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 المقدمة 

 
F

 السالم عىل من ال نبي بعده احلمد هللا وحده والصالة و
ٍوالصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعىل آله 

 ومن سار عىل هنجه إىل يوم الدين  وبعدوأصحابه 
  مجعت !رشح حتفة األطفال للمبتدئني@: فهذا رشح لتحفة األطفال أسميته

 .مادته من كتايب علم التجويد للمبتدئني، مع بعض اإلضافات
وقد وضعت يف هناية كل باب أسئلة وأجوبة من التحفة للتدريب عىل مهارة 

 .االستدالل من حفظ الدارس
والكتاب ملحق به رشيط صويت، تم عرضه عىل العديد من أهل العلم 
واملتخصصني يف ذلك، خاصة جممع امللك فهد لطباعة املصاحف، والعالمة 

 . ء املربزين يف ذلك العلمعبد العزيز بن عبد احلفيظ، وغريه من العلام
وقد أخرجت كتابا آخر يف رشح حتفة األطفال للمتقدمني كرشح متوسع ملا 

 . يتعلق بأحكام التحفة
سائال اهللا العيل الكبري أن ينفعنا هبذا العمل يوم ال ينفع مال وال بنون إال من 

آله أتى اهللا بقلب سليم، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ونبيه حممد وعىل 
 .وصحابته أمجعني

 
 

 مجال بن إبراهيم القرش              
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ًاحلمد هللا الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، قيام لينذر بأسا  ً ً
ًشديدا من لدنه ويبرش املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا حسنا،  ًً

ٍاكثني فيه أبدا، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني سيدنا حممد م ً
 .    وعىل آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان برشعه من العاملني إىل يوم الدين  

 
 فتح اهللا عليه -الشيخ مجال القرش  : فقد عرض عيل أحد أبنائي النجباء

لة برواية حفص عن عاصم من طريق  الذي قرأ عيل ختمة كام-وعىل أمثاله 
 .وأسمعني متني حتفة األطفال واجلزريةالشاطبية، 

ًوسمعت منه أيضا نظام لطيفا  ً الشيخ عامر السيد : لفضيلة أستاذنا الراحلً
ًعثامن شيخ املقارئ املرصية سابقا، يتناول فيه أحكام قرص املنفصل مع توسط 

  . عت منه هذه املنظومات الثالثاملتصل ملن أراد أن يقرأ بقرص املنفصل، سم
ٌأقر ما سمعته وأعلن أنه صالح للتداول، وأنه يؤخذ به، ويؤخذ وأنا بدوري  ُّ ُ

  .عىل هذا النحو، ويعمل بام فيه
فأرجو اهللا أن ينفع به، وبأمثاله اإلسالم واملسلمني، وأن يتقبل مني ومنه 

ًزان حسناتنا مجيعا َّومن سائر قراء القرءان صالح عملهم وأن جيعل هذا يف مي
 .يوم القيامة إن ربنا سميع قريب جميب 

 .ٍوصىل اهللا عىل حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 
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َإن اهللا يرفع هبذا الكتا@ :jقال  ِ ْ َ َ ْ َِ ُ َ َّ ِب أقواما ويضع به آخرينِ َ ِ ِ ُ َ ََ َ ً ْ َ رواه  !ِ
 .٨١٧/مسلم

ِال حسد إال يف اثنتني@ :jقال  ِْ ََ َ َْ ِ َرجل آتاه اهللا القرءان فهو يتلوه آناء : َ َ ُ َ ُ ُُ ْ ٌْ ََ ْ َُ َ َ ُ
َالليل وآناء النهار، ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النه ُ ََّ ْ َ ََّ َ ََ َ ََ ُ َ ُ ُ َ َِ ً ِْ ُ َ َ َّْ ٌ َُّ ِ َ  !ارِ

 .٨١٥/، مسلم٧٥٢٩/البخاريمتفق عليه، 
ًيؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن كانوا يف القراء ة سواء   @ :jقال  ََ ُ َْ َ ْ َ َ ُّ َِ ِ ِ ِْ ِْ ُ َُ ْ ُِ َ ِ َ ْ ََ

ِفأعلمهم بالسنة، فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا يف  ُِ َُ َْ ِْ َِ َ َ ًَ َ ْ ُ َ ُّ ُّ ْ ُْ َ ِْ ِ ُِ َُ َّ َّْ َ ًَ ِ َ
ْاهلج ِ ًرة سواء فأقدمهم سلام ْ ِ ِْ ُ َ َُ َ ْ َ َ ً   .٦٧٣/ رواه مسلم  !َ

ِإن هللا أهلني من الناس@ :jقال  َّ ْ ِْ َِ َ َّ ُأهل القرءان هم أهل اهللا وخاصته  ،ِ َّ َ ْ ُ ُْ َ ُ َُ َْ ُ! 
 .٢١٦٥/صحيح اجلامع 

ِيقال لصاحب القرءان اقرأ وارتق ورتل كام كنت ترتل يف @ :jقال  ُ ِّْ ُ َ ْ ِّ ََ َ ْ َ ْ ُُ ََ َ َ َِ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ُ 
َالدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ هبا  َ َ َ َِ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ٍُّ ِ ِِ َِ َّ ِ َ ، ١٤٦٤/رواه أبو داود !ْ

 .٢٩١٤/والرتمذي 

ِاقرءوا القرءان فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه @ :jقال  ِ ِ ِِ َ ْ ً ْ َُ َِ َ َ َ َ ْ َْ ْ َّ ِ َ ُ رواه  !ُْ
 .٨٠٤/مسلم

ِاملاهر بالقرءان مع السفرة@ :jقال  َِ َّ َ ْ َُ َ ِ ُ ْ ِ ُ الكرام الربرة، والذي يقرأ َْ َ َ َ َْ ِ ِ َِّ ْ َْ ََ ِ
ِالقرءان ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران  َ ْ َ ْْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ٌّْ َُ ِ ِ ِ َ َ َ ، ٤٩٣٧/رواه البخاري  !َ

 .٧٩٨/مسلم
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r  أن يقرأه عىل طهارة. 

r  تالوته أن يستاك عند . 

r أن يتعوذ باهللا من الشيطان . 

r هَرْم قدِّعظُأن خيشع عند تالوته وي. 

r   أن حيسن الصوت به لقولهj :@ زينوا القرآن بأصواتكم، فإن
/رواه احلاكم، وانظر صحيح اجلامع !ًالصوت احلسن يزيد القرآن حسنا 

٣٥٨١. 

r   نيته طلب األجر، وزيادة اإليامنتكونأن  . 

r أه قراءة مفرسة أن يقر. 

r أن حيرص عىل تدبر آياته . 

r أن يتخلق بآدابه . 

rًا وحكامً أن جيعله دستور. 

 
r أن خيلص هللا و ِ  .يطهر قلبه من األدناسُ

r  والتقديرعلمه بعني االحرتام ُنظر ملَي أن. 
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r  ه لطلب العلمَيئ نفسُأن هي. 

r قار  أن جيلس بني يدي شيخه بو. 

r  التعلمَرص عىلَأن حي . 

r أن يتحني الوقت املناسب لقراءته . 

r  عاىل رشط فيمن ينتفع بالقرآن أن يكون من أهل َ اهللا تَّم أنَعلَأن ي
التوحيد اخلالص، الذين أفردوا اهللا تعاىل بالعبادة الظاهرة والباطنة، وأن 

الكريم، ويكون الذين ال يرصفون العبادة هللا وحده ال ينتفعون بالقرآن 
عليهم عمى، كالذين يستغيثون بغري اهللا، ويذبحون لغري اهللا، ويطلبون من 
األموات الشفاء، والنرص، وتفريج الكرب، وذلك ال يقدر عليه إىل اهللا 
الواحد األحد، الفرد الصمد، احلي القيوم الذي جييب دعوة املضطر إذا 

ار عليه، سبحانه دعاه، الذي بيده ملكوت كل يشء وهو جيري وال جي
º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ﴿: وتعاىل، جل شأنه،  قال تعاىل

  ÄÃ   Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼   » ﴾]٤٤:فصلت[. 
نسأل اهللا احلي القيوم أن يرزقنا اإليامن الصادق، والتوحيد اخلالص، 
وحسن اللجوء إليه، وحسن التوكل عليه، وأن جينبنا الرشك صغريه 

ظهر، هو القادر عىل ذلك، هو السميع البصري، وكبريه، ما خفي منه وما 
هو القاهر فوق عباده، هو مالك األمر كله، وإليه يرجع األمر كله، واهللا 
 .غالب عىل أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون،  واحلمد هللا رب العاملني
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ن أيب النَّجود األسدي الكويف، وكنيته أبو بكر شيخ  عاصم ب
 .اإلقراء بالكوفة

 ،أحد القراء السبعة املشهورين، كان نحويا، فصيحا، عابدا ً ًُ ً
ًخريا، فقيها صاحلا، ذا نسك ً ً. 

 أشهر الرواة الذين أخذوا عنه حفص بن سليامن الكويف، وأبو ّ ُ ُ
 . َّبكر شعبة بن عياش

  

 أبو عمر حفص بن سليامن بن املغرية، بن أيب داود األسدي 
 .الكويف، ولد رمحه اهللا سنة تسعني هجرية

كان أعلم أصحاب عاصم بقراءته  . 

 أشهر الرواة عنه حسني املرزوي، وعمر بن الصباح، والفضيل
 .يبن حييى األنبارا
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 التحسني، واإلتقان:لغة . 

 . إعطاء كل حرف حقه ومستحقه:ًاصطالحا

كتاب اهللا جل وعال صون اللسان عن اخلطأ أثناء تالوة  . 

  كلامت القرآن الكريم. 

  من أرشف العلوم لتعلقه بأرشف كتاب وهو القرآن الكريم.  
   ب اللحن والتحريف أثناء تالوة كتاب اهللا َّ يساعد عىل جتنُّ َّ َ َ

تعاىل من تأثري اللهجات املحلية، واللبس بني احلروف، واملحافظة عىل 
ُأدائه من استبدال احلركات، كضم املكسور، وفتح املضموم، وتسكني  ْ َ

 .املتحرك

    مأخوذ من كيفية قراءة النبيrك أصحابه رضوان ، وتبعه يف ذل
 .إىل أن وصل إلينا بالتواتر…اهللا عليهم أمجعني والتابعون

 
 فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن : من الناحية النظرية) أ(

 .اآلخرين
2  3    4   ﴿: واجب لقوله تعاىل:من الناحية التطبيقية )ب(
ترصفه عن واألمر يقتيض الوجوب ما مل تأت قرينه ، ]٤:املزمل[ ﴾5

 . الوجوب
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  إن التقصري يف تعلم كيفية القراءة يساعد عىل التحريف يف كتاب
 .اهللا تعاىل، كاستبدال احلروف واحلركات وخلط املعاين، والرسم العثامين

  التجويد العميل ال يمكن أن يؤخذ من املصحف مهام بلغ من
 .إلخ..واإلدغام،، إلخفاء واإلقالبالضبط واإلتقان وذلك مثل ا

  النبيj مل يكن خموال له القراءة عىل سجيته، بل كان يعرضه عىل ً
 . جربيل فيعلمه، وهو أفصح الفصحاء، فغريه أوىل بذلك

 ًالصحابة رضوان اهللا عليهم مل يكن خموال هلم القراءة عىل 
ُخذوا @: من يقرؤون عليهم فقال jسجيتهم بل حدد هلم الرسول  ُ

ٍالقرآن من أربعة َِ َ ْ َ ُ ٍعبد اهللا بن مسعود وسامل، ومعاذ، وأيب بن كعب: ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ ِ ِِّ ُ ُ َ ْ َِ ٍ رواه  !ِ
 .البخاري

 أمصار عندما أرسل عثامن بن عفان ريض اهللا عنه لكل مرص من 
ًاإلسالم مصحفا، بعث معه قارئا ليقرئهم، وهذا دليل واضح عىل عدم  ً

 .ٍة بدون مصدر تلق  يرجعون إليهترك املجال هلم بالقراء

 بتجويد القرآن حيافظ عىل تواتره كام أنزله اهللا تعاىل غضا العناية ً
 . ًطريا

 9   ﴿:قال تعاىل،  العناية بأداء القرآن من تعظيم شعائر اهللاإن
A      @   ?  >  =  <   ;  :﴾ ]٣٢:احلج .[ 
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 إقامة احلرف، واحلذر من تأثري اللهجات املحلية هأول ما ينبغي العناية ب
 : َّالتي حرفت وبدلت الكثري من احلروف، وقد يتغري املعنى لذلك نحو

rٌنارضة﴿ بنيًتبدال الضاد ظاء كاخللط ــــــ اس َ ِ  و ]٢٢:القيامة[ ﴾َ
ٌناظرة﴿ َ ِ  . النظر والثانية من النرضةفاألوىل ، ]٢٣:القيامة[ ﴾َ

rو  ]٧٦:اإلرساء[ ﴾  +﴿ وكاستبدال السني ثاء، كاخللط بني 
﴿  pC﴾ ]يرتدون: والثانيةيمكثون، : فاألوىل، ]٥٣:الدخان . 

)٢ ( 

يعترب االهتامم باحلركات من أوىل األولويات عناية بعد احلروف، 
بتغري حركاهتا، والتي القرآن، يف يف وذلك ملا يرتتب عىل ذلك من التحر

 : قد تؤدي إىل اخللط يف املعاين، ومن أمثلة ذلك

r  ﴿EC ﴾]يكذبون، وبضمها: بفتح التاء] ٢٤:آل عمران :
 .يسأمون

r﴿    ÃÂC ﴾]َبكرس اخلاء، خوفا، وخفية، من اخلفاء]: ٧٠:هود ُ. 

r﴿   Q ﴾]بالفتح، اهلرم، وبالكرس، الزيادة  ]:٥٤:الروم. 

r﴿  À C ﴾]ِبفتح الالم مجع عامل، وبكرسها مجع عامل ]٢:الفاحتة َ. 
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 بينماذج للتدر

 
 

    

ِّكل َّكال ُّكل ُ  ُ كال َ

َّثم َّثم َ ّإيل  إىل ُ ِ 

َّعيل     َ َعىل َ  َّأنى ِّأين َ

 َّملا َملا لكن َّلكن

َتذكرون ُ َّ َ ُتذك َ ْ ُيذكر َرونَ ََّ ُيذكر َّ َُ ْ 

َيذكرون ُ ََّ ُيتذكرون َّ َّ َ ُمدكر َ ُِ ٌمذكر َّ ُِّ َ 

َبيننا ِ ْ َبيننا َ َ ْ ُنزال َ ُمنزل ُ ِ ُ 

ٍونعمة َ ْ ٍنعمة ََ َِ ٍيومئذ ْ ِ ِ ْ ٍيومئذ َ ِ َ َْ 

َالذين ِ ِالذين َّ َ ِقبله َّ ِ ِقبله َِ ِ ْ َ 

َوسعت ْ ْوسعت َِ َ ًجنة َِ َّ ًجنة ِ َّ ُ 

َتقول َّ َتقول َ َمقرنني ُ ِ ِ ْ َقرننيُم ُ ِ َّ َ 
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َيدعون ُّ َ َيدعون ُ ْ َ ْ َتدعون ُ ُ َّ َتدعون َ ْ َ ْ ُ 

ُألقوا ْ ْوألقوا َ ََ ْ َيفرتون َ ُ َ ْ َيفرتون َ ُ ُ ْ َ 
ُخلقكم َ َ ِخلقكم َ ْ ِّهيدي َ ِ ِهيدي َ َ 

يمكن االستفادة من هذا اجلدول يف تدريب الدارس عىل نطق 
 .احلركات
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هو الذي تتحرك الشفتان باالنفتاح عند النطق به. 
َفتح﴿: الفاء يف كلمة: نحو َ  ] ٧٦:البقرة[ ﴾َ

 هو الذي متيل الشفتان عند النطق به . 
 ]١:الفاحتة[ ﴾ Yyó©YTä  ﴿: الباء يف كلمة:  نحو

ه هو الذي تنضم الشفتان عند النطق ب. 
 ] ٤١:األعراف[ ﴾ ُهم ﴿ :  اهلاء يف كلمة:نحو

  هو الذي تثبت الشفتان عند النطق به. 

 . . ]٧:الفاحتة[ ﴾ ðå`ÙWÅ`TßKVÖ   ﴿:النون يف كلمة: نحو
ًهو الذي يكتب حرفا، وينطق حرفان. 
 . ]٥:الفاحتة[ ﴾2  ﴿:  الياء يف كلمة:نحو

لغة:التصويت.    

 هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر األسامء لفظا ال خطا ووصال ً ً ً
 . ًال وقفا

   ].١٣:احلديد[﴾ GC       ﴿ :مثال التنوين بالفتح

 .]١:املجادلة[ ﴾ٌسميع    ﴿:مثال التنوين بالضم
 ].١٦:العلق[﴾ ¹   ﴿:مثال التنوين بالكرس
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 )١ ( 
 هو التأين يف التالوة مع مراعاة مجيع األحكام. 
مع مراعاة مجيع األحكامر د هو توسط القراءة بني التحقيق واحل . 

القراءة برسعة مع مراعاة مجيع األحكام . 
 

 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم . 
هللا تعاىل من رش الشيطان الرجيم  أعتصم وأستجري با 
 واجبة، والدليل قوله تعاىل: ﴿   r  q  p   o  n  m

u  t  sC﴾ ]٩٨:النحل[. 
r 
إذا كانت القراءة جهرا، وكان هناك من يستمع لقراءته ً. 
إذا كانت القراءة بالدور وهو املبتدئ   . 

r 
ًلقراءة رسا، أو جهرا، وال يستمع إليه أحد إذا كانت ا ً. 
إذا كانت القراءة بالدور وهو ليس املبتدئ . 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم. 
  متربكا ببسم اهللا الرمحن الرحيمكوينأقرأ حال ً  . 
 ة براءةيتحتم اإلتيان هبا عند االبتداء بأول السورة باستثناء سور . 
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ِمتن حتفة األطفال  َ َْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ 
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@! 
 

       
   
  @!

   
        

 

 

ُسليامن بن حسني بن :  الذنوب يقول راجي رمحة ربه الذي يسرت
 : !مجزور@من بلدة شلبي 

  احلمد هللا املستحق للحمد كله وحده ، مصليا عىل حممد وعىل أله
 . وصحابته ومن تالهم باتباع سنته إىل يوم الدين

 هذا املتن لطالب علم التجويد، يف أحكام النون الساكنة :   وبعد
 . والتنوين، واملدود، مع إضافات أخرى أضافها الشيخ

 ْعن @ وقد تلقيت ذلك ! حتفة األطفال@ وقد سميت ذلك املتن بـ َ
َشيخنا ِ ْ نور الدين عيل بن : وهو العامل العالمة احلرب البحر الفهامة الشيخ: !َ
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ِّامليهي@، عمر بن محد بن ناجي بن فنيش  ِ  !امليه@نسبة لبلدة تسمى : !ِ
ِذي الكامل@، بجوار شبني الكوم بإقليم املنوفية  َ َ ْ تقان أي صاحب اإل: !ِ

 .والتحرير يف هذا العلم

 @ُأرجو َأن ينفع الطالبا@هبذا العمل ،  آمل: !ْ ََّ ُّ َ ْ َ  أن ينفع به طالبي :!ْ
َواألجر @هذا العلم ،  ْ َوالقبول  ََ ُ ََ  يقبلني اهللا بسبب هذا  وأرجو به أنأي: !ْ

 .وثواب اهللا عز وجل النظم أو يقبله مني أو يقبلني وإياه ، ومن اعتنى به 
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ما اسم مصنف املتن ؟  
 

      
 ملن أعد هذا النظم ؟  

 

   
  @!

ما اسم هذا النظم ؟ وماذا يرجو به صاحبه؟  
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@! 
 

 
 
     

  

  ًنون خالية من احلركة تثبت لفظا ورسام، ووصال ووقفا ًً ً)١(.  

 

  . وليست حمركة حركةٌّ أي ساكنة سكون أصيل:خالية من احلركة

 ١٦:العلق[﴾ ¹   ﴿:مفتوحة، نحو.[ 

   ].١٣:احلديد[﴾ «   ﴿:أو مضمومة، نحو

  ].٨:الزمر[﴾ '   ﴿:أو مكسورة، نحو

 بالفتح، نحو:﴿    g  f ﴾]٦:الناس.[ 

  ].٤:الطالق[﴾ ²C  ³  ﴿:بالكرس، نحو

ًتثبت لفظا ورسام  .عالقة لنا بالتنوين ًنونا، والًأي تلفظ نونا، وترسم  : ً

ًتثبت وقفا ووصال  ﴾C  B   ﴿أي ساكنة حال الوقف والوصل نحو:ً
 ]. ٤:اجلمعة[ ﴾TS  R  ﴿،  ]١٠:اجلمعة[ ﴾?  @﴿، ]٤٠:غافر[
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r  

 

نحو  !ِمن@ اجلر إذا كانت يف حرف : حترك بالفتح ﴿  f
  gC ﴾]٦:الناس .[ 

 

عند التقائه بكلمة مبتدئة هبمزة وصل فإن  ،!َمن@االسم املوصول )  أ (
اللغة ال تسمح بالتقاء ساكنني، فكان البد من حتريك األول، وهنا حترك 

 ].١٥:اإلرساء[ ﴾¦  §   ﴿:نحو. بالكرس

 .!  أن –  إن -عن @ :   بعض احلروف نحو)ب (

﴾ M  L﴿: إذا التقى حرف منها بكلمة مبتدئة هبمزة وصل نحو
 .فالبد من حتريك األول بالكرس،  ]٤:الطالق[﴾ ²  ³﴿، ]٨:املمتحنة[

r  

أن النون حترك بالكرس إذا أتى بعدها مهزة وصل للتخلص من التقاء 
 "ِمن "تثنى من ذلك إذا كانت يف حرف اجلر الساكنني يف مجيع أحواهلا، يس

   .فإهنا حترك بالفتح
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 نشاط تدريبي

 

 

عرف النون الساكنة  . 

.................................................................  

ًما معنى كون النون تثبت لفظا ورسام ؟ ً 

................................................................. 

 

معنى كون النون خالية من احلركة، أي :........................  

..................................................................  

معنى كون النون تثبت وقفا ووصال ً  :  أيً

 .......  ...................حال  ............................ تكون

عندما نتكلم عن النون الساكنة، فمعناه أنه العالقة لنا .........  

................................................................... 
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ة مما يأيت  من حيث بني نوع النون املوجودة يف كل كلم
 .كوهنا ساكنة أو متحركة

 
  
   ].١٣٩: آل عمران[ ﴾}   |  {  ~  ﴿ مضمومة

حمركة بالفتح 
للتخلص من 

التقاء 
 الساكنني

﴿  )(  '  &  %  $  #  "  !C﴾ 
   ].٢٣:األحزاب[

…………… 

 

﴿  «ª  ©  ¨  §  ¦C ﴾]١٥:اإلرساء .[ 

 ] .١٣٩:آل عمران[ ﴾    �  ¡  ¢  £   ¤﴿ ……………
…………… ﴿b  a  `    _  ^  ]  \﴾ ]١٧:الذاريات.[ 

 ].١٠٣:يونس[﴾ �     ¡  ¢  £  ¤     ¥﴿ ……………
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r نون زائدة تلحق آخر االسم وصال وتفارقه  هو ً

ًرسام ووقفا ً . 

 

 . أي ليست أصلية معنى كون النون زائدة،

أي ال يكون التنوين يف األفعال سوى فعلني أحلق  خر األسامء،تلحق آ
 .هبام نون التوكيد اخلفيفة ورسمت تنوينًا

  ].١٥:العلق[ ﴾µ  ¶  ¸ ﴿:يف قوله تعاىل

 ].٣٢:يوسف[ ﴾X  W   V    U﴿ :وقوله تعاىل

 .  ويسمى بالشبيه بالتنوين، ألن التنوين ال يلحق إال األسامء

ًال يرسم التنوين نونا، وإنام ينطق نونا :أي :ًالنون تفارقه رسام ً.  

 التنوين الفتح بإبدال التنوين ألف يوقف عىل:  أي:ًالنون تفارقه وقفا
 تنوين الضم والكرس فيوقف عليه بالسكون عىل امد مقداره حركتان، أم

 .غري تاء التأنيث

r كيف حيرك التنوين للتخلص من التقاء الساكنني؟  

النون املوجودة يف التنوين بالكرس دائام إذا جاء بعد  حترك ً
 : ًالتنوين مهزة وصل سواء أكان التنوين

   ].٢٧:احلديد[ ﴾d    c  ﴿ : نحو قوله تعاىل:ًمفتوحا
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 ].٢-١:اهلمزة[ ﴾5  6  7   ﴿: نحو قوله تعاىل:ًأو مكسورا

 ].٢-١:اإلخالص[﴾ $  %  & ﴿: نحو قوله تعاىل:ًأو مضموما

لساكنة والتنوين عند التقائهام بحروف اهلجاء الثامنية والنون ا
 . والعرشين هلام أربعة أحكام

اإلظهار احللقي  . 

 اإلدغام وهو قسامن: 

 بغنة  :القسم األول

 . بغري غنة:القسم الثاين

اإلقالب . 

اإلخفاء احلقيقي . 

@! 
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@! 
 

   
 

 
  

  

 الوضوح. 

إخراج النون الساكنة من خمرجها بغري غنة . 

 .لظهور النون عند مالقاة أحد حروف اإلظهار : ً تسميته إظهارا

 .ألن حروفه الستة خترج من احللق :ًوحلقيا

 اللسان مع أصول الثنايا من طرف :أي :خروج النون من خمرجها
 .العليا

 بدون غنة كاملة التي مقدارها حركتان، أما أصل الغنة: أي :بغري غنة
  .ٍفباق

 اهلمزة واهلاء، والعني واحلاء، والغني واخلاء @: ستة !. 
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﴿C  B﴾  

 ]٢٩:ص[

﴿0  /﴾  

 ]. ١٤٨:النساء[

﴿;  :﴾  

 ] ٢:الغاشية[

﴿)  (﴾ 

 ]١٧٧:البقرة[ 

﴿Ü  Û﴾  

 ] ٣٦:الزمر[

﴿¹  ¸﴾  

 ]٤٠:غافر[

﴿}C﴾  

 ] ٧:الفاحتة[

﴿   Þ﴾  

 ] ٤١: املعارج[

﴿Ü ﴾ 

 ] ٢٦:األنعام[

r 
يكون ذلك بضغط طرف اللسان يف خمرج النون ثم سحب اللسان 

 . مراعاة االحتفاظ بأصل الغنةبرسعة حتى ال يتولد عن ذلك غنة كاملة، مع
r 

يوضع فوقها رأس حاء صغرية هكذا: بالنسبة للنون  : 

óÝ  

والضمتان تكون الفتحتان والكرستان متساويتني، : بالنسبة للتنوين
  :الثانية مقلوبة ويكون رسمهم هكذا

@  Ü[    -  ]   -   } ! 
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@! 
 

   
 

 
  

   
 

 
  

 

اإلدخال والدمج . 

 دمج حرف ساكن يف حرف متحرك بحيث يصريان حرفا ً
ًواحدا مشددا ً. 

  يرملون@ جمموعة يف قوهلم!. 

  إذا كان احلرفان متامثلني يدغم األول يف الثاين
  ].٥٢:الشورى[ ﴾4  5 ﴿:مبارشة، نحو

ٍ النون أو التنوين إىل حرف مماثل للثاين ثم قلبتوإذا كانا غري ذلك 
يكون اإلدغام بقلب  ] ١١:الرعد[ ﴾¶   ¸  ¹ ﴿:أدغمت  مثال ذلك
 .!َّموال@:  ثم تدغم يف التي بعدها، فتصري!مو وال@النون إىل واو فتصري 
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 ينمو@: جمموعة يف قوهلم :وحروفه!. 
 

 
 

  

﴿        Y  X﴾ ]٨:الغاشية.[ 

﴿  X  W﴾] ٨:الغاشية.[ 

﴿ R  Q﴾ ]١٣:النبأ.[ 

 .]٥٢:الشورى[﴾4  5﴿

 ]. ١١:الرعد[ ﴾¶   ¸﴿

﴿  r  q﴾ ]٥:املسد[. 

ي ــال يأت
اإلدغام 

 من كلمة 

r 

@! 
 

   

لو  دنيا، قنوان، صنوان، بنيان، وذلك ألنه:نحو:  ال يكون يف كلمة 
َّصري الكلمة ديا، وصوان،تأدغم التبس باملضاعف، ف وهو ما يؤدي إىل  َّ

ًتوهم اختالف ترصيف الكلمة، ويسمى إظهارا مطلقا ً )١( . 
                                           

ٍمن راق[ويمتنع اإلدغام للسكت من طريق الشاطبية يف قوله تعاىل  )  ١( َ َْ[ 
، ويمتنع للرواية يف مواضع سنذكرها بمشيئة اهللا تعاىل يف ]٢٧:القيامة[

 .املستوى الثاين
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٤٣

 

 .!رل@:  الالم، والراء جمموعة يف قوهلم:حروفه
 

  
  

﴿vu﴾ 
 . ]٥: احلجرات[
 ]٦:البلد[ ﴾_  `  ﴿

 ]٣٦:النبأ [﴾6  7﴿
﴿j  i﴾ ]٢١:نوح.[ 

ام ـــال يأيت اإلدغ
 من كلمة

 

ن : ًتكون معراة متاما هكذا : بالنسبة للنون 

تكون الفتحتان متتابعتني وكذلك الكرستان، : بالنسبة للتنوين 
 :  هكذاوالضمتان متواليتان، ويكون رسمها

 !c   ـ  xـ    ا_   @

يكون عليه شدة دائام سوى إدغام النون يف : بالنسبة للمدغم فيه ً
َّالواو والياء ال يوضع فوقهام شدة لعدم متام اإلدغام بسبب بقاء الغنة َ. 
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٤٤

 

 
 

@! 
 

   

التحويل: لغة  .  
حتويل النون أو التنوين إىل ميم خمفاة عند الباء مع بقاء الغنة . 

حرف واحد وهو الباء . 

  يكون بإطباق الشفتني مع بقاء فرجة يسرية جدا تكاد ً
 .ها عىل الراجح، وتضبط بالتلقي مع بقاء الغنةالشفتني تنطبق في

 
 )Ü? (: يوضع فوقها ميم قائمة، هكذا :بالنسبة للنون

 )= _ <Ü?TW_ Y   (:ًيرسم حركة والثانية ميام قائمة هكذا :بالنسبة للتنوين

 
  

  

 ]١:املجادلة [﴾2  3﴿
﴿H  G ﴾]١٩:الطور[ 
﴿ º  ¹﴾] ٤١:النور[ 

﴿j  ic ﴾]٨:النمل [ 
﴿ã  â﴾]٢٦:النجم[ 
﴿C﴾]٤:اهلمزة[ 

﴿`C﴾]٣٣:البقرة[ 
﴿I﴾]٣١:البقرة[ 
﴿r﴾] ٥٨:األنفال[ 
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٤٥

 

 
 

@! 
 

   

   

   

 

السرت    . 

 النطق بالنون الساكنة عىل صفة بني اإلظهار واإلدغام مع 
 .مراعاة الغنة وعدم التشديد

 ًمخسة عرش حرفا@ باقي احلروف اهلجائية وهي!. 

علمنا فيام سبق أن حروف اإلظهار ستة، واإلدغام ستة، واإلقالب 
 . اًثالثة عرش حرف: حرف واحد؛ فيكون العدد

 كام .ًثامن وعرشون، فيكون املتبقي مخسة عرش حرفا :وحروف اهلجاء
 . ويؤخذ من كل كلمة أول حرف منها !...    صف ذا ثنا @يف النظم 
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٤٦

      

ٌشخص الشني ِزد الزاي  ِصف الصاد َ
 َذا الذال َقد القاف ِيف الفاء
َتقى التاء َثنا الثاء َامَس السني ُ َ 
 َكم الكاف ُدم الدال ْضع الضاد
ًطيبا الطاء ًظاملا الظاء  جاد اجليم َ

  ًسمي إخفاء إلعدام ظهور ذات النون بالكلية فلم يبق يشء
 .من خمرجها

 
 

   

ًرحيا رصرصا﴿ َْ َ ً ِ﴾  
 ]١٦:صلتف[

ِرساعا ذلك﴿ َِ ً َ﴾  
 ] ٤٤:ق[
ًماء ثجاجا﴿ َّ ً َ﴾  

 ] ١٤:النبأ[
ٌرزق كريم﴿ ِ َ ٌ ﴾  

 ] ٤:سبأ[
َفصرب مجيل﴿ ٌ﴾  

 ]  ١٨:يوسف[

ُّأن صدوكم﴿ َ ْ﴾ 
 ] ٢: املائدة[ 
َمن ذا ﴿ َ﴾  

 ]  ١١:احلديد[
ِمن ثمره﴿ َ َ ِ﴾ 

   ]٢٥:البقرة[ 
ُمنك﴿   ﴾مِ

  ]٩:اإلنسان[
َمن جاء﴿ َ﴾  

 ] ٨٩:النمل[

ًمنصورا﴿ َُ﴾ 
 ]٣٣:اإلرساء[
َلينذر﴿ ُِ﴾ 

 ] ٢:الكهف[
ًمنثورا﴿ َُ ﴾

 ]  ٣٢:الفرقان[
ُينكثون﴿ ُ َ﴾ 

 ]  ٥٠:الزخرف[
ِننجي﴿ :مريم[ ﴾ُ
٧٢ [ 

 ص
 
 ذ
 
 ث
 
 ك
 
 ج
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٤٧

ُغفور شكور﴿ َ ٌ﴾  
 ]  ٣٤:فاطر[
ًثمنًا قليال﴿ ِ َ ََ ﴾ 

 ] ٤٤:املائدة[
َعابدات سائحات﴿ َِ ٍَ ِ ﴾ 

 ] ٥:التحريم[
ِقنوان دانية﴿ َِ ٌ ﴾ 

 ] ٩٩:األنعام[
ًرشابا طهورا﴿ ُ َ ً ََ ﴾ 

 ] ٢١:اإلنسان[
ًنفسا زكية﴿ ً ْ َ ﴾ 

 ]٧٤:الكهف[
ِخالدا فيها﴿ ً ﴾ 

 ]٦٣:التوبة[
ِجنات جتري﴿ ْ َ ٌ َّ َ ﴾ 

 ] ١١:الربوج[
ًمسجدا رضارا﴿ ْ ََ ِ ً ِ ﴾ 

 ]١٠٧:التوبة[
ًظال ظليال﴿ ًِ َِ ﴾ 

 ] ٥٧:النساء[

َملن شاء﴿ َ َ ﴾ 
 ]  ٨٢:التكوير[
ِمن قبل﴿ َ ِ ﴾ 

  ]٢:اجلمعة[
ُمن سوء﴿ ِ﴾  

  ]٥٩:النحل[
ُمن دون﴿ ِ﴾  

  ]٦:اجلمعة[
َمن طيبات﴿ ِّ َ ِ﴾  

 ] ٨١:طه[
ِّأفمن زين﴿ َُ َ َ﴾  

   ]٨:فاطر[
ْمن فضل﴿ َ ِ﴾  

 ]  ٢٩:احلديد[
َمن تاب﴿ َ﴾   

 ]  ٦٠:مريم[
َّمن ضل﴿ َ َ﴾  

   ]١٠٥:املائدة[
ُمن ظلم﴿ َ ﴾ 

 ] ١٤٨:النساء[

ُاملنشئون﴿ ِ﴾ 
 ]  ٧٢:الواقعة[
ِينقلب﴿ َ َ ﴾ 

 ] ١٤٤: آل عمران[
ُينسلون﴿ ِ َ﴾ 

 ]  ٩٦:األنبياء[
َعند﴿ ِ﴾   

 ]  ٧: نافقونامل[
ُينطقون﴿ ِ َ ﴾

 ]  ٣٥:املرسالت[
ِمنزلني﴿ َ ُ ﴾ 

 ] ١٢٤: آل عمران[
ُاملنفوش﴿ َ ﴾

 ] ٥:القارعة[
ُينترصون﴿ ِ َ َ﴾ 

 ] ٩٣:الشعراء[
ُمنضود﴿ َ ﴾

 ] ٢٩:الواقعة[
َينظرون﴿ ُ َُ ﴾

 ] ١٧:الغاشية[

 ش
 
 ق
 
 س
 
 د
 
 ط
 
 ز
 
 ف
 
 ت
 

 ض
 
 ظ
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٤٨

r 

ب اللسان من خمرج حرف اإلخفاء، ثم مزج النون يكون اإلخفاء بتقري
 .أو التنوين بصوت احلرف املخفى مع الغنة

إذا أتى )٢(إذا أتى بعدها مفخم، وترقيقها)١( مع مالحظة تفخيم الغنة
 .بعدها مرقق

  :مثال ذلك

يكون .   ]١١:احلديد[﴾  ä  ã    ﴿:إخفاء النون مع حرف الذال يف قوله
لذال بدون إلصاق اللسان، مع مالحظة الغنة، بتقريب اللسان من حرف ا

 .وترقيق الغنة ملجيء حرف مرقق بعد النون

  :ومثال ذلك

َينظرون﴿ :إخفاء النون مع حرف الظاء يف قوله ُ  ] ١٧:الغاشية[﴾ َُ

يكون بتقريب اللسان من حرف الظاء بدون إلصاق اللسان، مع 
 .مالحظة الغنة، وتفخيم الغنة ألن حرف الظاء مفخم

                                           
يكون بتوسيع التجويف الداخيل للفم، مع ارتفاع أقىص اللسان، : التفخيم )  ١(

 .وتضيق الشفتني
يكون بتضييق التجويف الداخيل للفم، مع انخفاض أقىص اللسان، : الرتقيق )  ٢(

وتوسيع الشفتني، وال يضبط التفخيم والرتقيق إال بالتلقي واملشافهة عىل 
 .املشايخ املهرة
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٤٩

r 

 .!ن@ : ًتكون معراة متاما هكذا :بالنسبة للنون

 والضمتانوكذلك الكرستان،  تكون الفتحتان متتابعتني :بالنسبة للتنوين
 : متواليتان، ويكون رسمهم هكذا
 !  c   ـ  x    ـا_  @

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٠ شرح تحفة األطفال للمبتدئين

٥٠

 
 

 

   ما عدد أحكام النون الساكنة ؟ 
 

 
 

     
 ما أول حكم للنون الساكنة ؟ وما حروف اإلظهار؟  

 

   
 

  
  

 
  

 ما دليل اإلدغام ؟ وما حروفه؟  
 

    
 

  
 ما أقسام اإلدغام ؟ 

 

 
 

  
 متى يستثنى اإلدغام ؟  
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٥١

ما النوع الثاين لإلدغام ؟ وما حروفه؟  
 

 
 

  
 ما دليل اإلقالب ؟ وما حروفه؟  

 

 
 

  
  ما دليل اإلخفاء احلقيقي؟  

 

 
 

  
  حروفه؟هي احلقيقي ؟ وما اإلخفاء حروف  ما عدد 

 


 

  
  

 
  

 
 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٢ شرح تحفة األطفال للمبتدئين

٥٢

 

`` 
 

 نشاط تدريبي
 

 

@  ﴿  :  9  8  7   6  5  4  32   1  0  /
 .) ١(]  ١٢:احلجرات[ ﴾;

إظهارا حلقيا ً ً:  بعضا أحيب ُّ ْ َِ ُ ًَ. 
إدغاما بغنة ً:  ...................................  
إخفاء حقيقيا ً ً:  ...................................  
 ].١٣٣:آل عمران[ ﴾"  #  $  %  &   ﴿ @
إظهارا حلقيا ً ً:  ...................................  

إدغاما بغنة ً :  ...................................  
إدغاما بغري غنة ً: ...................................  
@ ﴿  B  A     @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

I   H         G  F  E  D  C   ﴾ ]١٦٥:األعراف .[ 
إظهارا حلقيا ً ً:  ...................................  
إقالبا ً :       ...................................  

                                           
 .بم شبه اهللا الذي يغتاب الناس؟    تأمل يف اآلية األوىل:  قيمة تربوية   )١(
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٥٣

 

 نشاط تدريبي
 

 
@  ﴿  .  -   ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !

 .)١(] ١٥٤:البقرة[ ﴾/
إظهارا حلقيا ً ً:  ...................................  

إدغاما بغنة ً :  ...................................  
إقالبا ً:   ...................................  
@  ﴿  6  5      4  3  2  1  0  /  .

 .]١١٠:آل عمران[ ﴾7   
إظهارا حلقيا ً ً:  ...................................  
إخفاء حقيقيا :       ...................................  

ال يوجد :ج   :ً إقالبا. 
آل [ ﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  -  ﴿ @
 ]. ٣٠: عمران

ً إظهارا حلقيا-١ ً:  ...................................  
  ................................... :ً إدغاما وبني نوعه-٢

                                           
ٍفمن يعمل مثقال ذرة ﴿:  ة تدل عىل معنى قوله تعاىلـــــاذكر آي: بويةقيمة تر   )١( َِّ َ َ ََ َْ َ ْ َْ ْ

ُخريا يره َ َ ًْ َ﴾. 
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٥٤

 

 نشاط تدريبي
 

 
 

   

 حروفه يرملون 

 تطبيقه  عند احلرف 

 وجوده يأيت من  كلمتني  

 الغنة  يلزم فيه الغنة  

 التشديد يلزم فيه التشديد  

        
    

 

   

 حروفه          !ء، هـ، ع، ح، غ، خ@ستة هي  

 تطبيقه  

 هوجود  

 الغنة  

 التشديد ال يشدد مثل اإلظهار احللقي
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٥٥

 
 

 

 
 

   

  فيهصوت لذيذ مركب يف جسم النون وامليم ال عمل للسان       . 

اخليشوم  . 

 ،إذا وقعت النون املشددة وامليم املشددة وجب إظهار الغنة 
ًويسمى كل منهام حرفا أغن مشددا ّ ً. 

 
 

   

 النون املشددة ]٢:القيامة [﴾ b  a﴿ ]٢:العرص[﴾#$﴿

﴿v  u﴾] امليم املشددة ] ٣:البقرة [﴾2  3 ﴿ ]١٧:البلد 

  غلقه ليس   أواإلصبع حركتان، واحلركة مقدار فتح
 . بالبطيء وال بالرسيع

 ما احلروف التي تغن ؟ وبم يسمى كل حرف منها ؟ 
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٥٦

 
 نشاط تدريبي

 

 
عرف الغنة، وما حكمها ؟  
  ما خمرج الغنة، وما مقدارها ؟  

 
 

﴿ Ì  Ë      Ê   É ﴾]ِللنَّاس@النون املوجودة يف كلمة   ] .١٨:لقامن ِ! . 

﴿¹  ̧   ¶  µ  ´  ³    ﴾]١(] ١٦:املؤمنون( .   
﴿ Ì  Ë  Ê  É  È     ﴾]٢٦:الغاشية[ . 
﴿D  C  B  A  @  ?    ﴾]٤٦:الرمحن[ . 

﴿  <  ;    :   98  7  6  5  43  2  1  0  /  .
 .]٥:فاطر[﴾    =  <

﴿ ~  }  |  {  z  y     ﴾]٨:التكاثر[ . 
﴿j    i   h        g  f    ﴾]٩:الضحى[. 
  ]١٣٢:البقرة[﴾  ¥  ¦  §|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤      ﴿

﴿ y  x  w  v  u  t     s  r  q  p  o   n  m    ﴾]٢٢:اجلن [ 
                                           

 ينهى اإلسالم عن زجر -٢ ما جزاء من خاف مقام ربه ؟   -١:  قيم تربوية   )١(
 اليتيم ما الدليل؟
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٥٩

 

 
 

@! 
 

   
   

هي امليم التي ال حركة هلا، وتكون ثابتة وصال ووقفا ً ً. 
 أي ساكنة يف الوصل والوقف: ال حركة هلا . 

 . وليست حمركة للتخلص من التقاء الساكنني
r 
 ٧٤:األنفال[ ﴾¸   ¹﴿ يف ميم اجلمع، نحوحترك بالضم .[ 
 ٧٠:األنفال[ ﴾(  *  +﴿ يف األفعال، نحوحترك بالكرس .[ 

 ].٥٠:النور[ ﴾¦    § ﴿روف، نحو     واحل
يف موضع واحد يف سورة آل عمران عند وصلحترك بالفتح   
!  "  #  $     %    &      '   )         ﴿:بلفظ اجلاللة، من قوله تعاىل ﴾  !  "﴿

 ].٢-١:آل عمران[ ﴾   (  *
r للميم الساكنة ثالثة أحكام . 

اإلخفاء الشفوي .            دغام املثلني الصغريإ. 

اإلظهار الشفوي . 
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٦٠

 
 

 

@! 
 

   

  

السرت  . 

سرت امليم الساكنة عند الباء م ُ ع مراعاة الغنة الكاملة وعدم َ
 .  التشديد

 الباء@  حرف واحد هو! . 

 إلخفاء امليم الساكنة وسرتها عند الباء. 

 من الشفتني ألن امليم والباء خمرجهام. 

ال يكون إال من كلمتني  . 

 تني أن تنطبق ًبإبقاء فرجة بني الشفتني صغرية جدا تكاد الشف
 .فيها عىل الراجح من أقوال العلامء، وال يضبط ذلك إىل بالتلقي

بتعرية امليم الساكنة من احلركة والسكون  . 
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٦١

 
 

   

﴿Á  À  ¿﴾ ]١٦:غافر.[ 

    ].١١:العاديات[ ﴾&  '  )  ﴿

 ]. ١٠١:آل عمران[ ﴾\+  ,  -﴿

﴿H  G﴾] ٤٥: األعراف.[ 

 امليم الساكنة  الباء
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٦٢

 

 
 

@! 
 

   
الدمج، واإلدخال:لغة . 

 إدخال امليم الساكنة يف ميم مثلها متحركة بحيث يكونان 
ًحرفا واحدا مشددا ً ً. 

  امليم@حرف واحد هو!. 

ألنه بني حرفني متامثلني. 

 

لقلة األعامل أثناء عملية اإلدغام، ألنه بني ساكن ومتحرك، فتدمج 
 .  مع الغنةامليم الساكنة يف املتحركة مبارشة،

 
 

   

 ].٣٤:الزمر[﴾=  <  ? ﴿

﴿c  b  a  `﴾ ]١٠٩:التوبة.[ 

 امليم الساكنة امليم املتحركة

تكون امليم األوىل معراة، والثانية مشددة . 
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@! 
 

   

الوضوح والكشف :لغة. 

 إظهار امليم الساكنة من خمرجها بغري غنة إذا أتى بعدها أحد 
 . حروف اإلظهار الستة والعرشين

قي احلروف اهلجائية وهي الستة والعرشون با . 

 ألن امليم املظهرة خترج من الشفتني . 

 إلخراج امليم الساكنة من خمرجها  بضغط الشفتني بدون متطيط
 . بغري غنة كاملة، مع مالحظة وجود أصل الغنة

 يوضع فوق امليم الساكنة املظهرة رأس حاء صغرية. 

 
 

   

 ].٧:هود[﴾ 0   1    32 ﴿
﴿P   O  N﴾] ٦٥:هود.[ 

 ].٦: الكافرون [﴾>  =  ﴿

﴿L﴾] ٣٩:النور.[ 
﴿   ON﴾ ]٣٨:حممد .[ 

﴿v﴾]٦:اإلرساء.[ 

 اهلمزة
 الثاء

 الدال
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 ينبغي احلذر عند إظهار امليم من إخفائها عند حرفني: 

عند الواو الحتاد املخرج نحو : ﴿   s  r﴾ ]٩٨:األنبياء.[ 

١٣:الكهف[ ﴾¨  ©﴿:  عند الفاء لقرب املخرج، نحو .[ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٥                                        للمبتدئينشرح تحفة األطفال

٦٥

 
 

 

 احلروف التي تأيت قبل امليم الساكنة؟ ما 
 

   
للميم الساكنة ؟ وما هي؟ً كم حكام  

 

         
أول حكم للميم الساكنة؟ وبم يسمى؟ما  

 

   
 دغام املثلني؟ وبم يسمى؟إ ما دليل 

 

     
ينبغي احلذر منه؟الذي  الثالث؟ وما ما احلكم 
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`` 
 

 يبينشاط تدر
 

 

اإلخفاء الشفوي  .       ال يأيت إال من كلمتني . 

إدغام املثلني الصغري .       ...................... 
اإلظهار الشفوي .       ...................... 

 
إخفاء شفوي     .      ...................... 
إظهار شفوي من كلمة ٍ    ....................... 
إدغام مثلني صغري         ....................... 
موضع ينبغي احلذر من إخفاء امليم عنده الحتاد املخرج ٍ. 
................................................................ 
ميم حركت بالكرس للتخلص من التقاء الساكنني ٍ. 
................................................................. 

 
إدغام املثلني الصغري، واإلخفاء الشفوي من حيث التشديد ؟  
والشفوي من حيث التسمية ؟ اإلظهار احللقي  
؟ة اإلخفاء الشفوي واحلقيقي من حيث التسمي  
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 نشاط تدريبي

 
 

 
@ ﴿  +   *   )   (   '   &   %     $   #   "   !  ,

 .   )١( ]٩٦:األعراف[﴾   -  .            /  0  1   2  3
ويإخفاء شف:  عليهم بركات. 

َفأخذناهم بام     ِ َُ َ ْ ََ:....................................................  

 ] ٣٣:الروم[ ﴾(  *  +   ,  -  .    /  0  1  2  3﴿ @
................................................................   
@ ﴿È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º    

  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É
ä  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù ﴾ ]١١:احلجرات[ . 

 ................................................................ 
@ ﴿  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

  3  2  1  0   /  .  -  ,  +
 .]٢٦:األنفال[ ﴾   4
 .................................................................  

                                           
 .ألوىلتأمل اآلية ا.    بركة العيش والرغد من ثامر التقوى-١:  قيم تربوية   )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٨ شرح تحفة األطفال للمبتدئين

٦٨

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٩                                        للمبتدئينشرح تحفة األطفال

٦٩

 
 
 
 

 
 

 

 

 @! 
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@! 

 

@! 
 

   
   

 تفتح عند االبتداء تقدمها مهزة وصل   الم ساكنة زائدةهي
  .هبا، ويليها اسم

@! 

   

إبغ حجك وخف @:  قوهلميفًإذا جاء بعدها أربعة عرش حرفا جمموعة 
ً ويسمى إظهارا قمريا!عقيمه ً . 

 
 

    

﴿  Û﴾ ]١:سبأ.[ اخلاء ﴿w ﴾]اهلمزة   ].٦:العاديات 

﴿Ñ﴾]٢٠:التوبة.[   الفاء ﴿'C ﴾]الباء  ].٤٦:الكهف  

  الغني   ].٢:امللك [﴾:﴿ العني  ].٢:التحريم[﴾]﴿
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@ ! 
   

    
   

  إبغ حجك @إذا جاء بعدها أي حرف سوى حروف
 . ًسياً، ويسمى إدغاما شم!وخف عقيمه

 
 

    

﴿§﴾ 
 ]٣٥:األحزاب[

 الطاء    ].٧٠:اإلرساء[﴾l﴿ الذال 

﴿S﴾]الثاء ]. ٣:الرعد[﴾§﴿  النون ]. ١:الناس  

  الصاد ]٢:اإلخالص[﴾'﴿  الدال   ].١:اإلنسان[﴾³﴿
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@! 

   
 أصلية وقعت يف فعلساكنة  الم هي . 

 ] ١٦:الرعد[﴾R  Q ﴿وليست حمركة للتخلص من التقاء الساكنني نحو
 

 .رف الالم أو الراء إذا أتى بعدها ح: اإلدغام-١
 

 

  

﴿  i  h  g﴾ ]الالم .]٣٣:البقرة 

 الراء . ]١٤٧:األنعام [﴾#  $﴿

 ويكون ذلك مع باقي احلروف، ويأيت من كلمة، ومن : اإلظهار-٢
  .ًكلمتني، لكنها إذا جاءت يف كلمة تظهر مطلقا

 
 

  

﴿u  t» ]١:التكاثر [﴾]﴿ .]١:اإلخالص[. 

﴿  «  ª ﴾]١٨:الصافات[ . ﴿w ﴾]٦٩:األنبياء[. 

﴿K  J  I﴾] ١٧٦:األعراف[﴾»﴿ ]. ٤٨:األحزاب[ . 
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 الم زائدة تدخل عىل الفعل املضارع فتحوله إىل صيغة هي 
 . األمر

 

٥:الطارق[ ﴾3   ﴿:اء، نحو الف .[ 

١٩:الكهف[ ﴾½   ﴿: الواو، نحو.[ 

َّم، نحوُ ث:﴿ ä  ã ﴾]١٥:احلج .[ 

الم االسم@ ً وجوب اإلظهار مطلقا، كـ! . 

أما إذا مل تسبق الم األمر باحلروف السابقة، فإهنا حترك بالكرس عند 
من قوله  ﴾F ﴿:االبتداء هبا، ألنه ال يبتدأ بساكن يف اللغة، مثال ذلك

   .]٧:الطالق[ ﴾KJ  I    H  G  F   ﴿: تعاىل

 ينبغي االنتباه عند نطق الم األمر بنطقها بدون إفراط وال 
 . تفريط، وعدم كتم الصوت هبا، وال ضابط لذلك إال السامع والتلقي
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 الم أصلية وقعت يف اسمهي . 

 تأيت إال متوسطة ال. 

  

 ].١١٦:النحل[﴾ �   ﴿

﴿   wv ﴾]٢٢:الروم[ . 

 .]١٨:اإلنسان[﴾ ¨    ﴿

 .]٢٤:الطور[﴾ |      ﴿

 ًوجوب اإلظهار مطلقا . 

 ينبغي االنتباه عند نطق الم االسم بنطقها بدون إفراط وال 
 .  والتلقيتفريط، وعدم كتم الصوت هبا، وال ضابط لذلك إال السامع
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@!@! 
 

 الم ساكنة أصليةهي . 

À  ﴿:    أي ليست حمركة للتخلص من التقاء الساكنني نحو:الم ساكنة
      Á ﴾]فالالم أصلها ساكنة لكنها حركت. ]١٤:القيامة. 

 بل@، و!هل@: ال تأيت إال متطرفة، وتكون يف حرفني! . 

وهلا حكامن :!هل@م  ال   : 

   !الالم@  وذلك إذا أتى بعدها حرف واحد وهو:اإلدغام) أ(

 ]. ٢٨:الروم[﴾ Y  X﴿ :مثال ذلك

 . مع باقي احلروف اهلجائية:اإلظهار) ب(

 ]. ٣٦:املطففني[﴾ %  &  ﴿،  ]٥:الفجر[﴾-  .   ﴿:مثال ذلك

 : وهلا حكامن :!بل@ الم -١
 :  وذلك إذا أتى بعدها:اإلدغام) أ(

 ].٥٨:الكهف[﴾ ª  ©C ﴿: نحو!الالم @ف حر
 ].٥٦:األنبياء[﴾ ¾   ¿ ﴿: نحو!الراء@ حرف 

 . مع باقي احلروف اهلجائية:اإلظهار) ب(
 ].٦٠:ص[﴾ C.  /﴿،  ]١١:الفتح[ «_  `   ﴿:مثال ذلك

 .للسكت ] ١٤:املطففني[ ﴾M  LK  JI  ﴿  من ذلك موضعيستثنى
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؟األولاحلكم   ؟ وما!لا@الة لالم  كم ح 
 

 
 

  
  ؟!لا@ متى تظهر الم   

 

   
وما حروفه؟!لا@لالم احلكم الثاين   ما  

 

 
 

  
  

 
  

 بم تسمي الالم املظهرة، واملدغمة؟  
 

     
 متى تظهر الم الفعل ؟: ٥س
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` ` 
 
 

 نشاط تدريبي
 

 
متى تظهر الم الفعل ؟  

 ؟!هل@  متى تدغم الم  
 ؟!بل@ متى تظهر الم  
 ؟!ال@ متى تدغم الم  
ًالالمات التي تظهر مطلقا ؟ ا م 
الالمات التي تأيت متوسطة ومتطرفة ؟  ما 
الالمات التي تأيت متوسطة فقط ؟ ما 

  
 لا@  الم!.   زائدة    
الم الفعل   .  .....................................    
الم االسم .  .....................................    
الم األمر .  .....................................      
  هل@  الم!.  ..... ................................     
  بل@  الم!.   .....................................      
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 نشاط تدريبي
 

 
  

َالسامء﴿  حكمها اإلدغام!ال@ الم   .]١:االنشقاق[﴾ َّ
ٍسلطان﴿  َ ْ  .] ٣٠:الصافات[  ﴾ُ
َّاجلنة﴿   . ]٦: الناس[  ﴾ِ
ُقل لكم﴿  َ ْ  .]٣٠:بأس[ ﴾ُ

َالتقى﴿  َ  .]٤١:األنفال[ ﴾ْ
ُثم ليقضوا﴿  ْ َُ  . ]٢٩:احلج[ ﴾َّْ
ٍّبل هم يف شك﴿  َ ِ ُ  . ]٦٦:النمل[  ﴾َْ
ُوليوفوا ﴿  ُ ْ  . ]٢٩:احلج[ ﴾َ
 .]١٣:القيامة[﴾ ُانَسْ ِ اإلنِلَب﴿ 
ُأهلاكم﴿  ُ َْ  . ]١:التكاثر[  ﴾َ
َهل تربصون﴿  ُ َّ ََ َ  .]٥٢:التوبة[ ﴾ْ
 . ]١: املاعون[ ﴾ِّبالدين﴿ 
ْفليمدد﴿  ُ َ ْ  .]٧٥:مريم[ ﴾َ
َكال بل ران﴿  َ ْ َ  .]١٤:املطففني[ ﴾َ
ْغلامن﴿   .]٢٤:الطور[﴾ ِ
ِوليتق ِ﴿  َ َ ْ  . ]٢٨٣:البقرة[ ﴾َ
 . ]١:الفلق[ ﴾ْقَلَفْال﴿ 
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 نشاط تدريبي

 

 
 

@ ﴿ Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º  Ç  Æ  
  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È
ä  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ﴾

 ]. ١١:احلجرات[

تلمزوا ُ ِ ْ ًالم فعل مظهرة مطلقا ألهنا جاءت متوسطة مطلقا:  َ ً. 

 ...............................................................  
 

@﴿   q  p  o  wv  u  t  s  r
}  |  {  z  y   x    ﴾]٢٢:الروم .[ 

 ...............................................................  
 

@ ﴿  \  [   Z  Y  X  W  V  U» ]٢١:الطور . [ 
 ...............................................................  

 

 ].٤٢: املائدة[﴾ 5  6  7  8  9:   ﴿ @

 ...............................................................  
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 ًهو اتفاق احلرفني خمرجا وصفة . 

 ًاحتاد احلرفني خمرجا ال صفة . 

 ًتقارب احلرفني خمرجا، أوصفة، أوصفة وخمرجا ً. 

 التسهيل والتخفيف يف النطق. 

 تكون كام ييل : 

بني حرفني غري متامثلني يكون بتحويل املدغم إىل  إذا كان اإلدغام 
 . جنس املدغم فيه

حتول النون إىل واو ثم تدغم يف ، ]٤: السجدة[ ﴾T  S ﴿:مثال ذلك
 . الواو

وإذا كان بني حرفني متامثلني يكون اإلدغام مبارشة  . 

 .تدغم امليم يف امليم مبارشة، ]٢٢:الشورى[﴾ ´    µ ﴿:مثال ذلك

 
  ٌأن جيتمع حرفان األول منهام ساكن والثاين متحرك. 

  متحركني، وهذا غري والثاينأن يكون احلرفان األول 
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فالعمل األول ، ] ٤٢:املدثر[﴾ é     ﴿:نحو، موجود يف رواية حفص
 .يكون بتسكني الكاف، ثم اإلدغام

 

  ًأن يذوب  املدغم يف املدغم فيه ذاتا وصفة. 

 ].١٤:الصف[﴾  æ  å﴿:إدغام التاء يف الطاء نحو :مثال ذلك

 .صفة خمرج وال فقد ذابت التاء يف الطاء فلم يبق منها يشء ال

 

﴾ 6  87  ﴿:أشار املصحف بوضع شدة عىل احلرف املدغم فيه، كام يف
 . ة عىل كامل اإلدغامدالل ، ]٨٣:األنعام[

 ًهو أن يذوب املدغم يف املدغم فيه ذاتا ال صفة. 

 : مثال ذلك

  ].٢٢:النمل[﴾ ÉC  ﴿:إدغام الطاء يف التاء نحو

ًفالطاء ذابت خمرجا لكنها مل تذب صفة، بل بقي منها صفة االستعالء، 
 .ولذلك سمي ذلك اإلدغام بالناقص

 

M   ﴿: صحف بعدم وضع شدة عىل احلرف املدغم فيه، كام يفأشار امل
  N﴾ ]يوجد شدة عىل الياء ال، ]٦:احلرش . 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٥                                        للمبتدئينشرح تحفة األطفال

٨٥

 
 

 
 

@! 

   
 

مها احلرفان اللذان اتفقا اسام وخمرجا وصفة ً ً. 

وجوب اإلدغام  

 :ًال يأيت إال كامال مثال ذلك: من حيث الكامل والنقصان

 . ]٨٣:األنعام[﴾ 6  87  ﴿:  إدغام النون يف النون مثال ذلك

 ]. ٥٨:الكهف[ ﴾©  ª  »   ﴿:إدغام الالم يف الالم مثال ذلك

 . ]١٦:البقرة[ ﴾Í  Ì    ﴿:إدغام التاء يف التاء مثال ذلك

 

﴿   À   ¿﴾ ]الختالف املخرجني، فقد  ،]٢٠٠:آل عمران
 .التقت واو مدية خمرجها من اجلوف مع واو شفوية خترج من الشفتني

﴿   a   `﴾ ]وذلك الختالف املخرجني، فالياء ،  ]٥:الناس
 .رجها من اجلوف والثانية متحركة خمرجها وسط اللساناألوىل مدية خم

 : يأيت بغنة مع امليم والنون، نحو :من حيث الغنة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٦ شرح تحفة األطفال للمبتدئين

٨٦

 ].٢٢:الشورى[ ﴾µ    ´C ﴿:ونحو، ]٨٣:األنعام[﴾ 6  87﴿

 ].٥٨:الكهف[ ﴾©  ª   ¼:  نحو:وبغري غنة يف غري ذلك

 

@! 
 

   
   

مها احلرفان اللذان تقاربا خمرجا وصفة ً. 

 

٢١:نوح[ ﴾+  , ﴿:  إدغام النون يف الالم نحو.[ 

١٩:القلم[﴾ 2   3 ﴿:  إدغام النون يف الراء نحو.[ 

إدغام الالم يف الراء نحو : ﴿   J  I ﴾]٩٣:املؤمنون.[ 

 

 ].٤:السجدة[﴾ F   E  ﴿  :إدغام النون يف الواو نحو

 ].٣١:اإلنسان[﴾ N  M  ﴿: إدغام النون يف الياء نحو

﴾ !     "  ﴿: ال والنقصان يف قولهــــــوز فيه الكموهناك موضع جي
 .دغام الكامل، والناقص، واألول الراجحاإلفيجوز ، ]٢٠: املرسالت[

 ].٤:السجدة[﴾ F   E ﴿: إدغام النون يفك يأيت بغنة،
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٨٧

 ].٩٣:املؤمنون[﴾ J  I ﴿:إدغام الالم يف الراء نحو كويأيت بغري غنة،

 

@! 
   


 

  
احلرفان اللذان اتفقا خمرجا واختلفا صفة ً.   

 

  ].١٨٩:األعراف[ ﴾W  V    ﴿:إدغام التاء يف الدال نحو

 ]. ١٤: املدثر[ ﴾Ñ  ﴿،  ]٤: الكافرون[ ﴾4   ﴿:إدغام الدال يف التاء نحو

 ].٦٤:النساء[﴾ {  ~   ﴿:إدغام الذال يف الظاء نحو

 ]. ١٧٦:األعراف[﴾ ¯°  ± ﴿:إدغام الثاء يف الذال نحو

 ].١٤:الصف[﴾ æ  å   ﴿:اء نحوإدغام التاء يف الط

 :إدغام الطاء يف التاء مثال ذلك عند :يف حالة واحدة: ًيأيت ناقصا
﴿  É ﴾]٢٢:النمل[   ،ونحو:﴿   D﴾ ]٨٠:يوسف.[      

 ].٤٢:هود[﴾y  x  w   ﴿إدغام الباء يف امليم يف نحو :يأيت بغنة

: األعراف[﴾ W  V    ﴿ام التاء يف الدال يفــــإدغ نحو :ويأيت بغري غنة
١٨٩ .[ 
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٨٨

@! 
 

   

   

  

ً كونه صغريا أو كبريا اإلدغام من حيث  ً 

 . حرفني أوهلام ساكن والثاين متحرك التقاء   :اإلدغام الصغري ) أ( 

َهلم ما ﴿: لقلة العمل فيه نحو:ًويسمي صغريا ْ أدغمت ، ]٢٢:الشورى[ ﴾َُ
ٍمن وال﴿: ونحوامليم الساكنة يف املتحركة مبارشة،  َ ْ حولت ، ]١١:الرعد[﴾ِ
 .لنون يف الواوالنون الساكنة إىل واو ثم أدغمت ا

وهذا  حرفني األول والثاين متحركني،  التقاء هو:  اإلدغام الكبري) ب(
 .غري موجود يف رواية حفص

 . لكثرة األعامل التي تتم فيه:ًتسميته كبريا 

 لغري حفص إدغام الكاف األوىل املتحركة يف املتحركة الثانية، : مثاله 

ْما سلككم َ ﴿:نحو َ َُ َ عمل األول يكون بتسكني الكاف، فال، ]٤٢:املدثر[  ﴾َ
 .ثم اإلدغام
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٨٩

 
 

 
عرف إدغام املتامثلني .  

 

      
عرف إدغام املتقاربني . 

    
   

عرف إدغام املتجانسني . 
 

 
 

  
    

ما اإلدغام الصغري؟  
 

 
 

  
 ما اإلدغام الكبري؟  
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٩٠

 

 
 

 
 

  

َمن ربك﴿ متقاربني صغري كامل بغري غنة ِّ َّ  ].٣٦:النبأ[   ﴾ِ
ّوقل رب﴿  ََّ ْ  ].٢٩:املؤمنون[﴾ ُ
ُبل ربكم﴿  ُّ  ].٥٦:األنبياء[  ﴾ََ
ُالسامء﴿  َ  ]. ١:اإلنفطار[  ﴾َّ
ُأمل نخلقكم﴿  َْ ُ ْ َ  ]. ٢٠:املرسالت[  ﴾َ
 ].٢٢:الشورى[   ﴾َّهلم ما﴿ 
َاركب معنا﴿  َ َْ  ].٤٢:هود[  ﴾َْ
َفمن ما﴿  ِ  ].٢٥:النساء[﴾ َ
ٍّمن ويل﴿  ِ َ  ].٤:السجدة[ ﴾ِ
ُمن يشاء﴿  َ َ  ] .١٠٥: البقرة[  ﴾َ
ُقل لكم ميعاد﴿  َ ِ ُ َ ْ  .]٣٠:النساء[ ﴾ُ
َفمن ما﴿  ِ  ].٢٥:النساء[﴾ َ
ُقل لكم﴿  َ  ].٣٠:سبأ[  ﴾ُ
َمن مل﴿   ].٢١:نوح[ ﴾ َ
ْبسطت﴿  َ  ]. ٢٨:املائدة[   ﴾َ
ُأمل نخلقكم﴿  َْ ُ ْ َ  ]. ٢٠:املرسالت[  ﴾َ
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٩١
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٩٣

 
 

 

@! 
 

   
   

الزيادة:لغة  . 
 . إطالة الصوت بحرف املد:ًاصطالحا

احلبس واملنع:لغة . 
  .ثبات حرف املد أو اللني من غري زيادة إ:ًاصطالحا

  الياء- الواو - األلف هيثالثة  . 
 

َقال ﴿:ً أن يكون ما قبل األلف مفتوحا، مثل  ]. ٢٨:القلم[﴾ َ
ُيقول ﴿:ً أن يكون ما قبل الواو مضموما،  مثل ُ  ]. ٤: اجلن[ ﴾َ
َقيل  ﴿:ً أن يكون ما قبل الياء مكسورا، مثل  ]. ١١:املجادلة[ ﴾ِ

َنوحيها@:  وبرشوطها يف كلمة!واي@ :مجعت يف كلمة ِ ُ!. 
 مها الياء والواو الساكنتان املفتوح ما قبلهام، نحو : 

ٍقريش﴾﴿ ْ َ ْخوف﴿،  ]١:قريش[ ُ  ].١٣:األحقاف[﴾ َ
املد الفرعي-٢ األصيل املد -١  :املد قسامن . 
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٩٤

 
 

 

@! 
 

   
سكون لذي ال يتوقف عىل سبب كهمز، أو هو ا. 

ألنه أصل جلميع املدود . 

 ألن سوي الطبع ال ينقصه عن حده، أو يزيد عليه َّ. 

 أو غلقه بحالة متوسطةاإلصبع حركتان واحلركة مقدار فتح . 

 

ًيثبت وصال ووقفا إذ مل يأت بعده ساكن. 

^  ﴿  :والياء يف متشى من قوله، ]١٤:التغابن[﴾ L ﴿: يفكاأللف
 ]. ٥٠:غافر[ «+  ,-   ﴿: والواو يف، ]٢٥:القصص[﴾ _  `  

 ًيثبت وقفا ال وصال إذا جاء بعده ساكن ً . 

﴾  E   D  ﴿:والواو يف ، ]١٥:النمل[﴾ 4C  5   6   ﴿:كاأللف يف
 . ]٤:التغابن[ «{  ~    ﴿: والياء يف، ]٧١: البقرة[
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٩٥

 
 

 

 هو الوقف عىل التنوين بالفتح عىل غري تاء التأنيث بألف قدر 
 .  ًحركتني عوضا عن التنوين

 

ًعليام ﴿:نحو ِ ًقديرا ﴿:نحو ، ]٢٦:الفتح[ ﴾َ ِ  :نحو ، ]٢١:الفتح[﴾ َ
ًخبريا﴾﴿  ].١١:الفتح[ َ

 . نقف عليها بالسكونأما إذا كانت عىل تاء التأنيث فإننا 

ًرمحة﴾ ﴿ :نحو َ ْ ًنعمة﴾ ﴿:نحو ، ]٦: الدخان[  َ َ ْ  ].٣٥:القمر[ ِ

 .حيذف التنوين ثم يوقف عىل التاء املربوطة باهلاء الساكنة

 ًيثبت وقفا ال وصال ً.   

 

 

هو أن تأيت  ياءان أوالمها مشددة والثانية مدية . 

 

 ]. ٤٠: األحزاب[ «ÅÄ   ﴿: نحو، ]٨٦:النساء[﴾ Ò  ﴿ :حون

أن تأيت ياءان أو واوان أوالمها مدية، والثانية متحركة . 
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  ] .٢٠٠:آل عمران[﴾ ¿   À   ﴿:نحوالواوان، 

 ]. ٥:الناس[ ﴾`   a   ﴿:نحوالياءان، 

 ًيثبت وقفا ووصال ً.   

 

مري الغائب املفرد املذكر املضمومة أو  هو أن تأيت هاء الض
 .املكسورة الواقعة بني متحركني ليس بعدها مهزة قطع

﴿   l       k   j  i  h ﴾]وـــــونح، ]١٩:احلـاقة:﴿      z   y
 ]٣٣:اإلرساء[﴾ }  

 ًيثبت وصال، أما يف حالة الوقف فال مد.   

 

 ]٩١:هود[﴾  H  G  F﴿:ية نحوهاء أصل ليست أي: هاء ضمري

 ].٤:األنفال[﴾R  Q﴿:ضمري اجلمع، نحو ليست أي:غائب مفرد

s  r  q  ﴿ :مفتوحة، نحو ليست  أي:مضمومة أو مكسورة
u  t ﴾]٣١:الرمحن [ 

﴾ q  p  ﴿ :، أي ال يسكن ما قبلها نحومتحركنيواقعة بني 
 ]٧٥:مريم[﴾ C¶  ¸   ¹      ﴿:وال ما بعدها، نحو ]١٣:اإلرساء[

 ألنه لو أتى بعدها مهزة قطع، لصارت صله :ليس بعدها مهزة قطع
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٩٧

 . كربى، يستثنى من ذلك موضعان للرواية

 .توفر فيه رشوط مد الصلة ومل يمد، ]٧:الزمر[ ﴾ZY   X  ﴿) أ(

روط مد ـــــمل يتوفر فيه ش، ]٦٩:الفرقان[ ﴾<  ?      @  A﴿ )ب(
 . للروايةالصلة، حيث سبقت اهلاء بساكن ومع ذلك مدت

@! 

 السور وقد لأوائوهذه األحرف موجودة يف احلروف املقطعة يف 
 . !حي طهر@ : مجعت يف قوهلم

هام يألن كل حرف من هذه األحرف عبارة عن حرفني ثان: املد سبب
 .! را- ها– طا – يا –َحا @ : حرف مد هكذا

 

      ].١:غافر[﴾    4  5 ﴿:احلا يف

 ].١: الرعد[﴾ !"   ﴿ :يفالرا 

 ].١:مريم[﴾    !  " ﴿:واهلا واليا يف

 ].١:طه[ ﴾   F  E ﴿:والطا يف
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 نشاط تدريبي

 
 

 

 

مد العوض . 
مد التمكني . 

 
املد الطبيعي  . 

رى مد الصلة الصغ. 
 

مد العوض ومد الصلة عند الوقف عليه. 

حروف املد واللني من حيث الرشوط. 
 

مد طبيعي يمد وقفا ال وصال ً ً. 

تنوين بالفتح ال يوقف بمد عوض  . 
هاء صلة توفر فيها الرشوط ومل متد  . 

   ،ٍاستخرج من آية الكريس كل مد طبيعي وملحقاته
ًوبني حكم نطقه وصال ووقفا ً. 
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٩٩

 

 
 

@! 
 

   
سكون  عىل سبب كهمز أو هو الذي يتوقف. 

 لتفرعه عن املد األصيل. 

 اهلمز أو السكون. 

 

  اللزوم -٣   اجلواز-٢    . الوجوب-١

@! 
 

   
   

 

 واي@: ، مجعت يف كلمة! الياء- الواو - األلف @:هي: ثالثة!. 

 

 َقال﴿: ً أن يكون ما قبل األلف مفتوحا، مثل  ].٢٨:القلم[  ﴾َ
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 يقول﴾:ً أن يكون ما قبل الواو مضموما، مثل﴿ُ ُ  ]. ٤: اجلن[ َ

 َقيل﴾﴿: ً أن يكون ما قبل الياء مكسورا، مثل  ]. ١١:املجادلة[ ِ

 .!نوحيها@ : مجعت حروف املد برشوطها يف كلمة 

@! 
 

   
 

  مها الياء والواو الساكنتان املفتوح ما قبلهام، نحو  :
ٍقريش﴿ ْ َ ٌخوف﴿،  ]١:قريش[  ﴾ُ  ]. ١٣:األحقاف[ ﴾َْ

 

 لني، لسكوهنا وفتح ما قبلها  األلف ال تكون إال حرف مد. 

 ا حروف املد، األلف والواو إذا أطلقت حروف املد فاملقصود هب
 .والياء املسبوقة بحركة جمانسة

الياء الساكنتان املفتوح ما  فاملقصود الواو و!اللني@  إذا قيدت بـ
 .قبلهام
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١٠١

 
 

 

 ما أقسام املد؟  
 

    
 

    
 ما املد الطبيعي ؟   

 

   
       

عالم يتوقف املد الفرعي ؟   
 

      
ما حروف املد ؟   

 


 

  
ما رشوط املد الطبيعي ؟  

 

       
عرف مد اللني . 
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@! 
 

   
 : ثالثة،  وهي كام ييل : األحكام املتعلقة باملد الفرعي 

 

   

 الوجوب املتصل لوجوب مده عن الطبيعي

  املنفصل-١ جلواز مده وقرصه
  العارض-٢
  البدل-٣

 اجلواز

للزوم مده حالة واحدة وهي 
 حركاتست 

 اللزوم الالزم

 
- 

@! 
 

   

 هو أن يقع بعد حرف املد مهز متصل به يف نفس الكلمة  
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١٠٣

 كلمة واحدةالتصال حرف املد باهلمزة يف . 

١٨:الغاشية[﴾ = ﴿: أن يأيت بعد األلف مهز.[    . 

 ]. ٢٤:يوسف[ «P    ﴿:أن يأيت بعد الواو مهز

 ]. ٩:احلجرات[ «z   ﴿:أن يأيت بعد الياء مهز

 واجب املد حال الوصل أربع أو مخس حركات. 

 . مخس أو ست حركات كمد عارض للسكونوويف الوقف أربع أ

 
@! 

 

   

 هو أن يقع بعد حرف املد مهز منفصل عنه يف أول الكلمة 
 . األخرى

  النفصال اهلمزة عن حرف املد يف الكلمة التي تليها 

 جائز املد حال الوصل أربع أو مخس حركات. 

  جيوز مده أربع أو مخس حركات من طريق الشاطبية، وهو ما
 . )١( يسمى بتوسط املنفصل

                                           
، ذكرهتا يف أما من طريق قرص املنفصل، فيجوز املد حركتني، لكن بضوابط   )١(

 .رشح املتقدمني
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١٠٤

 مثال األلف:﴿   Q   P ﴾]١:نوح.[ 

   ].٢١:الذاريات[﴾ ts  r   ﴿:مثال الياءو

 ]. ٦:التحريم[﴾ ¯  °    ﴿:ومثال الواو

املنفصل ال يقع يف كلمة إال إذا جاء بعدملد ا :   

هاء التنبيه، نحو:﴿ l ﴾]ونحو، ]٦٦:آل عمران :﴿ K ﴾ 
 .  ]٢٢:الدخان[

 ،١:الكافرون[ ﴾ !  "  #  $﴿نحو  ياء النداء    [
ًالتصاهلا رسام وانفصاهلا لفظا ً . 

 
@! 

الغائب املفرد املذكر املضمومة، أو هو أن تأيت هاء الضمري 
 .املكسورة الواقعة بني متحركني، بعدها مهزة قطع

من قوله ﴾(﴿ : مثال ذلك اهلاء املوجودة يف كلمة: ﴿  (  ' 
 ].٢٥:الفجر[﴾ (  *    +

,    -  .   ﴿:من قوله﴾ .﴿: ومثال ذلك اهلاء املوجودة يف كلمة
 ].٢٦:الفجر[ ﴾   /       0

بق رشح التعريف يف هاء الصلة الصغرى إال أنه يزاد يف هذا وقد س
، ألنه لو مل يأت مهزة قطع، لصارت !مهزة قطع@التعريف أن ما بعد اهلاء 

 . صلة صغرى
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١٠٥

 
@! 

 

)١(   
 هو أن تتقدم مهزتان أوهلام متحركة وثانيهام ساكنة، فتبدل 

 .الثانية حرف مد يتناسب مع حركة ما قبلها

 

ْأأمنوا @أصلها  ].٧:البينة[﴾ K   ﴿: تقدم اهلمزة عىل األلف، نحو َ! 
 .أبدلت اهلمزة الثانية الساكنة ألف ألن الفتحة يناسبها األلف

 !إإمانا@أصلها . ]٢:األنفال[﴾ Ó  ﴿:م اهلمزة عىل الياء، نحوتقد
 . أبدلت اهلمزة الثانية الساكنة ياء ألن الكرسة يناسبها الياء

ْأأتوا@أصلها  ].٤:البينة[﴾ _ ﴿:تقدم اهلمزة عىل الواو، نحو  أبدلت !ُ
 . ًاهلمزة الثانية الساكنة واوا ألن الضمة يناسبها الواو

ف املد غري مبدل عن مهزة، ويسمى الشبيه بالبدل قد يكون حر  :
  ].٢: الرمحن[﴾ J   ﴿:مثال تقدم اهلمزة عىل االلف

    ].٧٦:الرمحن[ ﴾¥    ﴿: ومثال تقدم اهلمزة عىل الياء
املد  جائز.     

مقدار حركتني  .  
                                           

 .تم تقديم هذا البيت ملوافقة املوضوعات    )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٦ شرح تحفة األطفال للمبتدئين

١٠٦

 
 نشاط تدريبي

 
 

 هو أن يقع بعد حرف املد:املد املنفصل .........   
 أوهلام .............. هو أن تتقدممد البدل األصيل ........  

  ............وثانيهام 
 .ما قبلها .........حرف مد يتناسب مع  .......... فتبدل

 مبدل عن مهزة .......هو ما كان حرف املد الشبيه بالبدل ٍ. 
 الغائب املفرد .........هو أن تأيت مد الصلة الكربى ..........   

   ......... بعدها مهزة .......... الواقعة بني .........املضمومة أو
 

املد املتصل   . 
وجوب املد   . 
املد املنفصل    . 
............... ................................................. 
مد البدل  . 
................................................................  
مد الصلة الكربى .  
...............................................................  
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 نشاط تدريبي
 

 
 

   

 ]   ١: الرعد[ ﴾!"﴿ :األلف املوجودة يف الراء مد طبيعي حركتان

 ] ١:املمتحنة[ ﴾R  ﴿: األلف يف  

ًإيامنا﴿: الياء يف   َ  ]  ١٧٣:ل عمرانآ[ ﴾ِ

: الزخرف[  ﴾t  s  ﴿: الياء األوىل يف  
٨٣ [ 

 ]  ٣٤:الدخان[ ﴾ K  ﴿:األوىل يفاأللف   

 ]  ٢٦:الفجر[ ﴾.  /       ﴿: اهلاء يف  

َإنه من سليامن﴿: اهلاء يف   َ ُْ َُ ِ َّ  ] ٣٠:النمل[ ﴾ِ

 ]  ١٣٦:البقرة[ ﴾3  4  5 ﴿: الواو يف  

 ﴾l  k  j  i﴿: األلف األوىل يف  
 ]٢٣: اإلرساء[

 ]  ١٠:احلرش[ ﴾Æ  Å  ﴿: الواو يف  

!    "  #  [ ﴿:يفاأللف اآلخرية   
 ]١١:نوح[  ﴾   $  %
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 ﴾`   a[﴿: اء األوىل يفـــــالي  
 ] ٥:الناس[

ُقالوا وه﴿ :ى يفــــالواو األول   َ ُ  ﴾م ــــَ
 ] ٩٦:الشعراء[

َِفله عرش أمثاهلا﴿ :اهلاء يف   َ َْ ُ َ ُ َ  ] ١٦٠:األنعام[ ﴾َ

 ] ١:مريم[ ﴾   !  "﴿ :الياء يف  
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 . ويقصد به املد العارض، ويتفرع منه نوعان

املد العارض للسكون . 

 اللني العارض للسكونمد  . 

 

 . عانويقصد به املد الالزم، ويتفرع منه نو

 ،وهو قسامن املد الالزم الكلمي : 

مد الزم كلمي مثقل . 

مد الزم كلمي خمفف  . 

 ،وهو قسامن املد الالزم احلريف : 

مد الزم حريف مثقل . 

مد الزم حريف خمفف . 
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@! 

 

﴿﴾
 

  
 

أن يقع بعد حرف املد سكون عارض ألجل الوقف . 
مثاله بعد األلف :﴿   P ﴾]٤:الرمحن .[ 

:التكاثر[﴾ ±﴿:  الواوبعد ]. ٦:املطففني[﴾ À ﴿:مثاله بعد الياء
٤.[ 

لعروض السكون عند الوقف عليه    . 
 جائز املد اثنتان أو أربع أو ست حركات . 

 
أن يقع بعد أحد حروف اللني سكون ألجل الوقف   . 

 

الواو الساكنة املسبوقة بفتحة نحو : ﴿�  ~  }  |  {¡ ﴾
 ]. ٢٥٥: البقرة[

٣:قريش[ ﴾, ﴿ : الياء الساكنة املسبوقة بفتحة، نحو .[ 
 ًمثل حكم املد العارض للسكون إال أنه حيذف وصال . 
 ينبغي العناية بتوازن اللني العارض عند الوقف عليه . 
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ما أحكام املد ؟     
 


 

     
متى يكون املد واجبا؟ ً 

   

   
متى يكون املد جائزا؟ ً     

 

   
؟ عرف املد العارض، وما حكمه 

 

     
عرف مد البدل .     

 

   
ملد الالزم؟ ا ما 
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@! 
 

   
 ٌّهو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل ٌ . 

للزوم السكون وصال ووقفا، أو لزوم مده ست حركات ً ً      . 

 الالزم الكلمي، واملد الالزم احلريف املد.  

 

@! 
 

 
 

  
    

    هو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصىل يف كلمة ال يقل
 .عن ثالثة أحرفهجاؤها 

 لوقوعه يف كلمة ال يقل هجاؤها عن ثالثة أحرف. 

خمفف ومثقل . 

إذا مل يدغم احلرف الذي بعد املد يف الذي يليه . 
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فألف املد أتى ، ]٩١:يونس[ ﴾K   ﴿وقد ورد يف كلمة واحدة وهى
 .بعده حرف ساكن وهو الالم، ومل يدغم يف الذي يليه

إذا أدغم احلرف الساكن الذي بعد املد يف الذي يليه . 

ده حرف ـــف أتى بعـــفاألل، ]١٤٣:األنعام[﴾ ,  -﴿ :نحو
مشدد، واملعلوم أن املشدد حرفان، أوهلام ساكن، والثاين متحرك، وبذلك 

 .يكون احلرف الذي ييل حرف املد أدغم يف الذي بعده

أتى بعد حرف املد ، ]١:احلاقة[﴾      ¡�     ﴿ونحو األلف املوجودة يف
 .حرف مشدد وهو القاف

 . أتى بعد حرف املد مشدد وهو النون، ]٦٤:الزمر[﴾ z   ﴿ونحو

  ،يسمى املد الالزم الكلمي مد فرق إذا سبق حرف املد مهزة
z  ﴿و، ] ١٤٣: األنعام[﴾ , ﴿و، ] ٩١: يونس[ ﴾K  ﴿نحو   y ﴾

 .]٥٩:يونس[

 . فرق بني اجلملة اخلربية واالستفهامية ألنه ي!ًفرقا@وسمي 

 

@! 
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 لوقوعه يف حرف من احلروف املقطعة أوائل السور. 

 ًصله سحريا من قطعك @ : مجعت يف قوهلم!. 

 : وهذه األحرف هلا ثالثة أقسام

 ألنه هجاؤه ليس فيه حرف مد ، !األلف@ ال يمد وهو : القسم األول
 ﴾  !  " ﴿مكون من ثالثة أحرف ليس به حرف مد، كام يف األلف يف

 . ]١: البقرة[

ًيمد مدا الزما: الثاينالقسم  ِوهو الذي يعني،  ً نا يف هذا الباب ومجع يف ُ
ألن كل حرف من هذه األحرف هجاؤه ثالثة ، !كم عسل نقص@: قوهلم

كاف، وميم، @: أحرف، وسطه حرف مد، وبعده سكون أصيل، فيقال
 وهو - سوى العني يف فاحتة مريم والشورى وسطها حرف لني !..وسني
 .  جيوز فيها أربع أو ست، واألوىل ست حركات-الياء

 : م احلريف نوعانواملد الالز

 .إذا أدغم الساكن الذي ييل حرف املد يف الذي يليه:  مثقل-١

فالالم تنتهي ، ]١:البقرة[ ﴾  !  " ﴿األلف املوجودة يف الالم يف: نحو
بميم ساكنة، وقد أدغمت هذه امليم يف امليم التي تليها، فصارت 

 . ]١:األعراف[ ﴾   !  " ﴿ وعىل مثاهلا!ِّالميـــم@

، ]١:الشعراء[﴾   !  " ﴿: املوجودة يف السني من قوله!اءالي@ونحو 
ًحيث أدغمت النون يف امليم، فصار املد مشددا، أي مثقال ً. 
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 .إذا مل يدغم الساكن الذي ييل حرف املد يف الذي يليه:  خمفف-٢

: هجاؤه هكذا ،]١:آل عمران[ ﴾  !  "﴿ نحو الياء املوجودة يف امليم يف
 . ة مل تدغم يف حرف بعدها، تنتهي بميم ساكن!ميم@

 ﴾ #  $ ﴿: املوجودة يف العني والسني من قوله!الياء@ونحو 
 .]٢:الشورى[

 . األلف املوجودة يف القاف األخرية يف نفس املوضع: ونحو

ًيمد مدا طبيعيا: الثالثالقسم  ً. 

@! 
 

   


 
  

، !حي طهر@: يف قوهلموأما احلروف التي متد مدا طبيعيا فقد مجعت 
 لحقاتهوقد سبق اإلشارة إىل ذلك عند الكالم عن املد الطبيعي وم

@! 
 

   
وجيمع مجيع احلروف التي تستفتح هبا أوائل السور يف أربعة عرش حرفا 

 !صله سحريا من قطعك@: مجعت يف قوهلم
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ما أقسام املد ؟     
 

 
 

  
 ما دليل املد املخفف، واملثقل ؟  

 

 
 

  
 ما املد الكلمي ؟  

 

 
 

  
 ما املد احلريف ؟   

 

 
 

  
 ؟اً أو خمففً متى يكون املد الالزم مثقال 

 

 
 

  
  ما عدد حروف املد احلريف ؟   
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حروف املد احلريف؟  وما حكم العني؟ ما 

 

   
  وما حروف املد الطبيعي؟!امل@ ما حكم األلف ، 

 
 

  
 

 
    

 ما احلروف املقطعة يف أوائل السور؟    
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` ` 

 
 نشاط تدريبي

 

 

ض عند الوصل والوقف مد اللني والعار. 

 كالمها جيوز مده اثنان أو أربع أو ست، حال الوقف، وعند الوصل
ًيصبح املد العارض مدا طبيعيا، واللني حيذف ً. 

املد العارض واملد الالزم من حيث السبب   . 

 ... ................ ........ ................ ..................... 

 الالزم الكلمي من حيث الداللة مد الفرق واملد  . 

 ... ................ ........ ................ ..................... 

 احلريف، والكلمي من حيث وقوعهمالالز املد   . 

 ... ................ ........ ................ ..................... 

 
 

     

﴾ §﴿ عارض السكون جائز ٦-٤-٢
 ]٣٥:األحزاب[
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:الشعراء[﴾ ~  �¡  ﴿        
٥٠[ 

        ﴿  !"    ﴾
 ] ١:مريم[

        ﴿K﴾]٥١:يونس[ 
    ﴿zC ﴾]الزمر :

٦٤[ 
@! 

   

وتم هذا النظم بفضل اهللا تعاىل املستحق للحمد كله له احلمد ، دوما ، 
 .  عىل أن  وفقني اهللا وأتم عيل نعمته بكامله

@! 

   

ند @  ورمز هلذا العدد بـ ، !٦١@  متن التحفة!عدد أبيات@ أبياته ند بدا
  ١ واأللف ٤ والدال الثانية  ٢ والباء  ٤ والدال !٥٠@ ، النون بـ!بدا

ُ ألف هذا املتن : أي! ملن يتقنهاتارخيه برشى@: قوله  ، و! ٦١@فاملجموع 
 ٢ الباء    ! ملن يتقنهاُبرشى@ذا العدد بـ ُ، ورمز هلهـ !١١٩٨ @:يف تاريخ
 ، والنون ٤٠ ، وامليم ٣٠ ، والالم ، ١٠  والياء ٢٠٠الراء  ٣٠٠والشني 
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 ٥ ، واهلاء ٥٠، والنون ١٠٠، والقاف ٤٠٠ ، والتاء ١٠ ، والياء ٥٠
 .!١١٩٨@املجموع  يكون  ف ١واأللف 

@! 
   

   
ثم الصالة والسالم دوما وأبدا عىل خاتم األنبياء والرسل أمجعني حممد 

 يمابن عبد اهللا عليه أفضل الصالة وأتم التسل

وعىل آله وأصحابه ومن سار عىل هنجه واتبع سنته ، وكل من قرأها 
 .وسمعها إىل يوم الدين

 
 

 
  

 ما عدد أبيات التحفة ؟ وما تارخيها ؟  
 

 
     

    
 

  
  

 
  

  
ِمتت حتفة األطفال بحمد اهللا ْ َ ِ ِ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ َ ذي الـجَ ْ  ِالل ِ
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` ` 
العميد يف علم التجويد، حممود عيل بسة، املكتبة األزهرية للرتاث  . 

 .املقدمة اجلزرية، ابن اجلزري

 املنح الفكرية رشح املقدمة اجلزرية، مال عيل القاري، مصطفى 
 مـ١٩٤٨–هـ  ١٣٦٧: احللبي، الطبعة األخرية عام

ح حتفة األطفال، أسامة بن عبد الوهاب، مكتبة  بغية الكامل رش
 .التوعية اإلسالمية، الطبعة األوىل

 بغية عباد الرمحن، حممد بن شحاده الغول، دار ابن القيم، الطبعة 
 .األوىل

 حلية التالوة وزينة القارئ، حممد األشقر مجعية اإلصالح 
 .والتوجيه االجتامعي، الطبعة األوىل

تجويد للمتقدمني، دار ابن اجلوزي، مجال القرش،  دراسة علم ال
 .الطبعة األوىل

 زاد املقرئني آثناء تالوة الكتاب املبني، مجال القرش، دار ابن 
 .اجلوزي، الطبعة الثانية

 ،سنن القراء ومناهج املجودين، عبد العزيز القارئ، مكتبة الدار 
 .الطبعة األوىل

ام السخاوي، دار مرص للطباعة قصيدتان يف علم التجويد، لإلم .   
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 آللئ البيان، إبراهيم عيل شحادة السمنودي، مطبعة حممد عيل 
 .صبيح  الطبعة الثانية

 ،منحة ذي اجلالل يف رشح حتفة األطفال، عيل حممد الضباع 
 .مكتبة أضواء السلف، الطبعة األوىل

حللبي هناية القول املفيد، حممد مكي نرص،  طبعة مصطفى ا. 

هداية القارئ، عبد الفتاح املرصفي، مكتبة طيبة، الطبعة الثانية  . 
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 خالصة عقيدة املسلم   .  

توحيد  العبادة     . 

عقيديت . 

 

  ني التمهيد لدراسة علم التجويد للمبتدئ:للمبتدئين. 

  للمتقدمين : 

rثالثة مستويات: ( دراسة علم التجويد للمتقدمني.( 

rاألسئلة املوضوعية يف علم التجويد للمتقدمني . 

  للمتخصصين: 

 .سبع رسائل. سلسلة زاد املقرئني أثناء تالوة الكتاب املبني 

 دراسة املخارج والصفات   . 

تاج الوقار حلملة القرآن . 

 

 . التمهيد لدراسة النحو العريب:للمبتدئين  

 ).املستوى األول( النحو التطبيقي من القرآن والسنة :للمتقدمين 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٤ شرح تحفة األطفال للمبتدئين

١٢٤

 
 . الوقف عىل كال وبىل)  ٣. ( الوقف الالزم)  ٢.  ( الوقف االختياري)  ١(

 
rثالثة مستويات(   .  براعم اإلسالم للنشء( 

rطرائق التدريس العامة . 

rالقيادية الرتبوية للمرشف الرتبوي . 

rمهارات تدريس القرآن الكريم . 

 
r زاد الذاكرين يف األذكار واألدعية الصحيحة. 

 
r   جوال نفائس القرآن: 

)  800253 ( ـ جوال شفيع)86242( 
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 ٥......................................................................املقدمة
.....................................  ٩ 

١١ ..........................................  فضل تالوة القرآن الكريم 
١٢ ...................................... آداب تالوته ووصايا لقارئه 
١٤ .................................امني عاصم، وحفص  ترمجة اإلم 
 ١٥ ............................................... مبادئ علم التجويد 

 ١٧ .............................. أمهية العناية باحلروف واحلركات 
٢٠ .......................... التعريف باحلركات، والشدة والتنوين 
٢١ ............................................ مقدمة يف علم التجويد 

.......................................................... ٢٢ 
.............................................................. ٢٨ 
.............................................................. ٣٠ 

  ............................................................. ٣١  
......................................٣٣ 

اإلظهار احللــْقي ِ َ ُْ َ ْ................................................... ٣٩ 
 ُاإلدغـــــــام َ ْ............................................. ٤١ 
اإلقــالب ُ ْ................................................. ٤٤ 
٤٥ ...................................... اإلخــــــفاء احلقيقي 
........................................ ٥٥ 

.............................................................. ٥٧ 
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........................................................ ٥٩  
 ٦٠ .................................................... اإلخفاء الشفوي 

٦٢ ............................................... إدغام املثلني الصغري 
٦٣ ...................................................ى اإلظهار الشفو 

.................................... ٦٩ 
 ٧١ ..................................................  !ال@  الم التعريف 

٧٣ ........................................................... الم الفعل 
٧٤ ............................................................ الم األمر 
٧٥ ........................................................... الم االسم 

 ٧٦ ....................................................... الم احلرف 
........................................... ٨١ 

  ٨٣ ................................................. مقدمة عن اإلدغام 
 ٨٥ ...................................................... أنواع اإلدغام ٨٥ ..................................................... املتامثلني الصغري  ٨٦ ......................................................املتقاربني إدغام  ٨٧ ...................................................املتجانسني  إدغام 

................................................ ٩١ 
 ٩٣ ....................................................... مقدمة عن املد 

٩٤ ................................................. املد األصيل 
.....................................................٩٥ –٩٥ ........................................................... مد العوض –٩٥ .......................................................... مد التمكني –٩٦ ................................................مد الصلة الصغرى 
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–٩٧ ................................................ مد ألفات حي طهر 
................................................. ٩٩ 

  ١٠٢ ..........................................ما كان سببه اهلمز ١٠٢ ........................................................ ل املد املتص ١٠٣ ....................................................... املد املنفصل ١٠٤ ...............................................  مد الصلة الكربى ١٠٥ .........................................................  مد البدل 
١٠٩ ...................................:  ما كان سببه السكون 
 ١٠٩ ............................: ً ما كان السكون فيه عارضا:القسم األول

 ١١٠ ............................................... املد العارض للسكون 
 ١١٠ ......................................... مد اللني العارض للسكون 

 ١١٢ ..............................: ً ما كان السكون فيه أصليا:القسم الثاين
١١٢ ..................................................  املد الالزم الكلمي 
١١٣ ....................................................  املد الالزم احلريف 

........................................................ ١٢١ 
............................................................. ١٢٣ 

................................................................... ١٢٥ 
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