
 املخترص املفيد
يف أحكام التالوة والتجويد

 تأليف
 عيل اخلفاجي



هوية الكتاب
إسم الكتاب..املخترص املفيد يف أحكام التالوة والتجويد

التأليف..................................عيل اخلفاجي

اإلخراج الفني....................جمتبى مكي العصامي

النارش............................شعبة املدارس الدينية

الطبعة...................... األوىل1443هــ -2021م



3 ..................................................... املخترص املفيد يف  أحكام التالوة والتجويد

املقدمة
حيم محِن الرَّ بِْسِم اهلل الرَّ

ٍد  املصطفى األجمِد حمُمَّ نبيِّنا  ـِه  اللَّ التَّسليِم عىل خرِي خلِق  الِة وأزكى  الصَّ وأفضُل 
رُهْم تطهريًا، رياُض  ْجَس وطهَّ وأهِل بيتِه الطيِّبنَي الطاهريَن، الَّذيَن َأْذَهَب َعنُهُم الرِّ

الَعْدِل وُغْدرانِه، وِعْدُل الكتاِب وُترُجانِه. 

وطِْبَق  الَعربيَِّة  قواعِد  ِوْفَق  الكريِم  القرآِن  قراءَة  َيروُم  وَمْن  العلِم  َيَدْي طلبِة  بني 
ُم بني أيديكم)املخترُص املفيُد يف أحكاِم التالوِة والتجويد(؛ لينتفَع  قواعِد التَّجويِد ُنقدِّ
بِه اجلميُع، آملنَي ِمَن املعلِّمنَي واملعلِّامِت أن ُيوُلوْا للجانِب التَّطبيقيِّ ِضْعَف ماُيوُلوَنُه 
لَِتُصحَّ  قراءهتم؛  بتصحيِح  فيبتدئوْا  اآلَخريَن  تعليِم  يف  ُجوْا  ويتدرَّ  ، النَّظريِّ للجانِب 
وْا املطالَب، بعيدًا عِن االختالِف يف املذاهِب، فام ورد من اختالٍف  صالهُتُم، وُيَيسِّ
اللَّحِن  الوقوِع يف  جتنُُّب  القراءِة  ِة  ِصحَّ واألهمُّ يف  الُتُه،  ُمفصِّ له  التجويِد  علامِء  عند 
ـَه  تعاىل  اجليلِّ املـُخالِف ملا هو مقروٌء من تغيرِي البِنْيِة أواإلعراِب أوالكلمِة، سائلني اللَّ

ُه ويلُّ التوفيق. رِي عىل َهْديِه، إنَّ َد ُخطاُكم للسَّ َر بصاِئَرُكم بنور ِكتابِه، وُيسدِّ أن ُينوِّ

                                                                                                                 عيل اخلفاجي
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أحاديث رشيفة يف فضل القرآن الكريم
ورد يف َفْضِل الُقرآِن وَفْضِل قراَءتِه رواياٌت رشيفٌة، منها ما رواُه أبو ذر الغفاري 
ُه قال: دخلُت عىل رسول اهلل وهو يف املسجد، قلُت يارسوَل  رضواُن اهلل عليه أنَّ
ُه رأُس األمِر كلِّه(، قلُت: ِزْدين، قال:)عليَك  اهلل َأوصني، قال:)ُأوصيَك بتقوى اهلل فإنَّ
امِء ونوٌر لَك يف األرض())(.  ُه ذكٌر لَك يف السَّ بتالوِة الُقرآِن، وذكِر اهلل عزَّ وجلَّ كثريًا، فإنَّ
ويف حديٍث طويٍل عن رسول اهلل وهو ُيويص به سلامَن الفاريسَّ رضواُن اهلل عليه 
محِة، وخلَق اهللُ بكلِّ حرٍف  قال:)ياَسلامُن املؤمُن إذا قرَأ الُقرآَن َفتَح اهللُ عليِه أبواَب الرَّ
الِعْلِم أحبُّ  ِم  تعلُّ ُه ليَس يشٌء بعد  القيامِة، وإنَّ لُه إىل يوِم  ُيسبُِّح  َمَلكًا  َفِمِه  خيرُج من 
إىل اهلل من قراءِة الُقرآِن، وإنَّ أكرَم العباِد إىل اهلل بعد األنبياِء العلامُء ُثمَّ محلُة الُقرآن، 
وَن  ُقبورهم مع األنبياِء، ويمرُّ نيا كام خيرُج األنبياُء، ويـُحَشوَن من  الدُّ خيرُجوَن من 
وحامِل  العلِم  لطالِب  فطوبى  األنبياِء،  ثواَب  ويأخُذوَن  األنبياِء،  مع  اِط  الرصِّ عىل 

ف())(. الُقرآِن ممَّا هلم عند اهلل من الكرامِة والشَّ

وعن اإلماِم الصادِق: )النَّظُر يف الُقرآِن عبادٌة()3(.

))( اخلصال، للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي،  ج/)، ص/5)5 - دار التعارف- 
ث الشيخ حممد باقر املجليس، ج/)9، ص/9)، ح)8)(.  ))( بحار األنوار،  للمحدِّ

)3( األصول من الكايف، للمحدث الشيخ حممد بن يعقوب الكليني، ج/) ص/ 640. 
ل والتدبُّر، واالستمتاع بنُكات الُقرآن، وإشاراته، ودقائقه.    وال خيلو أن يكون أحد معاين النظر: التأمُّ
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ما جيُب عىل القارئ من آداب
هناك ُجلٌة من اآلداِب ينبغي مراعاهُتا حاَل الرشوِع بتالوِة الُقرآِن الكريِم، بعُضها 
وَمن  مستمعه،  عىل  أيضًا  جتري  وهي  مكروٌه،  وبعُضها  ُمستحبٌّ  وبعُضها  واجٌب 

يتداوُل بيَعُه ورشاَءُه وَحَْلُه، منها: 

ياَء، فذلك يـَْحبُِط َعَمَلُه.  مَعَة والرِّ )-اإلخالُص هلل تعاىل، فال يطلُب القارُئ السُّ

رًا من احلدِث األصغِر فضاًل عن األكرِب، فبدونِه ال جيوُز ملُس  )-أْن يكوَن ُمتطهِّ
حروِف الُقرآِن الكريم.

ر())(. قاَل أمرُي املؤمننَي:)ال يقرُأ الَعبُد الُقرآَن إذا كاَن عىل غرِي طهوٍر حتى يتطهَّ

توقرَيُه  عليه  جيُب  بل  الكريِم،  الُقرآِن  لُقدسيَِّة  اهلتَك  ُيسبُِّب  بِفْعٍل  اليقوَم  3-أْن 
وإظهاَر قدسيَّتِه بالِفْعِل، كرفِع النَّجاسِة فورًا إْن وقعْت عليه.

َس جيُب إزالتها  د الفقهاُء عىل ُحرمِة تنجيِس خطِّ وورِق الُقرآِن، وإذا تنجَّ وقد أكَّ
النَّجِس، وإْن كاَن حرفًا واحدًا، وإبعادِه عن أيدي  الُقرآن باحلرِب  فورًا، وحيرُم كتابة 
سيهتُكُه  أنَُّه  د  تأكَّ إذا  العدوِّ  بيِد  أو  َهْتكًا،  ُيوِجُب  ذلك  كان  إذا  واملجانني  األطفاِل 

بحرٍق ونحوه.

))( اخلصال، ج/) ص/74) -دار التعارف-
ِريَن﴾التوبة/08). ـُه حُيِبُّ امْلُطَّهِّ  والطهارة يف اللغة: النظافة، النزاهة، النقاء، الرباءة، يقول تعاىل:﴿َواللَّ

 واملقصود بالطهارة، إْن كانت ظاهرية، فهي للبدن واللِّباس، ومنها طهارة الفم: أي نظافته، أما الطهارة 
وح، وُخلّوها من الذنب والرشك الذي يكتسبه  الباطنية: فهي الطهارة املعنوية التي ُيقصُد هبا طهارة الرُّ

اإلنسان بقلبه وجوارحه.
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ما ورد من ُمستحبَّات
ُب هبا اإلنساُن إىل  ربِّه. )-الوضوُء؛ ألنَّ التالوَة من العباداِت التي يتقرَّ

)-أْن يكوَن القارُئ عىل َهْيأِة األدِب والَوقاِر مع كتاِب اهلل تعاىل، فيجتنَُّب اللَّغَو 
واللَّهَو والَعَبَث، واحلديَث اجلانبيَّ البعيد عن أغراِض التالوِة وآداهبا.

َوَأْنِصُتوْا  َلُه  َفاْسَتِمُعوْا  اْلُقْرآُن  ُقِرَئ  تعاىل:﴿َوإَِذا  قال  واإلنصاُت،  3-اإلستامُع 
ُكْم ُتْرمَحُوَن﴾األعراف/04) . َلَعلَّ

فقد ورد  اإلنساُن يف عباداته،  إليه  ُه  يتوجَّ ا أرشُف مكاٍن  القبلِة؛ ألنَّ 4-استقباُل 
استحباُب االستقباِل يف قراءِة الُقرآِن والدعاِء، منها عن النَّبيِّ األعظم:)إنَّ لكلِّ 

فًا، وإنَّ أرَشَف املجالِس ما اْسُتقبَِل به القبلة())(. يشٍء رَشَ

واك، قال:)نظِّفوْا طريَق الُقرآن، قيَل يا رسوَل اهلل: وما طريُق  5-استعامُل السِّ
واُك فيه عُش ِخصاٍل: َمطهرٌة للفم، َمرضاٌة  الُقرآن؟ قال: أفواُهُكم( وعنه، قال:)السِّ
وُيبيُِّض  احَلْفَر،  وُيذهُب  نَِّة،  السُّ من  وهو  ضعفًا،  َسبعنَي  احلَسنات  ُيضاعُف   ، للربِّ

ي الطعاَم())(. األسناَن، وَيُشدُّ اللِثََّة، ويقطُع البلغَم، وُيذهُب بغشاوِة البرِص، وُيشهِّ

ـِه  6-االبتداُء باالستعاذِة، ملا ورد يف اآلية الكريمة:﴿َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاللَّ
ِجيِم﴾النحل/98 )3(. ْيَطاِن الرَّ ِمَن الشَّ

7-قراءُتُه باحلُزن، فعن الصادق:)إنَّ الُقرآَن َنزَل باحُلزِن فاقرُؤوُه باحُلزن()4(. 

))( ميزان احلكمة، للشيخ حممد الريشهري، ج/) ص/0)5.
ن وتنخُر أصوله. فرة التي تعلو جدار السِّ ))( اخلصال، ج/) ص/449، واحلفر: هو الصُّ

)3( الفعل)استعذ(أمر إرشادي، يراد به االستحباب.
قَّة. )4( األصول من الكايف ج/) ص/640، واملراد باحلزن-يف أحد معانيه- الرِّ
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ما ورد من مكروهات
ُذوْا  َ ُسوُل َيا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اتَّ )-هجراُنُه برتِك تعاُهِد قراءته، قال تعاىل:﴿َوَقاَل الرَّ

َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا ﴾الفرقان/30 .

)-مسُّ الـُمْحِدِث باحلَدِث األصغِر أو األكرِب جللِد املصحِف أو ورقه دوَن كتابته 
ن قرأ الُقرآَن وهو  وخطِّه، ويدلُّ عليه موّثقة أيب بصري قال:)سألُت أبا عبد اهلل عمَّ

عىل غرِي وضوٍء قال: ال بأَس واليُمسَّ الكتاَب())(.

دوق رواية عن أمري املؤمنني، أنه  3-قراءُتُه يف أحواٍل مكروهٍة، كام أورد الصَّ
واجُلنُُب  ِم،  احلامَّ ويف  الكنيِف،  ويف  والساجُد،  الراكُع  الُقرآَن:  اليقرُؤوَن  قال:)سبعٌة 

والنَُّفساُء واحلائُض(.

املصحَف  حيمُل  وهو  جيتنبها،  أْن  للمسلم  ينبغي  التي  املكروهات  ومن   -4
الرشيَف: اصطحاُبُه إىل اخلالء والقراءة فيه، فقد روى احلمريي يف ُقرب اإلسناد عن 
جِل جُيامُع ويدُخُل  الرَّ عيلِّ بن جعفر عن أخيه اإلمام  الكاظم، قال:)سألُتُه عن 

الكنيَف وعليه اخلاتُم فيه ذكُر اهلل أو يشٌء من الُقرآن، َأيْصُلُح ذلك؟ قال: ال())(.

إىل اخلالء ومعه خاتٌم عليه  يدُخَل  أْن  للرجل  دوق:)وال جيوُز  الصَّ الشيخ  وقال 
اسُم اهلل أو مصحٌف فيه الُقرآن، فإْن َدخَل وعليه خاتٌم عليه اسُم اهلل فليحّولُه عن يده 

الُيرسى إذا أراد االستنجاء()3(. 

))( املصدر السابق، ج/) ص/655.
))( املرشد الوجيز لقراء كتاب اهلل العزيز، للمريزا حمسن آل عصفور، ص/5)، املطبعة العلمية-قم-

)3( من ال حيرضه الفقيه، للشيخ الصدوق، ج/) ج/8)، مؤسسة األعلمي-بريوت-
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أقسام التجويد ومتعلقاته
ينقسُم التَّجويُد عىل قسمني: 

علمي: وهو معرفُة القواعِد والضوابِط واألحكاِم التي وضعها علامُء التَّجويد.

دة.  وعميل: وهو تطبيُق هذه القواعد، وذلك بنطق احلروف والكلامت الُقرآنية جُموَّ

به  فرُياد  َتْرتِياًل﴾املزمل/4،  اْلُقْرآَن  ِل  تعاىل:﴿َوَرتِّ قوله  الذي ورد يف  تيُل  الرتَّ أما 
ٍل وانتظاٍم، قال تعاىل:﴿َوُقْرآنًا َفَرْقنَاُه لَِتْقَرَأُه َعىَل النَّاِس َعىَل ُمْكٍث  القراءُة بُمْكٍث ومتهُّ

ْلنَاُه َتنِزياًلً﴾اإلرساء/06). َوَنزَّ

تيُل يف)اللغة(: مصدر رتَّل، ومن معانيه:)حسن، جيل، منتظم، متناسق(.  فالتَّ

ُل فيها، والتبينُي من غرِي بغي())(. تيُل يف)القراءة(:)الرتسُّ والتَّ

تيُل: إرساُل الكلمِة من الفِم بسهولٍة واستقامٍة())(. وورد عن الراغب قوله:)الرتَّ
بَتطبيِق  وذلك  واسعًا،  فنيًا  جماالً  يأُخُذ  ولكنَّه  للرتتيل،  مصداٌق  فهو  التَّجويُد،  أما 

ناِت والقواعِد املقررِة عند علامِء التجويد. املحسِّ

والتِّالوُة: تعني التتاُبُع يف القراءة، أي: عدُم تقطيع اجلملة عىل النحو الذي يُفكُّ 
ترابطها وسياقها.

ُظ بأسامِء احلروِف والكلامِت، أي النُّطُق هبا. أما القراءُة: فهي التلفُّ

))( لسان العرب، البن منظور األنصاري، ج/5 ص/7)) ، دار صبح.
))( معجم مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، ص/)9) -دار الكتاب العريب.
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                                مراتب التالوة، ومفهوم التتيل
للتالوة مراتُب ثالٌث، وهي: 

1-التَّحقيُق: ويكوُن لرياضِة اللِّساِن عىل إخراِج احلروِف من خمارجها، وتطبيِق 
ها بشكٍل دقيٍق. األحكاِم عىل حقِّ

الِة، وينفُع للحفِظ وإمتاِم اخلتامت. 2-احَلْدُر: وهو اإلرساُع، كام يف القراءِة يف الصَّ

اء.  ُط بني التَّحقيِق واحلَْدِر، وهو املـُختاُر عند أكثِر الُقرَّ 3-التَّدويُر: وهو التوسُّ

تيل، كام عن أمري  تيُل جيمُع كلَّ هذه املراتب، فقد ورد عنهم يف معنى الرتَّ والرتَّ
َتْرتِياًل﴾ اْلُقْرآَن  ِل  :﴿َوَرتِّ عزَّ وجلَّ اهلل  قوِل  ُسِئَل عن   أنَّ رسوَل اهلل  املؤمنني
عِر، ِقُفوْا عند عجائبه، وحّركوْا  مِل والهتّذُه هذَّ الشِّ فقال:)تثبَّتُه تثبيتًا، والتنثرُه َنْثَر الرَّ

ورِة())(.  به القلوَب، واليُكْن همُّ أحِدُكم آخَر السُّ

عر. : رسعُة القراءة، أي: ال ُتسع فيه كام ُتسُع يف قراءة الشِّ واهلذُّ

تيِل))(، نحو ماُنِقَل عنهم:  وقد اهتمَّ الفقهاُء بتعريِف الرتَّ

)هو ما زاد عىل الَقْدِر الواِجِب من التَّبيني(.املحقق الكركي يف جامع املقاصد.

)هو َتبينُي احلروِف بغرِي ُمبالغٍة(. املقدس األردبييل يف إرشاد األذهان.

)هو َتبيينُها من غرِي ُمبالغٍة(. العالمة احليلِّ يف املنتهى.

)هو َتبينُي احلروِف من غرِي ُمبالغٍة(. املحقق احليلِّ يف املعترب.

ث  الشيخ  حسني النوري، ج/) ص/89). ))( ُمستدرك الوسائل، للمحدِّ
))(  نقاًل عن املرشد الوجيز، ص/55) .
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القراءة الشعية والقراءة التجويدية
تكوُن القراءُة عىل نوعني: 

ِة  صحَّ أرساُرُهم(عىل  سْت  الفقهاِء)ُقدِّ فتاوى  دت  أكَّ عيُة(:  الشَّ األول:)القراءُة 
التَّجويد -ولو  ُم علم  ُيوافُق العربيََّة، وال خيلُّ بقواعدها، نحو:)جيُب تعلُّ القراءِة بام 

.)((آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي )الة إمجاالً-ألداِء فريضِة الصَّ

)جتُب القراءُة الصحيحُة بأداِء احلروِف وإخراجها من خمارجها عىل النَّحِو الالزِم يف 
، من حركة البِنْيِة  لغِة العرِب، كام جيُب أْن تكوَن َهْيأَة الكلمِة موافقًة لألسلوِب العريبِّ
وسكوهنا، وحركاِت البناِء وسكناهتا(آية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين)دام ظله())(. 

عيُة: هي التي َتُصحُّ هبا قراءُة الُقرآِن ِوْفَق عربيَّتِه، وذلك بمالحظة: فالقراءُة الرشَّ

)-عدُم تبديِل حركٍة بحركٍة أخرى، أو حرٍف بحرٍف آخر.

رج. رِج، وإثباِت مهزِة الوصِل يف الدَّ )-عدُم إسقاِط مهزِة القطِع يف الدَّ

ميس وتظهر يف احلرف القمري. ُم الساكنُة يف احلرف الشَّ 3-أْن ُتدغَم الالَّ

زم واملتصل(. 4-أْن اليقرُصَ املدُّ الطبيعي عن مقداره، و رعاية املد الطويل)الالَّ

5-عدُم تشديد املخفف أو ختفيف املشدد.

6-عدُم تسكني املتحرك أو حتريك الساكن.

ِة، وما تتطلبُه  ناِت التَّجويديَّ ُة(: هي التي َتشتِمُل عىل املحسِّ الثاين:)القراءُة التَّجويديَّ

من تطبيٍق فنيٍّ خيضُع ألصوٍل أدائيٍة ُمؤثَّرٍة عىل سمِع اإلنساِن ووجدانِه.

))( منهاج الصاحلني)العبادات(: مسألة/ ) ص4)).
))( منهاج الصاحلني)العبادات(مسألة/606 -طبعة النجف األرشف-
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                                           سجود التالوة
جدُة بني َعزيمٍة وُرخصٍة، وذلك  يف آياِت الُقرآِن الكريِم مواضُع ُذكرْت فيها السَّ
الواجبُة  أما  مسنونٌة،  والباقيُة  واية،  للرِّ واجبٌة  منها  أربعٌة  موضعًا،  َعرَشَ  مخسِة  يف 
اإلمام  عن  ورد  العلق(كام  النَّجم،  لت،  ُفصِّ جدة،  وهي:)السَّ األربُع،  العزائُم  فهي 
إْن  باخَليار  قال: وأنَت يف غريها  أْن  أربٌع..إىل  الُقرآِن  الباقر:)العزائُم من سجوِد 

ِشْئَت فاْسُجْد وإْن ِشْئَت فال َتْسُجْد())( .

اهلل  عبد  أيب  فعن  والتكبرُي،  واالستقباُل  الوضوُء  ُجوِد  السُّ هذا  يف  ُيشرتُط  ال  كام 
ادق قال:)إذا قرأَت شيًئا من العزائِم التي َيسُجُد فيها، فال ُتكبِّ قبل ُسُجودك،  الصَّ
تنزيل، ووالنَّجم،  ولكْن ُتكبِّ حني ترفُع رأَسَك، والعزائُم أربٌع: حم السجدة، وأملْ 

واقرْأ باسم ربِّك())(. 

ا،  ا حقًّ ُه كان يقول:)الإله إالَّ اهللُ حقًّ ادِق أنَّ كُر، كام عن الصَّ وُيستحبُّ فيه الذِّ
ا،  ا، سجدُت لك ياربِّ تعبًدا ورقًّ الإله إالَّ  اهللُ إيامنًا وتصديقًا، الإله إالَّ اهللُ عبوديًة وِرقًّ

.)3( الُمستنكفًا والُمستكبًا، بل أنا عبٌد ذليٌل خائٌف مستجرٌي(ثم يرفُع رأَسُه وُيكبِّ

لت/آية37، فقد ورد اخلالُف فيه بني العلامء، هل  أما املوضُع الذي يف سورة ُفصِّ
اُه َتْعُبُدوَن﴾أم إىل اآلية:﴿َوُهْم ال َيْسَأُموَن﴾فمنهم من ذهب إىل  هو إىل:﴿إِن ُكنُتْم إِيَّ

اُه َتْعُبُدوَن﴾.  أنا إىل:﴿َوُهْم ال َيْسَأُموَن﴾أما علامُؤنا فقد ذهبوا إىل:﴿إِن ُكنُتْم إِيَّ

                                                 

))( ُمستدرك الوسائل، ج/) ص/0)3 .
))( األصول من الكايف ج/3 ص/7)3.

ث الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل،  ج/6 ص/45). )3( الوسائل، للمحدِّ
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استفتاح التالوة
   االستعاذة والبسملة

الُقرآِن  بتالوِة  الرشوِع  عند  مطلوبٌة  االستعاذَة  أنَّ  عىل  الُعلامُء  اتَّفَق  االستعاذُة: 
ِجيِم﴾ الرَّ ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  ـِه  بِاللَّ َفاْسَتِعْذ  اْلُقْرآَن  ــَرْأَت  َق تعاىل:﴿َفإَِذا  قولِه  بمقتىض 
هَتيئِة  لغرض  الشيطان؛  من  باهلل  ُمستعيذًا  للتالوِة  القارُئ  يتهيَُّأ  فبها  النَّحل/98، 
ِر والتفاعِل، فقد يكوُن اإلنساُن الهجًا بذكره جلَّ وعال، ولكن قلبُه ساٍه  األجواِء للتأثُّ
تَِك ألُْغِوَينَُّهْم  غافٌل واقٌع يف وساوِس الشيطاِن، فقد قال تعاىل حكايًة عنه:﴿َقاَل َفبِِعزَّ
 نبيَّه ُسبحانه  أمَر  وقد   ، اْلـُمْخَلِصنَي﴾ص/)83-8  ِمنُْهُم  ِعَباَدَك  َأمْجَِعنَي*إاِلَّ 
بِّ  اْلَفَلِق﴾و﴿َوُقل رَّ َأُعوُذ بَِربِّ  النَّاِس﴾و﴿ُقْل  َأُعوُذ بَِربِّ  باإلستعاذِة، فقال:﴿ُقْل 

وِن﴾املؤمنون/98-97. َياطنِِي*َوَأُعوُذ بَِك َربِّ َأْن َيُْضُ َزاِت الشَّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َهَ

يقوُل الشيخ الطربيس:)وتأويُلُه: استعْذ باهلل من َوْسَوسِة الشيطاِن عند قراءتك؛ 
لَِتْسَلَم يف التالوِة من الَزَلِل، ويف التأويِل من اخلَطل())(.

الطويس يف اخلالف  الشيخ  ُنِقَل عن  فقد  أو مستحبٌة،  واختلفوا يف كونا واجبٌة 
اإلجاُع عىل استحباهبا، ويف جممع البيان، قال:)واإلستعاذُة عند التالوِة ُمستحبٌَّة غرُي 

الة())(. الة وخارِج الصَّ واجبٍة بال خالٍف يف الصَّ

حيُث  من  اء  الُقرَّ جلميع  املـُختاَر  اجلــزري:)إنَّ  ابن  قال  كام  صيغتها  يف  واملختاُر 

يطاِن الرجيِم()3(، وهي ماأفادتُه آيُة النحل/99. واية: أعوُذ باهلل من الشَّ الرِّ

))( جممع البيان، للشيخ الطربيس، ج/6 ص/98)، واخلطل: الكالم الفاسد أو املتناقض واملضطرب.
))( نفس املصدر ج/6 ص/98).

)3( النرش يف القراءات العرش،  للحافظ حممد بن حممد اجلزري الشافعي، ج/) ص/)9).
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أحكام النون الساكنة والتنوين
وهي تنقسُم عىل أربعة أقسام:  )-اإلظهار    )-اإلدغام    3-اإلخفاء    4-القلب

اإلظهار
اإلظهاُر)لغة(: البياُن أو التَّبينُي.

و)اصطالحًا(: إخراُج كلُّ حرٍف من خمرجِه عىل حالتِه الطبيعيِة) وهو األصل(.

اكنِة والتَّنويِن إذا جاء بعدمها أحد أحرِف احلْلق وهي: ومنه: إظهاُر النُّوِن السَّ

)ء.هـ.ع.ح.غ.خ(وألجل احلفظ؛ فهي جمموعة يف أوائل الكلامت اآلتية: 

.)                                       )أخي َهاَك ِعْلاًم َحاَزُه َغرُي َخارِسٍ

والتَّنويُن: هو نوٌن ساكنٌة تلَحُق آخَر االسِم النَّكَرِة لفظًا وتفارُقُه خطًا.

التَّنويُن يف  أما  السكون( داللة عىل اإلظهار،  املظهرة)عالمة  النُّون  وُترَسُم فوق 
تني)ضمة،  هذه احلال، فرُيسُم تنويُن الفتح بـ)فتحتني متوازيتني( وتنويُن الضمِّ بـضمَّ

وضمة  فوقها مقلوبة(، وتنويُن الكسبـ)كستني متوازيتني(.

اكنِة والتَّنويِن عندها؛  السَّ النُّوِن  ى أحرُف احلْلِق بأحرِف اإلظهاِر؛ لظهوِر  وُتسمَّ
بَسَبِب ُبعِد خمرِج النُّوِن عنها، فالنوُن خترُج من طرِف اللِّساِن مع لِثَِّة األسنان العليا، 
وأحرِف اإلظهاِر خترُج من احلْلق، فهي بعيدٌة، فال يسوُغ معها اإلدغاُم وال اإلخفاُء 

وال القلُب، سواٌء كانت هذه األحرف معها يف كلمٍة واحدٍة أو واقعة بعدها.
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وهذه بعُض األمثلة لتطبيق حكم اإلظهار: 
عند التَّنوين نون ساكنة بني كلمتني نون ساكنة يف كلمة احلرف

﴿َوَجنَّاٍت َأْلَفافًا﴾ ﴿َمْن آَمَن﴾ ﴿َوَينَْأْوَن﴾ ء

﴿َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد﴾ ﴿إِْن َهَذا﴾ ﴿ِمنُْهْم﴾ هـ

﴿َسِميٌع َعلِيٌم﴾ ﴿ِمْن َعَلٍق﴾ ﴿َأْنَعْمَت﴾ ع

﴿ِمْن َحكِيٍم مَحِيٍد﴾ ﴿َوِمْن َحْيُث﴾ ﴿َواْنَحْر﴾ ح

﴿َعِزيٌز َغُفوٌر﴾ ﴿ِمْن ِغْسلنٍِي﴾ ﴿َفَسُينِْغُضوَن﴾ غ

ٌة﴾ ٌة َخاِسَ ﴿َكرَّ ﴿َمْن َخاَف﴾ ﴿َواْلـُمنَْخنَِقُة﴾ خ
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اإلدغام
ء.  ِء يف الشَّ اإلدغاُم)لغة(: إدخاُل الشَّ

دًا  ٍك، بحيُث يصريان حرفًا واحدًا مشدَّ و)اصطالحًا(: إدخاُل حرٍف ساكٍن بُمتحرِّ
من جنس الثاين، وذلك ألجل التخفيف، حيُث يرتفُع اللِّساُن هبام ارتفاعًة واحدًة، 

اكنة والتَّنوين بأحرف ُجعْت يف كلمة)َيرُمُلون(. ويقُع يف نحو إدغام النُّون السَّ

وينقسُم عىل قسمني: 

إدغاٌم بُغنَّة: ويقُع يف بعض أحرفه وهي)ي.و.م.ن(جمموعة يف)ُيومن(حيُث تبقى 
الُغنُّة يف حال اإلدغام، لذا ينبغي إعطاُؤُه زمنًا بمقدار حركتني.

ي كاماًل؛ لَذهاِب الُغنَِّة؛ بَسَبِب الُقرِب  وإدغاٌم بال ُغنَّة: ويقُع يف حريف)ل. ر( وُسمِّ
ديِد ملخرِج النُّوِن منهام. الشَّ

والفم(. األنف  بني  اخليشوم)فتحة  من  خترُج  للنُّون،  الزمٌة  صفٌة  هي  والُغنَُّة: 
كوِن؛ لتدلَّ عىل اإلدغام، أما شكُل التَّنوين  اكنِة عالمُة السُّ والُترسُم فوَق النُّوِن السَّ
بـ)ضمتني  الضم  وتنويُن  متتاليتني(  بـ)فتحتني  الفتح  تنويُن  فرُيسُم  احلال  هذه  يف 

سِم يكوُن يف اإلخفاء. متتاليتني( وتنويُن الكس بـ)كستني متتاليتني(، ومثُل هذا الرَّ

ُة عىل احلرف املدغم فيه، وال ُترسم يف  وللداللة عىل اإلدغام الكامل ُترسُم الشدَّ
اإلدغام الناقص؛ لتدلَّ عىل أنَّ اإلدغاَم ناقٌص لبقاء الُغنَّة.

وال حيصُل هذا اإلدغاُم إالَّ يف كلمتني، لذا ُيستثنى ما وقع يف كلمة واحدة، نحو: 
ْنيا(؛ ألنَّ َهْيأَة الكلمِة يف هذه احلال تشتبُه بامُلَضعَّف، وهو:  )ُبنْيان. ِصنْوان. ِقنْوان. الدُّ

رت أحد حروفه  األصلية. الذي تكرَّ
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كِيِم﴾ و﴿ن َواْلَقَلِم﴾مراعاًة  وُيستثنى أيضًا من اإلدغام نون﴿يس * َواْلُقْرآِن احْلَ
، يعني: وإْن اتَّصلْت النوُن الساكنُة لفظًا ووَجَب إدغاُمها، فهي  لالنفصال احلُكميِّ
وِر، والنُّوُن فيها حرُف هجاٍء  ا أسامٌء ألحرٍف ابتدأْت هبا بعُض السُّ ُمنفصلٌة ُحكاًم؛ ألنَّ

ى هبا، وليست حرُف بناٍء نبني منها كلمة. نتهجَّ

كام ُيستثنى إدغاُم النُّوِن  يف قوله تعاىل:﴿َوِقيَل َمْن َراٍق﴾القيامة/7)؛ ملا فيها من 
ُح ذلك، كام يف اجلدول اآليت:  كِت املانِع لإلدغاِم، واألمثلُة ُتوضِّ السَّ

عند التَّنوين اكنة عند النُّون السَّ احلرف

﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ﴾ ﴿إِن َيُكن﴾ ي

يٌد﴾ ِ ﴿ُقْرآٌن جمَّ اٍء﴾ ﴿ِمن مَّ م

﴿َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ ﴿ِمن َواٍل﴾ و

﴿َخرْيٌ نُُّزالً﴾ ﴿ِمن نَّاِر﴾ ن

وهذه بعُض األمثلة عىل اإلدغام الكامل:
عند التَّنوين اكنة عند النُّون السَّ احلرف

﴿ِمن لَُّدنَّا﴾ ﴿ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي﴾ ل
ُسوُل اللَّـِه﴾ ٌد رَّ ﴿ُمَمَّ بَِّك﴾ ﴿ِمن رَّ ر
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اإلخفاء
رت. اإلخفاُء)لغة(: السَّ

اإلظهاِر  بني  صفٍة  عىل  التَّشديد،  عن  عاٍر  ساكٍن  بحرٍف  النُّطُق  و)اصطالحًا(: 
واإلدغاِم، مع بقاِء الُغنَِّة، فال هو تقارٌب شديٌد وحيصُل منه اإلدغاُم وُينتُج التَّشديد، 
من  خترُج  وال  والتَّنوين،  اكنة  السَّ النُّون  خُتفى  لذا  اإلظهار،  ويقتيض  تباعٌد  هو  وال 
حروف  من  تدرجيًا  ويقرتُب  إخفائها،  حاَل  سائبًا  اللِّساُن  يكوُن  حيُث  ُمعتمدها، 

اإلخفاء، بزمٍن مقداُرُه حركتان، ويبقى صوهتا)الُغنَّة( خيرُج من اخليشوم.

ذكرها  التي  الكلامت  هذه  أوائل  يف  حرفًا(واقعٌة  عرَش  اإلخفاء)مخسَة  وحروُف 
اجلمزوريُّ يف حتفته:

َظاملِاِصْف َذا َثنا َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد َساَم َضــْع  ُتــًقــى  يف  ِزْد  َطــيِّــبــًا  ُدْم 

ويقُع اإلخفاُء يف األمثلة اآلتية: 
عند التَّنوين

)و يكون بني كلمتني(

اكنة عند النُّون السَّ

)بني كلمتني(

اكنة عند النُّون السَّ

)يف كلمة واحدة(

حرف 
اإلخفاء

﴿َعَماًل َصاحِلًا﴾ ﴿َعن َصالهِتِْم﴾ ص ﴿َأنِصُتوْا﴾
﴿َيتِياًم َذا﴾ ﴿َمن َذا الَِّذي﴾ ﴿ُمنِذٌر﴾ ذ

﴿َأْزَواجًا َثالَثًة﴾ ﴿ِمن َثَمَرٍة﴾ ﴿َمنُثورًا﴾ ث
﴿كَِرامًا َكاتِبنَِي﴾ ﴿َمن َكاَن﴾ ﴿ُمنَكُروَن﴾ ك

﴿ُرَطبًا َجنِّيًا﴾ ﴿َأن َجآَءُكْم﴾ ﴿َزنَجبِياًل﴾ ج
﴿َبْأٌس َشِديٌد﴾ ﴿َفَمن َشِهَد﴾ ﴿َأنَشَأُكْم﴾ ش
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﴿ُكُتٌب َقيَِّمٌة﴾ ﴿ِمن َقْبُل﴾ ﴿َينَقلِْب﴾ ق
﴿َقْوالً َسِديدًا﴾ ﴿ِمن َسَعتِِه﴾ ﴿َأنَساَب﴾ س

﴿َدّكًا َدّكًا﴾ ﴿ِمن َدآبٍَّة﴾ ﴿َأنَدادًا﴾ د
ابًا َطُهورًا﴾ ﴿رَشَ ﴿ِمن َطيَِّباِت﴾ ﴿َفانَطَلُقوْا﴾ ط

﴿َنْفسًا َزكِيًَّة﴾ وٍم﴾ ﴿ِمن َزقُّ ﴿َتنِزيٌل﴾ ز
﴿َخالِدًا فِيَها﴾ ﴿َفإِن َفآُءوْا﴾ ﴿األنفال﴾ ف

﴿َجنَّاٍت جَتِْري﴾ ﴿ِمن ُتَراٍب﴾ ﴿ُكنُتْم﴾ ت
﴿ِقْسَمٌة ِضيَزى﴾ ﴿ِمن َضْعٍف﴾ ﴿َمنُضوٍد﴾ ض

﴿ظاِلًّ َظلِياًل﴾ ﴿ِمن َظِهرٍي﴾ ﴿َينُظُروَن﴾ ظ
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القلب
ِء عن وجهه))(. الَقْلُب)لغة(: حتويُل الشَّ

و)اصطالحًا(: َجْعُل حرٍف مكاَن حرٍف آخر.

اكنِة والتَّنوين إذا جاء بعدمها حرف)الباء(مع مراعاة  ويقُع هذا الَقْلُب للنُّوِن السَّ
الُغنَّة، أي: إعطاُؤها زمنًا بمقدار حركتني.

اكنة والتَّنوين ُثمَّ إطباُق الشفتني ألجل الباء  وَسَبُب الَقْلِب: ُعْسُ إظهار النُّون السَّ
النُّوِن وامليِم من  فاِت بني  الصِّ املوجوِد يف  للتَّجانِس  ميٍم؛  النُّوُن إىل  فُقلبت  مبارشًة، 

جهٍة، وبني امليِم والباِء يف املخرج. 

اكنة، و)حركة مع ميم(ألنواع التَّنوين الثالثة. وعالمُتُه: )م( فوق النُّون السَّ

فتني تدرجيًا للنُّوِن املقلبة  ، أي: إطباُق الشَّ فويُّ وجيوُز يف عملية الَقْلِب اإلخفاُء الشَّ
فتني، ثم إطباقهام ألجل الباء. أو التَّنوين مع َتْرِك َفْرَجٍة بني الشَّ

وأمثلته: 
عند التنوين بني كلمتني يف كلمة واحدة

﴿سميٌع بصري﴾ ﴿من بعد﴾ ﴿أنبياء﴾
﴿بصرٌي بالعباد﴾ ﴿أن بورك﴾ ﴿لُينبذن﴾
﴿بثمٍن بخس﴾ ﴿من بخل﴾ ﴿ُينبت﴾
﴿ذريًة بعضها﴾ ﴿من بينهم﴾ ﴿أنبئهم﴾
﴿ضالالً بعيدًا﴾ ﴿من بني﴾ ﴿أنبأك﴾

))( الَقْلُب أصحُّ من اإلقالب؛ ألنَّ اإلقالَب مصدٌر للرباعي)أقلب(، فالنحتاج هنا إىل التعدية باهلمزة.
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أسئلة وتطبيقات
س)/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

اكنة والتَّنوين مع تعاريفها، واعط لكلِّ حكٍم مثاالً؟ )-عدد أحكام النُّون السَّ

اكنة والتَّنوين عند أحرف احللق؟ )-ملاذا تظهر النُّون السَّ

3-هل تبقى الُغنَّة يف حال اإلظهار؟

ة وعدمها عىل احلرف املدغم فيه؟ دَّ 4-ماهي داللة وجود الشَّ

5-كيف يكوُن وضُع اللِّساِن يف حاِل اإلخفاء؟

اكنة والتَّنوين من اآليات الكريمة اآلتية:  س)/إستخرج أحكام النُّون السَّ
احلكماآلية الكريمةت

ُروْا آَياتِِه﴾ ص/9)) بَّ ﴿كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ

نَّا َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك﴾هود/48) ﴿ِقيَل َيا ُنوُح اْهبِْط بَِسالٍم مِّ

تِي َيا إِْبراِهيُم﴾مريم/346 ﴿َقاَل َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آهِلَ

َعْلنَاُه َرُجاًل ﴾األنعام/49 ﴿َوَلْو َجَعْلنَاُه َمَلكًا جلََّ

﴿َوَجَعْلنَا ِمن َبنْيِ َأْيِدهيِْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّدًا ﴾يس/59
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اإلدغام بحسب الصفات
األول: اإلدغاُم املـُتامثُل: وهو أن يتَّحَد احلرفاِن خمرجًا وصفًة، سواٌء كانا يف كلمة، 

م﴾النساء/78. ﴾النور/33،﴿ُيدرككُّ نَّ ﴾النحل/76،﴿ُيكرههُّ ههُّ نحو:﴿ُيوجِّ

ارهُتُم﴾،﴿ارِضب بِّعصاك﴾،﴿إذ ذََّهَب﴾، إلخ.  أو يف كلمتني، نحو:﴿فام ربحت جتِّ

الثاين: اإلدغاُم املـُتجانُس: وهو أن يتحدَّ احلرفاِن خمرجًا وخيتلفا صفًة، نحو:

)-خمرج)الطاء( و)الدال( و)التاء(، نحو: 

د×ت=)قد تَّبني(و)وقد تَّعلمون(و)حصدتُّم(.  

ت×د=)أجيبت دَّعوُتُكام(و)أثقلت دَّعوا(. 

ت×ط=)مهت طَّآئفة(و)فآمنت طَّآئفة(.  

مر/56،  طُت﴾الزُّ ط×ت=﴿َأَحطُت﴾النَّمل/))،﴿َبَسطَت﴾املائدة/8)،﴿َفرَّ
طُتْم﴾يوسف/80 ، ولكنَُّه إدغاٌم ناقٌص؛ لبقاِء أثِر اإلطباِق يف الطاء. ﴿َفرَّ

)-خمرج)الذال(و)الظاء(و)الثاء(، نحو: 

َلُموْا﴾النِّساء/64،﴿إذ ظََّلمُتم﴾الزخرف/39. ذ×ظ = ﴿إذ ظَّ

ث×ذ = ﴿يلهث ذَّلك﴾األعراف/76).

عنا﴾هود/)4. 3-خمرج )امليم(و)الباء(وذلك يف قوله تعاىل:﴿يا ُبنَيَّ اركب مَّ

الثالث: اإلدغاُم املـُتقارُب: وهو أن يتقارَب احلرفاِن خمرجًا وصفًة، نحو: 

فعُه اهللُ إليه﴾النساء/58). ﴾طه/4))،﴿بل رَّ بِّ ل×ر = ﴿َوُقل رَّ

ْم﴾املرسالت/0) .  ق×ك = ﴿َأمَلْ َنْخُلقكُّ
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أسئلة وتطبيقات
س)/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

فات، واعِط لكلِّ واحٍد مثاالً؟ )-عدد أنواع اإلدغام بحسب الصِّ

)-اعط ثالثة أمثلة عىل إدغام املتامثلني؟

3-اعط ثالثة أمثلة عىل إدغام املتقاربني؟

4-اعط ثالثة أمثلة عىل إدغام املتجانسني ناقصًا؟

5-اعط ثالثة أمثلة عىل إدغام املتجانسني كامالً؟

س)/استخرج نوع اإلدغام من اآليات الكريمة اآلتية: 
نوع اإلدغاماآليــة الكريمــةت

آئِيَل﴾ الصف/4)) آئَِفٌة ِمن َبنِي إِْسَ ﴿َفَآَمنَت طَّ

﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن﴾البقرة/85))

ههُّ اليأِت بخرٍي﴾النحل/376 ﴿أينام ُيوجِّ

طُتْم يِف ُيوُسَف﴾يوسف/480 ﴿َوِمن َقْبُل َما َفرَّ

بِّ ِزْدين ِعلاًم﴾طه/4))5 ﴿وقل رَّ
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املد، رشوطه وأقسامه
يادة. )لغة(: ُمطلُق الزِّ املدُّ

الثالثة)األلف  املدِّ  أحرِف  من  بحرٍف  وت  الصَّ زمن  إطالُة  ويف)االصطالح(: 
والواو والياء السواكن(، وذلك بسبب ضعفها واتِّساع خمرجها.

ف بـ)أحرف العلَّة(؛ لقبوهلا اإلعالل، أي  ى هذه األحرف يف النَّحو والرصَّ وُتسمَّ
التَّغيرُي يف أبنيتها من احلذف واإلبدال ونحوه.

وُيشتُط يف مدِّ هذه األحرف: 

)-أْن تكوَن مسبوقًة بحركاٍت جمانسٍة هلا، فيكوُن األلُف ما قبلُه مفتوح، والواو ما 
قبلُه مضموم، والياء ما قبلُه مكسور.

ْكَمَة(و)ُأوُتوْا  )-ُيشرتُط أْن ال ُتقطَع بسكوٍن بعدها، نحو:)وَذا النُّوِن(و)ُيؤيِت احْلِ
اْلِعْلَم(، إلخ، ففي حال الوصل يتخلَّف املد فيها، أي)حُيذُف صوهُتا(.

 ،) ( و)بالَعِشِّ ة( و)بالُغُدوِّ دين، نحو: )ُقوَّ 3-أْن ال يكوَن حرفا الواو والياء مشدَّ
ونحوها، فالتَّشديُد جيعُل احلرَف يف حيٍِّز وَيمنُعُه من املد.

4-أْن ال ُيقطَع صوُت األلف يف)تنوين النصب( يف حال لفظه، نحو: شيئًا، ضوءًا، 
وت؛ بسبب علوِق طرِف اللِّساِن بالِلثَِّة. ونحومها؛ العرتاض التَّنوين الصَّ

و املدُّ عىل أقسام: 

)-أصيل                                      )-فرعي                              3-ُملحقات.
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املد األصيل
قولنا:  نحو  ســكــوٌن))(،  أو  مهــٌز  بعده  يــأِت  ــاَلْ  م هو  )الطبيعي(:  األصيلُّ املــدُّ 
ة يف كلمة)ُنوِحيَها(حيُث  يَّ ُف عىل األحرف املدِّ )َقاَل(،)يُقوُل(،)ِقيَل(، وُيمِكُن التعرُّ

ا طبيعيًا. من مدًّ ُجعت الثالثُة فيها، ومُتدُّ بمقدار حركتني من الزَّ

بحسب  املدِّ  بأحرِف  النُّطِق  يف  ما  زمٍن  لتقديِر  زمنيٍة  وحدٍة  عن  عبارٌة  واحلركُة: 
نوعه، فمنه ماُيعطى حركتني كام يف الطبيعي، ومنه ماُيعطى أكثر كام يف املدود الطويلة 
الُغنَِّة املالزمِة  تقديِر زمِن  كون بحسب نوعها، وكذلك يف  السُّ أو  التي بسبب اهلمز 

للنُّوِن وامليِم يف حال تشديدمها، ومايقُع يف اإلخفاِء والَقْلِب واإلدغاِم النَّاقِص.

قال اجلمزوريُّ عن أحرف املدِّ يف)حُتفة األطفال( : 

َفِعيـــــــها ثالثـــــــٌة  يف)ُنوِحيَها(ُحروفــُـــــُه  َوْهــَي  واٍي  لفِظ  من 

َضْم الــواِو  وَقْبَل  اليا  َقْبَل  ُيْلتــــَزْموالكُس  َأْلـٍف  َقْبـَل  وفتـٌح  َشـرٌط 

وقد وردت يف الكلامت الكريمة اآلتية، وُيقاُس عليها: 

اآليــــــة الكريمةاحلرف

﴿َوِمْن َأْصَوافَِها َوَأْوَباِرَها َوَأْشَعاِرَها﴾النحل/80األلف

وهَنَا﴾النحل/80الواو ن ُجُلوِد األَْنَعاِم ُبُيوتًا َتْسَتِخفُّ ﴿َوَجَعَل َلُكم مِّ

ابِيَل َتِقيُكْم َبْأَسُكْم﴾النحل/)8الياء رَّ َوَسَ ابِيَل َتِقيُكْم احْلَ ﴿َسَ

كون، إالَّ أنَّ سكونه عارٌض وليس الزمًا، لذا  ُيمكُن أن  ))( بالنسبة للمد العارض، وإْن كان بسبب السُّ
يكون طبيعيًا - يف أحد أحواله - حال الوقف جوازًا، كام سيأيت.
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املد الفرعي
: هو الذي مُتدُّ فيه األحرف الثالثة مّدًا طوياًل، بسبب جميء اهلمِز أو  املدُّ الفرعيُّ
بعدها  يأيت  الذي  فاهلمُز  لضعفها،  ؛  املدِّ بأحرف  العنايَة  يتطلَُّب  مما  بعدها،  كوِن  السُّ

كوُن الذي يليها مغايٌر))( فاقتىض املّد؛ لتقوية احلرف. ، والسُّ قويٌّ

كلمتني،  وبني  ى)ُمتَّصاًل(  فُيسمَّ ــدة،  واح كلمة  يف  اهلمز(  )بسبب  املدُّ ويقُع 
فُيسّمى)ُمنفصاًل(.

األول: املد املتصل
املدُّ املتصُل: هو الذي يقُع حلرف املد إذا جاء بعدُه مهٌز يف كلمٍة واحدٍة.

ِه، وإْن اختلفوْا يف عدد حركاته. اِء عىل وجوِب مدِّ ي)واجبًا(التفاق الُقرَّ وُسمِّ

حيُث ُيمدُّ من طريق الشاطبيَّة)أربع(أو)مخس(حركات، وإذا كانت اهلمزةُ متطرفًة 
وموقوفًا عليها فيجوُز إىل)ست(حركات.

كام وقع يف األمثلة اآلتية: 
املد املتصلاحلرف
﴿عَطـآء ﴾ ، ﴿أولَيآء﴾ ، ﴿إَسآئيل﴾ ، ﴿مَلئكة﴾..  األلف
﴿ُسـوء ﴾ ، ﴿ُقـُروء﴾ ، ﴿َينـُــوء﴾ ، ﴿ليُسـُئوْا ﴾.. الواو 
﴿ِجـيء﴾ ، ﴿هنِـيئًا ﴾ ، ﴿َمِريـئـًا﴾ ، ﴿ِسيـَئـت﴾ ..   الياء

))( تتميز أحرف املد عن بقية احلروف، بكون سكونا  إنسيابيًا يمتد مع النفس.
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الثاين: املد املنفصل
املدُّ املنفصُل: هو الذي يقُع حلرِف املدِّ بسبب جميِء اهلمز ِبعدُه يف كلمٍة أخرى.

ه، كام اختلفوْا يف عدد حركاته. اِء يف وجوِب مدِّ ي)جائزًا(الختالف الُقرَّ وُسمِّ

فيه  وجيوُز  اطبيَّة،  الشَّ طريق  من  بمقدار:)أربع(أو)مخس(حركات  ُيمدُّ  حيُث 
القرص)حركتان( من طريق الطيِّبة.

عن  الكويفِّ  سليامِن  بِن  حفِص   روايِة  إىل  جائزاِن  طريقان  والطيِّبُة:  والشاطبيَُّة 
. شيخه عاصم بن أيب النُّجود الكويفِّ

كام وقع يف األمثلة اآلتية: 
املد املنفصلاحلرف
يِن﴾األلف آ َأنَزْلنَاُه﴾، ﴿آل إِْكَراَه يِف الدِّ آ َأْعَطْينَاَك﴾، ﴿إِنَّ ﴿إِنَّ
ـِه﴾، ﴿قاُلوْا َءامنَّا﴾ الواو ﴿ُقوْاْ َأنُفَسُكْم﴾، ﴿ُتوُبوْا إىَِل اللَّ
﴿والذيَن يف أمواهلم﴾، ﴿َوالَِّذي ُأنِزَل إَِلْيَك﴾، ﴿َويِف َأنُفِسُكْم﴾الياء
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املد)بسبب السكون(
)بسبب السكون(عىل قسمني:  وينقسُم املدُّ

سكوٌن الزٌم)واقٌع يف بِنْيِة الكلمة(. 

وسكوٌن عارٌض)للوقف(.

كوِن  السُّ مّدًا طوياًل؛ بسبِب جميِء  الثالثُة  فيه األحرُف  مُتدُّ  الذي  الالزُم: هو  املدُّ 
ا يف الكلامت أو احلروف املقطعة، وُيمدُّ اجلميُع بمقدار ست حركات  بعدها،  ويقُع إمَّ
الوقف  حايل  يف  الالزُم  كوُن  السُّ وهو  سببه،  للزوم  ا  إمَّ بالالزم:  ي  وُسمِّ باالتفاق، 

ه باالتِّفاق )ست(حركات وقفًا ووصاًل، وينقسُم عىل: والوصل، أو للزوم مدِّ

 )كلمي ُمثقَّل(  و  )كلمي ُمـخفَّف( و )حريف ُمثقَّل( و )حريف ُمـخفَّف(: 

األول: املد الالزم الكلمي امُلَثقَّل
زِم الواقِع َبعدُه يف بِنْيِة الكلمة، وذلك عىل النحو اآليت:  كوِن الالَّ ويكوُن بَسبِب السُّ

زم الكلمةاحلرف كون الالَّ موضع السُّ
ــة﴾األلف ـ ــآقَّ ــني﴾،﴿احلـ ــآلِّـ ـ ــضَّ ﴿الـ

.﴾ ﴾، ﴿صوآفَّ ﴿اجلآنَّ
           الضآْللنِي. احلآْقـَقـة.

           اجلآْنـَن. صواْفـَف
﴾. الواو وينِّ ﴾، ﴿أُتآجُّ        تأمروْنـنِي.أتاْجُجوْنـنِي﴿تأُمُروينِّ

زُم بعد حرف املدِّ مبارشًة)أي يف كلمة واحدة(.  كوُن الالَّ فهنا وقَع السُّ
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                              الثاين: املد الالزم الكلمي امُلَخفَّف
كوُن الالزُم غرَي ُمدغٍم بام بعدُه، نحو:  وهو املدُّ الذي يكوُن فيه السُّ

)َءآاْلن( التي وردت يف موضعني يف سورة يونس يف اآليتني/ )5و)9،  وال ُيوجُد 
 : يف الُقرآن غريمها، كام هو ُمبنيَّ

أصلهااآلية الكريمةت
َأَأآْلن﴿َءآاْلَن وقْد ُكنُتم به َتسَتعجُلون﴾يونس/)5)
َأَأآْلن﴿َءآاْلَن وقْد َعَصيَت َقبُل وُكنَت ِمَن املـُفسديَن﴾يونس/)9)

وهذا املدُّ وقَع عىل وجِه اإلبداِل، فأصُل َءآاْلن= َأَأاْلن، اجتمعت يف أول الكلمة 
حتقيق  من  وصل(فبدالً  استفهام(والثانية)مهزة  ــزة  األوىل)مه مفتوحتان،  مهزتان 
ْت  اهلمزتني معًا ُأبدلت الثانية إىل ألٍف؛ ملجانستها الفتحة قبلها، ثم ُأشبعْت، أي ُمدَّ

زِم بعدها. كوِن الالَّ مّدًا طوياًل بمقدار ست حركات؛ ملجيِء السُّ
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الثالث: املد الالزم احلريف املـُثقَّل
ويقُع هذا املدُّ يف احلُروِف املقطَّعِة التي وردت يف مطلِع تسٍع وعرشيَن سورًة من 
وِر الُقرآنيِة، وقد ُجعت يف أربعَة عرَش حرفًا، يف عبارة:)رصاُط عيلٍّ حٌق ُنْمِسُكُه(،  السُّ
ثامنية جمموعة يف)َنُقَص  بمقدار ست حركات، وهي  مّدًا طوياًل  بعُضها  ُيمدُّ  حيُث 
َعسُلُكم(، هجاُؤها ثالثي، حيُث يكوُن أوسُطها حرُف مدٍّ بعدُه سكوٌن الزٌم)أصيٌل(، 

ى)مد الزم حريف ُمثقَّل(، كام يف األمثلة اآلتية:  إذا ُأدغم بام َبعدُه ُيسمَّ
موضع املدهجاؤهااحلروف املقطَّعة

آلْمـِميـْمألْف. آلْم.ِمـيـْم﴿أمل﴾
سيْمـِميـْمَطا.ِسيــْن.ِمـيــْم﴿طسم﴾
آلْمـِميـْمألْف.آلْم.ِمـيْم.را﴿أملر﴾

آلْمـِميـْمألْف.آلْم.ِمـيْم. َصآْد﴿أملص﴾
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زم احلريف امُلَخفَّف الرابع: املد الالَّ
فًا)غري ُمدغم بام بعده(. وهو ما كان احلرُف األوسُط فيه سكوُنُه ُمظهرًا، أي خمفَّ

كام يف األمثلة اآلتية: 
موضع املدهجاؤهااحلروف املقطَّعة

آَلْمألْف. آَلْم. َرا﴿ألـــر﴾
ِسيــــْنَطا. ِسيــــْن﴿طس﴾
ِمـيــــْمَحا. ِمـيـــــْم﴿حم﴾

ِسيـــْن. َقـآْفَعيــْن. ِسيـــْن. َقـآْف﴿عسـق﴾
ِسيــــْنَيـا.ِسيــــْن﴿يــس﴾

َكـآْف.َصآْدَكـآْف. َها. َيا.َعيـْن. َصآْد﴿كهيعص﴾

ا  هجاُء الَعنِي يف جمموعة﴿كهيعص﴾و﴿حم*عسق﴾الذي وقع فيه مدُّ اللِّني،  أمَّ
ط)أربعًا(والطول)ست( والتوسُّ الطيِّبة،  طريق  القرص)حركتان(من  فيه  فيجوُز 

ُل أسوًة بمقداِر املدوِد الالزمِة. حركات من طريق الشاطبيَّة، وهو املفضَّ

يف:)حٌي  جمموعة  أحرٍف  مخسُة  فهي  حركتني،   بمقدار  طبيعيًا  مّدًا  مُتدُّ  التي  أما 
َطُهَر(، ولكن دون حتقيق اهلمزة، فال ُيقاُل: َحاء، َياء، إلخ، كام يف األمثلة اآلتية:

موضع املدهجاؤهااحلروف املقطعة
َحاَحا. ِمـيــْم﴿حم﴾
َياَيا. ِسيـــْن﴿يس﴾
َطا. َهاَطا. َها﴿طه﴾
َراألْف. آَلْم. َرا﴿ألر﴾

ي أسامِء احلروِف. وبقي من احلروف املقطَّعة األلف، فهو واقٌع يف املجموعتني يف هتجِّ



)3 ..................................................... املخترص املفيد يف  أحكام التالوة والتجويد

املد العارض للسكون
كوِن، حيُث يقُع  كون: يقُع يف حاِل اختياِر الوقِف وعروِض السُّ املدُّ العارُض للسُّ

يُّ ما قبل األخري.  احلرُف املدِّ

ــط)أربــع(حــركــات،  ه: الــقــرص)حــركــتــان(والــتــوسُّ اُء يف مـــدِّ َز الــُقــرَّ ــد جـــوَّ وق
والطول)ست(حركات.

كام يف اآليات الكريمة اآلتية يف حاِل الوقِف عىل أواخِرها: 

كوناحلرف املد العارض للسُّ

﴿ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن﴾الرمحن/26،﴿إِنَّ اهللَ اَل خُيْلُِف امْلِيَعاَد﴾آل عمران/9.األلف

ْم َأْجٌر َغرْيُ مَمْنُوٍن﴾االنشقاق/25 ،﴿َقْد َأْفَلَح اْلـُمْؤِمنُوَن﴾املؤمنون/1.الواو ﴿هَلُ

لُت وإليِه ُأنيُب﴾هود/88.الياء حيِم﴾،﴿عليِه توكَّ محِن الرَّ ﴿بسِم اهللِ الرَّ
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املدوُد امُللحقة
هناك مدوٌد ُملحقٌة باجلذِر الرئيِس، وهي: 

األول: مدُّ الَبَدل: ويقُع يف الكلمة التي اجتمعْت يف أوهلا مهزتان )األوىل متحركة 
ُل  ُمطلقًا -بفتحة أو كسة أو ضمة- والثانية ساكنة(فبدالً من حتقيق اهلمزتني معًا ُتبدَّ
الثانيُة إىل ألٍف أو ياٍء أو واٍو بحسب ما قبلها، ويف هذه احلال تأخُذ الكلمُة رشوَط املدِّ 

الطبيعيِّ وُتلحُق به، ومتدُّ بمقدار حركتني.

كام يف األمثلة اآلتية: 
أصلهاالكلمة املبدلة

َأْأدم. َأْأمن. َأْأزر. َأْأتى..﴿َءادم﴾،﴿َءامن﴾،﴿َءازر﴾، ﴿َءاتى﴾.
ُأْؤيت. ُأْؤتينا. ُأْؤذينا. ُأْؤُتن..﴿ُأويت﴾،﴿ُأوتينا﴾،﴿ُأوذينا﴾،﴿ُأوُتن﴾.

إِْئامن. إِْئُتوين. إِْئَذن. إِْئالف..﴿إِيامن﴾،﴿إِيُتوين﴾،﴿إِئَذن﴾،﴿إِيالف﴾.

وهناك كلامٌت تشبُه يف صورهتا مدَّ البَدل، ولكْن ليسْت اهلمزُة فيها ُمبدلًة؛ كوُن 
ُقرَءان، جآُءوْا، شآُءوْا، إرسآِئيل، ونحوها، فهي  أصلها ليس اجتامع مهزتني، نحو: 

مدوٌد طبيعيٌة يف األصل، كلُّ ما هنالك جاءْت أحرُف املدِّ فيها مسبوقًة هبمزة.

التي اجتمع يف أوهلا مهزتان، كان  الكلمَة  أنَّ   : بالطبيعيٍّ البدِل  وَسَبُب إحلاق مدِّ 
الُبدَّ من معاجلته، وهذا النوُع تكوُن معاجلُتُه باإلبدال، وال يكوُن إال للهمزة الثانية، 

يات. ؛ ألنَُّه سيُؤول بعد املعاجلة إىل ألٍف أو واٍو أو ياٍء مدِّ فأصبح ُملحقًا بالطَّبيعيِّ

لة: وهو املدُّ الذي يقُع حلركة هاء الكناية)وهي هاٌء ُيكنَّى هبا عن  الثاين: مدُّ الصِّ
مكسورة))(  أو  مضمومة  كانت  إذا  حرَكَتها  ُيناِسُب  الغائب(بحرٍف  املذكر  املفرد 

))( فال يقع هلاء الضمري املؤنث، نحو: )َلـَها، ِمنَها، بِـَها، َعليَها..(كونا مفتوحة وحلقها األلف.
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وواقعة بني متحركني، وذلك بمالحظة: 

أ- عدُم وقوعها بني ساكنني)قبلها أو بعدها(، نحو:)ِمنُْه(، )َعنُْه( ، )إلْيِه(، )رَشْوُه( 
،)اْجَتباُه وَهداُه(، إلخ، ونحو: )لُه امْللك( ، )بِِه اأْلرض(، إلخ. 

ب-أْن ال تكوَن هاء أصلية، نحو: اهلاء يف لفظ اجلاللة)اهلل( تبارك اسُمُه وجلَّت 
عظمُتُه، ونحو:)نفقه(، )وجه(، )فواكه(، إلخ.

رتني، هلام صلٌة  يَّتني ُمقدَّ َد من إشباع حركة اهلاء واو أو ياء مدِّ لة: ما تولَّ وُيراُد بالصِّ
ُم هذا النوع عىل قسمني:  بالضمة أو الكسة حال وصلهام، وُيقسَّ

باملدِّ  وُتلحُق  أخرى،  كلمة  يف  مهزٌة  الكناية  هاء  بعد  جاء  إذا  كبى:  صلٍة  مدُّ 
َأْخَلَدُه﴾ َماَلُه  أنَّ  نحـو:﴿َيَْسُب  مخس،  أو  أربع  أو  حركتني  إىل  فُتمدُّ  املنفصِل، 

وم/0)، إلخ. ن ُتراٍب﴾الرُّ َءاياتِه أْن َخَلَقُكم مِّ ﴿وِمْن  اهلَُمَزة/3، 

 ، ومدُّ صلٍة صغرى: إذا جاء بعد هاء الكناية حرٌف غرُي اهلمزة، وُتلحُق بالطبيعيِّ
ُكُفوًا  لَُّه  َيُكن  ورى/7)،﴿َومَلْ  َبِصرٌي﴾الشُّ َخبرٌِي  بِِعَباِدِه  ُه  نحو:﴿إِنَّ بحركتني  فُتمدُّ 

َأَحٌد﴾التوحيد/4،﴿إِنَّ َهِذِه َتْذكَِرٌة﴾اإلنسان/9) ))(.

))( اهلاء يف اسم اإلشارة املؤنثة)هذه(ليست هاء ضمري؛ إنام هي من بعض أحرفها، لكنها تأخذ حكم مد 
لة؛ كون هائها تشبع كسهتا-يف الوصل- يف إحدى لغاهتا.  الصِّ
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وَيُشذُّ عن القاعدة اهلاءات الواقعة يف: 

ُيراُد به اإلشارُة إىل طوِل  ُمَهانًا﴾الفرقان/69، فهو تعبرٌي صويتٌّ  فِيِه  ُلْد  )-﴿َوخَيْ
أمِد اخللوِد والبقاِء للكافرين.

جمزومٌة  لألصل)يرَضاُه(فهي  موافقًة  َلُكْم﴾الزمر/7،  َيْرَضُه  َتْشُكُروْا  )-﴿َوإِن 
ط. لوقوعها جوابًا للرشَّ

3-﴿فَأْلِقْه﴾النمل/8)؛ لسكون اهلاء؛ بسبب وقوعها جمزومًة باألمر.

عراء/36؛ لنفس السبب السابق، وقد قرأها  4-﴿َأْرِجْه﴾األعراف/)))، والشُّ
حفص بحذف اهلمزة وإسكان اهلاء، فهي يف األصل)َأْرِجْئُه(.

اكن ما  السَّ املفتوح ما قبلهام،  اكنتني  السَّ الواو والياء  اللِّني، ويقُع يف  مدُّ  الثالث:   
بعدمها ُسكونًا عارضًا، ويقُع يف مقاطع ذات ثالثة أحرف متطرفة يف الكلمة يكوُن 
ياء ساكنتني مفتوح ما قبلهام، وما بعدمها حرٌف  احلرُف ما قبل األخري فيها واو أو 

ساكٌن سكونًا عارضًا، وقد ذكرها اجلمزوريُّ بقوله:

نـــَا                          إِِن انفتــــاٌح َقبـــَْل ُكلٍّ ُأْعِلنَـــا يـُن منـها اليـاُء وواٌو ُسكِّ واللِّ

فيه  وجيوُز  كوِن،  للسُّ العارِض  باملدِّ  ُملحقًا  املدُّ  هذا  يكوُن  وط  الرشُّ هذه  ووفَق 
القرُص)حركتان(والتوسط)أربع(والطول)ست(حركات. 

وهذه بعُض األمثلة عىل مد اللِّني:
أمثلتـهاحلرف
َموت. َيوم. َصوم. َخوف. َسوء. َنوم..الواو
يَشء. َخري. َبيت. ُقَريش. َسري. َليل..الياء
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نِة تنويَن نصٍب، ففي حال الوقف عليها  الرابع: مدُّ الِعَوِض، ويقُع يف الكلامت املنوَّ
، وُيمدُّ بمقدار  وزوال التَّنوين، يوقُف عليها باأللف، وعليه ُيلحُق هذا املدُّ بالطبيعيِّ

حركتني، نحو الوقِف عىل: )شيئًا(، )ذروًا(، )هًدى(، )ضًحى(، إلخ.

ُق  ُيفرِّ فاملدُّ  أنَّه خرٌب،  م االستفهام  لُتوهِّ الذي لواله  املدُّ  الَفْرق، وهو  اخلامس:مدُّ 
ل أو ُمـخفَّف(ويقُع يف ستة مواضع، وهي:  )ُمثقَّ زم الكلميِّ بينهام، وُيلحُق  باملدِّ الالَّ

َم َأِم األُنَثيني﴾األنعام/43)-44). كريِن َحرَّ ﴿ُقْل َءآلذَّ

ا ُيِشُكون﴾النمل/59. ﴿ُقْل َءآهللُ َأِذَن َلُكم﴾يونس/59، ﴿َءآهللُ َخرٌي أمَّ

﴿َءآاْلَن َوَقْد ُكنُتم بِِه َتسَتعِجُلون﴾يونس/)5.

﴿َءآاْلَن َوَقْد َعَصْيَت َقبُل وُكنَت ِمَن املـُفسديَن﴾يونس/)9.

وجيوُز فيه اإلبداُل مع اإلشباع)ست حركات(أو التسهيُل)قراءة اهلمزة الثانية بني 
ٌم. اهلمزة واأللف(واألوُل ُمقدَّ

السادس: مدُّ التعظيم، وُيقصُد به املـُبالغُة يف تعظيِم اهلل ُسبحانه وتعاىل من خالل 
نفي األلوهيَّة عن سواُه، وذلك بمد ألف)ال النافية(مدًا طوياًل ُمبالغًا فيه، يف نحو: 

ُهَو﴾. ﴿آل إَِلَه إاِلَّ اهللُ﴾ ،﴿آل إَِلَه إاِلَّ  َأْنَت﴾ ،﴿آل إَِلَه إاِلَّ
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                                            أسئلة وتطبيقات
س)/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

وط التي جيب أن تتوفر يف املد؟ )-ما هي الرشُّ

)-عرف)املّد املتصل(و)املّد املنفصل(مع األمثلة؟

3-ما هو مدُّ البدل، وبَِم ُيلحق، مع األمثلة؟

4-ما هو مدُّ الفْرق، وبَِم ُيلحق، مع األمثلة؟

لة هلاء الضمري أم حلركته، وبَِم ُيلحق؟ 5-هل حيصُل مدُّ الصِّ

س)/استخرج أنواع املدِّ  من اآليات الكريمة اآلتية: 
نوع املداآلية الكريمةت

﴿قاَل ألَهلِه اْمُكُثوْا إينِّ َءاَنْسُت نارًا﴾القصص/9))

ُموِم﴾احلجر/7)) اِر السَّ آنَّ َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل ِمن نَّ ﴿َواجْلَ

وَأى﴾الروم/0)3 ﴿ثمَّ كاَن عاِقبَة الذيَن َأَسآُءوْا السُّ

ن ُتراٍب﴾الروم/0)4 ﴿ومْن َءاياتِه أْن َخلقُكم مِّ

﴿َفإِن َجآُءوَك َفاْحُكْم َبْينَُهْم َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم﴾املائدة/)54
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أحكام الراء
وتتعلَُّق برتقيقها وتفخيمها، واألصُل فيها التفخيُم، وتقع يف ثالثة أحوال:

  1-التفخيم                          2-التقيق                       3-جواز الوجهني 

ُم يف األحوال اآلتية:  األوىل:)التفخيُم(: حيُث ُتفخَّ

)-إذا كانت مضمومة)ُمطلقًا(، نحو:)ُرزقنا(، )عُشون(، )ُعُربًا(.

اجًا(. نا(، )حذَر املوت(، )ِسَ )-إذا كانت مفتوحة)ُمطلقًا(، نحو:)َربَّ

3-إذا كانت ساكنة وجاءت بعد ضم، نحو:)ُغْرفة(، )ُقْرآن(، )ُقْربان(.

4-إذا كانت ساكنة وجاءت بعد فتح، نحو:)َمْريم(، )َقْرية(، )امَلْرء(.

5-إذا كانت ساكنة وجاءت بعد كٍس عارٍض)سواٌء ابتدأنا بالكلمة أو كانت  بني 
كلمتني(، نحو:)اِْرِجع(، )اِْرَكعوْا(، )ربِّ اْرِجعون(، )لِـَمِن اْرَتىض(،  )َأِم اْرَتاُبوْا(.

6-إذا كانت ساكنة وجاءت بعد كٍس أصيلٍّ ُمنفصٍل عنها، نحو: )اّلِذي اْرتىض(.

7-إذا كانت ساكنة بعد كٍس أصيلٍّ ُمتَّصٍل هبا، ولكن جاء بعدها حرُف استعالٍء 
مفتوٍح، نحو:)ِقْرَطاس(، )إِْرَصادًا(، )ِمْرَصادًا(، )فِْرَقة(، )لباملِْرَصاد(. 

8-إذا كانت متطرفة وجاءت بعد ساكٍن قبله مفتوح أو مضموم، نحو:)الَقْدر(، 
)الُيرْس(، )الُعرْس(، إلخ، وهذا التفخيم حيصُل يف حاِل الوقِف  )الَفْجر(، )الَعرْص(، 

كون. وعروِض السُّ
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قيُق( وذلك يف األحوال اآلتية: الثانية:)التَّ

قاب(، )َأنذِر الناس(، إلخ. )-إذا كانت مكسورة)ُمطلقًا(، نحو:)ِرزقًا(، )الرِّ

َعة(، )فِْرَدوس(، )َأنِذْرُهم(، إلخ  ، نحو:)رِشْ )-إذا كانت ساكنة بعد كٍس أصيلٍّ
)برشط أْن ال يأيت بعد الراء حرُف استعالٍء مفتوح(.

نحو:)َخبرِي(،  لينيَّة(،  أو  ية  ساكنة)مدِّ ياء  بعد  ساكنة-َعَرضًا-  كانت  3-إذا 
)َقِدير(، )َخري(، )َطري(، إلخ.

عر(.  كر(، )الشِّ حر(، )الذِّ 4-إذا كانت ساكنة بعد ساكٍن قبله مكسور، نحو: )السِّ

5-إذا أعقبها ألٌف مُماٌل، وذلك يف موضٍع واحٍد يف روايِة حفٍص، يف كلمة )جمَراها(  
يف قوله تعاىل: ﴿بسِم الّلـِه جَمَراها وُمرَساها﴾هود/)4. 

قيِق، وذلك يف املواضع اآلتية:  الثالثة: )جواُز الوجهني( أي جواُز التَّفخيِم والرتَّ

)-كلمة)فِْرٍق( يف قوله تعاىل: ﴿َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعظِيِم﴾الشعراء/63،  
قيُق أرجُح. جاز فيها الوجهان وصاًل ووقفًا، والرتَّ

َءامننَي﴾ اهللُ  َشــآَء  إِن  ِمــرْصَ  اْدُخــُلــوْا  تعاىل:﴿َوَقاَل  قوله  يف   ) )-كلمة)ِمرْصَ
ا مفتوحة، ويف الوقف هلا وجهان، والتَّفخيُم  م؛  ألنَّ يوسف/99، ففي الوصل ُتفخَّ

أرجُح.

ُق وصاًل؛  3-كلمة)الِقْطِر( يف قوله تعاىل: ﴿َوَأَسْلنَا َلُه َعنْيَ اْلِقْطِر﴾سبأ/))، فرُتقَّ
قيُق أرجُح.  ا مكسورة، أما يف الوقف فلها وجهان، والرتَّ ألنَّ
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 أسئلة وتطبيقات
س/استخرج أحكام الراء من اآليات الكريمة اآلتية: 

حكم الراءاآلية الكريمةت

نُكْم ِعُشوَن َصابُروَن َيغلُِبوْا ِمَئَتني﴾ األنفال/65) ﴿إن يُكن مِّ

ْؤُلُؤ َواْلـَمْرَجاُن﴾الرحن/))) ُرُج ِمنُْهاَم اللُّ ﴿خَيْ

َرٌض َأِم اْرَتاُبوْا﴾النور/350 ﴿َأيِف ُقُلوِبِم مَّ

ْلنَا َوإَِلْيَك َأَنْبنَا َوإَِلْيَك اْلـَمِصرُي﴾املمتحنة/44 نَا َعَلْيَك َتَوكَّ ﴿َربَّ

ن َءاِل فِْرَعوَن َيُسوُموَنُكم﴾ البقرة/549 يناُكم مِّ ﴿وإذ َنجَّ

ُسلِنَا﴾ اإلرساء/677 ﴿َُسنََّة َمن َقْد َأْرَسْلنا َقْبَلَك ِمن رُّ

كر﴾القمر/7)7 دَّ كر ِفهْل من مُّ َنا الُقرَءاَن للذِّ ﴿ولقْد َيرسَّ

عَر وماَينبغي لُه﴾يس/869 ﴿وماعلَّمناُه الشِّ

ُسوٍل﴾اجلن/7)9 ﴿إاِلَّ َمِن اْرَتىَض ِمن رَّ

َعًة َوِمنَْهاجًا﴾املائدة/048) ﴿لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم رِشْ
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أحكام اهلمزة
ت بأحكاٍم كثريٍة يف كيفية نطقها، ويف رسمها،  اهلمزُة من احلروِف العربيَِّة التي ُخصَّ
ويف التِّالوة الُبدَّ من معرفة أحكامها، بحسب مواضعها، نحو ما إذا جاءت يف األسامء 

واألفعال، أو ابتدأت هبا الكلمة، ويف حال اجتامع مهزتني.

ُم اهلمزُة عىل قسمني: )هزة قطع( و)هزة وصل(. وُتقسَّ

َتثُبُت يف حالتي الوصل واالبتداء، وهي من أصل  التي  القطع: هي اهلمزُة  هزُة 
واحلرف،  والفعل  االسم  يف  وذلك  وآخرها،  ووسطها  أوهلا  يف  تقُع  حيث  الكلمة، 
احلرف  قبلها عن  الذي  احلرف  تقطع  ا  االسم؛ ألنَّ وُسّميت هبذا  احلركات،  وتقبُل 

الذي بعدها، وُحكُمها التَّحقيُق، وهذه بعض األمثلة : 

يف األسامء: َأمحد، إِبراهيم، إِسحاق، إِسآئيل، إِسامعيل.

ويف أول الفعل املايض الرباعي وأمُرُه ومصدُرُه، نحو: َأْنَعَم أْنِعْم إْنعامًا.

وكذا يف أول الفعل املضارع، نحو: َأكُتُب ، ُأقِسُم ، َأعوُذ ، َأقوُل، ُأجيُب.

ويف أول املايض الثالثي ومصدُرُه، نحو: َأَكَل أكاًل، َأَخَذ أخذًا، َأَمَر أمرًا.

وهزُة الوصل: هي اهلمزُة الزائدُة التي تثبُت ابتداًء وتسقُط وصاًل، وُسّميت بذلك؛ 
رج، وتكوُن يف  ُق يف اإلبتداء وتسُقُط يف الدَّ اكن، فُتحقَّ ُل هبا إىل النُّطق بالسَّ ألنَّه ُيتوصَّ
وُس  فة بأل، نـحو:﴿اْلـَملُِك اْلُقدُّ األسمـاء واألفـعال واحلروف، فـفي األسامء الـُمعرَّ
. ُ﴾ احلرش/3)، وحركُتها الفتُح دائاًمً الُم اْلـُمْؤِمُن اْلـُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اجَلبَّاُر اْلـُمَتَكبِّ السَّ

لكنها ُتكُس يف أسامٍء َسامعيَّة،  نحو: 

)-)اِبن(و)اِبنت(  يف قوله تعاىل:﴿وَءاتينَا عيَسى اْبَن َمرَيَم﴾البقرة/87،﴿َوَمْرَيَم 
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اْبنََت ِعْمَراَن﴾التَّحريم/)).

نُْهْم  مِّ اْمِرٍئ  تعاىل:﴿لُِكلِّ  قوله  يف  وذلك  مِرئ(و)اِمُرؤ(و)اِمَرأ(و)اِمرَأة(،  )-)اِ
َسْوٍء﴾ َهَلَك﴾النِّساء/76)،﴿اِْمَرَأ  اْمــُرٌؤ  ُيْغنِيِه﴾عبس/37،﴿إِِن  َشــْأٌن  َيْوَمئٍِذ 

مريم/8)،﴿وإِن امرأٌة َخافْت من بعلها ُنشوزًا ﴾النِّساء/8)).

اْلَغاِر﴾ يِف  ا  ُهَ إِْذ  اْثنَنْيِ  تعاىل:﴿َثايِنَ  قوله  يف  كام  3-)اِثنني(و)اِثنتني(و)اِثنتا( 
نا َأمتَّنا اثنَتنِي وَأْحَييَتنا اثنتنِي﴾ غافر/))، ويف  التوبة/40، ويف قوله تعاىل:﴿قاُلوْا َربَّ

َة عينًا﴾البقرة/60. قوله تعاىل:﴿َفانَفَجَرْت ِمنُْه اْثنََتا َعْشَ

4-)اِسم( كام يف قوله تعاىل:﴿َسبِِّح اْسَم َربَِّك األَْعىَل﴾األعىل/).

وكذلك تقع يف أسامء قياسية، وهي عىل نوعني: 

األول: مصدر الفعل املايض اخلاميس املبني للمعلوم،  عىل وزن)افتعال(، نحو: 

)-)اِبتغاء(  يف قوله تعاىل:﴿اْبتَغاَء َمرَضاِت اهلل﴾ البقرة/07).

اًء َعىَل اهلل﴾األنعام/40). )-)اِفتاء( يف قوله تعاىل:﴿اْفِتَ

ْيِل َوالنََّهاِر﴾يونس/6 . 3-)اِختالف( يف قوله تعاىل:﴿إِنَّ يِف اْختاِلِف اللَّ

دايس املبني للمعلوم، عىل وزن)استفعال(، نحو:  الثاين: مصدر الفعل املايض السُّ

وْا اْستِْكَبارًا﴾نوح/7. وْا َواْسَتْكَبُ )-)اِستكبارًا( يف قوله تعاىل:﴿َوَأَصُّ

)-)اِستغفار( يف قوله تعاىل:﴿َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم ألَبِيِه﴾التوبة/4)).

﴾يونس/)). ْم بِاخْلرْيِ 3-)اِستعجال(  يف قوله تعاىل:﴿اْستِْعَجاهَلُ

دايس مهزة وصل، وكذا يف  وعليه تكون يف صيغة األمر من املايض اخلاميس والسُّ
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األمر من املايض الثالثي، فُتكُس إْن كان ثالُثُه مكسورًا كسًا  أصليًا أو مفتوحًا، نحو: 

ب(.  َعَصاَك احْلـََجَر﴾البقرة/60، والشاهد)ارِْضِ ب بِّ -يف قوله تعاىل:﴿َفُقْلنَا ارْضِ

اَط اْلـُمْسَتِقيَم﴾الفاحتة/6،       والشاهد)اِْهِدنا(. َ -يف قوله تعاىل:﴿اْهِدَنا الرصِّ

الِة﴾البقرة/45،  والشاهد)اِْسَتعينُوْا(. ْبِ َوالصَّ -يف قوله تعاىل:﴿َواْسَتِعينُوْا بِالصَّ

-يف قوله تعاىل:﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق﴾العلق/)،      والشاهد)اِقَرْأ(.

وُتكس-أيضًا- إْن كان ثالُث الفعِل مضمومًا ضاًم عارضًا، وذلك يف نحو: 

)-)اِبنُوْا(  يف قوله تعاىل:﴿َفَقاُلوْا اْبنُوْا َعَلْيِهْم ُبنَْيانًا﴾الكهف/)).

)-)اِقُضوْا(  يف قوله تعاىل:﴿ُثمَّ اْقُضوْا إَِلَّ َوال ُتنْظُِروِن﴾يونس/)7.

3-)اِمُشوْا( يف قوله تعاىل:﴿َأِن امُشوْا واْصُبوْا عىل َءاهلتُِكم﴾ص/6.

4-)اِئُتوْا(  يف قوله تعاىل:﴿َوَقاَل اْلـَملُِك اْئُتويِن بِِه﴾يوسف/54.

5-)اِمُضوْا( يف قوله تعاىل:﴿َواْمُضوْا َحْيُث ُتْؤَمُروَن﴾احلجر/65.

اِمِضيـُوْا(حذفت  اِئتـِيـُوْا،  اِمِشيـُوْا،  اِقِضيـُوْا،  هي:)اِبنـِيـُوْا،  الكلامت  هذه  فأصُل 
الياء وُنقلت حركتها إىل ماقبلها، أما كلمة)اِئُتوْا(فقد اجتمع يف أوهلا مهزتان، ُأبدلت  

الثانية إىل ياء يف االبتداء، وحتركت األوىل بالكس تبعًا حلركِة الثالِث عىل األصل.

وُتضمُّ مهزُة الوصِل إْن كان ثالُث الفعل مضمومًا ضاًم أصليًا، نحو:)ُاْتُل، ُاْنُظر، 
، ُأْؤُتَن، ُاْسُتهِزئ(، إلخ، وهذه بعض األمثلة من اآليات الكريمة:  ُاْضُطرَّ

-)ُاسُتحِفُظوْا( يف قوله تعاىل:﴿باَِم اْسُتْحِفُظوْا ِمن كَِتاِب اللَّـِه﴾املائدة/44. 

-)ُاْجُتثَّْت( يف قوله تعاىل:﴿َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة اْجُتثَّْت﴾إبراهيم/6).
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وحُتذُف مهزُة الوصِل املكسورِة إذا دخلْت عليها مهزُة االستفهام؛ اكتفاًء هبا، نحو: 

ذُتم ذُتْم ِعنَد اللـِه عهدًا﴾البقرة/80                أصلها: َأاِتَّ )-﴿ُقل َأتَّ

لَع الَغْيَب﴾مريم/78                                        أصلها: َأاِطَّلع         )-﴿َأطَّ

3-﴿َأفَتى عىل اللـِه َكِذبًا﴾سبأ/8                               أصلها: َأاِْفَتى

4-﴿َأْصَطفى البناِت عىل البنني﴾الصافات/53)      أصلها: َأاِْصَطفى

ذناُهم  َذناُهْم ِسْخريًَّا﴾ص/63                                  أصلها: َأاِتَّ 5-﴿َأتَّ

6-﴿َأْستَكبَت أم ُكنَت ِمَن الَعالنَي﴾ص/75            أصلها: َأاِْسَتكبت

ْم﴾املنافقون/6            أصلها: َأاِْسَتغفرت 7-﴿َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْسَتْغَفْرَت هَلُ

                                        أسئلة وتطبيقات
س/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

ف مهزيت القطع والوصل مع األمثلة؟ )-عرِّ

)-اِعِط ثالثة أمثلة هلمزات الوصل يف أسامء سامعية؟

3-كيف حترك مهزة الوصل يف االبتداء باألفعال مع األمثلة؟

4-كيف تعالج اجتامع مهزتني، األوىل مهزة استفهام والثانية مهزة وصل مكسورة؟

5-ملاذا ُتكس مهزة الوصل مع أنَّ ثالَث الفعل مضموم يف املثالني: اِئُتوْا، اِقُضوْا؟      
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خمارج احلروف
الُبدَّ للقارئ من معرفِة خمارِج احلروِف كي ال متَتِزَج مع بعضها، وأن يستمَع إىل 
اء مشافهًة، ومن خالل املواظبة عىل االشرتاك يف صالة اجلامعة  أصواهتا من أفواه الُقرَّ
واستامعه لقراءة اإلمام، أو باالستامع إىل التَّسجيالت، أو حضور اجللسات التَّعليمية؛ 

الة، ويف عموم تالوته للُقرآن الكريم. كي َتُصحَّ قراءته يف الصَّ

ٍر. ٍق أو ُمقدَّ وُت املعتمُد عىل خمرٍج حُمقَّ واحلرُف)لغة(: الَطرُف، و)اصطالحًا(: الصَّ

ٍ من احلْلق أو اللِّساِن أو الشفتنِي. ُق: هو ما كان له اعتامٌد عىل جزٍء ُمعنيَّ واملخرُج املحقَّ
بانتهاء  ينتهي  ٍ من ذلك، بل  له اعتامٌد عىل جزٍء ُمعنيَّ ُر: هو ما ل يكن  املقدَّ واملخرُج 

واكن. وت، ويقُع ألحرف املدِّ الثالثة)األلف والواو والياء(السَّ الصَّ

ا  ة أنَّ واْختَلَف العلامُء يف عدد خمارج احلروف إىل مذاهب، فكان مذهُب األكثريَّ
م عىل قسمني:  سبعَة عرَش خمرجًا، وعليه ُتقسَّ

فتان.اخليشوم.  )خمارُج كلية(: وَتشتمُل عىل: اجلوف.احلْلق.اللِّسان.الشَّ

ُأ فيها املخارج الكلية، وذلك عىل النحو اآليت:  )وخمارُج جزئية(: تتجزَّ

1-)اجلوف(: وهو فضاُء الفم واحلْلق، وخترُج منه أحرُف املدِّ الثالثة.

2-)احلْلق(: وفيه ثالثُة خماِرَج جزئيٍة، وهي: 

در(، وخيرُج منه اهلمزُة واهلاُء )واهلمزُة أدخُل منها(.  أ-أقىص احلْلق)أقربه من الصَّ

ب-وسط احلْلق: وخيرُج منه العنُي واحلاُء )والعنُي أدخُل منها(. 

ج-أدنى احلْلق: وخيرُج منه الغنُي واخلاُء )والغنُي أدخُل منها(. 
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أربعة  يف  وتنحرُص  حرفًا،  عرش  لثامنية  ُجزئيٍة  خمارَج  عرشُة  وفيه  3-)اللِّساُن(: 
مواِضَع منه، وهي:  أقصاه  -  وسطه - حافته - طرفه، وذلك عىل التقسيم اآليت:

-من أقصاه: خترُج القاُف والكاُف بمنبت اللَّهاة، )والكاُف أسفُل منها(.

نُي والياُء املتحركُة مع ما حياذهيا من سقف احلنك األعىل. -من وسطه: اجليُم والشِّ

-من إحدى حافتي اللِّسان:الضاُد، بمحاذاة األرضاس العليا.

ُم مع ماحياذهيا من الِلثَِّة. -من أدنى احلافتني معًا:الالَّ

-من طرفه: خترج)النون.الراء(و)الطاء.الدال.التاء(و)الظاء.الذال.الثاء(و )الصاد.
الزاي.السني( وذلك وفق التفصيل اآليت:

النون: من طرف اللِّسان مع لِثَِّة األسنان العليا،)وصوهُتا خيرُج من اخليشوم(.

الراء: من طرف اللِّسان مع لِثَِّة األسنان العليا)ولكنَّها مائلٌة إىل ظهِر اللِّساِن قلياًل(.

الطاء، الدال، التاء: من طرف اللِّسان مع أصول الثنايا العليا، وخيتلُف وضُع ظهر 
اللِّسان يف إخراجها، أي تبعًا لكيفياهتا)صفاهتا())(.

الظاء، الذال، الثاء: من طرف اللِّسان مع أطراف الثنايا العليا))(، وخيتلُف أيضًا 
وضُع ظهر اللِّسان تبعًا لكيفيَّاهتا.

الصاد، الزاي، السني: من طرِف اللِّساِن مع ما بني الثنايا العليا والسفىل) وهي إىل 
فىل أقرب(. السُّ

))( أصول الثنايا العليا: جذر األسنان للثنايا العليا.
))( الثنايا العليا: سنان اثنتان من فوق يف مقدمة األسنان، ومثلهام من أسفل.
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فتان(: حيُث خترُج منهام:  4-)الشَّ

فتني. )-)الواو املتحركة( مـّمـا بني الشَّ

فتني)وخيرُج صوهُتا من اخليشوم(.  )-)امليم( بانطباق الشَّ

فتني ثم فتحهام. 3-)الباء( بانطباق الشَّ

فة السفىل. 4-)الفاء(من أطراف الثنايا العليا بباطن الشَّ

5-)اخليشوم(: وهو فتحٌة بني الفم واألنف، خيرُج منها صوُت النُّون وامليم.

أسئلة وتطبيقات
س/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

)-عدد املخارج الكلية؟

ق(؟ ر( و)املخرج املحقَّ )-عرف)املخرج املقدَّ

3-كيف خيرج حرف الراء؟

4-من أين خيرج صوت النُّون وامليم؟                                           

5-كيف خيرج الفاء؟
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صفات احلروف، وأهية معرفتها
بعد معرفة خمرج كلِّ حرف، الُبدَّ من معرفة صفاته، فلكلِّ حرٍف مخُس صفاٍت 

ة. ٍة، وصفة أو صفتان من غرِي املتضادَّ متضادَّ

وتنقسُم الصفاُت عىل قسمني: )صفاٌت هلا ضد(و)صفاٌت ليس هلا ضد(.

، وهي: فاُت التي هلا ضدٌّ أوالً: الصِّ

ُه الـَهْمُس:   1-اجلهُر وضدَّ

اجلهُر)لغة(: اإلعالن.

و)اصطالحًا(: انحباُس جري النَّفِس عند النُّطِق باحلرف لقوة االعتامد عىل املخرج.

الـَهْمُس)لغة(: اخلفاء. 

و)اصطالحًا(: جرياُن النَّفِس عند النُّطِق باحلرِف لضعف اإلعتامد عىل املخرج. 

ُد من جريان النَّفس. ُد من انحباس النَّفس، واهلـَْمُس يتولَّ أي: أنَّ اجلهَر يتولَّ

خاوُة:  ها الرَّ ُة وضدَّ 2-الِشدَّ

ة. ُة)لغة(: الُقوَّ الِشدَّ

عىل  االعتامد  لقوة  باحلرف؛  النُّطق  عند  وِت  الصَّ جري  انحباُس  و)اصطالحًا(: 
املخرج، وأحرُفُه جمموعة يف)أجد قط بكت(.

خاوُة)لغة(: اللِّني. والرَّ

وِت عند النطِق باحلرِف، وأحرُفُه ماعدا أحرف الِشّدِة  و)اصطالحًا(: جرياُن الصَّ
ط))(.  والتوسُّ

خاوة، وهي جمموعة يف)لِْن ُعَمر(. ))( ذهب ابن اجلزري إىل أّنَّ هناك أحرفًا تتوسط الشدة والرَّ



املخترص املفيد يف  أحكام التالوة والتجويد ...................................................   48

وت.  ُد من جريان الصَّ خاوُة تتولَّ وت، والرَّ ُد من انحباس الصَّ َة تتولَّ دَّ أي: أنَّ الشِّ

ُه االستفال: 3-االستعالُء وضدَّ

االستعالُء)لغة(:االرتفاع.

و)اصطالحًا(:ارتفاُع أقىص اللِّسان إىل احلنك األعىل عند النُّطِق باحلرِف، وأحرُفُه 
سبعٌة جمموعٌة يف:)ُخصَّ َضغٍط َقظ(.

و)االستفاُل)لغة(:االنخفاض.

و)اصطالحًا(: انخفاُض أقىص اللِّساِن عن احلنِك األعىل عند النُّطِق باحلرف.

ُه االنفتاح:  4-اإلطباُق وضدَّ

اإلطباُق)لغة(: اإللتصاُق.

باحلرف،  النُّطق  عند  األعىل  باحلنك  اللِّساِن  من  طائفٍة  إلصاُق  و)اصطالحًا(: 
ُمُه إىل احلنك األعىل.  وأحرفه:)ض، ظ، ط، ص( حيُث يرتفُع فيه أقىص اللِّساِن وُمقدَّ

اإلنفتاُح)لغة(: اإلفرتاق.

و)اصطالحًا(: إنفتاُح مابني اللِّسان واحلنك األعىل عند النُّطق باحلرف.

ها اإلصامُت:  5-الذالقُة وضدَّ

 الذالقُة)لغة(: السعة.

الشفتني،  أو  اللِّسان  َذَلــِق  من  خلروجِه  باحلرف  النُّطق  رسعُة  و)اصطالحًا(: 
فتني وهي: )ف، ب، م(،  وأحرُفها ستٌة جمموعٌة يف:)فرَّ من ُلب( بعُضها خيرج من الشَّ

واآلخُر من طرِف اللِّساِن، وهي)ل.ن.ر(.
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اإلصامُت)لغة(: املنُع.

القة(.  و)اصطالحًا(: ثِْقُل النُّطِق باحلرِف)وتقُع يف بقية احلروف، ماعدا أحرِف الذَّ

يت بذلك؛ المتناع انفراد هذه احلروف يف الكلامت ذات األصول الرباعية  وُسمِّ
ُة املـُذَلِق ثِْقَل  أو اخلامسية دون وجوِد حرٍف أو أكثَر من األحرِف املـُذَلَقِة؛ لِتعادَل ِخفَّ
الـُمْصَمِت، فإْن ل جتد ذلك؛ يـُحكُم عىل الكلمِة أّنا دخيلٌة عىل كالم العرب، مثل 
كلمة)عسجد(، ومثل كلمة)قسطاس(التي وردت يف موضعني يف الُقرآن الكريم))(.

(، وهي:  ثانياً: )الصفاُت التي ليس هلا ضدٌّ

ُت به للبهائم، ومنها الطائر.  1-الصفرُي)لغة(: صوٌت ُيصوَّ

و)اصطالحًا(: صوٌت زائٌد خيرُج من طرِف اللِّساِن، مع مابني أطراف الثنايا العليا 
فىل، وأحرُفُه: )ص. س.ز(.  والثنايا السُّ

2-القلقلُة)لغة(: التحريك. 

وحروُفها  صوُتُه،  يظهَر  حتى  خمرجه  يف  اكِن  السَّ احلرِف  قلقلُة  و)اصطالحًا(: 
انفتاٌح  أْن ُيصاحَب ذلك  النُّطق دون  بتباعد عضوي  جمموعٌة يف)ُقطب َجد(وخترُج 
، أي ال يأخذ احلرف اجتاه حركة.  فيلِّ فتني أو انخفاٌض للفك السُّ للفم أو انضامٌم للشَّ

3-اللِّنُي)لغة(: السهولة.

و)اصطالحًا(: خروُج احلرِف من خمرجه بسهولٍة وُيٍسمن غرِي ُكلفٍة عىل اللِّساِن، 
اكنتني املفتوح ما قبلهام.  ويقُع للواو والياء السَّ

))( قسطاس: ميزان)رومية(، وعسجد: ذهب)فارسية(.
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4-اإلنحراُف)لغة(: امليُل والعدوُل.

بسبب  احلافتني؛  جانبي  من  وخروجه  م  الــالَّ صوت  انحراُف  و)اصطالحًا(: 
اعرتاض طرف اللِّسان طريَقُه. 

ة. ء أكثر من مرَّ 5-التكريُر)لغة(: إعادُة الشَّ

و)اصطالحًا(: ارتعاُد طرِف اللِّساِن عند النُّطِق بحرِف الراء.

)لغة(: اإلنتشار. 6-التفشِّ

فحة  بالصَّ يصطدم  حتى  خروجه  حاَل  ني  الشِّ صوت  انتشاُر  و)اصطالحًا(: 
فىل. الداخلية لألسنان العليا والسُّ

7-االستطالُة)لغة(: االمتداُد.

و)اصطالحًا(: امتداُد صوت احلرف من أول حافة اللِّسان إىل منتهاها، أي: اتِّساُع 
خمرج احلرف ومعه استطالة صوته بقدر ذلك، حيُث يستطيُل الضاُد لرخاوته حتى 

ني.  م والشِّ يتَّصَل بمخرِج الالَّ
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من الصفات املهمة
      )القلقلة، واالستعالء(

من  فيها  اجتمع  ملا  َجٍد(  )ُقْطُب  يف:  جمموعة  أحرف  مخسة  يف  وتقُع  1-القلقلُة، 
وِت، فكان الُبدَّ  الصَّ ُة متنُع جرياَن  دَّ النَّفس، والشِّ يمنُع جرياَن  ٍة، فاجلهُر  َجْهٍرٍ وشدَّ
عندما  األحرف  هلذه  الزمٌة  صفٌة  وهي  َصْوَتُه،  ليظهر  خمرجه؛  يف  احلرف  قلقلة  من 

تكون ساكنة.

قال ابن اجلزري:  وَبيِّنَـْن ُمقْلقاًل إْن َسَكنا            وإْن يُكْن يف الَوْقِف كاَن َأْبَينا

ُم عىل قسمني:  وُتقسَّ

كبى: عندما يكوُن احلرُف يف آخِر الكلمِة، سواٌء كان خمففًا أو مشددًا. 

وصغرى: عندما يكوُن احلرُف يف وسِط الكلمِة أو بني كلمتني.

ُح ذلك:  واألمثلُة اآلتيُة توضِّ

قلقلة صغرىقلقلة كبىحرف القلقلة

يْقطعون. خلْقنا. مْقتدرا..الطارق.الفلق. حّق..ق

يْطمعون. قْطمري. يْطمع..لوط. ميط. تشطط..ط

ربـْوة. قبـْل. إبـْراهيم..عذاب. جّب. تّب..ب

جْيـعل. النَّْجـم. رْجس..مريج. بروج. حّج..ج

يْدعو. يْدخل. قْد سأهلا. قْد أفلح..أحد. مسد. هود..د
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زمِة ألحرِف)ُخصَّ َضغٍط َقظ(، ففي حاِل  فاِت الالَّ 2-االستعالُء، وهو من الصِّ
ُيعدُّ  لذا  وِت،  الصَّ يف  للتفخيِم  ُمهيَّأًة  فتكوُن  معها،  اللِّساِن  أقىص  يستعيل  هبا  النُّطِق 

التَّفخيُم صفًة عرضيًة.

 ، ، واإلطباَق أخصُّ أما عالقُة االستعالِء باالطباِق، فتأيت من أنَّ االستعالَء أعمُّ
فكلُّ حرٍف ُمطبٍق هو ُمستعٍل، وليس كلُّ حرٍف ُمستعٍل ُمطبقًا.

اللِّساِن، فتكوُن أحرُفُه أشدَّ استعالًء؛  بارتفاع طائفة كبرية من  واالطباُق حيصُل 
الجتامع االستعالِء واالطباِق فيها. 

إال أنَّ املعترَب يف أحرِف االستعالِء استعالُء أقىص اللِّساِن، سواٌء استعىل معه بقية 
اللِّساِن أْم لْ َيسَتْعِل.

واألمثلُة كثريٌة يف هذا الباب، كام يف اجلدول اآليت: 
أمثلتهحرف االستعالء

)َخر(، )َخري(، )خُمَلصًا(، )َخالصًا(، )َخالدًا(.خ
اط(، )َصادق(، )َصح(.ص )َصوم(، )ِصدق(،)ِصَ
آّلني(.ض )ِضّل(، )َضّل(، )َيِضّل(، )ِضالل(، )الضَّ
)َغري(، )الَغيب(، )اسَتغِفر(، )الَغآئبني(، )ِغّل(.غ
)َطريق(، )أَحْطنا(، )الطُّور(، )الطَّارق(، )َطائر(.ط
)َقْدر(، )ِقيام(، )ُقـوْا(، )َقادر(، )قلياًل(.ق
)ظِّل(، )ظاِلل(، )َأْظلم(، )َظامل(، )تَظاهرا(.ظ
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أسئلة وتطبيقات
س)/أجب عن الفروع اآلتية باختصار:

فات التي هلا ضد مع أضدادها؟ )-عدد الصِّ

)-مااملقصود بصفة اجلهر؟

3-مااملقصود بصفة االستعالء، وماهي أحرفه؟

4-ماهي أحرف القلقة، ومتى نقلقلها؟

فات التي ميَّزت حرف القاف؟ 5-عدد الصِّ

س)/استخرج الكلامت التي وقعت فيها القلقلة من اآليات الكريمة اآلتية: 

اآلية الكريمةت
القلقلة 
الكبى

القلقلة 
الصغرى

﴿َوال َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيتِيِم﴾ األنعام/)5))
﴾النبأ/39) قُّ ﴿َذلَِك اْلَيْوُم احْلَ
﴾ األنبياء/04)3 ِجلِّ َمآَء َكَطيِّ السِّ ﴿َيْوَم َنْطِوي السَّ
﴿فإنَّام عليَك البالُغ وعلينا احلساُب﴾الرعد/440
﴿وَمن ُيضلِل اهللُ فام لُه مْن هاٍد﴾ الرعد/533
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أحكام امليم الساكنة
اكنِة ثالثُة أحكاٍم:  للميِم السَّ

فوي             )-اإلخفاء الشفوي             3-اإلظهار الشفوي )-اإلدغام الشَّ

(: وذلك إذا وقع بعد امليِم الساكنِة ميٌم متحركٌة، فُتدغُم  فويُّ األول: )اإلدغاُم الشَّ
ى إدغامًا ُمتامثاًل بُغنَّة))(، نحو:  دًة، وُيسمَّ األوىل يف الثانية، وتصريان مياًم واحدًة ُمشدَّ

ن(، إلخ. ن(، )كم مِّ ا(، )أم مَّ )هلم مَّ

(: وذلك إذا وقع بعد امليم الساكنة حرف)الباء(، فُتخفى  فويُّ الثاين: )اإلخفاُء الشَّ
و  )وهم باآلخرة(  ُيراعى يف إخفائها إعطاُء زمٍن بمقداِر حركتني، نحو:  بُغنَّة، أي: 
فتني، وهذا اإلخفاُء  حملُّ خالٍف بني علامء  )هلم با(، وهنا جيُب ترُك َفْرَجٍة بني الشَّ
فتنِي كام يف حال  التَّجويد، وبالَغ البعُض يف مقدار الَفْرَجِة حرصًا عىل عدِم إطباِق الشَّ

اإلظهار، ويقُع هذا اإلخفاُء -أيضًا- يف حال الَقْلب.

اكنِة بقيُة احلروف. (: وذلك إذا وقَع بعد امليِم السَّ فويُّ الثالث: )اإلظهاُر الشَّ

َأْزَواٌج  فِيَهآ  ْم  تعاىل:﴿هَلُ قوله  نحو  والواو،  الفاء  مع  ِه  أشدِّ عىل  اإلظهاُر  ويكوُن 
فِْتنٌَة﴾ ــْم  َوَأْوالُدُك َأْمَواُلُكْم  اَم  َأنَّ تعاىل:﴿َواْعَلُموْا  قوله  ويف  َرٌة﴾النِّساء/57،  َطهَّ مُّ

ادمها مع امليم يف املخرج. األنفال/8) ؛ وذلك الحتِّ

))( الُغنَّة: هي صفٌة الزمٌة للنون وامليم يف كلِّ أحواهلام، وجيُب إعطاُء زمٍن بمقداِر حركتني للنُّون وامليم 
ا(،)إن ّنحن(،)هلم ّما(..إلخ، ملا يف  دتني، سواء كانا يف كلمة واحدة أو يف كلمتني، مثل:)اجلنَّة(،)أمَّ املشدَّ
دة،  الُغنَّة من إنسيابيَّة يف الصوت وجاليَّة يف األداء، وال جيب إعطاء هذا املقدار يف غريمها من احلروف املشدَّ

ة تفريقًا هلا عن املخفف. وإنام إعطاء حق الشدَّ
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أحكام الالم الساكنة
اكنُة للتعريف، وقد تكوُن يف االسم أو الفعل أو احلرف، متوسطة  ُم السَّ تأيت الالَّ
ومتطرفة، أصلية وزائدة، وقد تكون المًا لألمر،  وعىل هذا تنقسم عىل أربعة أقسام: 

م االسمية       )-الم الفعل       3-الم احلرف         4-الم األمر         )-الالَّ

ُم اإلسميَّة(: وهي املوجودُة يف االسم، وهي قسامن:  األوىل:)الالَّ

1-أصليَّة:نحو:)أْلِسنَتُِكم(،)أْلوانُِكم(،)ُسْلَطان(، وُحكمها:وجوُب اإلظهار.

2-زائدة: وهي قسامن: 

أ-زائدٌة الزمٌة: التنفكُّ عن الكلمة، نحو ما يف األسامء املوصولة:)الَّذي، الَّذين، 
اجلميع  وُحكُم  الكريم،  الُقرآن  يف  األخرية  ترد  ول  اللَّوايت(،  ئي،  الالَّ يت،  الالَّ الَّتي، 
ِم بعدها، ويف نحو:)َاآْلن(، )َاْلَيَسع(، وكذا ماوقع يف لفظ اجلاللة،  اإلدغاُم ملجيِء الالَّ

ويف اجلميع اليُصحُّ جتريدها.

ُ عنها بالم التعريف أو)الم ال(، وتدخُل عىل  ب-زائدٌة غرُي الزمٍة: وهي التي ُيعربَّ
ُه  األسامء النَّكرة لتعريفها، نحو:)اأْلَرض(، )النَّار(، )اْلَعامَلني(، وهي غرُي الزمٍة؛ ألنَّ

يُصحُّ جتريد االسم عنها، وهلا حالتان كام ذكر اجلمزوريُّ يف)حُتفُة األطفال(: 

األَحـُرِف َقـبـَْل  حـَـاالِن  أْل  َفـْلَتعـــِرِفلِــالِم  إظهـــاُرها  أوالمهـــا 

ِعْلَمـُه ُخـْذ  ــرْشٍة  َع َمـْع  ــٍع  أرب َعقيـَمُه(قبَل  وَخـْف  َحجـََّك  من)إبـِغ 

أربـــٍع يف  ـــــهــا  إدغــامـــُ فـَـِعثانيُهــام  وَرمــُزها  أيضـــًا  وعشـرٍة 

ُزْر رشيفــًا للكــرم()طِْب ُثمَّ ِصْل َرِحًا تُفْز ِضْف ذا نَِعْم َدْع ُســوَء ظــنٍّ 

قمريـَّـة َسمـِّـها  األوىل  ُم  ــالَّ ـــ شمسيَّةوال ها  َسمِّ األخـــرى  ُم  ــالَّ ـــ وال
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ة مسية والقمريَّ احلروف الشَّ
مسيَِّة البالغِة)أربعة عرشة حرفًا(، واملجموعة  اكنُة يف احلروِف الشَّ ُم السَّ ُتدغُم الالَّ

يف أوائل هذه الكلامت: )طِْب ُثمَّ ِصْل َرمِحًا...إلخ(.

، نحو: )الّشمس(، )الّطّيبات(، )الّثواب(، إلخ. ميسِّ ى هذا باإلدغاِم الشَّ وُيسمَّ

مسيَّة. ِم من احلروِف الشَّ وَسَبُب هذا اإلدغام: قرُب خمرِج الالَّ

يف:)إبِغ  واملجموعُة  حرفًا(،  عرشة  البالغة)أربعة  القمرية،  احلروف  يف  وتظهُر 
حّجك...إلخ(،  نحو: )اْلَقَمر(، )اْلَبـاب(، )اْلَغيب(، )احْلّج(، إلخ. 

ِم عن احلروف القمريَّة. وَسَبُب هذا اإلظهار: ُبعُد خمرِج الالَّ

مت احلروُف العربيُة إىل)أربعة عرشة حرفًا(قمريًا، و)أربعة عرشة  وعىل هذا ُقسِّ
ْت  ُعدَّ ولو  حرفًا،  وعرشين  ثامنية  العربية  احلروف  كون  فرض  عىل  شمسيًا  حرفًا( 

تسعة وعرشين، فال يكوُن األلُف فيها شمسيًا وال قمريًا؛ لكونه ساكنًا دائاًم.
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الم الفعل والم احلرف والم األمر
املايض واملضارع  الثالثة:  األفعال  املوجودُة يف  ُم   الالَّ الفعل(: وهي  الثانية:)الُم 
)َيْلتِقْطه(،  )أنزْلنا(،  )فاْلتَقى(،  )أْلـهاُكم(،  نحو:  ومتطرفة،  متوسطة  وتقُع  واألمر، 

)ُقْل(، إلخ، وُحكمها وجوُب اإلظهار ُمطلقًا، قال صاحُب التُّحفة: 

ُمطلقا فِـــْعـــٍل  الُم  ــَرْن  ــ ــِهـ ــ واْلتقىوأْظـ وُقــْلــنــا  ــْم  ــَع َن ُقـــْل  نــحــِو  يف 

نعم ممكن أْن ُتدغم إذا جاء بعدها)الٌم متحركٌة(؛ للتامثل، نحو:)َأُقل لَّك(، )َنْجَعل 
ب(، وتظهر يف بقية احلروف.         لَّك(، وكذا إذا جاءت)راء(؛ للتَّقارب، نحو: )وُقل رَّ

                                                       )الم احلرف(

ُم املوجودُة يف احلرِف، نحو:)هل(،)بل(، وهذه هلا  الثالثة:)الُم احلرف(: وهي الالَّ
ُحكامن واجبان: 

1-)اإلدغاُم(للتامثل:وذلك إذا وقع بعدها)الم(نحو:)هل لَّكم(،)بل الَّ خياُفون(. 

فعُه(،  بُُّكم(،)بل رَّ 2-)اإلدغاُم(للتقارب:وذلك إذا وقع بعدها)راء(، نحو: )بل رَّ
كِت املانع لإلدغام وفقًا لرواية  وُيستثنى منه)الم(:)بل ران( يف املطففني؛ لوجوِد السَّ

كُت واإلدغام.  ا من طريق الطيِّبة فلُه وجهان: السَّ حفص من طريق الشاطبيَّة، وأمَّ

                                                        )الم األمر(

الرابعة:)الُم األمر(: وهي الٌم زائدٌة عن بِنْيِة الكلمِة، تدخُل عىل الفعل املضارع، 
ساكنًة  فيها  ُم  الالَّ وتكوُن  اإلظهار،  فُحكُمها  أو)ثم(،  )واو(  أو  بـ)فاء(  ُسبقت  فإذا 
إلخ. ْليْقُضوْا(،  ُثمَّ  وْلَيْصَفُحوْا،  وْلتُكْن،  فْلَينُظْر،  وْلَيْكُتْب،  نحو:)فْلَيْكُتْب،  ِة،  للِخفَّ
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)الم لفظ اجلاللة(

إذا  الُمُه  ُم  ُتفخَّ عظمُتُه(حيُث  وجلَّْت  أسامُؤُه  السمه)تباركْت  خصوصيٌة  توجُد 
ُق إذا كان ما قبلها مكسورًا، نحو:  ٍة، وُترقَّ وقعت بعد فتحٍة أو ضمَّ

املـُوَقَدة﴾اهلَُمَزة/6،  اهللِ  ناُر  َأَحٌد﴾التَّوحيد/)،﴿  اهللُ  ُهَو  -التَّفخيُم:نحو:﴿ُقْل 
ونحوها،  ومنـه اإلبـتـداُء بلفظ اجلاللة:﴿اهلل﴾ أو ﴿اللَّهم﴾.

اهللُ  ــًا  ــْومـ ــور/)،﴿َقـ ــنـ اهلل﴾الـ ــِن  ــ ِدي اهللِ﴾،﴿يِف  ــِم  ــْس ــو:﴿ب ــح ــُق:ن ــي ق ــتَّ -ال
ُمْهلُِكُهْم﴾،األعراف/64).

قال ابن اجلزري:

َم من اسِم اهللِ              عن َفتٍح أو ضمٍّ كـ)عبُد اهللِ( ِم الالَّ وَفخَّ

ِم من اسِم اهلل تعاىل إذا كانت  اُء وأئمُة أهل األداِء عىل تغليظ الالَّ وقال:)َأمجَع الُقرَّ
ٍة، سواٌء كان يف حال الوصل أو مبدوءًا به..())(.  بعد فتحٍة أو ضمَّ

للتفريق  قيل  ة؛  خاصَّ اجلاللة  لفظ  الُم  ُم  ُتفخَّ ولكْن  الرتقيُق،  ِم  الالَّ يف  واألصُل 
مَة والفتحَة يستعلياِن  مات، وقيل ملجرد التَّعظيم، وقيل ألنَّ الضَّ بينها وبني سائر الالَّ

ُه ُنطٌق قديٌم جرى عىل ألسنِة الناس. م، وقيل إنَّ فُيناسُب ذلك تفخيم الالَّ

))( النرش ج/) ص/448.
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أسئلة وتطبيقات

س/أجب عن الفروع اآلتية باختصار:
اكنة، مع األمثلة؟ )-عدد األحكام التي تقع للميم السَّ

م التي تقع يف األسامء املوصولة؟ )-ما نوع الالَّ

ة(، باستعامل نظمها؟ 3-أذكر)احلروف الشمسيَّة(و)احلروف القمريَّ

مسيَّة(وتظهر يف)احلروف القمريَّة(؟ اكنة يف)احلروف الشَّ م السَّ 4-ملاذا ُتدغم الالَّ

5-ماحكم)الم الفعل(؟

6-عدد األحكام التي تقع لـ)الم احلرف(مع األمثلة؟

7-ما هي أحكام الم)لفظ اجلاللة(؟

ُة تفخيم الم)لفظ اجلاللة(؟ 8-ماعلَّ

قيق أم التَّفخيم؟ م الرتَّ 9-هل األصل يف الالَّ

0)-ما هو حكم)الم األمر(، وكيف يكون وضعها إذا سبقها حرف عطف؟
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الوقف واإلبتداء
النُّزوِل  وأسباِب  بالتَّفسرِي  ويتَِّصُل  بالتَّجويِد،  املرتبطِة  ِة  املـُهمَّ العلوِم  من  وهو 

سِم والنَّحِو واإلعراِب والبالغِة والقراءاِت. والرَّ

بنيَّة  عادًة  فيه  ُس  ُيتنفَّ زمنًا  وِت  الصَّ وَقْطُع  الكلمة،  آخر  عىل  الوقُف  به:  وُيقصُد 
استئناِف القراءة. 

ها  منهم َمن عدَّ أبواَبُه مخسًة،وهي: تام، كاف، حسن، قبيح، الزم، ومنهم َمن عدَّ
زَم تامًا، ومنهم َمن عدَّ أكثَر من ذلك. أربعًة: تام، كاف، حسن، قبيح، وعدَّ الالَّ

فُحكُمُه:  خاطئ،  ابتداء  أو  وقف  يف  الوقوع  أو  الكريمة  اآلية  طول  حال  ويف 
االبتداُء بالكلمِة التي وقف عليها إْن َصُلَحْت، أو بالكلمة التي قبلها إْن َصُلَحْت، أو 

من بدايِة اجلـُملِة أو اآليِة إْن َأمكْن.

ا أن يكون:  ، إمَّ وَسَبُب الوقِف بشكٍل عامٍّ

عال أو النِّسيان أو الُبكاء، ونحو ذلك. 1-اضطراريًا: كضيق النَّفس أو السُّ

2-إختباريًا: وُيقصُد به اختبار القارئ بسؤال يف حكم أو معنى ونحوه.

3-انتظاريًا: ألجل استيعاب ما يف الكلمة من أوجه القراءات، وبيان االشتباهات.

4-إختياريًا: ويكوُن ذلك بمحض إرادة القارئ، وهذا الذي سيتمُّ بيان أحكامه، 
وهو عىل أقسام)وهي األشهر(: 

تام  -  كاف - حسن - قبيح
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)الوقف التام(

: هو الوقُف عىل ما تمَّ معناُه، ول يتعلَّق بام َبْعدُه لفظًا وال معنًى. الوقُف التَّامُّ

حيِم﴾ محِن الرَّ ور:﴿بْسِم اهللِ الرَّ نحو الوقف عىل البسملة يف ابتداء السُّ

والوقف عىل:﴿َوُأْوَلئَِك ُهُم اْلـُمْفلُِحوَن﴾البقرة/5، ثم االبتداء بعده.

بـعده،  االبتداء  ثم  الثََّواِب﴾آل عمران/95)،  ُحْسُن  ِعنَْدُه  والوقف عىل:﴿َواهللُ 
ور، ورؤوس  السُّ ويكوُن -غالبًا- يف آخر األحزاب واألنصاف واألرباع، واختتام 
كوصف  املتضادَّتني  فتني  الصِّ بني  والفصل  واحلكايات،  القصص  ونايات  اآلي، 

اجلنة ثم النَّار، أو وصف املـُتَّقني ثم الكافرين، ونحو ذلك. 

النداء(،)فعل  بـ)االستفهام(،)ياء  بعده  اإلبتداء  الغالب-  -يف  عالماته  ومن 
األمر(،)فعل الرشط(،)إنَّ املكسورة(،)النفي أو النهي(.

)الوقف الكايف(

بعده،  عامَّ  الكتفائه  صحيحًا؛  معنًى  ُيؤدِّي  كالٍم  عىل  الَوْقُف  هو  الكايف:  الوقُف 
وهو متعلٌق بام بعده معنًى ال لفظًا، فال يكوُن ُمقيَّدًا من جهة اللَّفظ، وجيوُز الوقُف 
ُيْؤِمنُوَن﴾ ُتنِذْرُهم ال  ملْ  الوقُف عىل:﴿أْم  أمثلة ذلك:  بعده، ومن  بام  عليه واالبتداُء 
البقرة/6، فهي متعلقٌة بام بعدها تعلقًا معنويًا؛ بقوله تعاىل:﴿َخَتَم اهللُ َعىَل ُقُلوِبِْم﴾ 

البقرة/7. 

بـ)مبتدأ(،)فعل(،)مصدر(،)نفي(،)إنَّ  بعده  الغالب-االبتداء  عالماته-يف  ومن 
املكسورة اهلمزة(،)بل(،)أال املخففة(،)سني(،)سوف(،)نعم(.
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)الوقف احلسن(

الوقُف احلَسُن: هو الَوْقُف عىل كالٍم حَيُسُن الَوْقُف عليه، وإْن تعلَّق بام بعده لفظًا 
نحو  قبله،  ما  إىل  بالرجوِع  إالّ  حَيُسُن  ال  وقد  َبعدُه،  بام  اإلبتداء  حَيُسُن  وقد  ومعنًى، 
حَيُسُن  ال  ولكن  عليهام،  الوقُف  فَيحُسُن  هللِ﴾،  اهلل﴾و﴿احْلـَمُد  عىل:﴿بِْسِم  الَوْقِف 

اإلبتداء بعدمها إالَّ بالرجوع إليهام.

ومن أمثلة اإلبتداء بام َبعدُه يف قوله تعاىل:﴿َوَما َكاَن اهللُ لُِيِضيَع إِياَمَنُكْم﴾، فَيْحُسُن 
اإلبتداء بام َبعدُه-يف نفس اآلية- بقوله:﴿إنَّ اهللَ بالنَّاِس لرُؤوٌف رحيٌم﴾البقرة/43).

)الوقف القبيح(

الَوْقُف القبيُح: هو الَوْقُف عىل ما ل َيُتمَّ معناُه، ول يؤدِّ معنًى صحيحًا لشّدة تعلُّقه 
بام بعده لفظًا ومعنًى، أو أفاد معنًى غرَي مقصوٍد، أو َأْوَهَم َفساَد املعنى، وجيوُز الَوْقُف 

عليه لرضورة، ثم العود إىل ما قبله ووصله إلمتام املعنى. 

والَوقـُْف  ــرة/58)،  ــق ــب َواهللُ﴾ال َكــَفــَر  الَّــِذي  عىل:﴿َفُبِهَت  الــَوْقــُف  نحو: 
عىل:  والَوْقُف  َوألََبَوْيِه﴾النساء/))،  النِّْصُف  َفَلَها  َواِحَدًة  َكاَنْت  عـلـى:﴿َوإِن 

الَة﴾النساء/43. ا الذين َءامنُوْا ال َتْقَرُبوْا الصَّ ﴿يَأهيُّ

 األكرم سول  بالرَّ أو  وتعاىل،  ُسبحانه  باهللِ  تعلَّق  إذا  الَوْقُف  يكوُن  ما  وأقبُح 
ُهَو  إاِلَّ   * إَِلَه  من:﴿ال  األوىل  املقاطِع  عىل  الَوْقِف  نحو  االعتقاد،  أصوَل  أوخالف 
و﴿َوَما  َوَنِذيرًا﴾الفرقان/56،  ًا  ُمَبشِّ إاِلَّ  َأْرَسْلنَاَك*  و﴿َوَما  ﴾البقرة/55)،  يُّ احْلَ
َواإِلنَس *  نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  يونس/00)، و﴿َوَما  بِإِْذِن اهللِ﴾  إاِلَّ ُتْؤِمَن*  َأن  لِنَْفٍس  َكاَن 
َلُه * إاِلَّ ُهَو﴾ إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾الذاريات/56، و﴿َوإِن َيْمَسْسَك اهللُ بُِضٍّ َفال َكاِشَف 

يونس/07)، إلخ.
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ُن فسادًا يف املعنى، أو إخالالً يف العقيدة، أو  ومن اإلبتداءاِت الَقبيحِة التي تتضمَّ
خمالفًة لألدِب يف ذكرِه سبحاَنُه اإلبتداُء باملقاطِع الثانيِة من:﴿َلَقْد َسِمَع اهللُ َقْوَل الَِّذيَن 
َذ اهللُ  َ َقاُلوْا* إِنَّ اهللَ َفِقرٌي َوَنْحُن َأْغنَِياُء﴾آل عمران/)8)، ويف قوله تعاىل:﴿وَقاُلوْا * اتَّ

َوَلدًا﴾البقرة/6))، و﴿َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوْا * إِنَّ اهللَ َثالُِث َثالَثٍة﴾ املائدة/73.

وهناك قوفاٌت أخرى، نحو:

َل بام بعده  الَوْقُف عىل موضٍع أدَّى معنًى صحيحًا، ولو ُوصِّ زُم: هو  الالَّ الَوْقُف 
ألوهم معنًى غرَي املراد، ويرتتَُّب عليه إخالُل املعنى، نحو الَوْقِف عىل)بعض(يف قوله 
َم اهللَ﴾ البقرة/53)؛  ن َكلَّ ِمنُْهم مَّ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض*  ْلنَا  ُسُل َفضَّ تعاىل:﴿تِْلَك الرُّ
لـ)بعض(فيكوُن موسى من  اجلار واملجرور)منهم( صفة  أنَّ  الَوصُل  ُيوِهُم  لئالَّ 

ِل عىل غريِه بالتَّكليم.  ِل عليه غرُيُه، ال من البعض املفضَّ هذا البعِض املفضَّ

اَم اهللُ إَِلٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد*  ونحو الَوْقِف عىل)ولد( يف قوله تعاىل:﴿إِنَّ
)ولد( امواِت وما يف األرِض﴾النساء/)7)؛ لئالَّ ُيوهُم الَوْصُل أنَّ املنفيَّ لُه ما يف السَّ

امواِت واألرِض، إنَّام املراُد نفُي الولِد ُمطلقًا. ُه َيمِلُك السَّ موصوٌف بأنَّ

َيُصحُّ  فال  واحد(  حملٍّ  يف  اجتمعا  الوقفان)بأْن  تعانق  إذا  وهو  التَّعانِق:  َوْقــُف 
للقارئ أن َيِقَف عىل كليهام، بل إذا َوقَف عىل أحدمها امتنَع الَوْقُف عىل اآلخر؛ لئالَّ 

خيتلَّ املعنى، فال يثبتا معًا، بل ُيوَقُف عىل أحدمها، ومن أمثلته: 

قوله تعاىل:﴿َذلَِك اْلكَِتاُب ال َرْيَب :. فِيِه:. ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي﴾البقرة/).

َمٌة َعَلْيِهْم :. َأْرَبِعنَي َسنًَة :. َيتِيُهوَن﴾ املائدة/6). َا ُمَرَّ ويف قوله تعاىل:﴿َقاَل َفإهِنَّ
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فروع للوقف

هناك فروٌع ملا فيها من نحو الَوْقِف، وهي:
ٍس بنيَِّة اإلستمرار،  كتُة اللطيفُة(: هي الَوْقُف عىل نايِة الكلمِة من غرِي َتنفُّ )-)السَّ

ووقعْت يف املواضِع اآلتيِة من قولِه تعاىل:

)قيِّمـًا(نعٌت  أنَّ ُيوهُم  لئالَّ  َقيِّاًم﴾الكهف/)-)؛   * ِعَوَجا  لَُّه  جَيَْعل  )-﴿َومَلْ 
لـ)ِعَوَجا(.

مْحَُن﴾يس/)5؛ لبيان أنَّ كالَم  ْرَقِدنا * َهَذا َما َوَعَد الرَّ )-﴿قالوْا َمن َبعَثنا ِمن مَّ
الكفار قد انقىض، وما َبعَدُه هو من كالِم املالئكِة أو املؤمنني.

اق(:صيغُة ُمبالغة. 3-﴿َوِقيَل َمْن َراٍق﴾القيامة/7)؛ ألنَّ الَوْصَل ُيوهُم معنى)مرَّ

ان(: ُمثنَّى بر. 4-﴿َكالَّ َبْل َراَن َعىَل ُقُلوِبِْم﴾املطففني/4)؛ ألنَّ الَوْصَل ُيوهُم)برَّ

ا يف قوله تعاىل:﴿َما َأْغنَى َعنِّي َمالَِيْه * َهَلَك َعنِّي ُسْلَطانَِيْه﴾احلاقة/8)-9)،  أمَّ
كت عليها. فيجوُز فيها الوجهان حال الوصل: إدغام هاء)ماليه(هباء)هلك(أو السَّ

كت(: هي هاٌء زائدٌة  ساكنٌة يف حالتي الَوْقِف والَوْصِل، َتْلَحُق بعض  )-)هاُء السَّ
الكلامت؛ لبياِن حركِة اآلخر فيها،  ووقعت يف سبعِة مواِضَع، وهي: 

)-يف سورة البقرة اآلية/59) يف قوله تعاىل:﴿َيَتَسنَّْه﴾.

)-يف سورة األنعام اآلية/90 يف قوله تعاىل:﴿اْقَتِدْه﴾.

3-4-5-6 فـي سـورة الـحاقـة، وهـي: ﴿كَِتابَِيْه﴾ و﴿ِحـَسـابِـَيـْه﴾ و﴿َمــالَِيــْه﴾ 
و﴿ُسْلَطانَِيـْه﴾  اآليات: 5)، 6)، 8)، 9).
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ْبعُة(: هي األلفاُت التي تثُبُت َوْقفًا، وحُتذُف َوْصاًل، نحو:  3- )األلفاُت السَّ

)-ألف)أنْا(، نحو: ﴿أنْا َأكثُر ِمنَك ماالً وأعزُّ َنَفرًا﴾ الكهف/34 .

)-ألف)الظنونْا( يف: ﴿وَتظنُّوَن باهللِ الظُّنُوَنْا﴾األحزاب/0).

ُسواَلْ﴾األحزاب/66. 3-ألف)الرسوالْ( يف: ﴿يا َليتنَا  أَطْعنَا اهللَ وأَطْعنَا الرَّ

بياْل﴾األحزاب/67 ا أَطْعنا ساَدَتنا وُكَباَءنا فأضلُّونا السَّ 4-ألف)السبياْل(يف: ﴿إنَّ

ٍة وأكواٍب كانْت قواريَرْا*  ن فضَّ بآنيٍة مِّ ﴿وُيطاُف عليهم  5-ألف)قواريرْا( يف: 
ووصاًل،  الثانية-وقفًا  -يف  حُتذُف  ولكنَّها  ة﴾اإلنسان/5)-6)،  فضَّ من  قواريَرْا 

وُترسُم دائرهُتا مستطيلًة. 

ُك بِـَريبِّ َأَحـدًا﴾الكهف/38 . 6-ألف)لكنَّْا( يف:﴿َلكِنَّْا ُهـَو اهللُ َريبِّ َوال ُأرْشِ

َوَسِعريًا﴾ َوَأْغــالالً  َسالِساَلْ  لِْلَكافِِريَن  َأْعَتْدَنا  ــا  يف:﴿إِنَّ 7-ألف)سالساْل( 
اإلنسان/4، وهذه جيوُز فيها احلذُف واإلثباُت-َوْقفًا-  يف رواية حفص.

                                               أسئلة وتطبيقات

س/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

)-عّرف الَوْقِف الكايف، واعِط مثاالً من اآليات الكريمة؟

زِم، اِعِط مثاالً من اآليات الكريمة؟ )-مااملقصود بالَوْقِف الالَّ

اطبيَّة؟ كت يف رواية حفص عن طريق الشَّ 3-عّدد مواضع السَّ

4-بنيِّ فرق)قواريرْا(األوىل عن الثانية التي وردت يف سورة اإلنسان؟

5-ماهي أوجه قراءة)سالساْل(يف رواية حفص؟
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