
 

      
  منت 

(املفيد يف علم التجويد)
  املؤلف:

  الفقري إىل ربه 
          ة العدوي القرشيحممد بن شامي بن مطاعن شيب     
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

اهللا وحده ال شريك له واشهد ان احلمد هللا وحده وأشهد اال اله اال 
حممدًا عبداهللا ورسوله صلى اهللا عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا 

  كثريا أما بعد  :
  

فإن هذا مـنت يف علـم التجويـد يشـتمل علـى األمـور اهلامـة علـى 
الراجح عندي وقد مسيته (املفيد يف علـم التجويـد) اسـأل اهللا ان جيعلـه 

وان يوفق كل من قـام بشـرحه او تدريسـه او  خالصًا لوجهه وان ينفع به
نشره وصلى اهللا على نبينا حممـد وعلـى الـه وصـحبه وسـلم تسـليمًا 

  كثريا 
  واهللا املوفق....

  
  املؤلف:                                 

  حممد بن شامي بن مطاعن شيبة العدوي القرشي
  هـ٨/٦/١٤٣٥حرر يف                        

  ٠٥٠٤٥٧٧٢١٨جوال :                         
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  منت التجويد
  حكم التجويد :

والتجويد ليس بواجب وال تكره قراءة القرآن بغري جتويد ويكفي قارئ القرآن استقامة اللسـان يف  
التالوة ويستحب أن يرتل القرآن بصوت حسن مع تبيني احلروف واحلركات والعنايـة بأحكـام   
التجويد حسب قدرته واملطلوب حفظ القرآن على الوجه اخلايل من اللحن وأما حفظه على قواعد 

وقد ذم شيخ اإلسالم رمحه اهللا أولئـك القـوم   ذلك  ويد فهو من املكمالت إذا تيسر للمسلم التج
الذين يعتنون باللفظ و رمبا يكررون الكلمة مرتني أو ثالث مرات من أجل أن ينطقوا ـا علـى   

  قواعد التجويد ويغفلون عن املعىن وتدبر القرآن .
  معىن التجويد:

  علماء التجويد:صطالح ومعىن التجويد يف ا
الـيت ال  الالزمـة   من الصفات من حيث إعطاء احلروف حقها  علم يبحث يف الكلمات القرآنية

من األحكام الناشئة عن تلـك الصـفات كـالترقيق    تفارقها كاالستفال واالستعالء أو مستحقها 
  والتفخيم واإلدغام واإلظهار وغري ذلك .

  :اخلطأ وامليل عن الصواب.معناههنا واللحن 
يف قراءة القرآن  سـواء كـان   م تعمد اللحن بقسميه  القراءة للقرآن بغري جتويد حلنا وحيروال تعترب

 يف (أنعمت )يف سورة الفاحتة أو كان حلنـا ال او ضمها اللحن حييل املعىن (وهو اجللي)ككسر التاء 
  هللا) يف سورة الفاحتة. حييل املعىن (وهو اخلفي)ككسر الدال يف (احلمد

  ة:اإلستعاذ
  واإلستعاذة سنة مؤكدة لكل قراءة للقرآن يف الصالة وخارجها.

  البسملة:
يسـن ان  سـورة و هي آية مستقلة وليست آية من كل ل وبعض آية من سورة النم والبسملة هي

يفتتح ا كل سورة من القرآن ماعدا براءة وال تسن قراءا إن قرأ من وسط السـورة أو آخرهـا   
  وحنوه.
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  مراتب القراءة:
  للقراءة أربع مراتب:و
  واطمئنان بالتجويد مع تدبر املعاين .بتؤدة وهو القراءة  -: الترتيل-١
  م.يتعلمقام المن الترتيل وهذا يكون يف  اوهو أكثر اطمئنان -:التحقيق -٢
  وهو اإلسراع يف القراءة مع مراعاة أحكام التجويد. -: احلدر-٣
  واحلدر.بني الترتيل وهو مرتبة  -: والتدوير-٤

  
  أحكام النون الساكنه والتنوين

  
ني قبل والتنوين الواقع ر (النون الساكنة:وهو إخراج احلرف املظه اإلظهار)١ -وهي أربعة أحكام :

مث تنطق حبرف األظهار من  من غري غنة كاملة واضحا من خمرجه ظهار )بالنطق به نطقاأحرف اال
غري فصل وال سكون بينهما..وحروف األظهار اليت خترج من احللق (اهلمزة واهلاء والعني واحلـاء  

  ن ذلك من كلمة أو كلمتني والغني واخلاء وسواء كا
ويشترط  مشدداً اًواحد وهو إدخال حرف ساكن يف حرف متحرك حبيث يصريان حرفاً اإلدغام)٢

حروف  الغنة يف أربعة مع اإلدغامويكون  فاإلظهار من كلمتني فإن كان يف كلمةن يكون لإلدغام أ
هي (الياء والنون وامليم والواو .ويكون إدغامها ناقصا إال يف موضعني مها(يس والقران )و(ن والقلم 

كـون  وي ون بغري غنـة دغام (الالم والراء )فيكحرفا اال وأما حفصفاحلكم فيهما األظهار عند  )
  السكت املانع من االدغام . من ا فيها)فال إدغام مل ا كامال إال يف (من راقإدغامه

رف واحد هو (البـاء  وله ح فتقلب النون الساكنة أو التنوين ميما خمفاة مع إظهار الغنة قالب)اال٣
  او كلمتني  )وسواء من كلمة

يف احلـرف   الغنةقاء بدون تشديد مع ب واإلدغام اإلظهاربني بصفة  وهو النطق باحلرف اإلخفاء)٤
  :األول .و حروفه مخسة عشر وهي يف أوائل كلمات هذا البيت 

أو كلمـتني    كلمةدم طيبا زد يف تقى ضع ظاملا  وسواء يف’صف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا 
ف وأوسط مراتبه عند خفاء عند الطاء والدال والتاء وأقل مراتبه عند القاف والكاوأعال مراتب اال
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  . الباقية رةاألحرف العش
  
  

  والغنة  حكم النون وامليم املشددة                          
  
نـف  خترج من اخليشوم (أعلـى اال  والغنة، يف النون وامليم املشددتني حال النطق ما الغنةوتظهر 
بعدها فـتفخم   ما الغنة،وتتبع  أو قبضاً صبع بسطاً)ومقدارها حركتان حبركة االمن الداخل وأقصاه

  ٠إذا كان حرف استفال  وترقق ستعالءبعدها حرف ا كان ما إذا
                                                               

  

   أحكام امليم الساكنة                               
  

 إالالشفوي وله حرف واحد هو (الباء ) وال يكون  اإلخفاء)١وهلا قبل أحرف اهلجاء ثالثة أحكام 
  وال بد معه من الغنة  اإلخفاءيف كلمتني فيجوز 

والبد معه من الصغري)وجيب عندهم إدغامه ، اإلدغاموله حرف واحد هو امليم ويسمى ( اإلدغام)٢
  ٠الغنة 
يقع من كلمـة   ه مايقع من كلمتني ومن ه ماوله بقية احلروف ومن ا من غري غنةوجوب اإلظهار)٣

  ومن كلمتني .
  حكم الالمات السواكن                             

إذا أتى بعدها الم  وجيب  (كالذي ) فإا تدغم وجوباً االسميف الزائدة زيادة الزمة ل )الم (افاما 
فإن كانت (الم أل ) ليست زيادا الزمة فإا جيب إظهارها إذا  ظهارها إذا أتى بعدها ياء أو مهزإ

يف(أبغ حجك وخف عقيمه)وجيب إدغامها إذا وقع  وعةعشر ام األربعةوقع بعدها أحد احلروف 
زر شريفا للكـرم   ضف ذا نعمبعدها أحد احلروف اليت يف أوائل هذا البيت (طب مث صل رمحا تفز

(٠  
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يف فعل فتدغم مطلقا إذا وقع بعـدها  الم  أو راء وتظهـر    الفعل :وهي الالم الساكنه الواقعةالم 
  ٠(الستة والعشرين) الباقيةمطلقا اذا وقع بعدها حرف من احلروف 

  ا مطلقا:اء او بالواو والم االسم فإنه جيب إظهارمهباملضارع املسبوقة بثم او بالف الم األمر املتصلة
الم   وأمـا الم احلرف يف (هل ـ بل) فيجب إظهار الم (هل) دائما إال إذا وقع بعدها الم فتدغم  

(بل ) فيجب إظهارها إال إذا وقع بعدها الم أو راء فتدغم ويستثىن من ذلك (بل ران )فال تـدغم  
  ٠ اإلدغاملوجود السكت املانع من 

  

  املد والقصر                                        
  

 )األلف  وال١: ثالثةهو إطالة الصوت حبرف املد او اللني عند وجود السبب وحروف املد  -:واملد
  قبلها إال مفتوحا  وال يكون ما تكون إال ساكنة

   ٠قبلها وقد ضم ما )والواو الساكنة٢
حريف لني واملـد   اقبلها كانت نفتح ماقبلها فإن سكنت الواواوالياء وا وقد كسر ما )والياء الساكنة٣

لصحيح أن القصـر  يكون مبا زاد على حركتني وأما القصر فمقداره حركتان عند أكثر العلماء .وا
  ٠هو عدم املد مطلقا وأن املد حركتان فأكثر 

  

  أقسام املد                                          
  

وليس قبلها مهـز   الثالثةهو الطبيعي بوجود أحد حروف املد  يفاألصل املد قسمان أصلي وفرعي
اليت جاءت  :اخلمسه اهلجائيةأ)احلروف يشمله مماوحركتني وال بعدها مهز وال سكون وميد مبقدار 

  من التنـوين املنصـوب   املبدلة األلفحرفني ثانيهما حرف مد وجمموعه يف (حي طهر) ب) على
لـة  وذلك يف حالة الوقف وكذلك املد الذي حيذف يف حا أللف اليت عليها سكون مستطيلاج)

 يف الوصل دون الوقـف (مـد   تواملد الثابلتقاء الساكنني فيثبت املد يف الوقف.د)الوصل خشية ا
ا وجوبا للفصل بـني الـواوين   يؤتى  مدة لطيفة مقدارها حركتان .وهو مد التمكنيالصلة) ه)و
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ويكون  :مد العوضو)   اإلسقاطاو  اإلدغام((ءأمنوا وعملوا )أو اليائني ((يف يومني )) ليحذر من 
  عند الوقف على التنوين املنصوب (أفواجا) فيقرأ الفا عوضا عن التنوين 

  األصلي لسبب من األسباب وأسبابه هي اهلمز أو السكون .الزائد على :وهو املد  املد الفرعي
وامـا العـارض   سببها اهلمز الثالثة:املتصل _واملنفصل _والبدل _وهذه  أنواع املد الفرعي مخسة

   ٠ا السكونمببهسوالالزم  ف
بـه يف كلمـة    تصلم تصل هو ان يقع بعد حرف املد مهز)املد امل١:يلي أحكام املد الفرعي كما

زاد يأنه جيب مده زيادة على الطبيعي فيمد أربع حركات أو مخسا وصال  ووقفا وواحدة   وحكمه 
  ٠ت مهزته د ست حركات يف حالة الوقف إذا تطرفيمف
 :أنه جيوزمهز منفصل عنه يف كلمة أخرى،وحكمهقع بعد حرف املد وهو أن ي  -:املد املنفصل)٢

   ٠مخسا وجيوز قصره مده فيمد أربع حركات أو
سـكون   أن يتقدم اهلمز على حرف املد وليس بعـد حـرف املـد مهـز وال    وهو: مد البدل)٣

  ز قصره وليس حلفص فيه إال القصر.:أنه جيوز مده حركتني كاملد الطبيعي وجيو،وحكمه
 أو بعد حرف اللني ساكن عارض الجـل :وهو ان يقع بعد حرف املد  العارض للسكون املد)٤

  ٠على حركتنيحكمه::أنه جيوز مده أربع حركات وست حركات  وجيوز قصره والوقف.   
ا سواء كـان  :وهو أن يأيت بعد حرف املد أو حرف اللني ساكن الزم وصال ووقف املد الالزم)٥

عـني يف أول  سـت حركـات إال يف لفظ(   كمه:أنه يلزم مدهوح ، أو يف حرف  ذلك يف كلمة
  (ست حركات)مقدم  الشباعتوسط واجهان االشباع وال)ففيه ومرمي

وهو ان  خمففكلمي وهو ضربان احدمها القسم االول :الزم كلمي :قسمان : قسام املد الالزما
 كلمي مثقـل نيهما وثا، ،} آلْآنَ{من التشديد   بعد حرف املد سكون أصلي يف كلمة خاليةيأيت

 }الْحاقَّـةُ { وهو أن يأيت  بعد حرف املد سكون أصـلي يف كلمـة بشـرط كونـه مشـدداً     
.وهو ان يـأيت بعـد    أحدمها حريف خمففوهو ضربان الالزم احلريف:القسم الثاين :}أَتحاجوني{

 حريفوالثاين } ن والْقَلَمِ{حرف املد سكون أصلي يف حرف من أحرف اهلجاء خاليا من التشديد 
وهو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصلي بعد حرف املد يف حرف من أحرف اهلجاء بشرط  لمثق

.وضابط الالزم احلريف ان يوجد يف حرف من ]١} [البقرة: امل{أن يكون فيه تشديد مثل الالم يف 
فواتح السور هجاؤه على ثالثة أحرف وسطها حرف مد واحلرف الثالث مبين علـى السـكون   
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 وصالً باتفاق مشبعاً متد مداً جمموعة يف (كم عسل نقص )فيها سبعةوجمموعة ذلك يف مثانية أحرف 
  سبق بيانه . إال حرف (عني)ففيه خالف وقد ووقفاً

  ٠أقوى املدود الالزم مث املتصل مث العارض للسكون مث املنفصل مث البدل •

ضعيف فإنه يعمل بالقوي ويلغى  واألخرسببان من أسباب املد أحدمها قوي  اجتمع وإذا •
 ٠} وجاُءوا أَباهم{الضعيف 

بينهما وال  التسويةمدان من نوع واحد متصلني أو منفصلني أو عارضني فإنه جتب   اجتمعاذا  •
 ٠ز زيادة أحدمها او نقصه عن األخرجيو

إذا ألخر منفصل سواء تقدم املتصل أو تأخر فعند حفص وإذا اجتمع مدان أحدمها متصل و ا •
 ين كذلك فقط .مددنا االول أربع حركات مددنا الثاين أربع حركات وإن مددناه مخسا فالثا

جمموعة يف (سنقص  مثانيةميد ست حركات وهي  سور منها ماالواحلروف املوجودة يف أوائل   •
وهو  فيه أصالً دالم وهي مخسة (حي طهر ) ومنها ما (حركتني)علمك ) ومنها ماميد طبيعيا 

  .(االلف)

عرفة وإذا أردت معند اخلليل بن أمحد وابن اجلزري خمارج احلروف وهي سبعة عشر خمرجا  •
عليه مهزة الوصل حمركة بأي حركة وأدخل  هشددخمرج أي حرف من احلروف فسكنه او 

 نقطع الصوت فهو خمرجه.ا:فحيث 

رج منه ثالثة حروف هي اخلالء الداخل يف احللق والفم وخي هو:) اجلوف١وهذه املخارج هي : •
والواو الساكنة  لف وال تكون إال ساكنة وال يكون ما قبلها إال مفتوحاًاال حروف املد الثالثة 

                                                ٠قبلها  والياء الساكنه املكسور ما،قبلها  املضموم ما
                               ٠اهلمزة واهلاءأي ابعده مما يلي الصدر وخيرج منه  أقصى احللق)٢
                                                     وخيرج منه  العني واحلاء . وسط احللق)٣
                                                  ني واخلاء .يلي الفم وخيرج منه الغ مما أدىن احللق)٤
                    وخيرج منه القاف. حياذيه من احلنك األعلى مما يلي احللق وماأقصى اللسان وأبعده )٥
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                    ٠حتت خمرج القاف وخيرج منه الكاف العلىى اللسان مع ما حياذيه من احلنك اأقص)٦
   ٠وخيرج منه اجليم والشني والياء العلىحياذيه من احلنك ا وسط اللسان مع ما)٧

جها من اجلهـة  وخيرج منه الضاد وخروحياذيه من االضراس العليا   اللسان وماحدى حافيتا)٨
  ستعماال.اليسرى أيسر وأكثر ا

رج وخت العليا سنانحياذيها من اللثة أي حلمة اال مابني حافيت اللسان معا بعد خمرج الضاد وما)٩
  ٠اليمىن امكن  منه الالم  وخروجها من احلافة

 ةخيرج منه النون املظهر سنان العليا حتت خمرج الالم قليالًلثة االمن  حياذيه طرف اللسان وما)١٠
  واملخفاة فإما خيرجان من اخليشوم . ةدون املدغم

   ٠وخيرج منه الراء يلي رأسه طرف اللسان مع ظهره مما)١١
  وخيرج منه الطاء فالدال فالتاء . ظهر رأس اللسان وأصل الثنيتني العلويني)١٢
 مع مابني االسنان العليا والسفلى قريبة إىل السفلى مع انفراج قليل بينـهما طرف اللسان )١٣

   ٠وخيرج منه الصاد والسني والزاي
  ٠) لثويةوخترج منه الظاء والذال والثاء (طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا )١٤
  وخيرج منه الفاء . بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا)١٥
  ٠وخترج منهما الباء وامليم والواو االشفتان مع)١٦
وخيرج منه  املنجذب إىل الداخل فوق سقف الفم وليس باملنخرف خرق االن اخليشوم وهو)١٧

  الغنة.
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  صفات احلروف
والصفة هي كيفية تعرض للحرف عند النطق به عند حصوله يف املخرج من جهر أو رخاوة أو 

  استعالء أو حنو ذلك.
  وصفات احلروف كما يلي:

عتماد لضعف االوهو جريان النفس عند النطق باحلرف اهلمس وضده اجلهر والشدة والتوسط - ١
  ) وبعض هذه احلروف أقوى من بعض.فحثه شخص سكتعلى املخرج وحروفه عشرة جمموعة (

عتماد على املخرج وحروفه تسعة جريان النفس عند النطق باحلرف لقوة االاجلهر وهو إحنباس - ٢
  بعد حروف اهلمس.عشر وهي الباقية 

على املخرج وحروفها  االعتمادالصوت عند النطق باحلرف لكمال جري الشدة وهو احنباس - ٣
  .قط بكت) وأقواها الطاء اجد مثانية جمموعة يف (

حنباسه كما يف الشدة وعدم صوت عند النطق باحلرف لعدم كمال اال اعتدالالتوسط وهو - ٤
  )لن عمرسة جمموعة يف (كمال جريانه كما يف الرخاوة وحروفه مخ

ستة عشر  اعلى املخرج وحروفه االعتمادالرخاوة وهي جريان الصوت مع احلرف لضعف  - ٥
  ماعدا حروف الشدة وحروف التوسط.

وحروفه سبعة جمموعة يف احلرف اللسان إىل احلنك األعلى عند النطق ب ارتفاعوهي  االستعالء- ٦
  )(خص ضغط قظ

خنفاض اللسان من احلنك األعلى إىل قاع الفم عند النطق باحلرف وحروفه االستفال: وهو ا- ٧
  .وعشرون الباقية بعد حروف اإلستعالء  اثنان
–اللسان واحلنك األعلى عند النطق باحلرف وحروفه أربعة (الصاد طائفيت طباق وهو تالقي اال- ٨

  والطاء_والظاء) وأقواها الطاء و أضعفها الظاء.-والضاد
ريح من بينهما الكل من طرف اللسان واحلنك األعلى عن اآلخر حىت خيرج جتايف وهو  االنفتاح- ٩

  عند النطق باحلرف وحروفه مخسة وعشرون ماعدا حروف األطباق.
ن طرف إحدى الشفتني أو وهو سرعة النطق باحلرف خلروجه من طرف اللسان أو مذالق اال-١٠

  منهما معا وحروفه جمموعة يف فر من لب
لق سرعة النطق به خلروجه بعيدا عن ذوعدم ذالق وهو ثقل احلرف : وهو ضد االاتصماال-١١
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  ذالق.اللسان وحروفه مخسة وعشرون الباقية بعد حروف اال
الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه و بني  الصفري وهو صوت زائد خيرج من -١٢

  والزاي).–والسني -حروفه ثالثة (الصاد
حىت يسمع له نربة قوية وحروفها  الصوت عند النطق باحلرف ساكناًطراب اضالقلقلة وهي -١٣
  سة جمموعة يف (قطب جد) وأعالها الطاء وأوسطها اجليم وأدناها الباقي .مخ
الواو والياء الساكنتان  اثنانخراج احلرف من خمرجه يف لني وعدم كلفة وحروفه اللني وهو ا-١٤

  قبلهما. املفتوح ما
  الراء).- (الالم انميل احلرف بعد خروجه إىل طرف اللسان و حروفه حرف وهو االحنراف:-١٥
 خصوصاً إذا كان ساكناً أو مشدداً رأس اللسان عند النطق باحلرف التكرير وهو ارتعاد-١٦

  وحرفه هو الراء.
  نتشار الريح يف الفم عند انطق باحلرف وحرفه هو (الشني).التفشي:وهو ا -١٧
  ا وحرفه (الضاد).حافيت اللسان إىل آخرمهحدى أول االصوت من  امتدادوهي  االستطالة:-١٨
  وهو خفاء صوت احلرف عند النطق به وحروفه أربعة جمموعة يف (هاوي). :اخلفاء-١٩
  والنون).-ثنان (امليماوهو صوت له رنني خيرج من اخليشوم وحروفها :الغنة-٢٠

  
   باب التفخيم والترقيق

  يدخل على صوت احلرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه.مسن التفخيم :هو عبارة عن 
  فال ميتلئ الفم بصداه  حنول يدخل على صوت احلرفالترقيق:عبارة عن 

  على ثالثة أقسام:اهلجائية واحلروف 
خص وهي جمموعة يف (ستعالء فكلها مفخمة :احلروف املفخمة وهي حروف اال القسم األول-١

مث -أم ال وأقواها تفخيما حروف األطباق وهي (الطاء الًضغط قظ)فتفخم سواء جاورت مستف
االستعالء وترتيب البقية يف مث الظاء).فهي أقوى يف التفخيم من بقية حروف -مث الصاد  - الضاد

  مث اخلاء).–مث الغني –ي بعد الظاء(القاف القوة كما يل
الراء)يف بعض - الالم(–اال كلها االستفال  حروف :احلروف املرققه دائما وهيالقسم الثاين-٢



 منت التـجـويـد                                حممد شامي شيبة  [حفظه ا]                                   تأليف فضيلة

 

ح١٢ 

 فخمت (التراقي) (قال) وإن كان ما قبلها مفخماً قبلها فإن كان ما أحواهلما و أما األلف فتتبع ما
  فإا ترقق(الكتاب).االستفال كما لو كان  من حروف  قبلها مرققاً

أو  مفتوحةسواء كانت االستفال األصل فيها الترقيق ألا من حروف  املتحركةحكم الالم:الالم 
إذا وقعت بعد فتح أو بعد ضم فإذا وقعت بعد اجلاللة خم إال يف لفظ مكسورة أو مضمومة وال تف

قُلْ {ترقق سواء كانت الكسرة متصلة ا أم منفصلة عنها أصلية (بسم اهللا) أم عارضة (كسر فإا 
) دأَح اللَّه و١ه) دمالص ٠ )}٢) اللَّه.  

:إن كانت متحركة مكسورة فإا ترقق مطلقا بال خالف يف احلاله األوىلحكم الراء هلا حالتان :
} [هود:  {مجراهاذلك و إن كانت متحركة مضمومة أو مفتوحة فإا تفخم إال يف حالة اإلمالة 

  فإا ترقق.]٤١
ا :إن كانت الراء ساكنة فإن كانت يف األول أي بعد مهزة الوصل فإا تفخم مطلق احلالة الثانية

وإن } إِن ارتبتم{ }  ارجِعوا{وإن كانت يف الوسط بعد كسر عارض متصل أو منفصل فتفخم (
وإن كانت يف الوسط بعد كسر } ولَا تصعر{أخرى فإا ترقق وقع بعدها حرف استعالء يف كلمة 

إذا وقع حرف ف} فرعونَ{أصلي متصل ا ومل يقع بعدها حرف استعالء يف كلمتها فإا ترقق 
  ٠} كُلُّ فرقٍ{اإلستعالء يف كلمتها بعدها مكسورا جاز تفخيمها وترقيقها 

 االستعالءغري حرف وإن كانت الراء يف اآلخر وسكنت ووقع بينها وبني الكسر حرف ساكن 
اكن السأما إذا } قَدير{فإا ترقق وكذا لو وقع قبلها ياء ساكنة فإا ترقق} الذِّكْر{ووقفت عليها 

 الترقيق والتفخيم واملختار يف  لك  عليهافإنه يف الوقف الفاصل  بينها وبني الكسر حرف استعالء 
  الترقيق.}الْقطْرِ{ويف راء  التفخيم} مصر {راء

  واملتجانسني واملتباعدينباب املتماثلني واملتقاربني 
ماثلني أو متقاربني أو متجانسني أو متباعدين أما أن يكونا مت لفظاًو خطاأو احلرفني املتالقيان خطاً

إىل صغري وكبري ومطلق  ينقسموقد يكون تالقيهما يف كلمة أو كلمتني وكل قسم من هذه األربعة 
  يلي: عشر قسما كما فحصل اثنا

وهذا } اضرِب بِعصاك} {سلَكَكُم{حلرفان اللذان احتدا خمرجا وصفة حنو ومها ااملثالن:األول:
  :يكونالقسم 
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والثاين متحركا وحكمه وجوب اإلدغام إال إذا كان  اصغريا حبيث يكون احلرف األول ساكن-أ
اإلظهار أو كان األول هاء سكت فلحفص فيجب }  قَومي يعلَمونَ{ احلرف األول حرف مد

  أيت إال مع السكت وهو األرجح.تواإلظهار ال ي،وجهان اإلظهار و اإلدغام 
إال —وحكمه وجوب اإلظهار عند حفص}فيه هدى{كبريا وهو أن يكون احلرفان متحركني - ب
بإدغام النون –فعنده}فيه ما مكَّني{يف النون األوىل ويف مع االمشام والروم فاإلدغام } تأْمنا{يف 

  األوىل يف الثانية.
وحكمه وجوب اإلظهار } ا ننسخم{اًوالثاين ساكن ومطلقا حبيث يكون احلرف األول متحركاً- ج

  .عند اجلميع
أو تقاربا } وإِذْ زين{املتقاربان ومها احلرفان اللذان تقاربا خمرجا وصفة كالذال والزاي الثاين:

إِذْ {أو تقاربا صفة ال خمرجا كالدال واجليم } قَد سمع{خمرجا ال صفة كالدال والسني 
اَءكُمالقسم يكون—}ج.  

لغري حفص } بلْ رانَ} { قُلْ رب{ الالم والراء –اال وحكمه اإلظهار } كَذَّبت ثَمود{صغريا -أ
  ا.فإنه جيب إدغامه

  ٠وحكمه اإلظهار لغري السوسي} عدد سنِني{كبريا - ب
  مطلقا (عليك) وحكمه اإلظهار.- ج

  ويكون } قَد تبين{ال والتاء و اختلفا صفة كالد حتدا خمرجاًاملتجانسان ومها احلرفان اللذان ا:الثالث
فإنه جيب فيها اإلدغام وهي الدال ستة مواضع يف إال و حكمه اإلظهار } لَهمت طَائفَةٌ{صغريا -أ

والذال يف الظاء  } لَهمت طَائفَةٌ{، } أَثْقَلَت دعوا{والتاء يف الدال والطاء } قَد تبين{يف التاء 
}مت{اء يف الذال والث }إِذْ ظَلَمكثْ ذَللْها{والباء يف امليم } ينعم كَب٠} ار  
  ٠} الصالحات طُوبى{وكبريا - ب
يدغم السوسي وحكم الكبري واملطلق اإلظهار لكن عند }  مبعوثُونَ} {أَفَتطْمعونَ{مطلقا - ج

  الكبري.
  ختلفا صفة ويكون :ا احلرفان اللذان تباعدا خمرجا و ومهااملتباعدان  الرابع:

  ٠} والْمنخنِقَةُ{اخلاء والنون مع } تليت علَيهِم{ء مع العني صغري كالتا-أ
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  ٠} دهاقًا{والدال مع اهلاء } فَاكهونَ{اهلاء كبريا كالكاف مع  - ب
اإلظهار ين وحكم املتباعد }أَنفُسهم{واهلاء مع امليم }  وهو الْحق{كاحلاء والقاف ومطلقا  - ج

النون الساكنة اليت مها  واملسالتانوالباقي اإلظهاريف مسالتني  اإلخفاء فيه  إال يف الصغري فيكون
  ففيهما اإلخفاء .} أَنكَالًا {أو بعدها كاف }انقَلَبوا{بعدها قاف 

  ربني هي:اقاعدة يف الفرق بني املتباعدين واملتق
 ااحللق وأحرف اللسان والشفتني و إن كان كأحرففهما متباعدان إذا كان احلرفني من عضوين 

من عضو واحد ومل يوجد خمرج فصل بينهما فهما متقاربان كأقصى احللق مع وسطه فإن وجد 
  فاصل فمتباعدان كأقصى احللق مع أدناه.

   واالبتداءباب الوقف 
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