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 المحاضرة االولـــــــــــــى

 مدخل إلى علم التجوٌد

لى أشرف األنبٌاء والمرسلٌن نبٌنا محمد الذيهلل رب العالمٌن ، والصالة والسالم ع الحمد َر   َبشَّ

ُرُكْم َمن َتَعلََّم القرآَن وعلََّمهُ  ": َمِن اشتغل بتعلُّم القرآن الكرٌم وتعلٌمه بقوله ٌْ ًَ هللا عن  "َخ وَرِض

:والتابعٌن لهم بإحساٍن إلى ٌوم الدٌن أما بعد، صحابته أجمعٌن   

ها؛ لتعلقه بكتاب هللا تعالى وشرفمن أجل العلوم وأهم علم التجوٌد فإن تعلمه بشرف موضوعه  

...الذي هو القرآن الكرٌم   

هو كالم هللا المنزل على رسوله محمد صلى هللا علٌه وسلم، المتعبد بتالوته،  :فالقرآن الكرٌم

.المتحدي بؤقصر سورة منه، المنقول إلٌنا نقالً متواتراً   

ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه تنزٌل من حكٌم هو الكتاب المبٌن الذي ال  :هذا القرآن

حمٌد، وهو المعجزة الخالدة الباقٌة المستمرة على تعاقب األزمان والدهور إلى أن ٌرث هللا 

.األرض ومن علٌها  

حبل هللا المتٌن، والصراط المستقٌم، والنور الهادي إلى الحق وإلى الصراط المستقٌم، فٌه  :وهو

حكم ما بٌنكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل لٌس بالهزل من تركه من جباٍر قصمه نبؤ ما قبلكم و

هللا، ومن ابتغى الهدى فً غٌره أضله هللا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إلٌه 

.فقد هدي إلى صراط مستقٌم  

ومن أصدق )  وباختصار فإن كالم هللا تعالى ال ٌدانٌه كالم، وحدٌثه ال ٌشبهه حدٌث قال سبحانه

(.من هللا حدٌثاً   

وقد بٌن لنا المصطفى صلى هللا علٌه وسلم أن اإلنسان بقد ما ٌحفظ من آي القرآن الكرٌم بقدر 

ٌقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فً : " ما ٌرتق فً الجنة، ففً الحدٌث

".دار الدنٌا فإن منزلتك عند آخر آٌة تقرأ بها   

سلمون فضله فعكفوا على دراسته وترتٌله آناء اللٌل وأطراف النهار، فحفظوه وقد عرف الم

وحفظوه أبناءهم فً سنٍّ مبكرة؛ لتفصح ألسنتهم، وٌنمو حسهم وذوقهم، وقد تواترت اآلٌات 

.واألحادٌث الشرٌفة تنوه بفضل تالوته والعناٌة به  

:فضل تالوة القرآن الكرٌم  

ت إلى هللا تعالى تالوة القرآن الكرٌم، فقد جاءت نصوص إن من أجل العبادات وأعظم القربا

:الكتاب والسنة آمرة بذلك  



 اً : ) قال هللا تعالى إن الذٌن ٌتلون كتاب هللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سرَّ
 (.وعالنٌة ٌرجون تجارة لن تبور 

 م ٌقولوعن أبً أمامة رضً هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسل " :
 .رواه مسلم...." اقرءوا القرآن فإنه ٌؤتً ٌوم القٌامة شفٌعاً ألصحابه

 خٌركم : " قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: وعن عثمان بن عفان رضً هللا عنه قال
 .رواه البخاري " من تعلَّم القرآن وعلَّمه 

  إن هللا ٌرفع : "قالوعن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
 .رواه مسلم" بهذا الكتاب أقواماً وٌضع آخرٌن

 من قرأ : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال
ألف : ألم حرف ولكن : حرفاً من كتاب هللا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها ال أقول

 .وقال حدٌث حسن صحٌحرواه الترمذي " حرف، والم حرف، ومٌم حرف 

 إن الذي : " قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال
رواه الترمذي وقال حدٌث حسن " لٌس فً جوفه شًء من القرآن كالبٌت الخرب

 .صحٌح
:آداب حامل القرآن  

 ٌنبغً لحامل القرآن أن ٌكون أول ما ٌقصد بتعلٌمه وتعلمه وجه هللا تعالى .ٔ
 (.وما أمروا إال لٌعبدوا هللا مخلصٌن له الدٌن ) قال سبحانه . ورضاه 

فمن : )أن ٌتؤدب بآدابه، وٌمتثل أوامره ، وٌجتنب ما نهى هللا عنه، قال تعالى .ٕ
كنا نتعلم : وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال(. اتبع هداَي فال ٌضل وال ٌشقى

تجاوزها إلى العشر اآلخر نعلم من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم العشر فال ن
حامل القرآن : قال الفضٌل ابن عٌاض رحمه هللا تعالى. ما فٌها من العلم والعمل

حامل راٌة اإلسالم ٌنبغً له أال ٌلهو مع من ٌلهو وال ٌسهو مع من سهو وال 
 .ٌلغو مع من ٌلغو، تعظٌماً لحقِّ القرآن

:آداب تالوة القرآن الكرٌم واستماعه  

:قرآن الكرٌم آداب كثٌرة وعدٌدة نشٌر إلى طائفة منها باختصارلتالوة ال  

 .أن ٌستقبل القارئ القبلة ما أمكنه ذلك .ٔ
 .أن ٌستاك تطهٌراً للفم وتعظٌماً للقرآن الكرٌم .ٕ
 .أن ٌكون طاهراً من الحدثٌن .ٖ
 .أن ٌقرأ بخشوع وتفكر وتدبر .ٗ
 .ءهاأن ٌكون قلبه حاضراً فٌتؤثر بما ٌقرأ تاركاً حدٌث النفس وأهوا .٘
 .ٌستحب له أن ٌبكً مع القراءة فإن لم ٌبك ٌتباكى .ٙ
 .أن ٌزٌن قراءته وٌحسن صوته بها .7
أن ٌتؤدب عند تالوة القرآن،فال ٌضحك ، وال ٌعبث وال ٌنظر إلى ما ٌلهً بل ٌتدبر  .8

 .وٌتذكر

:كٌفٌة قراءة القرآن الكرٌم  

أمر بها نبٌه علٌه الصالة ، ة وتعالى لقراءة القرآن صفة معٌنة وكٌفٌة ثابت لقد شرع هللا سبحانه

(.ورتل القرءان ترتٌالً : ) والسالم فقال سبحانه  



: وثبت عن أنس بن مالك رضً هللا عنه أنه سئل عن قراءة النبً صلى هللا علٌه وسلم؟ فقال

"كانت قراءته مداً ثم قرأ باسم هللا الرحمن الرحٌم ٌمد ببسم هللا وٌمد بالرحمن وٌمد بالرحٌم"  

:قراءة الصحٌحةأركان ال  

.موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربٌة ولو ضعٌفاً : األول  

.موافقتها للرسم العثمانً ولو احتماالً  :الثانً  

.صحة سندها بتواترها عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم :الثالث  

:القراءة مراتب  

:والحدر، والتدوٌر، للقراءة ثالث مراتب الترتٌل  

وهً قراءة القرآن الكرٌم بتإدة وطمؤنٌنة مع تدبر المعانً، ومراعاة  ترتٌل؛ال: المرتبة األولى

وهللا ، أحكام التجوٌد، وهذه المرتبة هً أفضل المراتب الثالث حٌث نزل بها القرآن الكرٌم

((.ورتل القرآن ترتٌال: )) سبحانه وتعالى أمر نبٌه بها فقال سبحانه  

القرآن الكرٌم بحالة متوسطة بٌن االطمئنان والسرعة مع ؛ وهً قراءة التدوٌر: المرتبة الثانٌة

.وهً تلً الترتٌل فً األفضلٌة، مراعاة األحكام  

.؛ وهً قراءة القرآن الكرٌم بسرعة مع المحافظة على أحكام التجوٌدالحدر: المرتبة الثالثة  

ل وهً غالباً ما ؛ وهً أشد تإدة واطمئناناً من الترتٌمرتبة التحقٌقوهناك من ٌزٌد مرتبة رابعة 

  .وهذه المراتب كلها جائزة.تكون فً مقام التعلٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة الثانٌــــــــــــــــــــــــــــــة

 اهتمام األمة اإلسالمٌة بعلم التجوٌد

:ٌنقسم التجوٌد إلى قسمٌن: أقسام التجوٌد  

 .تجوٌد علمً( ٕ.  تجوٌد عملً (ٔ

:لتطبٌقًالتجوٌد العملً أي ا:القسم األول  

تالوة القرآن الكرٌم تالوة مجودة كما أنزلت على رسول هللا صلى هللا علٌه وآله  :والمقصود به

.وسلم  

:حكمه  

تالوة القرآن الكرٌم تالوة مجودة والعمل بها أمر واجب وجوبا عٌنٌا على كل من ٌرٌد أن ٌقرأ 

.القرآن الكرٌم من مسلم أو مسلمة  

.سنة واإلجماعالكتاب وال: الدلٌل على وجوبه  

قال البٌضاوي فً هذه اآلٌة أي جّوده  ((.ورتل القرآن ترتٌال: ))قول هللا تعالى :فمن الكتاب

و قال غٌره أي اإلتٌان به. تجوٌداً  .على توإدة و طمؤنٌنة وتؤمل ورٌاضة لسان   

ما رواه مالك فً موطئه والنسائً فً سننه عن حذٌفة رضً هللا عنه عن رسول : ومن السنة

اقرإوا القرآن بلحون العرب ـ وأصواتها ـ وإٌاكم ولحون : " علٌه و سلم أنه قال  صلى هللاهللا

القرآن ترجٌع الغناء و الرهبانٌة و  أهل الفسق والكبائر، فإنه سٌجًء أقوام من بعدي ٌرجعون

".من ٌعجبهم شؤنهم النوح، ال ٌجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب  

نوالمراد بالقراءة بلحو العرب قراءة اإلنسان بحسب جبلته و طبٌعته على طرٌقة العرب الذٌن  

زادها الطبرانً فً األوسط، والبٌهقً فً شعب" وأصواتها: "قوله. بلغتهم نزل القرآن .اإلٌمان   

.فقد أجمعت األمة اإلسالمٌة على وجوب تالوة القرآن الكرٌم بالتجوٌد :وأما من اإلجماع  

(:النظري)علمً التجوٌد ال:القسم الثانً  

معرفة قواعده وأحكامه العلمٌة التً نحن بصدد الكالم علٌها فً المحاضرات  :والمقصود به

.القادمة  

 

 

 



 

:حكمه  

:أما حكم تعلم التجوٌد العلمً فالناس أمامه فرٌقان  

.عامة الناس وتعلمه بالنسبة لهم مندوب ولٌس بواجب :الفرٌق األول  

م الذٌن ٌتصدون للقراءة أو اإلقراء وتعلمه بالنسبة لهم واجب وه..خاصة الناس :الفرٌق الثانً

.وجوبا عٌنٌا  

هو التعرف على هذا.. ما سنبدأ به دروسنا وقبل الدخول فً شرح أحكام التجوٌد وأول العلم  

.الجلٌل  

ن تالوته و أتقنها :فالتجوٌد فً لغة د القرآن أي حسَّ .هو التحسٌن، ٌقال جوَّ  

حرف من مخرجه إخراج كلِّ  :واصطالحا   وإعطاإه حقه ومستحقه من الصفات و المدود وغٌر  

. والغنن ونحوها من غٌر تكلف و ال تعسف ذلك من األحكام؛ كالترقٌق و التفخٌم  

"هو تجوٌد الحروف، ومعرفة الوقوف: "قائالً  وعرفه علً بن أبً طالب رضً هللا عنه .  

قه؛ كالجهر والشدةصفاته الذاتٌة الالزمة التً ال تفار :وحقُّ الحرف . 

صفاته العرضٌة التً ٌوصف بها أحٌاناً وتنفك عنه أحٌاناً أخرى؛ كالتفخٌم  :ومستحقُّ الحرف

.والترقٌق  

وعصمة لسانه من اللحن عند تالوة ، وحسن األداء ، تمكن القارئ من جودة القراءة  :غاٌته

.القرآن الكرٌم  

.عطاء الحروف حقها ومستحقهاالكلمات القرآنٌة على المشهور من حٌث إ :موضوعه  

.هو من أجل العلوم وأشرفها لتعلقه بكالم هللا سبحانه وتعالى :فضله وأهمٌته  

.هو مستمد ومؤخوذ من كٌفٌة قراءة النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم :استمداده  

:معنى اللحن وأقسامه   

.الخطؤ والمٌل عن الصواب  -:اللحن هـو   

:مٌن أقسام اللحن ، ٌنقسم الى قس  

 ..جلـًّ  .ٔ

ٕ.  ًّ  ..خفـ

 



 

-:القسم األول الجلـًّ   

.. سواًء أخل بمعناها أو ال ، هـو خطؤ ٌطرأ على اللفظ فٌخل بمعنى الكلمة    

،و كذلك ضمها ( أنعمت علٌهم )   :  مثال الذي ٌخل بالمعنى كسر التاء فً قولة تعال  

( الحمدهلل: ) و مثال الذي ٌخل بالمعنى ضم الهاء فً قول تعالى   

 

  -:حكم هذا القسم

..السٌما إن تعمده القارئ أو تساهل فٌه .. حرام باإلجماع    

 

 ًّ -:القسم الثانً الخف  

.. هو خطؤ ٌطرأ على اللفظ فٌخل بعرف القراءة وال ٌخل بالمعنى    

 و سمً خفٌاء ألنه ٌختص بمعرفته العالم بؤحكام التجوٌد فقط ، وٌخفى على عامة الناس

ترك االظهار او االدغام او االخفاء و بالجملة ترك احكام التجوٌد اثناء القراءة: مثال ذالك   

 

  -:و حكم هذا القسم

.. التحرٌم  على الراجح إن تعمده القارئ أو تساهل فٌه وقٌل بالكراهة  -:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المحاضرة الثالثة

.االلتجاء واالعتصام والتحصن: االستعاذة لغة  

واالعتصام والتحصن به من الشٌطان ، ل به االلتجاء إلى هللا تعالىلفظ ٌحص: واصطالحاً 

.وهً لٌست من القرآن باإلجماع، الرجٌم  

: حكمها  

واختلفوا هل هً واجبة أو ، اتفق العلماء على أن االستعاذة مطلوبة ممن ٌرٌد القراءة 

.مندوبة  

.راءة فذهب جمهور العلماء وأهل األداء إلى أنها مندوبة عند ابتداء الق  

 

وٌجوز التعوذ " أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم " المختار لجمٌع القراء فً صٌغتها : صٌغتها

أعوذ باهلل السمٌع " ونحو " أعوذ باهلل من الشٌطان " بغٌر هذه الصٌغة مما ورد به نص نحو

"العلٌم من الشٌطان الرجٌم   

 

.هر واإلخفاءالج: لالستعاذة عند بدء القراءة حالتان هما : أحوالها  

:أما الجهر بها؛ فٌستحب عند بدء القراءة فً موضعٌن   

.وكان هناك من ٌستمع لقراءته، إذا كان القارئ ٌقرأ جهرا/ٔ  

.وكان هو المبتدئ بالقراءة ، إذا كان القارئ وسط جماعة ٌقرإون القرآن /ٕ  

 

:وأما إخفاإها؛ فٌستحب فً أربعة مواضع  

.إذا كان القارئ ٌقرأ سرا/ٔ  

.ولٌس معه أحد ٌستمع لقراءته، إذا كان القارئ ٌقرأ جهرا /ٕ  

والسٌما إذا كانت الصالة ، إذا كان ٌقرأ فً الصالة سواء كان إماما أم مؤموما أم منفردا /ٖ

.جهرٌة  

.إذا كان ٌقرأ وسط جماعة ولٌس هو المبتدئ بالقراءة/ٗ  



 

: فائدة  

نح أو لكالم ٌتعلق بمصلحة القراءة ال لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ ؛كالعطاس أو التنح

 .ٌعٌد االستعاذة

فإنه ، أو لكالم ال تعلق له بالقراءة ولو لرد السالم ، أما لو قطعها إعراضا عن القراءة 

 .ٌستؤنف االستعاذة

أن ٌنصت السامع للقراءة من أولها فال ٌفوته شًء منها؛ ألن : ووجه الجهر باالستعاذة

 .متهاالتعوذ شعار القراءة وعال

 .لٌحصل الفرق بٌن ما هو قرآن وما لٌس بقرآن: ووجه اإلسرار بها

أي إذا قال بسم هللا الرحمن الرحٌم نحو حسبل؛ إذا قال حسبً هللا، : مصدر بسمل: البسملة

.وحوقل؛ إذا قال ال حول وال قوة إال باهلل  

 

 :حكم البسملة

كما أنه ال خالف بٌن القراء فً ، [النمل]ال خالف بٌن العلماء فً أنها بعض آٌة من سورة 

 .إثباتها فً أول الفاتحة

وقد أجمع القراء السبعة أٌضا على اإلتٌان بها  عند ابتداء القراءة بؤول أي سورة من سور 

ولما ثبت من األحادٌث ، وذلك لكتابتها فً المصحف ، [ براءة]القرآن سوى سورة 

م كان ال ٌعلم انقضاء السورة حتى تنزل الصحٌحة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسل

 ".باسم هللا الرحمن الرحٌم"علٌه 

 .وأما فً أجزاء السور فالقارئ مخٌر بٌن اإلتٌان بالبسملة أو عدمه

 

 .فهً متروكة فً أولها اتفاقاً [ براءة ]وأما بالنسبة لسورة 

لى السٌف واألمر وقد علل الشاطبً رحمه هللا ترك البسملة فً أولها بؤنها نزلت مشتملة ع

 .وفٌها آٌة السٌف، والوعٌد والتهدٌد ، بالقتل واألخذ والحصر ونبذ العهد

قال ابن عباس رضً هللا عنهما سؤلت .. وقد نقل العلماء هذا التعلٌل عن علً رضً هللا عنه

وبراءة لٌس ، ألن باسم هللا أمان : فقال[ براءة]علٌا رضً هللا عنهم لم تكتب البسملة أول 

 .ا أمان ألنها نزلت بالسٌف وال تناسب بٌن األمان والسٌففٌه

 



 :أوجه االبتداء

فله أن ٌجمع بٌن [ براءة]إذا ابتدأ القارئ قراءته بؤول أي سورة من سور القرآن الكرٌم سوى

 :وٌجوز له حٌنئٍذ أربعة أوجه، االستعاذة والبسملة وأول السورة 

لة عن أول السورة بالوقف على كل منها أي فصل االستعاذة عن البسم.. قطع الجمٌع-ٔ

 .وهذا الوجه أفضلها

أي الوقف على االستعاذة ووصل البسملة بؤول السورة ..قطع األول ووصل الثانً بالثالث-ٕ

 .وهو ٌلً الوجه األول فً األفضلٌة، 

هو ، أي وصل االستعاذة بالبسملة والوقف علٌها ..وصل األول بالثانً وقطع الثالث-ٖ

 .األخٌرأفضل من 

 .أي وصل االستعاذة بالبسملة بؤول السور.. وصل الجمٌع -ٗ

 :فله فٌها وجهان[ براءة]أما إذا كان القارئ مبتدئا بؤول سورة 

 .الوقف على االستعاذة وفصلها عن أول السورة بدون بسملة-ٔ

 .وصل االستعاذة بؤول السورة بدون بسملة أٌضا-ٕ

 .فله حالتان[براءة]آٌة من وسط سورة غٌر سورة أما إذا كان القارئ مبتدئا تالوته ب

وٌجوز له حٌنئذ األوجه األربعة التً ذكرناها فً ابتداء أول كل ، أن ٌؤتً بالبسملة: األولى

 .سورة 

 .أن ٌترك البسملة وٌجوز له حٌنئذ وجهان فقط: الثانٌة

 .الوقف على االستعاذة وفصلها عن أول اآلٌة المبتدأ بها-ٔ

 .ذة باآلٌة المبتدأ بهاوصل االستعا-ٕ

 

؛ فقد اختلف فٌه العلماء؛ فذهب [براءة]أما إذا كان القارئ مبتدئا بآٌة من وسط سورة 

بعضهم إلى منع اإلتٌان بالبسملة فً أثنائها كما منعت فً أولها وعلى هذا ٌجوز للقارئ 

 :وجهان فقط

 .الوقف على االستعاذة-ٔ

 .وصلها بؤول اآلٌة المبتدأ بها-ٕ

وعلى ، كجوازها فً أثناء غٌرها[ براءة]بعضهم إلى جواز اإلتٌان بالبسملة فً أثناء وذهب 

 .هذا تجوز األوجه األربعة المذكورة آنفا



 

 :أوجه مابٌن السورتٌن

 :فله ثالثة أوجه[براءة]إذا وصل القارئ آخر سورة ٌقرإها بالتً بعدها سوى سورة

 .البسملة أي الوقف على آخر السورة وعلى..قطع الجمٌع -ٔ

أي الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بؤول .. قطع األول ووصل الثانً بالثالث-ٕ

 .السورة التالٌة

 .أي وصل آخر السورة بالبسملة بؤول السورة التالٌة..وصل الجمٌع-ٖ

أما وصل آخر السورة بالبسملة والوقف علٌها فهو ممتنع اتفاقا ألن البسملة جعلت ألوائل 

 .واخرهاالسور ال أل

 

 :فٌجوز لها ثالثة أوجه[ براءة]بؤول سورة [ األنفال]وأما إذا وصل آخر سورة 

 .أي الوقف على آخر األنفال مع التنفس.. القطع-ٔ

 .أي قطع الصوت لمدة ٌسٌرة بدون تنفس.. السكت-ٕ

وكل ذلك من غٌر اإلتٌان بالبسملة كما ، أي وصل آخر األنفال بؤول التوبة .. الوصل-ٖ

 . تقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة الرابعة

 أحكام النون الساكنة و التنوٌن 

 

وتكون فً ، النون الخالٌة من الحركة والثابتة لفظاً وخطاً ووصالً ووقفاً : النون الساكنة هً

وتكون أصلٌة من بنٌة الكلمة . وتكون متوسطة ومتطرفة، األسماء واألفعال والحروف

".فانفلق:"صل الكلمة وبنٌتها مثلوتكون زائدة عن أ، " أنعم:"مثل  

:التنوٌن  

.هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا ووصال وتفارقه خطا ووقفا  

. فتحتان أو كسرتان أو ضمتان: وعالمته  

:الفرق بٌن النون الساكنة والتنوٌن  

:ًوه، الفرق بٌن النون الساكنة والتنوٌن ٌوجد فً خمسة أمور تظهر بالتؤمل فً تعرٌفٌهما  

 ،وقد تكون من الحروف الزوائد، النون الساكنة حرف أصلً من أحرف الهجاء  -ٔ

 .أما التنوٌن فال ٌكون إال زائدا عن بنٌة الكلمة 

.أما التنوٌن فثابت فً اللفظ دون الخط، النون الساكنة ثابتة فً اللفظ والخط -ٕ  

.الوصل دون الوقفأما التنوٌن فثابت فً ، النون الساكنة ثابتة فً الوصل والوقف -ٖ  

.النون الساكنة توجد فً األسماء واألفعال والحروف -ٗ  

.أما التنوٌن فال ٌكون إال متطرفا، النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة -٘  

:أحكام النون الساكنة  

.اإلظهار، واإلدغام ، واإلقالب ، واإلخفاء:    للنون الساكنة والتنوٌن أربعة أحكام وهً  

(اإلظهار الحلقً) :الحكم األول  

:تعرٌفه  

 .البٌان واإلٌضاح: اإلظهار لغة •

 .إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غٌر غنة كاملة: واصطالحا •

.النون الساكنة والتنوٌن الواقعتٌن قبل أحرف اإلظهار: والمراد بالحرف المظهر  

 



: حروف اإلظهار الحلقً  

.لعٌن والحاء والغٌن والخاءالهمزة والهاء وا: اإلظهار الحلقً ستة وهً: حروفه  

فإذا وقع حرف من هذه األحرف الستة بعد النون الساكنة سواء فً كلمة أو فً كلمتٌن 

.او بعد التنوٌن وال ٌكون إال فً كلمتٌن وجب اإلظهار وٌسمى إظهارا حلقٌا  

:وجه تسمٌته إظهاراً حلقٌاً   

 .قاة أحد هذه الحروف الستةأما تسمٌته إظهارا فلظهور النون الساكنة والتنوٌن عند مال •

 .وأما تسمٌته حلقٌا ؛ فألن حروفه الستة تخرج من الحلق •

:أمثلة على اإلظهار الحلقً  

” ، ” من أعطى" ، ” كفواً أحد ” ، ” ٌنئون ” ، ” أنعمت ” ، ” عزٌز حكٌم: "قوله تعالى

.“ عطاء حساباً   

:مراتب اإلظهار  

:مراتبه ثالثة  

.علٌا عند الهمزة والهاء-ٔ  

.وسطى عند العٌن والحاء-ٕ  

.دنٌا عند الغٌن والخاء-ٖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة الخامســـــــــــــة

 اإلدغام: الحكم الثانً

 :تعرٌف اإلدغام لغة واصطالحاً 

 .تقول أدغمت اللجام فً فم الفرس أي أدخلته فٌه.. إدخال الشًء فً الشًء: اإلدغام لغة

 .حرك بحٌث ٌصٌران حرفا واحدا مشدداإدخال حرف ساكن فً حرف مت: واصطالحا

 :حروف اإلدغام

 وهً الٌاء والراء والمٌم والالم والواو والنون " ٌرملون " حروفه ستة مجموعة فً كلمة

 :أقسام اإلدغام

 .إدغام بغٌر غنة( ٕ.               )إدغام بغنة( ٔ.. )ٌنقسم اإلدغام إلى قسمٌن •

وهً الٌاء والنون والمٌم ( ٌنمو) وعة فً كلمة فله أربعة أحرف مجم: أما اإلدغام بغنة •

 .”من واق ” ، ” من وال: "قوله تعالى: مثاله. والواو

أما إذا وقع حرف اإلدغام بعد النون الساكنة فً كلمة واحدة وجب اإلظهار وٌسمى  •

، وال ٌكون إال عند الٌاء والواو ، إظهارا مطلقاً لعدم تقٌٌده بحلقً أو شفوي أو قمري 

، "قنوان"، " صنوان"، " بنٌان"، " الدنٌا: "عا فً القرآن إال فً أربعة مواضعولم ٌق

وكذا المحافظة على ، وسبب ظهور النون عندهما لئال تلتبس بالمضاعف لو أدغمت 

 .وضوح المعنى إذ لو أدغمت لصار خفٌا

فٌها لما " من راق"الالم والراء إال فً نون : فله حرفان وهما: أما اإلدغام بغٌر غنة  •

 .“فً عٌشة راضٌة: "قوله تعالى:مثاله. من وجوب السكت المانع من اإلدغام

 :أنواع اإلدغام من حٌث الكمال والنقص   

 .إدغام ناقص(ٕ.                 إدغام كامل( ٔ: اإلدغام نوعان •

 .وٌكون عند الالم والراء، هو ذهاب ذات الحرف وصفته معا: واإلدغام الكامل •

ص هو ذهاب ذات الحرف وإبقاء صفته وهً الغنة التً تكون مانعة من واإلدغام الناق •

 .وذلك عند الحروف األربعة الباقٌة، كمال التشدٌد 

 

 

 



 

 المحاضرة السادسة 

 اإلقالب واإلخفاء: الحكم الثالث والرابع 

 :الحكم الثالث اإلقالب: أوال  

 :تعرٌفه لغة واصطالحا  

 .تقول قلبت الشًء أي حولته عن وجهه ..تحوٌل الشًء عن وجهه: اإلقالب لغة

 .قلب النون الساكنة أو التنوٌن مٌما مخفاة: واصطالحا

 :حروف اإلقالب

 .اإلقالب له حرف واحد وهو الباء

 :كٌفٌته

 :لكً ٌتحقق اإلقالب فالبد من ثالثة أمور

 .قلب النون الساكنة أو التنوٌن مٌماً خالصة لفظا ال خطا: األول

 .المٌم عند الباء إخفاء هذه: الثانً

 .إظهار الغنة مع اإلخفاء وهً صفة المٌم المقلوبة ال صفة النون والتنوٌن: الثالث

 .فوق النون أو التنوٌن للداللة علٌه( م)وعالمته فً المصحف وضع مٌم قائمة هكذا •

 ”من بعد ” ". سمٌع بصٌر: "قوله تعالى: مثاله

 :الحكم الرابع اإلخفاء: الثانً

 :صطالحا  تعرٌفه لغة وا

 .الستر ٌقال أخفٌت الكتاب أي سترته عن األعٌن: اإلخفاء لغة •

النطق بالحرف بصفة بٌن اإلظهار واإلدغام عارٌا عن التشدٌد مع بقاء : واصطالحا •

 .الغنة

 :حروفه

حروف اإلخفاء خمسة عشر حرفا وهً الباقٌة من أحرف الهجاء بعد أحرف اإلظهار  •

 :ٌخ الجمزوري فً أوائل هذا البٌتواإلدغام واإلقالب وقد جمعها الش

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



 

 :سببه

اعلم أن سبب اإلخفاء هو أن النون الساكنة والتنوٌن لم ٌقرب مخرجهما من مخرج  •

 .الحروف المذكورة

 :كٌفٌة اإلخفاء

وال ، نوٌن غٌر مظهرا إظهاراً محضاً وكٌفٌة اإلخفاء أن ٌنطق بالنون الساكنة والت •

مدغماً إدغاماً محضا بل بحالة متوسطة بٌن اإلظهار واإلدغام عارٌٌن عن التشدٌد مع 

 .بقاء الغنة فٌهما

رسوالً : "وقوله تعالى“ ٌنكثون: "، وقوله تعالى”من صلصال: "قوله تعالى: مثاله •

 .”شاهدا

 :الفرق بٌن اإلخفاء واإلدغام

 .تشدٌد معه مطلقا بخالف اإلدغام ففٌه تشدٌد أن اإلخفاء ال/ٔ

 .أن إخفاء الحرف ٌكون عند غٌره وأما إدغامه فٌكون فً غٌره/ٕ

 أن اإلخفاء ٌكون من كلمة ومن كلمتٌن وأما اإلدغام فال ٌكون إال من كلمتٌن كما سبق/ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة السابعة
 

وترقٌقها من لفظ الجاللة ، والالم الشمسٌة  الحكم النون والمٌم المشددتٌن، وتفخٌم الالم
             والقمرٌة

:حكم النون والمٌم المشددتٌن: أوالً   
إذا وقعت النون والمٌم المشددتٌن وجب إظهار الغنة فٌهما حال النطق بهما وهذا هو 

.حكمهما ، وٌسمى كل منهما حرف غنة مشدداً ، أو حرفا أغن مشدداً   
(...النَّار (  ) الجنَّة ( ) إنَّ ) : مثال النون المشددة  
تكم ( ) ثمَّ : ) مثال المٌم المشددة ا ( ) أمَّ (.....أمَّ               

:تعرٌف الغنة لغة واصطالحاً   
.صوت له رنٌن فً الخٌشوم: الغنة لغة  

 
.صوت لذٌذ مركب فً جسم النون والمٌم ال عمل للسان فٌه: واصطالحا  

.إذا ضاع ولدها إنه ٌشبه صوت الغزالة: قٌل  
 

:مخرجها  
 

.الغنة تخرج من الخٌشوم ، وهو أعلى األنف وأقصاه من الداخل  
 

:مقدارها  
.مقدار الغنة حركتان بحركة اإلصبع قبضاً وبسطاً   

 
:تفخٌم الالم وترقٌقها من لفظ الجاللة: ثانٌاً   

 
.إذا تقدمها فتح أو ضم( هللا ) تفخم الم الجاللة   

( ) قاّم عبد هللا ( ) قاّل هللا : ) مثال ذلك
(.قالُوا اللهم   

(قِل اللهم ) ، (ِباهلل : ) ترقق إذا تقدمها كسرة ، نحو   
 

:الالم الشمسٌة والقمرٌة: ثالثاً   
 

ٌجب إدغامها بال غنة بالحرف الذي بعدها إذا كان واحداً من اربعة : الالم الشمسٌة
:عشر حرفاً، وهً أوائل كلمات هذا البٌت  

تفز ضف ذا نعم          دع سوء ضٍن زر شرٌفاً للكرم طب ثم صل رحماً   
:أمثلة الالم الشمسٌة  

 
.إلخ.....الشمس، النار، الناس، الطامة، التائبون، الضالٌن، الزبور   

(.الشمس ) وتسمى الالم حٌنئٍذ الماً شمسٌة؛ ألنها أشبهت الالم المدغمة فً لفظ   
 

:الالم القمرٌة  



ابغ : ) رف من األربعة عشر الباقٌة ، ٌجمعها قولهمٌجب إظهارها إذا وقعت قبل ح
(.حجك وخف عقٌمه   

 
:أمثلة الالم القمرٌة  

.إلخ....القمر، العلٌم، الخبٌر، الملك، األرض، الحلقوم، الهدي، القرآن  
(.القمر ) وتسمى حٌنئٍذ الماً قمرٌة ألنها أشبهت الالم المظهرة فً لفظ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ة الثامنةالمحاضر  

 أحكام المٌم الساكنة

وهً تقع قبل أحرف الهجاء جمٌعها ماعدا حروف المد ، هً التً ال حركة لها : المٌم الساكنة

ولها قبل أحرف الهجاء ثالثة .  الثالثة؛ وذلك خشٌة التقاء الساكنٌن وهو ماالٌمكن النطق به

.اإلظهار(ٖ)، اإلدغام (ٕ)، اإلخفاء (ٔ: )أحكام   

    .اإلدغام المتماثلٌن: الحكم الثانً: ثانٌا           .اإلخفاء الشفوي: كم األولالح: أوال  

.اإلظهار الشفوي: الحكم الثالث: ثالثا         

:اإلخفاء الشفوي: الحكم األول: أوال     

فإذا وقع بعد المٌم الساكنة حرف الباء وال ٌكون ذلك إال فً كلمتٌن (الباء)وله حرف واحد وهو 

.اء وٌسمى إخفاء شفوٌا والبد معه من الغنةوجب اإلخف              

إلخ(....علٌهْم بمسٌطر ( ) فإذا هْم بالساهرة ( ) ومن ٌعتصْم باهلل : ) قال تعالى   :مثاله  

:وجه تسمٌته باإلخفاء الشفوي  

 أما تسمٌته إخفاء فإلخفاء المٌم الساكنة عند مالقاتها للباء للتجانس الذي بٌنهما.  

 مٌته شفوٌا فألن المٌم والباء ٌخرجان من الشفتٌنوأما تس.    

:اإلدغام المتماثلٌن الصغٌر: الحكم الثانً: ثانٌا    

فإذا وقعت المٌم المتحركة بعد المٌم الساكنة وجب اإلدغام وٌسمى ( المٌم)وله حرف واحد وهو 

.والبد معه من الغنة أٌضا، إدغام متماثلٌن صغٌرا    

:مثاله إلخ. .....”فً قلوبهْم مرض ” ” لهْم ما ٌشاءون ” " إن كنتم مإمنٌن": قوله تعالى      

:وجه تسمٌته بـاإلدغام المتماثلٌن الصغٌر  

 أما تسمٌته إدغاما فإلدغام المٌم الساكنة فً المٌم المتحركة.  

  وأما تسمٌته بالمتماثلٌن  فلكونه مإلفا من حرفٌن متحدٌن فً المخرج والصفة أدغم

  .ً منهمااألول فً الثان

 وهذا هو سبب اإلدغام، والثانً متحرك ، وأما تسمٌته بالصغٌر فألن األول منهما ساكن  

:اإلظهار الشفوي : الحكم الثالث: ثالثا    

بعد إسقاط الباء والمٌم من الحروف الثمانٌة والعشرون التً تقع بعد .وله بقٌة أحرف الهجاء 

ٌم الساكنة فً كلمة أو فً كلمتٌن وجب اإلظهار فإذا وقع حرف منها بعد الم –المٌم الساكنة 

.وٌسمى إظهارا شفوٌا   



إلخ"....بل هْم قوم ٌعدلون"“ وأنتْم ظالمون"” وٌجعل لكْم جنات : "قوله تعالى     :مثاله   

:وجه تسمٌته باإلظهار الشفوي  

 أما تسمٌته إظهارا فإلظهار المٌم الساكنة عند مالقاتها للحروف الستة والعشرٌن.  

  وإنما ، وأما تسمٌته شفوٌا فألن المٌم الساكنة وهً الحرف المظهر تخرج من الشفتٌن

نسب اإلظهار إلٌها ولم ٌنسب إلى مخرج الحروف الستة والعشرٌن التً تظهر المٌم 

 . عندها ألنها لم تنحصر فً مخرج معٌن حتى ٌنسب اإلظهار إلٌها

:سبب اإلظهار الشفوي  

 تها للستة والعشرٌن حرفا هو ُبْعُد مخرج المٌم عن مخرج سبب إظهار المٌم عند مالقا

  .أكثر هذه األحرف

  وٌالحظ عند وقوع الواو أو الفاء بعد المٌم الساكنة وجوب إظهار المٌم إظهارا شفوٌا

وذلك التحاد مخرجها مع ، شدٌدا حتى ال ٌتوهم إخفاإها عندهما كما تخفى عند الباء 

  الواو وقرب مخرجها من الفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة التاسعة 

              المد والقصر

:تعرٌف المد والقصر   

.الزٌادة:المد لغة   

.إطالة الصوت بحرف المد أو اللٌن عند مالقاة همز أو سكون:واصطالحا   

.الحبس والمنع:والقصر لغة   

) و سكون نحو قوله إثبات حرف المد أو اللٌن من غٌر زٌادة فٌه لعدم وجود همز أ :واصطالحا

( قاصرات   

(.الطرف عٌن  قاصراتوعندهم ) كما فً قوله تعالى                  

:حروف المد  

:حروف المد ثالثة   

واللٌل إذا ) فً قوله تعالى ( ٌغشى ) نحو . المفتوح ما قبلها، األلف وال تكون إال ساكنة  .ٔ

 (.ٌغشى 

ٌقول اإلنسان ٌومئٍذ ) كما فً قوله تعالى ( ٌقول ) الواو الساكنة المضموم ما قبلها نحو  .ٕ

 (.أٌن المفر

وإذا قٌل لهم اركعوا ال ) كما فً قوله تعالى ( قٌل ) الٌاء الساكنة المكسور ما قبلها نحو  .ٖ

 (.ٌركعون 

:فً قول صاحب التحفة( واي ) وٌجمعهم لفظ   

 حروفه ثالثة فعٌها من لفظ    واي وهً فً نوحٌها

:حرفا اللٌن  

ٌْت ) والواو الساكنتٌن المفتوح ما قبلهما نحو هما الٌاء  ٍت )كما فً قوله تعالى ( َب ٌْ فما وجدنا فٌها غٌر َب

، ( من المسلمٌن  

(. الذي أطعمهم من جوٍع وآمنهم من َخْوٍف )كما فً قوله تعالى ( َخْوف ) ونحو       

: قال صاحب التحفة   

كل أعلناواللٌن منها الٌاء وواو سكنا       إن انفتاح قبل   



:أقسام المد  

: للمد قسمان  أصلً وفرعً   

هو المد الطبٌعً الذي ال تقوم ذات الحرف إال به ولٌس بعده همز أو سكون وٌمد بمقدار :  فاألصلً

وقولوا }حركتٌن ، وسمً طبٌعٌاً ألن صاحب الذوق السلٌم ال ٌزٌده عن مقدار حركتٌن ـ نحو 

.{قوالً سدٌداً   

م ذات الحرف بدونه، وٌقع بعده همز أو سكون وتتفاوت مقادٌر المد فً أنواعه هو الذي ٌقو: والفرعً 

.المختلفة ، وسمً فرعٌاً لتفرعه عن األصلً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

لمحاضرة العاشـــــــــــــــــرةا  
 

             تابع باب المد والقصر
: المد قسمان  أصلً وفرعً :         أقسام المد  

 
: األصلً  :أوالً   

هو الذي التقوم ذات حرف المد إال به والتستقٌم الكلمة إال : وٌسمى بالمد الطبٌعً 
وٌكفً فٌه وجود أحد حروف المد الثالثة ولٌس قبلها همز أو بعدها همز أو ، بوجوده
.سكون  

حركتان والحركة بمقدار قبض اإلصبع أو بسطه بحالة متوسطة لٌست : ومقدار مده
.بسرعة وال بتؤن  

 
: سبب تسمٌته أصلٌاً   

وذلك لثبوته على حالة واحدة وهً ، ٌسمى مداً أصلٌا ألصالته بالنسبة إلى غٌره من المدود
.مده حركتان فقط  

.وٌسمى أٌضاً طبٌعٌا ألن صاحب الطبٌعة السلٌمة ال ٌزٌده وال ٌنقصه عن حركتٌن  
             

:ٌؤتً على ثالثة أنواع المد األصلً:                  أنواع المد األصلً  
 
 

أو " مالك:"أن ٌكون حرف المد ثابتا وصال ووقفا سواء كان متوسطا مثل: األول
.وسواء كان ثابتا فً الرسم أو محذوفا، " وضحاها:"متطرفا مثل  

 
فً حالة " علٌماً حكٌماً : "أن ٌكون حرف المد ثابتا فً الوقف دون الوصل مثل: الثانً
.الوقف  

 
وهذا النوع "إنه هو : " ن حرف المد ثابتا فً الوصل دون الوقف مثلأن ٌكو: الثالث

.من المد األصلً ٌطلق علٌه مد الصلة وهو خاص بهاء الضمٌر  
 

: المد الفرعً: ثانٌاً   
هو الذي ٌقوم ذات الحرف بدونه، وٌقع بعده همز أو سكون وتتفاوت مقادٌر المد فً 

.ألصلًأنواعه المختلفة ، وسمً فرعٌاً لتفرعه عن ا  
.أو هو المد الزائد على المد األصلً لسبب من األسباب   

.الهمز أو السكون: وأسبابه   
 

:أنواع المد الفرعً  
:أنواع المد الفرعً خمسة  

:ثالثة منها بسبب الهمز  



.            المد المنفصل-ٕ.                                    المد المتصل-ٔ          
.المد البدل-ٖ                   

 
:واثنان بسبب السكون  

.المد الالزم -٘.                           المد العارض للسكون-ٗ            
.وسٌؤتً الكالم على كل نوع من هذه األنواع الخمسة منفرداً             

 
:أحكام المد الفرعً ثالثة  

.اللزوم-ٖ، الجواز -ٕ، الوجوب -ٔ  
.خاص بالمد المتصل فقط: فالوجوب  
.والمد البدل، والمد العارض للسكون ، خاص بالمد المنفصل : والجواز  
.خاص بالمد الالزم فقط: واللزوم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المحاضرة الحادٌة عشر
 المد الفرعً

             
:أنواع المد الفرعً  

 
له خمسة أنواع،تحدثنا فً المحاضرة السابقة أن المد الفرعً   

:ثالثة منها بسبب الهمز   
.المد البدل-ٖ.  المد المنفصل-ٕ.  المد المتصل-ٔ  

:واثنان بسبب السكون  
.المد الالزم -٘.  المد العارض للسكون-ٗ  
 

:وتفصٌل ذلك فٌما ٌلً  
              

:المد المتصل: أوالً   
 

. دةهو أن ٌقع بعد حرف المد همز متصل به فً كلمة واح: تعرٌفه  
 

:أمثلته  
"جاء: "مثال األلف  
"قروء: "مثال الواو  
"هنٌئا: "مثال الٌاء   

 
:حكم المد المتصل ومقدار مده  

 
.المد المتصل ٌجب مده زٌادة على مقدار المد الطبٌعً اتفاقاً   

 
وٌزاد ست حركات فً حالة ، ٌمد أربع حركات أو خمسا وصال ووقفا : مقدار مده

  .فهالوقف إذا كانت همزته متطر
 

:وجه تسمٌته متصالً   
 

سمً المد المتصل مدا متصالً ؛ التصال سببه وهو الهمز بحرف المد فً كلمة واحدة 
. كاألمثلة السابقة  

 
 

:المد المنفصل: ثانٌاً   
 

.هو أن ٌقع بعد حرف المد همز منفصل عنه فً كلمة أخرى : تعرٌفه  
 



:أمثلته  
"إنا أعطٌناك الكوثر:"مثال األلف   

”قوا أنفسكم وأهلٌكم نارا:"او ومثال الو  
“وفً أنفسكم أفال تبصرون: "ومثال الٌاء      

 
 
 

:حكم المد المنفصل ومقدار مده  
 

إال أن رواٌة القصر لٌست من طرٌق كتاب الشاطبٌة الذي نلتزم ، جواز مده وقصره 
.به فً كتابنا هذا  

لى دراٌة باألحكام وعلى هذا فال ٌجوز للقارئ أن ٌقرأ ٌقصر المنفصل إال إذا كان ع
.المترتبة علٌه حتى ال ٌحصل خلط أو تركٌب فً الطرق عند التالوة  

 
.ٌمد أربع حركات أو خمساً : ومقدار مده   

 
:وجه تسمٌته منفصالً   

 
سمً المد المنفصل مدا منفصالً ؛ النفصال السبب وهو الهمز عن حرف المد ، كل 

.منهما فً كلمة  
 
 

:مد البدل: ثالثاً   
 

هو أن ٌتقدم الهمز على حرف المد فً كلمة ولٌس بعد حرف المد همز أو : تعرٌفه
.سكون  

 
:أمثلته  

"ءامنوا: "مثال األلف نحو  
"إٌمانا: "ومثال الٌاء نحو   
"أوتوا: "ومثال الواو نحو   

 
 

:حكمه ومقدار مده  
 

.ٌجوز مده وقصره إال أن حفصاً  لٌس له فٌه إال القصر: حكم مد البدل  
 

.مد حركتٌن فقط ؛ كالمد الطبٌعًٌ: ومقدار مده  
 
 

:وجه تسمٌته بدالً   
 



سمً مد بدل ألن حرف المد فٌه مبدل من الهمز غالبا إذ أصل كل بدل هو اجتماع همزتٌن فً 

كلمة أولهما متحركة واألخرى ساكنة فتبدل الهمزة الثانٌة حرف مد من جنس حركة األولى 

.تخفٌفاً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لثانٌة عشرالمحاضرة ا  
 

 المد الفرعً
  بسبب السكون

             
:المد العارض للسكون: أوالً   

 
.هو أن ٌقع بعد حرف المد أو حرف اللٌن ساكن عارض ألجل الوقف: تعرٌفه  

 
".البٌت"، " المفلحون"، " العالمٌن: "أمثلته   

 
.جواز قصره ومده: حكمه  

 
، والتوسط أربع حركات ، ن القصر حركتا: ٌجوز فٌه ثالثة أوجه: مقدار مده

.واإلشباع ست حركات  
 

:وجه تسمٌته عارضاً   
 

 سمً عارضا لعروض السكون ألجل الوقف ألنه لو وصل لصار مداً طبٌعٌاً 
 

:المد الالزم: ثانٌاً   
 

هو أن ٌؤتً بعد حرف المد أو اللٌن ساكن الزم وصال ووقفا سواء كان ذلك : تعرٌفه
.فً كلمة أو حرف  

 
".الــم"، " ءالئـن"، " اقةالح: "أمثلته  

 
 

  .لزوم مده مداً متساوٌاً اتفاقا وصال ووقفا: حكمه
 

ففٌه وجهان اإلشباع والتوسط ( عٌن)ٌمد ست حركات دائما إال فً لفظ : ومقدار مده
.وذلك لوقوع السكون األصلً فٌه بعد حرف لٌن ولم ٌوجد غٌره فً القرآن   

 
 

وأٌضا ، للزوم مده ست حركات من غٌر تفاوت سمً مداً الزما: وجه تسمٌته الزماً 
.للزوم سببه وهو السكون وصال ووقفا  

 
 
 

 



 

 المحاضرة الثالة عشر
 أقسام المد الالزم

             
:مد الزم كلمً مخفف: القسم األول  

 
.هو أن ٌؤتً بعد حرف المد سكون أصلً فً كلمة خالٌا من التشدٌد : تعرٌفه  

 
:أمثلته  

بموضعً ٌونس ولٌس " ءالئـن وقد عصٌت قبل"، " تم به تستعجلونءالئـن وقد كن" 
.فً القرآن غٌرهما  

              
:وجه تسمٌته كلمٌاً   

 
.لوقوع السكون األصلً بعد حرف المد فً كلمة واحدة       

 
:وجه تسمٌته مخففاً   

 
.لخلوه من التشدٌد والغنة       

 
:المد الالزم الكلمً المثقل: القسم الثانً  

 
.هو أن ٌؤتً بعد حرف المد سكون أصلً فً كلمة بشرط كونه مشددا: تعرٌفه  

 
: أمثلته  

" الحاقة : " األلف مثل  
”أتحآجونً : " الواو مثل  

.ولم ٌؤت فً القرآن مثال للٌاء  
 

:وجه تسمٌته كلمٌاً   
 

.سمً كلمٌا لوقوع السكون األصلً بعد حرف المد فً كلمة  
 

:وجه تسمٌته مثقالً   
 

.ال لثقل النطق به نظراً إلى كون سكونه فٌه تشدٌدسمً مثق   
 

:المد الالزم الحرفً المخفف: القسم الثالث  
 

هو أن ٌؤتً بعد حرف المد سكون أصلً فً حرف من أحرف الهجاء خالٌا : تعرٌفه
.من التشدٌد  

 



: أمثلته  
.”الم" والمٌم من " ، " ق والقرآن " ، " ن والقلم "   

 
:وجه تسمٌته حرفٌاً   

 
سمً حرفٌا لوقوع السكون األصلً بعد حرف المد فً حرف من أحرف الهجاء  

.الواقعة فً فواتح السور  
 

:وجه تسمٌته مخففاً   
 

.سمً مخففا لخلوه من التشدٌد والغنة  
 

:المد الالزم الحرفً المثقل: القسم الرابع  
 

 هو أن ٌؤتً بعد حرف المد سكون أصلً فً حرف من أحرف الهجاء بشرط: تعرٌفه
.أن ٌكون فٌه تشدٌد  

 
:أمثلته  

".طسم"والسٌن من " المر " ، " المص " ، " الم " الالم من    
 

:وجه تسمٌته حرفٌاً   
 

سمً حرفٌا لوقوع السكون األصلً بعد حرف المد فً حرف من أحرف الهجاء 
.الواقعة فً فواتح السور  

 
:وجه تسمٌته مثقالً   

 
.ونه فٌه تشدٌد سمً مثقال لثقل النطق به نظرا إلى كون سك  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المحاضرة الرابعة عشر
 تابع أحكام المدود

             
:فواتح السور  

  
:أربعة عشر حرفا مجموعة فً قول صاحب التحفة: أن أحرف الهجاء الواقعة فً فواتح السور   

(وٌجمع الفواتح األربع عشر        صله سحٌرا من قطعك ذا اشتهر)  
  

             
:ام الحروف المقطعةأقس  

 
:وهً على أربعة أقسام   

 
) ما كان هجاإه على ثالثة أحرف وسطها حرف مد وله سبعة أحرف مجموعة فً : القسم األول

وهذا القسم ٌمد مد مشبعا مقداره ست ( عٌن ) باستثناء حرف ( كم عسل نقص 
.حركات  

 
من فاتحة ( عٌن)هو حرف ما كان هجاإه على ثالثة أحرف وسطها حرف لٌن و: القسم الثانً

.مرٌم والشورى وقلنا بؤنه ٌجوز فٌه اإلشباع والتوسط  
 

: وحروفه خمسة مجموعة فً لفظ ، ما كان هجاإه على حرفٌن ثانٌهما حرف مد : القسم الثالث
.وهذا القسم ٌمد مد طبٌعا فقط(  حً طهر )   

 
) مد وله حرف واحد وهو ماكان هجاإه على ثالثة أحرف لٌس فً وسطها حرف : القسم الرابع 

.وهذا لٌس فٌه مد أصال( ألف   
 

:فائدة  
 

:الحروف الهجائٌة وقعت فً فواتح تسع وعشرٌن سورة وهً على خمسة أنواع  
 

(ن ، ق ، ص : )أحادٌة وذلك فً ثالث سور هً: األول  
 

( حم فً سورها الست ، ٌس ، طس أول النمل ، طه : ) ثنائٌة وهً فً تسع سور : الثانً  
 
أول البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ( الم ) ثالثٌة وذلك فً ثالث عشرة سورة : لثالثا

أول ( طسم ) ، أول ٌونس وهود وٌوسف وإبراهٌم والحجر ( الر ) ، ولقمان والسجدة 
.الشعراء والقصص  

 
.أول الرعد ( المر ) ، أول األعراف ( المص : ) رباعٌة وذلك فً سورتٌن : الرابع  



 
.أول الشورى( حم عسق ) ، أول مرٌم ( كهٌعص : ) خماسٌة وذلك فً سورتٌن: مسالخا  

 
 

:مراتب المدود  
 

فإذا كان السبب قوٌا كان ، تتفاوت مراتب المدود تبعا لتفاوت أسبابها من حٌث القوة والضعف 
،المد قوٌا   

:والمراتب خمسة وهً، وإذا كان السبب ضعٌفا كان المد ضعٌفا    
 

 المد الالزم . 

 المد المتصل. 

 المد العارض للسكون. 

 المد المنفصل. 

 المد البدل. 
 

:فً قوله( حفظه هللا )وٌجمع المراتب الخمس العالمة الشٌخ إبراهٌم شحاته السمنودي   
 أقوى المدود الزم فما اتصل             فعارض فذو انفصال فبدل

 
 

مراجعة لبعض أحكام المدود: ثانٌاً   
 

:الساكنة والتنوٌن أحكام النون: أوالً   
 (.أنعمت ـــ األنهار ـــ المنخنقة ـــ من أحد ـــ سالُم هً : ) اإلظهار الحلقً•
 ، (من ٌعمل ــــ جزاٌء وفاقاً ) إدغام بغنة ناقص : ٌنقسم إلى قسمٌن: اإلدغام•

 (وٌٌل للمطففٌن ـــ من ربهم) وإدغام بغٌر غنة كامل 
. 

 (.بصٌر دنب ــ لٌنبذن ـــ سمٌٌع : ) اإلقالب•
 (.كنتم ـــ من صلصال ـــ قوالً سدٌداً : ) اإلخفاء الحقٌقً•

 
:ثانٌاً أحكام المٌم الساكنة  

 ....(فإذا هم بالساهرة: ) اإلخفاء الشفوي•
 (.لهم ما ٌشاإون : ) اإلدغام المتماثلٌن•
 ....( لهم فٌها ـــ وهم باآلخرة : ) اإلظهار الشفوي •

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ثبنيب : أسئلة وأجوبة )شبملة من محتوى المقرر

 

؟ المشددتٌن والمٌم النون حكم ما – 1  

 كل وٌسمى ، حكمهما هو وهذا بهما النطق حال فٌهما الغنة إظهار وجب المشددتٌن والمٌم النون وقعت إذا

مشدداً  أغن حرفا أو ، مشدداً  غنة حرف منهما . 

النَّار( )  الجنَّة( )  إنَّ : ) المشددة النون مثال •  ) 

تكم( )  ثمَّ : ) المشددة المٌم المث • ا( )  أمَّ أمَّ  ) 

 

؟ مقدارها وما ؟ مخرجها وما ؟ واصطالحاً  لغة الغنة تعرٌف ما – 2  

الخٌشوم فً رنٌن له صوت: لغة الغنة . 

فٌه للسان عمل ال والمٌم النون جسم فً مركب لذٌذ صوت: اصطالحا . 

ولدها ضاع إذا الغزالة صوت ٌشبه إنه: قٌل . 

 

الداخل من وأقصاه األنف أعلى وهو ، الخٌشوم من تخرج الغنة:  مخرجها . 

وبسطاً  قبضاً  اإلصبع بحركة حركتان الغنة مقدار: مقدارها . 

 

؟ الجاللة لفظ من وترقٌقها الالم تفخٌم ٌكون كٌف – 3  

اللهم قالُوا( )  هللا عبد قامّ ( )  هللا قالّ : ) ذلك مثال. ضم أو فتح تقدمها إذا(  هللا)  الجاللة الم تفخم. أ  ). 

اللهم قلِ )  ،( ِباهلل: )  نحو ، كسرة تقدمها إذا ترقق. ب  ) 

 

؟ األمثلة مع ؟ والقمرٌة الشمسٌة الالم حكم ما – 4  

الشمسٌة الالم : 

البٌت هذا كلمات أوائل وهً حرفاً، عشر أربعة من واحداً  كان إذا بعدها الذي بالحرف غنة بال إدغامها ٌجب : 

للكرم شرٌفاً  زر ضنٍ  سوء دع نعم ذا ضف تفز رحماً  صل ثم طب •  

 

الشمسٌة الالم أمثلة  : 

إلخ.....الزبور الضالٌن، التائبون، الطامة، الناس، النار، الشمس، . 



الشمس)  لفظ فً المدغمة الالم أشبهت ألنها شمسٌة؛ الماً  حٌنئذٍ  الالم وتسمى  ). 

 

القمرٌة الالم : 

عقٌمة وخف حجك ابغ: ) قولهم ٌجمعها ، الباقٌة عشر األربعة نم حرف قبل وقعت إذا إظهارها ٌجب  ). 

 

القمرٌة الالم أمثلة : 

إلخ....القرآن الهدي، الحلقوم، األرض، الملك، الخبٌر، العلٌم، القمر، . 

القمر)  لفظ فً المظهرة الالم أشبهت ألنها قمرٌة الماً  حٌنئذٍ  وتسمى  ). 

 

؟ الساكنة المٌم هً ما – 5  

اكنةالس المٌم : 

 التقاء خشٌة وذلك الثالثة؛ المد حروف ماعدا جمٌعها الهجاء أحرف قبل تقع وهً،  لها حركة ال التً هً

،  اإلدغام(ٕ)،  اإلخفاء(ٔ: )أحكام ثالثة الهجاء أحرف قبل ولها.به النطق ٌمكن ال ما وهو الساكنٌن

اإلظهار(ٖ) . 

 

 

 

 

؟ التمثٌل مع ؟ الشفوي اإلخفاء هو ما – 6  

 كلمتٌن فً إال ذلك ٌكون وال الباء حرف الساكنة المٌم بعد وقع فإذا( الباء) وهو واحد حرف الشفوٌله ءاإلخفا

الغنة من معه والبد شفوٌا إخفاء وٌسمى اإلخفاء وجب . 

 : األمثلة

بمسٌطر علٌهمْ ( )  بالساهرة همْ  فإذا( )  باهلل ٌعتصمْ  ومن: ) تعالى قال  ). 

 

؟ الشفوي باإلخفاء تسمٌته سبب ما - 7  

بٌنهما الذي للتجانس للباء مالقاتها عند الساكنة المٌم فإلخفاء إخفاء تسمٌته أما • . 

الشفتٌن من ٌخرجان والباء المٌم فألن شفوٌا تسمٌته وأما • . 



 

؟ التمثٌل مع ؟ الصغٌر المتماثلٌن اإلدغام هو ما – 8  

 وجب الساكنة المٌم بعد المتحركة المٌم وقعت فإذا( المٌم) وهو واحد حرف وله الصغٌر المتماثلٌن اإلدغام

أٌضا الغنة من معه والبد،  صغٌرا متماثلٌن إدغام وٌسمى اإلدغام . 

 : األمثلة

مرض قلوبهمْ  فً” ”  ٌشاءون ما لهمْ ” " مإمنٌن كنتم إن: "تعالى قوله  ”. 

 

؟ الصغٌر المتماثلٌن بـاإلدغام تسمٌته سبب ما – 9  

المتحركة المٌم فً الساكنة المٌم امفإلدغ إدغاما تسمٌته أما • . 

منهما الثانً فً األول أدغم والصفة المخرج فً متحدٌن حرفٌن من مإلفا فلكونه بالمتماثلٌن تسمٌته وأما • . 

اإلدغام سبب هو وهذا،  متحرك والثانً، ساكن منهما األول فألن بالصغٌر تسمٌته وأما •  

 

؟ التمثٌل مع ؟ الشفوي اإلظهار هو ما – 10  

 بعد تقع التً والعشرون الثمانٌة الحروف من والمٌم الباء إسقاط بعد.الهجاء أحرف بقٌة وله الشفوي اإلظهار

 إظهارا وٌسمى اإلظهار وجب كلمتٌن فً أو كلمة فً الساكنة المٌم بعد منها حرف وقع فإذا – الساكنة المٌم

 .شفوٌا

 : األمثلة

ٌعدلون قوم همْ  بل" “ظالمون وأنتمْ "”  جنات لكمْ  وٌجعل: "تعالى قوله ". 

 

؟ الشفوي باإلظهار تسمٌته سبب ما – 11  

والعشرٌن الستة للحروف مالقاتها عند الساكنة المٌم فإلظهار إظهارا تسمٌته أما • . 

 ولم إلٌها اإلظهار نسب وإنما،  الشفتٌن من تخرج المظهر الحرف وهً الساكنة المٌم فألن شفوٌا تسمٌته وأما •

 ٌنسب حتى معٌن مخرج فً تنحصر لم ألنها عندها المٌم تظهر التً والعشرٌن الستة الحروف مخرج إلى ٌنسب

إلٌها اإلظهار . 

األحرف هذه أكثر مخرج عن المٌم مخرج ُبْعدُ  هو حرفا والعشرٌن للستة مالقاتها عند المٌم إظهار سبب • . 

 ٌتوهم ال حتى شدٌدا شفوٌا إظهارا المٌم ظهارإ وجوب الساكنة المٌم بعد الفاء أو الواو وقوع عند وٌالحظ •

الفاء من مخرجها وقرب الواو مع مخرجها التحاد وذلك،  الباء عند تخفى كما عندهما إخفاإها  

 



؟ والقصر المد تعرٌف ما – 12  

 

الزٌادة:لغة المد . 

سكون أو همز مالقاة عند اللٌن أو المد بحرف الصوت إطالة:واصطالحا . 

 

والمنع الحبس:لغة القصر . 

 كما(  قاصرات)  قوله نحو سكون أو همز وجود لعدم فٌه زٌادة غٌر من اللٌن أو المد حرف إثبات: واصطالحا

عٌن الطرف قاصرات وعندهم)  تعالى قوله فً  ). 

 

؟ المد حروف هً ما – 13  

ثالثة المد حروف : 

ٌغشى إذا واللٌل)  تعالى لهقو فً(  ٌغشى)  نحو. قبلها ما المفتوح،  ساكنة إال تكون وال األلف .1  ). 

المفر أٌن ٌومئذٍ  اإلنسان ٌقول)  تعالى قوله فً كما(  ٌقول)  نحو قبلها ما المضموم الساكنة الواو .2 ). 

ٌركعون ال اركعوا لهم قٌل وإذا)  تعالى قوله فً كما(  قٌل)  نحو قبلها ما المكسور الساكنة الٌاء .3  ). 

التحفة احبص قول فً(  واي)  لفظ وٌجمعهم : 

نوحٌها فً وهً واي لفظ من فعٌها ثالثة حروفه  

 

؟ اللٌن حرفا هً ما – 14  

اللٌن حرفا  : 

ٌْت)  نحو قبلهما ما المفتوح الساكنتٌن والواو الٌاء هما ٌْتٍ  غٌر فٌها وجدنا فما) تعالى قوله فً كما(  َب  من َب

َخْوفٍ  من وآمنهم جوعٍ  من مأطعمه الذي) تعالى قوله فً كما(  َخْوف)  ونحو ،( المسلمٌن  ). 

التحفة صاحب قال •  : 

أعلنا كل قبل انفتاح إن سكنا وواو الٌاء منها واللٌن  

 

 

 

 



 

؟ المد أقسام هً ما – 15  

وفرعً أصلً قسمان للمد  : 

 حركتٌن بمقدار وٌمد سكون أو همز بعده ولٌس به إال الحرف ذات تقوم ال الذي الطبٌعً المد هو:  فاألصلً •

سدٌداً  قوالً  وقولوا} نحو ـ حركتٌن مقدار عن ٌزٌده ال السلٌم الذوق صاحب ألن طبٌعٌاً  سمًو ، }. 

 أنواعه فً المد مقادٌر وتتفاوت سكون أو همز بعده وٌقع بدونه، الحرف ذات ٌقوم الذي هو:  والفرعً •

األصلً عن لتفرعه فرعٌاً  وسمً ، المختلفة . 

 

؟ (أصلٌاً  مداً ) تسمٌته سبب ما – 16  

فقط حركتان مده وهً واحدة حالة على لثبوته وذلك، المدود من غٌره إلى بالنسبة ألصالته أصلٌا مداً  ٌسمى . 

حركتٌن عن ٌنقصه وال ٌزٌده ال السلٌمة الطبٌعة صاحب ألن طبٌعٌا أٌضاً  وٌسمى . 

 

؟ األصلً المد أنواع ما – 17  

أنواع ثالثة على ٌؤتً األصلً المد : 

، " وضحاها:"مثل متطرفا أو" مالك:"مثل متوسطا كان سواء ووقفا وصال ثابتا المد فحر ٌكون أن: األول

محذوفا أو الرسم فً ثابتا كان وسواء . 

الوقف حالة فً" حكٌماً  علٌماً : "مثل الوصل دون الوقف فً ثابتا المد حرف ٌكون أن: الثانً . 

 ٌطلق األصلً المد من النوع وهذا" هو نهإ: " مثل الوقف دون الوصل فً ثابتا المد حرف ٌكون أن: الثالث

الضمٌر بهاء خاص وهو الصلة مد علٌه . 

 

؟ الفرعً المد أنواع ما – 18  

خمسة الفرعً المد أنواع : 

الهمز بسبب منها ثالثة • : 

المتصل المد -1 • . 

المنفصل المد -2 • . 

البدل المد -3 • . 

السكون بسبب واثنان • : 



للسكون العارض المد -4 • . 

الالزم المد -5 •  . 

 

؟ الفرعً المد أحكام هً ما – 19  

ثالثة الفرعً المد أحكام : 

• 1- اللزوم-ٖ،  الجواز-ٕ،  الوجوب . 

فقط المتصل بالمد خاص: فالوجوب • . 

البدل والمد،  للسكون العارض والمد،  المنفصل بالمد خاص: والجواز • . 

فقط الالزم بالمد خاص: واللزوم • . 

 

؟ األمثلة مع ؟ لمتصلا المد هو ما – 20  

واحدة كلمة فً به متصل همز المد حرف بعد ٌقع أن هو: تعرٌفه . 

 :أمثلته

جاء: "األلف مثال " 

قروء: "الواو مثال " 

هنٌئا: " الٌاء مثال " 

 

متصالً  تسمٌته ووجه ؟ مده ومقدار،  المتصل المد حكم ما – 21  

اقاً اتف الطبٌعً المد مقدار على زٌادة مده ٌجب المتصل المد . 

مده مقدار : 

متطرفه همزته كانت إذا الوقف حالة فً حركات ست وٌزاد،  ووقفا وصال خمسا أو حركات أربع ٌمد . 

 

 

متصالً  تسمٌته وجه  

السابقة كاألمثلة واحدة كلمة فً المد بحرف الهمز وهو سببه التصال ؛ متصالً  مدا المتصل المد سمً . 

 



؟ األمثلة مع ؟ المنفصل المد هو ما – 22  

أخرى كلمة فً عنه منفصل همز المد حرف بعد ٌقع أن هو: تعرٌفه  . 

 :أمثلته •

الكوثر أعطٌناك إنا:" األلف مثال • " 

نارا وأهلٌكم أنفسكم قوا:" الواو ومثال • ” 

تبصرون أفال أنفسكم وفً: " الٌاء ومثال • “ 

 

منفصالً  تسمٌته ووجه ؟ مده ومقدار المنفصل المد حكم ما – 23  

 

هذا كتابنا فً به نلتزم الذي الشاطبٌة كتاب طرٌق من لٌست القصر رواٌة أن إال،  وقصره مده جواز • . 

 ال حتى علٌه المترتبة باألحكام دراٌة على كان إذا إال المنفصل ٌقصر ٌقرأ أن للقارئ ٌجوز فال هذا وعلى •

التالوة عند الطرق فً تركٌب أو خلط ٌحصل . 

خمساً  أو حركات أربع ٌمد:  مده ومقدار • . 

منفصالً  تسمٌته وجه : 

كلمة فً منهما كل ، المد حرف عن الهمز وهو السبب النفصال ؛ منفصالً  مدا المنفصل المد سمً . 

 

؟ األمثلة مع ؟ البدل مد هو ما – 24  

سكون أو همز المد حرف بعد ولٌس كلمة فً المد حرف على الهمز ٌتقدم أن هو: تعرٌفه • . 

 :أمثلته

ءامنوا: "نحو األلف مثال • " 

إٌمانا: " نحو الٌاء ومثال • " 

أوتوا: " نحو الواو ومثال • " 

 

؟ مده ومقدار البدل مد حكم ما – 25  

القصر إال فٌه له لٌس حفصاً  أن إال وقصره مده ٌجوز: البدل مد حكم . 

الطبٌعً كالمد ؛ فقط حركتٌن ٌمد: مده ومقدار . 



 

؟ بدالً  تسمٌته وجه ما – 26  

 أولهما كلمة فً همزتٌن اجتماع هو بدل كل أصل إذ غالبا الهمز من مبدل فٌه المد حرف ألن بدل مد سمً

تخفٌفاً  األولى حركة جنس من مد حرف الثانٌة الهمزة فتبدل ساكنة واألخرى متحركة . 

 

؟ عارضاً  تسمٌته ووجه ؟ مده ومقدار وحكمه ؟ للسكون العارض المد هو ما – 27  

 :تعرٌفه

الوقف ألجل عارض ساكن اللٌن حرف أو المد حرف بعد ٌقع أن هو . 

 

 :أمثلته

" البٌت"، " المفلحون"، " العالمٌن ". 

 

 :حكمه

ومده قصره جواز . 

 

مده مقدار : 

حركات ست واإلشباع،  حركات أربع والتوسط،  حركتان القصر: أوجه ثالثة فٌه ٌجوز . 

 

اً؟الزم تسمٌته ووجه ؟ مده ومقدار وحكمه ؟ الالزم المد هو ما – 28  

 

 

 

 تعرٌفه

حرف أو كلمة فً ذلك كان سواء ووقفا وصال الزم ساكن اللٌن أو المد حرف بعد ٌؤتً أن هو . 

 

 : أمثلته



" الــم"، " ءالئـن"، " الحاقة ". 

 

 :حكمه

ووقفا وصال اتفاقا متساوٌاً  مداً  مده لزوم . 

 

مده ومقدار : 

 بعد فٌه األصلً السكون لوقوع وذلك التوسطو اإلشباع وجهان ففٌه( عٌن) لفظ فً إال دائما حركات ست ٌمد

القرآن فً غٌره ٌوجد ولم لٌن حرف  . 

 

؟ مخففاً  تسمٌته ووجه ؟ كلمٌاً  تسمٌته ووجه ؟ مخفف كلمً الزم بمد ٌقصد ماذا – 29  

 :تعرٌفه

التشدٌد من خالٌا كلمة فً أصلً سكون المد حرف بعد ٌؤتً أن هو  . 

 :أمثلته

" غٌرهما القرآن فً ولٌس ٌونس بموضعً" قبل عصٌت وقد ءالئـن"، " ونتستعجل به كنتم وقد ءالئـن . 

كلمٌاً  تسمٌته وجه  

واحدة كلمة فً المد حرف بعد األصلً السكون لوقوع . 

مخففاً  تسمٌته وجه  

والغنة التشدٌد من لخلوه  

 

؟ مثقالً  تسمٌته ووجه ؟ كلمٌاً  تسمٌته ووجه ؟ المثقل الكلمً الالزم بالمد ٌقصد ماذا – 30  

 :تعرٌفه

مشددا كونه بشرط كلمة فً أصلً سكون المد حرف بعد ٌؤتً أن هو . 

 

 :أمثلته

الحاقة: " مثل األلف •  " 

أتحآجونً: " مثل الواو •  ” 



للٌاء مثال القرآن فً ٌؤت ولم • . 

 

كلمٌاً  تسمٌته وجه  

كلمة فً المد حرف بعد األصلً السكون لوقوع كلمٌا سمً . 

 

مثقالً  تسمٌته وجه  

تشدٌد فٌه سكونه كون إلى نظراً  به النطق لثقل قالمث سمً . 

 

؟ مخففاً  تسمٌته ووجه ؟ حرفٌاً  تسمٌته ووجه ؟ المخفف الحرفً الالزم بالمد ٌقصد ماذا – 31  

 :تعرٌفه

التشدٌد من خالٌا الهجاء أحرف من حرف فً أصلً سكون المد حرف بعد ٌؤتً أن هو . 

 

 :أمثلته

الم"  من والمٌم" ، "  والقرآن ق" ، "  والقلم ن " ”. 

 

حرفٌاً  تسمٌته وجه  

السور فواتح فً الواقعة الهجاء أحرف من حرف فً المد حرف بعد األصلً السكون لوقوع حرفٌا سمً . 

 

 

مخففاً  تسمٌته ووجه  

والغنة التشدٌد من لخلوه مخففا سمً  

 

 

؟ مثقالً  تسمٌته ووجه ؟ حرفٌاً  تسمٌته ووجه ؟ المثقل الحرفً الالزم بالمد ٌقصد ماذا – 32  

 :تعرٌفه

تشدٌد فٌه ٌكون أن بشرط الهجاء أحرف من حرف فً أصلً سكون المد حرف بعد ٌؤتً أن هو . 



 

 :أمثلته

طسم" من والسٌن"  المر" ، "  المص" ، "  الم"  من الالم ". 

 

حرفٌاً  تسمٌته وجه  

السور فواتح فً واقعةال الهجاء أحرف من حرف فً المد حرف بعد األصلً السكون لوقوع حرفٌا سمً . 

 

مثقالً  تسمٌته وجه  

تشدٌد فٌه سكونه كون إلى نظرا به النطق لثقل مثقال سمً  . 

 

؟ السور بفواتح ٌقصد ماذا – 33  

التحفة صاحب قول فً مجموعة حرفا عشر أربعة:  السور فواتح فً الواقعة الهجاء أحرف أن : 

( اشتهر ذا قطعك من سحٌرا صله عشر األربع الفواتح وٌجمع ) 

 

؟ المقطعة الحروف أقسام هً ما – 34  

أقسام أربعة على وهً  : 

األول القسم : 

 باستثناء(  نقص عسل كم)  فً مجموعة أحرف سبعة وله مد حرف وسطها أحرف ثالثة على هجاإه كان ما

حركات ست مقداره مشبعا مد ٌمد القسم وهذا(  عٌن)  حرف . 

 والشورى مرٌم فاتحة من( عٌن) حرف وهو لٌن حرف وسطها أحرف ثالثة على هجاإه كان ما: الثانً القسم

والتوسط اإلشباع فٌه ٌجوز بؤنه وقلنا . 

(  طهر حً: )  لفظ فً مجموعة خمسة وحروفه،  مد حرف ثانٌهما حرفٌن على هجاإه كان ما: الثالث القسم

فقط طبٌعا مد ٌمد القسم وهذا . 

 وهذا(  ألف)  وهو واحد حرف وله مد حرف وسطها فً لٌس أحرف ثالثة على هجاإه كان ما:  الرابع القسم

أصال مد فٌه لٌس . 

 

 

 



؟ المدود مراتب هً ما – 35  

 وإذا،  قوٌا المد كان قوٌا السبب كان فإذا،  والضعف القوة حٌث من أسبابها لتفاوت تبعا المدود مراتب تتفاوت

وهً خمسة والمراتب،  ضعٌفا المد كان ضعٌفا السبب كان : 

الالزم دالم .1  . 

المتصل المد .2 . 

للسكون العارض المد .3 . 

المنفصل المد .4 . 

البدل المد .5 . 

قوله فً(  هللا حفظه) السمنودي شحاته إبراهٌم الشٌخ العالمة الخمس المراتب وٌجمع • : 

فبدل انفصال فذو فعارض اتصل فما الزم المدود أقوى  

 

 فائدة

أنواع خمسة على وهً سورة ٌنوعشر تسع فواتح فً وقعت الهجائٌة الحروف : 

ن،  ق،  ص: )هً سور ثالث فً وذلك أحادٌة: األول  ) 

الست سورها فً حم،  ٌس،  النمل أول طس،  طه: )  سور تسع فً وهً ثنائٌة: الثانً  ) 

والسجدة ولقمان والروم والعنكبوت عمران وآل البقرة أول(  الم)  سورة عشرة ثالث فً وذلك ثالثٌة: الثالث  , 

والقصص الشعراء أول(  طسم) ،  والحجر وإبراهٌم وٌوسف وهود ٌونس أول(  الر ) . 

الرعد أول(  المر) ،  األعراف أول(  المص: )  سورتٌن فً وذلك رباعٌة: الرابع  . 

الشورى أول(  عسق حم) ،  مرٌم أول(  كهٌعص: ) سورتٌن فً وذلك خماسٌة: الخامس . 

 

مشددة مٌم( سماعون )  

حلقً إظهار(  المنخنقه )  

( حركتٌن(  البدل مد  

متصل واجب مد(  قروء )  

حقٌقً إخفاء(  دخله ومن )  

بدل مد(  آدم )  



مطلق إظهار(  صنوان )  

نقص عسل كم(  المقطعة الحروف )  

الخ....  صل ثم طب(  الشمسٌه الالم حروف )  

( شفوي إظهار(  ٌمترون  

مخفف حرفً الزم مد(  والقلم ن )  

شفوي فاءإخ(  باهلل ٌعتصم )  

شفوي إظهار(  غافلون هم )  

ناقص بغنه إدغام(  واق من )  

كامل غنه بغٌر أدغام(  رحٌم رإوف )  

حلقً إظهار(  األنعــــــــام )  

المٌم عند التنوٌن إدغام(  مطهرة صحفا )  

مشدده مٌم(  هماز )  

حرف ٘ٔ( الحقٌقً األخفا حروف عدد )  

افالك عند التنوٌن إخفاء(  كاتبٌن كراما )  

مثقل حرفً الزم مد(  طـــــس )  

مثقل كلمً الزم مد(  ٌتماســــا )  

حركات -ٙ-ٗ -ٕ(  الرحمـــــن مد مامقدار )  

مشدده نون(  النعٌم )  

معآ والصفه الحروف ذهاب(  الكامل األدغام )  

أوجه ثالثة له(  بسوره سورة القاري وصل أذا )  

الالزم المـــد( المـــــد أنواع أقوى )  

للسكون عارض مد(  لمستقــــــٌما )  

( التحقٌق(  التعلٌم مقام عند للقراءة المستحسن  

__________________ 

 

 



 

 ((*اسئلة مهمة جدا جدا جدا ))
 ستجدونها بإذن هللا قرٌبا على شكل كوٌزات  **تعمدت عدم حلها** 

 

 (رب نوحٌ  وقال) تعالى قولة فً التجوٌدي الحكم ٔس
 ناقص بغنه ادغام/ ٔ
 كامل غنه بغٌر ادغام/ٕ
 ناقص غنه بغٌر ادغام/ ٖ
 كامل بغنه ادغام/ٗ

 
 

 ٕس كامل بغنه ادغام/ٗ ناقص غنه بغٌر ادغام/ٖ كامل غنه بغٌر ادغام/ٕ
 (خاسرة كرةٌ ) تعالى قولة فً التجوٌدي الحكم

 شفوي اخفاء/ٔ
 حقٌقً اخفاء/ٕ
 حلقً اظهار/ٖ
 شفوي اظهار/ٗ

 
 (هماز) تعالى قولة فً التجوٌدي الحكم ٖس
 األلف عند الساكنة المٌم اظهار/ ٔ
 األلف عند كنةالسا المٌم اخفاء/ٕ
 مشددة مٌم/ٖ
 الساكنة المٌم عند األلف اظهار/ٗ

 
 : فحكمها الباء حرف وبعدها الساكنة النون جاءت اذا ٗس
 اقالب/ ٔ
 شفوي اخفاء/ٕ
 حقٌقً اخفاء/ٖ
 اظهار/ٗ

 
 
 هو الحرف مسستحق ٘س
 التفارقه التً له الالزمه الذاتٌة الصفات/ ٔ
 اخرى احٌاناً  وتنفك ناً احٌا بها ٌوصف التً العرضٌة الصفات/ٕ
 والذاتٌه العرضٌه صفاته جمٌع/ٖ
 ترقٌقة دون الحرف تفحٌم صفة/ٗ

 



 
 ٌسمى القراءة علماء اال الٌعرفه الذي اللحن ٙس
 جلً لحن/ ٔ
 خفً لحن/ٕ
 عام لحن/ٖ
 مطلق لحن/ٗ

 
 
 
 االستعاذة فً الجائزة الصٌغة 7س
 الرجٌم الشٌطان من باهلل اعوذ/ٔ
 الرجٌم الشٌطان من العلٌم السمٌع باهلل اعوذ/ٕ
 الشٌطان من باهلل اعوذ/ٖ
 ماذكر جمٌع/ٗ

 
 
 
 فً ٌشتركان الشفوي واألخفاء االقالب 8س
 والمٌم الباء/ ٔ
 فقط المٌم/ٕ
 فقط الباء فً/ٖ
 فقط النون فً/ٗ

 
 
 الحلقً االظهار حروف 9س
 ٌرملون/ ٔ
 والخاء والغٌن والحاء والعٌن والهاء الهمزة/ٕ
 طهر حً/ٖ
 سلكمع نقص/ٗ

 
 (الحاقة) تعالى قولة فً المد نوع ٓٔس
 مثقل كلمً الزم مد/ ٔ
 مخفف كلمً الزم مد/ٕ
 متصل مد/ٖ
 لٌن مد/ٗ

 
 



 
 سبب والسكون الهمزة ٔٔس
 فقط االصلً المد/ ٔ
 فقط الفرعً المدٕ
 فقط الطبٌعً المد/ٖ
 معاً  والفرعً الطبٌعً المد/ٗ

 
 
 المدود انواع اقوى ٕٔس
 المتصل المد/ ٔ
 المنفصل المد/ٕ
 للسكون العارض المد/ٖ
 الالزم المد/ٗ

 
 
 بكلمة الشفوي لإلظهار تمثٌل ٖٔس
 كنتم/ ٔ
 الشمس/ٕ
 صنوان/ٖ
 ٌنهون/ٗ

 
 
 (غافلون همْ ) تعالى قولة فً التجوٌدي الحكم ٗٔس
 حلقً اظهار/ ٔ
 شفوي اظهار/ٕ
 شفوي اخفاء/ٖ
 حقٌقً اخفاء/ٗ

 
 
 (صدةمإ علٌهمْ ) تعالى قولة فً التجوٌدي الحكم ٘ٔس
 متجانسٌن ادغام/ ٔ
 متقاربٌن ادغام/ٕ
 بمتماثلٌن ادغام/ٖ
 متباعدٌن ادغام/ٗ

 
 

 



 (رحٌم رإوفٌ ) تعالى قولة فً التجوٌدي الحكم ٙٔس
 كامل بغنه ادغام/ ٔ
 ناقص غنه بغٌر ادغام/ٕ
 كامل غنه بغٌر ادغام/ٖ
 ناقص بغنه ادغام/ٗ

 
 
 المشددة النون امثلة من 7ٔس
 األنهار/ ٔ
 النهار/ٕ
 االنسان/ٖ
 االنعام/ٗ

 
 
 (قنوان) تعالى قولة فً التجوٌدي الحكم 8ٔس
 حلقً اظهار/ ٔ
 ناقص بغنه ادغام/ٕ
 كامل غنه بغٌر ادغام/ٖ
 مطلق اظهار/ٗ

 
 
 الساكنة النون حكم 9ٔس
 شفوي اخفاء - اقالب - ادغام - شفوي اظهار/ ٔ
 حقٌقً اخفاء - اقالب - ادغام - حلقً اظهار/ٕ
 شفوي اخفاء- اقالب - دغاما - حلقً اظهار/ٖ
 حقٌقً اخفاء - اقالب - ادغام - شفوي اظهار/ٗ

 
 
 (طس) المد نوع ٕٓس
 مثقل كلمً الزم مد/ ٔ
 مخفف كلمً الزم مد/ٕ
 مثقل حرفً الزم مد/ٖ
 كامل بغنه ادغام/ٗ

 
 

 
 



 : بــ تعرف االحكام مراعاة مع واطمئنان بتإدة القراءة ٕٔس
 الترتٌل/ ٔ
 الحدر/ٕ
 االعتدال/ٖ
 التدوٌر/ٗ

 
 
 
 اال ٌؤتً ال االدغام ٕٕس
 فقط واحده كلمة فً/ٔ
 كلمتٌن فًٕ
 وكلمتٌن كلمة فً/ٖ
 الكلمة منتصف فً/ٗ

 
 
 الكامل االدغام ٖٕس
 معاً  والصفة الحرف ذهاب/ ٔ
 الصفة وبقاء الحرف ذهاب/ٕ
 الحرف دون الصفة ذهاب/ٖ
 والصفة الحرف بقاء/ٗ

 
 
 فً اظهاراً  الحروف اشد هنا الفاء -و- الواو ٕٗس
 الحقٌقً االظهار/ ٔ
 الشفوي االظهار/ٕ
 حلفً اظهار/ٖ
 مطلق اظهار/ٗ

 
 
 الحقٌقً االخفاء حروف عدد ٕ٘س
 حرف ٖٔ/ ٔ
 حرف ٗٔ/ٕ
 حرف ٘ٔ/ ٖ
 حرف ٕٔ/ ٗ

 
 

 



 
 فً مجموعة الشمسٌة الالم حروف ٕٙس
 للكرم شرقاً  زر ظن سوء دع نعم ذا ضف تقفر رحماً  صل ثم طب/ ٔ
 خاسر غٌر حازه علما هاك اخً/ٕ
 عقٌمة وحف حجك ابغ/ٖ
 جد قطب/ٗ

 
 
 بغنه االغام حروف 7ٕس
 ٌرملون/ٔ
 الراء و الالم/ٕ
 والمٌم الواو/ٖ
 ٌنمو/ ٗ

 
 
 (عظٌماً  فوزاً ) تعالى قولة فً التجوٌدي الحكم 8ٕس
 حلقً اظهار/ ٔ
 شفوي اظهار/ٕ
 حقٌقً اخفاء/ٖ
 شفوي اخفاء/ ٗ

 
 (لٌالظ ظالً ) تعالى قولة فً التجوٌدي الحكم 9ٕس
 شفوي اظهار/ ٔ
 مطلق اظهار/ٕ
 حقٌقً اخفاء/ٖ
 متماثلٌن ادغام/ٗ

 
 
 المنفصل الجائز المد ٖٓس
 نحن إنا/ ٔ
 انزلنا إنا/ٕ
 سواء/ٖ
 ^^ خطً مافهمت هنا>>> أنا/ٗ

 
 
 

 



 
 تعالى قولة فً االقالب ٌتمثل ٖٔس
 فٌها همْ / ٔ
 ذْنب/ٕ
 بكتابً اذهب/ٖ
 به مالهمْ /ٗ

 
 
 
 (حامٌة نارٌ )  تعالى لةقو فً التجوٌدي الحكم ٕٖس
 ناقص بغنه اظهار/ ٔ
 شفوي اظهار/ٕ
 حلقً اظهار/ٖ
 مطلق اظهار/ٗ

 
 
 
 الكامل لالدغام مثل ٖٖس
 ٌعمل منْ / ٔ
 بٌنهم فاحكم/ٕ
 رسوالً  بشراً /ٖ
 واق من/ٗ

 
 
 
 وضعه عن الشً تحوٌل ٖٗس
 ادغام/ ٔ
 اخفاء/ٕ
 اقالب/ٖ
 ابدال/ٗ

 
 (للمتقٌن موعظةً )تعالى قولة فً التجوٌدي الحكم ٖ٘ س
 كامل غنه بغٌر ادغام/ ٔ
 ناقص بغنة ادغام/ٕ
 كامل بغنه ادغام/ٖ
 ناقص بغنه بغٌر ادغام/ٗ

 



 
 
 (مائدة) تعالى قولة فً المد نوع ٖٙس
 منفصل واجب مد/ ٔ
 متصل جائز مد/ٕ
 متصل واجب مد/ٖ
 صله مد/ٗ

 
 
 (ٌتماسا) تعالى قولة فً المد نوع 7ٖس
 بدل مد/ ٔ
 مثقل كلمً الزم مد/ٕ
 مخفف كلمً الزم مد/ٖ
 متصل مد/ٗ

 
 
 (باآلخرة وهمْ ) تعالى قولة فً التجوٌدي الحكم 8ٖس
 الباء عند الساكنه المٌم اظهار/ ٔ
 شفوٌاً  اخفاء الباء عند الساكنة المٌم اخفاء/ٕ
 شفوٌاً  اخفاء الساكنة المٌم عند الباء اخفاء/ٖ
 حقٌقً اخفاء/ٗ

 
 
 (آدم) تعالى قولة فً المد نوع 9ٖس
 متصل واجب مد/ ٔ
 بدل مد/ٕ
 لٌن مد/ٖ
 اطالقاً  المد/ٗ

 
 (المستقٌم) تعالى قولة فً المد ٓٗس
 متصل واجب مد/ ٔ
 متصل جائز مد/ٕ
 منفصل واجب مد/ٖ
 للسكون عارض واجب مد/ٗ

 
 
 



 
 تسمى بالتعلٌم فٌها القراءة المستحسن المرتبه ٔٗس
 الترتٌل مرتبة/ ٔ
 التدوٌر مرتبة/ٕ
 الحدر مرتبة/ٖ
 لتحقٌقا مرتبة/ٗ

 
 
 
 تسمى نفس بدون ٌسٌرة لمدة الصوت قطع ٕٗس
 القطع/ ٔ
 السكت/ٕ
 الوقف/ٖ
 الصمت/ٗ

 

 

 

 

 جمعها لكم // دَ اٌِ مْ  الشّ وقْ  

 

 التنسونا من دعاكم


