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َتدبر يف لطائف خطابه, وطالب نفسك بالقيام بأحكامه,  ْ ََّ
َّك بفهم معانيه وأبن مجيع احلروف ووفها حقهاوقلب َ َِّ ُ ُ ِ َF١EK 

 
 

 

                                                 
 

F١E،אL١٢،L٢٨١א،WL٤L٥٥٧א،WL٥L٣٨٧K 



א Q 

 
 

ً مل يتخذ صاحبة وال ولدا ومل يكن له رشيك يف امللك, وخلق الذياحلمد اهللا 
ًكل يشء فقدره تقديرا, له احلمد يف األوىل واآلخرة, والصالة والسالم عىل 

 .رسولنا الكريم وعىل آله وصحبه ومن تبعهم إىل يوم الدين

W 
فقد رشفني اهللا تعاىل بتعليم القرآن فرتة من الزمن, واإلرشاف عىل قسم من 
دورات التالوة املقامة باململكة العربية السعودية باملنطقة الرشقية ما يقرب من عرش 
سنوات, وكان هلذه الفرتة دور أسايس يف معرفة كيفية التعامل مع الدارسني, وما 

 .ية التدرج يف وضع منهجية دراسية لطالب هذا الفنيتناسب معهم, وأمه

من أجل ذلك كان الدافع لعمل كتاب أضع فيه ما فتح اهللا عيل من خربة 
 : وجتارب, فقمت بإعداد منهج دراسة هلذا العلم عىل عدة مراحل

אאWالتمهيد لدراسة علم التجويد للمبتدئني. 

אאWد للمتقدمنيسة علم التجويادر. 

אאK 
אאW سلسلة زاد املقرئني أثناء تالوة الكتاب املبني. 

وتشتمل هذه السلسلة عىل سبع رسائل للمتخصصني وهي عبارة عن 
اجليل واخلفي   مهارات متنوعة للمعلمني واملرشفني واملتخصصني, يف اللحن

 .F١Eنواعه, والوقف واالبتداء, ولطائف لغوية وتفسرييةبأ

                                                 
F١EאAאאא@אK 



א  R 

אאאאK 

אW 
 .  االقتصار عىل أساسيات التجويد للمبتدئ يف هذا العلم−١

٢−تتضمن هذه املرحلة متن حتفة األطفال مع إضافات أخر . 

 . بساطة األسلوب والعبارة−٣

 . عدم التطرق ملسائل اخلالف−٤

 . الرتكيز عىل معرفة احلكم والتطبيق عليه−٥

 . عمل أنشطة تدريبية عىل كل موضوع−٦

 .واجتاهات وقيم تربوية احتواء األنشطة التدريبية عىل توجيهات −٧

 . وضع آلية إنشاء دورة يف التالوة−٨

 . توجيهات تربوية للمعلم والدارس−٩

 .ًتاب متهيدا للمرحلة الثانية للمتقدمني أن يكون هذا الك−١٠

ل ريب الكبري املتعال احلليم املنان الكريم الوهاب أن جيعل هذا العمل أأس
ًخالصا لوجهه الكريم, وأن ينفع به أهل القرآن يف كل وقت وحني, وأن يغفر يل 
ّولوالدي وللمؤمنني واملؤمنات, إنه سميع قريب جميب الدعوات, وصىل اهللا عىل 

ّنا ورسولنا الصادق األمني, وعىل آل بيته الطيبني الطاهرين, وأصحابه الغر نبي ِ
 .امليامني ريض اهللا عنهم أمجعني

אאאא 

אא 
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אאW 

אאWمقدمة في علم التجويد. 

אאW 

zxאאאK 

zxאאאK 

אאWالميم الساكنة. 

אאאWالالمات السواكن.  

אאWاإلدغام. 

אאWالمدود. 
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الوة القرآن الكريمفضل ت 
F١E− 

β¨  ®:  تعاىلقال  Î)  t⎦⎪ Ï% ©! $#  šχθ è= ÷G tƒ  |=≈ tG Ï.  «! $#  (#θ ãΒ$ s% r& uρ  nο 4θ n= ¢Á9 $#  (#θ à) xΡ r& uρ  $ £ϑ ÏΒ 

öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # u Å  Zπ uŠ ÏΡ Ÿξ tã uρ šχθ ã_ ö tƒ Zο t≈ pg ÏB ⎯ ©9 u‘θ ç7 s? ﴾ FW٢٩E. 

Wأي ثوابا ال ينقطع ً. 

F٢E−א 

 :هقال رسول اهللا :  قالااهللا بن مسعود  ن عبدع

: ًمن قرأ حرفا من كتاب اهللا ; فله به حسنة, واحلسنة بعرش أمثاهلا, ال أقول«
ٌامل حرف, ولكن ألف حرف, والم حرف وميم حرف ٌٌ ٌ َ َ«  

Fאא،אאL٢٩١٠E. 

F٣E−א 

 :هقال رسول اهللا :  قالاُن أيب أمامة الباهيل ع

 .FL٨٠٤E»ًاقرءوا القرآن, فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه«



א  MN 

<آداب تالوته ووصايا لقارئه 
F١E−אאא 

 .أن يقرأه عىل طهارة, ويستاك, ثم يتعوذ باهللا من الشيطان −

 .هَرْم قدِّعظُوته ويأن خيشع عند تال −

زينوا القرآن بأصواتكم, فإن الصوت «:  ه أن حيسن الصوت به لقوله −
 .L٣٥٨١Eאא،אאF »ًاحلسن يزيد القرآن حسنا

  وجعله, والتخلق بآدابه والتدبر, نيته طلب األجر, وزيادة اإليامن,تكونأن   −
 .ًا وحكامًدستور

F٢E−א 

ِأن خيلص هللاِ و −  .يطهر قلبه من األدناسُ

 .والتقديرعلمه بعني االحرتام ُنظر ملَيأن  −

 .ه لطلب العلم, وجيلس بني يدي شيخه بوقارَيئ نفسُأن هي −

 . التعلم, ويتحني الوقت املناسب لقراءتهَرص عىلَأن حي −

ن من أهل التوحيد عاىل رشط فيمن ينتفع بالقرآن أن يكوَ ت اهللاََّم أنَعلَأن ي  −
≅ö  ®:  اخلالص, الذين أفردوا اهللا تعاىل بالعبادة الظاهرة والباطنة قال تعاىل è%  uθ èδ 

š⎥⎪ Ï% ©# Ï9  (#θ ãΖ tΒ# u™  ” W‰ èδ  Ö™ !$ x Ï© uρ  (  š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ  Ÿω  šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ  þ’ Îû  öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u™  Ö ø% uρ 

uθ èδ uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ ‘ ¸ϑ tã ﴾ FW٤٤E. 



א MO 

وحفص،اصمترجمة اإلمامين ع  
F١E−א 

אW َّعاصم بن أيب النجود األسدي الكويف, وكنيته أبو بكر شيخ اإلقراء
 .بالكوفة

Wًأحد القراء السبعة املشهورين, كان نحويا, فصيحا, عابدا, خري ِّ ً ًُ ا, ً
ًفقيها صاحلا, ذا نسك ً. 

אWسليامن الكويف, وأبو بكر ُأشهر الرواة الذين أخذوا عنه حفص بن ّ ُ
 . َّشعبة بن عياش

F٢E−א 

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

Wكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته . 

אWصباح, والفضيل بن أشهر الرواة عنه حسني املرزوي, وعمر بن ال
 .حييى األنباري

אمبادئ علم التجويد 
١אWWالتحسني, واإلتقان. 

אWإعطاء كل حرف حقه ومستحقه . 

٢Wصون اللسان عن اخلطأ أثناء تالوة كتاب اهللا جل وعال . 

٣Wكلامت القرآن الكريم. 



א  MP 

٤W من أرشف العلوم لتعلقه بأرشف كتاب وهو القرآن الكريم 

٥W َّيساعد عىل جتنب اللحن والتحريف أثناء تالوة كتاب اهللا تعاىل َّ ُّ َ َ
من تأثري اللهجات املحلية, واللبس بني احلروف, واملحافظة عىل أدائه من 

ُاستبدال احلركات, كضم املكسور, وفتح املضموم, وتسكني امل ْ  .تحركَ

٦אאW وتبعه يف ذلك أصحابه همأخوذ من كيفية قراءة النبي ,
 .إىل أن وصل إلينا بالتواتر ... رضوان اهللا عليهم أمجعني والتابعون

٧W 
FEאאWفرض كفاية, إذا قام به البعض سقط عن اآلخرين. 

FE א א Wب لقوله تعاىلواج  :®  È≅ Ïo? u‘ uρ  tβ# u™ ö à) ø9 $# 

¸ξ‹ Ï? ö s? ﴾FאW٤E, واألمر يقتيض الوجوب ما مل تأت قرينه ترصفه عن الوجوب.  

אאW 
إن التقصري يف تعلم كيفية القراءة يساعد عىل التحريف يف كتاب اهللا   −  ١

 .ملعاين, والرسم العثامينتعاىل, كاستبدال احلروف واحلركات وخلط ا

التجويد العميل ال يمكن أن يؤخذ من املصحف مهام بلغ من الضبط   −٢
 إلخ..  واإلدغام,,واإلتقان وذلك مثل اإلخفاء واإلقالب

ً مل يكن خموال له القراءة عىل سجيته, بل كان يعرضه عىل هالنبي   −٣
 . جربيل فيعلمه, وهو أفصح الفصحاء, فغريه أوىل بذلك

ًالصحابة رضوان اهللا عليهم مل يكن خموال هلم القراءة عىل سجيتهم بل   −  ٤
ٍخذوا القرآن من أربعة«  :من يقرؤون عليهم فقال  هحدد هلم الرسول  َِ َ ْ َ ُ ْ ُ ِعبد :  ُ ْ َ

ٍاهللا بن مسعود وسامل, ومعاذ, وأيب بن كعب ْ َ َ َ َ َُ ِ ِِّ ُ ُ َ ْ َِ ٍ«FאאE. 
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 مرص من أمصار اإلسالم  لكلاان بن عفان ـعندما أرسل عثم  −٥
ًمصحفا, بعث معه قارئا ليقرئهم, وهذا دليل واضح عىل عدم ترك املجال هلم  ً

 .ٍبالقراءة بدون مصدر تلق يرجعون إليه

ًالعناية بتجويد القرآن حيافظ عىل تواتره كام أنزله اهللا تعاىل غضا طريا − ٦ ً . 

⎯  ®  :ال تعاىل ق,إن العناية بأداء القرآن من تعظيم شعائر اهللا  −  ٧ tΒ uρ  öΝ Ïjà yè ãƒ 

u È∝ ¯≈ yè x© «! $# $ yγ ¯Ρ Î* sù ⎯ ÏΒ ” uθ ø) s? É>θ è= à) ø9 $# ﴾ FאW٣٢E. 

 د قراءةـط والعشوائية, عنـال يؤدي إىل التخبـمـر واإلهـإن التقصي  −  ٨
 .القرآن الكريم

إن اإلمهال يف القراءة عىل يد شيخ متقن يؤدي إىل القراءة املرجتلة, والتي   −٩
›ω  Ïµ  ®  بكتاب اهللا جل وعال الذيال تليق  Ï? ù' tƒ  ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $#  .⎯ ÏΒ  È⎦ ÷⎫ t/  Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ  Ÿω uρ  ô⎯ ÏΒ 

⎯ Ïµ Ï ù= yz  ﴾  FW٤٢E , والذي يوقع القارئ يف ختفيف املشدد, أو تشديد
 .حمله, وغريها من األخطاء املعلومة لد القراء  يف غريF١Eإشباع املخفف, أو

 

                                                 
F١EאW א، ، א א ،

 Kאאא
אWAא@FאW٤EK 

אWA@FאW٤EK 
אאWA@FאW٥EK 
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 والحركاتأهمية العناية بالحروف 
F١E−א 

أول ما ينبغي العناية به إقامة احلرف, واحلذر من تأثري اللهجات املحلية التي 
 : َّرفت وبدلت الكثري من احلروف, وقد يتغري املعنى لذلك نحوُح

îο  ®بني ً استبدال الضاد ظاء كاخللط − u ÅÑ$ ¯Ρ  〈  FאW٢٢E  و®  ×ο t Ïß$ tΡ  〈 
FאW٢٣E,  النظر والثانية من النرضةفاألوىل . 

šχθ  ®  , كاخللط بنيً وكاستبدال السني ثاء− èW t7 ù= tƒ  〈  Fאא W٧٦E                  
tβθ ®و Ý¡ t6 ù= tƒ 〈 FאW٥٣E, W,يمكثون  אW يرتدون . 

F٢E−אאא 

احلروف, وذلك ملا   اية بعديعترب االهتامم باحلركات من أوىل األولويات عن
 بتغري حركاهتا, والتي قد تؤدي إىل القرآن,يرتتب عىل ذلك من التحريف يف 

 : اخللط يف املعاين, ومن أمثلة ذلك

− ® šχρ ç tI ø tƒ 〈 FאW٢٤E يسأمون: يكذبون, وبضمها: بفتح التاء. 

− ® Zπ x‹ Åz 〈 FW٧٠E: وخفية, من اخلًبكرس اخلاء, خوفا ,َ  .فاءُ

− ® 7# ÷è |Ê 〈 FאW٥٤E:بالفتح, اهلرم, وبالكرس, الزيادة . 

− ® š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 〈 FאW٢Eبفتح الالم مجع عامل, وبكرسها مجع عامل ِ َ. 
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א 
 

    
َّكال ُكال ِّكل ُّكل َ ُ 

ّإيل َّثم إىل ِ َّثم ُ َ 

َعىل ِّأين َّأنى َّعيل َ َ َ 

 َّلكن لكن َملا َّملا

ُيذكر ُ ْ ُيذكر َ َّ َّ َتذكرون َ ُْ َتذكرون َ َُ َّ َ 

ٌمذكر ُِّ ُمدكر َ ُِ ُيتذكرون َّ َّ َ َيذكرون َ َُّ َّ َ 

ُمنزل ِ ُنزال ُ َبيننا ُ َ ْ َبيننا َ ِ ْ َ 

ٍيومئذ ِ َ ْ ٍيومئذ َ ِ ِ ْ ٍنعمة َ َِ ٍونعمة ْ َ ْ ََ 

ِقبله ِ ْ ِقبله َ ِِ ْالذي َ َ َذينَّال ِنَّ ِ 

ًجنة َّ ًجنة ُ َّ ْوسعت ِ َ َوسعت َِ ْ َِ 

َمقرنني ِ َّ َمقرنني َُ ِ ِ ْ َتقول ُ َتقول ُ َّ َ 

َتدعون ْ َ ْ َتدعون ُ ُ َّ َيدعون َ ْ َُ َيدعون ْ ُّ َ ُ 

َيفرتون ُْ ُ َيفرتون َ ُْ َ ْوألقوا َ ََ ْ ُألقوا َ ْ َ 

ِهيدي ِّهيدي َ ِ ِخلقكم َ ْ ُخلقكم َ َ َ َ 

אאאאאאK 



א  MT 

والشدة والتنوين،التعريف بالحركات  

F١E− אאאW 
אWهو الذي تتحرك الشفتان باالنفتاح عند النطق به. 

Wالفاء يف كلمة :® yx tF sù 〈 FאW٧٦E. 

אWهو الذي متيل الشفتان عند النطق به. 

Wكلمة الباء يف  :® ÉΟó¡Î0 〈 FאW١E. 

אWهو الذي تنضم الشفتان عند النطق به. 

Wاهلاء يف كلمة ® Μ çλ m; 〈 FאאW٤١E. 

F٢E− אWهو الذي تثبت الشفتان عند النطق به . 

Wالنون يف كلمة: ® |M ôϑ yè ÷Ρ r& 〈 FאW٧E. 

F٣E− אWطق حرفانًهو الذي يكتب حرفا, وين. 

Wالياء يف كلمة: ® x‚$ −ƒ Î) 〈 FאW٥E. 

F٤E− אWالتصويت. 
אWًاء لفظا ال خطا ووصال ـهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر األسم ً ً

 . ًال وقفا

אW® # Y‘θ çΡ 〈 FאW١٣E.  

אW® 7ì‹ Ïÿ xœ 〈 FאW١E. 

אW® 7π uŠ Ï¹$ tΡ 〈 FאW١٦E. 
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 مقدمة في علم التجويد 
F١E− אאW 

אWهو التأين يف التالوة مع مراعاة مجيع األحكام. 
אWهو توسط القراءة بني التحقيق واحلدر مع مراعاة مجيع األحكام. 

אWة مجيع األحكامالقراءة برسعة مع مراعا. 

F٢E− אW 
Wأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم . 
W أعتصم وأستجري باهللا تعاىل من رش الشيطان الرجيم 

Wواجبة, والدليل قوله تعاىل:  ®  # sŒ Î* sù  |N ù& t s%  tβ# u™ ö à) ø9 $#  õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù  «! $$ Î/ 

z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 $# 〈 FאW٩٨E. 

؟ 
 .ًإذا كانت القراءة جهرا, وكان هناك من يستمع لقراءته)  أ (
 . إذا كانت القراءة بالدور وهو املبتدئ) ب(

 ؟
ًإذا كانت القراءة رسا, أو جهرا, وال يستمع إليه أحد)  أ ( ً. 
 .إذا كانت القراءة بالدور وهو ليس املبتدئ) ب(

F٣E− אW 
Wبسم اهللا الرمحن الرحيم. 
W متربكا ببسم اهللا الرمحن الرحيمكوينأقرأ حال ً . 
Wيتحتم اإلتيان هبا عند االبتداء بأول السورة باستثناء سورة براءة. 



א  NL 

F١E 
אאאWאW 

 .  القرآن يشفع لقارئه−١

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 .  أمهية حتسني الصوت بالقرآن الكريم−٢

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 .  التوحيد واإليامن باهللا رشطان لالنتفاع بالقرآن الكريم−٣

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

אאאWW 
 . ً عرف التجويد لغة واصطالحا−١

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

  من أين يستمد علم التجويد ?−٢

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

  دراسة علم التجويد ?ةغاي  ما−٣

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 اسم حفص وما كنيته, ومكانته, ورواته ?  ما−٤

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 



א NM 

F٢E 
 WWאאא

  ما معنى االستعاذة ? وما حكمها مع ذكر الدليل ?−١

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

  ما معنى البسملة ?−٢

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

  ما حكم البسملة ?−٣

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

  اذكر حالتني للجهر باالستعاذة ?−٤

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

אאאWאW 
 . التحقيق واحلدر−١

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 . املفتوح واملكسور−٢

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 . نارضة وناظرة−٣

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
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 أحكام النون الساكنة والتنوين - ] أ [
 

אא 

א 

א 

אאא 

 حكم النون والميم المشددتين - ] ب [
 
 
 
 



א  NP 

 



א NQ 

 أحكام النون الساكنة والتنوين ] أ [
١−אא 

Wًنون خالية من احلركة تثبت لفظا ورسام, ووصال ووقفا ًً ًF١E. 

אW 
אWأي ساكنة سكون أصيل وليست حمركة حركة ٌّ. 

F١E−W،7 ® :نحوπ uŠ Ï¹$ tΡ 〈 FאW١٦E. 

،نحو: ® # Y‘θ çΡ 〈 FאW١٣E.  

،نحو: ® Zπ yϑ ÷è ÏΡ 〈 FאW٨E.  

)٢(− W،نحو: ® z⎯ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éf ø9 $# 〈 FאW٦E. 

،نحو : ® Èβ Î) óΟ çF ö; s? ö‘ $# 〈 FאW٤E.  

Wًأي تلفظ نونا, وترسم نونا, وال  .عالقة لنا بالتنوين ً

Wأي ساكنة حال الوقف والوصل نحو  ®  ô⎯ tΒ uρ  Ÿ≅ Ïϑ tã  〈 
FW٤٠E ,® ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù 〈 FאW١٠E, ® ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 〈 FאW٤E. 

؟אאאאא 
אאW 

אאWWنحو »ِمن  «إذا كانت يف حرف اجلر ®  z⎯ ÏΒ 

Ïπ ¨Ψ Éf ø9 $# 〈 FאW٦E. 

                                                 
F١Eא®× ÅÇ tFΖ •Β〈FאW٤٤Eא،®tβρ ã ÅÁ tG⊥ tƒ〈FאאW٩٣E،

אW®ô⎯ ÏΒ〈FאW٣٦EK 



א  NR 

אאWWيف غري ذلك, مثال : 

, عند التقائه بكلمة مبتدئة هبمزة وصل فإن »َمن« االسم املوصول −)    أ  (
. اللغة ال تسمح بالتقاء ساكنني, فكان البد من حتريك األول, وهنا حترك بالكرس

⎯Ç ® :نحو ¨Β 3“ y‰ tF ÷δ $# 〈 FאאW١٥E. 

 .» أنـ إن ـعن «:  بعض احلروف نحو−) ب(

⎯Ç  ®  منها بكلمة مبتدئة هبمزة وصل نحوإذا التقى حرف  tã  t⎦⎪ Ï% ©! $#  〈 
FאW٨E, ® Èβ Î) óΟ çF ö; s? ö‘ $# 〈 FאW٤E, فالبد من حتريك األول بالكرس. 

אW أن النون حترك بالكرس إذا أتى بعدها مهزة وصل للتخلص من
 »ِمن«اجلر التقاء الساكنني يف مجيع أحواهلا, يستثنى من ذلك إذا كانت يف حرف 

 . فإهنا حترك بالفتح

 
 
 
 
 
 
 
 
 



א NS 

F١E 
אאאWW 

 .  عرف النون الساكنة−١

ً ما معنى كون النون تثبت لفظا ورسام ?−٢ ً 

אאאWאא 
 ………:  معنى كون النون خالية من احلركة, أي−١

 ……حال ……تكون :  أيًووصالًتثبت وقفا  معنى كون النون −٢

 …… عندما نتكلم عن النون الساكنة, فمعناه أنه العالقة لنا−٣

אאאWאא
K 

 א 

® ρuωŸ ?sγÎΖãθ#( ρuωŸ Brtø“tΡçθ#( 〈 FאW١٣٩E.  مضمومة 

® ΒiÏ⎯z #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t ‘Í`y%Α× ¹|‰y%èθ#( Βt$ ãt≈γy‰ßρ#( #$!© ãt=n‹øµÏ( 〈 
FאאW٢٣E. 

 حمركة بالفتح للتخلص
 من التقاء الساكنني

® Β¨⎯Ç #$δ÷Ft‰y“3 ùs*ÎΡ¯ϑy$ ‰uκöGt‰Ï“ 9ÏΖuø¡ÅµÏ⎯ 〈 FאאW١٥E. KKKKKKKKKKKKKKKKK 

® ρu&rΡFçΝã #${Fãô=nθöβt )Îβ .äΨGçΟ Β•σ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t 〈 FאW١٣٩E. KKKKKKKKKKKKKKKKK 

® .x%Ρçθ#( %s=Î‹ξW ΒiÏ⎯z #$9©‹ø≅È Βt$ ‰uκöfyèãθβt 〈 FאאW١٧E. KKKKKKKKKKKKKKKKK 

® .x‹x≡9Ï7y my)ˆ$ ãt=nŠøΖu$ ΡçΨkÆ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t 〈 FW١٠٣E. KKKKKKKKKKKKKKKKK 
 



א  NT 

F٢E 
W،אאא

אF١EK 
ôÙ ®: قوله تعاىل − Ï ÷z $# uρ y7 yn$ uΖ y_ Ç⎯ yϑ Ï9 y7 yè t7 ¨? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 〈  

FאאW٢١٥E. 

 .  مفتوحة@Aالنون يف 

 ...........................................................النون يف 

ãΝ ®: قوله تعاىل − çFΡ r& uρ tβ öθ n= ôã F{ $# β Î) Ο çGΨ ä. 〈 FאW١٣٩E. 

AãΝالنون يف  çFΡ r& uρ@............... 

 ...........................................................النون يف 

öΝ ®: قوله تعاىل − s9 r& Èβ ù' tƒ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& yì t± øƒ rB öΝ åκ æ5θ è= è% Ì ò2 Ï% Î! «! $# 〈  
FאW١٦E. 

AÈβ النون يف ù' tƒ@ النون: ............... 

 ...........................................................النون يف 

                                                 
F١E،אא،אאא،אא

אאA@אAאא@
،אאאאW 

؟אאא 
WW»واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني«K 



א NU 

٢− א 

אWنون زائدة تلحق آخر االسم وصال وتفارقه رسام ووقفاهو ً ً ً. 

אW 
 .  النون زائدة, أي ليست أصليةمعنى كون

تلحق آخر األسامء, أي ال يكون التنوين يف األفعال سو فعلني أحلق هبام 
 .ًنون التوكيد اخلفيفة ورسمت تنوينا

$ ® :يف قوله تعاىل Jè x ó¡ oΨ s9 Ïπ uŠ Ï¹$ ¨Ζ9 $$ Î/ 〈 FאW١٥E.  

$ ® :وقوله تعاىل ZΡθ ä3 u‹ s9 uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Éó≈ ¢Á9 $# 〈 FW٣٢E. 

 . يسمى بالشبيه بالتنوين, ألن التنوين ال يلحق إال األسامءو

אWW,ًوإنام ينطق نونا ًال يرسم التنوين نونا. 

אWيوقف عيل التنوين الفتح بإبدال التنوين ألف مد :  أي
ء مقداره حركتان, أم تنوين الضم والكرس فيوقف عليه بالسكون عىل غري تا

 .التأنيث

אW ?كيف حيرك التنوين للتخلص من التقاء الساكنني 

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

Wنحو قوله تعاىل: ® ºπ §‹ ÏΡ$ t6 ÷δ u‘ uρ $ yδθ ãã y‰ tG ö/ $# 〈 FאW٢٧E.  

ο< ® :نحو قوله تعاىلWא t“ yϑ —9 ∩⊇∪ “ Ï% ©! $# 〈 FאW١٢E. 

Wنحو قوله تعاىل: ® î‰ ym r& ∩⊇∪ ª! $# 〈 FאW١٢E. 



א  OL 

אאאאאא
אK 

 .  اإلظهار احللقي−١

 : اإلدغام وهو قسامن−٢

אאW بغنة 

אאWبغري غنة. 

 . اإلقالب−٣

 . اإلخفاء احلقيقي−٤

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ: 


 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



א OM 

F١E 
אאאWW 

 .عرف التنوين −١

ً ما معنى كونه نونا زائدة ?−٢ ً 

$ ®ماذا يسمى التنوين يف موضع  −٣ Jè x ó¡ oΨ s9 Ïπ uŠ Ï¹$ ¨Ζ9 $$ Î/ 〈 FאW١٥E.  

אאאWאאW 
 ....................... معنى كون التنوين يلحق آخر األسامء, أي −١

 ..........: ًين تفارقه رسام, أي معنى كون النون املوجودة يف التنو−٢

 ..........: ً معنى كون النون املوجودة يف التنوين تفارقه وقفا, أي−٣

אאאWאאאK 
 . ً التنوين يلحق دائام آخر األسامء−١

W ............................................. 

 .لكرس يف مجيع أحواله حيرك التنوين با−٢

W ............................................. 

 
 



א  ON 

F٢E 
אאא

W 
− ® )Îβ ̈#$!© .x%βt ãt=ÎŠϑ¸$ my3ÅŠϑV$ 〈 FאW١١E. 

WK 
− ® )ÎΤoÎ’ ‘u™ßθΑã #$!« )Î9s‹ö6àΝö dsΗÏŠè·$ #$!©%Ï“ 9sµç… Βã=ùÛ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚÇ 〈  

FאאW١٥٨E.
WאאאK 

− ® ρu)Îβ ̈‘u/−7y δèθu †stø³àçδèΝö 4 )ÎΡ¯µç… my3Å⎧Λî ãt=Î⎧Λ× 〈 FאW٢٥E. 
W …………………………………………………… 

− ® ρuωŸ ƒãàô=nϑßθβt ùsGÏ‹ξ ̧∪®⊆∩ #$ΡàÝö .x‹ø#y ƒtøItçρβt ãt?n’ #$!« 〈 FאW٥٠−٤٩E. 
W …………………………………………………… 

− ® ρu`y%!™u /Î)s=ù=5 Β•ΖÏŠ=A ∪⊂⊂∩ #$Š÷zä=èθδy$ 0Î¡|=n≈Ο5 〈 FW٣٤−٣٣E. 
W …………………………………………………… 

− ® ™y$!™u ΒtWsξ ̧#$9ø)sθöΠã #$!©%Ïƒ⎯z .x‹¤/çθ#( /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ 〈 FאאW١٧٧E. 
W …………………………………………………… 

−  ®  ùs¡|θö∃t  ƒt'ùAÎ’  #$!ª  /Î)sθöΘ5  †ätÏ:™κåΝö  ρu†ätÏ6™θΡtµç…ÿ  &rŒÏ!©'A  ãt?n’  #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t  &rãÏ“¨ο>  ãt?n’ 
t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# 〈 FאW٥٤E. 

W …………………………………………………… 



א OO 

אא 

אW 
Wالوضوح . 

אWإخراج النون الساكنة من خمرجها بغري غنة. 

  لظهور النون عند مالقاة أحد حروف اإلظهارWא

Wألن حروفه الستة خترج من احللق. 

אWالثنايا العليامن طرف اللسان مع أصول : أي. 

Wفباقبدون غنة كاملة التي مقدارها حركتان, أما أصل الغنة:  أي ٍ.  

W اهلمزة واهلاء, والعني واحلاء, والغني واخلاء : ( ستة.( 
 

א 
  

 

® |M ôϑ yè ÷Ρ r& 〈 FאW٧E 

® ÷Λ àι ÷Ψ ÏiΒ 〈 FאW٤١E 

® šχ öθ t↔ ÷Ζ tƒ uρ 〈  
FאW٢٦E

® ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ 〈  

FאW١٧٧E

® ô⎯ ÏΒ 7Š$ yδ 〈  

FאW٣٦E

® ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã 〈  

FW٤٠E

® ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& 〈 FW٢٩E

® $ ·è‹ Ïÿ xœ $ ¸ϑŠ Î= tã 〈  

FאW١٤٨E

® >‹ Í× tΒ öθ tƒ îπ yè Ï±≈ yz 〈  

FאW٢E

 



א  OP 

אW 
يكون ذلك بضغط طرف اللسان يف خمرج النون ثم سحب اللسان برسعة 

 .حتى ال يتولد عن ذلك غنة كاملة, مع مراعاة االحتفاظ بأصل الغنة

אW 
١Wيوضع فوقها رأس حاء صغرية هكذا :»⌠⇑  «. 

٢ Wوالضمتان تني, تكون الفتحتان والكرستان متساوي
 .» {  ـ [   ـ ]† «   :الثانية مقلوبة ويكون رسمهم هكذا

 
  

 
 
 
 
 
 
 



א OQ 

F١E 
אאאWאאW 

 …… بغري…… اإلظهار احللقي هو إخراج النون الساكنة من−١

 ……حروف اإلظهار عددها  −٢

 ……رج من خت ……ً يسمى اإلظهار حلقيا ألن حروفه −٣

 ……بدون …… يف خمرج …… يكون اإلظهار بضغط −٤

אאאWאאאאאK 
 .  ال يكون يف اإلظهار غنة−١

W…………………مقدارها حركتني, ويبقى أصل الغنة  . 

 . يوضع فوق النون املظهرة سكون−٢

W……………………………………………… 

 . لتنوين بالفتح يف اإلظهار بفتحتني متساويتني يكون ا−٣

W……………………………………………… 

 .  يكون التنوين بالضم يف اإلظهار بضمتني متتابعتني−٤

W……………………………………………… 
 



א  OR 

F٢E 
אאאWאאאW 

 

− ® ρuãtΖuMÏ #$9øθâ_ãθνç 9Ï=ù∏y©cÄ #$9ø)sŠ–θΘÏ ( ρu%s‰ô {s%Uš Βt⎯ô qxΗu≅Ÿ ßà=ùϑV$ 〈 FW١١١E 

Wنون مفتوحة ال حكم فيها . 

Wساكنة أتى بعدها حرف احلاء, واحلاء من حروف اإلظهار احللقىنون  

− ® ρuΒt$ ?èΖÏ)àθ#( ΒÏ⎯ô zyö9 ùs*Îχ  #$!© /ÎµÏ⎯ æt=ÎŠΟí 〈 FאW٢٧٣E.  

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
WKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

−  ®  ρu#$!%©≡2ÅÌ⎪⎥š  #$!©  .xVÏZ#  ρu#$!%©≡2Åt≡NÏ  &rãt‰£  #$!ª  ;mλçΜ  Β¨óøÏtοZ  ρu&r_ô·# 
ãtàÏ‹ϑV$ 〈 FאאW٣٥E. 

אאW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
אW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

−  ®  #$Š÷ùsìô  /Î$$9©LÉ©  δÏ‘}  &rmô¡|⎯ß  ùs*ÎŒs#  #$!©%Ï“  /t÷Ζu7y  ρu/t÷Ζuµç…  ãt‰y≡ρuο×  .x(rΡ¯µç…  ρu<Í’; 
myϑÏŠΟÒ 〈 FW٣٤E. 

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

− ® )Îχ #$9³eÅ÷8x 9sàÝ=ùΟí ãtàÏŠΟÒ 〈 FW١٣E. 

W KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
 



א OS 

F٣E 
א אאWאא     א   

אW 
− ® $ tΒ uρ (#θ à) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz  χ Î* sù ©! $# ⎯ Ïµ Î/ íΟŠ Î= tæ 〈 FאW٢٧٣EF١E.  

W W نون ساكنة أتى بعدها حرف اخلاء واخلاء من حروف
  .اإلظهار احللقي

− ® $ yϑ ¯Ρ Î) © y´ øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã 3(# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9 $# 〈 FW٢٨E. 
W…………………………………………………… 

− ® $ ¨Β àá Ï ù= tƒ ⎯ ÏΒ @Α öθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰ s9 ë=‹ Ï% u‘ Ó‰Š ÏG tã 〈 FW١٨E. 
W…………………………………………………… 

− ® y7 ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã 〈 FאW٤E. 
W…………………………………………………… 

− ® !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 〈 FאW٧E. 
W…………………………………………………… 

− ® ⎯ tΒ uρ È, −G tƒ ©! $# ≅ yè øg s† … ã& ©! % [` t øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø% ã— ö tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡ tF øt s† 〈  

FאW٢−٣E.
W…………………………………………………… 

− ® ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù y—$ sù # ·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïà tã 〈 FאאW٧١E. 
W…………………………………………………… 

 

                                                 
F١EW؟אא WאאK 



א  OT 

א 
WWاإلدخال والدمج. 

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

W يرملون«جمموعة يف قوهلم«. 

אW ,إذا كان احلرفان متامثلني يدغم األول يف الثاين مبارشة
  .W٥٢Eא⇑Ω∨Σ∫:†Ω↑ΠςΤ⇓≈ F… :نحو

ٍن أو التنوين إىل حرف مماثل للثاين ثم أدغمت وإذا كانا غري ذلك قلبت النو
⎯…  :مثال ذلك ÏΒ@Α# uρ≈  FאW١١E   يكون اإلدغام بقلب النون إىل واو فتصري

 .»َّموال«:  ثم تدغم يف التي بعدها, فتصري»مو وال«

W 
FEWWينمو: جمموعة يف قوهلم. 

אא 
  

א 

ال يأيت اإلدغام 
 من كلمة

…⇑Ω∨Σ∫:†Ω↑ΠςΤ⇓≈ FאW٥٢E. 
…⎯ ÏΒ@Α# uρ≈ FאW١١E. 

…⇑ΨΘ∨Ψ>ŸΩ♥ΘΩ∨≈ FאW٥E. 

…ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⌠⎡ΤΩÿβ◊Ω∧Ψ∅†Πς⇓≈ FאW٨E.
…χ®⎡Σ–Σ⎝ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⌠⎡ΤΩÿ≈ FאW٨E. 

…% [`# u Å % [`$ ¨δ uρ≈ FאW١٣E. 

 



א OU 

−אאW 

دنيا, قنوان, صنوان, بنيان, وذلك ألنه لو أدغم :  نحو:   ال يكون يف كلمة−١
َّالتبس باملضاعف, فيصري الكلمة ديا, وصوان, وهو ما يؤدي إىل توهم اختالف  َّ

ًترصيف الكلمة, ويسمى إظهارا مطلقا ًF١E . 

FEאW 
Wرل: (عة يف قوهلم الالم, والراء جممو.( 

אא 
  

א 

ال يأيت اإلدغام 
 من كلمة

…⇑ΨΘ∨ð∠γΤΘΤŠΘΩ⁄≈ FאW٣٦KE 

…⇑Ω∨⎯ψΠς√≈ FW٢١KE 
…χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜∅χψ∼ΨšΘΩ⁄≈ FאאW٥EK 

﴿Zω$ tΒ# ´‰ t7 —9﴾ FאW٦KE 

אW 
١Wن« : ً تكون معراة متاما هكذا «. 

٢  W ,تكون الفتحتان متتابعتني وكذلك الكرستان
 .» χ ــ ξـ  ـا_«  : والضمتان متواليتان, ويكون رسمها هكذا

٣   W إدغام النون يف ًيكون عليه شدة دائام سو
َّشدة لعدم متام اإلدغام بسبب بقاء الغنةالواو والياء ال يوضع فوقهام  َ. 

 
                                                 

F١E   א    א W®  ⎯#⇑Ω∨  ξ⊄…Ω⁄  ≈  FאW٢٧E ،
אאאאאK 



א  PL 

F١E 
אאאWאאK 

 ………………:  اإلدغام لغة هو−١

بحيث   …………ً اإلدغام اصطالحا هو إدخال النون الساكنة يف حرف −٢
 ……يصريان 

 ………… وبغري غنة …………… حروف اإلدغام بغنة هي −٣

  يف النون مبارشة ………… اإلدغام مبارشة بدمج  يطبق−٤

 .  ثم إدغامها يف الياء………… إىل……… يطبق اإلدغام مع الياء بـ حتويل−٥

אאאWאאאK 
 . حروف اإلدغام ستة−١

W ................................................................ 

 .يت اإلدغام من كلمة ومن كلمتني يأ−٢

W ................................................................ 

 .  يكون التنوين بالكرس يف اإلدغام بكرستني متساويتني−٣

W ................................................................ 

 
 
 



א PM 

F٢E 
אאאWW 

  ما شكل النون الساكنة يف حالة اإلدغام ? −١

W ................................................................ 

 ما احلروف التي ال يوضع فوقها شدة يف حالة اإلدغام ?  −٢

W ................................................................ 

אאאWאאאאאW 
 

א א א 
)يرملون(حروفه ستة  حروفه  

يكون من كلمة ومن كلمتني  وجوده
  قد يغن وقد ال يغن الغنة

 تظهر النون مبارشة  التطبيق

   عالمته يف املصحف

 



א  PN 

F٣E 
W 

 

− ﴿ð♦⎯∼Τς√−Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς®χ∃∫π⎠ΤΩ→Ω⎡Σ∑Ω⎝Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅…Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅…﴾ FאW١١EF١E. 

− ﴿υ⎠ΩΤ⊇†Ω•ΩΩΤ⌠¬Σ™ΣŠ⎡Σ⇒ΤΣ–Ξ⇑Ω∅Ξ⊗γ–†ð∝Ω∧<√≅…Ω⇐⎡Σ∅⎯ŸΩΤÿ⌠¬Σ™ΘΩΤŠΩ⁄†_ΤΤΤ⊇⌠⎡ΤΩ†_⊕Ω∧ð≡Ω⎝≈  
FאW١٦E.

− ﴿‚Ωð∠ΣΤ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤ⇓∃†_Τ∈πƒΨ⁄Σ⇑⎯™ΠςΤ⇓%ð∠ΣΤ∈Σƒ⌠≤ΤΩΤ⇓≈ FW١٣٢E. 

− ﴿ð∠Ψ√.Ω′Σ™π∝ΩΤ⊇ϑðΨ/≅…Ψ©∼ΨΤπ⎣ΣΤÿ⇑Ω∨&Σ∫:†φΤΤ↑ΩΤÿΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ε⊗γ♠.Ω⎝}ψ∼Ψ∏Ω∅≈ FאW٥٤E. 

− ﴿⇑Ω∨Ω⎝Ω⊄⎡ΣΤÿΘΩ˜Σ→−Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇Σ¬Σ∑φ⎦⎡Σ™Ψ∏πΤ⊃Σ∧<√≅…≈ FאW٩E. 

− ﴿⇑Ρ∇Ω<√Ω⎝⌠¬Ρ∇⇒ΠΨ∨β◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ…Ω⇐⎡Σ∅⎯ŸΩΤÿ⎠ς√ΞΜ…Ξ⁄⎯κΤΩ<√≅…≈ FאW١٠٤E. 

− ﴿Ν…⎝ΣŸΩ–Ω⎝Ω⎝†Ω∨Ν…⎡Ρ∏Ψ∧Ω∅%…_≤Ψ∂†Ωš‚ΩΩ⎝〉ψΨ∏πℵ≠ΩΤÿð∠ΘΣΤŠΩ⁄…_ŸΩšςΚ…≈ FאW٤٩E. 

− ﴿Ω⇑Ψ∨Ω⎝Ξ♣†ΠςΤ⇒√≅…⇑Ω∨〉©ΨŸΗΤΩ•ΣÿℑϑðΨ/≅…Ξ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨΤŠξψ<∏Ψ∅≈ FאW٣E. 

− ﴿Ω⇑Ψ∨Ω⎝Ξ♣†Πς⇒√≅…⇑Ω∨〉ŸΣ‰⎯⊕ΩΤÿΩϑð/≅…υ⎠ς∏Ω∅∃ξ∩⌠≤Ωš≈ FאW١١E. 

− ﴿…ς′ΞΜ…Ω⎝ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ∧Σ<√ςΚ†Ω♠†_Τ⊕ΗΤΩΤΩ∨φΥ⇔Σ∑⎡ΣΤ∏ΛΩΤΤΤ⎯♥ΩΤ⊇⇑Ψ∨Ψ∫:…Ω⁄Ω⎝ξ&‡†Ψ•Ψš≈ FאאW٥٣E. 
− ﴿⇑Ω∨Ω⎝⌠¬ΠΨℵ≠Ω⊕ΣΤÿγŒΗΤΩ∨Σ≤ΣšϑðΨ/≅…Ω⎡Σ™ΩΤ⊇β⁄⎯κΤΩΙΣ©ςΠΤ√ΩŸ⇒Ψ∅Ψ%©ΨΘΤŠΩ⁄≈ FאW٣٠E. 
− ﴿†Ω⇒<∏ΣΤ∈Σ⁄†Ω⇒ΗΤΤΩÿ⎠ΨΤ⇓⎡Ρ®…_ ⌠≤ΤΩŠ†[∧ΗΤς∏Ω♠Ω⎝υϖ⎠ς∏Ω∅ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ…≈ FאW٦٩E. 
− ﴿ω ö≅ yè øg rB yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t yz# u™ y‰ ãè ø) tG sù $ YΒθ ãΒ õ‹ tΒ Zωρ ä‹ øƒ ¤Χ≈ FאאW٢٢E. 

                                                 
F١EW١אאאאאK 



א PO 

F٤E 
،W 

− ﴿ϑγ‡Ω⁄πˆΩ∑⎠Ψ√⇑Ψ∨ð∠⇓ΣŸΠς√_◊ΘΩΤΤÿΘΞ⁄Ρ′[∃◊Ω‰ΤΤΘΨ∼ς≡≈ FאW٣٨EF١E. 

− ﴿⇑ΘΩ∨⎯⊗Ω⊃πΤ↑ΩÿΖ◊Ω⊕ΗΤΩ⊃Ω→⊥◊Ω⇒Ω♥Ωš⇑Ρ∇ΩÿΙΣ©Πς√τˆ∼Ψ±ΩΤ⇓∃†Ω™⎯⇒ΤΨΘ∨≈ FאW٨٥E. 

− ﴿Ν…⎝Σ≤Σ{<′≅…Ω⎝ϑðΩ/≅……_⁄κΨ‘ς®⎯ψΡ∇Πς∏Ω⊕Πς√Ω⇐⎡Σ™Ψπ∏⊃ΤΣΤ≈ FאW١٠E. 

− ﴿⎯⎡ς∏ΩΤ⊇Ν…⎡ΣΤ∈ΩŸΩ″Ωϑð/≅…Ω⇐†ς∇ς√…_⁄⎯κΤΩ⎯ψΣ™ςΠ√≈ FW٢١E. 

− ﴿β©†Ω–Ξ⁄‚Πς⌠¬Ξ™∼Ξ™<∏ΣΤβ〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ‚ΩΩ⎝ε⊗⎯Τ∼ΩΤŠ⇑Ω∅Ξ≤<®Ψ′ϑðΨ/≅…Ψζ†ΩΤ∈ΞΜ…Ω⎝Ψ〈λ⎡ς∏ϑð±√≅…≈ FאW٣٧E. 

− ﴿⇑Ω∨Ω⎝⎯¬ςΠ√πˆΣΤΩΤÿð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇Σ¬Σ∑Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…≈ FאאW١١E. 

− ﴿‚ΩΩ⎝⎯™Ω⊕⎯ð⎨µ–ℑ†Ω⇒ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈⊥ν„Ψ⎜∅Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫≈ FאW١٠E. 

− ﴿ð∠Ψ√.ς′β⁄⎯κΤΩð⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√Ω⇐⎝ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ©⎯–Ω⎝ϑðΨ∃/≅…≈ FאW٣٨E. 

− ﴿†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄‚Ω†Ω⇒<∏Ω⊕⎨µð⎯–⊥◊Ω⇒ΤΤ⎯ΨΤ⊇ð⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς®⌠≤Ψ⊃<⎜∅≅…Ω⎝†Ω⇒ς√:∃†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄≈ FאW٥E. 

− ﴿‚ΩΩ⎝Ν…⎡ΣΤ∏φΤΤΤΤ⊕Τ⎯•ΤΩΩϑð/≅…⊥◊φΤΤ∂⌠≤Σ∅⌠¬Σ|Ψ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΚς‚ΨΠ≈ FאW٢٢٤E. 

− ﴿⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝⌠¬ΣΤ⎯⁄ΩιðΤ″Ω⎡Σ™ς√β⁄⎯κΤΩφ⇔ΤÿΨ⁄ΨιΗΤφΥΤ±Τ∏ΨΠ√≈ FאW١٢٦E. 

− ﴿ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ΣŸΤΘΨΤÿΩ⎣ΣΤÿ−Ψ®Ξ≤π±Ω⇒ΨŠ⇑Ω∨%Σ∫:†Ω↑Ωÿ≈ FאW١٣E.  

− ﴿:†Ω∧ΠςΤ∏Ρ®Ν…⎝ΣŸΩΤ∈⎯⎝ςΚ……_⁄†ΩΤ⇓γ‡⌠≤Ω™<∏ΨΠ√†Ω∑ςΚ†Ω⊃<≡ςΚ…&ϑðΣ/≅…≈ FאW٦٤E.  

− ﴿ð©Ω∞⇓Κς†ΩΤ⊇ϑðΣ/≅…ΙΣ©ΩΩ⇒∼Ψ|Ω♠Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ΙΣ®ΩŸΥφΤΤΤΤΤÿΚς…Ω⎝ξ ⎡Σ⇒Σ•ΨŠ⎯¬Πς√†φΤΤΤ∑⎯⎝Ω≤ΩΤ≈ FאW٤٠E. 

                                                 
F١EאWאאK 



א  PP 

א 
WWالتحويل .  

אWالنون أو التنوين إىل ميم خمفاة عند الباء مع بقاء الغنة حتويل . 

Wحرف واحد وهو الباء. 

א W ًيكون بإطباق الشفتني مع بقاء فرجة يسرية جدا تكاد
 .الشفتني تنطبق فيها عىل الراجح, وتضبط بالتلقي مع بقاء الغنة

אW 
W قائمة, هكذا يوضع فوقها ميم : »?⇐«. 

Wيرسم حركة والثانية ميام قائمة هكذا ً: »  †?ΤΩ_Ψ>_=Σ« 

א 
אא 

  
א 

﴿¬Σ™⎯Λ⎤Ψ‰?Τ⇓Κς…≈ FאW٣٣E 

﴿⎠ΨΤ⇓⎡ΛΣΤΤΨ‰?Τ⇓Κς…≈ FאW٣١E

﴿πϒΨ‰?Τ⇓≅†ΩΤ⊇≈ FאW٥٨E 

﴿?⇐Κς…ð∉Ξ⁄⎡ΣΤŠ≈ FאW٨E

﴿?⇑Ψ∨ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ≈ FאW٢٦E

﴿ΘΩ⇐ΩϒΩΤ‰?⇒Σ∼ς√≈ FאW٤E 

﴿=Σ⊗∼Ψ∧Ω♠ε⁄κΨ±ΩΤŠ≈ FאW١E

﴿†?ΤΩΛΤΤϖΤ∼Ψ⇒Ω∑†Ω∧ΨŠ≈ FאW١٩E 

﴿=Σψ∼Ψ∏Ω∅†Ω∧ΨŠ≈ FאW٤١E 

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ : 

א
K  אאא

K 



א PQ 

F١E 
אאאWאאW 

 ………………:  هوً اإلقالب لغة−١

 ………………ً اإلقالب اصطالحا هو حتويل النون الساكنة والتنوين إىل −٢
 .………………عند 

 مع ………ً صغرية جدا تضبط بـ………………… يطبق اإلقالب بإجياد −٣
  .…………بقاء

  .……… والثانية …………يرسم :  شكل التنوين يف اإلقالب−٤

אאאW؟אאא 
 

 א א 
)الباء ( حرف واحد وهو   حروفه
يأيت من كلمة ومن كلمتني وجوده  

 تلزم فيه الغنة  الغنة

  ال يشدد التشديد

  تظهر النون مبارشة التطبيق

 
 
 
 



א  PR 

F٢E 
אW 

 

−  ﴿⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝†ΩΤ⇒⎯‰ΩΩ{ℑΞ⁄⎡ΣŠΘΩ∞√≅…?⇑Ψ∨ΨŸ⎯⊕ΩΤŠΞ≤Τ⎯{ΠΨϒ√≅…Υφ⎦Κς…ΚΚς‚⎮≅…ð≥⎯⁄†ΤΤΩ™Ρ’Ξ≤ΩΤÿð⎟Ψ †φΤΤ‰Ψ∅

φ⎦⎡Σ™Ψ∏ΗΤΥφ±√≅…≈ FאW١٠٥E F١E. 
−  ﴿ð∪ΩΤ∏ΩΩΤ⊇?⇑Ψ∨⌠¬Ψ∑ΨŸ⎯⊕ΩΤŠε∪<∏ΩΝ…⎡Σ∅†Ω∂ςΚ…Ω〈λ⎡ΩΤ∏ϑð±√≅…Ν…⎡Σ⊕Ω‰ΤΠςΤ≅…Ω⎝γ∃‹.Ω⎡Ω™ϑðΤ↑<√≅…ð∩⌠⎡Ω♥ΩΤ⊇

Ω⇐⌠⎡Ω⊆<∏ΩΤÿ†⊥ΘΤ∼ΩΤ⎜∅≈ FW٥٩E. 
− ﴿Σ∫:ϑð„ΨςΚΚς‚⎮≅…Ψ>ϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡ΩΤÿ⎯ψΣ™〉∝⎯⊕ΩΤŠ∴×⎯⊕Ω‰Ψ√Θδ⎝ΣŸΩ∅‚ΠςΜΞ…φ⎦κΨ⊆ΠςΣ∧<√≅…≈ FאW٦٧E. 
− ﴿⇑Ω∧ΩΤ⊇φ‡†ΩΤ?⇑Ψ∨ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ−Ψ©Ψ∧<∏〉ℵ≡ð˜ς∏π″ςΚ…Ω⎝Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ϑðΩ/≅…〉‡⎡ΣΩΤÿ%Ψ©⎯∼ς∏Ω∅≈ FאW٣٩E. 
−  ﴿ϑðψΡ’Υφ⎦ΜΞ…ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ð⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ν…⎝Σ≤Ω–†Ω∑?⇑Ψ∨ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ†Ω∨Ν…⎡Σ⇒ΨΣΤ⊇ϑðψΡ’Ν…⎝ΣŸφΤΤΤΤ™ΗΤΩΤ–ϖΝ…⎝Σ⁄ΩιΩ″Ω⎝

Υφ⎦ΜΞ…ð∠ΘΩΤŠΩ⁄?⇑Ψ∨†Ω∑ΨŸ⎯⊕ΩΤŠχ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕ς√χψ∼ΨšΘΩ⁄≈ FאW١١٠E. 
−  ﴿†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇Ν…⎡Σ♥ΩΤ⇓†Ω∨Ν…⎝Σ≤ΠΨ{Σ′,−Ψ©ΨŠ†ΩΤ⇒⌠Τ∼Ω•⇓Κς…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…φ⎦⌠⎡Ω™⎯⇒ΩΤÿΞ⇑Ω∅Ψ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅…†ΩΤ⇓πϒΩςΚ…Ω⎝

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ν…⎡Σ∧ΩΤ∏ςℵ≡Ψ>‡…ΩϒΩΤ⊕ΨŠΨ>♦∼ΛΨΤΤΩΤŠ†Ω∧ΨŠΝ…⎡ΣΤ⇓†ς®φ⎦⎡Σ⊆〉♥πΤ⊃ΩΤÿ≈ FאאW١٦٥E. 

− ﴿$ ¨Β⎯ ÏΒ>π −/ !# yŠω Î)uθ èδ8‹ Ï{# u™!$ pκ ÉJ uŠ Ï¹$ uΖ Î/4¨β Î)’ În1 u‘4’ n? tã:Þ≡ u ÅÀ8Λ⎧ É) tG ó¡ •Β≈ FW٥٦E. 

                                                 
F١EW؟אאאWWA@K 



א PS 

אאא 
Wالسرت  . 

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

W ًمخسة عرش حرفا(باقي احلروف اهلجائية وهي.( 

علمنا فيام سبق أن حروف اإلظهار ستة, واإلدغام ستة, واإلقالب حرف 
 . ًثالثة عرش حرفا: واحد; فيكون العدد

אW,ًفيكون املتبقي مخسة عرش حرفا ثامن وعرشون. 

ِمجعها العالمة اجلمزوري يف قوله ُ َ ُ َ : 

  א א  
       א

 . ويؤخذ من كل كلمة أول حرف منها
א א א א א א 
ٌشخص الصاد ِصف َ  الزاي ِزد الشني
 الفاء ِيف القاف َقد الذال َذا
َثنا َسام الثاء َ َتقى السني َ  التاء ُ
 الضاد ْضع الدال ُدم الكاف َكم
ًطيبا اجليم جاد  الظاء ًظاملا الطاء َ

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



א  PT 

אא 
 

  א 
 ص

 
 ذ

  
 ث

  
 ك
  
 ج

  
 ش
  د
 ق
  
 س
  د
 د
  
 ط

  

﴿…_⁄⎡Σ±⇒Ω∨≈ 

FאאW٣٣E
﴿Ω⁄Ψϒ⇒Σ∼ΨΠ√≈ 

FאW٢E
﴿…[⁄⎡ΣΤ‘⇒ΤΘΩ∨≈ 

FאW٢٣E
﴿φ⎦⎡ΣΤ‘Ρ∇Ω⇒ÿ≈ 

FאW٥٠E
﴿⎠ΨΘ•ΩΤ⇒ΣΤ⇓≈ 

FW٧٢E
﴿φ⎦⎡ΣΛΤΤΨ↑⇒Σ∧<√≅…≈ 

FאאW٧٢E
﴿πˆΨ∏Ω⊆⇒ΩΤÿ≈ 

FאW١٤٤E
﴿φ⎦⎡Ρ∏Ψ♥⇒ΩΤÿ≈ 

FאW٩٦E
﴿ΩŸ⇒Ψ∅≈ 

FאW٧E
﴿Ω⇐⎡Σ⊆Ψ≠⇒ΩΤÿ≈ 

FאW٣٥E

﴿⇐Κς…⌠¬Σ{⎝ΠΡŸφ″≈ 

FאW٢E
﴿⇔ΩΘ∨ð…′≈ 

FאW١١E
﴿⇑Ψ∨ξ〈Ω≤Ω∧ς’≈ 

FאW٢٥E
﴿⎯ψΡ∇⇒Ψ∨≈ 

FאW٩E
﴿⇑Ω∨ƒ∫:†ΤΤΩ–≈ 

FאW٨٩E
﴿⇑Ω∧Ψ√ƒ∫:†Ω→≈ 

FאW٢٨E
﴿⇑Ψ∨Σ™⎯‰ΤΩΤ∈≈ 

FאW٢E
﴿⇑Ψ∨Ψ∫;⎡ΤΤΣ♠≈ 

FאW٥٩E
﴿⇑Ψ∨Ξ⇐⎝Σ ≈ 

FאW٦E
﴿⇑Ψ∨γŒΗΤΩ‰ΘΨΤ∼ς≡≈ 

FW٨١E

﴿†_Τµ⎪µšΨ⁄…_≤Ω″⌠≤Ω″≈ 
FW١٦E

﴿&†_Τ∅…Ω≤γ♠ð∠Ψυ√ς′≈ 
FW٤٤E

﴿_∫:†ΤΩ∨†_Τ–†ΤΠς•ς’≈ 
FאW١٤E

﴿×− ø— Í‘ uρÒΟƒ Ì Ÿ2≈ 
FW٤E

﴿χ⁄⎯ιð±ΩΤ⊇∃β™∼Ψ∧Ω–≈ 

FW١٨E
﴿χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕ς√ε⁄⎡Ρ∇Ω→≈ 

FW٣٤E
﴿†_ΤΤ⇒Ω∧ΩΤ’⎯&„∼Ψ∏ΩΤ∈≈ 

FאW٤٤E
﴿ξ‹.ΩŸΨ‰ΗΤΩΤ∅ξŒΗΤΩΤ™ΞΜ⎤Η;ΗΤΤΩ♠≈

FאW٥E
﴿β⇐…Ω⎡⎯⇒ΤΨ∈β◊Ω∼Ψ⇓…Ω ≈ 

FאW٩٩E
﴿†_ΤΤŠ…Ω≤Ω→…[⁄⎡Σ™ð≡≈ 

FאW٢١E



א PU 

  א 
 ز

  
 ف

  د

 ت
  
 ض

  د

 ظ

﴿Ω⇐κΨΤ√Ω∞⇒Σ∨≈ 

FאW١٢٤E
﴿Ξ↔⎡Σ⊃⇒Ω∧<√≅…≈ 

FאW٥E
﴿Ω⇐⎝Σ≤Ψ±Ω⇒ΩΤÿ≈ 

FאאW٩٣E
﴿ξ ⎡〉∝⇒ΘΩ∨≈ 

FאאW٢٩E
﴿Ω⇐⎝Σ≤〉ℵ≠⇒Ωÿ≈ 

FאW١٧E

﴿⇑Ω∧ΩΤ⊇Κς…Ω⇑ΨΘΤÿΣƒ≈ 

FW٨E
﴿⇑ΨΘ∨Ξ™π∝ΩΤ⊇≈ 

FאW٢٩E
﴿⇑Ω∨ð‡†ΩΤ≈ 

FW٦٠E
﴿⇑ΘΩ∨ΘΩ™ΤΩ∂≈ 

FאW١٠٥E
﴿⇑Ω∨&ΩψΨ∏Ρℵ≡≈ 

FאW١٤٨E

﴿†_♥πΤ⊃ΩΤ⇓Ω=◊ΘΩΤ∼Ψ{Ωƒ≈ 

FאW٧٤E
﴿…_ŸΨ∏ΗΤΩ&†φΤΤΤ™∼Ψ⊇≈ 

FאW٦٣E
﴿τŒΗΤΠς⇒Ω–⎟Ξ≤⎯•ΩΤ≈ 

FאW١١E
﴿…_ŸΨ•π♥Ω∨…_⁄…Ω≤Ψ∂≈ 

FאW١٠٧E
﴿ϑ_„Ψℵ≡⏐„∼Ψ∏ςℵ≡≈ 

FאW٥٧E

  
ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ : 

אא
 

 אאאא
 

 



א  QL 

אאW 
 ثم مزج النون أو يكون اإلخفاء بتقريب اللسان من خمرج حرف اإلخفاء,

 .التنوين بصوت احلرف املخفى مع الغنة

 . إذا أتى بعدها مرققF٢E إذا أتى بعدها مفخم, وترقيقهاF١Eمع مالحظة تفخيم الغنة

ذلكWإخفاء النون مع حرف الذال يف قوله :  ﴿⇔ΩΘ∨ð…′≈FאW١١E. 
حظة الغنة, يكون بتقريب اللسان من حرف الذال بدون إلصاق اللسان, مع مال

 .وترقيق الغنة ملجيء حرف مرقق بعد النون

ذلكW  إخفاء النون مع حرف الظاء يف قوله: ﴿Ω⇐⎝Σ≤〉ℵ≠⇒Ωÿ≈FאW١٧E. 

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

אW 
− Wن« : ًتكون معراة متاما هكذا «. 

−   W  ,تكون الفتحتان متتابعتني وكذلك الكرستان
 .» χ ــ ξـ  ـا_ «  : والضمتان متواليتان, ويكون رسمهم هكذا

 
  

                                                 
F١EאWא،אא،אאאK 
F٢EאW،א،אא،אאא

אאאאאK 



א QM 

F١E 
אאאWאאW 

 ………………:  هوً اإلخفاء لغة−١

مع   ……عىل صفة بني ……ً اإلخفاء اصطالحا هو النطق بالنون الساكنة و −٢
 ……وعدم ……مراعاة 

 ………… عدد حروف اإلخفاء −٣

  …… تفخم الغنة يف اإلخفاء احلقيقي إذا أتى بعدها −٤

אאאWאאאW 
 .  اإلخفاء يأيت من كلمة−١

W ………………………………………… 

 .  يكون التنوين بالكرس يف اإلخفاء بكرستني متساويتني−٢

W ………………………………………… 

 . يطبق اإلخفاء احلقيقي بتقريب اللسان من احلرف الذي يليه−٣

W ………………………………………… 

 .  تكون النون الساكنة يف حالة اإلخفاء معراة−٤

W ………………………………………… 
 
 
 



א  QN 

F٢E 
אאאWאאW 

  ملاذا مل يوضع فوق حروف اإلخفاء شدة ? −١

Wألنه ليس هناك إدغام . 

  أين يكون اللسان عند إخفاء النون مع الطاء ? − ٢

W ………………………………………… 

 ً ما سبب تسمية اإلخفاء حقيقيا ? − ٣

W ………………………………………… 

אאאWאאאW 
 

א א א 
   )يرملون ( حروفه ستة  حروفه

يأيت من كلمة ومن كلمتني   وجوده
    الغنة

   التطبيق
 

 النون الرسم

 
 التنوين

 مثل اإلدغام تكون معراة

 



א QO 

F٣E 
אאW 

− ﴿ΘΩ⇐ΜΞ…Ωϑð/≅…‚Ωϑ〉ˆΨ™ΣΤÿΘΩ™Ρ®ξ©†ΩΤ⎯ο〉ξ⁄⎡ΣΩΤ⊇≈ FW١٨E. 

W  ْخم ٍتالُ ٍ فخورَ ُ تنوين أتى بعده حرف الفاء, والفاء من حروف :  َ
 اإلخفاء احلقيقي

− ﴿†Ω∨Ω⎝Ν…⎡ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ⌠⇑Ψ∨ξ⁄⎯κΤΩΥφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ϑðΩ/≅…−Ψ©ΨŠ}ψ∼Ψ∏Ω∅≈ FאW٢٧٣E. 

W …………………………………………………… 

− ﴿†ΩΘ∨Ρ↵÷Ψ⊃<∏ΩΤÿ⇑Ψ∨]©⌠⎡ΩΤ∈‚ΠςΜΞ…Ψ©⎯ΤÿΩŸς√δˆ∼Ψ∈Ω⁄χŸ∼ΨΩ∅≈ FW١٨E F١E. 

W …………………………………………………… 
−  ﴿⌠⊗ΩΤ⊇⎯ ≅…⎠ΨΠς√≅†ΨΤŠΩ⎠Ψ∑Σ⇑Ω♥⎯šΚς……ς′ΜΞ†ΩΤ⊇⎟ΨϒΠς√≅…ð∠ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠΙΣ©ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠΩ⎝β〈Ω⎝.ΩŸΩ∅ΙΣ©ΤΠςΤ⇓Κς†Ω®Θδ⎠Ψ√Ω⎝

χψ∼Ψ∧Ωš≈ FW٣٤E. 

W …………………………………………………… 

− ﴿:†Ω∨Ω⎝Σ¬Ρ∇Η⎤ΩΤ…ƒ∫Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅…Σ®⎝ΣϒΣΩΤ⊇†Ω∨Ω⎝⌠¬Ρ∇Η⎤Ω™ΩΤ⇓Σ©ΤΤ⎯⇒Ω∅&Ν…⎡Σ™Ω⇓≅†ΩΤ⊇≈FאW٧E. 

W …………………………………………………… 

− ﴿†ΘΩ∨⇑Ψ∨]◊ΤΘΩΤŠ:…Ω ‚ΠςΜΞ…Ω⎡Σ∑=ΣϒΨ…ƒ∫&:†Ω™ΨΩ∼γ″†Ω⇒ΨŠ≈ FW٥٦E. 

W …………………………………………………… 

− ﴿†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇Ν…⎡Σ♥ΩΤ⇓†Ω∨Ν…⎝Σ≤ΠΨ{Σ′,−Ψ©ΨŠ†ΩΤ⇒⌠Τ∼Ω•⇓Κς…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…φ⎦⌠⎡Ω™⎯⇒ΩΤÿΞ⇑Ω∅Ψ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅…≈  
FאאW١٦٥E.  

                                                 
F١EW؟אא WWA@K 



א  QP 

F٤E 
אאא

F١EW 

− ﴿ΘΩ⇐ΜΞ…Ωϑð/≅…‚Ωϑ〉ˆΨ™ΣΤÿΘΩ™Ρ®ξ©†ΩΤ⎯ο〉ξ⁄⎡ΣΩΤ⊇≈ FW١٨E. 
− ﴿π×Σ∝<⎜∅≅…Ω⎝⇑Ψ∨&ð∠ΨΤ⌠⎡ΤΩ″≈ FW١٩E. 
− ﴿ΘΩ⇐ΜΞ…φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅…ΩŸ⇒Ψ∅ϑðΨ/≅…%〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ⎮≅…≈ FאW١٩E. 

− ﴿†Ω∨Ω⎝〉Œ⎯⊆ς∏ΤΩΘΩ⇑Ψ•<√≅…ð♦⇓‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝‚ΠςΜΞ…Ψ⇐⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕Ω∼Ψ√≈ FאאW٥٦E. 
− ﴿⇑ς√Ν…⎡Ρ√†Ω⇒ΩΤΘΩ⁄Ψι<√≅…υ⎠ΠςΩšΝ…⎡Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ†ΘΩ∧ΘΨ∨&φ⎦⎡ΘΣ‰Ψ™ΣΤ≈ FאW٩٢E. 
− ﴿†Ω∅ΩŸΩΤ⊇,ΙΣ©ΤΘΩΤŠΩ⁄⎠ΤΠΨΤ⇓ςΚ…τ‡⎡ΣΤ∏πΤ⎜⊕Ω∨⌠≤Ψ±Ω⇓≅†ΩΤ⊇≈ FאW١٠E. 

− ﴿™ΣΤ∈Ω⎝ϑγ‡ΘΩ⁄⎠Ψ⇒<√Ξ∞⇓ςΚ…‚⊥Ω∞⇒Σ∨†_{Ω⁄†ΩΤ‰ΣΘ∨ðŒ⇓ςΚ…Ω⎝Σ⁄⎯κΤΩΩ⇐κΨΤ√Ξ∞⇒Σ∧<√≅…≈ FאW٢٩E. 

− ﴿〉ˆΩ♥⎯µ⎪µðšςΚ…Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅…⇐Κς…ð∉Ω≤⎯Σÿ⎟[ŸΣ♠ ≈FאW٣٦E. 

− ﴿Ω⋅⌠⎡ΤΩΤÿ‚ΩΣ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿβ©†Ω∨‚ΩΩ⎝Ω⇐⎡ΣΤ⇒ΩΤŠ ≈FאאW٨٨E. 

− ﴿ΘΩ⇐ΜΞ…⎯ψΡ∇Ω∨Ω≤⎯{ςΚ…ΩŸ⇒Ψ∅ϑðΨ/≅…&⎯¬Ρ∇Η⎤Ω⊆πΤΤςΚ…ΘΩ⇐ΜΞ…Ω©Πς∏√≅…δ¬∼Ψ∏Ω∅χ⁄κΨ‰Ω≈ FאאW١٣E. 

− ﴿†ΩΤ⇒⌠Τ∼Ωµ⎧–ςΚ…Ω⎝φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…⎡Σ⇓†Ω{Ω⎝φ⎦⎡Σ⊆ΠςΩΤÿ ≈FאW٥٣E. 

− ﴿⇐ΜΞ…Ν…⎝Σ≤Σ±⇒ΩΤϑðΩ/≅…⎯¬Σ{⌠≤〉±⇒ΩÿπŒΘΨΤ‰ΩΤ‘ΣÿΩ⎝⎯ψΡ∇Ω∨…ΩŸ<∈ςΚ…≈ FW٧E. 
− ﴿ð∠Ψ√.ςϒς®†ϑΤΖ⊆Ωš†Ω⇒Τ⎯∼ς∏Ω∅Ξ”⇒ΣΤ⇓Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…≈ FW١٠٣E. 

 

                                                 
F١EWאאאKWAא@K 



א QQ 

 مراجعة عامة على أحكام النون الساكنة والتنوين

F١E 
אאW 

−  ﴿‚ΩΩ⎝ˆΩΤπΤΤ⎜⊕ΩΤÿ¬Ρ∇Σ∝⎯⊕ΘΩΤŠ&†[∝⎯⊕ΩΤŠϑ〉ˆΨµ⎪µ〉šςΚ…⎯ψΣ{ΣŸΩšΚς…⇐Κς…Ω™Σ{<Κ†ΩΤÿΩ¬ΤΤ⎯™ς√Ψ©∼ΨΚς…†_ΤΤ⎯∼Ω∨

&Σ®⎡Σ∧ΣΤ⎯∑Ξ≤ς∇ΩΤ⊇≈ FאאW١٢E F١E.  

ً إظهارا حلقيا−١ ً:  Wبعضا أحيب ُّ ْ َِ ُ ًَ. 

 ……………………………………W  :ً إدغاما بغنة−٢

ً إخفاء حقيقيا−٣ ً :  W…………………………………… 

− ﴿Νϖ…⎡Σ∅Ξ⁄†φΤΤΤ♠Ω⎝υ⎠ς√ΞΜ…〈Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ω∨ω⇑ΨΘ∨⌠¬Σ|ΨΘΤŠΘΩ⁄≈ FאW١٣٣E. 

ًإظهارا حلقيا −١ ً:  W…………………………………… 

 ……………………………………W  : ًإدغاما بغنة −٢

 ……………………………………W  :ًإدغاما بغري غنة −٣

−  ﴿†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇Ν…⎡Σ♥ΩΤ⇓†Ω∨Ν…⎝Σ≤ΠΨ{Σ′,−Ψ©ΨŠ†ΩΤ⇒⌠Τ∼Ω•⇓Κς…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…φφ⇔ ⌠⎡Ω™⎯⇒Ω Τÿ   Ξ⇑Ω∅Ψ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅…†ΩΤ⇓πϒΩςΚ…Ω⎝

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ν…⎡Σ∧ΩΤ∏ςℵ≡Ψ>‡…ΩϒΩΤ⊕ΨŠΨ>♦∼ΛΨΤΤΩΤŠ†Ω∧ΨŠΝ…⎡ΣΤ⇓†ς®φφ⇔ ⎡Σ⊆〉♥πΤ⊃ΩΤÿ≈ FאאW١٦٥E. 

ًإظهارا حلقيا −١ ً:  W…………………………………… 

 ……………………………………W    : ًإقالبا −٢

                                                 
F١EWאאא؟אאK 



א  QR 

F٢E 
אאW 

−  ﴿‚ΩΩ⎝Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ⇑Ω∧Ψ√Σ™ΤΤΩπΤ⊆ΣΤÿℑΞ™∼Ψ‰φΤΤ♠ϑðΨ/≅…&=Σ‹.Ω⎡⎯∨Κς…⎯™ΩΤŠχ∫:†ΩΤ∼⎯šςΚ…⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝‚Πς

φ⎦⎝Σ≤Σ⊕πΤ↑ΩΤ≈ FאW١٥٤E F١E. 

ًإظهارا حلقيا −١ ً:  W…………………………………… 

 ……………………………………W  : ًإدغاما بغنة −٢

 ……………………………………W   :ًإقالبا −٣

−  ﴿ ⌠¬Σ⇒Ρ® Ω⁄⎯κΤΩ ]◊ΤΤΠς∨ΡΚ… πŒΩ–Ξ≤πΤΤΡΚ… Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ Ω⇐⎝Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ φ⎦⌠⎡ΤΩ™⎯⇒ΩΤΩ⎝ Ξ⇑Ω∅

Ξ≤Ω|⇒Σ∧<√≅…≈ FאW١١٠E. 

ًإظهارا حلقيا −١ ً:  W…………………………………… 

 ……………………………………W  : اًإخفاء حقيقي −٢

 .ال يوجد :ج   :ًإقالبا −٣

− ﴿Ω⋅⌠⎡ΩΤÿΣŸΨ•ΩΤΘΣ™Σ{ω♦πΤ⊃ΩΤ⇓†ΘΩ∨πŒς∏Ψ∧Ω∅π⇑Ψ∨ξ⁄⎯κΤΩ…_≤ΤφΤ∝ο⎯ϑ〉š†Ω∨Ω⎝πŒς∏Ψ∧Ω∅⇑Ψ∨ξ∫;⎡ΤΤΣ♠≈  

FאW٣٠E. 

ًظهارا حلقياإ −١ ً:  W…………………………………… 

 ……………………………………W : ًإدغاما وبني نوعه −٢

                                                 
F١EWאWA@K 



א QS 

F٣E 
١JאאאW 

 

א א אא 
  يرملون حروفه

 عند احلرف  تطبيقه

  يأيت من كلمتني وجوده

 غنةيلزم فيه ال  الغنة

  يلزم فيه التشديد التشديد
 

٢JאאאאאW 
 

א אא אא 
  ) خ  غ, ح, ع, , هـ ء, (:ستة هي حروفه

   تطبيقه

   وجوده

   الغنة

 مثل اإلظهار احللقي ال يشدد التشديد

 



א  QT 

F٤E 
אאאWאFEאFE 

 

FE FE 
 حروف اإلظهار مخسة عرش

 حروف اإلدغام بغنة اثنان

 حروف اإلخفاء احلقيقي أربعة

 أحكام النون الساكنة والتنوين ستة

 حروف اإلدغام بغري غنة أربعة
 

אאאWאFEא
אFEאאK 

 

 FE  FE 
 اإلخفاء احلقيقي ٣ َّال يأيت إال من كلمة ١

 اإلقالب  َّال يأيت إال من كلمتني ٢

 اإلدغام بغنة  يأيت من كلمة أو كلمتني ٣

 اإلدغام بغري غنة   

 يتاإلظهار املطلق ال يأ   



א QU 

F٥E 
אFEאאFE

אאK 
 

 FE  FE 
 اإلخفاء احلقيقي ٢ فيه تشديد ١

 اإلقالب  ليس فيه تشديد ٢

 اإلدغام بغنة   

 اإلدغام بغري غنة   

 اإلظهار احللقي   

 ظهار املطلقاإل   
 

אFEאאFE
אאK 

 

 FE  FE 
 اإلخفاء احلقيقي ١ يلزم فيه غنة ١

 اإلقالب   ليس فيه غنة ٢

 اإلدغام  بعضه فيه غنة وبعضه ليس فيه غنة ٣ 

 اإلظهار احللقي   

 املطلقاإلظهار    
 



א  RL 

 حكم النون والميم المشددتين ]ب[
אWصوت لذيذ مركب يف جسم النون وامليم ال عمل للسان فيه  . 

אWاخليشوم  . 

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

אאא 
 

א   
النون املشددة ﴿ ♦πΤΤ⊃ΤΠς⇒√≅†ΨŠ Ψ◊Ω∨…ΘΩ⎡Πς∏√≅… ≈ FאW٢E ﴿ ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ≈ FאW٢E

ΘΩ∧Ψ∨Ω⎝ ⌠¬Σ™ΗΤΩ⇒Τ<∈Ωƒ† ﴿ امليم املشددة Ω⁄ ≈ FאW٣E ﴿ ϑðψΡ’ Ω⇐†ς® ≈ FאW١٧E 

אאW ليس بالبطيء غلقه   أواإلصبعحركتان, واحلركة مقدار فتح 
 . وال بالرسيع

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ : 

א
 

 א
 

 



א RM 

F١E 
אאאWאאW 

  عرف الغنة, وما حكمها ?−١

  ما خمرج الغنة, وما مقدارها ? −٢

אאאWאW 
 

− ﴿ ‚ΩΩ⎝ ⌠≤ΤΘΨ⊕Ω±ΣΤ Ω∉ΠςŸΩ Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ ≈ FW١٨E.  ِللناس«النون املوجودة يف كلمة َّ ِ«. 

− ﴿ ϑðψΡΤ’ ⎯ψΡ∇ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⋅⌠⎡ΤΩÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… φ⎦⎡ΣΤ‘Ω⊕⎯‰ΤΣΤ ≈ FאW١٦E F١E.  
− ﴿ ΘΩ¬Ρ’ ΘΩ⇐ΜΞ… †Ω⇒Τ⎯∼ς∏Ω∅ ¬Σ™ΩŠ†φΤ♥Ψš ≈ FאW٢٦E. 
− ﴿ ⌠⇑Ω∧ΨΤ√Ω⎝ ð∩†Ω Ω⋅†ΩΤ⊆Ω∨ −Ψ©ΞΘΤŠΩ⁄ Ξ⇐†ΩΤΠς⇒ΤΩ– ≈ FאW٤٦E. 

−  ﴿  †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ  〉♣†Πς⇒√≅…  ΘΩ⇐ΜΞ…  ΩŸ⎯∅Ω⎝  ϑðΨ/≅…  Θβ∃⊂Ωš  ð„ΤΩΤ⊇  Σ¬Σ|ΠςΤ⇓ΘΩ≤Σ⎜⊕ΩΤ  Σ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅…  ∃†ΩΤ∼⎯⇓ϑ〉Ÿ√≅…  ‚ΩΩ⎝ 

¬Σ|ΠςΤ⇓ΘΩ≤Σ⎜⊕ΩΤÿ Ψϑð/≅†ΨΤŠ Σ⁄⎝Σ≤Ω⎜⊕<√≅… ≈ FW٥E. 
− ﴿ ϑðψΡ’ ΘΩ⇑ΣΤ∏ΩΛΤΤπΤ♥Σς√ ]ϒΜΞ⎤Ω∨⌠⎡ΤΩÿ Ξ⇑Ω∅ γψΤ∼Ψ⊕Πς⇒√≅… ≈ FאW٨E. 
− ﴿ †ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ ðψ∼ΨΩΤ∼<√≅… ð„ΤΩΤ⊇ ⌠≤ΤΩ™πΤ⊆Ω ≈ FאW٩E. 
− ﴿ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… υ⎠Ω⊃ð≠π″≅… Σ¬Ρ∇ς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… ð„ΩΤ⊇ ΘΩ⇑ΣΤ⎡Σ∧ΩΤ ‚ΠςΜΞ… ψΣ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨  ﴾ FאW١٣٢E.
− ﴿ ⎯™ΣΤ∈ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ⇑ς√ ⎠ΨΤ⇓Ω⁄κΨ•Σÿ Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… βŸΤΩΤšςΚ… ⌠⇑ς√Ω⎝ ΩŸΨ–ςΚ… ⇑Ψ∨ −Ψ©ΤΤΨΤ⇓⎝Σ  …[ŸΩ™Ω<∏Σ∨ ≈  

FאW٢٢E.
 

                                                 
F١EW١−؟א؟−٢אאא 



א  RN 



א RO 

 
 

 
אא 

 

 أحكَام المِيمِ الساكنِة
 

אאK 
אאK 
אאK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



א  RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



א RQ 

 أحكام الميم الساكنة
Wهي امليم التي ال حركة هلا, وتكون ثابتة وصال ووقفا ً ً. 

אWأي ساكنة يف الوصل والوقف:  ال حركة هلا . 

 . وليست حمركة للتخلص من التقاء الساكنني

אאאאאW 
 .W٧٤EאΣ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ≈ F ﴿  حترك بالضم يف ميم اجلمع, نحو−١

 .W٧٠EאΜΞ… Ξ¬ς∏⎯⊕Ωÿ ϑðΣ/≅… ≈ F⇐ ﴿  حترك بالكرس يف األفعال, نحو−٢

 .W٥٠EאΨζΚς… Νϖ…⎡ΣŠ†ΩΤ⎯⁄≅… ≈ F ﴿ واحلروف, نحو

 ≈  …√:ϖψΤ  ﴿ حترك بالفتح يف موضع واحد يف سورة آل عمران عند وصل −٣
  ≈ …≅√>⊇ϖψΤ:√… (1) ϑðΣ/≅… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ∑ ϑ〉⎠Ω™<√≅… Σ⋅⎡ΘΣΤ∼Ω ﴿ :بلفظ اجلاللة, من قوله تعاىل

FאW٢−١E. 

WאK 
 . اإلخفاء الشفوي−١

 . اإلدغام املثلني الصغري−٢

 . اإلظهار الشفوي−٣

 
 
 
 



א  RR 

F١E 
אאא W       א א  

W 
− ﴿ ð•.Ω≤γ″ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… ðŒ⎯∧Ω⊕⎯Τ⇓Κς… ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ≈ FאW٧E. 

W ساكنة سكون أصيل»أنعمت« امليم يف  . 

− ﴿ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Σ™ΘΨ∨ΘΩ∞Σ∧<√≅… (1) ΨψΣΤ∈ Ω™Τ⎯∼Πς√≅… ≈ FאW١J٢E. 

W امليم يف… ΨψΣΤ∈ Ω™Τ⎯∼Πς√≅… ≈ ………… 

− ﴿ ⌠¬Σ™Πς⇓ΞΜ… Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{ φ⎦⎡Σ∅Ξ≤ΗΤΩ♥ΣΤÿ ℑ γ‹ΗΩ⁄⎯κΩ<√≅… ≈ FאW٩٠E. 

W ………………………………………… 

− ﴿ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… &†Θ⊥Τ⊆Ωš ≈ FאW٤E. 

W ………………………………………… 

− ﴿ ⎯¬Σ⇓ςΚ…ƒ∫ ϑ〉ŸΩ→Κς… †[Τ⊆<∏Ω ΨζΚς… &Σ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… †Ω™Η⎤ΩΤ⇒ΩŠ ≈ FאW٢٧E. 

W ………………………………………… 

− ﴿ ⎯¬ς√Κς… Ξ⇐Κ<†Ωÿ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⇐Κς… Ω⊗Ω↑⎯⎨µð ⎯¬Σ™ΣŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ Ξ≤πΤ{ΨϒΨ√ϑðΨ/≅… ≈ FאW١٦E. 

W ………………………………………… 

− ﴿ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ⇒Ξ™ΩΤ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓Ω∞⎯™ΩΤ Σ¬Σ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⌠⎡ς∏⎯∅ςΚ‚⎮≅… ⇐ΜΞ… ψΣ⇒Ρ® Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣ΘΣ∨ ≈ FאW١٣٩E. 

W ………………………………………… 
 



א RS 

اإلخــفاء الشفوي 
WWالسرت . 

אW سرت امليم الساكنة عند الباء مع مراعاة الغنة الكاملة وعدم ُ َ
 . التشديد

W الباء«حرف واحد هو« . 

W وسرتها عند الباء إلخفاء امليم الساكنة. 

Wمن الشفتني ألن امليم والباء خمرجهام. 

Wال يكون إال من كلمتني . 

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

Wن احلركة والسكونبتعرية امليم الساكنة م . 

אא 
אא א  

﴿ tΠ öθ tƒΝ èδ(tβρ ã— Ì≈ t/ ≈ FW١٦E. 

﴿ β Î)Ν åκ ®5 u‘öΝ Íκ Í5 ≈ FאW١١E.  

﴿ ⇑Ω∨Ω⎝ ¬Ψ±ΩΤ⎯⊕ΩΤÿ Ψϑð/≅†ΨŠ ≈FאW١٠١E. 

﴿ ¬Σ∑Ω⎝ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅†ΨŠ ≈ FאאW٤٥E. 

 الباء امليم الساكنة

﴿ φ⎦⎯⎡Ω↑µ⎪µ⎯ð ¬Σ™ΘΩΤŠΩ⁄ γˆ⎯∼ΤΩ⎜⊕<√≅†ΨŠ ≈  FאW٤٩E.
 



א  RT 

F١E 
אאאWאאK 

 …………………:  هوً اإلخفاء لغة−١

امليم الساكنة عند الباء مع مراعاة   ………  ً اإلخفاء الشفوي اصطالحا هو−٢
………………………………  

 ………………… لـ ًميته إخفاء تس−٣

 …………………ا لـ ً تسميته شفوي−٤

אאאWאאאK 
 . بإبقاء فرجة بني الشفتني يكون اإلخفاء الشفوي −١

Wبإبقاء فرجة بني الشفتني صغرية جدا تضبط بالتلقي ً. 

 . يأيت اإلخفاء الشفوي من كلمة ومن كلمتني−٢

W ………………………………………… 

 . عالمة رسم امليم املخفاة يف املصحف تعريتها من السكون −٣

W ………………………………………… 
 
 
 
 
 



א RU 

F٢E 
אאאWW 

− ﴿ ⎯ϒΣ ⌠⇑Ψ∨ ⌠¬Ξ™Ψ√.Ω⎡⎯∨Κς… ⊥◊ΩΤ∈ðŸΩ″ ⌠¬Σ∑Σ≤ΘΞ™ς≠ΣΤ ¬Ξ™∼ΠΨ{Ω∞ΣΤΩ⎝ †Ω™ΨŠ ≈ FאW١٠٣EF١E. 

− ﴿ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω Ν…⎡Ρ∏Ψ≠⎯‰ΣΤ ¬Ρ∇ΨΗΤΩΤ∈ΩŸΩ″ ϑΞ⇑Ω∧<√≅†ΨŠ υ⎫ς′ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ≈ FאW٢٦٤E.
− ﴿ Υφ⇔ΤΩÿΞ∞⎯•ΩΤ⇒ς√Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ϖΝ…⎝Σ⁄ΩιΤΩ″ ψΣ∑Ω≤⎯–Κς… Ξ⇑Ω♥⎯šςΚ†ΨŠ †Ω∨ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{ φ⎦⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ ≈  

FאW٩٦E.
− ﴿ ⎟Ω≤ΩΤΩ⎝ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… υ⎫Ω≤ΗΤς∇Σ♠ †Ω∨Ω⎝ ¬Σ∑ υ⎫Ω≤ΗΤΤς∇Σ♥ΨΤŠ ≈ FאW٢E. 
− ﴿ ⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ ¬Σ™ΗΤΩΤ⇓<ϒΩςΚ… γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅†ΨŠ †Ω∧ΩΤ⊇ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς∇ΩπΤ♠≅… ⌠¬Ξ™ΘΨΤŠΩ≤Ψ√ †Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∅ΘΩ≤Ω∝ΩΩΤÿ ≈  

FאW٧٦E.
− ﴿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φ⎦⎯⎡Ω↑µ⎪µ⎯ð ¬Σ™ΘΩΤŠΩ⁄ γˆ⎯∼ΤΩ⎜⊕<√≅†ΨŠ ¬Σ∑Ω⎝ φ⇔ΨΘ∨ Ψ◊Ω∅†ΥφΤΤ♥√≅… φ⎦⎡Σ⊆Ψ⊃πΤ↑Σ∨ ≈  

FאW٤٩E.
− ﴿ ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ †Ω∧ΨΤŠ &⌠¬ΣΤ⎯⁄ΩιΩ″ Ω¬⎯⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ⎠Ω‰πΤ⊆Σ∅ Ψ⁄…ΠςŸ√≅… ≈ FאW٢٤E. 
− ﴿ †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ⎠Πς⊇Ω⎡ΤΣÿ Ω⇐⎝Σ⁄ΨιΗΤϑð±√≅… ¬Σ∑Ω≤⎯–Κς… Ψ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ ξ‡†φ♥Ψš ≈ FאW١٠E. 

− ﴿ ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ …_⁄κΨ‘ς® Ω⇐⎡ΠΡ∏Ψ∝Σ∼ΤΠς√ ψΞ™ΜΞ⎥:…ƒ⎡⎯∑ςΚ†ΨŠ Ψ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ ∴%¬<∏Ψ∅ ≈ FאW١١٩E. 

− ﴿ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… Σ¬Σ™ΣΤ⎯ΤÿΩ∞Ω– Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅… †Ω∧ΨŠ ϖΝ…⎝Σ⁄ΩιΩ″ ⌠¬Σ™ΠςΤ⇓Κς… Σ¬Σ∑ Ω⇐⎝Σ∞ΜΞ⎥:†Ω⊃<√≅… ≈ FאW١١١E. 

−  ﴿  ¬Ρ∇⎯š≅†ΤΩΤ⊇  Ω⇐⎯κΤΩŠ  Ξ♣†Πς⇒√≅…  ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ  ‚ΩΩ⎝  Ξ⊗ΤΨ‰ΘΩΤΩΤ  υ⎫Ω⎡Ω™<√≅…  ð∠Πς∏Ψ∝Σ∼ΤΩΤ⊇  ⇑Ω∅  Ξ™∼Ξ‰φΤΤ♠ 

ϑðΨ&/≅… ≈ FW٢٦E. 

− ﴿ ‚ΩΩ⎝ Ψ Σ≤π≠ΩΤ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ∅⎯ŸΤΩÿ ψΣ™ΘΩΤŠΩ⁄ Ψ〈λ⎝ΩŸΩ⎜⊕<√≅†ΨŠ ϑγ⎠Ψ↑Ω⊕<√≅…Ω⎝ ≈ FאW٥٢E. 

− ﴿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ⎯ψς√Ω⎝ Ν…;⎡ΤΤΣ♥Ψ‰<∏ΩΤÿ ψΣ™Ω⇒ΤΗΤΩ∧ÿΞΜ… ]ψ<∏Ρℵ≠ΨŠ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬Σ™ς√ Σ⇑⎯∨ςΚ‚⎮≅… ≈  
FאW٨٢E.

 

                                                 
F١EW١−؟אאK 



א  SL 

إدغام المثلين الصغير 
W 

Wالدمج, واإلدخال . 

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

W  امليم«حرف واحد هو«. 

W 
 .ألنه بني حرفني متامثلني

 Wא
دغام, ألنه بني ساكن ومتحرك, فتدمج امليم لقلة األعامل أثناء عملية اإل

 . الساكنة يف املتحركة مبارشة, مع الغنة

אאW 
 

אא אא W 

﴿ ¬Σ™ς√ †ΘΩ∨ φ⎦⎝Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ≈ FאW٣٤E. امليم املتحركة امليم الساكنة 

﴿ ⋅Κς… ⌠⇑ΘΩ∨ ð♦ΘΩ♠Κς… ΙΣ©Ω⇒ΗΤΩΤ∼⎯⇒ΣΤŠ ≈ FאW١٠٩E.
אWتكون امليم األوىل معراة, والثانية مشددة . 

 



א SM 

F١E 
אאאWאאW 

 ………………:  اإلدغام لغة هو−١

 ……يكونان  ……يف حرف ……ً اإلدغام املثلني الصغري اصطالحا هو إدخال −٢

 …………ام املتامثلني ألنه  يسمى إدغ−٣

 …………ً يسمى اإلدغام صغريا ألنه −٤

אאאWאאאK 
 . يأيت اإلدغام من كلمة ومن كلمتني−١

W ………………………………………… 
 .  عالمة رسم امليم املدغمة يف املصحف تعريتها من السكون−٢

W ………………………………………… 
 

אאאWW 
 אאא אאא
 قسم بغنة وقسم بغري غنة ……………… الغنة

 ……………… ال يأيت إال من كلمتني وجوده

 ……………… ……………… حروفه

 ……………… ……………… عالمته

 



א  SN 

F٢E 
אאאWW 

− ﴿ :†Ω∨Ω⎝ ψΣπΤ⊆Ω⊃⇓Κς… ⇑ΨΘ∨ ξ∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ™ΩΤ⊇ Ι∃Σ©Σ⊃Ψ∏⎯µ⎪µ〉 Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⁄⎯κΤΩ Ω⇐κΨ∈Ψƒ .ΘΩ≤√≅… ≈ FW٣٩E F١E. 

− ﴿ (#θ à) ®? $#©! $#(#ρ â‘ sŒ uρ$ tΒu’ Å+ t/z⎯ ÏΒ(# #θ t/ Ìh9 $#β Î)Ο çFΖ ä.t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ≈ FאW٢٧٨E. 
− ﴿ Ν…;⎝ΠΡ≤Ψ⊃ΩΤ⊇ ⎠ς√ΞΜ… ∃ϑðΨ/≅… ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ψΡ∇ς√ Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨ χ≤ÿΨϒΩ⇓ β⇐κΨ‰ΘΣ∨ ≈ FאאW٥٠E. 

− ﴿ ⎯™Ω∑ ⎯ψΡ∇ΠΡ√Σ ςΚ… υ⎠ς∏Ω∅ ω〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ ψΡ∇∼Ψ•⇒ΣΤ ⌠⇑ΨΘ∨ ]‡…ΩϒΩ∅ ω¬∼Ψ√Κς… ≈ FאW١٠E. 
− ﴿ 〉Œ<∏Σ⊆ΩΤ⊇ Ν…⎝Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅… ⎯¬Ρ∇ΘΩŠð⁄ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… φ⎦†ς® …_⁄†Πς⊃ΩΤ⎜∅ ≈ FW١٠J١٢E. 
− ﴿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φ⎦⎯⎡Ω↑µ⎪µ⎯ð ¬Σ™ΘΩΤŠΩ⁄ γˆ⎯∼ΤΩ⎜⊕<√≅†ΨŠ ¬Σ∑Ω⎝ φ⇔ΨΘ∨ Ψ◊Ω∅†ΥφΤΤ♥√≅… φ⎦⎡Σ⊆Ψ⊃πΤ↑Σ∨ ≈  

FאW٤٩E.
− ﴿ :†Ω∧ΩΤ⊇ ¬Σ∼ΨΤ⎝ΡΚ… ⇑ΨΘ∨ ξ∫π⎠ΤΩ→ Σ⊗ΗΤΩΤΩ∧ΩΤ⊇ Ψ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… ∃†ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… †Ω∨Ω⎝ ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… β⁄⎯κΤΩ υ⎠Ω⊆⎯ΤŠςΚ…Ω⎝ ≈ 

FאW٣٦E.
− ﴿ †Ω∨Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ ⇑ΨΘ∨ ξ◊Ω∧⎯⊕ΨΠΤ⇓ ð⇑Ψ∧ΩΤ⊇ ϑðΨ∃/≅… ≈ FאW٥٣E. 

−  ﴿  …ς′ΞΜ…Ω⎝  ϑð♦Ω∨  ð♣†ΠςΤ⇒√≅…  Θβ≤ΤΣ∂  Ν…⌠⎡Ω∅Ω   ¬Σ™ΘΩΤŠΩ⁄  Ω⇐γκ‰∼Ψ⇒ΘΣ∨  Ψ©⎯∼Τς√ΜΞ…  ϑðψΡ’  :…Ω′ΞΜ…  ψΣ™Ω∈…ς′ςΚ…  Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨  Ζ◊Ω∧⎯šΩ⁄ 

…ς′ΞΜ… χ⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇ ¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ ⌠¬Ξ™ΘΨΤŠΩ≤ΨΤŠ Ω⇐⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΤΣÿ ≈ FאW٣٣E. 

−  ﴿  †ΘΩ∧ΘΨ∨  ⎯¬Ξ™ΨΗΤΩΤΛΤΤΤ;∼Ψ≠Ω  Ν…⎡ΣΤ∈Ξ≤πΤ⎜∅ΡΚ…  Ν…⎡ΣΤ∏Ψ⎯ ΡΚ†ΩΤ⊇  …_⁄†ΩΤ⇓  ⎯ψς∏ΩΤ⊇  Ν…⎝ΣŸΨ•Ωÿ  ¬Σ™ς√  ⇑ΨΘ∨  Ξ⇐⎝Σ   ϑðΨ/≅… 

…_⁄†Ω±⇓ςΚ… ≈ FW٢٥E. 

−  ﴿ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ⇒Ξ™ΩΤ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓Ω∞⎯™ΩΤ Σ¬Σ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⌠⎡ς∏⎯∅ςΚ‚⎮≅… ⇐ΜΞ… ψΣ⇒Ρ® Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣ΘΣ∨ ≈  FאW١٣٩E.
 

                                                 
F١EW١−אאאKאאK 



א SO 

اإلظهـار الشفوي 
WWالوضوح والكشف . 

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

Wباقي احلروف اهلجائية وهي الستة والعرشون  . 

Wألن امليم املظهرة خترج من الشفتني  . 

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

Wيوضع فوق امليم الساكنة املظهرة رأس حاء صغرية . 

אW 
 

א   

 اهلمزة

 الثاء

 الدال

﴿ Σ⇐†ΛΩΤΤ⎯∧Πςℵ≠√≅… ≈ FאW٣٩E. 

﴿ ψΡ∇ς∏ΗΤΩΤ‘⎯∨ςΚ… ≈ FW٣٨E. 

﴿ ¬Ρ∇ΗΤΩΤ⇓⎯ ΩŸ⎯∨ςΚ…Ω⎝ ≈ FאאW٦E.

﴿ ⌠¬Σ|ΘΣΤÿΚς… Σ⇑Ω♥⎯šΚς… ≈ FW٧E. 

﴿ ℑ ⌠¬Σ{Ξ⁄…Ω  Ω◊Ω‘ΗΤΩΤ∏ΩΤ’ ≈ FW٦٥E.
﴿ ⎯¬Ρ∇ς√ ⎯ψΡ∇Σ⇒ÿΨ  ≈ FאW٦E. 

WאאW 

 .W٩٨EאΣ|Πς⇓ΜΞ… †Ω∨Ω⎝ ≈ F¬⎯ ﴿ : عند الواو الحتاد املخرج نحو−١

 .W١٣EאΣ™ΠςΤ⇓ΞΜ… δ◊ΩΤ∼⌠ΤΨΤ⊇ ≈ F¬⌠ ﴿:  عند الفاء لقرب املخرج, نحو−٢



א  SP 

F١E 
אאאWאאW 

 …… بغري…… اإلظهار الشفوي هو إخراج امليم الساكنة من−١

 ………………حروف اإلظهار الشفوي عددها  −٢

 ……خترج من  ……ً شفويا ألن  يسمى اإلظهار−٣

 ………… يكون اإلظهار الشفوي بضغط الشفتني بدون−٤

אאאWאאאK 
 . يوضع فوق النون املظهرة سكون−١

Wرأس حاء صغرية . 

 .  ال يكون يف اإلظهار غنة−٢

W ……………………………… 

 ., الحتاد املخرج ينبغي احلذر من إخفاء امليم عند الواو−٣

W ……………………………… 

 . ينبغي مالحظة أصل الغنة عند نطق اإلظهار الشفوي−٤ 

W ……………………………… 
 



א SQ 

F٢E 
אאאWW 

 

− ﴿ ⎯ϒΣ ⌠⇑Ψ∨ ⌠¬Ξ™Ψ√.Ω⎡⎯∨Κς… ⊥◊ΩΤ∈ðŸΩ″ ⌠¬Σ∑Σ≤ΘΞ™ς≠ΣΤ ¬Ξ™∼ΠΨ{Ω∞ΣΤΩ⎝ †Ω™ΨŠ ≈ FאW١٠٣EF١E. 

− ﴿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣŸΩ™ΗΤΩ– †ΩΤ⇒∼Ψ⊇ ⌠¬Σ™Πς⇒ΩÿΨŸ⎯™ΩΤ⇒ς√ &†ΩΤ⇒ς∏Σ‰ΤΣ♠ ≈ FאW٦٩E. 

− ﴿ 〉Œ<∏Σ⊆ΩΤ⊇ Ν…⎝Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅… ⎯¬Ρ∇ΘΩŠð⁄ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… φ⎦†ς® …_⁄†Πς⊃ΩΤ⎜∅ ≈ FW١٠E. 

− ﴿ ‚ΩΩ⎝ Ξ←⎯∧ΩΤ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ∃†[ΤΤšΩ≤Ω∨ ≈ FW١٨E. 
− ﴿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯ΤΩ⊕ΩΤ‰ΠςΤ≅…Ω⎝ ¬Σ™ΣΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Σ′ ∴⇑ΗΤΩ∧ÿΞΜ†ΨŠ †Ω⇒πΤ⊆Ω™<√Κς… ⎯¬Ξ™ΨŠ ⎯¬Σ™ΩΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Ρ′ ≈  

FאW٢١E
− ﴿ †Ω™⎯⇒Ψ∨ ⌠¬Ρ∇ΗΤΤΩ⇒Τ<⊆ς∏Ω †φΤΤ™∼Ψ⊇Ω⎝ ⌠¬Σ{ΣŸ∼Ψ⊕ΣΤ⇓ †Ω™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⌠¬Ρ∇Σ–Ξ≤⎯ΣΤ⇓ Ζ〈Ω⁄†ΩΤ υ⎫Ω≤⎯ΚΡ… ≈  

FW٥٥E.
− ﴿ ¬Σ™ΣΤ⊇Ξ≤⎯⊕ΩΤ ⌠¬Σ™ΗΤΩ∧∼Ψ♥ΨŠ ‚Ω φ⎦⎡ΣΤ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤÿ ð♣†Πς⇒√≅… %†_ΤΤ⊇†φΤΤ™<√ΜΞ… ≈ FאW٢٧٣E. 
− ﴿ φ⎦⎝Σ≤ΨΤ’⎯⎣ΣΤÿΩ⎝ υϖ⎠ς∏Ω∅ ⌠¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… ⌠⎡ς√Ω⎝ Ω⇐†ς® ⌠¬Ξ™ΨŠ &β◊φΤ″†ð±ΩΤ ≈ FאW٩E. 

− ﴿ øŒ Î) uρšχ ©Œ r' s?öΝ ä3 š/ u‘⎦ È⌡ s9óΟ è? ö x6 x©öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒ Î— V{ ≈ FאW٧E. 

− ﴿ Ν…⎡Ρ∏φΤΤΤΤπ⊕⊇≅…Ω⎝ Ω⁄⎯κΤΩ<√≅… ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ™ΨΤ∏πΤ⊃Σ ≈ FאW٧٧E. 

− ﴿ †Ω∨ ⎯ψΡ∇Ω|ς∏Ω♠ ℑ Ω≤Ω⊆Ω♠ (42) Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ ⎯ψς√ 〉∠ΩΤ⇓ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΠΨ∏ΤΩ±Σ∧<√≅… ≈FאW٤٣−٤٢E.
− ﴿ ⎯ψΣ™Πς⇒ΩÿΞ∞⎯•Ω⇒ς√Ω⎝ ¬Σ∑Ω≤⎯–Κς… Ξ⇑Ω♥⎯šςΚ†ΨŠ †Ω∨ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ ≈ FאW٩٧E. 

 

                                                 
F١EW١−אאאאא אא؟K 



א  SR 

 متنوعة حول الميم الساكنة أنشطة 

F١E 
 

אאאWאאאW 
 .ال يأيت إال من كلمتني W  . اإلخفاء الشفوي−١

 ……………………… W . إدغام املثلني الصغري−٢

 ……………………… W   . اإلظهار الشفوي−٣
 

אאאWW 
 ……………………… W   .  إخفاء شفوي−١

 ……………………… W . ٍ إظهار شفوي من كلمة−٢

 ……………………… W  .  إدغام مثلني صغري−٣

 .ٍ موضع ينبغي احلذر من إخفاء امليم عنده الحتاد املخرج−٤

 .ٍ ميم حركت بالكرس للتخلص من التقاء الساكنني−٥
 

אאאWא؟ 
  إدغام املثلني الصغري, واإلخفاء الشفوي من حيث التشديد ?−١

  اإلظهار احللقي والشفوي من حيث التسمية ?−٢

  ?ة اإلخفاء الشفوي واحلقيقي من حيث التسمي−٣



א SS 

F٢E 
אאW 

 

−  ﴿  ⎯⎡ς√Ω⎝  ΘΩ⇐Κς…  Ω™ΤΤ⎯∑ςΚ…  ϖυ⎫Ω≤Σ⊆<√≅…  Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫  Ν…⌠⎡ΤΩ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝  †Ω⇒π™ΩΩ⊃ς√  ¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅  ξŒΗΤΤΩ{Ω≤ΤΩŠ  Ω⇑ΨΘ∨ 

Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ν…⎡ΣΤŠΠςϒς® ¬Σ™ΗΤΩΤ⇓πϒΩςΚ†ΩΤ⊇ †Ω∧ΨŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐⎡Σ‰Ψ♥<∇ΩΤÿ ≈  
FאאW٩٦EF١E.

Wإخفاء شفوي: عليهم بركات. 
W ………………………………………… 

−  ﴿ ϑðψΡ’ :…Ω′ΞΜ… ψΣ™Ω∈…ς′ςΚ… Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨ Ζ◊Ω∧⎯šΩ⁄ …ς′ΞΜ… χ⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇ ¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ ⌠¬Ξ™ΘΨΤŠΩ≤ΨΤŠ Ω⇐⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΤΣÿ ≈FאW٣٣E.
W ………………………………………… 

−  ﴿  †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫  ‚Ω  ⌠≤Ω⎯♥ΩΤÿ  χ⋅π⎡ΤΩΤ∈  ⇑ΨΘ∨  ]ζ⎯⎡ΩΤ∈  υϖ⎠Ω♥Ω∅  ⇐Κς…  Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤÿ  …_⁄⎯κΤΩ 

⎯¬Σ™⎯Τ⇒ΘΨ∨ ‚ΩΩ⎝ χ∫:†ΤΩ♥Ψ⇓ ⇑ΨΘ∨ ]∫:†ΤΩ♥ΨΠ⇓ υϖ⎠Ω♥Ω∅ ⇐Κς… ΘΩ⇑Ρ∇ΩΤÿ …_⁄⎯κΤΩ ΘΩ⇑Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ ∃ ‚ΩΩ⎝ Ν…;⎝Σ∞Ψ∧<∏ΩΤ ⎯ψΡ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… 

‚ΩΩ⎝  Ν…⎝Σ∞ΩŠ†ΩΤ⇒ΩΤ  ∃γˆΗΤΩ⊆<√ςΚ‚⎮≅†ΨŠ  ð♦⎯Λ⎤ΨŠ  Σ¬⎯♠≅‚Ψ≅…  〉⊄⎡Σ♥Σ⊃<√≅…  ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ  &Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅…  ⇑Ω∨Ω⎝  ⎯¬ςΠ√  πˆΣΤΩΤÿ 

ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ≈ FאאW١١E. 
W ………………………………………… 

−  ﴿  (# ÿρ ã à2 øŒ $# uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& ×≅‹ Î= s% tβθ à yè ôÒ tG ó¡ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθ èù$ sƒ rB β r&

ãΝ ä3 x ©Ü y‚ tG tƒâ¨$ ¨Ζ9 $#öΝ ä31 uρ$ t↔ sùΝ ä. y‰ −ƒ r& uρ⎯ Íν Î óÇ uΖ Î/Λ äl s% y— u‘ uρz⎯ ÏiΒÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $#öΝ à6 ¯= yè s9

tβρ ã ä3 ô± s? ≈ FאW٢٦E. 
W ………………………………………… 

 

                                                 
F١EW١−אאאKאאK 



א  ST 



א SU 

 
 
 
 

אאא 
 

 أَحكَام الالمات السواكن
 

אAא@K 
אK 
אK 
אאK 

אK 
  

 
    

 



א  TL 



א TM 

 الم التعريفA ال @ 
אW  الم ساكنة زائدة تقدمها مهزة وصل تفتح عند االبتداء هبا, يه 

 : انـ هلا حكم»ال«ويليها اسم, والم 

١−אW إبغ حجك «:   قوهلميفًإذا جاء بعدها أربعة عرش حرفا جمموعة
ً ويسمى إظهارا قمريا»وخف عقيمه ً . 

אאW 
א א א א 
 .Σ⁄κΨ‰Ω<√≅… ≈ FW١E ﴿ اخلاء  .W٦EאΩ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ≈ F ﴿ اهلمزة

 .W٢٠EאΩ⇐⎝Σ∞ΜΞ⎥:†Ω⊃<√≅… ≈ F ﴿ الفاء .W٤٦EאŒΗΤΩ∼Ψ⊆ΗΤΩ‰<√≅…Ω⎝ ≈ F〈 ﴿ الباء
  .W٢EאΣ¬∼Ψ∏Ω⊕<√≅… ≈ F ﴿ العني  .W٢EאΣ⁄⎡Σ⊃ΩΤ⎜⊕<√≅… ≈ F ﴿ الغني

٢−אWإبغ حجك وخف «  : حروفإذا جاء بعدها أي حرف سو
ً, ويسمى إدغاما شمسيا»عقيمه ً . 

אאW 
א א א א 
  ≈ …≅√≠γŒΗΤΩΤ‰ΘΞΤ∼ϑð ﴿ الطاء

FאאW٧٠E. 
  ≈ ⎝φ⇔ΤÿΞ≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω ﴿ الذال

FאאW٣٥E.
.W٣Eאγ‹.Ω≤Ω∧Πς‘√≅… ≈ F ﴿ الثاء  .W١EאΞ♣†Πς⇒√≅… ≈ F ﴿ النون

  ≈ …≅√±ΣŸΩ∧ΥφΤΤ ﴿ الصاد
FאW٢E. 

  .W١EאΞ≤⎯∑ΠςŸ√≅… ≈ F ﴿ الدال

 



א  TN 

F١E 
אאאWאאW 

 تفتح عند ………… تقدمها ………… الم التعريف هي الم ساكنة −١
………………  

  …………………… إذا أتى بعدها »ال« تدغم الم −٢

  ……………………إذا أتى بعدها  »ال« تظهر الم −٣

אאאW،
W 

− ﴿ ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ϑðΩ/≅… Ω⊗Ω∧ς√ Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… ≈ FאW٦٩E F١E. 

− ﴿ ⎯¬Σ⇓ςΚ…ƒ∫ ϑ〉ŸΩ→Κς… †[Τ⊆<∏Ω ΨζΚς… &Σ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… †Ω™Η⎤ΩΤ⇒ΩŠ ≈ FאW٢٧E. 

−  ﴿ †Ω∨ ⎯ψΡ∇Ω|ς∏Ω♠ ℑ Ω≤Ω⊆Ω♠ (42) Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ ⎯ψς√ 〉∠ΩΤ⇓ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΠΨ∏ΤΩ±Σ∧<√≅… ≈  FאW٤٣−٤٢E.
− ﴿ γŒΩ⇒Ω∅Ω⎝ Σ®⎡Σ–Σ⎡<√≅… ϑγ⎠Ω™<∏Ψ√ γ∃ζ⎡ΘΣ∼ΤΩ⊆<√≅… ⎯ŸΤΩΤ∈Ω⎝ ð‡†Ω ⌠⇑Ω∨ Ω™ΩΤðρ †_Τ∧<∏Ρℵ≡ ≈ FW١١١E. 

− ﴿ ⇑Ρ∇Ω<√Ω⎝ ⌠¬Ρ∇⇒ΠΨ∨ β◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… Ω⇐⎡Σ∅⎯ŸΩΤÿ ⎠ς√ΞΜ… Ξ⁄⎯κΤΩ<√≅… ≈ FאW١٠٤E. 

− ﴿ †Ω∨Ω⎝ 〉Œ⎯⊆ς∏ΤΩ ΘΩ⇑Ψ•<√≅… ð♦⇓‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ ‚ΠςΜΞ… Ψ⇐⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕Ω∼Ψ√ ≈ FאאW٥٦E. 
− ﴿ Υφ⎦ΜΞ… ð∉⌠≤ΤΠΨ↑√≅… }ψ<∏Ρℵ≠ς√ χψ∼Ψℵ≠Ω∅ ≈ FW١٣E. 

− ﴿ ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… ≈ FאW١١E. 
 

                                                 
F١EW،،

אא؟אאא،K 



א TO 

الم الفــعل 
W الم أصلية وقعت يف فعلهي  . 

 .W١٦EאΞ™ΣΤ∈ ϑðΣ&/≅… ≈ F … وليست حمركة للتخلص من التقاء الساكنني نحو

אW 
١−אWإذا أتى بعدها حرف الالم أو الراء. 

אאW 
א א 
 .W٣٣Eאς√Κς… ™ΣΤ∈Κς… ⎯¬Ρ∇Πς√ ≈ F¬⌠ ﴿ الالم

 .W١٤٧EאΣ⊆ΩΤ⊇ ⌠¬Σ|ΘΣΤŠΘΩ⁄ ≈ F™ ﴿ الراء

٢−אW ,ويكون ذلك مع باقي احلروف, ويأيت من كلمة, ومن كلمتني
 . ًلكنها إذا جاءت يف كلمة تظهر مطلقا

אאW 
א א 

﴿ Σ¬Ρ∇ΗΤ⎤Ω™<√ςΚ… ≈ FאW١E. ﴿ ⎯™ΣΤ∈ Ω⎡Σ∑ ≈ FאW١E. 

﴿ †Ω⇒<∏ΣΤ∈ ≈ FאW٦٩E. ﴿ ⎯™ΣΤ∈ ⌠¬Ω⊕ΩΤ⇓ ≈ FאW١٨E. 

﴿ πΩ™<∏ΩΤÿ ≈ FאאW١٧٦E. ﴿ ⎯™Πς{Ω⎡ΩΤΩ⎝ ⎠ς∏Ω∅ &ϑðΨ/≅… ≈ FאאW٤٨E. 

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ : 

א
K 

K 
 



א  TP 

F١E 
אאאWאאK 

  ……… وقعت يف……………… الم الفعل هي الم ساكنة −١

  …………………… تدغم الم الفعل إذا أتى بعدها −٢

 ………ًمطلقا  وتظهر ………… تظهر الم الفعل إذا أتى بعدها −٣

אאאWאאW 
−  ﴿  †Ω⇒<∏ΣΤ∈  Σ⁄†Ω⇒ΗΤΤΩÿ  ⎠ΨΤ⇓⎡Ρ®  …_ ⌠≤ΤΩŠ  †[∧ΗΤς∏Ω♠Ω⎝  υϖ⎠ς∏Ω∅  ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ…  ≈ FאW٦٩E   الم فعل

 .مظهرة

− ﴿ β©†Ω–Ξ⁄ ‚Πς ⌠¬Ξ™∼Ξ™<∏ΣΤ β〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ ‚ΩΩ⎝ ε⊗⎯Τ∼ΩΤŠ ⇑Ω∅ Ξ≤<®Ψ′ ϑðΨ/≅… ≈ FאW٣٧E. 

− ﴿ ‚Πς ⎯™Ω⊕⎯•ΩΤ Ω⊗Ω∨ ϑðΨ/≅… †[™ΗΤς√ΞΜ… Ω≤Ω…ƒ∫ ΩŸΣ⊕πΤ⊆ΩΤΩΤ⊇ †_∨⎡Σ∨πϒΤΩ∨ ‚⊥⎝Σϒ⎯ΘΩ∨ ≈ FאאW٢٢E. 

−  ﴿  ð∪ΩΤ∏ΩΩΤ⊇  ?⇑Ψ∨  ⌠¬Ψ∑ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ  ε∪<∏Ω  Ν…⎡Σ∅†Ω∂ςΚ…  Ω〈λ⎡ΩΤ∏ϑð±√≅…  Ν…⎡Σ⊕Ω‰ΤΠςΤ≅…Ω⎝  γ∃‹.Ω⎡Ω™ϑðΤ↑<√≅…  ð∩⌠⎡Ω♥ΩΤ⊇ 

Ω⇐⌠⎡Ω⊆<∏ΩΤÿ †⊥ΘΤ∼ΩΤ⎜∅ ≈ FW٥٩E. 

− ﴿ …ς′ΞΜ…Ω⎝ ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ∧Σ<√ςΚ†Ω♠ †_Τ⊕ΗΤΩΤΩ∨ φΥ⇔Σ∑⎡ΣΤ∏ΛΩΤΤΤ⎯♥ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ Ψ∫:…Ω⁄Ω⎝ ξ&‡†Ψ•Ψš ≈ FאאW٥٣E.
− ﴿ †ΩΘ∨ Ρ↵÷Ψ⊃<∏ΩΤÿ ⇑Ψ∨ ]©⌠⎡ΩΤ∈ ‚ΠςΜΞ… Ψ©⎯ΤÿΩŸς√ δˆ∼Ψ∈Ω⁄ χŸ∼ΨΩ∅ ≈ FW١٨E. 
− ﴿ ™ΣΤ∈Ω⎝ ϑγ‡ΘΩ⁄ ⎠Ψ⇒<√Ξ∞⇓ςΚ… ‚⊥Ω∞⇒Σ∨ †_{Ω⁄†ΩΤ‰ΣΘ∨ ðŒ⇓ςΚ…Ω⎝ Σ⁄⎯κΤΩ Ω⇐κΨΤ√Ξ∞⇒Σ∧<√≅… ≈ FאW٢٩E. 

− ﴿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ⎯ψς√Ω⎝ Ν…;⎡ΤΤΣ♥Ψ‰<∏ΩΤÿ ψΣ™Ω⇒ΤΗΤΩ∧ÿΞΜ… ]ψ<∏Ρℵ≠ΨŠ ≈ FאW٨٢E. 

− ﴿ ⎯™ΣΤ∈ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ⇑ς√ ⎠ΨΤ⇓Ω⁄κΨ•Σÿ Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… βŸΤΩΤšςΚ… ⌠⇑ς√Ω⎝ ΩŸΨ–ςΚ… ⇑Ψ∨ −Ψ©ΤΤΨΤ⇓⎝Σ  …[ŸΩ™Ω<∏Σ∨ ≈  

FאW٢٢E.
 



א TQ 

 األمــرالم 
אW الم زائدة تدخل عىل الفعل املضارع فتحوله إىل صيغة األمرهي  . 

W 

 .W٥EאΞ≤Ρℵ≠⇒ΩΤ∼<∏ΩΤ⊇ ≈ F ﴿ : الفاء, نحو−١

 .W١٩Eאπ∪ϑð≠ςΤ∏ΩΩ∼<√Ω⎝ ≈ F ﴿ : الواو, نحو−٢

Ν§ ﴿ :َّم, نحوُ ث−٣ èOôì sÜ ø) u‹ ø9 ≈ FאW١٥E. 

W,الم االسم « كـً وجوب اإلظهار مطلقا« . 

أما إذا مل تسبق الم األمر باحلروف السابقة, فإهنا حترك بالكرس عند االبتداء 
هبا, ألنه ال يبتدأ بساكن يف اللغة,  ذلكW  ﴿  π⊂Ψ⊃⇒Σ∼Ψ√  ≈  من قوله تعاىل :                

﴿ π⊂Ψ⊃⇒Σ∼Ψ√ ⎝Σ′ ξ◊Ω⊕Ω♠ ⇑ΨΘ∨ −∃Ψ©ΨΤΩ⊕Ω♠ ≈ FאW٧E.  

Wاه عند نطق الم األمر بنطقها بدون إفراط وال تفريط,  ينبغي االنتب
 . وعدم كتم الصوت هبا, وال ضابط لذلك إال السامع والتلقي

  
  

 



א  TR 

F١E 
אאאWW 

  عرف الم األمر ?−١

 احلروف التي تأيت قبل الم األمر ?  ما−٢

 . عىل أي األفعال تدخل الم األمر−٣

  ما حكم الم األمر إذا كانت يف وسط الكلمة ?−٤

  كيف تبتدئ بالم األمر ?−٥

אאאWאאW 
 

− ﴿ ⇑Ρ∇Ω<√Ω⎝ ⌠¬Ρ∇⇒ΠΨ∨ β◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… Ω⇐⎡Σ∅⎯ŸΩΤÿ ⎠ς√ΞΜ… Ξ⁄⎯κΤΩ<√≅… ≈ FאW١٠٤E.  

− ﴿ Ν…⎡Σ⊃⎯⊕Ω∼<√Ω⎝ %Νϖ…⎡Σ™Ω⊃⎯±Ω∼<√Ω⎝ ‚ςΚς… Ω⇐ϑ〉⎡‰Ψ™ΣΤ ⇐Κς… Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩΤÿ ϑðΣ/≅… π%ψΡ∇ς√ ≈ FאW٢٢EF١E. 

− ﴿ ϑðψΡ’ Ν…⎡〉∝πΤ⊆Ω∼<√ ⌠¬Σ™Ω‘Ω⊃ΩΤ Ν…⎡ΣΤ⊇⎡Σ∼Τ<√Ω⎝ ⌠¬Σ∑Ω⁄⎝ΣϒΣΤ⇓ Ν…⎡ΣΤ⊇ΘΩ⎡ϑð≠Ω∼<√Ω⎝ γŒ⌠Τ∼Ω‰<√≅†ΨΤŠ γ⊂∼ΨΩ⊕<√≅… ≈  
FאW٢٩E.

− ﴿ ¬Σ|ΨΤ<Κ†Ω∼<∏ΩΤ⊇ ξ⊄⎯ƒ Ξ≤ΨŠ Σ©⎯⇒ΤΠΨ∨ π∪ϑð≠ςΤ∏ΩΩ∼<√Ω⎝ ‚ΩΩ⎝ ΘΩ⇐Ω≤Ψ⊕π↑ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇ΨΤŠ …[ŸΩšςΚ… ≈ FאW١٩E. 

−  ﴿ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς® ΘΣ⇑Ρℵ≠ΩΤÿ ⇐Κς… ⇑ςΠ√ Σ®Ω≤〉±⇒ΩΤÿ ϑðΣ/≅… ℑ †ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω⎝ ⎯ ΣŸ⎯∧Ω∼<∏ΩΤ⊇ ]ˆΩ‰Ω♥ΨΤŠ ⎠ς√ΞΜ… 

Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ΘΩ¬Ρ’ ⌠⊗ð≠πΤ⊆Ω∼<√ ⌠≤〉ℵ≠⇒Ω∼<∏ΩΤ⊇ ⎯™Ω∑ ΘΩ⇐ΩιΨ∑πϒΤΣÿ ΙΣ®ΣŸ⎯∼Τς® †Ω∨ 〉↵÷∼Ψ⎜⊕ΩΤÿ ≈ FאW١٥E. 

− ﴿ π⊂Ψ⊃⇒Σ∼Ψ√ ⎝Σ′ ξ◊Ω⊕Ω♠ ⇑ΨΘ∨ −∃Ψ©ΨΤΩ⊕Ω♠ ≈ FאW٧E. 
 

                                                 
F١EW−אאא.אאK 



א TS 

אالم االسم 
אW الم أصلية وقعت يف اسمهي . 

Wتأيت إال متوسطة  ال. 

W ﴿ Σ¬Σ|ΣΩ⇒Ψ♥<√ςΚ… ≈ FאW١١٦E. 

﴿ π&ψΡ∇ΨΤ⇓.Ω⎡<√ςΚ…Ω⎝ ≈ FאW٢٢E. 

﴿ ⎯„∼Ψ‰Ω♥<∏Ω♠ ≈ FאW١٨E. 

﴿ β⇐†Ω∧<∏Ψ⎜∅ ≈ FאW٢٤E. 

Wوجوب اإلظهار مطلقا ً. 

W ,ينبغي االنتباه عند نطق الم االسم بنطقها بدون إفراط وال تفريط
 . وعدم كتم الصوت هبا, وال ضابط لذلك إال السامع والتلقي

  
  

 
 
 
 
 



א  TT 

F١E 
אאאWW 

 مها? عرف الم االسم, وبني حك−١

  أين توجد الم االسم ?−٣
 

אאאWאאאW 
−  ﴿  ð∪ΩΤ∏ΩΩΤ⊇  ?⇑Ψ∨  ⌠¬Ψ∑ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ  ε∪<∏Ω  Ν…⎡Σ∅†Ω∂ςΚ…  Ω〈λ⎡ΩΤ∏ϑð±√≅…  Ν…⎡Σ⊕Ω‰ΤΠςΤ≅…Ω⎝  γ∃‹.Ω⎡Ω™ϑðΤ↑<√≅…  ð∩⌠⎡Ω♥ΩΤ⊇ 

Ω⇐⌠⎡Ω⊆<∏ΩΤÿ †⊥ΘΤ∼ΩΤ⎜∅ ≈ FW٥٩E W ًاسم مظهرة مطلقا الم. 

−  ﴿ ⇑Ω∧ΩΤ⊇ φ‡†ΩΤ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ −Ψ©Ψ∧<∏〉ℵ≡ ð˜ς∏π″ςΚ…Ω⎝ Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… 〉‡⎡ΣΩΤÿ %Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ≈FאW٣٩E.
− ﴿ Ω⇑Ψ∨Ω⎝ Ξ♣†ΠςΤ⇒√≅… ⇑Ω∨ 〉©ΨŸΗΤΩ•Σÿ ℑ ϑðΨ/≅… Ξ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨΤŠ ξψ<∏Ψ∅ ≈ FאW٣E. 

− ﴿ ⎯™ΣΤ∈ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ⇑ς√ ⎠ΨΤ⇓Ω⁄κΨ•Σÿ Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… βŸΤΩΤšςΚ… ⌠⇑ς√Ω⎝ ΩŸΨ–ςΚ… ⇑Ψ∨ −Ψ©ΤΤΨΤ⇓⎝Σ  …[ŸΩ™Ω<∏Σ∨ ≈  
FאW٢٢E.

− ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $#(#θ ãΖ tΒ# u™óΟ s9 uρ(# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒΟ ßγ uΖ≈ yϑƒ Î)AΟ ù= Ýà Î/ ≈ FאW٨٢E. 

− ﴿ ô⎯ ÏΒ uρ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ß, ù= yzÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#ÇÚ ö‘ F{ $# uρß#≈ n= ÏG ÷z $# uρöΝ à6 ÏG oΨ Å¡ ø9 r&4ö/ ä3 ÏΡ≡ uθ ø9 r& uρ ≈ 
FאW٢٢E.

− ﴿ †_ΤΤ⇒⎯∼ΤΩ∅ †ΩΤ™∼ΨΤ⊇ υ⎠ΘΩ∧Ω♥ΣΤ ⎯„∼Ψ‰Ω♥<∏Ω♠ ≈ FאW١٨E. 

− ﴿ ΘΩ⇐ΜΞ… ⎟Ψ †ΩΤ‰Ψ∅ ð♦⎯∼ς√ ð∠ς√ ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ χ&⇑ΗΤð≠<∏Σ♠ ≈ FאאW٦٥E. 

 



א TU 

 الم الحرفAو@  هل A بل @ 
אW الم ساكنة أصليةهي . 

 Wاكنني نحو أي ليست حمركة للتخلص من التقاء الس  :﴿  Ξ™ΩŠ 

Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ≈ FאW١٤E .فالالم أصلها ساكنة لكنها حركت. 

Wبل«, و»هل«:  ال تأيت إال متطرفة, وتكون يف حرفني« . 

١−WW 

FEאWالالم « وذلك إذا أتى بعدها حرف واحد وهو« 

ذلكW﴿ ™Ω∑ ¬Ρ∇Πς√ ≈ FאW٢٨E. 

FEאWمع باقي احلروف اهلجائية . 

W ﴿ ⎯™Ω∑ ℑ ≈ FאW٥E, ﴿ ⎯™Ω∑ ð‡ΘΞ⎡ΤΣΤ’ ≈ FאW٣٦E. 

٢−WW 

FEאWوذلك إذا أتى بعدها  : 

 .W٥٨EאΩΤŠ ψΣ™Πς√ ≈ F™ ﴿ : نحو»الالم«حرف 

 .W٥٦EאΩŠ ⎯ψΡ∇ΘΣŠð⁄ ≈ F™ ﴿ : نحو»الراء«حرف 

FEאWمع باقي احلروف اهلجائية. 

W ﴿ ⎯™ΩΤŠ Ω⇐†ς® ≈ FאW١١E, ﴿ ⎯™ΩΤŠ ⎯ψΣ⇓Κς… ≈ FW٦٠E. 

 .للسكت W١٤Eאϑð„ς® #⎯™ΩΤŠ Ω⇐…Ω⁄ ≈ F∃ ﴿ يستثنى من ذلك موضع



א  UL 

F٢E 
אאאWאאW 

  ……… الم احلرف هي الم ساكنة −١

  …………………… تدغم الم هل إذا أتى بعدها −٢

  …………………… تظهر الم بل إذا أتى بعدها −٣

אאאWA@W 
− ﴿ ⎯™ΩΤŠ Ω⎡Σ∑ χ⇐…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ βŸ∼Ψ•ΘΩ∨ ≈ FאW٢١E W الم بل مظهرة F١E. 
−  ﴿  ‚ΩΩ⎝  Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ  ⇑Ω∧Ψ√  Σ™ΤΤΩπΤ⊆ΣΤÿ  ℑ  Ξ™∼Ψ‰φΤΤ♠  ϑðΨ/≅…  &=Σ‹.Ω⎡⎯∨Κς…  ⎯™ΩΤŠ  χ∫:†ΩΤ∼⎯šςΚ…  ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝  ‚Πς 

φ⎦⎝Σ≤Σ⊕πΤ↑ΩΤ ≈ FאW١٥٤E. 

− ﴿ ⎯™Ω∑ ⎯ψΡ∇ΠΡ√Σ ςΚ… υ⎠ς∏Ω∅ ω〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ ψΡ∇∼Ψ•⇒ΣΤ ⌠⇑ΨΘ∨ ]‡…ΩϒΩ∅ ω¬∼Ψ√Κς… ≈ FאW١٠E. 
− ﴿ ϑð∃„ð® ™ΩŠ ‚Πς Ω⇐⎡Σ∨Ξ≤<∇Σ ðψ∼ΨΩΤ∼<√≅… ≈ FאW١٧E. 

− ﴿ ⎯™ΩΤŠ Ω⇐⎝Σ≤ΨΤπ’⎣ΣΤ Ω〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… ≈ FאW١٦E. 
−  ﴿  Σ©⎡Σ⊆Ωÿ  φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…  Σ®⎡Σ♥ΩΤ⇓  ⇑Ψ∨  Σ™⎯‰ΤΩΤ∈  ⎯ŸΤΩΤ∈  π‹ƒ∫:†Ω–  Σ™Σ♠Σ⁄  †ΩΤ⇒ΘΨΤŠΩ⁄ ΘΞ⊂ΤΩ™<√≅†ΨŠ ™Ω™ΩΤ⊇ †ΩΤ⇒Πς√ 

⇑Ψ∨ ƒ∫:†Ω⊕Ω⊃Σ→ ≈ FאאW٥٣E. 
− ﴿ ⎯™ΣΤ∈ ⎯™Ω∑ ⎟Ξ⎡Ωπ♥ΩΤÿ υ⎠Ω∧⎯∅ςΚ‚⎮≅… &Σ⁄κγ±Ω‰<√≅…Ω⎝ ≈ FאW٥٠E. 

 

                                                 
F١EW− אאאאאאK 



א UM 

 مراجعة عامة على الالمات السواكن

F١E 
אאאWW 

  متى تظهر الم الفعل?−١

 ?»هل« متى تدغم الم −٢

 ?»بل« متى تظهر الم −٣

 ?»ال« متى تدغم الم −٤

 ًالالمات التي تظهر مطلقا?  ما−٥

 الالمات التي تأيت متوسطة ومتطرفة?  ما−٦

 لالمات التي تأيت متوسطة فقط?ا  ما−٧

אאאWאאK 
 .زائدة W   . الم أل−١س

 .................................. W  .  الم الفعل−٢س

 .................................. W  . الم االسم−٣س

  .................................. W  . الم األمر−٤س

  .................................. W  .»هل« الم −٥س

  .................................. W  .»بل« الم −٦س



א  UN 

F٢E 
 

א  
﴿ Σ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ≈ FאW١E.  حكمها اإلدغام»ال«الم  

﴿ Ψ>⇑ΗΤð≠<∏Σ♠ ≈ FאW٣٠E.  

﴿ Ψ◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ψ•<√≅… ≈ FאW٦E.  

﴿ ™ΣΤ∈ ψΡ∇Πς√ ≈ FW٣٠E.  

﴿ ⎠Ω⊆Ω<√≅… ≈ FאW٤١E.  

﴿ ϑðψΡ’ Ν…⎡〉∝πΤ⊆Ω∼<√ ≈ FאW٢٩E.  

﴿ ⎯™ΩΤŠ ⌠¬Σ∑ ℑ ξϑ∠Ω→ ≈ FאW٦٦E.  

﴿ Ν…⎡ΣΤ⊇⎡Σ∼Τ<√Ω⎝ ≈ FאW٢٩E.  

﴿ Ξ™ΩŠ Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ≈ FאW١٤E.  

﴿ Σ¬Ρ∇ΗΤ⎤Ω™<√ςΚ… ≈ FאW١E.  

﴿ ⎯™Ω∑ φ⎦⎡Σ±ΘΩΤŠΩ≤ΩΤ ≈ FאW٥٢E.  

﴿ Ξ⇔ΤÿΠΨŸ√≅†ΨΤŠ ≈ FאW١E.  

﴿ ⎯ ΣŸ⎯∧Ω∼<∏ΩΤ⊇ ≈ FW٧٥E.  

﴿ ∃ϑð„ς® #⎯™ΩΤŠ Ω⇐…Ω⁄ ≈ FאW١٤E.  

﴿ β⇐†Ω∧<∏Ψ⎜∅ ≈ FאW٢٤E.  

﴿ γ⊂ΠςΩ∼<√Ω⎝ ≈ FאW٢٨٣E.  

﴿ Ξ⊂ς∏Ω⊃<√≅… ≈ FאW١E.  
 



א UO 

F٣E 
אאאW 

−  ﴿  †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫  ‚Ω  ⌠≤Ω⎯♥ΩΤÿ  χ⋅π⎡ΤΩΤ∈  ⇑ΨΘ∨  ]ζ⎯⎡ΩΤ∈  υϖ⎠Ω♥Ω∅  ⇐Κς…  Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤÿ  …_⁄⎯κΤΩ 

⎯¬Σ™⎯Τ⇒ΘΨ∨ ‚ΩΩ⎝ χ∫:†ΤΩ♥Ψ⇓ ⇑ΨΘ∨ ]∫:†ΤΩ♥ΨΠ⇓ υϖ⎠Ω♥Ω∅ ⇐Κς… ΘΩ⇑Ρ∇ΩΤÿ …_⁄⎯κΤΩ Ω⇑Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨Θ ∃ ‚ΩΩ⎝ Ν…;⎝Σ∞Ψ∧<∏ΩΤ ⎯ψΡ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… 

‚ΩΩ⎝  Ν…⎝Σ∞ΩŠ†ΩΤ⇒ΩΤ  ∃γˆΗΤΩ⊆<√ςΚ‚⎮≅†ΨŠ  ð♦⎯Λ⎤ΨŠ  Σ¬⎯♠≅‚Ψ≅…  〉⊄⎡Σ♥Σ⊃<√≅…  ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ  &Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅…  ⇑Ω∨Ω⎝  ⎯¬ςΠ√  πˆΣΤΩΤÿ 

ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ≈ FאאW١١E. 

Wتلمزوا ُ ِ ْ  .ًا ألهنا جاءت متوسطة مطلقاً الم فعل مظهرة مطلق:َ
W …………………………………………………………………. 
W …………………………………………………………………. 

−  ﴿  ⌠⇑Ψ∨Ω⎝  −Ψ©ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫  Σ⊂Τ<∏Ω  γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…  Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝  〉∪ΗΤς∏ΨπΤ≅…Ω⎝  ⌠¬Σ|ΨΩ⇒Ψ♥<√ςΚ…  π&ψΡ∇ΨΤ⇓.Ω⎡<√ςΚ…Ω⎝ 

ΘΩ⇐ΜΞ… ℑ ð∠Ψ√.ς′ ξŒΗΤΩΤÿ‚Κςð Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤΩ⊕<∏ΠΨ√ ≈ FאW٢٢E. 
W …………………………………………………………………. 
W …………………………………………………………………. 

− ﴿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯ΤΩ⊕ΩΤ‰ΠςΤ≅…Ω⎝ ¬Σ™ΣΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Σ′ ∴⇑ΗΤΩ∧ÿΞΜ†ΨŠ †Ω⇒πΤ⊆Ω™<√Κς… ⎯¬Ξ™ΨŠ ⎯¬Σ™ΩΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Ρ′ ≈  
FאW٢١E.

W …………………………………………………………………. 
W …………………………………………………………………. 

− ﴿ ⌠⇐ΜΞ…Ω⎝ ðŒ⎯∧ς∇Ωš ¬Ρ∇⎯š≅†ΩΤ⊇ ¬Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ &Ψ÷⌠♥Ψ⊆<√≅†ΨΤŠ ≈ FאW٤٢E. 
W …………………………………………………………………. 



א  UP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



א UQ 

 
 
 
 
 

אא 
 

 امــام اإلدغــأَحكَ
 
 

א 

אאW 
 

١אאK 
٢אK 
٣אK 

 
 
 
 



א  UR 

 



א US 

مقدمة عن اإلدغام 
אW 

١−אWًهو اتفاق احلرفني خمرجا وصفة . 

٢−אWاحتاد احلرفني خمرجا ال صفة ً . 

٣−אWتقارب احلرفني خمرجا, أوصفة, أوصفة وخمرجا ً ً. 

Wل والتخفيف يف النطقالتسهي. 

אW تكون كام ييل : 

 إذا كان اإلدغام بني حرفني غري متامثلني يكون بتحويل املدغم إىل جنس −١
 . املدغم فيه

ذلكW ﴿ ⇑Ψ∨ ωΘ⎠Ψ√Ω⎝ ≈ FאW٤E, الواوحتول النون إىل واو ثم تدغم يف . 

 . ة وإذا كان بني حرفني متامثلني يكون اإلدغام مبارش−٢

ذلكW ﴿ ¬Σ™ς√ †ΘΩ∨ ≈ FאW٢٢E,تدغم امليم يف امليم مبارشة . 

אאאW 
١−אWٌأن جيتمع حرفان األول منهام ساكن والثاين متحرك. 

٢−אW متحركني, وهذا غري موجود يف والثاين أن يكون احلرفان األول 
فالعمل األول يكون بتسكني   ,W٤٢EאψΡ∇Ω|ς∏Ω♠  ≈  F⎯  ﴿  : نحو,رواية حفص

 .الكاف, ثم اإلدغام

אאאW 
١−אWًأن يذوب املدغم يف املدغم فيه ذاتا وصفة. 

ذلكW إدغام التاء يف الطاء نحو: ﴿ ŒΩ⇒Ω∨†ΩΛΤΤΩΤ⊇ β◊Ω⊃ΜΞ⎥:†ϑð≡ ≈ FאW١٤E. 



א  UT 

 .صفة رج والخم فقد ذابت التاء يف الطاء فلم يبق منها يشء ال

אW 
 ≈  ⇓ΘΩ∨  Σ%∫:†ΤΩ↑ΠςΤ⇑  ﴿  :أشار املصحف بوضع شدة عىل احلرف املدغم فيه, كام يف

FאW٨٣E, داللة عىل كامل اإلدغام . 

١−אWًهو أن يذوب املدغم يف املدغم فيه ذاتا ال صفة. 

ذلكW 

  .W٢٢EאŒ≠ΩšςΚ… ≈ F〈 ﴿ :إدغام الطاء يف التاء نحو

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

אW 
 ≈  Ω∨  Σ&∫:†Ω↑ΩΤÿ⇑  ﴿  :أشار املصحف بعدم وضع شدة عىل احلرف املدغم فيه, كام يف

FאW٦E, يوجد شدة عىل الياء ال . 

  
 
 
 
 
 
 
 



א UU 

 
אאאWW 

 ما أسباب اإلدغام ? −١
W …………………………………………………………. 

  بني فائدة اإلدغام ?−٢
W …………………………………………………………. 

  ما داللة اإلدغام الناقص يف املصحف ?−٣
W …………………………………………………………. 

  ما عالمة اإلدغام الكامل يف املصحف ?−٤
W …………………………………………………………. 

אאאWW 
 

FE FE 
 التامثل .ً أن يذوب املدغم يف املدغم فيه ذاتا وصفة

 التقارب .صفة ً أن يذوب املدغم يف املدغم فيه ذاتا ال

 التجانس .ً اتفاق احلرفني خمرجا وصفة

ًاحتاد احلرفني خمرجا ال صفة, أو صفة ال خمرجا   اإلدغام الصغري ً

 اإلدغام الكبري ًأو صفة وخمرجا  ًتقارب احلرفني خمرجا, أو صفة,

 اإلدغام الكامل .يقع بني متحركني

  .يقع بني ساكن ومتحرك
 



א  MLL 

أنواع اإلدغــــام 

١−אא 

W وخمرجا وصفةًاسام مها احلرفان اللذان اتفقا ً. 

Wب اإلدغام وجو 

 Wذلكًال يأيت إال كامال : من حيث الكامل والنقصان

 .W٨٣EאW﴿ ⇑ΘΩ∨ Σ%∫:†ΤΩ↑ΠςΤ⇓ ≈ Fذلكإدغام النون يف النون  −

 .W٥٨EאW﴿ ™ΩΤŠ ψΣ™Πς√ βŸΨ∅⎯⎡ΘΩ∨ ≈ Fذلكإدغام الالم يف الالم  −

 .W١٦EאW﴿ ŒΩµ⎩γšΩ⁄ ⌠¬Σ™ΣΤΩ≤ΗΤΩ•ΠΨ ≈ Fذلكإدغام التاء يف التاء  −

 .W٢٨EאW﴿ ˆΩ∑<′≅… ⎠Ψ‰ΗΤΩΨ∇ΘΨΤŠ ≈ Fذلكإدغام الباء يف الباء  −

 .W٣٣EאאW﴿ ð„ΩΤ⊇ ∩Ξ≤⎯♥ΣΤÿ ⎠ΨΠ⊇ ∃Ξ™⎯ΤΩ⊆<√≅… ≈ Fذلكإدغام الفاء يف الفاء  −

W 
١−  ﴿  Ν…⎝Σ⁄Ψιπ″≅…  Ν…⎝Σ≤ΨŠ†Ω″Ω⎝  ≈  FאW٢٠٠E,جني, فقد التقت  الختالف املخر

 .واو مدية خمرجها من اجلوف مع واو شفوية خترج من الشفتني

٢−  ﴿  ⎟ΨϒΠς√≅…  Σ♣Ξ⎡⎯♠Ω⎡Σÿ  ≈  FאW٥E,   وذلك الختالف املخرجني, فالياء
 .األوىل مدية خمرجها من اجلوف والثانية متحركة خمرجها وسط اللسان

אW ,يأيت بغنة مع امليم والنون W 

﴿ ⇑ΘΩ∨ Σ%∫:†ΤΩ↑ΠςΤ⇓ ≈ FאW٨٣E, W ﴿ ¬Σ™ς√ †ΘΩ∨ ≈ FאW٢٢E. 

 .W٥٨EאW ﴿ ™ΩΤŠ ψΣ™Πς√ ≈ F: وبغري غنة يف غري ذلك



א MLM 

 
W 

 

− ﴿ ˆΩ∑<′≅… ⎠Ψ‰ΗΤΩΨ∇ΘΨΤŠ …ΩϒΗΤΩ∑ ⌠©Ψ⊆<√ςΚ†ΩΤ⊇ ⌠¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ΘΩ¬Ρ’ ΘΩ©Ω⎡ΩΤ ⌠¬Σ™⎯⇒Ω∅ ⌠≤〉ℵ≠⇓≅†ΩΤ⊇ …ς′†Ω∨ Ω⇐⎡Σ⊕Ψ–⌠≤ΩΤÿ ≈ 
FאW٢٨E.

− ﴿ π≥Ξ≤⎯∅ςΚ†ΩΤ⊇ ⎯¬Σ™⎯⇒Ω∅ ⎯¬Σ™<ℵ≠Ψ∅Ω⎝ ™ΣΤ∈Ω⎝ ⎯ψΣ™Πς√ ⌡⎠Ψ⊇ ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… Ω=‚⌠⎡ΩΤ∈ †_ΤΤ⎜⊕∼Ψ∏ΩŠ ≈ FאW٦٣E.
− ﴿ ™Ω∑ ¬Ρ∇Πς√ ⇑ΨΘ∨ †ΘΩ∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ¬Ρ∇Σ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΚς… ⇑ΨΘ∨ ƒ∫:†Ω{Ω≤Σ→ ≈ FאW٢٨EF١E. 
− ﴿ ⇑Ω∨Ω⎝ Ω™ΨΤΤΣΤ∈ †_∨⎡ΣΤ∏<ℵ≠Ω∨ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– −Ψ©ΘΨΤ∼Ψ√Ω⎡Ψ√ †_Τ⇒ΗΤς≠<∏ΤΣ♠ ð„ΩΤ⊇  ∩Ξ≤⎯♥ΣΤÿ ⎠ΨΠ⊇ ∃Ξ™⎯ΤΩ⊆<√≅… 

ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® …_⁄⎡Σ±⇒Ω∨ ≈ FאאW٣٣E. 
− ﴿ †Ω∧ΩΤ⇒⎯ΤÿςΚ… Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ Σ¬ΠΡ∇®Ξ⁄⎯ŸΤΣÿ 〉‹⎯⎡Ω∧<√≅… ⎯⎡ς√Ω⎝ ⎯¬Σ⇒Ρ® ℑ ω“⎝Σ≤ΣŠ %ξ〈ΩŸΘΩΤ∼Ω↑ΘΣ∨ ≈  

FאW٧٨E.
− ﴿ ⌠⎡ς√ ¬Σ∑ΣϒΨ…Ω⎣ΣΤÿ †Ω∧ΨΤŠ Ν…⎡Σ‰Ω♥Ω{ Ω™ΘΩ•Ω⊕ς√ Σ¬Σ™ς√ &ð‡ð…ϒΩ⊕<√≅… ≈ FאW٥٨E. 
−  ﴿  ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ν…Σ⎝Ω≤ΩΤ<→≅…  Ω◊ς∏ΗðΤ∏ϑð∝√≅…  υ⎫ΩŸΣ™<√≅†Š  †Ω∧ΩΤ⊇  ŒΩµ⎩γšΩ⁄  ⌠¬Σ™ΣΤΩ≤ΗΤΩ•ΠΨ  †Ω∨Ω⎝ 

Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® φ⇔ΤÿΨŸΩΤ⎯™Σ∨ ≈ FאW١٦E. 
− ﴿ ⇑ΘΩ∨ Ω⇐†ς® ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ Ω◊ς∏Ψ–†Ω⊕<√≅… †ΩΤ⇒Τ<∏ΘΩ•Ω∅ ΙΣ©Τς√ †Ω™∼Ψ⊇ †Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤ⇓ ⇑Ω∧Ψ√ ΣŸÿΞ≤ϑ〉ΤΤ⇓ ≈  

FאאW١٨E.
− ﴿ ¬Σ™ς√ †ΘΩ∨ φ⎦⎝Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ΩŸ⇒Ψ∅ &⎯¬Ξ™ΘΨΤŠΩ⁄ ð∠Ψ√.ς′ Σ∫:…ƒ∞Ω– Ω⇐κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… ≈ FאW٣٤E. 
− ﴿ ⎯ψς® †ΩΤ⇒<∇ς∏⎯∑ςΚ… ⇑Ψ∨ ¬Ξ™Ψ∏⎯Τ‰Ω∈ ⇑ΨΘ∨ ξ⇐⌠≤ΤΩΤ∈ Ν…⎝Ω †ΩΤ⇒ΩΤ⊇ ð‹ð‚ΩΘ⎝ Ω⇐κΨš ω↓†ΩΤ⇒Ω∨ ≈ FW٣E. 

                                                 
F١EW−אאאKאK 



א  MLN 

٢−א 

Wاحلرفان اللذان اتفقا خمرجا واختلفا صفة ًF١E.  

−אאW 
WW 

إدغام الدال يف   .W١٨٩EאאŒΩΤ∏Ω⊆<’Κς…  …Ω⎡Ω∅ΘΩ   ≈  F  ﴿  :إدغام التاء يف الدال نحو
 .W١٤EאW٤E ,﴿ ϑ〉‹ŸΠς™Ω∨ ≈ FאΠΡŸΩ‰Ω∅ ≈ F¬⎯ ﴿ :التاء نحو

 .W٦٤EאΞΜ… Νϖ…⎡Σ∧ς∏ϑðℵ≡ ≈ F′ ﴿ :إدغام الذال يف الظاء نحو

 .W١٧٦EאאΩ™<∏ΩΤÿ ð∠Ψ√.Πς′ ≈ F& ﴿ :إدغام الثاء يف الذال نحو

 .W١٤EאŒΩ⇒Ω∨†ΩΛΤΤΩΤ⊇ β◊Ω⊃ΜΞ⎥:†ϑð≡ ≈ F ﴿ :إدغام التاء يف الطاء نحو

Wإدغام الطاء يف التاء مثال ذلكعند :  يف حالة واحدة: ﴿ 〉Œ≠ΩšςΚ… ≈ 
FאW٢٢E, ونحو: ﴿ ⎯ψΣ≡ΘΩ≤ΩΤ⊇ ≈ FW٨٠E.  

JאW 
W إدغام الباء يف امليم يف نحو: ﴿ ϑð⎠Ω⇒ΤΣ‰ΗΤΩΤÿ ˆΩ{⎯⁄≅… †φΤΤΤ⇒ΤΩ⊕ΩΘ∨ ≈ FW٤٢E. 

W الدال يفإدغام التاء يفنحو  ﴿ ŒΩΤ∏Ω⊆<’Κς… …Ω⎡Ω∅ΘΩ  ≈ FאאW١٨٩E. 

                                                 
F١EאאאאאWאAא،אא،א،א@

א،א،אא،אWAא،א@K 



א MLO 

 
א א          

،אאK 
 

−  ﴿  Ω©†ΩΤ∈  ⎯ŸΤΩ∈  ŒΩ‰∼Ψ–ΡΚ…  †Ω∧Σ|ΣΤΩ⎡⎯∅ΩΘ   †Ω∧∼Ψ⊆ΩΤ⌠♠≅†ΩΤ⊇  ‚ΩΩ⎝  ΘΞ⇐:†Ω⊕Ψ‰ΘΩΩΤ  ð™γ∼‰φΤΤ♠  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  ‚Ω 

Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ ≈ FW٨٩E .Wإدغام متجانسني كامل  . 
− ﴿ :†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ ŒΩΤ∏Ω⊆<’Κς… …Ω⎡Ω∅ΘΩ  ϑðΩ/≅… †Ω∧Σ™ΘΩΤŠΩ⁄ ≈ FאאW١٨٩E. 

− ﴿ ⌠⇐ΜΞ…Ω⎝ ⌠¬ΠΡŸΣ∅ †Ω∋Τ⇓⎯ŸΤΣ∅ †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ Ω¬ΘΩ⇒ΤΩ™Ω– Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ …[⁄κΨ±Ωš ≈ FאאW٨E. 

−  ﴿  ðς∇Ω∧ΩΤ⊇  Ω⁄⎯κΩΤ⎜∅  ξŸ∼Ψ⊕ΩΤŠ  Ω©†Ω⊆ΩΤ⊇  〉Œ≠ΩšςΚ…  †Ω∧ΨΤŠ  ⎯¬ς√  π÷Ψ〉⎨µš  −Ψ©ΨΤŠ  ð∠Σ⎯Λ⎤Ψ–Ω⎝  ⇑Ψ∨  >ΜΞ†Ω‰Ω♠ 

Μω†Ω‰ΩΤ⇒ΨΤŠ ∴⇐κΨ⊆ΩΤÿ ≈ FאW٢٢E. 

− ﴿ ŒΩ⇒Ω∨†ΩΛΤΤΩΤ⊇ β◊Ω⊃ΜΞ⎥:†ϑð≡ ?⇑ΨΘ∨ ⌡⎠Ψ⇒ΩŠ Ω™ÿΨ∫;.Ω≤π♠ΞΜ… ‹Ω≤Ω⊃Ω{Ω⎝ ∃β◊Ω⊃ΜΞ⎥:†ϑð≡ ≈ FאW١٤E. 

− ﴿ ⇑ς√Ω⎝ Σ¬Σ|Ω⊕Ω⊃⇒ΩΤÿ Ω⋅⎯⎡Ω∼<√≅… ′ΞΜ… ⎯ψΣπ∧ΩΤ∏ϑðℵ≡ ⎯ψΡ∇ΠςΤ⇓Κς… ℑ γ‡ð…ϒΩ⊕<√≅… Ω⇐⎡Ρ®Ξ≤ΩπΤ↑Σ∨ ≈  
FאW٣٩E.

− ﴿ ⎯⎝ςΚ… Σ©⎯{Σ≤⎯ΩΤ &Ω™<∏ΩΤÿ ð∠Ψ√.Πς′ Σ™Ω‘Ω∨ Ψζ⎯⎡Ω⊆<√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤŠΠςϒς® &†Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΤΨŠ ≈  
FאאW١٧٦E.

− ﴿ ?⇑ΜΞ⎤ς√ ðŒ≠Ω♥ΩΤŠ ϑð⎠ς√ΞΜ… Ω∉ΩŸΩΤÿ ⎠Ψ⇒ς∏ΣπΤ⊆ΩΨ√ :†Ω∨ η†ΩΤ⇓Κς… ξ÷Ψ♠†Ω‰ΨΤŠ Ω⎟ΨŸΩΤÿ Ω∠⎯∼ς√ΜΞ… ∃ð∠ς∏ΣΤπΤΤ∈ςΚ‚Ψ ≈ 
FאW٢٨E.

 
 



א  MLP 

٣−א 

Wمها احلرفان اللذان تقاربا خمرجا وصفة ً. 

−אאW 

WW 

 .Ω∨ ⎯ψΠς√ ≈ FW٢١E⇑ ﴿:  إدغام النون يف الالم نحو−١

 .W١٩EאΨΘ∨ ð∠γΤΘΤŠΘΩ⁄ ≈ F⇑ ﴿:  إدغام النون يف الراء نحو−٢

 .W٩٣EאΣΤ∈ ϑγ‡ΩΘ⁄ ≈ F™ ﴿ : إدغام الالم يف الراء نحو−٣

،W 

 .W٤EאΨ∨ ωΘ⎠Ψ√Ω⎝ ≈ F⇑ ﴿ :إدغام النون يف الواو نحو

 .W٣١EאΩ∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ≈ F⇑ ﴿: إدغام النون يف الياء نحو

 ≈  ⇓ψς√Κς…  ψΠΡ∇⊆ΣΤ∏πΤΩΤ⎯  ﴿  :وهناك موضع جيوز فيه الكامل والنقصان يف قوله
FאW٢٠E, دغام الكامل, والناقص, واألول الراجحاإل فيجوز. 

JאW 
،W 

 .W٤EאΨ∨ ωΘ⎠Ψ√Ω⎝ ≈ F⇑ ﴿:  إدغام النون يف−١

،W 

 .W٩٣EאΣΤ∈ ϑγ‡ΩΘ⁄ ≈ F™ ﴿: إدغام الالم يف الراء نحو

 



א MLQ 

 
אא

،אאK 
 

− ﴿ ⇑Ω∨Ω⎝ ⎯ψΠς√ ?⇑Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ Ψϑð/≅†ΨŠ −Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ :†ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ †ΩΤ⇓⎯ŸΤΩΤ⎯∅ςΚ… Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ …_⁄κΨ⊕Ω♠ ≈  

FאW١٣E.
Wَّومن مل َ   .إدغام متقاربني كامل: إدغام النون يف الالم: َ
− ﴿ Ω©†ΩΤ∈ ™ΩŠ ⎯ψΡ∇ΘΣŠð⁄ ϑ〉‡Ω⁄ γ‹Ω.⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ⎟ΨϒΠς√≅… Υφ⇔Σ∑Ω≤ς≠ΩΤ⊇ ≈ FאW٥٦E.
− ﴿ Νϖ…⎡Σ⊆ΨŠ†Ω♠ υ⎠ς√ΞΜ… ω〈Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ω∨ ⇑ΨΘ∨ ⎯ψΡ∇ΤΘΨΤŠΘΩ⁄ ]◊Πς⇒Ω–Ω⎝ †Ω™ΤΣ∂⌠≤Ω∅ Ξ≥⌠≤Ω⊕ς® Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ≈ 

FאW٢١E.
− ﴿ ™Σ∈ ⌡⎠ΘΨΤŠΩΘ⁄ Σ¬ς∏⎯∅Κς… ⇑Ω∨ ƒ∫:†ΤΩ– υ⎫ΩŸΣ™<√≅†ΤŠ ⌠⇑Ω∨Ω⎝ Ω⎡Σ∑ ℑ ω™ΗΤς∏ð∂ ⇐κΨ‰ΣΘ∨ ≈  

FאW٨٥E.
− ﴿ ⎯ψς√Κς… Νϖ…⎡ΣΤ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… Ω⎡Σ∑ Σ™Ω‰<⊆ΩΤÿ Ω◊φΤΤΤΤΤΤŠ⎯⎡Πς√≅… ⌠⇑Ω∅ −Ψ®Ψ †Ω‰Ψ∅ ≈ FאW١٠٤E. 
− ﴿ †Ω∨Ω⎝ ¬Σ|ς√ ⇑ΨΘ∨ Ξ⇐⎝Σ  ϑðΨ/≅… ⇑Ψ∨ ϑω⎠Ψ√Ω⎝ ‚ΩΩ⎝ ξ⁄κΨ±ΩΤ⇓ ≈ FאW٢٢E. 
− ﴿ ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ⎯™Ω∧⎯⊕Ωÿ Ω©†ΩΤ⊆<‘Ψ∨ ]〈ΘΩ⁄ς′ …_⁄⎯κΤΩ ΙΣ®Ω≤ΤΩΤÿ ≈ FאW٧E. 
− ﴿ ⎯ψς√Κς… ψΠΡ∇⊆ΣΤ∏πΤΩΤ⇓ ⇑ΨΘ∨ ξ∫:†ΘΩ∨ ξ⇐κΞ™ΘΩ∨ ≈ FאW٢٠E. 

 
 
 



א  MLR 

אאא 
א،אאK 
W  

﴿ ⇑ΨΘ∨ ð∠γΤΘΤŠΘΩ⁄ ≈ FאW٣٦E. متقاربني صغري كامل بغري غنة 

﴿ ™ΣΤ∈Ω⎝ ϑγ‡ΘΩ⁄ ≈ FאW٢٩E.  

﴿ ™ΩŠ ⎯ψΡ∇ΘΣŠð⁄ ≈ FאW٥٦E.  

﴿ Σ∫:†Ω∧ϑð♥Τ√≅… ≈ FאW١E.   

﴿ ⎯ψς√Κς… ψΠΡ∇⊆ΣΤ∏πΤΩΤ⇓ ≈ FאW٢٠E.  

﴿ ¬Σ™ς√ †ΘΩ∨ ≈ FאW٢٢E.  

﴿ ˆΩ{⎯⁄≅… †φΤΤΤ⇒ΤΩ⊕ΩΘ∨ ≈ FW٤٢E.  

﴿ ⇑Ψ∧ΩΤ⊇ †ΘΩ∨ ≈ FאW٢٥E.  

﴿ ⇑Ψ∨ ωΘ⎠Ψ√Ω⎝ ≈ FאW٤E.  

﴿ ⇑Ω∨ &Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ≈ FאW١٠٥E.  

﴿ ™ΣΤ∈ ψΡ∇Πς√ Σ †Ω⊕∼ΤΠΨ∨ ≈ FW٣٠E.  

﴿ ⇑Ψ∧ΩΤ⊇ †ΘΩ∨ ≈ FאW٢٥E.  

﴿ ™ΣΤ∈ ψΡ∇Πς√  ≈ FW٣٠E.  

﴿ ⇑Ω∨ ⎯ψΠς√ ≈ FW٢١E.  

﴿ ðŒ≠Ω♥ΩΤŠ ≈ FאW٢٨E.  

﴿ ⎯ψς√Κς… ψΠΡ∇⊆ΣΤ∏πΤΩΤ⇓  ≈ FאW٢٠E.  
 



א MLS 

 
 
 
 
 

אא 
 

 ام المـَــدــحكََأ
 

אK 

אK 

אאאאK 

אאאאK 
  



א  MLT 

 
 



א MLU 

دمقدمة عن الم 
WWالزيادة . 

אWإطالة الصوت بحرف املد . 

אWWاحلبس واملنع. 

אWإثبات حرف املد أو اللني من غري زيادة . 

אWالياءـالواو  ـ  األلفهي  ثالثة . 

W 
 .W٢٨EאΩ©†ΩΤ∈ ≈ F ﴿ :ً أن يكون ما قبل األلف مفتوحا, مثل−١

 .W٤EאΣ©⎡Σ⊆Ωÿ ≈ F ﴿ :ً أن يكون ما قبل الواو مضموما, مثل−٢

 .W١١EאΩ™∼Ψ∈ ≈ F ﴿ :ً أن يكون ما قبل الياء مكسورا, مثل−٣

َنوحيها«:  وبرشوطها يف كلمة»واي«: مجعت يف كلمة ِ ُ«. 

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ : 

א
K  

K 
אWمها الياء والواو الساكنتان املفتوح ما قبلهام, نحو :  ﴿  ∴←⎯ΤÿΩ≤ΣΤ∈  ≈ 

FW١E, ﴿ δ∩⌠⎡Ω ≈ FאW١٣E. 

אWאW 
 األصيل املد −١

  املد الفرعي−٢



א  MML 

אאWאא 
Wسكون  هو الذي ال يتوقف عىل سبب كهمز, أو. 

Wألنه أصل جلميع املدود. 

Wَّألن سوي الطبع ال ينقصه عن حده, أو يزيد عليه. 

אW أو غلقه بحالة متوسطةاإلصبعواحلركة مقدار فتح حركتان . 

−אW 

 .ً ووقفا إذ مل يأت بعده ساكنًيثبت وصال−١

 Ψ↑⎯∧ΩΤ⎠  ﴿  : والياء يف متشى من قوله,W١٤EאΣ{ΨŸΗΤς√⎯⎝ςΚ…Ω  ≈  F¬⎯  ﴿  :كاأللف يف

⎠ς∏Ω∅ ξ∫:†ΩΤ∼⎯™ΨπΤ♠≅… ≈ FאW٢٥E ,والواو يف :﴿ Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ %Ν…⎡Σ∅⎯ ≅†ΩΤ⊇ ≈ FW٥٠E. 

ًيثبت وقفا ال وصال إذا جاء بعده ساكن −٢ ً . 

 ≈  …≅√>Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈  Ω⇑ΗΤΤΛΩΤΤ  ﴿  :والواو يف  ,W١٥Eאð‚†ΩΤ∈Ω⎝  ΣŸ⎯∧Ω™<√≅…  Ψ©Πς∏Ψ√  ≈  F  ﴿  :كاأللف يف
FאW٧١E ,والياء يف :﴿ ℑ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ϑð♥√≅… ≈ FאW٤E F١E. 

 
 
 
 

                                                 
F١E،אאאW﴿  Ω⎡Σ∑  ϑ〉⎠Ω™<√≅…  ≈FW٦٥E،

אA@،א،א،אא
אא،אאK 



א MMM 

F١E 
אW 

−  ﴿  ΘΩ⇐ΜΞ…  φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…  Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈  †ΩΤ⇒ΘΣΤŠΩ⁄  ϑðΣ/≅…  ΘΩ¬Ρ’  Ν…⎡Σ∧ΗΤΩ⊆ΩΤ⎯♠≅…  Σ©ΘΩ∞Ω⇒ΩΤΩΤ  〉ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅  Σ◊Ω|ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…  ϑð‚Κς… 

Ν…⎡ΣΤ⊇†ΩΩΤ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓Ω∞⎯™ΩΤ Ν…⎝Σ≤Ψ↑⎯ΤŠςΚ…Ω⎝ Ψ◊ΠςΤ⇒Ω•<√≅†ΨΤŠ ≈ FW٣٠E. 

W قالوا«, والواو يف »الذين«, والياء يف »وال« ويف »أال« األلف يف« ,
 . »أبرشوا«, و»حتزنوا«, و»استقاموا«و

− ﴿ $ ¨Β r' sùô⎯ tΒ4‘ sÜ ôã r&4’ s+ ¨? $# uρ∩∈∪s− £‰ |¹ uρ4© o_ ó¡ çt ø: $$ Î/∩∉∪… çν ç Åc£ u ãΨ |¡ sù3“ u ô£ ã ù= Ï9 ≈  
FאW٧−٥E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ Ν…⎡Σ⊃⎯⊕Ω∼<√Ω⎝ %Νϖ…⎡Σ™Ω⊃⎯±Ω∼<√Ω⎝ ‚ςΚς… Ω⇐ϑ〉⎡‰Ψ™ΣΤ ⇐Κς… Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩΤÿ ϑðΣ/≅… π%ψΡ∇ς√ ≈ FאW٢٢E. 
W ………………………………………………… 

− ﴿ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊕Ω{⎯⁄≅… Ν…⎝ΣŸΣ•⌠♠≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯∅≅…Ω⎝ ⌠¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ ≈ FאW٧٧E. 
W ………………………………………………… 

−  ﴿  †ΘΩ∨ΜΞ…  ΘΩ⇑Ω⎜⊕Ρ∏⎯‰ΩΤÿ  ð∉ΩŸ⇒Ψ∅  Ω⁄ΩιΨ|<√≅…  :†Ω∧Σ∑ΣŸΩšςΚ…  ⎯⎝ςΚ…  †Ω∧Σ∑ð„Ψ®  ð„ΤΩΤ⊇  ™Σ⊆ΩΤ  :†Ω∧Σ™ςΠ√  ξΠ∩ΡΚ…  ‚ΩΩ⎝ 

†Ω∧Σ∑⌠≤ΤΩ™⎯⇒ΤΩΤ ™ΣΤ∈Ω⎝ †Ω∧Σ™ςΠ√ ‚⊥⌠⎡ΤΩΤ∈ †_∧ΤΤÿΞ≤Ω{ ≈ FאאW٢٣E. 
W ………………………………………………… 

− ﴿ Ν…⎡Σ⇓Ω⎝†Ω⊕ΩΤΩ⎝ ⎠ς∏Ω∅ ΘΞ⁄ΨιΤ<√≅… ∃υ⎫Ω⎡πΤ⊆Πς√≅…Ω⎝ ð‚Ω⎝ Ν…⎡Σ⇓Ω⎝†Ω⊕ΩΤ ⎠ς∏Ω∅ Ψψ⎯Τ’‚ΞΜ⎮≅… &Ξ⇐.Ω⎝⎯ŸΣ⊕<√≅…Ω⎝ ≈  
FאW٢E. 

−  ﴿ ⎯™ΣΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠Ψð„Ω″ ⎠Ψ∇Σ♥ΣΤ⇓Ω⎝ Ω⎟†ΩΤ∼ο⎯ðšΩ⎝ ⎠Ψ†Ω∧Ω∨Ω⎝ Ψ©Πς∏Ψ√ ϑγ‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… ≈  FאW١٦٢E. 



א  MMN 

F٢E 
אW 

− ﴿ Ν…⎡Ρ∏φΤΤΤΤπ⊕⊇≅…Ω⎝ Ω⁄⎯κΤΩ<√≅… ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ™ΨΤ∏πΤ⊃Σ ≈ FאW٧٧E. 

W ُوافعلوا َ ًالواو تنطق وقفا ال وصال: َْ  .بعدها  ملجيء مهزة الوصلً

− ﴿ ⎟Ω≤ΩΤΩ⎝ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… υ⎫Ω≤ΗΤς∇Σ♠ †Ω∨Ω⎝ ¬Σ∑ υ⎫Ω≤ΗΤΤς∇Σ♥ΨΤŠ ≈ FאW٢E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ ⇑ς√ Ν…⎡Ρ√†Ω⇒ΩΤ ΘΩ⁄Ψι<√≅… υ⎠ΠςΩš Ν…⎡Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ †ΘΩ∧ΘΨ∨ &φ⎦⎡ΘΣ‰Ψ™ΣΤ ≈ FאW٩٢E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ Ν…⎡Σ‰ΤΤ∼Ξ•ΩΤ⎯♠≅… Ψ©Πς∏Ψ√ γ©⎡Σ♠ΘΩ≤∏Ψ√Ω⎝ …ς′ΞΜ… ⎯¬Ρ®†Ω∅Ω  †Ω∧Ψ√ ∃⎯¬Σ|∼ΤΨ∼µ⎪µ〉⎯š ≈ FאW٢٤E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ Ω⎡Σ∑ ϑ〉⎠Ω™<√≅… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ®⎡Σ∅⎯ ≅†ΩΤ⊇ Ω⇐κΨ±Ψ∏⎯Σ∨ Σ©ς√ φ%⇔ΤÿΠΨŸ√≅… ≈ FW٦٥E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊕Ω{⎯⁄≅… Ν…⎝ΣŸΣ•⌠♠≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯∅≅…Ω⎝ ⌠¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ ≈ FאW٧٧E. 

W ………………………………………………… 

−  ﴿  ð„ΤΩΤ⊇  ð∠ΘΨΤŠΩ⁄Ω⎝  ‚Ω  φ⎦⎡Σ⇒Ψπ∨⎣Σÿ  υ⎠ΠςΩš  ð∉⎡Σ∧ΨΠ∇Ω™Σÿ  †Ω∧∼Ψ⊇  Ω≤φΤΤΤΤ•Ω→  ⎯ψΣ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ  ΘΩ¬Ρ’  ‚Ω 

Ν…⎝ΣŸΤΤµ⎪Ψðµ– ⌡⎠Ψ⊇ ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… †_–Ω≤Ωš †ΘΩ∧ΘΨ∨ ðŒ⎯∼ð∝ΩΤ∈ Ν…⎡Σ∧ΠΨ∏Ω♥ΣÿΩ⎝ †_∧∼Ψ∏πΤ♥ΩΤ ≈ FאW٦٥E. 

W ………………………………………………… 



א MMO 

 ملحقات المد الطبيعي
١−א 

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

W 
W ﴿ †_Τ∧∼Ψ∏Ω∅ ≈ FאW٢٦E, W ﴿ …_≤ÿΨŸΩΤ∈ ≈ FאW٢١E, W﴿ …Ω=⁄κΨ‰Ω ≈  

FאW١١E. 

 .أما إذا كانت عىل تاء التأنيث فإننا نقف عليها بالسكون

W ﴿ ⊥◊Ω∧⎯šΩ⁄ ≈ FאW٦E, W ﴿ ⊥◊Ω∧⎯⊕ΨΠΤ⇓ ≈ FאW٣٥E. 

 .ين ثم يوقف عىل التاء املربوطة باهلاء الساكنةحيذف التنو

Wيثبت وقفا ال وصال ً ً . 

 
 
  

 
 
 
 



א  MMP 

 
א،W 

−  ﴿  ΘΩ™Σ{Ω⎝  ∴⇑ΗΤΩ♥⇓ΞΜ…  Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∨Ω∞<√ςΚ…  ΙΣ®Ω≤ΞΜ⎤Η;ΤΤς≡  ℑ  −∃Ψ©Ψ⊆Σ⇒ΤΣ∅  Σ“Ξ≤⎯ΣΤ⇓Ω⎝  ΙΣ©Τς√  Ω⋅⌠⎡ΤΩΤÿ  Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅…  †_‰ΗΤΩΤΨ{ 

Σ©Η⎤Ω⊆<∏Ωÿ …[⁄⎡Σ↑⇒Ω∨ ≈ FאאW١٣E. 

W يوقف عىل األلف املنونة بمد عوض مقدار حركتني. 

− ﴿ γŒΩ⇒Ω∅Ω⎝ Σ®⎡Σ–Σ⎡<√≅… ϑγ⎠Ω™<∏Ψ√ γ∃ζ⎡ΘΣ∼ΤΩ⊆<√≅… ⎯ŸΤΩΤ∈Ω⎝ ð‡†Ω ⌠⇑Ω∨ Ω™ΩΤðρ †_Τ∧<∏Ρℵ≡ ≈ FW١١١E.  
W ………………………………………………… 

−  ﴿  φ⇔ΤÿΞ≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω⎝  ϑðΩ/≅…  …_⁄κΨ‘ς®  γ‹.Ω≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω⎝  ΠςŸΩΤ∅ςΚ…  ϑðΣ/≅…  ¬Σ™ς√  ⊥〈Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩΘ∨  …[≤Τ⎯–ςΚ…Ω⎝ 

†_Τ∧∼Ψℵ≠Ω∅ ≈ FאאW٣٥E. 
W ………………………………………………… 

− ﴿ ⎯ tΒ uρÈ, −G tƒ©! $#≅ yè øg s†… ã& ©!% [` t øƒ xΧ∩⊄∪çµ ø% ã— ö tƒ uρô⎯ ÏΒß] ø‹ ymŸωÜ= Å¡ tF øt s† ≈  

FאW٣−٢E. 
W ………………………………………………… 

− ﴿ 〉Œ<∏Σ⊆ΩΤ⊇ Ν…⎝Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅… ⎯¬Ρ∇ΘΩŠð⁄ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… φ⎦†ς® …_⁄†Πς⊃ΩΤ⎜∅ ≈ FW١٢−١٠E. 
W ………………………………………………… 

−  ﴿  ð∪ΩΤ∏ΩΩΤ⊇  ?⇑Ψ∨  ⌠¬Ψ∑ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ  ε∪<∏Ω  Ν…⎡Σ∅†Ω∂ςΚ…  Ω〈λ⎡ΩΤ∏ϑð±√≅…  Ν…⎡Σ⊕Ω‰ΤΠςΤ≅…Ω⎝  γ∃‹.Ω⎡Ω™ϑðΤ↑<√≅…  ð∩⌠⎡Ω♥ΩΤ⊇ 

Ω⇐⌠⎡Ω⊆<∏ΩΤÿ †⊥ΘΤ∼ΩΤ⎜∅ ≈ FW٥٩E. 
W ………………………………………………… 



א MMQ 

٢−א 

W 
 . هو أن تأيت ياءان أوالمها مشددة والثانية مدية−١

W 
W﴿ ¬Σ∼ΘΨ∼ΤΣš ≈ FאW٨٦E, W﴿ Ω%⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… ≈ FאאW٤٠E. 

 . أن تأيت ياءان أو واوان أوالمها مدية, والثانية متحركة−٢

W 
  .W٢٠٠EאW ﴿ Ν…⎝Σ⁄Ψιπ″≅… Ν…⎝Σ≤ΨŠ†Ω″Ω⎝ ≈ Fالواوان, 

 .W٥EאW ﴿ ⎟ΨϒΠς√≅… Σ♣Ξ⎡⎯♠Ω⎡Σÿ ≈ Fالياءان, 

Wًيثبت وقفا ووصال ً . 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



א  MMR 

 
א،W 

− ﴿ :ϑð„ς® ΘΩ⇐ΜΞ… ðˆΗΤΩΤΨ® Ξ⁄…Ω≤⎯ΤŠςΚ‚⎮≅… ⎠Ψ⊃ς√ φ⎦κΘΞ∼ΠΨ∏Ψ∅ ≈ FאW١٨E. 

W َعليني ِّ ِّ  .مشددة والثانية مدية: مد متكني ملجيء ياءان األوىل: ِ

− ﴿ ⌠⎡Τς√Ω⎝ ⎯ψΣ™ΠςΤ⇓Κς… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…⌠⎡ΤΩΤ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ β◊ΩΤŠ⎡Σ‘Ω∧ς√ ⌠⇑ΘΨ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ∃χ⁄⎯κΤΩ ⌠⎡ΤΠς√ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® φ⎦⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ ≈  

FאW١٠٣E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ ⎟ΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⎠Ψ⇒Σ∼Ψ∧ΣΤÿ ϑðψΡΤ’ Ξ⇐γκ∼⎯µ⎪µ〉š ≈ FאאW٨١E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ β™⎯ΤÿΩ⎡ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…⎝Σ≤Ω⊃Ω{ ⇑Ψ∨ Σ¬Ξ™Ψ∨⌠⎡ΤΩÿ ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⇐⎝ΣŸΩ∅⎡ΣΤÿ ≈ FאאW٦٠E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ ⇑Ψ∨ ΘΞ≤ΤΤΩ→ Ξ♣…Ω⎡⎯♠Ω⎡<√≅… Ξ♣†Πς⇒Ω<√≅… (4) ⎟ΨϒΠς√≅… Σ♣Ξ⎡⎯♠Ω⎡Σÿ ≈ FאW٥−٤E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ⌠¬Σ∑Ω⎝ †Ω™∼Ψ⊇ Ω⇐⎡Σ∧Ψ±ΩπΩΤÿ ≈ FאאW٩٦E. 

W ………………………………………………… 
 
 
 
 



א MMS 

٣−אא 

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

W  ﴿  †ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇  ⌠⇑Ω∨  ƒ⎠ΨΤ⎝ΡΚ…  ΙΣ©Ω‰ΗΤΩΤΨ®  −Ψ©Ψ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨŠ  ≈  FאW١٩E,  W﴿   ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ…  Ω⇐†ς® 

…_⁄⎡Σ±⇒Ω∨ ≈ FאאW٣٣E. 

Wًيثبت وصال, أما يف حالة الوقف فال مد . 

אW 
W أي ليست هاء أصلية W﴿ †Ω∨ Σ©Ω⊆πΤ⊃ΩΤ⇓ …_⁄κΨ‘ΤΩ{ ≈ FW٩١E. 

W ,أي ليست ضمري اجلمعW﴿ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ≈ FאW٤E. 

  W ,أي ليست مفتوحة W  ﴿  Σ⎜℘Σ≤πΤ⊃Ω⇒ΤΩ♠  ⌠¬ΤΡ∇ς√  Ω©ΤΠΡΤÿΚς… 

Ξ⇐ð„Ω⊆ΤΠς‘√≅… ≈ FאW٣١E. 

 ≈  ≡W  ﴿  Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∨Ω∞<√ςΚ…  ΙΣ®Ω≤ΞΜ⎤Η;ΤΤςواقعة بني متحركني, أي ال يسكن ما قبلها 
FאאW١٣E  ,وال ما بعدهاW ﴿ ⎯ ΣŸ⎯∧Ω∼<∏ΩΤ⊇ Σ©ςΤ√ Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… ≈ FW٧٥E. 

   Wة ألنه لو أتى بعدها مهزة قطع, لصارت صل 
 . كرب, يستثنى من ذلك موضعان للرواية

 .توفر فيه رشوط مد الصلة ومل يمد ,W٧EאΣ©ð∂⌠≤ΩΤÿ %⎯¬Ρ∇ς√ ≈ F ﴿)  أ (

مل يتوفر فيه رشوط مد الصلة,   ,W٦٩EאπŸΤΡ∏⎯µ⎪µðΩ⎝  −Ψ©∼ΨΤ⊇  †[Τ⇓†φΤΤ™ΤΣ∨  ≈  F  ﴿  )ب(
 .حيث سبقت اهلاء بساكن ومع ذلك مدت للرواية



א  MMT 

F١E 
אאאWאW 

− ﴿ ⇑Ω∧ΩΤ⊇ Ψ Ξ≤ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… ΙΣ©ΩΤÿΨŸ⎯™ΩΤÿ ⎯—Ω≤πΤ↑ΩΤÿ ΙΣ®Ω⁄⎯ŸφΤΤ″ Ψ∃ψΗΤΩΤ∏π♠ΞΜπ„Ψ√ ≈ FאW١٢٥E. 

Wُهيديه َ ِ  . مد صلة صغر لتوفر فيها الرشوط: اهلاء الثانية: َ

− ﴿ $ ¨Β r' sùô⎯ tΒ4‘ sÜ ôã r&4’ s+ ¨? $# uρ∩∈∪s− £‰ |¹ uρ4© o_ ó¡ çt ø: $$ Î/∩∉∪… çν ç Åc£ u ãΨ |¡ sù3“ u ô£ ã ù= Ï9 ≈  

FאW٧−٥E. 

W ………………………………………………… 

−  ﴿  †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ…  Ω⇐†ς®  Ω©⎯⎡Ω∈  Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…  …ς′ΞΜ…  Νϖ…⎡Σ∅Σ   ⎠ς√ΞΜ…  ϑðΨ/≅…  −Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝  Ω¬Ρ∇⎯™Ω∼Ψ√  ⎯¬Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ  ⇐Κς… 

Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤÿ †ΩΤ⇒⎯⊕Ψ∧Ω♠ &†ΩΤ⇒π⊕ð≡Κς…Ω⎝ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ™Ψ∏⎯Τ⊃Σ∧<√≅… ≈ FאW٥١E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ …ς′ΞΜ…Ω⎝ ΛΩ⎟Ξ≤ΣΤ∈ Σ⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… Ν…⎡Σ⊕Ψ∧ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ς√ Ν…⎡ΣΨ±⇓Κς…Ω⎝ ⎯¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ∧Ωš⌠≤ΣΤ ≈  

FאאW٢٠٤E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ −Ψ©ΨŠ &Ω⋅†Ωš⎯⁄ςΚ‚⎮≅…Ω⎝ ≈ FאW١E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ ⇑Ω∨ ƒ∫:†ΤΤΩ– Ψ◊Ω⇒ΤΩ♥Ω™<√≅†ΨŠ ΙΣ©ς∏ΩΤ⊇ Σ≤πΤ↑Ω∅ ∃†Ω™Ψ√†ΩΤ‘⎯∨ςΚ… ≈ FאW١٦٠E. 

W ………………………………………………… 



א MMU 

F٢E 
אאאWא

K 
− ﴿ υ⎠Ω∝ΩΤ∈Ω⎝ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ ‚ΠςΚς… Νϖ…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕ΩΤ :‚ΠςΜΞ… Σ®†ΘΩΤÿΜΞ… Ξ⇑⎯ΤÿΩŸΨ√.Ω⎡<√≅†ΨŠΩ⎝ &†[⇒ΗΤΩ♥⎯šΞΜ… ≈ FאאW٢٣E. 

Wإياه ُ َّ  .اهلاء سبقت بحرف ساكن, فلم تتوفر فيها الرشوط: ِ

− ﴿ :†Ω∨Ω⎝ Σ¬Ρ∇Η⎤ΩΤ…ƒ∫ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… Σ®⎝ΣϒΣΩΤ⊇ †Ω∨Ω⎝ ⌠¬Ρ∇Η⎤Ω™ΩΤ⇓ Σ©ΤΤ⎯⇒Ω∅ &Ν…⎡Σ™Ω⇓≅†ΩΤ⊇ ≈ FאW٧E. 

W ………………………………………………… 

−  ﴿  ΘΩ™Σ{Ω⎝  ∴⇑ΗΤΩ♥⇓ΞΜ…  Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∨Ω∞<√ςΚ…  ΙΣ®Ω≤ΞΜ⎤Η;ΤΤς≡  ℑ  −∃Ψ©Ψ⊆Σ⇒ΤΣ∅  Σ“Ξ≤⎯ΣΤ⇓Ω⎝  ΙΣ©Τς√  Ω⋅⌠⎡ΤΩΤÿ  Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅…  †_‰ΗΤΩΤΨ{ 

Σ©Η⎤Ω⊆<∏Ωÿ …[⁄⎡Σ↑⇒Ω∨ ≈ FאאW١٣E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ Νϖ…⎡ΣŠ⎡ΣΤΩ⎝ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… †[Τ⊕∼Ψ⎩ðρ Ω©ΘΣΤÿΚς… φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ⎯ψΡ∇Πς∏Ω⊕ς√ φ⎦⎡Σ™Ψ∏⎯⊃ΣΤ ≈ FאW٣١E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ ⎯ tΒ uρÈ, −G tƒ©! $#≅ yè øg s†… ã& ©!% [` t øƒ xΧ∩⊄∪çµ ø% ã— ö tƒ uρô⎯ ÏΒß] ø‹ ymŸωÜ= Å¡ tF øt s† ≈  

FאW٣−٢E. 
W ………………………………………………… 

− ﴿ ⌠≤ΤΣ∨Κ<…Ω⎝ Ψ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ Ω©⎯Τ⇓≅…Ω⎝ Ξ⇑Ω∅ Ξ≤ς∇⎯⇒ΤΣ∧<√≅… ≈ FW١٧E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ Ω⎡Σ∑ ϑ〉⎠Ω™<√≅… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ®⎡Σ∅⎯ ≅†ΩΤ⊇ Ω⇐κΨ±Ψ∏⎯Σ∨ Σ©ς√ φ%⇔ΤÿΠΨŸ√≅… ≈ FW٦٥E. 

W ………………………………………………… 



א  MNL 

٤J 
 السور وقد مجعت يف لأوائوهذه األحرف موجودة يف احلروف املقطعة يف 

 . »حي طهر«: قوهلم

א Wا ـهميألحرف عبارة عن حرفني ثان ألن كل حرف من هذه ا
 .»را ـ  هاـ طا ـ يا ـَحا «: حرف مد هكذا

W 
  .š ≈ FW١E¬; ﴿ :احلا يف

 .W١EאϖΤ∧:√… ≈ F≥& ﴿: الرا يف

 .ϖ°ϖΤ⊕∼™;Τ{ ≈ FW١E ﴿ :واهلا واليا يف

 .Τ≡ ≈ FW١E© ﴿ :والطا يف

 
  
  

 
 
 



א MNM 

 
אאאWW 

 احلروف التي متد قدر حركتني يف أوائل السور? ما −١

  ملاذا متد هذه احلروف?−٢

אאאWאאאK 
− ﴿ ϖψš (1) ϖ⊂Τ;♥;∅ ≈ FאW٢−١E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ &≤ΤΤ:√… ð∠<∏Ψ 〉ŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ γˆΗΤΩΤγ∇<√≅… Ξ⇐κΨ‰Σ∧<√≅… ≈ FW١E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ ;¬š (1) γˆΗΤΩΤΨ|<√≅…Ω⎝ Ξ⇐κΨ‰Σ∧<√≅… ≈ FאW٢−١E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ üÈ ÿè‹γ !2∩⊇∪ã ø. ÏŒÏM uΗ ÷q u‘y7 În/ u‘… çν y‰ ö7 tã!$ −ƒ Ì Ÿ2 y— ≈ FW٢−١E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ &ϖ♦≡ ≈ FאW١E. 

W ………………………………………………… 



א  MNN 

 
 على المد الطبيعي وملحقاته

אאאWW 
 . مد العوض−١

 . مد التمكني−٢

אאאWW 
 .  املد الطبيعي−١

٢−مد الصلة الصغر . 

אאאWאW 
 .يه مد العوض ومد الصلة عند الوقف عل−١

 . حروف املد واللني من حيث الرشوط−٢

אאאאWW 
ً مد طبيعي يمد وقفا ال وصال−١ ً. 

 .  تنوين بالفتح ال يوقف بمد عوض−٢

 .  هاء صلة توفر فيها الرشوط ومل متد−٣

א אאW ،    א   א
K 



א MNO 

אאWאא 
Wسكون هو الذي يتوقف عىل سبب كهمز أو. 

Wلتفرعه عن املد األصيل. 

אWاهلمز أو السكون. 

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ : 


K  אא

K 
אWW 

١−אK 

٢−אאK 

٣−אK 

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ : 

אאאא
 


 

אאWא 
١−אאW 

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

Wالتصال حرف املد باهلمزة يف كلمة واحدة . 

Wأن يأيت بعد األلف مهز : ﴿ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ≈ FאW١٨E. 

 .ƒ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅… ≈ FW٢٤E ﴿ : أن يأيت بعد الواو مهز



א  MNP 

 .W٩Eאאƒ∫ϖ⎠Ψ⊃ΩΤ ≈ F ﴿ :أن يأيت بعد الياء مهز

Wواجب املد حال الوصل أربع أو مخس حركات . 

 .ويف الوقف أربع أ مخس أو ست حركات كمد عارض للسكون

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ : 

א
 

א
 

 
 
 
 
 
 
 
 



א MNQ 

 
אאאWW 
 . عرف املد املتصل−١

 . بني حكم املد املتصل ومقدار مده−٢

אאאWאW 
− ﴿ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ −Ψ©ΨŠ &Ω⋅†Ωš⎯⁄ςΚ‚⎮≅…Ω⎝ ≈ FאW١E. 

−  ﴿  †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω Νϖ…⎝〉ϒΨΠςΩΤ ⌠¬Σ{ƒ∫:†ΤΩΤŠ…ƒ∫ ⌠¬Ρ∇ΩΤ⇓.Ω⎡⎯ΜΞ…Ω⎝ ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√⎯⎝ςΚ… Ξ⇐ΜΞ… 

Ν…⎡ΘΣ‰Ω™ΩΤ⎯♠≅… Ω≤πΤ⊃Σ|<√≅… ⎠ς∏Ω∅ &Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΜΞ⎮≅… ≈ FאW٢٣E. 

−  ﴿  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝  Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ±ΩΤÿ  :†Ω∨  Ω≤Ω∨Κς…  ϑðΣ/≅…  ,−Ψ©ΨΤŠ  ⇐Κς…  ð™Ω″⎡ΣΤÿ  φ⎦⎯⎡Ω↑πΤΩΤÿΩ⎝  ⌠¬Σ™ΘΩΤŠΩ⁄ 

Ω⇐⎡ΣΤ⊇†ΩΩΤÿΩ⎝ ƒ∫;⎡ΤΤΣ♠ γ‡†Ω♥Ψ™<√≅… ≈ FאW٢١E. 

−  ﴿ …ς′ΞΜ…Ω⎝ Νϖ…⎡Σ∨†ΩΤ∈ ⎠ς√ΞΜ… Ψ〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… Ν…⎡Σ∨†ΩΤ∈ υ⎠ς√†Ω♥Ρ® Ω⇐⎝Σ∫:…ƒ≤Σÿ Ω♣†Πς⇒√≅… ‚ΩΩ⎝ φ⎦⎝Σ≤Ρ®<ϒΩÿ 

ϑðΩ/≅… ‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ ≈ FאW١٤٢E. 

− ﴿ ⇑Ω∨ ƒ∫:†ΤΤΩ– Ψ◊Ω⇒ΤΩ♥Ω™<√≅†ΨŠ ΙΣ©ς∏ΩΤ⊇ Σ≤πΤ↑Ω∅ ∃†Ω™Ψ√†ΩΤ‘⎯∨ςΚ… ≈ FאW١٦٠E. 

−  ﴿  †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ…  Ω⇐†ς®  Ω©⎯⎡Ω∈  Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…  …ς′ΞΜ…  Νϖ…⎡Σ∅Σ   ⎠ς√ΞΜ…  ϑðΨ/≅…  −Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝  Ω¬Ρ∇⎯™Ω∼Ψ√  ⎯¬Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ 

⇐Κς… Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤÿ †ΩΤ⇒⎯⊕Ψ∧Ω♠ &†ΩΤ⇒π⊕ð≡Κς…Ω⎝ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ™Ψ∏⎯Τ⊃Σ∧<√≅… ≈ FאW٥١E. 

−  ﴿  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒt⎦⎪ Ï% ©! $#(#θ ãΖ tΒ# u™(# þθ è%ö/ ä3 |¡ àΡ r&ö/ ä3‹ Î= ÷δ r& uρ# Y‘$ tΡ$ yδ ßŠθ è% uρâ¨$ ¨Ζ9 $#äο u‘$ yf Ït ø: $# uρ

$ pκ ö n= tæîπ s3 Í× ¯≈ n= tΒÔâ Ÿξ Ïî×Š# y‰ Ï©ωtβθ ÝÁ ÷è tƒ©! $#!$ tΒöΝ èδ t tΒ r&tβθ è= yè ø tƒ uρ$ tΒtβρ â s∆ ÷σ ãƒ ≈  
FאW٦E. 



א  MNR 

٢−אא 

Wهو أن يقع بعد حرف املد مهز منفص ل عنه يف أول الكلمة األخر . 

W النفصال اهلمزة عن حرف املد يف الكلمة التي تليها 

Wجائز املد حال الوصل أربع أو مخس حركات. 

א אW جيوز مده أربع أو مخس حركات من طريق الشاطبية, وهو ما
 . F١Eيسمى بتوسط املنفصل

Wمثال األلف : ﴿ :†ΤΠς⇓ΞΜ… †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ≈ FW١E.  

  .W٢١EאאΨ⊇Ω⎝ &⎯ψΡ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ≈ F⎠⌡ ﴿ :مثال الياءو

 .W٦EאΝϖ…⎡ΣΤ∈ ⎯ψΡ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ≈ F ﴿ :ومثال الواو

Wاملد املنفصل ال يقع يف كلمة إال إذا جاء بعد : 

  ≈ ∑W٦٦E, W﴿ Ψ∫:‚ΩΣ⎣;ΗΤΤΩאW ﴿ ⌠¬Σ⇓Κς†;ΗΤΤΩ∑ ≈ F هاء التنبيه, −١

FאW٢٢E. 

التصاهلا   W١EאW  ﴿  ⎯™ΣΤ∈  †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ  φ⎦⎝Σ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅…  ≈  F ياء النداء, −٢
 .ًا وانفصاهلا لفظاـًرسم

 

                                                 
F١Eאאא،א،א،אK 



א MNS 

 
אאאWא،אאK 

אאאW>אW 
 

− ﴿ ⎯⁄Ψιπ″≅…Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ :†Ω∨ ð∃∠ΩŠ†Ω″ςΚ… ≈ FW١٧E. 

W أصابكَمآ َ َ َ  .مد منفصل: َ
− ﴿ †Ω∨Ω⎝ ⌡⎠Ψ⊆∼ΨΤ⊇⌠⎡ΩΤ ‚ΠςΜΞ… Ψϑð&/≅†ΨŠ ≈ FW٨٨E. 
− ﴿ φ⎦⎝Σ≤ΨΤ’⎯⎣ΣΤÿΩ⎝ υϖ⎠ς∏Ω∅ ⌠¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… ⌠⎡ς√Ω⎝ Ω⇐†ς® ⌠¬Ξ™ΨŠ &β◊φΤ″†ð±ΩΤ ≈ FאW٩E. 
− ﴿ ϖ⎠ΨΤ⇓⎝Σ≤Ρ®<′≅†ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ®⌠≤ΤΤΣ{<′ςΚ… Ν…⎝Σ≤ΤΣ|⎯→≅…Ω⎝ ⎠Ψ√ ‚ΩΩ⎝ Ξ⇐⎝Σ≤Σ⊃Τ<∇ΩΤ ≈ FאW١٥٢E. 
− ﴿ υ⎠Ω∝ΩΤ∈Ω⎝ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ ‚ΠςΚς… Νϖ…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕ΩΤ :‚ΠςΜΞ… Σ®†ΘΩΤÿΜΞ… Ξ⇑⎯ΤÿΩŸΨ√.Ω⎡<√≅†ΨŠΩ⎝ &†[⇒ΗΤΩ♥⎯šΞΜ… ≈ FאאW٢٣E. 
− ﴿ Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ Σ¬Σ|ΘΣΤŠΩ⁄ ⌡⎠ΨΤ⇓⎡Σ∅⎯ ≅… πˆΨ•ΩΤ⎯♠ςΚ… π&ψΡ∇ς√ ≈ FW٦٠E. 
− ﴿ ΙΣ®ΩŸΤ⇒Ψ∅Ω⎝ Σ˜ΤΨ†Ω⊃Ω∨ γˆ⎯∼ΤΩ⎜⊕<√≅… ‚Ω :†ΤΩ™Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… &Ω⎡Σ∑ ≈ FאW٥٩E. 
− ﴿ ð„ΤΩΤ⊇ Νϖ…⎡ΠΡΤ{Ω∞ΣΤ ∃⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… Ω⎡Σ∑ 〉ψς∏⎯∅Κς… Ξ⇑Ω∧ΨΤŠ υϖ⎠Ω⊆ΠςΤ≅… ≈ FאW٣٢E. 

− ﴿ (#ρ â‘ sŒ uρ$ tΒu’ Å+ t/z⎯ ÏΒ(# #θ t/ Ìh9 $#β Î)Ο çFΖ ä.t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ≈ FאW٢٧٨E. 
−  ﴿  †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ…  Ω⇐†ς®  Ω©⎯⎡Ω∈  Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…  …ς′ΞΜ…  Νϖ…⎡Σ∅Σ   ⎠ς√ΞΜ…  ϑðΨ/≅…  −Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝  Ω¬Ρ∇⎯™Ω∼Ψ√  ⎯¬Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ  ⇐Κς… 

Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤÿ †ΩΤ⇒⎯⊕Ψ∧Ω♠ &†ΩΤ⇒π⊕ð≡Κς…Ω⎝ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ™Ψ∏⎯Τ⊃Σ∧<√≅… ≈ FאW٥١E. 
− ﴿ (# þθ ç/θ è? uρ’ n< Î)«! $#$ ·èŠ ÏΗ sdtµ •ƒ r&šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#÷/ ä3 ª= yè s9šχθ ßs Î= ø è? ≈ FאW٣١E. 
− ﴿ :†ΤΩ∨Ω⎝ η†ΩΤ⇓Κς… Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ⊃ΨΠ∏Τς∇ΩΤΣ∧<√≅… ≈ FW٨٦E. 

 



א  MNT 

٣−א 

Aאא@ 
W   هو أن تأيت هاء الضمري الغائب املفرد املذكر املضمومة, أو

 .بعدها مهزة قطعاملكسورة الواقعة بني متحركني, 

W 
 ذلكWاهلاء املوجودة يف كلمة   ﴿  ,ΙΣ©ΩΤŠ…ΩϒΩ∅  ≈  من قوله:  ﴿  ‚Πς  〉‡ΠΨϒΩ⊕Σÿ 

,ΙΣ©ΩΤŠ…ΩϒΩ∅ βŸΤΩΤšςΚ… ≈ FאW٢٥E. 

 ذلكW اهلاء املوجودة يف كلمة ﴿  ,ΙΣ©ΩΤ∈†ς’Ω⎝  ≈  من قوله:  ﴿  ‚ΩΩ⎝  Σ⊂ΨΤ’⎡ΣΤÿ 

,ΙΣ©ΩΤ∈†ς’Ω⎝ βŸΩΤšςΚ… ≈ FאW٢٦E. 

ق رشح التعريف يف هاء الصلة الصغر إال أنه يزاد يف هذا التعريف وقد سب
 . , ألنه لو مل يأت مهزة قطع, لصارت صلة صغر»مهزة قطع«أن ما بعد اهلاء 

 
  
  

 



א MNU 

F١E 
אאאWא،אאK 

א אאW א  ،א       
W 

− ﴿ ⇐ΜΞ…Ω⎝ ð∠⎯♥Ω♥⎯∧ΩΤÿ ϑðΣ/≅… Θω≤〉∝ΨŠ ð„ΤΩΤ⊇ ð∪Ψ→†Ω{ ,ΙΣ©Τς√ ‚ΠςΜΞ… ∃Ω⎡Σ∑ ≈ FאW١٧E. 

−  ﴿  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝  Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ±ΩΤÿ  :†Ω∨  Ω≤Ω∨Κς…  ϑðΣ/≅…  ,−Ψ©ΨΤŠ  ⇐Κς…  ð™Ω″⎡ΣΤÿ  φ⎦⎯⎡Ω↑πΤΩΤÿΩ⎝  ⌠¬Σ™ΘΩΤŠΩ⁄ 

Ω⇐⎡ΣΤ⊇†ΩΩΤÿΩ⎝ ƒ∫;⎡ΤΤΣ♠ γ‡†Ω♥Ψ™<√≅… ≈ FאW٢١E. 

−  ﴿  ð∩⌠⎡Ω♥ΩΤ⊇  ⎠Ψ<Κ†ΩΤÿ  ϑðΣ/≅…  ξζ⌠⎡Ω⊆ΨΤŠ  ⌠¬Σ™ΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ  ,ΙΣ©Ω⇓⎡ΘΣ‰µ⎪µΨ〉šΩ⎝  ]◊ΤΠς√Ψ′ςΚ…  ⎠ς∏Ω∅  Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…  ∴〈Πς∞Ψ∅ςΚ… 

⎠ς∏Ω∅ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ≈ FאW٥٤E. 

− ﴿ Ω©†ΩΤ∈ ⇑Ω∨Ω⎝ 〉÷Ω⇒πΤ⊆ΩΤÿ ⇑Ψ∨ Ψ◊Ω∧⎯šΩΘ⁄ ,−Ψ©ΨΘΤΤŠΘΩ⁄ ‚ΠςΜΞ… φ⎦⎡ΠΡ√:†ϑð∝√≅… ≈ FאW٥٦E. 

− ﴿ †Ω∅ΩŸΩΤ⊇ ,ΙΣ©ΤΘΩΤŠΩ⁄ ⎠ΤΠΨΤ⇓ςΚ… τ‡⎡ΣΤ∏πΤ⎜⊕Ω∨ ⌠≤Ψ±Ω⇓≅†ΩΤ⊇ ≈ FאW١٠E. 

−  ﴿  Η⎠ς∏ΩΤΤŠ  ⌠⇑Ω∨  Ω¬ς∏Τ⎯♠ςΚ…  ΙΣ©Ω™⎯–Ω⎝  Ψ©Πς∏Ψ√  Ω⎡Σ∑Ω⎝  χ⇑ΤΤγ♥ο⎯〉š  ,ΙΣ©ς∏ΩΤ⊇  ΙΣ®Σ≤⎯–ςΚ…  ΩŸ⇒Ψ∅  −Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄  ‚ΩΩ⎝ 

δ∩⌠⎡ΤΩ ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ‚ΩΩ⎝ ⌠¬Σ∑ Ω⇐⎡ΣΤ⇓Ω∞Τµ⎪µð⎯š ≈ FאW١١٢E. 

−  ﴿  †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇  Ν…⎡Σ♥ΩΤ⇓  †Ω∨  Ν…⎝Σ≤ΠΨ{Σ′  ,−Ψ©ΨŠ  †ΩΤ⇒⌠Τ∼Ω•⇓Κς…  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  φ⎦⌠⎡Ω™⎯⇒ΩΤÿ  Ξ⇑Ω∅  Ψ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅… 

†ΩΤ⇓πϒΩςΚ…Ω⎝ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ∧ΩΤ∏ςℵ≡ Ψ>‡…ΩϒΩΤ⊕ΨŠ Ψ>♦∼ΛΨΤΤΩΤŠ †Ω∧ΨŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® φ⎦⎡Σ⊆〉♥πΤ⊃ΩΤÿ ≈  

FאאW١٦٥E. 

 
 
 



א  MOL 

F٢E 
אאאאאW 

−  ﴿  ⇑Ω∧ΩΤ⊇  φ‡†ΩΤ  ?⇑Ψ∨  ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ  −Ψ©Ψ∧<∏〉ℵ≡  ð˜ς∏π″ςΚ…Ω⎝  Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇  ϑðΩ/≅…  〉‡⎡ΣΩΤÿ  %Ψ©⎯∼ς∏Ω∅  ΘΩ⇐ΜΞ…  ϑðΩ/≅…  χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜∅ 

ε¬∼ΨšΘΩ⁄ ≈ FאW٣٩E. 

W ألهنا سبقت بساكن: »عليه« اهلاء املوجودة يف كلمة. 

− ﴿ ∅Ψ©⎯∼Τς∏Ω 〉Œ<∏ΤΠς{Ω⎡ΩΤ ©Τ⎯∼Τς√ΜΞ…Ω⎝Ψ 〉ˆ∼Ψ⇓ΚΡ… ≈ FW٨٨E. 

W ………………………………………………… 

−  ﴿  …ς′ΞΜ…Ω⎝  Νϖ…⎡Σ∨†ΩΤ∈  ⎠ς√ΞΜ…  Ψ〈λ⎡ς∏ϑð±√≅…  Ν…⎡Σ∨†ΩΤ∈  υ⎠ς√†Ω♥Ρ®  Ω⇐⎝Σ∫:…ƒ≤Σÿ  Ω♣†Πς⇒√≅…  ‚ΩΩ⎝  φ⎦⎝Σ≤Ρ®<ϒΩÿ  ϑðΩ/≅… 

‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ ≈ FאW١٤٢E. 

W ………………………………………………… 

− ﴿ ðŒ⎯Τÿƒ∫Ω⁄ςΚ… Ξ⇑Ω∨ ΩϒΩΠςΤ≅… ΙΣ©Ω™ΗΤς√ΜΞ… Σ©ΗΤ⎥Ω⎡Ω∑ ðŒ⇓ςΚ†ΩΤ⊇ςΚ… Σ⇐⎡Ρ∇ΩΤ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ⏐„∼Ψ{Ω⎝ ≈ FאW٤٣E. 

W ………………………………………………… 

−  ﴿  Ω⎡Σ∑  ϑ〉⎠Ω™<√≅…  :‚Ω  Ω©ΗΤς√ΞΜ…  ‚ΠςΜΞ…  Ω⎡Σ∑  Σ®⎡Σ∅⎯ ≅†ΩΤ⊇  Ω⇐κΨ±Ψ∏⎯Σ∨  Σ©ς√  φ%⇔ΤÿΠΨŸ√≅…  ΣŸ⎯∧Ω™<√≅…  Ψ©Πς∏Ψ√  ϑγ‡Ω⁄ 

Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… ≈ FW٦٥E. 

W …………………………………………………    
 
 



א MOM 

٤−א 

W هو أن تتقدم مهزتان أوهلام متحركة وثانيهام ساكنة, فتبدل الثانية
 .حرف مد يتناسب مع حركة ما قبلها

W 
ْأأمنوا« أصلها .W٧EאW  ﴿  Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫  ≈  Fتقدم اهلمزة عىل األلف,   أبدلت »َ

 .ساكنة ألف ألن الفتحة يناسبها األلفاهلمزة الثانية ال

 أبدلت »إإمانا«أصلها   .W٢EאW  ﴿  †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ…  ≈  Fتقدم اهلمزة عىل الياء, 
 . اهلمزة الثانية الساكنة ياء ألن الكرسة يناسبها الياء

ْأأتوا« أصلها .W٤EאW  ﴿  Ν…⎡Σ⎝ΡΚ…  ≈  Fتقدم اهلمزة عىل الواو,   أبدلت »ُ
 . ًنية الساكنة واوا ألن الضمة يناسبها الواواهلمزة الثا

Wمثال :   قد يكون حرف املد غري مبدل عن مهزة, ويسمى الشبيه بالبدل
  .W٢Eאð⎦…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ≈ F ﴿ :لفألتقدم اهلمزة عىل ا

  .W٧٦EאκΛΨΤΤΨ∇ΘΩΤΤΣ∨ ≈ F⇐ ﴿ :ومثال تقدم اهلمزة عىل الياء

Wجائز املد .     

אWمقدار حركتني.  

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ : 

אא  אאא
 



א  MON 

 
אאאWא،אK 

אאאWW 
−  ﴿  φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝  ⎝Σ∫:†Ω–   ا=⇑Ψ∨  ⌠¬Ψ∑ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ  φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿ  †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄  ⌠≤ΤΨ⊃<⎜∅≅…  †φΤΤΤ⇒ς√  †Ω⇒ΨΤ⇓ΩΗ⎡⎯Τ‚ΜΞγΩ⎝ 

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇓⎡Σ⊆Ω‰Ω♠ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅†ΨŠ ‚ΩΩ⎝ ⎯™Ω⊕⎯ð⎨µ– ℑ †Ω⇒ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ⊥ν„Ψ⎜∅ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ≈  

FאW١٠E. 

Wمد األلف مد بدل: ل, وءامنوامد بد: مد الواو:  جآءوا . 

−  ﴿  ⌡⎠Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ  Ω⋅Ω …ƒ∫  ⎯ŸΤΩΤ∈  †ΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ…  ⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅  †_♠ς†‰Ψ√  ⎟Ξ⁄.Ω⎡Σÿ  ⎯¬Ρ∇Ψ.ƒ∫⎯⎡Ω♠  ∃†_Τ↑ÿΞ⁄Ω⎝  〉♣†Ω‰Ψ√Ω⎝ 

υ⎫Ω⎡πΤ⊆ΤΠς√≅… ð∠Ψ√.ς′ &χ⁄⎯κΤΩ ≈ FאאW٢٦E. 

− ﴿ :†Ω∨Ω⎝ Σ¬Ρ∇Η⎤ΩΤ…ƒ∫ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… Σ®⎝ΣϒΣΩΤ⊇ †Ω∨Ω⎝ ⌠¬Ρ∇Η⎤Ω™ΩΤ⇓ Σ©ΤΤ⎯⇒Ω∅ &Ν…⎡Σ™Ω⇓≅†ΩΤ⊇ ≈ FאW٧E. 

−  ﴿  †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇  Ν…⎡Σ♥ΩΤ⇓  †Ω∨  Ν…⎝Σ≤ΠΨ{Σ′  ,−Ψ©ΨŠ  †ΩΤ⇒⌠Τ∼Ω•⇓Κς…  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  φ⎦⌠⎡Ω™⎯⇒ΩΤÿ  Ξ⇑Ω∅  Ψ∫;⎡ΤΤΣΘ♥√≅…  †ΩΤ⇓πϒΩςΚ…Ω⎝ 

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ∧ΩΤ∏ςℵ≡ Ψ>‡…ΩϒΩΤ⊕ΨŠ Ψ>♦∼ΛΨΤΤΩΤŠ ≈ FאאW١٦٥E. 

− ﴿ …ς′ΞΜ…Ω⎝ ΛΩ⎟Ξ≤ΣΤ∈ Σ⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… Ν…⎡Σ⊕Ψ∧ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ς√ Ν…⎡ΣΨ±⇓Κς…Ω⎝ ⎯¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ∧Ωš⌠≤ΣΤ ≈  
FאאW٢٠٤E. 

− ﴿ ð♦⎯∼Τς√Ω⎝ ⌠¬ΤΨ∑ΠΞ⁄:†Ω∝ΨŠ †[ΤΛΤΤ⎯∼ΤΩ→ ‚ΠςΜΞ… Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ &ϑðΨ/≅… ≈ FאW١٠E. 

− ﴿ …ς′ΞΜ…Ω⎝ Νϖ…⎡Σ∨†ΩΤ∈ ⎠ς√ΞΜ… Ψ〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… Ν…⎡Σ∨†ΩΤ∈ υ⎠ς√†Ω♥Ρ® Ω⇐⎝Σ∫:…ƒ≤Σÿ Ω♣†Πς⇒√≅… ≈ FאW١٤٢E. 

− ﴿ Ν…⎡Σ™Ω♥⎯∨≅…Ω⎝ ⌠¬Ρ∇Ψ♠⎝Σ∫Σ≤ΨΤŠ ⌠¬Σ|ς∏Σ–⎯⁄ςΚ…Ω⎝ ⎠ς√ΞΜ… &γ⇐⎯κΤΩ‰⎯⊕ς∇<√≅… ≈ FאW٦E. 



א MOO 

 تدريب شامل على ما كان سببه الهمز

F١E 
אאאWאאאאW 

  ……هو أن يقع بعد حرف املد :  املد املنفصل−١

 ……, فتبدل … وثانيهام …… أوهلام …… األصيل هو أن تتقدم  مد البدل−٢
  ما قبلها……حرف مد يتناسب مع 

 .ٍ مبدل عن مهزة……… الشبيه بالبدل هو ما كان حرف املد −٣

٤− املضمومة أو ……الغائب املفرد ………هو أن تأيت  مد الصلة الكرب 
 ……, بعدها مهزة ……… الواقعة بني ………

אאאWאK 
 .  املد املتصل−١

Wوجوب املد . 

 .  املد املنفصل−٢

W ……………………………………………………………… 

 .  مد البدل−٣

W ……………………………………………………………… 

٤−مد الصلة الكرب .  

W ……………………………………………………………… 



א  MOP 

F٢E 
אאאWאאאK 

אא א אאא 
 W١EאϖΤ∧:√… ≈ F≥ ﴿ :األلف املوجودة يف الراء مد طبيعي حركتان

 W١Eאƒ∫:…ƒ⎡Ω♠ ≈ F ﴿: األلف يف  
 W١٧٣EאΤΤ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… ≈ F_† ﴿: الياء يف  
W٨٣EאΨϒΠς√≅… Ω⇐⎝ΣŸΩ∅⎡ΣΤÿ ≈ F⎟ ﴿ :الياء األوىل يف  
 W٣٤EאΨ∫:‚ΩΣ⎣;ΗΤΤΩ∑ ≈ F ﴿ :األلف األوىل يف  
 W٢٦EאΙΣ©ΩΤ∈†ς’Ω⎝ βŸΩΤšςΚ… ≈ F, ﴿: اهلاء يف  
 W٣٠EאΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… ⇑Ψ∨ Ω⇑ΗΤΩ∧⎯∼ς∏ΣΤ♠ ≈ F ﴿: اهلاء يف  
 W١٣٦EאϖΝ…⎡ΤΡ√⎡ΣΤ∈ †ΥφΤΤΤΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ ≈ F ﴿: الواو يف  
 ≈  …ΠςΚς…  Νϖ…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕ΩΤ  :‚ΠςΜΞ…  Σ®†ΘΩΤÿΜΞ‚  ﴿:  األلف األوىل يف  

FאאW٢٣E 
 W١٠Eאχ∩⎝Σ∫Ω⁄ ε¬∼ΨšΘΩ⁄ ≈ F ﴿: الواو يف  
 ∅Ξ™Ψ♠⌠≤Σÿ  ƒ∫:†Ω∧ϑð♥√≅…  ψΡ∇⎯∼ς∏Ω  ﴿  :خرية يفألاأللف ا  

…_⁄…Ω⁄⎯ŸΤΨΘ∨ ≈ FW١١E 
 W٥EאΨϒΠς√≅… Σ♣Ξ⎡⎯♠Ω⎡Σÿ ≈ F⎟ ﴿: الياء األوىل يف  
 W٩٦EאאΝ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ⌠¬Σ∑Ω⎝ ≈ F ﴿ :الواو األوىل يف  
 W١٦٠EאΙΣ©ς∏ΩΤ⊇ Σ≤πΤ↑Ω∅ †Ω™Ψ√†ΩΤ‘⎯∨ςΚ… ≈ F ﴿ :اهلاء يف  
 ϖ°ϖΤ⊕∼™;Τ{ ≈ FW١E ﴿ :الياء يف  

 



א MOQ 

אאWא 
W 

אאאK 
 . نه نوعانويقصد به املد العارض, ويتفرع م

אאاملد العارض للسكون.  

אאاملد اللني العارض للسكون.  

אאאK 
 . ويقصد به املد الالزم, ويتفرع منه نوعان

אאاملد الالزم الكلمي, وهو قسامن:  

 . مد الزم كلمي مثقل− ١

 .مد الزم كلمي خمفف − ٢

אאاملد الالزم احلريف, وهو قسامن:  

 . مد الزم حريف مثقل− ١

 . مد الزم حريف خمفف− ٢

 
 
 



א  MOR 

אאWא 
١−אא 

Wأن يقع بعد حرف املد سكون عارض ألجل الوقف. 

Wمثاله بعد األلف: ﴿ Ω⇐†Ω∼ΤΩ‰<√≅… ≈ FאW٤E. 

 .W٦EאΩ⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… ≈ F ﴿: مثاله بعد الياء

 .W٤EאΩ⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ ≈ F ﴿: مثاله بعد الواو

Wلعروض السكون عند الوقف عليه . 

Wجائز املد اثنتان أو أربع أو ست حركات . 

٢−אאW 

W بعد أحد حروف اللني سكون ألجل الوقف أن يقع . 
אW 

  ≈ ⇓Ω ΙΣ®ΡϒΣΚ<†ΩΤ β◊Ω⇒ΨΤ♠ ‚ΩΩ⎝ &χ⋅⌠⎡ΤΩΤ‚ ﴿ :الواو الساكنة املسبوقة بفتحة نحو −١

FאW٢٥٥E. 

 .ΨŒ⎯∼Ω‰<√≅… ≈ FW٣E ﴿ : الياء الساكنة املسبوقة بفتحة, نحو−٢

W ًوصال مثل حكم املد العارض للسكون إال أنه حيذف . 

W ينبغي العناية بتوازن اللني العارض عند الوقف عليه من حيث عدد 
 .احلركات, إما أن يكون اثنتني, أو أربع, أو ست

 
 



א MOS 

F١E 
אאאWא،אאK 

אאאWאW 
− ﴿ Ω⇑ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∼Ψ‰ΩΤÿ ⎯ψΞ™ΘΨΤŠΩ≤Ψ√ …_ŸϑðΤΤ•Σ♠ †_∧ΗΤΩ∼ΨΤ∈Ω⎝ ≈ FאW٦٤E. 

− ﴿ …ΩϒΩΗΤ∑Ω⎝ }ˆΗΤΩΤΨ® Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… β∉Ω⁄†Ω‰Σ∨ Σ®⎡Σ⊕Ψ‰ΠςΤ≅†ΤΩΤ⊇ ≈ FאW١٥٥E. 

− ﴿ ð∠Ψ√.ςϒς® †ϑΤΖ⊆Ωš †Ω⇒Τ⎯∼ς∏Ω∅ Ξ”⇒ΣΤ⇓ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ≈ FW١٠٣E. 

− ﴿ γŒΩ⇒Ω∅Ω⎝ Σ®⎡Σ–Σ⎡<√≅… ϑγ⎠Ω™<∏Ψ√ γ∃ζ⎡ΘΣ∼ΤΩ⊆<√≅… ≈ FW١١١E. 

− ﴿ ⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ ¬Σ™ΗΤΩΤ⇓<ϒΩςΚ… γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅†ΨŠ †Ω∧ΩΤ⊇ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς∇ΩπΤ♠≅… ⌠¬Ξ™ΘΨΤŠΩ≤Ψ√ †Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∅ΘΩ≤Ω∝ΩΩΤÿ ≈  
FאW٧٦E. 

− ﴿ ⇑Ω∨Ω⎝ Ω⊄⎡ΣΤÿ ΘΩ˜Σ→ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ Σ¬Σ∑ φ⎦⎡Σ™Ψ∏πΤ⊃Σ∧<√≅… ≈ FאW٩E. 

− ﴿ ⎯ψΣ™Πς⇒ΩÿΞ∞⎯•Ω⇒ς√Ω⎝ ¬Σ∑Ω≤⎯–Κς… Ξ⇑Ω♥⎯šςΚ†ΨŠ †Ω∨ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ ≈ FאW٩٧E. 

− ﴿ ⌠⇑Ω∧ΩΤ⊇ †ΩΤ⊃Ω∅ Ω˜ς∏π″ςΚ…Ω⎝ ΙΣ®Σ≤⎯–Κς†ΩΤ⊇ ⎠ς∏Ω∅ &ϑðΨ/≅… ≈ FאW٤٠E. 

− ﴿ ™ΣΤ∈Ω⎝ ϑγ‡ΘΩ⁄ ⎠Ψ⇒<√Ξ∞⇓ςΚ… ‚⊥Ω∞⇒Σ∨ †_{Ω⁄†ΩΤ‰ΣΘ∨ ðŒ⇓ςΚ…Ω⎝ Σ⁄⎯κΤΩ Ω⇐κΨΤ√Ξ∞⇒Σ∧<√≅… ≈ FאW٢٩E. 

− ﴿ ⌠≤ΤΠΨ↑Ω‰ΩΤ⊇ Ψ †Ω‰Ψ∅ (17) Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ⊕Ψ∧ΩΤ⎯♥ΩΤÿ Ω©⎯⎡ς⊆<√≅… Ω⇐⎡Σ⊕Ψ‰ΠςΩ∼ΩΤ⊇ ,ΙΣ&©Ω⇒Ω♥⎯šςΚ… ≈  
FאW١٨−١٧E. 

− ﴿ <′ΞΜ… Ω©†Ω∈ ΙΣ©ςΤ√ ΙΣ©Σ∨⌠⎡ΩΤ∈ ‚Ω ∃⎯—Ω≤πΤ⊃Ω ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω ϑ〉ˆΨ™Σÿ Ω⇐κΨšΞ≤Ω⊃<√≅… ≈ FאW٧٦E. 

−  ﴿  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝  Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ±ΩΤÿ  :†Ω∨  Ω≤Ω∨Κς…  ϑðΣ/≅…  ,−Ψ©ΨΤŠ  ⇐Κς…  ð™Ω″⎡ΣΤÿ  φ⎦⎯⎡Ω↑πΤΩΤÿΩ⎝  ⌠¬Σ™ΘΩΤŠΩ⁄ 

Ω⇐⎡ΣΤ⊇†ΩΩΤÿΩ⎝ ƒ∫;⎡ΤΤΣ♠ γ‡†Ω♥Ψ™<√≅… ≈ FאW٢١E. 



א  MOT 

F١E 
W 

− ﴿ 〉ψΩΤÿ⌠≤Ω∧ΗΤΩΤÿ ⎠ΨΣΤ⇒<∈≅… γ∠ΘΨΤŠΩ≤Ψ√ ⎟ΨŸΣ•⌠♠≅…Ω⎝ ⎠Ψ⊕Ω{⎯⁄≅…Ω⎝ Ω⊗Ω∨ φ⎦κΨ⊕Ψ®.ΘΩ≤√≅… ≈  
FאW٤٣E. 

− ﴿ ‚Πς Ω⇐⎡Σ±⎯⊕ΩΤÿ ϑðΩ/≅… :†Ω∨ ⌠¬Σ∑Ω≤Ω∨ςΚ… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ≤ΩΤ∨⎯⎣Σÿ ≈ FאW٦E. 

−  ﴿  …ς′ΞΜ…Ω⎝  Ν…⎡Σ⊕Ψ∧Ω♠  :†Ω∨  Ω©Ξ∞⇓ΚΡ…  ⎠ς√ΞΜ…  Ξ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅…  ϖυ⎫Ω≤ΤΤΩΤ  ⎯ψΣ™ΩΤ⇒Σ∼⎯∅Κς…  〉×∼Ψ⊃ΩΤ  φ⇔Ψ∨ 

Ξ⊗⎯∨ΠςŸ√≅… †ΘΩ∧Ψ∨ Ν…⎡ΣΤ⊇Ω≤Ω∅ Ω⇑Ψ∨ ∃ΘΞ⊂Ω™<√≅… ≈ FאW٨٣E. 

− ﴿ ⎯™ΣΤ∈ ƒ⎠Ψ‰⎯♥Ωš ∃ϑðΣ/≅… Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ Σ™Πς{Ω⎡ΩΩΤÿ Ω⇐⎡ΣΤ∏ΠΨ{Ω⎡ΩΤΣ∧<√≅… ≈ FאW٣٨E. 

− ﴿ Ν…⎝Σ Πς⎝Ω∞φΤΤΤΤΩ⎝ Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω⁄⎯κΤΩ Ψ …ΘΩ∞√≅… υ&⎫Ω⎡πΤ⊆Πς√≅… Ξ⇐⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ⎠Ψ√Ο⎝ΚΡ†Η;ΤΩΤÿ γˆΗΤΩΤ‰<√ΚΚς‚⎮≅… ≈  
FאW١٩٧E. 

− ﴿ Ξ™ΩΤŠ ϑðΩ/≅… ⎯ŸΣ‰Τ⎯∅≅†ΩΤ⊇ ⇑Σ{Ω⎝ φ⇔ΨΘ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΗΤΠς↑√≅… ≈ FאW٦٦E. 

− ﴿ †ΩΤ⇒⌠Τ∼Ωµ⎧–ςΚ…Ω⎝ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⇓†Ω{Ω⎝ φ⎦⎡Σ⊆ΠςΩΤÿ ≈ FאW٥٣E. 

− ﴿ Σ⁄…ΠςŸ∏ς√Ω⎝ Σ〈Ω≤Ψ›‚≅… χ⁄⎯κΤΩ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ %Ω⇐⎡Σ⊆ΘΩΤΩÿ ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊆⎯⊕ΩΤ ≈ FאW٣٢E. 

− ﴿ Ω⋅⌠⎡ΤΩΤÿ ‚Ω Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ β©†Ω∨ ‚ΩΩ⎝ Ω⇐⎡ΣΤ⇒ΩΤŠ ≈ FאאW٨٨E. 

− ﴿ φ⎦⎝Σ≤Ρ®πϒΩΩ♥ΩΤ⊇ :†Ω∨ Σ©⎡ΣΤ∈ςΚ… &⌠¬Σ|ς√ 〉≥ΘΞ⎡ΩΤ⊇ΡΚ…Ω⎝ ϖ⎟Ξ≤⎯∨ςΚ… ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ&/≅… ≈ FW٤٤E. 

−  ﴿  ⌠¬Σ™Πς⇓ΞΜ…  Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{  φ⎦⎡Σ∅Ξ≤ΗΤΩ♥ΣΤÿ  ℑ  γ‹ΗΩ⁄⎯κΩ<√≅…  †ΩΤ⇒ΩΤ⇓⎡Σ∅⎯ŸΩΤÿΩ⎝  †_Τ‰Ω⎜∅Ω⁄  ∃†_Τ‰Ω∑Ω⁄Ω⎝ 

Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝ †ΩΤ⇒ς√ φ⎦κΨ⊕Ψ↑ΗΤΩ ≈ FאW٩٠E. 

− ﴿ ⇑Ω∨Ω⎝ Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΙΣ©ς√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ Ω←⎯µ⎪µðΩ⎝ Ωϑð/≅… Ψ©⎯Τ⊆ΠςΩΤÿΩ⎝ ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎝Σ∞ΜΞ⎥:†Ω⊃<√≅… ≈  
FאW٥٢E. 



א MOU 

F٢E 
אאאWא،אK 

אאאWא،W 
− ﴿ †ΩΤ⇒ΠςŠΩ⁄ †Ω⇒<∏Ω⊕⎯–≅…Ω⎝ Ξ⇐⎯κΩ∧Ψ∏⌠♥Σ∨ ð∠ς√ ≈ FאW١٢٨E. 

− ﴿ Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯∅≅…Ω⎝ ⌠¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ Ν…⎡Ρ∏φΤΤΤΤπ⊕⊇≅…Ω⎝ Ω⁄⎯κΤΩ<√≅… ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ™ΨΤ∏πΤ⊃Σ ≈ FאW٧٧E. 

−  ﴿  ð„ΤΩΤ⊇  ð∠ΘΨΤŠΩ⁄Ω⎝  ‚Ω  φ⎦⎡Σ⇒Ψπ∨⎣Σÿ  υ⎠ΠςΩš  ð∉⎡Σ∧ΨΠ∇Ω™Σÿ  †Ω∧∼Ψ⊇  Ω≤φΤΤΤΤ•Ω→  ⎯ψΣ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ  ΘΩ¬Ρ’  ‚Ω 

Ν…⎝ΣŸΤΤµ⎪Ψðµ– ⌡⎠Ψ⊇ ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… †_–Ω≤Ωš †ΘΩ∧ΘΨ∨ ðŒ⎯∼ð∝ΩΤ∈ Ν…⎡Σ∧ΠΨ∏Ω♥ΣÿΩ⎝ †_∧∼Ψ∏πΤ♥ΩΤ ≈ FאW٦٥E. 

− ﴿ ð„ΤΩΤ⊇ Ω⇑⎯⊕ð∝⎯⎨µð Ξ©⌠⎡ΤΩ⊆<√≅†ΨŠ Ω⊗Ω∧π≠Ω∼ΩΤ⊇ ⎟ΨϒΠς√≅… ℑ −Ψ©ΨΤ‰<∏ΤΩΤ∈ β≥Ω≤Ω∨ ≈ FאאW٣٢E. 

− ﴿ ΙΣ®ΩŸΤ⇒Ψ∅Ω⎝ Σ˜ΤΨ†Ω⊃Ω∨ γˆ⎯∼ΤΩ⎜⊕<√≅… ‚Ω :†ΤΩ™Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… &Ω⎡Σ∑ ≈ FאW٥٩E. 

− ﴿ ⎠ΨΩ∧⎯šΩ⁄Ω⎝ πŒΩ⊕Ψ♠Ω⎝ ΘΩ™Ρ® ξ&∫π⎠Ω→ ≈ FאאW١٥٦E. 

− ﴿ β©†Ω–Ξ⁄ ‚Πς ⌠¬Ξ™∼Ξ™<∏ΣΤ β〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ ‚ΩΩ⎝ ε⊗⎯Τ∼ΩΤŠ ⇑Ω∅ Ξ≤<®Ψ′ ϑðΨ/≅… ≈ FאW٣٧E. 

− ﴿ 〉♣†Ω‰Ψ√Ω⎝ υ⎫Ω⎡πΤ⊆ΤΠς√≅… ð∠Ψ√.ς′ &χ⁄⎯κΤΩ ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ψ∨ γŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ϑðΨ/≅… ≈ FאאW٢٦E. 

− ﴿ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ⇒Ξ™ΩΤ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓Ω∞⎯™ΩΤ Σ¬Σ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⌠⎡ς∏⎯∅ςΚ‚⎮≅… ⇐ΜΞ… ψΣ⇒Ρ® Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣ΘΣ∨ ≈  
FאW١٣٩E. 

− ﴿ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω ⌠≤Ω⎯♥ΩΤÿ χ⋅π⎡ΤΩΤ∈ ⇑ΨΘ∨ ]ζ⎯⎡ΩΤ∈ ≈ FאאW١١E. 

− ﴿ ΩΘ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω υ⎠Ω⊃µ⎪µ⎯ð Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ χ∫π⎠Ω→ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚ΩΩ⎝ ℑ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… ≈ FאW٥E. 

− ﴿ ⌠⎡Τς√Ω⎝ ⎯ψΣ™ΠςΤ⇓Κς… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…⌠⎡ΤΩΤ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ β◊ΩΤŠ⎡Σ‘Ω∧ς√ ⌠⇑ΘΨ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ∃χ⁄⎯κΤΩ ≈ FאW١٠٣E. 

− ﴿ ⌠≤ΤΠΨ↑Ω‰ΩΤ⊇ Ψ †Ω‰Ψ∅ (17) Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ⊕Ψ∧ΩΤ⎯♥ΩΤÿ Ω©⎯⎡ς⊆<√≅… Ω⇐⎡Σ⊕Ψ‰ΠςΩ∼ΩΤ⊇ ,ΙΣ&©Ω⇒Ω♥⎯šςΚ… ≈  
FאW١٨−١٧E. 



א  MPL 

אאWא 
−אא 

Wُ ًهو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل ٌ . 

Wًللزوم السكون وصال ووقفا, أو لزوم مده  .  ست حركاتً

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ : 


K  א

K  
Wاملد الالزم الكلمي, واملد الالزم احلريف . 

אאWאאא 
W هو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصىل يف كلمة ال يقل هجاؤها

 .عن ثالثة أحرف

Wلوقوعه يف كلمة ال يقل هجاؤها عن ثالثة أحرف. 

Wخمفف ومثقل. 

١−Wإذا مل يدغم احلرف الذي بعد املد يف الذي يليه. 

فألف املد أتى بعده , Ω⇑ΗΤΩΛΤΤ<√:…ƒ∫  ≈  FW٩١E  ﴿:  وقد ورد يف كلمة واحدة وهى
 .حرف ساكن وهو الالم, ومل يدغم يف الذي يليه

٢−Wإذا أدغم احلرف الساكن الذي بعد املد يف الذي يليه. 

W  ﴿  Ξ⇑⎯ΤΤÿΩ≤Ω{Πςϒ√:…ƒ∫  Ω⋅ΘΩ≤Ωš  ≈  FאW١٤٣E , فاأللف أتى بعدها حرف
ثاين متحرك, وبذلك يكون مشدد, واملعلوم أن املشدد حرفان, أوهلام ساكن, وال

 .احلرف الذي ييل حرف املد أدغم يف الذي بعده



א MPM 

أتى بعد حرف املد حرف , W١EאΣ◊ΠςΤ∈:†Ω™<√≅…  ≈  F  ﴿:  ونحو األلف املوجودة يف
 .مشدد وهو القاف

 . أتى بعد حرف املد مشدد وهو النون, W٦٤Eאϖ⎠ΠΨΤϖ⇓⎝Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ ≈ F ﴿: ونحو

Wنحو  م الكلمي مد فرق إذا سبق حرف املد مهزة,يسمى املد الالز       :
﴿ Ω⇑ΗΤΩΛΤΤ<√:…ƒ∫ ≈ FW٩١E ,و﴿ Ξ⇑⎯ΤΤÿΩ≤Ω{Πςϒ√:…ƒ∫ ≈ FאW١٤٣E ,و﴿ ϑðΣ/:…ƒ∫ Ω⇐Ψ′ςΚ… ≈  

FW٥٩E. 

 . ألنه يفرق بني اجلملة اخلربية واالستفهامية@Aوسمي 



א  MPN 

 
אאאW 

 . الالزم الكلمي, وبني حكمه ومقدار مده عرف املد−١

  ما الفرق بني املد العارض للسكون واملد الالزم الكلمي ?−٢

  ما سبب تسمية مد الفرق هبذا االسم ?−٣

אאאW 
− ﴿ ⎯™ΣΤ∈ ⇑⎯ΤΤÿΩ≤Ω{Πςϒ√:…ƒ∫Ξ Ω⋅ΘΩ≤Ωš ΨζΚς… Ξ⇐⎯κΤΩ∼Ω‘⇓ΚΡ‚⎮≅… ≈ FאW١٤٣E. 

− ﴿ …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ γ‹ƒ∫:†Ω– Σ◊ΘΩ∨:†ϑð≠√≅… υ⎫Ω⁄⎯ιΡ∇<√≅… ≈ FאW٣٤E. 

− ﴿ ϑðΣ/:…ƒ∫ ε⁄⎯κΩΤ †ΘΩ∨Κς… φ⎦⎡Σ{Ξ≤πΤ↑ΤΣΤÿ ≈ FאW٥٩E. 

− ﴿ Ω⇑ΗΤΩΛΤΤ<√:…ƒ∫ ⎯ŸΤΤΩ∈Ω⎝ ðŒ⎯∼φΤΤ±Ω∅ Σ™⎯‰ΩΤ∈ ðŒ⇒Σ{Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΨŸΨ♥πΤ⊃Σ∧<√≅… ≈ FW٩١E. 

− ﴿ ⎯™ΣΤ∈ ϑðΣ/:…ƒ∫ Ω⇐Ψ′ςΚ… ∃⌠¬Ρ∇ς√ ⌠ζΚς… ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… φ⎦⎝Σ≤ΩπΤ⊃ΩΤ ≈ FW٥٩E. 

− ﴿ ð♦⎯∼Τς√Ω⎝ ⌠¬ΤΨ∑ΠΞ⁄:†Ω∝ΨŠ †[ΤΛΤΤ⎯∼ΤΩ→ ‚ΠςΜΞ… Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ &ϑðΨ/≅… ≈ FאW١٠E. 

− ﴿ ΘΩ⇐ΜΞ… ΘΩ≤ΤΤΩ→ ϑγ‡:…Ω⎝ΠςŸ√≅… ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ΘΣ¬ϑ〉±√≅… Σ¬<∇Σ‰<√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ‚Ω Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊆⎯⊕Ωÿ ≈  
FאW٢٢E. 

− ﴿ ‚ΩΩ⎝ φ⎦⎡ϑ〉∝;ΗΤςΤð⎨µš υ⎠ς∏Ω∅ Ψζ†ΤΩ⊕ς≡ Ξ⇐κΨ∇π♥Ψ∧<√≅… ≈ FאW١٨E. 

− ﴿ Ω©†ΩΤ∈ ⇑Ω∨Ω⎝ 〉÷Ω⇒πΤ⊆ΩΤÿ ⇑Ψ∨ Ψ◊Ω∧⎯šΩΘ⁄ ,−Ψ©ΨΘΤΤŠΘΩ⁄ ‚ΠςΜΞ… φ⎦⎡ΠΡ√:†ϑð∝√≅… ≈ FאW٥٦E. 

− ﴿ ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿγϒΠς√≅… Ω⇐⎝ΠΡ :†µ⎪µ〉Ωš ϑðΩ/≅… ,ΙΣ©ς√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ Ω∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… ℑ Ω⇐κΠΨ√ς′ςΚ‚⎮≅… ≈ FאW٢٠E. 

− ﴿ ⇑Ω∨Ω⎝ ΘΨ⊄:†Ω↑ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… ΣŸÿΨŸΩ→ γ‡†Ω⊆Ψ⊕<√≅… ≈ FאW٤E. 



א MPO 

אאWאאא 
Wلوقوعه يف حرف من احلروف املقطعة أوائل السور . 

אאWًصله سحريا من قطعك«: مجعت يف قوهلم«. 

אW 
א אW ألنه هجاؤه ليس فيه حرف مد مكون »األلف«ال يمد وهو ,

 .W١EאϖψΤ:√… ≈ F ﴿: من ثالثة أحرف ليس به حرف مد, كام يف األلف يف

א אWيمد مدا طبيعيا, مجع يف قوهلم ُ ً , وقد سبق »حي طهر«:  ً
 .اتهاإلشارة إىل ذلك عند الكالم عن املد الطبيعي وملحق

א אW يمد مدا الزما, وهو الذي يعنينا يف هذا الباب ومجع يف ِ ُ ً ً
, ألن كل حرف من هذه األحرف هجاؤه ثالثة أحرف, »كم عسل نقص«:  قوهلم

 سو »..وميم, وسني  كاف,«:  وسطه حرف مد, وبعده سكون أصيل, فيقال
جيوز فيها أربع أو    ـ وهو الياءـالعني يف فاحتة مريم والشور وسطها حرف لني 

 . ست, واألوىل ست حركات

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ : 

א  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

אאאW 
١−Wإذا أدغم الساكن الذي ييل حرف املد يف الذي يليه. 

Wجودة يف الالم يف األلف املو  :﴿  ϖψΤ:√…  ≈  FאW١E , فالالم تنتهي بميم
  وعىل مثاهلا»مـِّالمي«ساكنة, وقد أدغمت هذه امليم يف امليم التي تليها, فصارت 

﴿ ϖ°ϖΤ∧:√… ≈ FאאW١E. 



א  MPP 

حيث , W١Eאאϖψϖ♥≡  ≈  F  ﴿  : املوجودة يف السني من قوله»الياء«ونحو 
ً املد مشددا, أي مثقالأدغمت النون يف امليم, فصار ً. 

٢−Wإذا مل يدغم الساكن الذي ييل حرف املد يف الذي يليه. 

, »ميم«:  هجاؤه هكذا  ,W١EאϖψΤ:√…  ≈  F  ﴿  نحو الياء املوجودة يف امليم يف
 . تنتهي بميم ساكنة مل تدغم يف حرف بعدها

 .W٢Eאϖ⊂Τ;♥;∅ ≈ F ﴿ : املوجودة يف العني والسني من قوله»الياء«ونحو 

Wاأللف املوجودة يف القاف األخرية يف نفس املوضع  . 

ِقال العالمة اجلمزوري ُ َ ُ َ : 

א   אאא

א  

 
  

 
 
 



א MPQ 

 
אאאWK 

 . عرف املد الالزم احلريف, وبني حكمه ومقدار مده−١

  ما الفرق بني املد احلريف واملد الالزم الكلمي ?−٢

  ما سبب تسمية املد احلريف هبذا االسم ?−٣

٤−? ما حكم الياء املوجودة يف فاحتة الشور  

אאאW 
− ﴿ &≤ϖΤ∧:√… ð∠<∏ΨΤ 〉ŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ γ%̂ ΗΤΩΤγ∇<√≅… ≈ FאW١E. 

−  ﴿  ϖ°ϖΤ∧:√…  (1)  }ˆΗΤΩΤΨ®  Ω©Ξ∞⇓ΚΡ…  ð∠⎯∼ς√ΜΞ…  ð„ΤΩΤ⊇  ⇑Ρ∇Ωÿ  ℑ  ð∉Ξ⁄⎯Ÿφ″  χ“Ω≤Ωš  Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨  Ω⁄Ψϒ⇒ΣΨ√ 

−Ψ©ΨŠ υ⎫Ω≤<®Ψ′Ω⎝ φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏Ψ√ ≈ FאאW٢−١E. 

− ﴿ üÈ ÿè‹γ !2∩⊇∪ã ø. ÏŒÏM uΗ ÷q u‘y7 În/ u‘… çν y‰ ö7 tã!$ −ƒ Ì Ÿ2 y— ≈ FW٢−١E. 

− ﴿ ;&⊄ Ξ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅…Ω⎝ ΨŸ∼Ψ•Ω∧<√≅… ≈ FW١E. 

− ﴿ &ϖ⎦ γψς∏Ω⊆<√≅…Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤〉≠πΤ♥Ωÿ ≈ FאW١E. 

−  ﴿  ;¬š  (1)  γˆΗΤΩΤΨ|<√≅…Ω⎝  Ξ⇐κΨ‰Σ∧<√≅…  (2)  :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ…  Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ…  ℑ  ξ◊Τς∏⎯∼ς√  ]&◊Ω{Ω≤ΗΤΩΤ‰ΣΘ∨  †Πς⇓ΞΜ…  †ΘΩ⇒Ρ® 

Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨ ≈ FאW٣−١E. 

−  ﴿  ϖψš  (1)  ϖ⊂Τ;♥;∅  (2)  ð∠Ψ√.ςϒς®  ⌡⎠Ψš⎡ΣΤÿ  ð∠⎯Τ∼ς√ΜΞ…  ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  ⇑Ψ∨  ð∠Ψ∏⎯‰ΩΤ∈  ϑðΣ/≅… 

Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… 〉ψ∼Ψ∇Ω™<√≅… ≈ FאW٣−١E. 



א  MPR 

 تدريب شامل على ما كان سببه السكون

 
אאאWאאW 
 . مد اللني والعارض عند الوصل والوقف−١

W  − 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−٢

 . ي من حيث الداللة مد الفرق واملد الالزم الكلم−٣

 . والكلمي من حيث وقوعه  احلريف,مالالز املد −٤

אאאWאאK 
א   א א 

السكون جائز ٦−٤−٢   ≈ ⎝φ⇔ΤÿΞ≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω ﴿ عارض

FאאW٣٥E
        ﴿ ‚Ω ∃Ω⁄⎯κΤΩ∂ ≈ FאאW٥٠E 

        ﴿ ϖ°ϖΤ⊕∼™;Τ{ ≈ FW١E 

        ﴿ Ω⇑ΗΤΩΛΤΤ<√:…ƒ∫ ≈ FW٥١E 

    ﴿ ϖ⎠ΠΨΤϖ⇓⎝Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ ≈ FאW٦٤E 
  



א MPS 

 
 
 
 
 

 

אא 
 

 التفخيم والترقيق
 

 

אאא 
אאא 

אא   א  א
אK 

אאK 

אK 

אאאK 
  

 
 



א  MPT 

 
 
 
 
 
 
 
 



א MPU 

 التفخيم والترقيق
 

אWتغليظ يدخل عىل صوت احلرف فيمتلئ الفم بصداه. 

אW نحالة تدخل عىل صوت احلرف فال يمتلئ الفم بصداه 

 Wאא
א אWوهي حروف االستعالء السبعة املجموعة يف :  ًيفخم دائام  ما

 .»خص ضغط قظ«: قوهلم

אאW األلف والالم والراء(ً ما يرقق دائام وهي حروف االستفال عدا.( 

אאW بعضها اآلخر, وذلك يف بعض األحوال ويفخم يف ما يرقق 
). األلف والالم والراء:  ( من حروف االستفالةالثالثة املستثنايف األحرف 

 : وأحكامها كام ييل

אWًاأللف املدية تتبع ما قبلها تفخيام وترقيقا ً . 

 .Σ◊Πς:†ϑð±√≅… ≈ FW٣٣E ﴿: ً فإن كان ما قبلها مفخام فخمت نحو−١

 .W٢EאΗΤΩΤΤΨ|<√≅… ≈ Fˆ〈 ﴿: ً وإن كان ما قبلها مرققا رققت نحو−٢

אWاألصل فيها الرتقيق ألهنا مستفلة سواء أكانت: 

 .W٢٢EאΣ¬Ρ∇ς√ ≈ F ﴿ : مفتوحة, نحو− ١

 .W٢EאΩ⇐κΨ⊆ΠςΣ∧<∏ΨΠ√ ≈ F ﴿:  أو مكسورة, نحو− ٢

 .W١١٨EאψΣ™ΣŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ≈ F⎯% ﴿:  نحو,مضمومة  أو− ٣



א  MQL 

אאאWW 

אאאWW 
 .W١١٦EאΩ©†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… ≈ F ﴿:  إذا وقعت بعد فتح, نحو−١

 .ΣŸ⎯‰ΤΩ∅ ϑðΨ/≅… ≈ FW٣٠E ﴿:  إذا وقعت بعد ضم, نحو−٢

אאאWאW 
 .W٢٨٤EאΨ©Πς∏ΠΨ√ ≈ F ﴿:  إذا وقعت بعد الكرس نحو−٣

 .W٢٦EאΞ™ΣΤ∈ ϑðψΣ™Πς∏√≅… ≈ F ﴿ :ونحو

אאאW ًوهلا أحكام مطولة, رأينا أن نفرد هلا بابا خاصا ً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



א MQM 

 
אאאWאאאK 

 . األصل فيها الرتقيق ألهنا مستفلة…… −١

 .ن ما قبلها مكسور ترقق إذا كا…… −٢

אאאK 
 : هية ترقق الالم يف لفظ اجلاللة يف حالة واحد−١

Wإذا سبقت بـ − ١ …………………………………  

 : تفخيم الالم يف لفظ اجلاللة يف حالتني مها−٢

Wإذا سبقت بـ − ٢ …………………………………  

Wإذا سبقت بـ − ٣ …………………………………  

אאאWאאW 
 .W١EאΨψ⌠♥ΨΤŠ ϑðΨ/≅… ≈ F ﴿ ـ ١

 .W٢٦EאΞ™ΣΤ∈ ϑðψΣ™Πς∏√≅… ≈ F ﴿ ـ ٢

 .W٣EאΩ⎡Σ∑Ω⎝ ϑðΣ/≅… ≈ F ﴿ ـ ٣

 
 



א  MQN 

Wאאא 
אW 

אאًاملرققة دائام. 

אאאW 
١−W نحو أينام وجدت :﴿ β©†Ω–Ξ⁄ ≈ FאW٣٧E. 

٢−F١E وبعدها حرف مستفل ,
 .W١٠١EאאΣ⇐⌠⎡ΤΩ∅⌠≤ΤΨ⊇ ≈ F ﴿: يف نفس الكلمة نحو

 .W٥EאΨιπ″≅†ΩΤ⊇ …_⁄⎯ιΩ″ ≈ F⁄⎯ ﴿ :أو حرف استعالء يف أول الكلمة الثانية نحو

٣−،نحو  :﴿ Ω⁄Ψϒ⇒Σ∼Ψ√ ≈ FW١٥E. 

٤−،نحو : ﴿ Ω∃≤Τ⎯™ΘΨ♥√≅… ≈  
FW٧١E. 

٥−،نحو  :﴿ ε≤ÿΨŸΩΤ∈ ≈ FאW١E. 

٦−،نحو  :﴿ ‚Ω ∃Ω⁄⎯κΤΩ∂ ≈ FאאW٥٠E. 

٧−،אאא قولهيف موضع واحد يف : ﴿ †Ω™ΗΤ⎥Χ≤⎯•Ω∨ ≈ FW٤١E. 

אאاـً املفخمة دائم. 

אאאW 
١−أينام وقعت نحو :﴿ Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… ≈ FאW٣E. 

٢−نحو  :﴿ ðψΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ ≈ FאW٣٦E. 

                                                 
F١FE٢EWK 



א MQO 

٣−نحو : ﴿ Ω≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… ≈ FאW١٥٤EF١E. 

٤−أينام وقعت نحو: ﴿ Ν…⎡ΣΤ∈Ξƒ Σ⁄ ≈ FאW٢٥E. 

٥−نحو :﴿ tβ# u™ ö à) ø9 $# ≈ FאW٤E. 

٦−،אنحو :﴿ Σ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕<√≅… ≈ FאW١٤E. 

٧−نحو: ﴿ χ≤π∝Σ ≈ FאW٢١E. 

٨−نحو  :﴿ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ Ω⁄†Πς⇒√≅… ≈ FאW٢٤E. 

٩−א 
،אنحو :﴿ ξ◊ΩΤ∈⌠≤Ψ⊇ ≈ FאW١٢٢E. 

١٠−نحو :﴿ ⌡⎠Ψ⊕Ψ–⎯⁄≅… ≈ FאW٢٨E F٢E. 

אאيف سبع كلامت: قيق والتفخيم ما جيوز فيه الرت: 

 .Ξ∃≤Τπ≠Ψ⊆<√≅… ≈ FW١٢E ﴿ غري املنونة و,Ω≤π±ΘΨ∨ ≈ FW٢١E ﴿ راء −٢, ١

 .فمن فخم الراء نظر لقوة املستعيل وإن سكن

ومن رقق مل ينظر إىل املستعيل لضعفه بالسكون, واعتربها ساكنة قبلها ساكن 
 . ً تبعا للوصل»القطر« قبله كرس, والراجح التفخيم يف مرص والرتقيق يف

  .W٦٥EF٣EאΞ≤Τ⎯♠Κς… ≈ FW٧٧E ,﴿ Ξ≤⎯♠ςΚ†ΩΤ⊇ ≈ F ﴿ راء −٤, ٣

                                                 
F١EWאאאאא

אאK 
F٢EאאWאאK 
F٣EWA@WAאא،@،A@אWAא

א@K 



א  MQP 

 . فمن رقق الراء نظر للياء املحذوفة للبناء

ومن فخمها مل يلتفت إىل الياء املحذوفة واعتربها ساكنة قبلها ساكن قبله 
 . ًفتح, والراجح الرتقيق تبعا للوصل

 . W٣٩EF١EאW٤E ,﴿ Ψ⁄ΣϒΣΤ⇓Ω⎝ ≈ FאΞ≤⎯♥ΩΤÿ ≈ F ﴿ راء −٦ ,٥

 .ًفمن رقق الراء نظر للياء املحذوفة رسام للتخفيف

ومن فخمها مل ينظر إىل الياء املحذوفة واعتربها ساكنة قبلها ساكن قبله فتح 
 . ًأو ضم, والراجح الرتقيق تبعا للوصل

 .W٦٣Eאאξ⊄⌠≤ΤΨ⊇ ≈ F ﴿ راء −٧

Wستعيل الذي بعد الراء وإن كرس نظر إىل قوة امل. 

Wنظر إىل ضعف املستعيل بالكرس, واعترب الراء ساكنة قبلها مكسور. 

 
  

 
 
 
 
 

                                                 
F١EA@،א،אA@אאK 



א MQQ 

F١E 
אאאאאאW 

 .ً تفخم مطلقا−) ٢(    .ً ترقق مطلقا−) ١(

 .الرتقيق جيوز فيها التفخيم و−) ٣(

א א 
 الراء املفتوحة أو املضمومة  )٢(

 الراء املكسورة  
 الراء املسبوقة بألف مدية  
 الراء املسبوقة بياء مدية, أو لني  
ًالراء الساكنة سكونا أصليا وسبقت بفتح أو ضم   ً 
ًالراء الساكنة سكونا أصليا وسبقت بكرس  ً 
 سبوقة بضم أو فتح الراء الساكنة ألجل الوقف امل 
 الراء الساكنة ألجل الوقف املسبوقة بكرس 
 الراء املاملة  
 جل الوقف املسبوقة بساكن قبله ضم أو فتحأل الساكنة الراء 
 جل الوقف املسبوقة بساكن قبله كرسالراء الساكنة أل 
 الراء الساكنة املسبوقة هبمزة وصل  
وبعدها حرف استعالء مفتوح الراء الساكنة املسبوقة بكرس أصيل  

 يف نفس الكلمة 



א  MQR 

F٢E 
אאאאאW 

א   
.ساكنة قبلها ياء لني  .ً وقفاΩ∃⁄⎯κϑðΤ♥√≅… ≈ FW١٨E ﴿ مرققة 

  ﴿ ⎦Κς… ⇑ςΠ√ Ω⁄⎡Σ™Ωÿ ≈ FאW١٤E ًوقفا. 
  ﴿ †Ω∧Σ™⎯∧Ωš⎯⁄≅… ≈ FאאW٢٤E . 

  ﴿ †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ Σ≤Ρ∇πΤ↑ΩΤÿ ≈ FאW٤٠Eوقفا ً. 

  ﴿ …_ †Ω″⎯⁄ΜΞ…Ω⎝ ≈ FאW١٠٧E . 
  ﴿ Ω≤⌠♥Σ∼<√≅… ≈ FאW١٨٥Eوقفا ً. 
  ﴿ Ξ⁄ΣϒΠΡ⇒Τ√≅†ΨŠ ≈ FאW٢٣Eوقفا ً. 
  ﴿ # sŒ Î)u™ !$ y_ã óÁ tΡ ≈ FאW١Eوقفا ً. 
  ﴿ Ω⎡Σ∑ ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅… ≈ FאW٢٨Eوقفا ً. 
  ﴿ Ψ †Ω″⌠≤ΤΨ∧<√≅†Ψ‰ς√ ≈ FאW١٤E . 
  ﴿ Ξ⇐ΜΞ… ⎯ψΣΤ⎯‰ΤΩΤ⎯⁄≅… ≈ FאW١٠٦E. 
  ﴿ ⎟ΘΞ≤ΩΤ∈Ω⎝ ≈ FW٢٦E. 
  ﴿ Ω⇐⎝ΘΣ≤Ψ±Σÿ ≈ FאאW٤٦E. 
  ﴿ Ψ⁄ΣϒΠΡ⇒√≅… ≈ FאW٥٦E ًوقفا. 



א MQS 

F٣E 
אאאW 

أن يكون :   إذا سبقت الراء بحرف استعالء ساكن قبله مكسور فلها حالتان−١
 :حرف االستعالء هو

 …………… ……………وحكم الراء حينئذ) مرص(الصاد يف كلمة  −

 …………………………وحكم الراء حينئذ) القطر( الطاء يف كلمة  −

 : نفس الكلمة هلا حالتان الراء الساكنة التي يأيت بعدها حرف استعالء يف −٢

  .………مثال ذلك ………ًأن يكون مفتوحا, وحكم الراء حينئذ  −

 .………مثال ذلك ………ًأن يكون مكسورا, وحكم الراء حينئذ −

 الراء الساكنة التي يأيت بعدها حرف استعالء يف أول الكلمة األخر الكلمة −٣
 ……………………………………………… هلا حالة واحدة هي

 …………………………………………………… :مثال ذلك −

 الراء الساكنة املسبوقة بكرس أصيل وبعدها حرف استفال يف نفس الكلمة أو −٤
  ………… الكلمة التي تليها هلا حكم واحد هوأولحرف استعالء يف 

 …………………………………………………… :مثال ذلك −

 
 
 
 



א  MQT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



א MQU 

 
 
 
 

אא 
 

 أسئلة وأجوبة على متن
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א MRM 

Aא@ 
١W؟אא 

א  אא

٢W؟אא 
  א

אאא FEאא

٣W؟א؟אאא 
אא א

אאאא א

 
 
 
 



א  MRN 

Aאאא@ 
١W؟אא 

 

٢W؟א؟א 
 א

  

٣W؟؟א 
 א

٤W؟א 
 

٥W؟א 
א א

٦W؟؟אא 
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א MRO 

٧W؟؟א 
א אאא

٨W؟אא 
אא אאאא

٩W؟؟אא 
אא 

 א
 
 
 

Aאאא@ 
١W؟؟אא 

א א
 



א  MRP 

Aאא@ 
١W؟אאאא 

א אא

٢W؟؟א 
א 

٣W؟؟א 
אא  אא

٤W؟؟אא 
א א

٥W؟א؟אא 
 אאא

 אא



א MRQ 

Aא@ 
١WA@؟א؟א 

 א

٢WA@؟  
א א

٣WאאA@؟ 
  

  א

٤W؟א،אא 
אא אא

٥W؟א  
א 

 



א  MRR 

Aאאא@ 
١WאK  

 אאא

 ٢WאK 
אא 
………………………………… ………………………

٣WאK 
א ………………א
………………………………… …………………

٤W؟אא 
 ……………

٥W؟אא 
א א

 



א MRS 

Aא@ 
١W؟א 

   א

٢W؟אא  
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٣W؟אא  
 אא

٤W؟א  
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٥W؟אא  
 אאאא

٦WאK 
א אאא

 



א  MRT 

Aא@ 
١W؟א    

אאאא 

٢W؟אא     
א א

٣Wאא؟     
אא 

٤W،אאK 
 אא

٥WאK     
אא אאא

٦Wא؟א     
 א

 



א MRU 

Aאא@ 
١W؟א     

  

٢W؟א،אא     
  

٣W؟אא 
 א

٤W؟אא  
אא אא

٥W؟אא 
א 

٦W؟אא  
א אאא

٧W؟א؟אא 
א 
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٨WאA؟@אאא، 
א  אא
א אאא

٩W؟אאאא   
אאא אאא
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 كيفية إنشاء دورة 
              في تجويد وتالوة 
 القرآن الكريم 

 
 
 
 
 
 



א  MSN 



א MSO 

 كيف تنشئ دورة 
يقرب من عرش سنوات بني مدرس ومرشف عىل   عشت فرتة من عمري ما

 الرشقية باململكة الدورات املقامة باجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم باملنطقة
العربية السعودية, حتت إرشاف فضيلة الشيخ حممد بن شحادة الغول, الذي 
اكتسبنا منه خربات واسعة يف هذا املجال سائلني اهللا جل وعال أن يثيبه عىل ما 

 . قدم وأن جيعل ذلك يف سجل حسناته; إنه ويل ذلك والقادر عليه

ا ملسته يف هذه الدورات من أثر وإين ألود أن أطرح خربيت يف هذا املجال مل
بالغ عىل الناس وجتاوب الكثري منهم يف االلتحاق هبذه الدورات, حتى بلغ عدد 

 هـ ما يقرب من ألف دارس يف هناية العام مع أهنا بدأت ١٤٢٠الدارسني يف عام 
 .بحلقة واحدة, فلله احلمد واملنة

, ولذلك يرغب الكثري والذي الحظته أن أكثر الناس شغلتهم احلياة بأعبائها
 .منهم يف االنتظام بدورات منهجية حمددة بوقت معني يلزم نفسها هبا

אאאאW 
 . حتديد املنهج املقرر−١

 حتديد مستو الدارسني وتقسيمهم إىل فئات, بام يتناسب مع إمكاناهتم, −٢
:  وعىل سبيل املثالمن خالل عمل تقويم مستو للدارسني يف بداية الدورة,

املبتدئون يسمون بالتأهيلية, واملتقدمون يسمون باملكثفة, وبعدها إعداد معلمني, 
 .ثم برنامج اإلجازات

 .  حتديد اخلطة الزمنية املناسبة للمنهج املقرر−٣
 . إعداد املعلمني ذوي الكفاءة لتدريس املنهج−٤
 مرتبة حسب الدرجات  تقويم الدارسني يف هناية الدورة وإخراج النتيجة−٥

 . عىل أن يكتفي بذكر الناجحني فقط



א  MSP 

 عمل استبانة يف مرتني أثناء الدورة ملعرفة مد مالئمة املنهج واملكان −٦
 .واألسلوب للدارسني واالستفادة من آرائهم

   الدقة يف الناحية اإلدارية, واملواظبة عىل احلضور واالنرصاف−٧
ً معني كالتأهيلية مثال فإنه يعني مرشف  عندما يكثر عدد احللق يف مستو−٨

هلم يكلف بإعداد املعلمني ذوي الكفاءة هلذا العمل, ومتابعة حضورهم, 
  . إلخ…وتعريفهم بأساليب التقويم واالختبارات 

ً من املهم جدا قبل الرشوع يف مثل هذه الدورات البد من إعداد املعلمني −  ٩
 .ناهج واألماكن الالزمة لذلكاملتخصصني, واملؤهلني لذلك, وإعداد امل

 إذا مل تكن اجلهة املعنية بالدورات لدهيا الكفاءة املادية, فيمكن أن −  ١٠
تأخذ من الدارس رسم اشرتاك رمزي لتتكفل اجلهة املسؤولة بمكافئات املعلمني 

 .واملرشفني واألدوات الالزمة

 دورات التجويد والتالوة 
אאאW 

 . أن يتعرف الدارس عىل املصدر األول للترشيع اإلسالمي−١
 . أن يتجنب الدارس اللحن يف كتاب اهللا جل وعال−٢
ً أن يرتبط الدارس بكتاب اهللا تدبرا وعمال−٣ ً. 

אWW 
אאWאWA@ 

אW فيه كتاب كذا ............. 

ويدرس عىل مستويات حسب كفاءة الدارسني فقد يدرس الكتاب يف دورة 
وقد أعددت يف هناية ,  ثالثون درجة:  وقد يدرس يف دورتني, والدرجة املقررة



א MSQ 

يوما بمعدل يومني يف )  ٢٣(الكتاب املنهج مفصل عىل حسب املدة املقرتحة 
 .»انظر اجلدول«األسبوع 

אאאWA@ 

אWFE 
 .يس األول جزء عم وتباركا يف الفصل الدر−١

 . يف الفصل الدرايس الثاين جزء قد سمع والذاريات−٢

خيترب الدارس يف صفحة حيسم فيها عن كل حلن جيل :  طريقة التقويم
 . خفي درجةدرجتان وعن كل حلن ) استبدال حرف, أو حركة(كـ

אWFE 
 .يس األول من سورة الناس إىل الليلا يف الفصل الدر−١

  يف الفصل الدرايس الثاين من سورة الشمس إىل النبأ−٢

אW خيترب الدارس يف نصف صفحة غيبا حيسم فيها عن كل حلن ً
 . جةجيل نصف درجة وعن كل حلن خفي ربع در

אאאאאFE 
א Wيومني يف :  ً مخسون ساعة يف مخسة وعرشين يوما بمعدل

ًساعتني تقريبا يوميا, واألهم من ذلك أن ظروف الناس هي التي :  األسبوع, أي ً
 .  أو زيادته,املنهج أو حتكمنا يف تقليل الوقت,

אאW 
 . احلد األدنى للنجاح يف النظري مخس عرش درجة من ثالثني−١
 . احلد األدنى للنجاح يف التطبيقي مخسون درجة من سبعني−٢
 . احلد األدنى للنجاح يف املجموع الكيل سبعون من مائة−٣



א  MSR 

 جيد, ٨٧−٧٩ً جيد جدا, ومن ٩٤  −٨٨ ممتاز, ١٠٠  −٩٥ الدرجة من −٤
 . مقبول٧٨ −٧٠

אאא 
 )نصف ساعة : (  خيصص اجلزء األول للرشح النظري حوايل−١
ِّ خيصص اجلزء الثاين للتطبيق من القرآن تالوة واستخراجا ملا درس من −٢ ً

 .قواعد املتبقي من الوقت
َّيكثف اجلهد يف مقرر التطبيقي للمبتدئني سواء التالوة أو احلفظ عىل   −٣

 .ف واحلركات والتلقني مشافهة وعدم املبالغة يف النظريإتقان احلرو
ُعندما خيطئ الدارس يف حلن جيل فعىل املعلم أن ال يتعجل بالرد بل   −٤

يسأله ما حركة احلرف كذا, وكيف تنطق احلرف ذلك مع احلركة, ويمكن أن 
 ُيطلب من الدارسني املشاركة ويمكن أن ينوه بالناحية اإلعرابية إذا وجد كفاءة

ما سبق الكلمة :  ا يقول لهًرللدارسني بذلك, فمثال إذا أخطأ فنصب جمرو
الحظ حرف اجلر, وإذا الدارس أخطأ فجر :  حرف جر فيقول له:  فيقول

من الذي جاء :   فيقول له املعلم»إذا جاء نرص اهللا«:  ًالفاعل مثال كام يف قوله
لك بدون تطويل ًإذا, فارفع, مع مالحظة أن يكون ذ:   فيقول له»نرص«:  فيقول

 .أو مبالغة, أي مرور الكرام
ً عندما خيطئ الدارس يف حلن خفي كأن يرتك مدا مثال يف قوله −٥ » إذا جاء«ُ

ما :  فيسأله إذا كان أخذ احلكم ما احلكم التجويدي يف الكلمة, فإذا مل يعرف سأله
حكم األلف إذا جاء بعدها مهزة?, إىل أن يصل بالدارس إىل اكتشاف اخلطأ 

 : فسه, والبد من مشاركة الدارسني يف ذلك كأن يسأهلمبن
 .ُما رأيكم فيام ذكر?, ليجعل الدارسني أكثر فاعلية ومشاركة

 . عىل املعلم أن حيفظ أسامء الدارسني, وينادهيم بكنيتهم−٦



א MSS 

شاء   ما   وعليه أن يكثر من التعزيز اللفظي عندما يالحظ مشاركة طبية−٧
 ! ً زادك اهللا فتوحاـ نفع اهللا بك ـع  رائـ بارك اهللا فيك ـاهللا 

 ., أو اإلشارة بام يدل عىل الرضاةوكذلك التعزيز املعنوي باالبتسام

ُ عىل املعلم أن حيذر االستهانة أو السخرية بالدارس عندما خيطئ, فأهل −٨
 ⁄Ν…⎡Σ⇓⎡Ρ®  Ω⇑ΓΤΤγΤΘΤ∼Ψ⇒ΗΤΤΘΩΤŠΩ  …  :القرآن هم أوىل الناس باحللم واألخالق العالية كام قال تعاىل

†Ω∧ΨŠ ⎯ψΣ⇒Ρ® Ω⇐⎡Σ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣΤ ≈.  

 أقرتح عىل املعلم أن يطلب من الدارسني اإلتيان بدفرت خاص هبم −٩
 .ليدونوا فيه مالحظة الشيخ ال سيام اللحن اجليل, ليسهل متابعتهم فيه

 .ً عندما جيد املعلم موضعا تعثر فعليه أن يمرره عىل باقي الدارسني لالطمئنان−١٠

אאאא 
 :ت اآلتيةاأقرتح إن كان لد املعلم سبورة أن ينظمها حسب املهار

وتتضمن املواضع التي يستبدل فيها الدارس :  مهارة نطق احلروف
ًحرفا بحرف, وأكثرها مع السني بالصاد, والصاد بالسني, والتاء بالطاء والطاء 

والعكس, والضاد بالظاء والعكس, والقاف بالكاف بالتاء, والذال بالظاء 
 .والعكس, والضاد بالدال والعكس

وتتضمن الكلامت اجلديدة التي مل يسبق :  ت نطق احلركاتا مهار
ًللدارس أن يتعرض هلا, فالغالب أن خيطئ فيها مثال ًكفوا«كلمة :  ُ ُ  يف سورة »ُ

 بفتح النون أغلب »َّأوىل النعمة«:  اإلخالص أغلب املبتدئني يسكن الفاء, ونحو
املبتدئني إذا مرت عليه سيقرؤها بكرس النون, وهذا معلوم جمرب فاألفضل أن 
ًتدون الكلمة عىل السبورة وينوه إىل موضع اخلطأ بلون خمتلف مثال, ويطلب من 

 .لتها إن كان معها مثيليالدارسني التفريق بينها وبني مث



א  MST 

وتتضمن أحكام التجويد من مد وغنة وإخفاء وإدغام: ديةت التجويا املهار. 

א بعض القيم واالجتاهات املستخلصة من اآليات إلعانة الدارس عىل 
 .التدبر والتامثل للمعاين بدون مبالغة أو تطويل

א 
אא אאא אאא אאא 

 

אא א  
 ١ ١٤٣/ /  مقدمة عن علم التجويد

 ٢ ١٤٣/ /   فضل تالوة القرآن الكريم
 ٣ ١٤٣/ /  آداب تالوته ووصايا لقارئه 

 ٤ ١٤٣/ /  ترمجة اإلمام عاصم, وحفص 
 ٥ ١٤٣/ /  مبادئ علم التجويد

 ٦ ١٤٣/ /  أمهية العناية باحلروف واحلركات
 ٧ ١٤٣/ /  لتعريف باحلركات, والشدة والتنوينا

 ٨ ١٤٣/ /  مقدمة يف علم التجويد 
 ٩ ١٤٣/ /  مقدمة عن أحكام النون الساكنة والتنوين

 ١٠ ١٤٣/ /  مراجعة عىل ما سبق
ِاإلظهار احللــْقي َ ُْ َ ْ  / /١١ ١٤٣ 

ُاإلدغـــام َ ْ  / /١٢ ١٤٣ 
ُاإلقـالب ْ  / /١٣ ١٤٣ 

 ١٤ ١٤٣/ /  ياإلخـفاء احلقيق



א MSU 

אא א  
 ١٥ ١٤٣/ /  مراجعة عامة عىل أحكام النون الساكنة

 ١٦ ١٤٣/ /  حكم النون وامليم املشددتني
 ١٧ ١٤٣/ /  اإلخفاء الشفوي 

 ١٨ ١٤٣/ /  إدغام املثلني الصغري
 ١٩ ١٤٣/ /  اإلظهار الشفوي 

ُأحكام الالمات السواكن الم التعريف  َ ْ  ٢٠ ١٤٣/ /   الم الفعل ـَ
 ٢١ ١٤٣/ /   األمر, الم االسمالم

 ٢٢ ١٤٣/ /  )هل, بل(الم احلرف 
 ٢٣ ١٤٣/ /  مراجعة عىل أحكام الالمات السواكن

 ٢٤ ١٤٣/ /  االختبار النظري
 ٢٥ ١٤٣/ /  .االختبار التطبيقي

  
אא א  

 ١ ١٤٣/ /  .مقدمة عن اإلدغام
 ٢ ١٤٣/ /  .إدغام املتامثلني

 ٣ ١٤٣/ /  . إدغام املتجانسني

 ٤ ١٤٣/ /  .إدغام املتقاربني

 ٥ ١٤٣/ /  .مراجعة عامة عىل اإلدغام
 ٦ ١٤٣/ /  ).مد العوض(املد الطبيعي وملحقاته 

 ٧ ١٤٣/ /  .مد التمكني

٨ ١٤٣/ /  .مد الصلة الصغر 



א  MTL 

אא א  
 ٩ ١٤٣/ /  .مد ألفات حي طهر
 ١٠ ١٤٣ / / ).املد املتصل : (ما كان سببه اهلمز

 ١١ ١٤٣/ /  .املد املنفصل

١٢ ١٤٣/ /  .مد الصلة الكرب 

 ١٣ ١٤٣/ /  .مراجعة عامة عىل ما املد الطبيعي وما كان سببه اهلمز
 ١٤ ١٤٣/ /  .املد العارض للسكون واللني العارض للسكون

 ١٥ ١٤٣/ /  .املد الالزم الكلمي

 ١٦ ١٤٣/ /  .املد الالزم احلريف
 ١٧ ١٤٣/ /  مة عىل املدودمراجعة عا

 ١٨ ١٤٣/ /  . ًما يرقق دائام: ًما يفخم دائام القسم الثاين

 ما يرقق يف بعض األحوال ويفخم يف بعضها اآلخر
 »األلف, الالم«

 / /١٩ ١٤٣ 

 ٢٠ ١٤٣/ /  ).ً ما يرقق دائام  ــًما يفخم دائام( الراءات 

 ٢١ ١٤٣/ /  ).ما جيوز فيها التفخيم والرتقيق ( الراءات 
 ٢٢ ١٤٣/ /  .مراجعة عامة عىل التفخيم والرتقيق

 ٢٣ ١٤٣/ /  .مراجعة عام عىل ما سبق

 ٢٤ ١٤٣/ /  . االختبار التطبيقي
 ٢٥ ١٤٣/ /  .االختبار النظري

 



א MTM 

W 
 . ً املنهج ليس جامدا, بل يمكن تذليله حسب اإلمكانيات واألعداد املتقدمة−١

 مستو الدارسني قبل الرشوع يف الدورة ملعرفة ما يناسب  ينبغي قياس−٢
 .كل دارس, فريشح لذلك

 يمكن دمج املستو األول والثاين يف دورة واحدة, إذا وجد املرشف عىل −٣
 . الدورة كفاءة من الدارسني يف تقبل املنهج

ً ينبغي من املرشف إذا وجد من بعض الدارسني متيزا ونشاطا وقدرة عىل −٤ ً َّ
ِّسري يف مستو أرفع أن يرشحه لذلك وينقله إىل ما يناسبه مبارشةال ُ. 

ً اكتشاف قدرات الدارسني والعناية باملتميزين وذوي اهلمة مهم جدا, –  ٥
ُفهم املعول عليهم فيام بعد, بأن يكون منهم املعلمون واملرشفون, فينبغي التعزيز  َّ ُ َ

 .نا يف حاجة إليهموالتحفيز هلم للتواصل يف إتقان هذا العلم, ألن

٦− إذا وجد املرشف من بعض الدارسني تعثرا وصعوبة واضحة يف املستو ً
الذي هو فيه ينبغي أن يأخذه عىل انفراد, ويعلمه أن هناك مستو أخر يتناسب 
ّمعه, وأن األوىل له أن يتدرج يف الدراسة حتى ال حيمل نفسه ماال يطيقه, فيمل 

 .وينقطع عن التواصل

 



א  MTN 

אא 
 א א אאא  
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    ١٠ 
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    ١٦ 
    ١٧ 
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אW  



א MTO 

אאא 
 

אא אאא  א 
א 

١٠٠ א 

  
אא 

١٠
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א  MTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



א MTQ 

 من مراجع الكتاب
 

 .  العميد يف علم التجويد, حممود عيل بسة, املكتبة األزهرية للرتاث−١
 .املقدمة اجلزرية, ابن اجلزري −٢
 املنح الفكرية رشح املقدمة اجلزرية, مال عيل القاري, مصطفى احللبي, −٣

 .مـ١٩٤٨ــ هـ  ١٣٦٧: الطبعة األخرية عام
 بغية الكامل رشح حتفة األطفال, أسامة بن عبد الوهاب, مكتبة التوعية −٤

 .اإلسالمية, الطبعة األوىل
 . بغية عباد الرمحن, حممد بن شحاده الغول, دار ابن القيم, الطبعة األوىل−٥
صالح والتوجيه  حلية التالوة وزينة القارئ, حممد األشقر مجعية اإل−٦

 .االجتامعي, الطبعة األوىل
      دراسة علم التجويد للمتقدمني, دار ابن اجلوزي, مجال القرش, −٧

 .الطبعة األوىل
 زاد املقرئني آثناء تالوة الكتاب املبني, مجال القرش, دار ابن اجلوزي, −٨

 .الطبعة الثانية
     مكتبة الدار,  سنن القراء ومناهج املجودين, عبد العزيز القارئ,−٩

 .الطبعة األوىل
 .    قصيدتان يف علم التجويد, لإلمام السخاوي, دار مرص للطباعة−١٠



א  MTR 

 آللئ البيان, إبراهيم عيل شحادة السمنودي, مطبعة حممد عيل صبيح  −١١
 .الطبعة الثانية

 منحة ذي اجلالل يف رشح حتفة األطفال, عيل حممد الضباع, مكتبة −١٢
 .الطبعة األوىلأضواء السلف, 

 . هناية القول املفيد, حممد مكي نرص,  طبعة مصطفى احللبي−١٣
 .  هداية القارئ, عبد الفتاح املرصفي, مكتبة طيبة, الطبعة الثانية−١٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



א MTS 

W 
 .   زاد املقرئني أثناء تالوة الكتاب املكنون− ١

W 
אאWلبيان يف فضل القرءان وآداب محلتهنور ا. 

אאWِعقيدة التوحيد خمترص ْ َّ. 

אאW رشيطني«البيان يف معرفة اللحون أثناء تالوة الكتاب املكنون«. 
אאאWالنور الساطع يف معرفة اخلطأ الشائع حسب ترتيب املخارج. 

אאWمع رشيطني« الوقف واالبتداء أضواء البيان يف«. 

אאWمع رشيط «فيض املنان يف لطائف القرءان«. 
אאW مع رشيط«اخلالصة يف ضبط التحفة واجلزرية«K 

 . دراسة علم التجويد للمبتدئني, الذي بني أيدينا− ٢
 . دراسة علم التجويد للمتقدمني− ٣
 : ني ويشتمل عىل ثالث لوح الصاحلض   خمترص كتاب ريا− ٤

 .»لوحة« خمترص فضائل األعامل − )  أ (

 .»لوحة« خمترص املحرمات واملنهيات − )ب(
 .»لوحة« خمترص املستحبات واملكروهات −) ج(

 . النحو التطبيقي من القرآن والسنة املستو األول− ٥
 . زاد الذاكرين يف األذكار واألدعية الصحيحة− ٦



א  MTT 

 Wא
 .)سلسة النحو التطبيقي من القرآن والسنة(لـ . هيد لدراسة علم النحو التم− ١
 .»املستو الثاين« النحو التطبيقي من القرآن والسنة − ٢
  سلسلة براعم اإلسالم سلسلة رشعية تربوية للنشء− ٣
 .يف األذكار) ٢(   .يف العقيدة) ١(
 .يف اآلداب) ٤(   .يف الصالة) ٣(
 . املتونيف) ٦(   .يف السري) ٥(
 .يف التجويد) ٨(   .يف املنهيات) ٧(
 .يف احلديث) ١٠(   .يف التفسري) ٩(
 .»لوح«)  اآلدابـ فضائل األعامل ـاملنهيات ( موسوعة  − ٤
 ). اآلداب ـ املنهياتـفضائل األعامل ( سلسلة رسائل منتقى األخيار يف − ٥
 .عداد درس نموذجي املهارات الرتبوية والفنية ملعلم القرآن الكريم يف إ−٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 



א MTU 

 
 
 

 

אא 
٥ א 
٩ אאمقدمة عن علم التجويد 

١١ فضل تالوة القرآن الكريم 
١٢ رئهآداب تالوته ووصايا لقا 
١٣ ترمجة اإلمامني عاصم, وحفص  

١٤ אمبادئ علم التجويد 
١٦ أمهية العناية باحلروف واحلركات 
١٨ التعريف باحلركات, والشدة والتنوين 
١٩ مقدمة يف علم التجويد 
٢٣ אא 
 :النون الساكنة والتنوين أحكام -) أ( ٢٥
٣٣ ِاإلظهار احللــْقي َ ُْ َ ْ 
٣٨ ُاإلدغـــام َ ْ 
٤٤ ُالبـْاإلق 
٤٧ אاإلخــفاء احلقيقي 
  حكم النون والميم المشددتين-) ب( ٦٠
٦٣ אאِالمِيمِ الساكنِة كَامأح 
٦٧ اإلخفاء الشفوي 



א  MUL 

אא 
٧٠ إدغام املثلني الصغري 
٧٣ اإلظهار الشفوي 
٧٩ אאאالالمات السواكن كَامأح 
٨١  ال«الم التعريف« 
٨٣ الم الفعل 
٨٥ الم األمر 
٨٧ א االسمالم 
٨٩ الم احلرف 
٩٥ אאاإلدغام كَامأح 
٩٧ مقدمة عن اإلدغام 

١٠٠ أنواع اإلدغام 
  املتامثلني الصغري−١ ١٠٠
  إدغام املتجانسني−٢ ١٠٢
   إدغام املتقاربني−٣ ١٠٤
١٠٧ אאالمـَــد كَامأح 
١٠٩ مقدمة عن املد 
١١٠ املد األصيل 
١١٣ املد الطبيعي: 
   مد العوض−١ ١١٣



א MUM 

אא 
 مد التمكني −٢ ١١٥
٣ ١١٧− مد الصلة الصغر 
 مد ألفات حي طهر −٤ ١٢٠
١٢٣ אאاملد الفرعي 
١٢٣ אאما كان سببه اهلمز 
   املد املتصل − ١ ١٢٣
  املد املنفصل− ٢ ١٢٦
٣ ١٢٨ −مد الصلة الكرب  
  مد البدل  − ٤ ١٣١
١٣٥ אאما كان سببه السكون: 
١٣٦ אאًما كان السكون فيه عارضا 
 املد العارض للسكون − ١٣٦
 مد اللني العارض للسكون − ١٣٦
١٤٠ אאًما كان السكون فيه أصليا: 
  املد الالزم الكلمي− ١ ١٤٠
  املد الالزم احلريف− ٢ ١٤٣
١٤٧ אאالتفخيم والترقيق 
١٤٩ אאاـًما يفخم دائم 
١٤٩ אאاـًما يرقق دائم 



א  MUN 

אא 
١٤٩ אא بعضها اآلخرما يرقق يف بعض األحوال ويفخم يف 
١٤٩ األلف املدية 
١٤٩ الالم 
١٥٢ الراءات 
١٥٢ אאاـًاملرققة دائم 
١٥٢ אאاـًاملفخم دائم 
١٥٣ אא ما جيوز فيه التفخيم والرقيق 
١٥٩ אאوبة على متن تحفة األطفالأسئلة وأج
١٧١ אאكيفية إنشاء دورة 
١٨٩ א 

 
 
 
 
 



א MUO 

אא 
אW 

 .  أساسيات التجويد للمبتدئ يف هذا العلم−١
٢− حمتويات متن حتفة األطفال مع إضافات أخر. 
 . بساطة األسلوب والعبارة−٣
 . عدم التطرق ملسائل اخلالف−٤
 . الرتكيز عىل معرفة احلكم والتطبيق عليه−٥
 . عمل أنشطة تدريبية عىل كل موضوع−٦
 . أنشطة تدريبية عىل وتوجيهات تربوية وقيم واجتاهات−٧
 . وضع آلية إنشاء دورة يف التالوة−٨
 . توجيهات تربوية للمعلم والدارس−٩

 . متهيد للمرحلة الثانية وهوكتاب دراسة علم التجويد للمتقدمني−١٠
 

א 
 


