (للمتقني  من )أل( تذا دخلت عليها الم اجلر)  وخطا   مهزة الوصل لفظا   حتذف -2

 . (بالغيب ، يف احلياة ) مثل  وحتذف لفظا   خطا  

 . بكرس الالم دون مهزةم : ْس ل    -2 ،قطع  م: بدء هبمزةْس ل  أَ  - 0 :  االسم  عند االبتداء هبا هلا وجهان -1

 الساكننيحكم التقاء 

  -بإحدى طريقتني : مها ؤني وصال البد من التخلص من التقاإذا التقى حرفان ساكنان يف كلمت

 طرق التخلص من التقاء الساكنني 

 الساكن األول حرف مد ) يف السامء ( .تذا كان  احلذف : – 1

 ا  ( . ) أملَ   ميم آل عمران وصال    - 2،  املؤمنني ( نَ من اجلارة ) م    - 0 الفتح :  -أ  التحريك : – 2

 ا الرسول ( .صوُ واو اللني الدالة عهلل اجلامعة ) عَ   - 2، العدو (  ميم اجلمع ) همُ   -0 الضم : -ب 

  ، أحٌد ا  ( .ارتىض  ملن   تذا كان حرف صحيح أو تنوين ) الكس : -ج 

 



   

 

46 

 

 كتابي املختصر يف علم التجويد

 والقطع واالبتداء الوقف

القوراءة ال بنيوة  بنيوة اسوتئناف يتونفس فيوه القوارئ  يسوريا   القرآعية زمنا  قطع الصوت عهلل آخر الكلمة الوقف :

 .اإلعراض عنها

 و ال يكون تال عهلل رؤوس اآليات. تىل أمر آخر  عنها  هو االعتهاء من القراءة واالعرصاف القطع :

 هو الرشوع يف القراءة بعد قطع أو وقف . االبتداء : 

 أقسام الوقف 

بسبب رضورة كضيق عفس أو  للوقف غالبا   هو الوقوف عهلل كلمة قرآعية ليست مال  الوقف االضطراري :  -1

 عطاس أو سعال أو بكاء أو عسيان .

وذلوك يف مقوام التعلويم أو  للوقوف غالبوا   هو الوقوف عهلل كلمة قرآعية ليسوت موال   ختباري :االوقف ال -2

 االختبار .

 هو الوقوف عهلل كلمة قرآعية بقصد استيفاء أوجه االختالف يف قراءات أخرى . نتظاري : االوقف ال -3

 . الوقوف عهلل كلمة قرآعية بمح  ترادتك واختياركهو ختياري : االوقف ال -4
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 االختياري : أقسام الوقف 

 ( . )قيلمعنى  و لفظا   كالم  تم املعنى عند  واليتعلق بام بعد  هو الوقوف عهلل :الوقف التام –1

علوق بوام بعود  بواملعنى دون اللفوظ يتلكنوه  أفواد معنوى يف ذاتوه  كوالم هوو الوقووف عوهلل الوقف الكايف: –2

 . )ج(أو  ()صيل

 ومعنى . أفاد معنى يف ذاته لكنه يتعلق بام بعد  لفظا  كالم هو الوقوف عهلل :الوقف احلسن -3

ى أو ومعنوو لشوودة تعلقووه بامبعوود  لفظووا  هووو الوقوووف عووهلل كووالم مل يفوود معنووى يف ذاتووه الوقررف القبرريح: – 4

 .  ال()كوعه أوهم معنى غري املراد  

 تام )ال معنى وال لفظا ( ، كايف )معنى( ، حسن )معنى ولفظا ( .:  البعدي  التعلق

ليس يف القرآن الكريم وقف واجب يأثم القارئ برتكه ، وال وقف حرام يأثم القارئ بفعلوه ، : حكم الوقف 

 تعام يأثم القارئ تذا قصد القارئ حتريف املعنى عن موضعه . 

 –خرب  –مضاف تليه  –حال  –تعلق الكالم املوقوف عليه بام بعد  من جهة اإلعراب ) صفة  التعلق اللفظي :

 مفعول به .. ( . 

سورة  –موضوع آخر   –تعلق الكالم املوقوف عليه بام بعد  من جهة املعنى ) قصة أخرى  التعلق املعنوي :

 أخرى ( . 
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 عالمات الوقف : 

 .(جيوز الوقف وجيوز الوصل والوقف أوىل وقف جائز مع كون الوقف أوىل ) )قيل(:

 . (والوصل أوىلجيوز الوقف وجيوز الوصل وقف جائز مع كون الوصل أوىل ) )صيل(:

 . (التقف أو ال تقطع القراءةالوقف املمنوع أو القطع املمنوع  ) )ال(:

 . (كالوصل اجلائز مستوى الطرفني )الوقف  الوقف )ج(:

 )جيب الوقف( .وقف الزم  )مر(:

(: تعاعق الوقف )تذا وقفت عهلل األوىل ال تقف عهلل األخرى أو تن أردت الوقف عهلل الثاعية فالتقوف عوهلل  )

 األوىل( .

 الزمرا   تاما   الوقف البيان الكايف خمتصان بالوقف الالزم فإن كان وقفا   والوقف البيان التام :مالحظة

 سمي بالبيان الكايف . الزما   كافيا   وإن كان وقفا   ، سمي بالبيان التام

 أقسام القطع 

 .ما كان بعد وقف تام أو كايف القطع احلسن )اجلائز( :  -0

 .  أو قبيح ما كان بعد وقف حسن :القطع القبيح )غري اجلائز(  -2

 أقسام االبتداء 

 قطع حسن أي بعد وقف تام أو كايف .ما كان بعد ائز( : ج) ابتداء حسن -0

 . أو قبيح حسن قطع قبيح أي بعد وقفما كان بعد  :)غري جائز(  ابتداء قبيح -2
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 السكت

القوراءة ال بنيوة  بنية استئناف يتنفس فيه القارئ  ال يسريا   قطع الصوت عهلل آخر الكلمة القرآعية زمنا   السكت :

 .اإلعراض عنها

 السكتات الواجبة 

 وجيوز الوقف عليها؛ ألهنا رأس آية.:  [0:  الكهف] (ېې) ألف .1

 والسكت حال الوصل أما تن وقف فهو وقف كاف. :  [52يس : ] (ەئوئ) ألف .2

 . [04:  املطففني]       (چچ چ     )  الم .3

 .[25:  القيامة] (ڦڄ ڄ)نون  .4

 
 السكتات اجلائزة 

َهۜۡۡ ) - 1 ۡغَِنَٰ َعِن ت َماِلت
َ
 . لنا فيها الوقف واإلدغاموجيوز :  [21:  احلاقة] . (َهلََك  ٢٨َمآ أ

 التوبة . بدايةالتوبة مع  تسبقهناية أي سورة   ( ٱ  ٻ  ٻ  ٻ .. التوبة → )  – 2
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 مصطلحات ضبط املصحف الرشيف

) فوق حرف علة الصفر املستدير -0 ئتَك  مثل : وال وقفا   وصال   : يدل عهلل زيادة ذلك احلرف فال ُينطق ( ْوَلى
ُ
  .أ

فقط مثل  فتنطق وقفا   ال وقفا   زيادهتا وصال  : يدل عهلل )( فوق ألف بعدها متحرك الصفر املستطيل القائم -2

نَّا  :  َٰكت  .لَّ

َفَمۡن يدل عهلل سكون ذلك احلرف وعهلل أعه مظهر مثل: ) :(رأس خاء صغرية )دون عقطة( فوق أي حرف -1

ۡظلَمُ 
َ
 . أ

تَفةٞ قَالَت يدل عهلل اإلدغام الكامل مثل :  ;تعرية احلرف من عالمة السكون مع تشديد احلرف الثاين  -4 آئ  .طَّ

متنن :  مثلأو تخفاء  إتن يُرتيُدونَ  : مثلتعرية احلرف مع عدم تشديد احلرف التايل تما أن يكون تدغام عاقص  -5

 .َقۡبُل 

تَما:  مثل(: يدل عهلل القلب موضع ميم صغرية بدل النون أو التنوين ) -6 ُۢ ب ُم ِلت
َ
 .أ

ٍء َعلتيمٞ :  مثل( : يدل عهلل تظهار التنوين تركيب احلركتني ) -5 ۡيهتمۡ ،  ََشۡ
 .َخۡوٌف َعلَ

ق  :  مثل(: تدغام كامل  تتابع احلركتني مع التشديد للحرف الثاين ) -1 ت تَماُمَصد  تن بََلٓءٞ ، ا ل   .م 

 . ُثمَّ  َِلۡلَة   : مثلأو تخفاء  َوََل  َشَفََٰعةٞ  :مثلتدغام عاقص  ;تتابع احلركتني مع عدم التشديد  -2

 احلرف ، وتتابعهام بمنزلة تعريته عنه . مالحظة : تركيب احلركتني بمثابة وضع السكون عىل

تنَك : مثولاحلروف الصغرية ) قاعدة احلذف( : تدل عهلل أعيان احلروف املرتوكة مع وجوب النطق هبا  -01 َٰل َذ

َتَُٰب  َكثتي   ، ٱۡلكت تهۦت  . جت  ُۨن ،   إتنَُّهۥ ُهوَ ،  اب

ةَ  تبدال احلروف)قاعدة اإلبدال( : -00 لَوَٰ َٰةَ ،  ٱلصَّ  .ٱِلَّۡوَرى

ْ ،الٓمٓ :  مثلاملد زائد عن املد الطبيعي  ;( ~العالمة )وجود هذ   -02 ْولُوا
ُ
ٓ أ ةُ ،  ٱبۡتتَغآءَ ،  إتَلَّ آمَّ ن، ٱلطَّ

َ
ۦٓ أ  .يَۡسَتۡۡحت

 : تدل عهلل رقم اآلية وتكون آخر اآلية وليس أوهلا . ٢٦ -01
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

 (: تدل عهلل بداية األجزاء واألحزاب وأعصافها وأرباعها .) -04

 أفقي فوق كلمة يدل عهلل سبب السجدة . (: يدل عهلل موضع سجدة ووضع خط) -05

:  مثلتمالة الفتحة تىل كرسة أو تمالة األلف تىل ياء  ;( النقطة اخلالية املعينة الشكل حتت الراء ) -06

ََٰهاََمٜۡر  .ى

 تَ :  مثليدل عهلل اإلشامم  ;النقطة املذكورة فوق آخر امليم قبيل النون املشددة  -05
ۡ
 .نَّاَ۬مأ

 . ۡعَجمت ٞ َء۬ا:  مثليدل عهلل التسهيل  ;( فوق اهلمزة الثاعية الوسط )النقطة املدورة مسدودة  -01

 .ېې:  مثلوضع حرف السني فوق احلرف األخري يدل عهلل السكت  -02

 مايراعى حلفص

 . فرش وأصول  القراءة:أقسام 

 والتنوين ... الخ .القواعد الكلية املطردة كالفتح واإلمالة واملد والقرص وأحكام النون الساكنة هي  األصول:

 أحكام خاصة ببع  القراءات املختلفة فيام بني القراء . هيالفرش:

 وهي عىل النحو اآليت لرواية حفص عن عاصم : 

 : تسهيل اهلمزة بني اهلمزة واأللف .ۡعَجمت ٞ َء۬ا -1

ََٰهاََمٜۡر  -2  : اإلمالة . ى

 مقدم . ح: بالفتح أو الضم والفت  َضۡعف   -3

 : بالسني اخلالصة .  بَۡسَطة  ،  يَۡبُسُط  -4

ُرونَ  -5  بالسني أو الصاد والصاد أشهر . :ٱلُۡمصَۜۡيطت

رٍ  -6 تُمَصۡيطت  : بالصاد اخلالصة . ب
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 كتابي املختصر يف علم التجويد

نَا   -7
َ
نَّا  ،  أ َٰكت ُنونَا  ،  لَّ بتيَل  ،  ٱلرَُّسوََل  ،  ٱلظُّ  .مستطيل ( صفر)بإثباهتا  بحذف األلف ووقفا   وصال  قََوارتيَرا  ، ٱلسَّ

َلْ  -9  مستدير ( . صفرإثبات األلف أو حذفها ) ب بحذف األلف ، ووقفا   :وصال  َسَلَٰست

ُۢا ، ا َوَِلَُكون   -8  . وألف وقفا   نون وصال  تقرأ :  اإتذ  ، لَنَۡسَفَع

ۦَ َءاتَ  -13 َٰنت  أما عند الوقف إثبات الياء أو حذفها . إثبات الياء املفتوحة وصال  ى

 تَ :  -11
ۡ
 : روم أو إشامم .نَّاَ۬مأ

12-  ْ ْ ،  قََوارتيَرا  .) صفر مستدير (  ووقفا   : حذف األلف وصال  َثُموَدا
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 المقدمة

 َدْوَمـاً ُسلَـْيَماُن ُهـَو اْلَجمـُْزوِرى يـَُقــوُل رَاِجـي رَحمِة اْلغَـُفـورِ  (5)

 ُمـَحَمـــٍد وآلِــِه َوَمـْن تَـالَ  اْلَحْمــُد ِللَّــِه ُمَصـلّـِياً َعـلـى (4)

 فــي النُـوِن والتَّـْنِويِن َواْلُمُدودِ  َوبـَْعـُد هـَذا النَّـظْـُم ِلْلـُمرِيــدِ  (4)

 َعـْن َشْيـِخَنا اْلِميـِهى  ِذي اْلَكمالِ  َســمَّيتُــُه بُِتحَفـة اأَلْطَفاِل     (3)

 َواأَلْجــَر َواْلَقـبُـوَل َوالثَـَّوابـا الطُـّالَّبَـاَأْرُجــو بِـِه َأْن يـَْنـَفَع  (1)

 النون الساكنة والتنوين

 َأْربَـُع َأْحَكـاٍم َفُخـْذ تـَْبـيِـيـنِـي ِللـنُّــوِن ِإْن َتْسـُكْن َوِللتّـَْنِوينِ  (6)

 َفلـتَـْعِرفِ ِلْلَحـْلـِق ِسـٌت رُتـ َبْت  فَـاأَلوَُّل اإلظْـَهاُر قَـْبـَل َأْحـُرفِ  (7)

 ُمـْهَملَـَتاِن ثُــمَّ َغْيـٌن َخــاءُ  َهْمـٌز فَـَهـاٌء ثُـمَّ َعـْيـٌن َحـاءُ  (8)

 ِفـي يَـْرُمـلُـوَن ِعْنَدُهْم َقْد ثـََبَتتْ  والـثّـَانـي ِإْدغَـاٌم ِبسـتٍَّة أَتَـتْ  (9)

 بِـغُـنّـٍَة بِيَـْنـُمو ُعِلـَمـاِفـيِه  لَـِكنـََّها ِقْسـَماِن ِقْســٌم يُـْدغَـَما (51)

َواٍن تَـالَ  ِإالَّ ِإَذا َكـانَـا بِـكــِْلَمـٍة فَــالَ  (55)  تُـْدِغـْم َكُدنْـَيا ثُمَّ ِصـنـْ

 فـي الـالَِّم َوالـرَّا ثُـمَّ َكـّررَنَـّهْ  َوالثَـّانـي ِإْدغَــاٌم ِبَغْيــِر غُـنَّةْ  (54)

 ِميــماً ِبغُـنَــٍة َمـَع اإِلْخـَفـاءِ  اإِلقْـاَلُب ِعْنـَد اْلبَـاءِ وَّالثَـالـُث  (54)

 ِمـَن الُحـُروِف َواِجـٌب ِلْلَفاِضـلِ  َوالرَّابِـُع اإِلْخـَفاُء ِعْنـَد اْلفاِضـلِ  (53)

 اِفـي ِكْلِم هَذا البَـْيِت قَـْد َضمَّنـْتُـهَ  فـي َخْمَسـٍة ِمْن بـَْعِد َعْشٍر َرْمُزَها (51)

 ُدْم طَيّـَباً زِْد ِفي تُـَقًى َضْع ظَالِـَما ِصْف َذا ثَـَنا َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد سَما (56)

 الميم والنون المشددتين

َدا (57)  َوَســم  ُكـاًل َحـْرَف غُـنٍَّة بَـَدا َوغُـنَّ ِميـماً ثُـمَّ نُونـاً ُشــد 
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 الميم الساكنة

 اَل أَلــٍِف لَي ــَنٍة لِــِذى اْلِحـَجا َتْسـُكْن َتِجى قـَْبَل اْلِهَجاَواِلميـُم ِإْن  (58)

َقــطْ  َأْحـَكاُمـَها ثَـالَثَـٌة ِلَمـْن َضبَـطْ  (59)  ِإْخـَفاٌء اْدغَـاٌم َوِإظْـَهـاٌر فـَ

ـِه الشَّْفــِوىَّ  فَـاأَلوَُّل اإِلْخـَفـاُء ِعْنـَد اْلبَــاءِ  (41)  ِلْلـُقــرَّاءِ َوَسـم 

 َوَسـم  إدغـاماً َصـغـِيراً يَا فَـَتى َوالثّـَانـى ِإْدغَـاٌم ِبِمـْثِلـَها أَتَـى (45)

ـَها َشْفِويَـّهْ  َوالثَـّالِـُث اإِلظْـَهاُر ِفـى اْلَبِقيَّـةْ  (44)  ِمـْن َأْحـُرٍف َوَسـم 

 ـُقـْربِــَها َوالتحاِد فَاْعـِرفِ لِ  َواْحـَذْر َلَدى َواٍو َوفَـا َأْن َتْختَـفىِ  (44)

 الم آل والم الفعل

ْلتـَْعـِرفِ  ِلاَلِم َأْل َحـااَلِن قَـْبـَل اأَلْحــُرفِ  (43)  ُأواَلُهــَما ِإظْـَهـارَُها فـَ

 ِمَن ابْـِغ َحجَّـَك َوَخـْف َعِقيـمـهُ  قـَْبَل اْربَـٍع َمْع َعْشَرٍة ُخـْذ ِعْلَمـهُ  (41)

 َوَعـْشـَرٍة أَيْـضاً َوَرْمـَزَها فَـعِ  ثَانِيـِهـَما ِإْدغَـاُمـَها فـى َأْربَـعِ  (46)

 دَْع ُسـوَء َظٍن ُزْر َشرِيـَفاً ِلْلَكـَرم ِطْب ثُمَّ ِصْل رَِحَماً تـَُفـْز ِضْف َذا نَِعم (47)

ـَها َقْمـرِيَـّهْ  (48) ـَها َشْمِسـيَّهْ  َوالـالََّم ااُلْخـرىَ  َوالالََّم ااُلولَـى َسـم   َسم 

 فـى َنْحـِو ُقْل نـََعْم َوقـُْلـَنا َواْلتَـَقـى وأظْـِهـَرنَّ اَلَم ِفـْعــٍل ُمْطلَــقاً  (49)

 المثلين والمتقاربين والمتجانسين

 َحـْرفَاِن فَاْلِمثْـاَلِن ِفـيِهـَما َأَحـقْ  ِإْن ِفي الص َفاِت َوالَمَخـارِِج اتَـَّفـقْ  (41)

 َوفـي الص ـَفاِت اْختَـلَـَفا يـَُلقَّــَبا َوِإْن َيُكـونَا َمْخـَرجـاً تَـَقـارَبَـا (45)

 ِفـي َمـْخَرٍج ُدوَن الص َفاِت ُحق ـَقا ُمـْتـَقارِبَـْيِن َأْو َيُكــونَا اتَـَّفـَقا (44)

ـيَـنْ َأوَُّل ُكـلٍّ  بِاْلُمَتَجاِنَســْيِن ثُــمَّ ِإْن سـََكـنْ  (44)  فَالصَّـِغـيَر َسـم 

 ُكـلٌّ َكبِــيٌر وافْـَهَمـْنـُه بِاْلُمـُثلْ  َأْو ُحـر َك الَحـْرفَـاِن فى ُكلٍّ فـَُقـلْ  (43)
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 أقسام المد

 َوَســم  َأوَّاًل طَِبيـِعـّياً َوُهـــو َوالمـَدُّ َأْصِلـىُّ َو فَـْرِعــىٌّ لَـهُ  (41)

 َوالبِـُدونِِه الُحـُروُف ُتْجـتَـلَـبْ  لَـُه َعـلـى َسـَببْ َمـااَل تـََوقُـٌّف  (46)

َر َهْمٍز َأْو ُسـُكونْ  (47)  َجا بـَْعـَد َمـدٍّ فَالطَّبِــِيعىُّ َيُكـونْ  بْل َأىُّ َحْرٍف َغيـْ

 َسـَبْب َكَهْمٍز َأْو ُسُكوٍن ُمْسـَجـالً  َواآلَخُر اْلَفْرِعـىُّ َمْوقُـوٌف َعلـى (48)

 ِمْن َلْفـِظ َواٍى َوْهَى فى نُوِحـيـَها ُروفُــُه ثَـــالَثَـٌة َفِعـيـَهاُحـ (49)

ْبـَل اْلَيا َوقـَْبَل اْلواِو َضـمْ  (31) ْبـَل أَلٍف يـُْلتَــَزمْ  َوالَكْسُر قـَ  َشـْرٌط َوفَـْتٌح قـَ

ْبـَل   َوالل ـيُن ِمْنـَها اْلَيا َوَواٌو َسـَكـَنا (35)  ُكـلٍّ ُأْعـِلـَناِإِن اْنِفــَتاٌح قـَ

 أحكام المد

 َوْهـَي اْلُوُجوُب َواْلَجَواُز َواللُّـُزومْ  ِلْلَمــد  َأْحـَكـاٌم ثَـالَثَـٌة تَـُدومْ  (34)

 ِفـي ِكْلَمــٍة َوَذا ِبُمتَّْصــْل يـَُعـدْ  فَـَواِجٌب ِإْن َجـاَء َهْمـٌز بـَْعَد َمـدْ  (34)

َفِصــلْ  ِإْن ُفِصـلَوَجـائـٌز َمـٌد َوَقْصـٌر  (33)  ُكـلٌّ ِبِكْلَمــٍة َوَهَذا الُمـنـْ

 َوقْـَفاً َكتَـْعـلَـُمـوَن َنْسـَتِعــينُ  َوِمثـُْل َذا ِإْن َعـَرَض السُّـُكـونُ  (31)

َم اْلَهْمـُز َعـلَـى الَمـد  َوَذا (36)  بَـَدْل َكـآَمـُنوا َوِإيَـماناً ُخــَذا َأْو قُـد 

 َوْصاَل َوَوقْـفاً بـَْعـَد َمـدٍّ طُــّوالَ  ِإِن السُّـُكـوُن ُأص ــــالَ َواَلزٌِم  (37)

 أقسام المد الالزم

 َوتِـْلَك كِـْلِمـيُّ َوَحْرِفـيٌّ َمَعــهْ  َأْقَســاُم اَلزٍِم لَـَديهم َأْربَـَعـةْ  (38)

 تُـَفصَّــلُ  فَـَهـــِذِه َأْربَـَعـةٌ  كِـاَلُهـَما ُمـَخـفَّـٌف ُمـثَـقَّـلُ  (39)

 َمـْع َحْرِف َمـدٍّ فـَْهَو ِكْلِمـيُّ َوقَـعْ  فَـِإْن بِـِكْلَمـٍة ُسـُكوٌن اْجـَتَمـعْ  (11)

 َوالَمـدُّ َوْسـطُُه َفَحـْرِفــيٌّ بَـَدا َأْو فـي ثُـالَثِـي  الُحُروِف ُوِجـَدا (15)
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 ُكــلُّ ِإَذا لَـْم يُـْدغَـَما  َمَخفَّـفٌ  كِـاَلُهـَما ُمثَـــّقـٌل ِإْن ُأْدِغـَما (14)

 ُوُجـوُدُه َوِفـي ثََمـاٍن انَحَصــرْ  َوالـالَّزُِم اْلَحـرِفـيُّ َأوََّل السُّــَورْ  (14)

 َوَعْيُن ُذو َوْجَهـْيِن والطُّوُل َأَخصْ  يَـْجَمُعـَها ُحـُروُف َكْم َعَسْل نـََقصْ  (13)

 فـَُمـدُّه َمـّداً طَِبيـِعـيَّا أُلِــفْ  اَل أَلِـفْ َوَما ِسَوى الَحْرِف الثُّالَِثي  (11)

 ِفي َلْفِظ َحيٍّ طَـاِهٍر قَـِد اْنَحَصـرْ  َوَذاَك أَْيضـاً ِفـي فَـَواِتِح السُّـَورْ  (16)

 ِصْلُه ُسَحْيراً َمْن َقَطْعك َذا اْشـتَـَهرْ  َوَيْجَمـُع اْلَفَواتِـَح اأَلْربَـْع َعَشـرْ  (17)

 الخاتمة

 َعـلَـى َتَماِمـِه بِـاَل تَــَناِهـى َوتَــمَّ َذا النَّـْظُم ِبَحـْمِد اللَّـــهِ  (18)

 تَارِيُخَها ُبْشـَرى ِلَمـْن يُـْتِقـنُـَها أَبْـَياتُـُه نَـدٌّ بَـداَ لِـِذى النُّـَهى (19)

 األَنْبِـَياِء َأْحـَمـَداِعـلـى ِخـَتاِم  ثُـمَّ الصَّـاَلُة َوالسَّــاَلُم أَبَـــداَ  (61)

 وَُكــل  قَـاِرٍئ وُكـل  َســاِمـعِ  َواآلِل َوالصَّــْحِب وَُكـل  تَـابِـعِ  (65)
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 اخلامتة

 

  هر 1435رجب  29يوم االثنني  احلمد   الذي بنعمته تتم الصاحلات، تم بحمد ا  وفضله 

 يونيو  12املوافق  هر 1435  شعبان 14 اخلميس يوموتم مراجعته ،  م 2314أبريل    29املوافق 

 يوينو 26املوافق  1435شعبان  29يوم اخلميس وكاعت اللمسات النهائية يف الكتاب م  2314

وصل اللهم وسلم وبارك عهلل عبينا ممد وعهلل آله وصحبه وسلم، وآخر دعواعا أن احلمد    2314

  .رب العاملني

 


