غاية املريـــد يف عمل التجويد
عطية قابل نرص

تحسٌن الصوت
استقبال
القبلة
التؤدب
السواك

الطهارة من
الحدثٌن

آداب تالوة القرآن الكرٌم
واستماعه

الخشوع والتفكر

حضور القلب
نظافة البدن
واللباس
البكاء او التباكً

الموافقة لوجه من وجوه اللغة العربٌة
الموافقة للرسم العثمانً

األركان

صحة السند بتواتره عن النبً
القراءة
الصحٌحة
قراءة القرآن بتإدة وطمؤنٌنة مع التدبر ومراعاة التجوٌد

الترتٌل

القراءة بحالة متوسطة بٌن االطمئنان والسرعة مع مراعاة األحكام

التدوٌر

القراءة بسرعة مع المحافظة على احكام التجوٌد

الحدر

المراتب

علم ٌبحث فً الكلمات القرآنٌة من إعطاء الحروف حقها من الصفات الالزمه التً ال تفارقها
لغة :اإلحسان واإلتقان

تمكٌن القارئ من جودة القراءة

واجب وجوب عٌنً
تعلمه لعامة الناس له حكم الندب
خاصة الناس وهم القراء فحكمه الوجوب العٌنً

غاٌته

تالوة القرآن مجودا كما أنزل

عملً
أقسامه

معرفة قواعده وأحكامه
العملٌة

علمً

التجوٌد

الخطؤ والمٌل عن الصواب
محرم

ٌخل بمعنى الكلمة اخالال ظاهر وهو مشترك بٌن العلماء وعامة الناس

جلً
اللحن
أقسامه
خفً

محرم ان تعمده

ٌخل بعرف القراءة وٌختص بمعرفته العالم بؤحكامه التجوٌد فقط

االلتجاء واالعتصام والتحصن
اذا كانت القراءة جهرا وكان هناك من ٌستمع لها
القارئ وسط جماعة ٌقرءون وكان هو المبتدئ بالقراءة

الجهر

كانت القراءة سرا
القارئ ٌقرأ جهرا ولٌس معه مستمع
القارئ ٌقرأ فً الصالة سواء إماما ام مؤموما ام منفرد وال سٌما الصالة الجهرٌة

أحوالها
اإلخفاء

ٌقرأ وسط جماعه ولٌس هو المبتدئ بالقراءة
لو قُطعت القراءة لعذر طارئ كالعطاس او التنحنح او كالم ٌتعلق بمصلحة القراءة ال ٌعٌد االستعاذة
لو قُطعت القراءة اعراضا عن القراءة ولو لرد السالم ٌستؤنف االستعاذة

االستعاذة

قطع االستعاذة عن البسملة عن اول السورة
قطع االول ووصل الثانً بالثالث

وصل االول بالثانً وقطع الثالث
وصل الجمٌع
الوقف على االستعاذة وفصلها عن اول السورة بدون بسمله

االبتداء بالتالوة من اول السورة

االبتداء بؤول سورة براءة

وصل االستعاذة بؤول السورة بدون بسمله

ٌؤتً بالبسملة وٌجوز جمع الوجه األربعه فً ابتداء اول السورة
الوقف على االستعاذة وفصلها عن اول اآلٌة المبتدأ بها

ٌترك البسملة وٌجوز له
وجهان

وصل االستعاذة باآلٌة المبتدأ بها
ذهب البعض الى منع االتٌان بالبسملة فً أثنائها كما منعت فً اولها
والبعض اآلخر الى جواز االتٌان بالبسملة فً اثنائها كجوازها فً اثناء غٌرها

التالوة بآٌة من وسط
السورة

اختلف العلماء االبتداء بآٌة من وسط
براءة

قطع الجمٌع اي الوقف على آخر السورة وعلى البسملة

قطع االول ووصل الثانً بالثالث
وصل الجمٌع
القطع اي الوقف على آخر األنفال مع التنفس
السكت اي قطع الصوت لمدة ٌسٌرة بدون تنفس
الوصل

وصل سورة بسورة
بعدها

وصل آخر األنفال بؤول براءة

البسملة

النون السكنة هً الخالٌة من الحركة والثابتة لفظا وخطا ووصال ووقفا
فتحتان
كسرتان
ضمتان

التنوٌن هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا ووصال
وتفارقه خطا ووقفا

تبدل الفتحتان ألف اذا كانت على هاء تأنٌث
الضمتان والكسرتان ٌحذف التنوٌن فٌهما وٌوقف
علٌهما بالسكون

أحكام النون الساكنة
والتنوٌن

حكمه

النون الساكنة حرف أصلً أما التنوٌن فال ٌكون اال زائدا
النون الساكنة ثابته فً اللفظ او الخط أما التنوٌن فثابت فً اللفظ دون الخط
النون الساكنة ثابته فً الوصل والوقف أما التنوٌن فثابت فً الوصل دون الوقف
النون الساكنة توجد فً األسماء واألفعال والحروف أما التنوٌن فال ٌوجد اال فً األسماء

الفرق
بٌنهما

البٌان واإلٌضاح
إخراج الحرف المظهر من نخرجة من غٌر غنه كامله
الهمزة  ,الهاء  ,العٌن  ,الخاء  ,الغٌن  ,الخاء

لظهور النون الساكنة والتنوٌن عند مالقاة احد الحروف الستة
الهمزة والهاء
العٌن والحاء

الغٌن والخاء

اإلظهار

علٌا
وسطى

مراتبه

أحكام النون
الساكنة
والتنوٌن

دنٌا
إدخال الشًء فً الشًء

إدخال حرف ساكن فً متحرك بحٌث ٌصٌران حرفا واحدا مشددا للتخفٌف
(ٌرملون

بغنة (ٌنمو
بغٌر غنة (الالم  ,الراء
كامل  :ذهاب الحرف وصفته معا فً الالم والراء

ناقص  :ذهاب الحرف وإبقاء الصفة فً بقٌة الحروف

أقسامه

اإلدغام

أنواعه من حٌث الكمال والنقصان
التماثل
التجانس

التقارب

أسبابه

تحوٌل الشًء عن وجهه

قلب النون الساكنة او التنوٌن مٌم مخفاة بغنة
الباء

اإلقالب

قلب النون الساكنة او التنوٌن مٌم خالصة لفظا ال خطا
إخفاء المٌم عند الباء

شروطة

إظهار الغنة مع اإلخفاء
وجه اإلقالب تعذر اإلظهار واإلدغام لثقل النطق

أحكام
النون
الساكنة
والتنوٌن

الستر
النطق بالحرف بصفة بٌن اإلظهار واإلدغام عارٌا عن التشدٌد مع بقاء الغنة

البقٌة من األحرف الهجائٌة
اإلخفاء ال تشدٌد معه بخالف اإلدغام
إخفاء الحرف ٌكون عند غٌره بخالف اإلدغام فٌكون فً غٌره

الفرق بٌنه وبٌن اإلدغام

اإلخفاء ٌؤتً من كلمة او كلمتٌن بخالف اإلدغام ال ٌكون اال من كلمتٌن

اإلخفاء

اقربه مخرجا الى النون :الطاء  ,الدال  ,التاء
ابعدها مخرجا من النون :القاف  ,الكاف

مراتب حروفه

اوسطها  :عند االحرف العشرة الباقٌة

اعالها  :الطاء  ,الدال  ,التاء
ادناها :القاف  ,الكاف
اوسطها  :عند االحرف العشرة الباقٌة

مراتبه

المشدد أصله حرفٌن األول ساكن والثانً متحرك فٌدغمان وٌصٌران حرف مشددا
متوسطتٌن
متطرفتٌن
اسم او فعل او حرف
صوت له رنٌن فً الخٌشوم
صوت لذٌذ مركب فً جسم النون والمٌم ال عمل للسان فٌه
مخرجها
الخٌشوم وهو أعلى ألنف
مقدارها
حركتان
كٌفٌة نطقها
تابعه لما بعدها تفخٌما وترقٌقا
المدغم والمشدد كامل التشدٌد
المدغم ناقص التشدٌد
مراتبها
المخفى وٌدخل فٌه اإلقالب
الساكن المظهر
المتحرك
النون الساكنة والتنوٌن فً اإلدغام بغنة واإلقالب واإلخفاء
الغنة الكاملة توجد فً
النون والمٌم المشددتٌن

إما ان ٌكونا

النون
والمٌم
المشددتٌن

الغنة

تقع قبل أحرف الهجاء ما عدا حروف المد لخشٌة التقاء الساكنٌن
الباء
إخفاء إلخفاء المٌم الساكنة عند مالقاتها للباء
الشفوي ألن المٌم والباء ٌخرجان من الشفتٌن
بمعنى تبعٌضها
الحرف وستر ذاته

إعدام ذات الحرف بالكلٌة وإبقاء الصفة

إخفاء حركة
إخفاء حرف

اإلخفاء الشفوي

أقسامه

المٌم
ادغام إلدغام المٌم الساكنة فً المٌم المتحركة
المتماثلٌن لكونه مإلف من حرفٌن متحدٌن فً المخرج والصفة

إدغام المتماثلٌن الصغٌر

الصغٌر ألن األول ساكن والثانً متحرك
الستة والعشرون حرفا الباقٌة
إظهار إلظهر المٌم الساكنة عند مالقاتها للحروف الستة وعشرون
شفوٌا ألن المٌم الساكنة تخرج من الشفتٌن

ٌقع بعد المٌم من كلمتٌن فقط
ٌقع بعدها من كلمة ومن كلمتٌن

أقسامة

اإلظهار الشفوي

لها ثالثة أحكام

هً
التً ال
حركة لها

المٌم الساكنة

زائدة
تسمى بالالم القمرٌة
14,حرف

حالة إظهار

تسمى بالالم الشمسٌة
14,حرف

حالة إدغام

قد تستقٌم الكلمة بدونها
لها حالتان

حاالتها

الم التعرٌف
الم ال

وقد ال تستقٌم

الم
االسم

تدغم الالم اذا وقعت بعد الم او راء

حاالتها

تدغم اذا وقعت بعد الحروف الباقٌة

الم
الفعل

حالة إظهار

حكم هل ٌجب إظهار المها دائما اال اذا وقع بعدها الم فتدغم للتماثل
حكم بل ٌجب إظهارها مالم ٌقد بعدها الم او راء فتدغم فً الالم
للتماثل

وجوب اإلظهار مطلقا

الالمات
السواكن

ساكنة
حالة إدغام

الواقعة فً كلمة فٌها إحدة عالمات االسم
او تقبل احداها

الم
هل  ,بل
الحرف

الم
األمر

ساكنة زائدة عن بنٌة الكلمة
وجوب اإلظهار مطلقا كالم االسم

الزٌادة
إطالة الصوت بحرف المد او اللٌن عند وجود السبب
بأي مقدار ولو حركتٌن
األلف ال تكون اال ساكنة وما قبلها مفتوحا
الواو الساكنة بشرط ضم ما قبلها
الٌاء الساكنة بشرط كسر ما قبلها
مقداره حركتان
الذي ال تقوم ذات حرف المد اال به
أصلً ألصالته بالنسبه الى غٌره من المدود
طبٌعً ألن صاحب الطبٌعة السلٌمة ال ٌزٌده وال ٌنقصه عن حركتٌن
مد أصلً (طبٌعً
ثابتا وصال ووقفا
أنواعه
ثابتا فً الوقف دون الوصل
ثابتا فً الوقف دون الوصل
الزائد على المد األصلً لسبب من األسباب
الهمزة
أسبابه
السكون
المتصل
المنفصل
البدل أنواعه مد فرعً
العارض للسكون
الالزم
الوجوب
خاص بالمتصل فقط
الجواز احكامه
خاص بالمنفصل والعارض ببسكون والبدل
خاص بالالزم فقط اللزوم

حقٌقته
حروفه

المد
أقسامه

المد
والقصر

ٌقع بعد حرف المد همز متصل به فً كلمة واحده
وجوب مده زٌادة على مقدار المد الطبٌعً
سمً متصال التصال سببه وهو الهمز بحرف المد فً كلمه واحده
مقداره اربع حركات او خمس وصال ووقفا وست حركات فً حالة الوقف اذا كانت همزته متطرفه

المتصل

المفتوح الهمز سواء فتحة اعراب او بناء
المكسور الهمز سواء كسرة اعراب او بناء

المتصل المتطرف الهمز

المضموم الهمز سواإ ضمه اعراب او بناء
أنواع المد الفرعً

ٌقع بعد حرف المد همز منفصل عنه فً كلمة أخرى
جواز مده وقصره
سمً منفصال النفصال السبب وهو الهمز عن حرف المد كل منهما فً كلمة

المنفصل

ٌمد اربع حركات او خمس

ٌتقدم الهمز على حرف المد فً كلمة ولٌس بعد حرف المد همز او سكون
جواز مده وقصره  ,وعند حفص له القصر فقط

ٌمد حركتٌن كالطبٌعً
سمً بدال ألن حرف المد فٌه مبدل من الهمز غالبا

البدل

ٌقع بعد حرف المد او حرف اللٌن ساكن عارض ألجل الوقف
جواز قصره ومده
القصر حركتان
التوسط اربع حركات

مقداره
العارض للسكون

اإلشباع ست حركات
سمً عارضا لعروض السكون ألجل األلف ألنه لو وصل لصار مدا طبٌعٌا
المنصوب الذي آخره فتحه سواء فتحه اعراب او بناء
المجرورد الذي آخره كسره اعراب او بناء

أنواعه

المرفوع الذي آخره ضمة اعراب او بناء
ٌؤتً بعد حرف المد او اللٌن ساكن الزم وصال ووقفا

أنواع المد
الفرعً

لزوم مدة مدا متساوٌا اتفاقا وصال ووقفا
ست حركات
سمً الزما للزوم مده ست حركات من غٌر تفاوت وللزوم السكون وصال ووقفا
الالزم

أقسامه اجماال

الالزم الكلمً
الالزم الحرفً
الزم كلمً مخفف

أقسامه تفصٌال

الزم كلمً مثقل

ٌؤتً بعد حرف المد سكون اصلً فً كلمة خالٌه من التشدٌد
ٌؤتً بعد حرف المد سكون اصلً فً كلمة بشرط كونه مشددا

الزم حرفً مخفف

ٌؤتً بعد حرف المد سكون اصلً فً حرف من احرف الهجاء خالٌا من التشدٌد

الزم حرفً مثقل

ٌؤتً بعد حرف المد سكون اصلً فً حرف من احرف الهجاء بشرط ان ٌكون فٌه تشدٌد

(كم عسل نقص )باستثناء العٌن
ٌمد مدا مقداره ست حركات

حرف العٌن
ٌجوز الغشباع والتوسط

هجاإه على ثالثة احرف
اوسطها مد

هجاإه على ثالثة احرف
اوسطها لٌن

هجاإه على حرفٌن
ثانٌهما مد

أحرف الهجاء فً فواتح
السور

توصل هاء الضمٌر المضمومة بواو والمكسورة بالٌاء مد الصلة

مقداره حركتان وجوبا للفصل بٌن الواوٌن او الٌاءٌن حذرا من
اإلدغام او اإلسقاط

مد التمكٌن

ٌكون عند الوقف على التنوٌن المنصوب فٌقرأ ألفا عوضا عن
التنوٌن

مد العوض

سمً مد المبالغة ألنه طلب لها فً نفً األلوهٌة عما سوى هللا
سبحانه
عبارة عن االلف التً ٌإتى بها بدال من همزة الوصل حالة اإلبدال
بالمد الطوٌل

مد التعظٌم
مد الفرق

ألقاب
المدود

حً طهر
ٌمد مدا طبٌعٌا

هجاإه على ثالثة احرف لٌس فً
وسطها مد

األلف
لٌس فٌه مد

محل الخروج

المخرج

اسم لموضع خروج الحرف وتمٌٌزه عن غٌره
بمثابة المٌزان الذي ٌمٌز الحرف عن اآلخر

الطرف
المحقق هو الذي ٌعتمد على جزء معٌن من اجزاء الفم كالحلق او
اللسان
المقدر هو الذي ال ٌعتمد على شًء من اجزاء الفم كمخرج األلف من
الجوف

صوت اعتمد على مخرج محقق او مقدر

تسعة وعشرون حرف اولها األلف وآخرها الٌاء

الحرف

مخارج
أصلٌة

الحروف

الهمزة المسهلة التً ٌنطق بها بٌن الهمزو واأللف
األلف الممالة التً ٌنطق بها مائله الى الٌاء
الصاد المشمة صوت الزاي

الٌاء المشمة صوت الواو

االلف المفخمة
الالم المفخمة
النون المخفاه
المٌم المخفاه

التً تخرج من مخرجٌن او تتردد بٌن
حرفٌن او صفتٌن وعددها ثمانٌة

فرعٌة

الحروف الهجائٌة

الخالء
الجوف

الخالء الواقع داخل الحلق والفم
حروف المد

الحلق

اقصى الحلق

الهمزة ,الهاء

وسط الحلق

العٌن ,الحاء

أدنى الحلق

الغٌن  ,الخاء

أقصى اللسان من فوق

القاف

أقصى اللسان مع ما ٌحاذٌه من الحنك األعلى
وسط اللسان مع محاذاة الحنك األعلى
عامة

المشتملة على مخرج فؤكثر

أقسام
المخارج

الكاف
الجٌم  ,الشٌن  ,الٌاء غٌر المدٌة

إحدى حافتً اللسان مما ٌلً األضراس العلٌا الٌسرى او الٌمنى

اللسان

أدنى حافة اللسان مع محاذاة اللثة العلٌا

الالم

طرف اللسان مع ما ٌلٌه من لثة األسنان العلٌا

طرف اللسان قرٌب الى ظهره قلٌال

النون المظهره والمتحركة

الراء

طرف اللسان مع مابٌن الثناٌا العلٌا والسفلى
ظهر طرف اللسان مع أصول الثناٌا العلٌا

صاد  ,زاي  ,سٌن
طاء  ,دال  ,تاء

ظهر طرف اللسان مع أطراف الثناٌا العلٌا
الشفتان
الخٌشوم
خاصة مشتملة على مخرج واحد

بطن الشفه السفلى مع اطراف الثناٌا العلٌا (الفاء)
ما بٌن الشفتٌن (الباء  ,المٌم  ,الواو)

الغنة

الضاد

ظاء  ,ذال  ,ثاء

حلقٌة

الهمزة,الهاء  ,العٌن ,الحاء  ,الغٌن  ,الخاء

لهوٌة

القاف  ,الكاف

شجرٌة

مخارج
الحروف

ألقاب الحروف

الجٌم ,الشٌن ,الٌاء

أسلٌة

الصاد,الزاي,السٌن

نطعٌة

الطاء ,الدال ,التاء

لثوٌة

الظاء  ,الذال  ,الثاء

ذلقٌة

الالم  ,الراء  ,النون

شفهٌة

الفاء,الواو,الباء ,المٌم

جوفٌة

حروف المد

هوائٌة

نفس الحروف الجوفٌة

الصفة هً ما قام بالشًء من المعانً كالعلم والسواد والبٌاض

تمٌٌز الحروف المشتركة فً المخرج

معرفة القوي من الضعٌف

فوائد الصفات

تحسٌن لفظ الحروف المختلفة المخارج
الهمس
الشدة

الجهر

البٌنٌة

الرخاوة

االستعالء

االستفال

اإلطباق

االنفتاح

اإلذالق

األصمات

القلقلة

الصفٌر

االنحراف
التفشً

الخفاء

قسم لها ضد

صفات
الحروف
كٌفٌة ثابتة للحرف عند النطق به
صفة مالزمة للحرف

ذاتٌة

اللٌن
التكرٌر

قسم ال ضد لها

االستطالة
الغنة
صفة تلحق بالحرف احٌانا وتفارقه أحٌانا

عرضٌة

أقسامها

الخفاء

جرٌان النفس عند النطق بالحرف لضعف االعتماد على مخرجه
فحثه شخص سكت
الظهور واإلعالن
الجهر
انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة االعتماد على مخرجه
واحد وعشرون حرفا الباقٌة بعد حروف الهمس
القوة
الشدة
انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة االعتماد على مخرجه
أجد قط بكت
االعتدال
التوسط
اعتدال الصوت عند النطق بالحرف
لن عمر
اللٌن
الرخاوة
جرٌان الصوت عند النطق بالحرف لضعف االعتماد على مخرجه
ثمانٌة عشر حرفا الباقٌة بعد حروف الشدة والتوسط
العلو واالرتفاع
االستعالء
ارتفاع جزء كبٌر من اللسان عند النطق بأغلب حروفه الى الحنك األعلى
خص ضغط قط
االنخفاض
االستفال
انخفاض اللسان الى قاع الفم عند النطق بأغلب حروفه
اربعة وعشرون حرفا بعد االستعالء
الهمس

التً
لها ضد

الصفات

اإللصاق

إطباق اللسان على الحنك األعلى عند النطق بحروفه بحٌث ٌنحصر الصوت بٌنهما

اإلطباق

الصاد ,الضاد  ,الطاء  ,الظاء
االفتراق

تجافً اللسان عن الحنك األعلى لٌخرج الرٌح عند النطق بؤغلب حروفه

االنفتاح

سبعة وعشرون حرفا بعد حروف اإلطباق
حدة اللسان وبالغتة وطالقته

حفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان

اإلذالق

فر من لب
المنع

ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعٌدا عن ذلق اللسان

اإلصمات

خمسة وعشرون حرفا بعد حروغ اإلذالق
االنخفاض

انخفاض اللسان الى قاع الفم عند النطق بؤغلب حروفه
اربعة وعشرون حرفا بعد االستعالء

االستفال

الصفا
ت التً
لها
ضد

صوت ٌشبه الطائر
صوت زائد ٌخرج من بٌن الثناٌا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه
الصاد و الزاي  ,السٌن
االضطراب
اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى ٌسمع له نبرة قوٌة
قطب جد
السهولة
اخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان
الواو الٌاء الساكنتان المفتوح ما قبلهما
المٌل والعدول
المٌل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى ٌتصل بمخرج آخر
الالم والراء
اإلعادة
ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف
الراء
االنتشار واالتساع
انتشار خروج الرٌح بٌن اللسان والحنك االعلى عند النطق بالحرف
الشٌن
االمتداد
امتداد الصوت من اول احدى حافتً اللسان الى آخرها
الضاد
االستتار
خفاء صوت الحرف عند النطق به
هاوي
صوت له رنٌن فً الخٌشوم
صوت لذٌذ مركب فً جسم النون والمٌم
النون ,المٌم

الصفٌر
القلقلة
اللٌن
االنحراف
التكرٌر

التفشً
االستطالة
الخفاء
الغنة

الصفات
التً
ال ضد
لها

الجهر
الهمس

الشدة

الرخاوة

االستعالء

االستفال

اإلطباق

ضعٌفة/صفات الضعف اكثر من صفات القوة
االنفتاح

الصفٌر
القلقلة

قوٌة /صفات القوة فٌها اكثر من صفات الضعف

اللٌن

الصفات

الخفاء

االنحراف
التكرٌر
التفشً
االستطالة
الغنة

اإلذالق
ال توصف بقوة وال ضعف

اإلصمات
التوسط (البٌنٌة)

الحرفان اللذان اتفقا اسما ومخرجا وصفة

الحرف األول ساكن والثانً متحرك

سمً صغٌرا لسكون األول وتحرك الثانً فٌسهل إدغامه لقلة العمل فٌه
ان ٌكون الحرف االول منهما حرف مد (وجب اإلظهار هنا

وجوب اإلدغام اال فً
حالتٌن:

ان ٌكون الحرف االول منهما هاء سكت (ٌجوز اإلظهار او اإلدغام

صغٌر

حكمه
المتماثال
ن

حرفان متحركٌن سواء فً كلمة او كلمتٌن
سمً كبٌرا ألن الحرفٌن متحركٌن وقٌل لكثرة وقوعه
اإلدغام مع اإلشمام

(تؤمنا)

الروم بتبعٌض الحركة بصوت خفً وٌعبر عنه باإلخفاء
وال بد معه من اإلظهار

كبٌر
وجوب اإلظهار اال فً
كلمتٌن

حكمه

( قال ما مكنً فٌه )
الحرف األول متحرك والثانً ساكن
سمً مطلقا لعدم تقٌٌده بصغٌر او كبٌر

وجوب اإلظهار عند جمٌع القراء

حكمه

مطلق

أقسامه

(كذبت ثمود)

التاء مع الثاء

صغٌر

(من فوقكم)

القاف مع الكاف

كبٌر

التاء مع الثاء

مطلق

(وال ٌستثنون)

(قد سمع)

(عدد سنٌن)
(سندس)

(اذ جاءوكم)
(قدر معلوم)
(ٌلتقطه)

الدال مع السٌن

الدال مع السٌن
السٌن مع النون

الدال مع الجٌم
القاف مع الدال
القاف مع الطاء

النوع األول /الحرفان اللذان تقاربا مخرجا
وصفة

صغٌر

كبٌر

الحرفان اللذان تقابا مخرجا ال
صفة

مطلق

صغٌر
كبٌر
مطلق

الحرفان اللذان تقاربا صفة ال
مخرجا

المتقاربان

(أجٌب دعوتكما)

(اركب معنا)

الباء التً بعدها مٌم

(اتقلت دعوا)

التاء التً بعدها دال

التاء مع الدال

صغٌر

(الصالحات طوبى) التاء مع الطاء

كبٌر

(أفتطمعون التاء مع الطاء

مطلق

الحرفان اللذان
اتفقا مخرجا
واختلفا صفة

(اذ همت طائفتان) التاء التً بعدها طاء
(ٌلهث ذلك)
(ومهدت)
(اذ ظلمتم)
(أحطت)

الطاء التً
بعدها تاء

الثاء التً بعدها ذال

الصغٌر :وجوب اإلظهار دائما اال فً ثمان
مسائل اتفق على إدغامها

الدال التً بعدها تاء
الذال التً بعدها ظاء

ومسؤلة واحده مختلف فٌها بٌن
اإلظهار واإلخفاء

الكبٌر والمطلق  :اإلظهار دائما

المتجانسان
حكمه

(تخرجون)

مخرجا واختلفا صفة

التاء مع الخاء

الحرفان اللذان تباعدا
(فاكتبوه)

تباعدا مخرجا واتفقا صفة

الكاف مع التاء

النون مع الخاء

(والمنخنقة)
(دهاقا)
(انفسهم)

(انقلبوا)

النون الساكنة بعدها قاف

(أنكاال)

النون الساكنة بعدها كاف

الدال مع الهاء
الهاء مع المٌم

اإلظهار اال فً مسؤلتٌن

صغٌر
كبٌر

أقسامه

مطلق

المتباعدان

الصغٌر

حكمه
اإلظهار دائما

الكبٌر والمطلق

السكون
المحض

السكون الخالص الذي ال حركة فٌه (األصل فً الوقف)

تضعٌف الصوت بالحركة حتى ٌذهب معظم صوته فتسمع له صوت خفٌف
فائدته

بٌان الحركة األصلٌة

الروم

ضم الشفتٌن ُبع ٌَدَ إسكان الحرف دون تراخ على ان ٌترك بٌنهما فرجة لخروج النفس
ضم الشفتٌن بعٌد إسكان الحرف حالة الوقف
ضم الشفتٌن مقارنا لسكون الحرف المدغم
إشمام حرف بحرف اي خلط صوت حرف بصوت حرف آخر

أنواعه

اإلشمام

إشمام حركة بحركة اي خلط حركة بحركة أخرى
بٌان الحركة األصلٌة

فائدته

ما كان ساكن فً الوصل
ما كان متحرك فً الوصل بحركة عارضه اللتقاء الساكنٌن

ماكان آخره هاء التؤنٌث الموقوف علٌها بالهاء

ما ٌوقف علٌه بالسكون الخالص وال ٌجوز فٌه
روح وال إشمام

ماكان فً الوصل متحركا بالفتح غٌر منون
ما ٌوقف علٌه بالسكون والروم فقط وال ٌجوز اإلشمام
ما ٌوقف علٌه بالسكون والروم واإلشمام

الموقوع علٌه
ثالثة أقسام

الوقف
على
أواخر
الكلم

هاء الضمٌر هً التً ٌكنى بها عن الواحد
المذكر الغائب
(والعمل الصالح ٌرفعه)
المدٌة ( :من بعد ما عقلوه)
اللٌنة ( :ولٌرضوا ولٌقترفوا)

قبلها ضم

قبلها واو ساكنة مدٌة او لٌنه

(ما ٌفرقون به بٌن المرء وزوجه)
المدٌة ( :فؤلقٌه فً الٌم)
اللٌنة ( :ووصٌنا اإلنسان بوالدٌه إحسانا)

قبلها كسر

قبلها ٌاء ساكنة مدٌة او لٌنه

(واصلحنا له زوجه)

قبلها فتح

(اجتباه وهداه الى صراط مستقٌم)

(فمن شهد منكم الشهر فلٌصمه)

صور
وقفها

قبلها ألف

قبلها ساكن صحٌح

ذهب أكثر اهل األداء الى جواز الروم واإلشمام
ذهب بعضهم الى منع الروم واإلشمام مطلقا

منع دخولهما فٌها اذا كان قبلها ضم او كسر او واو او ٌاء
جواز دخولهما فٌها اذا كان قبلها فتح او الف او ساكن صحٌح

المختار عند ابن الجزري

حكم الوقف
علٌها

حكم هاء
الضمٌر فً
الوقف

فً حروف المد الثالثة
األلف ,الٌاء,الواو

حكمه اإلثبات
حكمه الحذف

الحرف الثابت رسما ووصال (قاال ربنا)

الحرف المحذوف رسما ووصال (ولم ٌخش اال هللا)

حكمه اإلثبات

الحرف الثابت رسما المحذوف وصال (مرسلوا الناقة)

حكمه الحذف

الحرف المحذوف رسما والثابت وصال ( به بصٌرا)

ثابتا
رسما
محذوفه
رسما

ألف (سلسبٌال)
ٌاء(اءٌتٌن)

وٌستثنى منها بعض
الكلمات

للوقف على كلمة آخرها حرف مد ال بد
من تحقق أربع صور

قاعدة  /الوقف على الكلمات التى آخرها حرف مد تابعا
لحالتها فً الرسم إثباتا وحذفا

الحذف
واإلثبات

هاء الضمٌر الزائدة عن بنٌة الكلمة والتً ٌكنى بها عن
الواحد المذكر الغائب
اإلٌجاز واالختصار

تقرأ بالصلة

توصل بواو ممدودة بمقدار حركتٌن ان كانت مضمومة
توصل بٌاء ممدودة مقدار حركتٌن ان كانت مكسورة
اذا وقع بعدها همز ٌكون المد من باب المد المنفصل
قالوا أرجه واخاه وارسل
(أرجه)
قالوا أرجه واخاه وابعث
تقع بٌن متحركٌن
تقرأ فً الموضعٌن بسكون الهاء
ٌستنثى منها ثالث
اذهب بكتابً هذا فؤلقه الٌهم
(فؤلقه)
كلمات
تقرأ بسكون الهاء
وان تشكروا ٌرضه لكم
(ٌرضه)
تقرأ بضم الهاء من غٌر صلة
ومن اوفى بما عاهد هللا علٌه
تقع بٌن ساكنٌن
ال صلة فٌها مطلقا لجمٌع القراء
تبارك الذي بٌده الملك
قبلها متحرك وبعدها
ساكن
عدم الصلة
خذوه فغلوه
ٌضاعف له العذاب ٌوم
قبلها سكن وبعدها متحرك
عدم الصلة لحفص اال فً موضع واحد
القٌامة وٌخلد فٌها مهانا

فائدتها

هاء
الكناٌة
أحوالها

الحبس والكف
قطع الصوت على الكلمة القرآنٌة زمنا ٌتنفس فٌه القارئ بنٌة استئناف القراءة
جائز مالم ٌوجد ما ٌوجبه او ٌمنعه

تعرٌفه

حكمه

ٌقف على كلمة لٌست محل للوقف عادة
سمً اختٌارا لحصوله على إجابه على سإال او تعلٌم متعلم
جواز الوقف

اختباري

حكمه

ما ٌعرض للقارئ بسبب ضروره كالعطاس او ضٌق نفس او نسٌان او بكاء
سمً اضطرارٌا ألن سببه االضطرار الذي عرض للقارئ
جواز الوقف على اي كلمة حتى تنتهً الضرورة

اضطراري

حكمه

أقسامه

الوقف بقصد استٌفاء مافً اآلٌة من أوجه الخالف حٌن القراءة بجمٌع الرواٌات
سمً انتظارٌا ألنتظار األستاذ من الطالب بشؤن تكملته لؤلوجة الواردة لآلٌة

انتظاري

جواز الوقوف على الكلمة حتى ٌعطف علٌها باقً اوجه الخالف فً الرواٌات
الوقوف على الكلمه بشكل اختٌاري
سمً اختٌارٌا لحصوله بمحض اختٌار القارئ وإرادته
جواز الوقف اال اذا اوهم معنى غٌر المعنى المراد فٌجب وصله

الوقف

اختٌاري

قطع الصوت على الكلمة القرآنٌة زمنا ٌسٌرا من غٌر تنفس

مقداره حركتان

عوجا ( ولم ٌجعل له عوجا

قٌما

السكت على ألف

مرقدنا ( قالوا ٌا وٌلنا من بعثنا من مرقدنا) هذا

السكت على ألف

من (وقٌل من راق)

السكت على نون

بل (كال بل ران على قلوبهم)

السكت على الم

السكت
مواضع السكت وجوبا

السكت بٌن سورتً االنفال زبراءة

مواضع السكت جوازا
مالٌه ( ما اغنى عنً مالٌه هلك عنً سلطانٌه)

السكت على الهاء

اإلبانة واإلزالة

ال ٌكون اال فً أواخر السور
او على رءوس اآلي

قطع القراءة راسا واالنصراف عنها الى امر خارجً ال عالقة
له بها

الالزم
عالمة الوقف الجائز مع كون الوقف اولى من الوصل
عالمة الوقف الجائز جوازا مستوى الطرفٌن

عالمة الوقف الجائز مع كون الوصل اولى من الوقف
الوقف الذي ال ٌصلح احٌانا وٌجوز احٌانا اخرى
اذا وقف على احد الموضعٌن فال ٌصح الوقف على اآلخر

القطع

م
قلً
ج

صلى
ال
().. ..

عالمات الوقف

الوقف على كالم تام فً ذاته ولم ٌتعلق بما بعده مطلقا ال من جهة اللفظ وال المعنى
فال ٌحزنك قولهم
حكمه ٌ:لزم الوقف علٌه وٌلزم االبتداء بما بعده

ٌلزم الوقف علٌه واالبتداء
بما بعده

عالمته  :مـ
سمً تاما لتمام الكالم عنده وعدم احتٌاجه الى ما بعده فً اللفظ
او المعنى
(وأولئك هم المفلحون) على رأس اآلٌة

(الذٌن ٌبلغون رساالت هللا
وٌخشونه وال ٌخشون احدا اال هللا)

قبل نهاٌة اآلٌة

(لقد اضلنً عن الذكر بعد اذا جآءنً)
(وانكم لتمرون علٌهم مصبحٌن)

وسط اآلٌة

أنواعه
صوره

الوقف التام

أقسامه

ٌحسن الوقف علٌه
وٌحسن االبتداء بما بعده

الوقف
االختٌاري

أول اآلٌة

حكمهٌ :حسن الوقف علٌه وٌحسن االبتداء بما بعده والوقف اولى
عالمته  :قلى

ان ٌكون ما بعده متعلقا بما قبله من جهة اإلعراب

اللفظً

ان ٌكون تعلقه من جهة المعنى فقط دون اإلعراب

المعنوي

التعلق

الوقف على كالم تام فً ذاته متعلق بما بعده فً المعنى دون اللفظ
ام لم تنذرهم ال ٌإمنون
حكمه ٌ :حسن الوقف علٌه واالبتداء بما بعده كالوقف التام غٌر ان التام احسن

الوقف
الكافً

سمً كافٌا لالكتفاء به واستغنائه عما بعده لعدم تعلقه به لفظا
عالمته  :ج

الوقف على كالم تام فً ذاته متعلق بما بعده لفظا ومعنى
سمً حسنا إلفادته فائدة ٌحسن الوقف علٌها
حكمهٌ :حسن الوقف علٌه واما االبتداء بما بعده ففٌه تفصٌل حسب نوعه
حكمهٌ :حسن الوقف وال ٌحسن االبتداء بما بعده

ان ٌكون فً اثناء اآلٌة مثل (بسم هللا)

ان ٌكون الوقف على رأس اآلٌة ال ٌوهم معنى غٌر المعنى المراد
ان ٌكون الوقف على رأس اآلٌة ٌوهم معنى غٌر المراد

ان ٌكون رأس آٌة وله
صورتٌن

الوقف
الحسن

أنواعه

الوقف على كالم لم ٌتم فً ذاته ولم ٌإد معنى صحٌح
سمً قبٌحا لقبح الوقف علٌه لعدم تمامه فال ٌجوز تعمد الوقف علٌه اال لضرورة ملحه
الوقف على كالم ال ٌفهم منه معنى لشدة تعلقه بما بعده
الوقف على كالم ٌوهم معنى غٌر ما اراده هللا

أنواعه

الوقف
القبٌح

الوقف
االختباري

الشروع فً القراءة سواء بعد قطع او انصراف عنها او بعد وقف

االبتداء بكالم مستقل فً المعنى بحٌث ال ٌغٌر ما اراده هللا تعالى

(أبً لهب
وتب)

حسن

انواعه

االبتداء بكلمة متعلقه بما قبلها لفظا ومعنى
االبتداء بكالم ٌفسد المعنى او ٌحٌله
وٌغٌره

(ٌد هللا مغلولة)

االبتداء بكلمة تغٌر المعنى

االبتداء

قبٌح

المقطوع :كل كلمة مفصوله عما بعدها فً رسم المصاحف العثمانٌة

الموصول  :كل كلمة متصلة بما بعدها رسما فً المصاحف العثمانٌة

المقطوع
والموصول
كلمات اتفقت المصاحف العثمانٌة على قطعها فً كل موضع
كلمات اتفقت على وصلها فً كل موضع

كلمات بعضها مقطوع باتفاق وبعضها موصول باتفاق

ثالثة أنواع

(أن )المفتوحة الهمزة المخففة النون مع ( لم ) نحو ( ذلك أن لم ٌكن ربك مهلك القرى بظلم).

(فٌصٌب به من ٌشاء وٌصرفه عن من
ٌشاء )
(فؤعرض عن من تولى عن ذكرنا)

عن مع من الموصولة مقطوعه فً موضعٌن

(وحٌث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)
(وحٌث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئال)

حٌث مع ما مقطوعه فً موضعٌن

كلمات ا ُتفق على قطعها

أٌا مع ما نحو ( أٌا ما تدعوا فله األسماء الحسنى)

ابن مع أم نحو ( قال ابن ام إن القوم استضعفونً)

إل مع ٌاسٌن نحو ( سالم على إل ٌاسٌن )

(إال تفعلوه تكن فتنة فً األرض)

إن مع ال

(أما ٌشركون)

أم مع ما

(فنعما هً)

نعم مع ما

(فكؤنما خر من السماء)

كؤن مع ما

(أٌما األجلٌن قضٌت )
(وقالوا مهما تؤتنا به من ءاٌة)

(ربما ٌود الذٌن كفروا)
(ومن احسن قوال
ممن دعا الى هللا)
(قالوا فٌم كنتم)

أي مع ما
مهما

رب مع ما

مِن الجارة مع َمن الموصولة
من الجارة مع ما االسنفاهمٌة

اثنتٌن وعشرون كلمة

كلمات ا ُتفق
على وصلها

(قالوا فٌم كنتم)

فً مع ما االستفهامٌة

(عم ٌتساءلون)

عن مع ما االستفهامٌة

(وٌكؤن هللا ٌبسط الرزق لمن ٌشاء من عبادة)
(وٌكؤنه ال ٌفلح الكافرون)

وي مع كؤنه
وي مع كؤنه بزٌادة الهاء
إلٌاس

(وإن إلٌاس لمن المرسلٌن)

(قال ٌبنإم ال تؤخذ بلحٌتً وال برأسً)
(وجوه ٌومئذ ناضرة)
(وأنتم حٌنئذ تنظرون)
(وإذا كالوهم أو وزنوهم ٌخسرون)
(الشمس والقمر بحسبان)
(هؤنتم هإالء)
(ٌا مرٌم اقنتً لربك)

ٌبنإم
ٌوم مع إذ
حٌن مع إذ

كالوهم مع وزنوهم
ال التعرٌفٌة مطلقا
هاء التنبٌه
ٌا النداء

كلمات ا ُتفق على وصلها

الت مع حٌن نحو (والت حٌن مناص كلمة واحدة وموضع واحد
أن مفتوحة الهمزة المخففة النون مع
لو
إن مكسورة الهمزة مخففة النون مع ما

الضرب األول

الصورة األولى

عن مع ما الموصولة
ٌوم مع هم
كً مع ال
أم مع من االستفاهمٌة

الصورة الثانٌة

الم الجر مع مجرورها
إن المكسورة المخففة النون مع لم
إن مكسورة الهمز مشددة النون مع ما الموصولة
من الجارة مع ما الموصولة
كل مع ما

فً مع ما الموصولة
أن المفتوحة الهمز المشددة النون مع ما الموصولة الصورة الثالثة

أن مفتوحة الهمز ساكنة النون مع ال النافٌة
أن مفتوحة الهمز ساكنة النون مع لن
بئس مع ما

أٌن مع ما

متعدد المواضع وٌنحصر
فً سبعة عشرة كلمة

الضرب الثانً

كلمات بعضها مقطوع
وبعضها موصول

نعمت
رحمت
امرأت
سنت
لعنت
معصٌت
كلمت
بقٌت

قسم اتفق فٌه القراء على قراءته
باإلفراد

قرت
فطرت

شجرت
جنت
ابنت

قسم اختلف فٌه القراء على قراءته باإلفراد او الجمع

الكلمة األولى ٌ /ا أبت

الكلمة الثانٌة/مرضات

الكلمة الثالثة /ذات
الكلمة الرابعة /هٌهات

الكلمة الخامسة /والت
الكلمة السادسة  /الالت

قسم ٌوقف علٌه حفص
بالتاء المفتوحة

هاء التؤنٌث
التً ٌوقف علٌها بالتاء

وسمٌت بذلك ألنه ٌتوصل بها الى النطق
بالحرف الساكن الواقع فً ابتداء الكلمة

تثبت فً االبتداء وتسقط فً الدرج

الزمة (الذي ,التً)
التعرٌف نحو األرض ,الشمس
موصولة نحو (إن المسلمٌن والمسلمات)

غٌر الزمة

فً القرآن الكرٌم (ال)

فً الحروف

فً غٌر القرآن (اٌ ُم)

همزة
الوصل

أتخذتم
أطلع
أفترى
أصطفى
أتخذناهم
أستكبرت

تحذف همزة الوصل
اذا دخلت على همزة االستفهام وتبقى همزة االستفهام مفتوحة

تثبت فً االبتداء والوصل والخط

سمٌت بذلك ألنها تقطع بعض الحروف عن بعض عند النطق بها

همزة القطع

األصول وهً عبارة عن القواعد الكلٌة المطردة
الفرش وهو عبارة عن األحكام الخاصة ببعض الكلمات القرآنٌة

قراءات القرآن الكرٌم
قسمان

ءأعجمً تقرأ بالتسهٌل
مجراها تقرأ باإلمالة
ضعف تقرأ بفتح الصاد وضمها
وٌبصط تقرأ بالسٌن الخالصة
بصطة تقرأ بالسٌن الخالصة

المصٌطرون تقرأ بالصاد او السٌن
بمصٌطر تقرأ بالصاد الخالصة
حذف األلف حالة الوصل وإثباتها حالة الوقف
تقرأ وصال بفتح الالم من غٌر تنوٌن
تقرأ وقفا اما باأللف او إسكان الالم

سالسال

ولٌكونا
لنسفعا
وإذا

القراءة بالنون وصال وباأللف وقفا

كلمات ٌنبغى على قراء حفص
مراعاتها

ما ٌراعى
لحفص

(ءاتان) تقرأ بفتح الٌاء وصال اما فً الوقف اما اثبات الٌاء او حذفها
بهمزة مفتوحة فالم مكسورة فسٌن ساكنة
فً االبتداء بها

االسم

او حذف همزة الوصل والبدء بالم مكسورة فسٌن ساكنة
ٌجوز التوسط اربع حركات والمد الطوٌل ست
حركات

حرف العٌن فً اول مرٌم واول الشورى
(تؤمنا )تقرأ باإلشمام او الروم

على (ألف )فً عوجا
على (ألف) فً مرقدنا
السكتات الواجبة
على (نون )فً من راق
على ( ال )فً من راق

كلمات ٌنبغى
على قراء
حفص
مراعاتها

ما
ٌراعى
لحفص

بٌن األنفال والتوبة
السكتات الجائزة
مالٌة هلك
إسكان هاء الكناٌة فً أرجه
(ٌس *والقرآن الحكٌم)

إظهار النون عند الواو فــ
(ن *والقلم وما ٌسطرون)
الثاء فً الذال نحو ٌلهث ذلك
الباء فً المٌم نحو اركب معنا

إدغام

الطاء فً التاء نحو بسطت
اختلف فً إدغام القاف فً الكاف إدغاما كامال او ناقصا

نخلقكم

كلمات
ٌنبغى على
قراء حفص
مراعاتها

ما ٌراعى
لحفص

ان اصبت فمن هللا
وان أخطأت فمن نفسً والشٌطان
للمالحظات /
shmd21700@gmail.com
تم بحمد هللا

