


  

  ٥ويداخلالصة من أحكام التج

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا الذي جعلنا من أمة القرآن الكرمي، ويسر لنا حفظـه  

َوَرتِّـلِ  : وتالوته، والصالة والسالم على من نزل عليه قوله تعاىل
  :أما بعد الْقُْرَآنَ َتْرِتيلًا

فهذه خالصة ألهم أحكام التجويد، على رواية حفص عـن  
ل راغب يف االستزادة مـن هـذا   عاصم بن أيب النجود، أقدمها لك

العلم لالستعانة به على تالوة كتاب اهللا تعاىل، وفق القواعد الـيت  
، وقـد  ضبطها علماء هذا الفن املأخوذة من هدي املصـطفى  

  .أوجزت هذه اخلالصة ليسهل اإلطالع عليها، واستذكارها
أسأل اهللا تعاىل أن ينفع هبا كل قارئ، وأن يوفقنا مجيًعـا إىل  

  .ة كتابه حق التالوةتالو



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ٦  

  مقدمات مهمة
  .التحسني: تعريف التجويد يف اللغة -أ

إخراج كل حرف من خمرجه مع إعطائه حقه : ويف االصطالح
  .ومستحقه

، ...)صفاته الذاتية الالزمة له كاجلهر والشـدة : حق احلرف(
صفاته العرضية اليت تنشأ عن الصفات الذاتيـة  : ومستحق احلرف(

  ..).قكالتفخيم والترقي
  :حكمه -ب

  :على قسمني: والعمل به. فرض كفاية: العلم به
وهو ما يتوقف عليه صحة النطق بـاحلرف،  : فرض عني -١

  .فاإلخالل به يغري مبىن الكلمة أو يفسد معناها
وهو ما يتعلق باملهارة يف إتقان النطـق الصـحيح،   : سنة -٢

دير وذلك ببلوغ الغاية يف حتقيق الصفات واألحكام، وضبط مقـا 
املدود ضبطًا دقيقًا ومراعاة املعاين اخلفية يف الوقوف فإن ذلـك ال  

  .يدركه إال املهرة
ويرى مجاهري القراء وجوب العمل بالتجويد مطلقًا أخذًا بعموم 

  :النصوص اآلتية
  ].٤: املزمل[ َوَرتِّلِ الْقُْرَآنَ َتْرِتيلًا: قال اهللا تعاىل
 ُم الِْكَتاَب َيْتلُوَنُه َحـقَّ ِتلَاَوِتـهِ  الَِّذيَن َآَتْيَناُه: وقال تعاىل

  ].١٢١: البقرة[



  

  ٧ويداخلالصة من أحكام التج

رواه البخـاري  [ »من مل يتغن بالقرآن فليس منا«: وقال 
  )].٩/٦٨(الفتح 

  :قال ابن اجلزري
ــرآن آمث    واألخذ بالتجويـد حـتم الزم   ــود الق ــن مل جي  م
ــزال   ــه أن ــه اإلل ــه ب ــا وصــال   ألن ــه إلين  وهكــذا من

ــراءة    لــتالوةوهــو أيًضــا حليــة ا ــة األداء والقـ  وزينـ
 مــن صــفة هلــا ومســتحقها   وهو إعطاء احلـروف حقهـا  

  :مسائله -ج
قواعده وقضاياه الكلية اليت يتوصل هبـا إىل معرفـة أحكـام    

  .اجلزئيات
  :غايته -د

  .صون اللسان عن اللحن يف كالم اهللا تعاىل
  :فضل تالوة القرآن الكرمي -هـ
ِذيَن َيْتلُونَ ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ إِنَّ الَّ: قال تعاىل -١

* َوأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم ِسرا َوَعلَانَِيةً َيْرُجونَ ِتَجـاَرةً لَـْن َتُبـوَر    
   ِلُيَوفَِّيُهْم أُُجوَرُهْم َوَيزِيَدُهْم ِمْن فَْضـِلِه إِنَّـُه غَفُـوٌر َشـكُورٌ    

  ].٣٠، ٢٩: فاطر[
   »مـه ريكـم مـن تعلـم القـرآن وعل    خ«: قال  -٢

  )].٥٠٢٧، ح٩/٧٤(رواه البخاري [
 »ةمع السفرة الكرام الـربر  ناملاهر بالقرآ«: وقال  -٣



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ٨  

، جـامع األصـول   )٧٩٨(، ومسلم )١٣/٥١٨(رواه البخاري [
)٨/٥٠٣.[(  

  :آداب التالوة -و
  .اإلخالص يف تالوته -١
  .الطهارة -٢
  .سملة يف أوائل السورالتعوذ قبل الشروع يف التالوة والب -٣
  .اإلصغاء واإلنصات وحضور القلب واخلشوع والتدبر -٤
  .حتسني الصوت بالقرآن والترمن به والبكاء أو التباكي -٥
  .التخلق بأخالق القرآن الكرمي وعدم خمالفته -٦

  ).رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه(قال بعض السلف 
  :أركان القراءة الصحيحة -ز
  .ه من وجوه اللغة العربية ولو ضعيفًاموافقتها لوج -١
  .موافقتها للرسم العثماين ولو احتماالً -٢
  .صحة سندها عن النيب  -٣

  .فإذا اختل ركن من هذه األركان كانت القراءة شاذة
  :قال ابن اجلزري

 وكان للرسم احتمـاالً حيـوي     فكل مـا وافـق وجـه حنـو    
ــة األر    وصح إسـناًدا هـو القـرآن    ــذه الثالث ــانفه  ك



  

  ٩ويداخلالصة من أحكام التج

 شذوذه لـو أنـه يف السـبعة      وحيثما خيتـل ركـن أثبـت   

  :مراتب القراءة -ح
القراءة بتوءدة واطمئنان مع تدبر املعاين، وهي اليت : الترتيل -١

  .َوَرتِّلِ الْقُْرَآنَ َتْرِتيلًا: جاء هبا القرآن يف قوله تعاىل
  .مثل الترتيل إال أنه أكثر منه اطمئناًنا: التحقيق -٢
  .اإلسراع يف القراءة مع مراعاة األحكام: حلدرا -٣
  .مرتبة متوسطة بني الترتيل واحلدر: التدوير -٤
  :اللحن -ط
  :وينقسم إىل قسمني) وهو اخلطأ وامليل عن الصواب(
وهو خطأ يطرأ على األلفاظ فيخـل بعـرف   : حلن جلي -١

  ).أنعمت(القراءة، ويغري مبىن الكلمة كإبدال الطاء داال أو ضم تاء 
  .حرام يأمث القارئ بفعله: وحكمه

خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل بعرف القـراءة  : حلن خفي -٢
... وال يغري مبىن الكلمة كترك الغنة وقصر املمدود ومد القصـور 

  .وهكذا
الختصاص أهل هذا : ومسي خفًيا. مكروه، وقيل حمرم: حكمه

  .الفن يف معرفته
  :االستعاذة -ي

أعوذ باهللا من (وصيغتها املختارة مستحبة وقيل واجبة : حكمها



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ١٠  

  ).الشيطان الرجيم
  :أوجه االستعاذة مع البسملة عند أول السورة* 
  .قطع اجلميع -١
  .وصل اجلميع -٢
  .قطع األول ووصل الثاين بالثالث -٣
  .وصل األول بالثاين مع الوقوف عليه وقطع الثالث -٤

  :أوجه البسملة بني كل سورتني ما عدا التوبة
  .جلميعقطع ا -١
  .وصل اجلميع -٢
  .قطع األول ووصل الثاين بالثالث -٣
  .وميتنع وصل األول بالثاين وقطع الثالث -٤

  
  خمارج احلروف

  .حمل اخلروج: املخرج لغة -
  .حمل خروج احلرف ومتييزه عن غريه: اصطالًحا -
إذا أردت أن تعرف خمرج احلرف فسكنه أو شدده وأدخل  -

ركة فحيث انقطع الصـوت فهـو   عليه مهزة وصل حمركة بأي ح
  .خمرجه



  

  ١١ويداخلالصة من أحكام التج

  :املخارج العامة مخسة هي
  .اجلوف -أ

  .احللق -ب
  .اللسان -ج
  .الشفتان -د

  .اخليشوم -هـ
  .وعدد خمارج احلروف التفصيلية سبعة عشر خمرًجا

  :قال ابن اجلزري
 على الذي خيتاره مـن اختـرب     خمارج احلروف سـبعة عشـر  

  :وهي
  ).خل احللق والفماخلالء الواقع دا: (اجلوف -أ

األلف والياء (وفيه خمرج واحد وخيرج منه حروف املد الثالثة 
  .وتلقب باحلروف اجلوفية واملدية واهلوائية والعلة) والواو
  .وفيه ثالثة خمارج: احللق -ب
  ).هـ-أ(أقصى احللق  -١
  ).ح-ع(وسط احللق  -٢
  .وتلقب باحلروف احللقية). خ-غ(أدىن احللق  -٣
  :فيه عشرة خمارجو: اللسان -ج



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ١٢  

  ).ق(أقصى اللسان قريًبا من احللق  -١
  ).ك(أقصى اللسان قريًبا من الفم  -٢

  .ويلقبان باحلروف اللهوية نسبة إىل اللهاة
) الياء غـري املديـة   -ش -ج(وسط اللسان وخيرج منه  -٣

  .وتلقب باحلروف الشجرية
إحدى حافيت اللسان مع ما حياذيه من األضراس العليـا،   -٤
  .رج منه الضاد املعجمة، وهو أصعب احلروف خمرجاوخي

ما بني حافيت اللسان مًعا، بعد خمرج الضاد وما حياذيها من  -٥
  .اللثة أي حلمة األسنان العليا، وخترج منه الالم

طرف اللسان وما حياذيه من لثة األسنان العليا، حتت خمرج  -٦
  .الالم قليالً، خترج منه النون املظهرة

  .سان مع ظهره مما يلي رأسه، وخيرج منه الراءطرف الل -٧
  .باحلروف الذلقية) ن-ر-ل(وتلقب 

-د-ط(ظهر اللسان مع أصول الثنايا العليا، وخيرج منـه   -٨
  .وتلقب باحلروف النطعية) ت

-ذ-ظ(طرف اللسان مع رءوس الثنايا العليا، وخيرج منه  -٩
  .وتلقب باحلروف اللثوية) ث

األسنان مـع انفـراج قليـل،     طرف اللسان مع ما بني -١٠
  .وتلقب باحلروف األسلية والصفري) س-ز-ص(وخيرج منه 



  

  ١٣ويداخلالصة من أحكام التج

  :وفيهما خمرجان: الشفتان -د
بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، وخيرج منـه   -١

  ).ف(
  ).ب-م(من بني الشفتني بانطباق وخيرج : أ -٢
  ).و(ومن بني الشفتني بانفتاح خيرج  -ب

  .باحلروف الشفوية أو الشفهية) ف-و-ب-م(وتلقب 
  .الغنة: وفيه خمرج واحد وهو: اخليشوم -هـ
  :تنبيه هام* 

اتفق حرفا الظاء والضاد يف الصفات، باستثناء صفة االستطالة 
. والضاد حرف قوي فخم، والظاء إىل القوة أقرب. يف الضاد فقط

وأخطأ خطأ فاحًشا من جعل خمرجهمـا  . واختلفا خمرًجا كما سبق
ا، ومل مييز بينهما، وهذا اللحن يغري اللفظ واملعىن، وكالم اهللا واحًد

  .زه عن هذاـعز وجل ين
وما ذهب إليه ابن كثري رمحه اهللا تعاىل من اغتفـار اإلخـالل   
: بتحرير ما بني الضاد والظاء فقد قصره على من ال مييز ذلك مث قال

 ابن كـثري » وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فال أصل له«
  .، ومن األخطاء الشائعة قلب الضاد داالً مفخمة١/٣٠



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ١٤  

  صفات احلروف
  .ما قام بالشيء من املعاين كالبياض والسواد: الصفة لغة
كيفية ثابتة للحرف عند حصوله يف املخرج مـن  : واصطالًحا

  .جهر وشدة
  :سبع عشرة صفة، وتنقسم إىل قسمني: وعدد صفات احلروف

  :صفات هلا ضد_ أ
  ):مخس ضدهن مخس( وهي عشر صفات

وضـده اجلهـر   ) فحثه شخص سكت(اهلمس وحروفه  -١
  .وحروفه بقية احلروف

وضده االسـتفال  ) خص ضغط قظ(االستعالء وحروفه  -٢
  .وحروفه الباقي

وضـدها الرخـاوة   ) أجد قط بكـت (الشدة وحروفها  -٣
  .فهي حروف التوسط) لن عمر(وحروفها الباقي ما عدا 

وضـد االنفتـاح   ) ظ-ط-ض-ص(اإلطباق وحروفـه   -٤
  .وحروفه الباقي

وضده اإلصمات وحروفه ) فر من لب(اإلذالق وحروفه  -٥
  .الباقي

  :صفات ال ضد هلا -ب
  :وهي سبع صفات



  

  ١٥ويداخلالصة من أحكام التج

  ).ز-ص-س(الصفري  -١
  ).قطب جد(القلقلة  -٢
  .الساكنتان املفتوح ما قبلهما) ي-و(اللني  -٣
  ).ر-ل(االحنراف  -٤
  .صوت بالراء، أي عدم تكرار ال)ر(التكرير  -٥
  ).ش(التفشي  -٦
  ).ض(االستطالة  -٧

ومعرفة املخرج للحرف مبنزلة الوزن واملقدار ومعرفة الصـفة  
  .مبنزلة احملك واملعيار

  
  القلقلة

  .االضطراب: لغة
اضطراب الصوت عند النطق باحلرف، حىت يسمع : واصطالًحا

  .له نربة خفيفة حبيث ال تنقلب فيه إىل حركة ظاهرة
  ).طب جدق: (حروفها
أن تكون ساكنة، سواء كان السكون أصـلًيا مثـل   : شرطها

  ).الفلق: (أو عارًضا مثل) عبده(
  :مراتبها

أقواها عندما يكون احلرف ساكًنا موقوفًا عليـه مشـددا    -١



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ١٦  

  ).احلق: (مثل
  ).خالق: (الساكن املوقوف عليه غري املشدد مثل -٢
  .صغرىوهي القلقلة ال). خلقنا: (الساكن املوصول مثل -٣

قيل أهنا أقرب إىل الفتاح مطلقًا واألرجح أهنا تابعة ملا : كيفيتها
  .قبلها

  :قال السمنودي
ــة  ــد (قلقلـ ــب جـ ــت) قطـ      وقربـ

 للفــتح واألرجــح مــا قبــل اقتفــت        
ــت    ــف أت ــدى الوق ــث ل ــبرية حي      ك

ــف شــددت         ــد وق ــث عن ــرب حي  أك
  

  أحكام النون الساكنة والتنوين
  :اإلظهار احللقي -١
  .لبيانا: لغة

  .اصطالًحا إخراج كل حرف من خمرجه من غري غنة
  ).خ-غ-ح-ع-هـ-أ: (ستة وهي: حروفه

ــاُء ــٌني ح ــاٌء مث ع ــٌز فه ــاءُ     مه ــٌني خ ــان مث غ  مهملت

  ):٣: (خمارجه
  ).هـ-ا(أقصى احللق  -أ



  

  ١٧ويداخلالصة من أحكام التج

  ).ح-ع(وسط احللق  -ب
  ).خ-غ(أدىن احللق  -ج

  ).واسع عليم –منهم  –من عمل : (مثاله
  :اإلدغام -٢
  .اإلدخال: غةل

إدخال حرف ساكن يف حرف متحـرك، حبيـث   : اصطالًحا
  .يصريان حرفًا واحًدا مشدًدا من جنس الثاين

  ).يرمولن: (ستة: حروفه
  :قال صاحب التحفة

 يف يرملون عندهم قـد ثبتـت     والثــاِن إدغــاٌم بســتٍة أتــت

  :علله
  ).ن(التماثل مع  -١
  ).ي-و(التجانس مع  -٢
  .وقيل غري هذا). قيالبا(التقارب مع  -٣

  :أقسامه
  ):ناقص(إدغامه بغنة  -أ

  ).ينمو: (حروفه أربعة
) النـون (ذهاب احلـرف  : ومعىن ناقص). ومن يعمل: (مثاله



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ١٨  

  ).الغنة(وبقاء صفه 
  ):كامل(إدغام بغري غنة  -ب

  ).ر-ل: (حروفه اثنان
ذهاب احلـرف  : ومعىن كامل). مهزة ملزة –من رب : (مثاله

  .والصفة مجيًعا
  :ةفائد

شرط اإلدغام وقوعه يف كلمتني، أمـا إذا اجتمعـت النـون    
إظهـار  : (الساكنة وحرف اإلدغام يف كلمة واحدة فإن احلكـم 

لعدم تقيده حبلقي أو شفوي أو قمري، وذلـك يف أربـع   ) مطلق
وسببه لئال تلتـبس  ). الدنيا –بنيان  –قنوان  –صنوان : (كلمات

وسـببه  ) ن والقلم(و ) يس والقرآن(باملضاعف وكذلك احلكم يف 
  .مراعاة لالنفصال احلكمي

  :اإلقالب -٣
  .التحويل: لغة

  .قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خمفاة عند الباء: اصطالًحا
  ).ب: (حرفه
قرب خمرج امليم من حرف الباء وصعوبة اإلتيان بالغنـة  : علته
  .عند الباء
  ).مسيًعا بصًريا –من بعد : (مثاله



  

  ١٩ويداخلالصة من أحكام التج

  :قال اجلمزوري
ــاءِ  وال ــد البـ ــالُب عنـ ــث اإلقـ      ثالـ
 ميمــــا بغنــــة مــــع اإلخفــــاء    

  :اإلخفاء -٤
  .الستر: لغة

حالة متوسطة بني اإلظهار واإلدغـام مـن غـري    : اصطالًحا
  .تشديد، مع مراعاة الغنة

  :أوائل كلمات قول اجلمزوري: مخسة عشر وهي: حروفه
 دم طيبا زد يف تقى ضع ظاملـا   كم جاد شخص قد  صف ذا ثنا

  .توسط املخرج: علته
  :ثالث: مراتبه

  ).ت-د-ط(أعلى عند  -أ
  ).ك-ق(أدىن عند  -ب
  .أوسط عند الباقي -ج

  ).شيئًا قليالً –من سبيل  –من كان : (مثاله
  :فائدة

  :الفرق بني اإلدغام واإلخفاء
  .اإلدغام مشدد واإلخفاء غري مشدد -١



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ٢٠  

  .اإلدغام يكون يف احلرف واإلخفاء يكون عند احلرف -٢
اإلدغام ال يكون إال من كلمتني واإلخفاء يكون من كلمة  -٣

  .وكلمتني
  

  أحكام امليم الساكنة
  :اإلخفاء الشفوي -١

  ).هم بارزون –ترميهم حبجارة : (مثاله). ب: (حرفه
  :إدغام املثلني الصغري -٢

  ).هلم ما يشاءون –عليهم مؤصدة (مثاله ). م: (حرفه
  :اإلظهار الشفوي -٣

 –أم حسبتم : (مثاله: ة وهي ستة وعشرون حرفًاحروفه الباقي
  ).هم يف رمحة
  :ملحوظة

  :أشد ما يكون اإلظهار الشفوي وضوًحا عند حرفني مها
  ).عليهم وال الضالني: (الواو مثل -١
  :قال اجلمزوري). قم فأنذر –هم يف رمحة : (الفاء مثل -٢

     واحـــذر لـــدى واو وفـــا أن ختتفـــي
 لقرهبـــــا واالحتـــــاد فـــــاعرف    

  



  

  ٢١ويداخلالصة من أحكام التج

  الغنة
  .صوت لذيذ مركب يف جسم النون وامليم خيرج من اخليشوم

  :األحكام اليت تدخل فيها الغنة* 
  ).عم-أن: (امليم والنون املشددتان مثل -١
  ).من يعمل(اإلدغام بغنة  -٢
  ).ملن يشاء –هلم ما يشاءون (إدغام املثلني الصغري  -٣
  ).من بعد(اإلقالب  -٤
  ).هم حبجارةترمي(اإلخفاء الشفوي  -٥
  ).من كان(اإلخفاء احلقيقي  -٦

  :قال اجلمزوري
 وسم كالً حـرف غنـة بـدا      وغن ميًمـا مث نوًنـا شـددا   

  :مراتب الغنة
  .املشدد -١
  .املدغم -٢
  .املخفي -٣
  .الساكن املظهر -٤
  .املتحرك -٥

والظاهر من هذه املراتب يف حالة التشديد واإلدغام واإلخفـاء  



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ٢٢  

  .ار حركتنيهو كماهلا وتغن مبقد
  .أما يف الساكن املظهر واملتحرك ففيهما أصل الغنة فقط

  :قال السمنودي
ــا   وغُنَّ يف نـون ومـيم بادًيـا    ــا فأخفي ــددا فأدغم  إن ش
ــدرت ــا وق ــأظهرا فحرك  بألف ال فيهمـا كمـا ثبـت      ف

  :فائدة
  ).من سبيل: (ترقق الغنة إذا أتى بعدها حرف استفال مثل

  )من قبل: (استعالء مثل وتفخم إذا أتى بعدها حرف
  :وقال صاحب السلسبيل الشايف

ــا  ــة إن تاله ــم الغن  حروف االسـتعالء ال سـواها     وفخ

 –احلاقـة  : (بينما األلف يتبع ما قبله تفخيًما وترقيقًـا مثـل  
  ).القارعة

  :قال السمنودي
ــف.......  ــع األلـ  ما قبلها والعكس يف الغن ألـف    ويتبـ

  
  املتجانسان واملتباعداناملتماثالن واملتقاربان و

إذا التقى احلرفان لفظًا وخطا أو خطا فقط انقسما إىل أربعـة  
وكطل قسم ) متباعدين –متجانسني  –متقاربني  –مثلني : (أقسام

  .ينقسم إىل ثالثة أقسام



  

  ٢٣ويداخلالصة من أحكام التج

  :ومعناه حرفان احتدا خمرجا وصفة، وينقسم إىل: املثالن -١
لثاين متحركًا وهو أن يكون احلرف األول ساكنا وا: صغري -أ
  .اإلدغام: حكمه) اضرب بعصاك –أأمنتم من : (مثل

الرحيم  –فيه هدى : (كبري وهو أن يكونا متحركني مثل -ب
  .فله اإلدغام: اإلظهار ما عدا اإلمام السوسي: حكمه) مالك –

) شـققنا : (مطلق وهو حترك األول وسكون الثاين مثـل  -ج
  .اإلظهار: حكمه
أو خمرجـا ال  ) إذ زين(خمرجا وصفة  ما تقاربا: املتقاربان -٢
  ).إذ جاءكم(أو صفة ال خمرًجا ) قد مسع(صفة 
: وحكمه اإلظهار إال الالم والراء فتـدغم ) قد مسع: (صغري -أ

  ].لغري حفص) بل ران) [قل رب(
  ).عدد سنني(الكبري  -ب
  .اإلظهار: واحلكم يف املوضعني) عليك(واملطلق  -ج
  :ا واختلفا صفةما احتدا خمرج: املتجانسان -٣
قد : (وحكمه اإلظهار إال يف مواضع) مهت طائفة: (صغري -أ
 –يلهث ذلـك   –إذ ظلمتم  –مهت طائفة  –أثقلت دعوا  –تبني 

  ).اركب معنا
  ).الصاحلات طوىب(الكبري  -ب
  .ففي املوضعني اإلظهار) مبعوثني: (املطلق -ج



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ٢٤  

واحلكـم يف مجيـع   : ما تباعدا خمرجا وصفة: املتباعدان -٤
) وهـو احلـق   –فاكهون  –تليت عليهم . (أحواله الثالثة اإلظهار

  .وذكر هنا تتميما للفائدة فقط
  

  أحكام املد
  :مشروعيته

عن  سألت أنس بن مالك : ثبت عن قتادة رمحه اهللا أنه قال
 ٩/٩٠رواه البخـاري  . »كان ميـد مـًدا  «: فقال قراءة النيب 

  ).٥٠٤٥ح(
  :تعريفه
  .وضده القصر مطلق الزيادة،: املد لغة

  .إطالة زمن الصوت بأحد حروف املد الثالثة: واصطالًحا
  :حروفه وشروطها

  ).قال: (األلف الساكنة وال يكون قبلها إال فتح مثل -١
  ).يقول: (الواو الساكنة وقبلها ضم مثل -٢
  )قيل: (الياء الساكنة وقبلها كسر مثل -٣

  :قال صاحب التحفة
ــا  ــة فعيهـــ ــه ثالثـــ      حروفـــ

ـ       )نوحيهــا(وهــي يف ) واي(ظ مــن لفـ



  

  ٢٥ويداخلالصة من أحكام التج

ــم  ــواو وُض ــل ال ــا وقب ــل الي ــر قب      والكس
 شـــروطٌ وفـــتح قبـــل ألـــف يلتـــزم    

  :قسمان: أقسام املد
وهو الذي ال تقوم ذات احلرف إال بـه  : مد أصلي طبيعي -١

اخلايل مـن اهلمـز   : أي(وال يتوقف على سبب من مهز أو سكون 
  ).والسكون
  .حركتان: ر مدهومقدا). قيل –يقول  –قال : (مثل

  :ويلحق به من حيث عدد احلركات
. وهو مد احلرف املبدل عن مهز ساكن بعد مهز: مد البدل -أ
  :مثل

  ).أأمن-أأدم: (أصلها). ءامن-ءادم(
: هو الوقف باأللف على تنوين النصب مثل: مد العوض -ب

  ).خبًريا-بصًريا(
ر وهو وقوع هاء الضمري املفرد املذك: (مد الصلة الصغرى -ج

 –إنـه كـان توابـا    : (بني متحركني املتحرك الثاين غري مهز مثل
  ).فوسطن به مجعا

وهو ما كان رمسه حـرفني ثانيهمـا   : املد الطبيعي احلريف -د
  ).املر-يس-حم-طه: (مثاله). حي طهر: (حرف مد وحروفه

هو ياءان أوالمها مشددة مكسورة والثانية : مد التمكني -هـ
  .ساكنة



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ٢٦  

  ).الّنبيِّني) (ُحيِّْيتم: (مثال
  :ملحوظة

املد الطبيعي وما يلحق به من املـدود متـد مجيًعـا مبقـدار     (
  ).حركتني
  :ومد فرعي زائد -٢

  .وهو ما توقف مده على سبب من مهز أو سكون
  ).السكون -ب.  اهلمز -أ: (وأسباب زيادة املد

ال إلـه  : (مثل) التعظيم(وعند بعضهم سبب آخر معنوي وهو 
  ).إال اهللا
  :كان سببه اهلمز وينقسم إىل قسمني ما -أ
وذلك عندما يقع حرف املد واهلمز يف : مد واجب متصل -١

) ٦(حركات وميـد  ) ٥-٤(وميد مبقدار ). جاء(كلمة واحدة مثل 
وكان هـذا  ) يشاء(حركات إذا كانت اهلمزة متطرفة عند الوقف 

  .املد واجًبا التفاق القراءة على وجوب مده
دما يكون حرف املد يف آخر الكلمة عن: مد جائز منفصل -٢

) ٥-٤(وميـد  ). توبوا إىل اهللا(األوىل واهلمز يف أول الكلمة الثانية 
حركات وكان هذا املد جائًزا الختالف القراء يف مقدار مده حيث 

  .القصر مبقدار حركتني) طيبة النشر(جيوز فيه حلفص من طريق 
  .رَّوهو البدل وقد َم: وبعضهم جيعل هنا قسما ثالثا



  

  ٢٧ويداخلالصة من أحكام التج

وهي هـاء الضـمري إذا   : ويلحق باجلائز مد الصلة الكربى* 
  ).أن مي يره أحد(وقعت بني متحركني املتحرك الثاين مهز مثل 

  :وما كان سببه السكون -ب
  :مد عارض للسكون -١: يقسم إىل قسمني

مثل . وهو أن يقع بعد حرف املد سكون عارض بسبب الوقف
  ).نستعني(

و مد الواو والياء الساكنتني املفتوح وه: ويلحق به مد اللني* 
ما قبلهما حال الوقف ومسي ليًنا؛ ألن يف النطق به ليًنا وسهولة مثل 

  ).حركات ٦أو  ٤أو  ٢) (وميدان مبقدار) بيت –خوف (
  :ومسي الزما: مد الزم -٢
  .للزوم سببه وهو السكون وصالً ووقفًا -أ

  .وقيل للزوم مده ست حركات -ب
  :وينقسم إىل قسمني

  :كلمي -أ
وهو أن يأيت بعد حرف املد حرف مشدد يف : كلمي مثقل -١

  ).الضالني: (كلمة مثل
وهو أن يأيت بعد حرف املد حرف ساكن : كلمي خمفف -٢

وورد هذا يف موضعني من سورة يونس آيـة  ) ءآالن(يف كلمة مثل 
  ).٩١(و ) ٥١(



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ٢٨  

  :حريف -ب
ـ : حريف مثقل -١ الم يف وهو احلرف املدغم فيما بعده مثل ال

  ).حم عسق(أو املخفي عنده مثل السني يف ) آمل(
وهو أن يكون هجاء احلرف ثالثة أحـرف  : حريف خمفف -٢

  ).ن-ص-ق(وسطها ساكن غري مدغم فحكمه اإلظهار مثل 
عندما تدخل مهزة االستفهام على اسم معرفة بـ : مد الفرق* 

التعريف ألفًا مديـة ليفـرق بـني    ) ال(التعرف تبدل ألف ) أل(
يف سورة ) ءآلذكرين: (االستفهام واخلرب وقد ورد يف أربعة مواضع

سـورة  ) ءآهللا) (٥٩(سورة النمـل  ) ءآهللا) (١٤٤-١٤٣(األنعام 
وجيوز أيًضا التسهيل مـع  . حركات) ٦: (ميد مبقدار) ٥٩(يونس 

  ).ءآالن(القصر وكذلك يف 
  :قال ابن اجلزري

ــاهللا أذن   ــن كـ ــل مـ ــز وصـ      ومهـ
ــرن      ــهل واقصـ ــل أو فسـ ــدل لكـ  أبـ

  :فائدة
  :مراتب املدود مخسة، قال السمنودي

 فعارض فذو انفصـال فبـدل     أقوى املدود الزم فمـا اتصـل  

  :فائدة معرفة مراتب املد** 
) ٥(ال ميد الضعيف أكثر من القوي فال مند مثالً املنفصل  -١

  ).٤(واملتصل 



  

  ٢٩ويداخلالصة من أحكام التج

وحنـذف   إذا اجتمع مدان يف موضع واحد نقدم القـوي  -٢
اجتمع فيها البدل والالزم الكلمـي  ) ءآمني(الضعيف، فمثالً كلمة 

  .فنعمل بالالزم وحنذف البدل
  

  احلروف املقطعة يف أوائل السور
هي احلروف املقطعة يف أوائل بعض السور وهي أربعة عشـر  

  ).نص حكيم له سر قاطع: (حرفًا، جمموعة يف
  :وهي على ثالثة أقسام

  ).امل(واحد وهو األلف  قسم ال ميد وحرفه -١
: مثل) حي طهر(قسم ميد مبقدار حركتني وحروفه مخسة  -٢

  ).طه-حم(
قسم ميد مبقدار ست حركات وحروفها مثانية جمموعة يف  -٣
  :األمثلة) مقص عسلكم(كلمة 
  ).كهيعص –ق  –ن  –الر  –طسم  –املص (
×٦-٢-٢-٦   ٦   ٦   ٢-٦-×   ٦-٦-٢    ٦-٦-٦-

٦  
  .حركات) ٤(العني التوسط وجيوز يف حرف * 



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ٣٠  

  أحكام الراء
  :التفخيم يف سبعة مواضع هي -أ
  ).نصر اهللا –روح القدس : (إذا كانت الراء مضمومة مثل -١
رسـول   –وترى اجلبـال  : (إذا كانت الراء مفتوحة مثل -٢

  ).اهللا
 -حـىت زرمت : (إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ضم مثـل  -٣
  ).القرآن
  ).األرض –بردا : (كنة وقبلها فتح مثلإذا كانت الراء سا -٤
إذا وقعت بعد حرف ساكن سوى الياء وقبل ذلك احلرف  -٥

  ).القدر –خسر : (الساكن ضم أو فتح مثل
  ).ملن ارتضى: (إذا كانت ساكنة بعد كسر عارض مثل -٦
إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعالء  -٧

قرطاس : (كلمات وهي متصل هبا يف كلمة واحدة وذلك يف مخس
  ).لباملرصاد –مرصاًدا  –وإرصاًدا  –فرقة  –

  :الترقيق يف مخسة مواضع -ب
وأنـذر   –رزقًا للعبـاد  : (إذا كانت الراء مكسورة مثل -١
  ).الناس
فرعون، : (إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي مثل -٢

  ).الفردوس



  

  ٣١ويداخلالصة من أحكام التج

 الياء، إذا كانت الراء ساكنة متطرفة بعد حرف ساكن غري -٣
والترقيق يف هذا املوضع والـذي  ). الذكر: (وقبل هذا احلرف كسر
  .بعده يكون عند الوقف

 -قـدير : (إذا كانت ساكنة متطرفة بعد ياء ساكنة مثـل  -٤
  ).نذير

إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي ووقع بعـدها حـرف    -٥
وال تصـعر   –أن أنذر قومك : (استعالء ولكنه منفصل عنها مثل

  ).خدك
يف ) نـذر (وجهان وكـذلك يف  ) مصر والقطر(وز يف راء وجي

أن  –فأسـر  (يف الشعراء، و ) فرق(و . يف الفجر) يسر(القمر، و 
  .حيثما وقعت لكن الترقيق فيهما أوىل) أسر

  
  أحكام الالم

  ):اهللا(لفظ اجلاللة  -١
إذا جـاء   –مَن اهللا : (تفخم إذا جاء قبلها فتح أو ضم مثل -أ

  ).نصُر اهللا
  :ن اجلزريقال اب

     وفخـــم اللـــم مـــن اســـم اهللا   
ــد اهللا        ــم كعبـ ــتح أو ضـ ــن فـ  عـ

  ).بسم اهللا: (وترقق إذا جاء قبلها كسر مثل -ب
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  ):الم املعرفة(الم االسم  -٢
الالم الشمسية تدغم يف أربعة عشر حرفًا جمموعة يف أوائل  -أ

  :هذا البيت
  :قال صاحب التحفة

     طــب مث صــل رًمحــا تفــز ضــف ذا نعــم
ــرم د     ــريفًا للكـ ــن زر شـ ــوء ظـ  ع سـ

  ).والسماء والطارق –والنهار  –والشمس : (األمثلة
: الالم القمرية يظهر عند أربعة عشر حرفًا جمتمعة قولـك  -ب

  ).ابغ حجك وخف عقيمه(
  ).الغاشية –الكافرون  –احلاقة : (األمثلة
  :الم الفعل -٣
  :واملضارع مثل) جعلنا: (تظهر دائًما يف املاضي مثل -أ
  ).يلبسون(
  :يف األمر تدعم إذا كان بعدها -ب
  ).قل لكم-وقل رب: (مثل) ر-ل( -١
 –قل نعـم  : (اإلظهار: بعدها باقي احلروف احلكم فيها -٢

  ).فقل سالم
  :الم احلرف -٤
  ):بل-هل(
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بـل  ). (هل لكم(احلكم فيها اإلدغام مثل ): ر-ل(بعدها  -١
  ).ربكم

راء يف ) هـل (ومل يقع بعـد  ). بل ران(وحلفص السكت يف 
  .القرآن الكرمي

هـل  : (اإلظهار مثـل : بعدها باقي احلروف احلكم فيها -٢
  ).تعلم

  
  هاء الكناية

هي هاء الضمري اليت يكىن هبا عن املفرد الغائب املذكر وتلحق 
قَالَ لَـُه  : باحلرف واالسم والفعل ووردت جمتمعة يف قوله تعاىل

  .َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت
املتحرك الثاين مهز كانت صـلة  . إذا وقعت بني متحركني -١

  .حركات) ٥-٤(ومتد مبقدار  ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت: كربى مثل
إذا وقعت بني متحركني املتحرك الثاين غري مهز كانـت   -٢

) ٢(ومتـد مبقـدار   ) إنه لقول فصل –إنه هو : (صلة صغرى مثل
  .حركتني

  :فائدتان
  .بني متحركني ومل متد يف ثالثة مواضع وقعت اهلاء: األوىل

١- أَْرجِْه َوأََخاُه ]وكذلك يف األعـراض  ]. ٣٦: الشعراء
)١١١.(  



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ٣٤  

٢- فَأَلِْقِه إِلَْيهِْم ]٢٨: النمل.[  
٣- َيْرَضُه لَكُْم ]٧: الزمر.[  

وقعت اهلاء بني ساكن ومتحرك ومدت خالفًا للقاعدة : الثانية
  :وذلك يف موضع واحد

ُْد ِفيِه ُمَهاًناَوَيْخل ]٦٩: الفرقان.[  
  :والتعليل هنا

القراءة سنة : (قال قتادة رمحه اهللا. أهنا قراءة ثابتة فهي سنة -١
  ).متبعة
  .وقيل فيها زيادة معىن التبشيع حبال العاصي -٢

  
  مهزة الوصل

وهي اهلمزة اليت جيء هبا لكي يتوصل هبا إىل النطق بالسـاكن  
  .يف درج الكالم وتثبت يف االبتداء وتسقط

  :حاالت مهزة الوصل يف أول الفعل -أ
: تضم إذا كان ثالث الفعل مضموًما بضمة أصـلية مثـل   -١

  ).اشدد –انظر  –ادع (
تكسر إذا كان ثالث الفعل مضموًما بضمة غـري أصـلية    -٢

فـإن  ). اقضوا –ابنوا  –ائتوين  –امشوا (وذلك يف أربع كلمات 
  ).اقضيوا –نيوا اب –ايتيوا  –امشيوا : (األصل
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  ).اضرب: (وتكسر إذا كان ثالث الفعل مكسوًرا -٣
 –اعملوا (وتكسر أيًضا إذا كان ثالث الفعل مفتوًحا مثل  -٤
  ).انطلقوا
  :مهزة الوصل يف األمساء -ب
منها سبعة يف  –تكسر اهلمزة يف األمساء السماعية العشرة  -١
 –امـرؤ   –ان اثنت –اثنان  –ابنة  –ابن  –اسم : (مثل –القرآن 
  ).امرأة

ــتني   مـرئ واثـنني  ابن مع ابنـة ا   وامــرأة واســم مــع اثن

وتكسر مهزة الوصل يف األمساء القياسية يف مصادر األفعال  -٢
  ).افتراء(اخلماسية مثل 

  ).استكباًرا: (والسداسية مثل
 –الـذي  : (دائًما مثل) ال(تفتح مهزة الوصل يف حرف  -ج
  ).القيامة

  
  االبتداء

: مثـل . هو بداية اجلمل، ورءوس اآليات: تداء اجلائزاالب -١
قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ]١: اإلخالص.[  

هو البدء بكلمة تغري املعىن الذي يريده اهللا : االبتداء احملرم -٢
 اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا، ]٦٤: املائدة[ َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ: تعاىل مثل

  ].١١٦: البقرة[



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ٣٦  

  الوقف
  .سكوت عن القراءة زمًنا يتنفس فيه عادةال

  :والوقف على أربعة أقسام
  :الوقف االضطراري -١

  .اخل... وهو ما يعرض أثناء القراءة كعطاس أو سعال أو عجز
  :الوقف االنتظاري -٢

وهو أن يقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها غريها عنـد  
  .مجعه الختالف الروايات يف قراءات للقرآن

  :االختباري الوقف -٣
وهو الذي يتعلق بالرسم لبيان املقطوع واملوصول واحملـذوف  

  .كسؤال ممتحن، أو تعليم قارئ. وحنوه، وال يوقف عليها إال حلاجة
  :الوقف االختياري -٤

وهو أن يقصد لذاته من غري عروض سـبب مـن األسـباب    
  :املتقدمة وهذا النوع هو املقصود بيانه وهو على أربعة أقسام

وهو الذي حيسن الوقوف عنده واالبتـداء مبـا   : تام وقف -أ
  ).مالك يوم الدين(كالوقوف على . بعده

الوقف على كلمة مل يتعلق ما بعدها هبا وال : وقف كاف -ب
: كالوقوف على. مبا قبلها لفظًا، وتعلقت مبا بعدها أو مبا قبلها معىن

  ).ختم اهللا على قلوهبم: (، واالبتداء بقوله)ال يؤمنون(
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الوقف على كلمة مت هبا املعىن لكن تعلق ما : وقف حسن -ج
: من قولـه تعـاىل  ) اهللا(كالوقوف على لفظ . بعدها لفظًا ومعىن

  ).احلمد هللا(
الوقف على لفظ غري مفيد لعدم متام الكالم به : وقف قبيح -د

  ).احلمد هللا(من ) احلمد(كالوقوف على 
  

  السكت
وعددها أربع . وقفالسكوت عن القراءة بال تنفس أقل من ال

  :عند حفص وجوًبا من طريق الشاطبية
١-  قَيًِّما* َولَْم َيْجَعلْ لَُه ِعَوًجا ]٢، ١: الكهف.[  
٢- َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا َهذَا ]٥٢: يس.[  
٣- ٍَوِقيلَ َمْن َراق ]٢٧: القيامة.[  
٤- َكَلَّا َبلْ َران ]١٤: املطففني.[  

   َهلَـكَ * َمـا أَغَْنـى َعنِّـي َماِلَيـْه      :أما قوله تعـاىل 
  ).الوقف، السكت، اإلدغام(ففيها ثالثة أحوال ] ٢٩، ٢٨: احلاقة[

أَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشـْيٍء  : وعند وصل آخر األنفال بأول التوبة
جيـوز الوقـف والسـكت    . َبَراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َعِليٌم

  .والوصل
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  األلفات السبع
ب إثبات األلف حالة الوقف وحذفها يف حالة الوصـل يف  جي

  :سبعة مواضع
  .يف مجيع القرآن الكرمي) أنا(ألف ضمري املتكلم  -١
  ).٣٨(من سورة الكهف آية ) لكنا(ألف  -٢
  ).١٠(من سورة األحزاب آية ) الظنونا(ألف  -٣
  ).٦٦(من سورة األحزاب آية ) الرسوال(ألف  -٤
  ).٦٧(رة األحزاب آية من سو) السبيال(ألف  -٥
  ).١٥(األوىل من سورة اإلنسان آية ) قواريرا(ألف  -٦
  ).٤(من سورة اإلنسان آية ) سالسال(ألف  -٧

بالالم الساكنة من غري ألف وال ) سالسال(وجيوز الوقف على 
  ).سالسل(مد فنقول هكذا 

  
  تاء التأنيث

  .سواء يف الفعل أو االسم ثهي اليت تدل على املؤن
  ).إذا الشمس كورت(تبقى تاء يف الوقف والوصل : الفعليف  - ١
  :أما يف االسم -٢
إِنَّ : تقرأ بالفتح وقفًا ووًصال إذا كانت مفتوحـة مثـل   -أ
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  ].٤٣: الدخان[ َشَجَرةَ الزَّقُّومِ
أما إذا كانت مربوطة فتقرأ باهلاء عند الوقف وبالتاء عند  -ب

  ].١٣: الشمس[ اَناقَةَ اللَِّه َوُسقَْياَه: الوصل مثل
  

  فوائد وتنبيهات
) خص ضـغط قـظ  (مراتب تفخيم حروف االستعالء  -١
  :هي

  ).القارعة(ما كان مفتوحا بعده ألف، مثل  -أ
  ).صرب(ما كان مفتوًحا من غري ألف مثل  -ب
  ).فضرب: (ما كان مضموًما مثل -ج
  ).ربنا أفرغ علينا: (ما كان ساكًنا مثل -د

  ).صراط(: ما كان مكسوًرا مثل -هـ
  :الروم -٢

اإلتيان ببعض احلركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد 
  .ويكون يف املرفوع واملضموم واجملرور املكسور

  :اإلمشام -٣
إطباق الشفتني بعد اإلسكان وتدع بينهما انفراًجـا ليهـرج   
النفس بغري صوت وذلك إشارة للحركة اليت ختمت هبا الكلمة وال 

  .ع واملضموميكون إال يف املرفو
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  .»مالك ال تأمنا«قرأ حفص باإلمشام يف  -٤
] ٤٤: فصـلت [ أَأَْعَجِمـيٌّ َوَعَربِـيٌّ  : وقرأ حفص -٥

بالتسهيل أي بتسهيل اهلمزة الثانية بينها وبني األلف وجًها واحـًدا  
  .فقط

بِْسمِ اللَّـِه  :يف قوله تعاىل» جمريها«وقرأ باإلمالة الكربى  -٦
 وهي تقرب الفتحة حنو الكسـرة ]. ٤١: هود[ َهاَمْجَراَها َوُمْرَسا
  .واأللف حنو الياء

يف الروم وجهان الفـتح والضـم،   » ضعف«لفحص يف  -٧
  .والفتح هو املقدم يف األداء

تقرأ بفتح الياء وصـالً وأمـا يف   ) ٣٦(يف النمل » ءاتن« -٨
  .الوقف ففيها وجهان إثبات الياء وحذفها

: ففيها وجهان) ١١آية (رات يف احلج» االسم«إذا ابتدأنا  -٩
البدء هبمزة مفتوحة فالم مكسورة فسني ساكنة، واآلخر حـذف  

  .مهز الوصل والبدء بالم مكسورة فسني ساكنة
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  متت اخلالصة حبمد اهللا وتوفيقه
فيها زيادات وتنقيحـات  ) هـ١٤٢٠(وهذه الطبعة اجلديدة 

 مهمة أضفتها بعد تدريس هذه املادة عدة سـنوات وهللا احلمـد،  
باإلضافة إىل ما ورد إيل من بعض اإلخوة األفاضل جزاهم اهللا كل 

  .خري
  .الباحة) ١٤ب-ص(آمل أن ترسل املالحظات القادمة على 
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  املراجع
  .الربهان يف أحكام تالوة القرآن، حممد حممود عبد اهللا -١
  .الربهان يف جتويد القرآن، حممد الصادق قمحاوي -٢
  .بد العزيز عطيةالتبسيط يف علم التجويد، ع -٣
  .التجويد امليسر، عبد العزيز القارئ -٤
  .تفسري القرآن العظيم، احلافظ ابن كثري -٥
  .التمهيد يف علم التجويد، البن اجلزري -٦
  .تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني، علي بن حممد الصفاقسي -٧
  .حق التالوة، حسين شيخ عثمان -٨
  .ربهاينعلم جتويد القرآن، حممد هشام ال -٩

  .غاية املريد يف علم التجويد، عطية قابل نصر -١٠
  .الفرائد احلسان يف جتويد القرآن، حممد نور سويد -١١
  .السيد رزق الطويل/ يف علون القراءات، د -١٢
  .قواعد التجويد، عبد العزيز القارئ -١٣
  .مذكرة يف علم التجويد، حممد نبهان حسني مصري -١٤
  .العشر، البن اجلزري النشر يف القراءات -١٥
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  الفهرس
  

  ٥  ...................................................  املقـدمة
  ٦  ..............................................  مقدمات مهمة

  ٦  ....................  .التحسني: ويد يف اللغةتعريف التج -أ
  ٦  ............................................  :حكمه - ب
  ٧  ............................................  :مسائله - ج
  ٧  ..............................................  :غايته -د

  ٧  .........................  :فضل تالوة القرآن الكرمي - هـ
  ٨  .......................................  :آداب التالوة -و
  ٨  .............................  :الصحيحةأركان القراءة  - ز
  ٩  .....................................  :مراتب القراءة - ح
  ٩  .............................................  :اللحن -ط
  ٩  .........................................  :االستعاذة - ي
  ١٠  ..........  :أوجه االستعاذة مع البسملة عند أول السورة* 

  ١٠  .............................................  خمارج احلروف
  ١٣  ............................................  :ه هامتنبي* 

  ١٤  ............................................  صفات احلروف



  
ويدصة من أحكام التجاخلال ٤٤  

  ١٤  .....................................  :صفات هلا ضد_ أ
  ١٤  ................................  :صفات ال ضد هلا - ب
  ١٥  .....................................................  القلقلة

  ١٦  ...............................  أحكام النون الساكنة والتنوين
  ١٦  ....................................  :اإلظهار احللقي - ١
  ١٧  ...........................................  :اإلدغام - ٢

  ١٨  .................................................  :فائدة
  ١٨  ..........................................  :اإلقالب - ٣
  ١٩  ...........................................  :اإلخفاء - ٤

  ١٩  .................................................  :فائدة
  ٢٠  ........................................  أحكام امليم الساكنة

  ٢٠  ..................................  :اإلخفاء الشفوي - ١
  ٢٠  ................................  :إدغام املثلني الصغري - ٢
  ٢٠  ..................................  :اإلظهار الشفوي - ٣

  ٢٠  ..............................................  :ملحوظة
  ٢١  .......................................................  الغنة

  ٢١  .........................:األحكام اليت تدخل فيها الغنة* 
  ٢١  ...........................................  :مراتب الغنة

  ٢٢  .................................................  :فائدة
  ٢٢  ..................  املتماثالن واملتقاربان واملتجانسان واملتباعدان



  

  ٤٥ويداخلالصة من أحكام التج

  ٢٤  .................................................  أحكام املد
  ٢٤  .............................................  :مشروعيته

  ٢٤  ................................................  :تعريفه
  ٢٤  ......................................  :حروفه وشروطها

  ٢٥  .....................................  :قسمان: أقسام املد
  ٢٦  ..............................................  :ملحوظة

  ٢٨  .................................................  :ائدةف
  ٢٨  .............................  :فائدة معرفة مراتب املد** 

  ٢٩  .............................  احلروف املقطعة يف أوائل السور
  ٣٠  ................................................  أحكام الراء
  ٣١  ................................................  أحكام الالم

  ٣١  .................................  ):اهللا(لفظ اجلاللة  - ١
  ٣٢  ............................  ):الم املعرفة(الم االسم  - ٢
  ٣٢  .........................................  :الم الفعل - ٣
  ٣٢  ........................................  :الم احلرف - ٤

  ٣٣  .................................................  هاء الكناية
  ٣٣  ...............................................  :فائدتان
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