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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
¸ξ‹ Ï? ös? ≅o : احلمد هللا القائل  Ïo? u‘ uρ tβ#u™öà)ø9$# ∩⊆∪  n     È..  

َربْخـَ, الذي أوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد  ه َتـَّمُ أَ
َام الربِفرة الكرَّ املاهر بالقرآن مع السَّأن  . . )Q( رةَ
َعِبَ تْنَصحابه ومأعىل آله وو

                             

 .. الدينم إىل يوٍهم بإحسان

 
املـاهر :  قـال َّعن عائشـة ريض اهللا عنهـا أن النبـيرو ُي )١(

َبالقرآن مع السفرة الكرام الربرة , والذي يقرأ القرآن وي َ َ َ َِّ َتتعتع َ َ َْ
 رواه أمحـد واألئمـة السـتة , – ٌّفيه وهو عليه شاق له أجـران

   .٨٨ًانظر أيضا ص

 − ٣ −



 

 ..ُوبعد 
م ْلـِ يف عً اإلخـوان رسـالةَنِ مـُ مني الكثـريَبَلَفقد ط

ُتكون دليال ومصباحا تِ ; لٍصْفَالتجويد عىل طريقة ح ً نري ً
ْا أنــم القـرآن الكـريم كمـُّلـَعَهلم الطريـق يف ت  عـىل َلِزُ

   .النبي
 ُعرف أين لستَألين أ;  الزمن َنِ مًةّدُ يف ذلك مُتْدَّدَفرتَ
َ أهل ذلك الشأن , ثم رشْنِم  صـدري لـذلك ,  اهللاَحَ
ِراجيا م,  ِّلـِقُمـ بجهد الُتْعَرـَفش  ْأنان نَّمـ الكريم الـَنً

 تكـون ْ لوجهه الكـريم , وأنًتكون هذه الرسالة خالصة
ْسببا لنجايت يوم الدين , وأن  أراد ْنَنفع اهللا تعاىل هبـا مـَ يً

َسنَحـُ يْأن  . تالوته للقرآن املجيد ِّ
ـا         ,ٍمَلَ قِثرةَ يف هذه الرسالة عىل عَعَلـَّن اطَّمـِ أرجو مكم

  ا

 − ٤ −



 

  .ر ِفْغَجاوز ويَتَصلح ذلك ويُ يْأن,  ٍمَدَة قّلَأو ز
 :وما أحسن ما قيل 

ِ جتْإن َّبا فسد الـْيَ عْدَ ُ َ       الَلَخـً
    الَع فيه وَبْيَ عال ْنَ مَّلَجَف       اااا

 ل

, ) م جتويـد القـرآن ْلِغاية اإلتقان يف ع( ها ُتـْيَّمَسقد و
 .ل ـَّبَقَتَ يْل أنَأْسَ تعاىل أواهللاَ

 
 خادم العلم الرشيف    

 حممد عيد يعقوب احلسيني            
 
 

 
 − ٥ −
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 .د ـِّيَجـهو اإلتيان بال: التجويد يف اللغة 
  .تالوة , وزينة القراءة لية الُهو ح: ح ويف االصطال

َها , وترتيبها مراتبهـا , ورَوهو إعطاء احلروف حقوق ُّد ُ
  ه بنظـريه , وتصـحيح ُاقْحلِله , وإْصَاحلرف إىل خمرجه وأ

 ال ـ وكمـهـ وتلطيف النطق به عىل حـال صيغتـه ,ـلفظ
 . ف ّلَكـَراف وال إفراط وال تـ غري إسْنِ م ,تهـهيئ

قـرأ َ يْ أنَّرهـَسـ ْنَمـ" : ه ِلْوَ بقوإىل ذلك أشار النبي
           قـراءة ابـنىـه علـرأـفليقـ,  َلِزـْنُا أـًا كمـّرآن غضـالق

      ا

 − ٦ −



 

 .  )١(  "د ْبَ عِّمُأ
عليـه  بكـى حيـثَ عبد اهللا بـن مسـعود , ىنََوقد ع

ا ثبـت ذلـك ـكم,  هـا سمع تالوتالصالة والسالم عندم
 .ن ـيف الصحيحي

  ان عن اخلطـأ ـن اللسْوـَويد هي صجم التْلِ غاية عَّوإن
ه عىل مـا ِظْفَقان لـْتِيف القرآن الكريم , وبلوغ النهاية يف إ

ُتل ِقي مـُ َ  . ريفة ـ احلرضة النبوية الشَنِّ
 والعمل به  ,ٍةـ كفايُم التجويد فرضْلِ عَّوال خالف أن

َّلَكُ عىل كل مٍنـْيَ عُفرض

                             

 .ف 
 
 

, وأبـو داود , النسـائي أمحـد , واإلمـام رواه حديث حسن  )١(
, والبيهقـي , والطـرباين , وابن حبان , واحلاكم وابن ماجة , 

َّمن أحب : (  ويف لفظ .والبزار , وأبو يعىل  َ َْ َ. ( 

 − ٧ −
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تـى باالسـتعاذة والبسـملة َ حـاالت إذا أُللقارئ أربع
 :والسورة 

قرأ ـَف , ثم يِقـَقرأ االستعاذة ويـَ يْ بأن: اجلميع ُعْطَ ق−١
 .ستمر يف قراءة السورة َف , ثم يِقـَالبسملة وي

ها بالبسملة َلِصَ يقرأ االستعاذة ويْ بأن: اجلميعُلْصَ و−٢
 .ف ـّوبالسورة بدون توق

 يقرأ االستعاذة ْ بأن: االستعاذة بالبسملة فقط ُلْصَ و−٣
 .قف , ثم يستمر بقراءة السورة ـَها بالبسملة ويَلِصَوي
            يقـرأ االسـتعاذةْ بـأن: البسملة بالسورة فقط ُلْصَ و−٤

  ل
 − ٨ −



 

 .لها بالسورة ِصَقف , ثم يقرأ البسملة ويـَوي
 

ن , ففي ذلـك ـيَرتوإذا أتى القارئ بالبسملة بني السو
 .ٌث منها جائزة , وواحدة ال جتوز  ثال: حاالت ُأربع

 :أما الثالثة اجلائزة فهي 
  .ِّلُ الكُعْطَ ق−١
  .ِّلُ الكُلْصَ و−٢
 . البسملة يف أول السورة ُلْصَ و−٣

 :وأما الرابعة التي ال جتوز فهي 
بالبسملة مع الوقـوف عليهـا ,  آخر السورة ُلْصَ و−٤

 ْنِ البسـملة مـَّم أنِوهُ ذلك يَّا بعدها ; ألنـبم ثم يبتدئ
 .آخر السورة 

 − ٩ −
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 , ٌغامْدِ, وإ ٌهارْظِإ: ت حاالُأربعلتنوين ا الساكنة ونللنو
  .ٌفاءْخِ , وإٌالبْقِوإ

 

  :اإلظهار : ًأوال
 . البيان  : ًهو لغة

ر ـ غيْنِرجه مْخـَ مْنِ مٍ حرفِّلُإخراج ك:  ًاصطالحوا
 . ةـنُّغ
لعني , ااهلمزة , واهلاء , و: هي  اإلظهار ستة , ُوفحرو

 . واحلاء , والغني , واخلاء 

 − ١٠ −



 

     :ات التالية ـاء يف أوائل الكلمـوقد مجعها بعض العلم
َا حازـمْلِ عَخي هاكَأ(    . )رـِ خاسُرـْيَ غُهً

 :مثلة عىل ذلك واأل
o ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™  n 

o÷βÎ) }‘ Ïδ n 
 oô⎯ ÏΒ AΟ ù=Ïæ   n

 oô⎯ ÏΒ 7π uΖ|¡ ym   n
o ô⎯ ÏiΒ @e≅ Ïî   n

 oô⎯ ÏiΒ9ö yz   n 

o îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ ÏΒr& n
o >∃ãã_9‘$ yδ    n

 oìì‹ Ïÿ xœ ×Λ⎧ Î=tæ   n
oíΟŠÎ=tæ ÒΟŠ Å3 ym  n
o î“ƒ Í• tãî‘θà xî   n

 oîΠ öθs%tβθßϑÅÁyz  n 

 oχöθt↔ ÷Ζtƒ uρ n
 oχöθyγ ÷Ψ s?uρ  n

 oß, Ïè÷Ζtƒ n
 otβθçGÅs÷Ζtƒ  n

 otβθàÒÉó÷Ζã|¡sù  n
o èπs)ÏΖy‚÷Ζßϑø9$#uρ   n   

 

 .لك ذ عىل ْسـِوق... ...

 

 − ١١ −



 

  :اإلدغام :ًثانيا 
 . إدخال اليشء يف اليشء  :ًهو لغة

ك , فيصريان ِّرَحَتُ ساكن بمٍقاء حرفـِتْال : ًاصطالحوا
ُحرفا م  .رتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة َي, ًدا َّدَشً

ي ـالف باقـبخـ,  فـي كلمتيـن ّام إالـوال يكون اإلدغ
 . األحكام الثالثة , فإهنا تكون يف كلمة , ويف كلمتني 

  .  )نوُلَمْرـَي: ( عة يف كلمةِمَتْجـُم, ٌ ستةغامد اإلُوفحرو
 : وتنقسم هذه احلروف إىل قسمني 

 . ًناقصا ًإدغاما ى ّمـَسُة , ويـنُّغِ ب−١
 .ًكامال ًإدغاما ى ّمـَسُوية , ـنُّ وبغري غ−٢

  .ة ـنُّم بغَغْدُت: والنون , وامليم , والواو , فالياء 
 .ة ـنُّم بال غَغْدُت: والراء , والالم 

 − ١٢ −



 

 :ة ـنُّاإلدغام بغعىل مثلة األف
 oβr& (#θä9θà) tƒ  n 

 o⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Í←!# u‘ uρ  n
oÖƒ É‹tΡ î⎦⎫ Î7 •Β n 

 o5Θöθs)Ïj9 tβθãΖÏΒ÷σãƒ  n 
 o⎯ ÏiΒ :* yfù=¨Β n

 oβÎ)ãΑθà) ¯Ρ  n 

o “W‰èδ

 

 Zπ uΗ ÷q u‘ uρ  n 
o “W‰èδ ⎯ ÏiΒ n

 o×π ©Ü ÏmöÏ øó̄Ρ    n  
 

 : ة ـنُّغام بال غداإلعىل مثلة األو
o⎦Îi⎫ t6 ãƒ $oΨ ©9 n 

 o⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘n 
o “W‰èδ z⎯Š É) −Fßϑù=Ïj9n 

 oÖ‘θà xî íΟŠÏm§‘  n 
 oÓ¨$t6 Ï9 öΝ ä3 ©9n 

 o;ο tyϑ rO$]%ø—Íh‘n  
 

 . ذلك  عىلْسـِقو...... 
 

  :اإلقالب :ًثالثا 
 . حتويل اليشء عن وجهه  : ًغةهو ل

 − ١٣ −



 

مـع ,  آخـر ٍ مكـان حـرفٍ حـرفُلْعـَج : ًاصطالحوا
 .ة ـنُّمراعاة الغ

 .وهو الباء ,  واحد ٌولإلقالب حرف
 :  ذلك واألمثلة عىل

 o.⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/  n
 o7ΟŠÏ9 r& $yϑÎ/  n 

o  àM Î6 /Ζãƒ n
o $JϑÍ←!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/  n

 o7ì‹ Ïϑy™ × ÅÁt/   n
 oΝ èδr' t6 /Ρr&  n 

 

 .ْس عىل ذلك ـِوق....... 
 

  :اإلخفاء :ًرابعا 
 .ر ـْتـَّالس : ًهو لغة

        ,يد ِدْشـَّ التَنِ مٍ خالٍ ساكنٍ بحرفُقْطالنُّ : ًاصطالحوا
  ا

 − ١٤ −



 

ة يف ـنـُّمـع بقـاء الغ,  بـني اإلظهـار واإلدغـام ٍعىل صفة
 .وين احلرف األول , وهو النون أو التن

 يف أوائـل ٌعةِمَتْجـُمـ,  رـ اإلخفاء مخسـة عشـُوحروف
 :ات البيت التايل ـكلم
                                                   ًماَرَا كـمَ سْدَ قٍصْخَ شِودُنا جَ ذا ثْفِص

ِا زـمـِال ظْعَض َ طالبا فْمُ دًقىُ تْدً                       رـَتـً
 

 :واألمثلة عىل ذلك 
o⎯ tã öΝ Íκ ÍEŸξ|¹  n 

 o$YΒöθtƒ Wξ‹ É) rO  n 
 oß⎯≈ |¡ΡM}$# n 

 ošχθà) ÏÜΖtƒ  n 

o $YΒöθs% t⎦⎫ ÅsÎ=≈ |¹  n
oβr& çν u™!% y`    n 

 o5= /ΡsŒ ôM n=ÏGè%  n
 oöÝàΖuŠù=sùn

o⎯ ÏΒ !$yγ1 tø. ÏŒn 
 o⎯ yϑÏ9 u™!$x©  n 

o ×Αθß™u‘ îΛqÌŸ2n
 oWξƒ Í”∴ s?n 

 − ١٥ −



 

o   óΟ çFΖä.n
o⎯ ÏΒ 7πÒÏù  n 

o⎯ ÏΒ 8ìƒÎŸÑ   n
 o$YΖøŠtã$pκ Ïù  n 

 oWξø‹ s9
 

 ¸ξƒ ÈθsÛ  n
o% y. yŠ% y. yŠ   n  

 

 . عىل ذلك ْسـِوق. ......
 
 
 

 
 
 
 
 

 − ١٦ −
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 ٌا نـونـهمَقِبْسَ يْبرشط أن, ون عند الواو والياء فقط يك
  .ة  واحدٍ يف كلمةساكنة

 :وهو يف مواضع أربعة 
  : الواوه عند ُثالِم

 o×β# uθ÷ΖÏ¹   n ْمن    ) .٤(  سورة الرعد آية ِ
#o×β  و uθ÷ΖÏ%n ٩٩( آية نعام  سورة األْنِ م ( . 

  : الياءه عند ُثالِوم
o$uŠ÷Ρ‘$! $#  n , و    oÖ⎯≈ uŠ÷Ψ ç/ n  . 

 − ١٧ −

 



 

%+ :  
 ¦ אא §

 
 

 , ٌ , وإخفـاءٌإدغـام:  حـاالت ُة ثالثـاكنـم السـللمي
  .ٌارـوإظه
 .ْنيَلِاثـمَتُ مَى إدغامَّمَسُ, ويٍ كاملةٍةـنُّلها بغْثِم يف مَغْدُفت
 .ً شفويا ًإخفاء: ى َّمَسُوي, ة ـنُّفى عند الباء بغْخـُتو
 عند باقي احلروف , وتكون عند الواو والفـاء ُرـَهْظَوت
ُ إظهارا , ويّأشد ًإظهارا شفويا : ى َّمـَسً ً. 
oΜ : ثال إدغامها ِم çλm;öΝ çFö; |¡x.n .  $̈Β  WξsW ¨Βn  ,  oΝ ä3 s9 uρ  

›o ΝÎγ :خفائهاإثال ِمو ÏΒös? ;ο u‘$ y∨ Ït ¿2n ,  oΝèδuρ ÍοtÅzFψ$$Î/n . 

 − ١٨ −



 

o  öΝ  :ا ـارهــثال إظهِم و èδuρ $yγŠ Ïù n ,   o öΝ à6≈ uΖøŠpgΥr'sù 

!$oΨ ø%{ øî r& uρ  n    . 
ْوقـس عىل ذلك .........  ِ. 

 
 
 

 
 
 
 

 − ١٩ −
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 . بآخر ٍ حرفُهو إدخال: اإلدغام 
ـامَوي ـة أقـس ـم إىل ثالـث ـاإد: نقـس ـَلِاثـمَتُمـم الـغ ن , ـْـي
 . ْنيـَسِجانَتُمالـ و ,نـْيَبِقارـَتُمالـو

 

نـْيلِاثـمتمـإدغام ال −١ َ َُ:  
ـاَرْخـَ ومـًفةِ احلرفان صـَقِفـَّتَ يْأنهو و ب فيـه َ , وجيـًج

  . اإلدغام
š‚$|ÁyèÎn/n   , o‰s%uρ   o>ÎôÑ$#  (#θè=yz̈Š  n   :نـحــــــو 

 .وما شابه ذلك ...... 

 − ٢٠ −



 

نـْيبِقارـتمـ إدغام ال−٢ َ َُ:  
ِرجا وصْخـَ فيه احلرفان مَبَقارـَهو ما تو    .ًفةً

/o  :نحـو  œ3) è=øƒ wΥ n  ,  o≅ è% Éb>§‘  n  ...... ومـا شـابه
 .ذلك 

 

نيـسِجانتمـإدغام ال −٣ ََ ُْ:  
   .ًواختلفا صفة, ً فيه احلرفان خمرجا َدَحـَّهو ما اتو

×π x Í←!$©Û   n ,oŒÎ) o|MÜ  :نحـو |¡o0  n , oM s9$s%  (# þθßϑn=¤ßn  
 .وما شابه ذلك ......... 

 
 

 − ٢١ −
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 .قمرية , وشمسية :  إىل قسمني تعريف الُّتنقسم أل
 

 : م القمريةّالال −١
 َكَّجـَ حِغْبِإ( :  حروف ْنِ مٌهي التي يقع بعدها حرف

  . )ُهَيمِقَ عْفَوخ
 . لقمر ا الم َلـْثِ مُرـَهْظَا تّألهن;  قمرية ْتَيِّمُوس

 : واألمثلة عىل ذلك 
 oΟ≈ yè÷ΡF{ $#n  oÎhÉ9ø9 $#n  ozΝ≈ yϑtóø9 $#n 

 − ٢٢ −



 

 oãΝ‹ Ïϑpt ø:$#n 
 oÈβ≡ t$ ø!Èθø9 $#  n

 ot⎦⎫ Ïù$ yèø9 $# uρ n
otçtI ö/ F{ $#n 

 oÏπ ¨Ψ pg ø:$#  n 
o  Îö sƒ ø:$# n
 otyϑ s) ø9 $#  n 

 o“y‰ßγ ø9 $#n 

otrOöθs3 ø9 $#  n 
 oÏπ uΖ÷GÏ ø9 $# n 

 otΠ öθu‹ ø9 $#n
otÌs3Ψ ßϑø9 $#n 

 

 .به ذلك اشوما .... ... 
 
  :م الشمسيةّالال −٢

ات ـ حروف أوائل كلمْنِ مٌ بعدها حرفُعَقـَهي التي ي
 :البيت التايل 

َا تـمـِحَ رْلِ صَّمُ ثْبِط                                                    ْمَعِ ذا نْفِ ضْزُفـً
ِريفا لـــَ شْرُ زٍّنَ ظـَوءـُ سْعَد                       ْمَرَكـْلً

 − ٢٣ −



 

 هبـا , ِقْطـنُّى عنـد الَفْخـُا تـّألهن;  شمسية ْتَيِّمُوقد س
 .) مس َّالش( م يف كلمة ّكالال
 : األمثلة عىل ذلك و

 oèπ ¨Β!$©Ü9 $#n  , oèπ ¨z!$¢Á9 $#n  ......ذلك وما شابه . 
 
 
 

 
 
 
 

 − ٢٤ −



 

*+  : 
 ¦ א §

 
 

ُرضَاهلمزة يف الكالم عىل ثالثة أ أصلية , وزائـدة ,  : ٍبْ
 . آخر ٍ حرفْنِلة مَدْبُوم

 

 : األصلية −١
َمـا لـو كانت فاء الكلمة , أو عينَها , أو المها ك َ. 

 :نحو 
 ox‚$−ƒ Î)n 

 o… çμ ¯ΡÎ)n
ou™!% y`  n 

 o¥Αθà2ù'̈Βn 
 o# sŒ Î)  n

 o|M ÷ƒ u™u‘ r& n 

 o… çμ è?r& tøΒ$# uρn 
 oþ’ Î1r&  n

 ošχρ â™!# tãƒ n 
 

 .  وما شابه ذلك ........

 − ٢٥ −



 

 : الزائدة −٢
 . وال المها فيمـا لو مل تكن فاء الكلمة , وال عينها ,

 : نحو
o |M ôϑyè÷Ρr& n 

oΟ ßγ yϑyèôÛ r&   n 
 oçtI ö/ F{ $#   n 

 oÉ=≈ pt õ¾r'Î/ n 
 oΝ ßγ oΨ tΒ# u™uρ  n 

oŸ≅ y™ ö‘ r& uρ   n 

 oŸ≅‹ Î/$t/ r& n 
 oš≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r&n 

 o÷ÅÇö/ r& uρ   n 
 

 . وما شابه ذلك ......... 
 

َ آخرٍ حرفنِلة مدبمـال −٣ ْ ُْ  : 
ْا لو أبـكم األلف , :  حروف , هي ِ مخسةِدَحَ أْنِ مْتَلِدُ

 .والواو , والياء , واهلاء , والعني 
 

 − ٢٦ −

 



 

(+ : 
 ¦ אא §

 
 
ن ـْيـَتـَّاء بني مهزة القطع ومهزة الوصل اللـ العلمَقَّرـَف
 .ًفا ِلَان يف أول الكلمة أـمَسْرـُت

 :  فهمزة القطع
 يف ُعَقـَكلمـة , ويً يكـون أصـليا يف الٍهجاء ُهي حرف
 . احلركات الثالث والسكون ُلـَبْقَأوهلا , وي

 ْنِ, وال إ هبـا َئِدُتـْ ابِ هذه اهلمزة إنَطُقْسَ تْوال جيوز أن
ِوص ُ أال جيِلها , برشطْبَا قـ بمْتَلُ ْاورها مهّ    .ٌزـَ

y‚$−ƒ Î)uρ ß‰ç7 ÷ètΡ o‚$−ƒ  :نحــو  Î)   Ú⎥⎫ ÏètGó¡nΣn   .. .....
 .إىل غري ذلك 

 − ٢٧ −



 

 

 ظةمالح
ْهو بي:  هيلْسَّالت ْن بيـَ   .ن , أي بني اهلمزة واأللف ـَ

ُحقق اهلمزة األـُ يْفيجب عىل القارئ أن ِّ ِّوىل ويسـهل َ َُ 
ّمديــقها بني اهلمزة واأللف الِطنْـَالثانية , في ِّ ة , فـال ـَ
  . خالصة ٌفِلَوال هي أ,  خالصة ٌهي مهزة

ِخذ هذا تلقينا مْؤـُوي  .ء  األداِ أفواه أهلْنً
‘@ o :   ال ذلكـمث Ïϑyg õƒ −# u™ @’ Î1ttã uρ 3  n     , ورة ـ سـْنِ مـ

 .) ٤٤  (فصلت آية
 

 :  ومهزة الوصل
َّوصل هبـا ـَتــُ ي , تقع يف أول الكلمـةٌ زائدةٌمزةـهي ه َ

  .ليها ـَ باحلرف الساكن الذي يِقْطلنُِّل

 − ٢٨ −



 

 

َت الكـالمْلَصـَألنـك إذا و;  هبذا ْتَيِّمُوس  مـا َلَصـَّ اتَ
  . اللفظ َنِ هي مْتَطَقَوس, ا قبلها ـا بمبعده
ِ يف الرسم ألفا , وتكون إنُتُبـْثَا تّوإهن القارئ   هباَأَدَتْ ابً

≡o$tΡÏ‰÷δ$# xÞ : ا قبلها , نحوـّها عمَعَطَق uÅ_Ç9 $# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 $#n . 
ِ وصْوإن ox‚$−ƒ : , نحو ًا قبلها تكون ساقطةـ بمْتَلُ Î) 

ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫ ÏètGó¡nΣ ∩∈∪ $tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡ uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 $#n, 
َقرأـُفت هدنا : ( هكذا  ْ ِنستعينـُ ِْ َ َْ ( . 

 التعريـف ,  ِّ يف ألًبدأ القارئ هبمزة الوصل مفتوحةَوي
o‰ôϑysø9  :حو ن $#š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $#n . Å_Uu‘ ¬!   

 ٍ بحـرفٍ وصـلُمزةـها هــُلـَّوَ أٌ كلمةُلِصـَّتـَوعندما ت
; رة ـك هذا احلرف السـاكن بالكسـَّرـَحـُها , يَلْبَ قٍساكن

 − ٢٩ −



 

  :ً الوصل لفظـا , نحـو ُ مهزةُطُقْسَ , وتْنيـنَِقاء الساكِتْلِال
o ö≅ è% uθèδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ¢Á9 $#nــــُ, وت ـــذاأَرـْـق                 : هـك
َّدنالَحَأ(  ِ   .  )هُ

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 − ٣٠ −



 

)+ : 
 ¦ אאא §

 
 

ًإن الالم التي تقـع يف الفعـل جيـب إظهارهـا مطلقـا ,  ْ ْ ََّ ُ ُ ِ ِ َ ْ ِ ّ
ًسواء كان الفعل ماضيا أو أمرا  ًْ َ ْ ُأما املـايض فتلحقـه يف . ِ َُ ْ َ ّ

ُاآلخر والوسط , وأما األمر فتلحقه يف اآلخر فقط  َ ْ َ ْ َّ. 
 : ِمثال الفعل املايض 

 o$uΖù=yèy_n  , o$oΨ ù=è%n  , o$uΖù=n=|Ên  , o‘ s) tGø9 $# n . 
 : ل األمر ْعِثال فِوم

 oö≅ è% öΝ yètΡn . 

 − ٣١ −

 



 

-=+ : 
 ¦ א §

 
 
 . أو الزيادة ُّطَمـهو ال:  يف اللغة ُّدَمـال

 ْنِ مـٍ إطالة الصـوت بحـرفهو: اء ّرُويف اصطالح الق
 .ها ُرـْكِي ذـ اآلتِّدـَمـحروف ال

 .وفرعي  ,أصيل : وينقسم إىل قسمني 
 

  :املد األصيل −١
  . به ّ املد إالِ حرفُهو املد الطبيعي الذي ال تقوم ذات

وم مـا قبلهـا , ـالواو السـاكنة املضمـ: وحروفه ثالثة 
واأللـف السـاكنة ,  كسور ما قبلهـاـمـوالياء الساكنة ال

 . فتوح ما قبلهاـمـال

 − ٣٢ −



 

(otΑ$s%  n  , oãΑθà  :ثال ذلك ِم tƒ n  , oŸ≅ŠÏ% n . 
 صاحب الطبيعـة السـليمة ال َّنأل ;ً طبيعيا َيـِّمُد سوق

  .َ, وال يزيد عليه ه ِّدَ عن حُهُصِقنُْي
َفا ووْقَه حركتان وِّدَومقدار م َال , ونْصً      ه عن ذلـك ُصْقً
 .ًرعا ـال جيوز ش

 
  :املد الفرعي −٢

   .ٍ أو مهزٍ سكونْنِم, ٍهو الزائد عىل املد األصيل بسبب 
 :ًا ـر قسمـالثة عشوينقسم إىل ث

 .صل ّتـمـاملد الواجب ال: األول 
 .نفصل ـمـاملد اجلائز ال: الثاين 

 .كون ُّلسِ لُضِاملد العار: الثالث 

 − ٣٣ −



 

 .ل َدَ البُّدـَم: الرابع 
 .ض َوِ العّدـَم: اخلامس 

  .ّيـِمِلَ الكُلـَّقـَثُمـاملد الالزم ال: السادس 
  .ّيـِمِلَلك اُفَّفَخُمـزم الّاملد الال: السابع 
 .ل َّقـَثُمـيف الْرَحـزم الّاملد الال: الثامن 
 .ف َّفَخُمـيف الْرَحـزم الّاملد الال: التاسع 
 .ن ـيِّ اللّدـَم: ر ـالعاش

 .لة ِّ الصّدـَم: ر ـاحلادي عش
 .ق ْرَ الفّدـَم: ر ـالثاين عش
 .ن ـيِكْمَّ التّدـَم: ر ـالثالث عش

 :ًا ـبَّتَرـُوإليك رشح ذلك م
 

 :ل ِصَّتـُمـاملد الواجب ال −١

 − ٣٤ −



 

  . واحدة ٍ يف كلمةُهمزـد والـمـُ حرف الَيـِتْأَ يْهو أن
  .ًمس حركات وجوبا ـه خِّدَ مُرْدَوق

&o™!$y_n ,   or  :مثـال ذلـك  þθç6 s?   n ,   ou™û©Å›  n ...... 
 .وما شابه ذلك 

 

   :املد اجلائز املنفصل −٢
 . أخرٍواهلمز يف كلمة ,ٍ املد يف كلمةُهو أن يأيت حرف

 ً جـوازا ,ٍ حركاتُومخس,  ُربع, وأه حركتان ِّدَ مُرْدَوق
ْدَحـمع مراعاة ال

                             

  .)Q( رتيلـر والتدوير والت
â¨$ ¨Ψ9 $#  n  ,o(# þθè% ـك  ـال ذـل o$pκ : مـث š‰ r'̄≈ tƒ  ö/ ä3 |¡àΡr& n 

 .به ذلك اش وما ......
 

 
   .٨٥ ص انظر)١(

 − ٣٥ −



 

   :املد العارض للسكون −٣
بـل احلـرف َوكـان ق, هو الوقوف عـىل آخـر الكلمـة 

 .  حروف املد الطبيعي ْنِ مٌاملوقوف عليه حرف
 حركـات , ُّوسـت,  ُوأربـع, ه حركتـان ِّدَوجيوز يف مـ

 . أفضل ُّتـِّوالس
 َضَرَألن السـكون عـ; ً عارضـا للسـكون َيـِّمُوقد س

ًا طبيعيا ّدـَ عليه كان مْفَوقُعليه حالة الوقف , فإذا مل ي ً. 
$<oÉ  :ك مثـال ذلـ s) Ïã n  , otβρà$ Î#≈ yz  n  , o× Î6 yz n 

 .به ذلك اـشوما ......... 
 

   :لَدـَ البُّدـَم −٤
 ْ واحـدة , ولكـنٍتمع املد مع اهلمزة يف كلمـةَ جيْهو أن

 .  اهلمزة عىل املد مَّدَقـَتـَت

 − ٣٦ −



 

 .دود ْمـَ مٍزْمـَ هُّ هو كلر آخرـوبتعبي
 .ه حركتان ِّدَ مُرْدَوق

otΠ : مثال ذلك  yŠ# u™n  , oÇ⎯≈ yϑƒ M}$#n  . 
 .ْس عىل ذلك ـِوق....... .مان ْ إا,دم  ْاَ أ :أصله

 

   :ضَوـِ العُّدـَم −٥
  . التنوين املنصوب يف آخر الكلمة هو الوقف عىل

 .ه حركتان ِّدَ مُرْدَوق
o$̧ϑŠÎ=tãn ,   o$VϑŠÅ3  :ال ذلك مث ym n  ...... به اشـوما

 .ذلك 
 

   :ّيـِمِلَل الكَّقـَثُمـزم الّاملد الال −٦
د يف كلمـة َّدَشـُ مٌ املـد وبعـده حـرفُ يأيت حرفْهو أن
  . واحدة

 − ٣٧ −



 

 .ً حركات وجوبا ُّتـِه سِّدَ مُرْدَوق
⎫⎦oŸωuρ t  :مثال ذلك  Ïj9 !$Ò9 $# n  ,o  èπ ¨Β!$©Ü9 $# n ....... 

 .ابه ذلك ـوما ش
 

 : ّيـِمِلَف الكَّفَخُمـزم الّاملد الال −٧
  . ساكن ٌ املد وبعده حرفُ يأيت حرفْهو أن

ًوقدر مده ست حركات وجوبا  َُّ ِ ِّ َْ ُ. 
≈⎯oz : و ـنح t↔ ø9 !# u™ n سورة يونـس ْنِن مـي موضعيـف : 
 .)  ٩١( آية , و)  ٥١  (آية

  

   :لَّقـَثُمـزم احلريف الّاملد الال −٨
  :فَّفَخُمـزم احلريف الّاملد الال −٩

جـاؤه ثالثـة ِه فـواتح السـور ْنِ مـٌ يأيت حـرفْهو أن
  ., والثالث ساكن  ٍّدَ مُ أوسطها حرف, أحرف

 − ٣٨ −



 

ْ أدْفإن ا بعـده كـان ـ احلرف الذي بعد حرف املد بمَمِغُ
ًالقـثم ًفافخـمكان  مَغْدُ مل يْ , وإنََُّ َ َُّ.   

ْديَمـ الَنِ مٍ واحدِّ كلُرْدَوق  .ً حركات وجوبا ُّتـِن سَّ
ْ املد الالزم احلريف بقسـميه ثمــانية أحـرف , ُوحروف َ ْ ِ ّ

   ) .ْمُكـُلَسَ عَصُقـَن( : ا قولك معهَجي
 ُّدـَمـُفت,  فاحتة سورة مريم والشور ْنِ العني مَّغري أن

 .وأربع حركات ,  حركات ّتـِس
o$Ο :ل َّقـَثُمـمثال ال !9#n . 
 .  o üÉ   n   , o úχn :ف َّفَخُمـومثال ال

 .ابه ذلك ـوما ش........ 
 

   :نـيِّ اللُّدـَم −١٠
       اـرط سكوهنمــالواو والياء , بشـ:  ومها ن حرفانـيِّلِل

  ا

 − ٣٩ −



 

  .ـا وانفتاح ما قبلهم
 . ً حركات جوازا ّتِوس, وأربع ,  حركتني ُّدَمُوي

ÏM ø t7 ø9 $# n  , oô⎯ ÏiΒ #o : مثال ذلك  x‹≈ yδ  ¤∃öθyz n  ......
 .ابه ذلك ـوما ش

 

  :ةَلـِّ الصُّدـَم −١١
  . بعد هاء الضمري ٍ زائدٍّدـَ مُهو حرف

 .ه ِرـْسَه وكِّمَ بحركتني حال ضَرِّدـُقو
ِّوقد سم َي هذا املد بالصلة تـُ َ ِّ ُّأدبـَ ًا مع القرآن , حيـث ـَ

 .ْقص ـَال زيادة فيه وال ن
 ., وطويلة قصرية : ة إىل قسمني َلِّوتنقسم الص
ومـا بعـدها لـيس , ًا ـكِّرـَحـَتـُا قبل اهلاء مـفإذا كان م
   .قصرية, كانت ًموصوال هبا 

 − ٤٠ −



 

tβ% x. n  , o… ã&s!uρ … o: مثال ذلك  çμ ¯ΡÎ)  $tΒn ..... وما شابه 
 .ذلك 

    آية  ذلك قوله تعاىل يف سورة الفرقان ْنِ مَيـِنْثـُتْوقد اس
 )٦٩  (:  o⎯ ÏμŠÏù $ºΡ$yγ ãΒn  ,ي مع القاعدة التي ـفإنه يمش

 .ص ْفَذكرناها يف الصلة القصرية عىل طريقة ح
   .طويلة, كانت الصلة  ٍعْطَ قُوإذا كان بعد اهلاء مهزة

, ًحركات جوازا  ُومخس,  ُوأربع, ها حركتان ِّدَ مُرْدَوق
 .ره ـر وغيْدَحـبال

ωÎ) ÿ⎯ Ïμ Ïϑù=Ïã ⎯ Ïμ ÏΡøŒ Î* Î/ n  ,  o⎯ ÏiΒ ωÎ) …o   :مثال ذلك çν y‰Ψ Ïã     

$yϑÎ/u™!$x©n  ........ به ذلك اـشوما.   
 

   :قْرـَ الفُّدـَم −١٢
  .كريم لقليل الوقوع يف القرآن ا

 − ٤١ −



 

  :وهو يف أربعة مواضع فقط 
 :   )١٤٤(  و )١٤٣(  , آية يف سورة األنعام يف موضعني −

 oö≅ è%È⎦÷⎫ uŠs[ΡW{ $# n . ÏΘr& tΠ §ym È⎦ø⎪ tŸ2©%! !# u™    

 .oö≅è% ª!!#u™ šχÏŒr& öΝä3s9n:  )٥٩( ية آ نس يوةريف سوو −
$̈Βr& îö yz #!!oª   : ) ٥٩( ة ـ آيـلـالنمـورة ـسي ـوف − u™   

šχθä. Îô³ ç„  n . 
 . حركات ُّتِسه ِّدـَ مُرْدَوق
خلرب , استفهام و بني االُقِّرـَفُألنه ي;  قْرَ بالفَيـِّمُقد سو

 . ال استفهام ٌأنه خرب َمِّهُوـُتـَولوال املد ل
 

   :نيِكـْمَّ التُّدـَم −١٣
ُأوالمهـا سـاكنة , والثانيـة , ن ْيَاع ياءـيكون عند اجتم

  .دة َّدـَشُ مٌمكسورة

 − ٤٢ −



 

  .كاملد الطبيعي ,  حركتني ِرْدَ بقُّدـَمُوي
ِّوقد سم ْي بمد التمكـني ـُ َ ََّ َّألن الشـد; ِّ َّ ِة احلاصـلة مـن َّ

َّاجتمـاع الياءين مك َ ُته ـنَـَْ ْ. 
oΛ : ذلك ل امث ä⎢ŠÍh‹ ãm   n  , oz⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $#   n  ..... به اشـوما

 .ذلك 
 
 
 

 
 
 − ٤٣ −
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ز يـق , وجـواِقْيم , والرتَِّخـْفَّالت: االت ء ثالث حـاّلرِل

 .الوجهني 
 

مةخفمـاء الّالر −١ َ َُّ : 
  .ً , أو مضمومة ًهي التي تكون مفتوحة

ًان ما قبلها مفتوحا أو مضموما وك ًأو ساكنة ً.  
ه ُتَرـْسَوك, ً وكان احلرف الذي قبلها مكسورا ًأو ساكنة

  .عارضة 
َرـْسَوك, ًي قبلها مكسورا  وكان احلرف الذًأو ساكنة

 − ٤٤ −

     هُت
  ا



 

 حـروف االسـتعالء ْنِ مـٌوكـان بعـدها حـرف, أصلية 
 . )Q( السبعة

 : ًا ـبَّتَرـُمثال ذلك م
 o Í‘# tö/ F{ $# n 

 oãèO% s3 −G9 $# n 
 o  tβρãÏ≈ s3 ø9 $#n 

 o(# þθãèÅ_ö‘ $#  n 
 oz>$s?ötƒn 

o<¨$ sÛ öÏ% n 
 

 .ابه ذلك ـوما ش........ 
 
ةـققرمـلاء اّالر −٢ َ َُّ : 

ْتَت َ, سواء أ ًهي التي تكون مكسورة

                             

,  يف أول الكلمـة 
م ـواء كانت يف االســوس.  , أو يف آخرهاطها ـأو يف وس
 .  أو الفعل

 
 .  ٦١ صانظـر )١(

 − ٤٥ −



 

ا ـس بعدهـ, وليي ـ أصلٌرـْسَا كـ وكان قبلهًةـأو ساكن
  .حرف استعالء 

 سـاكنة مـع الوقـف ًاء ياءّ الر الذي قبلُ كان احلرفأو
 . عليها
 : ًا ـبَّتَرـُثال ذلك مم

 o$]%ø—Í‘ n 
 o@Α$u‹ s9 uρ 9ô³ tã n 

oóΟ èδö‘ É‹Ρr& uρ   n 

ot⎦⎫ ÏΒÌ≈ tóø9 $# uρn 
 o$tΡÍ‘ r& uρ   n 

 otβöθtã öÏùn 

 oÌôfx ø9 $# uρ  n
o Í‘É‹Ρr&uρ } $̈ ¨Ψ9 $#n 

 oÖƒ Ï‰s%n  
 

 .ابه ذلك ـوما ش........ 
 
قيقْرـَّخيم والتفـَّاء التي جيوز فيها التّالر −٣ ْ : 

 − ٤٦ −



 

 استعالء ُوبعدها حرف, لساكنة التي قبلها كرسة هي ا
  .مكسور 

≅‘  o: نحو  ä. 5− öÏù n  ......ابه ذلك ـوما ش. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 − ٤٧ −
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,     ٌّمَأو ضـ,  ٌها فتحَمَّدَقَإذا ت) اهللا ( م يف لفظ اجلاللة ّالال
َّفخم ـُفإهنا تٍ بعد فتح , ٌن بعد ضم , أو ساكٌأو ساكن َ. 

ّرتبـُمثال ذلك م  : ًا ـَ
 otΑ$s% ª!$#n 

 o(#θä9$s%¢Ο ßγ̄=9 $#  n 
 oß‰ö7 tã «!$#n 

 o’ n<Î)uρ«!$#n   
 

 .ابه ذلك ـوما ش......... 
 سبب هذا التفخيم يف هذه احلاالت التي ذكرناهـا َّوإن

رقيق غـري ـَّ التـُبِوجـُ الـذي يَّتعظيم هذا االسـم , وإن

 − ٤٨ −



 

ْ تسْوهو أن: وجود م ٍأو سـاكن بعـد  , ٍم بـكرسّ الـالَقـَبُ
ل ـُّفـَسـَّد التـاعد بعـَّ ; حيث التص ٍنـور , أو تنويـمكس

 . ال يكون 
ّرتبـُممثال ذلك   : ًا ـَ

 o«!$$Î/n 
 o‘ ÉdfuΖãƒ uρª!$#  n 

 oÈ≅ è% ¢Οßγ ¯=9 $#    n 
o$·Βöθs%ª!$#  n     

 

 .ابه ذلك ـوما ش..... .
 
 
 

 − ٤٩ −
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ًر خمرجـا عـىل املختـار عنـد ـخمارج احلروف سبعة عش
وأيب احلسـن ,  بـن أيب طالـب ّيـِّكـَوم, اخلليل بن أمحد 

  .وغريهم . ....رشيح 
ف , واحللق , واللسان , ْوـَجـال: مسة مواضع ـوهلا خ
 .وم ـشْيَخـان , والـتَفَّوالش

 ْفهـي أن, ج احلرف َرـْخـَ هبا مُفَرـْعُ يأما القاعدة التي
 الوصل ثم َ عليه مهزةَلِخْدُوت, ه َدِّدَشُ أو تَ احلرفَنِّكَسُت
 .جه َرـْخـَغي , فحيث انقطع الصوت كان مْصُت

 .ف ْوـَجـال: املخرج األول 

 − ٥٠ −



 

 , وهـي األلف والواو واليـاء السـاكناتخرج منه ـَيو
  .ِّدـَمـحروف ال

  .ى احللق ـصأق: املخرج الثاين 
  .اهلاءو,  اهلمزةخرج منه ـَوي

  .ط احللق ـوس: املخرج الثالث 
  .احلاءو,  العنيخرج منه ـَوي

  .ي الفم ــا يلّمـِأدنى احللق م: املخرج الرابع 
  .اخلاءو,  الغنيخرج منه ـَوي

وما , ي احللق ـا يلـّمـِى اللسان مـأقص: املخرج اخلامس 
  .ى ـعل احلنك األَنِاذيه مـحـُي

  .القافخرج منه ـَوي
رج ـخــ أسـفل مْنِى اللسان مــأقص : املخرج السادس

  .ى ـَن احلنك األعلِوما يليه م, ًالقاف قليال 

 − ٥١ −



 

  .الكافخرج منه ـَوي
, بينه وبني وسـط احلنـك وسط اللسان : املخرج السابع 

  .ى ـاألعل
  .الياءو,  الشنيو,  اجليمخرج منه ـَوي

  َنِ أول حافـة اللسـان ومـا يليـه مـْنِمـ: املخرج الثـامن 
  .األيمن : ر وقيل ـ اجلانب  األيسَنِم, األرضاس 

  .الضادخرج منه ـَوي
  , أدناه إىل منتهى طرفـهْنِحافة اللسان م: املخرج التاسع 

  .ى ـ احلنك األعلَنِا وبني ما يليه مـوما بينهم
  .مّالالخرج منه ـَوي

  .ًسان , أسفل الالم قليال ْن طرف اللِم: ر ـاملخرج العاش
  .النونخرج منه ـَوي

 − ٥٢ −



 

 أنـه أقـرب ّإال,  خمرج النـون ْنِم: ر ـاملخرج احلادي عش
  .ان ـإىل ظهر اللس

  .اءّالرخرج منه ـَوي
 طرف اللسان مع أصول الثنايـا ْنِم: ر ـاملخرج الثاين عش

ًعدا إىل جهة ْصُم, ا ـالعلي   .ى ـاحلنك األعلَ
  .التاءو,  الدالو,  الطاءخرج منه ـَوي

سان فوق الثنايـا  بني طرف اللْنِم: ر ـاملخرج الثالث عش
  .ى ـا والسفلـالعلي
 , وهـذه هـي السـنيو,  الـزايو,  الصادخرج منه ـَوي

  .)Q( حروف الصفري
ْنِمـ: ر ـاملخرج الرابـع عشـ

                             

ي اللسـان وأطـراف ـ طرفـ
  .ا ـا العليـالثناي

 
   .٦٥ انظر ص)١(

 − ٥٣ −



 

  .اءالظو,  الذالو,  الثاءخرج منه ـَوي
السـفىل مـع  بـاطن الشـفة ْنِمـ: ر ـاملخرج اخلامس عشـ
  .ا ـأطراف الثنايا العلي

  .الفاءخرج منه ـَوي
  .ن ـْيَتـَفَّما بني الش: ر ـاملخرج السادس عش

 الـواوا , وـرط انطباقهمــ بشامليم والباءخرج منه ـَوي
 .رط انفتاحها ـبش

  .ألنف , وهو أقىص اشوم ـْيَخـال: ر ـاملخرج السابع عش
 حـال للنـون السـاكنة والتنـوينوتكون , ة نّـُوهو للغ

م ـميــالنـون والا , وـهمــائـفـة وإخـنـّـُا بغـامهمـإدغ
نـيت ددـشمـال ََ ََّ ُْ  . 

 − ٥٤ −
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 .م واجلهل ْلِ املعاين , كالعَنِ مءما قام باليش: ًلصفة لغةا

ة عارضة للحرف عند حصوله يف ـّيِفـْيَك: ًواصطالحا 
  ....والرخـاوة والشـدة, واهلمـس  اجلهـر َنِم, املخرج 

 .ونحوها 
يف ,  عنـه ّالزم احلرف وال تنفـكُوهي الصفات التي ت

 .حالة إفراده أو تركيبه مع غريه 
 .زري ـَما اختاره اإلمام اجلرة عىل ـوهي سبع عش

وقسـم  , مخـس  وهوٌّدِم له ضْسِق:  قسمني تنقسم إىلو
 . سبع  وهوٍّدِبغري ض

 − ٥٥ −



 

َمس صفات من املتضادة , وأمـا ـُّوكل حرف يأخذ خ ِ
ن , وتـارة ـّر املتضادة فتارة يأخذ منها صفة أو صفتيــغي

 .ًا  ـال يأخذ شيئ
ة ّدِّوالشـس , ْمَهـوالـر ْهَجـالـ:  فهو الذي له ضدا ّفأم
فال , ِتـْواالسـالء ْعِتـْسـا , واالـومـا بينهمـاوة ـخَّرـوال
 .ات ـمْصِ واإلالقْذِاح , واإلـتِفْواالناق ـبْطِإلوا
 

سمهـر والهجـال  )٢−١(  َ ْ َْ:  
سمهـال   .اخلفاء :  ً لغةَْ

َفس عنـد النطـق بـاحلرف ; ـجريان النـَّ: ًواصطالحا 
, ق احلـرف عـىل موضـع خروجـه ْطـُاد نـلضعف اعتم

 .بضعف انطباق املخرج عىل بعضه 
            ُهَّثـَح( : قولـك ا ـجمعهــَي, رة ـ اهلمس عشُوحروف

  ا

 − ٥٦ −



 

  . )َتَكَسَ فٌصْخَش
رهجـالو   .اإلعالم :  لغة َْ

َفس عنـد النطـق ـ النـَِّيْرَهو انحباس ج: ًواصطالحا 
بقـوة , ق احلرف عىل املخـرج ْطُاد نـباحلرف ; لقوة اعتم

 .انطباق املخرج عىل بعضه 
: معها قولـك َجي, ًر حرفا ـة عشـ تسعرـ اجلهُوحروف

ٍّظم وزن قارئ غض ذي طلب جد َع(  ِ ٍ َ َ ُ ٍُّ َْ ٍ ِ َ َ (. 
 

  :ّ وما بينهمـاخاوةَّة والردِّالش  ) ٤−٣( 
ةدِّالش   .هي القوة:  لغة ّ

 الصـوت عنـد  النطـق ِيْرَانحبـاس جـ: ًحا واصطال
 ; ج عىل املخرفق احلرْطُاد نـ اعتمةال قوـ ; لكموفباحلر
 .ضعه ْوَمـِزومه لُ لّدـَتْشَ احلرف يَّألن

 − ٥٧ −



 

ُأجـد( : معهـا قولـك َ, جي ـانية ثمـ الشـدةُروفوح ِ  َكَ
َتط  . )ق ـِّبـُ
 .ِّهي الليـن :  لغة َّالرخاوةو

لضـعف ;  الصـوت مـع احلـرف ُيْرَ جـ:ًحا واصطال
 .اد عىل املخرج ـاالعتم
لف , والثاء , األ: , وهي  الرخاوة مخسة عرشُحروفو

 , واحلاء , واخلاء , والذال , والزين , والسـني , والشـني
 والصاد , والضاد , والغني , والفـاء , واهلـاء , والـواو , 

 .والياء 
ةـيـِنـيـَالبو  .ط ـُّسَوـَّهي االعتدال أو الت:  لغة ّْ

اعتدال الصوت عند النطق باحلرف بـني : ًحا واصطال
 .الشدة والرخاوة 

 − ٥٨ −



 

, أو ) ر َمـُ عْنَل: ( ة , جمتمعة يف قولك ـوحروفها مخس
َرعـَ نْمـَل(  ْ. (  
ِوصو     ت الصوَّن ; ألةبني الشدة والرخاو, ة ـّنيْيَت بالبَفُ

ة , ّدِّ الشـِفُرْحـَال ينحبس عند النطق هبا كانحباسـه يف أ
زوم ُ لّدـَتْشَفي, خاوة ّ يف أحرف الرِهـِيْرَري كجَوال هو جي

ى اللسان له عن موضعه ـجافَتـَ, ويـه موضعـحرف لـال
 . الصوت َيِرـْجَيـِل

رجـه خم احلـرف يف ُ صـوتَرـَصـَحْ , إذا ان آخرًبمعنى
ّانحصارا تام ًر جريا أصال ـْجَ, فلم يـًا ـً ً ِّسم, ِ    .ًيداَي شدـُ

,oÈ  :َ وقفـت علـى قولـك وـلفإنـك  n=x ø9 $# n   َت ْدَجَ, و
َتى لو أردت مـًورا , حـًدا حمصـك راكـَصوت  صوتك َّدـَ
  .َكـنِْكـْمُمل ي

 − ٥٩ −



 

ًر أصال , ـًا ومل ينحصـّ تامًا إذا جر الصوت جرياـّموأ
 . ًوا ْخَى رـّمَسُفإنه ي
oC·÷ƒ  :ا يف ـكم tè% n َتْدَجَ عليها وَ, فإنك لو وقفت 

  . َ شئتْه إنَّدـُمـَ تْتستطيع أن, ًني جاريا ـصوت الش
 , فكان بني الشدة ي اجلرال االنحصار وَّمِتـَا إذا مل يّوأم

›≅oÈ  :ا يف ـكم, والرخاوة  Ï ø9 $#n , عليـه َفإنك لو وقفت 
 o C·÷ƒ جمريرَال جي ت الصوَتْدَجَو tè% n ينحرص ال, و 
,oÈ  ل انحصارْثِم n=x ø9 $# n االعتدال ِّدَرج عىل حـخـَ ي, بل 

 . ا ـبينهم
 

فالِتـْالء واالسعِتـْاالس  )٦−٥(  ْ:  
   .ّوـُلُوالعهو االرتفاع :  لغة ْالءعِتـْاالس

       ْنِوظهوره م,  الصوت يْرـَهو ارتفاع ج: ًواصطالحا 
  ا

 − ٦٠ −



 

 . عند النطق باحلرفة الفم ـّبُ يف قِّوـُلُجهة الع
 َّصُخـ( : معها قولك َجي, بعة ـتعالء سـ االسُوحروف

ْ قظ ٍطْغَض  ., وهي حروف التفخيم ) ِ
 .هو االنخفاض :  لغة  فالِتـْاالسو

ي الصوت وظهـوره يف ْرَهو انحطاط ج: ًواصطالحا 
 .فة الفم عند النطق باحلرّبـُنخفاضه عن ق الفم , أو اعقا
 باقي حروف اهلجاء سو حروف فالِتْ االسُروفحو
ِت عـَبـَث: ( ا قولك ـمعهَالء , جيْعِتـْاالس ُز من يـَ ْ َ ُودـَجــُّ ِّ 

ُحرفـه  ََ َل إذ شـَسْ ْ  ) .ى َكـَّ
 

احـتفـْاق واالنـبْاإلط  )٨−٧(  ِ:  
 .اإللصاق : لغة   اإلطباق

      القي طائفة اللسان واحلنك األعىل عندت: ًواصطالحا 
  ا

 − ٦١ −



 

 .ا ـلريح بينهمامع انحصار , النطق باحلرف 
 , اءطـوال , ادضوال , ادصال:  أربعة  اإلطباقُوحروف

  .اءظوال
احـتفـناالو  .راق ـتهو االف:  لغة ِْ

ِل مـُجتايف كـ: ًواصطالحا   طائفـة اللسـان واحلنـك ْنٍّ
ا ـ بينهمْنِس مَفـرج النَّـخـَحتى ي, ا ـاألعىل عن بعضهم

 .عند النطق باحلرف 
: معها قولك َرون , جيـة وعشـ االنفتاح مخسُوحروف

ِحق ل(  َّ َمن وجد سعة فـُ ً َ َ َ َْ ُرب غيث أخذه ـُش, َزكا ـََ ْ ُُ ْ َ ٍ َ ْ. ( 
 

  :اتـمْواإلص) َّالذالقة أو ( الق ْاإلذ  )١٠−٩( 
َان وبالغته , وذلـُّد اللسـَح:  لغة ةـالقَّالذ يء ـ الشـُقـَ
  .ُهـُفَرـَط

 − ٦٢ −



 

 اللسـان , ِقَلَ ذْنِة احلرف بخروجه مّفِخ: ًواصطالحا 
 .فة َّ الشِقَلَ ذْنِأو م
َملب نفر : ( كلوقة ستة , جمتمعة يف قالَّ الذُوفحرو َُ َ ٍّ َ(. 

م ّاء والـالّالـر: , وهـي ق اللسـان َلـَ ذْنِرج مـخـَ تٌثالثة
 فة , َّق الشَلَ ذْنِخرج مـَ تٌوثالثة .  )َرـِلنَ: ( ل ْثِوالنون , م

َبفم : ( ل ْثِالباء والفاء وامليم , م: وهي  ِ. ( 
 .املنع : لغة   اتـمْاإلصو

ات ـ انفراد حروفه يف أصول الكلمـُعـنَْم: ًحا واصطال
 .اسية ـأو اخلم, العربية الرباعية 

َّ جـز غـش : (ات جمموعة يف قولـك ـ اإلصمُوحروف ِ ْ ِ
ًط صد ثقـةِساخ َ ِ ٍَّ ُ وعظْإذ َ ْ َحضك ـَيُه ـَ ُّ ُ. ( 
   د هذها; المتناع انفرات هبذا ـ اإلصموف حرْتَيـِّمُسو

  ا

 − ٦٣ −



 

, ـاسية ات الرباعيـة أو اخلمــًروف أصوال يف الكلمـاحل
 حـروف اإلذالق يف ْنِ وجود حرف أو أكثر مْنِفال بد م
ِ أنـت مل جتـْاسية , فـإنـات الرباعية أو اخلمــالكلم  يف ْدَ
 ْمُكْفـاح, الق ْذِ إَصل أو مخاسيته حرف األِةـ رباعيٍكلمة

  ) .د َجْسَع: (  األصل , كلفظة ةبأهنا غري عربي
ِدت صفتا الذالقة واإلـُولقد ع َّ َ ِ ْ مـات بعدد واحـد ; ْصَّ

ِألن صفة اإل ُّمـات ال تعلْصَّ َ ّق هلا بالنطق واللـَ فـظ , بـل َ
َتتعلق بمسألة لغوية ص ََّ َ ّة , تدل عىل عربيـّيِفرـَ ُ ة ـَ الكلمـة ِْ
 .يف أصلها أو أعجميتها 

 

ِّضادتمـغري الا ّموأ ن , ـيِّ , واللالصفري , والقلقلة:   فهوَُ
ي , واالسـتطالة , ـِّشَفـَّالتر , وـريْكـَّوالت, راف ـواالنح
 .سبع  فهذه

 − ٦٤ −



 

رـيفَّالص −١ ِ:  
ُهو صـوت يصـوت:  ةـلغ ٌَّ َ ّ وهـو حـدة  فيـه للبهـائم ,ُ ِ
ٍء يف ثقبا هوِ عند ضغطج اخلارت , كالصوتالصو  . ما ٍ

  ن ـْيـَتـَفَّبني الش ْنِرج مَ خيٌ زائدٌهو صوت: ًحا واصطال
 .الصاد والسني والزاي : عند النطق بحروفه , وهي 

⎧o$tΡÏ‰÷δ$#tΛ : ثال ذلك ِم É) tGó¡ßϑø9 $# n . xÞ≡ uÅ_Ç9 $#  
 

ةـلقلَالق −٢ َْ:  
 .ياح ّة الصّدِهي ش: ا قال اخلليل ـ كمًلغة

 .ا قال اجلوهري ـنى التحريك كمجيء بمعـَوقد ت
, دث يف خمرج احلرف َ حيٌ زائدٌهي صوت: ًواصطالحا 

َعند انفراج املخرج بع وانحبـاس , ْيد انضغاط املخـرج ـُ
 .َفس والصوت بذلك الضغط ـالنَّ

 − ٦٥ −



 

:  حروفها قد اجتمـع فيهـا صـفتان َّوسبب القلقلة أن
 املخـرج س يفَفـ النـََّيْرَ جـُعنَْمَاجلهر والشدة , فاجلهر ي

 الصـوت يف َيْرَاحلرف , والشـدة متنـع جـبـق ْطنُّال دعن
ً املخـرج التصـاقا ُقِصَتْلَيـاد عليه , فملخرج بقوة االعتما
ْحم ,  عنـد انفتاحـه ج حتريـك املخـرْنِ مـَّدُبـ ًا , وال ـكمـُ
ْ صويِجا إخرِفُّلَكـَوت َ  بمناسبة هذا التحريك , وهـو ٍتـُ

اتج عن انفتاح املخـرج وت النـالقلقلة , ولوال هذا الص
 ُيْرَوجـ,  صـوته ُيْرَ احلرف الذي امتنع جـَّنيـَبـَا تـمـَل
ُفس معه عند نـالنَّ  .ه ِقـْطَ
 . )ٍدَ جُبْطُق( : معها قولك َجي,  ة القلقلة مخسُوفحرو

  .ر ـ, وكبصغر : ان ـمْسِوهي ق
   .رـالكب, فهي ًفإذا كان سكون احلرف عارضا 

 − ٦٦ −



 

≈,o5>$|¡Ïm    n  , o9  :ِمثال ذلك  n=yz n    ..... ومـا شـابه
 .ذلك 

  .الصغرفهي , ًوإذا كان أصليا 
ošχθãèyϑøg  :مثال ذلك  s†n  ....... به ذلك اـشوما. 

 

 مالحظة
ن , ـَكــْمَف أْقـَن , ويف الوـَيــْبَكون أّالقلقلة يف الس

 .قوف عليه ْوَمـ الِدَّدَشُمـواها يف الْقَا وأـهُحَضْوَوأ
 
  :نـيِّالل −٣

 .ونة ـهو ضد اخلش: لغة 
ة ّلـِر , وقــْســُخروج احلرف بسهولة وي: ًواصطالحا 

 . عىل اللسان ٍّفـُّلَكـَت

 − ٦٧ −



 

 ما قبلها , والياء حالواو الساكنة املفتو: ن حرفان ـيِّلِل و
 .الساكنة املفتوح ما قبلها 

Ï™!$tGÏe±9 $# s's#ômÍ‘ o  É#≈n=ƒ\} C·÷ƒ :مثال ذلك tè% ∩⊇∪ öΝ Îγ Ï≈s9⎯Î)   

ü”Ï% ©!$# ÏM ø t7 ø9 $# ¡>u‘ (#ρß‰ç6 ÷èu‹ ù=sù É#ø‹ ¢Á9 $# uρ∩⊂∪ # x‹≈ yδ ∩⊄∪        

¤∃öθyz ô⎯ ÏiΒ Ν ßγ oΨ tΒ# u™uρ 8íθã_ ⎯ ÏiΒ Ο ßγ yϑyèôÛ r&∩⊆∪n .        
 

  :رافـاالنح −٤
 .ل والعدول ـْيَمـهو ال: لغة 

 َلِصـَّرف عن خمرجه حتى يتل احلـْيَهو م: ًواصطالحا 
 .ه إىل صفة غريبمخرج غريه , وعن صفته 

 .م ّوالال, اء ّالر: النحراف حرفان ول
 

رـريكـَّالت −٥ ْ:  
 .يء مرة أو أكثر ـهو إعادة الش: لغة 

 − ٦٨ −



 

ان عنـد النطـق ـس اإلنسـرأاد رتعـهو ا:  ًواصطالحا
 . باحلرف

 . اء ّوهو الر, كرير حرف واحد ـلتِول
ا لـه إذا كانـت ـتهـَّيـِلـِقابِل; اء بالتكريـر ّ الرُفـَوصُوت
 . , أو كانت ساكنة دةَّدَشُم

Èe≅ |Ásù trOöθ s3 ø9 $# š≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r& !$̄ΡÎ)∩⊇∪       o  :مثال ذلك 

çtI ö/ F{ $# uθèδ št∞ ÏΡ$x© χÎ) öpt ùΥ$# uρ y7 În/ tÏ9∩⊂∪ ∩⊄∪n.          
 

يـشفـَّالت −٦ َِّ:  
: ال ـقــُساع , حيث يّاالت: ار , وقيل ـهو االنتش: لغة 

  .ْتَعـَسَّإذا ات األخبار ِتـَّشَفـَت
س بـني َفـهـو كثـرة انتشـار خـروج النـَّ: ًصطالحا وا
ي اخلـروج عنـد النطـق ـان واحلنك , وانبساطه فــاللس
 .ف باحلر

 − ٦٩ −



 

 .وهو الشني , ي حرف واحد ـّفشـَّلتِل و
ر بـالفم عنـد ـألهنـا تنتشـ;  هبـذا ت الشنيَفِصُولقد و

 .ا ـالنطق هبا لرخاوهت
 

  :طالةِتـْاالس −٧
 .هي االمتداد : لغة 

 أول حافة اللسان إىل ْنِ امتداد الصوت م:ًواصطالحا 
 .ا ـمنتهاه
 .وهو الضاد ,  حرف واحد لالستطالةو
ًال عـىل ِطاوـَتـُاكنة مـ الصوت بالضاد السُيْرَمتد جَوي

 .امتداد حافة اللسان 
t⎦⎫ Ïj9 !$Ò9 $# n .  مثال ذلك:  o’ Îû 9≅‹ Î=ôÒs?n  ,oŸωuρ 

 

 − ٧٠ −



 

 

 مالحظة
الة عند ـشُمـا بني الضاد والظاء الَّرر مـَحـُ يْينبغي أن

َّويمي, النطق   ْنِايزان مـ مها حرفان متمْ إذـا ;ز بينهمـَُ
   .  حيث صفة االستطالة ْنِم مخرجان , وـحيث ال

 
 
 

 
 
 
 

 − ٧١ −



 

-^+ : 
 ¦ א §

 
 
   .انتَدَّدَشُمـالنون وامليم ال: ة حرفان ـنّـُلغِل

$¨o¨βÎ)n  ,oâ  : مثال ذلك ¨Ζ9 $# n  , o$£ϑn=sùn  , o§Ν èOn 
 .به ذلك اـشوما ........ 

 
 
 

 − ٧٢ −

 



 

-&+ : 
 ¦ א §

 
 

 , ٍّتـام:  أربعـة ٍ الوقف يف القرآن الكريم عىل أقسـامَّإن
 .ح ـبيَ , وقٍنـَسَ , وحٍوكاف

 :ًرح ذلك موجزا ـوهذا ش
 

 : امـّالوقف الت −١
َّ تمٍمف عىل كالـهو الوق ّ به معنى مراد , ومل يتعلَ ٍ ق بمـا ً

  .ًىـًا وال معنـلفظبعده 
ْوهو وق َـف حيسن الوقَ , ف عليه واالبتداء بمــا بعـده ٌ

 .ّوال يكون بعده ما يتعلق به 

 − ٧٣ −



 

ُا يوجد عند فواصـل اآليـات , وقـد يوجـد ـثر مـوأك
َرب آخر اآلية دون فاصلتهـُق  .ا ـْ

o7 : قولـه تعـاىل الوقف عىل: ذلك ل اثِم Í× ¯≈ s9 'ρé& uρãΝ èδ  

ß‰ç7 ÷ètΡ šχθßsÎ=ø ßϑø9 $#n ــــه تعـــــاىل o‚$−ƒ  : , وقوـل Î)  

y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫ ÏètGó¡nΣ  n . ......ْس ـِقـَوعىل هذا ف. 
ٍا يف حـاالتّوأكثر ما يكون الوقـف تامـ oΟ: منهـا ,  ً ó¡Î0 

«!$# Ç⎯≈ yϑôm§9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# n ٍةّصِ قِ وابتداءٍةّصِ قِةـ, ويف هناي 
 .ة ـّصِ أن يكون هناية قرتطـشُأخر , وال ي

االبتداء بعده باالسـتفهام : ام ّ عالمات الوقف التْنِوم
ُا به أو مـملفوظ ًدرا , أو بـَقـً ط , ْرـَّر , أو الشـْمَل األـْعِفـَّ
 بآية رمحـة ,  أو العـدول عـن ٍل بني آيتي عذابْصَأو الف

    دثناء , أو عنـى احلكاية , أو عند انتهاء االستـاإلخبار إل
  ا

 − ٧٤ −



 

 . )Q( ...... االبتداء بعده بالنفي أو النهي
 

  :يـف الكافـالوق −٢
ِ يؤدي معنى صحيحا , مع تعلقـه ٍمهو الوقف عىل كال ُّ َ َ ً ً

 . بمـا بعده من جهة املعنى 
َوهو أيضا وقـف حيسن الوقوف عليه واالبتـداء بمــا  ْ ًَ

 .بعده 
oŸω tβθãΖÏΒ÷σ:  قوله تعـاىل الوقف عىل: ذلك ل امث ãƒn  ,

ozΝ  :ا بعدها قوله تعـاىل حيث م tFyz4’ n?tã ª!$#   öΝ Îγ Î/θè=è%  n 

ٌقـِّلَعَتـُم

                             

 . بالكافرين 
 

 
         : ر يف كتـاب ـفانظـ, ر ـثــع واألمثلـة األكـّوسَّ التَ أردتْإن) ١(

 .) حق التالوة ( 

 − ٧٥ −



 

 

É⎥⎪ Ïe$! $#n . ÏΘöθtƒ oÅ7   :وقوله تعاىل Î=≈ tΒ  

 .ْس ـِقـَوعىل هذا ف
  , ً بعده مبتدأ يكون ماْأن:  عالمات الوقف الكايفْنِوم

ُأو فعال م ِنفا , أو مفعوال لْأـَتْسً ً         ًيـا , ْفَ حمـذوف , أو نٍلْعِفـً
ِأو استفهاما , أو إن   فة , َّفَخُمـ املكسورة , أو بل , أو ال الً

  .)Q(  ......أو السني أو سوف حيث مها للوعيد
 

  :نـف احلسـالوق −٣
ِالوقف عىل كالم يؤدي معنى صحيحا , مع تعلقـه هو  ُّ َ َ ً ً ٍ

ًبمـا بعده لفظا ومعنـى , بشـرط تـمـام الك  .الم ً

                              
 .) حق التالوة ( فانظر كتاب , أكـثـر ع ـّوسّ التَ أردتْإن )١(

 − ٧٦ −



 

َ وقـف حيسن الوقف عليه , ويف االبتداء بمـا بعده وهو ْ َ
 .خالف 

oß‰ôϑysø9  :قوله تعاىل الوقوف عىل : ذلك ل امث $# ¬!n 

⎫⎥oÅ_Uu‘š  َّ; ألن Ïϑn=≈ yèø9 $#n فـَ نْنِم , س اآلية صفة له ـْ 
 .ً املوقوف عليها هبا لفظا ِ ما بعد الكلمةٌقـِّلَعَتـُم

  .ْسـِقـَفوعىل هذا املثال 
ْويستحب ملن وقـف وقــفا حسـنا أن يبتـدئ بإعـادة  ً ً ْ ََ َ َُ
َالكلمة املوقـوف عليهـا , أو كلمـة قبلهـا حتـى يتصـل  ِ َّ ٍ

 .املعنـى 
 

  :حـف القبيـالوق −٤
, ام الكـالم ـمـً ليس مفيدا لعدم تٍهو الوقف عىل لفظ

 ٍ أو عىل كالم .ًىـًـا قبله لفظا ومعن ما بعده بمَقـَّلَعَوقد ت

 − ٧٧ −



 

ه ْدِرُ مل يـٍفْصـَ, أو عـىل و ًفا ال يليق بـه تعـاىلْصَ وُمِوهُي
 .تبارك وتعاىل 

oÉΟ الوقوف عىل : ثال األول ِم ó¡Î0 n قوله تعـاىل ْنِم :    
 oÉΟ ó¡Î0«!$# nأو , o  ß‰ôϑysø9 $# n ـ o     ß‰ôϑysø9 نِـم $#  ¬! nأو ,    

 oÅ7 Î=≈ tΒ   n نِمÉ⎥⎪ Ïe$! $#n ;عُ حيث ال ي ÏΘöθtƒ ْ  oÅ7 Î=≈ tΒْمَلـ   ُ 
 .يف ِضُيء أـ شِّإىل أي
⎯o Ÿω ÿ الوقوف عىل: ثال الثاين ِوم Ä©÷∏tGó¡tƒn  ْمن قولـه ِ

⎯oβÎ) ©!$# Ÿω ÿ  :تعاىل  Ä©÷∏tGó¡tƒ βr& z>ÎôØo„ WξsV tΒ  n .  
oŸnο  الوقوف عىل: ال الثالث ـومث 4θn=¢Á9 $# n قولـه ْنِمـ 
ــتع o  ŸωóΟ  :ى ـاـل çFΡr& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θç/ tø) s?    3“t≈ s3 ß™ n   أو ,    

o š⎥, Íj#|Áßϑù=Ïj9n ْمن ≅o:  قوله تعـاىلِ ÷ƒ uθsùš⎥, Íj#|Áßϑù=Ïj9∩⊆∪   

tβθèδ$y™ öΝ Íκ ÍEŸξ|¹ öΝ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#⎯ tãn .      

 − ٧٨ −



 

, س َفـ عند انقطـاع النـَّّف عىل ذلك إالـْقَفال جيوز الو
,  َقـَبَا سـّمـِ مٍرْذُعِ لَفَقَ وْ فإن.بثاؤـ, أو التطاس ُو العأ

 .ا بعده ـه بمَلِصـَيـِاملوقوف عليه لعاد إىل ما قبل 
 
 
 

 
 
 
 
 

 − ٧٩ −



 

-*+ : 
 ¦ אאא §

 
 

 , والوقـف عليهـا ٌ أربعٍصْفَ عدد السكتات عند حَّإن
 . حركتني ِرْدَ بقٌواجب
 :      عنـد قولـه تعـاىل ) ١( آيـة  الكهف يف سورة :  األوىل

 oóΟ s9 uρ… ã&©! ≅ yèøg s†   2% y`uθÏã nسكتة لطيفة ويقـول , :
 o$VϑÍhŠs%u‘ É‹ΖãŠÏj9  n .  

⎯o :عند قولـه تعـاىل  )٥٢( آية  يس يف سورة: الثانيةو ÏΒ 

2$tΡÏ‰s%ö¨Β n  ة ويقـول ـة لطيفـتـ, سك : o# x‹≈ yδ$tΒ  

ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $#n . y‰tã uρ 

 − ٨٠ −



 

      : عند قولـه تعـاىل   ) ٢٧( القيامة آية  يف سورة :  الثالثةو
 oŸ≅Š Ï%uρ 2ô⎯ tΒ n  سكتة لطيفة ويقول ,:  o5−# u‘n . 

 : عند قوله تعاىل ) ١٤(  آية املطففني يف سورة : الرابعةو
oξx.2ö≅ t/ n  ,ويقول ة لطيفة ـسكت:  otβ# u‘ (4’ n?tã    

Ν Íκ Í5θè=è% n . 
 
 
 

 
 
 

 − ٨١ −
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ًفـا , ْقَ وات التاليـةـ األلف الواقعـة يف الكلمـُتـُبـْثـَت

 :ا ييل ـُوحتذف يف الوصل , وهي كم
ًذف لفظـا يف ُضمري املتكلم , وهذه حت oO$tΡr& n   ألف−١

 .حال الوصل يف مجيع القرآن الكريم 
oO$̈Ψ   ألف−٢ Å3≈ ©9 n ٣٨   (ة الكهف آيةيف سور  (. 
oO$tΡθ ألف −٣ ãΖ—à9 $# n ١٠  (يف سورة األحزاب آية  (. 
™ohωθß   ألف−٤ §9 $#  n ٦٦  ( سورة األحزاب آيةيف  (. 
›ogŸξ   ألف−٥ Î6 ¡¡9 $#  n ٦٧  (يف سورة األحزاب آية  (. 

 − ٨٢ −



 

#oO  ألف −٦ tƒ Í‘# uθs% n ١٥  (يف سورة اإلنسان آية  (. 
#)o  َّفإن : مالحظة tƒ Í‘# uθs% n  آيـة الثانية من السورة نفسها

َفا ووـْقَ األلف فيها وُفَذْحُ, فت)  ١٦(   .ًال ْصً
≈¡o6ξÅ   ألف−٧ n=y™  n ٤  (يف سورة اإلنسان آية  ( . 

ْوجيوز فيها وجهان يف حالة الوق  : ف عليها ـَ
وال  غـري ألـف بعـدها ْنِ مًم ساكنةّ الوقوف عىل الال−١

 ) .سالسل : ( ٍّد ,  فنقول ـَم
 ) .سالسال (  الوقوف عىل األلف بعد الالم −٢
َل وأِالسَس: ( رأ ْقـُف تـْقَيف حال عدم الوو   .) ًالالْغَ
 

 − ٨٣ −
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ً أحيانا ; ً احلروف موصولةُ يف القرآن الكريم بعضَدَرَو
 عـىل ُفَوقـُم عنـد الوقـف , فيْسـَّذا ينبغي مراعـاة الرِل

ُفس , ويـه عند انقطاع النَِّعْطَاملقطوع يف حمل ق  عىل ُفـَوقَ
 .املوصول عند انقضائه 

  ) . ْنَل( مع ) ْن َأ( : مثال ذلك 
/ ä3 s9 Ÿ≅ yèøg ªΥ ⎯ o:  يف قوله تعـاىل ً موصولةْتَدَرَفقد و ©9 r&   

# Y‰Ïã öθ̈Βn  ٤٨(  آية سورة الكهف ْنِم( .  
|= Î=s)Ζ tƒ ⎯ ©9    &oβr :ىـ تعالـي قولـهـف ًةـ مقطوعْتَدَرَوو

ãΑθß™ §9 $# tβθãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ  n ْمن سورة الفتح  .  )١٢(  آية ِ

 − ٨٤ −
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ْحدر , ـل , والــتيـْرـَّالت: تالوة القرآن ثالث مراتـب ِل َ
 .ر ـيِوْدـَوالت
ْالتـرتي −١   :لـَّ

 .ن تأليف الكالم ـْسُهو ح: لغة 
ُم ومـُّهـَفـَقراءة القرآن عىل ت: ًواصطالحا  ْمن, ٍث ـْكـٍ ِ 

 .غري عجلة 
≅o : ل اهللا تعـاىل تيل قد نزل القـرآن بـه , قـاوالرتَّ Ïo? u‘ uρ 

¸ξ‹ Ï? ös? tβ#u™öà)ø9$# ∩⊆∪  n  È , ل يف قراءة القـرآن ـّمهـي تأ  

 − ٨٥ −



 

َون فـَبك  وذلـك ِ احلرف عـن احلـرف الـذي يليـه ;ِلْصْ
 .فهم معنى ما يقرأ ـَر القارئ ويَّبَدـَتـَيـِل

 

  :ْدرـَالـح −٢
راع يف القراءة مع مراعاة أحكـام التجويـد , ـهو اإلس
ع , وغري ْطَل والقْصَديد , والوـْشـَّ والتِّدـ باملبحيث يأيت

 حروف ْنِ مٍ حرفرتْـَ األحكام , وال جيوز فيه بَنِذلك م
 .التجويد 

 

رـويدـَّالت −٣ ْ:  
 .ر ْدَحـل والـط بني الرتتيـُّسَوـَّهو الت

 

 − ٨٦ −
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|=≈ tGÏ. šχθè=÷Gtƒ t⎦⎪ Ï% ©!$#      #$!»(oβÎ  :ال اهللا تبارك وتعاىلـق

(#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9 $# (#θà) xΡr&uρ $£ϑÏΒ  öΝßγ≈uΖø%y—u‘ #uÅ  ZπuŠÏΡŸξtãuρ  šχθã_ötƒ 

4 ÿ⎯ Ï&Î#ôÒsù ⎯ ÏiΒ Νèδy‰ƒÌ“ tƒ uρ Zοt≈ pg ÏB ⎯ ©9 u‘θç7 s? ∩⊄®∪ óΟ ßγ uŠÏjùuθã‹ Ï9 öΝèδu‘θã_é&     

Ö‘θà6 x© Ö‘θà xî … çμ ¯ΡÎ)∩⊂⊃∪n  � .    

 : قـال رسـول اهللا:  قـال سعيد اخلدريعن أيب و
ْمن شـغـلـه القـرآن وذكــري عـن "  : ول الربـيق َِ َ َ ْ َ

َمسألتي , أعط ْ ُيته أفضل مـا أعطـي السـائلني , وفضـل ـَ ْ َْ ِ ُ ْ
ْكالم اهللا عىل سائر الكالم كفضل اهللا عىل خلقه  َ ")١( . 

                              
   . والدارمي حديث حسن غريب ,:  رواه الرتمذي وقال )١(

 − ٨٧ −



 

املـاهر " :  قـال َّعن عائشة ريض اهللا عنها أن النبيو
َفرة الكرام البـَّ مع السبالقرآن ِ َررة , والذي يـَ قرأ القرآن ـَ

َويت ْتعـَ ٌّتع فيه وهو عليه شاق له أجران ـَ َ ")Q(@. 
ٌما اجتمع قـوم " :  قال  عن النبيعن أيب هريرةو

َيف بيت من بيوت اهللا , ي ْ ِ َلون كتاب اهللا ويـْتـٍ َتـُ

                             

ُدارسـ ونه ـَ
َإال ن بينهم ,  ْزلت عليهم السكينة ,ـّ َ َ وغشيَ ِ ْتهم الرمحـة , ـَ

َوحفتهم املالئكة , وذك َ َّْ ْرهم اهللا فيمن عنده ـَ َ َ" )R(@. 
ُاقـرؤوا    " :  قـال ول اهللاـَّ أن رسُي أمامةـوعن أب َ ْ

 . )S( "ًالقرآن , فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه 

 
 . وغريهم ....,  , واألئمة الستة  أمحد رواه)١(
 رواه مسلم , وأمحد , والرتمـذي , وأبـو داود , والنسـائي , )٢(

 .وغريهم  .... , وابن ماجة , والبيهقي 
 . رواه مسلم , والنسائي , والبيهقي , والطرباين )٣(

 − ٨٨ −



 

قـال :  قـال  ريض اهللا عنهمــاعن عبداهللا بن عمـروو
ِاقـرأ وارتـق , :  لصاحب القـرآن ُيقال"  : رسول اهللا َ ْ َْ ْ

ِّورت ِّل كمـا كنت تـرتـَ َُ َ َّل يف الـدنيا , فـإن منزلتـك عنـد ـْ
َة تـِآخر آي ُرأـْقـٍ  .  )Q( "  هباَ
َمن ق"  :  اهللالقال رسو:  قالعن عيلو ْ َرأ القرآن ـَ َ

ْوحفظه أدخله اهللا اجلنة , وشفعه يف عرشة من أهل بيته ,  َ ْ َِ َِّ ََ َ َ َ
َقد استُّكلهم  َوجب النار ـْ َ َ ْ ")٢( . 
    :قال رسـول اهللا:  قال عودـعن عبداهللا بن مسو
ِرأ حرفـا مـَ قْنَم"  ْنً

                             

حسـنة , بـه  كتـاب اهللا تعـاىل فلـه 
o$Ο  : ال أقول  .واحلسنة بعرش أمثاهلا !9#n ْحرف , ولكن    

  ا
 

  , , والبيهقـيوالنسائي, أبو داود أمحد , والرتمذي , و رواه )١(
 . حديث صحيح: قال الرتمذي ووغريهم , .. ...

 .  حديث غريب :  رواه أمحد , وابن ماجة , والرتمذي وقال )٢(

 − ٨٩ −



 

 .  )١(" ألف حرف , والم حرف , وميم حرف
 َأَرَ قْنَم" :  قال  اهللا رسولَّ أنوعن معاذ بن أنس

ًه تاجا يوم القيامة , ادِ والَسـَبْلَأ, ا فيه ـ بمَلِمَالقرآن وع
ا ـ الشمس يف بيوت الـدنيا , فمـ ضوءْنِه أحسن مُؤْوَض
 . )R( " ? كم بالذي عمل هبذاـظنّ

عـدد " :  قـال َّوعن عائشة ريض اهللا عنها أن النبـي
ْمن  القرآن , فِعدد آيدرج اجلنة  ْمـن أهـلل اجلنـة دخـَ ِ 

  .)٣(" فليس فوقه درجة القرآن 
 قـرأ ْنَمـ" : وعن ابن عبـاس ريض اهللا عنهمــا قـال 

َنِ اهللا مداهَه,  ما فيه َعَبـَّالقرآن وات
                             

اللة , ووقاه يـوم َّ الض

 
 .حديث حسن صحيح غريب : وقال  رواه الرتمذي )١(
 .ّ, واحلاكم وصححه , وأبو يعىل  رواه أبو داود )٢(
 .رواه البيهقي , وابن أيب شيبة , والديلمي ) ٣(

 − ٩٠ −



 

⎯o :  قـال َّ, وذلك بأن اهللااب ـ احلسالقيامة سوء yϑsù 

4’ s+ ô±o„ ‘≅ ÅÒtƒ y“#y‰èδ yì t7 ©?$#Ÿωuρ Ÿξsù∩⊇⊄⊂∪  n   p  )Q (.       

ذا القـرآن َّإن هـ" :  قـال وعن عبداهللا بـن مسـعود
  , فليفعـلًم منـه شـيئاَّلَعـَتـَ يْن استطاع أنَفم, دبة اهللا ْأَم

 ْنِالذي لـيس فيـه مـالبيت  اخلري َنِ البيوت مَرـَفْصَ أَّفإن
 كتـاب ْنِ البيت الذي ليس فيه مـَّوإن, يء ـكتاب اهللا ش

, ر لـه ـت الذي ال عامــاب البيرـكخرب ـخيء ـاهللا ش
ُعَمْسَ البيت يَنِرج مَ الشيطان خيَّوإن

                             

ُ تقـرأ  سـورة البقـرة
  .)٢(" فيه 

 
 

 ., وأبو نعيم, وابن أيب شيبةهقي, والبيّ احلاكم وصححههروا )١(
 .الرزاق , والطرباين   رواه الدارمي , وعبد)٢(

 − ٩١ −
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 ة عند قراءةـالتاليب ادي اآلـراعـيْينبغـي للقـارئ أن 
    :القرآن

لرغبات ا وءاهو عن األدُّرـَجَّلتا , و النية هللاص إخال−١
 .ة الزائلة ـّيِوَيـْنُّراض الدواألع

ر , ـُّهــَطـَّة , واستقبال القبلـة , والتـن اهليئـيـحسـ ت−٢
ب , وتنظيـف الفـم بالسـواك , وتـرك العبـث ـُّيـَطَّوالت
 . نظيف ٍ, ويف مكانرقا بسكينة ووس, واجللواللتفات او
             , قـال ر يف نفسه أنـه ينـاجي اهللا تعـاىلـضـستحَ يْأن −٣

  ا

 − ٩٢ −



 

َّحبَإذا أ"  : رسول اهللا ِّدث ربه فليقـرأ ُ حيْ أحدكم أنَ
 . ) Q( " القرآن

#o  :ند ابتداء التالوة ; لقولـه تعـاىل  االستعاذة ع−٤ sŒ Î* sù 

|Nù& ts% tβ#u™öà) ø9 $# õ‹ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 $# ∩®∇∪  n  
l ,ِّكللع ْطَثم البسملة يف م براءة ( سورة سو  (. 
ـَدـَّ اخلشــوع والت−٥ ر يف معــاين القــرآن الكــريم , ـُّـب

 ٍدْعـَأثر بكـل وَّرة ومعنـى , والتــْبـِوالوقوف عند كل ع
öθs9وو uρ 4 tβ#u™öà) ø9 $# tβρã−/ y‰tFtƒtβ% x. َ

                             

      &oξsùr  :عيد , قال اهللا تعاىل

#Z ÏW Ÿ2 $Z≈ n=ÏF÷z$# ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îö xî «!$# (#ρß‰y ùθs9 ÏμŠÏù∩∇⊄∪     n ̀. 
           ل مـا يفّ يتأمـْبـأن, ستحب البكاء مع القراءة ُا يـكم −٦

   ا
 

      . الديلمي واخلطيب عن أنس بن مالك  رواه)١(      

 − ٩٣ −



 

 , دثيق والعهوا التهديد والوعيد الشديد , واملوَنِن مآالقر
 حزن وبكاء عىل هرضَ مل حيْفإن. ه يف ذلكل تقصريّثم يتأم

  . أعظم املصائب ْنِه منه , فإنه مِدْقَ عىل فِكـْبَفلي, ذلك 
َإن هذا القـرآن نـ" :  قال رسول اهللا  بحـزن , فـإذا َلَزَّ

 .  )١("  مل تبكوا فتباكوا ْابكوا , فإنوه فـمـقرأت
وجتويـده , وترتيلـه  حتسني الصوت بالقرآن الكريم −٦

ًترتيال حسنا, قـال اهللا تعـاىل ً : o≅ Ïo?u‘ uρ¸ξ‹ Ï?ös?  tβ#u™öà) ø9 $#  ∩⊆∪n     
È, اهللالرسو وقال  : "ِّيَز

                             

 .)٢("تكمان بأصوآ القرانو

 
.... ...,  ابن ماجة , والبيهقـي , والبـزار , وأبـو يعـىل  رواه)١(

   .وغريهم عن سعد بن أيب وقاص 
,  وابن ماجـة , واحلـاكم  أمحد , والنسائي , وأبو داود , رواه)٢(

  . وغريهم عن الرباء بن عازب .....وابن حبان , والبيهقي , 

 − ٩٤ −



 

ن ـَّكـَمَتـَيـِس لـيع املجلـاع للقراءة , وتوسـ االجتم−٧
 رو مسـلم يف صـحيحه اـمـِ اجللوس فيه ; لَنِاء مّرُالق

ٌما اجتمـع قـوم يف " :  قال النبيَّأن  عن أيب هريرة 
َبيت من بيوت اهللا , ي ْ ِ َلون كتـاب اهللا ويـْتــٍ ُدارســَتـُ ونه ـَ

َإال نبينهم ,   َزلت عليهم السكينة , وغشيـّ ِ َ ْ َ ْتهم الرمحـة , ـَ
َوحفتهم املالئكة , وذك َ َّْ ْرهم اهللا فيمن عنده ـَ َ َ" )Q(@. 

ر يف ِّكـَفــُنصـت ويُ يْ عىل السامع للقـرآن أنينبغي و−٨
ْنِ أو مٍ قارئْنِآياته , سواء أكان يسمعه م

                             

  . مذياع 
… çμ s9 (#θãèÏϑtGó™ $$sù ãβ# u™öà) ø9 $#  Ì̃è% #o  :قــال اهللا تعــاىل sŒ Î)uρ     

tβθçΗ xq öè? öΝ ä3 ª=yès9 (#θçFÅÁΡr& uρ∩⊄⊃⊆∪n    c .    

 
ْكنا قدمنا ذك )١( ِ  .هناك  , فارجع إليه ٨٨احلديث صهذا َر ـّ

 − ٩٥ −



 

 قـد يتسـاهل فيهـا بعـض ٍ أمـورْنِ احرتام القرآن مـ−٩
غط , َّكالضحك , والل: الغافلني القارئني يف املجتمعات 

 .وغري ذلك ...... عب , ّوالل
 
 
 

 
 
 
 
 

 − ٩٦ −
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ًرآن الكريم أمورا ـراءة القـقي ـاء عرصنا فّرـُع قَدـَتـْاب
 عن احلد املطلوب ٍ أو نقصٍ زيادةْنِا فيها مـمـِل; وزال جت

 : ذلك ْنِم ًرشعا , و
اع بعض الناس عىل قراءة القرآن مع بعضـهم ـ اجتم−١

 , هاُمِّمـَتـُ يُآلخراهم بالكلمة وُحد , ويأيت بعضا وٍتبصو
 أو بعيـد , بـل ٍ قريـبْنِ مـَراعون يف ذلك األحكامُيوال 
ـُي ـون األصــوات والنغـم ـدون ـراـع ـذلك يزـي ات , وـب

 .ات القرآن الكريم ـ كلمْنِوينقصون م
 .وال ثواب هبذه القراءة , وهذا الفعل حرام 

 − ٩٧ −



 

 عتمـدون عـىل النغمـة عنـد َنا ياء عرصّرـُ بعض قَّ إن−٢
ون يف غري ّدِمـُيراعون بذلك األحكام , فُ وال ي ,تالوهتم

 إىل غـري ....مون يف غـري حمـل اإلدغـام ِغْدُحمل املد , وي
  . السامعني ابوِرْطـُيـِل;  األحكام َنِ مٍرـ كثيِكْرـَ تْنِذلك م

 .فذلك حرام وغري جائز 
ِّرقـُرنا يـاء عصّرـُ بعض قَّ إن−٣ أو , هم ـون بأصواتـصـَ
 نموِّخـَفـُ يخرين , أوروا يف اآلِّثَؤـُيـِل; عون احلزن نََّصَتـَي

 .س الغرض ْفـنَِبأصواهتم ل
 .ياء ِّلراع ونَُّصَّ التَنِءة ماا يف هذه القرـمـِل; م افذلك حر

 
 

 − ٩٨ −
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ًقا ِّرـَفـَتـُ مة حياة النبيّدـُن الكريم يف مآلقد كان القر
 , ٍفـ الناس منـه يف صحـَبَتَيف صدور الرجال , وقد ك

َ, ويف ظـرر@)Q(ِ , ويف لـخافٍدـويف جري ُ)R(َزَ , ويف خـ

                             

ف 
 .ر  ذلك ـ وغي.....

 
 .ْخفة ـَقاق , واحدهتا لِيض رِ بٌحجارة: ِّ اللخاف )١(
ْ السكني , واجلمع ظـرار , مثـِّدَ كحٌّدَ له حٌحجر: َرر ـُّ الظ)٢( ِ ل ِ

 .طاب ِب ورَطُر

 − ٩٩ −



 

 زمـن ـامةاء يـوم اليمـّرُ يف القَرـُثَل وكْتَ القّا اشتدـّفلم
  :ا قيلـ منهم يف ذلك اليوم فيمَلـِتُالصديق أيب بكر , وق

ار عمر بن اخلطاب عىل أيب بكر الصـديق ائة , أشـسبعم
 , ّيـَبـُأك: اء ّرُموت أشياخ القـَخمافة أن ي; بجمع القرآن 

, @)Q( بن ثابـت إىل ذلـكَفندبا زيد. وابن مسعود , وزيد 
ّتَرـُه غري مَعَمَفج

                             

 .ب السور بعد تعب شديد 
 

 مل يكن االختيار لزيد بن ثابت عىل عبداهللا بن مسعود يف مجع )١(
  زيد , وأقـدم يف اإلسـالم , وأكثـر ْنِاهللا أفضل مُالقرآن وعبد

ِ ألن زيدا كان أحفظ للقرآن مّسوابق , وأعظم فضائل , إال  ْنً
 , ولقد حفظ عبـداهللا ٌّ حي اهللاُه ورسولَّعبداهللا , إذ وعاه كل

ًفا وسـبعني سـورة , ثـم ــِّيَ نبن مسعود يف حياة رسول اهللا
:  , وقد قال بعـض األئمـة م الباقي بعد وفاة رسول اهللاَّلَعَت

 .مات عبداهللا بن مسعود قبل أن خيتم القرآن 
====== 

 − ١٠٠ −



 

 َلَسْرَأ:  قال عن زيد بن ثابت يرو اإلمام البخار
َي أبو بكر مـإل امة وعنده عمـر , فقـال ـل أهل اليمـَتـْقـّ

 يـوم َّرـَحـَتْ القتل قد اسَّإن:  عمر أتاين فقال َّإن: أبو بكر 
اء ّرـُل بالقْتَ القّرـِحَتْسَ يْامة بالناس , وإين أخشى أنـاليم

َ القـرآن إال جتَنِ مٌيف املواطن , فيذهب كثري معـوه , وإين ّ
:  فقلـت لعمـر :قـال أبـو بكـر . مع القرآن َر أن جتَأل

هـو واهللا :  ? فقال ًكيف أفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا
َراجعني حتى رشُفلم يزل ي. خري  َحَ

                                                       

 اهللا لذلك صـدري , 

 
ى بجمـع ـلـْوَ أٌّيَ حـرسـول اهللاو هَظـِفَ القرآن وحَمـَتَفالذي خ

 ٌ جاهـلّ يظـنْختيار , وال ينبغي أن باإليثار واالّقَحَاملصحف , وأ
ً يف هذا طعنا عىل عبـداهللا بـن مسـعود ; ألن زيـدا كـان أحفـظ َّأن ً

 .ًبا لتقدمته عليه ِوجُ, فليس ذلك مللقرآن منه 

 − ١٠١ −



 

 ٌ جـالسُوعنده عمـر: قال زيد .  الذي رأ عمر ُورأيت
     إنـك رجـل شـاب عاقـل : م , فقال يل أبو بكـر ّال يتكل

ِبع ـَتـَتـَ, ف  اهللال تكتب الوحي لرسوَهمك , كنتّ نتالو َّ
 َنِ مٍ جبلَني نقلـَفـَّلَ لو كفواهللاِ: قال . ه ـعَمـْالقرآن فاج
ِن عيل مَوْهَاجلبال كان أ  مجـع القـرآن , ْنِين به مـَرَمَا أـّمـّ

 ? فقـال ًكيف تفعالن شيئا مل يفعله رسـول اهللا: قلت 
َراجعه حتـى رشُ أْلزَفلم أ. هو واهللا خري : أبو بكر  حَ  اهللا ََ
 ُتْمـُ أيب بكـر وعمـر , فقَ له صدرَحَرـَذي شَّلِصدري ل

قـاع , واألكتـاف , ّ الرَنِمـ  القرآن أجـمعـهُتـْعـَّبـَتـَفت
ُوالعس   سـورةْنِ مُب , وصدور الرجال , حتى وجدتـُ

: مل أجدمها مـع غـريه  التوبة آيتني مع خزيمة األنصاري
 o‰s) s9öΝ à6 Å¡àΡr&n        ...... إىل ô⎯ ÏiΒ Ñ^θß™ u‘ öΝ à2u™!% y`    

 − ١٠٢ −



 

 فيها القرآن عنـد َعـِمـُفكانت الصحف التي ج. آخرها 
اه اهللا , ّاه اهللا , ثم عند عمـر حتـى توفــّأيب بكر حتى توف

 .ثم عند حفصة بنت عمر 
 َرِ آخـُوجـدتف:  اإلمام الرتمذي يف حديثه عنـه وقال

o ô‰s)s9 öΝà2u™!%y` Ñ :ة مع خزيمة بن ثابـتءا برةرسو θ̂ß™u‘ 

Ν à6 ø‹ n=tæ ëÈƒ Ìym óΟ šGÏΨ tã Ïμ ø‹ n=tã î“ƒ Í• tã öΝ à6 Å¡àΡr& ô⎯ ÏiΒ$tΒ        

š_É< ó¡ym ö≅ à) sù (#öθ©9uθs? š⎥⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪ βÎ*sù    

Ä¸ öyèø9 $# >u‘ uθèδuρ ( àM ù=2uθs? Ïμ ø‹ n=tã ( uθèδ ωÎ) tμ≈ s9 Î) Iω ª!$#            

ÉΟŠ Ïà yèø9 $#∩⊇⊄®∪  n e.  

نا ْخَسـَا نّـمــَل: ال ويف البخاري عن زيد بـن ثابـت قـ
 سورة األحـزاب ْنِ مً آيةُفقدت, الصحف يف املصاحف 

  ها مـع أحـد ْدِجـَ يقرؤهـا , مل أ أسمع رسول اهللاُكنت

 − ١٠٣ −



 

  اهللاُ رسـولَلَعـَالـذي ج,  مع خزيمة األنصـاري ّإال
⎯o  :شهادته بشهادة رجلني ÏiΒ(#θè%y‰|¹ ×Α% y`Í‘ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $#    

( Ïμ ø‹ n=tã (#ρß‰yγ≈ tã©!$# $tΒn }٢٣ .      

 اخلالف بني أهل الشام والعـراق يف زمـن ّا اشتدـّمـَول
ق ُّرـَفـَان بن عفان , واختلفوا يف القراءات بسبب تـعثم

ُ, وعظـم  األمـر يف ذلـك ّالصحابة يف البلـدان , واشـتد َ
, وذلك أهنـم اجتمعـوا يف غـزوة ـثهم ُّبـَشـَاختالفهم وت
 هلـا , فـاختلفوا َيِوُا رـ طائفـة بمـُّ كـلْتَأَرَأرمينية , فق

 َلَصـَر , وو البعض اآلخَنِهم مُ بعضَأَّرـَبـَوتنازعوا , وت
 حذيفـة بـن َقـَفـْشَ بيـنهم , فأٌ حصل تالعنْاحلد إىل أن

  .ـا رأ منهم ّمـِان مـاليم
           مـذي ,ره البخـاري والرتَكـَا ذـ املدينـة فيمـَمِدَا قـّفلم

  ا

 − ١٠٤ −



 

ْأدرك : فقـال , خل إىل بيتـه ان قبل أن يـدـ إىل عثمَلَخَد ِ ْ َ
يف : اذا ? قـال ـفيمـ: قـال . ك ِلـْهــَ تْهذه األمة قبل أن

ِ ناسـا مـُ هذه الغـزوة ورأيـتُكتاب اهللا , إين حرضت  َنً
:  وقال َمَّدَقـَ له ما تَفَصَفو. .... حلجازالشام واق واالعر

ـا اختلـف إين أخشى علـيهم أن خيتلفـوا يف كتـاهبم كمـ
 . راليهود والنصا

ؤمنني ان بـن عفـان أمـري املــجتمع بعد ذلـك عثمـاو
ن يف املصـاحف ? ْوَرَمـا تـ: بالصحابة الكرام وقال هلـم 

: ليقوَ الرجل لَّحتى إن, ة ءا يف القرا الناس قد اختلفوَّفإن
تـك ,  قراءْنِ قراءتك , وقراءيت أفضل مْنِ مٌرـقراءيت خي
  أي عنـدك ما الـر: فقال الصحابة .  بالكفر ٌهـبيـوهذا ش

تمـع النـاس َ جيْالـرأي عنـدي أن: يا أمري املؤمنني ? قال 

 − ١٠٥ −



 

 ّ بعدكم أشدْنَم , فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان ٍعىل قراءة
 .الرأي رأيك يا أمري املؤمنني : قلنا . ًاختالفا 

يل إلينا بالصـحف ِسْرَ أْأن: ان إىل حفصة ـفأرسل عثم
 هبـا ْتَلَسْرَ فأ.ها إليك َّدُرـنَِثم ل, ها يف املصاحف َخَسنْنَِل

 بن َ, وسعيداهللا بن الزبريَبد, وع بن ثابت َ زيدَرـَمَ, فأإليه
نسخوها الرمحن بن احلارث بن هشام , فَالعايص , وعبد

إذا : ـني ِّيــِشـْيَرـُط القْهَّان للرـ, وقال عثماملصاحف  يف
 القـرآن فـاكتبوه َنِ بن ثابت يف يشء مُاختلفتم أنتم وزيد

ففعلـوا , حتـى إذا .  بلساهنم َلَزـَا نـمّ قريش , فإنبلسان
ان الصـحف ـ عثمـَّدَر,  املصاحف َنِوا الصحف منسخ

 , اا نسخوـّمـِفق بمصحف مُ أِّ إىل كلَلَسْرَأ, وإىل حفصة
         ة ـ القـرآن يف كـل صحيفـَنِا سـو ذلـك مــ بمـَرـَمَوأ

 .رق ُ حيْأو مصحف أن

 − ١٠٦ −



 

فان منها سبع نسـخ , نسخ عثمـان بن ع: م قال بعضه
  .أربع: وقيل 
 رنصااأل وين املهاجرَعَمـَج ْأن بعد ناـ عثمْنِ هذا منكاو
ّوجل فقوا عىل ـّ أهل اإلسالم , وشاورهم يف ذلك , فاتَةـِ
ّا صـح وثبـت يف القـراءات املشـهورة عـن ـه بمـِعْمـَج

بوا رأيه , وكـان َوْصَتْراح ما سواها , واسـِّ , واطالنبي
ُيدا مدـًرأيا س  عليـه وعلـيهم تعـاىل ة اهللا ـمـرحًقا , ـَّفَوـً

 .أمجعني 
 
 

 − ١٠٧ −
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ّم أبو حممد احلمّرو سال اج بـن يوسـف ّ احلجَّاين أنـِ
َالثقفي مج ين وِربْخَأ: اب فقال ـّتُاظ والكّفـُاء واحلّرـُ القَعَ

 فيهم , ُوكنت:  حرف هو ? قال ْنِه , كم مِّعن القرآن كل
 نربعوأ وٍائة ألفـن ثالثمآ القرَّأننا عىل ْعَمـْجَفأ, فحسبنا
 .  )٣٤٠٧٤٠( ًحرفا ائة وأربعون ـوسبعم
 ينتهـي نصـف القـرآن ? ٍ حرفِّوين إىل أيِربْخَفأ: قال 

oô#©Ü :  الكهف عند قوله تعاىلةرفإذا هو يف سو n=tGuŠø9 uρn  ,
 .يف الفاء 

 − ١٠٨ −



 

    ٍث األول رأس مائةُلـُّين بأثالثه ? فإذا الثوِربْخَفأ: قال 
            ْنِ مٍ أو إحد ومائةٍث الثاين رأس مائةُلـُّ براءة , والثْنِم
o $Ο û¡Û n نآ القرَنِ مَيِقـَث الثالث ما بُلـُّالشعراء , والث. 

ع ُبُا أول سـوين بأسباعه عىل احلروف ? فإذِربْخَفأ: قال 
oΝ: ىللنساء يف قوله تعاايف  åκ ÷] Ïϑsù⎯ ¨Β Ν åκ ÷] ÏΒuρ ⎯ Ïμ Î/ ô⎯ ¨Β  z⎯tΒ#u™    

4 çμ ÷Ψ tã £‰|¹ n بُّ, والسيف الدال ف يف قولـه األعرالثاين يف اع ُ  
⎪⎥o: تعاىل Ï% ©!$#uρôM sÜ Î6 ym  (#θç/ ¤‹x. $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ Ï™!$s) Ï9 uρ ÍοtÅzFψ $#    n 
         : قولـه تعـاىل يف د ـرعـع الثالـث يف الُبـُّاء , والســيف الت

 o$yγ è=à2é&ÒΟ Í←!# yŠ n  نِي األلف مـف o$yγ  آخـر ْ  è=à2é&n  ,
7πبُّوالس ¨Βé& ≅o   :قولـه تعـاىليف ع الرابع يف احلج ـُ à6 Ï9 uρ  

$oΨ ù=yèy_ % Z3 |¡Ψ tΒ n  ـــف ـــيف األـل ـــامس يف ُبُّ, والـس ع اـخل
ــاىل يف ب ااألحـــز ــه تـع ⎯o$tΒuρ9  :قوـل ÏΒ÷σ ßϑÏ9Ÿωuρ tβ% x.    

 − ١٠٩ −



 

>π uΖÏΒ÷σ ãΒn ُهلاء , والسبيف ا قولـه يف ع السـادس يف الفـتح ـُّ
ـاىل  ⎫⎥ o :تـع ÏoΡ!$©à9 $# «!$$Î/  ∅sß Ï™öθ¡¡9 $# 4n  , ـواو يف اـل
 . القرآن َنِ مَيـِقـَع السابع ما بـُبُّوالس

 .ناه يف أربعة أشهر ْمِلَع: م أبو حممد ّقال سال
 

 :ة الفائدة نقول ـّمِتـَتـِل و
ْ ربعه ختمة لوأو * ِ َلثاين من األا, ونعامألاُ  يف الكهف عبارِ

oô#©Ü  :عند قوله تعـاىل  n=tGuŠø9 uρn    والثالـث مـن األربـاع ,َ ِ
َر , والرابع من األرباع ما بـمة الزمـخات َ َقي من القرآن ـِ ِ َِ. 
    :      َّإن عدد حروف القرآن عىل قول الفضل بن شاذان و* 

ّاحلمقول الف ـخـُ, وهذا ي ) ٣٢٣٠١٥(   .ـاين ِ
:             َّوإن عدد كلمـات القرآن يف قـول عطـاء بـن يسـار * 

 .كلمة  ) ٧٧٤٣٩( 

 − ١١٠ −



 

,   ) ٦٢٣٦ (   :نـيـِّ القـرآن عنـد الكوفيِ عدد آيَّوإن* 
      :نـيِّيـامـوعند الش ,    )٦٢٠٤: ( ن ـيِّريـوعند البص

وعنـد  ,  ) ٦٢١٩: ( ن ـيِّيـِّكـَمـوعند ال ,  ) ٦٢٢٦( 
 .  )٦٢١٤: ( ن ـيِّيـِنَدـَمـال
ـرة  عشـَغَلـَمـة يف القـرآن الكـريم مـا بلكَّوإن أطول * 

oóΟ : أحرف , نحو قوله تعاىل  ßγ ¨Ζx Î=ø⇐ tGó¡uŠs9n رة سوْنِم 
o$yδθ  , و)  ٥٥  (النور آية ßϑä3 ãΒÌ“ ù=çΡr& n    سـورة هـود ْنِم 

 .)  ٢٨  (آية
 
 

 − ١١١ −
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ا ـمــِل; ة نُّ التكبري عند ختم القرآن الكريم سـَّ أنْمَلْاع
,  عـىل ابـن عبـاس ُقـرأت:  عن جماهد حيث قـال َيِوُر

o©y∏‘Ò9  :ُا بلغت ـفلم $# uρn  ين َرـَبـْخَوأ, ين بالتكبري َرـَمَ أ
ّي أنه ـَبُه أَرـَبْخَ بذلك , وأه بن كعب فأمرّيـَبُ عىل أأأنه قر

 .ه بذلك َرـَمَ فأقرأ عىل رسول اهللا
وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة شارح الشاطبية 

أنه سـمع  , عن الشافعي ريض اهللا عنهممام النووي اإلو

 − ١١٢ −



 

ُرجال ي  َتنَْسـْحَأ: ر هذا التكبـري يف الصـالة فقـال ـِّبـَكـً
 .ة ـنُّّ السَتْبَصَوأ

 الـوحي َّأن; اء ّرُ القـَوَ راـوأما سبب هذا التكبري كم
َ حممـدا رَعَّدَو: فقال املرشكون ,  ر عن النبيـَّخَأَت ه , ُّبـً

ـاىل  ـأنزل اهللا تـع o4©y∏‘Ò9 : ـف $# uρ# sŒ Î) È≅ ø‹ ©9 $# uρ4©y√y™∩⊄∪ ∩⊇∪      

y7 •/ u‘ y7 tã ¨Š uρ $tΒ   $tΒuρ 4’ n?s% ∩⊂∪n ر النبـيـَّبـَ, فك عنـد 
 .ًرورا ـًذلك فرحا وس

, واهللا أكـرب , ال إلـه إال اهللا ( : فهي وأما صيغة التكبري 
مع بني غالـب ـجـَ هذه الصيغة تَّ, حيث إن) وهللا احلمد 

 .اء يف ذلك ّرـُ عن القْتَدَرَاألقوال التي و
 

 : أحوال السلف عند ختم القرآن الكريم
       طريق السلفَعَبـَّتـُ يْينبغي عند ختم القرآن الكريم أن

  ا
 − ١١٣ −



 

 

 :عىل ثالثة أوجه الصالح يف ذلك , وهي 
Ä¨$ ¨Ψ9 $#n    ق Éb>tÎ/ èŒθãã r& ≅o:  إذا انتهى إىل−١ è%َأَرـ    : سورةَ   

 o‰ôϑysø9 $#š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $#n نِ مٍ آياتَومخس Å_Uu‘  أول ْ   !¬
ãΝقَسورة البقرة , وو èδ oy7  : عند قوله تعـاىل َفـَ Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ  

šχθßsÎ=ø ßϑø9 $# ∩∈∪n  ثم يدعو بدعاء اخلتمة ,. 
 .ل ِحـَتْرُمـى باحلال الّمـَسـُالوجه يوهذا 

 ً رجـال قـال َّا أنـريض اهللا عنهميرو عن ابن عباس 
:  العمـل أفضـل ? فقـال ُّ, أييـا رسـول اهللا  :  للنبي

يا رسول اهللا , ومـا احلـال : ل املرحتل , قالوا اعليك باحل
رضب يف أولـه حتـى َ القـرآن يُصـاحب: املرحتل ? قال 

           اـبلـغ أولـه , كلمـَحتى يرضب يف آخره َبلغ آخره , ويَي
  ا

 − ١١٤ −



 

 .@)Q(  ارحتلَّلـَح
Ä¨$ ¨Ψ9 $#n  لِصَ, مل ي Éb>tÎ/ èŒθãã r& ≅o : وقرأ َمَتـَ إذا خ−٢ è%   ْ 

بـادر ُ القـرآن الكـريم , ويَنِ مـَرَ آخـٍته بقراءة يشءـَمْتِخ
 .بدعاء اخلتمة 

Éb>tÎ/ èŒθãã r& ≅o :م وقرأ ـتـ إذا خ−٣ è%   Ä¨$ ¨Ψ9 $#n   بادر ُ يمل
 االستغفار واخلوف من اهللا تبارك َنِ مُرـِثـْكـُبالدعاء , وي

 .وتعاىل 
 

  :الدعاء عقب ختم القرآن الكريم
 فقـد ورد يفاها اخللف عن السـلف , ّقـَلَة قد تـنُّهو س

َنَّمَأ,  القرآن ثم دعا َأَرـَ قْنَم" : احلديث الرشيف 
                             

         عـىل
   ا

 
, حديــث غريـب ,  واحلـاكم  : ـرمـذي وقال الت رواه )١(

  ., والطرباين , والدارمي , وأبو نعيمالبيهقي و

 − ١١٥ −



 

 . )١(" ك َلَ آالف مدعائه أربع
 : صف هبا , منها ّ يتْ للمسلم أنَّدُ ال بٌا الدعاء آدابذهلو
 ال يقصـد غـري اهللا ْوأن,  يكون عىل طهـارة تامـة ْ أن−١

ِال للقِبْقـَتْسُ يكون مْتعاىل , وأن  .لة ْبـً
 .حلمدلةابدأ بالبسملة وَاء ويـه إىل السمْيَّفـَرفع كَ يْ أن−٢
, ـن مـع اخلشــوع ِّكـون حاضـر القلب والذه يْ أن−٣

ًجالسا عىل ركبتيه زيادة  . يف األدب مع اهللا تعاىل ً
 . الثناء عىل اهللا تعاىل يف أوله وآخره َنِ مَرـِثـْكـُ يْ أن−٤
  ,سـطهوو,  يف أول الدعاء  عىل النبي َيـِّلَصـُ يْ أن−٥

 .وآخره 
َمِّدَقـُ يْ أن−٦

                             

 . عمل خريّأو أي, الدعاء الصدقة عىل هذا 
 

    .سننه  الدارمي يف  رواه)١(

 − ١١٦ −



 

 ذلـك  رودُ وِمَدَعـِل; ع والكـالم ْجَّف السّ يتكل الْ أن−٧
    وأنـه ,  منـه ٌ اهللا قريـبَّقد أنـعتَ يْ , وأن عن النبي

 . دعاء الصادقني ُّدُرـَال ي
رتك َ ال يـْه , وأنْيـَدَ يمسح وجهه بعـد الـدعاء بيْأن −٨

 . يف ذلك املأثور عن النبي
 ور املهمـة , ـمـ يدعو باألْاء , وأنـ يف الدعَّحـِلـُ يْأن −٩

 . ذلك يف صالح املسلمني ْنِر مِثـْكـُ يْوأن
 

  :دعاء ختم القرآن الكريم
  ..بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا رب العاملني 
وعـىل آلـه , والصـالة والسـالم عىل سـيدنــا حممــد 

  ..نـمعيـه أجِبْحَوص

 − ١١٧ −



 

, ًرا ًه يل إمامـا ونـوْلـَعْي بالقرآن , واجـنـْمـَحْاللهم ار
ةـمـ ورحًوهد .  

,  ُتْلِهَني منه ما جْمِّلَ , وعُيتِّسـُين منه ما نْرـِّك َاللهم ذ
ه يل ْلـَعْ الليل وأطراف النهـار , واجَني تالوته آناءْقُزْوار
  . العاملني َّبَ يا رًةـّجُح

ي , ِرـْمـَ أُةـَمـْصِينـي الـذي هـو عِ يل دْحـِلـْصَاللهم أ
يت َرـِ يل آخْحـِلْصَعايش , وأَي فيها مياي التْن ُ يل دْحِلْصَوأ

 , ٍرـخي ِّلُ يل يف كً زيادةَ احلياةِلـَعْعادي , واجَالتي فيها م
  . ٍّرـَ شِّلـُ كْنِ يل مً راحةَ املوتِلـَعْواج

ه , َعِوامَه وجَمـِواتَوخ,  ِرـألك فواتح اخليْسَأ اللهم إين
 َنِ مـَىلُجات العـَرَّه , والدَرِه وظاهنَِه , وباطَرِه وآخَلَّوَوأ

 . اجلنة 
  .بادتك ِ عِنْسُوح,  َكِرْكُوش,  َكِرْكِي عىل ذنِِّعَاللهم أ

 − ١١٨ −



 

ول به بينـي وبـني ُحـَ ما تَكِتـَيْشَ خْنِم   يلْمِسْاللهم اق
 َنِك , ومـَتـنََّني به جُغـِّلـَبـُ طاعتك ما تْنِتك , ومَيِصْعَم
ني ْعـِّتــَيا , وم مصـائب الـدنَّعـيل ن بـهِّوَهـُني ما تـِقـَالي
 الوارث ُهْلَعْ, واجني َتـْيـَيْحَيت ما أَّوـُي وقَرصَعي وبْمَبس
ْرصْني , وانَمَلَ ظْنَري عىل مْأـَ ثْلَعْي , واجنِِّم  ْنَين عىل مُ

مـي , ْلِ عَغَلْبَي وال مِّمـَيا أكرب هْنُّ الدِلَعْجـَعاداين , وال ت
   .نيمـَحْرـَ ال يْنَ مَّ عيلْطِّلَسـُوال ت

ّ يل ذنبا إالْعَدَ تالاللهم  ّا إالـّمـَ, وال ههَتْرـَفَ غً   , هَتْجَّرـَ فً
ّا إالـْين َوال د ا ـج الدنيــ حوائـْنِ مـً, وال حاجةه َتـْيَضَق  ً

 .يا أرحم الرامحني , ها َتـْيَضَ قّواآلخرة إال
 .م َّلَوعىل آله وصحبه وس,  اهللا عىل سيدنا حممد ّوصىل

 .لعاملني واحلمد هللا رب ا
 

 − ١١٩ −

 



 

 رمضـان ِ السابع عرش منالكتاب ليلة اإلثننيهذا  َّمَتلقد 
) يونيو ( ن حزيران ِ مرـالسابع عش, املوافق  هـ ١٤٠٤ لعام
 .م , يف مدينة ديب العامرة ١٩٨٤ لعام
 ْتَّمـَتقد افات الرضورية , وبعض اإلض نا إليهْفَضَا أـكم

  لعـامن ذي القعدةِمر ـبعون اهللا تعاىل يف يوم الثالثاء العاش
 )رب نـوفم( ن ترشيـن الثـاين ِهـ , املوافق للعرشين م١٤٢٨
 .م ٢٠٠٧ لعام

 .واهللا سبحانه وتعاىل املوفق للصاحلني 
ً يكون كتابنا هذا خالصا لوجهه الكريم , ْنوأسأله تعاىل أ

ِينا لـِعُم ة تالوة القرآن الكريم ـَّيِفـْيَ كَفَّرـَعـَتـَ أراد أن يْنـَمـً
 .ه اهللا الكريم ُّبـِحـُ يٍهـْجَ وعىل

َاهللاُ وسلم عىل سيدنا حممد النبي األمي  ّوصىل , وعىل آلـه ََّ
 .وأصحابه أمجعني 

 . واحلمد هللا رب العاملني 
 

 − ١٢٠ −
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