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مقّدمة

احلمدي هلل، كالصالةي كالسالـي على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كصحبو 
 كمن كااله، كبعد:

كجيٌودكا  الكرًنى  اهللى سبحانوي ندبى ادلسلمنيى ًِلٍف يقرؤكا القرآفى  فإف  

قػيرٌاءى  وجل  جاللي ، كامتدحى ژ تػىٍرتًيالن  اٍلقيٍرآفى  كىرىتِّلً ژ: تعاىل قراءتو، فقاؿ

نىاىيمي  ال ًذينى ژفقاؿ: تقننيى لقراءتًو الػمي  القرآفً  ليونىوي  اٍلًكتىابى  آتػىيػٍ  حىق   يػىتػٍ

 كاف مسعود ابن أف لنا ذكر، قاؿ شيخي اإلسالـً ابني تيمية: "ژ ًتالىكىتًوً 
 كما نقرأه كأف حرامو، كحيـر حاللو حيل أف: تالكتو حق إف  : يقوؿ
، ككعد جل  يف عاله ]رلموع الفتاكل[" مواضعو عن حنرفو كال الٌلو، أنزؿ

ليوفى  ال ًذينى  ًإف   ژالقرٌاءى باِلجر اجلزيل فقاؿ:   كىأىقىاميوا الل وً  ًكتىابى  يػىتػٍ
ةى  نًيىةن  ًسرٌان  رىزىقٍػنىاىيمٍ  شل ا كىأىنفىقيوا الص الى * تػىبيورى  ل ن ذًبىارىةن  يػىٍرجيوفى  كىعىالى

 .ژ شىكيوره  غىفيوره  ًإن وي  فىٍضًلوً  ًمنٍ  كىيىزًيدىىيمٍ  أيجيورىىيمٍ  لًيػيوىفػِّيػىهيمٍ 
جعلى خريى ادلسلمنيى  (كسىل م عىلىٍيوً  اهللي  صىٌلى) الل وً  رسوؿى  كما أف  

 القيٍرآفى  تػىعىل مى  مىنٍ  خىريكيم»: ، فقاؿمان كتعليمان مىٍن اشتغلى بالقرآًف تعل  
( أف  درجات القرٌاء كسىل م عىلىٍيوً  اهللي  صىٌلى، كأخرب )البخارم[ ]ركاه «كىعل موي 
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 يىقرىأي  ال ًذم»فقاؿ:  ،تتفاكت حبسب تفاكت اتقاف القراءةعند اهلل 
ـً  الس فىرةً  معى  ًبوً  ماًىره  كىىيو القيٍرآفى   القيٍرآفى  يقرىأي  كالذم الربرىًة، الكرىا
 .عليو[ ]متفقه  «أٍجراف لو شىاؽ   عليوً  كىىيو ًفيوً  كيتىتػىٍعتىعي 

 قرأي ي كيف يتعٌلمى  أف كمسلمةو  مسلمو  كلِّ  على كجبى  كمن ىنا
تالهي اهلل سبحانو على رسولو جربيل )عليو السالـ(،  كتاب اهلل كما

( ككما تالهي كسىل م عىلىٍيوً  اهللي  صىٌلىككما تالهي جربيلي اِلمنيي على الٌنيبِّ )
الٌنيب  على صحابتو )رضواف اهلل عليهم(، حىت كصلى إلينا كما أينزؿى 

لتقدًن ىذا ادلختصر يف أحكاـ  كفقناكهلل احلمدي أف  زلفوظان حبفظ اهلل.
 لكي ال يشق على الطالب ،اإلطالة عدـ وفي راعينا كقدالتالكة، 

الوجيز في أحكام تجويد كتاب اهلل " مسيناهأك ، على القارئ يسهللك 
 من ىذا البحث يف كرد ما لنا يغفر أفتعاىل  اهلل كنسأؿ ".عزيزال

 يفو جيعلك ، هبذا العمل ادلسلمنيى نف عى يي  كأف، نسياف أك خطأ أك سهوو 
 .كنشره كتوزيعو يف كالدتو كإخراجو أسهم من كل موازين حسنات

 
 

  قُّْٔصفر                                                                



 الوجيز في أحكام تجويد كتاب اهلل العزيز

ٓ 

 

فصل متهيدي

 تعريف التجويد: 
كمعىن التجويد ، التحسنيد، أك : اإلتياف باجليٌ (ُ)التجويد لغةن 

و من سلرجو كصفاتو كمستحق  و حق   حرؼو  كلِّ   : إعطاءي (ِ)اصطالحان 
 كغري ذلك. الالزمة

 م التجويد: ثمرة تعل  
صوف اللساف عن اخلطأ يف قراءة كتاب اهلل تعاىل، كبلوغ النهاية يف 

)صلى اهلل عليو كسلم(  لفظ القرآف على ما تػيليًقيى من النيبإتقاف 
 كالفوز برضى اهلل تعاىل.

 حكم الشرع في تعل م التجويد: 
، كأما (ْ)فال خالؼ يف أنو فرض كفاية (ّ)م التجويد النظرمأما تعلٌ 

حكاـ كااللتزاـ هبا عند أم تطبيق تلك اِل-العمل بأحكاـ التجويد 
فني، على كل مسلم كمسلمة من ادلكلٌ فهو فرض عني  -التالكة

                                 
 ( أم يف اللغة العربية.ُ)
  تفػػاؽ اال ؛ كمعػػىن االصػػطالح:ل علػػم ذلػػم فيػػو اصػػطالحات خاصػػة هبػػمأم يف اصػػطالح علمػػاء التجويػػد، فػػإف أىػػل كػػ (ِ)

 على الشيء ًمن ًقبل أىلو.
 أم معرفة قواعد كأصوؿ ىذا العلم. (ّ)
 إذا قاـ بو أحد من ادلسلمني سقط عن الباقني مثل اِلذاف كاإلمامة كحنومها. أم (ْ)
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ٿ ٿ   ٿ  ژ :تعاىل فيجب أف يقـو بو قدر ادلستطاع، كذلك لقولو

 .ژ
 اللحن: 

 .اإلعراب كسلالفة كجو الصواب يف النحومعناه يف اللغة: اخلطأ يف 
اخلطأ يف القراءة كاالحنراؼ فيها عن  :كمعناه عند علماء التجويد

  .الصواب
 جلي كخفي:  :نوعاف وكى

 حركة ري: إذا اخطأ القارئ بتغي، أم الظاىراللحن اجللي -ُ 
الني( بدؿ ظحنو )ال ب أك بناء أك إبداؿ حرؼ مكاف حرؼإعرا

فهذا ىو اللحن اجللي الذم  ؛ه ادلعىن أـ  م يغري سواء أغرٌي  ،)الضالني(
فاللحن اجللي  ،ميأمث متعمده كيأمث القارئ بو إذا كاف قادر على التعلٌ 

ـه   شراعان كمرتكبو آمث. حرا
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 ،خطأ القارئ يف أحكاـ التجويدأ: كيكوف إذا اللحن اخلفي -ِ
كالقارئ زلاسب كمؤاخذ بو إذا كاف  ،كحنو ذلك ةو أك مد  كرتؾ غنٌ 

 ، كاهلل تعاىل أعلم.، كحكمو أنو مكركهم كاإلتقافقادران على التعلٌ 
 مراتب التالوة: 

 لتالكة القرآف ثالث مراتب:
 ها من إشباع ادلدكىو إعطاء احلركؼ حق  : كىل: التحقيقادلرتبة اِل

 ر يف التالكة. كاطمئناف مع التدبٌ  لو كإسباـ احلركات كالقراءة بتمه  
طة بني مرتبة التحقيق مرتبة متوسٌ  وكى: ادلرتبة الثانية: التدكير
ط يف إسباـ احلركات مع التوسٌ  كىي أيضان  ،السابقة كمرتبة احلدر اآلتية

 ر يف التالكة.اجلائزة كالتدبٌ ادلدكد 
كىو إدراج القراءة كسرعتها مع مراعاة أحكاـ : ادلرتبة الثالثة: احلدر

ر يف إسباـ احلركات كقصر ادلدكد اجلائزة كالتدبٌ  أيضان  وكى ،التجويد
 التالكة.
أك  بالتحقيق،يل يشمل ادلراتب الثالث، فمن قرأ الرتت: تنبيه

 .للقراف الكرًنفهو مرتل  ؛بالتدكير، أك باحلدر
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 البشملةمع ستعاذة  اال االتح: ل األولالفص

  كم البسملة:ح  
 السور بداية يف هاحكمالبسملة ىي )بسم اهلل الرمحن الرحيم(، ك 

 نزلت لكوهنا كذلك (،براءةالتوبة ) سورة عدا اءالقرٌ  جلميع كاجبة
 . الرمحة مع ذلك يتفق كال ،كالعذاب بالسيف

 البسملة بني السورة أجزاء من القراءة بدأ لو فيما سلري كالقارئ
 البسملة كصل أراد إذا فيما القارئ ويتنبٌ  أف ينبغي كلكن ،كعدمها
، كجل عز   باهلل يليق ال ادلعىن يكوف أاٌل  سورة أم كسط من آية بأكؿ
، القطع من بد   فال ،لإليهاـ دفعان  بالبسملة كصلها ستحبيي عندىا ال ف

: أراد القارئ أف يبتدأ القراءة من قولو تعاىلعلى سبيل ادلثاؿ: إذا 
 يوصل البسملة ببداية ىذه اآلية.فال يليق أف  ژاٍلفىٍقرى  يىًعديكيمي  الش ٍيطىافي ژ

 
 
 
 



 الوجيز في أحكام تجويد كتاب اهلل العزيز

ٗ 

 

 مع البسملة أربع حاالت: ةذلالستعا
)أعوذ باهلل من  كىو أف يقوؿ القارئ: :احلالة اِلكىل: قطع الكل

كيقف، : )بسم اهلل الرمحن الرحيم( كيقف، فيقوؿالشيطاف الرجيم( 
 .(ٓ)مع تسكني أكاخر الكلمات ،ژپ پ پ پ ژ فيقوؿ:

 كىو أف يقوؿ القارئ: :احلالة الثانية: كصل البسملة ببداية السورة
)بسم اهلل الرمحن  فيقوؿ: ،كيقف)أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم( 

نػىفىسو كاحد بال انقطاع، مع بً ، ژپ  پ پ پ ژالرحيم( 

 .ژپژ      ميمتحريك االنتباه ل

 كىو أف يقوؿ القارئ: :احلالة الثالثة: كصل االستعاذة بالبسملة
كاحد نػىفىسو بً )أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم، بسم اهلل الرمحن الرحيم( 

  ، كيقف فيقوؿ:ژپ  ژ   ميمتحريك االنتباه لمع  ،بال انقطاع

  .ژپ پ پ پ ژ

                                 
 .ف العرب ال تقف على متحرؾ( ِلٓ)
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)أعوذ باهلل من  كىو أف يقوؿ القارئ: :احلالة الرابعة: كصل الكل

 ژپ پ پ پژ الشيطاف الرجيم، بسم اهلل الرمحن الرحيم(
  احلرفني اِلخريين من كلمتى  خفضً بال انقطاع، مع كاحد نػىفىسو بً 

  ..ژ  پ ژ  ك  ژ وئ ژ

 : نأحكام البسملة بين السورتي
للبسملة بني السورتني أربع حاالت، ثالث منها جائزة، ككاحدة 

 ككما يأيت: احلاالت اجلائزة: ،جائزة غري
عند انتقالو مثالن من آًخر - : كىو أف يقوؿ القارئقطع الكل. ُ

 كيقف، ژ ڌ  ڍ ژ :-سورة )ادلاعوف( إىل أكؿ سورة )الكوثر(
ڎ   ڎ  ژ   كيقف، فيقوؿ:: )بسم اهلل الرمحن الرحيم( فيقوؿ

 مع تسكني احلركؼ اِلخرية من الكلمات.، ژڈ 
 :كما يف ادلثاؿ السابق  : كىو أف يقوؿ القارئكصل الكل. ِ

 ژڎ   ڎ ڈ    ٱ ٻ ٻڍ ڌ  ژ

      ژڌژ  كلمت  خراك أ تحريكل نتباهاالبال انقطاع، مع  كاحدو  بنفسو 

 .ژ  پ ژ  ك
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قطع السورة األوىل عن البسملة مع وصل البسملة بالسورة . ٣
 S] يف املثال السابق:كما وهو أن يقول القارئ   :الثانية

TZ ،(بسم اهللا الرمحن الرحيم) فيقول: ويقف [ V W 

XZ  ٍكلمة  نصببال انقطاع، مع االنتباه ل واحدٍ  بنفس 

[TZ. 

: وهي احلالة غري وصل البسملة بنهاية السورة، والوقوف عليها. ٤
 S T] مثل أن يقول القارئ يف املثال السابق: ،اجلائزة

! " # Z :ويقف، فيقول [ V   W XZ، 
 وهم السامع أن البسملة من السورةجائز ألنه يُ  فهذا الوجه غري

 ؛ والبسملة إمنا هي ألوائل السور ال ألواخرها. السابقة
 
 
 
 
 

.
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 :والتوبة األنفال سورتي بين القراءة أوجه
 كأكؿ( السور من سبقها ما أك) اِلنفاؿ آخر بني اجلائزة اِلكجو

 :أكجو ثالثة براءة سورة
 ژمئ    ىئ  يئ  جب  حب ژ  :ىكذا :التوبة عن اِلنفاؿ آخر قطع -أ

 كيستمر  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ س،يتنف
 .بالقراءة
     ژ مئ    ىئ  يئ  جب  حب ژ :ىكذا :التوبة مع اِلنفاؿ آخر كصل -ب

 حكم مراعاة مع ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ
  .ژ ٱ حب   ژ :كلمت بني اإلقالب

 :اؿاِلنف سورة من كلمة آخر من ادليم حرؼ على السكت -ج
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ يقرأ مث ستنف   دكف لطيفة ةسكت ژحب ژ

 .ژپ  پ  پ
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أحكام النون الشاكنة ) ْن ( الفصل الثاني: 

ـٍ ( والتنوين ـٌ ـً  (
(ٔ)

 

أربع حاالت: اإلظهار،  -ككذلك التنوين-للنوف الساكنة 
 كفيما يأيت تفصيل ذلك. كاإلخفاء، كاإلدغاـ، كاإلقالب،

 اإلظهار:
 اإلظهار لغةن: البياف.

كاصطالحان: إخراج النوف كالتنوين من سلرجهما من غري غيٌنةو زائدة 
كيكوف يف كلمة كيف   ،ةكال قلقل ،كال سكت ،كال فصل ،على اِلصل
 كلمتني.

كالغيٌنة: صوت رقيق أغىٌن رلهور شديد خيرج من ذبويف اِلنف كال 
 عمل للساف فيو.

(، اخلاء اذلاء، العني، الغني، احلاء،اذلمزة، ستة: ) كحركؼ اإلظهار
)أخي ىاؾ علمان حازه غري  رلموعة يف نصف البيت الشعرم:

 (.خاسر

                                 
التنوين: عبارة عن نوف ساكنة زائدة تلحق آخر االسم كصالن ال كقفان، كلفظان ال خطان، كيرمػز ذلػا بفتحتػني أك ضػمتني  (ٔ)

 .حبسب احلالة اإلعرابية أك كسرتني
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 اإلظهار أمثلة

 الحرف
 أمثلة النون 
 من كلمتين

أمثلة النون من  
 كلمة واحدة

 أمثلة التنوين

    جئ ی   يب   پ پ اذلًضة

   ڳ ڳ   مب   ىئ ىئ اذلاء 

   ٺ ٺ ڀ    ڦ   ڑ ڑ انعني

    ى  ې   ٹ    ى ې انغني
   ۆئ  ۆئ   گ    مب    خب احلاء

 وئ    وئ                      ڀ   وئ ەئ اخلاء
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 اإلدغام:
 اإلدغاـ لغةن: إدخاؿ الشيء يف الشيء. 

اكن حبرؼ متحٌرؾ، حبيث يصرياف كاصطالحان: ىو التقاء حرؼ س
يرتفع اللساف عنده  ،دان من جنس احلرؼ الثاينكاحدان مشدٌ حرفان 

 ارتفاعة كاحدة.
 (.يرملوف، رلموعة يف قولنا: )ستة أيضان اإلدغاـ  كحركؼ

 كينقسم اإلدغاـ إىل قسمني:
كيسمى ناقصان، لذىاب ذات النوف الساكنة  :اإلدغاـ بغيٌنة :اِلكؿ

 .(ٕ)كالتنوين كبقاء صفتهما كىي الغنة، كمقدارىا حركتاف

)الياء، الواك، ادليم، النوف(، كىي كحركؼ اإلدغاـ الناقص ىي: 
 (.ينمو( أك )يومنرلموعة بقولنا )

 

 

 

                                 
 خفضو بصورة طبيعية. كىي مقدار رفع اإلصبع  أ ركة:احل (ٕ)
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 أمثلة اإلدغام الناقص

 اإلدغام مع التنوين اإلدغام مع النون الحرف

   ې ۉ   وئ ەئ انياء

 ڤ ٹ ٹ   چ چ ادليى
   پ پ   ۓ ۓ انىاو

     ٺ ٺ    ائ ائ اننىٌ

 
كيسمى كامالن، لذىاب ذات النوف  :غيٌنةبال  اإلدغاـ القسم الثاين:

 الساكنة كالتنوين كذىاب صفتهما كىي الغنة.

 (.كامل حرفاف، مها: )الالـ، الراء( رلموعة بقولنا: )لركلإلدغاـ ال

 أمثلة اإلدغام الكامل
 مع التنوين مع النون الحرف

   ڀ  ڀ   ٴۇ ۈ انالو
   ہ ۀ ڑ  ڑ انشاء
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؛ كادلدغم فيًو ًمٍن كلمتني مغى دٍ مي ػالاحلرؼ يشرتط أف يكوف : تنبيو

فإف كانا من كلمة كاحدة فإنو جيب إظهاره خوفان من االلتباس 
 .{ڈ،     ۇ ، ھ،    ہ} بادلضاعف مثل:

 :اإلقالب
 اإلقالب لغةن: ربويل الشيء عن كجهو.

رؼ مكاف حرؼ آخر مع مراعاة الغنة، كاصطالحان: ىو جعل ح
 يف كلمتني.كلمة ك   فقط ىو )الباء( كيكوف يفكلو حرؼ كاحد 

  أمثلة اإلقالب 

 مع التنوين مع النون الحرف

 انباء
   ھ ھ

 ں  ڱ
   ۀ ڻ
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  :اإلخفاء
 اإلخفاء لغة: السرت. 

كاصطالحان: عبارة عن النطق حبرؼ ساكن خاؿو من التشديد، 
على صفة بني اإلظهار كاإلدغاـ مع بقاء الغيٌنة يف احلرؼ اِلكؿ كىو 

 يف كلمتني. ساكنة كالتنوين كيكوف يف كلمة  ك النوف ال
 رلموعة يف أكائل ىذا البيت: مخسة عشر حرفان كحركفو: 

 صف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا 
 دـ طيبان زد يف تقى ضع ظادلان 
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 أمثلة اإلخفاء
 المثال مع التنوين المثال مع النون الحرف

   ڳ ڱ   ک ک ص

   ڃ ڃ چ  ڈ  ر

   ہ ہ ٺ ٿ   ث

 ڻ          ۀ ڻ ن

 ژ ژ ېئ  ېئ ج

   ڻ ڻ    ڀ   ڀ ش

 ڤ  ڤ ڤ  ڤ ق

   ڇ ڍ   حئ مئ ىئ ط

   ڀ  ڀ    ۇئ ۇئ ۆئ د

   ەئ وئ ائ ەئ  ط

 ہ   ہ ڄ  ڃ ص

   ڄ ڃ    ڌ ڌ ف

   پ  پ ىئ  ث
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   ٺ ٺ    چ  چ  ڇ ض

   ڭ ڭ    ىث ظ
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 اكنتنِيالش والالمحكام امليم أ :الفصل الثالث

 حاالت الميم الساكنة:
 للميم الساكنة ثالث حاالت:

م ادليم الساكنة إذا جاءى بػىٍعدىا )ـ( مثلها : تيدغى اإلدغاـ الشفوم  .1
كالثانية  بغنة مقدارىا حركتاف، كيشرتط أف تكوف اِلكىل ساكنة

  .(ذلًّثالًلفظ ىكذا )فتي  ف  ژۉ ۅ ژ متحركة، مثل:

فى ادليم الساكنة اإلخفاء الشفوم .2 إذا جاءى بعدىا حرؼ : زبي
ضغط قوم على  لفظ بالتي ف ژڻ  ڻژ مثل: (،)الباء

 .الشفتني

مجيع احلركؼ، عدا  معر ادليم الساكنة ظهى : تي اإلظهار الشفوم .3
 مثل: ،كتكوف أشد إظهار عند الفاء كالواك ،حريف )ادليم كالباء(

  لقرب سلرج ادليم من الفاء.  ژ ڦ   ڄ  ڄ ژ،  ژ ڦ ڦژ 
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 :()م ، ن   تين  د  والنون المشد  الميم حكام أ

حكمهما: إظهار غيٌنة ادليم كالنوف حاؿ تشديدمها، فالغيٌنة الزمة 
 كمقدارىا حركتاف. ،ذلما

سواء كانا  كغنة ادليم كالنوف تظهر من اخليشـو إذا كانتا مشددتني،
، ھ} آخرىا مثل: أك {،ۆ}،{ڄ} مثل:يف كسط الكلمة 

  .{ ۇ، ڱ

 :الالمات السواكن
 :الشمسية كالقمرية ،ادلعرفة ػ(ال: )أوالا 
 قمرية كمشسية. إذا كقعت قبل حركؼ اذلجاء حالتاف:ادلعرفة ػ)اؿ( لً 

كىي الالـ الواقعة بعد احلركؼ اآلتية: )أ، ـ القمرية: الال .1
ب، غ، ح، ج، ؾ، ك، خ، ؼ، ع، ؽ، م، ـ، ىػ(، 
يت  اجملموعة يف قولنا: )ابًغ حىج ك كخىٍف عىقيموي(، كمسي

،  ژ ىئ ژ  ِلهنا تظهر يف الٌنطق مثل الـ كلمةقمرية 
 ،ې ،  ٻ  ،گ } :اذلامثك ، حكمها اإلظهار ادلطلقف

   ،ٿ  ،ے ،ڱ، ٻ  ،ڈ ،ۓ  ،ڃ

 {.ڭ  ،ٱ  ،ڦ     ،ىئ
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الشمسية: كىي الالـ الواقعة بعد حركؼ اذلجاء غري  الالـ .2
ادلذكور يف القمرية، كىي )ط، ث، ص، ر، ت، ض، ذ، 
ف، د، س، ظ، ز، ش، ؿ(، اجملموعة يف أكائل كلمات 

 :اآليت البيت
 طب مث صل رمحان تفز ضف ذا نعم 

 دع سوء ظن زر شريفان للكـر                              
 ،{گ} م مثل الـ كلمةغى دٍ تي  كمسيت مشسية ِلهنا

   ،ىب ، ڤ  ،ۇ ،ے } مثل:اإلدغاـ، حكمها ف

   ،ې ،ٺ ،ۓ ،ڤ ،ۇ ،ڄ ،مب

 .{ڌ  ،گ  ،ۆ

 :الالـ الساكنة الواقعة يف الفعلثانياا: 

ماضيان أك الفعلي سواء كاف - ـ الساكنة الواقعة يف الفعلاٌل لً 
 ؛-كسواء كانت الالـ يف كسط الكلمة أك يف آخرىا مضارعان أك أمران،
 ثالث حاالت:

دغم إذا جاء بعدىا حرؼ الراء أك  حرؼ تي  :ادلضارعالـ فعل  .ُ
كتظهر مع باقي  ،تلفظ )أ م أقٌلكم( ژڀ ڀ ٺ ژ الالـ مثل:
 {.ڌ     ،ڻ}:احلركؼ مثل
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 استثناء مثل:  تظهر مع كل احلركؼ بال :ادلاضيالـ فعل . ِ
 {.ىئ ،ڤ  ،يئ ، ہ  ،ۇ }

تدغم إذا جاء بعدىا حرؼ الراء، أك حرؼ   :اِلمرالـ فعل . ّ
مع باقي تظهر ك  ژ ۈ ۈژ  ،ژ ٺ ٺ ٿ ٿژ  الالـ، مثل:

 .ژڇ ڇ  ڍ ڍ ژ     ،ژۆ ۈ ژ      مثل: احلركؼ،

 :الالـ الساكنة الواقعة يف احلرؼثالثاا: 

 :ا حالتاف: اإلظهار كاإلدغاـم(، كذل)بل ك (الـ )ىل هبا ادلراد

م الـ احلرؼ إذا جاء بعدىا حرؼ الراء أك دغى تي  اإلدغاـ:. ُ 
 .ژٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ  ژ   ،ژڳ ڳ ژ   حرؼ الالـ، مثل:

ر الـ احلرؼ مع مجيع احلركؼ عدا حريف الراء ظهى تي  اإلظهار:. ِ
 .ژڌ ڌ ژ  ، ژڃ ڃ  ژ     ،  ژٻ پ ژ   كالالـ، مثل:
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 :)اهلل( الـ لفظ اجلاللةتفخيم كترقيق رابعاا: 

 .. الرتقيقِ   .. التفخيمُ :حالتاف ًلالـ لفظ اجلاللة )اهلل(

 المثال أحوال الترقيق المثال أحوال التفخيم

 ىب مب إرا ولع لبهها كسش تشلك ژ    ژ ڑ إر ولع لبهها ضى تفخى

 ڳ ڳ تفخى إر ولع لبهها فتح
إرا سُبِك حبشف ساكٍ 

 ڌ ڍ يا لبهه يكسىساً  وكاٌ

 ٿ ٿ  (8)بذء انكالو هبا  عنذ
إرا ولع لبهها تنىيٍ عنذ 
انىصم تشلك فيكسش انتنىيٍ 

 انساكننيالنتماء 

 پ ٻ

 پ

نفع اجلالنت  بكإرا سُ
حبشف ساكٍ ينظش  يا لبهه 
إرا كاٌ يفتىحاً أو يضًىياً 

 تفخى

 ۇ  ۇ

 

ۇ  

 ۆ

  

 
 
 

                                 
 ف العرب ال تبدأ بساكن. ( كذلك ِلٖ)
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 تكْالكلكة واإلدغام والشَّ : الفصل الرابع

 القلقلة: 

  .: االضطرابلغةن  القلقلة

 بع احلرؼ إذا كاف ساكنان.كاصطالحان: نربة تت

 (.رلموعة بقولنا )قطب جد ،مخسة كحركفها:

 كتقسم إىل قسمني: صغرل ككربل:

: كذلك إذا كقعت حركؼ القلقلة ساكنة يف كسط قلقلة صغرل
پ ڀ  ڀ ژ  أك تقع يف كسط الكالـ مثل: ، ژڌ ژ   الكلمة مثل:

 ..ژڀ 

 إذا كقعت حركؼ القلقلة آخر الكلمة ككيقف: كذلك قلقلة كربل
فيكوف نربىا أقول من الصغرل كخاصة إذا    ژٻ ژ  عليها مثل:
 كىذه أعلى مراتب القلقلة.  ژژ ژ  دة، مثل:كانت مشدٌ 
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 :اإلدغام

)متقاربني(  ك إدغاـ )متماثلني( :ث حاالت ىيلإلدغاـ العاـ ثال
  .)متجانسني(ك

ىو أف يتفق احلرفاف سلرجان كصفة مع كوف : إدغاـ ادلتماثلني. ُ
اِلكؿ ساكنان كالثاين متحركان، حبيث يصرياف حرفان كاحدان مشددان يرتفع 

كيقع يف كلمة كيف كلمتني، كمن أمثلة  ،كاحدة ةاللساف عنده ارتفاع
 ما يأيت: -ال على سبيل احلصر-ىذا النوع من اإلدغاـ 

لفظ: )فما تي  ژىئ ىئ ىئژ التاء مع التاء: مثل: -
 رحبٌتجارهتم( بتاء كاحدة مشددة.

تلفظ: )ييٍدرٌكٍم(   ژۋ ۋژ   الكاؼ مع الكاؼ: مثل: -
 بكاؼ كاحدة مشددة.

  تلفظ:   ژۀ ۀ ہ  ہژ  الفاء مع الفاء: مثل: -

  بفاء كاحدة مشددة.  (فال يسرفٌلقتل)

ىو أف يتقارب احلرفاف سلرجان كصفة مع كوف  :إدغاـ ادلتقاربني. ِ
اِلكؿ ساكنان كالثاين متحركان، فيلفظ حبرؼ كاحدو مشددو من جنس 
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كيقع ىذا اإلدغاـ  ،احلرؼ الثاين يرتفع اللساف عندىا ارتفاعة كاحدة
 يف كلمة ككلمتني.

 كقد كقع ذلك يف القرآف الكرًن يف سلرجني فقط:

    ژڳ ڳژ    (،)قػير بِّ  تلفظ  ژڃ چ  ژ   أ. سلرج الالـ كالراء: مثل:
 كيكوف اإلدغاـ ىنا كامالن. ،(ظ )بػىر فىعو اهللتلف

َنىٍليك م(  تلفظ )أ م ،ژٻ   ٱ ژ ب. القاؼ كالكاؼ: مثل: 
 كيكوف اإلدغاـ ىنا ناقصان.

ىو أف يتحد احلرفاف سلرجان كخيتلفاف صفة، : إدغاـ ادلتجانسني. ّ
متحركان، حبيث يصرياف حرفان كاحدان مع كوف اِلكؿ ساكنان كالثاين 
 ،كاحدة ةيرتفع اللساف عنده ارتفاع ،مشددان من جنس احلرؼ الثاين

ف الكرًن يف سبعة آكقد كقع ذلك يف القر  ،كيكوف يف كلمة ككلمتني
 مواضع فقط، ىي:
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 المثال الحروف ت

   ٹ ، جب يئ انذال بانتاء  .1

   ڈ  ڎ ڎ انتاء بانذال  .2

    ھ ھ انتاء بانطاء  .3

 (9)ڻ انطاء بانتاء  .4

   ے ھ انزال بانظاء  .5

   ۅ ۋۋ انثاء بانزال  .6

    ہ ہ ہ انباء بادليى  .7

 

 

 

 

 

                                 
 ( كىو إدغاـ ناقص.ٗ)
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 : الس ْكـت

من غري تنفس  -دكف زمن الوقف- ان ىو قطع الصوت زمنت الس كٍ 
 .ة متابعة القراءةنيٌ بً 

عند حفص أربعة ف الكرًن آيف القر  ةمواضع السكت الواجبك 
 ىي:ك صغرية فوؽ الكلمة،  (س)كعالمتها  ،مواضع

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  قولو تعاىل:  يف سورة الكهف:. ُ

كىذا السكت كاجب  ژېې  ژ  لسكت علىفا ،ژۉ     ۉ  ې  ېې     ى
  يف حاؿ الوصل، كجيوز للقارئ الوقوؼ عليو إف أراد.

ۇئ       ەئوئوئ  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ   يف قولو تعاىل:يف سورة يس: . ِ

  السكت ىنا على كلمة  ،ژۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ
أما إذا  ،فلو أراد القارئ أف يقف عليها كيتنفس فلو ذلك   ژ ەئوئوئ  ژ 

 أراد الوصل فيجب أف يسكت سكتة لطيفة بدكف تنفس.

اإلدغاـ  يسقط  ژڄ     ڦڄ  ڦ    ژ        يف قولو تعاىل: . يف سورة القيامة:ّ
 نف ادلعىن لِل  ژ ڦژ ىنا  كجيب اإلظهار كال ينبغي الوقوؼ على 

    يتم.
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كىنا يسقط إدغاـ    ژچچ  چ ژ   :يف سورة ادلطففني: يف قولو تعاىل .ْ
            يتم. ِلف ادلعىن لن  ژچژ  كال ينبغي الوقوؼ على الالـ بالراء أيضان 
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 حكام الراءأ: اخلامسل ــالفص
 ثالثة أحكام:للراء 
 .(الرتقيق كالتفخيم). جواز الوجهني ّ. التفخيم    ِ. الرتقيق    ُ
 

 المثال الراء ترقيقحاالت  ت
 ڇ، ٿ                      مكسورة الراء إذا كانت  .1

ة أصلية، كليس بعدىا قبلها كسر ساكنة، ك  الراء إذا كانت  .2
 حرؼ استعالء

     ،  ٿ
 ڱ

أم أهنا غري ساكنة ) ساكنة يف آخر الكلمة الراء إذا كقعت  .3
 كقبلها )ياء ساكنة( ،يف اِلصل(

           ڎ 
 ڤ

4.  
كقبلها حرؼ  ،ساكنة يف آخر الكلمة الراء إذا كقعت
ر، كذلك  يف حالة   كقبلو حرؼ مكسو  ،ءساكن غري اليا

 فقطالوقف 

 ،ڇ
 ڤ

سر كقبلها ك ،ساكنة يف آخر الكلمة الراء إذا كقعت  .5
 كذلك يف حالة الوقف فقطأصلي، 

 ڃ ،   ڇ

6.  
كقبلها كسر  ،ساكنة يف آخر الكلمة الراء إذا كقعت

، كذلك التاليةكلمة الكبعدىا حرؼ استعالء يف أكؿ  ،أصلي
 يف حالة الوقف كالوصل

 

 ،ڎ      ڎ
ۇئ       ۇئ    

 ۆئ
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 المثال فخيم الراءتحاالت  ت
 ٴۇ مضمومة الراء إذا كانت  .1

 ھ ،  پ مفتوحة الراء إذا كانت  .2

 ڭ ساكنة كقبلها ضم الراء إذا كانت  .3

 ڭ ساكنة كقبلها فتح الراء إذا كانت  .4

كبعدىا حرؼ  ،كقبلها كسر أصلي ،ساكنة الراء إذا كانت  .5
 يف كلمة كاحدة ،ستعالء غري مكسورمن حركؼ اال

 ھ

 ڭ    ۇ ليس أصليان   ساكنة كقبلها كسر عارض الراء إذا كانت  .6

7.  

ساكنة كقبلها حرؼ ساكن غري الياء كقبلو  الراء إذا كقعت
  مفتوح أك مضمـو تفخم كقفان فقط، حرؼ

كأمان كصالن: فينظر إىل حركتها إذا كانت مضمومة أك 
 كانت مكسورة ترقق  ذامفتوحة تفخم كإ

 ڀ  ڇ
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 المثال جواز الوجهين )الترقيق والتفخيم( ث
كبعدىا  ،كقبلها كسر أصلي ،الراء ساكنة إذا كانت  .1

جيوز فيها الوجهاف التفخيم  ؛حرؼ استعالء مكسور
فمن فخمها نظر إىل حرؼ االستعالء بعدىا  ،كالرتقيق
كالكسر  ،مكسوران  نظر إىل كوف احلرؼ كمٍن رققها ،كقوتو

 كذلك يف الوصل ،تفخيمو فى عى أضٍ 

(10)ڤ      ڤ
 

 

 

إذا سيكٌنت الراء يف آخر كلمة ككاف قبلها حرؼ   .2
في حالة  الوقف ف ،كقبلو حرؼ مكسور استعالء ساكن

 جيوز فيها التفخيم كالرتقيق
كأختارى احملققوف  اختارى احملققوف يف )راء الًقٍطٍر( الرتقيق

يف )راء ًمٍصٍر( التفخيم عمالن باِلصل كنظران حلركتها يف 
 حالة الوصل 

    ڭ
 

 ھ 

  ،، كبعدىا ياء زلذكفةإذا كقعت ساكنة يف الوقف  .3
، ُٖ، ُٔمواضع يف سورة القمر )كىي يف ستة 

ُِ،َّ،ّٕ،ّٗ)  

 پ  ڀ  ڀ    

  ڱ    

 
 
 
 

                                 
 .كال ثاين ذلا  يف القرآف (َُ)
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        أحكام املد:  السادسل ــالفص

 : د  الم  

  : الزيادة.د لغةن ادل

   د.إطالة الصوت حبرؼ من حركؼ ادل اصطالحان:ك 
 حركؼ ادلد ثالثة، ىي: ك 

 .اِللف الساكنة ادلفتوح ما قبلها .ُ

 .ادلضمـو ما قبلها الواك الساكنة .ِ
 الياء الساكنة ادلكسور ما قبلها. .ّ

 .  ژ ڳ ژ ادلثاؿ الذم جيمع حركؼ ادلد قولو تعاىل:

 :المد أنواع

 -تنقسم ادلدكد إىل قسمني:

كال  ،قػػػػػـو ذات احلػػػػػرؼ إالٌ بػػػػػوً يكىػػػػػو الػػػػػذم ال  :أكالن: مػػػػػد أصػػػػػلي
ػػد إالٌ دبقػػدار حػػركتني ،يتوقػػف علػػى سػػبب مػػن مهػػزو أك سػػكوف  ،كال  ديي

ض، الصػٌلة الصػغرل، د الطبيعػي، مػد البػدؿ، مػد العًػوى كىو يشمل: )ادلػ
 مد حركؼ: حي طهر(.
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ىػػو مػػا كػػاف بسػبب مػػن اجتمػػاع حػػرؼ ادلػػد هبمػػزو  :ثانيػان: مػػد فرعػػي
كيشمل )الواجب ادلتصل، اجلائز ادلنفصل، الصلة الكربل،  ،أك سكوف

 الالـز بأنواعو، العارض للسكوف، الٌلني(. 

 أنواع المد األصلي

بلىوي أك بػىٍعده مهزه أك سكوفه ىو ما  م يأيت ق :بيعيالط   المد   .ُ

كاحلركة: ، ژ ہ ،ڦ ،ٹ ژ :لال ديد أكثر من حركتني، مثك 
ىي مقدار رفع اإلصبع أك خفضو بصورة طبيعية، كمقدار 

 مده حركتاف. 

أك ىو كل مهز  ،مهز ىو أف يأيت قبل حرؼ ادلد الب د ل: م د .ِ

كمسيٌي بدالن ِلنو يف ، ژ   ڭ ،ڄ، ۇئ ،ک ژ شلدكد مثل:
 ،اِلكىل متحركة كالثانية ساكنة ،اِلصل عبارة عن مهزتني

  ژڄ ژأصلها )أىٍأدىـ( ك    ژڦژ  مثل:  ٍبدىلت الثانية مدان فأي 
 . كىكذا، كمقدار مده حركتاف كصالن ككقفان  ()ًإٍإمىانان  أصلها

يف حالة الوقف على تنوين النصب  كيتحقق: و ض  الع   م د   .ّ

ِلننا كمسٌي عوضان  {،ے ،ۆ ،ۆ} فقط مثل:



 الوجيز في أحكام تجويد كتاب اهلل العزيز

ّٕ 

 

 دار مده حركتاف فقط كال يكوف إالعوضنا التنوين ألفان،  كمق
 يف الوقف فقط.

 

: ىو صلة ىاء الضمري للمفرد بواك إذا  الصلة الصغرى .ْ
بشرط أف  ،كبياء إذا كانت مكسورة ،كانت اذلاء مضمومة

 ، ژۓ  ڭ  ڭ  ڭژ   تكوف متحركة كتقع بني متحركني مثل:
كىذا القسم يلحق بادلد الطبيعي أك اِلصلي ِلنو ال جيوز 

  كذلك يف حالة الوصل. ،مده أكثر من حركتني

الموجودة في فواتح بعض  حروف )حي طهر( الخمسة .ٓ
ىكذا  ،رفني ثانيهما حرؼ مدحبنطق كل منها يي : السور
 (  كسبد دبقدار حركتني مدان طبيعيان.ا، رى ، يىا، طىا، ىىا)حىا

 أنواع المد الفرعي
ىو ما كاف بسبب اجتماع حرؼ ادلد هبمزو أك سكوف،  ادلد الفرعي

 كديد أكثر من حركتني.
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 بسبب الهمز: دأوالا: الم
: ىػػػػو أف يػػػػأيت بعػػػػد حػػػػرؼ ادلػػػػد مهػػػػزه ادلػػػػد الواجػػػػب ادلتصػػػػل -ُ

مقػدار ك ، ژ ڀ ،ائ ، ٺ ژ مثػل: ،يف كلمة كاحػدة ،متصل بو
 حالة الوقف. مىػػدًه أربػػع حركػػات أك مخػػس حركػػات كجيػػوز مػػده سػػت حركػػات يف 

: ىػو أف يكػوف حػرؼ ادلػد آخػر الكلمػة ادلد اجلػائز ادلنفصػل -2
مقػدار مػده ،و{ٻ  ٻ  پ } مثػل: ،كاذلمز يف أكؿ كلمة أخرل تليها

 أربع أك مخس حركات، كجيوز مده دبقدار حركتني.

كىػػػػػو أف يػػػػػأيت بعػػػػػد اذلػػػػػاء للمفػػػػػرد ادلػػػػػذكر  :الصػػػػػلة الكػػػػػربل  -3
 مقػػدار مػػدهك  ،{ٺ  ٺ }{ڦ  ڦ } مثػػل الغائػػب مهػػزة قطػػع،

 أربع أك مخس حركات. 

 د بسبب السكون:ثانياا: الم

 : عارضان  أك كىذا السكوف إما أف يكوف الزمان 

ال يتغري كصالن كال كقفػان كينػدرج ربتػو ادلػد  ىو : أمادلد الالـز -ا
 سيأيت بيانو(.ك الالـز بأقسامو )
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كيندرج ربتو  ،يف حالة  الوقف فقط كيكوف: ادلد العارض -ِ
 ، مثل:الٌلني مد، ك ژ ۈئ ژ ادلد العارض للسكوف، مثل:

 .ژپژ

 الالزم:أقسام المد 
ككل منهما ينقسػم  ،ينقسم ادلد الالـز إىل قسمني: )كلمي كحريف(

 -كىي: ،، فيكوف رلموع أقسامو أربعةلف كمثقٌ إىل سلفٌ 

كىػو أف يػأيت بعػد حػرؼ ادلػد حػرؼ  :ادلػد الػالـز ادلثقػل الكلمػي. 1
، مقػػدار مػػده ژ ک ،ېئ ژ   سػػاكن  مػػدغم )أم مشػػدد(  مثػػل:

 ست حركات. 

كىػو أف يػأيت  :ؽ(رٍ ادلد الالـز ادلخفف الكلمي )كيسمى دبد الفى . 2
  ژۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ     ېئ ژ   بعػػػد حػػػرؼ ادلػػػد حػػػرؼ سػػػاكن مثػػػل:

 مقدار مده ست حركات.ك 
ىػػػػو أف يوجػػػػد حػػػػرؼ يف فػػػػواتح ك  :ادلػػػػد الػػػػالـز ادلثقػػػػل احلػػػػريف. 3

بعػػػض السػػػور ىجػػػاؤه ثػػػالث أحػػػرؼ أكسػػػطها حػػػرؼ مػػػد كالثالػػػث 
)كالسػػني(  ژ ٱ ژ  )الػػالـ( يف مثػػل: ،يف احلػػرؼ الػػذم بعػػده ميػػدغم
 مقدار مده ست حركات.ك ، ژ ڱژ                        يف
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ىػػو أف يوجػػد حػػرؼ يف فػػواتح ك  :ادلػػد الػػالـز ادلخفػػف احلػػريف. 4
رؼ مػػػد كاحلػػػرؼ بعػػػض السػػػور ىجػػػاؤه ثػػػالث أحػػػرؼ أكسػػػطها حػػػ

 ،ژ ٱٻ ژ كصػػاد( مػػن:، )ژ ٱٻژ  مػػن قػػاؼ() الثالػػث سػػاكن مثػػل:
 مقدار مده ست حركات.  ك 

   :يف فواتح السور مد احلركؼ ادلقطعة فائدة في:

احلػػركؼ ادلقطعػػة يف أكائػػل بعػػض السػػور ىػػي أربعػػة عشػػر حرفػػان غػػري 
أك )نػػص حكػػيم  ادلكػػرر منهػػا جيمعهػػا قػػوذلم: )طىػػرىؽى مسىٍعىػػك النصػػيحة(

 قاطع لو سر(، تنقسم إىل ثالثة أقساـ: 

( كىي:          ٖكحركفو ) قسم دييد ست حركات: .ُ
 ،حركات ٔأك  ْؼ العني جيوز فيها إال حر )نقص عسلكم( 
 كالطوؿ أفضل. 

 كىي: )حي طهر(. ( ٓكحركفو ) دييد حركتاف:قسم  .ِ

د أصالن: كىو اِللف فقط.  .ّ  قسم ال ديي
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 :المد العارض للسكون
 ژ ٻ ،پژ مثل:و أف يقع بعد حرؼ ادلد سكوف عارض ى
ف مقدار مده )حركتاف، أك أربع، أك ست( كذلك يف حالة الوقك 

 سقط ادلد كأصبح  ادلد طبيعيان. أما إذا كصلنا القراءة  ،عليو
 :مد اللين

 مثػػػػل: ،ف كقبلهمػػػػا حػػػػرؼ مفتػػػػوحاىػػػػو أف يػػػػأيت كاك أك يػػػػاء سػػػػاكن
مقدار مده )حركتػاف، أك أربػع، أك سػت( كذلػك يف ك  ،{ٺ، ۋ}

 حالة الوقف.
ما   مفتوحان نيلٌلني أف تكوف الياء كالواك ساكنتكيشرتط يف مد ا

يف قولو  ال مد  ، مثالن: فان عليوً قبلهما كاحلرؼ الذم بعدمها مباشرة موقو 
 يف حالة الوصل كالوقف. ژٻ  ،ڳ، ڀژ :تعاىل

 يف ترتيػب ادلػدكد: الناظمقاؿ فائدة: 
 ،  فما اتصل الزـه  أقول ادلدكدً 

، فبدؿ، فذكا انفصاؿو فعارضه                  
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 خمارج احلروف: السابعل ــالفص
 

 مخارج الحروف: 
مواضع سلارج احلركؼ العربية مخسة مواضع موزعة على سبعة عشر 

()سلرجان، كىي:   .اجلوؼ، احللق، اللساف، الشفتاف، كاخليشـو

 :طريقة معرفة مخرج الحرف
 د.يشد  ن احلرؼ ادلراد معرفة سلرجو، أك سك  يي  .ُ
 دخل مهزة سابقة لو.ني  .ِ
ننا حنرؾ ما أحرؼ ادلد فإ ، إالحنرؾ ىذه اذلمزة بأم حركة .ّ

 .قبلها حبركة تناسبها
فحيث انقطع الصوت كاف ذلك سلرجو  ،ننطق باحلرؼمث  .ْ

 ق. احملق  
 مواضع مخارج الحروف: 

لػق : كاجلػوؼ ىػو خػالء احلاجلػوؼ )كفيػو سلػرج كاحػد( موضع :أوالا 
كتسػػػمى ىػػػذه احلػػػركؼ  ،)أ، ك، م(كخيػػػرج منػػػو ثالثػػػة أحػػػرؼ  ،كالفػػػم
كىػذه احلػركؼ  ،احلػركؼ اجلوفيػة أك احلػركؼ ادلديػة أكحلركؼ اذلوائية با

 كىي: ، زبرج من جوؼ الفم كتنتهي إىل اذلواء ادلطلق
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 . اِللف الساكنة ادلفتوح ما قبلها.ُ

 . الواك الساكنة ادلضمـو ما قبلها.ِ

 . الياء الساكنة ادلكسور ما قبلها.ّ

 : احللق )كفيو ثالثة  سلارج( موضع ثانيان:

كىػػي منطقػػة  ،احللػػق: أم أقػػرب شػػيء إىل الصػػدر. أقصػػى ُ
 احلنجرة كخيرج منو )اذلمزة، اذلاء(.

كخيػػرج منػػو )العػػني،  ،. كسػػط احللػػق: كتسػػمى لسػػاف ادلزمػػارِ
  .احلاء(

كخيػػرج  ،كىػػو أقػػرب إىل الفػػم ،. أدىن احللػػق: أصػػل اللسػػافّ
 منو )الغني، اخلاء(، كتسمى باحلركؼ  احللقية.

 :اللساف )كفيو عشرة سلارج( موضع :ثالثان 

ي احللػق مػع مػا حياذيػو مػن لػفػوؽ شلػا يمػن . أقصى اللسػاف ُ
 خيرج منو )القاؼ(. ؛ك اِلعلىنى حى ػال
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. أقصػػى اللسػػاف ربػػت سلػػرج )القػػاؼ( قلػػيالن مػػع مػػا حياذيػػو ِ
خيػػػػرج منػػػػو )الكػػػػاؼ(، كتسػػػػمى بػػػػاحلركؼ  ؛مػػػػن احلنػػػػك اِلعلػػػػى

 اللهوية. 

خيػرج منػو  ؛حلنك اِلعلى. كسط اللساف مع ما حياذيو من اّ
 كتسمى باحلركؼ الشجرية. ،)اجليم، الشني، الياء غري ادلدية(

. أكؿ إحػػدل حػػافت اللسػػاف أك مهػػا معػػان مػػع مػػا يليهػػا مػػن ْ
 خيرج منو )الضاد(.  ؛اِلضراس العليا الت يف اجلانب اِليسر

. أدىن إحدل حػافت اللسػاف إىل منتهػى طرفػو مػع مػا يليهػا ٓ
 خيرج منو )الالـ(. ؛من اللثة

. طػػرؼ اللسػػاف ربػػت )الػػالـ( قلػػيالن مػػع مػػا حياذيػػو مػػن لثػػة ٔ
 خيرج منو )النوف(. ؛الثنايا العليا

. طػػرؼ اللسػػاف ربػػت سلػػرج )النػػوف( مػػع مػػا حياذيػػو مػػن لثػػة ٕ
)الػالـ( إالٌ أف  كىػو يقػارب سلػرج ،خيػرج منػو )الػراء( ؛الثنايا العليا

  .دخل يف ظهر اللسافسلرج ) الراء( أ

ا زبػرج مػن ر( باحلركؼ الذلقيػة ِلهنػ )ؿ، ف،حركؼ كتسمى 
 ذلق اللساف )أم طرؼ اللساف(.
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. طػػرؼ اللسػػاف مػػع أصػػوؿ الثنايػػا العليػػا ميصػػعدان إىل جهػػة ٖ
خيػػػػػرج منػػػػػو )الطػػػػػاء، الػػػػػداؿ، التػػػػػاء(، كتسػػػػػمى  ؛احلنػػػػػك اِلعلػػػػػى

 باحلركؼ النطعية. 

خيػرج منػو  ؛. طرؼ اللساف مع ما بني الثنايا العليا كالسفلىٗ
 كتسمى باحلركؼ اِلسلية. ،)ص، س، ز(

خيػػػػػرج منػػػػػو  ؛. طػػػػػرؼ اللسػػػػػاف مػػػػػع أطػػػػػراؼ الثنايػػػػػا العليػػػػػاَُ
 كتسمى باحلركؼ اللثوية. )الظاء، الذاؿ، الثاء( 

 

 : الشفتني )كفيو سلرجاف( موضع رابعان:

خيػػرج منػػو  ؛. بطػػن الشػػفة السػػفلى مػػع أطػػراؼ الثنايػػا العليػػاُ
  .)الفاء( فقط

خيػرج منػو ثالثػة حػركؼ  ؛الشفتني العليا كالسػفلى. من بني ِ
ك)ادلػػػػػػيم(، كتسػػػػػػمى بػػػػػػاحلركؼ  )الػػػػػػواك غػػػػػػري ادلديػػػػػػة(، ك)البػػػػػػاء(،
 الشفوية )خلركجها من الشفة(.
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 : )كفيو سلرج كاحد كىو صوت الغيٌنة(اخليشـو  موضع :خامسان 

: ىػػػو أقصػػػى اِلنػػػف كيسػػػميو الػػػبعض التجويػػػف اِلنفػػػي  ،كاخليشػػػـو
السػاكنة كالتنػوين، كعنػد كخيرج منو )صوت الغينٌػة( الػت تكػوف يف النػوف 

النػػػػػػػوف كادلػػػػػػػيم  ، كعنػػػػػػػدكعنػػػػػػػد اإلقػػػػػػػالب ،عنػػػػػػػد اإلخفػػػػػػػاءاإلدغػػػػػػػاـ، ك 
البػػػاء كادلػػػيم ادلدغمػػػة يف  ادلشػػػددتني، كعنػػػد ادلػػػيم السػػػاكنة ادلخفػػػاة عنػػػد

 إخل. ...ادليم
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 صفات احلروف: الثامنل ــالفص

 صفات الحروف: 

 : ما قاـ بالشيء من ادلعاين كالًعٍلػًم كالسواد.لغةن  احلرؼصفة 

حػاؿ نطقػو يف ادلخػرج  لحػرؼاصطالحان: ىي الكيفية الػت تعػرض ل
 من جهرو كرخاكة كحنو ذلك.

 :فائدة الصفات

أهنا تعطيك شليزات لكل حرؼ عػن احلػرؼ اآلخػر الػذم خيػرج  .ُ
ا هػػ: )الطػػاء، الػػداؿ، التػػاء( سلرجفمػػثالن  ،معػػو مػػن نفػػس ادلخػػرج

 كلكن الصفات ىي سبيز كل حرؼ عن اآلخر. ،كاحد

كىػػػذا ينبػػػ  عليػػػو  ،معرفػػػة احلػػػرؼ القػػػوم مػػػن احلػػػرؼ الضػػػعيف .ِ
ِلف القػوم ال ييػدغم  ،معرفة ما ييدغم شلا ال ييدغم من احلػركؼ

 يف الضعيف. 

ربسػػػػػػػني النطػػػػػػػق بػػػػػػػاحلركؼ كذبميلهػػػػػػػا بػػػػػػػالرغم مػػػػػػػن اخػػػػػػػتالؼ  .ّ
 سلارجها. 
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 :أقسام صفات الحروف
 غري متضادة )ليس ذلا ضد(.ك  متضادةصفات احلركؼ قسماف: 

  :: كىي عشرةأوالا: الصفات المتضادة 

 )اذلمس( كضده )اجلهر(.  .ُ
 كة( كبينهما )التوسط(.ا)الشدة( كضدىا )الرخ .ِ

 )االستعالء( كضدىا )االستفاؿ(.  .ّ

 ذالؽ( كضده )اإلصمات(.)اإل .ْ

 )اإلطباؽ( كضده )االنفتاح(. .ٓ
  :: كىي سبعمتضادةالثانياا: الصفات غير 

   .الصفري .ُ
 القلقلة.  .ِ

 الٌلني. .ّ

 االحنراؼ. .ْ

 التكرير. .ٓ

 ي.التفشِّ  .ٔ

 االستطالة. .ٕ
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 ةد  تضاالصفات الم  

 ر:هْ س والج  مْ أوالا: اله  
  :اذلمس
جريػػػاف الػػػنفس عنػػػد النطػػػق بػػػاحلرؼ  :اصػػػطالحان ، ك اخلفػػػاء :لغػػػةن 

رلموعػػػة يف قولنػػػا: ( َُلضػػػعف االعتمػػػاد علػػػى ادلخػػػرج، كحركفػػػو )
 شخص سكت(.)فحثو 
  :اجلهر
اصػػػطالحان: احنبػػػاس جػػػرم الػػػنفس عنػػػد النطػػػق ، ك : اإلعػػػالفلغػػػةن 

( كىػػي مػػا عػػدا ُٗكحركفػػو ) ،بػػاحلرؼ لقػػوة االعتمػػاد علػػى ادلخػػرج
 حركؼ اذلمس.

 :التوس طخاوة وبينهما ة والر  د  ثانياا: الش  

   :الشدة
اصػػػػطالحان: احنبػػػػاس جػػػػرم الصػػػػوت عنػػػػد النطػػػػق ، ك القػػػػوة :لغػػػػةن 

رلموعػة يف ( ٖكحركفو ) ،قوة االعتماد على ادلخرجباحلرؼ لكماؿ 
  .)أجد قطو بكت( قولنا:
 
 



 الوجيز في أحكام تجويد كتاب اهلل العزيز

َٓ 

 

  :الرخاكة
اصػػػطالحان: جريػػػاف الصػػػوت مػػػع احلػػػرؼ لضػػػعف ، ك اللػػػني :لغػػػةن 

(، كىػػػػي مػػػػا عػػػػدا حػػػػركؼ ُٔ) ااالعتمػػػػاد علػػػػى ادلخػػػػرج، كحركفهػػػػ
 .الشدة

 :التوٌسط
كىػػػػػي مخسػػػػػة  ،كىنػػػػػاؾ حػػػػػركؼ متوسػػػػػطة بػػػػػني الشػػػػػدة كالرخػػػػػاكة

 -أم بالتوسػػط-)لػػن عمػػر( كإمنػػا كصػػفت بػػذلك  قولنػػا:رلموعػػة يف 
ك م جيػًر معهػا  ،ِلف الصوت  م  ينحػبس معهػا احنباسػو مػع الشػديدة

 كة. اجريانو مع الرخ
 ثالثاا: االستعالء واالستفال

 : االستعالء
اصػػػػطالحان: ارتفػػػػػاع أقصػػػػى اللسػػػػاف عنػػػػد النطػػػػػق العلػػػػو، ك  :لغػػػػةن 

كمسيػػت بػػذلك الرتفػػاع أقصػػى اللسػػاف  ،احلرؼ إىل احلنػػك اِلعلػػىبػػ
 رلموعػة يف قولنػا:( ٕكحركفػو ) ،عند النطػق  هبػا إىل احلنػك اِلعلػى

 )خيص  ضىٍغطو ًقظ(.
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   :ستفاؿاال
اصطالحان: اَنفاض أقصى اللساف عند النطػق االَنفاض، ك  :لغةن 

( كىػي مػا سػول حػركؼ ِِكحركفػو ) ،باحلرؼ عن احلنػك اِلعلػى
  .االستعالء

يػػػػػت احلػػػػػركؼ ادلرققػػػػػة حػػػػػركؼ اسػػػػػتفاؿ ِلف أقصػػػػػى اللسػػػػػاف مسي ك 
يػػػػت مسي كمػػػػا  ،هبػػػػا أم ينػػػػزؿ إىل أسػػػػفل الفػػػػم عنػػػػد النطػػػػقيىسػػػػتفل 

اسػػػػتعالء ِلف أقصػػػػى اللسػػػػاف يرتفػػػػع إىل احلػػػػركؼ ادلفخمػػػػة حػػػػركؼ 
 اِلعلى عند نطقها. 

 رابعاا: اإلذالق واإلصمات:
  :اإلذالؽ
كاصػػػػطالحان: ، مػػػػن الذالقػػػػة، كىػػػػي حػػػػدة اللسػػػػاف كبالغتػػػػولغػػػػةن: 

عنػػد  (أم طرفهػػا)لػػق الشػػفة اعتمػػاد احلػػرؼ علػػى ذلػػق اللسػػاف أك ذ
لػػق اللسػػاف كىػػي كمسيػػت بػػذلك ِلف بعضػػها خيػػرج مػػن ذ ،النطػػق بػػوً 

لػػػق الـ كالنػػػوف(، كبعضػػػها خيػػػرج مػػػن ذمنتهػػػى طرفػػػو كىػػػي )الػػػراء كالػػػ
( جيمعهػػا قػػوذلم )فػػر ٔكحركفهػػا ) ،الشػػفة كىػػي )البػػاء كالفػػاء كادلػػيم(

 من لب(.
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 :  اإلصمات
لػق ثقل يعرتم احلرؼ خبركجػو مػن غػري ذاصطالحان: : ادلنع، ك لغةن 

كمسيت بذلك المتناع انفراد ىذه احلركؼ أصػوالن  ،اللساف أك الشفة
كحػػركؼ  ،باعيػػة، كجعفػػر، أك اخلماسػػية: كسػػفرجليف الكلمػػات الر 
 كىي ما سول حركؼ اإلذالؽ. ،(ِّاإلصمات )

 خامساا: اإلطباق واالنفتاح:
  :ؽاإلطبا
اصطالحان: إلصاؽ جزء مػن اللسػاف دبػا حياذيػو االلتصاؽ، ك  :لغةن 

مػػػن سػػػقف احلنػػػك اِلعلػػػى، كاحنصػػػار الصػػػوت بينهمػػػا عنػػػد النطػػػق 
كمسيػػت بػػذلك النطبػػاؽ اللسػػاف علػػى مػػا يقابلػػو مػػن احلنػػك  ،حبركفػػو

( )الصػػػاد، كالضػػػاد، كالطػػػاء، ْكحركفهػػػا ) ،اِلعلػػػى عنػػػد النطػػػق هبػػػا
 كالظاء(.

   :االنفتاح
صػػطالحان: افػػػرتاؽ اللسػػػاف عػػن احلنػػػك اِلعلػػػى االفػػػرتاؽ، كا :لغػػةن 

حبيػػػث خيػػػرج اذلػػػواء مػػػن بينهمػػػا عنػػػد النطػػػق بػػػو كمسيػػػت بػػػذلك ِلف 
 ،اللسػػػاف ينفػػػتح مػػػا بينػػػو كبػػػني احلنػػػك كخيػػػرج اذلػػػواء عنػػػد النطػػػق هبػػػا

 كىي ما عدا حركؼ اإلطباؽ. ،(ِٓكحركفو )
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 لها ضد   الصفات التي ال
 : الصفير. ُ

اصػػطالحان: صػػوت زائػػد خيػػرج ، ك صػػوت يشػػبو صػػوت الطػػائر لغػػةن 
  مثل:، ( )الصاد، الزام، السني(ّمن بني الشفتني، كحركفو )

 .ژٹ  ژ  ك    ژٹ  ژ 

 : تكلمنا عنها سابقان.القلقلة. 2

 : اللين. ّ

حلػػػػرؼ مػػػػن سلرجػػػػو بسػػػػهولة اصػػػػطالحان: إخػػػػراج ا، ك السػػػػهولة :لغػػػػةن 
اف ادلفتػوح تكلو حرفػاف: )الػواك كاليػاء السػاكن ،على اللساف كبدكف كلفة
 .ژ ڀ ،  ٿ ژ، مثل: (ما قبلهما

   االنحراف:. ْ

اصػطالحان: ميػل احلػرؼ بعػد ، ك ادليل عن الشػيء كالعػدكؿ عنػو :لغةن 
 ژ  گ ژ  ل:كلػو حػرؼ )الػػػالـ(، مثػػ ،خركجو حػىت يتصػل دبخػرج غػريه

 ،دبخػػرج غػػريهالحنرافػػو عػػن سلرجػػو حػػىت يتصػػل   كقػػد كصػػف بػػاالحنراؼ
 فيو احنراؼ إىل طرؼ اللساف.ك 
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 :  لتكريرا. ٓ

اصػػطالحان: ارتعػػاد رأس اللسػػاف ، ك إعػػادة الشػػيء مػػرة بعػػد مػػرة :لغػػةن 
ٍلنىاژ مثل: باحلرؼ كلو حرؼ كاحد كىو )الراء(عند النطق   .ژ أىٍرسى

 : التفشي. ٔ

رؼ اصطالحان: انتشار اذلواء يف الفم عند النطق حب: االنتشار، ك لغةن 
، (الشػػػني)كىػػػو  ،كلػػػو حػػػرؼ كاحػػػد ،الشػػػني حػػػىت يتصػػػل دبخػػػرج الظػػػاء

 . ژ ٱ ژ مثل:

  : االستطالة. ٕ

اصطالحان: امتداد صوت الضاد يف سلرجهػا مػن أكؿ ، ك االمتداد لغةن 
كاحػػػػد كىػػػػو  تتصػػػػل دبخػػػػرج )الػػػػالـ( كذلػػػػا حػػػػرؼحافػػػػة اللسػػػػاف إىل أف 

  . ژڄ  ڄ ژ   )الضاد(، مثل:

أف يتصػػػف  بػػػد   أم حػػػرؼ مػػػن احلػػػركؼ اذلجائيػػػة ال إف    :مالحظـــة
أك ال  ، مث يتصػػػػػف بصػػػػػفة أك صػػػػػفتنيخبمػػػػػس صػػػػػفات مػػػػػن ادلتضػػػػػادة

فأقصى ما ديكن أف يتصف  ،يتصف بشيء من الصفات غري ادلتضادة
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الػذم اتصػػف بسػػبع صػػفات كاحلػػرؼ الوحيػػد  ،احلػرؼ بػػو سػػبع صػفات
 ىو )الراء(.

 ف الصخيحالوق :الفصل التاسع
 

 أم كلمة يف القرآف يوقف عليها بأحد أشياء ثالثة: إف  

ىػػػػو أف تقػػػػف علػػػػى الكلمػػػػة بالسػػػػكوف ك : اإلســــكان المحــــض. ُ
 الكامل بدكف أم شائبة من حركة أك إمشاـ.

و القريػب ىو النطػق بػبعض احلركػة بصػوت خفػي يسػمعك : موْ الر  . ِ
ػػػي ف كيكػػػو  ،رىكمػػػان ِلف القػػػارئ يىػػػرـك احلركػػػة أم يريػػػدىا دكف البعيػػد، كمسي

    كاجملػػػػػػػػركر ژ پژ      كادلضػػػػػػػػمـو ژ ٿ ژ الػػػػػػػػر ـك يف ادلرفػػػػػػػػوع مثػػػػػػػػل:

 .ژچ ژ     كادلكسور ژچژ

ىو ضم الشفتني بدكف صوت بػيعىيدى إسكاف احلػرؼ ك : اإلشمام. ّ
كال  احلػػرؼ حركػػة الضػػم إمشامػػان  ِلننػػا نشػػم إمشامػػان  ، كمسػػيمػػن غػػري تػػراخو 
 :كادلضػػػػمـو ژٿ ژ كيكػػػػوف اإلمشػػػػاـ يف ادلرفػػػػوع:، ننطػػػػق بػػػػاحلرؼ

 ،كال يكػػػوف يف ادلفتػػػوح كادلنصػػػوب كاجملػػػركر كادلكسػػػور ،فقػػػط ژ پژ
 .ژۈ   ۈ ژيف كسط الكلمة إالٌ يف كلمة  ك م يقع اإلمشاـ
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 :اءاتقاعدة حول الت  
سػػػػواء   ،اءات بالتػػػػاء يف الوصػػػػليقػػػػرأ حفػػػػص عػػػػن عاصػػػػم مجيػػػػع التٌػػػػ
أمػػػػا يف الوقػػػػف فبحسػػػػب  ،ػػػػػة( ،كانػػػػت مرسػػػػومة بالتػػػػاء أـ باذلػػػػاء )ت

ء قػػف عليهػػا بالتػػاا ريًسػػمى منهػػا بالتػػاء ادلفتوحػػة يفمػػ ،رمسهػػا يف ادلصػػحف
كمػػػا ريًسػػمى منهػػػا باذلػػػاء  ژ گ ژ  حنػػػو ،عنػػد االضػػػطرار أك االختبػػار
 . ژۆ  ژ  يوقف عليها باذلاء، مثل
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 اهلمزة: الفصـــل العاشــر
 

  :مهزة كصل: مهزة قطع ك نوعانهمزة ال
ىػػػي الػػػت تثبػػػت يف بػػػدء الكػػػالـ ككصػػػلو، كتثبػػػت يف ك : مهػػػزة القطػػػع

مػن ادلػأخوذ مػن كلمػة )قىطىػعى(، ك  (ػعػ) حبػرؼ العػنيكيرمز ذلا ، اخلط أيضان 
  .ژڃ  ژ ،ژڎ  ژ  أمثلتها:

كتثبػػػت  ،هبػػػا إىل النطػػػق بالسػػػاكن لي ص ػػػوى تػى ىػػػي الػػػت يػي : مهػػػزة الوصػػػلك 
كال تقػػػػػع إال يف أكؿ  ،حػػػػػاؿ البػػػػػدء بػػػػػأكؿ الكلمػػػػػة كتسػػػػػقط يف الوصػػػػػل

 :مثػػل ،ادلػػأخوذ مػػن كلمػػة )كىصىػػلى( (ػصػ) حبػػرؼ الصػػادكيرمػػز ذلػػا  ،الكلمػة
 .ژ  ھ   ژ ك    ژ ۇژ   ك     ژ ڇ ژ ك ژ گ ژ

  :أحكام حركة همزة الوصل عند االبتداء بها

 .ژ ڄ ژ فقط، مثل:( ادلعرفة ػيف: )ال مفتوحةدأ هبا بأكالن: يي 

 يف:  مضمومةبدأ هبا ثانيان: يي 
 ك ژ ۆژ حنو: ،فعل اِلمر ادلضمـو ثالثو ضمان الزمان  -ُ

 .ژ ېئژ

 .ژٿژ و ژڄ ژ مثل: ،الفعل ادلب  للمجهوؿ -2
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 : مكسورةبدأ هبا ثالثان: يي 
 .ژڻ   ژ إذا كاف ثالث الفعل مفتوحان، مثل: .ُ
     إذا كػػػػػػػاف ثالػػػػػػػث الفعػػػػػػػل مكسػػػػػػػوران كسػػػػػػػران أصػػػػػػػليان، حنػػػػػػػو: .ِ

 .ژڇژ
عارضػػػػان، كىػػػػي يف  إذا كػػػػاف ثالػػػػث الفعػػػػل مضػػػػمومان ضػػػػمان  .ّ

          ، ژٻ           ،ٴۇ      ،ٿ   ،ڤ        ،ڦ  ژ  مخػػػػػػػػس كلمػػػػػػػػات:

فحػذفت ، (الضيىا،  ايشيىا،  ابنيىا،  ايضييىا،  اتتييىا   ) الت أصلها:
لت مكاهنػا ضػمة ِلهنػا ص من السػاكنني، كأبػدالياء للتخلٌ 

 فصارت الضمة عارضة ذلا.  ،مناسبة للفظ

يف اِلمساء السماعية السبع كىي: ابن، ابنػة، امػرؤ، امػرأة،  .ْ
 اثناف، اثنتاف، اسم.
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وصاًلو وقفًا ؛فاتاألِل :واألخري الفصل احلادي عصر  

كىػي  ،تثبت كقفػان كتسػقط كصػالن  سبع ألفاتكرد يف القرآف الكرًن 
كعالمتهػػػا يف ادلصػػػحف صػػػفر مسػػػتطيل  ،ثابتػػػة رمسػػػان يف القػػػرآف الكػػػرًن

  ، كىي:ژۓ  ڭ   ژ  : يوضع فوؽ اِللف، مثل

ـــــــــف. ُ                                                                                   مثػػػػػػػػػل: ،: ضػػػػػػػػػمري ادلػػػػػػػػػتكلم يف مجيػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػرآفژ  ىئ ژ  أل

  كتقػرأ كقفػان )أنػا أكثر(قرأ كصالن )أفى تي  ،[ّْالكهف: ]  ژىئ  يئ   جب  حب  ژ 
، ككػذلك دبقدار حركتني فيوقف عليها باِللف كسبد مدان طبيعيان  ،أكثر(

 أك اختياريان. كيالحظ أف الوقف ىنا يكوف اضطراريان  ،يف مثيالهتا

الكهػػػػف: ]  ژ چ  چ   ڇ  ڇژ  : مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاىل :ژ چ ژ ألــــف. ِ

 اهلل(.ىو  )لكن ارأ كصالن )لكن  ىو اهلل( ككقفان قفتي  ،[ّٖ

ــــــــف. ّ گ  گ  گ  گ  ژ  :: مػػػػػػػػن قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىلژگ  ژ  أل

ىنالك( ككقفا )الظنونػا  قرأ كصالن: )الظنوفى فتي ، [ُُ–َُاِلحزاب: ] ژڳ
 ىنالك(. 

اِلحػػػػػزاب: ] ژڇ  ڇ  ژ   :مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاىل ژڇ  ژ   ألـــــف. ْ

 كقالوا(. تقرأ كصالن )الرسوؿى كقالوا( ككقفان )الرسوال ،[ٔٔ



 الوجيز في أحكام تجويد كتاب اهلل العزيز

َٔ 

 

ــــــف. ٓ  ژڎ  ڈژ     ژ تعػػػػػػاىل: مػػػػػػن قولػػػػػػو: ژڈ ژ  أل

  .ربنا( )السبيلى ربنا( ككقفان )السبيال تقرأ كصالن  ،[ٕٔاِلحزاب: ]

ىئ      ی  ی  ژ  : مػػػػػػن قولػػػػػػو تعػػػػػػاىل: ژی ژألــــــف . ٔ

يجػػوز ف كقفػػان أمػا  ،)سالسػلى كأغػػالال( قػرأ كصػػالن تي  ،[ْاإلنسػاف: ] ژی
 الثػػػػاين:، ك )سالسػػػػال كأغػػػػالال(اِللػػػػف  اِلكؿ: بإثبػػػػات فيهػػػػا كجهػػػػاف:

 ـ يف اِلداء. كاثبات اِللف ىو ادلقدٌ ، بإسقاط اِللف من )سالسٍل(

  ژہ  ۀ   ۀ   ہژ  :مػػن قولػػو تعػػاىل :اِلكىل ژہ  ژ  ألــف  -ٕ

قػػػوارير(،  كصػػالن )قػػػواريرى قػػػوارير( ككقفػػان )قػػػواريراتقػػػرأ ك  ،[ُٔ – ُٓاإلنسػػاف: ]
فتقػػرأ حبػػػذؼ اِللػػػف كصػػالن ككقفػػػان مػػػع  ژہ  ہ  ہ  ژ  أمػػا الثانيػػػة كىػػػي
  .كجودىا يف الرسم
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