
 التلخيص:مقدمة 
سيدنا حممد بن عبد اهلل ، والصالة والسالم على سيد القراء وإمام احلفاظاحلمد هلل، 

 هداه واقتفى أثره إىل يوم الدين. عليه أزكى الصلوات والتسليم، وعلى آله وصحبه ومن تبع
 وبعد:

ه العزيز فاحلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلسالم وكفى هبا نعمة، وأنعم علينا بكتاب
، وهو السراج 1يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد﴾الذي ﴿ال يأتيه الباطل من بني 

لذي ال تزيغ به األلسنة وال خيلق على كثرة الرد وال تنقضي املستقيم هو ااملنري وهو الصراط 
عجائبه... وهو املعجزة اخلالدة على تعاقب األعصار واختالف األمصار، فمن قال به صدق 

 من حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم.و 
تعطيل فقال عز من  أوولقد تكفل اهلل تعاىل حبفظ كتابه من كل حتريف أو تزييف 

 .2قائل: ﴿إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴾
من كل خلف ابه العزيز، هيأ سبحانه وتعاىل، ونتيجة هلذه العناية الربانية الفائقة بكت

طناء حفظوا القرآن وضبطوه ضبط صدر وكتاب. فكان هلم الفضل بعد اهلل سبحانه عبادًا ف
للكيفية »وتعاىل يف تأسيس وازدهار علم القراءات الذي خيدم القرآن الكرمي من حيث بيانه 

 .3«اليت تؤدى هبا ألفاظ القرآن معزوة لناقلها
والطريق، وال تزال مكتبة وقد عمل هؤالء األئمة من أجل احملافظة على القراءة والرواية 

مبا حتويه من مصادر نافعة يف خدمة القرآن واللغة. وكذا مراجع آثارهم  القراءات شاهدة على
تنري الطريق وهتدي السبيل إىل معرفة الكيفية اليت تؤدى هبا التالوة وكان من بينها كتاب 

وقد قمت  ب الداين،زرق على مذهالقرآن الكرمي" برواية ورش بطريق األ "احملجة يف جتويد
 بتلخيص متواضع ألهم ما ورد يف هذا الكتاب، فيما يتعلق بعلم التجويد، معتمدا على

 الوسائل التالية:
 زئيات واإلطناب.*االختزال واإلعراض عن اجل

 التشجري. *االعتماد على
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 واجلداول. *االعتماد على العوارض
 *االعتماد على اخلطاطات.
صفحة حسب الطبعة الثانية اليت  823حممد اإلبراهيمي يف  وهذا الكتاب ألفه األستاذ

بابا وكل باب  41ىل بالدار البيضاء. وقد قسمه صاحبه إتكلفت هبا املكتبة السلفية املوجودة 
ختمه بتوجيهات يف املوضوع وبأسئلة قصد تثبيت املعلومات النظرية، مث اقرتاح تالوة آيات 

التدريب على التطبيق. وهي كالتايل بعد املقدمة  أهم األحكام املتفرعة قصد تشتمل على
 والتوطئة:
 باب املخارج والصفات. -4
 باب الفتحة قبل السكون. -2

 باب التعوذ والبسملة. -8

 باب مهزة الوصل. -1

 باب النون الساكنة والتنوين. -1

 باب املد. -7

 باب امليم وهاء الكناية. -6

 باب اإلمالة. -3

 باب تسهيل اهلمز. -9

 باب الراء. -41

 باب الالم. -44

 لياءات امللحقة.. وحكم املزيدة.باب ا -42

 باب ياء اإلضافة. -48

 باب اإلدغام واإلظهار. -41

 باب الوقف واإلمشام والروم. -41
بذل املؤلف جهدا كبريا يف تقريب فهم هذا العلم لطالبيه، وأواله من العناية ما هو  وقد

رق جدير به، فجاء كتابه هذا مستوفيا أبواب التجويد، مستوعبا رواية ورش من طريق األز 
كافيا يف طلب املشهور من وجوه القراءة أداء، معتمدًا على أمهات كتب هذا الفن متدرجا »



يف تقدمي القواعد واألحكام، منسق األسلوب، خاليا من التعقيد، واضح املعامل، جاء بني 
 .1«احلداثة يف العرض واألصالة العلمية

ورش، األزرق من رواية القواعد اليت اشتمل عليها هذا الكتاب؛ وفق طريق  أنكما 
، حسبما قرأ به عرضا ومساعا على والده عن يرويها املؤلف بالسند املتصل إىل رسول اهلل 

فمن مؤلفه... حممد بن حممد بن عبد القادر »أشياخه وهذا ما دل عليه قوله يف خامتة كتابه: 
عن أمحد بن حممد  اإلبراهيمي البوذنيب عن والده إىل أمحد احلبيب بن حممد اللمطي الفاليل

زكرياء األنصاري، ومن األنصاري إىل أيب اخلري البنا الدمياطي، ومن الدمياطي إىل ابن حيىي 
حممد بن حممد املعروف بابن اجلزري ومن ابن اجلزري إىل احلافظ أيب عمرو الداين، ومن الداين 

عن نافع بن عبد إىل أيب يعقوب يوسف املعروف باألزرق عن أيب سعيد عثمان املعروف بورش 
الرمحن املدين، فهؤالء بعض أعالم سندنا رمحهم اهلل مجيعا، ومن نافع إىل أيب بن كعب رضي 

  .»2اهلل عنه عن رسول اهلل 
ومل أتعرض يف موضوعي هذا لفقريت "اخترب ذاكرتك" أو "التوجيهات" خشية أن يطول 

ىل قواعد وردت عن غري األزرق كما ا تطرقت إأهنلذكرها خاصة و  ةر و يب املقام، أو النتفاء الضر 
وجاء عرضا أو ضرورة ذكر أحكام غري األزرق يف بعض أجزاء ما مسيته »لسانه:  جاء على

واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وجزى اهلل عنا املؤلف خري اجلزاء  3«)توجيهات(
 .وكذا كل من علمنا وعلم أشياخنا وأشياخ أشياخنا

 وانإجناز عبد اللطيف تل
 2111نونرب  49موافق  4127شوال  47ومت: يف 

 بالعروي إقليم الناظور

                                                 

 لفية.، املكتبة الس2، ط8مصطفى بن أمحد العلوي: احملجة يف جتويد القرآن، ص.  1 
 .814-811املؤلف، ص.  2 
 .814املؤلف، ص.  3 



 :1التوطئة
ورش األزرق: هو أبو يعقوب يوسف بن يسار املدين مث املصري امللقب باألزرق قرأ على 

 هـ.211ختمة وتوىل رئاسة اإلقراء مبصر بعد ورش تويف عام  21
 املصري امللقب بورش قرأ على اإلمام سعيد عثمان بن عبد اهلل القرشي مث أبوورش: هو 

 هـ. 496نافع أربع ختمات باملدينة. وانتهت إليه رئاسة اإلقراء مبصر، وتويف رمحه اهلل عام 
نافع: هو أبو رومي نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين قرأ على سبعني رجال من 

أكثر من سبعني عاما، روى عنه القراءة التابعني، وأمجع الناس عليه بعد التابعني. وأقرأ باملدينة 
أكثر من مائيت ومخسني رجال من أشهرهم قالون وورش واألنصاري وإسحاق بن حممد بن 

 هـ.479املسيب... وتويف رمحه اهلل عام 
 أئمة القراءة العشرة:

 هـ.479اإلمام نافع تـ -4
 هـ.421اإلمام ابن كثري املكي تـ  -2

 هـ.411ـاإلمام أبو عمرو بن العالء البصري ت -8

 هـ.443اإلمام عبد اهلل بن عامر الشامي تـ -1

 هـ.426اإلمام عاصم بن هبدلة الكويف تـ  -1

 هـ.417اإلمام أبو عمارة محزة بن حبيب الكويف تـ -7

 هـ.439بن محزة الكسائي الكويف تويف سنة  اإلمام علي -6

 هـ.481اإلمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع املدين تـ -3

 هـ.211رمي البصري تـاإلمام يعقوب بن إسحاق احلض -9

 هـ.229اإلمام خلف بن هشام البغدادي تـ  -41
 واحد من هؤالء القراء رواة ولكل راو تالميذ.ولكل 

 املقرأ: هو ما نسب من القراءة إىل أحد األئمة القراء العشرة.
 الرواية: هي ما نسب من القراءة إىل الذين رووا عن األئمة العشرة.

 إىل الذين أخذوها عن الرواة. الطريق: هو ما نسب من القراءة
 علم القراءات:
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ناقلني لكتاب اهلل تعاىل واختالفهم يف احلذف واإلثبات هو علم يعلم منه اتفاق ال
 والتحريك والتسكني والفصل والوصل وغري ذلك من هيئة النطق.

 املصاحف العثمانية:
صة، إىل صحف حف ااستناد هي املصاحف اليت كتبت يف عهد عثمان بن عفان 

للجمع  وحتت إشراف أربعة من الصحابة القرشيني الذين انتدهبم اخلليفة عثمان بن عفان 
 الثاين.

 أركان القراءة الصحيحة: هي ثالثة:
 أن تكون موافقة ألحد املصاحف العثمانية ولو احتماال. -4
 تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه ضعيف. نأ -2

 ضابطني للقراءة مقبولة عندهم.أن تكون صحيحة اإلسناد، مشهورة عند ال -8
فإن اختل أحد هذه األركان أطلق عليها قراءة شاذة أو باطلة أو ضعيفة ال تصح هبا 
الصالة، ويأمث من قرأ هبا يف الصالة أو خارجها معتقدًا قرآنيتها، سواء كان القارئ عاملا أو 

 جاهال.
ووقفا إجالال للقرآن الضبط: هو أداء كل لفظ من ألفاظ القرآن وجتويد حروفه وصال 

 الكرمي.
التدوين: كان تدوين القراءات يف القرن الثالث اهلجري نتيجة خوف العلماء على 
التحريف الذي ميكن أن يطال هذه القراءات بسبب التوسع الكبري للدولة اإلسالمية، وبسبب 

 دخول العجمة للعامل اإلسالمي.
حلروف من خمارجها وإعطاء كل التجويد: لغة هو التحسني. واصطالحا هو إخراج ا

 الذاتية وما ينشأ عنها. هحرف صفات
 اللحن: هو اخلطأ يف القراءة وهو نوعان: 

*حلن جلي: وهو اخلطأ الذي يشرتك يف معرفته القراء وغريهم كإسقاط كلمة أو حرف 
 وغري ذلك.

ظهر * حلن خفي: هو اخلطأ الذي ال يعرفه إال القراء اجملودون دون غريهم كإخفاء امل
 وإدغام املخفى.



حكم تالوة القرآن الكرمي: حكمه أنه واجب على كل مسلم ومسلمة وذلك بأدلة من 
إن اهلل حيب أن يقرأ : »وقوله  1«ورتل القرآن ترتيال»الكتاب والسنة منها قوله تعاىل: 

 .2«القرآن غضا كما أنزل
 الرتتيل

 التحقيق
 احلدر  مراتب تالوة القرآن الكرمي: 

 تدويرال
 الزمزمة

 :3باب املخارج والصفات
أصوات ت احليوان سواء. ولوال الصفات الحتدت لوال املخارج لكان كالم اإلنسان وصو 

احلروف املتقاربة املخرج، وملا عرف من احلروف القوي والضعيف، ولفقد الكالم طالوته 
كام الرواية كاإلخفاء وجالءه. مث إن معرفة املخارج والصفات تفيد القارئ يف معرفة تعليل أح

واإلظهار واإلدغام واملد والرتقيق والتفخيم... وبعد أن اتضحت فائدة معرفة املخارج والصفات 
 مل يبق إال ذكرها مفصلة كما سيأيت:

املخرج: هو مكان صدور احلرف، وبإمكان كل إنسان سليم الطبع أن يعرف خمرج أي 
املراد ساكنا بعد اهلمزة املكسورة، فحيث  حرف إذا سلك هذه الطريقة، وهي النطق باحلرف

 احللق        ينتهي الصوت فذلك خمرجه.
 اللسان  خمارج مجيع احلروف الصحيحة تنحصر يف مناطق كلية ثالثة:

 الشفتان
 تني مها: اجلوف واخليشوم.يعنها مناطق جزئية. وهناك منطقتني آخر  ويتفرع

لى فهم خمرجها الكلي أو اجلزئي على ووضعوا لكل جمموعة من احلروف لقبا يُعني ع
 النحو التايل:
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 ...................   أدناه: غ، خ   
 املخرج الكلي هو: احللق  ................... وسطه: ع، ح حروف احللق

 ..................  .أقصاه ء، هـ   
 

 ...................أقصى اللسان: ق. ك اللهويات: 
 .............وسط اللسان: ج.ش. ي :    جريةشال

 .................      حافة اللسان: ض املستطيل: 
 املخرج الكلي هو: اللسان  ................  رأس اللسان: ل.ر.ن :   الذلقية
 ................رأس اللسان: ط. د. ت :  النطعية

 ................رأس اللسان: ص. س. ز األسيلية: 
 .................رأس اللسان: ظ.ذ. ث :  لثويةال
     
 .............باطن السفلى: ف   

 املخرج الكلي هو: الشفتان .................. انطباقها: ب.م الشفوية: 
 .................      جانبها: و   
 

 .............ـ ا   األلف
 املخرج الكلي هو: اجلوف ............ ما قبلها   و املضمومالواو   اجلوفية:

 .......الياء املكسور ما قبلها يـ ي   
 

 ...................  امليم
 املخرج الكلي هو: اخليشوم     اخليشومية: الغنة صفة

 ................... النون
 : هي الكيفية اليت تعرض للحرف عند حصوله يف خمرجه.الصفة

ومنها ما ال ضد له، وإن أقل ما يتصف به احلرف مخس  والصفات منها ما له ضد
 صفات من الصفات املتضادة:



 الصفات اليت هلا ضد:-4
جمموعة يف قوهلم )حثه شخص فسكت( فإن   41*اجلهر ضد اهلمس: وحروف اهلمس 

 كان احلرف منها فذلك وإال فهو من حروف اجلهر.
)أجدت قطبك( وباقي جمموعة يف قوهلم  3*الشدة ضد الرخاوة: وحروف الشدة 

احلروف تتصف بصفة الرخاوة إال احلروف اجملموعة يف قوهلم )ُعَمْر َنُل( فإهنا حروف تتصف 
 بصفة البينية أي التوسط بني الشدة والرخاوة.

جمموعة يف أوائل كلمات اجلملة اآلتية  6*االستعالء ضد االنسفال: وأحرف االستعالء 
 ي حروف االنفتاح.)ظلت طائرا هدته؟؟؟ وباقي احلروف ه

*اإلذالق ضد اإلصمات: وحروف اإلذالق جمموعة يف قوهلم )ُمْر بِنفٍل( والباقي 
 لإلصمات.
 الصفات اليت ليس هلا ضد:-2

 *القلقلة: وحروفها مخسة جمموعة يف قوهلم )قطب جد(.
 الصفري: وأحرفه أوائل كلمات اجلملة اآلتية )مسعت صفري زيد(.*
 ي اهلاء وأحرف املد.اخلفاء: أحرفه )هاوي( أ*
 الغنة: حرفاها )من(.*

 *اللني: وأحرفه )واي(
)  *االحنراف: وحرفاه )َرلَّ

 *التكرير: حرفه )ر(
 *االستطالة: حرفاها )ض(

 *التفشي: أحرفه أوائل كلمات اجلملة التالية )شرف فما ضل(.
هلا فإن كان احلرف له شيء من هذه الصفات نضيفه إىل اخلمس الصفات األوىل اليت 

 ضد، فيحصل له ست صفات كامليم والدال أو سبع صفات كالضاد.
 مراتب الصفات:-8
واإلذالق واللني واخلفاء الصفات الضعيفة هي: اهلمس والرخاوة واالنفتاح  .أ
 ال.واالستنف



ب. الصفات القوية هي: الغنة والصفري والتكرير والتفشي واالحنراف واالستطالة 
 واإلصمات.

 هي: القلقلة فالشدة فاجلهر فاإلطباق فاالستعالء.ج. أقوى الصفات 
 احلرف قويا أو ضعيفا حبسب ما له من الصفات القوية والضعيفة. يعترب
 التفخيم والرتقيق: -1

 –)قال األحرف املستعلية كلها مفخمة وأقواها يف التفخيم املفتوح قبل األلف 
 طالوت...(

 .(ويليه املفتوح الذي ليس بعده ألف )قبل، طبع.
 طغياهنم...( –ويليه املضموم )قل 

 تطمعون...( –ويليه الساكن )يقبل 
 ويليه املكسور )قبلك، تُبطلوا...(

واحلروف املستفلة كلها مرققة إال األلف املدية فإهنا تابعة ملا قبلها إذا مل تكن ممالة أو 
 الالم يف حال عدم توفر شروط تغليظها، والراء يف حال عدم شرط ترقيقها.



 1لتفخيم والرتقيقا
 احلروف اهلجائية
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 ق غ خ  ض ط ظ ص

 حروف االستعالء
 الء حروف بني االستع

 واالستنفال  
 حروف االستنفال

حروف 
 اإلطباق

احلروف 
املتبقية من 
 االستعالء

باقي احلروف  الالم الراء
بعد حروف 
 االستعالء

األصل فيها 
التفخيم وترقق 

 بشروط

األصل فيها 
الرتقيق ويغلظ 

 بشروط

تفخم من 
 الدرجة األوىل

تفخم من الدرجة الثانية يف 
حال الفتح والضم وال تفخم 

 يف حال الكسر



 :1باب الفتحة قبل السكون
الفتحة أخف احلركات فإذا مل يهتم هبا القارئ أسرع اللسان إىل إبداهلا ضمة قبل الواو 

 يف مثل: يوم، قوم، سْوء.
 وإبداهلا كسرة قبل الياء يف مثل: 

 يهم، واليل، شيء.عل
فإن ورد بعدها ساكن خمفف أو مثقل سوى الواو أو الياء، أسرع اللسان إىل اختالسها 
أو تسكني احلرف احملرك هبا. والعرب ال جتمع بني ساكنني إال قليال أو يف حالة الوقف ولذلك 

ة يف املد تقوم تراهم يشبعون املد إذا اجتمع ساكنان فرارًا من النطق بساكنني متواليني، فالزياد
 مقام حرف فاصل بني الساكنني.

فعلم أن اختالس احلركة أو إبداهلا حبركة أخرى ال جيوز إال أن يكون مرويا مقروءا به، 
 وإال فهو حلن، وليس يف طريق األزرق فتحة خمتلسة.

 :2باب التعوذ والبسملة
 التعوذ:-4
وهي «  من الشيطان الرجيمأعوذ باهلل».تعريفه: هو قول القارئ للقرآن يف البداية: 4

الصيغة املختارة عند القراء لقوله سبحانه وتعاىل: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان 
 .3الرجيم﴾
 حكمه: سنة على املشهور، واجب أداء يف حق املعلم واملتعلم.-2
إال يف حالة  حال التعوذ: املشهور يف التعوذ اجلهر ملن يقرأ جهراً، والسر ملن يقرأ سراً -8

 يطلب منه الشيخ اجلهر به قاصداً التعلم أو االختبار. نالدور، فيسر به من وصله دوره، إال أ
يتعوذ القارئ عند البدء يف القراءة، فإن نسي التعوذ فليأت  نحمل التعوذ: املشهور أ-1

إلخراج ريح أو  به مىت تذكره ويستمر يف القراءة، وال يعيده إذا قطع القراءة لسجود التالوة، أو
 للتدبر...
 البسملة:-2
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 «بسم اهلل الرمحن الرحيم»صيغتها: 
 حكمها: وحمل استعماهلا أهنا جتب على القارئ تالوهتا يف حالتني 

 إذا ابتدأ القراءة من أول القرآن -
 إذا ابتدأ القراءة من أول أي سورة سوى سورة )براءة(. -

لة، معدم الفصل بني السورتني بالبس زرقاألما بني السورتني: املشهور من طريق  حكم
 وله عند االنتقال من سورة إىل سورة أخرى وجهان جيدان مشهوران: 

 وصل آخر السورة اليت ختمها بأول الثانية وجعلها كاآلية الواحدة. -
 فيها. ال تنفسالفصل بني السورتني بسكتة لطيفة  -
 
 التعوذ والبسملة:-8

يصل  نيقف على التعوذ وعلى البسملة، وله أ نسورة فله أإذا ابتدأ القارئ من أول ال
ويقف على البسملة، وله أن يقف على التعوذ ويصل البسملة بأول السورة. وله أن  التعوذ

 ذ بالبسملة والبسملة بأول السورة.يصل التعو 
 

 :1باب مهزة الوصل
 مهزة الوصل أربع حاالت:-4

 -ابتدئ هبا حنو: احلمد إذا قطع، وذلكحبركة حمققة كأهنا مهزة  األوىل: أن تلفظ
 الرمحن.. 

ّب الثانية: إذا زالت علة االبتداء هبا وجب إلغاؤها استغناء عنها حبركة ما قبلها حنو: ر 
 العاملني...

صدرة هبا جاز إلغاؤها حنو: الثالثة: إذا وقعت قبل احلركة العارضة وابتدئ بالكلمة امل
 وىل.اال -رةخاال –االسم 

إذا سبقت هبمزة استفهام يف األمساء أبدلت حرف مد أو سهلت بني بني حنو: الرابعة: 
 أالذكرين حرم..

 كلماهتا: -2
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أل التعريف، اسم، ابن، ابنت، اثنني، اثنتني، امرأة، امرؤ، فعل  : تكون مهزة الوصل يف
 األمر الثالثي، ماضي اخلماسي والسداسي وأمرمها ومصدرمها.

 حركتها: -8
 زة الوصل، فانطق هبا:إذا ابتدأت هبم

 مفتوحة حنو "أل" 

 مكسورة يف األمساء. 

 –مكسورة يف األفعال إذا كان احلرف الثالث مكسورًا أو مفتوحا حنو اضِرب  
 اذَهب..

مضمومة: يف األفعال إذا كان احلرف الثالث مضموما ضما الزما حنو:  
...  اضطُرَّ

 رسم حركتها:  -1
 املصاحف املغربية، ويف اللوح، ويف املصاحف رسم حركتها: ترسم حركة مهزة الوصل يف

 .قرآن؛ أي نقطة تكرب نقطة احلرف العادياخلطية وفق ما نص عليه علماء ضبط ال
 

 :1باب النون الساكنة والتنوين
 تعريفات:-4

خطا ولفظا وتوجد يف األمساء ة: عبارة عن حرف هجاء ثابت يثبت *النون الساكن
 أْنعمت.. –عن  –قة واألفعال واحلروف حنو: املْنخن

 عليٍم. –علياً  –* التنوين: عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق األمساء حنو: عليٌم 
أحكامها: أربعة وهي: اإلظهار واإلدغام واإلقالب واإلخفاء. وهذا ما يبينه اجلدول -2

 التايل:
 مثاله حروفه تعريفه احلكم

هو إخراج النون الساكنة  اإلظهار
 مظهرة وبدون غنة.

ستة: اهلاء، اهلمزة، احلاء، اخلاء، 
 الغني، العني.

 ينئون، ينهون..
 سالٌم هي..

بغنة: فمن اإلدغام ستة جمموعة يف قوهلم: "يـَْرَمُلون" هو إدخال احلرف األول  اإلدغام
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الساكن يف احلرف الثاين 
املتحرك حبيث يصريان 
حرفا واحدًا مشددًا وهو 
قسمان: إدغام بغنة وإدغام 

 بدون غنة.

  تنقسم إىل قسمني:
حروف إدغام بغنة: جمموعة يف  -4

 "يومن"
حرفا إدغام بدون غنة ومها الراء -2

 والالم.

حساباً  -يَّعمل
فمن  -يسريا

 ّنكث.
اإلدغام بدون 

 -بغنة: أن لَّن
 أكال لَّما...

هو قلب النون الساكنة  اإلقالب
ميما قبل حرف الباء وتقرأ  

 كامليم املخفاة.

، زوج من بعد الباءحرف واحد هو: 
هبيج، عليم بذات 

 ...الصدور
هو بني اإلظهار واإلدغام،  اإلخفاء

تعوض النون الساكنة فيه 
بغنة خترج من اخليشوم، 
وختفى النون الساكنة إذا 

حرفا  41أتت قبل 
 املتبقية.

 جمموعة يف أوائل كلمات هذا البيت: 
 شخص قد مساصف ذا ثناكم جاد 

 ضع ظاملا دم طيبا زد يف تقى     

أنصاراً، قاعاً 
صفصفا، من 
ثلثي، لظلوم كفار، 
أنكاثا، فصرٌب 

 ..مجيل.

 استثناء: 
تقرأ  نمن حقها أ نكلمات تقرأ باإلظهار رغم أ  يستثىن من قاعدة اإلدغام أربع

 باإلدغام وهي )بْنيان، الدنْيا، قْنوان، صْنوان(.
 

 :1باب تسهيل اهلمز
 هو لفظ يعم أنواع تغيري اهلمز.تعريفه: التسهيل هو التليني، و -4
 كام اهلمز حسب طريق األزرق:حأ-2
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.التغيري بالنقل: هو إسقاط اهلمزة )حذفها لفظا( بعد نقل حركتها إىل احلرف الساكن 4
 أل، حنو: –الصحيح قبلها املفصول عنها، أو إىل الم 

 ىل...وا إىل: يكتب ويقرأ هكذا َخَلِو اَخلَ 
من جنس حركة ما قبلها  مد : تبدل اهلمزة الساكنة حرفالتغيري باإلبدال حرف مد-2

فاء للكلمة مفردة أو مزدوجة، وكذا إذا كانت املزدوجتان مفتوحتني أو مكسورتني أو  تإذا كان
 مضمومتني حنو: 

 يُومنون  يـُْؤمنون
 ياىب  يأىب
 واُمر  وأمر
هلمزة الثانية التغيري باإلبدال حرفا صحيحا: إذا اختلفت حركتا اهلمزتني أبدلت ا-8

املفتوحة واملكسورة واوًا حمركا قبل املضمومة. وأبدلت واوًا حمركا إذا كانت فاء الكلمة مفردة 
 مفتوحة بعد ضم حنو: 

 امللُؤاَويًّكم تقرأ يكمامللُؤاْ ا   تكتب  *امللُؤا أيكم
 يـَُويِّد تقرأ   يديـُوَ   تكتب   *يـَُؤيد

 نْ يف السماءيَ  تقرأ يف السماء ان  تكتب  :*يف السماِء أنْ 
 تسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة وجنس حركتها:التغيري بالتسهيل: -1

 *إذا كانت األوىل مفتوحة والثانية مضمومة تقرأ بني اهلمزة والواو حنو: أ.ْنزِلَ 
 *إذا كانت األوىل مفتوحة والثانية مكسورة تقرأ بني اهلمز والياء حنو: أ.اله..

 ا توالت ثالث مهزات حتقق األوىل وتسهل الثانية وتبدل الثالثةاجتماع ثالث مهزات: إذ
 ءااهلتنا... –امنتم مدا حنو: ءا

ذا كانت األوىل مكسورة حققت، وأبدلت الثانية، ياء حمركة، وأبدلت الثالثة مدا حنو: إو 
 من السماء ياية. تقرأ من السماِء .اية

االستفهام يف األفعال حنو: ُقَل  التغيري باحلذف: حتذف مهزة الوصل املسبوقة هبمزة-1
 مت.ذتقرأ   قـَُلتَّخ اختذمت 



تليني مهزات أخر: اهلمزات املتغرية بالتسهيل أو البدل أو النقل يف األلفاظ األخرى -7
ال تدخل حتت الضوابط السابقة وهي: )اىْل، لْيال، الهب، هانتم، النسي، سل، الصابون، 

 بيس...(.
 

 :1باب املد
إطالة الصوت باأللف الساكنة، أو بالواو الساكنة املسبوقة بضمة أو  تعريفه: هو -4

 بالياء الساكنة املسبوقة بكسرة.
 أنواعه:-2
 مثاله أقسامه تعريفه نوع املد
 اإلشباع

 
هو املد الواقع قبل 
اهلمزة، أو قبل احلرف 
املسكن سكونا الزما 
مظهرًا أو مدغما، 
ومقدار مده ست 
حركات أي مبقدار 

صابع الستة ضم األ
واحد تلو اآلخر أو 

 ثوان تقريبا. 7مبقدار 

متصل: هو أن يكون املد وسببه )اهلمزة( من  
ا باملد لمة واحدة ويدعى املد املتصل أيضك

الواجب، ألن إشباعه واجب وصال ووقفا 
 يف مجيع املقارئ.

 صفرآء
 النبـيء

منفصل: هو أن يكون املد من كلمة وسببه 
 أيضا باملد اجلائز.من كلمة أخرى ويدعى 

يف  –إن بلى 
 أمواهلم..

الزم: هو أن يكون السبب يف إشباعه 
ومنه حروف فواتح  ، سكونا الزما بعده

 السور اجملموعة يف قوهلم )نقص عسلكم(.

 –ءآْنذرهتم 
الطآّمه، الـّم، 

 طس.
ومنه: املد العارض وصال الواقع قبل 
السكون الالزم، سواء كان السكون ملفوظا 
أو عرض للساكن حتريك بالنقل ولاللتقاء 

 الساكنني.

اهلل، من  جاء آمر
 ...النساء االَّ 

ومنه: األلف الواقعة قبل السكون اخلاص أو 
 اهلمزة املسهلة أو املبدلة.

الصالة، الزكاة، 
 اىلء، مناة

 جاء .الما طرأ على اهلمزة قبله تسهيل أو بدل أو هو املد املسبوق  التوسط
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باهلمزة ومل يرد بعده 
مهزة أو سكون 
 ومقداره: أربع حركات.

 نقل
املد املسبوق باهلمزة احملققة ومل يرد بعده مهزة 

 أو سكون.
 رءوف –ءادم 

املد العارض: )املبدل من مهزة حمركة( الواقع 
لوقف قبل احلركة الالزمة سواء كان مما جيوز ا

 .اراعلى ما قبله اضطرارا أو اختي

لد، جاء اجلهم، ءا
 ءامنتم..

هو املد الذي مل يقع  الطبيعي 
قبله وال بعده ساكن 
مظهر أو مدغم 

 ومقداره حركتني.

فيه، رجال،  
 املطهرين

االفتتاح جمموعة يف الفان بعض حروف 
 (قوهلم )حي رهط

 امل، كفهيعص

هدى، أذى، بناء،  األلف املبدلة من التنوين لدى الوقف
 هزؤا..

ء يلحقان هو واو أو يا الصلة
يف بعض احلاالت 
ضمري املفرد الغالب 

 ( وميم اجلمع.ذيوهـ)

 له، كفؤا ما يكون مقداره حركتني.
 يطعمه إال ما مقداره ست حركات

العارض 
 للسكون

إذا وقف بالسكون 
على احلرف احملرك جاز 

 فيه األوجه الثالثة.

 اإلشباع
 التوسط

 املد الطبيعي

 العاملني
 الرحيم

األقوى 
 لسببني

إذا وقع املد بني 
موجب التوسط 
وموجب اإلشباع 
فاحلكم مبوجب 

 اإلشباع

 برءآؤا 
 ءآشفقتم)...(

يطلق على الواو والياء  اللني
الساكنني سكونا 

 التوسط وقفا ووصال.
 اإلشباع عند من يقرأ بالتحقيق.

سوء، كهيئة، 
 ا...شيئ



حسب الواقعني بني 
فتحة ومهزة من كلمة 
أو بني فتحة وسكون 

 الوقف.

واستثين من هذه 
القاعدة كلمتان 
مها: موئال، 

 املوءودة.
 امللحقات: امللحقات املدية الثالثة هلا ثالثة أحكام:

إذا كانت طرفا ومل تكن مما حذف من خط املصحف اإلمام لتوايل املثالني -4
فحكمهما كمد الصلة؛ يراعى فيها ضابطا املد الطبيعي واإلشباع وصال، وتلغى يف حالة 

 لوقف ومنثل هلا مبا يلي:ا
 أكرمني  وأما.   الداع     إذا دعان،    نكري  أو،

وإذا كانت وسطا أو طرفا مما حذف من خط املصحف اإلمام لتوايل املثالني يراعى -2
اع حنو: النبيئني، ربانيني، ط واإلشبسو بط املدود الثالثة؛ الطبيعي والتفيها وصال ووقفا ضوا

 ودة.املوء
وإذا كانت وسطا حمذوفة من خط املصحف اإلمام لتوايل األمثال ومل يلحقها علماء -8

الضبط وجب التلفظ هبا وصال ووقفا يف مُجُع "اليت" ويف اسم اجلاللة حنو: والاليت )حركتني( 
يف الوقف( اللهم  7أو  1هلل )حركتني يف حالة الوصل  -ني، واللئ )اإلشباع( يئسن، اهلليات

 )حركتني(.
*احملذوفة خطا ولفظا: أما ما ورد حمذوفا من خط املصحف اإلمام، ومل يلحقه علماء 

 الضبط ومل تكن له علة حذفه توايل املثالني، فيلغى وصال ووقفا وجوبا.
 وجوبا، وحنو ياأيه الساحر... ياأيها من أيُّه املومنون، فيلغى وصال ووقفاألف : -
 ، يوم يدع الداع، سندع الزبانية، وصاحل املومنني.واو: ويدع اإلنسان، وميح اهلل الباطل-
 من وسوف يوت اهلل، ننج املومنني، ياقوم، قال نوح رب.: الياء -

*احملذوفة وصال ال وقفا: حيذف املد الثابت خطا يف حال وصل القراءة إذا لقيه سكون 
 أو حركة عارضة ومثاله: اهِدنا الصراط، وال الضالني.

على "اهدنا" زالت علة إلغاء املدود ووجب مراعاة حاله قبل فإن وقف القارئ مثال 
 رضة.مالقاة السكون أو احلركة العا

 *مد لفظ أنا:



 مد لفظ "أنا" له حاالت: 
يقصر قصر حبس يف حالة الوصل إذا وليه مهزة مكسورة أو وليه غري اهلمز، وتقف *

 مبني، لكنا هو، أنا خري منه...ألف "أنا" وألف "لكنا" حنو: أنا إال نذير  باملد الطبيعي على
* أما إذا ويل ألف "أنا" مهزة مضمومة أو مفتوحة فهو مد منفصل جيب فيه اإلشباع 

 وصال واملد الطبيعي وقفا ومثاله: قال أنا أحيي، أنا أول.
 

 .1باب هاء الكناية وامليم
 أحكام امليم الساكنة:

ها مهزة قطع، أو وليها ضمري *توصل ميم اجلمع بواو مدية )تدعى مد الصلة( إذا ولي
 متصل مثل: ومنهم  أميون، آتيتموهنَّ..

ملون، اظسكون أو حركة عارضة حنو: ُهُم ال*تضم ميم اجلمع وال توصل، إذا وليها 
 ...منهم اثنيت

امليم األصلية املتطرفة ري احلالتني السابقتني وجيرى عليها وعلى *تسكن ميم اجلمع يف غ
 ما يلي: 

 كاملة إذا كانت قبل الباء حنو: عليهم مبصيطر.  اإلخفاء: بغنة 

 ...اإلدغام: يف مثلها حنو: وحاق هبم مَّا كانوا 

  اإلظهار عند باقي احلروف ويكون اإلظهار أقوى عند الفاء والواو حنو: وتركهم
 يف ظلمات، واضمْم يدك.

 امليم األصلية املتطرفة الساكنة يف حالتني: *حترك
 ا قاعدة التقاء ساكنني حنو: أِم ارتابوا...إذا لقيها ساكن سرت عليه 

 ..إذا لقيها مهز نقلت حركة اهلمزة إليها حنو: أملَْ تـَْعَلَم اَنَّ اهلل 
*يوقف بالسكون واإلظهار على ميم اجلمع إذا تطرفت وكذا امليم األصلية الساكنة 

ة خمفاتني أو واحملركة حبركة عارضة، سواء كانت ميم اجلمع وامليم األصلية يف درج القراء
 مدغمتني أو مظهرتني، وسواء كانت ميم اجلمع موصولة أو مضمومة فقط.
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 أحكام هاء الكناية:
 ثالث حاالت هي: -وهي ضمري املفرد الغائب–هلاء الكناية 

*إذا وردت بني متحركني وصلت بواو مدية إن كانت مضمومة وبياء مدية إن كانت 
 وته  أولئك.مكسورة حنو: يتلونه حق تالوته، حق تال

*ال توصل هاء الكناية قبل احلركة العارضة وال توصل إذا تقدم عليها ساكن أو تأخر 
 عنها حنو: وبداره االرض، ويرزْقُه من حيث ال حيتسب، فليس له اليوم...

*يوقف على هاء الكناية بالسكون سواء كانت يف درج القراءة موصولة أو غري موصولة. 
لوقف باإلشارة على ما كان منها مسبوقا بضمة أو واو أو بكسرة أو واختلف القراء يف جواز ا

 ياء حنو )فأمه، قتلوه...( وما ليس كهذه األمثلة جتوز فيه اإلشارة بال خالف.
واستثين مما جتب فيه الصلة لفظ )يرَضُه( من قوله سبحانه ﴿وإن تشكروا يرضه لكم﴾ -

 فال صلة يف هذا اللفظ.
ليست هاء كناية، لكن القراء أجروا عليها حكم هاء  واستثين أيضا: هاء "ذه"-
 الكناية.
 

 :1باب اإلمالة
تعريفها: هي أن تنحو بالفتحة حنو الكسرة، وباأللف حنو الياء من غري قلب -4

خالص، وهلا أمساء منها اإلضجاع، واإلبطاح، والكسر. وضد اإلمالة الفتح، وقد يطلق عليه 
 التفخيم أو النصب. وهي نوعان:

 يف لفظ )طه(. الة كربى وهي اليت سبق تعريفها وال يقرأ هبا األزرق إالإم 

  التلطيف، أو التقليل، أو بني بني، أو إمالة صغرى، وهبا يقرأ األزرق، وتدعى
 بني اللفظني أي بني الفتح املتوسط واإلمالة الكربى.

 مما جتب فيه اإلمالة:-2
 رش فيما يلي:وجتب اإلمالة على املشهور من طريق األزرق عن و 

 أقسامها ومثاهلا احلاالت
 ما أصله ياء مثل: سعى، يسعى، سوى، استوى .1*يف كل ألف كتب 
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على صورة الياء 
 وهو مخسة أقسام

ما أصله واو وآل إىل الياء عند التصريف كتب على صورهتا لكونه  .2
 أعلى مثل: مسيكم.رابعا ف

 سجى.ما أصله واو ثالثيا، وكتب على صورة الياء مثل الضحى،  .3

 ما زيد للتأنيث وهو مخسة أوزان: .4

 ى* فـَْعَلى: النجوى، املوت
 *ِفْعلى: الذّْكرى، الشِّْعَرى، ذكريها

 *فـُْعلى: ُبشَرى، السفلى
 *فـَُعاىل: ُأَساَرى، ُكَساىَل 

 *فـََعلى: اليتامى، نصارى، أيامى...
ما جهل أصله وكتب على صورة الياء مثل أىن، بلى، مىت أو  .5

 ل موسى، التوراية، عيسى، حيىي.اختلف يف أصله مث
*يف كل ألف من 
حقه أن يكتب 
على صورة الياء 
تبعا ألصلة، أو 
لكونه رابعا 
فصاعدا، أو زيد 
للتأنيث ولكنه  
 ةكتب بألف عادي

 أو باحلذف.

بشراي، الدنيا، اجتبـه،  رءا، رءاك، هداي، تواله، سيماهم،  حنو:
 خطيكم...

*ويف األلفات 
 التالية:

 هذه األلفاظ: *يف ألفات
 ف كافرين بالياء معرفا أو ُمَنّكراً.أل 

 ألف جبارين. 

 ألفات راءات وحاءات فواتح سور )الر، املر، حم(. 

 ألف اهلاء والياء من )كهيعص(. 

 ألف اهلاء من )طه( باإلمالة الكربى وهو املثال الوحيد هلا. 



وىل *ويف األلفات الواقعة قبل الراء اجملرورة بكسرة اإلعراب حنو: أل
 االبصار، بقنطار...

 
 مستثنيات:-8

املشهور عندنا عدم اإلمالة وصال ووقفا يف ألف: )يصليها، ُيَصلَّى، َيْصلى، تصلى، 
 سيصلى(.

ى، فصّلى، إذا صّلى فإهنا باإلمالة وصال احلكم ثالثة ألفاظ هي: وال صلّ  هذاوخرج من 
 ووقفا.

 
 1باب الراء ترقيقها وتفخيمها

 ء:أسباب ترقيق الرا
 األصل يف الراء التفخيم وال جيوز ترقيقها إال لسبب من األمساء اآلتية:

 تكون مكسورة بنفسها حنو: رجال نأ .4

 قة بكسر الزم حنو: منذر، ِسْحر..أن تكون مسبو  .2

 أن يتكون مسبوقة بياء حنو: َحرْيان، بصري. .8

 ذات األلف املمال حنو: القرى .1

وقف عليها إذا كانت بعد ألف ممال املسبوقة باأللف املمال: فرتقق يف حالة ال .1
 أما يف حالة الوصل فهي مرققة لكوهنا مكسورة حنو: على النار.

 مستثنيات:
وهو الكسرة الالزمة قبل الراء يف مخس خيم الراء مع وجود سبب الرتقيق؛جيب تف
 حاالت وهي:
إذا كانت الراء قبل حرف مستعل، ولو فصل األلف بني الراء واحلرف  .4

 رقة، الِفراق، إعراض.املستعلي: فِ 

إذا كانت الراء قبل حرف مستعل ساكن فاصل بني الراء والكسرة الالزمة إال  .2
 اخلاء حنو: ِمْصَر، إْصَرهم، ِوْقراً..
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 ست كلمات على وزن ِسرتاً وهي: سرتاً، حجراً، وزراً، أمراً، صهراً، ذكرا. .8

 دراراً، أشراراً.فيما تكررت فيه الراء وكان مرفوعا أو منصوبا وهو: الِفرار، م .1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            أربع كلمات أعجمية هي: إسرائيل، إبراهيم، عمران، إرم ذات العماد.                                                                .1
 

 .1باب الالم تغليظه وترقيقه
 األصل يف الالم الرتقيق ألنه ال حيتاج لسبب لكنه يغلظ ألسباب هي:

*الم اسم اجلاللة: يغلظ الم اسم اجلاللة "اهلل، اللهم" عند مجيع القراء واللغويني إذا  
 هلل، وملا قام عبد اهلل... وقالوا اللهم...كان مسبوقا بضمة أو فتحة حنو: ولكن رسول ا

 *الالم بعد حرف اإلطباق: يغلظ الالم وصال ووقفا حسب طريق األزرق بأربعة شروط:
 أن يكون الالم مفتوحا يف حالة الوصل. .4

 أن يكون بعد الصاد املهمل أو الطاء أو الظاء. .2

 يكون ما يلي الالم من هذه األحرف الثالثة مفتوحا أو مسكنا. نأ .8

 ال يفصل بني الالم وما يليه منها حرف غري األلف. نأ .1
 َفَصَل، أن يُوَصل، َبَطل، أظَلم ،فظلم، الصالة... حنو:

وال يعترب سكون الوقف مانعا من التغليظ على ما به العمل عندنا وهو املشهور وجيب 
نا، طالوت، ترقيق الالم إذا اختل أحد شروط تغليظه، كما يف: وَبَصِللها، ألصلِّبنكم، وّصل

 طهم، باطل َفَطلٌّ، تظلمون، الظُّّلة، لظلوم، فيظلْلن، ظلَّلنا...لسلَّ 

 

 2باب الياءات امللحقة يف الطرف وحكم املزيد
 الياءات امللحقة طرفا:-4

ط ألفاظ القرآن، ومنها ألفات إن العلماء أحلقوا أشياء خبط املصحف العثماين لضب
بل حكم هذه األحرف. وفيما يلي املراضع اليت وردت ت وياءات مدية، وقد ذكرنا من قوااوو 

فيها الياءات امللحقة يف طرف الكلمة الحتمال عدم التمييز بينها وبني الياءات الثابتة يف خط 
 املصاحف املذكورة، وهي حسب طريق األزرق ما يلي:
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 *يف فاطر: نكري  * يف طه: تتبعن  *يف البقرة: إذا دعان
 * يف يس: وال ينقذون  نكرييف احلج:*  *يف آل عمران: اتبعن

 ءاتان اهلل-يف النمل: أمتدوين*   بيوت يات اال–*يف هود: تسكن 
 *يف القصص: أن يكذبون ربنا دعاء-*يف إبراهيم :وعيد ات: تردين*يف الصاف 

  املهتدى : * يف اإلسراء التناد-*يف غافر: التالق
 ق: وعيد، املناد *يف *يف الشورى: اجلواري نكري-*يف سبأ: كاجلواب

 فاعتزلون-*يف الدخان: ترمجون  *يف القمر: يدع الداع
  تعلمون -نبغ -يوتني-أن يهدين-*الكهف: املهتد

 نن.ا*يف الفجر: يسر، الواد، أكرمن، أه
 
 
 املزيد:-2

يف املصاحف العثمانية ألفات وواوات وياءات زائدة يف اخلط ملغاة يف اللفظ، ال تقرأ ال 
وعالمة الزيادة دارة على احلرف وضعها علماء املصاحف ليعلم أن احلرف  وصال وال وقفا،

أو هكذا  يكتب وال يقرأ، واختلفوا يف وصل الدارة باحلرف الزائد وفصلها عنه هكذا )ا و  (
 )او  (.

، كن املقروء مثل: مائه، الربواْ، أفإْينواملختار عندنا وصلها ليزول االلتباس باحلرف السا 
 ..وراء   حجاب.

 *من الياءات امللحقة طرفا ياء:
 أحى، حتى، حنى، حيى، يستحى

 كما ورد منها قبل املتحرك يكتب ويقرأ وصال ووقفا حنو: 
 قال أنا أحى وأميت.

وما ورد منها قبل السكون أو احلركة العارضة ال يكتب وال يقرأ يف حالة الوصل، وجتب 
 قراءته وقفا فنقف على )حتى( يف املثال التايل:

 يف حتى املوتىك
 فنقرأ يف حالة الوصل هكذا:



 كيف حُتِْي املوتى.
 ويف حالة الوقف هكذا: كيف حُتِْيي

 باب ياء اإلضافة:
يراد بياء اإلضافة ياء املتكلم الثابتة يف خط املصحف العثماين. وأحكامها حسب طريق 

 األزرق كما يلي:
 أن تقرأ يف حالة الوصل بالفتح قبل اهلمز حنو:-4
 ستجُدىِنَ إن شاء اهلل... –أعلم  إىنَِّ 

وما شاكلها وقفت باملد الطبيعي، ألهنا لة وقعت على هذه الياء يف هذه األمثفإذا 
  فة مسبوقة بكسر.و حمذ

 أن تقرأ بالفتح أيضا بعد السكون يف حنو:-2
 عصاي –يا بشراى هذا  –هداَى فال 

 بشراْى، عصاْى(.اْى، لسكون احلي هكذا )هدوما شاكلها قف عليها با األمثلةهذه 
تقرأ باإلضافة بالسكون امليت: )حرف مد( وصال ووقفا إذا مل يليها مهز، وإذا مل  نأ-8

قال ال تواخذىن مبا نسيت وال –عين فإين قريب... تسبق بساكن حنو: وإذا سألك عباد 
 .يترهقين من امر 

الياء  ة علىما حذف من ياء اإلضافة لتوايل األمثال، فكسرت ياء األصل للدالل-1
احملذوفة. )ياء األصل للداللة على الياء احملذوفة(، وياء األصل مشددة مدغم فيها. فإذا وقفت 

 بـُيَنّْ(.اعليها وقفت بالسكون احلي )ي
 استثناءات:

*استثين من القاعدة األوىل ياءات تقرأ بالسكون امليت )حرف مد( فما كان منها قبل 
مد طبيعي وقفا، لكنه يُلغى ن منها قبل مهزة الوصل فهو مهزة القطع فهو مد منفصل، وما كا

 ل اللتقاء ساكنني وألفاظ الياءات املستثناة هي:الوص يف حالة
  بعهدي، اوف...، فاذكروين أذكركم.. يف البقرة   

 انظرين إىل.. يف األعراف واحلجر وص
 ارين انظر...، إين اصطفيتك... يف األعراف.

 يف التوبة. فتين وال ت



 رمحين أكن يف هود وت
 يدعونين إليه يف يوسف
 ءاتوين افرغ يف الكهف.

 فاتبعين أهدك يف مرمي
 أخي أشدد يف طه 

 يليتين اختذت يف الفرقان
 يصدقين إين يف القصص يف ذرييت إين يف األحقاف

 أخرتين إىل يف املنافقني
  غافر.ذروين أقتل موسى..، وتدعونين إىل..، وتدعونين إليه، ادعوين أستجب.. يف

حمياى.. )يف سورة األنعام( ولألزرق يف ياء اإلضافة من حمياى خاصة لدى الوصل 
وجهان: السكون احلي، أو الفتح واإلسكان أشهر، وعليه فاملد بني الياءين مد الزم مشبع 

 .فتح فاملد الطبيعي وصال عارض وقفاوصال ووقفا. وعلى الوجه الثاين وهو ال
 وصال وباملد الطبيعي وقفا، وألفاظها هي:ياءات تقرأ بالفتح  اعدة الثالثة*وخرج من الق

، وممايَت األنعامرة واحلج وجهَى هلل يف آل عمران وجهَى للذى يف بيىَت للطائفني يف البق
تومنوا يل  اء، ومايل ال أعبد يف يس،، ويَل فيها يف طه، ومن معى من يف الشعر األنعامهلل يف 

 فاعتزلون يف الدخان.
 

 :1دغام واإلظهارباب اإل
 اإلدغام: -4

مشدداً  اواحد كن واحلرف املتحرك الذي يليه ؛ حرفا*تعريفه: هو التلفظ باحلرف السا 
 من خمرج واحد.

 *أسبابه: أن يكون املدغم واملدغم فيه:
 ...متماثلني: كالباء وامليم والثاءْين 

 .متجانسني: أي متفقني يف املخرج الكلي خمتلفني يف أكثر الصفات 

 تقاربني: يف املخرج أو يف الصفات، أو يف املخرج والصفات كالالم والراء.م 
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ختفيف اللفظ لثقل النطق باحلرفني املتماثلني كالالم والراء، أو املتقاربني، وقد *فائدته: 
 شبهوا هبما مظهرين مبشي املقيد، يرفع رجال مث يعيدها إىل موضعها أو قريب منه.

 *أنواعه:
 أمثلته شروطه نوع اإلدغام

 أن يكون األول منهما )من احلرفني( ساكنا. - املتماثلني
أن ال يكون الساكن حرف مد من كلمة  -

 ومثله من كلمة أخرى.

يدرككُّم، يوجههُّ، بأييِّكم،  
 كانت تَّاتيهم

 
 
 
 

 املتجانسني 
 و

 املتقاربني

ت طَّائفة..، كانت فئامن الدال –الظاء  –إدغام التاء يف : الطاء  -
 دَّعوا.. املة..، اثقلتظَّ 

قد تَّبني..، فقد ضَّل..،  الظاء –الضاد  –إدغام الدال يف: التاء  -
 فقد ظَّلم..

تاء ضمري الفاعل  –إدغام الذال يف: الظاء  -
 .لفعل أخذ خاصة

ا..  إذ ظَّلموا..، أخذهتُّ

.. –بسْطتَّ  إدغام الطاء يف التاء إدغاما ناقصا.-  أحطتُّ
 امل خنلقكُّم.. اقاف يف الكاف إدغاما خالصإدغام ال -
.. إدغام الالم يف الراء-  قل رَّبِّ
إدغام النون الساكنة والتنوين يف حروف  -

 )يرملون(
سبق ذكر أمثلته يف باب 

"أحكام النون الساكنة يف
 والتزين".

 
 اإلظهار-2

 غنة. وجيب *تعريفه: اإلظهار هو اللفظ باحلرف الساكن من خمرجه من غري سكت وال
 التحرز من فتح املظهر أو تشديده أو قلقلة غري املقلقل.

*ما يظهره األزرق: جيب التحرز من إدغام احلروف املتجانسة واملتقاربة التالية فيما 
 وهي:بعدها لورودها عنه باإلظهار 

 ب: اذهْب فمن، اركب معنا..



 ت: حصرْت صدورهم، خبْت زدناهم
 ث: لبْثت، يلهْث أو ترتكه

 ج: جنز، الرْجز
 ح: فاصفْح عنهم
 د: من يرْد ثواب

 ذ: عْذت، نبذهتا..
 ز: يزجي

 ظ: أوعْظت
 ض: افضتم اضطر..

 حننل: بل 
 م: هم وأزواجهم

 ستقيمس: امل
 تنبيه:

ما ذكر من احلرفني املظهر واملظهر عنده كالباء والفاء من "اذهب فمن" يقاس عليه  نإ
 حنو: ما مل يذكر من النظائر وما ورد مكرراً 

 ومن مل يتْب فأولئك، يعذْب من، وأقرضتم..
 كافية.   الغرض من ذكر اإلظهار هنا هو تنبيه القارئ إليه وإال فأمثلة اإلدغام نأل
 

 :1باب الوقف واإلمشام والروم
 الوقف:-4

*تعريفه: هو قطع الصوت بعد احلرف األخري من الكلمة املوقوف عليها بنية استئناف 
 القراءة.

مدة قطع الصوت مبقدار ما يتنفس فيه القارئ عادة سواء تنفس أم مل  وأن تكون
 يتنفس.

 وما دون زمان التنفس يسمى سكتا وما دون زمان السكت يسمى وصال.
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 *أقسام الوقف:
 أمثلته تعريفه نوع الوقف
وهو يكون على ما ليس له مبا بعده  الوقف التام

عالقة من جهة اإلعراب واملعىن 
كد الوقف عليه وهذا النوع يتأ

 واالبتداء مبا بعده.

ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك  -
 نستعني

 وأولئك هم املفلحون.إن الذين كفروا -
إن اهلل على كل شيء قدير. يا أيها  -

 الناس اعبدوا
الوقف 
 الكايف

وهو يكون على ما ليس له عالقة 
مبا بعده من جهة اإلعراب، وأفاد 

املراد  معىن صحيحا ال خيل باملعىن
وإن تعلق ما قبله مبا بعده من جهة 

 املعىن.

سواء عليهم آنذرهتم أم مل تنذرهم ال  -
 قلوهبم يومنون. ختم اهلل على

 وما هم مبومنني. خيادون اهلل-
يف قلوهبم مرض. فزادهم اهلل مرضا. -

 وهلم..
وإن عدمت عدنا. وجعلنا جهنم  -

 للكافرين حصرياً 
الوقف 
 احلسن

الوقف عليه وال  يكون فيما حيسن
حيسن االبتداء هبا بعده ويسمى 

 وقفا حسنا ألنه يفهم معىن حسنا.

الوقف على )الريح( من قوله تعاىل:  -
﴿فسخرنا له الريح. جتري بأمره رخاء. 
حيث أصاب والشياطني. كل بناء 

 .وغواص وآخرين مقرنني. يف اإلصفاد
وكذا الوقف على )بأمره( أو )رخاء(  -

 أو )مقرنني( مثال.أو )الشياطني( 
الوقف 

 االضطراري
يكون بسبب انقطاع النفس 
والعطاس أو خلروج ريح أو لعذر 
طارئ. أو المتحان أو لتعليم متعلم  
كيفية الوقف، فإن كان شيء من 
هذه األسباب جاز الوقف على 
آخر أي كلمة مستقلة بنفسها 

إمنا، إن، فأن، مل، ولن، ما، إنا،  -
لكي... إال كلمة )أيّاً( من قوله تعاىل: 
﴿أيًّا ما تدعو فله االمساء احلسىن، 

« امّ »فالوقف االضطراري يكون على 
فيستحب ملن وقف اضطراريا أن يقف 

 على أيّاً ما.



 مفصولة خطا كما يف األمثلة.
الوقف 
 القبيح

يستقبح تعمد الوقف على كل كلمة 
ال يتم معناها إال مبا بعدها لعالقتها 

ة السابقة يف لثمألبه إعرابا ومعىن كا
الوقف االضطراري وكذا الوقف 
على ما يوهم معىن ال يليق باهلل 
سبحانه وتعاىل، أو على ما يفهم 
معىن خيالف املعىن املراد من كالم 

 اهلل يعز وجل.

رب العاملني اهدنا الصراط  1أ.احلمد هلل
 املستقيم

ب. قد مسع اهلل قول اليت جتادلك يف 
ل الذين قالوا إن زوجها. لقد مسع اهلل قو 

اهلل فقري. وقالت اليهود يد اهلل 
 مغلولة...

 ج. وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على
القوم الكافرين. مث جاءوك حيلفون باهلل 

 إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا.
ع الصوت بني املد وسببه سواء  قط الوقف احلرام

كان املد متصال أو منفصال: حرام 
 شرعا.

 أولئك هم.. -
 قل أوحي إيل.. -

 *ما ال جيوز يف الوقف: 
 من اللحن الذي ال حتل به القراءة ما يلي:

 الوقف باحلركة التامة يف مثل: جتري من حتتها االهنار... 

 شيئا –نارا حامية –الوقف بالتنوين يف مثل: فيه رجال  

 الزكاة.. –حذف التاء املربوطة، أو الوقف عليها تاء ساكنة يف مثل: الصالة  

 وقف بال مد على املدود يف مثل: فله أسلمواال 

 مد ما ال مد فيه يف مثل: وأطعموا القانع واملعرت. 
 اإلمشام:-2

 -كهيأهتا عن التقبيل–يطلق اإلمشام يف باب الوقف على ضم الشفتني دون إطباقا 
وكيفيته أن تقف بالسكون الكامل على املرفوع أو املضموم وأن تضم شفتيك عقب السكون 

ة. إشارة إىل حركة احلرف املوقوف عليه الشفتني ال بالصوت. فإن حصل الرتاضي فهو مباشر 
 بالسكون ال غري. ومل يرد هنا النوع عن األزرق إال يف حركة سني: سىء، سيئت.

                                                 

 ؟؟ 1 



الرَّْوُم: يطلق الروم يف عرف القراء على اإلتيان ببعض احلركة يف حالة الوقف وكيفيته: -8
ملوضوع واجملرور واملكسور بالسكون وقليل من احلركة يسمعه القريب تقف على املرفوع أو ا نأ

 منك دون البعيد. ألن جانب التسكني فيه أكثر من جانب التحريك حنو: مالك ال تامنا...
والوقف بالروم أو باإلمشام يدعى الوقف باإلشارة. وهو جائز عند القراء يف غري تاء 

 تح، ويف غري احملرك باحلركة العارضة.التأنيث املربوطة، ويف غري النصب والف



 خامتة التلخيص:
أتطرق إىل بعض الفضائل والربكات اليت حتصل للساعي إىل حتمل  نويف اخلتام أحب أ

القرآن وتدبره، قصد التعبد بتالوته وتطبيق أحكامه وشرائعه، واختاذه دستورًا ومنهاجا يف هذه 
 فضل القرآن وآثاره يف حياة اإلنسان دنيا احلياة..، ولعل من جوامع األحاديث اليت تبني

 أما إين مسعت رسول اهلل »وأخرى، حديث على بن أيب طالب رضي اهلل عنه حيث قال: 
يقول: أال إهنا ستكون فتنة. فقتلك ما املخرج منها يا رسول اهلل؟ قال: كتاب اهلل؛ فيه نبأ من  

يس باهلزل، من تركه من جبار كان قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ل
وهو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو قصمه اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل، 

الصراط املستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة وال يشبع منه العلماء، 
تنته اجلن إذ مسعته حىت قالوا: ﴿إنا  كثرة الرد، وال تنقضي عجائبه، هو الذي مل وال خيلق على

مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد﴾ من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل 
 رواه اإلمام الدارمي.« ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم

ال حسد إال يف اثنني: »قال:  وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه اهلل ماال فهو ينفقه آناء  ن القرآرجل أتاه اهلل

 أخرجه اإلمام البخاري ومسلم.« الليل وآناء النهار
« خريكم من تعلم القرآن وعلمه: »قال قال رسول اهلل  وعن عثمان بن عفان 

 أخرجه اإلمام البخاري والرتمذي.
منني ؤ نبوية الشريفة الواردة يف هذا اجملال، واليت حتث املإىل غري ذلك من األحاديث ال

 على حتمل القرآن الكرمي وتالوته بالغدو واآلصال.
جعلين اهلل تعاىل من الذين ميَّسكون بالكتاب ويقيمون الصالة ويوتون الزكاة ومن الذين 

 .باباألليكتبون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم اهلل وأولئك هم أولوا 
 :تلخيص العبد الفقري إىل ربه وتعاىل

 عبد اللطيف تلوان 
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