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 بسم ا الرمحن الرحيم


 والصـالة   ،صطفى من عباده من أورثهم كتابـه      احلمد هللا الذي ا   
 الذي نزل عليه الروح األمني بالكتاب املبني،        والسالم على نبينا حممد     

 وذكر  الذي جعله اهللا أفضل األذكار نتقرب به إليه ورفع به ذكر نبيه             
 .أمته بني األمم إىل يوم الدين

 فكان  أن يقرأ القرآن على الناس على مكث وقد أمر اهللا نبيه     
 ولقد كان لنا فيـه      ،خري التالني وخري اودين هلذا الكتاب قراءة وصوتا       

 .أسوة حسنة يف أدائه لكتاب اهللا تعاىل وتالوته
وقد توارث عنه ذلك خلف عن سلف وما يزال القرآن يقرأ غضـاً      

  .طرياً إىل زماننا هذا
وقد جعل العلماء هلذا الكتاب قواعد حفظوا ـا تالوتـه وأداءه            

اليت أمست حصناً حصيناً حلفـظ هـذا الكتـاب       ) علم التجويد (مسوها  
 .وأُلفت التآليف الكثرية يف هذا العلم

 حبفظ هذا القرآن العظـيم      - رمحه اهللا تعاىل     -ولقد ألزمين والدي    
 وقد تلقيته بقراءاته العشر من طريق الشاطبية والدرة عن          ،وتشرفت حبمله 

 وقـد  - حفظه اهللا تعاىل   -)١(  اهللا احملمد  شيخنا أيب عبد اهللا سعيد بن عبد      

                                                        

 هو شيخ قراء محاة يف عصره ولد يف رمضـان سـنة             :الشيخ أبو عبد اهللا سعيد العبد اهللا      ) ١(
عبد العزيـز    قرأ على الشيخ نوري الشحنة وعلى الشيخ         ، م ١٩٢٠هـ املوافق حلزيران  ١٣٣٨
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أجعله ) مذكرة يف التجويد(رأيت أن أساهم يف كتيب يف هذا العلم أمسيته         
 .يل سابق خري من حيايت إىل ما بعد ممايت

 عسى اهللا أن يرمحين كلما قرأ هذه املذكرة قارئ واستفاد منـها            
 .مستفيد

تها مفقـرة بعـد أن    وقد جعل،هاولست مدعياً كماهلا وال منوهاً بِ    
 سائالً املوىل عز وجل أن ينفع       ،ملست أن هذه الطريقة مفيدة لطالب العلم      

 و أن يقبل منا صاحل أعمالنا ويرزقنا اإلخالص يف أقوالنا وأفعالنا إنه              ،هاِب
 .خري مسؤول وخري جميب

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا الكرمي حممد وعلى آله وصحبه ومـن            
 .م الدينهديه إىل يواهتدى ِب

)١(                                                          املؤلف

                                                                                                                                  

 وأسس معهد دار    ، درس يف دار العلوم الشرعية يف محاة مث درس فيها          ،عيون السود رمحهما اهللا   
 مث انتقل إىل مكة املكرمة ودرس القـرآن والقـراءات يف        ،احلفاظ والدراسات القرآنية يف محاة    

   . وحسن العمل أمد اهللا يف حياته مع موفور الصحة،جامعة أم القرى وال يزال فيهاحىت اآلن
 ولـد يف محـاة يف       ،هو أبو احلسني حممد نبهان بـن حسـني بـن نبـهان مصـري              ) ١(

 درس املرحلتني االبتدائية واملتوسطة مث ضعف       ،م١٩٤٤/آذار/٢٠هـ املوافق   ١٣٦٣/صفر/٢٥
 مث التحق مبعهد دار احلفـاظ والدراسـات         ،بصره حىت كُف وهو يف السابعة عشرة من عمره        

 وتلقى القراءات العشر عن الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد شـيخ قـراء               ، منه  وخترج ،القرآنية
 مث انتقل إىل مكـة املكرمـة سـنة          ، ودرس فيه  ، وعني نائباً ملدير املعهد    ،مدينة محاة يف عصره   

 ودرس القرآن والقراءات يف جامعة أم القرى وهو مايزال فيها حـىت             ،م١٩٨١ -هـ  ١٤٠١
   . إنه مسيع جميب، له اخلري حيث كان أسأل اهللا أن خيتار،اآلن
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 :)١(اإلمـام عـاصــم* 
هو القارئ الكويف الشهري احملدث اإلمام أبو بكر عاصـم بـن أيب             

 وإليه انتهت اإلمامة    ، قرأ عليه خلق كثري    ، وهو معدود يف التابعني    ،النجود
 . وكان حنوياً فصيحاً، كان كفيف البصر،وفةيف القراءة يف الك

 وقد قرأ القـرآن     ،وكان ذا نسك وأدب وفصاحة وصوت حسن      
 ، عن الـنيب     عن علي بن أيب طالب    )٢(على أيب عبد الرمحن السلمي    

 تـويف   عن النيب   عن عبد اهللا بن مسعود      )٣(وقرأ على زر بن حبيش    
 .يف آخر سنة سبع وعشرين ومائة للهجرة

                                                        

  .١/٨٨انظر معرفة القراء الكبار للذهيب ) ١(
 وقد   مقرئ الكوفة ولد يف زمن النيب        ، هو عبد اهللا بن حبيب     :أبو عبد الرمحن السلمي   ) ٢(

أخذ القراءة عرضا عن علي بن أيب طالب وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وأيب بن كعب                 
وممن أخذ القراءة عنه عاصم و احلسن واحلسني ابنا علي رضي اهللا عنهم تويف               ،رضي اهللا عنهم  

 .١/٥٢أنظر معرفة طبقات القراء الكبار للذهيب .هـ٧٤سنة 
زر بن حبيش بن حباشة األسدي الكويف عرض على عبد اهللا بن مسعود وعثمان وعلي ) ٣(

 تويف ،ة زر بن حبيش وقد خص عاصم شعبة بقراء، وممن عرض عليه عاصم،رضي اهللا عنهم
  .١/٢٩٤ انظر غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري .هـ٨٢يف اجلماجم سنة 
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 :)١(ام حفـصاإلمــ* 
هو املقرئ املتقن اإلمام الكويف أبـوعمر حفـص بـن سـليمان             

ـ ٩٠ ولد سنة    ،الغاضري  ، وهو صاحب عاصم وأحد رواته البارزين      ، ه
 . إنه ثقة ثبت ضابط:قال الذهيب عنه يف القراءة

 ،كان األولون يصفونه بضبط احلروف اليت قرأ ا علـى عاصـم           
تويف سنة  مثانني    رتفع إىل علي  وكانت القراءة اليت أخذها عن عاصم ت      

 .ومائة هجرية
 :احلــرز* 

 لإلمام  ،املعروف بالشاطبية ) حرز األماين ووجه التهاين   (هو كتاب   
القاسم بن فريه الشاطيب األندلسي الضرير وطريقه أشـهر طـريقني يف            

 .)٢(لإلمام حممد بن اجلزري) طيبة النشر( والطريق الثاين هو ،زماننا
 هـ ودفن يف سـفح جبـل املقطـم يف           ٥٩٠سنة  تويف الشاطيب   

 .   القاهرة

                                                        

 .١/١٤٠انظر معرفة القراء الكبار للذهيب ) ١(
 إمام املقرئني وخامتة احملققني ولد ،هو حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف اجلزري) ٢(

 . سنة رمحه اهللا تعاىل٨٢هـ وله من العمر ٨٣٣نة  تويف يف شرياز س،هـ٧٥٠يف دمشق سنة 
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اعلم أخي القارئ أن معرفة علم التجويد ترتكز على أربع قواعـد            

 :هي
  . معرفة خمارج احلروف- ١
 . معرفة صفات احلروف- ٢
 . معرفة ما يتجدد من األحكام عند تركيب احلروف- ٣
 . رياضة اللسان والتكرار- ٤

 ،والقاعدة الرابعة هي القاعدة املهيمنة على القواعد الـثالث اُألول         
وال بد من تكرير احلكم بلسانك لتروضه عليه بعد معرفته وأخـذه مـن           

 .أفواه العارفني املتصل سندهم بالنيب 
ومذكرتنا هذه تبدأ بالقاعدة الثالثة وهي معرفة مـا يتجـدد مـن          

 .مث الثانيةاألحكام عند تركيب احلروف مث األوىل 
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 :معنــاه

 . التحسني:أ ــ التجويد لغةً
خمرجـاً  )٢(ومستحقه)١( هو إعطاء احلرف حقه    :ب ــ اصطالحاً  

 .)٣(وصفةً ومداً
 :غايتــه

 ونيل السـعادة يف     ،صون اللسان عن اخلطأ يف قراءة القرآن الكرمي       
 .الدنيا و اآلخرة

 :حـكمــه
ض عني إلمجاع األمة علماًء وقراًء       والعمل به فر   ،تعلمه فرض كفاية  

  . بالعمل به وعدم تركه عن النيب ،خلفاً عن سلف

                                                        

 . إخراجه من خمرجه وإعطاؤه صفاته الالزمة مثل اهلمس واالستعالء:حق احلرف) ١(
 . كاإلمالة والتفخيم واإلدغام، هو إعطاؤه صفاته العارضة:مستحق احلرف) ٢(
 . حركتان واستحقاقه أكثر من ذلك بشرطهالـمد حق :مدا) ٣(
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 : االستعاذة:أوالً
مستحبة عند اجلمهور يف أول كل قراءة سواء ابتدأ القارئ التالوة           

 وتكفي القارئ استعاذة واحدة ولو للقرآن       ،من أول السورة أو يف جزئها     
 .مامل يقطع قراءتهكله 

 : البسملة:ثانيــاً
 .)التوبة( سوى سورة براءة ،سنة مؤكدة يف أول كل سورة

 :ثالثــاً
 -  وهو األفضل  - إن شاء بسمل     ،للقارئ اخليار يف وسط السورة    

 .وإن شاء ترك البسملة
  :رابعــاً

للقارئ اخليار يف اجلمع بني االستعاذة والبسملة وأول السـورة أو           
 :ذلك يف أربعة أوجهتفريقها و

 وصل االستعاذة بالبسـملة بـنفس       ، قطع اجلميع  ،وصل اجلميع 
 قطع االستعاذة أي بنفس ووصل البسـملة  ،وقطعهما عن أول السورة  

 .بأول السورة بنفس
 أي االستعاذة والبسملة وأول السورة بنفس واحـد،         :وصل اجلميع  -أ  

 :مثال ذلك
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   . 
 : مثال ذلك، كل صيغة منها بنفس:قطع اجلميع -ب 
          

     

 
     . 
 ، وصل االستعاذة بالبسملة بنفس وقطعهما عن أول السـورة         -جـ  

 :مثال ذلك


         
   

   

    . 
 ، ووصل البسملة بأول السورة بنفس     ، قطع االستعاذة أي بنفس    -د  

 :مثال ذلك
       

      

     

 : البسملة بني السورتني:خامســاً
 :للبسملة بني السورتني أربعة أوجه

 . ووجه غري جائز- ٢               . ثالثة منها جائزة- ١
  : األوجه اجلائزة- ١
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 قطع آخر السورة ووصل البسـملة       ، قطع اجلميع  ،وصل اجلميع 
 .بأول السورة

أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة بـنفس          : وصل اجلميع  -أ  
  : مثال ذلك،واحد

              
 .  

 مثـال   ، أي اإلتيان بكل صيغة منها بنفس      : قطع اجلميع  -ب  
 :ذلك

                
  . 
 : مثال ذلك، قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة-جـ 

              
  . 
  :)غرياجلائز( الوجه املمنوع - ٢

 ،  وصل آخر السورة بالبسملة بنفس وقطعهما عن أول السورة
 :      مثال ذلك
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 :سادســاً

ال بسملة يف أول سورة التوبة بل يكتفي القـارئ باالسـتعاذة                 
ما إذا وصلها بآخر سورة األنفـال فللقـارئ          وأ ،فقط إذا ما ابتدأها   

 :ثالثة أوجه
أ ــ وصل آخر سورة األنفال برباءة دون سكت أو تنفس، مثـال             

 :     ذلك


          
 

 : مثال ذلك،ب ــ السكت بينهما بقدر حركتني دون تنفس


    .

س
.  

    
 

 : مثال ذلك،جـ ــ الوقف بينهما بتنفس
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 :مثـل  هو نون لفظاً ال خطاً تثبت وصالً وتسقط وقفـاً،    :التنوين

كتاباً،كتاٍب،كتاب.نوتقرأ وصالً كتاب ،كتاِبن ،نكتاب. 
 . كتابا، كتاب:ويوقف عليها حبذف التنوين

  :للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام
 . اإلخفاء، اإلقالب، اإلدغام،اإلظهار

 :اإلظهــار: أوالً
 . البيان: معناه يف اللغة-أ 

 .إخراج احلرف من خمرجه من غري غنة مستطالة:  ويف االصطالح-ب 
 ) اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء( : هي،ستة:  أحرفه-جـ 

 : جمموعة يف أول الكلمات اآلتية،وهي أحرف احللق
 .)أخي هاك علماً حازه غري خاسر(               

 .ويكون اإلظهار يف الكلمة الواحدة ويف الكلمتني
 : أمثلة اإلظهار يف الكلمة الواحدة-أ 

     ،   ،   ،   ،   ،  

 .  

  : أمثلته يف الكلمتني-ب 
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  ،    ،  ،  ،  ، 
   . 

 : أمثلته يف التنوين-جـ 
      ،  ،   ،   ،  

،    .  
 : اإلدغــام:ثانيــاً

 . اإلدخال: معناه يف اللغة-أ 
 التقاء حرف حبرف حبيث يصريان حرفاً مشـدداً         : ويف االصطالح  -ب  

 .كالثاين
 : و ينقسم إىل قسمني)يرملون( ستة جمموعة يف كلمة : أحرفه-جـ 
 : أمثلته،لالم والراءوهو يف ا : اإلدغـام الكامل بال غُـنـة- ١

    ن( ـــــــــ تقرأ ــــــهِمـلَّـد(. 
  

 
   لِّلمتقني( تقرأ ــــــ ــــ ده(. 

    ـــــــ تقرأ ــــــ )ِمـر همب(. 
 

 

    حيم(  تقرأ ـــــــــــــر غفور(. 
ـَّـة- ٢  : اإلدغـام بغن

 :وهو على قسمني )موين(وأحرفه أربعة جمموعة يف كلمة 
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 . ناقص بغنة،                كامل بغنة
  له حرفان مها النون وامليم : اإلدغام الكامل بغنة-أ 

 :األمثلة
  

 

 .)ِمـنـعمة(  ـــــــ تقرأ ـــــ 
 

 

ـَّـاعمة(  ــــــ تقرأ ــــ   .)يومِئِذن
 

 

  .)ِمـمـارج(  ـــــــ تقرأ ـــــ 
 

 

 .)جـزاَء مـن(  ــــــــ تقرأ ـــــ 
ـَّة-ب   . مها الواو والياء، له حرفان: اإلدغام الناقص بغن

 :األمثلة
  

 
 .)ـويل غنةِمـ( ـ تقرأ ــــــ ـــــــ 

 
 

  .)وهلمغنةُغشاوة(  ــــــ تقرأ ـــــ 
 

 
 .)ـيقولغنةمـ( ـــــ ــــــــ تقرأ ـ 

 
 

 .)رهي غنةخري( ـــــ تقرأ ـ ــــــ  
 فإذا جاء النون وحـرف   ،ويشترط يف اإلدغام أن يكون يف كلمتني      

 :اإلدغام يف كلمة واحدة وجب إظهـاره، ويسـمى هـذا اإلظهـار            
 . اإلظهار املطلق

ثالثة  الشفوي، وهو  احللقي وغري  غري اإلظهار هو: اإلظهار املطلق 
 :أنواع
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ع أحد أحرف اإلدغام يف كلمـة                        هو التقاء النون الساكنة م     :األول
 : وقد ورد ذلك يف القرآن الكرمي يف أربع كلمات هي،واحدة

   -    -   -   
)١( 

إظهار النون يف هجاء احلرف عند حرف اإلدغام وذلك يف              :الثاين
 :موضعني

              . 
 مليم األوىل من هجاء امليم يف  بينما تدغم النون من هجاء السني يف ا

  :)ميم يم( ــــ تقرأ ــــــ )طاسنيطاسيم(. 
 :إظهار النون وامليم لدى الوقف عليهما بالسكون :الثالث

              
  : اإلقـــالب:ثالثــاً

 . حتويل الشيء عن وجهه:أ ــ هو يف اللغة
لتنوين ميماً خمفاة    جعل النون الساكنة وا    :ب ــ ويف االصطالح   

 . والباء هو حرفه الوحيد.بغنة عند الباء
 :أمثلتــه
     عد( ــــــــ تقرأ ــــــبِمم(. 

                                                        

   . حيثما وردت يف القرآن:           بنيان. حيثماوردت يف القرآن:الدنيا) ١(١
  .٤/ الرعد :                         صنوان.٩٩/ األنعام :      قنوان
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     ـِبياء( ــــــــــ تقرأ ــــــاألم(. 
     بذات( ـــــ تقرأ ــــــمعليم.( 

  :اإلخفــاء: رابعــاً
 . الستر: معناه يف اللغة-أ 

النطق باحلرف على حالة متوسطة مـا بـني         : الصطالح يف ا  -ب  
 .اإلخفاء احلقيقي ويسمى ، واإلدغام مع مراعاة الغنةاإلظهار

 : مخسة عشر حرفا هي أول الكلمات التالية: حروفه-جـ 
 صف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا     دم طيبا زد يف تقى ضع ظاملا 

 ) ظ،ض، ف، ت، ط، ز، د، س،ق،ش،ج،ك،ث،ص،ذ(
 ة النطق باإلخفاء تالصق جزئي خمرج حرف اإلخفاء من وطريق

 : وإليك األمثلة،دون ضغط عليهما حىت تستوىف الغنة
 يف التنوين يف كلمتني مثاله يف كلمة حلرفا

  ص
 
    

 
    

 
    

  ذ
  

  
  

    
  

     

  ث
  
   

 
    

 
   

 ك
   

  
 

    
 

    

  ج
 
   

 
     

  
  

  ش
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  ق
 
   

 
    

 
   

  س
 

  
 

    
 

   

  د
 
   

 
    

 
   

     ط
 

    
 

   

  ز
 
  

 
   

 
   

  ف
 
   

 
    

  
   

  ت
 
   

 
    

 
   

 ض
    

  
 

    
 



 
  

 ظ
 

    
  

    
 

   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 -٢٠-

 


 :للميم الساكنة عند أحرف اهلجاء ثالث حاالت

 ومسيـت   . اإلظهار الشـفوي   ،اإلدغام الشفوي واإلخفاء الشفوي   
 .بالشفوية خلروج امليم من الشفتني

 :اإلدغام الشفوي: أوالً
 :ساكنة يف مثلها فقط     تدغم امليم ال

  :األمثلــة
    ن احلق( ـــــ تقرأ ــــجاءكم( . 
     ن( ـــ تقرأ ـــــــــوما بكم(. 
     نكُم(ــــ  ـ تقرأـــــــــمما ه(. 

 : اإلخفاء الشفوي:ثانياً
 واإلخفاء هو الوجه املختار من أحـد        ،     له حرف واحد هو الباء فقط     

 .)حيث جيوز إخفاء امليم عند الباء وإظهاره( ،هنيالوج
    ويالحظ عند اإلخفاء الشفوي واإلقالب تالصق الشفتني ببعضهما        

 ألن كالً مـن     - أي عدم الضغط عليهما ضغطاً قوياً        -تالصقاً رقيقاً   
 .الباء وامليم خيرجان بانطباق الشفتني

 .ذا االنفراجوال انفراج بني الشفتني عند اإلخفاء حيث ال مسوغ هل
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 .        :ةلاألمث

 :اإلظهــار الشفوي: ثالثــاً  
 :أمثلته . وأشد اإلظهار عند الواو والفاء،وله ست وعشرون حرفاً

   :ء
  ض:   

  
 :ت

   
 ط:   

  
    :ث

  ظ:   
  

   :ج
  ع:   

  
  :ح

 
  غ:   

  
   :خ

  ف:     
     :د

  ق:   
  

    :ذ
  ك:   

  
   :ر

   ل:   
  

   :ز
  ن:   

  
    :س

  هـ:    
  

   :ش
  و:   

  

   :ص
  ي:  
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 :معىن الغنــة

 وهـي   ،امليم والنـون   مركب يف جسم     ،صوت خيرج من اخليشوم   
  :قسمان

 وهي اليت يؤتى ا دون استطالة لتمام النطـق          : أصليـــة -أ  
 ويف  ، يف النون وامليم املتحركتني اخلفيفتني     :باحلرف، وتكون يف موضعني   

 .النون وامليم الساكنتني املظهرتني إظهاراً حلقياً أو شفوياً أو مطلقاً
 :األمثلــة


 

 ،
 

 ،  ، ، ،  . 
 : الفرعـيــة-ب 

 .الصناعية وتسمى ،وهي الغنة املستطالة بقدر حركتني
 وموضـع   ، أربعة للنون وثالثة للمـيم     ،مواضع الغنة الفرعية تسعة   

 .إلدغام الباء يف امليم وآخر إلدغام الم أل التعريف يف النون

 :مواضع إظهار الغنة بقدر احلركتني يف النون

 .  ، ، ،     : مثل، النون املشدد-أ 
  : مثل،غم يف أحد أحرف ينموالـمد النون أو التنوين -ب 
  ،    ،      ،       . 
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 : مثل، النون أو التنوين املنقلب إىل ميم عند الباء-جـ 

  ،    ،     . 
 : مثل، النون أوالتنوين املخفي عند احلروف اخلمسة عشر-د 

    ،    ،        . 

 : مـواضعهــا يف امليــم- ٢
 .  ،    ،     : مثل، امليم املشدد-أ 

 : مثل،غم يف مثلهالـمد امليم -ب 

   ،      . 
 : مثل، امليم املخفي عند الباء-جـ 

     ،      

 : موضعهـا يف البــاء- ٣
   له يف القرآن الذي ال ثاين)١(عند إدغام الباء يف امليم يف سورة هود


 


  
 .)يا بين اركـمعنـا( ـــ تقرأ ــ 

 : موضعها يف الم أل التعريف- ٤
 .   ،   : مثل،عند إدغام الم أل التعريف يف النون

                                                        

 .٤٢/  سورة هود )١(
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جيب إظهار الغنة على النون وامليم املشددين سواء         :مالحظــة
 كانا يف وسط الكلمة أوكانا يف آخرها لدى الوقف عليهمـا مبقـدار            

  ،    ،     ،      حركتني، مثل 
     

 .       الالزم يفالـمدمع مالحظة 
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 . وإظهار، إدغام:لالّم الساكنة حالتان
 . ويف آخرها،  ويف وسطها، يف أول الكلمة:مواضعها

  : الالّم اليت يف أول الكلمة- ١
 : وتنقسم إىل قسمني،األمساءهي الم أل التعريف الداخلة على 

 . قمرية- ب ، مشسية - أ 
 : الـالّم الشمسية-أ 

 إذا كـان االسـم      ،غمة يف احلرف الذي بعدها    الـمدوهي الالّم   
 :  وهي أربعة عشرحرفاً،مبدوءاً بأحد حروف أول الكلمات التالية

    مذَاِنع ِضف فُزا تِحمِصلْ ر ثُم ِطب 
                   مِريفًا ِللْكَرش رز وَء ظَنس عد                

   :ط
 

 ة( ـ تقرأ ـــــــــــــــأَطَّــآم(. 
  :ث

 
  ات (ــــــــــ تقرأ ــــرأَثَّم(. 

 .)أَصاِلحات( ــــــ تقرأ ـــــــ    : ص
  :ر 

 
  محن( ـــــــ تقرأ ـــــــأَر(. 

 .)أَتائبون( ــ تقرأ ـــــــــــ      :ت
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 : ض
 
   ـالِّني( ــــــــــــــ تقرأ ـأَض(. 

 .)وذَّاِريات( ـــــــــــــ تقرأ ـ    :ذ 
 .)أناس( ــــــــــــ تقرأ ــ    :ن 

  :د 
 
  اعي( ـــــــ تقرأ ـــــــأَد(. 

 .)أَساِئحون( ــــ تقرأ ـــــــ    : س
 .)أَظَّـانني( تقرأ ــــــــــــ      :ظ
 .)أَزقُّوم( ــــــ تقرأ ـــــــ     :ز

 :ش
 
  مس( ــــــــ تقرأ ـــــأَش(. 

 .)أَلَّيل( ــــــــ تقرأ ـــــــ     :ل
 : الـالّم القمـريـة-ب 

هي الالم اليت جيب إظهارها إذا دخلت على االسم املبدوء بأحـد            
 . وهي أربعة عشر حرفاً)إبغ حجك وخف عقيمه( :حروف
 :األمثـلة

  
  

  -  
 

  -  
  

-  
 

   -      -  

   -    -    -     - 
 
 - 

 
 -  

 
 - 

 
  -  

 
 .   
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  :الـالّم يف وسط الكلمة - ٢

        .وهي إما أن تكون يف االسم أويف الفعل وجيب إظهارها
   .  ،،  ،  :أمثلتها يف االسم
  :أمثلتها يف الفعل

    
 

، ، ، ، 
 
 ،  

 
، 

  
.  

  : الالّم املتطرفة- ٣
 : يف،وهي اليت يف آخر احلرف أو الفعل

 
 

، 
 

  ،     ،   
  

 . 

 .وجيب إدغام هذه الالم مبثلها ويف الراء، وإظهارها عند بقية احلروف
 :أمثلة إدغام الالّم يف الالّم

     خافُون( ــــــ تقرأ ــــــبالّ ي(. 
     بالَّ تكرمون( ــــــ تقرأ ــــــ(. 
      قُالَّ أَقول( ـ تقرأ ـــــــــ(. 
      ـلَّكـم( ــــــــ تقرأ ـــــــه(. 
 

  
   ـلِّي( ــــــــ تقرأ ــــــواجع(. 

 :أمثلة إدغام الالم يف الراء
    ه( ـــــ تقرأ ــــــــــفَعرب(. 
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      كُم( ــــــــ تقرأ ــــــبرب(.  
     ـــــــــ تقرأ ــــــ )بقُــرو(. 

 : مثل،وجيب إظهار الالم عند سائر حروف اهلجاء املتبقية
 

 
، 

 
، 

 
، 

 
، 

 
،    . 

 .إىل آخر احلروف املتبقية
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 . الزيادة:معناه لغة

 : وأحرفه ثالثة، هوإطالة الصوت عند النطق باحلرف:واصطالحاً
  : األلف الساكن املفتوح ما قبله     -أ  

      

    
 .      : الواو الساكن املضموم ما قبله-ب 
  .       : الياء الساكن املكسور ما قبله-ج 

 .)نوِحيها( :يف كلمة      وقد جمعت أحرفه الثالثة 
 . فرعي- ٢      . وهو الطبيعي، أصلي- ١ : قسمانالـمدو

 :األصلي( الطبيعي الـمد :أوالً
 ومقدار مـده  ، الذي ليس بعده مهز وال سكون    الـمد هو   :تعريفه

 .حركتان
 والفتحـة نصـف    ،هي الفتحة أو الضمة أو الكسرة      :ـةاحلـرك

 . الياء والكسرة نصف،األلف، والضمة نصف الواو
 :ـلتهأمث

  :األلف
 
 ،      ،  

  
. 

 .  ،         :الــواو
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 .  ،       ،      :اليـــاء 
 ومقدار مد كل منـها حركتـان        ، الطبيعي أربعة  الـمدملحقات  

 مـد   ،)حي طهر ( األلف يف هجاء أحرف      ، مد العوض  ،مد البدل : وهي
 .الصلة الصغرى

 : مــد البــدل- ١
 ،إبدال اهلمزة الثانية الساكنة حرف مد يناسب احلركة اليت قبلها    هو  

 . بعد اهلمزةالـمدوعالمته أن يأيت حرف 
ــه    :أمثلتــ

 
،   

 
، 

 
، ،  ،  ، 

،      

 :تـنـبـيـه
 أأمن أبدلت اهلمزة الثانية الساكنة ألفاً ألن األلف يناسب          )آمن(أصل   •

 .) آسى،آدم( : وكذلك ما ماثلها مثل،الفتحة

 أؤتوا أبدلت اهلمزة الثانيـة السـاكنة واواً ألن الـواو            )أُوتوا(وأصل   •
  .)أُوذينا( : وكذلك ما مياثلها مثل،يناسب الضمة

 ِإئْمان أبدلت اهلمزة الثانية الساكنة ياًء ألن الياء يناسـب          )ِإميان(أصل   •
  .)ِإليلـف (: وكذا ما ماثلها مثل،الكسرة

،     : مهزة فهو شبيه بالبـدل مثـل       مدالـوإذا مل يكن أصل      •

 ،   . 
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 نظرة يف اجتماع مهزة الوصل ومهزة القطع يف الكلمة
إذا اجتمعت مهزتان األوىل مهزة وصل والثانية مهزة قطع ؛ فيجـب      

 :اسقاط مهزة الوصل وحتقيق مهزة القطع وصالً
  :)١(مثال

 
 .)الِذْءتِمن( ـــ تقرأ وصال ــــــ  

بتداًء بتحقيق مهزة الوصل املضمومة وإبدال مهزة القطع واواً         وتقرأ ا 
 .)أُوتِمن( :يناسب ضمة مهزة الوصل فتقرأ

 .)إىل اهلُدْءِتنا( ـــ تقرأ وصال ـــ   :)٢(مثال
وتقرأ ابتداًء بتحقيق مهزة الوصل املكسورة وإبدال مهزة القطع يـاًء       

 .)اِإيـِتـن( :تناسب كسرة مهزة الوصل فتقرأ
 .وقس ما ماثل هذين املثالني عليهما

 : مــد العــوض- ٢
 مـامل يكـن     ، هو إبدال التنوين املنصوب ألفاً لدى الوقف       :تعريفه

 .التنوين على تاء التأنيث املربوطة
 :األمثــلـة

   ا( ـــــــ تقرأ وقفاً ـــــــِدرقتم(. 


 
 ــاَءا( ـ تقرأ وقفاً ـــــــــــــــم(. 

 
 

    ا( ــــــ تقرأ وقفاً ــــــِزيـزع(. 
 

 
   ا( ـــــــــ تقرأ وقفاً ــــرِقيش(. 
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   ا( ـــ تقرأ وقفاً ــــــــــــِعــز(. 
 

 
   ا(  تقرأ وقفاً ــــــــــــــِإد(. 

 يوقف عليهـا باهلـاء      ،وإذا كان التنوين على تاء التأنيث املربوطة      
  : مثاهلا،الساكنة

         

  

    ــــــــ تقرأ وقفاً ـــــ )ـهقَــري(. 
   ـــــــ تقرأ وقفاً ــــــ )ــهآِمـن(. 
   ـــــ تقرأ وقفاً ــــــ )ـهِئـنطمم(. 

  :تـنـبـيه يف الوقف على الفعل الـمنون* 
 املنصوب يوقـف عليهـا      إذا رمست نون التوكيد اخلفيفة بالتنوين     

 : وقد ورد ذلك يف القرآن الكرمي يف كلمتني،باأللف
   )١(     من قوله تعاىل :ولَـيكوناً: أوالمها

  :فيوقف عليها باأللف بدل التنوين
   ـا( ـــــــ تقرأ وقفاً ـــــكُونلَيو(. 

 .)ينولَيكُونـمـن الصاغر( : فتقرأ،وتوصل باإلدغام بغنة

                                                        

 .٣٢/ سورة يوسف )١(
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  :من قوله تعـاىل   . .لَنسـفَـعاً :ثانيتهما
 

   )فيوقـف   )١

 :عليها بإبدال التنوين املنصوب ألفاً
      

 
  ـا( ــــــــ تقرأ وقفاً ـــــفَعسلَن(. 

 .)لَنسفَعـمِبالناِصية( :وتوصل بقلب التنوين ميما خمفاة عند الباء

 :    من فواتح السور)حي طهر ( األلف يف هجاء األحرف اخلمسة- ٣
 احلرف ذاته وألف    ،ويتألف هجاء كل من هذه األحرف من حرفني       

 .) را، هـا، طا، يـا،حا( :بعده
 دون زيادة اهلمز بعد األلف يف األحرف  ،ومقدار مده حركتان فقط   

 .)حـم( ودون تشديد امليم يف ،اخلمسة املذكورة
 (:أمثــلة

  
 ( ،) حـا - 

  
 (،) يـا - 

 
 ،) طـا هــا    -

)
 

   (،) را-
 

 (،) طا-
 

 .)..هـا يا.. -

  : مـد الصلة الصغرى- ٤
 وكسرته ياًء إذا وقع بني      ،هو جعل ضمة هاء الضمري واوا     : تعريفه

 ويلحق ا اهلاء الثانية مـن كلمـة         ،املتحركني مامل يكن قبل مهزة قطع     
 .)هذه(

  :األمـثــلة

                                                        

 .١٥/سورة العلق) ١(
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 تقرأ ــــــــــــ  )و هوإنه(. 


   

  ايف السماوات( ــــ تقرأ ــو ملَه(.  


  
  ومن آياِتِهي خلق( ــ تقرأ ــــ(. 


  

  ِبيلي( ـــ تقرأ ــــِذِهي سقُل ه(.  

 حيـث   )١(   : من قوله تعاىل   )يرضه(وشذت كلمة   
 .استوفت شروط الصلة وال صلة فيها

 :ةاهلاءات اليت ال صلة فيها ست: تـنـبـيـه
 . املذكورة آنفاً)يرضه لكم(اهلاء من كلمة  - ١
 : اهلاء اليت من أحرف الكلمة األصلية مثل- ٢

     :اهلاء منو        :     اهلاء من

  . 
 : مثل، إذا وقعت هاء الضمري بني ساكنني- ٣

 : يف اآلية)وهديناه(     اهلاء من كلمة 
 

    
   : يف اآلية)ليهع(     واهلاء من كلمة 

 
 . 

  : إذا وقعت بني متحرك وساكن مثل- ٤
 .     يف اآلية )له(     اهلاء من كلمة 

                                                        

  .٦٩/رة الفرقان سو) ٢                                            (.٧/ سورة الزمر )١(
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 يف  )إليـه ( اهلاء من كلمة     : اهلاء إذا وقعت بني ساكن ومتحرك مثل       - ٥
   وشذت اهلاء من  كلمة،   اآلية

 
 )٢( 

ها وقعت بني ساكن ومتحرك وفيها صلةحيث إن. 
  : ــ إذا كانت اهلاء ساكنة فال صلة فيها أيضاً مثل٦

 
 

   ،      . 

 : الفــرعيالـمد :ثانيـاً
 . الزائد على الطبيعي بسبب اهلمز أو السكونالـمدهو  :     تعريفه

 :وهو ثالثة أنواع : بسبب اهلمــزالـمد: أوالً
 .ائز املنفصل اجلالـمد -         ب . الواجب املتصلالـمد -     أ 

 . مد الصلة الكربى-                      جـ 
 . أو مخس حركات،    ومقدار مد كل منها أربع حركات

  : الواجب املتصلالـمد -أ 
 . واهلمزة بعده يف كلمة واحدةالـمدوهو أن يأيت حرف : تعريفه

 :األمثلــة
 

 
،  

 
،

  
، 

 
 ، 

 
، 
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 ومسـي   ،مزة بعده يف كلمة واحدة     واهل الـمدومسي متصال يء    
 ومقـدار مـده أربـع    ،واجبا إلمجاع القراء على مده أكثر من حركتني   

 .حركات أو مخس حركات

 : اجلائز املنفصلالـمد -ب 
 يف آخر الكلمة واهلمزة يف أول       الـمد وهو أن يأيت حرف      :تعريفه
 .الكلمة بعده

 ،   :األمثــلـة
 

،   ،    ،  

 
،            . 

 يف آخر الكلمة واهلمزة يف أول الكلمة  الـمدومسي منفصالً لوجود    
 .األخرى

 ومقدار مده   ،ومسي جائزاً جلواز قصره عند غري حفص لبعض القراء        
 .أربع حركات أو مخس حركات مثل املتصل

 : مـد الصــلة الكربى-جـ 
 وقع بني   وهو جعل ضمة هاء الضمري واواً وكسرته ياًء إذا         :تعريفه

 : مثل،املتحرك ومهزة القطع
    و( ـ تقرأ ــــــــأَنا~وهو حياوره(. 
    و( ــــ تقرأ ــــــِإىل اهللا~وأمره(. 
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    ـ  ــ أن ~ومـن آيـاِتِهي    ( تقرأ ــ
 .)خلقكم


  
 إنه~عند رِبِهي( ـ تقرأ ــــــــــ(. 

        ــرأ ــ تقــ وإنَّ ( ــــ
 ).متكمأُ~هِذِهي

 : الفرعي الذي سببه السكونالـمد :ثانيـاً
 :وهو قسمان

 . مد سكونه أصلي-              ب . مد سكونه عارض-أ 
  : له قسمان : الذي سكونه عارضالـمد -أ 

 . العارض للسكون ومد اللنيالـمد

  : العارض للسكونالـمد -١
ـ         الـمد هو   :تعريفه ا  الطبيعي قبل آخر الكلمـة املوقـوف عليه

 .بالسكون العارض ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست حركات
 :األمثــلـة

  ،  ،  
 

،  

 
،  

 
 ،    

 الواجب املتصل قبـل آخـر       الـمد هو   : املتصل العارض  الـمد
 ومسي متصالً لوجود اهلمزة بعد حرف       ،الكلمة املوقوف عليها بالسكون   
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 .ن اهلمزة لـدى الوقـف      ومسي عارضا لسكو   ، يف كلمة واحدة   الـمد
 أي أربع أومخـس أو      ،ويوقف عليه بالتوسط أو فويق التوسط أو الطول       

 . وال جيوز قصره حركتني لقوة اهلمز بعده،ست حركات
 :أمثــلته

  
 

 ،     ،
 

 . 

 : مـد اللـني- ٢
 هو الواو والياء الساكنان املفتوح ما قبلهما قبل آخر الكلمة           :تعريفه
 وال فرق يف أن يكون آخر الكلمة مهزة  ،يها بالسكون العارض  املوقوف عل 

 .أو حرفاً آخر
،  ، :األمثــلة

   
،  

 
،  ،  . 

 العارض  الـمد ك ،ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست حركات       
 . وال مد يف اللني وصال،للسكون

  : الالزمالـمد الذي سكونه أصلي وهو الـمد -ب 
 الذي يسبق حرفاً ساكناً سكوناً      الـمدو   ه : الالزم الـمدتعريف  

 . ومقدار مده ست حركات،أصلياً أو حرفاً مشدداً يف الكلمة أو احلرف
 . وكل منهما مثقل وخمفف، وحريف، كلمي:وهو قسمان

 : الالزم الكلميالـمد :أوالً
 : الالزم الكلمي املثقلالـمد -أ 
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 وهو كثري   .ة الذي يسبق حرفاً مشدداً يف الكلم      الـمدهو   :تعريفه
 .الوقوع يف القرآن الكرمي

  ،  ،  :لتهثأم
، 

 
 ،

 
. 

  : الالزم الكلمي املخففالـمد -ب 
 الذي يسبق احلرف الساكن سكوناً أصـلياً يف         الـمدهو   :تعريفه

اليت وردت يف سـورة     ) َءاآلن( وليس يف القرآن مثل له إال كلمة         .الكلمة
 :يونس يف موضعني


    

)١( 
   

 )٢(. 

 مالحظة فيما لو سبقت مهزة االستفهام مهزة أل التعريف 
إذا سبقت مهزة االستفهام مهزة أل التعريف ففي مهزة أل التعريف           

 وذلك يف ثالث كلمات وقعت كل منها يف         . التسهيل واإلبدال  :وجهان
 : وهي،موضعني من القرآن الكرمي


 

 )١(،
 

 )٢(:بدال مدالزم مثقل كلمي عند اإل*. 

 

  مد الزم خمفف كلمي عند اإلبدال . 
 أي هو أقوى من احلركـة    ،لفظ ما بني اهلمزة واحلركة     :والتسهيل

 .وأضعف من اهلمز

                                                        

 .٩١/يونس) ٢                                       (٥١/ يونس)١(
 .ومنهم من يسميه مد الفرق    * .٥٩/ والنمل ٥٩/يونس) ٢     (.١٤٣،١٤٤/  األنعام)١(
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 : الالزم احلريفالـمد :ثانياً
 :وهي حـروف  ،ويكون يف مثانية حروف نزلت يف فواتح السـور        

 )نقص عسلكم(
 .)يم م- كاف - الم - سني - عني - صاد - قاف -نون (

 يتوسطها حرف مـد أو      ،ويتألف هجاء كل منها من ثالثة أحرف      
 وحرف اللني   ،)سني(والياء يف   ) صاد(واأللف يف   ) نون(لني، كالواو يف    

 .)عني(يف 
  : الالزم املثقل احلريفالـمد -أ 

 ،غم ثالثه فيما بعده الـمد يف هجاء احلرف     الـمد هو   :     تعريفه
  :وذلك يف حرفني فقط مها

 ) آلميمـ الم ِميم :مل(:لف يف هجاء الالم لدى إدغام ميمها يف امليم األ-
 يف الشـعراء )  (ها يف املـيم يف  لدى إدغام نونِ  ) سني( والياء من    -

 .ومقدار مده ست حركات.)سني ميم ــ سيميم( :والقصص
  : الالزم املخفف احلريفالـمد -ب 

 ،غم ثالثه فيما بعده    يف هجاء احلرف الذي مل يد      الـمد هو   :تعريفه
 والكاف والعني  والصـاد      ،)الر( كالالم من    :ومقدار مده ست حركات   

 ) تلك.طس(و السني من ) نون(و) قاف(و ) كهيعص(من 
 أي أربـع أو سـت       ،خباصة وجهان التوسط أوالطول   ) عني(ويف  
 . وقيل بقصرها حركتني وجهاً ثالثاً،حركات
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) آل عمران (ويف فاحتة   
 

 
 

   لدى وصلها بلفظ   وجهان

 :اجلاللة
 .)ميـــــم اهللا (..: طول الياء مع فتح امليم:أوالً
 .)ميم اهللا (.. : قصر الياء مع فتح امليم:ثانياً

 :احلروف اهلجائية اليت نزلت يف فواتح السور
  :نزل يف فواتح السور أربعة عشر حرفاً جمموعة يف

 )طرق مسعك النصيحه(
 الم  - ألف   - كاف   - عني   -ميم   - سني   - قاف   - راء   -طاء  (

 : وتنقسم إىل ثالثة أقسام.) هاء- حاء - ياء - صاد - نون -
 . قسم المد فيه وهو حرف األلف فقط-أ 

 .)حي طهر (: قسم ميد حركتني وهي مخسة أحرف-ب 
 .)نقص عسلكم( : قسم ميد ست حركات وهي مثانية-جـ 
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رآن الكرمي سبع ألفات تثبت وقفاً وتسقط وصالً وهي ثابتـة         يف الق 

 . فوق األلف)٠( وعالمتها يف املصحف صفر مستطيل :رمساً
( ألف :أوالً

(
: 

 :حيثما كانت من القرآن، مثل    
 

      ًِذير ( تقرأ وصالأنَ ن (
 وكذا مثيالا   ، فيوقف عليها باأللف مداً طبيعياً     .) نذير .أنـا(وتقرأ وقفاً   

 . كلها)أنا( األلفات السبع ويف كلمات يف
( ألف :ثانياً

(
)١(: 

  هو اهللا( ـــــ تقرأ وصالً ــ لكن(. 
 .) هو اهللا.لكنـا (ـــ وتقرأ وقفاً ـ                         

  )٢()( ألف :ثالثاً


    
  نالك( تقرأ وصالً ـ ـالظنونَ ه ( 

 )  هنالك.الظنونا (ـ تقرأ وقفاً ـ                                     
 :)٣()( ألف :رابعاً


   
  الرسولَ وقالوا (ـــ تقرأ وصالً ــ( 

                                                        

 .١٠/األحزاب ) ٢                        (.٣٨/ سورة الكهف )١(
 .٦٦/األحزاب) ٣(
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 )وقالوا. الرسوال (ــ وتقرأ وقفاً ـ                                
 :)١() ( ألف:خامساً


   

 السبيلَ ربنا (ــــ تقرأ وصالً ـــ( 
 ) ربنا.السبيال (ـ وتقرأ وقفاً ـــ                                  

 :)٢() ( ألف:سادساً


  
    الِسلَ وأغالال(  ــتقرأ وصالًـس( 

 )سالسلْ) (سالسال (ـ وتقرأ وقفاًـ                                 
 :األوىل)٣() ( ألف:سابعاً


    

 ق (ــــ تقرأ وصالً ـــ واريرقوارير( 
 )  قوارير.قواريرا (ـــ وتقرأ وقفاً ـ                               

 : لدى الوقف عليها وجهان)(جيوز يف  :تـنـبـيـه
 .)سالسال(بإثبات األلف كما مثل آنفا  : الوجه األول-
 .)سالسلْ( :بإسقاط األلف فتقرأ : الوجه الثاين-

 :تـنـبـيـه
 تسقط ألف 

 
)قفاً ووصالً ـ وهي ثابتة رمسـاً    و،لفظاً) ٢

 ٥١/ والـنجم  ٣٨/ والعنكبـوت  ٣٨/ والفرقـان  ٦٨/ـ يف سورة هود   

                                                        

 .١٥/اإلنسان ) ٣.     (٤ اإلنسان)٢  . (٦٧ األحزاب)١(
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  وكذلك ألف 
  


 الثانية يف سورة اإلنسـان ويوقـف عليهـا          )٢(

 . العارضالـمدبسكون الراء مع 


 حيـذف  ،إذا وصلت كلمة يف آخرها مد بكلمة أخرى أوهلا ساكن   

 : مثل، اللتقاء الساكننيمدالـ


 
  ًبدون ياء) واملقيِم الصالة( ــــــ تقرأ وصال. 


  

  يد(  تقرأ وصالً ـــــــــــِحلِّ الصم(. 


  
  اهللا( ــــــــ تقرأ وصالً ــ اتق آمن(. 


  

  راط( تقرأ وصالً ـــــ ــــــــاهدنَ الص(. 
 

  
   ًوقالَ احلمدهللا(  ـــــــــ تقرأ وصال(. 

 
 

             

                                                        

 .١٦/ سورة اإلنسان )٢(
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خمارج احلروف سبعة عشر على املختار، موزعة على مخسة 

  :مواضع، هي
    .  اللسان- ٣               .  احللق- ٢            .  اجلوف- ١
 .  اخليشوم- ٥            .  الشفتان- ٤
 : اجلـــوف- ١

، الـمد يف الفم عند تباعد الفكني لدى النطق بأحرف هو اخلالء
 : الثالثةالـمدوفيه خمرج واحد خيرج منه أحرف 

 .  األلف الساكنة املفتوح ما قبلها-أ 
  .  الواو الساكنة املضموم ما قبلها-ب 
 .  الياء الساكنة املكسور ما قبلها- -ج

 . ية أو اجلوفيةالـمدوتسمى األحرف 
 .  أدىن- أوسط - أقصى :ه ثالثة خمارجوفي : احلــلق- ٢
 . )اهلمزة واهلاء( : أقصى احللق وخيرج منه-أ 

 . )العني واحلاء( : أوسط احللق وخيرج منه-ب 
  . )الغني واخلاء( : أدىن احللق وخيرج منه- -ج

 . )األحرف احللقية(وتسمى 
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 :وفيه عشرة خمارج : اللســان- ٣
 : حياذيه من احلنك األعلى وخيرج منه مع استعالئه وماأقصى اللسان -أ 

 . )القــاف(
 : مع استفاله وما حياذيه من احلنك األعلى وخيرج منهأقصى اللسان -ب 
 . )الكاف(

 . هما من اللهاةلقرِبباللهويني  - أي القاف والكاف -    ويسميان 
اجليم (:  وما حياذيه من احلنك األعلى وخيرج منهوسط اللسان - -ج

أو ،    :أي الياء املفتوحة مثل، )يةالـمدياء غري والشني وال
 :مثل ،املضمومة

  
 أو املكسورة مثل:   

 أو الساكنة 
  .    :مثل، بعد فتح
 . أي أصله، ها خترج من شجر اللسان ألن)األحرف الشجرية(   وتسمى 

أو ،  وما حياذيها من األضراس العلوية اليمىن أو اليسرىحافة اللسان -د 
، وخروجه من احلافة اليسرى )الضاد(يسرى معاً، وخيرج منه اليمىن وال

 . أسهل وأكثر
 وما حياذيهما من اللثة العليا بعد خمرج الضاد ما بني حافيت اللسان - -ه

 . )الالم(وخيرج منه 
 وما حياذيه من غار احلنك األعلى أو فوق أصول الثنايا طرف اللسان -و 

 . )النون(وخيرج منه ، العليا
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 وما حياذيه من غار احلنك األعلى مع احنراف عن خمرج طرف اللسان -ز 
 . )الراء(النون وهو أدخل إىل ظهر اللسان وخيرج منه 

ها خترج من ذلق  ألناألحرف الذلقية )الالم والراء والنون(وتسمى 
 . اللسان أي طرفه

 . )والتاء والطاءالدال (، وخيرج منه  وأصول الثنايا العلياطرف اللسان -ح 
ها خترج من اجللدة املغطية ألصول الثنايا      وتسمى األحرف النطعية ألن

 .  اجللد:والنطع، العليا
 ومن بني الثنايا العليا والسفلى مع انفراج ما بني من بني طرف اللسان -ط 

 . )السني والصاد والزاي(وخيرج منه ، الفكني
، ها خترج من منتهى طرف اللسانألن، األحرف األسلية        وتسمى 

 . وأسل الشيء منتهى طرفه
الثاء والذال  (:وخيرج منه،  وأطراف الثنايا العلياظهر طرف اللسان -ي 

 . ها الشديد من لثة الثنايا العليا لقرِباألحرف اللثوية وتسمى . )والظاء
 :وفيهما خمرجان :ـان الشـفـت- ٤

 . )الفاء(ايا العليا،وخيرج منه مع أطراف الثنبطن الشفة السفلى -أ 
، )يةالـمد الواو غري - امليم -الباء  (: وخيرج منهما:من الشفتني معاً -ب 

وتسمى . والواو بانفتاحهما، إال أن الباء وامليم خيرجان بانطباق الشفتني
  . األحرف الشفوية
 :ية هيالـمد الواو غري :مالحظة
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         :مثل،  الواو املفتوحة-١

  . 
،  :مثل،  الواو املضمومة-٢

  
،
 

  . 
  :مثل، الواو املكسورة -٣

 
، 

 
  . 

  :مثل،  الواو الساكنة بعد فتح-٤
 
، 

  
. 

  : اخليشـــوم- ٥
وهي صفة الزمة مركبة يف ، )الغنة( :وفيه خمرج واحد خترج منه

،  خمفينيكيفما كان حاهلما مظهرين أو مدغمني  أو، جسم امليم والنون
 . مشددين أو خمففني أو ساكنني أو متحركني
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 : معرفة خمرج احلرف-١
إذا أردت معرفة خمرج احلرف فسكِِّن احلرف أو شدده وزد يف أوله 

 :مثل، فحيث انتهى بك الصوت فثَم خمرج احلرف، مهزة
) أَب( ،)أَق( ،)أَم( . 

 : خمارج احلروف احملققة واملقدرة-٢
حيث ميكن معرفة خمرجها متاماً إال ، كل خمارج احلروف حمققة

حيث ال ميكن حتديد مكان خمرجه من ، خمرج اجلوف فهو خمرج مقدر
 . اجلوف
وعدد حروف ،  يالحظ أن عدد حروف اهلجاء مثانية وعشرون-٣

 . التجويد تسعة وعشرون لزيادة اهلمزة على حروف اهلجاء
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 . عارضة - الزمة :صفات احلروف قسمان

  :)الذاتيـة( الصـفـات الـالزمــة :أوال
وهي حق للحرف ، هي اليت من ذات احلرف ال تنفك عنه

 . كاالستعالء واهلمس وسائر الصفات اآلتية
 :)الزائدة( الصفـات العارضة :ثانياً

يف ذاته هي الصفة املكملة للحرف حبيث لو انفكت عنه ال تؤثر 
 .وهي الصفات املستحقة الزائدة كالتفخيم واإلدغام واإلخفاء واإلمالة

 :)الذاتية( الصفــات الالزمة :أوالً
 :وهي قسمان، صفات احلروف الالزمة سبع عشرة صفة

 .  صفات غري متضادة-              ب .  صفات متضادة-أ 
 : الصفــات املتضــادة-أ 

يف كل جمموعة ، س جمموعاتوهي عشر صفات تنقسم إىل مخ
أي إذا وجدت صفة يف حرف منهما امتنع عليه ، صفتان متضادتان

 :وهذه الصفات هي. وال بد للحرف من أن يتصف بإحدامها، ضدها
 .  اهلمس وضده اجلهر-٢ و١
 .  وضدمها الرخاوة)التوسط( الشدة والبينية -٤ و٣
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 .  االستعالء وضده االستفال-٦ و٥
 . ضده االنفتاح اإلطباق و- ٨ و٧
 .  اإلذالق وضده اإلصمات- ١٠ و٩

 : اهلمس وضده اجلهر- ٢ و١
 هو جريان النفس عند النطق باحلرف لضعف االعتماد على :اهلمس

 ).   فَحثَّه شخص سكَت(وحروفه عشرة جمموعة يف ، املخرج
 عند النطق باحلرف لقوة االعتماد على )١( هو احنباس النفس:اجلهــر

 . وهي باقي حروف اهلجاء، وحروفه تسعة عشر حرفاً، جاملخر
 :الشدة والبينية وضدمها الرخاوة -٤ و٣

 هي حبس الصوت عند النطق باحلرف لقوة االعتماد على :الشدة
 . )أَِجد قٍَط بكَت(وحروفه مثانية جمموعة يف ، املخرج

 وأحرفها مخسة جمموعة، وهي صفة وسط بني الشدة والرخاوة :البينية
  . )لن عمـر( :يف
وحروفه بقية حروف ،  وهي جريان الصوت عند النطق باحلرف:الرخاوة

 . وهي ستة عشر حرفاً، اهلجاء
  : االستعالء وضده االستفال-٦ و٥

وأحرفه سبعة ، هو ارتفاع أقصى اللسان عند النطق باحلرف :االستعالء
 . )خص ضغٍط ِقظ(جمموعة يف 

                                                        

 .   احنباساً جزئياً وليس احنباساً كلياً)١(
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وحروفه هي ، اللسان عند النطق باحلرفهو اخنفاض أقصى  :االستفال
 . بقية حروف اهلجاء

 : اإلطباق وضده االنفتاح-٨ و٧
هو إلصاق أكثر اللسان على ما حياذيه من احلنك األعلى  :اإلطباق

 . ) الظاء- الطاء - الضاد -الصاد ( :وأحرفه أربعة هي
هو جتايف اللسان أو معظمه عن احلنك األعلى عند النطق  :االنفتاح

 . وحروفه مخسة وعشرون حرفاً هي بقية حروف اهلجاء، احلرفب
 : اإلذالق وضده اإلصمات-١٠ و٩

) بر من لُفَ( :أحرفه ستة جمموعة يف، هو الطرف والسهولة :اإلذالق
ومن طرف ، )الالم والراء والنون(حيث خيرج من طرف اللسان 

 . )الفاء وامليم والباء(الشفتني 
لم عن اإلتيان بكلمة رباعية أو مخاسية  وهو امتناع املتك:اإلصمات

ها وقيل إن) عسجد(األصل خالية من أحد أحرف اإلذالق إال كلمة 
 . معربة
 :وهي سبع صفات : الصفات غري املتضادة-ب 
 .  االحنراف-٤     .  اللـني-٣     .  القلقلة-٢    .  الصفري-١
 . طالة االست-٧       .  التفشي-٦       .  التكــرار-٥

  :أحرفه ثالثة، وهي صوت يشبه صوت الطائر :ـري الصف-١
 . ) الزاي- السني -الصاد (
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وهي اضطراب يف املخرج عند النطق باحلرف لشدته  :ـةالقلقل -٢
 :أحرفه مخسة جمموعة يف، أي الحنباس الصوت والنفس، وجهره

  . )قطب جد(
فتحة وال        والقلقلة يف احلرف الساكن صوت مستقل ليس بال

 . غري متأثر باحلركة اليت قبلها، بالضمة وال بالكسرة
وهو صفة للواو والياء الساكنتني املفتوح ما قبلهما  :ـنيالل -٣

 . هما بيسر وسهولةخلروجهما عند النطق ِب
 حيث ينحرف اللسان عن لالم والراءوهو صفة الزمة  :االحنـراف -٤

 . خمرج النون عند النطق ما
وجيب ترك ،  الراءوله حرف واحد وهو، وهو اإلعادة :ارالتكـر -٥

حبيث لو أردنا النطق بالراء لوجب لصق طرف اللسان ، هذه الصفة
 . على ما حياذيه من احلنك األعلى والسماح له بارتعادة واحدة

 :وهو انتشار اهلواء يف الفم وله حرف واحد وهو :التفـشي -٦
 . )الشني(

 :يف املخرج وله حرف واحد وهووهو طول  :االسـتطـالة -٧
 . )الضاد(
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  مايتطلبه كل حرف من الصفات:مالحظة
أي البد للحرف من ، البد لكل حرف من مخس صفات متضادة

وإذا كان .. أن يتصف بأحد الضدين فإذا كان فيه اهلمس امتنع عنه اجلهر
  :على ذلكوإليك مثال ، فيه الشدة أوالبينية امتنع عنه الرخاوة

.  هو متصف باجلهر والشدة واالستفال واالنفتاح واإلذالق: الباء-
وميتنع عنه ضدها وهي اهلمس والرخاوة واالستعالء واإلطباق 

 . واإلصمات
 هو متصف باهلمس والرخاوة واالستفال واالنفتاح : احلاء-

وميتنع عنه ضدها وهي اجلهر والشدة واالستعالء واإلطباق ، واإلصمات
 . ذالقواإل

: فحروف الصفات غري املتضادة يف كل منها يوجد ست صفات
مخس ، مخس متضادة وصفة غري متضادة إال الراء الذي فيه سبع صفات

 . متضادة وصفتان غري متضادتني
ها ويالحظ فيه أن الصفات وإليك جدوالً ملخارج احلروف وصفاِت

 . اخلمس األوىل صفات متضادة
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عدد  خمــرجــه احلرف

 الصفات
 الصـفــات

 . اجلهر،الشدة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات ٥ . أقصى احللق  اهلمزة-١
 .اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات ٥ .من اجلوف  األلف-٢
اح،اإلذالق، اجلهر،الشدة،االستفال،االنفت ٦ .من الشفتني مع االنطباق ـاءالب-٣

 . القلقلة
 . اهلمس،الشدة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات ٥ .طرف اللسان وأصول الثنايا العليا تـاءال-٤
من ظهر طرف اللسان وأطراف  اءالث-٥

 .الثنايا العليا
 اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  ٥

 مـن وسط اللسان وما حياذيه من   اجليم-٦
 .احلنك األعلى

اجلهر،الشدة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات،  ٦
 القلقلة

 اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات ٥ .من وسط احللق احلـاء-٧
 اهلمس،الرخاوة،االستعالء،االنفتاح،اإلصمات ٥ .من أدىن احللق ـاءاخل-٨
من طرف اللسان وأصول الثنايا  دالالـ-٩

 .العليا
اح،اإلصمات، اجلهر،الشدة،االستفال،االنفت ٦

 . القلقلة
من ظهر طرف اللسان وأطراف  الذال-١٠

 .الثنايا العليا
 اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  ٥

من طرف اللسان وما حياذيه من  الراء-١١
 .غار احلنك األعلى

اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلذالق،  ٧
 . االحنراف، التكرير

اللسان ومن بني من بني طرف  الزاي-١٢
 .الثنايا العليا والسفلى

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنقتاح،اإلصمات،  ٦
 .الصفري

من بني طرف اللسان ومن بني  السني-١٣
 .الثنايا العليا والسفلى

اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  ٦
 . الصفري

 من وسط اللسان وما حياذيه من  الشني-١٤
 .احلنك األعلى

اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات   ٦
 . التفشي

من بني طرف اللسان ومن بني  ادالص-١٥
 الثنايا العليا والسفلى

اهلمس،الرخاوة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات  ٦
 . الصفري
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عدد  ـرجهخمـ احلرف
 الصفات

 الصــفـــات

من إحدى حافيت اللسان وما  الضاد-١٦
 . علياحياذيها من األضراس ال

اجلهر،الرخاوة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات،  ٦
 . االستطالة

من طرف اللسان وأصول الثنايا  اءلطا-١٧
 العليا 

اجلهر،الشدة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات،  ٦
 . القلقلة

من ظهر طرف اللسان مع أطراف  اءالظ-١٨
 . الثنايا العليا

 اجلهر،الرخاوة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات  ٥

 . اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلصمات ٥ .من وسط احللق نيالع-١٩
 اجلهر،الرخاوة،االستعالء،االنفتاح،اإلصمات  ٥ . من أدىن احللق نيالغ-٢٠
من بطن الشفة السفلى وأطراف  الفاء-٢١

 . الثنايا العليا
 . اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلذالق ٥

لسان مع استعالئه من أقصى ال القاف-٢٢
 . وماحياذيه من احلنك األعلى

اجلهر،الشدة،االستعالء،االنفتاح،اإلصمات،  ٦
 . القلقلة

٢٣-
 لكافا

من أقصى اللسان مع استفاله وما 
 . حياذيه من احلنك األعلى

 . اهلمس،الشدة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات ٥

ما بني حافيت اللسان وما حياذيهما  المال-٢٤
 . العليامن اللثة 

اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلذالق،  ٦
 . االحنراف

 . اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلذالق ٥ . بانطباق الشفتني يمامل-٢٥
٢٦-
 ـونالن

من طرف اللسان وما حياذيه من 
 . غار احلنك األعلى

 . اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلذالق ٥

 اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  ٥ .حللقمن أقصى ا اءاهل-٢٧
 الواو-٢٨

 الساكن
املفتوح 
 ماقبله

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات،  ٦ من الشفتني بانفتاحهما
 . اللني
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عدد  خمـــرجه احلرف

 الصفات
 الصــفـــــــات

 الواو-٢٩
      ملتحرك

 رخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات اجلهر،ال ٥ . من الشفتني بانفتاحهما

 الواو-٣٠
 يلـمد    

 اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات ٥ . من اجلــوف

 الياء-٣١
 الساكن 
املفتوح 
 ماقبله

من وسط اللسان وما حياذيه من 
 . احلنك األعلى

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات،  ٦
 . الـلـني

 الياء -٣٢
 تحرك    امل

من وسط اللسان وما حياذيه من 
 . احلنك األعلى

 اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  ٥

 الياء -٣٣
 يالـمد   

 اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  ٥ من اجلــــوف

اعلم أن امليم والنون متصفان بصفة الزمة قويٍة جداً وهي : مالحظة
فسها خمرجاً مستقالً ذكرته من قبل مع  وقد اختذت لن)الغـنــة(

 . املخارج
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 :)الزائدة( الصفــات العــارضة :ثانياً

 :      التفخيــم والترقـــيق
،  هو مسن يطرأ على جسم احلرف وهو صفة زائدة:التفخيم -١

 :واألحرف املفخمة قسمان
  : قسم مفخم دائماً وهي أحرف االستعالء السبعة-أ 

 . )خـص ضـغـط قـظ(               
 : قسم يرقق أحياناً ويفخم أحياناً وهي أربعة-ب 

 . )الالم والراء واأللف والغنة             (
 : أحرف االستعــالء-أ 

 :وأقوى درجات تفخيم حرف االستعالء، هي مفخمة دائماً
، ، :مثل، إذا كان مفتوحاً بعده ألف -

. 
،،  :مثل، حاً ليس بعده ألفمث إذا كان مفتو -

 
. 

 ،  : مثل، مث إذا كان مضموماً -
 

، 
 

 . 
 :مثل، مث إذا كان مكسوراً -

 
،  

 
 ، 

 
. 

     . وهو أدىن درجات التفخيم
وإذا كان حرف االستعالء ساكناً فمرتبة تفخيمه حبسب حركة 

 . احلرف الذي يسبقه
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 :مثل، فما كان ساكناً بعد فتح •
 

، 
   

    
 .فهو من املرتبة الثانية

  :مثل، وما كان ساكناً بعد ضم •
 

، 
  
  فهو من

 .املرتبة الثالثة
:  وما كان ساكناً بعد كسر، مثل •

 
، من   فهو

      . املرتبة الرابعة
 : وهي أربعة:األحرف اليت تفخم أحياناً وترقق أحياناً -ب 

 . )الغنة، األلف، الالم، الراء(     

 : تفخيم الراء وترقيقه:أوالً
 .      يكون الراء متطرفاً وغري متطرف

 .  هو الذي يف آخر الكلمة:الراء املتطرف
 .  هو الذي يف أول الكلمة أو يف وسطها:والراء غري املتطرف

 :يفخم الراء غري املتطرف يف سبع حاالت -أ 
  :إذا كان مفتوحاً -١

 
،   ،      .  

 ، ،  :ن مضموماًإذا كا -٢
 

 . 
  :إذا كان ساكناً بعد فتح -٣

 
،  

 
،   

 
. 

 ،  :إذا كان ساكناً بعد ضم -٤
 

،  . 
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،، :إذا كان ساكناً بعد كسٍر عارض - ٥
 

  .
والكسر العارض هو الذي يسقط باندراجه مع ما قبله، ويكون يف 

 . مهزة الوصل
  :صلإذا كان ساكناً بعد كسٍر مفَ -٦

 
 ، 

 
، 

 
   . 

إذا كان ساكناً بعد كسر أصلي وكان بعده حرف استعالء غري  -٧
 :مكسور

 )٣(، )٢(،)١(،  
)٥(، )٤( . 

 . وال سادس هلا يف القرآن
 .  والكسر األصلي هو الذي يثبت ابتداًء ووصالً

 :ترقيق الراء غري املتطرف -ب 
 : حالتني     يرقق الراء غري املتطرف يف

   ،    ،     :إذا كان مكسوراً - ١
 :إذا كان ساكناً بعد كسر أصلي وليس بعده حرف استعالء - ٢

     ،   ،     . 

                                                        

 . ١٤/الفجر ) ٥.                 (١٠٧/التوبة) ٣.                     (٧/ األنعام)١(
 . ٢١/النبأ ) ٤.                 (١٢٢/ التوبة )٢(
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 :جواز تفخيم وترقيق الراء غري املتطرف  -ج
جيوز تفخيم وترقيق الراء غري املتطرف إذا كان ساكناً بعد كسر 

، اليت )١(   ور وذلك يف كلمة أصلي وبعده حرف استعالء مكس
 . حيث جيوز فيها احلاالن وصال ووقفاً، الثاين هلا يف القرآن

 :تفخيم الراء املتطرف -د 
 ، :يفخم الراء املتطرف إذا كان ساكناً بعد فتح مثل

 
، ، ،    مثلألفبعد أو ،: 

 
 ، 

 
، ، مثلضمبعد أو ، :،، ،

،
 

،، مثلواو  بعدأو ، : ،  ،
 

. 

 :ترقيق الراء املتطرف - ـه
: يرقق الراء املتطرف الساكن بعد الكسر أوبعد الياء الساكن، مثل


 

، ،، ، ، ، ،
   

. 
 :جواز الوجهني يف الراء املتطرف -و 

،)٢ ( :جيوز تفخيم وترقيق الراء يف كلميت
 

)٣( .
 .  استعالء قبله كسرلدى الوقف عليهما حيث راء ساكن بعد حرف

                                                        

  .         ٦٣/  الشعراء )١(
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  ِقف على الراء بالسكون جازإذا حذف الياء بعد الراء و و 
  :وذلك يف الكلمات التالية، الوجهان

 
 ،  

 
،  

 
   

 . مواضع بالقمراملسبوقة بالواو يف ستة    و 

  :تنبيه على الراء املتطرف
و مضموماً  بعده فخم إذا كان مفتوحاً أاملتطرف مباإذا وصل الراء 

 . ورقق إذا كان مكسوراً

 : تفخيم الالم وترقيقه:ثانيـاً
أي إذا كان مبتدأ ، يفخم الالم يف لفظ اجلاللة الذي مل يسبقه كسر

 . به أو سبق بفتح أو سبق بضم
   

         
 ، 

   
 

   
     

  ،
    

    

      ،        . 
 :كسرويرقق بعد ال

         ،       
  

       ،         . 

                                                                                                                                  

 .حيثما كانت يف القرآن الكرمي) ٣.                       (١٢/  سبأ )٢(
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 : تقخيم األلف وترقيقه:ثالثاً
أي يـفـخم ، يفخم األلف بعد احلرف املفخم ويرقق بعد احلرف املرقق

بعـد حـرف االستـعالء وبعـد الم لفظ اجلـاللة الذي مل يسبقه 
  ،  ،    :كسر وبعد الراء غري املمالة، مثل

 .        :مثل، ويرقق فيما سوى ذلك

 : تفخيم الغنــة وترقيقهــا:رابعاً
تفخم الغنة إذا أُخفي النون أو التنوين عند أحد أحرف اإلخفاء 

 . )القاف، الظاء، الطاء، الضاد، الصاد( :املستعلية وهي
  :األمثلة

 ، 
 

، 
 

،
  

،   ، 

،
 

،
  

 ، 
 

، 

، 
 

،  
 

 ، ،     . 
  :مثل، وترقق فيما سوى ذلك

 
 
،   

  
،   

 
  ،  

 
  . 
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هما والنطق ِب، هو جعل احلرف األول كالثاين :اإلدغـام العـام

 . وصغري،  كبري:وهو قسمان، حرفاً مشدداً كالثاين
حبيث ، رك بآخر متحركهو التقاء حرف متح :واإلدغام الكبري

  . يصريان حرفاً واحداً مشدداً
حبيث ، هو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك: واإلدغام الصغري

  :يصريان حرفاً واحداً مشدداً وكال القسمني ينقسم إىل ثالثة أقسام
 . )متقارب -متجانس  -متماثل (              

  :اإلدغام الكبري املتماثل
ذا اإلدغام وافق سائر القراء العشرة مع حلفص مثل يف القرآن هل

 :، وهو قوله تعاىل)١(وجوب اإلمشام أو االختالس
     

 )فأُدغم النون املرفوع ، نافية والنون مرفوعة إعراباً) ال(حيث )٢
وأصلها     ومن اإلدغام الكبري أيضاً، يف النون الذي بعده

  و)مامكنِني(
 

 ِني( وأصلهاتأمرون( .  
   . وليس حلفص مثل يف اإلدغام الكبري يف املتجانس واملتقارب

                                                        

 . ١١/ يوسف ) ٢.                          (هو اإلتيان ببعض احلركة:  االختالس)١(
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 .  املتماثل واملتجانس واملتقارب:اإلدغام الصغري بأنواعه الثالثة
  :مثل،  هو احتاد احلرفني خمرجاً وصفة:املتمــاثل - ١
    ـــــ تقرأ ــــــ )جارتهمرحبت( . 

 

    اور(ـ ـ تقرأ ــــــــــــــزطلعت( . 
      خـلوا( تقرأ ــــــ ــــــــــوقَد( . 
    ب( تقرأ ــــــ ـــــــــــإذَّه( . 
   يدِركُّم املوت( ـ تقرأ ــــــــــــــــ( . 

 

    قُالَّ أَقُول( تقرأ ــــــ ـــــــــ( . 
  :الفاء عند الفاء

   
   . 

  :الباء عند الباء
  

، 
  

 . 
 :الواو الساكنة املفتوح ما قبلها عند الواو

 
  . 

 .        :امليم عند امليم
 .        :النون عند النون

 :مثل، يني مبثلهماالـمد     وال إدغام يف الواو والياء 
           ، .   
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ويكون يف ، ختالفهما صفة وهو احتاد احلرفني خمرجاً وا:املتجانس - ٢
 . األحرف النطعية واللثوية والشفوية

والتاء يف الدال ،  تدغم التاء يف الطاء وبالعكس:األحرف النطعية -
 . وبالعكس

 . والذال يف الظاء،  تدغم الثاء يف الذال:األحرف اللثوية -
 .  تدغم الباء يف امليم:األحرف الشفوية -
 :أمثـــلـة األحرف النطعية -أ 

 :التاء يف الطاء -    
     ودطَّاِئفة(ـــــــ تقرأ ــــــ( . 
     وقالَطَّـاِئفة(ـــــــ تقرأ ــــــ(  
   طَّائفة( تقرأ ــــــ ــــهلم( . 
    فآمنطَّائفة(ــ تقرأ ـــــــ ــــ( . 
    وكفرطَّائفة(تقرأ ــــــ  ـــــــ(. 

 :الطاء يف التاء -    
   ط لئن بسـ(ــ تقرأ ــــــ ــــــت( . 
    مطفر(ـــــــــ تقرأ ـــــــت( . 
    طأحـ(ــــــــ تقرأ ـــــــــت( .   
    طفر(ــ ـــــــــ تقرأ ـــــت( . 
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 :التاء يف الدال -    
     عوتكما(ــــ تقرأ ـــــأجيبد( . 
     ا(ـ تقرأ ــــــ ــــــــوعأثقلـد( . 

 :الدال يف التاء -    
     ن(ـــــــــ تقرأ ــــــــيـبقـت( . 

 

  م(ـــ  تقرأ ـــــــ ـــــعقَّــت( . 
 :األحرف اللثــوية -ب 
 :الثاء يف الذال -    

    يلهذَّلك(ـــــــ تقرأ ــــــــ( . 
 :يف الظاءالذال  -    

      ِإظَّلَموا(ــــــ تقرأ ـــــــــ( . 
     إظَّلَمتم(ـــــــ تقرأ ـــــــــ( . 

 :األحرف الشفوية  -ـج
  :الباء يف امليم -    


  

 نا(ــ تقرأ ــــــــ ــــعاركم( . 
 :مثل، هو تقارب احلرفني خمرجاً وصفة :املتـقـــارب - ٣

 : الراءالالم يف -    أ 
    ب(ــــــــــ تقرأ ـــــــــوقـر( . 
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 :القاف يف الكاف -   ب 
    خلـكُّـم(ـــــــ تقرأ ـــــأَمل ن( . 

 :)ويرمل(النون يف أحرف  -ـ   ج
    ـومهم(تقرأ ـــــ  ــــــِمي( . 
  بينة(تقرأ ـــــ  ـــبفاحشِتم( . 

 :اإلدغــام الناقص
النون ( :ام احلرف فيما بعده ذاتاً ال صفة وذلك يف ثالثة أحرف هي إدغ

 :مثل، )عند الواو أوالياء
    اقنمـ(تقرأ ـــــــ  ــــــــو( . 
     عملنومـ(ـــــ تقرأ ــــــــي( . 

 :مثل، والطاء عند التاء -
    ـتطلئن بسـ(تقرأ ـــــــ  ـــــ( . 

 : على أحد الوجهنيوالقاف عند الكاف -
    كُّمقأمل خنلـ( تقرأ ــــــ ـــــ( . 

    . )أمل خنلكُّم( إدغامه كامالً بكاف خالصة فتقرأ :     والوجه الثاين
ويبدأ ، ويالحظ نطق الطاء عند التاء والقاف عند الكاف دون قلقلة

ثالني وبالقاف مث الكاف من دون فصل بني احلرفني يف امل، بالطاء مث التاء
 . األخريين
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 :واإلدغام الكامل
وأمثلته قد مرت كلها يف أمثلة ، هو إدغام احلرف فيما بعده ذاتاً وصفة 

 . اإلدغام
 :واخلالصـــة

  . والطاء، والدال، أن التاء تدغم يف التاء -       
 . وأن الدال يدغم يف الدال و التاء -       
 . وأن الطاء يدغم يف التاء -       

وال مثال للطاء يف الدال وال للدال يف الطاء يف القرآن  -       
 . الكرمي

 . والثاء يدغم يف الذال -       
 . والذال يدغم يف الظاء -       
 . والباء يدغم يف امليم -       
  . والقاف يدغم يف الكاف -       
 . والالم يدغم يف الراء -       
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 وتكون يف احلرف ويف االسم ،هي مهزة تثبت ابتداًء وتسقط درجاً

 .)ا(  وعالمتها يف املصحف صاد صغرية على ألف اهلمزة،ويف الفعل

  : مهزة الوصل يف احلرف-أ 
 وتقرأ بإثبات ،ال توجد مهزة الوصل يف احلرف إال يف أل التعريف

 :اهلمزة ابتداًء
      ـ صالً ــــ تقرأ وـ) أَلعاملني

 ). رمحِن رحيم

 : مهزة الوصل يف االسم-ب 
 :تكون مهزة الوصل يف سبعة أمساء وردت يف القرآن الكرمي هي

 .)اثنتان أو اثنتـني، اثنــان أو اثنني، امرأة، امرؤ، ابنة،ابن،اسم(
 :األمثـــلـة

 .)دمن بعِد سمه أمح( ـــــ تقرأ وصالً ـــــ      :اسم
 :ابن 

  
  ِن مرمي( ــــــــ تقرأ وصالً ــــــب عيس(. 

 :ابنة 
  

  ة عمران(ـ تقرأ وصالً ــــ ــــــْن  .)ومرمي ب

 .)إِن مرؤ هلك( ــــــــ تقرأ وصالً ــــــ    :امرؤ
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 :امرأة 
  

 رأة العزيز( ــــ تقرأ وصالً ــــقالِت م(. 
 :اثنان 

  
 حني الوصيِة ثْنان( ــ تقرأ وصالً ــــــ(. 

ال تتخذوا ِإلَـهِني (ــ تقرأ وصالً ـــ      :اثنني 
 .)ثْنني

منه ثْنتا ( ــ تقرأ وصالً ـــــ       :اثنتان
 .)عشرة

 :اثنتني
  

 ـــ تقرأ وصالً ــــــــــــ ) فإن كانت
 .)ثْنتني

 :لفعلزة الوصل يف ا مه-جـ 
     يكون يف أمر الثالثي وماضي اخلماسي والسداسي املبدوئني باهلمزة 

 .وأمرمها ومصدرمها
   :مثل)١( أمر الثــالثي- ١

  
، 

  
،
 

 ، 
 

 . 
                                                        

ال مهزة وصل يف أمر الثالثي املثال وال األجوف وال اللفيف املفروق :  مالحظة على أمر الثالثي)١(
 . وال املضعفوالمهموز الفاء

فعل أمر، الواو جلماعة الفاعلني، ماضيه ): قع( الفاء لالبتداء،   فقعوا له ساجدين: مثاله:  املثال-أ 
 ).وقع(

 ).قال، قام: ( ماضيهما قِل اهللا،  قِم الليل : مثاله: األجوف-ب
 ).وقَى(اضيه فعل أمر والواو جلماعة الفاعلني، م): ِق(، قوا أنفسكم :  اللفيف املفروق-جـ

 ).  أخذ، أكل( ماضيهما ، خِذ الكتاب ـ كلوا مما يف األرض :مثاله: مهموز الفاء-د 
 .فعل أمر، الواو جلماعة الفاعلني): فروا( الفاء لالستئناف،  ففروا إىل اهللا :مثاله:  املضعف-هـ 
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 : ماضي اخلماسي وأمره ومصدره- ٢
  : مثل،ماضي اخلماسي -     

 
 
 ، 

 
، 

 
، 

 
، 

  
. 

   : مثل، أمر اخلماسي-     
  

، 
 

  . 
  : مثل،مصدر اخلماسي -     

 
، 

    
. 

 : ماضي السداسي وأمره ومصدره- ٣
 ، : مثل،ماضي السداسي -     

 
،

 
. 

 . ،    : مثل،أمر السداسي -     
  : مثل،مصدر السداسي -     

 
 ،   

 
. 

 ،وما سوى ما ذكرناه من اهلمزات من القرآن الكرمي مهزات قطع -     
  ،   :لمث

 
، 

 
 ، 

 
 ، 

 
 . 

 :حركات مهزة الوصــل *
 : مثل، تفتح مهزة الوصل يف أل التعريف ابتداًء-أ 

 
 
، 

  
، 

  
.  

 :  تضم يف الفعل املضموم ثالثه، مثل-ب 
 
 ،

  
،  . 

 :الكلمات التالية ويستثىن     
  

،
  

 ، 
 

 ،  
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 . لصلتها بواو اجلماعة      حيث ضمة احلرف الثالث عارضة
 : حنو، تكسرفيما سوى ذلك-جـ 

 
 

 ، 
 
،  

  
،  

 
،  

 
،   

 
 . 

 )أل التعريف(إذا دخلت مهزة االستفهام على مهزة   :مالحظـــة
 : مثل، وال تسقط، وجهان،تبدل مهزة الوصل ألفاً أو تسهل

                       
 
 ) ١(  ،

 
  )٢( ،  

 
 ) ٣(  

 : احلرف الساكن قبل مهزة الوصلحتريك
 ،     إذا وقعت مهزة الوصل بعد احلرف الساكن ففي ذلك ثالث حاالت

 .إما أن حيرك بالفتح أو بالضم أوبالكسر
 :   مهزة الوصل حيرك النون فيها بالفتح، مثل)ِمن( إذا سبقت -     أ 

                     
  
،  

  
   . 

  : مثل،جلمع قبل مهزة الوصل بالضم     ب ـ حيرك ميم ا
                    

 
 ،   

 
  . 

     جـ ـ حيرك احلرف الساكن قبل مهزة الوصل بالكسر يف غري 
 : مثل،احلالتني السابقتني


 

،  
 

،   
 

،   
  

 . 

 :     د ـ إذا سبق التنوين مهزة الوصل فإن نونه حترك بالكسر، مثل

                                                        

 .٥٩/نمل ال،٥٩/يونس) ٣.         (٥١،٩١/يونس ) ٢      (.١٤٣،١٤٤/ األنعام )١(
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   ظُر( ــــــــــ تقرأ ــــــِن نحمظور(. 
     

  
  

 
 ِن اهللا( ــــ تقرأ ــــــأليم(. 

        كض( ـــــــــ تقرأ ـــــــوعذاِبِنر(. 
       

 
 ِن اهللا( ـــــــــــ تقرأ ـــــــــأحد(.  

 .مع مراعاة ترقيق الم لفظ اجلاللة لكسر ما قبله
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 :التنبيــه األول
 .تكتبان بالصاد وتقرآن بالسني: )بسطة، يبسط ( -

     
 

 
  .)يبسط(ـ تقرأ ــــ ــــ )١(

-    )بسطة( ـــ تقرأ ــــ )٢(. 
-   )تكتب بالصاد وتقرأ بالسني والصاد  :)٣  

 .) املصيطرون،املسيطرون                    (
-   )تكتب بالصاد وتقرأ بالصاد:)٤ . 

                                                        

 .٢٤٥/سورة البقرة ) ١(
  .٦٩/سورة األعراف ) ٢(
 .٣٧/ سورة الطور ) ٣(
 .٢٢/سورة الغاشية ) ٤(
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  :التنبيــه الثــاين
  :)٥(الرومجيوز ضم الضاد وفتحها يف هذه اآلية من سورة       

 
         

) ضعف( 
         

  
) ضعف(

             
  ) ضعفًا( 

       . 

 :التنبيـه الثـالث
  :يف اآلية) آتاين(كلمة يوقف على ياء      

  
 )١( 

 وتوصل بإثبات الياء ،)فما آتانْ ()فما آتاين(بإثبات الياء وإسقاطها 
 .)فما آتاينَ اهللا(املفتوحة 

 : اإلمالــة-
 .هي لفظٌ مابني األلف والياء 

   وال مييل حفص إال األلف يف كلمة     
 

  يف اآلية: 
  

  
  )األلف ترقيق الراءويقتضي من إمالة )٢. 

                                                        

 .٥٤/  سورة الروم )٥(
 .٤٤/فصلت) ٣                     (.٤١/هود ) ٢                      (.٣٦/  النمل )١(
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 : التســهيــل-
 . لفظٌ مابني اهلمزة واحلركة   

 :يف اآلية       ال يسهل حفص مهزة القطع إال يف كلمة
          )٣( 

   .فإنه يسهل اهلمزة الثانية

 :التنبيه الرابع
 يف قوله تعاىل

   
 ]تقرأ وصالً ]١١احلجرات آية 

بئس ِلسم (ل قبل الالم وبعدها وحتريك الالم بالكسر بإسقاط مهزيت الوص
 )أَِلسم الفسوق( وتقرأ ابتداًء بإثبات مهزة أل التعريف وحذفها )الفسوق

 .)ِلسم الفسوق(
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ن يطلقوا على تغيري احلرف  -رمحهم اهللا تعاىل -لقد اعتاد العلماء 

  : وقسموه إىل قسمني،كة أو الصفة أو املخرج يف التالوة حلناأو احلر
 : حلن خفي،حلن جلي

 مثل النطق بـ ،فهو الذي يدركه العامل وغريه :فأما اللَّحن اجللي
بضم التاء أوبـ ) أنعمت( بالنون أوبـ بالالم بدل ) ألْعمت(
 . بكسر التاء بدل فتحها ) أنعمِت(

 كالنطق بالكسرة ما بني الكسرة والفتحة فهو :وأما اللحن اخلفي
،مثل 

 
 . 

  ،   :أو النطق بالواو ما بني الواو واأللف يف حنو
 ،أو النطق بالضمة ما بني الفتحة والضمة يف حنو 

 
. 

 ، :أو تغليظ الالم يف غري لفظ اجلاللة مثل
 

، ، 

 
 . 

ة بغريها حبيث ال ومما يفسد التالوة تغيري احلرف بآخر أو احلرك
 فمن ذلك ماذكرناه من أمثلة اللحن اجللي ،يتماشى مع املعىن القرآين
 :والصواب) ظَالل(كالنطق بالضاد ظاًء مثل 

 
. 
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 .   والصواب) وال الظَّآلني( ومثل 
وكالنطق باألحرف اللثوية أحرف صفري أو العكس كالنطق بالثاء 

  والصواب ) سم(سينا مثل 
 

. 

 . والصواب ) يثقُون: (العكس كالنطق بالسني ثاًء مثلو
 والصواب ) قل أعوز (:وكالنطق بالذال زاياً مثل

 
 .  

  .والصواب ) الذكاة(:والعكس كالنطق بالزاي ذاال مثل

 . والصواب ) العصيم(:وكالنطق بالظاء صاداً مشمة بزاي مثل
 والصواب ) حميثمن(وكالنطق بالصاد ثاءً مفخمة مثل 

  
 . 

ومن ذلك أيضاً النطق باجليم حرفاً ما بني القاف والكاف كاللهجة 
 العامية املصرية يف حنو 

 
 . 

  :وكذلك ترقيق أحرف االستعالء األربعة املطبقة مثل
والصواب ) هي عساي(جعل الصاد سينا يف حنو 

 
   . 

 . لصواب وا) الدالني(أو جعل الضاد داالً يف حنو 
 .   والصواب )وتبع(أو جعل الطاء تاًء يف حنو 

  والصواب )فذلتم(أو جعل الظاء ذاال يف حنو 
 

. 
 : والصواب)املصتقيم(وكذلك جعل السني صاداً يف حنو 

 
. 

والصواب ) قسلني(أو جعل الغني قافاً يف حنو 
 

. 
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 والصواب )ليلة الغدر(أو جعل القاف غينا يف حنو 
 

 .  
      .  والصواب )املستكيم(أو جعل القاف كافاً يف حنو 

أو جعلها حرفاً مابني القاف والكاف كما ينطق العوام من أهل 
 .اجلزيرة العربية وسائر البدو

 وكذا ،ومما يكره يف التالوة هو ما مثلناه عند ذكرنا للحن اخلفي
 املشددين بالسكون يف حنو إطالة الغنة لدى الوقف على النون أوامليم غري

، .  
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 . احلبس:الوقف لغة
 . هو السكت علىكلمة بنية متابعة القراءة مع التنفس:واصطالحاً

 :وينقسم إىل قسمني
 . وقف اختياري-                  . وقف اضطراري-

 : الوقف االضطراري:أوالً
 كالعطاس ،ا اضطر إىل الوقف بأحد األسباب االضطرارية     للقارىء أن يقف حيثم

 .والسعال وارجتاج القراءة وغري ذلك

 :الوقف على تاء التأنيث* 
 وإليك بيان ،     إذا رمست تاء التأنيث مبسوطة وقف عليها بالتاء

 :مواضعها املتفق عليها يف القرآن الكرمي
 *  ؛ ٥٦/ واألعراف٢١٨/ يف البقرة   

 ٣٢/ كالمها يف الزخرف،    يف
 يف  ، و٢/ يف مرمي ، و٧٣/هود

 و ما سواها من كلمة .)رمحت( :؛ ويوقف عليها مجيعاً بالتاء٥٠/الروم
 .فيوقف عليه باهلاء) رمحة(
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 *  ١١/، واملائدة١٠٣/، وآل عمران٢٣١/يف البقرة ،
، ويف ١١٤و٨٣/،وموضعان يف النحل٣٤و٢٨/وموضعي ابراهيم

،  ٣١/،ولقمان٧٢/ يف النحل  :،وكذا قوله تعاىل٣/فاطر
  ويوقف عليها مجيعاً بالتاء،٢٩/ يف الطور :) تنعم( ،

  .فيوقف عليه باهلاء) نعمة(وما سواها من كلمة 
*   ٣٥/حيثما وردت مضافة إىل زوج وذلك يف آل عمران 

:  عليها بالتاءويوقف. ١١و١٠/والتحرمي٩/،والقصص٥١و٣٠/ويوسف
)فيوقف عليه باهلاء) امرأة( وما سواها من كلمة ،)امرأَت. 
 *  و ٨٥/يف غافر،  ٣٨/ يف األنفال 

يف موضعني من    ،و٤٣/ يف فاطر و
) سنة(، وما سواها من كلمة )سنت( :،ويوقف عليها بالتاء٤٣/فاطر

 .فيوقف عليه باهلاء
 * ويوقف عليها بالتاء،٧/لنور؛وا٦١/ يف آل عمران: 
)فيوقف عليه باهلاء)لعنة(، وما سواها من كلمة )لعنت . 
 * ادلةويوقف عليها بالتاء.٩و٨/ يف موضعني يف ا: 

)تِصيعوال ثالث هلما يف القرآن)م ،. 
 *  ويوقف عليها بالتاء٨٦/ يف هود،: )تِقـيوما سواها ،)ب 

 .)بقيه( عليه باهلاء  فيوقف)بقية(من كلمة 
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*  وموضعني يف ١١٥/، واألنعام١٣٧/ يف األعراف ،
، وما )كَِلمت (:، ويوقف عليها بالتاء٦/،ويف غافر٩٦و٣٣/يونس

 . فيوقف عليه باهلاء)كلمة(سواها من كلمة 
 *  ويوقف عليها بالتاء٩/يف القصص ،: )توما سواها ،)قُر 

 .يه باهلاء فيوقف عل)قُرة(من كلمة 
 *  ويوقف عليها بالتاء ٣٠/يف الروم ،)وال ثاين ،)فطرت 

 .هلا يف القرآن
*  ويوقف عليها بالتاء٤٣/يف الدخان ،:) شجرت( ،

 .فيوقف عليه باهلاء) شجرة(وما سواها من كلمة 
 *   ويوقف عليها بالتاء٨٩/يف الواقعة ،: )جنت(. 
 *  وقف عليها بالتاء، وي١٢/ يف التحرمي: )ابنت(. 
 * ويوقف عليها بالتاء. ١٥و١٠/ يف يوسف:) غيابت(، 

 .وال ثالث هلما يف القرآن
 *  ويوقف عليها بالتاء٤٠/يف فاطر ،: )بينت(. 
 *

 
 ويوقف عليها بالتاء٣٣/ يف املرسالت:)مجالت(.  

 : مثل،هلاء     أما إذا رمست تاء التأنيث مربوطة وقف عليها با
 ،  ،      
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 :وصــولمــوع والالـمقـطـ
 :  مثل،الوقف على الثانية منهماإذا رمست كلمتان متصلتان وجب 

وأنْ لو( : أصلها١٦/ يف سورة اجلن(. 
 ألنْ ال( : أصلها(. 
وإنْ مــا( : أصلها(. 
مــا( : أصلها ومن(. 


 
، ٩٣،و٩٠/ البقرة موصولة دائماً يف)بئس ما(أصلها 

 .١٥٠/وموضع يف األعراف
 ،     وإذا كتبتا منفصلتني يوقف على األوىل أو الثانية حسب االضطرار

  :)١(وإليك بيان مواضعها يف القرآن الكرمي
 * ٢٦و١٤/،وهود١١٨/،والتوبة١٦٩و١٠٥/ يف األعراف ،

 .٢٤/، والقلم١٢/، واملمتحنة١٩/،والدخان٦٠/،ويس٢٦/واحلج
 *  :وال ثاين له يف القرآن٤٠/ يف الرعد ،. 
 *   :وال ثاين له يف القرآن١٦٦/ يف األعراف. 
 *    :١٠/، واملنافقون٢٨/، والروم٢٥/ يف النساء. 
 * : ٤٠/، وفصلت١١/، والصافات١٠٩/، والتوبة١٠٩/يف النساء. 
 *   :مقطوعة حيثما وردت يف القرآن . 

                                                        

  .حسب املتفق عليه يف مقدمة ابن اجلزري) ١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - ٨٥ -

 *  : وهو١٤/ دائماً عدا موضعاً واحداً يف هودمقطوعة  :واستَجِيبفإِلَّم  ي. 
 *   :١٣٤/ يف األنعام. 
 *   :٣٠/،ولقمان٦٢/ يف احلج. 
 *   :١٥٠و١٤٤/ يف موضعني يف البقرة. 
 *   :٣٤/ يف ابراهيم. 
 *   :١٦٥و١٤٥/، واألنعام٤٨/، واملائدة٢٤٠/ يف البقرة، 

، وموضعني ٢٨/، والروم١٤٦/، و الشعراء١٤/، والنور١٠٢/اءواألنبي
 .٦١/، والواقعة٤٦و٣/يف الزمر

 *   :١١٥/ يف البقرة: مقطوعة دائماً عدا أربعة مواضع ،
 .٦١/ واألحزاب،٧٦/ والنحل،٧٨/والنساء

 *   :٣/، والقيامة٤٨/ مقطوعة دائما عدا موضعني يف الكهف . 
 *   :١٤/، و سبأ٣١/، والرعد١٠٠/ يف األعراف. 
 *   :١٥٣/يف آل عمران:  مقطوعة دائماً عدا أربعة مواضع 

 .٢٣/، ويف احلديد٥٠/، واملوضع الثاين يف األحزاب٥/واحلج
 *   :٢٩/، والنجم٤٣/ يف النور. 
 *   :١٣/، والذاريات١٦/ يف غافر. 

  منها دون األول،       وإذا رمست كلمة جمزأة وقف على اجلزء األخري
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 اليت ال ثاين هلا  ،١٣٠/الصافات       :    مثل
 .يف القرآن

 : أَيـــه  الوقف على -
 :   ويوقف على أيه باهلاء من دون ألف يف ثالثة مواضع هي  

 .٣١/ يف سورة النور     ـ 
 .٤٩/يف سورة الزخرف     ـ 
، وما سواها ٣١/رمحن يف سورة ال     ـ 

 .يوقف عليه باأللف

 :الوقف على الالم املنفصلة عن االسم ارور
     يوقف على الالم إذا انفصلت عن االسم ارور وذلك يف أربعة 

 :مواضع من القرآن، هي
          )١(   

   )٢(      )٣( 
        )٤( 

                                                        

 .٧/سورة الفرقان ) ٣.    (٤٩/سورة الكهف) ٢.   (٧٨/ء سورة النسا)١(
                                 .٣٦/املعارج) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - ٨٧ -

 :ياري الوقف االخت:ثانياً
 . جائز وممنوع:     الوقف االختياري ينقسم إىل قسمني

 : الوقف اجلائز-أ 
 :     الوقف اجلائز ينقسم إىل ثالثة أقسام

    . الوقف التام-١
      . الوقف الكايف-٢
 . الوقف احلسن-٣

هو الوقف على مقطع مت معناه ومل يتعلق ما  : الوقف التـــام-١
 ويف أواخر صفات ،كما يف أواخر السور ،بعده به لفظاً وال معىن

 أو اية ذكر اجلنة أو النار أو أحد ،املؤمنني أو الكافرين أو املنافقني
 : كالوقف على، أو اية القصص،املشاهد

                     
            
         

 .     وكل ذلك يف أول سورة البقرة
 هو الوقف على مقطع مت معناه وتعلق مابعده به :ايف الوقف الكـ-٢

 : كالوقف على،معىن اللفظاً
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               . 
 . وكل ذلك يف أول سورة البقرة

هو الوقف على مقطع مت معناه وتعلق ما بعده به  :ـن الوقف احلس-٣
 االبتداء مبا بعده دون الرجوع إىل مكان لفظاً ومعىن حبيث ال حيسن

  . إذا كان يف غري رأس آية،يصح االبتداء منه
  .      كالوقف على لفظ اجلاللة من 

     يف ) املؤمنون (:وكالوقف على كلمة
      . 

    وكالوقف على 

  .من سورة الفاحتة
بتداء مبا بعده كما يف اآليات أما إذا كان يف رأس اآلية فيجوز اال

 . ويف رؤوس آيات سورة الفاحتة،التسع األوىل من سورة املؤمنون

 :منـــوعمـ الوقـف ال-ب 
 :     والوقف املمنوع قسمان

 . أقبح من القبيح-٢                 . قبيح-١    
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 كالوقف على املبتدأ دون ، هو الذي مل يؤد معىن: الوقف القبيح-١
 والفعل دون الفاعل؛ وعلى الفاعل دون املفعول؛ وعلى اخلرب ؛

الشرط دون اجلواب ؛ وعلى احلرف املشبه بالفعل و الفعل الناقص 
 :دون امسيهما أو خربيهما؛ كالوقف على

          من ) قال(
  .      من) حممد(وعلى 
 .    من ) كان(وعلى 
 .         من ) يفعل(وعلى 

 وهو الوقف على عكس املراد وهو حرام : الوقف األقبح من القبيحـ٢
 : ويكفر املعتقد به كالوقف على،دون اضطرار

       : من قوله تعاىل) يستحيي(
   . 

 :من قوله تعاىل) الصالة(وكالوقف على
        . 

 :من قوله تعاىل) الظاملني(والوقف على 
          . 

 جيوز الوقف على رأس اآلي مهما كان املعىن ومتابعة :تـنـبـيـه
  : مثل،القراءة يف اآلية
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             .  
     و ال بأس على القارئ أن يالحظ إشارات الوقف يف القرآن الكرمي 

) ال(، و وتلك هي إشارات الوقف اجلائز) صلى، قلى، ج،( :مثل
إشارة جلواز الوقف على أحد املوضعني، وال .) ..   .(للوقف املمنوع 

فرق أن يكون الوقف اجلائز يف رأس اآلية أو يف جزئها، كالوقف على 
     : جزء اآلية من قوله تعاىل

   والوقف على  من قوله تعاىل  : 
         
       . 

  .يف القرآن وقف واجب شرعاً يأمث القارئ بتركه     وليس 
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      ينبغي على القارئ أن يلتمس حسن االبتداء كما يلتمس حسن 

 . وممنوع،جائز:  واالبتداء قسمان،الوقف

 :  االبتداء اجلائز:القسم األول
 . وكاف،تام:       وهو نوعان

 هو االبتداء مبقطع مت معناه غري متعلق مبا قبله :ــاماالبتــداء الت -١
     ال  لفظاً وال معىن، كاالبتداء بأوائل السور

    أو القصص      أو أول تقرير
 األحكام

       
   أو أول ذكر

    :أو النار أو أول ذكر صفات املؤمنني مثل اجلنة

    ثلأو الكافرين م:     
 أو املنافقني:         

     . 
هو االبتداء مبقطع مت معناه وتعلق مبا قبله معىن ال :االبتداء الكايف -٢

 واالبتداء بـ          مثل االبتداء بـ،لفظاً
   واالبتداء بـ     
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   واالبتداء بـ       

   . 

 : االبتداء املمنوع:م الثاينالقس
 . وأقبح من القبيح،قبيح: وهو نوعان     
 هو االبتداء مبا ال يعطي معىن، كاالبتداء :االبتــداء القبيــح -١

من ) رب ِإنهم عصوِنينوح (:ون الفعل، مثل االبتداء بـبالفاعل د
واالبتداء بـاملفعول دون        :قوله تعاىل

   من قوله تعاىل) الذي يكذب بالدين( مثل االبتداء بـ الفاعل
     ، وكذلك ال يبتدئ القارئ بالصفة 

دون املوصوف وال بالبدل دون املبدل منه والبالتوكيد دون املؤكَّد وال 
 ، لعلَّ، لكن،إال(باملضاف إليه دون املضاف، وال يبتدئ كذلك بـ 

 .) عسى، أنَّ، أنْ،كأنَّ
 وهو االبتداء مبقطع يعطي معىن عكس :تــداء األقبح من القبيحاالب -٢

 : تعاىلمن قوله) اختذ الرمحن ولدا(ما أراد الشارع، مثل االبتداء بـ 
     ، إن اهللا هو (ومثل االبتداء بـ

        :من قوله تعاىل) املسيح
     ،وقس على ذلك أمثاهلا. 

ارئ أن يبتدئ برأس اآلية مهما كان املعىن مثل      وال حرج على الق
 .      :االبتداء باآلية
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  :واالبتداء باآلية       :واالبتداء باآلية 

      واالبتداء باآلية:  
 . 

إن وقف على التام فاالبتداء مبا بعده تام، وإن وقف على الكايف فاالبتداء مبا  **
إن وقف على احلسن فاالبتداء مبا بعده قبيح مامل يكن رأس بعده كاٍف، و

 .آية، فإذا كان رأس آية فاالبتداء مبا بعده جائز
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هو التوقف عن القراءة دون تنفس بقدر حركتني بنية :      تعريفه
 :متابعة القراءة وهو يف أربعة مواضع متفق عليها

 .١،٢/يف سورة الكهف   و    ما بني كلميت -١
 .٥٢/يف سورة يس     و     مابني كلميت -٢
 .٢٧/يف سورة القيامة      و   ما بني كلميت -٣
 .١٤/ يف سورة املطففني     و     ما بني كلميت -٤

  :   واملختلف فيه موضعان
         :ما بني سوريت األنفال والتوبة:األول

      الوصل والوقف:وجيوز فيه وجهان آخران . 
 . ٢٨،٢٩/احلاقة    و      ما بني كلميت :الثاين

 .       وجيوز فيه وجهان اإلدغام والوقف
    رأس آية، وأن      يالحظ أن :تـنـبـيــه

صلهما  وجيوز و،اية قول الكافرين، فيجوز الوقف عليهما لكوما وقفا تاماً
فال جيوز الوقف على       و      أما.بسكت مبا بعدمها

   .ألما ليسا موضعي وقف، إمنا جيب السكت عليهما مع إظهارمها) بل(و) من(
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األصل يف الوقف اإلسكان على احلركات الثالث وجيوز الروم على      

 . واإلمشام على الضمة،الكسرة والضمة

 :الروم: أوالً
 . هو إمساع احلركة للقريب دون البعيد-١     
 . ال يكون الروم إال يف الكسرة أو الضمة-٢     
 .)ال ميد فيه العارض( الروم كالوصل -٣     

 :حاالت الروم
 :وهي ثالث حاالت) الكلمات اليت يكون فيها الروم (

 :لمة اليت ليس قبل آخرها حرف مدأ ـ يكون الروم يف الك
            :    األمثــــلة

                                           . 
 ب ـ يكون يف الكلمة اليت قبل آخرها حرف مد طبيعي 

  :    األمثـلة
     

  
       

        
                      . 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - ٩٦ -

 :جـ ـ يكون يف كلمة قبل آخرها مد متصل
              :   األمثـلة
                                  

 .وال ميد إال أربع حركات أو مخس كما يف حالة الوصل

 :مـاماإلش: ثانياً
قف  هو حتريك الشفتني بال صوت إشارة إىل الضمة احملذوفة بعيد الو-١

 .على الكلمة
 . ال يكون اإلمشام إال على الضم-٢

 :حاالت اإلشـمام
 : وهي حاالت ثالث،)الكلمات اليت يكون فيها اإلمشام( 

 :أ ـ يكون يف الكلمة اليت ليس قبل آخرها حرف مد
         :األمثـلة     

 :ب ـ يكون اإلمشام على العارض للسكون
             :األمثـلة     

 :جـ ـ يكون يف الكلمة اليت قبل آخرها مد عارض متصل
 .             :األمثــلة
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 .     الوقف على الكلمات اليت ليس قبل آخرها حرف مد طبيعي أو مد متصل عارض

ملتحركة اآلخر  على الكلمة ا، باإلسكان فقط، يوقف بوجه واحد-١
 : مثــل،بالفتحة أو الساكنة

  ــــ)تمعأَن(   
 

  ــــ)قَرس( 
    ــ)ربالد(          ـــ)طَِبرواص( 
   ـ) ِذرقم فأَن(      ــ) رفكب(. 
 يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالكسر اليت ليس قبل آخرها -٢

 .اإلسكان والروم: جهني مهاحرف مد على و
 :األمثــلة

 
        

             

 يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالضم اليت ليس قبل آخرها مد -٣
 . اإلمشام، الروم، اإلسكان: هي،بثالثة أوجه
  :األمثــلة

 
          

 
. 

 :الوقف على الكلمات اليت قبل آخرها حرف مد طبيعي
 يوقف على الكلمة املفتوحة اآلخر، اليت قبل آخرها حرف مد طبيعي -١

 .) الطول، التوسط،القصر( :بأوجه اإلسكان الثالث
 :لةاألمث

 
   

 
       

 . العارض للسكونالـمد       وهو 
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 يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالكسراليت قبل آخرها حرف مد -٢
 :ي ه،طبيعي بأربعة أوجه

 والوجه الرابع ،   األوجه الثالثة للعارض على اإلسكان وقد مرت آنفا
 .هو القصر على الروم

 .       :مثــاله
 يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالضم اليت قبل آخرها مد طبيعي -٣

  : هي،بسبعة أوجه
 . القصر على الروم-     
 . األوجه الثالثة للعارض للسكون-     
 ألن اإلمشام ) الطول، التوسط،القصر( : األوجه الثالثة على اإلمشام-     

 .كاإلسكان
 .             :ـالهمثـ

 :الوقف على الكلمات اليت قبل آخرها حرف مد متصل
 اليت قبل آخرها حرف مد ، يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالفتح-١

 .متصل بثالثة أوجه على اإلسكان
            .) حركات٤( التوسط -    
 .) حركات٥( فويق التوسط -    
 .)حركات٦( الطول -    

 . والطول على أا عارض.    التوسط وفويق التوسط على أا مد متصل
 .وال يأيت القصر لقوة اهلمزة بعده
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 .                       :أمثلتـه
سر و قبل آخرها حرف مد  يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالك-٢

 :خبمسة أوجه
 . ثالثة منها على اإلسكان وقد تقدمت-     
 . ومها التوسط وفويق التوسط: ووجهان على الروم-     

   :أمثلتـه
            

 
            . 

 و قبل آخرها حرف مد ،يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالضم -٣
 :متصل بثمانية وجوه

 ). الطول،فويق التوسط،التوسط(:  ثالثة أوجه على اإلسكان-     
 .) فويق التوسط،التوسط: ( ووجهان على الروم-     

 ) الطول، فويق التوسط،التوسط( : ثالثة أوجه على اإلمشام-     
 .كاإلسكان

 :     أمثلتــه
                           . 

 :مالحظات تتعلق بالروم واإلمشام
ـَا(حيث أصلها  )١(   يشم النون يف كلمة-١ ـُن فتشم ) تأمن

 .متييزاً هلا من اجلزم إىل الرفع
                                                        

 .١١/   سورة يوسف )١(
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  : مثل، ال روم وال إمشام يف تاء التأنيث املربوطة-٢
                     . 
 : ال روم وال إمشام عند احلركة العارضة، مثل-٣
                 . 
 :ختلفوا يف إمشام وروم هاء الضمري يف حنووا -٤
                                  
                               
                

 
 . 

 :سقوط التنوين دون احلركة عند روم االسم املوقوف عليه، مثل -٥
                   

 
   . 
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ود منها ما هو متساو يف القوة ومنها ما الـمد     اعلم أخي القارئ أن 

 ومنها ما هو خمتلف يف ، ومنها ما هو خمتلف يف القوة،هو متساٍو يف املرتبة
 فاملنفصل واملتصل متساويان يف القوة واملرتبة، واللني والعارض ،املرتبة

رتبة خمتلفان يف القوة، فالعارض أقوى من اللني فهو ال متساويان يف امل
 . واللني ال يكون إال مثل العارض أو أدىن منه،يكون إال مثله أو أعلى منه

     واعلم أن الواجب مينع قصر اجلائز كما هو حال املتصل العارض، 
 :وسنبينه لك فيما يلي

 :القسم األول ـ للهمز، املنفصل واملتصل
 ،ود املتماثلة يف اآلية الواحدة ذات املرتبة الواحدةالـمد ـ جيب تسوية١

حبيث إذا كانت آية ا مدان متصالن ومددت األول أربع حركات 
 وإذا مددت األول مخس حركات ،ينبغي لك مد الثاين أربع حركات

 .فينبغي عليك مد الثاين مخس حركات أيضاً
 :مثــــال

     )٢(     )١(     
 .مد متصل) ٢(مد متصل               ) ١ (  
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 :ان منفصلني فمثله أيضاًالـمدوإذا كان 
        )٢()١(      

 .منفصل) ٢                     (.منفصل) ١   (
 وإذا كان يف اآلية مد منفصل أو متصل وبعده مد متصل عارض -٢

 : ففيه أربعة أوجه،مهزته مفتوحة
 .ـ توسط الثاينــــ: وعليه،ول   أ ـ توسط األ

 .                                        ـ طوله على اإلسكان
 . فويق التوسط يف الثاينـــ: ويق التوسط يف األول، وعليه   ب ـ ف

 .ـ طوله على اإلسكان                                                 
 :مثــــال

 
 

)١( 
             

)٢(  
 .متصل مهزته مفتوحة) ٢                (.منفصل) ١(

        
   

)١( 
      

)٢(  
 .متصل مهزته مفتوحة) ٢                (.متصل) ١(

 إذا كان يف اآلية مد متصل أو منفصل، وبعده مد متصل عارض -٣
 :متحرك اهلمزة بالكسر يوقف عليه بستة أوجه

 . توسط الثاين على اإلسكان ـــــ:ليهأ ـ توسط األول، وع
 .ـ طوله على اإلسكان                                       

 .                                       ـ توسط الثاين على الروم
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 :ب ـ فويق التوسط يف األول وعليه
   . فويق التوسط يف الثاين على اإلسكان-                            
 . طوله على اإلسكان-                            
 . فويق التوسط يف الثاين على الروم-                            

 :ـالمثـ
   

)١( 
   )٢(  

 .متصل عارض مهزته مكسورة) ٢               (.منفصل) ١     (
         

   

)١( 
 

)٢( 
 .متصل عارض مهزته مكسورة) ٢ (               .متصل) ١     (
 والثاين مد متصل عارض ،ـ إذا كان يف اآلية مد منفصل أو متصل٤

 :متحرك اهلمزة بالضمة يوقف عليه بعشرة وجوه
 . توسط الثاين على اإلسكانـــــ: أ ـ توسط األول وعليه

 . ـ طوله على اإلسكان                                    
 .                     ـ التوسط على الروم                

 .                                     ـ التوسط على اإلمشام
 .                                     ـ الطول على اإلمشام

  .ـ فويق التوسط على الروم:ب ـ فويق التوسط يف األول، وعليه
 .ـ فويق التوسط على اإلمشام                                        

 .فويق التوسط على اإلسكان ـ                                        
  .                                        ـ الطول على اإلمشام

 .                                        ـ الطول على اإلسكان
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          )٢(  )١(. 
 .متصل عارض) ٢              (.نفصلم) ١        (
           )٢(  )١(. 

 .متصل عارض) ٢               (.متصل) ١        (

 :للسكون، العارض واللني: القسم الثاين
 : ـ إذا سبق العارض مث وِقف على اللني، يأيت عليه ستة أوجه١

 .أ ـ قصر العارض وعليه قصر اللني
 . ــــــ توسط اللني:وعليهب ـ توسط العارض 

 .                                            ـ قصر اللني
 . طول اللني ــــــ:جـ ـ طول العارض وعليه

 .                                             ـ توسط اللني
 .                                             ـ قصراللني

 :مثــــال
     

            
)١(

     
       

)٢( 
 .لني) ٢        (             .عارض) ١    (
 : ـ إذا سبق اللني العارض ففيه أيضاً ستة أوجه٢

 . ــــــــ قصر العارض:أ ـ قصر اللني وعليه
 .                                           ـ توسط العارض
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 .                       ـ طول العارض                     
 . توسط العارض ـــــــ:ب ـ توسط اللني وعليه

 .                                            ـ طول العارض
 .طول العارض فقط  ـــــــ:جـ ـ طول اللني وعليه

 :مثــــال
        )١(      

  )٢(  . 
 .عارض) ٢                 (        .لني) ١    (

 :الوقف على العارضني
أ ـ ينبغي تسوية العارضني حبيث إذا وقف على األول بالقصر يوقف 

 .على الثاين مبثله
 .ب ـ ولو وقف على األول بالتوسط يوقف على الثاين مبثله
 .جـ ـ ولو وقف على األول بالطول يوقف على الثاين مبثله

 :مثــــال
 

)١(
       

)٢( 
 

 

  :الوقف على اللِّـيـنـني
أ ـ ينبغي تسوية اللينني حبيث إذا وقف على األول بالقصر وقف على 

 .الثاين مبثله
 .ب ـ ولو وقف على األول بالتوسط وقف على الثاين مبثله
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 .جـ ـ ولو وقف على األول بالطول وقف على الثاين مبثله
 :لمثـا


     

)١(

         
 

)٢(. 
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     انتهيت من كتابة هذه املذكرة يف غرة السنة التاسعة بعد األربعمائة 

 خامتاً مذكريت هذه مثنياً على ريب جل واأللف من هجرة النيب األعظم 
 مصلياً ومسلماً على من أُنزل عليه الكتاب وعلى آله وصحبه ومن ،جالله

 .متسك ديه من بعده
 

  . هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد
                                                      

 )لقد سجل هذا الكتاب على شريطي تسجيل واألمثلة بصوت املؤلف(
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 ٤.........................................................................املـقـدمـة

 ٦........................................................................الـتراجــم
 ٨..................................................................أركان معرفة التجويد

 ٩.....................................................................التجــويــد
 ١٠............................................................م االستعاذة والبسملةأحكا

 ١٠...................................................................:االستعاذة: أوالً
 ١٠................................................................:البسملة: ثانيــاً

 ١١................................................:البسملة بني السورتني: اًخامســ
 ١٢....................................................):غرياجلائز( الوجه املمنوع - ٢

 ١٤....................................................أحكــام النون الساكنة والتنوين
 ١٤................................................................:اإلظهــار: أوالً

 ١٥............................................................:اإلدغــام: ثانيــاً
 ١٧.........................................................:اإلقـــالب: ثالثــاً

 ١٨...........................................................:اإلخفــاء: رابعــاً
 ٢٠..............................................................أحكــام امليم الساكنة

 ٢٠.............................................................:اإلدغام الشفوي: أوالً
 ٢٠............................................................:اإلخفاء الشفوي: ثانياً

 ٢١...................................................:اإلظهــار الشفوي: ثالثــاً
 ٢٢.....................................................................الغـــنــة

 ٢٢.........................................:مواضع إظهار الغنة بقدر احلركتني يف النون
 ٢٣.................................................: مـواضعهــا يف امليــم- ٢
 ٢٣......................................................:اء موضعهـا يف البــ- ٣
 ٢٣..................................................: موضعها يف الم أل التعريف- ٤

 ٢٥................................................................أحــكـام الـالَّم
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 ٢٥......................................................:م اليت يف أول الكلمة الالّ- ١
 ٢٧......................................................: الـالّم يف وسط الكلمة- ٢
 ٢٧................................................................: الالّم املتطرفة- ٣

 ٢٩.............................................................الـمد وأقـسـامــه
 ٢٩.....................................................:األصلي(الـمد الطبيعي : أوالً
 ٣٠........................................................: مــد البــدل- ١

 ٣٠..................................................................:تـنـبـيـه
 ٣١..............................نظرة يف اجتماع مهزة الوصل ومهزة القطع يف الكلمة

 ٣١......................................................: مــد العــوض- ٢
 ٣٢....................................:تـنـبـيه يف الوقف على الفعل الـمنون* 
 ٣٣................:من فواتح السور)حي طهر( األلف يف هجاء األحرف اخلمسة - ٣
 ٣٣......................................................: مـد الصلة الصغرى- ٤

 ٣٤.....................................:اهلاءات اليت ال صلة فيها ستة: تـنـبـيـه
 ٣٥.......................................................:الـمد الفــرعي: ثانيـاً
 ٣٥.....................................................: الـمد الواجب املتصل-أ 

 ٣٦....................................................: الـمد اجلائز املنفصل-ب 
 ٣٦................................................: مـد الصــلة الكربى-جـ 

 ٣٧......................................:الـمد الفرعي الذي سببه السكون: ثانيـاً
 ٣٧...................................................: الـمد العارض للسكون-١
 ٣٨.............................................................: مـد اللـني- ٢

 ٣٨.............................: الـمد الذي سكونه أصلي وهو الـمد الالزم-ب 
 ٣٨.....................................................:الـمد الالزم الكلمي: أوالً

 ٣٩...........................مالحظة فيما لو سبقت مهزة االستفهام مهزة أل التعريف
 ٤٠......................................................:الـمد الالزم احلريف: ثانياً

 ٤١......................................:لسوراحلروف اهلجائية اليت نزلت يف فواتح ا
 ٤٢.................................................األلفات اليت تثبت وقفاً وتسقط وصالً
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 ٤٤...............................................حذف حرف الـمد اللتـقاء الساكنني
 ٤٥...........................................................خمــارج احلـــروف

 ٤٩..................................................................تـنـبـيهــات
 ٤٩...........................................................: معرفة خمرج احلرف-١
 ٤٩................................................: خمارج احلروف احملققة واملقدرة-٢

 ٥٠..........................................................صفــات احلـــروف
 ٥٠................................................):الذاتية(الصفــات الالزمة : أوالً

 ٥٤...........................................مايتطلبه كل حرف من الصفات: مالحظة
 ٥٥..............................جدول يف خمارج احلروف وصفاا حسب الترتيب اهلجائي

 ٥٨..........................................):الزائدة(ات العــارضة الصفــ: ثانياً
 ٥٨....................................................:التفخيــم والترقـــيق

 ٥٩.......................................................:تفخيم الراء وترقيقه: أوالً
 ٦١.........................................................: تفخيم الراء املتطرف-د 

 ٦١........................................................: ترقيق الراء املتطرف-هـ 
 ٦٢.........................................................:تنبيه على الراء املتطرف

 ٦٢....................................................:تفخيم الالم وترقيقه: ثانيـاً
 ٦٣.....................................................:تقخيم األلف وترقيقه: ثالثاً

 ٦٣..............................................:تفخيم الغنــة وترقيقهــا: رابعاً
 ٦٤......................................................اإلدغــــام وأقســـامه

 ٦٤.............................................................:اإلدغام الكبري املتماثل
 ٦٥..........................املتماثل واملتجانس واملتقارب: نواعه الثالثةاإلدغام الصغري بأ

 ٦٨............................................................:اإلدغــام الناقص
 ٦٩.................................................................:اإلدغام الكامل

 ٧٠...........................................................هـمـــزة الوصــل
 ٧٠........................................................: مهزة الوصل يف احلرف-أ 

 ٧٠.......................................................: مهزة الوصل يف االسم-ب 
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 ٧١......................................................: مهزة الوصل يف الفعل-جـ 
 ٧٢.......................................................:حركات مهزة الوصــل* 

 ٧٣............................................:حتريك احلرف الساكن قبل مهزة الوصل
 ٧٥.................................................تنبيهــات مهمة تتعـلـق بالتالوة

 ٧٥..................................................................:التنبيــه األول
 ٧٦..............................................................:التنبيــه الثــاين

 ٧٦.................................................................:التنبيـه الثـالث
 ٧٦....................................................................: اإلمالــة-
 ٧٧..............................................................: التســهيــل-

 ٧٧......................................................................:التنبيه الرابع
 ٧٨........................................................................تنبيهات مهمة

 ٧٨....................................................تتعلق مبفسدات التالوة ومكروهاا
 ٨١...................................................................الـــوقــف

 ٨١..........................................................:الوقف االضطراري: أوالً
 ٨١.......................................................:الوقف على تاء التأنيث* 

 ٨٤...........................................:الـمقـطــوع والـموصــول
 ٨٦..................................................: أَيـــه  الوقف على -

 ٨٦......................................:ارورالوقف على الالم املنفصلة عن االسم 
 ٨٧...........................................................:الوقف االختياري: ثانياً
 ٨٧...............................................................: الوقف اجلائز-أ 

 ٨٨..............................................:ف الـممنـــوع الوقـ-ب 
 ٩١.......................................................................االبـتــداء

 ٩١.......................................................:االبتداء اجلائز: القسم األول
 ٩٢......................................................:االبتداء املمنوع: سم الثاينالق

 ٩٤......................................................................الســـكت
 ٩٥................................................حبث يف الروم واِإلشـمـام واِإلسكان
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 ٩٥.......................................................................:الروم: أوالً
 ٩٥..................................................................:حاالت الروم

 ٩٦..................................................................:اإلشمـام: ثانياً
 ٩٦.............................................................:حاالت اإلشـمام

 ٩٧..............................................أوجـه الوقف بالروم واإلمشام واإلسكان
 ٩٩...................................................:مالحظات تتعلق بالروم واإلمشام

 ١٠١.........................................................تســـويـة الـمد ود
 ١٠١.........................................:القسم األول ـ للهمز، املنفصل واملتصل

 ١٠٤...........................................:للسكون، العارض واللني: القسم الثاين
 ١٠٥...........................................................:الوقف على العارضني

 ١٠٥.......................................................:الوقف على اللِّـيـنـني
 ١٠٧...................................................................اخلــاتــمة

 ١٠٨............................................................................الفهرس
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