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إحكام األحكام في تجويد القرآن
Precision Rulings in Tajweed Quran
اعداد الدكتور /السيد احمد جمعه حسن سالَّم
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن ،المركز اإلسالمي ،لوس انجلوس  /رسيدا – الواليات المتحدة األمريكية.
Email: ask.sallam@gmail.com

الملخص:
التجويد في اإلسالم علم تعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية فبداية علم التجويد كانت عند انتشار اإلسالم خارج
األراضي العربية في القرن الثالث للهجرة ،حيث كثر الخطأ واللحن في القرآن بسبب دخول كثير من غير العرب في
اإلسالم .فما كان من علماء القرآن اإال أن بدؤوا في تدوين أحكام التجويد وقواعده.
والتجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه في النطق وإتقان الحروف وتحسينها وخلوها من الزيادة والنقص
والرداءة .وغاية علم التجويد اإلتقان في تالوة القرآن وصون اللسان عن اللحن في تالوة القرآن .والفوز بسعادة
الدارين.
وسنتحدث في هذا البحث عن ثالث فصول ومباحث تضمنت احكام اإلستعاذه والبسملة وآداب التالوة ،واحكام النون
الساكنة والتنوين وكذلك المدود بأنواعها واحكامها.
الكلمات المفتاحية :األحكام ،تجويد ،القرآن
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Precision Rulings in Tajweed Quran
By: Dr. El Sayed Ahmad Jumaa Hassan Salam
Doctorate in Quran and its Sciences, American International University, United States of
America
Email: ask.sallam@gmail.com

Abstract:
Tajweed in Islam is a science by which you know how to pronounce Qur’anic words. The
beginning of the science of Tajweed was when the Islamic State expanded in the third
century AH, where error and melody abounded in the Qur’an due to the entry of many
non-Arabs into Islam. So the Qur’an scholars except start writing down the rules and
rules of intonation.
In addition, intonation is to give each letter its right and entitlement to pronounce, master
and improve the letters, and free them from increase, decrease and poor quality. The
purpose of the science of intonation is mastery in reciting the Qur’an and preserving the
tongue from the melody in reciting the Qur’an. In addition, the happiness of the two
winners.
This research included three chapters and topics that included the rules of seeking refuge,
basmalah, and etiquette of recitation, and the provisions of the static nun and the
Tanween, as well as the types and provisions of which are extended.

Keywords: rulings, intonation, the Quran.
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المقدمة:
الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ،قيما لينذر بأسا ً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا ،ماكثين فيه أبدا ،وينذر الذين قالوا اتخذ هللا ولدا.
فحمداً هلل على أن َم َّن علينا بحفظ كتابه وتعلم أحكامه وإحكامها وصياغتها بطريقة سهلة ميسرة للراغبين
فيها والصالة والسالم على النبي محمد المبعوث بالقرآن ليكون حياة للناس ويكون سراجا ً منيراً في الدنيا واآلخرة.
فبهذا القرآن ننال الدرجات العال من الجنان ،لقد أعانني هللا وشرحت بعض أحكام التجويد في هذا البحث
حتى يتيسر لطالب الفردوس األعلى أن يتعلم كتاب ربه حتى يحشر مع النبي و مع بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن
ثابت وغيره من الصحابة التابعين المقرئين والقارئين لكتاب ربهم ،ولقد ضم هذا البحث ثالث فصول ومباحث
تضمنت احكام اإلستعاذه والبسملة وآداب التالوة ،واحكام النون الساكنة والتنوين وكذلك المدود بأنواعها واحكامها،
وأسأل هللا عز ،جل وهو العلي الكبير أن يجازي خيراً من تعلم القران ورتله حق ترتيله ،وأسأله في عليائه أن يتقبلنا
مع الصالحين وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم آمين .

أهداف البحث:
يهدف البحث الى عدة أمور أبرزها.
-

تعريف التجويد في القرآن الكريم

-

ذكر مراتب القراءة الصحيحة للقران الكريم

-

تعريف اللحن في قراءة القرآن الكريم وأنوع اللحن

-

بيان أحكام التجويد

أهمية البحث:
ترجع أهمية البحث إلى بيان أحكام التجويد في القرآن الكريم .وآداب تالوة القرآن .وتجنب الخطأ في قراءة القرآن الكريم
والميل عن الصواب في التالوة.
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محتويات البحث:
الفصل األول:
المبحث األول :علم التجويد:
لغة :التحسين
واصطالحاً :إعطاء كل حرف حقه ومستحقه :من مخرج وصفة وغنة ومد وترقيق وتفخيم وغير ذلك من أحكام
التجويد بمعنى آخر هو اإلتيان بالكلمات القرآنية جيدة اللفظ تطابق أجود نطق لها وهو نطق رسول هللا.
أما حكم التجويد شرعاً:
فالعلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة ،لقوله تعالى} أَو ِزد َعلَي ِه َو َرت ِِّل القُرآنَ تَرتِي ًل

{1

حقيقة علم التجويد:
إعطاء كل حرف حقه ومستحقه في النطق وإتقان الحروف وتحسينها وخلوها من الزيادة والنقص والرداءة.
غاية علم التجويد:
-1اإلتقان في تالوة القرآن وهو صون اللسان عن اللحن في تالوة القرآن.
-2والفوز بسعادة الدارين
طريقة أخذ علم التجويد:
نوعين:
-1أن يسمع اآلخذ من الشيخ وهي طريقة المتقدمين
-2أن يقرأ اآلخذ في حضرة الشيخ وهو يسمع له ويصحح
واألفضل الجمع بين الطريقتين.
اللحن ،تعريفه وأقسامه وحكمه:
معناه :الخطأ في قراءة القرآن الكريم والميل عن الصواب في التالوة.
أقسامه :جلي وخفي
أ -اللحن الجلي :هو خطأ يطرأ على األلفاظ ويخل بالقراءة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل ويشترك في معرفته
علماء القراءة وغيرهم ،وهو يقع بتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة مثال كتبديل الطاء داالً بترك إطباقها
واستعالئها ،أو تغييرها للتاء مع الهمس وكتغيير الضمة بالفتحة في كلمة مثال الحم ُد وهذا النوع حرام يأثم

( 1المزمل)4 :
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القاري بفعله.
ب-اللحن الخفي :هو خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل بالعرف دون المعنى ويقع بترك الغنة وقصر المد ومد القصر
وهكذا في بقية أحكام التجويد واللحن الخفي مكروه عند القراء إلخالله بجوهر القراءة ورونقها ،قيل :يحرم لما
فيه من تضييع لحق ومستحق القرآن الكريم وترتيله على الوجه الذي أمرنا به في القرآن الكريم في قوله
تعالى } َو َرتَّلنَاهُ تَرتِ ً
يال{

2

وعندما سئل اإلمام علي بن أبي طالب عن معنى قوله تعالىَ } :و َرتَّلنَاهُ تَرتِ ً
يال{

3

قال :هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ،فاحذر أخي وحبيبي القاري من كال اللحنين الجلي والخفي لتفوز
بأعلى مراتب الجنان في الجنة إن شاء هللا.
مراتب القراءة الصحيحة:
التحقيق ،الترتيل ،التدوير ،الحدر
-1

التحقيق:

لغة :معناه المبالغة في اإلتيان بالشيء على حقيقته من غير زيادة فيه وال نقص منه ،بلوغ حقيقة الشيء والوقوف
على كنهه ،والوصول إلى نهاية شأنه.
اصطالحا :عند أهل هذا الفن إعطاء الحروف حقها ومستحقها من إشباع المدود وتحقيق الحكم وإتمام الحركات وتوفية
الغنات والتؤدة في القراءة واإلتيان باإلظهار واإلدغام على وجهه وهو المأخوذ به في مقام التعليم.
-0

الترتيل:

لغة :مصدر من َرتَّ َل فالن كالمه ،إذا أتبع بعضه بعضا ً على مكث وتفهم من غير عجلة.
اصطالحاً :هو قراءة القرآن باطمئنان وتؤدة مع تدبر المعاني وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه
مع غير عجلة تخل بأحكام التجويد ،والترتيل أفضل المراتب؛ ألنه نزل به القرآن حيث قال تعالى } َو َرتَّلنَاهُ تَرتِ ً
يال{

4

 ،وجاء به األمر في القرآن الكريم في قوله تعالى } َو َرتِّ ِل القُرآنَ تَرتِ ً
يال{5
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا" :الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو يتتعتع

( 2الفرقان)32 :
( 3الفرقان)32 :
( 4الفرقان)32 :
( 5المزمل)4 :
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فيه وهو عليه شاق له أجران اثنان ".6
- 3التدوير:
هو القراءة بحالة متوسطة بين مرتبتي الترتيل والحدر ،وهو الذي ورد عن أكثر األئمة ممن روى مد المنفصل ولم
يبلغ فيه حد اإلشباع.

-4الحـدر:
لغة :مصدر من َحد ََر ،يُح ِدرُ ،أس َرع ،أو هو من الحدر الذي هو الهبوط ،ألنه اإلسراع من الزمه.
واصطالحاً :هو اإلسراع في القراءة أو إدراج القراءة مع مراعاة أحكام التجويد من إظهار وإدغام وقصر ومد ووقف
ووصل ومخارج وصفات وغير ذلك من أحكام التجويد.
وهذا كله تتم معرفته وتطبيقه على يدي شيخ متخصص أثناء التلقي واإلقراء كما هي السنة المتبعة في تعلم وأخذ
وحفظ القرآن الكريم .والمراتب كلها صحيحة وجائزة ،واألجر عليها إن شاء هللا تعالى حاصل.
وإليك أخي وحبيبي القاري هذه األبيات من متن الجزرية:
َمـن لَـم يُ َجـو ِد القُــ َرآنَ آثِــ ُم
َواألَخـ ُذ بِالتَّـج ِويـ ِد َحـتـ ٌم الَ ِز ُم
صـــالَ
ألَنَّــهُ بِــ ِه ا ِإللَـــهُ أَنــ َزالَ
َوهَـ َكـ َذا ِمنــهُ إِلَيـنَا َو َ
َو ِزينَـــةُ األَدَا ِء َوالقِــــ َرا َء ِة
ُـو أَيـضا ً ِحـلـَيةُ الـتِّـالَ َو ِة
َوه َ
صـفَـ ٍة لَـ َها َو ُمست ََحـقَّـ َهـا
وف َحـقَّـ َها ِمـن ِ
َوهُـ َو إِعطـا ُء ال ُح ُر ِ
احـــ ٍد ألَصــلِـ ِه َواللَّـفـظُ فِـي نَ ِظـي ِر ِه َك ِمثـلــ ِه
َو َر ُّد ُكــ ِّل َو ِ
ـف
ـق بِـالَ تَ َع ُّ
س ِ
ـف بِاللُـط ِ
ُمـ َك َّمـالً ِمـن َغي ِر َما تَـ َكـلُ ِ
ف فِي ال ُّنط ِ
س بَيـنَـهُ َوبَينَ تَـر ِكــه ِ
َولَـي َ

ئ بِفَـ ِّكـــه
إِالَّ ِريَ َ
ــاضـةُ امـ ِر ٍ

حكم االستعاذة وصيغتها:
حكمها :هي مستحبة ،وقيل واجبة في أول السورة أو في وسطها ودليل ذلك قوله عز وجل :وإذا قرأت القرآن فاستعذ
باهلل من الشيطان الرجيم .وال خالف في أن االستعاذة ليست من القرآن الكريم ،ولكنها تقرأ عند قراءة القرآن الكريم.
صيغتها :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.
ولالستعاذة أربع حاالت :حالتان يجهر بها فيهما ،وحالتان يسر بها فيهما.

( 6صحيح) _ التعليق الرغيب  :2/202وأخرجه البخاري ومسلم.
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فيجهر بها :عند القراءة في المحافل والتعليم ينصت السامع للقراءة من أولها.
ويسر بها :عند القراءة في الصالة ،واالنفراد ،وأيضا ً إذا قرأ القاري مع جماعة ولم يكن هو المبتدئ. 7
البسملة صيغتها وحكمها وحاالتها:
أما صيغة البسملة فهي :بسم هللا الرحمن الرحيم
أمر
وأما حكمها :ال خالف في كونها بعض آية من سورة النمل ،وهي مشروعة عند البدء ومستحسنة ،كما قال" :كل ٍ
ذي بال ال يُبدأ فيه ببسم هللا الرحمن الرحيم فهو أقطع. 9" 8
حفص عن عاصم أنها آية من الفاتحة ،ومن كل
ولكن الخالف كونها آية من كل سور ٍة أو آي ٍة من الفاتحة؛ روى عن
ٍ
السور كلها إال بين األنفال وبراءة.
سور ٍة إال سورة براءة ويُفصل بها بين
ِ
أما قراءتها في أواسط السور :فاالختيار حاصل للقاري فإن شاء قرأها وإن شاء اكتفى باالستعاذة.
أما حاالت البسملة عند الوصل بين السورتين فلها أربع حاالت :ثالث جائزة والرابعة غير جائزة.
الحالة األولى :قطع الجميع :أي قطع آخر السورة عن البسملة ،وقطع البسملة عن أول السورة التالية.
الحالة الثانية :قطع آخر السورة عن البسملة ،ووصل البسملة بأول السورة التالية.
الحالة الثالثة :وصل آخر السورة بالبسملة ،مع وصل البسملة بأول السورة التالية.
الحالة الرابعة :وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها .ثم االبتداء بأول السورة التالية ،وهذه غير جائزة ،ألن
البسملة لالبتداء بأول السورة وليست لالنتهاء منها ولذلك كانت غير جائزة.
آداب التالوة:
إن لقاري القرآن الكريم آداب ،يجب أن يتحلى بها ،وأن يحافظ عليها عند قراءته للقرآن فقد بين لنا رسولنا الكريم أن
القرآن كالم هللا تعالى وأنه كما قال :خيركم من تعلم القرآن وعلمه ".12
فينبغي لقاري القرآن عندما يجلس للقراءة أن يكون على طهارة كاملة ،نظيف الثياب ،متطيبا ً ،مستاكاً ،ساكناً ،خاشعاً،
متواضعاً ،مستحضراً عظمة هللا تعالى ،متدبراً لمعاني القرآن ،ومتأثراً بما َو َرد فيه من اآليات واألحكام  ،فعندما يقرأ
والجنان يعلو وجهه البِشر والفرح آمالً أن يكون من الذين يحظَون بالدرجات العاليات في
أو يستمع إلى آيات النعيم
ِ
جن ٍة عرضها األرض والسماوات وعند آيات العذاب والنار والعياذ باهلل يقشعر جلده ويكتئب وجهه ويعلوه الخوف


( 2كتاب هداية القاري .لعبد الفتاح المرصفي ص )565 ،564 ،563
 8أقطع بمعنى ناقص
 9رواه الخطيب من حديث أبي هريرة مرفوعا ً
( 10رواه البخاري في باب فضائل القرآن باب  21ص  108جـ )6
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والفزع والرهبة من عذاب هللا تعالى فهو بين أمرين يرجو رحمة هللا ويخاف عذابه ،وبذلك يزداد اإليمان وتصلح
األحوال ويتوجل القلب كما قال هللا تعالى} إِنَّ َما ال ُمؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ إِ َذا ُذ ِك َر َّ
َّللاُ َو ِجلَت قُلُوبُ ُهم َوإِ َذا تُلِيَت َعلَي ِهم آيَاتُهُ
زَ ادَت ُهم إِي َمانًا َو َعلَ ٰى َربِّ ِهم يَتَ َو َّكلُونَ {
وكما قال تعالى} َّ
ش ِع ُّر ِمنهُ ُجلُو ُد الَّ ِذينَ يَخشَونَ َربَّ ُهم ثُ َّم تَلِينُ ُجلُو ُدهُم
ث ِكتَابًا ُّمتَشَابِ ًها َّمثَانِ َي تَق َ
َّللاُ نَ َّز َل أَحسَنَ ال َح ِدي ِ
12
َّللاِ يَه ِدي بِ ِه َمن يَشَا ُء ۚ َو َمن يُضلِ ِل َّ
َّللاِ ۚ ٰ َذلِ َك ُهدَى َّ
َوقُلُوبُ ُهم إِلَ ٰى ِذك ِر َّ
َّللاُ فَ َما لَهُ ِمن هَا ٍد{
11

كما ينبغي لقاري القرآن أن يكون مثاالً لألدب والوقار واالحترام كما قال بن مسعود :ال ينبغي لقاري القرآن أن يلعب
مع من يلعب أو يلهو مع من يلهو بل عليه أن يكون محترما ً وقوراً مؤدباً .وينبغي لقاري القرآن مرتالً مجوداً محافظاً
على حقوقه بقدر استطاعته من إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات ،المخارج ،المدود ،الغنة ،وغير ذلك من
أحكام التجويد راجيا ً من هللا تعالى قبول قراءته وأن يكون مع الذين يقال لهم" :اقرأ ورتل وارتق كما كنت ترتل في
الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها ".13

المبحث الثاني
أحكام النون الساكنة والتنوين:
-1اإلظهار الحلقي
-0اإلدغام
-3اإلخفاء
-4اإلقالب
تعاريف:
أ-النون الساكنة :هي الخالية من الحركة مثل (من) و (عن) ،وقد عرفناها كما هو التنوين
ب-التنوين :هو عبارة عن نون ساكنة زائدة ،تلحق بآخر األسماء لفظاً ال خطاً ،وهي عبارة عن الفتحتين ،أو
حكيم ،حكي ٌم.
ب ،كتابٌ  ،حكيماً،
الكسرتين ،أو الضمتين وهكذا مثل :كتاباً ،كتا ٍ
ِ

( 11األنفال )2:
( 12الزمر)23 :

( 13صحيح أبي داوود  1300ص )225
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-1اإلظهار الحلقي:
لغة :معناه البيان
اصطالحا :معناه إخراج الحرف الساكن من مخرجه من غير وقف وال سكت وال تشديد وال غنة.
حروفه هي :الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء.
وهي مجموعة في أوائل الكلمات التالية:
أخي هاك علماً حازه غير خاسر
أو إن غاب عني حبيبي همني خبره
وتسمى هذه الحروف بحروف الحلق ألن مخرجها هو الحلق ولهذا سمي الحكم اإلظهار الحلقي.
أما طريقة النطق :وهي بإظهار النون الساكنة أو التنوين قبل الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء.
الحرف

مع النون في كلمة واحده

مع النون في كلمتين

مع التنوين

الهمزة

ينأون

من ءامن

ك ٌل ءامن

الهاء

األنهار

من هاد

جرف هار
ٍ

العين

أنعمت

من علم

حكي ٌم عليم

الحاء

ينحتون

من حكيم

حكيم حميد
ٍ

الغين

فسينغضون

من غل

قوالً غير

الخاء

المنخنقة

من خير

علي ٌم خبير

وإليك بعض األمثلة األخرى:
* من ءاياتنا ،من أراد ،مرة أخر ،مل ٌح أجاج.
*عنهم ،ومنهم ،إن هم.
*إن عدنا ،أنعمت ،يوم عسير ،إثما ً عظيما.
*من حولهم ،شي ٌء حفيظ ،أسوةٌ حسنة.
ب أليم.
*من غير ،عم ٌل غير صالح ،من عذا ٍ
*من خلق ،كل شي ٍء خلقه.
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وإليك أخي الحبيب القاري الشاهد على حكم اإلظهار الحلقي من التحفة
قال الناظم رحمه هللا تعالى . 14
ـام فَ ُخـذ تَبـيِـيـنِـي
أَربَـ ُع أَح َك ٍ
ف
سـ ٍ
ت ُرتِّبَت َفلـتَـع ِر ِ
ـق ِ
لِل َحـل ِ

لِلـنُّــو ِن إِن تَسـ ُكن َولِلتّـَن ِوي ِن
ف
فَـاألَ َّو ُل اإلظـ َها ُر قَـبـ َل أَحـ ُر ِ
هَمـ ٌز فَـ َهـا ٌء ثُـ َّم عَـيـنٌ َحـا ُء

ُمـه َملَـتَا ِن ثُــ َّم َغيـنٌ َخــا ُء

تعاريف:
الغنة :صوت خفيف يخرج من األنف ال عمل للسان به.
الحركة :هي الوحدة القياسية لتقدير زمن المد والغنة أو مقدار قبض اإلصبع أو بسطه.
-0اإلدغام:
لغة :إدخال شيء في شيء كإدخال المصحف في الجيب أو السيف في قرابة.
اصطالحاً :التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا ً واحداً مشددا أو بمعنى آخر دمج النون الساكنة أو
التنوين بحرف من حروف اإلدغام بحيث يصيران حرفا ً واحداً مشددا
وعدد حروف اإلدغام ستة أحرف فقط وهي:
الياء والراء والميم والالم والواو والنون
وتجمعها كلمة يرملون،
واإلدغام ينقسم إلى قسمين:
القسم األول :إدغام بغنة:
وهو يكون عند التقاء النون الساكنة أو التنوين مع حروف كلمة ينمو ،بمعنى أن له أربعة حروف من الستة،
ويسمى إدغاما ً ناقصاً لذهاب الحرف وبقاء الصفة.
القسم الثاني :إدغام بغير غنة:
وله حرفان وهما رل.
كيفية اإلدغام بغنة :أن تدغم النون فال تقرأ ،بل يشدد الحرف الذي يليها ،وتظهر الغنة على هذا الحرف المشدد
بمقدار حركتين.

( 14سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري ولد بطنطا في ربيع األول سنة بضع وستين بعد المائة واأللف من الهجرة
النبوية)
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أمثلة لذلك:
الحرف

مع النون

كيفية النطق

مع التنوين

كيفية النطق

الياء
النون
الميم
الواو

من يقول
من نعمة
من مال هللا
من وال

َميَّـقول
ِمنٍّـعمة
م َّمـال هللا
ِم َّوال

بر ٌ
ق يجعلون
يومئ ٍذ ناعمة
لؤلؤاً منثورا
ولكل وجهة
ٍ

برقُيَّـجعلون
يومئ ِذنَّـاعمه
لؤل َؤ َّمـنثوار
ولكلِـوجهة

☚مالحظة :إذا وقع حرف اإلدغام مع النون الساكنة في كلمة واحدة
فال يصح اإلدغام بل يجب إظهار النون الساكنة وقد وقع ذلك بالقرآن في أربع كلمات :دنيا ،قنوان ،بنيان،
صنوان.
وفي موضعين من القرآن الكريم تظهر النون الساكنة عند الواو وال تدغم بهما وهما:
15

16

القسم الثاني من اإلدغام:
إدغام بغير غنة:
وله حرفان الراء والالم فقط وهذا يسمى إدغاما ً كامالً لذهاب الحرف والصفة معا.
وهو يكون عندما تقع النون الساكنة أو التنوين مع الالم أو الراء.
أمثلة:
الحرف

مع النون

كيفية النطق

مع التنوين

كيفية النطق

الالم

من لدن

ِمـلَّـدن

وي ٌل لِكل

وي ُل ـلـكل

( 15سورة يس)2-1 :

( 16سورة القلم )1
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ألَّـو
ِمرَّبهم

أن لو
من ربهم

الراء

أنداداً لِيضلوا
بشراً رسوال

أندا َد لـيضلوا
بشر ََ رَّسوال

وقال الناظم رحمه هللا هذه األبيات من التحفة لدليل اإلدغام بقسميه:
والـثّـَانـي إِد َغـا ٌم بِسـتَّ ٍة أَتَـت فِـي يَـر ُمـلُـونَ ِعن َدهُم قَد ثَبَتَت
لَـ ِكنَّ َها قِسـ َما ِن قِســ ٌم يُـد َغـ َما فِـي ِه بِـ ُغـنّـ َ ٍة بِيَـنـ ُمو ُعلِـ َمـا
صـن َوا ٍن تَـ َ
ال
إِالَّ إِ َذا َكـانَـا بِـكــِل َمـ ٍة فَــالَ تُـد ِغـم َكدُنـيَا ثُ َّم ِ
َوالثَّـانـي إِد َغــا ٌم بِ َغيــر ِ ُغـنَّة

ـر َرنَّـه
في الـالَّ ِم َوالـ َّرا ثُـ َّم َك ّ

-3اإلخفاء:
لغة :الستر في كل شيء
عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف األول.
واصطالحاً :هو حالة بين اإلظهار واإلدغام ٍ
ما هي حروف اإلخفاء؟
حروفه خمسة عشر حرفا ً وهي المتبقية من الحروف الهجائية الثمانية والعشرين بمعنى سائر حروف الهجاء عدا
حروف اإلظهار واإلدغام وحرف اإلقالب
وهي مجموعة في حروف البيت التالي
صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما
كيفيته :عند ورود حرف اإلخفاء بعد النون الساكنة أو التنوين تلفظ النون
مسموعة من األنف وال تشدد وال يشدد حرف اإلخفاء الذي يليها
وغنة اإلخفاء تتبع ما بعدها تفخيما ً وترقيقا.
فغنة اإلخفاء تأتي مفخمة عندما تأتي أحد هذه األحرف بعدها ،وتسمى حروف االستعالء أو التفخيم ،وهي
مجموعة في كلمة :خص ضغط قظ.
أمثلة اإلخفاء:
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الحرف

مع النون في
كلمة

مع النون في
كلمتين

مع

التـنوين

نوع الغنة

ص
ذ
ث
ك

أنصرنا
منذ
األنثى
فانكحوا

ولمن صبر
من ذا
أن ثبتناك
وإن كانت

بريح صرصر
ٍ
ً
سراعا ذلك
شهيداً ثم
علواً كبيرا

ونخي ٌل صنوان
ظ ٍل ذي
نطف ٍة ثم
شي ٍء كذلك

مفخمة
مرققة
مرققة
مرققة
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ج
ش
ق
س
د
ط
ز
ف
ت
ض
ظ

أنجيناه
أنشره
تنقمون
اإلنسان
أنداداً
فانطلقوا
أنزل
ينفقون
كنتم
منضود
أنظروا

رطبا ً جنيا
جباراً شقيا
رزقا ً قالوا
قوالً سديدا
كأساً دهاقا
حالالً طيبا
نفسا ً زكية
عاقراً فهب
حليةً تلبسونها
قوما ً ضآلين
ظالً ظليال

من جاء
ممن شهد
من قبل
ولئن سألتهم
وما من دابة
من طيبات
فإن زللتم
فإن فاءت
وإن تصبروا
ومن ضل
من ظهير

فصب ٌر جميل
ركن شديد
عذابٌ قريب
فو ٌج سألهم
يومئ ٍذ دبره
كلمةً طيبة
مبارك ٍة زيتونة
آلتيةٌ فاصفح
يومئ ٍذ تعرضون
قو ٍة ضعفا
سحاب ظلمات
ٌ

مرققة
مرققة
مفخمة
مرققة
مرققة
مفخمة
مرققة
مرققة
مرققة
مفخمة
مفخمة

☚ وقفة :عند إجراء عملية اإلخفاء نحاول أن نخرج اإلخفاء من مخرج الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين
ومعرفة مخرج الحرف تكون بوضع الهمزة قبل هذا الحرف وتسكين الحرف.
أمثلة :أص ،أذ ،أس ،أك ،أج ،أش ،أق ،أس ،أد ،أط ،أز ،أف ،أت ،أض ،أظ.
وقال الناظم رحمه هللا هذه األبيات من التحفة لدليل اإلخفاء:
ـل
وف َوا ِج ٌ
ـل ِمـنَ ُ
ـب لِلفَا ِ
الحـ ُر ِ
َوال َّرابِـ ُع ا ِإلخـفَا ُء ِعنـ َد الفا ِ
ض ِ
ض ِ
ض َّمنـتُـ َها
ت قَـد َ
فـي َخم َ
سـ ٍة ِمن بَع ِد عَش ٍر َرم ُزهَا فِـي ِكل ِم ه َذا البَي ِ
ضع َ
ظالِـ َما
صف َذا ثَـنَا َكم َجا َد شَخ ٌ
ص قَد س َما دُم طَيّـَبا ً ِزد فِي تُـقَ ًى َ
ِ
-4االقالب:
لغة :معناه :تحويل الشيء عن وضعه الطبيعي
اصطالحاً :قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً قبل الباء مع مراعاة الغنة ،واإلخفاء؛ بمعنى أن يكون هناك انفراج في
الشفتين قليل عند اإلقالب.
ولإلقالب حرف واحد وهو الباء.
الكيفية :عند ورود نون ساكنة أو تنوين وبعدهما باء ،سواء في كلمة واحدة أو كلمتين تقرأ النون ميما ،ويبقى صوت
الغنة على الميم بمقدار حركتين.
األمثلة:
الحرف

مع النون في
كلمة
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كيفية النطق

مع النون في

كيفية النطق

مع التنوين

كيفية النطق

كلمتين
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الباء

لين ۢــبذن

ليمـبذن

ۢ
من بعد

ِم َِمـبعد

سمي ٌع بصير

سمي ُعمـبصير

أن ۢـباء

أمـباء

ُورك
ۢأن ب ِ

ك
ُور َ
أمـب ِ

جزا ۢ َء َۢ بما

جزاءمـبما

وإليك أخي وحبيبي القاري الدليل من التحفة على حكم اإلقالب:
َّوالثَ ُ
ب ِعنـ َد البَـا ِء
ـالـث ا ِإلقـالَ ُ

اإلخـفَـا ِء
ِميــ َما بِ ُغـنَــ ٍة َمـ َع ِ

أحكام الميم الساكنة
أوالً :نأتي لتعريف الميم الساكنة:
وهي الميم الخالية من الحركة ،وتقع في القرآن الكريم قبل حروف الهجاء إال حروف المد الثالثة . 17
وأحكام الميم الساكنة هي:
-1

اإلخفاء الشفوي.

-0

اإلدغام الشفوي (إدغام مثلين صغير).

-3

اإلظهار الشفوي.

- 1اإلخفاء الشفوي:
معناه أن تأتي الميم الساكنة في آخر الكلمة ويأتي بعدها حرف الباء فعندئذ تخفى الميم الساكنة في الباء مع بقاء
الغنة.
أمثله:
الكلمة
وهم باآلخرة
ترميهم بحجارة
أنتم به

الحرف
الميم

كيفية النطق
وهم باآلخرة
ترميهم بحجارة
أنتم به

-0اإلدغام الشفوي (إدغام مثلين صغير):
معناه أن تأتي آخر الكلمة األولى ميما ً ساكنة والكلمة الثانية أولها ميما متحركة فحينئذ تدغم الميم الساكنة بالمتحركة
لتصبحا ميما واحدة مشددة تظهر عليها الغنة.
الكلمتان

كيفية النطق

 - 12األلف الساكنة المفتوح ما قبلها ،والياء الساكنة المكسور ماقبلها ،والواو الساكنة المضموم ما قبلها وسيرد ذكرها بالتفصيل ان شاء هللا.
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في قلوبهم مرض
جاءكم من
أزواجهم مثل

في قلوبه َّمـ َرض
جاءكمـن
أزواجهمـثل

-3اإلظهار الشفوي:
معناه أن يأتي بعد الميم الساكنة جميع حروف الهجاء ماعدا الباء والميم في كلمة واحده أو في كلمتين ويكون أشد
إظهارا بعد الواو أو الفاء التحاد مخرج الميم مع الواو وقرب مخرجيهما مع الفاء.
الحرف

الكلمة

الخاء

ذلكم خير

العين

كنتم على

الفاء

ولكم فيها

الواو

عليهم وال الضالين

الحاء

ذلكم حكم

وإليك أخي وحبيبي القاري الدليل من التحفة:
َوالِميـ ُم إِن تَسـ ُكن ت َِجى قَب َل ال ِه َجا

ـجا
لــف لَيِّــنَ ٍة لِــ ِذى ال ِح َ
الَ أَ ٍ

ضبَـط
أَحـ َكا ُمـ َها ثَـالَثَـةٌ لِ َمـن َ
فَـاألَ َّو ُل ا ِإلخـفَـا ُء ِعنـ َد البَــا ِء

إِخـفَا ٌء اد َغـا ٌم َوإِظـ َهـا ٌر فَقَــط

َوالثّـَانـى إِد َغـا ٌم بِ ِمـثلِـ َها أَتَـى

ى لِلـقُــ َّرا ِء
سـ ِّمـ ِه الشَّفــ ِو َّ
َو َ
صـغـِيراً يَا فَـتَى
سـ ِّم إدغـاما ً َ
َو َ

َوالثـَّالِ ُ
اإلظـ َها ُر في البَقِيَّـة
ـث ِ
َـفى
َواحـ َذر لَدَى َوا ٍو َوفَـا أَن تَخت ِ

سـ ِّمـ َها شَف ِويَّـه
ف َو َ
ِمـن أَحـ ُر ٍ
ف
لِـقُـربِــ َها َوالتحا ٍد ِِ فَاعـ ِر ِ

حكم الميم والنون المشددتين
حكمهما :وجود الغنة فيهماَّ :
إن الذين آمنوا
فأ َّما من أعطى واتقى.
تغن الميم والنون المشددتان في حالة الوقف والوصل سواء وقع كل منهما في وسط الكلمة أو في
أخرها ومقدار الغنة حركتان فقط وكما قلنا من قبل أن الحركة هو مقدار قبض اإلصبع أو بسطه.
ونسمي الميم والنون المشددتين نسمي كل منهما حرف غنة مشدد ويوجد كل من الميم والنون المشددتين في
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األسماء واألفعال والحروف.

أمثلة النون في األسماء واألفعال والحروف:
الحرف

األسماء

األفعال

الحروف

النون

ال ِجنَّــة

يمنُّـون

أ َّن  /لك َّن /إ َّن

الميم

ُم َح َّمـد رسول هللا

هـ َّمـت به وه َّم بها

أ َّمـن /ثـَّم

وإليك الدليل من التحفة على ما ذكرنا:
ســ ِّم ُكـالً َحـرفَ ُغـنَّ ٍة بَـدَا
َو ُغـنَّ ِميـما ً ثُـ َّم نُونـا ً شُــ ِّددَا َو َ
اإلدغـام:
 -1إدغام المتماثلين:
معناه إذا التقى حرفان متماثالن أولهما ساكن والثاني متحرك أُد ِغم األول في الثاني :مثال ميم مع ميم ،الم مع الم؛
أي من نفس جنس الحرف.
أمثله:
مالكم من ،18بل الَّ ،ما كانت تَّعبد ،اضرب بعصاك،
اذهب بكتابي ،يدرك ُّكم ،إذ َّذهب.
☚ *وقفه :انتبه:
* إذا كان الحرف األول واواً أو يا ًء وبعدها مثليهما متحركان فال إدغام فيهما وهذا على عكس قاعدة إدغام
المثلين.
أمثلة:
آمنوا وعملوا ،الذي يوسوس.
* وأما إذا كان األول حرف لين فيدغم في المماثل:
الذين آ َووْ َونصروا

19

-2إدغام المتجانسين:

18

هنا البد من الغنة بمقدار حركتين في حالة الميم.

19

حرفي اللين هما حرفي الواو والياء إذا كانتا ساكنتين وما قبلهما مفتوح ،وسيأتي ذكره بإذن هللا .
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ويكون عندما يتفق الحرفان مخرجا ً ويختلفان صفة وأمثلة لذلك:

*التاء الساكنة :تدغم (بال غنة) في موضعين :إذا جاء بعدها دال أو طاء.
التاء +

مثال

كيفية النطق

مثال

كيفية النطق

ت  +دال

أثقلت دعوا

أثقل ادعوا

أجيبت دعوتكما

أجيب ادعوتكما

ت +طاء

همت طائفتان

همطاائفتان

قالت طائفة

قالـطاائفة

*الدال الساكنة :تدغم (بال غنة) إذا جاء بعدها تاء.
الدال +

مثال

كيفية النطق

مثال

كيفية النطق

مثال

كيفية النطق

د  +تاء

قد تبين

قتاـبَيَّن

ُ
ومهدت

ُّ
ومهـت

ِكدتَ

ِك َّ
ت

*الباء الساكنة :تدغم الباء الساكنة في الميم بعدها (مع مراعاة الغنه) في موضع واحد في القرآن.
الباء +

المثال

كيفية النطق

ب  +ميم

يابني اركب معنا

يابني اركـ َّمـعنا

الذال الساكنة :تدغم الذال الساكنة (بال غنة) إذا جاء بعدها حرف ظاء
الذال +

المثال

كيفية النطق

ذ  +ظاء

إذ ظلمتم

إظَّلمتم

الثاء الساكنة :تدغم الثاء الساكنة (بال غنة) إذا جاء بعدها ذال.
الثاء +

المثال

كيفية النطق

ث+ذ

يلهث ذلك

يله َّذلك

الطاء الساكنة :تدغم الطاء (بال غنة) إذا جاء بعدها تاء.
الطاء +

المثال

كيفية النطق

المثال

كيفية النطق

المثال

كيفية النطق

ط +تاء

بسطت

ا
بست

أحطت

َّ
أحت

فرطتم

فرتُّم
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☚*انتبه :تبقي في هذه الحالة صفة التفخيم للطاء المدغمة في التاء ،
إدغام غير كامل (ناقص) وذلك لذهاب الحرف وبقاء صفته.
-3إدغام المتقاربين:
إذا تقارب الحرفان مخرجا وصفة وكان األول منهما ساكنا ً وجب إدغامه في الثاني (بال غنة) وذلك في حالتين:
الالم +
ل  +راء

المثال
قل رب

كيفية النطق
قـرَّب

القاف
ق  +كاف

المثال
ألم نخلقكم

كيفية النطق
ألم نخل ُّكم

ويجوز في هذه الحالة إبقاء الصفة للقاف ويكون اإلدغام ناقص أو حذف الصفة ويكون اإلدغام كامالً وتظهر
جميع األحرف الساكنة التي لم ترد لها أحكام خاصة عند بعضها البعض
☚* وينبغي االنتباه إلى إظهار ما يلي:
مثال الضاد الساكنة عند الطاء (ممن اضطر)
الضاد الساكنة عند التاء (فاذا افضتم)
وكذلك الظاء الساكنة عند التاء (سواء علينا أوعظت)
والذال والصاد (وإذ صرفنا)
حكم الم التعريف
الم أل للتعريف يكون حكمها:
وجوب اإلدغام إذا وقع بعدها حرف من األربعة عشر حرفا ً اآلتية :الطاء ،الثاء ،الصاد ،الراء ،التاء ،الضاد،
الذال ،النون ،الدال ،السين ،الظاء ،الزاي ،الشين ،الالم ،وهي مجموعة في أوائل كلمات هذه البيت:
طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا ً للكرم
كيفية اإلدغام:
هي أن تقلب الالم حرفا مثل الحرف الذي بعدها ثم يدغم الحرف األول في الثاني ،فيصيران حرفا واحدا مشددا.
وتسمى هذه الالم الواقعة في هذه األحرف بالالم الشمسية إلدغامها عند النطق بها كإدغام الالم من كلمة الشمس.
أمثلة:
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الحرف

الكلمة

كيفية النطق

الطاء

الطيبات للطيبين

اطَّيبات لِطَّيبين
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الثاء

نِع َم الثواب

نِع َم اثَّـواب

الصاد

وأقيموا الصالة

وأقي ُمـصَّالة

الراء

الرحمن الرحيم

ارَّحمن ارَّحيم

التاء

التائبون

اتَّـائبون

الضاد

وال الضآلين

والضَّـآلَّين

الذال

الذاكرين هللا كثيرا

ا َّذاكرين هللا كثيرا

النون

الناس

انَّـاس

الدال

الدين هلل

ادين

السين

السارق والسارقة

اسَّارق واسَّارقة

الظاء

الظاهر

اظَّـاهر

الزاي

الزكاة

ا َّزكـاة

الشين

والشمس

َو َّشمس

الالم

و الليل

َولَّيل

وإليك أخي الدليل من التحفة على إدغام الم التعريف
ـع
ـع َوعَـشـ َر ٍة أَيـضا ً َو َرمـ َزهَا فَ ِ
ثَانِيـ ِهـ َما إِد َغـا ُمـ َها في أَربَ ِ
ش ِريـفَاً لِل َكـ َرم
سـو َء ظَ ٍن زُر َ
ضف َذا نِ َعم دَع ُ
صل َرح َماً تَفُـز ِ
ِطب ثُ َّم ِ
سـيَّه
ـرى َ
سـ ِّمـ َها قَمـ ِريَّـه َوالـالَّ َم االُخ َ
َوالالَّ َم االُولَـى َ
س ِّمـ َها شَم ِ

اإلظهار:
وأما بقية األحرف ففيها يجب اإلظهار وهي الحروف التي في كلمة :ابغ حجك وخف عقيمة.
وتسمى هذه الالم الواقعة في هذه األحرف بالالم القمرية إلظهارها عند النطق بها كإظهار الالم من كلمة القمر.
وإليك الدليل أخي القاري من التحفة على اإلظهار
ف
ف أُوالَهُــ َما إِظـ َهـا ُرهَا فَلتـَعـ ِر ِ
ِِالَ ِم أَل َحـاالَ ِن قَـبـ َل األَحــ ُر ِ
ـغ َح َّجـ َك َو َخـف َعقِيـمـه ُ
قَب َل اربَ ٍ
ـع َمع عَش َر ٍة ُخـذ ِعل َمـهُ ِمنَ اب ِ
☚انتبه :الم لفظ الجاللة دائما ً ما تكون مفخمة فيما عدا إن كانت حركة آخر حرف في الكلمة السابقة لها مكسور مثل
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نطقنا له في قوله تعالى:

الفصل الثاني
المبحث األول
المدود
األصل في هذا الباب مانقل عن بن مسعود ولفظه :كان بن مسعود كان يُقريء رجال فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء
والمساكين مرسلة (أي مقصورة) فقال بن مسعود :ما هكذا أقرأنيها رسول هللا فقال :وكيف أق َرأَ َكها يا أبا عبد الرحمن؟
فقال :أقرأنيها( :إنما الصدقات للفقرآء والمساكين) فمدها .ويعتبر هذا القول نصا ً في باب المدود. 02
سؤال :ما هو المد؟
اإلجابة:
المد لغة :مطلق الزيادة.
أما اصطالحاً :فهو إطالة زمن جريان الصوت بحرف المد.
وحروف المد ثالثة:
-1األلف الساكنة المفتوح ما قبلها :ا
-2الواو الساكنة المضموم ما قبلها :و
-3الياء الساكنة المكسور ما قبلها :ي
وهذه الحروف الثالثة متضمنة في كلمة واحدة هي نـ ُو حـ ِيـهـ َا
أقسام المد:
-1

المد الطبيعي أو األصلي:

هو الذي ال تتحقق ذات الحرف إال به وال يتوقف على سبب من همز أو سكون وعالمة المد األصلي أال يكون
قبله همز وال بعده همز أو سكون ،ويسمى مداً أًليا ً ألنه أًل للمد الفرعي ،ويسمى أيضا ً طبيعياً ألن صاحب
الطبيعة السليمة ال يزده عن المقدار المقرر له وال ينقصه.

20

رواه الطبراني.
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والمقدار المقرر له :حركتان 01ومثاله نوحيها.
وإليك دليله من التحفة
ســ ِّم أَ َّوالً طَبِيـ ِعـيّاً َوهُـــو
ـى وفَـر ِعــ ٌّى لَـهُ َو َ
َوالمـ َ ُّد أَصلِ ُّ
الحـرُوفُ تُجـتَـلَـب
سـبَب َوال بِـدُونِ ِه ُ
َمـاالَ تَ َوقُّـفٌ لَـهُ عَـلـى َ
سـ ُكون َجا بَعـ َد َمـ ٍّد فَالطَّبِــيِع َّى يَ ُكـون
بل أَ ُّ
ف َغي ُر هَم ٍز أَو ُ
ى َحر ٍ
-0المد الفرعي:
هو ما زاد على المد األصلي ويكون بسبب:
*اجتماع حرف المد بهمز بعده أو سكون.
* أو يوجد قبله همز وليس بعده همز أو سكون.
فالهمز والسكون سببان للمد الفرعي وعليه يكون المد الفرعي نوعان:
مد بسبب الهمــز ومد بسبب السكــون.
أنواع المد الفرعي خمسة:
-1

المتصل.

-0

المنفصل.

-3

العارض للسكون.

-4

مد البدل.

-5

المد الالزم.

وإليك دليل المد الفرعي من التحفة:
َو َ
ـجـالً
سـبَب َك َهم ٍز أَو ُ
س ُكو ٍن ُمس َ
ـى َموقُـوفٌ عَلـى َ
اآلخ ُر الفَر ِع ُّ
اى َوه َى فى نُو ِحـيـ َها
ُحـ ُروفُــهُ ثَـــالَثَـةٌ فَ ِعـيـ َها ِمن لَفـ ِظ َو ٍ
لف يُلتَــ َزم
َوال َكس ُر قَبـ َل اليَا َوقَب َل الوا ِو َ
ضـم شَـرطٌ َوفَـت ٌح قَبـ َل أَ ِ
-1

الحكم األول من أحكام المد الفرعي:

المد الواجب :وهو المد المتصل
معناه :هو أن يوجد بعد حرف المد همز ويكون ذلك الهمز في نفس الكلمة التي فيها حرف المد (في

 21الحركة :مقدار قبض اإلصبع أو بسطه.
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كلمة واحده) ولذلك سمي متصال التصال الهمز مع حرف المد واشتمالهما في كلمة واحده.
ومقداره :من أربع حركات إلى خمس.
وحكمه :الوجوب ولذلك سمي واجبا.
وسمي متصالً :التصال الهمز والمد في كلمة واحدة ،سواء كان حرف المد ألفاً والهمز في وسط الكلمة مثل:
والصآئمين والصآئمات.
وفي آخر الكلمة مثل :حيث يشاء ،ومع الواو الساكنة المضموم ما قبلها مثل ،سوء العذاب ،أو ياء ساكنة مكسور ما
قبلها مثل هنيـئا َ مريـئا ،أو في آخر الكلمة مثل :يكاد زيتها يضيء ،إذا جاء ،وأحاطت به خطيـئته.
☚ انتبه :وإذا وقفنا على هذا المد مثال في كلمة يشاء أو جاء أو السماء يكون الهمز متطرفا فيكون
الحكم فيه -6حركات كاملة إذا وقفنا على هذا المد.
المد الجائز:
يتحقق هذا الحكم في ثالثة أنواع من المد كل منها يسمى مداً جائزاً وهي:
-1المد المنفصل
-0المد العارض للسكون
-3مد البدل
وإليك اخي وحبيبي القاري البيان بالتفصيل
-1المد المنفصل:
معناه :وهو ما كان حرف المد فيه في آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة الثانية مثل :إنآ
أنزلناه ،فحرف المد هو األلف الساكنة المفتوح ما قبلها وقع في كلمة ،والهمز الذي بعده وقع في كلمة أخرى لهذا
سمي منفصالً النفصال الهمز عن حرف المد.
مقدراه :عند حفص عن طريق الشاطبية أربع حركات أو خمس وحكمه :الجواز.
قال صاحب التحفة:
صــل
صـل ُكـ ٌّل بِ ِكل َمــ ٍة َو َه َذا ال ُمـنفَ ِ
َو َجـائـ ٌز َمـ ٌد َوقَصـ ٌر إِن فُ ِ
األمثلة :يأيها ،الذي أنزل ،توبوا إلى هللا قو أنفسكم.
مالحظه :يمنع مد األلف في كلمة أنا حيثما وجد إال في حالة الوقف ،نحو :قال أناْ أحيي وأميت :أي يثبت وقفا ويحذف
وصال.
- 0العارض للسكون:
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معناه :أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك بأي حركة كانت في حال الوصل ثم يسكن هذا الحرف عند الوقف.
مقداره :يمد حرف المد الواقع قبل هذا الحرف بـ (القصر حركتان ،والتوسط أربع حركات ،والمد ست حركات)
)6-4-2 ( .
وسمي مداً عارضا ً لعروضه بعروض السكون عند الوقف.
وحكمه :الجواز بمعنى جواز قصره وتوسطه ومده.
األمثلة(( :العالميـن ،المستقيـم))
قال صاحب التحفة:
سـ ُكـونُ َوقـفَا ً َكتَعـلَـ ُمـونَ نَسـتَ ِعــينُ
ض ال ُّ
َو ِمثـ ُل َذا إِن عَـ َر َ
☚انتبه أخي وحبيبي القاري :ويلحق بهذا مد اللين وهو أن توجد الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مع الوقف
على الحرف الذي بعدهما وذلك مثل :فليعبدوا رب هذا البيت  ،من خوف
فيجوز قصر الياء والواو وتوسطهما ومدهما عند الوقف على كلمتي (البيت ،خوف).
-3مد البدل:
معناه :هو أن يوجد حرف المد وقبله همز وال يوجد بعده همز أو سكون ،وسمي بدالً ألن حرف المد
فيه بُدل من الهمزة الساكنة.
مقداره :عند حفص عن عاصم ففيه القصر فقط حركتان.
وحكمه :جواز المد وتوسطه وقصره غير أن التوسط والمد فيه ال يجوزان؛ إال في رواية ورش عن
نافع.
وقد قال صاحب التحفه:
أَو قُـ ِّد َم ال َهمـ ُز عَـلَـي ال َمـ ِّد َو َذا بَـدَل َكـآ َمـنُوا َوإِيَـمانا ً ُخــ َذا
األمثلة :ءامنوا ،ءايمانا ،ءاوتوا  ،قرءانا ،ويستنبؤونك ،إي وربي

المبحث الثاني
المد الالزم -أقسامه -أحكامه:
تعريفه :هو أن يأتي بعد حرف المد سكون الزم في كلمة أو في حرف وصالً ووقفا ،ومقداره ست حركات وسمي
الزما ً للزوم السكون في حالة الوصل ،والوقف وينقسم المد الالزم إلى أربعة أقسام:
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-1مد الزم كلمي مثقل
-2مد الزم كلمي مخفف
-3مد الزم حرفي مثقل
-4مد الزم حرفي مخفف
وقد قال صاحب التحفة:
ســا ُم الَ ِز ٍم لَـدَيهم أَربَـ َعـة
أَق َ

ـي َو َحرفِـ ٌّي َم َعــه
َوتِـل َك ِكـل ِم ُّ

ِكـالَهُـ َما ُم َ
صــ ُل
ـخـفَّـفٌ ُمـثَـقَّـ ُل فَـ َهـــ ِذ ِه أَربَـ َعـةٌ تُـفَ َّ
القسم األول من المد الالزم:
-1المد الالزم الكلمي المثقل:
معناه :سمي مداً كلم اي إذ كان حرف المد والسكون واقعين في كلمة ،وسمي مثقالً لكون الحرف الذي يأتي بعد
حرف المد مشدداً مثل ( الحآقَّه  ،دآبَّه  ،وال الضآلين )
مقداره :ست حركات ال يزيد عليها أو ينقص عنها.
وحكمه :اللزوم أي لزوم مده بمقدار ست حركات.
األمثلة:
(آل عمران)20 :

*
*

(البقره)208 :

*

*
*

*

485

( األنفال)25 :

(األنفال)55 :
(الحج)36 :

(النور )41:

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السادس عشر | تأريخ اإلصدار0202-8-5 :م
ISSN: 2706-6495

(المؤمنون( )113

*

(النمل)10 :

*

(الزمر)64 :

*
*
*

(محمد)32 :
(الرحمن )64:

*
*

(النازعات)34 :
( الحاقة ) 1:
(عبس)33 :

*

(الضحى )2:

*

☚ انتبه :ويلحق بهذا المد مد الفرق ،وهو عندما تدخل همزة االستفهام على اسم معرف (به ألـ للتعريف) تبدل
ألف أل للتعريف ألفاً مدية ليُفَرَّق بين االستفهام والخبر.
مثال* :

*

(واعلم أخي وحبيبي إن لم يدغم "أي إن كان الحرف بعد المد ساكنا غير مشدد" فيسمى مخففا) مثاله* :
-0المد الالزم الكلمي المخفف:
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معناه :أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن غير مشدد .وسمي كلميا ً الجتماع حرف المد والسكون في كلمه،
وسمي مخففا ً لعدم إدغام الحرف الساكن فيما بعده.
حكمه :اللزوم.
ومقداره 6 :حركات
األمثلة:

(يونس)
وقال صاحب التحفه:
ِكـالَهُـ َما ُمثَـــقّـ ٌل إِن أُد ِغـ َما َم َخفَّـفٌ ُكــ ُّل إِ َذا لَـم يُـد َغـ َما
-3المد الالزم الحرفي المثقل:
أحرف وسطها حرف مد والثالث ساكن
معناه :هو أن يوجد حرف من حروف فواتح السور ،ومركب من ثالثة
ٍ
مدغم فيما بعده وحروفه مجموعة في كلمة :عسلكم نقص
أمثلة:

-1

 ،وتنطق :ألف الم ميم

المد الالزم الحرفي المخفف:
معناه :أن يوجد حرف من حروف فواتح السور مركب من ثالثة أحرف وأوسطه حرف مد والثالث
ساكن غير مدغم فيما بعده وسمي مخففا لعدم إدغامه.

مقداره :ست حركات.
حكمه :اللزوم
☚انتبه أخي وحبيبي القاري
س :كم عدد األحرف التي وقعت في فواتح السور؟
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ج 14 :حرفا ً مجموعين في قول صاحب التحفه :صله سحيراً من قطعك.
س :هل هذه األحرف لها أقسام؟
ج :نعم تنقسم إلى  3أقسام :منها


ما ال يمد أصالً :وهو األلف من (الم) و (الر)؛ ألن حرف األلف ليس في وسطه حرف مد ساكن ولو أنه
مركب من ثالثة أحرف ولكن ليس أوسطه ساكن.



ومنه ما يمد مداً طبيعيا ً :وذلك في خمسة أحرف فقط من الـ  14وهي مجموعة في كلمتي :حي طهر (الحاء
من حم ،الياء من يس ،الطاء من طه ،الهاء من كهيعص ،الراء من المر).



ومنه ما يمد بمقدار  6حركات :وهي  8أحرف وهي:

الكاف :كهيعص
الميم :الم
العين :عسق
السين :طسم
الالم :الر
النون :ن
القاف :ق
الصاد :ص
وهي مجموعة في كلمات * (كم عسل نقص)
☚انتبه :غير أن حرف عين في فاتحتي سورة مريم والشورى  ،فيه وجهان:
األول :التوسط بمقدار أربع حركات
ُ
بينت من قبل.
الثاني :المد بمقدار  6حركات وهو أولى وقد عرفت مقدار الحركة كما
س :لماذا يجوز مد الياء في العين  4حركات؟
ج :ألن الياء فيه ليست مدية بل هي حرف لين.
ســ َور
ـي أَ َّو َل ال ُّ
َوالـالَّ ِز ُم ال َحـرفِ ُّ

صــر
انح َ
ُو ُجـو ُدهُ َوفِـي ثَ َمـا ٍن َ

سل نَقَص َوعَينُ ُذو َوج َهـي ِن وال ُّ
طو ُل أَ َخص
يَـج َم ُعـ َها ُحـرُوفُ َكم َع َ
ف الثُّالَثِي الَ أَلِـف فـ َ ُمـدُّه َمـ ّداً طَبِيـ ِعـيَّا أُلِــف
س َوي َ
الحر ِ
َو َما ِ
سـ َور فِي لَف ِظ َح ٍّي َ
صـر
ح ال ُّ
طـا ِه ٍر قَـ ِد ان َح َ
َو َذا َك أَيضـا ً فِـي فَ َ
ـواتِ ِ
س َحيراً َمن قَطَعك َذا اشـتَ َهر
ـح األَربَـع َعشَـر
صلهُ ُ
َويَج َمـ ُع الفَ َواتِ َ
ِ
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لواحق المد:
مد العوض :ويكون عند الوقف على التنوين المنصوب في آخر الكلمة وتُقرأ األلف ِع َوضاً عن التنوين ويمد مقدار
حركتين وإذا لم يوقف عليه فال يمد.

األمثلة:
الكلمة

كيفية النطق في حالة الوقف

أجراً عظيما ً

أجراً عظيما

عفواً غفوراً

عفواً غفورا

أفواجا ً

أفواجا

بنا ًء

بنـآء ََ

سما ًء

سمـآء ََ

☚انتبه :ويشترط في هذا المد أن يكون الحرف المنون غير التاء المربوطة واأللف المقصورة . 00
-0مد التمكين:
هو ياءان أوالهما مشددة مكسورة والثانية ساكنة وسمي مد تمكين ألنه يخرج متمكناً بسبب الشدة ويمد مقدار
حركتين
األمثلة* :

*

*

*

-3مد اللين :هو إخراج الحرف في سهولة وعدم ُكلفة وحروفه اثنتان وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبليهما
مثل َخوْ ف ،بَ ْيتَ ،علَ ْيه ،ق َر ْيش
وهذا يمد بمقدار اثنين أو أربعة أو ست حركات.
-4مد الصلة بقسميه:
ينقسم إلى صلة كبرى وصلة صغرى.

 : 22مثال عليها كلمة أدنى ،األعلى ،ترسم يا ًء وتنطق ألفا.
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مد الصلة الكبرى :وهو عبارة عن مد هاء الضمير الغائب المفرد المذكر مضمومة أو مكسورة الواقعة بين
متحركين.
☚انتبه :أي أن الحرف الذي قبلها من نفس الكلمة كان متحركا والذي بعدها من الكلمة التي تليها كان متحركا
أيضا.
كيفيته :تشبع ضمة الهاء ليتولد عنها واواً مدية أو تشبع كسرة الهاء ليتولد عنها ياء مديه ،وتمد خمس حركات
ونستطيع أن نقصرها إلى حركتين كالمنفصل وذلك إذا جاء بعدها همز .ويكون حكم المنفصل هو الصلة الكبرى.
*
*
*
مد الصلة الصغرى:
وهو مد هاء الضمير الغائب المفرد المذكر ،مضمومة أو مكسورة وتمد بمقدار حركتين إن لم يأتي بعدها همز.
أمثله:

*
*
☚انتبه:
المستثنى من مد الصلة الصغرى في القرآن

*

(سورة الزمر)2 :

وكذلك تقرأ* :
بمد صلة على خالف القياس على أنها بين متحركين.
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☚تنبيه :إذا اجتمع م ادان من جنس واحد حالة القراءة وجبت التسوية بينهما
كأن يجتمع المنفصل مع مثله أو مع مد الصلة الكبرى
أما في العارض واللين ال يجب التسوية بينهما.

☚ انتبه أخي وحبيبي القاري:
س :هل تعلم ما هي أقوى المدود؟
ج :أقوى المدود :الالزم ،المتصل ،فالعارض للسكون ،فالمنفصل ،فالبدل.
* إذا اجتمع سببان من أسباب المد قوي وضعيف عمل بالقوي نحو:
وال ءآمين في قوله تعالى:
*

*

هنا مدي بدل والزم :يُع َمل بالالزم.
نعمل بالعارض وال نعمل بالبدل

☚إذا وقع حرف المد في آخر الكلمة وأتى بعده حرف ساكن
ماذا نعمل؟ نحذف حرف المد في الوصل
مثال:
اآلية

النطق في حالة الوصل
لصالُلجحيم
وقالُتَّخذ هللا ولدا

حاضرلمسج ِدلحرام
ِ

الخاتمة
وبهذا نكون قد ختمنا هذا العمل المتواضع ،وهللا نسأل أن يتقبله منا ،وأن يستعملنا وال يستبدلنا ،ولكي يكتمل النفع بإذن
هللا تعالى من هذا الكتاب؛ البد من التنويه على أمور يحرم فعلها في القراءة ،وأمور حرص عليها السلف الصالح عند
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ختم القرآن الكريم:
ما يحرم فعله عند قراءة القرآن الكريم:
لقد ابتدع القراء في هذا الزمان ما يحرم فعله في القراءة كعدم العناية بتجويد الحروف ،وإخراجها من مخارجها،
وعدم إعطائها ما تستحقه من صفاتها ،كما أهمل التحري في االبتداء والوقف كما يالحظ التعسف والميوعة المتعمدان
في أداء الق رآن الكريم ،كل ذلك أدى إلى انصراف القارئ عن العناية بلفظ القرآن الكريم ومعناه إلى االهتمام باألنغام
والتطريب ،ونقل األنغام الخليعة إلى كالم رب العزة استجالبا ً لرضى المخلوقين دون رضاء الخالق ،وادعائه الخشوع
والخضوع؛ فيرقص المدود ويتالعب في الغنات ،األمر الذي يتنافى مع قدسية القرآن الكريم ،ندعو هللا لنا ولهم أن
نقص وال زيادة ،ومن
يجعلنا جميعا ً من التالين لكتابه حق تالوته كتالوة سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد بغير
ٍ
الملتزمين بآدابه ،المراعين ألحكامه.
كتبه :راجي عفو ربه
الشيخ الدكتور /سيد جمعة سالام

التوصيات
توصي الدراسة بضرورة الحفاظ على اللغة العربية وجوهرها وارتباطها الوثيق بالدين اإلسالمي وااللتفات إلى
المؤلفات االدبية واللغوية للغة العربية واستخراج مكنوناتها وبسطها للباحثين والطالب إلخراجها ودراستها.

المراجع
"القرآن الكريم
"إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر -أحمد بن محمد البنا الدمياطى المتوفى سنة 1112هـ تحقيق د .شعبان
محمد إسماعيل مكتبة الكالت االزهرية الطبعة االولى. 1982/1402
"اإلتقان في علوم القرآن -جالل الدين السيوطي المتوفى 911هـ  ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -مصر
الطبعة الرابعة  1928ميالدية.
"أحكام قراءة القرآن الكريم -محمود خليل الحصري المتوفى سنة  1401هـ تحقيق محمد طلحة بالل ،جماعة تحفيظ
القرآن الكريم بمكة المكرمة الطبعة األولى  1416هـ  1995ميالدية
"البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة -عبد الفتاح القاضي المتوفى سنة  1403هـ دار الكتاب العربي،
بيروت
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"بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن -محمد بن شحاده الغول دار بن القيم الد امام السعودية الطبعة الرابعة 1994
ميالدية
"التبيان في آداب حملة القران -النووي  626هجرية
"حق التالوة -حسني شيخ عثمان دار العدوي عمان الطبعة الثالثة 1401هـ
"حلية القراء في فن التجويد واألداء -سعيد احمد علي العنبتاوي -المتوفى سنة  1419هـ دار اإلسراء القاهرة
"زينة األداء شرح القراء -سعيد العنبتاوي المتوفى سنة 1419هـ محمود احمد مروح مصطفى دار الفرقان عمان
الطبعة األولى 1999
"مع القرآن الكريم دراسات وأحكام -الشيخ حيدر قفه دار الضياء عمان الطبعة األولى هـ1982 ،1402
"الملخص المفيد في علم التجويد  -محمد احمد معبد  ،اللجنة المركزية لرعاية شئون المساجد عمان الطبعة السابعة
1995/1415
"النشر في القراءات العشر -محمد بن محمد بن الجزري المتوفى  833دار الكتب العلمية بيروت
"هداية القاري إلى تجويد كالم الباري -عبد الفتاح المرصفي.
"كفاية المريد في علم التجويد -محمود حافظ برانق
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