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 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد 

ابة نصف فهذه دورة مختصرة في التجويد عبارة عن خمسة دروس قصيرة مدتها قر 

كنت أعطيها لإلخوة املعتقلين في سجون مباحث آل سعود وهي  ساعة مقسمة

الدرس النظري ثم نطبقه عمليا يوميا ونكرر قسمان نظري وعملي نقوم بشرح 

 علما وعمال تهضم وتستوعب  ىاملعلومات كل يوم حت

 

 أوال : القسم النظري 

 الدرس األول : حروف املد

املضموم الساكنة املكسور ماقبلها والواو الساكنة حروف املد ثالثة األلف والياء 

 : ماقبلها

 عامهم ، حقيق ، يبصرونهم

بمقدار حركتين إال إذا وقع بعدها سبب من أسباب املد  ابيعيط احكمها تمد مد

 الزائد

 والسكون ، للمد الزائد سببان : الهمز 

 جيء، قروء ، السماء : الهمز نوعان : متصل : الهمزة بعد حرف املد في نفس الكلمة 

، قالوا آمنا ، منفصل : الهمزة بعد حرف املد مباشرة في الكلمة املجاورة : فيها أنهار 

 في أنفسكم 

 حكمه يمد أربع حركات

السكون نوعان : عارض وهو أن يسكن الحرف الذي بعد املد في حال الوقف فقط 

 : مؤمنون 

 حركات 6_4ويمد من 

أي يلزم الزم : وهو أن يسكن الحرف بعد املد في حال الوقف وفي حال الوصل 

 السكون الحرف 

 ويكون في موضعين :

 لسور : ص  ، الم ، حمالحروف املقطعة في أوائل ا

 وفي الكلمات التي بها حرف مشدد بعد املد : الضالين ، تأمروني 
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 حركات 6ويمد 

 ن والقلقلة النون وامليم املشددتاالدرس الثاني : 

 : الناس ، وأما القسم األول : النون وامليم املشددتان تغن بمقدار حركتين

 يخرج من الخيشوم رخيم  والغنة صوت جميل

 الثاني : حروف القلقلة مجموعة في كلمة قطب جد القسم 

 : يبدأ ، إخراج ، أحدتقلقل إذا جاءت ساكنة 

 .. والقلقلة هي ذبذبة الحرف في املخرج وتكون إلى جهة الفتح

 الدرس الثالث : امليم الساكنة

 أحكام امليم الساكنة ثالثة :

اقعة بعدها -1  لهم من : اإلدغام مع الغنة بمقدار حركتين في امليم الو

 دخال الحرف األول في الثاني بحيث ينطق بهما كالثاني مشدداإواإلدغام هو 

 دوهو عدم جز الشفتين عند النطق بها مع الغنة بمقدار حركتين عناإلخفاء  -2

اقعة بعدها   هم به: الباء الو

واإلخفاء منزلة بين اإلدغام واإلظهار وهو نطق الحرف دون تحقيق ملخرجه 

 والصفاته

 ن عند بقية األحرف : يمكرو  اإلظهار  -3

 واإلظهار نطق الحرف من مخرجه مع تحقيق صفاته 

 الدرس الرابع : النون الساكنة والتنوين :

 والتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر األسماء فقط وصال الوقفا ولفظا الخطا

 أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة :

ء والحاء والخاء والعين والغين اإلظهار عند حروف الحلق الستة الهمزة والها -1

 من أوسط ، عليما حكيما: 

 (يرملون )اإلدغام في ستة أحرف مجموعة في كلمة  -2

 :وينقسم إلى 

 نورا مبينا، من يعمل  ( :ينمو)في أربعة أحرف منها مجموعة في كلمة  : إدغام بغنة

، من ربكم ، قوال لينا ، من لدنا : في حرفين وهما الالم والراء : وإدغام بغير غنة 

 غفورا رحيما
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عليم بذات ، من بعد : اإلقالب ميما مع إخفائها والغنة بمقدار حركتين  -3

 الصدور 

 حالال طيبا ، من تحتها : اإلخفاء مع الغنة بمقدار حركتين عند بقية األحرف  -4

 الدرس الخامس :

 التفخيم والترقيق

 والتفخيم هو تسمين الحرف عند النطق به والترقيق تنحيفه

وتنقسم إلى حروف  (خص ضغط قظ)مجموعة في كلمة  سبعة : حروف التفخيم

 ه اليتأثر تفخيمها بالكسر ذاإلطباق وهي الطاء والظاء والضاد والصاد وه

والبقية وهي القاف والغين والخاء من حروف االنفتاح وهذه إذا كسرت أو سكنت 

ماعدا القاف إذا  انسبي ابعد كسر ينطق بها كأنها مرققة ويسمى تفخيمها تفخيم

 سكنت تتقوى بالقلقلة

 واإلطباق إطباق اللسان على سقف الحنك واالنفتاح عدم ذلك

أحيانا ترقق وأحيانا تفخم : بقية األحرف ماعدا أربعة أشياء : وحروف الترقيق 

 وصوتان ، حرفان 

صوت األلف وصوت غنة إخفاء النون : والصوتان ، الالم والراء : الحرفان 

  والتنوين

وإذا كان مرققا رققت ، صالحا : األلف تتبع ماقبلها فإذا كان مفخما فخمت  -1

 جاء: 

وإذا كان مرققا ، من قبل : والغنة تتبع مابعدها فإذا كان مفخما فخمت  -2

 بقلب سليم : رققت

: والالم دائما مرققة إال في لفظ الجاللة فقط بشرط أن يسبقه فتح أو ضم  -3

 هللا ، عبدقال هللا 

 ؛ ائما مرققة مع الكسر والراء د -4

 ريح : فإذا كانت مكسورة رققت  -

)ألنها في أو ياء ساكنة ، فرعون رققت : كنة قبلها كسر اوإذا كان س -

  (عند الوقف)الطير : رققت حكم الكسر( 
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السحر : كن غير الياء وقبله كسر رققت اوإذا كانت ساكنة قبلها س -

  (عند الوقف)

 يرحمكم ، روح والج، ريحان :  وتفخم في غير ذلك

 ملحوظة مهمة :

هذه الدورة مختصرة ويوجد تفصيالت واستثناءات وأوجه لم نتعرض لها وإنما 

باملائة  80تستكمل بعد اجتياز هذه الدورة املختصرة والتي تغطي التجويد بنسبة 

 من الدورة املطولة 

 

 العملي ثانيا : القسم

يقوم الطالب بتطبيق ماجاء فيه  واملهم في هذه الدورة التطبيق ويكون بعد كل درس

ثم شرح ما فعله في كل كلمة قرأها وفي الدرس التالي يشرح مافعله وفقا لكل ما 

 :استوعبه حتى يصل في النهاية لهذا النموذج 

 (حم تنزيل الكتاب من هللا )

اقعة بعد الحاء حرف مد يمد مد طبيعي بمقدار حركتين وهو مرقق حم :  األلف الو

 رققألن ماقبله م

اقعة بعد امليم تمد مد  بمقدار ست حركات  االزم االياء الو

النون الساكنة بعد التاء حكمها اإلخفاء مع الغنة بمقدار حركتين والغنة تنزيل : 

 مرققة ألن ما بعدها مرقق

اقعة قبل الالم تمد في حال الوصل  ل مدا طبيعيا بمقدار حركتين وفي حاالياء الو

 كون بمقدار أربع إلى ست حركاتالوقف تمد مدا عارضا للس

اقعة بعد التاء تمد مدا طبيعيا في حال الوصل بمقدار حركتين  الكتاب : األلف الو

لى ست حركات وهي مرققة وفي حال الوقف تمد مدا عارضا للسكون بمقدار أربع إ

 ألن ماقبلها مرقق

 والباء تقلقل عند الوقف ألنها ساكنة

اقعة بعدها تمد في خم ألن ماقبلها مفتوح واألهللا : الالم في لفظ الجاللة تف لف الو

حال الوصل مدا طبيعيا بمقدار حركتين وفي حال الوقف تمد مدا عارضا للسكون 

 مبمقدار أربع إلى ست حركات وهي مفخمة ألن ما قبلها مفخ


