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  احملاضرة األوىل

  مدخل إىل علم التجويد
 

بشر منِ اشتغل بتعلُّم القرآن  هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد الذي احلمد
والتابعني هلم بإحسان إىل يوم ،  ورضي اهللا عن صحابته أمجعني "خيركُم من تعلَّم القرآنَ وعلَّمه ": الكرمي وتعليمه بقوله

 : الدين أما بعد
تعلمه بشرف موضوعه الذي هو القرآن  من أجل العلوم وأمهها؛ لتعلقه بكتاب اهللا تعاىل وشرف علم التجويد فإن -

  الكرمي 
  بأقصر سورة منه هو كالم اهللا املرتل على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، املتعبد بتالوته، املتحدي : فالقرآن الكريم

  .املنقول إلينا نقالً متواتراً
هو الكتاب املبني الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد، وهو املعجزة اخلالدة  : هذا القرآن

  .الباقية املستمرة على تعاقب األزمان والدهور إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
ني، والصراط املستقيم، والنور اهلادي إىل احلق وإىل الصراط املستقيم، فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم حبل اهللا املت :وهو

وخرب ما بعدكم، هو الفصل ليس باهلزل من تركه من جبارٍ قصمه اهللا، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا، من قال به 
  .مستقيم صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إىل صراط

  .﴾ اللَّه حديثًامن  ومن أَصدق ﴿وباختصار فإن كالم اهللا تعاىل ال يدانيه كالم، وحديثه ال يشبهه حديث قال سبحانه 
ما حيفظ من آي القرآن الكرمي بقدر ما يرتق يف اجلنة، ففي  روقد بني لنا املصطفى صلى اهللا عليه وسلم أن اإلنسان بقد

  ".صاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف دار الدنيا فإن مرتلتك عند آخر آية تقرأ ا يقال ل: "  احلديث
 وقد عرف املسلمون فضله فعكفوا على دراسته وترتيله آناء الليل وأطراف النهار، فحفظوه وحفظوه أبناءهم يف سن

  .حاديث الشريفة تنوه بفضل تالوته والعناية به، وينمو حسهم وذوقهم، وقد تواترت اآليات واأل لتفصح ألسنتهم مبكرة
  : فضل تالوة القرآن الكريم

  :إن من أجل العبادات وأعظم القربات إىل اهللا تعاىل تالوة القرآن الكرمي، فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرة بذلك
 قال اهللا تعاىل :﴿ ّوا الصأَقَامو اللَّه ابتلُونَ كتي ينإِنَّ الَّذوربت ةً لَنارجونَ تجرةً يلَانِيعا وّرس ماهقْنزا رّمفَقُوا مأَنلَاةَ و﴾.  
 اقرءوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة : " وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 .رواه مسلم...."  شفيعاً ألصحابه
 رواه " خريكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ضي اهللا عنه قالوعن عثمان بن عفان ر

 .البخاري 
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 ذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين: "وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا يرفع "
 .رواه مسلم

 من قرأ حرفاً من كتاب اهللا فله به حسنة: "ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  
رواه الترمذي وقال حديث " ألف حرف، والم حرف، وميم حرف : أمل حرف ولكن : واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول

 .حسن صحيح
 ليس يف جوفه شيء من القرآن  إن الذي: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح" كالبيت اخلرب
 ..  آداب حامل القرآن

وما أُمروا إِلَّا  ﴿قال سبحانه . ينبغي حلامل القرآن أن يكون أول ما يقصد بتعليمه وتعلمه وجه اهللا تعاىل ورضاه   •
ينّالد لَه نيصلخم وا اللَّهدبعيل ﴾ .  

وعن . ﴾ فَمنِ اتّبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى ﴿: أن يتأدب بآدابه، وميتثل أوامره ، وجيتنب ما ى اهللا عنه، قال تعاىل  •
كنا نتعلم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشر فال نتجاوزها إىل العشر اآلخر نعلم ما : ابن مسعود رضي اهللا عنه قال

حامل القرآن حامل راية اإلسالم ينبغي له أال يلهو مع من : قال الفضيل ابن عياض رمحه اهللا تعاىل. علم والعملفيها من ال
 .يلهو وال يسهو مع من سهو وال يلغو مع من يلغو، تعظيماً حلق القرآن

 .. آداب تالوة القرآن الكريم واستماعه
  : ائفة منها باختصارلتالوة القرآن الكريم آداب كثرية وعديدة نشري إىل ط

  .أن يستقبل القارئ القبلة ما أمكنه ذلك .١
 .أن يستاك تطهرياً للفم وتعظيماً للقرآن الكرمي .٢
 .أن يكون طاهراً من احلدثني .٣
 .أن يقرأ خبشوع وتفكر وتدبر .٤
 .أن يكون قلبه حاضراً فيتأثر مبا يقرأ تاركاً حديث النفس وأهواءها .٥
 .يبك يتباكى يستحب له أن يبكي مع القراءة فإن مل .٦
 .أن يزين قراءته وحيسن صوته ا .٧
 .أن يتأدب عند تالوة القرآن،فال يضحك ، وال يعبث وال ينظر إىل ما يلهي بل يتدبر ويتذكر .٨

 
 .. كيفية قراءة القرآن الكريم

      : فقال سبحانه أمر ا نبيه عليه الصالة والسالم، وتعاىل لقراءة القرآن صفة معينة وكيفية ثابتة  لقد شرع اهللا سبحانه
: وثبت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه سئل عن قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال .﴾ ورتّلِ الْقُرآنَ ترتيالً ﴿
  "كانت قراءته مداً مث قرأ باسم اهللا الرمحن الرحيم ميد ببسم اهللا وميد بالرمحن وميد بالرحيم"
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  .. أركان القراءة الصحيحة
  .موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية ولو ضعيفاً :     ولاأل

  .موافقتها للرسم العثماين ولو احتماالً :   الثاني
  .صحة سندها بتواترها عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم :  الثالث

  
  :واحلدر، والتدوير، للقراءة ثالث مراتب الترتيل  .. القراءةأركان 

  : املرتبة األوىل
وهي قراءة القرآن الكرمي بتؤدة وطمأنينة مع تدبر املعاين، ومراعاة أحكام التجويد، وهذه املرتبة هي أفضل  .. تيلالرت 

 . ﴾ ورتّلِ الْقُرآنَ ترتيالً ﴿: واهللا سبحانه وتعاىل أمر نبيه ا فقال سبحانه، املراتب الثالث حيث نزل ا القرآن الكرمي
  : املرتبة الثانية

وهي تلي الترتيل يف ، وهي قراءة القرآن الكرمي حبالة متوسطة بني االطمئنان والسرعة مع مراعاة األحكام  .. دويرالت 
  .األفضلية

   : املرتبة الثالثة
  : أيضاوهناك من يزيد  .. هي قراءة القرآن الكرمي بسرعة مع احملافظة على أحكام التجويدو  .. احلدر

  :املرتبة الرابعة 
  ))وهذه املراتب كلها جائزة  (( .وهي أشد تؤدة واطمئناناً من الترتيل وهي غالباً ما تكون يف مقام التعليم  .. التحقيق 
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 ةالثاني ةاحملاضر
  اهتمام األمة اإلسالمية بعلم التجويد

  
  .. أقسام التجويد 

  : ينقسم التجويد إىل قسمني
  . جتويد علمي   )٢   .  جتويد عملي )١

  .. التجويد العملي أي التطبيقي : األولالقسم 
  .تالوة القرآن الكرمي تالوة جمودة كما أنزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : واملقصود به

تالوة القرآن الكرمي تالوة جمودة والعمل ا أمر واجب وجوبا عينيا على كل من يريد أن يقرأ القرآن الكرمي من  : حكمه
  .ةمسلم أو مسلم

  . من الكتاب والسنة واإلمجاع:  الدليل على وجوبه
و قال غريه أي . قال البيضاوي يف هذه اآلية أي جوده جتويداً .﴾ ورتّلِ الْقُرآنَ ترتيالً ﴿: قول اهللا تعاىل : فمن الكتاب

  لسانعلى توؤدة و طمأنينة وتأمل ورياضة  على توؤدة و طمأنينة وتأمل ورياضة لسان اإلتيان به
أنه  ما رواه مالك يف موطئه والنسائي يف سننه عن حذيفة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ومن السنة

اقرؤوا القرآن بلحون العرب ـ وأصواا ـ وإياكم وحلون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي "  :قال
 ".من يعجبهم شأم و النوح، ال جياوز حناجرهم، مفتونة قلوم وقلوب القرآن ترجيع الغناء و الرهبانية يرجعون

: قوله. بلغتهم العرب قراءة اإلنسان حبسب جبلته و طبيعته على طريقة العرب الذين نزل القرآن واملراد بالقراءة بلحون
  .اإلميان زادها الطرباين يف األوسط، والبيهقي يف شعب" وأصواا"

  .فقد أمجعت األمة اإلسالمية على وجوب تالوة القرآن الكرمي بالتجويد : وأما من اإلمجاع
 

  .. )النظري(التجويد العلمي  : القسم الثاني
  .معرفة قواعده وأحكامه العلمية اليت حنن بصدد الكالم عليها يف احملاضرات القادمة : واملقصود به

  :أما حكم تعلم التجويد العلمي فالناس أمامه فريقان : حكمه
  .عامة الناس وتعلمه بالنسبة هلم مندوب وليس بواجب : الفريق األول

  .وهم الذين يتصدون للقراءة أو اإلقراء وتعلمه بالنسبة هلم واجب وجوبا عينيا..خاصة الناس : الفريق الثاني
  .العلم اجلليل هو التعرف على هذا.. ما سنبدأ به دروسنا وقبل الدخول يف شرح أحكام التجويد وأول

   : التجويد يفف
  .، يقال جود القرآن أي حسن تالوته و أتقنها هو التحسني : لغةال
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. إخراج كلِّ حرف من خمرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات و املدود وغري ذلك من األحكام:  واصطالحا
  .كالترقيق والتفخيم  والغنن وحنوها من غري تكلف و ال تعسف

  
ً  وعرفه علي بن أبي طالب رضي   ."هو جتويد احلروف، ومعرفة الوقوف: "اهللا عنه قائال

  .صفاته الذاتية الالزمة اليت ال تفارقه؛ كاجلهر والشدة : احلرف وحق
  صفاته العرضية اليت يوصف ا أحياناً وتنفك عنه أحياناً أخرى؛ كالتفخيم والترقيق : احلرف ومستحق

 .وعصمة لسانه من اللحن عند تالوة القرآن الكرمي، داء وحسن األ، متكن القارئ من جودة القراءة  : غايته
  .الكلمات القرآنية على املشهور من حيث إعطاء احلروف حقها ومستحقها : موضوعه

  .هو من أجل العلوم وأشرفها لتعلقه بكالم اهللا سبحانه وتعاىل:  فضله وأهميته
  .عليه وآله وسلمهو مستمد ومأخوذ من كيفية قراءة النيب صلى اهللا :   استمداده

  
  ..معىن اللحن وأقسامه 

  .هو اخلطأ وامليل عن الصواب  : تعريفه
 : أقسامه

  .سواء اخل مبعناها ام ال   الكلمةوهو اخلطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخل مببىن :  اللحن اجللي - ١
مثال  ﴾ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم ﴿: يف قوله تعاىل  أنعمتكسر التاء او ضمها يف كلمة : مثال اخلطا الذي يغري املعىن 

تعمده القارئ  أنالسيما  باإلمجاعحرام  :وحكم هذا القسم  ) احلمد هللا ( ضم اهلاء يف قوله تعاىل : الذي الخيل باملعىن 
  .تساهل فيه  أو

املتخصص  إالاليعرفه  ألنه والخيل باملبىن ومسي خفي القراءةوهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بعرف  :اللحن اخلفي  –٢
التجويد يف  أحكامترك  أو اإلخفاء أو اإلدغام أو اإلظهارمثل ترك . وخيفى على كثري من عامة الناس  التجويدبأحكام 

  .القراءه كاملدود والقصور 

يبذل  أنجيب  املسلم أنوالواقع . بالكراهةهو التحرمي ان تعمده القارئ او تساهل فيه وقيل  األرجح:  وحكم هذا القسم
  اجلهد لكي يقرا القران الكرمي قراءه صحيحه خاليه من اللحن او التحريف حىت ينال رضا ربه
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  احملاضرة الثالثة 
  االستعاذة والبسملة 

  
  .. االستعاذة

  . االلتجاء واالعتصام والتحصن : لغة
وهي ليست من القرآن ، ه من الشيطان الرجيمواالعتصام والتحصن ب، لفظ حيصل به االلتجاء إىل اهللا تعاىل : واصطالحا
 .باإلمجاع

 : حكمها
فذهب مجهور العلماء وأهل  .واختلفوا هل هي واجبة أو مندوبة، اتفق العلماء على أن االستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة 

  .األداء إىل أا مندوبة عند ابتداء القراءة 
 : صيغتها

" وجيوز التعوذ بغري هذه الصيغة مما ورد به نص حنو" أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم " املختار جلميع القراء يف صيغتها 
  "أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم " وحنو " أعوذ باهللا من الشيطان 

 : أحواهلا
  اجلهر واإلخفاء: لالستعاذة عند بدء القراءة حالتان مها 

 ..ءة يف موضعني فيستحب عند بدء القرا :  أما اجلهر بها

 .وكان هناك من يستمع لقراءته، إذا كان القارئ يقرأ جهرا .١
 .وكان هو املبتدئ بالقراءة ، إذا كان القارئ وسط مجاعة يقرؤون القرآن  .٢

 .. فيستحب يف أربعة مواضع :  وأما إخفاؤها

 .إذا كان القارئ يقرأ سرا .١
 .هوليس معه أحد يستمع لقراءت، إذا كان القارئ يقرأ جهرا  .٢
 .والسيما إذا كانت الصالة جهرية، إذا كان يقرأ يف الصالة سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا  .٣
 .إذا كان يقرأ وسط مجاعة وليس هو املبتدئ بالقراءة .٤

 ..فائدة 
 .لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ ؛كالعطاس أو التنحنح أو لكالم يتعلق مبصلحة القراءة ال يعيد االستعاذة •
  .فإنه يستأنف االستعاذة، أو لكالم ال تعلق له بالقراءة ولو لرد السالم ، لو قطعها إعراضا عن القراءة أما  •
أن ينصت السامع للقراءة من أوهلا فال يفوته شيء منها؛ ألن التعوذ شعار القراءة  : ووجه اجلهر باالستعاذة •

 .وعالمتها
 .ا ليس بقرآنليحصل الفرق بني ما هو قرآن وم:  ووجه اإلسرار ا •
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 ..البسملة 
  .؛ إذا قال حسيب اهللا، وحوقل؛ إذا قال ال حول وال قوة إال باهللا أي إذا قال بسم اهللا الرمحن الرحيم حنو حسبل: مصدر بسمل

 .. حكم البسملة

  ).فاحتةكما أنه ال خالف بني القراء يف إثباا يف أول ال، ]النمل[ال خالف بني العلماء يف أا بعض آية من سورة (
  ] براءة[وقد أمجع القراء السبعة أيضا على اإلتيان ا  عند ابتداء القراءة بأول أي سورة من سور القرآن سوى سورة (

وملا ثبت من األحاديث الصحيحة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان ال يعلم ، وذلك لكتابتها يف املصحف 
  )".اهللا الرمحن الرحيم باسم"انقضاء السورة حىت ترتل عليه 

 ).وأما يف أجزاء السور فالقارئ خمري بني اإلتيان بالبسملة أو عدمه(
  ).فهي متروكة يف أوهلا اتفاقاً] براءة [وأما بالنسبة لسورة (
وقد علل الشاطيب رمحه اهللا ترك البسملة يف أوهلا بأا نزلت مشتملة على السيف واألمر بالقتل واألخذ واحلصر ونبذ (

 ).وفيها آية السيف، والوعيد والتهديد ، العهد
قال ابن عباس رضي اهللا عنهما سألت عليا رضي اهللا عنهم مل تكتب .. وقد نقل العلماء هذا التعليل عن علي رضي اهللا عنه(

 ).ألمان والسيفوبراءة ليس فيها أمان ألا نزلت بالسيف وال تناسب بني ا، ألن باسم اهللا أمان : فقال] براءة[البسملة أول 
 :أوجه االبتداء 

فله أن جيمع بني االستعاذة والبسملة وأول ] براءة[إذا ابتدأ القارئ قراءته بأول أي سورة من سور القرآن الكرمي سوى  •
ٍ أربعة أوجه   ،السورة   :وجيوز له حينئذ

 .ا وهذا الوجه أفضلهاأي فصل االستعاذة عن البسملة عن أول السورة بالوقف على كل منه .. قطع اجلميع - ١
وهو يلي الوجه األول يف ، أي الوقف على االستعاذة ووصل البسملة بأول السورة  .. قطع األول ووصل الثاني بالثالث - ٢

  .األفضلية
  .هو أفضل من األخري، أي وصل االستعاذة بالبسملة والوقف عليها  .. وصل األول بالثاني وقطع الثالث - ٣
  وصل االستعاذة بالبسملة بأول السور أي .. وصل اجلميع -  ٤

 : فله فيها وجهان] براءة[أما إذا كان القارئ مبتدئا بأول سورة 
 .الوقف على االستعاذة وفصلها عن أول السورة بدون بسملة - ١
  .وصل االستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيضا - ٢

 .فله حالتان] براءة[ أما إذا كان القارئ مبتدئا تالوته بآية من وسط سورة غري سورة
 .وجيوز له حينئذ األوجه األربعة اليت ذكرناها يف ابتداء أول كل سورة ، أن يأيت بالبسملة : األوىل

 .أن يترك البسملة وجيوز له حينئذ وجهان فقط : الثانية
 .الوقف على االستعاذة وفصلها عن أول اآلية املبتدأ ا  .١
  .وصل االستعاذة باآلية املبتدأ ا .٢
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؛ فقد اختلف فيه العلماء؛ فذهب بعضهم إىل منع اإلتيان ] براءة [ أما إذا كان القارئ مبتدئا بآية من وسط سورة  
 :بالبسملة يف أثنائها كما منعت يف أوهلا وعلى هذا جيوز للقارئ وجهان فقط 

 .الوقف على االستعاذة .١
 .وصلها بأول اآلية املبتدأ ا .٢

وعلى هذا جتوز األوجه األربعة ، كجوازها يف أثناء غريها] براءة [ البسملة يف أثناء وذهب بعضهم إىل جواز اإلتيان ب •
 .. املذكورة آنفا

 
 :أوجه مابني السورتني 

 :فله ثالثة أوجه ] براءة[إذا وصل القارئ آخر سورة يقرؤها باليت بعدها سوى سورة
 .أي الوقف على آخر السورة وعلى البسملة .. قطع اجلميع - ١
 .أي الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة التالية..  ع األول ووصل الثاني بالثالثقط - ٢
 .أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية .. وصل اجلميع - ٣

 .أما وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليها فهو ممتنع اتفاقا ألن البسملة جعلت ألوائل السور ال ألواخرها
 :فيجوز هلا ثالثة أوجه ] براءة[بأول سورة ] األنفال[أما إذا وصل آخر سورة و
 .أي الوقف على آخر األنفال مع التنفس .. القطع - ١
 .أي قطع الصوت ملدة يسرية بدون تنفس .. السكت - ٢
 .وكل ذلك من غري اإلتيان بالبسملة كما تقدم، أي وصل آخر األنفال بأول التوبة ..  الوصل - ٣
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  احملاضرة الرابعة
  والتنوين ةحكام النون الساكنأ

 
  ...ة النون الساكن
، وتكون يف األمساء واألفعال واحلروف، النون اخلالية من احلركة والثابتة لفظاً وخطاً ووصالً ووقفاً /هي  ةالنون الساكن

  فانفلق:"زائدة عن أصل الكلمة وبنيتها مثلوتكون ، " أنعم:"وتكون أصلية من بنية الكلمة مثل. وتكون متوسطة ومتطرفة
   .هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا ووصال وتفارقه خطا ووقفا /التنوين 
  فتحتان أو كسرتان او ضمتان : وعالمته

  
 .. والتنوين ةالفرق بني النون الساكن

 :وهي ، عريفيهماالفرق بني النون الساكنة والتنوين يوجد يف مخسة أمور تظهر بالتأمل يف ت
  ، وقد تكون من احلروف الزوائد، حرف أصلي من أحرف اهلجاء  ..النون الساكنة  - ١

  فال يكون إال زائدا عن بنية الكلمة .. أما التنوين
 
  .  ثابتة يف اللفظ واخلط.. النون الساكنة  - ٢
  فثابت يف اللفظ دون اخلط ..أما التنوين  

 
  .الوصل والوقف ثابتة يف  .. النون الساكنة - ٣ 
  فثابت يف الوصل دون الوقف ..أما التنوين  

 
  توجد يف األمساء واألفعال واحلروف.. النون الساكنة  - ٤
 
  .  تكون متوسطة ومتطرفة .. النون الساكنة -  ٥

  فال يكون إال متطرفا .. أما التنوين
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  ... أحكام النون الساكنة
 ).خفاءإلا، قالب إلا، دغام إلا، ظهار إلا(  يحكام وهأوالتنوين اربعه  ةللنون الساكن

  ) ظهار احللقيإلا (.. ول احلكم األ
  يضاحإلالبيان وا / ةظهار لغإلا

  ة  خراج احلرف املظهر من خمرجه من غري غنه كاملإ / اصطالحا
  ظهارإلحرف اأوين الواقعتني قبل نوالت ةالنون الساكن /واملراد باحلرف املظهر  
  

  )حللقي ا(ظهار إلحروف ا
  واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء ةاهلمز / حروف وهية ظهار احللقي ستإلا

 الإو بعد التنوين وال يكون أو يف كلمتني أسواء يف  كلمه  ةبعد النون الساكن ةحرف الستذا وقع حرف من هذه األفإ -
  حلقيا اظهارإويسمى  إلظهاريف كلمتني وجب ا

  ...ظهارا حلقياإه توجه تسمي
فألن حروفه . ة وأما تسميته حلقيااحد هذه احلروف الست ةوالتنوين عند مالقا ةظهارا فلظهور النون الساكنإه تا تسميمإ -

  .الستة خترج من احللق
 ..  ظهار احللقيإلع ا ةمثلأ

  ﴾ "عطاء حسابا"، " عطىأمن "، "كفوا احد"، " ينئون"، " نعمتأ"،" عزيز حكيم" ﴿   قوله تعايل
  

  ..  ر ثالثةظهاإلمراتب ا
  .واهلاء ةعليا عند اهلمز .١
   .وسطى عند العني واحلاء   .٢
  .دنيا عند الغني واخلاء   .٣
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  احملـاضرة اخلامسة
  ) اإلدغام( احلكم الثاني 
 

 تقول أدغمت اللجام يف فم الفرس أي أدخلته فيه.. إدخال الشيء يف الشيء : اإلدغام لغة
  رك حبيث يصريان حرفا واحدا مشدداإدخال حرف ساكن يف حرف متح : واصطالحا

  
  وهي ] يرملون [ جمموعه يف كلمه ستة اإلدغامحروف  -

  } الياء الراء وامليم والالم والواو والنون {            
  

  )ادغام بغري غنه ، ادغام بغنه (أقسام االدغام اىل قسمني 
“ من وال: "قوله تعاىل: مثاله. اء والنون وامليم والواووهي الي )ينمو ( فله أربعة أحرف جمموعة يف كلمة : أما اإلدغام بغنة

أما إذا وقع حرف اإلدغام بعد النون الساكنة يف كلمة واحدة وجب اإلظهار ويسمى إظهارا مطلقاً لعدم  .” من واق“ 
، " الدنيا" :ضعيف أربعة موا إالومل يقعا يف القرآن ، وال يكون إال عند الياء والواو ، تقييده حبلقي أو شفوي أو قمري 

وكذا احملافظة على وضوح ، وسبب ظهور النون عندمها لئال تلتبس باملضاعف لو أدغمت  ،"قنوان"، " صنوان"، " بنيان"
  .املعىن إذ لو أدغمت لصار خفيا

  
 .ن اإلدغامملا فيها من وجوب السكت املانع م" من راق" إال يف نون الالم والراء:  ومهافله حرفان  : أما اإلدغام بغري غنة

  . يف عيشة راضية" :قوله تعاىل :مثاله
 

  ..أنواع االدغام من حيث الكمال والنقص
  :  اإلدغام نوعان

  .  إدغام كامل) ١
  .إدغام ناقص) ٢

 .ويكون عند الالم والراء، هو ذهاب ذات احلرف وصفته معا : اإلدغام الكامل
وذلك عند احلروف ، هو ذهاب ذات احلرف وإبقاء صفته وهي الغنة اليت تكون مانعة من كمال التشديد  : اإلدغام الناقص
  األربعة الباقية
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 احملـاضرة السادسة
  )خفاء اإلقالب وإلا( احلكم الثالث والرابع 
 

  .. احلكم الثالث اإلقالب:  والأ
  .ي حولته عن وجههأتقول قلبت الشيء .. عن وجهه  يءحتويل الش / ةلغ : قالباإل

  .ةو التنوين ميما خمفاأ ةقلب النون الساكن /اصطالحا 
  ) حرف البــاء(هلا حرف واحد  .. حروف االقالب

  ...رموأ ةلكي يتحقق االقالب فالبد من ثالث.. كيفيته 
  قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة لفظا ال خطا : ولاأل

  اءأخفاء هذه امليم عند الب : الثاين
ال صفه النون والتنوين وعالمته يف املصحف وضع ميم قائمه  ةخفاء وهي صفه امليم املقلوبمع اإل ةأظهار الغن : الثالث
  عليه اللةو التنوين للدأفوق النون )م(هكذا

  "من بعد "، " مسيع بصري" {قوله تعايل :   لهمثا

  )خفاء اإل( ..   احلكم الرابع :  ثانيا
  عنيي سترته عن األأخفيت الكتاب أتر يقال الس / ةلغ : خفاءاإل

  ةدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنظهار واإلالنطق باحلرف بصفه بني اإل /اصطالحا 
قالب وقد مجعها الشيخ دغام واإلظهار واإلحرف اإلأحرف اهلجاء بعد أمن  ةالباقي..  وهي عشر خفاء مخسهحروف اإل

  وائل هذا البيتأي يف روزاجلم
  قى ضع ظاملاـدم طيبا زد يف ت ***  ثنا كم جاد شخص قد مسا  صف ذا

  .ةوالتنوين مل يقرب خمرجهما من خمرج احلروف املذكور ةن النون الساكنأخفاء هو ن سبب اإلأاعلم  / سببه
الة متوسطة بني وال مدغماً إدغاماً حمضا بل حب، أن ينطق بالنون الساكنة والتنوين غري مظهرا إظهاراً حمضاً /  خفاءاإل ةكيفي

 .اإلظهار واإلدغام عاريني عن التشديد مع بقاء الغنة فيهما
 “رسوالً شاهدا" :تعاىل وقوله“  ينكثون" :، وقوله تعاىل“من صلصال: "قوله تعاىل : مثاله

  ..دغام خفاء و اإلالفرق بني اإل
   أن اإلخفاء ال تشديد معه مطلقا خبالف اإلدغام ففيه تشديد - ١
 ء احلرف يكون عند غريه وأما إدغامه فيكون يف غريهأن إخفا - ٢
  أن اإلخفاء يكون من كلمة ومن كلمتني وأما اإلدغام فال يكون إال من كلمتني كما سبق - ٣
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  احملاضرة  السابعـة
  

   احلكم النون وامليم املشددتني، وتفخيم الالم وترقيقها من لفظ اجلاللة والالم الشمسية والقمرية
إذا وقعت النون وامليم املشددتني وجب إظهار الغنة فيهما حال النطق ما وهذا  .. لنون وامليم املشددتنيحكم ا:  أوآل

 هو حكمهما ، ويسمى كل منهما حرف غنة مشدداً ، أو حرفا أغن مشدداً
 )النار)  ( اجلنة ) ( إنَّ (  : النون املشددة : مثال
  )أما) ( تكم أم) ( مثَّ (  : امليم املشددة:  مثال

 
  .صوت له رنيت يف اخليشوم / لغة : تعريف الغنه

 صوت لذيذ مركب يف جسم النون وامليم ال عمل للسان فيه /واصطالحا 
  انه يشبه صوت الغزاله اذا ضاع ولدها/ قيل 

  .الغنه خترج من اخليشوم وهو اعلى االنف واقصاه من الداخل / خمرجها
  .ركه االصبع قبضا وبسطاالغنه هلا حركتان حب /مقدارها 

  
 ..  تفخيم الالم وترقيقها من لفظ اجلالله :  ثانيا

 إذا تقدمها فتح أو ضم) اهللا ( تفخم الم اجلاللة  - ١
 )قالُوا اللهم ) ( قام عبد اهللا ) (  قالّ اهللا ( :مثال ذلك

  ) قلِ اللهم (، )بِاهللا : (  حنو ترقق إذا تقدمها كسرة ، - ٢
  

 .. الشمسيه والقمريهالالم  :  ثالثا
، وهي أوائل كلمات  اربعة عشر حرفاً جيب إدغامها بال غنة باحلرف الذي بعدها إذا كان واحداً من : الالم الشمسية

 هذا البيت
  نٍ زر شريفاً للكرمظدع سوء ** طب مث صل رمحاً تفز ضف ذا نعم 

 إخل.....لضالني، الزبورالشمس، النار، الناس، الطامة، التائبون، ا / ةامثله لالم الشمسي
  ) الشمس( وتسمى الالم حينئذ الماً مشسية؛ ألا أشبهت الالم املدغمة يف لفظ 

  ) ابغ حجك وخف عقيمه(جيمعها قوهلم ، جيب اظهارها اذا وقعت قبل حرف من االربعه عشر الباقيه/  ةالالم القمري
  اخل.....القرآن، اهلدي، احللقوم ، رض األ، امللك، اخلبري ، العليم ، القمر /  ةالالم القمري ةامثل

  )القمر(ونسمي حينئذ الما قمريه الا اشبهت الالم املظهرة يف لفظ 
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 احملاضرة الثامنـة
  أحكام امليم الساكنة

 
 .اإلخفاء الشفوي  ..     احلكم األول:  أوال

 اإلدغام املتماثلني  .. احلكم الثاني:  ثانيا
  ظهار الشفوياإل  ..احلكم الثالث:  ثالثا

  
 .. خفاء الشفويول اإلاحلكم األ : والأ

فإذا وقع بعد امليم الساكنة حرف الباء وال يكون ذلك إال يف كلمتني وجب اإلخفاء ويسمى )الباء(وله حرف واحد وهو 
  إخفاء شفويا والبد معه من الغنة

  اخل...... ﴾ سيطرعليهم مب ﴿ ﴾ فاذا هم بالساهره ﴿ ﴾ ومن يعتصم باهللا ﴿ قال تعاىل:  مثاله
 ..خفاء الشفويوجه تسميته باإل

   .أما تسميته إخفاء فإلخفاء امليم الساكنة عند مالقاا للباء للتجانس الذي بينهم •
 .وأما تسميته شفويا فألن امليم والباء خيرجان من الشفتني •
 
  .. دغام املتماثلني الصغرياإل ..  احلكم الثاني:  ثانيا 

  فإذا وقعت امليم املتحركة بعد امليم الساكنة وجب اإلدغام ويسمى إدغام متماثلني صغريا ) مليما(وله حرف واحد وهو 
  .والبد معه من الغنة أيضا

  اخل..... ﴾ "يف قلوم مرض"، " هلم مايشاءون"، "ان كنتم مؤمنني"  ﴿قوله تعاىل : مثاله
 .. وجه تسميته باالدغام املتماثلني الصغري

 ..فإلدغام امليم الساكنة يف امليم املتحركة  أما تسميته إدغاما •
 وأما تسميته باملتماثلني  فلكونه مؤلفا من حرفني متحدين يف املخرج والصفة أدغم األول يف الثاين منهما •
  وهذا هو سبب اإلدغام، والثاين متحرك ، وأما تسميته بالصغري فألن األول منهما ساكن •
  

 .. شفويال اإلظهار .. احلكم الثالث:  ثالثا
فإذا وقع  –بعد إسقاط الباء وامليم من احلروف الثمانية والعشرون اليت تقع بعد امليم الساكنة .وله بقية أحرف اهلجاء

  حرف منها بعد امليم الساكنة يف كلمة أو يف كلمتني وجب اإلظهار ويسمى إظهارا شفويا
  اخل......}"هم قوم يعدلون بل"، " وانتم ظاملون"، " وجيعل لكم جنات" {قوله تعاىل: مثاله 
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  .. ظهار الشفويوجه تسميته باإل
  .أما تسميته إظهارا فإلظهار امليم الساكنة عند مالقاا للحروف الستة والعشرين •
وإمنا نسب اإلظهار إليها ومل ينسب إىل ، وأما تسميته شفويا فألن امليم الساكنة وهي احلرف املظهر خترج من الشفتني  •

 ستة والعشرين اليت تظهر امليم عندها ألا مل تنحصر يف خمرج معني حىت ينسب اإلظهار إليهاخمرج احلروف ال
  

 . ظهار الشفويسبب اإل
  سبب إظهار امليم عند مالقاا للستة والعشرين حرفا هو بعد خمرج امليم عن خمرج أكثر هذه األحرف •
إظهار امليم إظهارا شفويا شديدا حىت ال يتوهم إخفاؤها ويالحظ عند وقوع الواو أو الفاء بعد امليم الساكنة وجوب  •

  وذلك الحتاد خمرجها مع الواو وقرب خمرجها من الفاء، عندمها كما ختفى عند الباء 
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  احملـاضرة التاسعة

  والقصر املــد
  

 ..عريف املد ت
 .الزيادة  :لغة 

  .د مالقاة مهز أو سكونإطالة الصوت حبرف املد أو اللني عن :واصطالحا 
 .. القصرعريف ت

  . احلبس واملنع :لغة 
كما يف قوله ) قاصرات ( إثبات حرف املد أو اللني من غري زيادة فيه لعدم وجود مهز أو سكون حنو قوله  :واصطالحا 

  .﴾ .وعندهم قَاصرات الطَّرف عني ﴿تعاىل 
 ..حروف املد 

 :حروف املد ثالثة 
 .﴾والليل إذا يغشى  ﴿يف قوله تعاىل ) يغشى ( حنو . املفتوح ما قبلها، تكون إال ساكنة األلف وال  .١
 .﴾يقول اإلنسان يومئذ أين املفر ﴿كما يف قوله تعاىل ) يقول ( الواو الساكنة املضموم ما قبلها حنو  .٢
  .﴾ركعوا ال يركعون وإذا قيل هلم ا ﴿كما يف قوله تعاىل ) قيل ( الياء الساكنة املكسور ما قبلها حنو  .٣

  :يف قول صاحب التحفة ) واي ( وجيمعهم لفظ 
  حروفه ثالثة فعيها من لفظ  واي وهي يف نوحيها

  ..اللني  فاحر
 ﴾فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني ﴿كما يف قوله تعاىل ) بيت ( حنو  مها الياء والواو الساكنتني املفتوح ما قبلهما

 .﴾ خوفمن  جوعٍ وَآمنهممن  الَّذي أَطْعمهم ﴿ قوله تعاىل كما يف) خوف ( وحنو 
  :قال صاحب التحفة  •

  واللني منها الياء وواو سكنا       إن انفتاح قبل كل أعلنا
  .. أقسام املد

 :للمد قسمان  أصلي وفرعي 
ومسي  .ز أو سكون وميد مبقدار حركتني هو املد الطبيعي الذي ال تقوم ذات احلرف إال به وليس بعده مه : فاألصلي •

 ﴾ وقولوا قوالً سديداً ﴿طبيعياً ألن صاحب الذوق السليم ال يزيده عن مقدار حركتني ـ حنو 
 .هو الذي يقوم ذات احلرف بدونه، ويقع بعده مهز أو سكون وتتفاوت مقادير املد يف أنواعه املختلفة  : والفرعي •

  .ومسي فرعياً لتفرعه عن األصلي
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  حملـاضرة العاشرةا
  تابع املد والقصر

 
  : أقسام املد 

 : املد قسمان  أصلي وفرعي 
 :ويسمى باملد الطبيعي  .. األصلي :  أوال

ويكفي فيه وجود أحد حروف املد الثالثة وليس ، الكلمة إال بوجوده تستقيم  هو الذي التقوم ذات حرف املد إال به وال
   .قبلها مهز أو بعدها مهز أو سكون

  .حركتان واحلركة مبقدار قبض اإلصبع أو بسطه حبالة متوسطة ليست بسرعة وال بتأن:  ومقدار مده •
  

  .. صلي بهذا االسمسبب تسمية املد األ
  .وذلك لثبوته على حاله واحده وهي مده حركتان فقط ، ىل غريه من املدود إ ةصالته بالنسب ال أصليايسمى مدا 

  .ينقصه عن حركتني  و ال هيزيد ال ةالسليم ةبيعطبيعيا الن صاحب الط أيضاويسمى 
  
  ..صلي نواع املد األأ

  :نواع أتي على ثالثة أصلي ياملد األ
 او متطرفا  ﴾مالك  ﴿: ن يكون حرف املد ثابتا وصال ووقفا سواء كان متوسطا مثل أ .١
  .وسواء كان ثابتا يف الرسم او كان حمذوفا ، )) وضحاها (( مثل  
  .يف حالة الوقف  ﴾عليما حكيما  ﴿: ثابتا يف الوقف دون الوصل مثل ن يكون حرف املد أ .٢
 ةصلي يطلق عليه مد الصلوهذا النوع من املد األ ﴾انه هو  ﴿: ن يكون حرف املد ثابتا يف الوصل دون الوقف مثل أ .٣

 .وهو خاص اء الضمري 
 

 ..املد الفرعي : ثانيا 
ومسي فرعيا ،  ةنواعه املختلفأو سكون وتتفاوت مقادير املد يف أز ويقع بعده مه، وهو الذي يقوم ذات احلرف بدونه 

  .صلي لتفرعه عن األ
  .سباب صلي لسبب من األو هو املد الزائد على املد األأ
  ..و السكون أاهلمز  :سبابه أو
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  :نواع املد الفرعي أ
  :نواع املد الفرعي مخسة أ

  :منها بسبب اهلمز  ةثالث
  .املد املتصل  .١
  .نفصل املد امل .٢
 .املد البدل  .٣

 :واثنان بسبب السكون 
 .املد الالزم -٥        .املد العارض للسكون   - ٤

 
 : ةأحكام املد الفرعي ثالث

  .اللزوم  -٣ .   اجلواز -٢.    الوجوب  -١
  .خاص باملد املتصل فقط   :فالوجوب 

  .واملد البدل ، واملد العارض للسكون ، خاص باملد املنفصل   :   واجلواز 
  .خاص باملد الالزم فقط   :   اللزومو
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 احلادي عشر ةاحملاضر
  املدى الفرعي

  
 : أنواع املد الفرعي

  .وجه تسميته متصالً.  حكم املد املتصل ومقدار مده .. املد املتصل:  أوال
  .وجه تسميته منفصالً.  حكم  املد املنفصل ومقدار مده .. املد املنفصل:  ثانيا
  .وجه تسميته بدالً .  حكمه ومقدار مده .. مد البدل : ثالثا

  
  :أنواع املد الفرعي 

 .. حتدثنا يف احملاضرة السابقة أن املد الفرعي له مخسة أنواع
  :ثالثة منها بسبب اهلمز 

 .املد البدل -٣   .  املد املنفصل -٢  .  املد املتصل - ١
 :واثنان بسبب السكون 

  .املد الالزم  - ٥.  املد العارض للسكون -٤    
 :وتفصيل ذلك فيما يلي 

  ..املد املتصل :  أوال
 .هو أن يقع بعد حرف املد مهز متصل به يف كلمة واحدة : تعريفه

  :أمثلته 
 "جاء: "مثال األلف
 "قروء: "مثال الواو
  "هنيئا: "مثال الياء 

 .. حكم املد املتصل ومقدار مده
  .الطبيعي اتفاقاً املد املتصل جيب مده زيادة على مقدار املد

 .ويزاد ست حركات يف حالة الوقف إذا كانت مهزته متطرفه، ميد أربع حركات أو مخسا وصال ووقفا  :مقدار مده 
  .. وجه تسميته متصال

  .مسي املد املتصل مدا متصالً ؛ التصال سببه وهو اهلمز حبرف املد يف كلمة واحدة كاألمثلة السابقة
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  .. املد املنفصل: ثانيا 
 .هو أن يقع بعد حرف املد مهز منفصل عنه يف كلمة أخرى  :تعريفه 
 : أمثلته

 "إنا أعطيناك الكوثر:"مثال األلف 
 “قوا أنفسكم وأهليكم نارا:"ومثال الواو 
  ”ويف أنفسكم أفال تبصرون: "ومثال الياء 

 :حكم املد املنفصل ومقدار مده 
 .طريق كتاب الشاطبية الذي نلتزم به يف كتابنا هذا إال أن رواية القصر ليست من، جواز مده وقصره 

وعلى هذا فال جيوز للقارئ أن يقرأ يقصر املنفصل إال إذا كان على دراية باألحكام املترتبة عليه حىت ال حيصل خلط أو 
  .تركيب يف الطرق عند التالوة

 .ميد أربع حركات أو مخساً : ومقدار مده
  : وجه تسميته منفصال

 .نفصل مدا منفصالً ؛ النفصال السبب وهو اهلمز عن حرف املد ، كل منهما يف كلمةمسي املد امل
  .. مد البدل:  ثالثا

 .هو أن يتقدم اهلمز على حرف املد يف كلمة وليس بعد حرف املد مهز أو سكون : تعريفه
 : أمثلته

 "ءامنوا: "مثال األلف حنو
 "إميانا: "ومثال الياء حنو 
  "وتواأ: "ومثال الواو حنو 

 .جيوز مده وقصره إال أن حفصاً  ليس له فيه إال القصر : حكم مد البدل
  .ميد حركتني فقط ؛ كاملد الطبيعي : ومقدار مده

 
 : وجه تسميته بدال

مسي مد بدل ألن حرف املد فيه مبدل من اهلمز غالبا إذ أصل كل بدل هو اجتماع مهزتني يف كلمة أوهلما متحركة  •
 .اهلمزة الثانية حرف مد من جنس حركة األوىل ختفيفاً واألخرى ساكنة فتبدل
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  احملاضرة الثاني عشر
  املد الفرعي بسبب السكون

  
   احملاضرة  عناصر

 )املتصل ـ املنفصل ـ البدل ( مراجعة ألنواع املدود السابقة اليت بسبب اهلمز : أوالً 
  : ينقسم املد الفرعي بسبب السكون إىل قسمني: ثانياً

  .عارض للسكوناملد ال .١
  .املد الالزم .٢

  
  ..املد العارض للسكون :  أوال

 .هو أن يقع بعد حرف املد أو حرف اللني ساكن عارض ألجل الوقف :تعريفه 
  ".البيت"، " املفلحون"، " العاملني" :أمثلته 

 :حكمه ومقدار مده 
  .جواز قصره ومده : حكمه

 .واإلشباع ست حركات، والتوسط أربع حركات ، القصر حركتان : جيوز فيه ثالثة أوجه :مقدار مده 
  ..وجه تسميته عارضا

 .مسي عارضا لعروض السكون ألجل الوقف ألنه لو وصل لصار مداً طبيعياً  •
 .. املد الالزم :  ثانيا
 .هو أن يأيت بعد حرف املد أو اللني ساكن الزم وصال ووقفا سواء كان ذلك يف كلمة أو حرف :تعريفه  •
 ".الــم"، " ءالئـن"، " ةاحلاق" : أمثلته •

 :حكمه ومقدار مده 
 .لزوم مده مداً متساوياً اتفاقا وصال ووقفا  :حكمه  •
ففيه وجهان اإلشباع والتوسط وذلك لوقوع السكون ) عني(ميد ست حركات دائما إال يف لفظ   :ومقدار مده  •

 .األصلي فيه بعد حرف لني ومل يوجد غريه يف القرآن 
 : اوجه تسميته الزم

وأيضا للزوم سببه وهو السكون وصال ، مسي مداً الزما للزوم مده ست حركات من غري تفاوت : وجه تسميته الزما •
 .ووقفا
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 احملاضرة الثالثة عشر
  أقسام املد الالزم

  
  عناصر احملاضرة 
 .. أقسام املد الالزم

  .مد الزم كلمي خمفف .١
  .مد الزم كلمي مثقل .٢
  .مد الزم حريف خمفف .٣
  .مثقلمد الزم حريف  .٤
 
 ..مد الزم كلمي خمفف : القسم األول  - ١

 .هو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصلي يف كلمة خاليا من التشديد  : تعريفه
 .مبوضعي يونس وليس يف القرآن غريمها " ءالئـن وقد عصيت قبل"، " ءالئـن وقد كنتم به تستعجلون" : أمثلته

 :ياوجه تسميته كلم

  .حرف املد يف كلمة واحدةلوقوع السكون األصلي بعد 
 : وجه تسميته خمففا

  . خللوه من التشديد والغنة
 
 .. املد الالزم الكلمي املثقل: القسم الثاني  - ٢

 .هو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصلي يف كلمة بشرط كونه مشددا : تعريفه
 : أمثلته

 "احلاقة : " األلف مثل
  “أحتآجوين : " الواو مثل

  .ن مثال للياء ومل يأت يف القرآ
  : وجه تسميته كلميا

 .مسي كلميا لوقوع السكون األصلي بعد حرف املد يف كلمة
 : وجه تسميته مثقال

  .مسي مثقال لثقل النطق به نظراً إىل كون سكونه فيه تشديد 
 



 ٢٣                    ..إعداد هتـآن                                                                                                                                                                عبداهللا السماعيل/  د  – التالوة والتجويد

 .. املد الالزم احلريف املخفف: القسم الثالث  - ٣

 .رف من أحرف اهلجاء خاليا من التشديدهو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصلي يف ح : تعريفه
 .“امل" وامليم من " ، " ق والقرآن " ، " ن والقلم "  : أمثلته

 : وجه تسميته حرفيا 

 .مسي حرفيا لوقوع السكون األصلي بعد حرف املد يف حرف من أحرف اهلجاء الواقعة يف فواتح السور
 : وجه تسميته خمففا

  . ةمسي خمففا خللوه من التشديد والغن
 
 .. املد الالزم احلريف املثقل: القسم الرابع  - ٤

 .هو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصلي يف حرف من أحرف اهلجاء بشرط أن يكون فيه تشديد : تعريفه
  ".طسم"والسني من " املر " ، " املص " ، " امل " الالم من :  أمثلته

 
 : وجه تسميته حرفيا

  .بعد حرف املد يف حرف من أحرف اهلجاء الواقعة يف فواتح السورمسي حرفيا لوقوع السكون األصلي 
 

 :  وجه تسميته مثقال

  مسي مثقال لثقل النطق به نظرا إىل كون سكونه فيه تشديد
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 احملاضرة الرابعة عشر
  املدود أحكامتابع 

  
 )فواتح السور ( احلروف املقطعة يف كتاب اهللا  : أوال

  أحكام التجويدمراجعة لبعض :  ثانيا
  

 ..  فواتح السور

 :أربعة عشر حرفا جمموعة يف قول صاحب التحفة: أن أحرف اهلجاء الواقعة يف فواتح السور 
  )وجيمع الفواتح األربع عشر        صله سحريا من قطعك ذا اشتهر(
  

 :أقسام احلروف املقطعة 
 :وهي على أربعة أقسام 

) كم عسل نقص ( أحرف وسطها حرف مد وله سبعة أحرف جمموعة يف  ما كان هجاؤه على ثالثة : القسم األول
 .وهذا القسم ميد مد مشبعا مقداره ست حركات) عني ( باستثناء حرف 

من فاحتة مرمي والشورى وقلنا بأنه ) عني(ما كان هجاؤه على ثالثة أحرف وسطها حرف لني وهو حرف  : القسم الثاني
 .جيوز فيه اإلشباع والتوسط

وهذا )  حي طهر : ( وحروفه مخسة جمموعة يف لفظ ، ما كان هجاؤه على حرفني ثانيهما حرف مد  : الثالثالقسم 
 .القسم ميد مد طبيعا فقط

وهذا ليس فيه ) ألف ( ماكان هجاؤه على ثالثة أحرف ليس يف وسطها حرف مد وله حرف واحد وهو  :  القسم الرابع
  .مد أصال

  :فائدة 
 : يف فواتح تسع وعشرين سورة وهي على مخسة أنواع احلروف اهلجائية وقعت •
 )ن ، ق ، ص : (أحادية وذلك يف ثالث سور هي : األول •
 )حم يف سورها الست ، يس ، طس أول النمل ، طه : ( ثنائية وهي يف تسع سور  : الثاين •
 )الر ( روم ولقمان والسجدة أول البقرة وآل عمران والعنكبوت وال) امل ( ثالثية وذلك يف ثالث عشرة سورة  : الثالث •

 .أول الشعراء والقصص) طسم ( ، أول يونس وهود ويوسف وإبراهيم واحلجر 
 .أول الرعد ) املر ( ، أول األعراف ) املص : ( رباعية وذلك يف سورتني  : الرابع •
 .أول الشورى ) حم عسق ( ، أول مرمي ) كهيعص : ( مخاسية وذلك يف سورتني : اخلامس •
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 : دودمراتب امل

وإذا كان ، فإذا كان السبب قويا كان املد قويا ، تتفاوت مراتب املدود تبعا لتفاوت أسباا من حيث القوة والضعف   •
  :واملراتب مخسة وهي ، السبب ضعيفا كان املد ضعيفا 

 .املد الالزم  .١
 .املد املتصل .٢
  .املد العارض للسكون .٣
  .املد املنفصل .٤
 .املد البدل .٥

 :يف قوله ) حفظه اهللا ( العالمة الشيخ إبراهيم شحاته السمنودي وجيمع املراتب اخلمس •
 فعارض فذو انفصال فبدل      ***أقوى املدود الزم فما اتصل     

  
  مراجعة لبعض أحكام املدود

  .. أحكام النون الساكنة والتنوين :  أوال
 ). أنعمت ـ األار ـ املنخنقة ـ من أحد ـ سالم هي: ( اإلظهار احللقي  - ١
 :  ينقسم إىل قسمني:  اإلدغام  - ٢
o  من يعمل ـ جزاٌء وفاقاً ( إدغام بغنة ناقص(  
o  م ( وإدغام بغري غنة كاملويلٌ للمطففني ـ من ر.(  

  ) .دنب ـ لينبذن ـ مسيع بصري : ( اإلقالب  - ٣
  ) .كنتم ـ من صلصال ـ قوالً سديداً : ( اإلخفاء احلقيقي  - ٤
  

  ..كنة أحكام امليم السا:  ثانيا
     ....)فإذا هم بالساهرة: (  اإلخفاء الشفوي - ١
  ).هلم ما يشاؤون : (  اإلدغام املتماثلني - ٢
 )هلم فيها : ( اإلظهار الشفوي  - ٣
   

  

  ....متت حبمد اهللا متت حبمد اهللا 
    ....هتـآن هتـآن وكم وكم خخآآ  دعواتكمدعواتكم

 


