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  المحاضرة األولى

 مقدمة في نزول القرآن وقراءاته  
لكااي ععيلعلكشاا  كلناايعلملاافعنزاااعقاان علكراا ومعلكااا بفعيةاايعنيقاازعل للاااعكاايلعلك ننباا علك  ااي  ع اا عكاا

ةم افاايفع اا عحااي عماا ل عن اايعكاا ع ااي  علك حناا ععقحاافع زااشعرعراا  ع ةماايمعلك مناافعرع ااايمعلكن اا ع
بماا علمعناايمعأاا ع للع اا علك ناايهعةاايعماا  عكااشعع لاااعلكن اا عع ناا علكاا علكييكلزاااع عيقاان ع   باا ع

صا عكاشعنيمعأ ع للعةايعمعمرزراع  عحي عم ل ع؛ع  حررزعكيهعلك ؤبيعبم عس اعلر  ع؛ع إمعلكن  ع
  ع ؤبيع  عر  ع بزععلألي ع  علكثيق ع ش عةفعذككعلكش  ع عيبم عذككع  عرا  ع ةمايمع نا ةيع

  عكزلاعلكخيةسعيلكمش بفعةافع ةمايمعيقان ع لزاشعع  عحي عم ل علتيهع   ب ععل  ااعلكن  ع
ع افعل ايلعلكرا ومعلتايهعباشعقرا فععبأي عةيعقن عةفعلكر ومعيكوعص  عسو  علكملقع عيك يعلتايهع   با ع

ن ايعسا مشعةافع لعلكمان عيلكيا  ع عينمعنايمعلكرا ومعأا عقان ععهللاعس حيقشعيتميكاع ع اأ لهع   با ع
  لاعييضعع  علززع  علكس ي علك قزيعلريل علك ززعلك م و علس اع)علززعلكمن ع(عثفعقن عةف أايفعبما ع

عةف أيفع.عذككعمسبعلكحول  عيلألمول عيمس  يعل ل عهللاعس حيقشعيتميكاع  عتننبلشعةني يفع
ن اايعساا مشعةاافعهللاع اانعي اا ع ع ساا مشععل اايلعلكراا ومعل لهعاكاااعلكن اا ععيك اايعقاان ع   باا ع

ك اايلعلكراا ومع عيكااافعنعرااكعلقااشع اا علي عكرااي ععيماايي علمعلماا فعنزفزاااعتاا ي ع   باا ععلكن اا ع
ث  عة لتعم اعقرشزعلكرا ل  عنأق ايعقرشازععكيقزعأ علخيتشعلك  فاعن يعتمل ومعيض شع   ب ع

.يقن ع  عذككعأوكشعس حيقشعيتميكاع:ع}عنعتح  عبشعكسيقكعك مي عبشعامع لزنايع  ماشععص  هعع  
ماا اثيفعا اازفع زااشعلكساا بع اا عقااني عكاايهعع..ع{عي اا عكاايلعلخاا اعلك خااي  ع م ااشعهللاع اافعللاافع  ااي ع

ناايمعاذلعقاان ع لزااشع   باا عباايكوم عماا  عكساايقشععلمعلكن اا ععلآللاايتع عي زااشعن اايعأااي عللاافع  ااي ع
لمعع؛ع ننكاازعكاايهعلآللاايتع...علكن اا ععليعكزماا فعةاايعا لااوهع   باا ععظعةاايعذناا هع   باا عكاازحف

ينق ايععهللاع نعي  عأ عتاف عبحفظعكيلعلكر ومع  عص  هع لاعقفسعلكازفزاعلك  ع ي عل ايع   با ع
لكااي ع لزااشع راافعلمعلساا  ععيبنصاازعثاافعبماا عذكااكعلراا لعكاايلعلكراا ومعلك ناان ع لزااشعن اايعل لهعاكزااشع   باا ع

عفع لعلكمن ع  ع  ع  هع. ع
 اايمعاذلعسا عععاق ايعلخايعي برااعلأل ل عةافع   با عع  يهعلك ر ةاعم ااعقما أعلمعلكن ا ع

ع.علكر ومعبم عذككعت هعن يع ل شع   ب ع
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نايمعا لاوعكايلععكايلعلكرا ومع ع اإمع ساو عهللاععثفعبم عذككعا نر علألة عاكااعةافعلل اشعلكن ا ع
 عيبيك اايك علحفنااشعع فعل اايهعلكازفزاااعلك اا عساا م يعةاافع   باا علكراا ومع لاااعلصااحيبشع ضاا عهللاع اان

 عيككاايلع يلكزااكعان را علأل ل عاكاااعناا عي راااعبماا عي راااعلكصااحيباععلكصاحيباعن اايعساا موهعةاافعلكن اا ع
م اااعيصاا عاكزناايعكاايلعلكراا ومعلاانفسعي براااعلأل ل ع عيلكح اا عاعنعالكاازعلساايقز علكراا ل  عةساا    عاكاااع

 علخيقيعلكر ل  ع فعةشايلخنيعيكافعلخاييلع افعةشايلخ فعيككايلعم ااعقصا عاوةنيعكيلع ع نحفعيحز قيعأ
ع فع   ب ع فع لعلكمن عيلكي  عتميكاعيتر  ع.عاكاعلكن  ع

لر   عةافعلكصاحيباع ضا عهللاع ان فعأا ل ع عيكارن عتفا  يلعبإترايمعلكرا ل  عيضا ب يع افعلكن ا ع
عينق ايعنيقازعكاشعي برااعةمزنااعكا  ل ع ععألمعلكر ومعكفعلر لعن يعترا لعلكال ايتعلكم بزااعساول عبساول ع 

عيكوعةيعا ملقعبك ةنيع فعلك يوب عيلكر ل لتع  لاع.
ع زر ؤكيعن يعس م يع.عيأل  عكيلعنيمعلس ععلكصحيل علكر ل  ع فعلكن  ع

يلكح ا علك ش و ع  عصحزحعلك خاي  علازفعمكازفعلافعمانلهعيبازفع  ا علافعلكخبايلع ا عساو  ع
لافعمانلهعلرا لعساو  علكف أايمع لااعما يأعكافعلسا ععلكن ا علرا لعل ايععسا ععمكازفعلكف أيمع؛علمع   ع

لةيةااشع ع ل اايعساا ععذكااكعأااي ع:عناا تعلمعلساايي هع اا علكصاا  عرعلمناا عةاافعراا  علك ماابع؛عنزاااعلراا لع
ككايلع ا عن ايلعهللاعيكاوعكافعلسا ععكايهعلكرا ل  علك ا علر ؤكايعمكازفعرع ل ايعلقصا أعةافعلكصا  عذك اايع

كاا عةن  ايع:عهعككايلعلقنكازعهعثافعأاي ع:عهعامعع  ايع لزاشع راي علكن ا عيأ لعنا عةنعسوبيفعاكاعلكن  ع
ع.عكيلعلكر ومعلقن ع لاعس ماعلم أع يأ  يلعبأا يعرئ فعهعليعن يعأي ع

يكني علمي ا علخ لعنثز  عتص عاكاعم علك ولت ع ن علك علكح ا ع  عقني عكر ومع لااعسا ماع
علم أع.

لك رصااو عل ايعسا ماعلي اشعيك ايتعلرا لعل ايعلكراا ومععيلكسا ماعلما أعلك ا ل  ع ا عكايلعلكحا ا عاق اي
 ع اايمعنا عيلما علسا ععرازئيفعةافعكايهعلكل ايتعيلألي اشععلكا بفع خا ع ز ايعن ايعقنكازع لااعلكن ا ع

عل    تعأ ل تشعأ ل  عصحزحاع.علك  عأ لعل يعلكن  ع
ك ا عقن ر عاكاعاركي عيكوع:عةيعلف  شعلك مضعرعيكوع  فعخييئعرعةفعنومعلكر ل لتعلكسا ععل

علس ععل يعلكني عك علألم أعلكس ماعلك ينو  ع  عكيلعلكح ا ع.
يكاااايلعلكااااا هعحزاااا عصااااحزحع عيلكراااا ل لتعلكساااا ماعكاااا عةاااافعلألماااا أعلكساااا ماع؛علخ زااااي لتعةاااافع

عيتملفعلكصحيباعةنشعنزفزاعت ي علكر ومعةفعخ ك يع.علألم أعلكس ماعلك  علقنكزع لاعلكن  ع
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م يعي مل اايعساا ماع؛عل ةاايهعللاافعةييكاا ع اا عن يبااشع)عيلةاايعكاايهعلكراا ل لتعلكساا ماع ااأي عةاافعساا 
لكس ماع  علكر ل لتع(ع عيلةيعلكر ل لتع   عنثز  ع  لفع؛عةن يعةيعيل قعلكس ماعيةن يعةايعخايكاعكارن ع

علكس ماع.
يب م اا عل اايعع ع ز اايعراا وعأ ااو علكراا ل  عينوق اايع اافعلكن اا ع يلآلمعلكراا ل لتعلك م  اا  علك اا عتااول

  ع:ع ش عأ ل لتعيكزسزعس ماع عينق يعلكس ماعلرا  عةافعلكث ثااعلك    ااعيك عأ ل  عصحزحاعيةم  
عكلس ماع.

 نرو ع:عامعلكر ل لتعلكمشا علآلمعلك شا و  عكا عةافعلألما أعلكسا ماع عيكا علكرا ل لتعلكومزا  ع
لك  علر لعل يعن يلعهللاعس حيقشعيتميكاع عينعليواعك سلفعلمعلر لعلكر ومعب ز عكيهعلكرا ل لتعلكمشا ع ع

ق اايعنعلاا علمعتاااومعأ ل تااشعةول راااعكراا ل  عةاافعكاايهعلكراا ل لتعلكمشاا ع عي اا عذكااكعلرااو عللاافعلكياان  عين
ع م شعهللاع  عضيبفعلكر ل  علك ر وكاع:ع

عينيمعكل سفعلم  ينفعلحو عععين عةيعيل قعي شعقحِوعععععععععععع
ع  يهعلكث ثاعلأل نيمععععيصحعاسني لفعكوعلكر ومع

علصحعلمعقر لعل يعلكر ومعنعل علمعا ول  ع ز يعث ثاعر يوع:عيلك رصو علمعلكر ل  علك  ع
ع.عرعلكش وعلألي ع:علمعتاومعصحزحاعل سني عاكاعلكن  ع1
عرعلكش وعلكثيق ع:علمعتاومعةبيبراعكل سفعلكمث يق ع.2
رعلكشاا وعلكثيكاا ع:علمعلكااومعك اايعي ااشع اا علكنحااوع.عيكاايلعراا  عةاافعتحصااز علكحيصاا ع؛عألمع3

ينيقزعةول راعكل سفعلكمث يق ع ع   عل ع  ل عةول راعكو اشعةافعلي اشععلكن  ععلكر ل  عاذلعث  زع ف
لكنحاااوع عيأل ااا عكااايلعتاااول  تعكااايهعلكشااا يوع ااا علكرااا ل لتعلكمشااا عيلخااايعل ااايعي  ااا ع ن ااايعبااايكر ل لتع

علك  ولت  ع.
عيلكحكفع لز يعبيك ولت ع زشعر  عةفعلنخ  أعلكلفن علزفعلك علكملفع:ع

 ا ل عاكااعلصاحيل يع عثافعكا عصاحزحاعلا ع ا ل علازفعصايمبعلكرا ل  عع أينفع:عك عة ولت  عل 
اساااني عصاااحزحعلااا ع ااا ل ع عع.علمنااا ع:عاساااني كيعةااافعصااايمبعلكرااا ل  عاكااااعلكن ااا ععيبااازفعلكن ااا ع

يلك يللااااعة اااولت  ع ااافعلكراااي ألعلااا ع ااا ل ع عألق ااايع اااي تع ناااشعةااافعيااا  عنثزااا  ع ااا لفعلسااا حز عتوليااارع
عكخبأعن يعذن قيع  عضيبفعلك  ولت ع.لصحيل يع لاعلكايلعليعتول  كفع لاعل

 ع اايك مضعباايكهع زااشععيكااافعا راااعلألةاا ع اا عأماازاعلك ااولت علاازفعصاايمبعلكراا ل  عيباازفعلكن اا ع
يل    عن عصا ز  عين زا  ع ا علكرا ل  عةملوةااعةافعلكا افعبيكما ي  ع عيلكانهعلكماية علمعلم را عبايك ولت ع
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لت عبايك ف وهعلكحا اث عيكاناشعصاحزحع عيأا ع ز يع.عيأي علكا مضع:عامعكايهعلكحا يأعنعاث ازع زاشعلك اوع
عتول  تع ز يعر يوعلكصحاع   عأ ل  عةر وكاعينمعكفعلكفعبرزاعلكسلسلاعاث زع ز يعلك ولت ع.

يكاافعكايلعلكااي عأاي عاا ك عبااأمعلكاي عأا لعكاايهعلكرا ل  عنايمعاةاايهعاةيقاشع عينايمع اا ع صا هعل  اااع
(عيكافع اي  عةافعلك ايبمزفعليعةافعععععععععععععععةفعلكر ل ع عينل فعلر لعةثا عأ ل تاشع عيللمايفع)ععععععع

لكصااحيباع؛ع اااايككعنااايقولعل  ااااع ااا علاةناا  فعينااايمعحزااا كفعلرااا ة فع ااا عل أاا ل عيكااافعاناااا ع لاااز فعلمااا ع
عأ ل ت فعييل ر فع ز يع  عع.ع

 إذلعقن قيع  عق يلاعلألة عي  قيعلمعبرزااعل ساني علصاحع زاشعللمايفعلمعلراي ع زاشع:ع)ع  اعع افع
عين عبرزاعلس ي عةفع يلعكيهعلكر ل  ع.  عع(عينمعكفعا

يقراااو علآلمع عيقا فااا عل ااايهعلكنربااااعلألخزااا  ع ااا عةحيضااا  علكزاااوهعألق ااايعةحيضااا  ع)عععععععععع(عع
عيلك  ل علمعلكومعبم كيعر  عةفعلك ب زقع.

علكر ل لتعلكمش علك  ولت  عك ع:ع
عاعأ ل  عقي ععلفعلل عقمزفعلك  ق ع.عيكيهعلكر ل  عك يع ليبيمع:ع1

علس اع)عأيكومع(عيلكثيق علس اع)عي شع(ع.علألي 
عاعأ ل  عللفعنثز علك ك ع.عيكشع ليبيمعك يع:ع2

علألي علس اع)عأن  ع(عيلكثيق علس اع)علك ن ع(ع.
عاعأ ل  علل ع   يعلك ص  ع.عيكشع ليبيمع:ع3

علألي علس اع)علك ي  ع(عيلكثيق علس اع)علكسوس ع(ع.
ع:عاعأ ل  عللفع ية علك ةشر ع عيكشع ليبيمع4

علألي علس اع)عكشيهع(عيلكثيق علس اع)عللفعذنولمع(ع.
عاعأ ل  ع يصفعلفعلل علكنيو علكاو  ع.عيكشع ليبيمع:ع5

علألي علس اع)عرم اع(عيلكثيق علس اع)عمف ع(ع.ع
عاعم ن علفعم زبعلكاو  ع.عيكشع ليبيمع:ع6

علألي علس اع)عخلاع(عيلكثيق علس اع)عخ  ع(ع.
عبيمع:عاعلكاسي  علكاو  ع.عيكشع ليع7

علألي علس اع)عللوعلكحي  ع(عيلكثيق علس اع)علك ي  ع(ع.
ع
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عكرن علينفعكفعلكر ل علكس ماع عثفعكني علكر ل علكث ثاعلك    ومعكلمش  ع عيكفع:ع
عاعللو مف علك  ق ع عيكشع ليبيمع:ع8

علألي علس اع)عللفعي  لمع(عيلكثيق علس اع)عللفع  ياع(ع.
ع:عاعلمرولعلكحم ة ع عيكشع ليبيمع9

علألي علس اع) يبسع(عيلكثيق علس اع)ع يحع(ع.
عاعخلاعلفعكشيهعلك نل ع عيكشع ليبيمع:ع10

علألي علس اع)عاسحي ع(عيلكثيق علس اع)عا  بسع(ع.
ع  يهعلكث  علك    اعكلمش  علك  ولت  عةفعلكر ل لتع.

حاعيكنااي عأاا ل لتعلخاا لعيكاا عأاا ل لتعراايذ ع علمناا ع:عكاافعا ااو  ع ز اايعراا يوعلكراا ل  علكصااحز
علك م    ع عيك عأ ل لتعل بععرولذع عيكفع:ع

عاعأ ل  عللفعةحزصفع.1
عاعأ ل  علكزنب  ع.2
عاعأ ل  علكحسفعلك ص  ع.3
عاعأ ل  علأل  شع.4

  رن علأل بماعأ ل لت فعرايذ عنعلرا لعل ايعلكرا ومعلكاا بفع عينق ايعكا عةحفولااع ا علك يللااعتم  ا ع
عتفسز لفعيتوضزحيفع  عبمضعلك ولضعع.

أاا ل لتعلخاا لعحزاا عذكااكع عيكان اايعكاافعتم  اا عأاا ل  عتيةاااعكلراا ومع عينق اايعكاا عماا يأع اا عيكنااي ع
بماااضعلك ولضاااعع عيأااا عتااااومع ااا عيأااازعةااافعلأليأااايتعأااا ل  عرااايذ ع عيأااا عتااااومعأااا ل  عةوضاااو اعليع

عضمزفاعليعة   اع لاعقفسعلك فصز علكي عكوع  علكح ا علكش بفع.
ع علمنزنيعلآلمع:عينعق ب علمعقبز عبيك فصز ع  عذككع عينق يعلكي

لمعأاا ل  ع يصاافعلاافعللاا علكنيااو عكاا علكراا ل  علك اا عسااوأعلكااومع  ساانيعة ملراايفعل اايعةاافع يللاااع
 عيكا عرععمف علفعسلز يمعلألس  ع نشععيكيهعك ع يللاعمف ع فع يصفعبإسني هعاكاعلكن  ع
عل ن عأ ل  ع يصفعرعةفعلكر ل لتعلكس ععلك  ولت  ع عيمف علم ع ليب عكيهعلكر ل  ع.ع

قس ا  عم اثنيع  علكلري علك ر  عامعري عهللاعتميكاعماو عمكافعلك يوبا عيةايعا لاوهعةافعلألمكايهعيع
عبإذمعهللاعس حيقشعيتميكاع.

ع
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  المحاضرة الثانية
 حكم التجويد

عقس ا  عم اثنيعلكلزلاعامعري عهللاع فعلك يوب عيمك شع ع نرو عةس مزنزفعبياعتميكاع:ع
عاعتم أعلك يوب ع:ع1

علك حسزفع.ععلك يوب عكوع:
يلك حساازفعااا ل عبااشعاأيةاااعةاايعلكااومعبااشعلكحاا أعن اايعلرااو علكاا علكملاافع اا عتم بفااشع:ع)عكااوعا بااي ع

علكح يأعمر يعيةس حر يع(ع.
ااااعماااقعلكحااا أع:عكاااوعةااايعا ملاااقعباااشعةااافعلكصااافيتعلك اةااااعلكثيل ااااعلك ااا عنعتنفاااكع ناااشع.عيساااوأع

عكرول  عامعري عاع.ق ح  ع فعكيهعلكصفيتع ن ةيعق  لعلكح ا ع فعلك يوب عةفعقيمزاعل
اااعيكاايهعلكصااافيتعقااين عةن اايعلآلمع لااااعساا ز علك ثااي ع:علكي ااا ع عيلكشاا  ع عيل ي ااي ع عيلكرلرااااع

عيقحوعذككع ع  يهعصفيتعناةاعكلح يأعلكم بزاعاذلعل ل عل قسيمعلمعانبقعل يعقبريفعصحزحيفع.
بمااضععاااعةساا حقعلكحاا أع:عيلةاايعةساا حقعلكحاا أع  ااوعلكصاافيتعلكمي ضاااعلك اا عتماا  عكااشع اا 

لألمول عيتنفكع نشع  علك مضعلآلخا ع.عيكايهعلكصافيتعللمايفعساوأعقا الفع ن ايعامعراي عهللاع عيكا ع
ةث ع:علك  أزقعيلك فخزفعيقحوعذكاكعةافعلكصافيتعلك ا عتما  عكلحا أع ا عيأازعيتنفاكع ناشع ا عيأازع

عوخ ع.
عكيهعكوعتم بفعلك يوب عبيخ صي ع.

عتن زشع:ع
اع عي ا عبماضعلألمزايمعا ملاقعبرا ل  ع يصافع رافعةافعلك يوب عة ت فع  عم اثنيعبيكر ل لتع  ل
ع يللاعمف علك  عقحفعبص  علكح ا ع ن يع.

 إمعةفعأول  علك يوب عةيعلتفرزع لزشعلك ل لتع  زم يع عيةن يعةيعمص ع زشعلخ  أعةافعبايلع
:عهعلقاان علكراا ومع لاااعساا ماعلماا أععلك نااوفع اا علأل ل عن اايعذناا تع اا علك حيضاا  علكساايبراعةاافعأوكااشع

ع يلعبأا يعرئ فعهع عيلألص ع  عقني عكيهعلكح يأعلكس ماعلك زسز ع لاعلألةاع ع اإمع   با ع يأ ع
ن يع  علكح ا علكصحزحع ري عكشع:عليعةح  علأ ألعلة كعلكرا ومع لااعما أع ع راي ع:عهععلتاعلكن  ع

فعهع ع راي عليع لعلة  علة  ع عليعأي ع:ع إمع ز فعلكشاز علكا زا عيلك ا ل عيلك  ا علكاي عكافعلرا لعن يبايفعأا
ع:علأ ألعلة كع لاعم  زفع..ع يس نل هعم اعيص عاكاعس ماعلم أع.

عةمناعلألم أعلكس ماع:ع
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أاا عسااأ علماا علألخااو ع اا عماا ا علكساا ماعلماا أعيلقااشعلح ااياعاكاااعتوضاازحعلكثاا عة اايعذن قاايهع اا ع
علك   علكسيلقع ع أأو ع:ع

  يفعلزنايفع عيأا عتوصا عامعم ا علألم أعلكس ماعةفعلألمي ا علك  علخ لاع ز يعلك علكملفعلخ 
لكحاي ظعللافعلكيان  عاكااعأاو ع اا عذكاكعيكاناشعكازسعلكراو علأل  ااحع عينق ايعلكراو علأل  احعلكاي عذن تااشع

عوهللاعل لفع.
يأا عصااناع اا عكايهعلك سااأكاعلماا علكمل ااي عن يبايفعةساا ر فعك حاا عةمنااعماا ا علألماا أعلكساا ماع ع

علنسفع.عيكوعن يلعةخبووع عيأ عليلمزع لزشعيكافعنعلحم ق علآلم
لأااو ع:عامعلكرااو علأل  ااحع اا علألماا أعلكساا ماعلق اايعك اايتعةاافعك اايتعلكماا لعلك اا عل قاان علكراا ومع
للسيق فعتزسز لفع لز فع.ع إمعبمَضعلكر ي ِ عاذلعقبراولعبايكح أعقبراولعباشعب زا علكب برااعلك ا عانباقعل ايع

علكر ي ااِ عقبرااوهعحزاا علك  اانِ ع:عاذلعقبااَقعبااشعبمااض  عيخيصااافع اا علكاا مضعلآلخاا ع ع  ااث فعماا أ  َ عةحرَّااقو
علكنباَقع عك ان  عي ل كايعك ان  علخا لعسا َّ علكما ل  ع عينذلعلتاز  بماِضعلك ولِضاِععلك ا عت اولكاع ز ايعلك  انلت 
عة ري باااوع اا عةخ ِ  اايعةحررااافع؛ع علكماا ِلعنعلساا بزموَمعلكنبااقعبحاا يأو باايك  نِ علكثيقزااِاع عيناايككعبمااض 

يق عيكااوعةاايعلساا اعبي  حاايِهعينعلساا بزمومع يكااي علحصاا علق اافعااا خلومعلكحاا أعلألي عباايكح أعلكثاا
عحزَ عذككعمسبعةيعت بَّولع لزشع.

ااا فعلرااا ل عل ااايع لَّاااِاعةف وماااافعت يةااايفع ع  مم  كااايككعبماااضعلكمااا لعنعلسااا بزععلمعانباااقعبااايألكِاعلكَ  ِم
عة  يكافع؛علمن ع:عل زل يع  اعلكزيِ ع عيكوعةيعلس اعبيك يوب ع)عل ةيكاع(عيقحوعذككع.

علكال اايِتعلللااه ع اا علك م زااِ عةاافعلكاا مِضعلآلخااِ ع عليعبمااضععيناايككعبمااضعلكماا لِع كاا ا فعبمااض 
عيلَيعلكمبااِاعيبمماا فعنعاث    اايع عي ناا هع لألةاو علكل وبااِاعةاايعلساا اعلكفصاا عيلكوصاا ع؛ع  مماا فعاث ااز 

عبايألة بفعن اايع ا عأوكاشعتماايكاع:ع يةايعننايعكن  اا  عكاوعلمعكاا لقيععذكاكعلللاه ع اا علك منااع؛ع نان علكراا وم 
ع ن فعةفعأ لكيعب ز عيليع عيقحوعذككع.ع عهللاع

ع عاكااعةحيضا لتو يكزسعلألة علنمعك وضزحعةسأكِاعلكر ل لِتعباأكثَ عةافعذكاكعألق ايعةساأكا عتح ايا 
علكثَ ع.عيكني ع  أا علزن يعيبزفع سفعلكر ومع عيقا فا ع ا ع ي تنايعلك خ صا ِ عكايهعل ايلعلكاي ع يتفصز و

عذن تشعلآلمع.
عأ ل  ع يصفعل يللاعمف ع:ع
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لكرااا ل  علك ااا عق حااا  ع ن ااايعكااا عأااا ل  ع يصااافعلااافعللااا علكنياااو علكااااو  عةااافع يللااااعمفااا علااافع
سلز يمع عيكزسعكني عأ ل  عل ما عةافعأا ل  علا ع  زاععلكرا ل لتع ا ع   ااعيلما  عينل ايعة اولت  عن ايع

ع.عذن تع  علك حيض  علكسيبراع عيلكر ل لتعلكمش عنل يعثيل اع فعلكن  ع
 عةفع يللاعمف ع ع  يهعك علكر ل  علألر  عيلألكث علق شي لفع ا عيبيكنس اعكمصفعلفعلل علكنيوع

لك ااا معل سااا ةزاع ااا عيأ نااايعلكحااايك ع عيكناااي عةااافعلكي ااايتعةااافعلرااا لعبرااا ل  عقاااي ععةااافع يللااااعي شع ع
يبمم فعلر ؤكيعةفع يللاعأيكومعيذككع  عةنييقعلك   لعلكم ب ع عينيككعكناي ع ا عبماضعةناييقع

  يعلك ص  عةفع يللاعلك ي  ع عينيككعأ ل  عم ن علرا لعل ايع ا عةناييقعا  برزيعةفعلر لعبر ل  علل ع 
عألزلاع..

يكاافعلألراا  عكااوعأاا ل  ع يصاافعةاافع يللاااعمفا علاافعساالز يمع عيكاايهعكاا علك اا عسااوأعق حاا  ع
ع فعلمكية يعبم علمعقن   عةفعلكح ا ع فعمكفعلك يوب ع عيذككعألك زاعكيهعلك سأكاع.

عمكفعلك يوب ع:ع
لكاايافعتخصصااولع اا ع لااوهعةمزناااعيباا ايلع ز اايعكاافعلمبااولعلك يوباا عأاا  هع عامعبمااضعلكاا علكملاافع

ييأماااولعلااا مضعلكاااننتع ااا عكااايهعلك ساااأكاع؛ع لااافعاننكاااولعلك يوبااا عةننك اااشع عيأل ااا عكااايهعلأاااو عن ااايعأاااي ع
لك ل أبن عيحز هع:ع)عامعلكي علفم ع لزيفع لاع ث يمع را علا لعبيك  اي  بفعيلألقصاي ع(ع ع اأأو ع:ع

ك يوباا عمرااشع راا علا لعبااأكث عةاافعل بماااعونأع يك اايفعاةيةاايفعةاافع ل ااي علألةاااعل نااولعامعلكااي عكاافعلماافعل
ل  اي كفع ا علك يوبا عي اا علكرا ل لتعبصافاع يةااعي اا عضا فعلكفايرعلكرا ومعلكااا بفعينزفزااعلكنباقعبااشع ع

عيكيلعنعليواع؛عألمعلك يوب عة ملقعبيكلفظعلكر وق ع عيكوعةفعا يياعلكر ومعلكا بفع.
 بفعأ عم يهعهللاعتميكاعبخصي  ع   ع؛عيةفعلكفعكيهعلكخصي  عيليضاح يعلقاشع إمعلكر ومعلكا

لكا يلعلكومز علكي عكاشعي برااعةمزنااعكر ل تاشعكافعتخ لااعةنايعل بمااع شا عأ قايفعياباي  ع ع اإمعلألةااعأا ع
تنيألزعي براعل ل عكيهعلألكفيرعن يعتنيألزعلألكفيرعقفس يع عل عامعبمضعلمكيهعكايلعلك يوبا عيأول ا هع

علتفرزع لز يعلألةاعلكث عةفعلتفيأ يع لاعلكلفظعقفسشع.عأ 
 ااإمعبمااضعلكراا ل لتعأاا علخ لفاازع اا عكفااظعةاافعلألكفاايرعي اا عنل اااعةاافعلكال اايتعي اا عم ناااعةاافع

تيا  عةافعتح  ايعلألق اي ععلكح نيتع عيكيلعةش و ع؛ع  ني عةفعلر لعأوكشعتمايكاع ا عساو  علك وبااع:ع
يبمم فعلر لع:ععتي  عتح  يعلألق اي ععيكايهعنل ااعنيةلااعكا عةو او  ع ا عأا ل  عيحزا عةو او  عع

ع  عأ ل  علخ لع.



 الطرهوني   محاضرات الدورة المفتوحة الثانية في التجويد وعلومه    

10 

 

ع  ث  اولععيكناي عةافعلرا لعع   زناولععينيككعلكح نيتعيك عنثز  ع  لفع؛ع  ني عةفعلر لعةث فع
  لراااعو هعةاافع بااشععيكنااي عةاافعلراا لعع  لراااعو هعةاافع بااشعنل اايتع  اايلع لزااشعع عيكنااي عةاافعلراا لع
 عينل اايعأاا ل لتعصااحزحاعثيل اااعة ااولت  عنعخاا أع ز اايعينعليااواعلمعلرااي ع ز اايععكل اايتع  اايلع لزااشع

عانعكيلع.
لةيع ا عبماضعلكرول ا ع لافعانرا عل عخا أعااين ع ع  اث فعلكناومعلك شا   عقبر ايعب نااعةثا عأوكاشع

  ايلعلكنباقعلتفرازع زاشعلكرا ل لتعلكمشا عيحز كايعيكافعلخ لااع ز ايعلما عةافععامعلكيافعوةنولععتميكاع
عكر ل عةنيعل بماع ش عأ قيفع.ل

يأل ا عكايلع؛ع يكاي علراو عبما هعي اولعلك يوبا ع را علبما علكنيمااعن ايعلروكاومعألقاشعنعلما علراو ع
بمااا هعي اااولعلكنباااقعبيكح نااايتعيلكاااي عأااا عمصااا علنخااا  أع ااا عبممااا يع ع ازااااعلياااواعلمعا ااا  ع

عل ر لعب ز عذككع.ل قسيمعلكنبقعلكي علتفرزع لزشعلألةاعةنيعل بماع ش عأ قيفعيب س حعبأمع
يلكراا ل لتعلك اا عقنكاازعاق اايعكاا عكل زسااز ع لاااعلألةاااعن اايعذناا تع عيلضاا لعك اايلعةثااينفع يز اايفع؛ع
 ااإمعلماا علكمل ااي عن اايع اا عةخبوياااع اا عةك  اااعلكييةماااعل ساا ةزاع  ماازعاكز اايع ع ااين ع ز اايعكاايلع

اكاااععمعتأةنااشعععيةاافعلكاا علكا اايلعةاافعلعلكماايكفعمااولك عةلزااومعي ااشعةاافعلي ااشعأاا ل  عأوكااشعتماايكاع:ع
عوخ علآللاع.

  يهعلآللااعذنا ع ز ايعكايلعلكمايكفعةلزاومعي اشعكر ل ت ايعأا ل  عصاحزحاع عيكاافعك سااعاذلعقن قايع
  عةفعلر لعكيهعلآللاعةفعلك سل زفع)ع............ع(عقي عةن فعةفعلر لعكيهعلآللاعلو اشعصاحزحعةافع

ت ي ااا عساايلعةاايعلساا زشعلكاا علكحساايلع)علألي ااشعلك لزااومع؛عينق اايعلراا لعلو ااشعوخاا عخبااأع عيكاايلع لاااعم
علَكا علكا ايلعع(ع إمع  عأوكشعتميكاع:ععيتول زق  ا  عأا ل لتع اي ن ع.ع از كفعلمعت را لعل ايعكايهععيةف 
يِةاَفعلك ا علكا ايلعع  يلعي شع عيب كفعلمعتر لععلك ععل حرزقعك ن ععيةفعلك علكا يلععلكال اع

لاع)عيةفع(ع  يهعلكث ثاعلي شعنل ايعصاحزحاع ا عقباقعل س ز علك  ن ع عيب كفعلمعتر لعبيكسكزعع 
عكيهعلكال اعةفعلآللاع عيلةيعةفعأ لكيعبإخفي علكنومع ر عخ اع فعكيهعلألي شعلكصحزحاع.

عي ولعلك يوب ع:ع
عيلأل كاع لاعي ولعلك يوب عحز عةيعذن تعنثز  ع:ع

ع  فعلكر ومع:عع
يأ وقااايفععنااايككعأوكاااشعسااا حيقشعيتمااايكاع:ع عيععي تااا علكرااا ومعتااا تز فععااااعأوكاااشعسااا حيقشعيتمااايكاع:ع

نعتحا  عباشعع عينايككعأوكاشعسا حيقشعيتمايكاع:عع  أنيهعك ر لهع لاعلكني ع لاعةك عيقنكنايهعتنانب فع
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  ااايهعلكرااا ل  عاق ااايعكااا عةااافعهللاععكسااايقكعك ميااا عباااشعامع لزنااايع  ماااشعيأ وقاااشع اااإذلعأ لقااايهع ااايت ععأ وقاااشع
اكاااعلصااحيبشععيقرل اايعرعن اايعذن قاايعرعلكن اا ععكن اا عاكاااعلعساا حيقشعيتماايكاعيأاا عقرل اايع   باا ع

عم اعيصل نيع.
يةاافعمااقعت يتااشععلكاايافعوتزناايكفعلكا اايلعا لوقااشعمااقعت يتااشععيناايككعأوكااشعساا حيقشعيتماايكاع:ع

عاأيةاعم ي شعن يعيصل نيع.
عيةفعلكسناع:ع

كاشعع راي علتاعلل علفعنمابععكني عم ا ع  علكصحزحعيكوعةيع يلهعةسلفعيحز هعلمعلكن  ع
:ع)عليذنا تعلةيةاكع(ع عع:عهعليعلبيعلك ني عامعهللاعلة ق علمعلأ لع لزكعلكر ومعهع ري علل علفعنمابع

 ععأا عبفما عهللاعيب م  ااشع  ايككع لزف ماولعكااوعخزا عة ايعلي مااومععأاي ع:عهعقمافعهع ع  كااعيأااي ع:ع
  علكراا ومع ااأة عهللاع اانعناايمعة اا الفع اا عأاا لعيةاايعذكااكعانعكااا عااا ملفعللاا عنزفزاااعلكراا ل  ع؛عألمعللزاايفع

ي براااعلكراا ل  عيبنرل اايعاكزناايع ععلمعلراا لع لاااعللاا علكراا ومعم اااعلماا فعللاا عةاافعلكن اا ععي اا عق زااشع
يكيلعلكي عم  ع ما فع اإمعأ ل تنايعلآلمعلك ا عساوأعق حا  ع ن ايعاق ايعكا عةافعي باقعللا علافعنمابع

ع.ع
ل بمااع راي ع:عهعخاييلعلكرا ومععلة قيعلمعقأخيعلكر ومعةافعكيككع؛ع  عصحزحعلك خي  علمعلكن  ع

ةاافعل بماااع:عةاافع  اا عهللاعلاافعةساامو ع عيساايكفع عيةماايذع عيللاا علاافعنماابعهع ع اايألة عبأخاايعلكراا ومعةاافع
لر ماا علكو ااولع عينعلاا علمعقأخاايع اافعلماا عكاارن علكراا ومع عيكاارن ععكاارن علأل بماااعلةاا عةاافعلكن اا ع

عكفعلكيافعي  تع ن فعلكر ل  عل يهعلألمكيهع.
لةا علمعل را لعلكرا ومعن ايععلمعلكن ا ععلفعةييك عيحز هع فع ل علفعلل عييكابعكيككع يلعل

لِم ناايهع ع رااي ع لاا ع   عامع سااو عهللاعع(ع ع روكااشعع)لااأة نفعلمعتراا  يلعلكراا ومعن اايع ل اا فععن اايعع(
ع ل  فع(عكيهعلكازفزاعتس لنهعلك يوب عيأول  هعينزفزاعلكنبقعل يلعلكر ومع.

أاي ع:عهعلقان علكرا ومع لااعسا ماعلما أع ايأ  يلعبأا ايععث ازعلمعلكن ا ععين يعذن قيعسيبريفع؛ع ر 
رئ فعهع عيلكي علخيكاعلك يوب عكافعلرا لعبشا  عةافعكايهعلألما أعلكسا ماع ع  اوعةخايكاعك ايلعلكحا ا ع

عيأ عخ اع فعةم وقشع.
عأاي ع:عهعامعهللاعلحابعلمعل را لعكيككع؛ع ر ع يلعللفعخنب اعيحز هع فعاب علفعثيلزعلمعلكن ا ع

علكر ومعحميفعن يعلقن عهعيلكي علر لعلكر ومعب ز عتيوب عنعلر لهعن يعلقن ع.
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يكني علسيقز عنثز  ع فعلكسلاعلمعلكر ومعسناعة  ماعلأخيكيعلآلخ ع فعلألي ع ع  علا عةافعلمع
علر لعل قسيمعلكر ومعن يعقر عةفعلآلخ ع فعلألي عن يعذن عكارن علكسالاعيةان فع ا ي علافعلكنبزا ع

ع.
يت ناولعباشع ولكاي عقفسا علزا هعك اوعلرا عتفل ايععمل ولعن ايلعهللاعيتميكا يهتبروكشع:عهععن  عيلة علك

ع.عيكيلعلكح ا ع  علك سن عي ن علك ل ة عبسن عصحزحع.ععةفعلك خي ع  علكمر عهعليعن يعأي ع
عيكيهعلأليلة عنل يعان  اعتح  يعي براعلك  ي عيل ل علكر ومع.

:عهعكاازسعةنايعةاافعكافعااا  فعبايكر ومعهع عيلك  ناا ععيل اااعأوكاشعيللمايفعةافعلألمي ااا علكصاحزحاعلكث
عبيكر ومعكوعي براعلأل ل علك  عقر عكنيعل يعلكر ومعلكا بفع عيكيلعلكح ا عص بحع  عذككع.

اق اااايععللماااايفعلكحاااا ا علكااااي ع يلهعساااامز علاااافعةنصااااو ع اااافعللاااافعةساااامو علمع  اااا فعأاااا لع ناااا هع
عكلفراا ل عع ر لكاايع يمعلمعل اا علألكاااعةاافعنل اااعع.لكصاا أيتعكلفراا ل عيلك ساايكزفعيلكماايةلزفع لز اايع.
يةا علألكااعةافعأوكاشعتمايكاعع.عيأ لكيعللفعةسامو عع ري عكشع:عة كيع؛عةيعككيلعلأ لقز يع سو عهللاع

كلفر ل ععع.ع
ع  يهعل كاعيلضحاع  عي ولعلك يوب عةفعلكا يلعيلكسناع.

عظعللفعلكين  ع:عيكني علأول عألك علكملفع لاعتن ع لاعذككعةن يعأو علكحي 
 ةفعكفعليو علكر ومعوثف يلألخيعبيك يوب عم فعناه

 يككيلعةنشعاكزنيعيص ع ألقشعبشعل كشعلقننع

ع  يلعلكي عذن هعللفعلكين  عكوعأو علكمل ي عيكفعلر عذككعةنف  لفعبشع.ع
 ماعية يعذن ع  عذككعأو علكر ي  ع م شعهللاع  علكر ل لتعلكس ماع:ع)عن عيلم عةفعكارن علكسا

عصحزحع عيأا عل  اععلك سال ومع ا عكايهعلأل صاي ع لااعلن   اي ع  ي ع نشعلخ زي لمعليعلكث ع؛عين  
 لاعةيعصحعةفعكرن علأل  اع)ع..............ع(علس   عل   ايفع لااعلك اولك عيمصا عةايعي ا عهللاع

 عبكاا عتماايكاعبااشعةاافعمفااظعلكا اايلع عي لاااعكاايلعلأل  اااعلك  راا ةومعيلكفماا  علك حررااومعنيكريضاا عللاا
لكبزبعيلكب   عيحز كفع.عأي عللفع بزاع:عيةمازعلأل صاي عيلألةصاي ع لااعأا ل  علكسا ماعيب ايع)ع

ع.........ع(عألق يعث  زعبي   يفع.
يبرااو عللاافعلكياان  عللماايفع:عيأاا عقاا ع لاااعتااولت عذكااكعنلااشعل  اااعلألصااو عنيكريضاا عللاا عبكاا ع

 عكزئااعلأل ل ع عألمعلكلفاظعنعبراوهعانعباشعيحز هع عيكوعلكصوللع؛عألقشعاذلعث زعتاولت علكلفاظعث ازعتاولت
عينعلصحعانعلو و هع.عكيلع  عم اثشع فعلكر ل لتعلكس ماع.
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يبراااو عراااز عل سااا هعللااافعتز زااااع م اااشعهللاع:عنعان  ااا عكبل ااااعلكملااافعلكصااا  عخلااااعةااافعنعاااا فع
لكلحافعلكخفا علكفيتحاعيبرعع  علكلحفعلكيل عبحز عل ز عم  يفعليعم ناع.علةيعلكنبقعلكاي علم  ا عةافع

يب كفعلمعت م نشعلكر ل لتعلألخ لعيبكومعكشعي شع ز يع إقشعنعتفسا عصا تشعينعصا  علك ارتفعباشع ع
عبيكسزفع إق يعأ ل  عة ولت  ع.علكص لوعع  فعأ لع

لرو عللفعمنهعللميفع:ع   ع لاع  زععلك سل زفعلمعلكومع ا عنا عأ بااعليعة انااعليع)ع.....ع
عبر ل تشع.عل شعلكني عيبر  شعاليكفعألة علكن  ع(عةفعلحفظعلكر ومعنلشعيبم

ع  علمي ا عة ف أاع.ععيث  زعبمضعلمكيهعلك يوب ع فعلكن  ع
يكزسعلك ا عبيك يوبا عا  اعع زاشعاكااعن ابعلكحا ا ع ع اإمعةافعا حا ع افعذكاكعن افعا حا ع افع

يكازسعلك فسز ع  عن بعلكح ا عليع فعلكسز  ع ا عن ابعلكحا ا ع عيكاوعبحا عسازي علي ل ايفعةافعذكاكع
ع لاعي شعلك خص ع.

ينق ايعلك يوباا علخاايعةافعلكفاايرعلكراا ل عية ايعتناايألوهعلةاااع افعلةاااعيكاازسعبيكما ي  علمعلياا علك ساالفع
م اثيفعلرو ع:عليبع لااعلك سال زفعلمعل ناولعاذلعأا  يلعلكناومعلك شا   عيلمعل ا يلعاذلعأا  يلعنايلع ع  ايلع

فعي بااقعلك راا  زفعلكاايافعتناايألولعحزاا عصااحزحعيكااوعةاافعلكي اا ع.عينق اايعلك حاا ع اافعلك يوباا علكااومع اا
ع.عأ ل  علكر ومعبيألسيقز ع فعلكن  ع

لمناا علألكاااع عيكااوعةاايععبساافعهللاععلقااشعناايمعل اا ععيأاا عي  ع اا علك خااي  عيحزاا هع اافعلكن اا ع
 اا ععلساا اع ناا علكراا ل ع)علك اا علكب زماا ع(عيب اا ع)لكاا م فع(عيب اا علكاا مزفع.يناايككعث اازع اافعلكن اا ع

ا تا علكساو  عم ااعتااومعلياو عةافعلياو عةن ايع عيةايعذكاكعانعك ايع ز ايعصحزحعةسلفعيحز هعلقشعنايمع
عةفعة ع.

أا ل  عساو  علكفا حععك ايعمكااع افعلكن ا ععينيككعث زع  علكصحزحع افع  ا عهللاعلافعة فا ع
ع.عاوهع  حعةكاع ع ر لعسو  علكف حعية كيع   عهللاعافعة ف عيأي ع:علمعلمك عكافعت  زعع سو عهللاع

ع(ع.عفعةسمو عكل   ع:ع)عةيعككيلعلأ لقز يع سو عهللاعيأ عذن قيعأو علل
يقا فاا عل اايلعلكراا  عةاافعلأل كاااعلك  ف أاااعلك  ملراااعبيك يوباا ع عيقساا ا  عماا اثنيعحاا لمعامعرااي عهللاع
تماايكاع اا عل للاااعلمكاايهعلك يوباا ع عيكااوعلكااا هع اافعلكصاافيتعيلك خااي اعلك  ملراااعباايكح يأع عي ااقعهللاع

علكي زععك يعلحبعيب ضاع.
 ة : أسئل
ع:علكف  علزفعلك يوب عيلك  تز ع.ع1 
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:علك يوباا ع اا علكماا أعلكحيصاا علآلمعلف أااومعلزنااشعيباازفعلك  تزاا ع؛عبااأمعلك يوباا عكااوعلكراا ل  عع1ا
علك بزئاعلك   سلاعلك  يكهع  عتن ز  يع ع زس ومعذككعتيوب لفع.

عذككعت تز فع.عيلةيعلك  تز ع  وعلكر ل  علكس بماعلك  عكزسع ز يعة يك اع  علك ن زفع ع زس ومع
عيكافعةفعلكنيمزاعلكمل زاع:ع

 يك يوب عكوع لافعلك يوبا علكاي عا ملاقعل حسازفعلكا  ي عن ايعذن قايعضايببشعلقاشعا باي علكحا يأع
عمر يعيةس حر يع.ع

عيلةيعلك  تز ع  علنصب حع:ع  وعي براعلكر ل  ع عب مناع:علمعلكر ل  عك يعث ثاعلمول ع:ع
عئاع عيبس اعللميفع)علك حرزقع(ع.رعلك  تز ع:عيكوعلكر ل  علك بز

عرعلك وسفع:عيكوعةننكاعة وسباع  عبف علكر ل  ع عيبس اعللميفع)علك  يب ع(ع.
عرعلكح  ع:عيكوعلكر ل  علكس بماع.

عي  عن عكيهعلألمول عنعل عكنيعةفعلنك نلهعبرول  علك يوب ع.
ر ل  عةافعمزا علكا ف عيلكسا  اعاذلفع:علك يوب عكوعلكملفعيلكرول  ع.عيلك  تز ع:عكوعقوفعةفعلقولفعلك

ع.
نيمعلرا لعبرا ل  عمفا عةاث فعليعي شع افعقاي ععيقحاوعذكاكع عع:عك علري عامع سو عهللاعع2 

ع.عيك عكيهعلكر ل لتعنل يع فعلكن  ع
يكااافعكايهعلكرا ل لتعلخ زااي لتعةافعلصااحيل يعع:عامعكايهعلكرا ل لتعنل اايعي  تع افعلكن ا عع2ا

كعةافعخا  علسايقز كفعلك ا عأا  يلعل ايعلكرا ل لتع لااعةشايلخ فعيذكاعة يعث زعك ا فع فع ساو عهللاع
 ع يكصااحزحعلمعلرااي ع:عامعمفصاايفعلكاا لي ع اافع يصاافعلراا لعكاايهعلكراا ل  علساا ري عةاافععاكاااع سااو عهللاع

عكوعلكي علر لعأ ل  عمف ع فع يصفع.عيكزسعلكن  ععلكن  ع
م اازشع عيأاا لعللااوع  اا علمناا عةااث فع:ع يصاافعكااشعراازخيمعك اايعللااوع  اا علكاا م فعلكساال  عيا علاافع

لك م فعلكسل  ع لاع ث يمعلافع فايمعي لا علافعللا عييكابعيللا علافعنمابعيابا علافعثيلازعي  ا عهللاع
يلق رااعةايعراي عة ايعلخايهععلفعةسمو ع ضا عهللاع ان فع عيلخايع ان فع  زمايفعلكرا ل  ع افع ساو عهللاع

 عهللاعلااافعةسااامو عيقرلاااشعاكااااع يصااافع عينااايككعا علااافعم ااازشعأااا لع لااااع  اااع ااان فع ااافع ساااو عهللاع
يقرلشعاكااع يصافع ععي ث يمعلفع فيمعي لاعحز ك يعللميفع عيلخيع ن  يعةيعتمل يهع فع سو عهللاع

 عي يلعذككع نشعمفا عةافعبماضععثفع ي ع يصفعيلق راعةفعكيهعأ ل تشع عينل يع فع سو عهللاع
علألي شعلك  عأ لعل يع يصفع.
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خييلعل ايهعلكب باقعم ااعامعبماضعلكا علكملافعأاي ع  يلعكوعلك حرزقع ز يلعلكسرل ع عين علكر ل عل
:عةيعأ لعم ن عم  ايفعانعباأث ع عين ايعأايكولع:عأا ل  عقاي ععساناع عيقحاوعذكاكع..عألق ايعنل ايعةاأخوذ ع افع

عبيآلثي عيلنتصي عبب بقعل سني ع عيلكح  عاع لعلكميك زفع.علكن  ع
ع:عمكفعلك يوب ع:عع3 
عك يوب ع.:عقمز علكيوللعة  علخ لع  عمكفعلع3ا

لك يوب عي بع لاعن عةسلفعأي  ع لااعلمعاا ملفعكايلعلكملافع عي لزاشعلمعنعلرا لعلكرا ومعانعل ايهع
علكب براعلك  عقر عكنيعل يع عيبكفزشع  عذككعةيعتزس ع.

لتيهع  ا ع راي ع:علايع ساو عهللاعلأ  نا علكرا ومعرعيككايلعلكرا ل  ع؛علألصا ع ز ايعع إمع سو عهللاع
ةاافعلكا اابع؛عينق اايعترخاايع لاااعلكرااي ألعن اايعذن قاايعةاافع  ااولعرااز عل ساا هعلمعترخاايعةاافعأااي ألعكزساازع

 ع راا عناايمعلراا ألعلصااحيبشع ز مل ااومعةنااشععيللاافعماانهع عيلكصاا ع اا عذكااكعةاايعناايمعبفملااشع سااو عهللاع
س مزفعسو  عكفعلشي نن ع ز ايعلما ععي براعلكر ل  ع ع ايمعللفعةسمو علرو ع:علخيتعةفع سو عهللاع

ي   علفعلكخبيلعلكي عذن قيهعسيبريفع زشعلمعن عيلم عةن  يعنيمعلر لع لااعع.عيم ا عمكزفعلفعمنله
 زر  شعبب براعيبح أعةفعلألم أعلكس ماع عيبيك ايك عانرا علكصاحيل عكايلعلكحا أعاكااعع سو عهللاع

 ري ع:عليع ساو عهللاعلأ  نا علكرا ومع ع راي ع:علأا لعث ثايفععةفعبم هعرع يي عكيلعلك   عاكاع سو عهللاع
يلتع)عميةزفع(ع ع ري ع:عليع سو عهللاعن  عسن عيلر  عأل  عنعلس بزععذكاكع ع راي ع:علأا لعث ثايفعةفعذ

ن ا عسان عيلرا  عأل ا عنعلسا بزععذكاكع ع راي ع:علأا لعث ثايفععةفعذيلتع)علك ع(ع ري ع:عليع ساو عهللاع
سااو عهللاعن اا عةاافعلك ساا حيتعرعلمناا ع:علك اا ع ز اايعساا حعاعيبساا حعاعيقحااوعذكااكعرع رااي عكااشع:علاايع ع

 ااأأ لهعاليكاايع ع رااي ععاذلعاكنكاازعلأل  عاكنلك اايععساان عيلراا  عأل اا عنعلساا بزععذكااكع ع رااي ع:علأاا لع
ع:عهعل لحعلك يبي ع عل لحعلك يبي عهع يك فاعبسو  عيلم  عيكافعبب براعصحزحاع.عع سو عهللاع

ع يكي عليبع لاعلك سلفعلمعا ملفعأ ل  علكر ومعرزئيفع شزئيفع.ع
:عهعلكي علر لعلكر ومعيكاوعةايك ع زاشعةاععلكساف  علكاا لهعلك ا   عهع)ععلك ش و ع  عأوكشععيلكح ا 

ل ع:علكي علر ؤهعأ ل  عصحزحاع(ع عيلكي علر لعلكر ومعيب  م عع زشعيكوع لزاشعراي عكاشعل ا لمعهع.عأاي ع
ع.ععلك علكملفع:عكشعل  علك شراعلك  علميقز يع  عتملفعأ ل  علكر ومع عيكشعل  علكر ل  عقفس ي

أل اا عذكااكعنعلاا علمعلحاا  علك ساالفع لاااعلمعااا ملفعلكراا ومعيت يتااشعباايكر ل  علكصااحزحاعيلكاا  ي ع
علكصحزحاع.ع
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 اا عأاا ل  عسااو  علكا اااعاااوهعلكي ماااع عأااي ع:عةاافعأاا لعسااو  ععيةاافعذكااكعللماايفعماا ا علكن اا ع
يعن ايعأاي علكا اعااوهعلكي مااعن ايعلقنكازع ما عكاشعقاو عةافعةريةاشعاكااعلك زازعلكم زاقعااوهعلكرزيةااعهعل
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  المحاضرة الثالثة
 مخارج الحروف  
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ماا اثنيعلكزااوهع اافعةخااي اعلكحاا يأع عيلكحاا ا ع اافعلك خااي اعيلكصاافيتعماا ا عثرزاا عقو اايفعةاايع
يكاناااشع ااايهعكاااا عقمااا فعمااا ي علكحااا يأعخيصااااعاذلعنااايمعل قسااايمعأااا عتاااأث علل ااااعلخااا لعحزااا علكل ااااع

 علك اا عنعت حاا  عكاايهعلكل اااعسااول عنيقاازعلاا  لفعاساا ةزاعلهعلكم بزاااعةاافعخاا  ع زشااشع اا عبمااضعلكاا  
عكيقزعل  عنف ع.

 مااا فعةخااا اعلكحااا أعيضااا فعصااافيتعلكحااا أعليمااا عل قسااايمعأاااي  لفع لااااعلكنباااقعباااشعقبرااايفع
صحزحيفع عيبيك يك علس بزععلمعلسا و بعلمكايهعلك يوبا عيبرا لعلكرا ومع ا علكن يلااعأا ل  عصاحزحاعن ايع

علقن ع.
ملر يعبيكل اعلكم بزااعلسيسايفعيكزسازعبيك يوبا علصايكاع عينق ايعلك يوبا عنعلا عيلك خي اعيلكصفيتعت

 زشعةفعاتريمعةخي اعلكح يأعيصفيت يعم اعا سناعكإلقسايمعلمعانباقعلكحا أعلينفعصاحزحيفعثافعبما ع
عذككعلب قعلألمكيهعلكمي ضاعلك  عتم  عكشع.

عيأعمر يعيةس حر يع.يأ عذن قيع  علك حيض  علكسيبراعلمعلك يوب عةمنيهع:عا بي علكح ع
ع حقعلكح أع:عكوعةيعا ملقعب خ  شعيصفيتشع.ع

يةس حقعلكح أعكوعةيعا ملاقعباشعةافعلكصافيتعلك ا عتما  عكلحا أعةافعلألمكايهعلك ا عساوأع
عق الفع ن يعامعري عهللاعتميكاع.

ااااعلك خاااي اع:ع  اااععةخااا اع.عيلك خااا اع:عكاااوعةحااا عخااا ياعلكحااا يأعلكاااي عانرباااعع نااا هعصاااوتع
ع فعحز هع.لكنبقعبشع ز  زنعبشع

 اا عما أعكاشعةخا اعةمازفع ع اإذلعقبرنايعل ايلعلكحا أعةافعكايلعلك خا اعلقرباععلكنباقعبايكح أع
ع ن هعيبيك يك عا  زنعن عم أع فعلكح أعلآلخ علكي علأت عبم هعليعأ لشع.

عاعيلةيعلكح يأع:ع ي ععم أع عيكوعصوتعلم   ع لاعةخ اعةحرقعليعةر  ع.
عيةمناعلك حرقع:علقشعةم يأعييلضحع.

عيعلك ر  ع:ع يك رصو عبشع:علك ول علكي علكومع  ع لخ علكحلقعيلكففع.يلة
يكاايهعلك خااي اع)عةخااي اعلكحاا يأع(علخ لاااع ز اايع ل ااي علكم بزاااع عيكانناايعقااين علكرااو علأل  ااحع

)علك خاي اعا ا عخ سااعةخاي اعتسا عتنحصا (يلألر  ع عيكوعلمعكيهعلك خي اعسا ماع شا عةخ  ايفع)
علكميةاع(ع.

ع:ععيلك خي اعلكميةاعك 
عاعلكيوأع عب مناعلكخ  علكي علكومع لخ علكيوأع.1
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عاعلكحلقع.2
عاعلكلسيمع.3
عاعلكشف يمع.4
عاعلكخزشوهع عيكوع:علألقاع عليعلأصاعلكحلقعبيك مناعلألصحع.5

  اايهعلك خااي اعةخااي اع يةاااعتخاا اعةن اايعناا علكحاا يأع عيناا عةخاا اعلخاا  عبحاا يأعساا مزناع
عةفعكيهعلكح يأع.

هعلك خااي اعقااين عأي اا  عل كاافعلمعقماا أعل اايعلك خاا اعبشاا  عةاافعيأ اا علمعقاا خ ع اا علزاايمعكااي
علكس وكاع عيك ع:ع

علمعقمععأ  علكح أعك ن عة ح ناعثفعقنبقعل يعيبيكح أعسيكنيفع ع ز  زفعليككعلك خ اع.ع
اعلكياوأع:عيكاوعن ايعذن قايعلكخا  علكاي علكاومع لخا علكياوأع عيكاوعةخا اعكث ثااعما يأع ع1

عيك عم يأعلك  علكث ثاع:
عألكاع؛عةث ع)عأي ع(ع.عرععل

رععلكزااي علكساايكناعلك كسااو عةاايعأ ل ااايع؛عةثاا ع)عأزاا ع(ع  اايهعلكزااي علاااي عة لاااعتخاا اعةاافعلكخااا  ع
علك لخ ع  علكففعيلكي علس اعلكيوأع.

عرعلكوليعلكسيكناعلك م وهعةيعأ ل يع؛عةث ع)عأولعلقفسكفع(ع.
عقيع.  يهعلألم أعلكث ثاعةخ   يعةفعلكيوأعلكي عكوعخ  علكففعن يعذن ع

عاعلكحلقع:عي زشعث ثاعةخي اع.علمن ع:عانرسفعكيلعلك خ اعاكاعث ثاعلأسيهع عيك ع:ع2
لأصاعلكحلقع:عيكوعلأ لعر  عاكاعلكصا  ع عيبخا اعةناشعم  ايمعك ايع)علك  ان عيلك اي ع(عع-لع

ع.
علعرعيسفعلكحلقع:عيبخ اعةنشعم  يمعك يع)علكمزفعيلكحي ع(ع.

ع)علك زفعيلكخي ع(ع.عاعرععي أعلكحلقع:علخ اعةنشعم  يمعك ي
كيهعلألم أعةخ   يعنل يعةفعلكحلقعيكان يعت فييتع؛ع  ن ايعةايعلخا اعةافعلأصايهع عيةن ايعةايع

علخ اعةفعيسبشع عيةن يعةيعلخ اعةفعي  شع.
عيكيهعلكح يأع   يعلكنيلفعبروكشع:ع

عك نع  ي عثفع زفعمي عععععععععععععععععععععععة  ل يمعثفعحزفعخي ع.
عقرفع ز  يع.يةمناعة  ل يمع:عنع
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ي لاعلكري   علك  عذن قيكيع  عةم  اعلك خي اع  اث فع:عاذلعل  قايعلمعقما أعةخا اعلك  ان عقراو ع
ع(ع..عيككااايلع.ع اااإذلعنااا  ع )عِاعل ع(عثااافعقراااو عك خااا اعلك اااي ع)عِاكاااا ع(عثااافعك خااا اعلكمااازفع)عِاعف ع(عثااافع)عِاح 

اكاعلخ لعيةفعقرباعاكااعلك ا ععل قسيمعلكنبقعككيلعت زفعكشعنأمعلكنبقعان ر ع  علكحلقعةفعة ملا
تلز يع ع زي علمعلأصاعلكحا يأعقباقعباشعكاوعلك  ان عيلك اي ع عيلأا لعلكحا يأعقباقعل ايعك ايعلك ازفع

عيلكخي ع.
عاعلكلسيمع:عيلكلسيمعلح ياعاكاعت نزنعألقشع زشع ش  عةخي اعكلح يأعلكم بزاع عيك ع:ع3

علعرعلأصاعلكلسيمعةععلأصاعلكحنكعلأل لاع.ع
عكوعوخ علكلسيمعة يعلر لعةفعلكحلقع عيلكحنكع:عكوعسراعلكففع.عيلأساعلكلسيمع:

ع أأصاعلكلسيمعةععلأصاعلكحنكعلخ اعةنشعم أع)علكريأع(ع.
علعرعةيعلر لعةفعلأصاعلكلسيمعةععةيعلحيذلشعةفعلكحنكعلأل لاع:ع

علخ اعةنشعم أع)علكايأع(ع.
ع(عي ااا علكاااايأعقراااو ع)ع ع(ع ااان مظعلمعلكنباااقعينذلعل  قااايعلمعق زااانعلااازفعلكحااا  زفعقراااو ع)عِا   ِا  
عبيكح أعلق ر عةفعلأصاعلكلسيمعاكاعر  علر لعةنشعيكوعةخ اعلكايأع.

عاعرعيسفعلكلسيمعةععيسفعلكحنكعلأل لاع:ع
يكيلعلخ اعةنشعث ثااعلما أع:ع)علكيازفع(عيع)علكسازفع(عيع)علكزاي ع(عيكزسازعلك  لااعلك ا عتال نايع

لرا هع(عع–يحز كايعحزا علك  لااع.عةثا ع)علك زازعع ن يع عألق يعتخا اعةافعلكياوأع؛عينق ايعكا علاي علكلازف
  يهعلكزي علك ف وماعليعلك م وةاعليعلك كسو  عليعلكسيكناعحز علك  لاعتخ اعةفعيسفعلكلسيمع.ع ا ع

عل عةفعلمعقن  شع:ع
عكني علي عة لاعيك عةث عأوكنيع)عأز ع(ع  يهعتخ اعةفعلكيوأع.

 ااايهعتخااا اعةااافعيسااافعلكلسااايمعةاااععلكحناااكعلةااايعلكزاااي علك  ح نااااعليعلكسااايكناعلك ااا عأ ل ااايعةف اااوحع 
ع(ع اان مظعلمعلكحاا أعلخاا اعةاافعةكاايمعيلماا عيكااوعيساافعلكلساايمع عرعِاشعرعِا   لأل لاااع.عقرااو ع)عِاا 
يكانااشعلخ لاااعناا عماا أع اافعلآلخاا ع اافعي بااقعلكصاافيتع ع ااا عماا أعكااشعصاافاعت زاانهع اافعلكحاا أع

علآلخ علكي علخ اعةنشعلك خ اع.
عي  يمع؛ع يقبعلل فعي يقبعللس ع. عرعام لعمي   علكلسيمع:علكلسيمعكشعم

 إم لعكيتزفعلكحي  زفعاذلعلكصر شعةععلألض ل علكملزيعلك  عتلز يعلخ اعةن يعما أعيلما عيكاوع
ماا أع)علكمااي ع(علكااي عت  زاانعبااشعلكل اااعلكم بزاااعيببلااقع لاااعلكل اااع)عك اااعلكمااي ع(عألمعكاايلعلكحاا أع
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ع (عيقماععمي اااعلكلساايمع لاااعلألضاا ل عخاي عبيكل اااعلكم بزاااع.ع ااإذلعل  قايعلمعقنبااقعبااشعقرااو ع)عِا  
علك  عتلزشع.

عكاعرعل قاعام لعمي   علكلسيمعةفعقيمزاعلكففعةععلصو علألسنيمعلكملزيعلك  عتلز يع.
لمناا ع:عكاايلعلكلساايمع؛عاذلعلتزناايع ناا عي  ااشعةاافع  اااعلكفاافعةاافعاماا لعمي  زااشعيلكصاارنيهعبأصااو ع

ع(ع.لألسنيمعلكملزيع؛عقنبقعبشعم أعلك هع عينذلعي رنيعلكري   ع عقرو ع)عِا  
يعرعيااا أعلكلسااايمعةاااععلصاااو علكثنيلااايعلكملزااايع:عكااازسعمي ااااعلكلسااايمعلكز نااااعينعلكزسااا لع عينق ااايع

عي أعلكلسيمع.
يلكثنيلاايعلكملزاايع:عكاا علألساانيمعلك اا ع اا عةر ةاااعلكصاااعلكملااو عةاافعلكفاافع عيلصااو علكثنيلاايع:عكااوع

علكين علك ل صقعةفعلكسفعبيكلثاع.ع
عي أعلكلسيمعقس بزععلمعقخ اعم أع)علكنومع(ع.  يهعلألصو عاذلعيضمنيع ز يع

يلكنااومعلك رصااو  عكناايع:علكنااومعلك ن اا  عكزساازعلك خفااي عيلك  ح اااعن اايعساازأت علكااا هع ن اايع اا ع
ع(عكاايلعكااوعةخاا اعلكنااومع:عياا أع لألمكاايهعلك فصاازلزاعلكمي ضاااعكلحاا أعامعرااي عهللاع ع ااإذلعألناايع)عِام 

علكلسيمعةععلصو علكثنيليعلكملزيع.
لساايمعلكراا لعاكاااعل اا هعةااععلصااو علكثنيلاايعلكملزاايع:عيكااوعأ باابعةاافعةخاا اعلكنااومعاعرعياا أعلك

ع(ع. عيكانشعلكومعلأ لعاكاعل  علكلسيمعةفعلكب أعت يةيفع عيكوعةخ اع)علك ل ع(ع.عقرو ع)عِا  
ع(عيع يلك ل ع ز يعصفاعتس اعصفاعلك ا با علاأت علكاا هع ن ايعامعراي عهللاع عيكاافعاذلعألنايع)عِام 

ع(ع يكف ع  علزن  يعلمعلكثيقزاعلأ لعاكاعل  عي أعلكلسيمعةفعلكب أعة ير  ع.)عِا  
عحعرعل  عي أعلكلسيمعةععلي لأعلكثنيليعلكملزيعيكزسعةععلألصو ع:ع

لصااو علكثنيلاايعلكملزاايع:علك كاايمعلك ل صااقعةاافعلكلثاااعةااععلكثنيلاايع عيلةاايعلياا لأعلكثنيلاايعلكملزاايع  ااوع
خ اعةناشع)علكناي عيلكايل عيلكثاي ع(عيذكاكعباأمعلماععي أعلكسفعيكزسعلكين علك ل صقعبيكلثاع ع  يلعل

ل قسيمعلكثنيليع لاعل  عي أعلكلسيمعثفعانبقعبيكح أع عةث ع)عليع(عنعل علمعلخ اع ان لفعلساز لفع
ع(ع  اايهعلكث ثاااعتخاا اع ع عِا   ع عِاذ  ةاافعكساايقشعم اااعلمااععلكثنيلاايع لاااعل اا عياا أعلكلساايمع زرااو ع)عِار 

عةفعكيلعلك خ اع.
عكلسيمعةععلصو علكثنيليعلكملزيعنعةععلألي لأع:عوعرعل  عي أعل

ع ع ع عِا   يبخاا اعةنااشعث ثاااعلماا أعكاا ع)علكبااي عيلكاا ل عيلك ااي ع(ع ااإذلعي رناايعلكري اا  عقرااو ع:ع)عِاو 
ع(ع  يهعلكث ثاعتخ اعةفعةخ اعيلم ع عيلكي علف  علزن يع  زميفعلكصفيتع. عِات 
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ع عرعي أعلكلسيمعةععلصو علكثنيليعلكملزيع:ع
 خاا اعنعلا علمعا اا  ع زاشع  حاااعصاا ز  علازفعلكلساايمعيبازفعلصااو علكثنيلايعلكملزاايع علمناا ع:عكايلعلك

لكري ألعلماععكسايقشع ا عكايلعلك خا اع)علماععيا أعلكلسايمع ا علصاو علكثنيلايعلكملزايع(عثافعليما علازفع
لكلسايمعيبازفعلصاو علكثنيلايع   ااعصا ز  ع اا لفعبحزا عنعال صاقعلكلسايمعبأصاو علكثنيلايعلكملزايع عيكاايلع

 ثااااعلمااا أعيكااا ع)علكصاااي عيلكااانل عيلكسااازفع(عيلكف  ااااعكااايهعلخااا اعةن ااايعصااافاعسااان الفع ن ااايع ااا عكث
علكصفيتعامعري عهللاعيك عصفاعلكصفز ع.

  اااايهعلألماااا أعلخاااا اعةم اااايعصااااوتعلساااا اع)علكصاااافز ع(ع عيكاااايلعلكصااااوتعلخاااا اعةاااافعلكف حاااااع
ع(ع  ااايلعلكصاااوتع) ع عِا   ع عِاا  لكصااافز ع(علخااا اعةااافععلكصااا ز  علك ااا عقااا الفع ن ااايع ع اااإذلعألنااايع)عِا  

علكف حاعلك  عت ننيكيعلزفعي أعلكلسيمعيبزفعلصو علكثنيليعلكملزيع.
يب يلعلكومعأ علق  اعلكا هع لاعةخ اعلكلسيمع عين يعذن قايع زاشع شا  عةخاي اع صالنيكيع ز ايع

عأ ةنيعلآلمع.
عاعلكشف يمع:عيكوعلك خ اعلك لبععةفعلك خي اعلكميةاع عي زشعةخ  يمع:ع4

 ع:عيب ملااقعبحاا أعيلماا عيكااوعماا أعلكفااي ع علخاا اعةاافعبااييفعلكشاافاعلكساافلاعةااععاااعلك خاا اعلأليع
علي لأعلكثنيليعلكملزيع.

ع(ع. ع إذلعيضمنيعي أعلكثنيليعلكملزيع لاعبييفعلكشفاعلكسفلاعقنبقعم أعلكلفي ع نرو ع)عِاأ 
لك اي عاعلك خ اعلكثيق عكلشف زفع:عكوعةيعلزفعلكشف زفع عيبخ اعةنشعث ثاعلم أعيك ع)علك زفع عيع

ع عيلكوليع(عيكافعكني عتفصز ع:ع
ع(عيماا أعلكااوليعلك ماا وةاع ع(عيماا أعلك ااي ع)عِال    اايلعلي رناايعلكشااف زفعلخاا اعماا أعلك اازفع)عِاه 

عيلكوليعلكسيكناعبم ع  حع)عاوهع(ع  يهعلكث ثاعتخ اعبإي ي علكشف زفع.
ع(ع.عيبيقف يحعلكشف زفعلخ اعم أعلكولييكانشعلكح أعلك ف وحعيلك كسو ع)عيلع عي ع

ع زخ اعةفعلكشف زفعل بماعلم أع.
عاعلكخزشوهع:عيكوعلك خ اعلكخيةسعيلألخز عةفعلك خي اعلكميةاع:ع5

يلكخزشوهع:عكوعلأصاعلألقاع عيبخ اعصوتيفعيكزسعم  ايفع ع يكاي علخا اعةافعلكخزشاوهعصاوتع
علك ناااعلك اا عتصااحبعلكنااومعنصاافاعةاافعصاافيت يعلك اةاااعك اايعيناايلع اا علك اازفعللماايفع ع  اايلعلكصااوتع)

عصوتعلك ناع(علخ اعةفعلكخزشوهع عيكيلعكوعلك خ اعلألخز عةفعةخي اعلكح يأع.
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ل اايلعان  اا علكحاا ا ع اافعلك خااي اع عيبنااي ع لاااعكاايهعلك خااي اعساا ززعلكحاا يأعبأساا ي عةمزناااع
عيلص حعك يعلكريبيفعةمزناعق الفع ن يع  علك حيض  علكري ةاعامعري عهللاعتميكاع.ع

عهللاعكا عخز ع عيلكس هع لزكفعي م اعهللاعيب نيتشع.يقا ف عل يلعلكر  علكزوهعيي رافع
ع

ةلحولاااع:علق  اااعكناايعةيأاايهعل نساازرشعلخوقاايعلكح زاابعللااوع  اا علكرل ااوق عيةيلااأت عبماا عكاافعانسااقع
عينق يعقش قيهعلس  يأيعكلح ثيمعقسأ عهللاعمسفعلكخيت ا

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

عالمحاضرة الرابعة
ع
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ة ومايخرج من كل مخرج من حروف وحاولنا تكلمنا باألمس عن مخارج الحروف العربي
تطبيق ذلك بقاعدة سهلة نستطيع أن نعرف بها مخرج الحرف وهو أن نضع قبل الحرف همزة 

 وننطق به مسكنا.
 وباعتبار هذه المخارج لقبت الحروف بألقاب حتى تعرف بها فمن ذلك :

 الحروف الجوفية أو المدية:
تخرج من الجوف أو حروف المد وهي األحرف الثالثة وهذه واضح أن المراد بها الحروف التي 

 التي ذكرنا أنها تخرج من الجوف وهي األلف والياء والواو المديتين.
 اللقب اآلخر)الحروف الحلقية(:

 وهي الحروف التي تخرج من الحلق وهي كما ذكرنا مجموعة في قول الشاعر:
 همز فهاء ثم عين حاء
 مهملتان ثم غين خاء

 سمى الحروف الحلقية ألنها تخرج من الحلق.هذه الحروف ت
اللقب الثالث)الحروف اللهوية(: وهذا اللقب نسبة إلى اللهاة واللهاة زائدة تكون في آخر الحلق 
خلقها هللا سبحانه وتعالى لكي تغلق القصبة الهوائية عند البلع فال يدخل الطعام في القصبة 

فالحروف اللهوية حرفان فقط   هما القاف والكافالهوائية أقول اللهاة يخرج من عندها حرفان 
 هما القاف والكاف.

اللقب الرابع)الحروف الشجرية(: والشجرية نسبة إلى الشجر وهو مابين اللحيين يعني وسط 
اللسان واللحيان هما جانبا الفم وسميا اللحيان باعتبار اللحية التي تنبت على جانبي الوجه 

 الشين والجيم والياء والبعض يزيد في الحروف الشجرية الضاد.فحروف وسط اللسان كما ذكرنا 
 اللقب الخامس)الحروف األسلية(:

وهذه نسبة إلى األسل واألسل هو طرف اللسان فكل الحروف التي تخرج من طرف اللسان تدخل 
 تحت مسمى األسلية وهذه الحروف هي: الصاد والسين والزاي.

 اللقب السادس)الحروف النطعية(:
اللقب نسبة إلى النطع وهو الجزء األمامي من الحنك األعلى وهذا المكان يخرج منه ثالثة  وهذا

 أحرف وهي الطاء والتاء والدال كما ذكرنا باألمس.
 اللقب السابع) الحروف اللثوية(:
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 الحروف التي تخرج من اللثة وهي الظاء والذال والثاء.
 اللقب الثامن وهو)الحروف الذلقية(:

لى ذلق اللسان ويعني طرفه وطرف اللسان يخرج منه الراء والالم والنون على وهي نسبة إ
 تفصيل كما ذكرنا في محاضرة األمس.

اللقب التاسع وهو) الحروف الشفوية(:وهي الحروف التي تخرج من الشفتين وهي الباء والميم 
 والواو والفاء .

 اللقب األخير هو)الحروف الهوائية(:
نفسها حروف الجوف الحروف الجوفية وسميت الهوائية ألجل انتشار والحروف الهوائية هي 

 الهواء عند النطق بها داخل الفم.
هذه األلقاب من باب جمع الحروف تحت مسمى واحد حتى يتسنى لإلنسان أن يضبطها بطريقة 

جل ضبط ألأسهل وال عالقة لها بقضية التجويد في األصل أو بالنطق بالحرف وإنما هي 
 جل هذا ذكرناه .ألمجموعات مشتركة وهذا يساعد بالطبع و الحروف تحت

نها على أساسها يستطيع ألنبدأ اآلن الحديث عن صفات الحروف وصفات الحروف مهمة جدا 
اإلنسان أن يفرق بين الحروف المشتركة لكل مخرج، نحن ذكرنا في كل مخرج يخرج عدة أحرف 

بط المسلم الصفة ال يستطيع أن يفرق والذي يفرق بين هذه الحروف هي الصفات وإذا لم يض
بين بعض الحروف مثل الطاء والتاء والدال والتاء والجيم والشين ونحو ذلك من الحروف التي 

 يحصل فيها خلل في النطق بين العرب فضال عن العجم.
والصفات جمع صفة والصفة هي كيفية تعرض للحرف عند النطق به؛ يعني إذا نطقنا بالحرف 

ية معينة هذه الكيفية هي ما يسمى الصفة، وهذه الصفات تنقسم إلى ما يسمى يكون له كيف
 قسمين:

 القسم األول)صفات الزمة(:
نها تلزم الحرف دائما يعني ال تنفك ألوهذه الصفات تسمى صفات أصلية وسميت صفات الزمة 

 عنه أبدًا فهي مالزمة للحرف فتسمى صفات أصلية وهذه الصفات الالزمة لها قسمان:
 القسم األول )صفات لها أضداد(:

يعني صفات يكون لها ضد بمعنى أنها في الحقيقة خمس صفات وهذه الخمس صفات لها 
 أضداد هي خمس صفات أخرى فيكون المجموع عشرة .



 الطرهوني   محاضرات الدورة المفتوحة الثانية في التجويد وعلومه    

25 

 

أول هذه الصفات)صفة الهمس(: والهمس يراد به جريان النفس في المخرج انتبهوا للفرق بين 
نفس هو مايصاحب الصوت للخروج شيء من الهواء عند النطق كلمة النفس وكلمة الصوت؛ فال

به هذا هو النفس فإذا قلنا جريان النفس في المخرج فحروف جريان النفس في المخرج والذي 
أطلقنا عليه الهمس مجموعة كلمة في )فحثه شخص سكت( هذه الكلمات تجمع حروف الهمس 

( نالحظ أن هناك نفس يجري عند النطق فإذا نطقنا بالفاء بالطريقة التي قلناها نقول)إف
بالحرف في مخرج الحرف إذا قلنا)إح( هذا الصوت هو الهمس كذلك إذا قلنا )إث،إه إش، إخ، 

إص، إس،إك، إت( هذه الحروف المجموعة في كلمة)فحثه شخص سكت( يتضح أن فيها صفة 
ذلك هو معينة وهي أن النفس يجري في مخرجها وهو مايسمى الهمس. ماضد ذلك؟ ضد 

)الجهر( والجهر هو انحباس النفس في المخرج؛ يعني ال يخرج مع النطق بالحرف نفس وهذا 
بقية الحروف غير ماذكرناه مما هو مجموع في كلمة)فحثه شخص سكت( نالحظ نقطة هنا 
بعض الناس إذا قرأ كلمة )رزق( فإذا خرج نفس مع الزاي أصبحت كأنها سين فيقول)رسق( 

 نفسا مع الزاي والزاي حرف من حروف الجهر ال يخرح معه نفس . نه أخرجأل  لماذا؟
 الصفة الثالثة وهي )الشدة(:

والشدة تعني انحباس الصوت في المخرج وليس انحباس النفس بمعنى أن الصوت ال يجري في 
ذلك في صفة سنتكلم عنها هي)القلقلة( في الحروف  المخرج فيه شيء من الشدة وسيظهر أثر

ن الجهر والشدة حتى نستطيع أن ننتقل من الحرف إلى حرف آخر ويظهر الحرف التي جمعت بي
بكت(هذه الكلمات  فالشدة في حروف مجموعة في)أجد قطالذي جمع بين الجهر والشدة بالقلقلة،

جمعت حروف الشدة وهي)الهمزة، الجيم،الدال، القاف، الطاء، النون، الباء، الكاف، التاء( هذه 
 يعني ينحبس الصوت فيها في مخرجه.الحروف حروف شديدة 

 ذه بقية الحروف غير حروف )أجد قطضد الشدة)الرخاوة(:وتعني جريان الصوت في المخرج وه
 بكت(.

نها بين الشدة والرخاوة وتسمى أيضا)البينية( ألوهناك خمسة أحرف تسمى)حروف التوسط( 
 ء.وهي مجموعة في كلمة )لن عمر( الالم والنون والعين والميم والرا

وهي )االستعالء(يعني ارتفاع اللسان في الفم؛ عند النطق بالحرف يرتفع اللسان  ةالصفة الخامس
هذا هو االستعالء وحروف االستعالء مجموعة في كلمة)خص ضغط قظ( الخاء و الصاد والضاد 

د والغين والطاء والقاف والظاء. هذه الحروف إذا نطقنا بها نالحظ أن اللسان يرتفع في الفم عن
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 النطق بها.
ضد االستعالء هو)االستفال( واالستفال هو انخفاض اللسان في الفم وحروفه بقية الحروف غير 

 ما ذكرناه في صفة االستعالء.
والصفة السابعة تسمى)اإلطباق( واإلطباق هو التصاق جزء من اللسان على الحنك األعلى جزء 

ى للفم، وأقوى درجات اإلطباق في من اللسان يلتصق عند النطق بالحرف على الحنك األعل
حرف الطاء ويلي ذلك الضاد ويلي ذلك الصاد ويلي ذلك الظاء وهذه الحروف األربعة هي حروف 

 اإلطباق بهذا الترتيب الذي ذكرناه.
وضد اإلطباق هو)االنفتاح( االنفتاح هو انفتاح مابين اللسان والحنك األعلى ضد اإلطباق 

 هذه الحروف األربعة التي ذكرناها.وحروفه بقية الحروف من غير 
بقي صفتان من صفات األضداد وهما )اإلصمات( و)اإلذالق( اإلصمات واإلذالق صفتان 

متضادتان لكن ال عالقة لهما بالتجويد ولكن عالقتهما باللغة العربية فليس هناك كلمة عربية 
ف من الحروف الذلقة رباعية األصول أو خماسية جميع حروفها مصمتة البد أن يكون فيها حر 

وما ورد بخالف ذلك فهو شاذ أو أصله أعجمي مثل كلمة)عسجد(التي يراد بها الذهب أو تطلق 
على الذهب.فاإلذالق هو االعتماد على ذلق اللسان والشفة في النطق وحروفه مجموعة في 

ة كلمة )فر من لب( و)اإلصمات( ضده وحروفه بقية األحرف؛ فمعنى ذلك أن كل كلمة عربي
مكونة من أربعة أحرف أصلية أو خمسة أحرف أصلية البد أن يوجد فيها شيء من حروف)فر 
من لب(وال تكون كلها من بقية األحرف إال ماشذ في ذلك ككلمة )عسجد( التي ضربنا بها المثل 

فهي كلمة رباعية وجميع حروفها أصلية وليس فيها شيء من حروف اإلذالق وهي )فر من 
 ذة ولكن األصل في كلمات اللغة العربية ماذكرناه.لب( وهي كلمة شا

 
 
 
 
 

 المحاضرة الخامسة
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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 

 وله أما بعد ،،،وأشهد ان محمد عبده ورس
فإن أصدق الحديث كتاب هللا وخير الهدي هدي محمد صلى هللا عليه وسلم وشر االمور 

محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضالله وكل ضالله فى النار ، تحدثنا البارحة عن 
  -الصفات ذات األضداد وهي عشر صفات واليوم نتكلم عن الصفات التي ال ضد لها :

التي ال ضد لها وهي بقية الصفات الالزمة التي تلزم الحرف في جميع  صفات الحروف 
 أحواله وهو القسم األول من صفات الحروف والصفات التي ال ضد لها منها 

والصفير صوت يشبه صوت الطائر وقد أشرنا إليه عند الكالم علي  -الصفير : -1
فيها الصفير ( إذا وضعنا مخرج حروفه وأعلى صوت للصفير يكون في حرف الصاد ) الصاد 

همزة قبل الصاد ونطقنا بها نقول ) أص ( هذا الصوت يسمي الصفير وهو ناتج عن الفتحة 
التي تترك بين لسان وبين وصول الثنايا العليا كما تكلمنا علي ذلك فى المخارج ، ويلى الصاد 

ت يسمى الصفير في قوة الصفير ) الزاى ( )أز( وثم يلى ذلك حرف السين ) أس ( هذا الصو 
مطلوب  ءشيفي كل  واالقتصادال يبالغ فيه حتى يصبح كأنه صوت صفارة أوينبغي على القارئ 

. 
والقلقلة ذبذبة للحرف في  -النوع الثاني من الصفات التي ال ضد لها القلقلة : -2

ف التي جمعت بين صفتي يج إليها لكي نتمكن من نطق األحر حتاالمخرج ، وقلنا أن القلقة 
شدة وصفة الجهر ، فإذا كان الحرف شديدًا فأن الصوت ينحبس في المخرج وإذا كان صوت ال

مجهورًا فإن النفس ينحبس في المخرج فإذا إنحبس الصوت وأنحبس النفس كيف نستطيع أن 
ننطق الحرف البد من القلقلة وهذا أظهر ما يكون في حالة نطق الحرف  ، هذه األحرف التي 

ة والجهر مجموعة في كلمة ) قطب جد ( القاف والطاء والباء والجيم جمعت بين صفتي الشد
والدال ، هذه األحرف الخمسة هي حروف القلقلة  ، وللقلقة درجات فأقواها الطاء بالنسبة 

للحروف ثم القاف ثم الجيم ثم الدال ثم الباء ، هذه درجات القلقة بالنسبة للحروف وأما درجات 
فإنها تكون أوضح ما تكون في مشدد الموقوف عليه إذا كان  القلقة بنسبة لحركة الحرف

الحرف مشددًا في وقفًا عليه فإن القلقلة تكون في أعلى درجاتها ، أعلي درجات القلقلة تكون 
في الموقوف عليه المشدد مثل ) أزواج ( ثم في المخفف الموقوف عليه مثل ) مهاد ( ومن 
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الباء المشددة إذا وقف عليها مثل قوله " وتب "  ضمن األمثلة كما في سورة تبت نالحظ أن
تختلف عن كلمة )َسَيْصَلى َنارًا َذاَت َلَهٍب( لهب غير " وتب " األولى في أعلى الدرجات والثانية 
في الدرجة التي تليها ثم الدرجة التي تلي ذلك الساكن الموصول يعني الساكن الذي يأتي في 

اء أخر درجات القلقلة في المتحرك وهي ال تظهر بوضوح "  الط ون وسط الكلمة مثل " أفتطمع
ولكنها كما ذكرنا صفة الزمة للحرف في جميع أحواله ، أيضا مالحظة ذات أهمية وهي أن 

القلقلة تكون مائلة جهة الفتح يعني ماذا كأننا نميل الحرف أو حركة الحرف إلى الفتح وليست 
جهة الكسر وهذا خطأ والبعض يميلها إلى جهة فتحة خالصة ، وبعض الناس يميل القلقلة إلى 

ما بعدها وهذا أيضا خطأ وهناك قول بإمالة القلقلة جهة حركة ما قبلها وهذا قد يكون مستقيما 
ْبُح " الصحيح أن تكون  نوعًا في بعض األحايين ، في نحو قوله ) الصبح ( " ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ

لبعض يقول ) الصبح ( يميل القلقلة إال جهة الضم كما نطقت بها اآلن جهة الفتح ولكن ا
والقول المختار أن يكون مائاًل إلى جهة الفتح هذا هو القول المختار فى جميع مواضع القلقلة 

 . 
الصفة الثالثة من الصفات التي ال أضداد لها هي صفة ) الميم ( والميم هو  -3

نسان ال تشعر في ذلك بكلفة أو مشقة خروج الصوت من غير كلفة على اللسان إذا نطق بها اإل 
وهذا فى ثالثة أحرف ) حرف األلف ( ألن حرف األلف دائمًا حرف مد ولين ، ألن األلف يكون 

ساكنًا وقبله فتح والحرف الثاني من حروف اللين الواو الساكنة التي قبلها فتح ، والحرف الثالث 
هي غير حروف المد التي تكلمنا عنها الياء الساكنة التي قبلها فتح هذه هي حروف اللين و 

ماعدا األلف ألن حرف الياء المدية هو الياء الساكنة التي يسبقها كسر وحرف الياء اللينيه هو 
الياء الساكنة التي يسبقها فتح ، كذلك الواو المدية هي الواو الساكنة التي يسبقها ضم ، وأما 

أمثلة الواو اللين مثل قولنا ) السوء ( هذه الواو واو اللين فهي الواو الساكنة التي يسبقها فتح و 
 ءشيواو اللين وأما الواو المدية مثل ) السوء ( هذه الواو مدية ، الياء التي هي ياء لين مثل ) 

 ( هذه الياء مدية ، إذا الصفة الثالثة اللين  يء( وأما الياء المدية مثل ) ج
ميل الحرف بعد خروجه من مخرجه  هو االنحراف:  االنحرافالصفة الرابعة صفة  -4

المخرج وذلك في حرفين هما  انحرافحتى يتصل بمخرج غيره يعني عند النطق بالحرف يحصل 
) الالم والراء ( ولعل ذلك هو السبب في أن بعض الناس يخلط في مخرج ) الراء والالم ( فينطق 

 الراء كالالم 
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اللسان عند النطق بها  ارتعادر الصفة الخامسة هي التكرير : والتكرير هو تكرا -5
وهذا ال يوجد إال في حرف واحد وهو  ) الراء ( فإن الراء تقبل تكرار ارتعاد اللسان عدة مرات وقد 
يتصل ذلك إن أراد اإلنسان نحو ذلك ) إر إر إر ( هذا التكرار في ارتعاد اللسان صفة من صفات 

ي يتطلب تجنبها يعني هذه الصفة يحاول الراء ولكن هذه الصفات ال يتطلب أداها ، ولكن الذ
القارئ أن يتجنبها عند نطقه للراء ألن تكرارها أو حصولها غير مطلوب وباألخص إذا كانت الراء 

 مشددة يحصل من بعض القراء  . 
: والتفشي هو انتشار الريح في الفم أو  يالصفة السادسة وهي صفة التفش -6

 ي حرف واحد هو ) الشين ( ) إش ( انتشار الهواء في الفم وهذه الصفة ف
الصفة السابعة وهي صفة االستطالة : والمقصود امتداد الصوت من أول حافة  -7

د من أول من الحرف إال في حرف الضاد ، الصوت يمت ءشياللسان إلى أخراها وهذا ليس في 
 هكذا  ) إض ( نشعر بهذه االستطالة . حافة اللسان إلى أخرها 

ة وهي صفة الخفاء : والمقصود بها خفاء صوت الحرف وهذا الخفاء الصفة الثامن -8
 في حرف الهاء وكذلك في حروف المد الثالثة .

الصفة التاسعة أخر صفة ال ضد لها هي صفة الغنة : وهي صوت يخرج من  -9
الخيشوم ال عمل للسان فيه ، تعريف الغنة صوت يخرج من الخيشوم ال عمل للسان فيه وقد 

د الحديث عن مخرج الخيشوم وهذه الصفة صفة الغنة صفة الزمة لحرفين وهما النون ذكرناه عن
والميم وعندنا درس خاص يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام النون سوف يتبين فيها 
المقصود بالغنة وكيفية النطق بها ، هذه الصفات منها صفات قوية ومنها صفات ضعيفة ومنها 

 حد العلماء نظم ذلك في قوله صفات متوسطة أ
 لين انفتاح واستفال عرفا    ضعيفها همس ورخو وخفا 

 لق واإلصمات والبينية لذاال    وما سواه وصفه بالقوة 
لق واإلصمات والبينية هي صفات توسط وصفات الضعف الذهذه الثالثة األخيرة التي هي 

 وبقية الصفات صفات قوية  اح واالستفالفتين واالنلوال ءالخفاو هي الهمس والرخو 
انتهينا من الصفات الالزمة وهي خمس ذات أضداد فيكون المجموع عشرة وتسعة ال ضد  

 لها فيكون الجميع تسعة عشر صفة هذه هي الصفات الالزمة 
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هي التي تعرض  العرضيةوالصفات  العرضيةالنوع الثاني من صفات الحروف هي الصفات 
ذلك أنها في سائر األحوال غير موجوده وعدد هذه الصفات للحرف في بعض األحوال ويعني 

 أحدي عشرة صفة جمعها أهل العلم في قوله 
 إخفا وتخفيف ورق أخذا    إظهار إدغام وقلب وكذا 

 السكون والسكت حكي   والمد ينقسم مع التحرك وأيضًا 
ون وهي التي سوف نتكلم عنها بإستفاضه والتحرك والسك العرضيةهذه هي الصفات 

معروف ، والتحرك هو تحرك الحرف بحركة من الحركات الثالث الفتح أو الضم أو الكسر ، 
 والسكون هو خلو الحرف من شئ من هذه الحركات . 

وأما بقية الصفات فلك تفصيلها صفة صفة إن شاء هللا تعالى في الدروس القادمة وفقكم 
 هللا لما يحب ويرضى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحاضرة السادسة
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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 
 وأشهد ان محمد عبده ورسوله أما بعد ،،،

 عليه وسلم وشر االمور فإن أصدق الحديث كتاب هللا وخير الهدي هدي محمد صلى هللا
محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضالله وكل ضالله فى النار ، حديثنا اليوم عن أول 

الصفات العرضية التي تعترى الحرف في القواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم أبن أبي 
اللتين تحدثنا  لاواالستف االستعالءعن صفتي  أتاالنجود والتفخيم والترقيق صفتان متضادتان نش

عنهما عندما تكلمنا عن صفات الحروف الصفات الالزمة والتفخيم هو تسمين الحرف في 
ف الصوت في نحينا والترقيق عكس ذلك وهو تعني أن ينطق به القارئ مفخما مسمالمخرج ي

 المخرج ، 
هذه الحروف  االستعالءوبالنسبة للحروف هناك حروف مفخمة قواًل واحد هي حروف 

مة قواًل واحدًا ولكنها مرتبة حسب القوة فالطاء هي أعلي الحروف تفخيماً  ثم الضاد تلى مفخ
الطاء ثم الصاد ثم الظاء يعني هذه حروف اإلطباق التي تكلمنا عنها في صفة اإلطباق فتبدأ 
بالطاء ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء ويلي ذلك بقية الحروف المستعلة وهي القاف ثم الغين ثم 

 -اء هذه هي حروف التفخيم المفخمة قواًل واحد والتفخيم له مراتب هي خمس مراتب :الخ
المرتبة األولي المفتوحة التي بعدها ألف إذا كان الحرف مفتوحًا من هذه   -

الحروف التي ذكرنها وأتي بعد الحرف ألف يكون في أعلي مراتب التفخيم مثل قوله " ضائق " 
 ا قولنا " قال " هذه القاف في أعلي مراتب التفخيم ،هذه الضاد في أعلي وكذلك إذ

المرتبة الثانية المفتوحة التي ليس بعدها ألف مثل خلق هذه الخاء في المرتبة   -
الثانية من مراتب التفخيم ويلحق بها الساكنة التي بعد فتح يعني إذا كانت الخاء أو الطاء أو 

ف مفتوح فإنه يلحق بمرتبة المفتوح مثل قوله أي حرف من حروف التفخيم ساكننا وأتي قبله حر 
 " يطمعون " هذه الطاء في نفس المرتبة التي مرتبة المفتوح 

المرتبة الثالثة : هي  المضمومة مثل " قتل " هذه القاف في المرتبة الثالثة  -
ة ويلحق بها أيضًا الساكنة المضموم ما قبلها ، إذا سكن الحرف وضم ما قبله لحق بهذه المرتب

 أيضًا مثل مقمحون هذه القاف في المرتبة الثالثة وهي مرتبة المضموم 
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المرتبة الرابعة مرتبة المكسور : فإذا كسر الحرف فهو في المرتبة الرابعة وهي  -
أدني مراتب التفخيم مثل " طباق " هذه الطاء في أدني مراتب التفخيم ويلحق بها أيضا الساكنة 

ياء لينيه عند الوقف مثل " زيغ " و " شيخ " هذه تكون في نفس  بعد كسر مثل " يزد " أو بعد
 مرتبة المكسور 

ن التفخيم خمس مراتب وذلك ألن بعض إلت ذكرنا مراتب أربعة وفي البداية قنالحظ أننا 
أهل العلم يعد الساكن مرتبة خامسة ويجعل جميع حاالته سواء كان قبله فتح أو ضم او كسر 

علي كل النطق في الحقيقية على التقسيم الذي ذكرته أثناء التقسيم يجعله في مرتبة واحد و 
ومرتبة المكسور أو الساكن الذي قبله كسر وهي المرتبة األخيرة يعبر عنها عند بعض أهل العلم 
بالترقيق في حالة الحروف غير المطبقة يعني القاف والعين والخاء إذا وقعت مكسورة أو ساكنة 

أهل العلم أنها مرققة ولكنها يعبر عنها بالتفخيم ويسمي هذا التفخيم  يعبر عنها بعضكسر بعد 
تفخيمًا نسبيًا وعند القراءة ينبغي مالحظة هذا األمر فإن هذه الحروف المفخمة تفخيمًا نسبيًا 

ألنه يعرف أنها من حروف التفخيم  أهذه الحروف تنطق وكأنها مرققة بعض الناس ينطقها خط
 ومن يزغ " وكذلك القاف إذا جاءت مكسورة  فيقول مثل " خيفة " "

)إضافة مهمة : القاف الساكنة بعد كسر التتأثر بالكسر ألن القلقلة تعطيها قوة فيبقى 
 التفخيم فيها حقيقيا (

 
 
 

ف االستفال كلها التي و ف وهي حر و ف المرققة قواُل واحدًا هي بقية الحر و نتقل إلى الحر ن
ت ويستثني من ذلك ثالثة أحرف األول حرف األلف مطلقًا أشرنا إليها في الكالم عن الصفا

والثاني حرف الالم من لفظ الجاللة فقط والحرف الثالث هو الراء مطلقًا هذه األحرف الثالثة وإن 
كانت من حروف االستفال إال أن لها حالة تفخم فيها وحالة ترقق فيها ، ونبين ذلك في القسم 

 والمفخمة تارة أخرى ، الثالث وهو الحروف المرققة تارة
  

  -القسم الثالت هو هذه الحروف الثالثة :
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أواًل : األلف ، حرف األلف كونه التفخيم إذا وقع بعد حرف مفخم ويرقق إذا وقع بعد حرف 
مرقق فاأللف يتبع ما قبله تفخيمًا وترقيقا فإذا كان ما قبله مفخما نحو " قال " نالحظ األلف هنا 

لقاف ، وكذلك " طال " األلف تتبع حرف الطاء في تفخيمه وترقق في مفخما تبعت ما حرف ا
نحو  "جاء " نالحظ أن األلف مرققة تبعًا لترقيق الجيم وكذلك " شاء " األلف جاءت مرققة تبعًا 

جة واحدة ال تتغير لحرف الشين فالبد من االنتباه لذلك وأن تكون درجة النطق في األلف در 
وتغير أثناء نطقه باأللف درجة األلف    بما نطق باأللف ن البعض ر إأثناء النطق ف

من تفخيم إلى ترقيق أو عكس ذلك فالبعض يقول " وال الضالين " وهذا التحول خطأ وال بد أن 
تكون األلف في نفس الدرجة حتى ينتهي من النطق بها ويقول " وال الضالين " أما بالنسبة 

قع لفظ الجاللة بعد فتح حقيقي مطلقأ إذا الالم في لفظ للالم في لفظ الجاللة فإنها تفخم إذا و 
الجاللة جاءت بعد فتح حقيقي تفخم مثل " قال هللا " هذه الالم األخيرة في كلمة قال مفتوحة 

الالم " قال هللا " وكذلك إذا ولفظ الجاللة وقع بعد هذا الفتح فإذا لفظ الجاللة هنا فخمت فيه 
كميًا وليس ح ابتداء وهذا يعتبر فتحمزة الوصل مفتوحه عند االألن هعارضا  نا وكان الفتحأبد

   نا قولنا " هللا "  تفخم الالم ألجل هذا الفتح وإن كان حكميًا أفتحًا حقيقًا فإذا بد
  

ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ 1عمران " الم  )آل كما في قولة تعالى في أول  نا أ اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ( إذا بد( َّللاَّ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ 1لنا الحروف المقطعة بلفظ الجاللة في قوله تعالى " " الم  )ووص ( َّللاَّ

الفتح عند جميع القراء وإن كان التقاء الساكنين في العادة يتحرك الساكن باْلَقيُّوُم " يتحرك ذلك 
 بالكسراألول 

 
تعالى محاضرة في الغد وفق هللا  أما الراء فالحديث عنها يطول ونفرد لها إن شاء هللا
 الجميع لما يحب ويرضي

 
 
 

 المحاضرة السابعة
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 الحمُد هلل والصالُة والسالم على رسول هللا ، أما بعد : 

، وشرَّ األموِر محدثاُتها ، وكلَّ  فإن أصدَق الحديِث كتاُب هللا ، وخيَر الهْدِي هْدُي محمٍد 
 ِر .بدعٍة ضاللٌة ، وكلَّ ضاللٍة في النا

وصلنا في حديِثنا على القسِم الثالِث من الحروِف من حيُث التفخيُم والترقيُق إلى القسِم 
ُم تارًة ويرقَُّق تارًة ، وتكلَّْمنا في هذا القسِم عن ) األلِف ( وعن ) الالِم ( في لفِظ  الذي يفخَّ

 الجاللِة . 
ِء ( . وحرُف ) الراِء ( أحكاُمه وحديُثنا اآلن سوَف يكون إن شاء هللا تعالى عن حرِف ) الرا

كثيرٌة ، وتحتاُج إلى تركيٍز وانتباٍه ، وسوف ُنجِمُل أحكاَم ) الراِء ( في قاعدٍة مخَتَصرٍة في نهايِة 
الحديِث عن أحكاِمها ِمن باِب التسهيِل والتيسيِر ، إال أننا اآلن سوَف نتحدث عن أحكاِمها 

كًة في الوصِل والوقِف ، يعني  بطريقٍة مرتَّبة ؛ فأواًل : الراُء لها ثالُث حاالٍت : إما أن تكوَن متحرِ 
: سواٌء وقفنا على الكلمِة أو وصْلناها بما بعَدها فالراُء فيها متحركٌة ؛ إما مضمومٌة أو مفتوحٌة 

 أو مكسورٌة . يعني : ال تسكن .
مًة أو مفتوحًة . فالراُء المتحركُة في الوصِل والوقِف ؛ حكُمها التفخيُم إذا كانت مضمو 

 وحكُمها الترقيُق إذا كانْت مكسورًة . 
كًة في الوصِل والوقِف . مثاُل  إذًا ، هذه ُأولى حاالِت ) الراء ( عنَدما تكوُن متحرِ 

ُم الراَء . ُرزقوا  المضموَمِة كلمُة :   . ُنَفخِ 
رًا  ومثاُل المفتوَحِة وصاَل ووقفًا أيضًا كلمُة :   ُم الراَء وال نرقِ ُقها . : نفخ ِ  ُمَبشِ 

ونحُن نتكلَُّم عن قراءِة حفٍص عن عاصٍم ، وال عالقَة لنا بغيِرها من الرواياِت والقراءاِت ؛ 
ألن ورشًا عن نافٍع يقرأ بالترقِيِق هكذا . ولذلَك نحن نبَّْهنا على أن هذه القاعدَة وهذه القواعُد 

 هما هللا جميعًا . عمومًا تعني روايَة حفٍص عن قراءِة عاصٍم رحم
ُمها ، نقوُل ِرحالهم بترقيِق الراِء ، وكذلك كلمُة :  ِرحالهم  ومثاُل المكسورَة نحُو :  ال نفخِ 

  الشاكِرين  . 
ُم إذا كانت مضمومًة أو مفتوحًة ، وترقَُّق إذا كانت مكسورًة .  إذًا ) الراُء ( تفخَّ

عالى بقراءِة حفٍص عن عاصٍم فيها ما يسم ى ) عندنا كلمٌة واحدٌة في كتاِب هللا سبحانه وت
 اإلمالُة ( . واإلمالُة : هي النُّطُق باألِلف مماَلًة إلى ِجهِة الياِء ، وهذه الكلمُة هي كلمُة :
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؛  وقاَل اركبوا فيها بسم هللا مجريها ومرساها  في سورِة هوٍد في قوله تعالى :  مجريها 
فيها ممالٌة إلى جهِة الياِء ، ففي هذه الحالِة ) الراُء ( ُتعَتبُر مرققًة هنا األلُف  مجريها  فكلمُة 

؛ ألنها ممالٌة َتَبعًا لأللِف المماَلِة ، يعني ال تأُخُذ حكَم التفخيِم وإن كانْت مفتوحًة ألنها َتِبَعِت 
 األلَف الممالَة التي جاءت بعدها .

 فيها الراُء متحركًة في حاِل الوصِل وساكنًة في الحالُة الثانيُة للراِء هَي الحالُة التي تكونُ 
َنْت  حاِل الوقِف ؛ يعني : إذا وَصلنا الكلمَة بما بعَدها فإنا نجُد أن الراَء متحركٌة وإذا وَقْفنا ُسكِ 
ألجِل الوقْف ، وهذه ) الراء ( ال تقع إال في آخِر الكلمِة ، فال تقُع إال متطرفًة يعني في آخِر 

ُم إذا وقَع قبَلها فتٌح أو ضٌم ، إال أن هناَك كلماٍت الكلمِة . فهذ ه ترقَُّق إذا وَقَع قبَلها كسٌر وتفخَّ
 جاَز فيها الوجهاِن وهو التفخيُم والترقيُق العتباراٍت معيَنٍة اآلَن نتحدُث عنها . 
ُن عنَد الوقفِ  ـ وهي  إذًا ، القاعدُة العامُة هي : أن الراَء المتحركَة في الوصِل التي تسكَّ

ُم إذا سَبَقها فتٌح أو َضمٌّ ، مثاُل أن يكوَن  فًة ـ ترقِ ُق إذا سَبَقها َكسٌر ، وُتفخَّ دائمًا تكوُن متَطرِ 
مًة ، وإنما الصحيُح أن الراَء تكوُن مرقَّقًة ،  سَبَقها َكسٌر : َكلمُة ) قِدر ـ ُكِفر ( ، ال َنْنِطُقها مفخَّ

مستثنى من ذِلَك إذا ُفِصَل بيَن الكسِر وبيَن الراِء ساكٌن ، يعني وهذه التي يكوُن قبَلها َكسٌر ، وال
كًة  : إذا سَبَقها ساكٌن فاألصُل أنها ترقَُّق أيضًا ، يعني : إذا كانِت الراُء ساكنًة عنَد الَوقِف ومتحرِ 

و سَبقها عنَد الَوصِل وسَبَقها ساكٌن ، فالحكُم أنها ترقَّق إذا سَبَق هذا الساكَن كسٌر ، مثَلما ل
 كسٌر مباِشٌر . 

) الراُء ( هنا مفخمٌة ؛  الكفر  وهناك كلماٌت يجوُز فيها الوجهاِن ، مثاٌل للضم : كلمُة 
 ألنها سَبَقها سكوٌن ، وسبَق السكوَن ضمٌَّة . 

، فهذه الكلمُة يجوُز فيها الوجهاِن ؛ ألن  ُنُذر  وُهناَك كلمٌة ُتسَتثنى من ذِلَك وهي كلمُة 
ها ) ُنُذِري ( وهي في األصِل ليسْت متطرفًة وإنما ُحِذَفِت الياُء التي بعَدها من باِب التخفيِف أصلَ 

، فهذه يجوُز فيها الوجهاِن ،  فكيف كان عذابي ونذر  ، وهي في سورِة القمِر في قوِله تعالى 
ياِء بعَدها المقدرِة ، والترقيُق أولى ؛ ألنها في الوصِل مرققٌة ، وهي في األصِل مرققٌة لوجوِد ال

، بل ثالُث كلماٍت ، هذه الكلماُت  القمر وبالنسبِة للفتِح هناك كلمٌة كما ذكرنا في المثال لها 
، ) الراُء ( هنا : األولى فيها  والليِل إذا َيْسِر  يجوُز فيها أيضًا الوجهاِن ، وهي كلمة : 

َلها ) والليِل إ ذا يسري ( فحِذَفِت الياُء الترقيُق ، وإن كاَن يجوز فيها الوجهان ؛ ألن أص
إذا َوَقَف عليها القارُئ وقَف بالترقيِق أولى ، وإن  أن أْسِر بعبادي  للتخفيِف ، وكذلَك كلمُة 
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 فأْسِر بأهلك  كان يجوُز فيها التفخيُم ؛ وذلَك ألن أصَل الكلمِة أيضًا ) أسري ( ، وكذلك كلمُة 
رقيِق أولى ، وأما أصُلها ) فأسري ( . هذه الثالُث كلماٍت ُتستثنى من فأْسِر يِقُف عليها بالت

 القاعدِة ، ويجوُز فيها الوجهاِن . 
بقَي أن نضرَب مثااًل للراِء الساكنِة التي سبقها الياُء . هذه ) الراُء ( الترقيُق فيها مثُل 

هذه ) الراء ( مرققٌة ،  بصير  الترقيِق في الكسِر باعتباِر الياِء أصُل الكسِر ، فنحُو كلمِة 
هذه ) الراء ( أيضًا مرققٌة ؛ لوقوِع الياِء قبَلها . هذا هو القسُم  والطير  وكذلك في كلمِة 

 الثاني من أقساِم الراِء ، وهي المتحركُة في الوصِل الساكنُة في الوقِف .
 صِل . بقي قسٌم من أقساِم ) الراء ( وهي الراُء الساكنُة في الوقِف والو 

هذه الراُء الساكنُة في الوصِل والوقِف أحيانًا تكوُن في وسِط الكلمِة وأحيانًا تكوُن في آخِر 
الكلمِة ؛ فإذا كانِت الراُء الساكنُة في الوصِل والوقِف يعني : سواٌء وقْفنا على الكلمِة أم وصْلنا 

ُم إذا الكلمَة بما بعدها ، وكانت هذه الراُء متوسطًة ، فالحكم فيها أن ها ترقَُّق إذا سَبقها كسٌر وُتفخَّ
 سَبَقها ضمٌّ أو فتٌح . 

فالراُء الساكنُة المتوسطُة حكُمها هكذا ، إال أنها في حالِة الكسِر ال بدَّ أن تكوَن هذه 
الكسرُة أصليًة ، يعني : ليسْت عارضًة ، أي : لم يؤَت بها ألجِل التوصِل في النطِق ، ولكنها 

الكلمِة . وكذلَك تكوُن هذه الكسرُة متصلًة بالراِء ليَس بينهما فاصٌل . والشرُط أصليٌة في نفِس 
ُص هذه  الثالُث أن يكوَن بعَد الراِء حرُف استفاٍل ليَس حرَف استعالٍء . وكما ذكرُت لكم سوَف ألخِ 

من باِب  القواعَد في كلماٍت قليلٍة ألجِل االختصاِر والتوضيِح السريِع وإنما الذي نذكُره اآلنَ 
 التفصيِل حتى نفهَم القواعَد بطريقٍة مرتَّبٍة .  

األمثلة على ما ذكرت : كلمُة ) فرعون ( ، الراُء هنا مرققُة ، فال نقوُل فرعوَن بالتفخيِم ، 
لماذا ؟ ألن الراَء هنا متوسطٌة وقد سبقْتها كسرٌة أصليٌة متصلٌة بها وبعَد الراِء حرُف العيِن وهو 

 تفاِل .من حروِف االس
ال نقوُل شرذمًة بالتفخيِم ، فهو خطأ ، فالراُء هنا مرققٌة ألجِل   شرذمة  كذلك كلمُة 

الشيِن المكسورِة قبَلها ، والكسرُة فيها أصليٌة ، والراُء مت صلٌة بالكسِر ، والداُل من حروِف 
َمِت الراُء ، وذلك في نحِو قول ، ال يوجُد  يْرضونه  ه : االستفاِل ، إذا اختلَّ شرٌط من ذلَك ُفخِ 

مت . وكلمة )  كسٌر وإنما يوجُد فتٌح ؛ فالحكُم التفخيُم كما ذكرُت إذا سبَق الراَء فتٌح أو ضمٌّ ُفخِ 
ارجع ( هذه الراُء ساكنٌة وقد سبقها كسٌر ، ولكن هذا الكسُر غيُر أصلي ألن الهمزة التي قبل 
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كن من النطِق بها وبالراِء الساكنة بعَدها ، أما هي الراِء هي همزُة وصٍل ، كسرناها ألجِل أن نتم
ففي األصِل ال حركَة لها تسقُط في حالِة الوصِل ، وفي حالِة االبتداِء نكِسُرها حتى نستطيَع أن 

 ننطَق بالحرِف بعَدها . 
كذلَك كلمُة ) واركعوا ( بنفس الشرِط الذي ذكرناُه ، ألن الكسرَة جيَء بها لهمزِة الوصِل 

َل إلى النطِق بالراِء .لنتو   صَّ
) رب ارجعون ( هذا المثاُل الكسرُة فيه أصليٌة ولكنها غيُر متصلٍة بالراِء ، فهذه الكسرة 
التي على الباِء في كلمٍة والراُء في الكلمِة التاليِة ، فالحكم هو التفخيُم ألن الكسَر غيُر متصٍل 

 بالراِء . 
 الراِء ؛ يعني : الكسُر ليَس متصاًل بالراِء . كذلك كلمة ) الذي ارتضى ( منفصلٌة عن 

أما األمثلُة على وقوِع حرِف االستعالِء بعد الراِء ففي كلماٍت خمسٍة : ) فرقة ، قرطاس ، 
ارصادا ، مرصادا ، لبالمرصاد ( ؛ هذه الكلماُت الخمسُة نالحُظ أن الكسَر قبَل الراِء أصليٌّ 

لراِء ليَس من حروِف االستفاِل وإنما من حروِف االستعالِء ، ومتصٌل ، ولكن الحرَف الواقَع بعَد ا
ُم وال ُتقرأ بالترقيِق ، وهناك كلمٌة اخُتِلَف فيها وهي كلمة ) ِفْرٍق ( في سورِة الشعراِء في  فهذه تفخَّ

، إذا قرأنا كلمَة ) فرق ( هل تفخُم الراُء أم ُترقُق  فكان كل فرق كالطود العظيم  قوله تعالى : 
حسب القاعدة : الفاُء مكسورٌة وكسُرها أصليٌّ ، ومت صٌل بالراِء ، ولكنَّ الحرَف الواقَع بعَد الراِء  ؟

ُم تفخيمًا نسبيًا ، ألنه ُكِسَر فَضُعَف فيه االستعالُء  حرُف استعالٍء ، لكنه في الحقيقِة يفخَّ
وجهيِن ؛ بالتفخيِم والترقيِق ، وفي وضُعَف فيه التفخيُم وسم َي تفخيمًا نسبيًا ، فألجِل ذلك ُتقرأ بال

حالِة الوصِل الترقيُق أولى ، لماذا ؟ ألن القاَف أثََّر فيها الكسُر فأصبحْت مرققًة ، أما عنَد 
فًة يعني  الوقِف فالوجهاِن مستوياِن وليَس هناك مفاضلٌة بيَن الوجهيِن ، أما إذا كانِت الراُء متطرِ 

الكلمِة نحَو قوِله : ) فاصبر ، فطهر ( فهذه ترقَُّق قواًل واحدًا  ساكنًة وصاًل ووقفًا وهي في آخرِ 
ُم في غيِر ذلَك .   إذا وقَع قبَلها كسٌر وُتفخَّ

ُم تارًة وترقَُّق تارًة أخرى .  انتهْت هنا أحكاُم الراِء وبها ينتهي الحديُث عن الحروِف التي تفخَّ
ِ النظِر عِن وُنجمُل أحكاِم الراِء في كلماٍت قليلٍة ، ونذكُر  المسَتثنى منها ككلماٍت بغض 
 القاعدِة :
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ـ الراُء دائمًا مرققٌة مع الكسِر ؛ فإذا كانْت مكسورًة ُرقِ قْت وإذا كانْت ساكنًة وقبَلها كسٌر أو 
ياٌء ُرقِ قْت ، وإذا كانْت ساكنًة وقبَلها ساكٌن وقبَل الساكِن كسٌر ُرق قْت ، فهي مرققٌة مع الكسِر ؛ 

 َر أْلَيُق به الترقيُق .ألن الكس
مٌة ؛ سواٌء كانت هي مفتوحًة أو مضمومًة أو ساكنًة  ـ أما مع الفتِح والضمِ  فهي دائمًا مفخَّ

مْت .  مت ، أو كانت ساكنًة وقبَلها ساكٌن وقبَل الساكِن فتٌح أو ضمٌّ فخِ   وقبَلها فتٌح أو ضمٌّ ُفخِ 
والمستثنى منها كلماٌت فيها الوجهاِن وكلماٌت  هذه هي القاعدُة العامُة المخَتَصرُة للراِء ،

 اسُتْثِنَيْت وفيها التفخيُم فقْط ؛ 
ـ فالكلماُت التي فيها الوجهاِن كلمُة : ) ِمْصَر ـ الِقْطِر ( وكلمة : ) ُنُذِر ـ َيْسِر ـ وَأْسِر ـ 

 فأْسِر ( .
دًا ـ  لبالمرصاِد ـ وإرصادًا ( والكلماُت التي فيها التفخيُم فقط كلمُة : ) ِفْرَقة ـ قرطاس ـ مرصا

، وكلمة ) ِفْرٍق ( في سورِة الشعراِء فيها الوجهاِن .  وهذا هو ُجلُّ الكالِم في أحكاِم الراِء 
 باختصاٍر شديٍد والحمُد هلل . 

 ـ تتمة : الغنة .
الغنُة نحُن قلنا : الغنَُّة صوٌت يخرُج من الخيشوِم ، وهو صفٌة لحرَفْي النوِن والميِم ؛ فهذه 

في بعِض األحكاِم التي سنذكُرها في أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن تْتَبُع ما بعَدها في التفخيِم أو 
ِمْن َقْبل ( هذه النوُن فيها غنٌة ، وهذه الغنُة أتى بعَدها قاٌف ،  الترقيِق ، فمثاًل إذا قلنا : 

هناك فرٌق بيَن أن نقوَل عماًل  صالحًا عماًل  والقاُف من حروِف التفخيِم . كذلك في قولنا : 
مٌة ألن  صالحًا ، وأن نقوَل : ِمن سيئاٍت ، فهذه الغنُة مرقَّقٌة ألن بعَدها سين ، وفي األوِل مفخَّ

 بعَدها ص أو ق أو طاء أو نحُو ذلك ، وقد جمَع الناظُم الكلماِت المستثناة في قوله :
 ِمصرا  سكالِقطِر مع ُنُذِر عك          را يْسِر وأْسِر أحرى         ورق 

ْوُم كالوصل وتتَبُع األِلْف          ما قبَلها  والعكُس في الغنِ  ُأِلْف  والرَّ
شرُح البيتين : رق راء ) يسِر ( يعني : ترقيُق الراِء في كلمة ) يسر( ) أسر ( أحرى يعني 

: الترقيُق أيضًا فيها أولى ، ( يعني : أولى ، ) كالقطر ) أيضًا ( الترقيُق فيها أولى ، مع ) نُذِر 
) مصرا ( يعني : بالعكِس بالنسبِة لكلمِة ) مصر ( فالتفخيُم فيها أولى ، هذه الكلماُت  عكُس 

 التي فيها الوجهاِن بالنسبِة للراِء المتطرفِة .
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وُم نوٌع من أنواِع الوقِف سوَف نتكلَُّم عنه ؛ وهو الوقوُف عل وُم كالوصِل ، الرَّ ى الحرِف والرَّ
بُثُلِث الحَرَكِة ، فِمثُله مثُل الَوصِل ، يعني : إذا وَقْفنا على كلمٍة مكسورِة الراِء بالروِم فكأنها 
مكسورٌة ؛ حكُمها حكُم الوصِل وال ُتعتبُر الراُء ساكنًة ، وتتَبُع األلُف ما قبَلها ، يعني : األلُف 

مًا ُفخ ِ   َمت وإذا كاَن مرققًا رققت ، وقد ذكرنا ذلَك . تتبُع الحرَف السابَق لها إذا كان مفخَّ
والعكُس في الغن ُألف ، يعني : الغنُة حكُمها عكُس األلِف ؛ فإنها تتَبع ما بعَدها ال ما 

مْت ، وإذا وقَع بعَد الغنِة حرُف ترقيٍق ُرقِ َقْت .   قبَلها ؛ فإذا وقَع بعَد الغنة حرُف تفخيٍم ُفخِ 
عنه في أحكاِم التفخيِم والترقيِق . وصلى هللا على نبينا محمٍد  هذا هو ما أرْدنا الحديثَ 

 وعلى آله وصحبه وسلم .
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 المحاضرة الثامنة 
 الحمُد هلل والصالُة والسالم على رسول هللا ، أما بعد : 

ُتها ، وكلَّ ، وشرَّ األموِر محدثا فإن أصدَق الحديِث كتاُب هللا ، وخيَر الهْدِي هْدُي محمٍد 
 بدعٍة ضاللٌة ، وكلَّ ضاللٍة في الناِر .

 درسنا اليوم في أحكاُم النوِن الساكنِة والتنويِن 
النوُن الساكنُة : ُيراُد بها النوُن التي سكوُنها ثابٌت في حالِة الوقِف وفي حاَلِة الَوصِل . 

نوُن تكوُن ساكنًة كما أنها تكون يعني : سواٌء وَقفنا على الكلمِة أو وصلناها بما بعدها ، فهذه ال
ثابتًة خطًا ، يعني : هي موجودٌة في َخطِ  المصحِف ، وتكوُن أيضًا في األسماِء واألفعاِل 

والحروِف ، يعني : هذه النوُن الساكنُة توجُد في أقساِم العربيِة في االسِم وفي الفعِل وفي الحرِف 
 . 

يعني : ليست من ُبنيِة الكلمِة كما أنها لم تأِت أما التنويُن : فهو نوٌن ساكنٌة زائدٌة ، 
للتوكيِد ؛ ألنه في اللغِة العربيِة تأتي أحيانًا نوٌن ُيراُد بها التوكيُد وتسم ى نوَن التوكيِد ، هذه غيُر 

نوِن التنويِن ، كما أن نوَن التنويِن تلحُق آخَر األسماِء فقط وال تأتي في الفعِل وال تأتي في 
ما تأتي فقط في األسماِء ، وتكون في آخِر االسِم ، فال تأتي في وسِط الكلمِة وال الحرِف ، وإن

في أولها ، وإنما هي في آخِر األسماِء ، وال تظهُر إال في حالِة الوصِل فقط إذا وصلنا الكلمَة 
 موجودٍة في بما بعَدها َتظهُر نوُن التنويِن ، أما إذا وقفنا فال أثَر لها ، وهي ثابتٌة في اللفِظ غيرُ 

 الخطِ  . 
إذا هناك فوارُق بيَن النوِن الساكنِة وبيَن التنويِن ، لكنَّ القواعَد التي سوف نتحدُث عنها 

 مشتركٌة بيَن النوِن الساكنِة والتنويِن . 
 وللنوِن الساكنِة والتنويِن أربُع أحكاٍم جمَعها الناظُم في عدِة أبياِت بدأها بقوِله :

 ْن وِللتَّنويِن                      أرَبُع أحكاٍم فُخْذ َتْبِيينيللنوِن إن َتْسكُ 
 فاألوُل اإلظهاُر عنَد أحُرِف                  ِلْلَحْلِق ِستٍ  ُرتِ َبْت فْلَتْعِرفِ 

يعني : الحكُم األوُل هو اإلظهاُر عنَد أحرٍف ستٍة ؛ هذه األحرُف تخُرُج من الحلِق وترتيبها 
 كالتالي :

 فهاُء ثم عيٌن حاُء                           ُمهَملتاِن ثم غيٌن خاُء همٌز 
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لعلكم تتذكرون حديَثنا عن المخارِج وعن ألقاِب الحروِف ، وتذكروَن أننا ذكرنا هذا البيَت 
في ترتيِبنا للحروِف التي تخرُج من الحلِق ، هذه األحرُف هي الحروُف الحْلِقيَِّة والتي مخَرُجها 

 لِق بالترتيِب . من الح
 إذًا الحكُم األوُل للنوِن الساكنِة وللتنويِن هو : اإلظهار .

 ـ اإلظهاُر : ويسم ى اإلظهاَر الَحْلقيَّ .
 سمَي هكذا ألنه يتعلَُّق بالحروِف التي تخرُج من الحلِق .

 و اإلظهاُر . ومعنى كلمِة اإلظهاِر : إخراُج كلَّ حرٍف من مخَرِجه بدوِن تغنٍ  أو تأثٍُّر . هذا ه
واإلظهاُر الحلقيُّ : هو إخراُج النوِن من مخَرِجها من غيِر غنٍَّة ظاهرٍة عنَد ُحروِف الحلِق 

الستِة . إخراُج النوِن من مخَرِجها ؛ نحن قلنا إن مخرَج النوِن من طَرِف اللساِن مع أصوِل 
ًة ِمن غيِر غنٍة ظاهرٍة ، يعني : ال الثَّنايا العليا ، فإذا أخَرْجنا النوَن من مخَرِجها تخُرُج مظهر 

ُنطيُل في الغنِة حتى َتِصَل إلى حركتيِن ـ بمقداِر َثْنِي اإلصبِع أو فرِده مرتين ـ يعني : ال ُنطيُل في 
الغنِة بالنسبِة للنوِن ؛ ألنها صفٌة الزمٌة لها ، وإنما اإلطالُة تكوُن في غيِر اإلظهاِر . وتتفاَوُت 

ترتيِب هذه األحرِف ؛ فأقوى درجاِت اإلظهاِر عنَد الهمزِة والهاِء ، ثم عنَد قوُة اإلظهاِر حسَب 
 العيِن والحاِء ، ثم عنَد الغيِن والخاِء . 

األمثلة على ذلك : كلمة ) َمْن ءاَمَن ( ؛ نالِحُظ أننا ننِطُق بالنوِن مظهرًة ال نطيُل فيها 
كذلك ) َحكيٌم عليٌم ( ، وكذِلَك ) تْنِحُتوَن ( ، الغنَة ، وكذلك ) ينَهْوَن ( بدوِن غنِة ظاهرِة ، و 

وكذلك ) ِمن غيِرُكم ( ِمن غيِر غنٍة ، ألن التي بغنٍة عنَد بعِض القراِء وهو جعفُر المدني ، 
ولكننا في قراءِة حفٍص ال نغني النوَن إال عنَد حروِف اإلخفاِء التي سيأتي ذكُرها بعد قليٍل إن 

 َعليٌم خبيٌر ( . شاء هللُا ، كذلك نقول : )
ـ الحكُم الثاني : نحُن قلنا : للنوِن والتنويِن أربعُة أحكاٍم ذكرنا الحكَم األوَل وهو اإلظهاُر 

 الحْلِقيُّ . 
والحكُم الثاني هو : اإلدغاُم : وهو إدخاُل حرٍف في حرٍف ، يعني : اإلدغاُم : هو اإلدخاُل ، 

يصيراِن حرفًا واحدًا ، يعني : الحرُف األوُل إذا أدِخَل ويدُخُل الحرُف في الحرِف الثاني له بحيُث 
دًا .  في الثاني أصبحا حرفًا واحدًا مشدَّ

والنوُن الساكنُة ونوُن التنويِن ُتدَغماِن في ستِة أحرٍف مجموعٍة في كلمِة ) َيرُملوَن ( ؛ 
 الياُء والراُء والميُم والالُم والواُو والنوُن ، قاَل الناظم في هذا :
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 لثاني إدغاٌم بستٍَّة أَتْت                     في ) يرملون ( عنَدهم َقد َثَبَتْت وا
والثاني : أي : والحكُم الثاني للنوِن الساكنِة والتنويِن إدغاٌم بستٍة أتْت في يرُملوَن عنَدهم 

ِظ على الطاِلِب قد ثبَتت ، يعني : ُجِمَعْت في هذِه الكلمِة ، كلمِة ) يرملون ( ِمن باِب تسهيِل الحف
 . وهذا القسُم أي قسُم اإلدغاِم ينَقِسُم إلى ِقسميِن : قسِم إدغاٍم بغنٍة ، وقسِم إدغاٍم بغيِر غنٍة . 
والغنُة تكلَّْمنا عنها وعن مخَرِجها عنَد حديِثنا عن المخاِرِج ، وأن الغنَة صوٌت يخُرُج من 

 هللا تعالى .الخيشوِم ، وسوف ُنطبِ ُق ذلَك في األمثلِة إن شاء 
ـ القسًم األوُل : اإلدغاُم بغنٍة ويسم ى : اإلدغاَم الناقَص ، لماذا ؟ ألن أثَر النوِن يبقى فيه 
دًا ،  . نحُن قلنا : إن اإلدغاَم هو إدخاُل حرٍف في حرٍف بحيُث ُينَطُق بالحرفيِن حرفًا واحدًا مشدَّ

اإلدغاَم ليَس تامًا ألنه لو كان تامًا لزاَل أثُر  وفي حالِة اإلدغاِم بغنٍة يبقى أثُر النوِن ، بمعنى أن
 النوِن عنَد النطِق ؛ فهذا اإلدغاُم يسم ى إدغامًا ناقصًا . 

وهذا اإلدغاُم الناقُص مجموعٌة حروُفه في كلمِة ) ينمو ( ، يعني : الياء والنون والميم 
َن النوُن في كلمٍة وهذا الحرُف والواو ، هذه حروُف اإلدغاِم بغنة ، ويشترًط لهذا اإلدغاِم أن تكو

في الكلمِة التاليِة ، فلحصوِل هذا اإلدغاِم ال بدَّ أن تكوَن النوُن في كلمٍة أخرى ، أما إذا كانْت 
النوُن في نفِس الكلمِة مع حرٍف من هذه األحرِف فال ُتدَغُم . وهذا لم يقْع في القرآِن إال في أربِع 

انًا ـ ِصْنوان ـ ِقْنوان ( فهذه الكلماُت ال نقرُأها باإلدغاِم فال إدغاَم كلماٍت فقط وهي : ) الدنيا ـ بني
فيها . والحكُم في هذه النوِن هو اإلظهاُر . وألجِل التمييِز بين اإلظهاِر في هذه الكلماِت وبيَن 

لحْلقيِ  الذي اإلظهاِر الحْلقي سمِ َي هذا اإلظهاُر هنا إظهارًا مطلقًا ، للتفرقِة بيَنه وبيَن اإلظهاِر ا
تكلَّمنا عنه ، وإن كاَن مثَله في النطِق إال أن التسميَة اخَتَلَفْت للتمييِز فقط ، وهناك كلمٌة خامسٌة 
من هذا الباِب ولكنها اتُِّبَع فيها القاعدُة حكُمها اإلدغاُم وهي كلمة ) طسم ( في سورِة الشعراِء ؛ 

  :نالِحُظ أن هذه الكلمَة مؤلفٌة من ثالِث كلماٍت 
األولى : ط ، والثانية : سين ، والثالثة : ميم ؛ فإذا نَطْقنا بكلمِة ) سين ( التي تنتهي 
بالنوِن وأرَدفناها بكلمِة ) ميم ( التي تبدأ بالميِم فإن النوَن قد اجتمَعْت معها الميُم في كلمٍة 

وُن التي في آخِر سيِن مع واحدٍة متَّصلٍة وهي ) طسم ( ، فهذه حكُمها اإلظهاُر بغنٍة ؛ فتدَغُم الن
ر بَثْنِي اإلصبِع أو فرِد  الميِم التي في أوِل ميم وتغن ى ، والغنُة مقداُرها حركتاِن ، والحركُة تقدَّ

اإلصبِع ال نطيُل فيها أكثَر من ذلَك وال نقلِ ُلها عن ذِلَك ، فممكُن أن تنطَق بغنٍة أطوَل من ذلك 
 يقول الناظم :   ولكن هذا خطٌأ ، تغنى بحركتاِن فقط ،
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 والثاني إدغاٌم بستٍَّة أتْت            في ) يرملون ( عنَدهم قد َثَبَتْت 
 لكنه ِقسماِن قسٌم ُيدَغما             فيه بغنٍَّة بـ ) ينمو ( ُعِلما

لكنه قسماِن ، أي : لكن اإلدغاَم قسماِن ؛ قسٌم يدغُم فيه بغنٍة يعني اإلدغاُم فيه بغنٍة بـ ) 
 ُعِلما ، يعني : في أحرِف كلمِة ) ينمو ( . ينمو (

 إال إذا كانا بكلمٍة فال             ُتْدِغْم كُدنيا ثم ِصْنواٍن تال
يعني : باستثناِء إذا كان الحرفاِن في كلمٍة واحدٍة فال ُتْدِغْم ، كدنيا ثم صنواٍن تال ، أي : 

 كمثال كلمِة ) دنيا ( وكلمة ) صنوان ( . 
 لمتعلقُة باإلدغاِم بغنٍة ، نذكر األمثلَة :هذه األبيات ا

) إن يقولون ( : نالِحُظ أن النوَن ُأدِغَمْت في الياِء فأصبَح الحرفاِن ياًء واحدًة مشددًة ، 
 لكنها مع الغنِة ، فنالِحُظ وجوَد الصوِت الذي يخُرُج من الخيشوِم مع النطِق بالياِء . 

 ولي ( : في هذه األمثلِة : النوُن ُمدغمٌة في الحرِف الذي ) ملكًا ُنقاِتُل ـ نورًا مبينًا ـ ِمنْ 
دًا ، ولكن مع بقاِء الغنِة .   يليها بحيُث أصبَح النطُق بالحرِف التالي لها مشدَّ

 هناك كلمتاِن تسَتثنياِن من هذه القاعدِة ؛ قاعدِة اإلدغاِم ، وهاتان الكلمتاِن هما : 
؛ نالِحُظ أن كلمَة ) يس ( جاَء في آخِرها نوٌن ساكنٌة  يس والقرآِن الحكيم  قوله تعالى : 

، وكلمُة ) والقرآِن ( أتى فيها واٌو بعَد النوِن في كلمٍة أخرى . فالحكُم حسَب القاعدِة التي 
ذكرناها أن ُندِغَم فنقول : ) يِسوَّالقرآِن الحكيم ( ، ولكن هذه القراءَة ليسْت قراءَة حفٍص وإنما 

 َن هنا قبَل الواِو . أظهَر حفٌص النو
؛ ال نقرُأ بالغنِة فنقوُل : ) نووَّالقلِم  نون والقلم وما يسطرون  وكذلك في قوله تعالى : 

وما يسطرون ( وإنما نقرأ باإلظهاِر ، وإن كانِت النوُن األخيرُة في كلمِة ) نون ( اْلَتَقْت بالواِو 
 كُم هو اإلدغاُم ولكنها مستثناٌة كما ذكرُت . التي في كلمِة ) والقلم ( وكان حسَب القاعدِة الح

يلحُق بنوِن التنويِن أيضًا نوُن التوكيِد : نحُن ذكرنا في بدايِة حديِثنا عن النوِن الساكنِة 
والتنويِن أن نوَن التنويِن غيُر نوِن التوكيِد ، ولكْن في الحكِم تلحُق نوُن التوكيِد الخفيفُة بالتنويِن 

ِد قسماِن : نوُن التوكيِد الثقيلُة ونوُن التوكيِد الخفيفُة ، فالثقيلُة كما في قوله ؛ ألن نوَن التوكي
دٌة .  وألصلِ بنَّكم  تعالى :   : هذه النوُن نوُن التوكيِد الثقيلُة ، وهي نوٌن مشدَّ

 ، أصلها : وليكوناً  وِلَيكونًا مَن الصاغرين  ونوُن التوكيِد الخفيفُة كما في قوِله تعالى : 
أو ) َلنسفعًا ( ، ونحُو ذلك ؛ فهذه النوُن نوٌن خفيفٌة وهي نون التوكيِد الخفيفُة ، فحكُمها حكُم 
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َن الصاغرين ( ، ال  نوِن التنويِن ، فيكوُن النطُق فيها باإلدغاِم أيضًا كما في قوله : ) وليكوَنمِ 
  بغنةس .نقوُل باإلظهاِر ) وليكونًا ِمَن الصاغرين ( ، هذا قسُم اإلدغاِم

 ـ القسُم الثاني من اإلدغاِم هو اإلدغاُم بغيِر غنٍة ، يقوُل الناظم : 
َرنَّهْ   والثاني إدغاٌم بغيِر ُغنَّْه            في الالِم والرا ثم  َكرِ 

والثاني : يعني الحكُم الثاني أو القسُم الثاني ِمن أقساِم اإلدغاِم هو اإلدغاُم بغيِر غنٍة في 
لالُم والراُء ، وهذا اإلدغاُم يسم ى إدغامًا كاماًل ، لماذا ؟ ألنه ال أثَر للنوِن فيه حرفيِن هما ا

إطالقًا ، زالِت النوُن ذاتًا وصفًة ، ال يوجُد لها أثٌر ، فألجِل هذا يسم ى إدغامًا كاماًل ، مثل قوِله 
ِبكم  تعالى :  نوِن إطالقًا ، ال يجوُز أن نقوَل : أصَبَحْت راًء مشددًة ، راًء واحدًة وال أثَر لل ِمن رَّ

) مْن ربكم ( ، ألنَّ هذا إظهاٌر ، وال يجوُز أن نقوَل بالغنِة ، ألن ذلَك ليَس إدغامًا تامًا ، وإنما 
بكم ( باإلدغاِم التامِ  .  نقوُل : ) من رَّ

ًا ؛ نقوُل : ) قواًل وكذلك نقوُل : قواًل لَّينا ( : نالحُظ أنه ال أَثَر للنوِن التي في التنويِن إطالق
لينًا ( ، لكن إذا أدغْمنا وقلنا ) قواًل لينا ( هذا إظهاٌر مع الغنَِّة أو ُندُغُم وُنبقي أثرًا ، هذا كلُّه 
خطٌأ . والقوُل الصحيُح أن ندِغَم إدغامًا ناقصًا ، يعني : النطُق بالالِم مشددًة وال أثَر للنوِن 

 إطالقًا .
 ِم النوِن الساكنِة والتنويِن يسم ى : اإلقالُب .ـ الحكُم الثالُث من أحكا

واإلقالب هو : قلُب النوِن الساكنِة أو نوِن التنويِن ميمًا ، يعني : تتحوُل النوُن إلى حرِف 
 الميِم ، وهذا عنَد حرِف واحٍد فقط هو الباُء ، وال بدَّ من إخفاِء الميِم التي ُقِلَبْت هنا مع الغنِة .

؟ اإلقالُب هنا يكوُن مع الباِء مع الغنِة ، واإلخفاُء هو حالٌة بيَن اإلظهاِر ما معنى اإلخفاء 
وبيَن اإلدغاِم ، وُينَطُق فيها بالحرِف عاريًا من التشديِد ؛ ال يكوُن فيه تشديٌد وإنما هو حرٌف 

ٌف ُينطُق به بيَن اإلظهاِر وبيَن اإلدغاِم . يقول الناظُم :   مخفَّ
  الباِء                        ميمًا بغنٍَّة مع اإلخفاِء والثالُث اإلقالُب عندَ 

يعني : الحكُم الثالُث من أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن هو : اإلقالُب ، فإذا َنطقنا بنوِن 
التنويِن أو النوِن الساكنِة وبعَدها باٌء ننِطُق بها ميمًا مخفاًة مع الغنِة ، ونالحُظ هنا عدَم إطباِق 

تيِن عنَد النطِق بالنوِن المخفاِة ألننا لو أطبْقنا الشفتيِن خرجِت الميُم مظَهرًة ، لو تتذكروَن الشف
عندما تكلمنا عن المخارِج قلنا : إن الميَم تخرج من الشفتيِن بانفتاِحِهما بعد إطباِقهما ، نقوُل ) 
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ا الشفتيِن خَرَجِت الميُم مظهرًة ، ميم ( ، فإذا قلنا ) إم ( كان ذلَك بإطباِق الشفتيِن ؛ فإذا أطَبْقن
 فهذا يخاِلُف الحكَم الذي ذكرناه من اإلخفاِء . 

 ـ األمثلة على ذلك :
  أنبئهم  نالحُظ أننا نطْقنا بالنوِن كأنها ميٌم إال أننا لم ُنطِبِق الشفتيِن إطباقًا تامًا عند :

 النطِق بهذه الميم .
  عليم بذات الصدور ِة عليٌم بذاِت أن نوَن التنويِن قلبناها ميمًا مع : نالحُظ في كلم

إخفاِئها مع الغنِة ، وكذلك يلحُق بالنوِن في هذه القاعدِة أيضًا نوُن التوكيِد الخفيفُة التي ذكرناها 
فكلمُة ) لنسفعًا ( جاء بعَدها الباُء في كلمِة )  لنسفعًا بالناصيِة  قبَل قليٍل في قوله تعالى : 
 فكان الحكُم اإلقالَب في هذه النوِن الخفيفِة مع الغنِة . بالناصية ( 

 يبقى لنا من أحكام النوِن الساكنِة والتنوين حكُم اإلخفاِء .
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 المحاضرة التاسعة 
 ـ الحكُم الرابُع : وهو اإلخفاء ؛ والذي ذكَره الناظُم في ثالثِة أبياٍت فقال : 

 ِل                من الحروِف واجٌب للفاِضِل والرابُع اإلخفاُء عنَد الفاِض 
ْنُتها   في خمسٍة من بعِد َعشٍر رمُزها                 في ِكْلِم هذا البيِت قد َضمَّ

 ِصْف ذا َثنا َكْم جاَد َشخٌص قد َسما       ُدْم َطي بًا ِزْد في ُتًقى َضْع ظالما
 ُع أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن هو اإلخفاُء . يقوُل الناظُم : والرابُع اإلخفاُء ، يعني : راب

واإلخفاُء قلنا إنه مرَتبٌة بيَن اإلظهاِر وبيَن اإلدغاِم . وحتى نستطيَع أن نفهَم الفرَق بيَن 
الثالثِة ، نقول : اإلظهاُر اقتضاه ُبعُد مخَرِج الحرِف عن مخرِج الحرِف اآلَخِر فيكوُن اإلظهاُر 

رًا ، فمثالً  : النوُن كما ذكرنا تخرُج من َطَرِف اللساِن مع أصوِل الثنايا العليا ، وحروُف  متَيسِ 
 الحلِق تخُرُج من أقصى الحلِق ؛ فنالحُظ أن المخرَجيِن يبُعُد أحُدهما عن اآلَخِر .

وبالنسبة لإلدغاِم اْقَتضاه ُقرُب المخَرِج جدًا أو ات حاُده ؛ فنالحظ أن النوَن مخرُجها كما 
والياُء والنوُن والواُو مخرُجها هي والراُء والالُم قريبٌة جدًا أو مت حدٌة مع مخرِج النوِن ، ذكرنا ، 

 فيصُعُب هنا اإلظهاُر ويسُهُل اإلدغاُم لُقرِب المخَرِج أو اتحاِد المخَرِج .
 بالنسبِة لإلخفاِء حروُفه متفاوتٌة ؛ منها ما يكوُن أقرَب ومنها ما يكوُن أبعَد لكنها كلَّها

حكُمها اإلخفاُء ألنها ليسْت بعيدًة جدًا وال قريبًة جدًا ، فاإلخفاُء مرتبٌة بيَن اإلظهاِر وبيَن اإلدغاِم 
. 

يقوُل : والرابُع اإلخفاُء عنَد الفاضِل مَن الحروِف ، يعني : عنَد بقيِة الحروِف غيِر حروِف 
قوُل عند الفاِضِل من الحروِف اإلظهاِر وحروِف اإلدغاِم . وهذه البقيُة سوف يأتي بيانها ، ي

واجٌب للفاضِل ، يعني : بقيُة الحروِف واجٌب للفاِضِل ، يعني : واجٌب ألهِل الفضِل الذيَن يريدوَن 
 قراءَة القرآِن بالطريقِة الصحيحِة .

 ثم ذكَر الناظُم بعَد ذلك عدَد هذه الحروِف بقوِله :
 هذا البيِت قد ضمَّنُتها  في خمسٍة من بعِد عشٍر رمُزها         في ِكلِم

فهذه الخمسَة عشَر حرفًا هو يقوُل : خمسَة عشَر حرفًا قد جَعلها ضمَن هذه الكلماِت 
 اآلتيِة في البيِت الثاني ، موجودٌة في هذه الكلمات :

 ِصف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما          دم طيبا زد في تقى ضع ظالما



 الطرهوني   محاضرات الدورة المفتوحة الثانية في التجويد وعلومه    

47 

 

 ِت ؛ يعني : أوُل األحرِف من هذه الكلما
 صف ، يعني : حرَف الصاِد .
 ذا ، يعني : حرف الذال . 
 ثنا ، يعني : حرَف الثاء . 
 كم ، يعني : حرَف الكاِف . 
 جاَد ، يعني : حرَف الجيم . 

 شخص ، يعني : حرَف الشين . 
 قد ، يعني : حرَف القاِف . 

 سما ، يعني : حرَف السيِن . 
 ُر الثاني : هذا بالنسبِة للشطِر األوِل أما الشط

 ُدم ، يعني : حرَف الدال . 
 طيبًا ، يعني : حرَف الطاِء . 
 ِزد ، يعني : حرَف الزاي . 
 في ، يعني : حرَف الفاء . 
 ُتقى ، يعني : حرَف التاء . 

 َضع ، يعني : حرَف الضاد . 
 ظالما ، يعني : حرَف الظاء . 

الساكنُة أو نوُن التنويِن قبَل حرٍف  هذه الحروُف هي حروُف اإلخفاِء ، فإذا وقعِت النونُ 
من هذه األحرِف ، فالحكُم إخفاُء النوِن مَع الغن ِة ، والغنُة كما ذكرنا تكوُن بمقداِر حركتيِن ، 

ُر الحركُة بَثْنِي اإلصبِع أو فرِد اإلصبِع ، وتتفاوُت مدُة الحركِة تبعًا لسرعِة القراءِة ، فإذا كان  وتقدَّ
القارُئ يأخُذ منه فترًة معي نة فهذه هي الفترُة التي ُيْثنى فيها اإلصبُع أو يفرد الحرُف الذي يقرأه 

اًل وبهدوٍء زادت مدُة الحرِف ، وبالتالي َيثني اإلصبَع ببطٍئ وليس  فيها اإلصبع ، فإذا قرأ متَرسِ 
خرِج الحرِف بسرعٍة . وقلنا : إن اإلخفاَء سبُبه وجوُد شيٍء من القرِب بيَن مخرِج النوِن وبيَن م

الذي حصَل عنَده اإلخفاُء ، وألجِل هذا نجُد أن أقوى مراتِب اإلخفاِء تكوُن عنَد الطاِء والداِل 
والتاِء لماذا ؟ لُقرِب مخرِج هذه الحروِف جدًا من النوِن ، فاإلخفاءث فيها أقرُب إلى اإلدغاِم . 

ِف والكاِف في أقصى اللساِن قرَب وأضعُف مراتِب اإلخفاِء عنَد القاِف لماذا ؟ ألن مخرَج القا
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الحلِق ؛ فاإلخفاُء عنَد هذيِن الحرفيِن قريٌب جدًا من اإلظهاِر ، فهو أضعُف مراتِب اإلخفاِء عنَد 
 بقية األحرِف .

ـ مالحظٌة هامٌة : عنَد اإلخفاِء ال بدَّ أن نالحَظ عدَم إلصاِق اللساِن بالثنايا العليا وإال 
 وليسْت مخفاًة ، وهذا خطأ .أصَبَحِت النوُن ظاهرًة 

ـ مالحظٌة أخرى : عدُم إشباِع حركِة الحرِف الواقِع قبَل النوِن ، ألَن ذلك يؤدي إلى تولُِّد 
حرٍف من حروِف المدِ  ، فمثاًل : نحُن نقوُل ) كنتم ( ، فإذا أشَبْعنا حركَة الكاِف نقول ) كونتم ( 

يٍة بسبِب إشباِع حركِة الكاِف ، يعني : مدها ، وهذا خطٌأ حيُث أصبَح بعَد الكاِف حرُف واوِ   مدَّ
أكثَر من الالِزم . كذلَك إذا قلنا : ) ِمنكم ( ، هذا النطُق الصحيُح ، أما إذا قلنا : ) مينكم ( ، 
َرٌة عنَد  أصبَح بعَد الميِم حرُف ياٍء ، وهذا خطٌأ ، فال بدَّ من االنتباِه لهذه المالحظِة فهي متكرِ 

قرُأ ، وال َننسى ما نبَّهنا عليه في درِس التفخيِم والترقِيِق من أن الغنَة تْتَبُع ما بعَدها كثيٍر ممن ي
تفخيمًا وترقيقًا ، فإذا جاَء حرٌف من حروِف التفخيِم بعَد النوِن المخفاِة فال بدَّ من تفخيِم الغنِة ، 

 . هم من فورِ  ، كذلك من ناحيِة الترقيِق : مثل  عماًل صالحًا  مثل : 
 نضرب أمثلًة لإلخفاِء : 

  منضود ،  ظاًل ظليال ،  من تحتها ،  أنزل ،  عليم قدير . ونحُو ذلك ، 
 ننتِقُل بعَد اإلخفاِء إلى حكِم النوِن المشددِة والميِم المشددِة ، فنقول :

دُة :حكُمهما الغنُة بمقداِر حركَ  دٌة والميُم المشدَّ ُد عبارٌة ـ النوُن المشدَّ َتيِن ، والحرُف المشدَّ
ل هما ساكٌن والثاني متحرٌك ، وعنَد النطِق بهما ينَطُق بهما  عن حرفيِن متماِثَلْين مْنَفِصَلين أوَّ
 كحرٍف واحٍد ؛ فالنوُن المشددُة نوٌن ساكنٌة تاَلها نوٌن مفتوحٌة أو مضمومٌة أو مكسورٌة . 

بالنوِن ) إْن ( ثم ) َنما ( ، فالحكُم في هذِه النوِن  فمثاًل : ) إنما ( ، نالحُظ أننا ننِطقُ 
المشددِة الغنُة بمقداِر حرَكَتْيِن . وكذلَك الميُم ، هذه الميُم واحدٌة ساكنٌة والثانيُة متحركٌة ، وينَطُق 

بهما كحرٍف واحٍد ، ويكوُن فيه الغنُة بمقداِر حَرَكتين ، وعنَد الوقِف على الحرِف المغنِ  سواٌء 
َن نونًا أم ميمًا ينبغي على القارِئ التشديُد فيه حتى يتميََّز عن الحرِف الساكِن ؛ فيقُف بالغنِة كا

دِة وبياِن  وال جانٌّ  وُيعطيها قدَرها حرَكَتيِن ، مثُل :  ، يقُف بالغنِة ألجِل إظهاِر النوِن المشدَّ
 الغنِة فيها .

 رتدادا يشبه القلقلة ليظهر التشديد()إضافة مهمة : الوقف على الحرف المشدد يحتاج ا
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 المحاضرة العاشرة 
 ـ أحكاُم الميِم الساكنِة :

والمراُد بالميِم الساكنِة : الميُم التي ال حَركَة لها ، فهَي ساكنٌة ، وهذا السكوُن ثابٌت في 
َقفنا عليها ، حاِل الَوصِل وفي حاِل الوقِف ، سواٌء وصْلنا الكلمَة التي بها الميُم بما بعَدها أو و 

 فالميُم ساكنٌة . هذه هي الميُم التي سنتكلَُّم عنها في هذا الدرِس .
 وقد جمَع الناظُم أحكاَمها في قوِله : 

 أحكاُمها ثالثٌة لمْن َضَبْط              إخفاٌء ادغاٌم وإظهاٌر فَقْط 
دغاُم ، والثالُث : اإلظهاُر يعني : لهذه الميِم ثالثُة أحكاٍم ؛ األول : اإلخفاُء ، والثاني : اإل

. 
َفويُّ مَع الغنَِّة ، يعني : أن هذه الميَم ُتخفى فال تخُرُج  ُل هذه األحكاِم : هو اإلخفاُء الشَّ فأوَّ
من مخَرِجها تمامًا ، وإنما يحصُل شيئًا من التغيُِّر عنَد النطِق بها ، وال بدَّ أن نالِحَظ ذلَك ؛ فإنَّ 

يراِع هذه المسألَة ، فيخِرُجها من مخَرِجها تمامًا فُيعَتبُر ذلك إظهارًا ها لم بعَض الناِس إذا َنطَق ب
لها وليَس إخفاًء ، وقد ذكرنا هذا عنَد الكالِم عن حكِم اإلقالِب في أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن 

نَد النطِق بها وال ؛ فإذا أردنا أن ننِطَق بالميم المخفاِة ال بدَّ أن ُنبقَي فرجًة صغيرًة بيَن الشفتيِن ع
ُنطِبُق الشفتيِن إطباقًا تامًا ، مع الغنِة ، أي : بمقداِر حرَكتيِن ، كما بين ا فيما سبَق من دروٍس . 
وهذا الحكُم ـ حكُم اإلخفاِء بالنسبِة للميِم ـ عنَد حرٍف واحٍد فقط ، هو الباُء : إذا وقعِت الميُم قبَل 

 مع الغنِة ، ويقول في ذلك الناظم : الباِء كان الحكم فيها إخفاًء شفوياً 
ْفِويَّ للُقر اءِ   فاألوُل اإلخفاُء عنَد الباءِ   ِه الشَّ  وَسمِ 

لماذا سميناه شفويًا ؟ ألنه يتعلُق بخروِج الميِم من الشفتيِن ، ولَتمييزِه عن اإلخفاِء في 
 أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن .

 ذي قرأنا به وعليِه العمُل عنَد كلِ  َمن رأيناه .حكُم اإلخفاِء بهذا األسلوِب : هو ال
وقد روى البعُض أن الحكَم في ذلَك هو اإلظهاُر بغيِر غنٍة مع بقيِة أحُرِف اإلظهاِر ، ولكننا 

 لم نقرْأ بذلَك وال َنعِرُف َمن يقرُأ بذلَك .
 ُنعيُد قوَل الناظِم قال : 
 ٌء اظهاٌر وإدغاٌم فقطأحكاُمها َثالثٌة لمْن َضَبْط             إخفا
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فِويَّ للُقر اءِ  ِه الشَّ ُل اإلخفاُء عنَد الباِء          وَسمِ   فاألوَّ
 ـ مثال على هذا اإلخفاِء : 

ُنالِحُظ أن الميَم عنَد النطِق بها ُنبقي فرجًة صغيرًة حتى  فاْحُكْم بيَنهم  قوُله تعالى : 
 يكوَن ذلَك اإلخفاُء ونغني قدَر حَركتين .

 لحكُم الثاني ِمن أحكاِم النوِن الساكنِة : هو اإلدغاُم مع الغنِة : ـ ا
ٍد .  وكما ذكرنا : اإلدغاُم هو إدخاُل حرٍف في حرٍف بحيُث ُينَطُق بالحرَفْيِن كحرٍف واحٍد مشدَّ

 واإلدغاُم بالنسبِة للميِم الساكنِة في مثِلها فقط ، أي : في ) الميم ( فَقْط ، ويسم ى هذا اإلدغامُ 
 إدغامًا صغيرًا ألن الحرَف األوَل منه ساكٌن . 

اإلدغاُم الصغيُر : الذي يكوُن الحرُف األوُل فيه ساكنًا والثاني متحركًا كما ذكرنا ؛ فإذا 
ٌك والثاني متحرٌك ُسم َي إدغامًا كبيرًا . وفي الظاهِر ليَس  حَصَل إدغاٌم بيَن حرَفْيِن ؛ األوُل متحرِ 

 ورٍة واضحٍة بقراءِة حفٍص . فنكتفي اآلَن بالكالِم على اإلدغاِم الصغيِر .هناك هذا اإلدغاُم بص
 قال الناظُم : 

 والثاني إدغاٌم بمثِلها أَتى              وسمِ  إدغامًا َصغيرًا يا فتى
 والثاني ؛ أي : الحكُم الثاني من أحكاِم الميِم الساكنِة : اإلدغاُم . 

  الميِم مثِلها . إدغاٌم بمثِلها أتى ؛ أي : بحرفِ 
َبِب الذي  ثم يقول : وسمِ  إدغامًا صغيرًا يا فتى ؛ أي : سمِ  هذا اإلدغاَم إدغامًا صغيرًا للسَّ

 ذكرناه آنفًا .
 ـ األمثلُة : 

  الم  فالميُم األولى في كلمِة ) الم ( الَتَقْت بالميِم الثانيِة في كلمِة ) ميم ( فأْدَغْمنا :
  بمقداِر حركتيِن .الميَمْيِن مع غنَّةٍ 

َفويُّ : وهذا اإلظهاُر يكوُن عنَد باقي األحرِف ؛ ذَكْرنا َحرَفْيِن  ـ الحكُم الثالُث : اإلظهاُر الشَّ
هما الباُء والميُم ، وأما بالنسبِة لبقيَِّة األحرِف فالحكُم عنَدها هو اإلظهاُر ما عدا حروَف المدِ  

نِة ، ألن حروَف المد ساكنٌة والميَم ساكنٌة ، وال يلتقي ساكناِن ألنها أصاًل ال تقُع بعَد الميِم الساك
 . 
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فتْيِن ، وللتَّفِرَقِة بيَنه  ويسم ى هذا اإلظهاُر شفويًا لما ذكرناه آنفًا حيُث تخرُج الميُم من الشَّ
ِق الذي وبيَن اإلظهاِر الحْلقيِ  الذي ذكرناُه في أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن ، واإلظهاِر المطلَ 

 ذكرناه أيضًا هناِلَك ، فهذا اإلظهاُر هنا ُيسم ى إظهارًا شفويًا .
 قال الناظُم :

 والثالُث اإلظهاُر في الَبِقيَّْه               ِمن أحُرٍف وَسمِ ها َشْفِويَّهْ 
 غيِر أنعمَت عليِهم  إذًا ، أحكاُم الميِم كما ذكرنا ثالثٌة : وهذه أمِثَلُتها كثيرٌة ؛ مثاًل : 

 َننِطُق الميَم ُنْطقًا عاديًا ِمن مخَرِجها ِمن غيِر غنٍة ، هذا هو اإلظهاُر .
 ننَتقُل إلى ُحكِم الالِم الساكنِة : 

فالالُم الساكنُة لها أحكاٌم تفصيليٌَّة ، ولكنها في الحقيقِة عنَد االختصاِر أحكاُمها َقليلٌة جدًا 
مسيِة والالِم الَقَمريِة ، وهذه ِمن أحكاِم اللغِة  ال صعوبَة فيها ، وُجلُّها يتعلَُّق بما يسم ى بالالِم الشَّ

 العربيِة أصاًل ، وعنَد التفصيِل نقوُل : 
 إن الالَم الساكنَة أنواُعها خمسٌة : 

فأواًل : الُم التَّعريِف ؛ وهذه أهمُّ ما في األحكاِم . الُم التعريِف : هي الُم َأْل ، وأْل هذه َكلمٌة 
بها لَتعريِف االسِم المَنكَِّر ، مثاًل : ) بيت ( هذا االسُم في اللغِة ُيسم ى َنكرًة ،  فإذا أدَخْلنا ُيؤتى 

عليه كلمَة ) أل ( فُقلنا ) البيت ( ، أصبَح هذا االسُم معرفًة ، يعني : اْكَتَسَب التعريَف عنَد 
ْنَيِة الكلمِة . وهذه الالُم دائمًا َتسِبُقها دخوِل ) أل ( عليِه فالُم التعريِف : الٌم ساِكنٌة زائدٌة َعن بُ 

همزٌة ، وهذه الهمزُة همزُة َوصٍل ، يعني : ال تَظهُر في حاَلِة الَوصِل ، وإنما تسُقُط ، ولكن إذا 
 ابتدأنا بهذه الهمزِة نْنطُق بها مفتوحًة . 

إذا بدأنا نقوُل : ) البيت ( فمثاًل : إذا ُقلنا : ) في الَبيِت ( ُنالِحُظ أن الهمزَة ساقطٌة ، لكْن 
 ، َنَطْقنا بهمزة . هذه الهمزُة مفتوحٌة .

و) أل ( التي ِللتعريِف هذه : ال تدُخُل إال على األسماِء فقط ، فال تدخُل على الفعِل وال 
 تدخُل على الحرِف . 

 وحكُم هذه الالِم : إما اإلظهاُر وإما اإلدغاُم . 
َك فاإلظهاُر : يكوُن عنَد أربعَة ع َشَر حرفًا َجمعها أهُل العلِم في هذه الكلماِت : ) اْبِغ َحجَّ

وَخْف َعقيَمه ( ، فإذا َنَطْقنا بهذه األحرِف مفصلًة نجُدها الهمزَة والباَء والغيَن والحاَء والجيَم 
 والكاَف والواَو والخاَء والفاَء والعيَن والقاَف والياَء والميَم والهاَء . 
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لْت عليها الالُم التي للتعريِف كان الحكُم فيها اإلظهاُر ، وُتسم ى هذه هذه األحرُف إذا دخ
الالُم الالَم الَقَمريََّة ، وذلَك ِنسبًة إلى كلمٍة تظَهُر فيها وهي كلمُة ) القمر ( ، ُنالِحُظ أن الالَم 

 َظَهَرْت . 
 وِمن أمثلِة هذا الحكِم : 

 ا فاٌء فالحكُم فيها اإلظهاُر .قوُله تعالى : ) الفتاح ( ، الالُم هنا بعَده
 ) الهدى ( : هذه الالُم وقَع بعَدها الهاُء فالحكُم اإلظهاُر . 

 ) الحمد ( : الالُم مظَهرٌة ، ألنه وقَع بعَدها الحاُء .
ـ أما الحكُم الثاني وهو اإلدغاُم : ففي بقيِة أحُرِف الهجاِء ، وفي هذه الحاَلِة تسم ى الالَم 

سبةٌ إلى كلمِة ) الشمِس ( ، نالِحُظ الالَم هنا ُأدِغَمْت في الحرِف الذي بعَدها الشمسيَة ، وهي ن
دًا ، فالالُم ال ُتنَطُق .  فَنطْقنا بالحرِف الثاني مشد 

وكذِلَك من األمثلِة : ) النوُر ، السماُء ، الرحمُن ، الطيباُت ( ، هكذا ُتدَغُم الالُم في الحرِف 
دًا .الذي بعَدها وُينَطُق به مش  دَّ

ـ القسُم الثاني ِمن أنواِع الالِم هو : الُم الفعِل ؛ يعني : الالُم التي َتبدأ باألفعاِل ؛ كلُّ فعٍل 
فيه الٌم ساكنٌة ، نحُو قوِله تعالى : ) ألهاُكم ، يْلتقطه ( ، فهذه حكُمها اإلظهاُر عنَد َجميِع 

 األحُرِف ما عدا َحرَفْيِن هما : ) الالُم ، والراء ( .
دًة فقط قل رب هذه الالُم ِمن أمِثَلِة إدغاِمها :  ، ال ُنظِهُرها وإنما ُندِغُمها فتصِبُح راًء مشدَّ

 . 
 ، الالُم هنا ُأدِغَمْت في مثِلها إدغامًا صغيرًا كما ذكرنا .  قل ال أملك كذلك قوُله : 

بها قبَل الفعِل المضاِرِع ألجِل القسُم الثاِلُث هو الُم األْمِر : وهَي الٌم ساكنٌة زائدٌة ُيؤتى 
األمِر ، مثُل قوِله تعالى : ) فْلَينُظِر ( هذه الالُم ساكنٌة أَتْت لألمِر بأْن ينُظَر اإلنساُن إلى طعاِمه 

، وكذلك قوله : )وْلَيعُفو ( ، وكذلك قوله : ) ثم  فْلينُظِر اإلنساُن إلى طعاِمه  في قول تعالى : 
 بها لألمِر ، وهي ساكنٌة .  ْلَيْقَطْع ( ، ُأِتيَ 

هذه حكُمها اإلظهاُر دائمًا . ونالِحُظ أنها ساكنٌة لكْن إذا ابَتدْأنا بها نكِسُرها ، فإذا قاَل لَك 
أحٌد كيَف تبدُأ بكِلَمِة ) ْلَيقَطْع ( فالجواب : َتْكِسُرها عنَد االبتداِء وإن كان ال يوَجُد كسرٌة ، ولكن 

  من كسِرها . عنَد االبتداِء بها ال بدَّ 
 ـ القسُم الرابُع : الُم االسِم : 
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،  ألوانكم  الُم االسِم ؛ أي : الالُم التي تكوُن في األسماِء ، وذلك في نحِو قوِله تعالى : 
 وهذه تظهر دائمًا .

 ـ القسُم الخامُس واألخيُر : الُم الحرِف : 
 إال في َحرَفْيِن فقط . هما : ) هل ، وهي الالُم التي تكوُن في الحرِف ، وال تأتي في القرآنِ 

 وبل ( .
 وحكُمها : اإلدغاُم في الالِم والراِء ، واإلظهاُر عنَد بقيِة األحرِف .

 ـ األمثلُة على ذلَك : 
، ولم َيقْع بعَد ) َهْل ( أصاًل راٌء في القرآِن . أما ) بْل ( فَوَقَع  هل لكم  قوُله تعالى : 

 بْل ال يخافون ـ بل ربكم ( .  ( ، وذلَك في نحِو قوِله تعالى : بعَدها ) الالُم والراءُ 
كال بل ران على قلوبهم ما كانوا  ونالِحُظ أن هناَك كلمًة في القرآِن هي قوُله تعالى : 

فـ ) بل ( التي أتى بعَدها ) ران ( حكُمها اإلدغاُم ، ولكن ها ُمستثناٌة بوجوِد ما يسم ى   يكسبون 
كت بينَ   ) بل ( وبين كلمِة ) ران ( ؛ فهذا السكُت مَنَع اإلدغاَم ، فنقرُأها بسكتٍة لطيفٍة بيَن السَّ

 الالِم والراِء وال ُنْدِغُم .
ُل الكالَم عن السكِت في درِس مسَتِقلٍ  إن شاَء هللا تعالى    وسوف نفصِ 

 وتلخيُص الكالِم على الالِم ، نقوُل : 
ِف تنَقسُم إلى الالِم القمريِة والالِم الشمسيِة ؛ فإذا َنطقنا إن الالَم في ) أل ( التي للتعري

مسية ُتدغُم وأما في الالِم القمريِة فُتظَهر مثل ) القمر ـ الحياة ( ونحِو  وجْدنا أن في الالِم الش 
 ذلك .

َم وأما الالُم الساكنُة في بقيِة أنواِعها إذا جاَء بعَدها ) الم ( أو ) راء ( ، فالحكُم أن ًتدغَ 
 هذه الالُم في الالِم مثِلها أو في الراِء التي أَتْت بعَدها . 

هذا هو ملخَُّص أحكاِم الالِم ؛ كلماٌت قليلٌة ، ولكن التفصيَل ألجِل التوضيِح والفهِم والمعرفِة 
 . 
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 المحاضرة الحادية عشرة
 ـ أحكاُم المدِ  والقصِر : 

 ِف المدِ  .المدُّ : هو إطالُة الصوِت في حرٍف من حرو 
وحروُف المدِ  قْد ذكرناها عنَد حديِثنا عن المخارِج ، وهي : ) األلُف،  والواُو الساكنُة 

المضموُم ما قبَلها ، والياُء الساكنُة المكسوُر ما قبَلها ( ، كذلك ـ أي المد ـ إطالُة الصوِت من 
 َحرَفي اللِ يِن . 

 ُح ما قبَلها ، والواُو الساكنُة المفتوُح ما قبَلها ( .وحرفا الليِن هما : ) الياُء الساكنُة المفتو 
أما القْصُر : فهَو إثباٌت لحرِف المدِ  َفقط ، أو حرِف الليِن فقط ؛ بمعنى أن يثَبَت الحرُف وال 

 يمدَّ مدًا خارجًا عن المدِ  الطبيعيِ  أو عن الحالِة الطبيعيِة للحرِف .
 والمدُّ أقساٌم : 

صليُّ ، وهو المدُّ الطبيعيُّ ، ويسم ى أيضًا أسماًء أخرى منها : المدُّ الذاتيُّ األوُل : المدُّ األ
أو مدُّ الصيغِة ؛ ألنه إثباٌت لذاِت الحرِف وهذه هي صيغُة النطِق بالحرِف وليس هناَك فيه زيادٌة 

دِ  أو الليِن همٌز على ذلَك ، ومقداُر هذا المدِ  حركتاِن ، وضابُط هذا المدِ  أن ال يقَع بعَد حرِف الم
 وال سكوٌن .

 السبُب في زيادِة المدِ  عمومًا أمراِن : 
 األمُر األوُل : هو السكوُن .

 واألمُر الثاني : الهمُز .
ِه وإخراِجه عن  فإذا وقَع بعَد حرِف المدِ  أو الليِن همٌز أو سكوٌن قد يتسبَُّب ذلك في مدِ 

حرِف المدِ  همٌز أو سكوٌن فالحكُم أن ُيَمدَّ مدًا طبيعيًا ؛  حاَلِته الطبيعيِة ، أما إذا لم يقْع بعدَ 
 ومقداُر هذا المدِ  حركتاِن .

أيضًا سوَف نتكلَّم عن أقساٍم تفصيليٍة ، ومحصلَّتها إن شاء هللُا سهلة ، وسوَف نختِصُرها 
 في كلماٍت قليلٍة ، ولكن كما ذكرُت ال بدَّ من التفصيِل حتى يكتمَل الفهُم .

  الطبيعيُّ أو األصليُّ ينقسُم إلى أقساٍم :المدُّ 
 ـ مدٌّ طبيعيٌّ ِكْلِميٌّ : وهو ما يقُع في الكلماِت .1
 ـ مدٌّ طبيعيٌّ َحرفيٌّ : وهَو ما يقُع في الحروِف .2



 الطرهوني   محاضرات الدورة المفتوحة الثانية في التجويد وعلومه    

55 

 

 فالمدُّ الطبيعيُّ الكلميُّ ثالثُة أنواٍع : 
المدِ  الطبيعيِ  الكلميِ  ، نحو ـ ثابٌت في حاَلِة الَوصِل والَوقِف : هذا هو النوُع األوُل من 1

 يا بني  ، فهذه األِلُف في كلمِة ) يا ( هذه األلُف مدٌّ طبيعيٌّ كلمي ،  يا قوِم  قوله تعالى : 
هذه األلُف أيضًا مدٌّ طبيعيٌّ كلمي ، ) بني ( مدٌّ طبيعيٌّ كلميٌّ في الياِء ألنها من حروِف الليِن 

 مدِ  . ومقداُرها األصليُّ هكذا بدون 
يدخُل أيضًا مثُل الياِء في قوله : ) المحسنين ( إذا كانْت في وسِط الكالِم ليَس موقوفًا 

عليها وإال تدخُل بعَد ذلَك في المدِ  العارِض للسكوِن ، وكذلك ) الراكعون ( : الواُو هنا مدٌّ طبيعيٌّ 
 المدُّ العارُض للسكوِن . ، وإذا وقْفنا عليها سوَف تدخُل في قسٍم يأتي الحديُث عنه ، وهو 

ـ الذي يثبُت في الوقِف وُيحَذُف في الوصِل : وذلك نحُو األلِف التي تكوُن في المقصوِر 2
ِن ، مثل كلمِة : ) هدى ( ، إذا قلنا هذه الكلمَة عنَد الوصِل فنقول :  ؛  هدًى للمتقين  المَنوَّ

دِ  ، أما إذا وَقفنا عليها نِقُف عليها بإثباِت الكلمُة أصُلها هدًى ، فعنَد الوصِل يسُقُط حرُف الم
حرِف المدِ  الطبيعيِ  فنقول : ) هدى ( . وكذلك كلمُة ) مولًى ( ، وفي األلِف المبَدَلِة من التنويِن 

أيضًا نحو : ) وكياًل ( فهي أصاًل : وكياًل عنَد الوصِل ، فتسُقُط األلُف ، وكذلَك ) عليمًا ( ، 
والمقصوُد في كلمِة ) دعاءَا ( األلُف التي ُتنَطُق بعَد الهمزِة وليسِت األلف التي وكذلَك ) دعاءًا ( 

 قبَل الهمزِة ؛ فإن الحديَث عنها يأتي وفيها المدُّ .
أيضًا ، المدُّ الذي يثُبُت في حالِة الوقِف وال يثبُت في حالِة الوصِل : حرُف المدِ  الذي 

، ذاقا : اثناِن ؛ آدُم عليه السالم وحواُء  فلما ذاقا الشجرة   : يحَذُف ألجِل التقاِء ساِكَنْيِن مثلُ 
، ولكن إذا وَصْلنا كلمَة ) ذاقا ( بكلمِة ) الشجرَة ( يسُقُط هذا الحرُف الذي هو ) األلف ( التي 

 . جاءْت بسبِب الَتَثنيِة ، ألن األِلَف ساكنٌة والشيَن ساكنٌة ؛ وإذا التقى ساكناِن حِذَفِت األلُف 
، كلمُة ) حاضري ( إذا ُوِصَلْت بكلمِة )  حاضِري المسجِد  كذِلَك في قولِه تعالى : 

 المسجد ( سقَطِت الياُء ، أما إذا وَقْفنا عليها نقوُل : ) حاضري ( .
وأيضًا كلمة : ) أنا ( ال بدَّ من االنتباِه لها ألن الخطَأ فيها يكُثُر ، فكلمُة ) أنا ( حيُث 

، فهذه األِلُف  أنا أنبؤكم  لقرآِن محذوفٌة منها األلُف في حاِل الوصِل ، مثل : وقَعْت في ا
محذوفٌة في كلِ  القرآِن في كلمِة ) أنا ( ، وإنما عنَد الوقِف فقط ُتنَطُق . ويلحُق بها كلمٌة 

ِف في ، فهي مكتوبٌة باأللِ  لكن ا هو هللُا ربي  موجودٌة في سورِة الكهِف وهي قوله تعالى : 
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المصَحِف ، ألن أصَلها ) لكن أنا ( ، لكنها ُأدِغَمْت فأصَبَحْت ) لكنا هو هللا ربي ( ، إذًا هذه 
 األلُف ثابتٌة في الوقِف محذوفٌة في الوصِل .

أيضًا ، هناك أِلفاٌت ُتسم ى : ) ألَف اإلطالِق ( يؤتى بها إلطالِق الحَركِة من باِب المجاَنَسِة 
، ال نقوُل : أطعنا هللَا  يا ليَتنا أَطْعنا هللَا وأَطْعنا الرسوال  قوله تعالى :  في الصوِت ، كما في

وأطعنا الرسوَل ، فهذا خطٌأ وإنما نقولها بأِلِف اإلطالِق ) الرسوال ( ، لكن إذا وصْلناها َنطْقناها 
ُف وإذا وصلناها تسقُط ، إذا وقْفنا عليها تثبُت هذه األل فأضلُّونا السبيال  بدوِن ألِف ، كذلك : 

 هذه األلُف .
ـ  الذي يثبُت في الوصِل فقط وُيحذُف في حاِل الوقِف : وهذا يكوُن فيما يسم ى بِصَلِة 3

 هاِء الضميِر . فصَلُة هاِء الضميِر يثُبُت فيها المدُّ في حالِة الوصِل ، أما عنَد الوقِف ال يوَجُد .
، ) ربَُّه ـ كاَن ِبِه ( ، نالحُظ هنا أن بعَد هاِء  بصيرًا  إن ربَّه كان به فمثاًل : إذا قلنا : 

الضميِر جاءْت واٌو في الكلمِة األولى ، وجاءْت ياٌء في الكلمِة الثانيِة ، فهذه ال توَجُد إال عنَد 
 الوصِل فقط ، أما عنَد الوقِف ال أثَر لها .

الذي يكوُن في الحرِف ، وهذا موجوٌد القسُم الثاني من أقساِم المدِ  الطبيعيِ  هو : الحرفيُّ 
في الحروِف التي في أواِئِل السَوِر مما ال مدَّ فيه . وهذه الحروُف مجموعٌة في كلمِة ) حيٌّ طهر 
( ؛ الحاُء والياُء والطاُء والهاُء والراء . هذه الحروُف إذا جاءْت في أوائِل السَوِر فإنها تمدُّ مدًا 

م ( ، فنالِحُظ أن ) حا ( ال مدَّ فيها ، ) ميم ( هذه يأتي الحديُث عنها طبيعيًا ، مثال : نقوُل ) ح
، نالحُظ أن ) ها ويا ( كال ُهما مدٌّ طبيعيٌّ . كذلك  كهيعص  ، وكذلك ) يا ( في قوله تعالى : 

) طه ـ يس ( ، ) يا ( فقط حركتاِن ، هذه هي الحروُف التي في أواِئِل السوِر التي يكون فيها 
  مدًا طبيعيًا فقط . المدُّ 
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 المحاضرة الثانية عشرة
 ـ الثاني : المد الفرعي : 

المدُّ الفرعيُّ هو مدٌّ زائٌد عن المدِ  الطبيعيِ  . نحُن ذكرنا أن المدَّ الطبيعيَّ مقداُره حركتاِن ، 
ألجِل أن هذا المدَّ يزيُد أما المدُّ الفرعيُّ فإنه يزيُد على ذلَك ، ومقداُره يختلُف باختالِف أقساِمه . و 

 على المدِ  الفرعيِ  فقد سماه أهُل العلِم : ) المدَّ المزيدي ( . 
 وضابُط هذا المدِ  : أن يقَع بعَد حرِف المدِ  أو حرِف الليِن همٌز أو سكوٌن .

 سبُب المدِ  الفرعيِ  أمراِن : 
حرِف الليِن همٌز فإنه ُيَمدُّ مدًا فرعيًا ـ السبُب األوُل : الهمُز ؛ إذا وَقَع بعَد حرِف المدِ  أو 1

 أو َمزيديًا .
ـ السبُب الثاني : السكوُن ؛ فإذا وقَع بعَد حرِف المدِ  أو الليِن سكوٌن فإنه ُيَمدُّ مدًا زائدًا ، 2

 سواٌء كان هذا السكوُن الزمًا أو عارضًا .
ُق الكلمَة في أيِ  حاٍل من ونعني بكلمة الزمًا أنه موجوٌد في حاِل الوصِل والوقِف ال يفار

 أحواِله .
أما السكوُن العاِرُض فإنه السكوُن الذي يأتي في حالٍة ويزوُل في أخرى ، يعني يوَجُد في 
حاِل الوقِف وال يوجُد في حاِل الوصِل ؛ هذا هو السكوُن العارُض ، وهذا الذي ذكرناه مخَتصٌر ، 

 وخالصُة األمِر والتفصيُل فيه كالتالي : 
  : ما كاَن سبُبه الهمُز : هذا المدُّ ينَقِسُم إلى أربعِة أقساٍم : أوال

ـ القسُم األوُل : يسم ى المدَّ المتَِّصَل : وهذا المدُّ المتَّصُل تقُع فيه الهمزُة بعَد حرِف المدِ  1
مٍة في كلمٍة واحدٍة ، وذلك مثُل قوله : ) أولئك ( ، نالحُظ أن األلَف وقَع بعَدها همزٌة في كل

واحدٍة فمَدْدنا األلَف مدًا متَّصاًل . كذلك كلمة : ) مريئًا ـ سوءًا ( ، وقعِت الياُء مع الهمزِة في 
 نفِس الكلمِة ، ووقعِت الواُو مع الهمزِة في نفِس الكلمِة .

مقداُر هذا المدِ  : أربُع حركاٍت وقيَل خمسٌة ، ولكننا لم نقرْأ بالخمسِة ، والذي عليِه العمُل 
ُر بمقداِر فرِد اإلصبِع أو َثْنِي اإلصبع .ال  قراءُة بأربِع حركاٍت ؛ والحركُة تقدَّ

ـ القسم الثاني : وهو المدُّ المنفصُل : هذا القسُم يقُع فيه حرُف المدِ  في كلمٍة والهمزُة في 2
في كلمِة ) قوا ، نالِحُظ أن الواَو  قوا أنفسكم  أوِل الكلمِة المجاورِة ، وذلَك نحو قوله تعالى : 
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( ، والهمزَة في كلمِة ) أنفَسكم ( فمدْدناها مدًا منَفِصاًل . وكذلك مثُل كلمة : ) ما أنزل ( ، 
نالحظُ أن األِلَف في كلمِة ) ما ( والهمزَة في الكلمِة التي بعدها مباشرة ؛ فمدْدناها مدًا منفِصاًل . 

 ِة ) في ( والهمزُة في أوِل كلمِة ) أنفِسكم ( .، الياُء في آخِر كلم في أنفِسكم  كذلك قوُله : 
وهذا االنفصاُل يسم ى انفصااًل حقيقيًا ، لماذا ؟ ألن حرَف المدِ  موجوٌد في رسِم المصَحِف ، 

في  أما إذا كان غيَر موجوٍد في رسِم المصحِف فيسم ى انفصااًل ُحكِميًا ، مثُل قوِله تعالى : 
أنه بعَد الهاِء يوجُد صلٌة لها وهي ) الياء ( ، وهذه الياُء مدْدناها وإن ، نالِحُظ هنا  حكِمه أحدًا 

لم تكن موجودًة في رسِم المصَحِف ولكنها موجودٌة قراءًة ، فهذا االنفصاُل يسم ى انفصااًل حكميًا 
. 

لم نقرْأ والمدُّ المنفِصُل مقداُره مثُل مقداِر المدِ  المتَّصِل : أربُع حركاٍت ، وقيَل : خمسٌة ، و 
 به أيضًا ، والعمُل على أربِع حركاٍت .

ـ القسُم الثاِلُث : هو مدُّ الَبَدِل : ومدُّ الَبَدِل في الحقيقِة بالنسبِة لقراءِة حفٍص عن عاصٍم 3
ُيعتَبر كالمدِ  الطبيعيِ  ؛ فإننا ال نمدُّ به مدًا زائدًا ، وهو خارٌج عن ضاِبِط المدِ  الفرعيِ  الذي ذكرناه 

هو وقوُع الهمِز بعَد حرِف المدِ  ، وأما مدُّ الَبَدِل فيقُع الهمُز فيِه قبَل حرِف المدِ  . وال نريُد أن ، و 
نطيَل في الحديِث عن مدِ  البدِل ألنه ليَس فيه زيادٌة كما ذكرُت في قراءِة عاصٍم ، فالذي يكفينا 

 هنا أن نمثِ َل له ببعِض األمثلِة : 
نتم ( ، الهمزُة وقعْت قبَل األلِف ، فاأللُف هنا تمدُّ مدًا طبيعيًا مقداُره مءافمثاًل ، كلمُة : ) 

 حركتاِن ، وأصُل هذه الكلمة ) َأْأمنتم ( ، فُأبِدَلِت الهمزُة الثانيُة ألفًا ، ولذلَك سم ي بمدِ  البَدِل .
 ) أوذوا ( . كذلك ) إيمانًا ( ، هذه الياُء ياُء بَدٍل ، وتمدُّ حركتِين فقط . وكذلك كلمة 

وهناك كلماٌت ملَحَقٌة بالَبَدِل ، ألن حروَف المدِ  فيها ليسْت مبدلًة من همزٍة ، مثُل : ) آمنوا 
، وإيمانا ، وأوتوا ( ، وإنما وقَع حرُف المدِ  قبَل الهمِز فشاَبَه مدَّ الَبَدِل ، مثُل ذِلك : ) َلَيؤوٌس ـ 

 ها كالمدِ  الطبيعيِ  : حركتاِن فقط ، فحكُمها القصُر .مآٌب ـ متَّكئيَن ( ، هذه كلُّها المدُّ في
أيضًا ، البعُض ألَحَق به األلَف المبَدَلَة من التنويِن عنَد الوقِف . مثل : ) نداءًا ( ، يعني : 

 األلَف الثانيَة . وهذا قد تكلمنا عنه في المدِ  الطبيعيِ  وال تدخُل هذه في المدِ  الَبَدِل . 
 ني من أقساِم المدِ  الذي سبُبه الهمُز هو : مدُّ اللين : ـ القسُم الثا2

وهو ما وقَع فيه حرُف الليِن قبَل الهمِز مباشرًة في كلمٍة واحدٍة ، وهذا حكُمه الَقصُر ، 
 يعني ُيعطى حركًة واحدًة إلثباِت حرِف الليِن فقط ، وهذا ال مدَّ فيه .
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 يضًا إلى أقساٍم : ثانيًا : ما كان سبُبه السكوُن : وينَقِسُم أ
ـ القسُم األوُل : يسم ى المدَّ الالزَم ؛ وهو ما وقَع فيه حرُف مدٍ  أو حرُف ليٍن قبَل حرٍف 1

ساكٍن ، وهذا السكوُن سكوٌن أصليٌّ ـ يعني : ثابٌت في الوصِل وفي الوقِف ـ في كلمٍة واحدٍة أو 
سم ى هذا المدُّ مدًا الزمًا ألن السكوَن فيه في حرٍف واحٍد ؛ فإننا نمدُّ هذا الحرَف مدًا الزمًا ، وي

 الزٌم ، أي : ثابٌت في الوصِل وفي الوقِف .
وهذا المدُّ الالزُم مقداُره ست حركاٍت ، وله أقساٌم ؛ وهذه األقساُم من أجِل المعرفِة 

 والتفصيِل ، وإال كلُّها متفقٌة في الضاِبِط الذي ذكرناه .
ٌل ، لماذا ؟ ألنه في كلمٍة وليَس  ـ فِمن هذا المدِ  الالِزم ما1 يسم يِه أهُل العلِم : َكِلميٌّ مَثقَّ

اًل ألجِل ذلك ، وذلَك في  ٌل ألَن الحرَف الذي بعَد حرِف المدِ  مشدٌد فسمِ َي مثقَّ في حرٍف ، ومثقَّ
ٌد ، وك وال الضالين  نحِو قوِله تعالى :  ما بيَّنا ، نالحُظ أن األلَف وقَع بعَدها حرُف الٍم مشدَّ

ٍك ، فوَقَع السكوُن بعَد األلِف ،  عدَة مراٍت ؛ الحرُف المشدُد عبارٌة عن حرٍف ساكٍن وحرٍف متحرِ 
فألجِل هذا ُيَمدُّ بمقداِر ستِ  حركاٍت ، والسكوُن هنا ثابٌت وصاًل ووقفًا ؛ فإذًا القاعدُة تنطبُق عليِه 

 ؛ سكوٌن الزٌم في نفِس الكلمِة .
ابة ( ، يمدُّ ستَّ حركاٍت . كذلَك في قوله : ) ءالذََّكَرين ( األلُف جاَء بعَدها كذلك قوُله : ) د

دٌة . وكذلك في قوِله : ) ءهللا ( ، في قوله تعالى :  ، فهذه  ءهللُا خيٌر أما يشركون  ذاٌل مشدَّ
ْت مدًا َكِلميًا مثقالً    .الكلمُة جاءت األلُف فيها وبعَدها الالُم المشددُة ، فُمدَّ

وسوف نتحدُث عن كلمِة ) ءالذكرين ، وءهللا ( عنَد حديِثنا عن الهمِز ألن فيهما وجٌه آخُر 
 للقراءِة بغيِر هذا المدِ  .

ٍد ، وهذا 2 ـ القسُم الثاني : َكِلميٌّ مخفٌف : يعني جاَء المدُّ في كلمٍة ولكنَّ الحرَف غيُر مشدَّ
آآلن ( في سورِة يونس ، وذلك في موضعين ، وفيها لم يقْع إال في كلمٍة واحدٍة هي كلمًة : ) 

 أيضًا وجٌه آخُر سوَف نتحدُث عنه مع الكلمتيِن السابقتيِن .
ٌل : يعني : المدُّ في حرٍف وليَس في كلمٍة مع التشديِد ، وهذا 3 ـ القسُم الثالُث : َحْرفيٌّ مثقَّ

َوِر ، وذلكَ  نحو قوله تعالى : ) الم ( ، نالحُظ هنا أن  موجوٌد في الحروِف المقطَّعِة في بداَيِة السُّ
المدَّ في كلمِة ) الم ( مددناُه ستَّ حركاٍت ألن الميَم بعَده مشددٌة ، فهو في حرٍف ويوَجُد التشديُد 

 ، وألجِل هذا يسم ى مثقاًل . 
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ُف : يعني : المدُّ في 4 حرٍف وال ـ النوُع األخيُر من المدِ  الالزِم : هو المدُّ الحرفيُّ المخفَّ
يوجُد التشديُد ، وهذا نحُو قوِله : ) ق ـ ص ( في أوائِل السوِر ، ألن في كلمِة ) ق ( نالحُظ أن 

الفاَء فيها ساكنٌة سكونًا الزمًا وقبَلها حرُف األلِف ، فيَمدُّ هذا الحرُف ستَّ حركاٍت ؛ ألن المدَّ 
يوجُد فيه تشديٌد فُسمِ َي حرفيٌّ مخفٌف هذا من قبيِل الالزم كما شرحنا ، وهو موجوٌد في حرٍف وال 

. 
وكذلَك في حرِف الليِن ، ولم يقْع إال في ) عين ( في فاتحِة سورِة مريم والشورى ، وهذا 

، مَددنا  كهعيص  يجوُز فيه المدُّ ست حركاٍت ويجوُز فيه المدُّ أربُع حركاٍت ، فمثاًل نقول : 
عين ( وقعت فيها الياُء قبَل نوٍن ساكنٍة سكونًا الزمًا ، فيه العيَن أربَع حركاٍت ؛ ألن كلمَة ) 

 والياُء هذه من حروِف الليِن فُتمدُّ أربع حركاٍت ، ويمكُن أن تمدَّ ستَّ حركاٍت . 
وقد جمَع أهُل العلِم الحروَف التي تمدُّ مدًا الزمًا في كلمة : ) نقَص عسُلكم ( ، يعني : 

 السيُن والالُم والكاُف والميُم .النوُن والقاُف والصاُد والعيُن و 
هذه الحروُف هي التي تمدُّ مدًا الزمًا في أوائِل السوِر ، وأما الحروُف التي تمدُّ مدًا طبيعيًا 

 فقد ذكرناها في المدِ  الطبيعيِ  ، وهي مجموعٌة في كلمِة ) حي طهر ( .
 ض للسكوِن.ننتقُل إلى المدِ  الثاني الذي سبُبه السكون ، وهو المدُّ العار 

ـ المدُّ العارُض للسكوِن هو : ما كان فيه السكوُن عارضًا ؛ يعني : جاء فيه السكوُن 
بسبِب الوقِف ، فإذا وقْفنا َظَهَر السكوُن وإذا وصْلنا زاَل السكوُن ، فهذا ضاِبُطه أن يقَع بعَد 

 حرِف المدِ  أو الليِن حرٌف ساكٌن ألجِل الوقِف .
أربَع حركاٍت أو ست حركات ، وال بدَّ أن نقَف هنا على الكلمِة  وهذا يجوُز المدُّ فيه

 بالسكوِن فقط ، أو بالسكوِن مع اإلشماِم .
واإلشماُم : هو نوٌع من أنواِع الوقِف على المضموِم بحيُث نضمُّ الشفتيِن فقط بدوِن أن 

ًة على كوِن الحرِف األخيِر يظهَر أثٌر بالنطِق في الكلمِة ؛ فنقُف بالسكوِن ثم نضمُّ الشفتيِن ِدالل
 مضمومًا . 

ْوُم يكوُن في المضموِم وفي  ْوِم فقد ذكرنا أن الروَم كالوصِل ، والرَّ وأما في حاَلِة الرَّ
المكسوِر ؛ فنقُف بثلِث الحَركِة ، أي : بثلِث حركِة الحرِف . وهذه ليَس فيها مدٌّ عارٌض ألننا لم 

ركِة.  ويأتي الكالُم عِن الروِم واإلشماِم في درٍس مستِقٍل إن نقْف بالسكوِن وإنما وقفنا بثلِث الح
 شاء هللا .
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 أمثلًة للمدِ  العارِض للسكوِن . ونأخذ
نقوُل : ) الرحيم ـ فيه ـ شاء ـ مئاب ـ الصالة ( فهذه كلُّها المدُّ فيها من باِب المدِ  العارِض 

ِ النظِر عن كلمِة ) شاء ( فإنها في حال  ِة الوصِل سيكوُن فيها مدًا متصاًل .للسكوِن ، بغض 
 مراتُب المدٍ  : 

إذا اجتمَع مداِن أو أكثَر من نوٍع واحٍد أثناَء القراءِة يجُب التسويُة في كلِ  المواضِع ؛ فاللفُظ 
في نظيرِه كمثِله ، بمعنى : إذا قرأ القارُئ للمدِ  العارِض بأربِع حركاٍت فعليه أن يقرَأ ِطواَل القراءِة 

بِع حركاٍت للمدِ  العارِض ، وال يقرُأ مرًة بستِ  حركاٍت ومرة أخرى بأربع حركات ، وإنما يقرأ بأر 
 بنفِس المقداِر طوال القراءِة .

 كذِلَك للمدِ  مراتُب جمعها الناظُم بقوله :
 أقوى المدوِد الزٌم فما اتََّصْل                       فعارٌض فذوا انفصاٍل فَبَدلْ 

وى المدوِد المدُّ الالزُم ، ثم المدُّ المتصُل ، ثم المدُّ العارُض ، ثم المدُّ المنفصُل ، يعني : أق
 ثم المدُّ البدُل .

وإذا اجَتَمع سبباِن في كلمٍة واحدٍة فال ينِزُل المدُّ عن رتبِة األقوى ، فمثاًل كلمة ) آم ين ( 
فيها مدٌّ الزٌم لوقوِع الميِم المشددِة بعَد األلِف ، فيها مدُّ البدِل الذي وقَع فيه المدُّ بعَد الهمزِة ، و 

ه ستَّ حركاٍت ؛ ألن االعتباَر باألقوى وهو المدُّ الالزُم .  فال بدَّ من مدِ 
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 ةالمحاضرة الثالثة عشر 
 نوجز أحكاَم المدِ  كالتالي :

الطبيعيُّ : هو إعطاُء المدِ  حركتيِن وحرِف الليِن حركًة واح دًة . هذا هو إثباُت الحرِف المد ُّ
. 

وأما المدُّ الزائُد فله سبباِن : السبُب األوُل الهمُز ؛ فإذا وقع بعَد حرِف المدِ  همٌز في نفِس 
 الكلمِة أو في الكلمِة المجاورِة فإن الحكَم أن نمدَّ حرَف المدِ  أربَع حركاٍت .

ابتًا في الوصِل وفي الوقِف ؛ ففي وأما السبُب الثاني : فهو السكوُن ، والسكوُن قد يكون ث
هذه الحالِة نمدُّ حرَف المدِ  الذي وقَع قبَله ستُّ حركاٍت ، وأما إذا كان السكوُن عارضًا ، يعني : 

 يأتي في حاِل الوقِف فقط فيمكن أن نمدَّ حرَف المدِ  أربَع حركاٍت أو ستَّ حركاٍت فقط . 
لناه ألجِل هذا مختصٌر القاعدِة ، وكما َتروَن هي سهل رٌة ، ولكنَّ التفصيَل الذي فصَّ ٌة وميس 

 الفهِم وَتطبيِق القاعدِة مع األمثلِة .
وكلُّ االصطالحاِت التي نذكُرها هي مجرُد اصطالحاٍت ، والمهمُّ التطبيُق مع فهِم أساِس 

ف ـ القاعدِة ، فربما يختلُط على طالِب العلِم اصطالُح ) كلمي مخفف ـ كلمي مثقل ـ حرفي مخف
حرفي مثقل ـ  سكون أصلي ـ  سكون عارض ( فهذه االصطالحاُت إلتماِم التفصيِل وضبِط 

 القواعِد ، ولكن األموَر سهلٌة والحمد هلل .
 

 ـ هاء الضمير :
اللِة على المفَرِد  هاء الضميِر : هي هاٌء زائدٌة عن بنيِة الكلمِة ، تأتي في آِخِر الكلمِة للدِ 

 المذكِر الغائِب .
صُل في هذِه الهاء أنها مضمومٌة ، فهي يستعاُض بها عن المفرِد الغائِب ؛ فإذا قلنا : واأل

كتاٌب وأردنا أن نذكَر أن هذا الكتاَب لمفرٍد غائٍب قلنا : ) كتاَبه أو كتاُبه ( ، هذه الهاُء تدلُّ على 
 ساكنٌة ُكِسَرْت ، وذلك نحو مفَرٍد غائٍب ، وأصُلها الضمُّ كما رأيتم إال إذا وقَع قبَلها كسرٌة أو ياءٌ 

قولنا : ) علِمه أو إليه ( ، أصبحت هذه الهاُء مكسورًة ألجِل الكسِر الذي وقَع قبَلها أو ألجِل 
 الياِء التي وقعْت قبَلها .

 ـ حاالُت هاِء الضميِر : 
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 وهذه الهاُء لها حاالٌت أربُع : 
 ني : قبَلها ساكٌن وبعَدها ساكٌن . فهي إما أن تكوَن واقعًة بيَن حرفيِن ساِكَنْيِن ؛ يع

ٌك .  وإما أن تكوَن واقعًة بيَن متحرَكيِن ؛ قبَلها متحرٌك وبعَدها متحرِ 
وإما أن تكوَن بيَن متحرٍك وساكٍن ، وقد يكوُن المتحرُك هو األول والساكن هو الثاني ، 

 وقد يكون الساكُن هو األوُل والمتحرُك هو الثاني .  
 ُع حاالٍت لهذه الهاِء . إذًا أماَمنا أرب

 وءاتيناه اإلنجيل  مثاُل الحالِة األولى ؛ وهي الواقعُة بيَن ساِكَنْين ، نحو قوله تعالى : 
 الهاء في كلمِة ) ءاتيناه ( وقَع قبَلها ألٌف ساكنٌة ووقَع قبَلها الٌم ساكنٌة في كلمِة ) اإلنجيل ( .

الهاء وقع قبَلها ياٌء ساكنٌة وبعَدها نوٌن ساكنٌة ، هذه  وإليه النشور  كذلك قوله تعالى : 
 في كلمِة ) النشور ( .

الحكُم في هذه الهاِء كما َتَرْوَن أنها ال صلَة فيها ، يعني : نكتفي بضمِ ها فقط وال نزيُد 
 الضمَّ بحيُث يصِبُح واوًا أو نزيُد الكسَر بحيث يصبح ياًء ، بل مجردُّ كسرٍة أو ضمٍة فقط .

الثانيُة : وهو أن يكوَن ما قبَلها متحرٌك وما بعَدها متحرٌك ، وهذه نحو قوله تعالى : الحالة 
  إن ربه كان به بصيرًا  ( مفتوحٌة وبعَد الهاِء ) نالحُظ أن كلمَة ) ربه ( قبَل الهاِء ) باٌء ،

فتوحٌة في كلمة كاٌف ( مفتوحٌة ، وكلمَة ) به ( قبَل الهاِء باٌء مكسورٌة وبعَد الهاِء ) باء ( م
 بصيرًا . 

فالمثاُل األوُل ) الهاء ( مضمومٌة ، ونالِحُظ أننا وصلناها بواٍو ، و) الهاُء ( الثانيُة 
وصلناها بياٍء ، وإذا وقَع بعَد ) الهاِء ( في هذه الحالة همزٌة أصبَح من باِب المدِ  المنفصِل الذي 

ذه الهاُء وقَع بعَدها همزٌة وقبَلها متحرٌك ، . فه في حكمه أحدًا  شرحناه في المدِ  ، نحو : 
 والهمزُة متحركٌة ؛ فحكُمها أنها توَصُل بياٍء ، وهذه الياُء تمدُّ أربَع حركاٍت ألجِل الهمِز .

نفُس الحكِم ، ُتوَصُل بواٍو ، وهذه الواُو تمدُّ أربع  لو كان معه آلهة  كذلك قوُله تعالى : 
 ِل .حركاٍت من باِب مدِ  المنفص

 هناك كلماٌت ُتستثنى من هذه الحاَلِة : 
في سورتي األعراِف والشعراِء ، نالِحُظ أن هاَء الضميِر وقَع  َأْرِجْه وَأخاُه  ـ قوُله تعالى : 

قبَلها كسرٌة ، ووقَع بعَد الهاِء واٌو مفتوحٌة ، ومع ذِلَك لم نكِسْرها أصاًل ، بل هَي ساكنٌة في قراءِة 
 هذا هي خارجٌة عن القاعدِة ، فليس لها صلٌة ، وإنما ُتنَطُق ) َأْرِجْه وَأخاُه ( .حفٍص ، وألجِل 
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في سوَرِة النمل ، فهي كذِلَك في قراءِة حفٍص بالسكوِن ال  فَأْلِقْه إليهم  ـ الكلمة الثانيُة : 
 ُتوَصُل .

لهاُء من غيِر صلٍة ، ُتضمُّ ا َيْرَضُه لكم  ـ وكذلَك الكلمُة الثالثُة وهي قوُله تعالى : 
 وحسَب القاعدِة المفروُض أن نضمَّ الهاَء مع الصلِة ، ولكن هذه الكلمُة مستثناٌة فُتضمُّ فقط . 

 هذه الكلماُت المستثناُة من هذه الحالة . 
ٌك وما بعَد الهاِء ساكٌن وذلَك في قوله  الحالة الثالثُة : وهي أن يكوَن ما قبَل الهاِء متحرِ 

، نالِحُظ أن ) له الملك إليِه يرجُع األمُر كله  ، وكذلك قوله :  له الملُك وله الحمد  تعالى : 
( الهاُء قبَلها ياٌء مفتوحٌة وبعَدها الٌم ساكنٌة ، والحكم في هذه الحالِة ضمُّ الهاِء فقط من غيِر 

، الحكُم فيها كسُر الهاِء صلٍة ، ) إليِه يرجع ( قبَل الهاِء ياٌء ساكنٌة وبعَد الهاِء ياٌء مضمومٌة 
 فقط من غير صلٍة . 

الحالة الرابعُة : أن يكوَن ما قبَلها ساكنًا وما بعدها متحركًا ، والمثاُل على ذلَك قوُله تعالى 
 :  فألُقوه في الجحيم  ، فكلمة ) فألقوه ( الهاُء وَقَع قبَلها واٌو ساكنٌة وبعَدها فاٌء مكسورٌة ،

، نالحُظ أن كلمَة  ويتَّْقِه فأولئك  ها من غيِر صلٍة ، وكذلك قوُله تعالى : والحكُم فيها هو ضمُّ 
) يتقه ( القاُف ساكنٌة والهاُء بعَدها هاُء الضميِر حكُمها أن ُتكَسَر ، وهناَك كلمٌة واحدٌة مستثناة 

لهاُء قبَلها ياٌء ، فحسب القاعدِة ) فيه مهانًا ( ا ويخلْد فيِه مهانًا  من هذه الحالِة وهي كلمة 
ساكنٌة وبعَدها ميٌم مضمومٌة ، فالحكُم فيها أنها ُتكَسُر من غيِر صلٍة ، ولكْن حفٌص هنا قرأها 

 بالصلِة . 
 هذه هي حاالُت هاِء الضميِر .

وتلُحق بحاالِت هاِء الضميِر التي ذكرناها األربع : الهاُء التي تكوُن اسَم اإلشارِة للمفردِة 
 ُة هذه تأُخُذ نفَس حكِم هاِء الضميِر في الحاالِت التي ذكرناها .المؤنثِة ، فكلم

ُص أحكاَم هاء الضميِر في كلمة :   نلخِ 
هاُء الضميِر ال توَصُل بياٍء أو واٍو إال إذا كانْت واقعًة بيَن متحركيِن ، أما في غيِر ذلَك فال 

 فهي خارجٌة عن القاعدِة  .توصُل . هذه هي الخالصُة ما عدا الكلمات الخاصة التي ذكرناها 
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 ةالمحاضرة الرابعة عشر 
حديُثنا الليلَة عن شيٍء من تقسيماِت الحروِف نحتاجه في أحكاِم اإلدغاِم ، فهذا التقسيُم 
يعَتبر تمهيدًا إلى باِب اإلدغاِم . وهذا الباُب نتحدُث فيه عن المثلين والمتقاربين والمتجانسين 

 والمتباعدين .
تلتقي الحروُف ، وهذه الحروُف إذا التَقْت خطًا ولفظًا أو خطًا فقط ، فال يخرُج في الكلماِت 

الحرفاِن الملتقياِن عن كونهما أحَد هذه األنواِع ؛ إما أن يكونا مثلين ، والمثالُن هما المتِحداِن 
هما في المخَرِج والصفِة ؛ مخرُجهما واحٌد ـ وقد تكلَّمنا عن المخارِج في درٍس خاٍص ـ وصفتُ 

واحدٌة ـ وقد تكلَّمنا عن الصفاِت في درٍس خاٍص ـ فإذا اتََّحَد المخرُج واتحَدِت الصفُة فالحرُف 
واحٌد ، فإذا التقى حرٌف مع حرٍف آخَر متَّحدًا معه في المخرِج والصفِة ُنسم يهما ِمثَلْيِن ، وأما إذا 

لحرفيِن متجاِنَسيِن ؛ المخرُج واحٌد ات حدا في المخَرِج واخَتلفا في الصفِة فإننا نسم ي هذيِن ا
والصفاُت أو بعُض الصفاِت مختلفٌة ، نسم ي هذيِن الحرَفيِن متجاِنسيِن . وأما إذا كانا متقاِرَبين 

في المخرِج والصفِة ، أو في أحِدهما ، يعني : هناَك تقارٌب في المخرِج أو تقارٌب في الصفِة 
. أما إذا كانا متباِعَدْيِن في المخرِج سواٌء اخَتلفا في الصفِة أو  فهذاِن الحرفاِن نسم يهما متقاِرَبْينِ 

 ات فقا فهما متباعداِن .
 إذًا ، عرفنا ما هما المثالِن وما هما المتجانساِن وما هما المتقارباِن وما هما المتباعداِن .

جهِة الحركاِت ؛  أيضًا ، ينَقِسُم اللقاُء بيَن الحرفيِن إلى أقساٍم ثالثٍة إذا نظرنا لهما من
َك الثاني ، ويسم ى ) كبيرًا ( إذا  فيسم ى اللقاُء األوُل بينهما ) صغيرًا ( إذا سكَن األوُل وتحرَّ

َك الحرفاِن ، ويسَمى ) مطلقًا ( إذا تحرَك األوُل وسكَن الثاني .  تحرَّ
 لتجويِد .وكما ذكرنا ؛ هذا التقسيُم نحتاُجه فيما يأتي ، فهو ليَس حقيقًة من قواِعِد ا

 نضِرُب أمثلًة : 
ْهُه  بالنسبِة للِمثَلين : مثاُل اللقاِء الصغيِر : قوُله تعالى :   ، ومثاُل الكبيِر : ُنَوجِ 

ُكُم   . ُتْتلى  ، ومثاُل المطلِق :  َمناِسكُّ
ْهُه ( : الهاُء الَتَقْت مع مثِلها وهي الهاُء ، فاألوُل ساكٌن و  الثاني فالمثاُل األوُل ) نوجِ 

ٌك .  متحرِ 
ُكم ( : الكاُف الَتَقْت مع الكاِف ، واألوُل ساكٌن والثاني متحرٌك .  والكبيُر ) مناِسكُّ
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والمطلُق ) تتلى ( الَتَقْت التاُء مع التاِء ، األولى ساكنٌة والثانية متحركٌة ، هذا في المثلين 
. 

، الطاُء الَتَقْت مع التاِء ، المخرُج واحٌد  َأَحْطُت  وبالنسبِة للمتجاِنَسْيِن ؛ مثاُل الصغيِر : 
 والصفاُت مختلفٌة ، واألوُل ساكٌن والثاني متحرٌك .

 ، الالُم مفتوحٌة والراُء مفتوحٌة .  قاَل ربَُّك  ومثاُل الكبيِر : 
 الياُء مفتوحٌة والشيُن ساكنٌة .  يشكر  والمطَلُق : 

ُكم   وبالنسبة للمتقاِرَبين ؛ مثاُل الصغيِر : القاُف الَتَقت مع الكاِف ، واألوُل  ألم نْخُلق 
 ساكٌن والثاني متحرٌك . 

 ، الداُل مَع السيِن وكالهما متحرٌك . عدَد سنين  ومثاُل الكبيِر : 
 ، األوُل متحرٌك والثاني ساكٌن .  يضلل  وبالنسبة للمطلِق : 

 ، التاُء متحركٌة والحاُء ساكنٌة . تحِملوَن  أما المتباعداِن ؛ فمثاُل الصغيِر : 
كٌة والثاُء متحركٌة . َحثيثًا  وأما الكبيُر :   ، الحاُء متحرِ 
 ، القاُف متحركٌة والواُو ساكنٌة . قوٌم  والمطلُق : 

مِة وندخُل في اإلدغاِم .  انتهينا من هذه المقدِ 
؛ فإن سَبَب اإلدغاِم : إما اتحاُد  اإلدغاُم عالقُته بهذِه األموِر التي ذكرناها عالقٌة وطيدةٌ 

المخَرِج ، أو اتحاُد الصفِة ، أو ُقرُب المخرِج . المهمُّ وجوُد قرٍب وعالقٍة بيَن الحرفيِن ، فيَتَسبَُّب 
 ذلَك في إدغاِم أحِدهما في اآلَخِر . 

ْثنا عن اإلدغاِم وقلنا : إنه إدغاُم حرٍف في حرٍف ؛ الحرُف األوُل يدُخلُ  في الحرِف  وقد تحدَّ
دًا .  ُُ الثاني وُينَطُق به مشد   الثاني بحيُث يصيراِن حرفًا واحدًا وهو الحرَف

وسبَق الحديُث عن بعِض أنواِع اإلدغاِم في أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن ، وفي أحكاِم 
 الميِم ، وفي أحكاِم الالِم الساكنِة . 

 لٍ  .ونحن هنا نتكلَُّم عن اإلدغاِم كَدرٍس مسَتقِ 
 فاإلدغاُم ينَقِسُم إلى ِقسَمْيِن : إدغاٍم صغيٍر ، وإدغاٍم كبيٍر .

َك الثاني كما ذكرنا اآلن .   بالنسبِة لإلدغاِم الصغيِر : هو ما َسَكَن فيه الحرُف األوُل وتحرَّ
ُد أن نقِلَب الحرَف األوَل من جن َي إدغامًا صغيرًا ؟ ألن العمَل فيه قليٌل ؛ مجرَّ ِس لماذا ُسمِ 

 الثاني وندِغَمه فيه .
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َنه ، بخالِف  أما الثاني فهو جاهٌز لنا ، والحرُف األوُل ساكٌن أصاًل ال نحتاج أن نَسكِ 
َك الثاني فنحتاُج في اإلدغاِم الكبيِر إلى عمٍل زائٍد  ك فيه األوُل وتحرَّ اإلدغاِم الكبيِر : فإنه ما تحرَّ

 ِل .، فيحتاُج منا عماًل زائدًا وهو تسكيُن األو
الذي يعنينا : اإلدغاُم الصغيُر . وينَقِسُم إلى إدغاٍم كامٍل : وفيه يذهُب الحرُف ذاتًا وصفًة ، 

 يعني : يزوُل الحرُف ذاُته وِصَفُته .
، لما نقوُل ) ِملَّ (  ِمْن لَُّدن ا  ومثاُل ذلَك : إدغاُم النوِن الساكنِة في الالِم ، فنقوُل : 

دٍة النوُن ذهَبت ذاتًا وِص  َلْت لالٍم ، وأصبَح النطُق بالٍم مشدَّ فًة ال غنَة فيها وال أثَر لها ، وإنما تحوَّ
. 

القسُم الثاني من هذا اإلدغاِم ؛ وهو اإلدغاُم الناِقُص : وهو ذهاُب ذاِت الحرِف وإبقاُء 
، فهذا ؛ اإلدغاُم  َمْن يَّعَمْل  الصفِة ، وقد ذكرنا أمثلًة لذِلَك أيضًا في النوِن والتنويِن مثُل : 

 فيه ناقٌص ألن الغنَة التي هي صفُة النوِن باقيٌة . 
ومن ذلَك القسِم ما نذكُره اآلَن في إدغاِم المثَلين والمتقاربيِن والمتجانسين . فمثاًل : كلمة ) 

ْطُت ( نالحُظ أنها عنَد النطِق بها ال بدَّ أن ُنبِقَي صفَة الطاِء وهي االستعالُء ، فَنن طُق بتاٍء َفرَّ
تُّ ( ، هكذا  دٍة ويبقى أثُر االستعالِء في الطاِء ، هذا إدغاٌم ناقٌص ؛ وال يجوُز أن نقوَل ) َفرَّ مشدَّ

 بتاٍء مشددٍة ، هذا النطُق خطٌأ .
دٍة ؛ هذا النطُق خطٌأ ، ولكن ُندِغُم الطاَء في التاِء  وأيضًا ، ال يجوُز أن نقوَل بطاٍء مشدَّ

دٍة ، هذا بالنسبِة لإلدغاِم الكاِمِل واإلدغاِم ويبقى أثُر الطاِء وه و ِصفُة االستعالِء وَننِطُق بتاٍء مشدَّ
منا  الناقِص . أما بالنسبِة لإلدغاِم الصغيِر في المثَلْيِن والمتقاِربين والمتجانسين ، فنحُن قدَّ

َُ ؛  من أمثلِة اإلدغاِم الشرَح بمعنى المثلين والمتقاِربين والمتجانسين ألجِل هذا الدرِس . فمثاًل
ُكُم  في المثليِن :  َك الثاني فُأدِغَمِت الكاُف  ُنْدِركُّ ، الكاُف التَقْت مع الكاف وَسَكَن األوُل وتحرَّ

 في الكاِف .
كت الثانيُة  َقْد َدَخُلوا  كذلك في قوله تعالى :  الداُل التَقْت بالداِل وَسَكَنت األولى وتحرَّ

 فأدغمناهما . 
قالوا  قوُل : إذا الَتَقِت الواُو مع الواِو أو الياُء مع الياِء في نحِو قوِله تعالى : البعُض ي

، هل هذا من هذا الباِب ، نقول : ال ، ألنَّ الحرفاِن غيُر متماثلين  الذي يوسوس  ، أو  وهم 
يٌَّة مخَرُجها وِصفاتها تختلُف عن ال واِو المتحركِة في ) وهم أصاًل ؛ فإن الواَو في ) قالوا ( واٌو مدَّ
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( . إذًا ، هذا ليَس ِمن باِب المثليِن ، كذِلك ) الذي يوسوس ( ، الياُء األولى مديٌَّة ، والياُء 
كٌة ، ومخَرُج كلِ  واحدٍة منهما غيُر مخَرِج الثانيِة ، والصفاُت تختلُف فهما ليسا من  الثانيُة متحرِ 

أوَل المتقاربيِن في الثاني في اإلدغاِم الصغيِر ، وذلك مثُل  المثليِن ، أما في المتقاربيِن فُندِغمُ 
ْثنا عنها في أحكاِم الالِم الساكنِة ، فمثاًل نقوُل : )  قضيِة الالِم الشمسيِة والالِم القمريِة التي تحدَّ

 قوله : الشمُس ( الالُم أْدِغَمْت في الشيِن وذلك لقرِب المخَرِج . كذِلَك إدغاُم الالِم في الراِء في 
، الالُم أدِغَمْت في الراِء . كذلَك إدغاُم النوِن الساكنِة والتويِن في  قل ربِ  إم ا ُتِرَينِ  ما يوَعُدون 

 حروِف ) يرملون ( ما عدا النون ، ألنه من باِب المثَلْين ، وُيسَتثنى من ذلك قوُله تعالى : 
نوِن لطيفٌة فال يحُصُل اإلدغاُم . كذِلَك إدغاُم ، ألنه يوَجُد سكتٌة على هذه ال وِقيَل َمْن راٍق 

 ، هذه فيها وجهاِن :  ألم َنْخُلْقكُّم  القاِف الساكنِة في الكاِف نحو : 
دٍة ، وإما باإلدغاِم إدغامًا ناقصًا ، يعني :  إما القراءُة بإدغاٍم كامٍل ، يعني : بكاٍف مشدَّ

 ُم الكامُل أولى .إبقاَء صفِة االستعالِء في القاِف ، واإلدغا
أما اإلدغاُم في المتجاِنَسْين ، فمثاًل : إدغاُم ) إذ ( ، الذاُل الساكنُة التي فيها ُتدَغم في 

 ، هذه تدَغُم إدغامًا كاماًل . إْذ َظَلموا  حرٍف وهو ) الظاُء ( في : 
، الداُل  َحَصدتُّم  لَك ، كذ َقْد َتَبيََّن  و) الداُل الساكنُة ( ُتدَغم في ) التاء ( في كلمة : 

 تدَغم في التاِء إدغامًا تامًا .
َعَوا هللَا  أيضًا ، ) تاُء التأنيِث الساكنُة ( تدَغُم في ) الدال ( في قوِله تعالى :  فلما أْثَقَلت دَّ

 . دًة  تزوُل التاُء تمامًا وُتصِبُح دااًل مشدَّ
عَوُتكما  أيضًا :   .قالْت طائفٌة   . كذلك قوُله: ُأِجيَبت دَّ

 هذه األمثلُة للتاِء الساكنِة إذا أدِغَمْت في الداِل أو في الطاِء . 
ُل إلى  َيْلَهث ذَِّلَك  كذلك في قوله تعالى :  أدِغَمْت الثاُء الساكنُة في الذاِل فالثاُء تتَحوَّ

 ذاٍل .
 في الميِم .الباُء الساكنُة تدَغم  ارَكب مََّعنا  أيضًا ، في قوله تعالى : 

 هذا كلُّه الذي ذكرناه إدغاٌم كامٌل . 
بَسطتُّ ـ  ، الطاُء في التاِء ،  َأَحطتُّ  أما أمثلُة اإلدغاِم الناقِص ففي نحِو قوله تعالى : 

طتُّم  دِة ، وال ننِطُق بطاٍء  فرَّ ، نالِحُظ أن صفَة الطاِء باقيٌة وهي االستعالُء ، فال ننِطُق بتاٍء مشدَّ
 دة .مشدَّ 
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 ةالمحاضرة الخامسة عشر 
 ـ درٌس في بعِض األموِر الدقيقِة في أموِر التجويِد :

 هذه األموُر هي : الروُم واإلشماُم واالختالُس واإلمالُة .
ْوُم : نوٌع من أنواِع الوقِف ، وطريقٌة ِمن طُرِق الوقِف على الكلمِة ، والمراُد منه : 1 ـ الرَّ

نَد الوقِف على الحرِف المرفوِع أو المضموِم ، أو الحرِف المجروِر أو اإلتياُن بُثُلِث الحركِة ع
 المكسوِر . 

ْضنا لشيٍء من ذلَك  وثلُث الحركِة درها قليٌل بحيُث يسَمُعها القريُب دوَن البعيِد . وقد تعرَّ
 عنَدما قلنا : والروُم كالوصِل .
ِل . فمثاًل :  إذا وَقْفنا على راٍء إذا وقَف القارُئ بالروِم على الكلمِة فحكُمها حكُم الوص

مكسورٍة فستكوُن مرقَّقًة ، وال ُينَظُر لكوِنها أصَبَحْت ساكنًة عنَد الوقِف ؛ ألننا لم نِقْف بالسكوِن 
ْوِم نقول :    الحمُد هلِل ربِ  العالمين وإنما َنِقُف بجزٍء من الكسرِة ، فإذا قرأنا في الفاتحِة بالرَّ

وُم في المكسوِر والمجروِر والمرفوِع والمضموِم ، هنا : ال روَم لم اذا ؟ ألن النوَن مفتوحٌة ، والرَّ
نالِحُظ في كلمِة ) الرحيم ( ُكِسَرِت الميُم ثلَث كسَرٍة ، وكذلك كلمة  الرحمِن الرحيِم  ثم نقوُل : 

نستعيُن ( ضمُة النوِن ُتكَسُر النوُن ثلَث كسرٍة ، وكذلَك )   مالِك يوِم الديِن  ) الدين ( في : 
 ثلث ضمة ألن هذه كلها يجوز فيها الروم .

الشفتيِن بعَد تسكيِن الحرِف المضموِم أو المرفوِع . يعني : في حاِل  ضمأما اإلشماُم : فهو 
الوقِف نقُف بالسكوِن ثم نضمُّ الشفتيِن بعَد التسكيِن . وضاِبُط اإلشماِم أنه يراه المبصُر وال يراه 

صِر ، وليَس له أثٌر في النطِق ، وإنما هو إشارٌة إلى حركِة الحرِف األخيِر إذا كان غيُر المب
 مضمومًا أو مرفوعًا . 

 واإلشماُم ال يأتي إال عنَد الوقِف ما عدا في كلمٍة واحدٍة هي كلمُة : ) َتْأَمنن ا ( في قوِله : 
نا ( النوُن فيها مشددٌة ، وأصُلها تأَمُننا متأ ، فكلمُة ) ن ا على يوسف الوا يا أبانا ما َلَك ال َتْأمَ ق

، وأْدِغَمِت النوُن في النوِن ، وهي بنوٍن واحدٍة في رسِم المصحِف ، فعنَدما ننطُق بالنوِن 
المشددِة ستكون النوُن األولى ساكنًة والنوُن الثانيُة مفتوحًة ، فعنَدما ننِطُق بالنوِن األولى علينا 

رًة إلى أن أصَلها مضمومٌة . وكما ُتالحظوَن ال يظَهر لذِلَك أثُر في النطِق ، أن نضمَّ الشفتيِن إشا
 وهذه الكلمُة تؤَخُذ مباشرًة من األفواِه حتى يراها الطالُب .
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وُم وهذا هو اإلشماُم .  هذا هو الرَّ
وال ـ مالحظاٌت عن الروِم واإلشماِم : ال يأتي الروُم وال اإلشماُم في المفتوِح والمنصوِب ، 

يأتي أيضًا في هاِء التأنيِث ، أما في هاِء الضميِر ؛فإذا  ُوِقَف على هاِء الضميِر يجوز فيها 
 اإلشماُم والروُم ، إال إذا وقَع قبَلها كسٌر أو ياٌء أو ضمٌّ أو واٌو .

أيضًا ، ال يأتي اإلشماُم والروُم في الحركِة العارضِة ، يعني : في الحركِة غيِر األصليِة ، 
، إذا وقفنا على ) قم ( نقُف بالسكوِن فقط وال نستطيُع أن  ُقِم الليَل  نحِو قوِله تعالى :  في

 نقَف بالروِم ، ألن الميَم ُكِسَرت بالتقاِء مع الالِم في كلمِة الليِل ، فالكسرُة غيُر أصليٍة .
لسكوِن ، وال يصحُّ فيها إذا وقْفنا نقف على رأْوا با وَرَأُوا العذاَب  كذلَك في قوله تعالى : 

 اللتقاٍء بالالِم في كلمِة العذاِب ، وكذلك في قوِله تعالى : لالروُم وال اإلشماُم ؛ ألنها ُضمَّْت 
 فالكسرُة فيها أيضًا غيُر أصليِة . َحيَنِئٍذ ـ ويومِئٍذ 

 قبَل ذِلَك . النوُع الثالُث الذي نتحدث عنه : هو االختالُس ، وهذا جديٌد لم نذُكْر عنه شيئاً 
واالختالُس : يسم ى أيضَا اإلخفاُء والمراُد منه أيضًا : اإلتياُن بُثُلَثِي الحَركِة . ولم َيِرْد إال 

في سورِة يوسف ؛ فإن الوجَه الثاني للنطِق  َتأَمن ا  في كلمٍة واحدٍة في القرآٍن ، هي كلمُة 
قالوا يا  لثي الضمِة للنوِن األولى ، فنقوُل : بهذه الكلمِة هو النطُق باالختالِس ، يعني ننِطُق بث

، وال يكوُن في هذِه الحالِة إدغاٌم ، وإنما تظهُر النوُن األولى  نا على يوسف أبانا ماَلَك التأمن
 باالختالِس . 

 األمُر الرابُع الذي نتكلَّم عنه هو : اإلمالة : 
؛ فإن اإلماَلَة لم تأِت إال في كلمٍة واحدٍة وقد ذكرنا شيئًا عنها عنَد حديِثنا عن أحكاِم الراِء 

، وهي كلمُة )َمجراها ( في سورِة هوٍد ، ُتنَطُق ) َمجِريها ( . واإلمالُة : هي أن َنْنُحَو بالفتَحِة 
 نحَو الكسرِة ، وباألِلِف نحَو الياِء .

 هذه هي الكلمُة الوحيدُة التي فيها اإلمالُة في قراءة حفٍص .
 

  آخَر وهو : ميم الجمع . ننتقُل إلى درسِ 
وهي ميٌم زائدٌة عن بنيِة الكِلَمِة ، وهي تدلُّ على جمِع المذكِر ، ولم تأِت إال بعَد أربعِة 

 أحرٍف : 
 ـ ) كاف الخطاب ( ، نحو : ) عليكم ( .1
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 ـ الهاُء ، نحو : ) منهم ( .2
 ـ التاُء نحو : ) ضربتم ( .3
 ـ الهمزُة في كلمة ) هاؤم ( .4

الميُم لها ثالُث حاالٍت وكلُّها واضحٌة في رسِم المصَحِف وضبِطه ، يعني : القاعدُة وهذه 
 فيها سهلٌة ، ونحن نذكُرها ألجِل َضْبِط المعلوماِت :

ٌك فهي ساكنٌة وصاًل ووقفًا ، نحو : 1  . منهم طائفة  ـ إذا وقَع بعَدها متحرِ 
ُن في حالِة الوقِف في نحِو ـ إذا َوَقَع بعَد الميِم ساكٌن فهَي ُتَضمُّ ف2 ي حالِة الَوصِل وتسكَّ

ُن  بهم األسباب  قوِله تعالى :  ، نالحُظ أنها مضمومٌة  وإذا وقفنا عليها نقوُل : ) بهْم ( فُتَسكَّ
. 

ـ أن يتَِّصَل بها ضميٌر ، فُتَضمُّ وتوصُل بواٍو في اللفِظ والخطِ  في الوصِل والوقِف ، وذلك 3
، فإنها جاءْت بعَد الكاِف في كلمِة ) فأسقيناكم ( وُوِصَلْت بواٍو  َفَأْسَقْيناُكموه  في نحو قوله : 

في اللفِظ والخطِ  وَثبَت ذلَك في حاَلَتِي الوقِف والوصِل وُنِطَق بها بعَدها ، فنالِحُظ كما ذكرُت أن 
 هللا تعالى .هذه األحكاَم واضحٌة في رسِم وضبِط المصَحِف ، وليَس فيها إشكاٌل إن شاء 
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 ةالمحاضرة السادسة عشر 
كُت واالبتداُء :  الوقُف والقطُع والسَّ

ـ ونعني بكلمِة ) الوقِف ( : قطَع الصوِت بعَد انتهاء الكلمِة بَزَمٍن يسيٍر يتنفَُّس فيه القارُئ 
 َنَفسًا ويكِمُل قراءَته بعَد بنيَِّة استئناِف القراءِة . يعني : أثناَء القراءِة يقُف عنَد كلمٍة لكي يأخذُ 

 ذِلَك .
 وينَقِسُم الوقُف ثالثَة أقساِم : 

ـ وقٌف اختباريُّ ـ بالباء ـ : يعني ُيوقُف عليه القارُئ الختبارِه هْل هو يعِرُف الرسَم 1
 العثمانيَّ أم ال . 

خِر بالتاِء فمثاًل : هناَك بعُض الكلماِت مكتوبٌة بالتاِء المفتوحِة وُتكَتُب في البعِض اآل
المربوطِة ، مثل كلمة : ) امرأة ( ، فهذهالكلمُة جاءْت في بعِض المواضِع بالتاِء المفتوحِة وفي 
بعِضها بالتاِء المربوطِة ، فيوقُف القارُئ عليها من باِب االختباِر لمعرفِة هل يعرُف ذلَك أم ال ؟ 

 َأ ِمن مكاٍن يصلُح االبتداُء به .فهذا الوقُف جائٌز بشرِط أن يعوَد القارُئ مرًة أخرى ويبد
ٌة أو 2 ـ وقٌف اضطراريٌّ : يعني ُيضَطرُّ إليه القارُئ في حالِة انقطاِع َنَفِسه أو إذا جاءْته كحَّ

 َعَطَس أو نحو ذلك . فهذا ال حرَج فيه وعليه أن يرجَع فيبدَأ بما يصُلح االبتداُء به .
االختياريُّ : يعني : الذي يكوُن باختياِر القارِئ  ـ وهو النوُع الذي نريُده هنا ، وهو الوقفُ 3

 ويتعمَُّده للوقوِف . وهذا ينَقِسُم إلى أقساٍم :
أواًل : الوقُف التامُّ : وهو الوقُف على كالٍم تمَّ معناه وال يتعلَُّق بما يأتي بعَده . وهذا يحُسُن 

 الوقُف عليه ويحُسن االبتداُء بما بعَده . 
لكافي : وهو أن يقَف القارُئ على كالٍم تمَّ معناه ، ويتعلُق بما بعَده من ثانيًا : الوقُف ا

جهِة المعنى فقط ، ليَس من جهِة اللفِظ . يعني : من ناحيِة اإلعراِب ونحِو ذلك ، فهذا مثُل 
 الوقِف التامِ  يحُسُن الوقُف عليه ويحسُن االبتداُء بما بعَده . 

وقُف على كالٍم تمَّ معناه ولكنه متعلٌق بما بعَده لفظًا ومعنَى ثالثًا : الوقُف الحَسُن : وهو ال
. يعني : هناَك عالقٌة في المعنى بما بعَده وكذِلَك في اإلعراِب . يعني : أن يقَف على موصوٍف 
وما بعَده صفٌة له ، فهذا يحُسُن الوقُف عليه وال يحسُن االبتداُء به إال إذا كاَن رأَس آيٍة فيحُسُن 
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كان  اُء بما بعَده ؛ ألن الوقَف على رؤوِس اآلِي سنٌة كما ثبَت عن أم سلمَة أن النبيَّ االبتد
 يقطُع قراءَته آيًة آيًة .

رابعًا : وقٌف قبيٌح : وهذا يجُب علينا أن نْنَتِبَه له ، ألن بعَض أنواِعِه خطيٌر جدًا ، والوقُف 
ال يعطي معنًى تامًا مقبواًل ، وإنما يبقى المعنى القبيُح هو الوقُف على ما لم يتمَّ معناه . يعني : 

 غير واضٍح ، وتحَته ثالثُة أنواٍع :
 . بسِم هللا  ـ ما لم يِفْد معنًى كما ذكرنا : مثُل الوقِف على كلمِة باسِم ، من قوِله : 1
 :  ـ أن يفيَد معنًى غيَر المعنى المراِد : مثل أن نقَف على كلمِة الصالِة من قوله تعالى2

؛ فإذا َوَقَف القارُئ على كلمِة ) الصالِة ( أصَبَح المعنى : النهي  ال تقربوا الصالَة وأنتم سكارى 
عن الصالِة ، وهذا غيُر المعنى المراِد ، فهذا حكُمه أنه ال يجوُز الوقُف عليه وال االبتداُء بما 

 بعَده .
ذا النوُع هو النوُع الخطيُر الذي نكلِ ُمكم ـ ما أفَسَد المعنى تمامًا مَع القبِح الشديِد : وه3 

فُبِهَت الذي كفَر وهللُا ال يهدي القوَم  عنه ، مثُل أن تقَف على لفِظ الجاللِة من قوِله تعالى : 
، فإذا وَقفنا على كلمِة ) وهللا ( أصَبَحْت معطوفًة على كلمة ) الذي كفَر( ، وهذا إذا الظالمين 

والعياُذ باهلل ، وال يجوُز للقارِئ أن يقَف عليه وال أن يبتدَئ بما بعَده . أو نحَو  تعمََّده القارُئ َكَفرَ 
 ، إذا وقَف على كلمة ) ال إله ( فالحكُم كساِبِقه . فاعَلْم أنه ال إلَه إال هللا  قوِله تعالى : 

 إذًا تكلَّمنا عن الوقِف وأقساِمه ، واآلن نتكلَُّم عن الَقطِع .
االنتهاُء من القراءِة تمامًا ، وال يكوُن ذلَك إال على رأِس آيٍة . يعني : ال  ـ القطُع : هو

 ينتهي القارُئ من القراءِة في وَسِط آيٍة ، وإنما ينتهي عنَد رأِس آيٍة . 
ومن آداِبه أن يكوَن على رأِس آيٍة ال تتعلَُّق بما بعدها ال في اللفِظ وال في المعنى ، ويقُبُح 

 اءَة عنَد رأِس آيٍة تتعلَُّق بما بعَدها لفظًا ومعنًى . أن ينِهَي القر 
فال ينهي  فويٌل للمصليَن  مثال : ال يجوُز للقارِئ أن ينهَي القراءَة عنَد قوله تعالى : 

 القراءَة هاهنا .
بين إنهاِء القراءِة وبيَن الوقِف ، فالوقُف يجوُز أن تقَف ، للفرق وأريُد أن تنَتبهوا هنا 

، هذا ال إشكاَل فيه ، ولكن ال يجوُز فويُل للمصليَن ، الذيَن هم عن صالِتهم ساهوَن   فتقول :
، ثم ُتنهي قراءَتَك وتنصِرَف ؛ ألنَك وقفَت عنَد آيٍة متعلِ قٍة بما  فويٌل للمصل ين  لَك أن تقوَل : 

 الوقف .  بعَدها وقطعَت القراءَة تمامًا . إذًا ، المحظوُر هو قطُع القراءِة وليَس 
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 ـ النوع الثالث وهو السكت ، تكلمنا عن الوقف والقطع واآلن نتكلم عن السكت :
كُت : عبارٌة عن قطِع الصوِت زمنًا يسيرًا دوَن تنفٍُّس ، بنيِة العودِة إلى القراءِة في  السَّ

ًة في الحاِل ، الحاِل ، يعني : تسُكُت سكتًة لطيفًة على الكلمِة وأنَت تنوي أن تعوَد للقراءِة مباشر 
 وال يكوُن السكُت إال في حاَلِة الوصِل . 

ر بفْرِد  يناُه من أفواِه القراِء ، قدُره حركٌة واحدٌة ، فالسكُت عبارٌة عن لحظٍة تقدَّ وحسَب ما تلقَّ
 اإلصبِع أو بثْنِي اإلصبِع . 

ن طريِق وللسكِت مواضُع ستٌة في القرآِن ، يعني : السكُت في قراءِة حفٍص عن عاصٍم م
 الشاطبيِة ، في مواضَع ستٍة ال سابَع لها في القرآن : 

أواًل : على األلِف المبَدلِة من التنويِن في كلمِة ) عوجا ( من قوِله تعالى في سورِة الكهِف 
 :  الحمد لِِل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . 

قالوا يا ويلنا من بعثنا من  في سورِة يس :  ثانيًا : على ألِف ) مرقدنا ( من قوِله تعالى
 . نسكُت سكتًة لطيفًة على األِلِف . مرقدنا هذا 

، ونالِحُظ  وقيَل َمن راق  ثالثًا : على نوِن ) َمْن ( في قوله تعالى من سورة القيامة : 
 بيَن النوِن والراِء .هنا أنه ال إدغاَم في الراِء ، فال ندِغُم النوَن في الراِء ألنَّ السكَت حاَل 

كال َبْل راَن على قلوِبهم ما  رابعًا : على الِم ) بل ( في قوله تعالى من سورة المطففين : 
 ، وهنا السكُت أيضًا حاَل بيَن الِم بْل وبيَن الراِء فال إدغاَم . كانوا يكسبون 

: ال بدَّ من السكِت لمن  هذه األربعُة مواضَع السكُت فيها في حاِل الوصِل باالتِ فاِق ، يعني
يقرُأ قراءَة حفٍص عن عاصٍم ِمن طريِق الشاطبيِة خامسًا : وفيه وجهاِن ؛ يمكُن السكُت ، ويمكُن 

عدُم السكِت ، والسكُت أولى ، وذلك على الهاء من كلمِة ) ماليه ( في قوله تعالى من سورة 
 .  ما أغنى عني ماِلَيْه َهَلَك عني سلطاِنَيْه  الحاقة : 

 وأما الوجُه اآلخُر فهو اإلدغاُم .
سادسًا : الوقف على َكِلَمِة ) عليم ( في آِخِر سورِة األنفاِل ، عنَد وصِلها بسورِة براءة . 
وهذا لم نقرْأ به ، ولكن ذكرناه للقاعدِة . وهذا وجٌه من أوُجِه الَوْصِل بيَن سورِة األنفاِل وسورِة 

 القراِء . براءَة ، ولم نقرْأ بذِلَك على
 هذه هي أحكاُم السكِت .

 إذًا ، تكلَّْمنا عن الوقِف والَقطِع والسكِت ، وبِقَي أن نتكلَم عن االبتداِء .
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 ةالمحاضرة السابعة عشر 
ـ االبتداُء في القراءِة معناه : الشروُع فيها بعَد وقٍف أو َقطٍع . وقْد ذكْرنا الفرَق بيَن الوقِف 

كوُن فترًة يسيرًة والنيُة أن يستأِنَف القارُئ القراءَة في الحاِل ، وأما القطُع والقطِع ؛ فإنَّ الوقَف ي
 فإنهاُء القراءِة تمامًا .

فإذا كاَن االبتداُء بعَد َوقٍف ال ُيَبْسِمُل وال َيستعيُذ ، وإنما ُيِتمُّ قراءَته مْسَترِساًل ، أما إن كاَن 
ُل إذا كاَن في بدايِة السورِة ما عدا سورَة براءة كما ذكرنا االبتداُء بعَد قطٍع فإنه يستعيُذ ثم ُيبْسمِ 

لكم في بدايِة الدورِة ، وأما إذا كان في وَسِط سورٍة فهو يستعيُذ ويخيَُّر بالبسملِة ، واألولى أن 
 يبسِمَل . 

ْمنا في أنواِع الوقِف ؛ هناَك الوقُف التامُّ   واالبتداُء متفرِ ٌع على الوقِف ، يعني : كما قدَّ
والوقُف الحسُن ونحُو ذلَك ، وبيَّنا أن االبتداَء متفرٌع على ذلَك ؛ فال يجوُز للقارِئ أن يبدَأ بكالٍم 
تعلََّق بما قبَله ألن ذلَك ال يبيِ ُن المعنى المراَد بل ُيحِدُث لْبسًا في المعنى ، حتى لو كاَن ذلَك في 

 راءَة ثم يأتي في يوٍم يبدُأ فيقوُل : بدايِة ربٍع أو جزٍء ؛ فإذا كان الشخُص قد قطَع الق
كما يفعُل بعُض القراِء عنَدما يبدُأ بالجزِء الخامِس  والمحصناُت من النساِء إال ما مَلَكْت أيماُنكم 

اآلية ، ويسَتِمرُّ . فهذا العطُف  والمحصناُت من النساِء  في صالِة التراويِح فيبدُأ ويقوُل : 
 شيئًا ؛ ألن هذا الكالَم مرتِبٌط بما قبَله . وكذِلَك أن يبدَأ ِمن سورِة على أي شيٍء ؟ لم َنفَهمْ 

، لم نفَهْم كذلَك ما  وما أبرِ ُئ نفسي إن النفَس ألمارٌة بالسوِء  يوسف في يوٍم جديٍد ويقول : 
 المراَد من الكالِم ؛ ألن هذا معطوٌف ومتعلِ ٌق بما قبَله. 

يقطَع القراءَة عنَد هذه المواِضِع ، بل يكِمُل حتى يقَطَع  وينبغي على القارِئ أيضًا أن ال
 على معنًى تامٍ  .

وتحديُد هذه األرباِع واألجزاِء اجتهاٌد محٌض وليَس عليه أيُّ دليٍل شرعيِ  ، فالذي على 
 ا . القارِئ أن ُيكِمَل قراءَته حتى يقَف على معنًى كامٍل وال يبدُأ بجزٍء متعلِ ٍق بما قبَله كما ذكرن

ـ بقَيْت بعُض المالحظاِت في ضبِط المصَحِف : اهتمَّ علماُء الضبِط بوضِع عالماٍت تتعلَُّق 
ِته تيسيرًا على  بالوقِف واالبتداِء بالنظِر إلى المعنى ، وما ذكرناه من صحِة الوقِف وعَدِم ِصحَّ

 القارِئ ، ومن هذه العالماِت : 
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والمراُد أن الوصَل أولى ، يعني : أن الوصَل في  ـ وضُعوا عالمًة صغيرًة تسم ى ) صلى ( ،
 هذا الموِضِع المعنى فيه أكَمُل وأتمُّ ، 

ـ وهناك عالمٌة صغيرٌة مثُل ) صلى ( هي ) قلى ( ، وهذه العالمُة تعني أن الوقَف هنا 
 أولى ، فإذا وقَف القارُئ كان المعنى أكمَل وأتمَّ .

معناها أن الوقَف هنا جائٌز ،  يعني : مستوَي ـ وهناك عالمُة ) ج ( صغيرٌة توضُع ، 
 الطَرَفْيِن ؛ إذا وقفَت فالمعنى َطيِ ٌب وإذا وصلَت كذلك فالمعنى أيضًا طيٌب ، نفُس المستوى .

ـ وهناك من العالماِت في بعِض المصاحِف ) ط ( ، يعني : وقٌف طيٌب كذِلَك تشاِبُه عالمَة 
 الجيِم في المصاحِف المشهورِة .

لك من عالماِت الوقِف ) م ( صغيرٌة ، وهذه تعني أن الوقَف هنا الزٌم ، يعني : ال بدَّ ـ كذ
 من الوقِف وإال اخَتَلط المعنى على القارِئ ، وقد أشرنا إلى ذلك .

ـ أيضًا من العالماِت ، هناك ثالُث نقاٍط صغيرٍة توَضُع في مكاٍن وبعَدها بكلمٍة أو كلمتيِن 
سميه أهُل العلِم وقُف التعانِق ، يعني : إذا وقَف القارُئ على الموضِع توضُع نقاٌط أخرى ، ي

األوِل فال يقُف على الثاني ، وإذا وقَف على الثاني فال يقُف على األوِل ، وذلَك نحُو قوِله تعالى 
 :  ذلَك الكتاُب ال ريَب فيه هدًى للمتقين قاِط ، نالِحُظ أن على كلمِة ) ال ريَب ( يوجُد ثالُث ن

 ثم على كلمِة ) فيه ( يوجُد ثالُث نقاٍط ، فخطٌأ أن َتِقَف على الموِضعيِن .
ـ هناك أيضًا عالمٌة للوقِف الممنوِع ، يعني : ال تِقْف ، وهذه العالمُة ) ال ( صغيرٌة على 

 بعِض الكلماِت ، معناها : ال تِقْف هنا حتى ال تحدث التباسًا على الساِمِع ،
 أنه إذا ُوِجَدْت ) ال ( على رأِس آيٍة فإن المراَد : ال تقَطْع وليَس المراُد ال ويالَحُظ مالحظةً 
، نجُد هنا في بعِض  فويٌل للمصليَن ، الذيَن هم عن صالتهم ساهون  تقْف ، كما في قوِله : 

 المصاحِف عالمَة ) ال ( ، وإنما الوقُف جائٌز وال إشكاَل فيه .
 
 

 ـ الهمزة في القرآن :
 مزُة ذكرنا مخَرجها في مخارِج الحروِف ، وبي نا أنها تخُرُج من الحلِق .اله

ٌق إال في كلماٍت مخصوصٍة . ومحقٌق يعني : يخُرج من مخَرِجه  والهمُز في القرآِن محقَّ
 ويأخُذ جميَع ِصفاِته ، إال في كلماٍت مخصوصٍة ذكرنا بعَضها في أحكاِم المِد . 
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آهلل ء في سورِة يونس و  آلن ءا في سورة األنعام و  ن آذكريء وهذه الكلماُت هي : 
 . في سورِة يونس والنمل 

 هذه الكلماُت فيها وجهاِن : 
ِل كما  الوجُه األوُل : الوجُه الطويُل ؛ ستُّ حركاٍت ، وهو ِمن باِب المدِ  الالِزم الَكِلِميِ  المثقَّ

 بيَّنا في أحكاِم المِد .
وجُه اآلَخُر فيكون بَتسهيِل الهمزِة . وتسهيُل الهمزِة : هو أن ُتنَطَق الوجه الثاني : أما ال

ٍة وال  بيَن الهمزِة واألِلِف ، نريُد االنتباَه لذلَك ألن البعَض ينطُقها هاًء ، فال ُتنَطُق بهمزٍة محققَّ
 َن بين .تنطُق ألٌف تام ة ، ويحَذَر أن تنطَق بالهاِء ، فإذًا ؛ الحكُم أن تنطَق بالتسهيِل بي

هناك كلمٌة أيضَا حكُم الهمزِة فيها التسهيُل ، وهي الكلمُة التي قلُت إنها قد خالَف حفٌص 
َلْت ،  أءعجمي  فيها قاعدَته في بقيِة القرآِن جمعًا بيَن اللغَتين ، وهي كلمُة  في سورِة فصِ 

الثانية ، فهذه الهمزُة  فهذه الكلمُة ليَس لحفٍص فيها ِمن طريِق الشاطبيِة إال تسهيَل الهمزةِ 
ُل بيَن بين ، يعني : بيَن الهمزِة وبيَن األلِف .   الثانيُة تسهَّ

وقد وضَع علماُء الضبِط على هذه الهمزِة أو صورِة الهمزِة التي هي األلف دائرًة سوداَء 
 صغيرًة لإلشارِة إلى تسهيِلها بيَن بين في المصحِف .

 الوصِل .  ـ وهناك نوٌع من الهمِز يسم ى همزَ 
ِل بالنطِق بهذا  وهمزُة الوصِل : همزٌة زائدُة ُأِتَي بها في أوِل الكلمِة الساِكِن أولها للتوصُّ

ٍك ؛ فإذا  الساكِن . ونحُن نعَلُم القاعدَة في اللغِة العربيِة أننا ال نبدُأ بساكٍن وال نقُف على متحرِ 
وِم واإلشماِم كما فص   لنا ، وإذا ابتدأنا ال نستطيُع أن نبدَأ بالساِكِن ، وقْفنا نقُف بالسكوِن أو الرَّ

فإذا كانت الكلمُة تبدأ بساكٍن فكيف نبتدُئ بها ؟ نأتي بهمزٍة تسم ى همزَة الوصِل ، وهذه الهمزُة 
تسقُط في حاِل الوصِل بما قبَلها وال تثبُت إال في حاِل االبتداِء فقط ، وتقع هذه الهمزُة في الحرِف 

 الفعِل ؛ فأما في الحرِف فهي لم تَقْع إال في ) أل ( التي تأتي للتعريِف . وفي االسِم وفي
والحكُم في هذه الهمزِة أننا إذا بدأنا بها نفَتُحها ، فمثال : إذا ُقلنا : ) علُم القرآِن ( ، 

َتُحها وال نالحُظ أن بعَد الميِم المفتوحِة الالَم الساكنَة مباشرًة ، وإذا ابتدأنا بكلمِة ) القرآن ( نف
 يجوُز أن نكِسَرها .

 فهمزُة ) أل ( عنَد االبتداِء بها ُتفَتُح . 
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هذا بالنسبِة لوقوِع همزِة الوصِل في الحرِف ، أما وقوُعها في االسِم فهي لم تقْع في 
 األسماِء إال في عشرِة أسماٍء في اللغِة العربيِة ، جاء منها في القرآِن سبعٌة . 

: ) ابن ـ ابنة ـ ابنتي ـ امرؤ ـ اثنا ـ اثنتا ـ امرأة ـ اسم ( ، هذه هذه السبعُة هي كلمة 
 الهمزاُت ساقطٌة عنَد الوصِل ، أما إذا ابتدأنا بها فحكُمها الكسُر .

فإن  ِبئَس االسُم الفسوُق بعَد اإليماِن  وهناك كلمٌة ننبِ ُه عليها ، وهي قوُله تعالى : 
ًأ فيقول : بئَس اإلسُم الفسوُق بتحقيِق الهمزِة ، وهذا خطٌأ ، كلمَة ) االسم ( البعُض ينطُقها خط

وإنما هي همزُة وصٍل ، وأما إذا ابتدأنا بكلمِة ) االسم ( نبدأ بها بوجهيِن : ) االسُم الفسوُق ( ، 
ُل أولى .  أو ) السُم الفسوُق ( والوجُه األوَّ

مصادِر األفعاِل الخماسيِة أيضًا وقعْت همزُة الوْصِل في قاعدٍة لألسماِء ، وهي في 
 والسداسيِة ، وهي أيضًا مكسورٌة .

والذي يعنينا أن همزَة الوصِل إذا وقعْت في غيِر اسٍم فهي مكسورٌة . هذا من باِب 
 االختصاِر .

،  افتراًء على هللا  ومن األمثلِة لمصادِر الفعِل الخماسيِ  والسداسيِ  نحُو قوِله تعالى : 
. وكما قلُت كلُّها مكسورٌة عنَد  واستكبروا استكبارًا  ، وقوله :   مرضاِت هللا ابتغاءَ  وقوله : 

 االبتداِء وتسُقُط عنَد الوصِل .
الموضُع الثالُث لهمزاِت الوصِل : في الفعِل . وهذه لها قاعدٌة لغويٌة طويلٌة ال داعي ألن 

الوصِل في الفعِل دائمًا مكسورٌة إال في ُنطيَل بها ، لكن اختصارًا من ناحيِة النطِق ؛ فإن همزَة 
 حالِة أن يكوَن ثالُث حرِف الفعِل مضمومًا ضمًا أصليًا ، فهي دائمًا مكسورٌة إال في هذِه الحالِة .

، كذلك في  اْتُل ما أوِحَي إليَك  ، كذِلَك في قوله :  ثمَّ اْنظر  مثال : قوُله تعالى : 
. إذا بدأنا بهذه  بما اسُتحِفظوا  ، وكذلك في قوله :  رِض اْجُتثَّْت من فوِق األ  قوله : 

الكلماِت نبدأ بضمِ  الهمَزِة ، أما إذا كاَن ثالُث الفعِل مفتوحًا أو مكسورًا فالحكُم الكسُر ، مثل قوِله 
، إذا بدأنا  لمن ارتضى  أو  من ارتضى    ،استجيبوا لربكم   ،ارِجْع إليهم  تعالى : 

 هذه الكلماِت نبدأ بالكسِر . ب
بقي أربُع كلماٍت وأربُع أفعاٍل ؛ هذه األربُع األفعاِل الثالُث فيها مضموٌم ولكْن ضمَُّته ليسْت 
أصليًة ، وهذه الكلمات األربع : ) اقضوا ـ وابنوا ـ وامشوا ـ وأتوا ( ، فهذه األربُع كلمات أصُلها 

ـ واْمِشُييوا ـ وأتييوا ( ، فالحرُف الثالُث حقيقًة مكسوٌر وليَس في اللغة : ) اقِضُييوا ـ  واْبِنُييوا 
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مضمومًا ، وإنما ضمَّ ألموٍر صرفيٍة في اللغِة ، فالحكُم في هذه األربِع كلمات االبتداُء بها بالكسِر 
 وإن كان مضمومًا في الظاهِر . 

َمْت همزُة الوصِل على همزِة القطِع ، يعني  اجتمَعْت همزتاِن ؛  هناك مالحظٌة : وهو إذا تقدَّ
 األولى همزُة وصٍل والثانيُة همزُة قطٍع ، وأراَد القارُئ أن يبدَأ بالكلمِة فكيف يبدأ ؟ 

ُك بها همزَة الوصِل ،  الحكُم أن يبِدَل الهمزَة الثانيَة حرَف مدٍ  من جنِس الحركِة التي نحرِ 
، ال نقول : ) أؤتمن ( ،  وليتق هللا ربه فلُيؤد الذي اؤتمن أمانته  فمثال : في قوله تعالى : 

، إذا بدأنا نقوُل :  ومنهم من يقول ائذن لي  ولكن نقول ) أوتمن ( ، كذلك في قوِله تعالى : 
، ال نقول : ) إءتوني ( ولكن  إءتوني بكتاب من قبل هذا  ِايَذن لي ، وكذلك في قوله تعالى : 

 نقول : ) إيتوني (. 
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 رة المحاضرة الثامنة عش
 ـ الرسُم العثمانيُّ : 

يسم يه أهُل العلِم المقطوَع والموصوَل ، وأيضًا الوقُف على مرسوِم الخطِ  . هذان األمراِن 
 يتعلقاِن بالرسِم العثماني :

هناَك كلماٌت جاءْت برسٍم معيٍَّن في بعِض المواضِع ثم جاءت برسٍم آخَر في مواضَع أخرى 
َك المقطوُع والموصوُل في معظِم نقاِطه ، وليَس من الضرورِة أن تحَفَظ كلَّها اآلن وال ، ومن ذل

أطالُب بذلَك في الدورِة ، ولكن على القارِئ المسلِم الذي يريُد اإلتقاَن أن يحاوَل أن يضِبَط هذه 
: عنَد االختباِر المواضَع ألنها تتعلُق بالوقِف ، خصوصًا ما يسم ى باالختباريِ  الذي ذكرناه  أي 

أو الوقِف االضطراريِ  إذا اضطرَّ القارُئ إلى الوقوِف بعارٍض عرَض له كما ذكرنا من سعاٍل أو 
 ضيِق َنَفٍس ونحِو ذلك ، ويحتاُج أن يقَف ألخِذ النَفِس أو إلصالِح وضِعه فيِقُف وقوفًا صحيحًا . 

وصولٌة في القرآِن الكريِم ) أال  ( يعني : فمثاًل : ) َأْن ( إذا وقَع بعَدها ) ال ( فهَي دائمًا م
 همزٌة وبعَدها الٌم ثم ألٌف ، ماعدا أحَد عشَر موضعًا نذكُر منها مثاًل قوَله سبحانه وتعالى : 

، هذه مكتوبٌة في المصَحِف ) أن ( وبعدها ) ال ( ،  حقيٌق على أْن ال أقوَل على هللا إال الحق 
ُل : حقيٌق على أْن ، أو يقوُل : حقيٌق على أْن ال ، يمكُن أن يقَف فإذا أراد القارُئ أن يقَف يقو

بالحاَليِن ، أما في الحالِة التي تكوُن أْن ال متصلًة ال يجوُز أن يقَف على أْن بل ال بدَّ أن يقَف 
 على ) أال ( .

 واحٍد : كذلك ) ِمْن ( إذا وقَع بعَدها ) ما ( استفهامية ، فهذه دائمًا مفصولٌة إال في موضعٍ 
  فلينُظِر اإلنساُن ممَّ خلق  فإذا أراَد اإلنساُن أن يقَف يقُف على ) ِممَّ ( وال يقُف على ) ِمْن ،

 ( ألنها غيُر موجودٍة في الرسِم .
كذلك ) َأْم ( إذا وقَع بعَدها ) َمْن ( فهي موصولٌة دائمًا ما عدا في موضٍع واحٍد ، وهو 

في سورِة النساِء ، فهي في هذا الموضِع مفصولٌة ،  كوُن عليهم وكياًل أْم مَّْن ي قوُله تعالى : 
 فيمِكُن أن َتِقَف فتقول : ) أْم ( إذا وقفَت ، ويمكن أن تقف وتقول : ) أن من ( .

َلِة وليَس لالستفهاِم ، فهي موصولٌة  كذلك ) أْم ( إذا وقَع بعده ) َمْن ( التي تكوُن للصِ 
 مواضَع : دائمًا إال في ثالثِة 
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َس  في قوِله تعالى :  في سورِة الصافاِت  أْم مَّْن َخلْقنا  في سورِة التوبِة ،  أْم مَّن أسَّ
 ،  أْم مَّْن يأتي آمنًا . َلْت  في سورِة فصِ 

 هذه المواضُع ) أم ( مفصولٌة عن كلمِة ) َمن ( .
إن  ال في موضٍع واحٍد ، وهو : كذلك ) إْن ( إذا وقَع بعَدها ) ما ( فهي موصولٌة دائمًا إ

 في سورِة األنعاِم . ما توعدون آلت 
وهناك موضٌع اخُتِلَف فيه بيَن علماِء الرسِم ، ولكن العمل فيه على الوصِل في سورة النحل 

 :  إن ما عنَد هللا هو خير لكم  فهذه نِجُدها مكتوبًة ) إنما ( ، فإذا وقفنا ال يجوُز أن نقَف ،
 إن ( ولكن ال بدَّ أن يكوَن الوقف على ) إنما ( .ونقول ) 

كذلك ) َأن ( المفتوحة إذا وقَع بعَدها ) ما ( توصُل بها إال في موضَعيِن في سورِة الحجِ  
 هذه مفصولٌة ، فيمكُن أن تقَف على ) وأن ( . وأن ما يدعون  ولقمان : 

وصولٌة ) كلَّما (  إال مواضَع ثالثة ، كذلك كلمُة ) كل ( إذا وقع بعَدها ) ما ( فهي دائمًا م
في سورة إبراهيم ، فهذه يصحُّ أن نِقَف على  وآتاكم ِمن كل ما سألتموه  في قوله تعالى : 

 كلمِة ) كل ( .
وا إلى الفتنة  وأيضًا قوله تعالى :  في سورِة النساِء ، نستطيُع أن نقَف على  كلَّ ما ُرد 

، نستطيُع أن نقَف أيضًا  كلَّ ما جاَء أمًة رسولها  رة المؤمنون كلمِة ) كل ( ، وأيضًا في سو 
 على كلِ  ، أما في بقية المواضِع فال بدَّ أن نقَف على كلمة ) كلما ( كلِ ها كاملًة هكذا .

أيضًا كلمة ) بئس ( إذا وقع بعَدها ) ما ( فهي مقطوعٌة إال في مواضع ثالث قوله تعالى : 
  بئسما اشتروا به في سورة البقرة ، و  بئسما خلفتموني في سورِة األعراف ، و  بئسما

 في سورِة البقرِة فيه خالٌف ، والعمُل على أنه موصوٌل .  يأمركم 
 إذًا ، هنا نستطيُع أن نِقَف على كلمِة ) بئسما ( كلِ ها وال يجوز أن نقَف نقول ) بئس ( .

ا هذه دائمًا مقطوعٌة ، يعني : نستطيُع أن نقَف ) حيُث ( إذا وقَع بعَدها ) ما ( : حيُثم
 على ) حيث ( ونستطيع أن نقَف على ) حيثما ( .

 أيضًا ، ) َأن ( إذا وقَع بعَدها ) لم ( دائمًا مقطوعُة ) أن لم ( .
 ) عن ( إذا وقع بعَدها ) من ( هذه ُتقَطُع دائمًا .

 التفاق في موضِع سورِة الشعراء ) في ( إذا وقعْت بعَدها ) ما ( فهي ُتقَطُع عنها با
. وهناك مواضُع فيها خالٌف ولكنَّ األشهَر أنها مقطوعٌة وعليها العمُل  أتتركون في ما ها هنا 
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 في كتابِة المصاِحِف ، وهي حوالي تسُع مواضع أو نحُو ذلك . فمن أمِثَلِتها قوُله تعالى : 
في سورة البقرة في الموضِع الثاني ، أما  لن في ما فع ، وكذلك :  ِليبُلَوكم في ما آتاكم 

 البقيُة فهي موصولٌة .
) في ( إذا جاء بعدها ) ما ( االستفهاميُة ، فهي موصولٌة وهي في موضٍع في قوِله تعالى 

 :  فيما كنتم  . فهذه متصلة بها 
، وقوله :   فأينما تولوا فثم وجه هللا ) أين ( مع ) ما ( فهي موصولٌة في قوله تعالى : 

  أينما يوجهه اليأت بخير . ) ال يجوز أن نقف على ) أين ( ، بل ال بدَّ الوقوف على ) أينما 
 وهناك مواضع ثالثٌة مختَلف فيها أيضًا . 

ُلها لكم وعليُكم بمحاوَلِة  وكما ذكرت لكم ال أريُد أن أطيَل بكل األمثلِة ، وسوف أسجِ 
في أبياٍت شعريٍة ألجِل محاولِة حفِظها بطريقٍة أسهل ، فإن شاء  مراعاِتها . وقد نظمُت الجميعَ 

 هللُا سوف أوافيكم بها . 
عندنا أيضًا من المواضِع ) إن ( مع ) لن ( ، و) أن ( مع ) لن ( ، و) كي ( مع ) ال ( ، 

 ، فهذه من المواضعِ  مال هذا الكتاب  أو  فما لهؤالء  و ) ما ( مع ) الم الجر ( مثل : 
 التي اختلف فيها الوصُل والقطُع .

 وأيضًا : ) أن لو ( ، وكلمة ) ابن أم ( ، وكلمة ) أينما ( ، وكلمة ) إلياسين (  .
وألو  فبالنسبة لـ ) َألَّْو ( هي في موضٍع واحٍد ، العمُل على اتصاِله في قوله تعالى : 

 .  استقاموا 
فيمكُن أن نَقف على   قال ابن أم :  كذلك ) ابن أم ( فهو مقطوٌع في موضِع األعراف

 ال بدَّ أن نقَف على الكلمِة كاملًة . أم بناقال يا كلمة ) ابن ( ، وأما في طه : 
 ،  ا ما ويمكن أن نقف على أياهذه في سورة اإلسراء أي (تدعو اما) أي

على )  ) ال ياسين ( في الصافاِت مقطوعٌة ؛ فيمكُن أن نقَف على ) ال ( ويمكن أن نقف
 الياسين ( .

هناك كلماٌت موصولٌة باالتِ فاِق مع أنها ُتعَتبر كلمتين ، وهي : ) يومئذ ( و) حينئذ ( و ) 
كأنما ( و ) ربما ( ) ويكأن ( ) نعما ( ؛ فهذه الكلماُت تعَتبر كلمتيَن ومع ذلك فهي موصولٌة 

يا ( التي للنداِء دائمًا موصولٌة وال  باالتفاِق ، و) أل ( التي للتعريِف و) ها ( التي للتنبيِه ، و)
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يجوز أن نقَف على ) ها ( أو على ) يا ( وننطق بالكلمِة التي بعَدها ، أو نقَف عليها وقوفًا 
 اضطراريًا أو اختباريًا .

هناك من األموِر المتعلقِة بالرسِم العثماني غير المفصوِل والموصوِل مسألُة التاِء المفتوحِة 
 ِة .والتاِء المربوط

) تاء ( التأنيِث أحيانًا تأتي في المصحِف مكتوبًة مفتوحًة وأحيانًا تأتي مربوطًة ، ففي 
الحالِة التي تكون فيها مرسومًة مفتوحًة ال يجوُز أن نقَف بالهاِء عليها ، بل ال بدَّ من الوقوِف 

وُز أن نقف عليها عليها بالتاِء في قراءِة حفٍص ، وأما التي تكون مكتوبًة بالهاِء فهذه ال يج
ٌُ . وهذا أيضًا له أبياٌت   ُ بالتاِء المفتوحِة وإنما يوقف عليها بالهاء ، فإذًا ، التفريُق بينهما مهم 
، ولكن جَمعها اإلماُم الخراز في كتاِبه ) موارد الظمآن في رسم آي القرآن ( نذكر هذه األبيات 

 ألنها تعتبر قليلة ونبين بعَض ما جاء فيها يقول :
ِ الزخرِف ورح  مٌت بالتِاء في الذكِر وفي           سورِة األعراِف ونص 

يعني : رحمٌت جاءِت بالتاِء في سورِة البقرِة وفي سورِة األعراِف وفي الزخرِف ، وفي 
مواضَع أخرى جاءت بتاٍء مربوطٍة ، ففي هذه المواضِع يوقف عليها بالتاِء المفتوحة وفي غيِرها 

 يوقف عليها بالهاء .
ِ الزخرِف       ونص 

 معًا وفي هوٍد أتْت ومريما      والروِم كلٌّ باتفاٍق ُرِسما 
 يعني هذه أيضًا من المواضِع التي جاءت بالتاء المفتوحِة . 

 هذا بالنسبِة لكلمة ) رحمت ( فيها اختالٌف في المواِضِع .
 أيضًا ) نعمت ( فيقول :

 خير البقرة فصل ونعمت بتاٍء عشرْة        وواحد منها أ
 وآل عمران تعد واحدة            ومع ابهموا بنص المائدة 

 ثم بإبراهيم أيضَا حرفاِن ال         أوال وفاطر ولقمان 
 ثم ثالث النحل أعني اآلخرا       وواحد في الطور ليس أكثرا 

 المهم ، هذه مواضُع كلمة ) نعمت ( التي كتبت بالتاِء المفتوحة .
 ثم يقول :

 وُسنَّْت ثالث فاطر     وقبل في األنفال ثم غافر فصل 
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 ) سنت ( أيضًا أتت بتاٍء مفتوحٍة ، وفي هذه المواضِع يوقف عليها بالتاء . 
 فصل وأحرف كذاك رسمت           منها ابنت وفي الدخان شجرت 

نت ومريم اب يعني : وأحرف أيضُا رسمت بالتاِء المفتوحِة ، كلمة ) ابنت (  في قوله : 
 . إن شجرت الزقوم  . وفي الدخان كلمة شجرت في قوله :  عمران 

 يقول :
 وامرأت سبعتها وقرت                    عين كذا بقيت وفطرت 

كلمة ) امرأت ( إذا جاءت مضافة إلى زوج ) امرأة نوح ( ) امرأة لوط ( ) امرأت فرعون ( 
ة كـ ) امرأة ( مؤمنة مثاًل ، و ) قرت عين ( هذه بتاء مفتوحة ، أما في غير ذلك فبتاء مربوط

 هذه جاءت بتاء مفتوحة ، كذلك ) بقيت هللا ( بتاء مفتوحة ، ) فطرت هللا ( هذه بتاء مفتوحة .
 في النور قل والمثل فيها جنت       ثم فنجعل لعنت ولعنت 

 كلمت وفي األعراف       ومعصيت معا وجنة نعيم 
 بغض الطرف عن خالف 

 معصيت ( جاءت بتاء مفتوحِة يوقف عليها كذلك .  كلمت )
 وفي األعراف ) كلمت ربك ( بتاء مفتوحة .
 هناك كلمات أيضًا ننبه عليها ما ذكرها : 

كلمة ) ذات ( وكلمة ) مرضات ( وكلمة ) والت ( وكلمة ) يا أبت ( وكلمة ) هيهات ( 
 لتِاء المفتوحة .وكلمة ) والالت ( كلها مكتوبة بتاء مفتوحة يوقف عليها با

من ذلك أيضا كلمة ) غيابت الجب ( إذا وقف عليها القارُئ يقول ) غياَبْت ( ، كذلك قوله 
مكتوبٌة كلمة ) بينت ( في هذا الموضع بالتاِء فإذا وقفنا عليها  فهم على بينت منه  تعالى : 

التاِء المفتوحة فنقف نقف بالتاء المفتوحة . أيضًا كلمة ) كأنه جمالت صفر ( ، جمالت كتبت ب
 نقول ) جمالْت ( .

هناك بعُض الكلماِت أيضًا تتعلُق بمرسوِم الخط غير مسألِة التاِء المفتوحِة ، فمثال كلمة ) 
، نقُف فنقول )  وثموَد فما أبقى  ثمود ( ، تأتي بعدها ألٌف ولكن يوَقُف عليها بدوِن ألف ، 

، ) أيها ( هنا كتبت بهاء بدوِن ألف  أيه المؤمنون  وتوبوا إلى هللا جميعا وثموْد ( ، كذلك 
 أيه الثقالن  ، كذلك ، نقف عليها ) يا أيه يا أيه الساحر  فنقف نقول ) أيْه ( ، وكذلك 

 نقف عليها ) أيه ( .
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هناك كلماٌت أصُلها بالواِو ، والواُو غيُر ثابتٍة في الرسِم فال يوقُف عليها بالواِو ، مثل قوله 
، يدُع نقُف فنقول ) يدْع ( ، ) يدع اإلنسان ( كذلك ) يدع ( ، )  يوم يدُع الداِع  الى : تع

 يمُح هللا الباطل ( إذا وقفنا نقول ) يمْح ( ، ) سندُع الزبانية ( ، نقف ) سندْع ( .
 ، ذا األيد ، ألنه ال يوجُد فيها ياٌء .ذا األيِد إنه أواب  أيضًا قوله تعالى : 

حيِة الياءات ، هناك ما يسمى بياءاِت اإلضافِة أو ياءاِت الزوائِد وهذه أيضًا تتعلق ِمن نا
بالرسِم ؛ فهناك كلماٌت الياُء فيها محذوفٌة في الرسِم فال بدَّ من االنتباِه لها عند القراءِة ، سواٌء 

ب لها في الوصِل أو في الوقِف ، وهي سبع عشرة ياء في عشريَن موضعًا في القرآِن ، نضر 
 أمثلًة وإن شاء هللُا سوف أعطيكم إياها مكتوبًة مع المذكرِة لمراجَعِتها واالهتماِم بها . 

، هذه التي في سورة واخشوِن وال تشتروا بآياتي ثمنًا قلياًل  من األمثلِة قوله تعالى : 
فال تخَشْوهم  : المائدِة ، وأما في بقيِة المواضِع في ) واخشوني ( بإثباِت الياِء كقوله تعالى 

، األولى التي ذكرناها في سورة المائدِة نوٌن مكسورٌة فقط ، وأما البقيُة  واخَشْوني وألتمَّ ِنعمتي 
فهي بالياِء ، فإذا وقفنا على األولى نقول ) واخشوْن ( ، وإذا وقفنا على الثانيِة نقول ) 

 واخشوني ( .
، نالحظ هنا أن كلمَة ) يأِت ( س إال بإذنه يوَم يأِت ال تكل م نف أيضًا قوُله تعالى : 

فهذه ) يأتي ( الياُء  فإن هللا يأتي بالشمس من المشرق  مكسورٌة فقط ، أما في قوله تعالى : 
فيها ثابتٌة ، فإذا وقفنا عليها نقوُل ) يوم يأتي ( ، وأما األولى إذا وقفنا عليها نقول ) يوم يأْت 

 رة . ( ، والكلماُت كما ذكرُت كثي
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 واألخيرة : ةالمحاضرة التاسعة عشر 
 تتمٌة تتعلُق بعلِم التجويِد وقراءِة القرآِن عمومًا : 

استكمااًل لما تقدَم من دروٍس أقوُل : هذه الروايُة التي شرحنا قواعَد التجويِد على أساِسها 
عاصٍم في بدايِة الدورة ، ، وقد ذكرنا إسناَد  هي روايُة حفٍص عن عاصٍم بإسنادِه عن النبيِ  

وهذه الروايُة من طريِق كتاِب الشاطبية ، وهذا الكتاب ُسم َي الشاطبية نسبًة إلى مؤلِفه اإلماِم 
أبي القاسِم ابن ِفيرُّه ؛ كلمة معناها الحديث بالفارسية ، واإلمام أبو القاسِم من بلدِة شاطبَة من 

طبة باألندلس . وكان إمامًا في فنوٍن من األندلس فسميت الشاطبية نسبة إلى كونه من شا
العلِم كثيرٍة على رأِسها القراءاُت واللغُة ، وقد توفي سنة خمس مائة وتسعين ودفن بمنطقة 
القرافة ، وأصُل الكتاِب اسمه ) حرُز األماني ووجُه التهاني ( .والشاطبية منظومٌة نظَم فيها 

ِت األمُة هذه المؤلُف ما وَصَله من الرواياِت الثابتة عن  القراِء السبعِة بإسناِده إليهم ، وقد تلقَّ
المنظومَة بالقبوِل واعتَمَدْت عليها في تحريِر القراءاِت . وجلُّ المصاحِف الموجودِة بأيدي 
المسلميَن اليوَم ُضِبَطْت على هذه المنظومِة وفَق ما نظَم فيها من رواياٍت على القراءات ، 

ه حسَب الرسِم العثماني كتب رسُمه مواَفَقًة لما رواه أهُل العلم أمثاُل ومصحُفنا التي تمت كتابتُ 
أبي عمرٍو الداني وأبي داوَد سليماِن ابن نجاٍح فيما روياه عن المصاحِف العثمانيِة التي أمَر 

 بكتابِتها وأرسل بها إلى األمصاِر . عثماُن 
ز ( فإن فيه حصرًا لهذه الرواياِت ، ومن الكتب التي جمعْت ذلك كتاَب ) مورِد الظمآن للخرا

 وبناًء عليه كتَب المصحُف .
والرسُم العثمانيُّ رسٌم ال نقَط فيه وال شكٌل وال همزاٌت ، وكثيٌر من حروِف المد ُحِذَفْت من 
باِب التخفيِف وألغراٍض أخرى كما حذفت حروٌف أخرى غيُر حروف المد ، وكتبت أيضًا بعُض 

صورِة التي ُتنَطق بها ، كما جاءت بعُض الحروِف في الكتابِة وهي غيُر الحروِف بصورٍة غير ال
منقوطٍة ، وكل ذلك اتباعًا لرسِم الصحابِة رضَي هللا تعالى عنهم ، فإن كثيرًا من أهِل العلِم َيرْوَن 

عالى أن رسَم القرآَن توقيفيٌّ ، يعني : ال اجتهاَد فيه وال يغيَُّر عن ما كتبه الصحابُة رضي هللا ت
عنهم ، ثم تمَّ ضبُط هذه الكتابة ووضُع النقاِط والتشكيِل وإلحاُق الحروِف الساقطِة أو الحروِف 

المبدلِة من غيِرها في النطق حسَب روايِة حفٍص عن عاصٍم من طريِق الشاطبية ، واستنادًا لما 
 لى ضبط الخراز ( .قرره علماُء ضبِط المصحِف ، ومنهم اإلماُم التِ نيسي في كتابه ) الطراُز ع
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وبالنسبِة لعدِد اآلياِت اعُتِبر فيها عدُد الكوفيين في روايِتهم عن أبي عبد الرحمِن السلمي 
عن علي ابن أبي طالٍب ، وعدُّ اآلياِت علٌم مستقلٌّ ، وعلماُء العدد منهم المدني ومنهم الكوفي ، 

وبالنسبة للسجداِت وما يتعلُق باألرباِع  فالضبُط اعتبَر عدَّ الكوفيين ألن اإلماَم عاصمًا كوفيٌّ ،
 واألحزاِب إذا رجعتم إلى آخِر المصحِف تجدوَن فيه تعريفًا بما يتعلُق بذلك . 

الذي يعنينا أن هناَك اصطالحاٍت لضبِط المصحِف تتعلُق بالتجويِد وتساعُد على القراءِة 
 الصحيحِة ، فنتعرُف على بعِض هذه االصطالحاِت :

زائدُة التي ال ُينَطًق بها وصاًل ووقفًا : هذه يوَضُع عليها ِصفٌر مستديٌر ، وذلَك ـ الحروُف ال
هذه الكلمُة وقَع بعَد الهمزِة ألٌف ، وهذه األلُف ال ُتنَطُق ،  ألذَبَحنَّه  في نحِو قوله تعالى : 

ة على كونها فهي موجودٌة في الرسم لكنها ال تنطق ، فُوِضَع عليها عالمُة صفٍر مستديٍر ِدالل
، كلمة ) إنا أعتدنا للكافريِن سالسال وأغالال وسعيرا  غيَر منطوقِة ، كذلَك في قوله تعالى : 

سالسال ( يوجُد بعَد الالِم ألٌف ، وهذه األلُف زائدٌة وصاًل ووقفًا فيوجُد عليها دائرٌة . أيضًا كلمة 
 بأيِ كم  ٍمشددة ، والياُء الثانيُة عليها دائرٌة ِداللة على هذه مكتوبٌة بياَءْيِن وُتنَطُق بياٍء واحدة 

 زيادتها . 
كلمة ) بأيد ( مكتوبٌة بياءين ، ولكنها  والسماَء بنيناها بأيد وإنا  كذلَك قوُله تعالى : 

تنطُق بياٍء واحدٍة ، وقد ُوِضَع على الياِء الثانيِة صفٌر مستديٌر ِداللة على زيادتها . أيضًا كلمة ) 
وال تقولن  ( الواُو الواقعُة بعَد الهمزِة ال تنطُق ، فالواو هذه زائدة . أيضًا قوله تعالى : أولئك 

 لشيٍء يوجُد ألٌف بعَد الشيِن وقبَل الياِء ، وهذه كذلك ال ينَطق بها .  لشيء إني فاعل ذلك غدا 
ها كلمُة ) مائة ( ومن الكلماِت المشهورِة ، التي األلُف فيها زائدٌة ويخطُئ البعُض في نطقِ 

فالبعُض ينِطقها مائة باأللف ، وهذه الكلمُة ُتنطق ) مئة ( بدون ألف وإن كانت األلُف فيها 
 مرسومًة ، فهي ألٌف زائدُة .

هناك أيضًا ألفاٌت ال ينَطُق بها في الوصِل ولكن ُينطق بها عند الوقِف وقد ذكرنا ذلك في 
 لمصحِف ؟ باِب المد الطبيعيِ  ، فكيف ضبُطها في ا

( باللغِة االنجليزيِة ،   هذه الكلماُت يوضُع عليها صفٌر مستطيٌل ، يعني يشبه حرف ) 
هذا الصفُر المستطيُل لكي يبين أن هذه األلَف ُتقرأ في الوقِف وال تقرُأ في الوصِل ، وذلك نحو 

نا تسقُط األلُف ، ، إذا وقفنا نقول ) أنا ( باأللف ، وإذا وصل أنا خيٌر منه  قوله تعالى : 
 فِمثُلها يوضُع عليها صفٌر مستطيٌل .
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، إذا وصلنا نقوُل )  وتظنوَن باهلِل الظنونا . هنالَك ابتلي المؤمنون  كذلك قوُله تعالى : 
 الظنونا ( بدون ألف ، وإذا وقفنا نقوُل ) الظنونا ( باأللف ، فهذه عليها صفٌر مستطيٌل .

، قواريرا األولى إذا وقفنا عليها فاأللُف ثابتٌة ، وإذا  من فضة  قواريرا . قوارير أما كلمة 
 وصلنا فاأللُف ساقطٌة ، أما كلمُة ) قوارير ( الثانية فهي محذوفٌة وصاًل ووقفًا . 

وكلمة ) سالسال وأغالال ( يجوز فيها الوقُف بحذِف األلِف أيضًا ولكن المقدَم إثباُت األلِف 
. 

عالمُته رأُس حاٍء صغيرٍة ، ليس دائرة وإنما رأُس حاٍء صغيرٍة ، في المصحِف : السكوُن 
 فإذا وجَد السكوُن على النوِن فالحكُم اإلظهاُر .

نون اإلظهار التي ال إخفاَء فيها وال إدغاَم وال غنَة زائدة : يوَضُع عليها السكوُن ، وكذلَك 
السكوَن ، أما في حالِة اإلدغاِم فنحُن الحروُف المظَهرُة التي ال إدغاَم فيها أيضًا يوضُع عليها 

ذكرنا أن اإلدغاَم نوعاِن : إدغاٌم كامٌل وإدغاٌم ناقٌص ؛ فاإلدغاُم الكامُل في المصحِف ُيعر ى فيه 
د الحرُف الثاني ، فهذا  الحرُف األوُل ، يعني : ال يوَضُع فوَقه أيُة عالمٍة ، ُيزاُل السكوُن ويشدَّ

 اإلدغاُم الناقُص يعر ى فيه الحرُف األوُل وال يشدُد فيه الحرُف الثاني .معناه إدغاٌم كامٌل . أما 
د فيه الحرُف الثاني ، يعني :  بالنسبِة لإلخفاِء : اإلخفاُء يكوُن معرًّى فيِه النوُن وال يشدَّ

ى الميُم يشبُه اإلدغاَم الناقَص ، ونحُن نميِ ُز بيًنه وبيَن اإلخفاِء بالقاعدِة . وكذلَك في الميِم تعر  
وال يشدُد الحرُف الثاني ، يعني : هذه الميُم مخفاٌة ، فهذا يعبَّر عنه بالميِم العاريِة والنوِن 

 العاريِة ، فالميُم العاريُة والنوُن العاريُة الحكُم فيها اإلخفاُء بغنٍة .
للتنويِن أما حكُم اإلقالِب فيضَبُط في المصحِف بوضِع ميٍم صغيرٍة فوَق النوِن ، وبالنسبِة 

توضُع الميُم بداًل من الحركِة الثانيِة في التنويِن ، ألن التنويَن يرسُم حركًة مثل حركِة الحرِف 
تيِن والمفتوُح بفتحتيِن . ِن ، فالحرُف المكسوُر يرَسُم عنَد التنويِن بكسَرَتْيِن والمضموُم بضم   المنوَّ

واإلدغاِم الناقِص واإلخفاِء ؛ فإذا كانْت  وهناك ضبٌط يتعلق بذلِك تنبيهًا على اإلدغاِم التاِم
حركُة التنويِن متباعدًة ، يعني : الفتحُة متباعدٌة قلياًل عن الفتحِة ، والكسرُة متباعدٌة قلياًل عن 
َد ما بعَدها ، فهذا إدغاٌم تامٌّ ، ومع عدِم التشديِد  الكسرِة ، والضمُة يتلوها الضمُة بجواِرها وُشدِ 

 أو إخفاٌء ، أما إذا كانِت الفتحتاِن متقاربتيِن والكسرتاِن متقاربتيِن والضمُة فهذا إدغاٌم ناقٌص 
ٌب فوَقها ضمٌة مقلوبٌة فهذا يدلُّ على حكِم اإلظهاِر .  مركَّ
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أما الحروُف الملَحَقُة التي وردت في النطِق وهي غيُر موجودٍة في الرسِم العثماني ، فهذه 
في كلمِة ) الكتاب ( ال يوجُد فيها ألٌف في المصحِف فُتلحُق األلُف  ُتلَحُق صغيرًة ، فمثاًل : األلفُ 

التي تسم ى األلَف الخنجرية بعد التاِء داللة على وجوِد ألٍف هنا في النطِق ، وكذلك الواُو في 
. مثِل كلمِة ) داوود ( فالواو فيها في رسِم المصحِف واحدٌة فُتلَحُق الواُو الثانيُة صغيرة بعَد الواِو 
 أيضًا ) الياُء ( ُتلَحُق ولكنها لها رسٌم خاٌص ، وهو ياٌء مقلوبٌة صغيرٌة مثَل في قوله تعالى : 

، الياُء األولى موجودٌة في رسِم المصحِف ، وأما الياُء الثانيُة فملحقٌة صغيرٌة بعَد  يستحيي 
 ) يستحيي ( . الياِء ، والذي ال يعرُف ذلَك يقرؤها ) يستحي ( وهذا خطٌأ ، فهي ُتنطق

وكذلَك في قوله : ) إيالِفهم ( ، بعَد الهمزِة يوجد ياٌء محذوفٌة وهي ثابتٌة في النطِق ، أيضًا 
 يخطُئ البعُض فيقول : ) إالِفهم ( وهذا خطٌأ ، فال بدَّ أن يقول ) إيالفهم ( .

النوُن  ين ننجي المؤمن وبالنسبِة للحروِف األخرى ، أي : حروِف المدَّ . فقوله تعالى : 
بخطٍ  صغيٍر ) نوٌن صغيرٌة (  الثانيُة غيُر موجودٍة في الرسِم وهي ملحقٌة بعَد النوِن مكتوبٌة فوَقها

 هذا بالنسبِة للحروِف الملَحقِة . . 
هناَك حروٌف مبَدلٌة ِمن غيِرها ، فهذه الحروف المبدلة من غيرها يوضُع الحرُف المنطوُق 

مثال : كلمة ) الصالة ( ، مكتوبٌة بالواِو ، فَمن لم يعِرْف يقرؤها ) به فوَق الحرِف المرسوِم ، 
الصلواة ( وهذا خطٌأ ، ألنه يوجد ألٌف التي قلنا اسمها خنجرية فوَق الواو ، يعني : هذه الواو ال 

تنطُق واوًا وإنما تنطُق ألفًا ، فنقوُل ) الصالة ( ، كذلك ) الربوا ( ، الربا نالحُظ أنها مكتوبٌة 
 بالواِو ولكْن تنَطق باأللِف . 

، يبَسُط مكتوبٌة بالصاِد ولكنها تنَطق  وهللُا يقِبُض ويبسُط وإليه ترجعون  قوُله تعالى : 
 بالسيِن أيضًا .

هي مكتوبٌة بالصاِد وُوِضَع فوَقها سيٌن ِداللة  وزادكم في الخلق بسطة  قوُله تعالى : 
، هذه مكتوبٌة  وزاده بسطة في العلم والجسم  وِله تعالى : على أنها ُتنَطق بالسيِن ، بخالِف ق

 بالسيِن أصاًل . 
ففيها وجهاِن : وألجِل هذا ُوِضَعِت السيُن تحَت الصاِد  المسيطرون  أما قوُله تعالى : 

 ليسَت فوَق الصاِد ، والوجُه األوُل هو الصاُد ، فالنطُق بالصاِد هو األشهُر ، أيضًا قوُله تعالى :
  لسَت عليهم بمسيطٍر  السيُن ُكتبْت تحَت الصاِد ِداللًة على أن الصاَد األشهُر ، واألصحُّ أنه ،

 من ِطريِق الشاطبيِة النطُق بالصاِد فقط ال ينَطُق بالسيِن في كلمة ) بمسيطر ( .
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مدٍ  في  عالمُة المدِ  التي ذكرناها عالمُتها مشهورٌة ، وهي شرطٌة متموجٌة ِداللًة على وجودِ 
هذا الحرِف ، يعني : مدًا زائدًا طبعًا وليَس المدَّ الطبيعيَّ . فالمدُّ الطبيعيُّ ال يوجُد فوَقه هذه 

العالمُة ، أما اإلمالُة واإلشماُم وقد ذكرناهما . والعالمُة التي تدلِ ُل عليهما هي شكُل معيٍَّن صغيِر 
ياه ليسْت قائمًة ، فشكُل معيٍَّن صغيٍر في كلمِة ) ، تعلموَن المعيَّن ، يشبُه المربَّع ولكنَّ زوا

 تأمننا ( و ) مجريها ( .
وبالنسبِة للتسهيِل توضُع نقطٌة سوداُء مصمتٌة عالمًة على التسهيِل وذلك في كلمٍة واحدٍة 

 ، وهي كلمة ) أاعجمي ( التي ذكرناها .
هللا  مواضِع الثالثة : يوجُد لحفٍص كلمٌة ، وهي كلمُة ) ضعف ( في سورِة الروِم في ال

، هذه  الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
 المواضُع الثالثُة يجوُز فيها الفتُح والضمُّ ، واألشهُر الفتُح .

 هناك ما يسم ى تكبيَر الختِم ، وتكبيُر الختم لم َيِرْد لحفٍص من طريِق الشاطبيِة ، وإنما وردَ 
من طريِق طيبِة النشِر ، وأما من الشاطبيِة فقد ورَد في روايِة البزيِ  عن ابِن كثيٍر ، ولكن 

استحبَّه أهُل العلِم لجميِع القراِء ألنه سنٌة عمومًا ، وهذه السنُة سواٌء في القراءِة في الصالِة أو 
 في غيرِه .

 : وموضُع تكبيِر الختِم ِمن آخِر سورِة والضحى ، وله أوجٌه 
 ـ يوَصُل الجميع ، أو ُيقطُع الجميُع وغيُر ذلك .

وبعُض القراِء يزيُد فيه التهليَل والتحميَد ، والمرويُّ هو التكبيُر فال بأَس أن نقتصَر على 
 التكبيِر إن شاء هللا تعالى .

َد هناك أمٌر آخُر أيضًا ، وهو دعاُء الختِم بعَد ختِم القرآِن واالنتهاِء من المعوذاِت : ور 
وعن مجموعٍة  دعاُء الختِم في روايِة البزيِ  أيضًا عن ابِن كثيٍر ، وجاَء ِمن طرٍق عن النبيِ  

من السلِف ؛ فالدعاُء بعَد ختِم القرآِن سنٌة وهو سنٌة ثابتٌة في قراءٍة متواترٍة ، وهي قراءُة البزيِ  
ِم لعليِ  ُأنزلها في الموقِع إن شاء عن ابِن كثيٍر ، ولي رسالٌة مختصرٌة قصيرٌة تتعلُق بدعاِء الخت

 هللُا تعالى . 
بالنسبِة لالستعاذِة والبسملِة : لها أوجٌه مَع بدايِة السورِة ، فعندما نستعيُذ وُنَبسِمُل ونبدأ 

 بالسورِة لنا أوجٌه : 
 ـ أن نصَل الجميَع .
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 ـ أن نقطَع الجميَع .
 ـ ويجوُز قطُع األوِل ووصُل الثاني .

  الثاني ووصُل األوُل . ـ ويجوز قطعُ 
أما عن وصِل السورتين ، فيوصُل آخُر األولى مع البسملِة مَع أوِل الثاني ، لكنَّ الممنوَع 

عنَد القراءِة أن نصَل البسملَة بآخِر السورِة األولى ونقطَع البسملَة عن السورِة الثانيِة ، ألن 
 اخِر السوِر .البسملَة إنما ُشِرَعت عنَد أوائِل السَوِر ال في آو 

بالنسبة لسورِة براءة واألنفال : المعلوُم أن ال بسملَة في أول سورِة براءة ، فإذا وصلنا 
سورَة األنفاِل مع براءة فلنا أن نقطَع كلمة ) عليم ( عن كلمة ) براءة ( ، ولنا أن نصل ) عليم 

 براءة ( ، ولنا السكت على كلمة عليم سكتة بسيطة بدون تنفٍس .
ا وصلنا آخَر سورٍة أخرى بسورِة براءة فليس في ذلك إال القطع فقط بدون بسملة ، أما إذ

 فال يوجد الوصُل وال السكُت .
قلنا عند وصِل قوِله تعالى : ) الم (  في أول سورة آل عمران بقوله ) هللا ال إله إال هو 

 الحي القيوم ( لنا وجهاِن مع فتِح الميِم الساكنِة بال جداٍل وهما :
ـ مدُّ الميِم وقصُر الميِم ، بَفتِح الميِم مع المدِ  ، ويمكُن بالقصِر ألجِل حركِة الميِم فأصبحِت 
الميُم غيَر ساكنٍة ، صارْت مفتوحًة فزاَل السكوُن الالزُم الذي هو سبُب المدِ  الطويِل ، والمدُّ هو 

ُم في األداِء العتباِر األصِل .  المقدَّ
 ُت النظَر إليها : بقي أموٌر مختصرُة نلفِ 

 ـ طريقُة التالوِة : قلنا تنَقسُم التالوُة : إلى التحقيِق والتدويِر أو التوسِط والحدِر .1
 فالتحقيُق : هو القراءُة البطيئُة المترسلُة . 

 أما الحدر : فبناًء عليِه تتغيُر الحركاُت ودرجاُت الغنِة والمدُّ .
في قوله :   التالوِة من التغني الذي أمَر به النبيُّ  وينبغي على القارِئ أن ُيِلمَّ بآداِب 

، وبقيِة اآلداِب ِمن الطهارِة واستقباِل القبلِة ونحِو ذلك مما « ليَس منا َمن لم يتغنَّ في القرآِن 
هو مستحبٌّ وليَس بواجٍب ، كما عليِه أن يلمَّ بشيٍء عن فضائِل القرآِن وفضِل حمَلِته ، ومن 

 فيها في ذِلك :  الكتب التي يرجع
 ِب فضائِل القرآِن للحافِظ ابِن كثير .االتبياُن في آداِب حملِة القرآِن للنووي ، وبعُض كت
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ْضنا له من بعِض ما يتعلُق  هناك كتٌب أيضًا ننصُح بالرجوِع إليها في مادِة الدورِة وفيما تعرَّ
بد الفتاح المرصفي رحمه هللا بها ، مثل : كتاب هداية القاري في تجويد كالم الباري لشيِخنا ع

تعالى ، وكتاب منجد المقرئين للحافظ ابن الجزري ، وكتاب المكتفى في الوقف واالبتدا للحافظ 
أبي عمرو الداني ، وكتاب دليل الحيران شرح موارد الظمآن في رسم وضبط القرآن للخراز شرح 

رسم المصحف لغانم الدوري التنسي ، والمحكم في نقط المصاحف ألبي عمرو الداني ، وكتاب 
 الحمد ، وكتاب قراءات في نظر المستشرقين للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هللا تعالى .

ٌر والحمُد هلل تعالى ، وقد أطلنا في الكالِم  وفي الختام أقوُل : إن التجويَد أمُره سهٌل ومَيسَّ
كوَن كلُّ َمن استفاَد من هذه الدورِة في أحكاِمه والتدقيقاِت ألن هذه دورٌة تعليميٌة ، ونرجو أن ي

ُسه ،  أستاذًا ومعلِ ما ، أن يعلَم غيره ، والمعلُم يحتاُج إلى الدقِة والتحديِد في أحكاِم العلِم الذي يدرِ 
ٌر  أما إذا أردنا أن نختِصَر أحكاَم التجويِد في كلماٍت قليلٍة ينتفع بها العامُة فأمُر ذلك سهٌل وميسَّ

 . 
نه فأواًل : با لنسبِة للمخارِج وصفاِت الحروِف ، هذا علٌم دقيٌق لن نتعرَض له كثيرًا وإنما يلقَّ

 الطالُب من الشيِخ . 
وأما بالنسبِة لبعِض الصفاِت : فالقلقلُة حروُفها مجموعٌة في كلمِة ) قطب جد ( ، ونهتم 

ضغط قظ ( وبقيُة  في مسألِة التفخيِم والترقيِق ، فنقول : حروُف التفخيِم مجموعٌة في ) خص
ُم في كلمِة ) هللا ( فقط إذا كان  الحروِف هي حروُف ترقيٍق ، وأما بالنسبِة لالِم والراِء فالالُم تفخَّ
ما قبَلها مفتوحًا أو مضمومًا ، وبالنسبِة للراِء فهي ترقُق مع الكسِر ؛ إذا كانت مكسورًة فهي 

كاَن مكسورًا أو ياًء ترقُق وإن كان ما قبَلها ساكٌن مرققة ، وإذا كانْت ساكنًة ُينظر ما قبَلها ، إذا 
ننظُر ما قبَله فإن كاَن مكسورًا ترقَُّق ، ما عدا كلمات قليلة وهي التي بيناها ؛ كلمة ) قرطاس ، 

 ومرصادا ـ وإرصادا ولبالمرصاد وفرقة ( ، فهذه الحكُم فيها التفخيُم .
 رعِة .هذا بالنسبِة للتفخيِم والترقيِق على وجِه الس

 أما بالنسبِة للنوِن المشددِة والميِم المشددِة تغن  .
بالنسبِة ألحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن ، أحكامها أربعٌة : اإلظهاُر عنَد الهمزِة والهاِء 

والعيِن والخاِء ، واإلدغاُم في كلمِة ) ينمو ( إدغاٌم بغنٍة ، وفي الراء والالم إدغاٌم بغيِر غنٍة ، 
 يِة األحرِف اإلخفاُء بغنٍة ، واإلقالُب عنَد حرِف الباِء .وفي بق
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أما الميُم فلها ثالثُة أحكاٍم : اإلخفاُء مع الغنِة عنَد الباِء. اإلدغاُم في الميِم . اإلظهاُر  
 عنَد بقيِة األحرِف .

حركاٍت . أما المدُّ : فالمدُّ المتصُل الذي يقُع فيه بعَد حرِف المد الهمزُة ، فيمدُّ أرَبَع 
والمنفصُل إذا وقعِت الهمزُة في الكلمِة الثانيِة فيمدُّ أرَبع حركاِت . والمدُّ الالزُم الذي يقُع فيه 

ٌد أو ساكٌن بعَد حرِف المدِ  فيَمدُّ ستَّ حركاٍت .  حرٌف مشدَّ
ُن للطالِب المبتدِئ ، وهو كاٍف نوعًا ما في ضبِط قرا ءِته . هذا جلُّ أحكاِم التجويِد الذي يلقَّ

 والحمُد هلل . 
وأما بقيُة األحكاِم فُيتدرَُّج فيها شيئًا فشيئًا والحمد هلل .
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