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الساكنة في كتاب هللا تعالى الالماتحكم 

الم األمر,الم الحرف ,حكم الم الفعل 

الم األمرالم الحرفالم الفعل
واء هي الالم الساكنة في األفعال الثالث س

كانت متوسطة أو متطرفة

حكمها

نة اذا وقع بعد الالم الساكإلدغام بغير غنه ا-1

الم أو راء وسبب اإلدغام هو تقارب بالنسبة

:ل مثا. الى الراء والتماثل بالنسبة الى الالم 

(قلكم)تفلظ( ُقْل َلكُمْ )

ب   ) (.وقرب)تلفظ ( َوُقل رَّ

اذا ورد بعد الالم أي حرف من اإلظهار -2

.حروف الهجاء غير الالم والراء 

: مثال

(ُقْل سُْبَحاَن َرب  ى)

(َوتَبَتَّْل إ َلْيه  تَْبت يال) 

تدغم الم الفعل في النونلملم 

ما للتقارب بينهما ك( قل نعم)في 

الجواب هو خشية في الراء؟  

ا زوال األلفة بين النون وأخواته

(  يرملون)من حروف 

هي الالم الواقعة في حرف وذلك في 

في القرآن واليوجدفقط ( بل),( هل)

الكريم غيرهما 

حكمها

هي الالم الساكنة الزائدة عن بنية 

ارع الكلمة والتي تدخل على الفعل المض

فتحوله إلى صيغة األمر 

أوبثموذلك بشرط أن تكون مسبوقة 

الواو او الفاء والم األمر تجرم الفعل 

المضارع
هل

بل

:اإلدغام 

اذا وقع بعد هل حرف الالم مثال 

أما وقوع الراء ( ى إ لَى أَْن تََزكَّ َلكَ َهْل َفُقلْ ) 

.بالقران بعد الالم فال يوجد لها في القران 

:اإلظهار

يثُ )باقي الحروف مثال   يَة  َهْل أَتَاَك َحد  ( اْلغَاش 

:  اإلدغام 

اذا وقع بعد بل حرف الم أو راء 

من ويستثنى( اليتيم التكرمونبل ): مثال

.لوجوب السكت ( ران.بل)ذلك 

:اإلظهار 

:اذا جاء بعد الالم باقي حروف الهجاء مثال 

(بل كنتم )

:حكمها 

. اإلظهار

. وهي قليلة بالقرآن الكريم 

:مثال 

ينَ ) (َوْليَْخَش الَّذ 

(ثُمَّ ْليَْقُضوا تََفَثُهمْ )

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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ة من تختص باألربعة عشر حرفاً الباقي

حروف الهجاء فاذا وقع بعد ال أي 

حرف من الحروف األربعة عشر فإن 

حكمها اإلدغام وتسمى الالم بالالم 

الشمسية 

الى الساكنة في كتاب هللا تعالالماتحكم 

الم االسم الم أل التعريف

وجوب هي الالم الساكنة األصلية الواقعة في االسم وتكون دائما متوسطة وحكمها 

ً لأ–وانكم لأ–سبيال لس): مثالاالظهار  ( فافا

.ئماً وتكون زائدة عن بنية الكلمة دا, هي الالم الساكنة على النكرات من األسماء لتعريفها 

:وتنقسم إلى قسمين

ا تجريدهاليصحيصح تجريدها
:  مثال 

محسنين( المحسنين)

أبرار ( األبرار)

ناس( الناس)
ياء أو همزة( أل)اذا أتى بعد األسماء الموصولة 

,نالذي,اللتان,اللذان,التي,الذي)

(  الالئي,اللواتي, الالتي

اإلدغام وهذا النوع حكمه 

(سَعَ اْليَ ( )َءآْلـئَـنَ : )مثال

اإلظهارحكمه 

:اإلظهار  

الم أل اذا وقع بعدها يجب إظهار 

أحد الحروف الهجائية المجموعة 

( حجك وخف عقيمهإبغ) في  

ويسمى إظهاراً قمرياً  وعالمته 

السكون على الالم

حكمه

عليها وال تغنياليعتمداإلدغام

عن الكتاب المدرسي 
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مدود سببها الهمزة

:حروف المد

:بشرط أن تكون 

ماقبلهاااللف ساكنة مفتوح 

ماقبلهاالواو ساكنة مضموم 

ماقبلهاالياء ساكنة مكسور 

أحكامها –أنواعها –المدود أقسامها 

المد أقسامه وأنواعه

:تعريف المد 
.لغة مطلق الزيادة 

إطالة زمن الصوت في حرف المد أو اللين عند وجود : اصطالحاً 

السبب

:تعريف القصر
.هو الحبس والمنع: لغة

. إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة لعدم وجود السبب: اصطالحاً 

حركتين بمقدترأو قصر الصوت 

اذا أطلقنا حرف المد فهو شامل للمد واللين

.أما لو أطلقنا حرف اللين فهو خاص به,

األلف
إال حرف مد ولين التكون

:الواو والياء فلهما ثالث حاالت 
تا أن تكونا حرفي مد ولين وهذا اذا سُكن-1

.الياءماقبلالواو وكسر ماقبلوضم 

نتا وهذا إذا سُك,أن تكونا حرفي لين فقط -2

.ماقبلهماوانفتح 

وذلك اذا , واللينأال تكونا حرفي مد -3

(  َويَعلم)بأي حركة كانت مثل نحركتا

(ليَبلوكم)

أقسام المد

فرعي (طبيعي)أصلي 

مدود سببها السكون

لالمنفص,المتصل)

(البدل,

المد العارض )

,  للسكون 

(المد الالزم

أ
و

ي

:حروف اللين 

الواو والياء الساكنتان

ماقبلهماالمفتوح 

َخْير-َخْوف 

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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أقسام املد الالزم

مد الزم حريف

مد الزم حريف مثقل مد الزم حريف خمفف

مد الزم كلمي

مد الزم كلمي مثقل مد الزم كلمي خمفف

:مثاله

ال يوجد في القرآن : مالحظة
.مثال آخر على هذا النوع

:مثاله:مثاله

والكاف والعين 

:والصاد من 

:مثاله
الالم من 

السين من

:الكلميالمد الالزم : أوال

قفاً في وهو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون أصلي ثابت وصالً وو:تعريفه

.كلمة

.لوقوعه في كلمةكلمياً سمي : كلمياً وجه تسميته 

:املخففالكلمياملد الالزم -1
د حرف وهو ما جاء فيه بع: تعريفه

املد سكون أصلي ثابت وصالا 
كون بشرط أن ي, ووقفاا يف كلمة

.السكون خمففاا غري مشدد
.ئنل  ءا: أمثلته

ة النطق به خلف: وجه تسميته خمففاا 
.الغنةنظراا إىل خلوه من التشديد و 

ليس يف القرآن مد من: مالحظة
قد و ءالئنهذا النوع إال يف كلمة 

.عنيجاءت يف سورة يونس يف موض

الكلميالمد الالزم -2

:المثقل

وهو ما جاء فيه: تعريفه

بعد حرف المد سكون 

فاً أصلي ثابت وصالً ووق

.مشدداً في كلمة

,  (ينل  لْ ضا)ين ل   ضا: أمثلته

ي ن  ـوج  أتحا

(.ين ـنْ وجُ جْ أتحا)

:املد الالزم احلريف:ثانياا 
من حروف اهلجاء وهو ما جاء فيه بعد حرف املد سكون أصلي ثابت وصالا ووقفاا يف حرف:تعريفه

.الواقعة يف أوائل بعض السور
.مسي حرفياا لوقوعه يف حرف: وجه تسميته حرفياا 

(.مثقلل–خمفف : ) له قسمان: أقسامه
: جمموعة يف قوهلموهو, املد الالزم احلريف ال يكون إال يف مثانية أحرف تأيت يف أوائل السور: مالحظة

(.نقص عسلكم ) 

:فاملد الالزم احلريف املخف-
عد وهو ما جاء فيه ب:تعريفه

حرف املد سكون أصلي ثابت
ن خالياا وصالا ووقفاا يف حرف وكا

.من التشديد
مح, (ف  قا)ق, (نون  )ن: أمثلته

ا يا هف  كا)عصهيك, (ميم  حا)
(كم عسل نقص)(. د  صان  عيـ

:املثقلاحلريفالالزماملد-2
حرفبعدفيهجاءماوهو:تعريفه

وقفاا و وصالا ثابتأصليسكوناملد
بعدهامبمدغماا سكونهوكانحرفيف

.مشدداا 
يمْ ) م لـا: أمثلته ,  ألف الْم م 

صمال,مرلـا

مسط

ني عليها وال تغاليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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من أنواع المد الفرعي 

مدود سببها الهمزة 

مد البدل -مد المنفصل–مد متصل )المدود التي سببها الهمزة هي 

المد المنفصلالمد المتصل
المد البدل

هو أن يأتي بعد حرف  المد همز 

.متصل به في كلمة واحدة 

اتفق العلماء على وجوب : حكمة

اذا كانت الهمزة 5أو 4بمقدار مدة 

أو اذا كانت متطرفة في متوسطة 

في حال حركات 6ويمد حالة الوصل 

.عند الوقف متطرفةكانت الهمزة 

:مثال 

(اءدع)َكةُ﴾ئ  ﴿اْلَمالَ 

لماذا سمي متصالً ؟

سبب مده وهو الهمزة إلتصال

بحرف المد في كلمة واحدة

هو أن يأتي بعد حرف المد همزة 

أي أن,منفصلة عنه في كلمة أخرى 

يكون حرف المد في أخر الكلمة 

.والهمزة في بداية الكلمة الثانية 

:مثاله

(نؤمن وا أوقال( )لنزاأبم)

يجوز القصر فيه بمده : حكمه

حركات 4حركتان والتوسط بده 

.  حركات 5والمد بمده 

لماذا سمي منفصالً؟

.النفصال الهمزة عن حرف المد 

هو أن تأتي الهمزة قبل حرف المد في 

كلمة واحدة وليس بعده همزة وال سكون

.

ً : حكمه جواز مده وقصره إال أن حفصا

.قطفحركتين ليس فيه إال القصر بمده 

:مثاله 

(تواأو( )ماناإي( )من الرسولءا)

لماذا سمي بدالً؟ 

الن حرف المد فيه أبدل من الهمزة 

.الساكنة غالباً 

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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من أنواع المد الفرعي 

مدود سببها السكون 

المد 

المد الالزمالعارض للسكون

تعريفه 

هو أن يقع بعد حرف المد سكون 

.عارض ألجل الوقف 

:حكمه

يجوز قصره ومده ومقداره ,الجواز 

2 ,6,4

لماذا سمي عارضا؟

ألنه,العتراض السكون ألجل الوقف 

.لو وصل لصار مداً طبيعياً 

:  مثاله

(يالَوَرت  ل  اْلُقْرآَن تَْرت  )

(ْبَصار  َفاْعتَب ُروا يَا أُْول ي األَ )
ويلحق به مد اللين ويعامل معاملته

:ومثاله
(يهْ إل-يْه عل-ومْ ي-وفْ خ)

:تعريفه 

هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن والسكون 

.فيه الزم له وصالً ووقفاً في كلمة واحدة 

:حكمه 

.حركات 6لزم مده مداً متساوياً بمقدار 

لماذا سمي الزماً؟

لزوم سببه , من غير تفاوت حركات 6للزوم مده 

.وهو السكون وصالً ووقفاً 

:مثاله

(.سمط( )عسق( )ق( )هاخالص)

:ومن أقسامه 
–حرفي مخفف –كلمي مثقل –كلمي مخفف )

(حرفي مثقل 

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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ألقاب المدود

مد الفرقمد التعظيممد العوضمد التمكينمد الصلة 

عند صلة هاء يكون

بها الضمير التي يكنى

عن المفرد الغائب 

.نالواقعة بين متحركي

:نوينقسم الى  قسمي

:مد صلة صغرى
يكون عند وقوع 

هاء الضمير بين 

متحركين الثاني 

منهما غير الهمز 

:  مثل

حَّ يُوَق شُ َوَمْن }
ه   ُ َنْفس  ُم ولَئ َك هُ فَأ

{اْلُمْفل ُحونَ 

:مد صلة كبرى

يكون عند وقوع 

هاء الضمير بين 

متحركين وبشرط

أن يكن الحرف 

:الثاني همزة مثل 

( ُ ر  ندَهُ َأجْ ع  َواَّللَّ
يم   (َعظ 

مدة لطيفة هو

مقدارها حركتان 

اً بها وجوبيوتى

للفصل بين 

أو الواوين

:  الياءين مثال 

(لُواآَمنُوا َوَعم  )
(  في يومين)

وبعضهم قال 

هو كل ياءين

أولهما مشددة 

مكسورة 

نة والثانية ساك

: مثال.

(ُحي  يتُمْ )

الوقف يكون عند

على التنوين 

: المنصوب نحو 

وَن َوال يُْظَلمُ )
(َنق يًرا

دُوَن َواَل يَج  )
(يًصاَعْنَها َمح  

فيقرأ ألفاً بمد

حركتين عوضاً 

عن التنوين

من هوسبب

أسباب المد 

الفرعي عند من

ل يقصر المنفص

لهذا المعنى 

ا ويقال له ايض.

مد مبالغة  

وسمي مبالغة 

ألنه طلب 

في للمبالغة في ن

األلوهية عما 

سوى هللا تعالى

:مثال 

( ُهوَ اَل إ َلَه إ الَّ )

هو عبارة عن 

األلف التي تؤتى

بها بدالً من همزة

الوصل حالة 

اإلبدال بالمد 

:الطويل مثل 

(ءآلذكرين)

(ءآهلل)

(ءآألن)

ق وسمي بذلك للفر

اإلستفهامبين 

.والخبر 

مراتب المدود الخمس

تنبيهات 
اذا اجتمع سببان من أسباب 

المد أحدهما قوي واآلخر 

ضعيف عمل بالقوي وألغي 

.الضعيف 

اذا اجتمع مدان من نوع واحد 

جب كمنفصلين أو متصلين في

التسوية بينهما 

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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مهزتا الوصل والقطع وحكمهما

:تعريفها
لنطق هي اليت يُتوصل هبا إىل ا

وتثبت يف, باحلرف الساكن
.االبتداء وتسقط يف الوصل

:أحواهلا
ل مهزة الوصل تكون يف األفعا

,  واألمساء واحلروف
وال تكون إال متحركة يف أول 

.الكلمة املبتدأ هبا :يف اخلماسي
ابتلي

:يف السداسي
استسقى

:يف الثالثي
اتل

:يف اخلماسي
انطلقوا

:يف السداسي
استأجره

لمهزة الوصل يف األفعا

األمراملاضي

سب ختتلف حركة اهلمزة عند االبتداء حب: مالحظة
ت فإن كان مضموماا قرئ, احلرف الثالث من الكلمة

إن كان و , (ابُتلي, اتلُ , ادعا : )مثل, اهلمزة بالضم
,  باذه  : )مثل, مفتوحاا أو مكسورا قرئت بالكسر

(.اضِرب

:ييف اخلماس
افرتاء

يف 
:السداسي
استغفار

( ماس, اثنني, امرؤ, ابنة, ابن)
ويف, وهذه واردة يف القرآن

,  ابنم, است: )غري القرآن
(.امي

اءمهزة الوصل يف األمس

مساعيةقياسية

وفمهزة الوصل يف احلر 

كرمي يف مهزة الوصل يف احلروف توجد يف القرآن ال
االبتداء وتنطق اهلمزة مفتوحة عند, التعريف( ال)

:مثل, هبا مطلقاا 
(األرض, الشمس, اليت, الذي)

:تعريفها
تداء هي اهلمزة اليت تثبت يف االب

.والوصل واخلط
:سبب تسميتها هبمزة القطع

حلروف مسيت هبذا ألهنا تقطع بعض ا
.عن بعض عند النطق هبا

:أحواهلا
فيما , وفتأيت يف األمساء واألفعال واحلر 

عدا ما ذُكر ِمن أقسام مهزة الوصل

همزة الوصل

همزة القطع

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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رالصف الحادي عش
القُرآنـاأَْكـرِْم بقـوٍم أَْكرَُمـوا  

واألَْبـَدانـاَوَهبُـوا لَـُه األرواَح  
قد اختـاَر اإللـُه قـلوَبُهـمْ .. قوم  

لَِتِصيَر ِمْن َغْرِس الُهـدى ُبْستـَانـا
بيَن ِشفـَاِهِهمْ .. زُرَِعْت ُحروُف النورِ 

فََتَضوََّعْت ِمْسكـاً َيِفيـُض َبيَـانَـا
رَفَُعوا ِكتاَب هللِا فـوَق رُؤوِسِهـمْ 

َفَكانـا... لَِيُكوَن ُنوراً في الظـالمِ 
ُسبحاَن َمْن َوَهَب األُجوَر ألْهِلَهـا

اإلنسانـاَوَهدى القـُُلوَب َوَعلَـَّم  
(مصطفى الجزار)

عليها وال تغني عن الكتاب المدرسي اليعتمد
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مخارج الحروف وعددها

محل الخروج : المخرج لغة 

هو محل خروج الحرف وتميزه عن غيره: المخرج اصطالحاً 

:فائدة المخرج 

بمثابة الموازين

ر نعرف بها مقادي

ها االشياء فنميز

عن غيرها 

الطريقة الصحية لمعرفة اي مخرج هي ادخال 

ال مثتشديدةحرف محترك وتسكين الحرف أو 

أْخ  /أْب 

:عدد المخارج

وتخرج من خمسة أعضاء

(اللسان_الخيشوم_الشفتان_الحلق_الجوف )

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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ا ال يعتمد عليه

وال تغني عن 

الكتاب 

المدرسي

ا لهالضدالصفات التي 

القلقلة

حروف

.   التحرك واالضطراب : القلقلة لغة 

ى يسمع اضطراب يحدث في مخرج الحرف عند النطق به ساكناً حت: القلقلة اصطالحاً 

.له نبرة قوية

مراتب 
ةالقلقل

قلقلة كربى
قلقلة  صغرى

ء تكون القلقلة الكبرى اذا جا

أحد حروفها ساكناً في أخر 

الكلمة حالة الوقف عليها 

مشدداً أو مخففاً 

(ْد قل هو هللا أحـ: )مثل 

ي تكون القلقلة الصغرى ف

وسط الكلمة في الحرف 

ه الساكن غير الموقوف علي

.

(معونطـأفتـ: )مثل 
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خص ضغط قظ

مراتب التفخيم

المفتوح 

وبعده ألف 

المفتوح 

وليس بعده 

ألف

المضموم

الساكن

المكسور

من قوله تعالى( طائف )مثال 

(فطاف عليها طائف من ربك)

من قوله تعالى( غيرً )مثال 

(غير المغضوب عليهم)

من قوله تعالى( وضربت)مثال 

(وضربت عليهم الذلة )

من قوله تعالى( فاصبر)مثال 

(فاصبر كما صبر أولوا العزم)

من قوله تعالى ( ختمه)مثال 

(ختمه مسك )

فهما التفخيم والترقيق وحرو

الفخيم
هو التعظيم والتبجيل لغه

المخرج بيجعلةهو تسمين الصوت عند النطق به حتى يمتلئ الفم بصداه أي : اصطالحاً 

.سمينا وبالصفقة قوياً وضده الترقيق 

الترقيق 
.لغة هو التنحيف والتنحيل 

بالمخرج الفم بصداه أي يجعلهفاليمتلئتنحيف صوت الحرف عند  النطق به : اصطالحاً  

 ً نحيفاً وفي الصفة ضعيفا

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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حاالت ترقيق الراء

اذا جاءت الراء 

مكسورة  سواء 

كسر أصلي أم 

عارض مثل 

ة الكسرة االصلي

:مثال 

االصلية

هَ ) َوَلْو َكر 
كُو (نَ اْلُمْشر 
عارضة 

ر  النَّ ) (اسَ َوَأنذ 

اذا جاءت الراء 

ساكنة بعد كسر 

أصلي متصل في 

كلمة واحدة وليس 

بعدها حرف استعالء

:مثال 

ْرَعْونَ ف  إ لَى  اْذَهَب )
(َطغَى  إ نَّهُ 

ثُ ) يَن يَر  وَن الَّذ 
ْم ف يَهاهُ اْلف ْردَْوسَ 

(َخال دُوَن 

اذا جاءت  الراء 

ناً ساكنة متطرفة سكو

عارضاً بعد كسر 

متصل فيها أو 

ن منفصل عنها بساك

مستفل غير الياء

:مثال 

نَْحُن أَْم يَقُولُونَ )

يع  م نتَص   (ر  َجم 

ْئتُ مَ ُموَسى  َقاَل ) م ا ج 
(ب ه  الس  ْحرُ 

اذا جاءت الراء 

ساكنة متطرفة 

 ً سكوناً أصليا

مسبوقة بكسر 

أصلي  

:مثال

ي هُ َأن   َفدََعا َربَّ )
(  رْ انتَص  فَ َمْغُلوب  

اْبرً َفاْصب ْر صَ ) 
يال  (َجم 

اذا جاءت الراء 

ساكنة متطرفة 

سكوناً عارضاً 

بعد ياء مدية أو 

.لينة

:مثال

كُل   َعَلى  َوهَُو )
ي (ر  َشْيٍء َقد 

ى  ْقوَ التَّ َول بَاُس )
ل كَ 

(ر  َخيْ َذ 

اذا قرئت عند 

.الوقف بالروم 

:مثال 

(ر  ْلَقمَ َكالَّ َوا) 

تقرأ فانها

بالروم في حال

الوصل

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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حاالت تفخيم الراء

:حاالت جيوز فيها التفخيم والرتقيق هي

(ف ْرقٍ ) : اذا جاءت الراء ساكنة وقبلها كسر ويعدها حرف استعالء في كلمتها مثال_1

مسبوق بحرف استعالءساكناذا جاءت الراء ساكنة في أخر الكلمة وسبقها حرف _ 2

ْصرَ ): مكسور مثال (اْلق ْطر  ( .)م  

.( يسرْ ( )نذرْ ),( أن أسرُ ), ( فاسر)في كلمات _3

إذا جاءت مفتوحة 

واء فإنها تفخم مطلقاً س

كانت أول الكلمة أو 

وسطها أو آخرها 

:مثال

(ْيكُمَّللَّ  إ لَ إ ن  ي َرسُولُ ا)
َرى  اْفتَ مَّن  َوَمْن َأْظَلمُ م  )

(َعَلى اَّللَّ  
(ْندَ اَّللَّ  ع  َكبَُر َمْقتًا) 

إذا جاءت مضمومة 

واء فإنها تفخم مطلقاً س

كانت في أول الكلمة أو

:مثال أوآخرهاوسطها 

ى اَّللَّ  إ لَ ثُمَّ ُرد وا)

(َمْواَلهُمُ 

( ُفُرونَ َود وا َلْو تَكْ )

(َّللَّ  َنْحُن َأنَصاُر ا)

إذا جاءت الراء ساكنة 

وقبلها فتح أو ضم 

:غير الياء مثالأوسكون

ه ْم َطْيًراَوَأْرسََل َعَليْ )
( أَبَاب يَل 

اُغوت  َفَمْن يَْكُفرْ ﴿  (ب الطَّ

َنا) (اأَلْبَرار  َمعَ َوتََوفَّ

إذا جاءت الراء ساكنة 

وقبلها كسر عارض 

متصل بها أو منفصل

:عنها مثال

ع ي) َرب  ك  إ لَىاْرج 
يًَة َمرْ  يَّةً َراض  (ض 

(اْرتَابُوا أَم  )

(مْ إ ن  اْرتَْبتُ ) 

إذا جاءت الراء ساكنة 

وقبلها كسر أصلي 

وبعدها حرف استعالء 

:مفتوح مثال 

ْرصَ إ نَّ َربََّك لَ )  (اد  ب اْلم 

إذا جاءت ساكنة 

كوناً سكوناَ أصلياً أو س

ها عارضاً للوقف وقبل

فتح أو ضم أو سكون

:مثل

ْجَر َفاهْ ) (ُجرْ َوالزَّ

َناهُ ٍء َخَلقْ إ نَّا كُلَّ َشيْ ) 
(ب قَدٍَر 

ة  ف ي لَْيلَ اهُ إ نَّا َأْنَزْلنَ )

(اْلقَْدر  

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 

WWW.KweduFiles.Com



يمحكم المتماثلين في القرآن الكر

المفهوم

ان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجاً وصفة سواء أكان الحرف

ُهمُ )في كلمة مثال  ـ  يم  )ل أو في كلمتين مثا(تَتََوفَّ ح  (َمال ك  . الرَّ

الحرف األول ساكناً 

.والثاني متحرك 

الحرف األول متحرك 

 ً والثاني ساكنا

الحرفان متحركين سواء

في كلمة أو كلمتين 

ب ب  عََصاكَ ): مثال  (  اْضر 

سمي صغيراً لسكون األول وتحرك 

ادغامةالثاني فيسهل 

:حكمه االدغام إال في حالتين 

اذا كان االول حرف مد فحكمه _ 1

ادغامةاالظهار الن إظهاره أخف من 

(يَْومٍ ف ي )مثال 

يَن ) ال َحات  ُلواَآَمُنوا َوَعم  إ الَّ الَّذ  (الصَّ

هاء السكت وحكمه جواز اإلدغام _2

(َهَلكَ . َمال يَهْ )وجواز اإلظهار مثال 

وهكذا يكون التماثل الصغير حكمة 

اإلدغام في جميع الحروف اال في 

.حروف المد وهاء السكت 

َككُمْ : )مثال  يم  َمل ك  الرَّ ( . )َمَناس  (ح 

:اال في كلمتين حكمهم اإلظهار 

:لها وجهان( تَْأَمنَّا)كلمة _ 1

اإلدغام مع اإلشمام  .-أ
الروم في النون األولى-ب

: ( َمكَّن  ي)كلمة _2
حكمها االدغام 

ين سمي كبيراً الن الحرفين فيه متحرك
يكون العمل فيه أكثر يدغمةوعند من 

.وقيل لكثرة وقوعه في القرآن الكريم

(  ُنونٍ َممْ ), ( َما َننسَخْ : )مثال 

.حكمه وجوب اإلظهار 

غير وسمي مطلقاً لعدم تقيده بص
.وال كبير 

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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ربا هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجاً وصفة أو تقا

ً أوتقاربامخرجاً ال صفة  صفة ال مخرجا

المفهوم

الكريم حكم المتقاربين والمتجانسين في القرآن

(المتقاربين)

  (َكذَّبَْت َثُمودُ )تقاربا مخرجاً وصفة مثل

 ًن ينَ )مثل الصفةتقاربا مخرجا (  َعدَدَ س 

 (يَْلتَق ْطهُ ) مثل المخرجتقاربا صفة

(عَ َقْد سَم  ), ( َزيَّنَ َوإ ْذ ): مثال 
االظهارحكمه 

(  َوُقْل َرب   )مثال (ر+ل)إال في 

اإلدغام  ها فحكم( َأَلْم َنْخُلْقكُمْ )( ك+ق. )

.الكامل 

.بشرط أن يكون األول ساكن واالخر متحرك 

(  ُلْقكُمْ َأَلْم َنخْ )في  اإلدغام الناقص ويجوز 

صفة االستعالء     بابقاءعند ابن الجزري 

.والغاء القلقة

:  مثال 

ْن َفْوق كُمْ )( ك+ق) (م 

ن ينَ )( س+د) (َعدَدَ س 

(مٍ َقدٍَر مَّْعُلو)( د+ق)

حكمه وجوب االظهار

:مثال 

(نُفسَكُمْ َعَلْيكُْم أَ )(  ي+ل)

(ُنونَ َوال يَْستَثْ )( ث+ت)

حكمه وجوب االظهار 

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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حكم المتقاربين والمتجانسين في القرآن الكريم

(المتجانسان)

و هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجاً واختلفا صفة سواء كان في كلمة نح

(همت طائفة)وحدة أو كلمتين نحو ( أموال )

حكمه االظهار 

: ا فيجب االدغام فيهالتاليهإال في المواضع 

(َقْد تَبَيَّنَ )( ت+د)▪

َ َفَلمَّا َأْثَقَلْت دَعَ )( د+ت)▪ (  َوا اَّللَّ

(إ ْذ َهمَّْت َطائ َفتَان  )( ط+ت)▪

(  بَسَطتَ َلئ ن( )َفَقاَل َأَحطتُ ( )ت+ط)▪

(إ ْذ َظَلْمتُمْ )( ظ+ذ)▪
ل كَ  ۚيَْلَهث)( ذ+ث)▪

(  ذَّ 

(اْرَكب مَّعََنا)( م+ب)▪

:حكمه اإلظهار مثال 

ال َحات  ) (ط+ت( )طُوبَى  الصَّ

( ك+ت( )َفَأْنَذْرتُكُمْ )

:  حكمه االظهار مثال 

(م+هـ(  )َأْنُفسَُهمْ )

(ط+ت( )َأَفتَْطَمعُونَ )

.المتباعدين حكمهما اإلظهار في أقسامه الثالثة

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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رالصف الثاني عش

ول هللا  قـال رس: عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها قـالت
, كرام البررةالماهر بالقرآن مع السفرة ال: ) صلى هللا عليه وسلم

( جران  والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أ 
.رواه البخاري ومسلم
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الوقف والسكت 

والقطع 

لى قطع القراءة رأساً وال يكون إال ع: القطع

فانصرنا)مثل الوقف على . رؤوس اآليات

(.  أحدولم يكن له كفواً ( )الكافرينعلى القوم 
وصل أخر سورة االنفال بأول-1

.  براءة بدون بسملة

( عليم )السكت على كلمة -2

رة بمقدار حركتين ثم وصلها بسو

.براءة

من القطع بينهما بتنفس ولكن-3

.  غير بسملة

عند وصل سورة االنفال 

ة بسورة براءة فهنالك ثالث

:  أوجه

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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أقسام الوقف

اختياري
اضطراري

انتظـاري

اختيـاري

اختياريانتظارياضطرارياختياري

التعريف

هووأ  ي ف ووق ال ووار  ع ووى 

م ك مة  أ حرق لبفواي الحكو

مي حفو  الحو ق أابثبوات

ة أسمي اختفاري ألنو  جاابو

.  معي سؤال  أ تع فم متع 

اء هأ ما فعرض ل  ار   ثنو

ال وووووراءع موووووي عطووووواس  أ 

ضووووووفق  أ عاوووووو  بسووووووبب 

.  نسفاي  أ بكاء

فاء هوأ  ي ف وق ب  ود اسووتف

 أاووو  الخوووالق فوووي ك موووة 

ر خوواص ل  وواء لف وور  بوو كث)

(.  مي رأافة

هووأ  ي ف ووق ال ووار  ع ووى 

الك موووة باختفوووار دأي عووو ر

.   أ جاابة عي سؤال

اأا  الأققاأا  الأققاأا  الأققالحكم
اأا  الأقق جب ج ا  أهم 

.معنى غفر المعنى المراد

مثال
األفد \األفدي

امر ع\امر ت 

أقسام الوقف

االختياري 
تام كافٍ  حسن قبيح

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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أقسام الوقف

االختياري 
تام

هو ما تم في معناه ولم

ظاً يتعلق بما بعده ال لف

وال معنى

حكمه
ما يحسن الوقف عليه واالبتداء ب

بعده والوقف عليه اولى من 

اد الوصل  اال اذا أدى الوصل لفس

المعنى  

د  سُْبَحانَهُ : ] قال تعالى ُ إ لَه  َواح  ف ي أَْن يَكُوَن لَهُ َولَد  مـ لَهُ َماإ نََّما اَّللَّ

[ .171:النساء[ ]السََّمَوات  َوَما ف ي األْرض  

زَّ : ]قال تعالى يعًاَوال يَْحُزْنَك قَْولُُهْم مـ إ نَّ اْلع  َّ  َجم  [65:يونس[ ]ةَ َّلل 

ُ فَْستَِافُب الَِّ فَي فَْسَمعُأَي َأاانما[: قال تعالى   ثُمَّ ِجلَْفِ  ْلَمْأتَى فَْبعَثُُهُم اّللَّ

(36(  )فُْرَاعُأيَ 

الوقف الالزم

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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تاء التأنيث المفتوحة والمربوطة

في القرآن الكريم 

هاء التأنيث هي تاء من بنية االسم المفرد مثل 

 
ۚ
ن عَْمةَ -َوَرۡحَمًة

لكن جاءت كلمات في القران الكريم مخالفة لذلك 

مكتوبة بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالتاء 

.المفتوحة كرسمها بالمصحف 

تَ ن عْمَ 

يَ  تُ َكل مَ ت  َمۡعص 

َت اْبنَ 
تَ َلْعنَ 

تُ َجنَّ 

تَ ف ْطرَ  تُ ُقرَّ 

ت  َرْحمَ 
تُ اْمَرأَ 

تَ سُنَّ 
تَ َشَجرَ 

تُ بَق يَّ 

ند كلمات يوقف عليها بالتاء المفتوحة ع

حفص من غير خالف

تَ 
يَواَلتَ -ٱللَّ  َمْرَضات  –َن ح 
َأبَت  يَ   -َهۡيَهاتَ -َذات –

ي كلمات بالتاء المفتوحة مختلف ف

قراءتها بين اإلفراد والجمع 

َلت   َم  تُ -ج  ت  ٱۡلغُرُ -َكل َمُت -َءايَ 
-َمَرٍت ثَ -بَي  نَٖت -فَ 
بَت   َغيَ 

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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الحذف واإلثبات لحروف المد 

:احلذف
قاا نطاحلرفذاتإثباتعدمهو
.رمساا ثبوتهمع

:اإلثبات
.نطقاا احلرفإثباتهو

ف يكون احلذف واإلثبات يف ثالثة أحرف من احلرو 
الياء, الواو, األلف هي, اهلجائية

يفإماةالثالثاحلروفمنحرفأليواإلثباتاحلذفيقع
.الكلمةآخريفعليهاالوقفحالةأو,الوصلحالة

ن فإنها كل ألف حذفت في الوصل للتخلص من التقاء الساكني

ُ )(َوَأَنا اْختَْرتُكَ ): مثل, ثابتة رسماً ووقفاً  (إ نَّن ي َأَنا اَّللَّ
:وهي, فاا ويستثىن من ذلك ثالثة مواضع ُحذفت منها األلف رمسا ووق

(  َ فُّهَا الثََّ اليِ )_1

(َ فُّ َ اْلُمْؤِمنُأيَ )-2
(السَّاِحرُ  َفُّ َ )-3

.عاا للرسمفإذا ما اضطر القارئ للوقف على شيء منها وقف باحلذف تب
لَ )كلمة  ن  )و( ساََلس  لها وجهان ( ءاتى 

لَ )فتحذف األلف يف : احلذف _1 ن  )اء والي( ساََلس  ( ءاتى 

لَ )فتثبت األلف يف : االثبات _ 2 ن  )الياء و( ساََلس  (  ءاتى 

:لمات اآلتيةتثبت األلف وقفاا وحتذف وصالا يف الك

وتحذف تحذف األلف وصالً وتثبت وقفاً في األولى

ً األلف وصالً ووقفاً في الثانية ولو أنها ثاب تة رسما

سماً ألفها محذوفة وصالً ووقفاَ ولو انها ثابتة ر

:تانحالوله
:الرسميفثابتةتكونأن-1

إذاإالوالوصلالوقفحاليففتثبت
لئالفتحذفوصلمهزةبعدهاجاء

.ساكنانيلتقي
ي الصَّاَلة  ) (َواْلُمق يم 

ي ) (اْلقُْربَى  َول ذ 
:الرسممنحتذفأن-2

الا وصاحلالةهذهيفالياءفتحذف
.ووقفاا 
:مثاله

هوواإلثباتاحلذفحروفمنالثالثاحلرف
:حاالنوله,الواو

:الرسميفثابتةتكونأن-1
اءجإذاإالوالوصلالوقفحاليففتثبت
.اكنانسيلتقيلئالفتحذفوصلمهزةبعدها
:مثاله

:الرسممنتحذفأن-2

.اً ووقفوصالً الحالةهذهفيالواوفتحذف

:مثاله

:واحدواسمأفعالأربعةفيوقعتوقد

تاب عليها وال تغني عن الكاليعتمد

المدرسي 

WWW.KweduFiles.Com



المــ ج

التقفجواز الوقف   الزم الوقف    

مصطلحات الوقف والوصل 

س

ل الوصل أفض, تعني صل 

وان كان الوقف من الوقف

جائز غير ممنوع 

ل الوقف أفض,تعني قف

من الوصل وإن كان 

جائزأالوصل 

,  تعني تعانق الوقف

فس تدل على الوقف لحظة قصيرة جداً بحبس الن
قبل النطق بما بعدها

عالمات 
السكون

تدل على 
اد سكونه المعت

يدل على قلب
النون ميماً 
ساكنة 

عدم وضع عالمة السكون فوق 
تشديدالحرفالحرف الساكن مع 

ي التالي يدل على ادغام االول بالثان
إدغاما كامال مثال 

آئ َفة  ) (َقاَلت طَّ

عدم وضع سكون فوق 
الحرف الساكن مع عدم 
تشديد الحرف التالي 
يدل على إخفاء االول 
عند الثاني مثال 

ن تَْحت َها) (م 

من مصطلحات الضبط والوقف 

تدل على مده مداً 

زائداً 

تدل على زيادة 

هذا الحرف

العالمة فوق االلف يدلهذةوضع 

على عدم نطق  االلف اذا وصلتها 

بما بعدها  اما في حالة الوقف 

فيجب النطق بها

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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السجدة

الحروف الصغيرة

 ً يجب النطق بها دائما

سواء كانت مكان حرف 

محذوف أو فوق حرف بدل 

.أو بعد كلمة 

الا ء

2

الح ب 

2

ربع الح ب

22

ن ق الح ب 

22

ثالث ربع الحزب 

22

ابتداء ثالثة أرباع 

الحزب

ابتداء نصف الحزب

ابتداء ربع الحزب

ابتداء الحزب

ابتداء الجزء

نهاية آية 

للتنوين بالضم أو الكسر قاعدة عامة هي

بما ويقلب سكوناً إذا لم يوصل, أنه يبطل 

لوقف أما الفتح فإنه يقلب ألفاً عند ا, بعده 

عليه مالم يكون منتهي بتاء مربوطة 

يدل على إظهار التنوين المعتاد 

نوين وضع ميم صغيرة بدل حركة التنوين تدل على قلب الت

 ً ميما

مثل إغامهحركتين تنوين مع تشديد الحرف التالي تدل على 

يٗماَغُفوٗرا) ح  (رَّ

فاء حركتين تنوين مع عدم تشديد الحرف التالي تدل على االخ

َهاب  ثَاق ب  )مثال  (ش 

عالمات التنوين

من مصطلحات الضبط 

2والوقف 

عليها وال تغنياليعتمد

عن الكتاب المدرسي 
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لها قراءة خاصة عند حفص

طُ ُص  َويَبۡ 
____

 طَ ص ۡ بَ 
 
ٗة

رُ ص َ ٱۡلمُ  نَ وۡيط 

رٍ ْيط  صَ ب مُ 

كيف تقرأ ؟

اهَ ى  ر  َمجۡ  اإلمالة

انَّ َم  تَأۡ  بالروم أو

اَهانً مُ ه  ف ياالشمام
هُ ن يَسى  أَنَوَما  

____

َ هُ َعَليْ  اَّللَّ

كالهما بضم 

هاء الضمير

إشباع هاء 

الضمير

عْق  ضَ 
____

اْعف  ضَ 
د الضابقتحكالهما يقرأ 

االيةوضمها في 

سْ اب ْئسَ  مُ ال 

يجوز في 

الهمزة االولى 

االثبات 

والحذف عند 

بها البء

اختباراً 

ي   ۡعجَ ا  ءَ  م 

ة بتسهيل الهمز

ا الثانية بينه

وبين األلف

يد  اأْلَيْ 
اثبات الياء 

اً وصالً ووقف

جمع يدالنها

يج  نُ ۨ

د  اأْلَيْ 
بدون ياء 

مفردالنها

تقرأ 

نُنجي

الكتابعنوالتغنيعليها  اليعتمد
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حمد  
ب
م 

اللهت 
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