المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء
معهد اعداد معلمات القرآن الكريم برفحاء

_______

مقرر التجويد للدورة التمهيدية
إعداد خادمات القرآن:
أ .نوف عناد الشمري

أ .شذا فؤاد البكري
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اإلهداء
إلى كل من اشتاقت إلى الجنة فسلكت طريقها.....
إلى من اتخذت رائدها القرآن وحياتها في ظالله....
إلى الدرة التي اصطفاها هللا عز وجل لحفظ كتابه...
إلى تلك األنامل الطاهرة التي تمسك هذا الكتيب بحثا ً عن الفائدة .......
إلى أخواتنا في هللا نهدي هذا الجهد المقل.......
وما توفيقنا إال باهلل العلي العظيم .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة :
الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه،نعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده
هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمد عبده ورسوله
وبعد :
فإن هللا جل وعال امتن على هذه األمة وأكرمها بأفضل كتبه كالما ً وأفصحها بيانا ً وجمع فيه ما يحتاج إليه من أخبار
األولين واآلخرين والمواعظ واألمثال واآلداب وضروب األحكام والحجج القاطعات على وحدانية هللا تعالى ،وأمر
باالعتناء به تالوة وتدبراً .
قال تعالى( :الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته )........البقرة. 121وقال ابن مسعود رضي هللا عنه ( :والذي
نفسي بيده ! إن حق تالوته أن يحل حالله ويحرم حرامه ،ويقرأه كما أنزله هللا  ،وال يحرف الكلم عن موضعه  ،وال
يتناول منه شيئا ً على غير تأويله ).
وبتوجيهات كريمة من إدارة معهد إعداد معلمات القرآن الكريم في محافظة رفحاء قمنا بتقديم هذه المادة العلمية
الموجزة لطالبات الدورة التمهيدية  ،واستعنا باهلل في جمع ما تيسر من مفردات علم التجويد وصياغتها باألسلوب
السهل .
وعند اإلعداد تم مراعاة اآلتي :
.1الحرص على التوضيح واإليجاز يتخلله بعض الفوائد
 .2وضع خالصات على شكل رسوم سهمية .
.3كتابة األمثلة القرآنية بالرسم العثماني ليسهل على الدارسة قراءتها .
وفي الختام نسأل هللا تعالى أن يزيدنا شرفا ً بخدمة القرآن الكريم ،ويوفقنا لتالوته حق تالوة،
وأن نتخلق بأخالقه ،ويرزقنا تدبر معانيه ،والعمل بما فيه  ،وأن يجعل عملنا خالصا ً لوجهه الكريم ،وأن يعفو عن
كل نقص فيه .......
فما كان فيه من صواب فمن هللا وحده وبتوفيقه  ،وما كان فيه من نقص فمن أنفسنا
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار على نهجه إلى يوم الدين
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التجويد واللحن
التجويد :
لغة  :التحسين .
اصطالحا ً :هو إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات .
حق الحرف من الصفات :أي الصفات الالزمة الثابتة التي ال تنفك عنه بحال (الجهر والشدة واالستعالء واالستفال
والقلقلة و).....
مستحقه :أي الصفات العارضة له في بعض األحيان كالترقيق والتفخيم واإلدغام والمد والقصر و...
ثمرته (فائدته) :صون اللسان عن اللحن في لفظ القرآن الكريم .

اللحن :
معنى اللحن  :هو الخطأ والميل عن الصواب في القراءة وينقسم إلى :
 لحن جلي :وهو خلل يطرأ على األلفاظ فيخل بعرف القراءة سوا ًء أخ ّل بالمعنى أم لم يخل مثل تغيير حركة بأخرى
أو إبدال حرف بحرف آخر مثل إبدال الطاء تاء(يطبع)،ويسمى جلي ألنه ظاهر يعرفه علماء القراءة وغيرهم .
حكمه :التحريم .
 لحن خفي :وهو خلل يطرأ على األلفاظ فيخل بالعرف دون معنى مثل :ترك اإلدغام وترقيق المفخم وتخفيف المشدد ....
حكمه :مختلف فيه .

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم :

(الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة،والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران )
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أحكام النون الساكنة والتنوين
تعريف النون الساكنة :
هي النون التي سكونها ثابت في الوصل والوقف والخط واللفظ ،وهي أصلية من بنية الكلمة ،وتقع في األسماء و
األفعال والحروف .

أمثلة َ :ويَنۡ ـَوۡ نََ َ ،م ۡنَ َها َج ََر َ ، ،و ۡٱل ُمنۡ َخنِق ََُة .
تعريف التنوين :
هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم ،ثابتة وصالً ال وقفا ً ،لفظا ً ال خطا ً .

ين .
م َّت ِق ََ
أمثلة َ َ :و َ
ج َّنـٰ تٍَأَ ۡل َفافاَ ُ ،
ه ً۬دىَلِ ۡل ُ
أحكام النون الساكنة والتنوين :





اإلظهار الحلقي .
اإلدغام
اإلقالب
اإلخفاء.

أحكام النون الساكنة والتنوين

اإلظهار
الحلقي+
ء،ه،ع،
ح،غ،خ

اإلدغام

اإلقالب

اإلخفاء

+

+

الحقيقي

حروف

حرف

+

يرملون

ب
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 11حرفا ً

اإلظهار الحلقي
معناه لغة :الوضوح والبيان .
اصطالحا ً :
.1إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة ظاهرة في الحرف األول .

.2فصل الحرف األول عن الحرف الثاني من غير سكت عليه .
حروفه  :ء،ه،ع،ح،غ،خ

سمي حلقيا ً :ألن حروفه تخرج من الحلق .
سببه  :التباعد .

أمثلة حروف اإلظهار مع النون الساكنة والتنوين :
الحرف

مع النون في كلمة

مع النون في كلمتين

مع التنوين

الهمزة

َويَنۡ ـَوۡ نََ

نَ
َم ۡنَ َءا َم َ

ج َّنـٰ تٍَأَ ۡل َفافا
َو َ

الهاء

يَنۡ َهوۡ نََ

ج َرَ
َم ۡنَ َ
ها َ

ها ٍدَ
مَ َ
ُلَ َقوۡ ٍ
َولِك ِ

العين

مَ
أَنۡ َع َ

كَإِ ََّّل ۡ
َٱلبَلَـٰ ُغَۗ
إِ ۡن َ
َعلَيۡ َ

مي ٍدَ
ح ِ
حكِ ٍ
يمَ َ
َ

الغين

ضونََ
س ُينۡ ِغ ُ
َف َ

لَ
ِم ۡنَ ِ
غ ٍ

لَ َع ُفوٌَّغَ ُف ً۬
ورَ

الحاء

ح ُتونََ
َوتَنۡ ِ

يمَ
ح ِ
ك ٍ
ِم ۡنَ َ

ح ِل ً۬
يمَ
غَ ُفورَ َ

الخاء

خنِ َق ُةَ
منۡ َ
َو ۡٱل ُ

خيۡ ٍَر
ِم ۡنَ َ

خ ِبيرَ
َعلِيمَ َ

شكر ا

شكر األذنين :

إن سم إن سمعت بهما خير وعيته ،وإن سمعت بهما شر دفنته
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اإلدغام
تعريف :لغة :اإلدخال .
اصطالحا ً :هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا ً واحداً مشدداً يرتفع بهما اللسان
والصوت ارتفاعا ً واحداً بوزن حرفين .
حروفه :ي،ر،م،ل،و،ن .
أسبابه  :التقارب مع (ي،ر،م،ل،و)

التماثل مع النون .
شرطه :أن يكون في كلمتين
أنواعه :إدغام بغنة (:ي،و،م،ن )
إدغام بغير غنة) ل،ر)
أقسامه  :إدغام كامل :م،ن،ل،ر
إدغام ناقص :و،ي .

أمثلة اإلدغام :
حروف اإلدغام

مع التنوين

مع النون

الحكم

الياء

إِنَيَ ُقولُونَ َإِ ََّّلَ َك ِذ ً۬با

مَ
يہ ُ
يَوۡ َم ِٮ ً۬ ٍذ ُ
َي َوفِ ِ

إدغام ناقص بغنة

الواو

ىًَ۬
ِمنَ َولِ ٍ

ص ٍَ
ير
ىَ َو ََّلَنَ ِ
َولِ ً۬ ٍ

إدغام ناقص بغنة

النون

ش ۡأَ
إِنَنَّ َ

َملِ ً۬
ڪاَنُّقَـٰ تِلَۡ

إدغام كامل بغنة

الميم

ِمنَ َّمآ ٍءَ

ينَ
كِ َتـٰ ً۬ ٍ
بَ ُّم ِب ٍ

إدغام كامل بغنة

الالم

ِمنَل َّ ُدنۡ ُهَ

ينَ
م َّت ِق َ
ُ
ه ً۬دىَلِ ۡل ُ

إدغام كامل بغير غنة

الراء

ق ٍَ
نَرزۡ ًَ۬
ِم ِ

ً۬
يمَ
ح ًَ۬
َر ِ
َر ُءوف َّ

إدغام كامل بغير غنة
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قاعدة هامة :
شرط إدغام النون الساكنة في حروف (يرملون )أن يكون في كلمتين  ،فإذا أتى أحد حروف اإلدغام بعد النون
ان َ،
الساكنة في كلمة واحدة وجب إظهار النون الساكنة ويسمى :إظهار مطلق .وذلك في الكلمات التالية :صِنۡ َو ًَ۬
ن َ،ٱل ُّدنۡ يَا
ان ُ ،بنۡ يَـٰ ًَ۬
قِنۡ َو ًَ۬
يسمى مطلقا ً :ألنه ليس إظهاراً حلقيا ً وليس من الحروف الشفوية ،

سبب اإلظهار المطلق  :لئال يشبه بالمضاعف (وهو ما تكرر أحد أصوله )فيتغير معنى الكلمة .
ويستثنى من هذه القاعدة  :اجتماع النون األخيرة من هجاء سين مع الميم األولى من هجاء ميم في "طسم" فإن
حكمها اإلدغام الكامل بغنة ،وذلك وفقا ً للرواية .

اإلقالب
لغة :التحويل
اصطالحا ً :هو جعل حرف مكان آخر وبقاء الغنة في الحرف المقلوب.
حروفه :الباء .

سبب اإلقالب إلى الميم :
 .1مشاركة الميم للنون في الغنة وسائر الصفات
 .2مشاركة الميم للباء في المخرج

كيف يتم اإلقالب :
.1قلب النون الساكنة والتنوين ميما ً خالصة لفظا ً ال خطا ً .

.2إخفاء هذه الميم عند الباء مع إظهار الغنة(والغنة هنا صفة الميم) .
أمثلة عن اإلقالب :
حرف اإلقالب

مع النون في كلمة

الباء

أَ ۢنبَتۡ َنا

مع النون في كلمتين مع التنوين
ِم ۢنَبَ ۡع ِدَ
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صيرَ
يعَبَ ِ
س ِ
َ
م ُۢ

اإلخفاء
لغة :الستر
عار عن التشديد على صفة بين اإلظهار واإلدغام مع بقاء الغنة في الحرف
اصطالحا ً :هو النطق بحرف ساكن ٍ
الساكن .
حروفه  :هي خمسة عشرة حرفا ً مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت :
دم طيبا ً زد في تقى ضع ظالما ً

صف ذا ثنا كم جاد شخصا ً قد سما

كيفية أداء اإلخفاء :
أن يتحول مخرج النون من طرف اللسان إلى قرب مخرج حرف اإلخفاء ذلك بأن يجعل القارئ لسانه بعيداً عن
مخرج النون الساكنة وقريبا ً من مخرج حرف اإلخفاء مع غنة ظاهرة بمقدار حركتين .
ويحذر القارئ من إلصاق طرف لسانه بلثة الثنايا العليا حتى ال تخرج نونا ً مظهرة .

األمثلة :
مع النون
في كلمة

مع النون
في كلمتين

حروف
اإلخفاء
الصاد

ص ُرونََ
ُين َ

ـٰلًَ۬
ص ۡل َ
ِمنَ َ
ص ٍ

م ً۬
صـٰ لِ ً۬حا
لَ َ
َع َ

صَ
ڪهي ٓع ٓ
ٓ

الذال

لِ ُين ِذ َرَ

َّمنَذَاَٱلَّ ِذى

ةَ
يلُ ذ ِريَّ ََ
ڪ ًَ۬
َو ِ

..............

الثاء

َو ۡٱۡلُنثَىَٰ

َمنَثَ ُقلَتَۡ

أَزۡ َو ً۬
ٲجاَثَلَـٰ ثَةَ

..............

الكاف

يَن ُك ُثونََ

إِنَ َكانََ

كِ َر ً۬
ينَ
اماَ َكـٰ تِ ِب َ

..............

الجيم

جيۡ َنا
أَن َ

حواَ
َوإِنَ َ
ج َن ُ

ج َع ۡل َنا
ُلَ َ
لِك ً۬ ٍ

...............

الشين

ئَ
َو ُين ِ
ش ُ

نَشآ َءَ
َو َم
َ

َشيۡ ـاَۚ
ِ
ع ۡل ً۬ ٍ
م َ

.............

القاف

ُمن َقلِ ُبونََ

لَ
ِمنَ َق ۡب ُ

ى ًٍ۬ءَ َق ِديرَ
ش ۡ
َ

قَ
س ٓ
ٓع ٓ

السين

نَ
نسـٰ َ
ٱۡل َ
ِۡ

مَأَ
ُونَ
نَسيَك ُ
َ
َعلِ َ

َو َرج ً۬
َسلَ ً۬ما
ل َ
ُ

قَ
س ٓ
ٓع ٓ

الدال

عن َدَ
ِ

ةَ
َو َماَ ِمنَ َدآبَّ ٍ

َع َ ً۬
َدونََ
مل ُ

..........

الطاء

قَ
ط َُ
َو َماَيَن ِ

ينًَ۬
ِمنَ ِ
ط ٍ

ص ِع ً۬
يداَطَيِ ً۬با
َ

..........

الزاي

أَن َز ۡل َنَآ

لًَ۬
ِمنَ َز َوا ٍ

نَ ۡف ً۬
ةَ
ساَ َزكِيَّ ۢ َ

..........

الفاء

قَ
ُين ِف ُ

ِمنَ َف ۡ
هۦ
ض ِل ِ

خـٰ لِ ً۬دا
مَ َ
َ
ج َه َّن ُ

...........

مع التنوين
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مع األحرف المقطعة
في أوائل السور

التاء

خيۡ َرَ
ُنت ۡمَ َ
ك ُ

ابَ
َو َمنَتَ َ

الضاد

ضو ٍدًَ۬
َّمن ُ

ض ِر ًَ۬
ِمنَ َ
يعٍ

الظاء

ٱنظ ُۡرَ

ج َّنـٰ ً۬
تَتَ ۡج ِرى
َ
ً۬
ض َربۡ َنا
ڪلَ َ
َو ُ
ً۬
ظلَظَلِيلَ
ِ

يرَ
ِمنَظَ ِه ً۬ ٍ

..........
..........
............

تسميته :
يسمى إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمسة عشر إخفا ًء حقيقيا ً وذلك لتحقق اإلخفاء فإن ذات النون
تكاد تكون معدومة وال يبقى إال الغنة فقط .
* ويجب مراعاة تفخيم غنة اإلخفاء قبل حروف التفخيم ،وترقيق الغنة قبل حروف الترقيق ،ألن الغنة تتبع ما
بعدها تفخيما ً وترقيقا ً من حروف اإلخفاء الحقيقي .

يقول صلى هللا عليه وسلم:
"يقال لصاحب القرآن :اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك
عند آخر آية تقرؤها "
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أحكام الميم الساكنة
تعريف الميم الساكنة :
هي الميم التي يكون سكونها ثابت في الوصل والوقف وتقع في االسم والفعل والحرف وتأتى متوسطة ومتطرفة .

أحكام الميم الساكنة :
اإلخفاء الشفوياإلدغام الشفوي-اإلظهار الشفوي

أحكام الميم الساكنة
أ

اإلدغام
الشفوي

اإلخفاء
الشفوي

اإلظهار
الشفوي

+

+

+

م

ب

باقي
الحروف
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أولً  :اإلخفاء الشفوي
تعريفه :لغة /الستر والتغطية
اصطالحا ً :هو النطق بحرف ساكن عار من التشديد على صفه بين اإلظهار واإلدغام مع بقاء الغنة في الحرف
الساكن
تسميته  :يسمى شفويا ً لخروجه من الشفتين
حروفه  (( :الباء ))
سببه  :التجانس في المخرج واالشتراك في أكثر الصفات
َٱحكُمَبَيۡ َن ُہم
ن ۡ
األمثلة َ *:وأَ ِ
ن ۡ
لَۗ
َٱلقَوۡ ِ
* أَمَبِظَـٰ ِه ً۬ ٍر ِ
َم َ

*كيفية أدائه

:بتبعيض الميم وذلك بترك فرجة بين الشفتين أي بتالمس مابين الشفتين ومراعاة عدم انطباقهما مع

بقاء الغنة .

ثانيا ً  :اإلدغام الشفوي
تعريفه  :هو إدغام متماثلين صغير كامل بغنة  ،ألن الحرف األول ساكن والثاني متحرك

تسميته -:يسمى إدغاما ً شفويا ً لخروجه من الشفتين .
حروفه  -:الميم
سببه -:التماثل

األمثلة

في كلمتين

حرف اإلدغام
الشفوي
ضَ
حرف الميم فِىَ ُقلُوبِ ِهمَ َّم َر ًَ۬
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في الحروف المقطعة
في أوائل السور
مرَۚ
ال ٓ ٓ

ثالثا ً  :اإلظهار الشفوي
تعريفه :
لغة  :البيان والوضوح .
اصطالحا ً  :هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنه ظاهره في الحرف األول  ،أو فصلل الحلرف األول علن
الثاني من غير سكت عليه
تسميته  :يسمى شفويا ً لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين .
سببه  :التباعد بين مخرج الميم وأكثر مخارج حروف اإلظهار
حروفه  -:ما تبقى من الحروف الهجائية بعد إخراج حرفي الباء والميم
هَ ) وعددها  22حرف
ح ۡم ُدَلِلَّ ِ
مثال ۡ ( -:ٱل َ
* يكون اإلظهار أشد عند الواو والفاء خوفا ً من أن يسبق اللسان إلى إخفائها الن الواو متجانسلة ملع المليم فلي
المخرج  ،والفاء متقاربة مع الميم في المخرج
م ُهونََ
مثال * -:ٱللَّ ُهَيَ ۡ
ُّه ۡمَفِىَط ُۡغيَـٰ نِ ِه ۡمَيَ ۡع َ
مد ُ
س َت ۡہ ِز ُ
ئَبِ ِہ ۡمَ َويَ ُ

س  /لماذا ال تدغم الميم في الواو رغم أنهما مشتركان في المخرج ؟
ج  /خوفا ً من اللبس فال يعرف هل المدغم ميم ساكنة أم نون ساكنة
فكان إظهار الميم حتى نفرق بينها وبين النون الساكنة .

س/لماذا ال تدغم الميم في الفاء رغم أنهما متقاربان في المخرج ؟
ج  /ال تدغم الميم في الفاء ألن الفاء حرف ضعيف والميم قوي .
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الغنـــة
تعريف الغنة :لغة  /صوت اغن يخرج من الخيشوم ال عمل للسان فيه
اصطالحا ً  /هي صفه الزمه في حرفي ( النون والميم )

مخرج الغنة:
يخرج صوت الغنة من الخيشوم وليس حروفها

مراتب الغنة:
1ـ المشدد :مقدار الغنة حركتان َ( ،إِنََّ) ـ ( َد َّم ََر(
شَۡأ)
( أو المدغم بالغنة الكامل ) مثال ِ ( :منَ َّمآ ٍَء ) ( إِنَن َّ َ
ملََۡ)
 – 2المدغم بالغنة الناقص  :مقدار الغنة حركتان مثال (َ َو َمنَيَ ۡع َ
ٱحكُمَبَيۡ َن ُہم )
 – 3المخفى  :مقدار الغنة حركتان مثال ( َف ۡ
( ِر ً۬
ص ً۬را ) ( َأَ ۢنبَتۡ َنا )
ص ۡر َ
يحاَ َ
م ) ( لَك ُۡمَفِي َہا )
 – 4الساكن المظهر  :فيه أصل الغنة .مثال (أَنۡ َع ََ
يرَ )
م ِ
 – 1المتحرك  :فيه أصل الغنة مثال ُ ( :ي َنا َدوۡ نََ ) ( ۡٱل َ
ص ُ

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم :
" لَ ْو جُ ِع َل ْالقُرْ آنُ فِي إ َها ٍ ُ ُ
ار َما احْ َت َر َق" .
ِ
ب  ،ث َّم أ ْلق َِي فِي ال َّن ِ
رواه أحمد
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القلقلــة
معنى القلقلة:
هو اضطراب المخرج بالحرف عند النطق به ساكنا ً حتى يسمع له نبرة قويه  ،أو انفتاح المخرج والصوت بعد
حبسهما
حروفه  :هي ( ق ط ب ج د )

مراتب القلقلة :
حقَِ ) وتسمى قلقله أكبر
 – 1الساكن الموقوف عليه المشدد مثل (بِ ۡٱل َ
طُ ) وتسمي قلقله كبرى .
حي َۢ
 – 2الساكن الموقوف عليه المخفف مثل ( ُّم ِ
ئَ ) وتسمى قلقله صغرى .
 – 3الساكن الموصول مثل ( ُي ۡب ِد ُ
ع ) وفيه أصل القلقلة
 – 4المتحرك مطلقا ً مثل ( طَبَ ََ

تفقد قلبك :
قال الصحابي الجليل عبد هللا بن مسعود
رضي هللا عنه :
اطلب قلبك في ثالثة مواطن :عند سماع
القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات
الخلوة فإن لم تجده في هذه المواطن
فسل هللا أن يمن عليك بقلب فإنه ال قلب
لك
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المدود
المد والقصر :
تعريف المد :لغة :الزيادة /مطلق الزيادة
اصطالحا ً :هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد أو بحرف من حروف اللين
أكثر من حركتين
تعريف القصر :لغة :الحبس
اصطالحا ً :هو إثبات حرف المد حركتين فقط ،أو حرف اللين أقل من حركتين
اس)
َِ
حروف المد  -:األلف الساكنة المفتوح ما قبلها )ٱل َّن
ول)
الواو الساكنة المضموم ما قبلها (يَ ُق َُير )
الياء الساكنة المكسور ما قبلها ) َق ِد ًَ۬بَۛ)
حروف اللين :الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما ( غَ يۡ ِرَ )( َريۡ ََ
أقسام المد  -1 :المد األصلي
-2المد الفرعي

أول :المد األصلي (الطبيعي ):
تعريفه :
هو الذي ال تقوم ذات حرف المد إال به،و ال يتوقف على سبب من أسباب المد بل يكفي وجود حرف المد

أقسام المد الطبيعي :
ك(
ادونَ ََ
 .1المد الطبيعي الكلمي :وهو ما كان موجوداً في كلمة مثل ( ُي َن ُ
 .2المد الطبيعي الحرفي :هو ما كان موجلوداً فلي حلرف ملن الحلروف المقطعلة المبلدوءة بهلا بعلض سلور القلرآن
الكريم ومجموعة في حروف ]حي طهر[ مثل (طه(

ثانيا ً :المد الفرعي :
تعريف :هو المد الزائد عن مقدار المد الطبيعي لسبب من أسباب المد (الهمزة والسكون )

**أنواع المد الفرعي بسبب الهمزة :
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 – 1المد الواجب المتصل :
تعريف :هو أن تقع الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة
مقدار المد 1-4 :حركات وصالً ووقفا ً
مثال :

كَ
َف ُأولَـٰ ٓ ِٮ َ

 – 2المد الجائز المنفصل :
تعريف :هو أن تقع الهمزة بعد حرف المد بشلرط انفصلالها عنله بلأن يكلون حلرف الملد فلي آخلر الكلملة األوللى
والهمزة في أول الكلمة الثانية .
مقدار المد  1-4:حركات وصالً ال وقفا ً .
مثال َ :و ۡ
هَۚ
لَٱللَّ ِ
سو َ
م ٓواَأَنَّ َفِيك ُۡمَ َر ُ
ٱعلَ ُ

َ

*ويلحق به مد الصلة الكبرى  :هو صلة هاء الضمير إذا بعدها همزة في أول الكلمة الثانية
ح ً۬دا
م ِۤۦ
ح ۡك ِ
هَأَ َ
مثال َ:أَنَلَّ ۡمَيَ َر َُه ۥََۤأَ َ
حدَ ُ ،

 – 3مد البدل :
تعريف :هو أن تتقدم الهمزة على حرف المد في كلمة واحدة
مقدار المد  :حركتين
مثال :

مـٰ ً۬نا
ه ۡمَإِ ََّّلَٓإِي َ
َءا َم ُنواَ َۚۥَ َ،و َماَ َزا َد ُ

**أنواع المد الفرعي بسبب السكون :
-1المد العرض للسكون :
تعريف  :هو أن يقع سكون عارض للوقف بعد حرف المد أو بعد حرف اللين فقط في الكلمة
مقداره 2:أو  4أو  2حركات
ن ۡ
َٱل َمن ُفوشََِ
مثال َ َ:
ڪ ۡٱل ِع ۡه ِ
 –2المد الالزم  :مقداره  2حركات لزوما ً
 المد الالزم الكلمي المثقل  :هو أن يقع سكون أصلي مشدد في الوصل والوقف بعد حرف المد في بناء كلمة
واحدة .
حآق َُّةَ
مثال ۡ َ:ٱل َ

َ
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 المد الالزم الكلمي المخفف  :هو أن يقع سكون أصلي مخفف (أي غير مدغم)بعد حرف المد في بنلاء كلملة
واحدة .

َ

لَ
صيۡ َ
نَ َو َق ۡد َ
َع َ
مثال َ :ءا ۡٓلـَـٰ َ
تَ َق ۡب ُ
 المد الالزم الحرفي  :هو أن يقع بعد حرف المد أو حرف اللين سكون أصللي فلي هجلاء حلرف ملن الحلروف
الهجائية المقطعة المبدوءة بها بعض سور القرآن الكريم

*شرطه :
 أن يكون الحرف هجاؤه على ثالثة أحرف ،أوسطه حرف المد ،وآخرها سكون أصليأن يكون وجوده في بعض الحروف المقطعة في فواتح السور .-حروفه :كم عسل نقص

*أنواعه :
مثقل ومخفف
المد الالزم الحرفي المثقل :أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي مدغمم(
مثال ( :الٓ َٓ

َ

-المد الالزم الحرفي المخفف :أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي مخفف

يس)َ
مثال  :سين في ( َٓ
َ
ََََََََََََََََََََََََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
بسبب السكون
بسبب الهمزة
َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َ
السكون األصلي
السكون العارض
َ
المد المتصل
َ
َ
المد العارض للسكون
َ
المد المنفصل
َ
َ
المد اللين العارض
َ
للسكون
َ
َمد البدل
َ
المد الالزم الحرفي المثقل
َ
َ
مد الصلة الكبرى
َ
المد الالزم الحرفي المخفف
َ
َ
المد الالزم الكلمي المثقل
َ

أقسام المد الفرعي

َ
المد الالزم الكلمي المخفف

َ
ََ
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الخاتمة :
تم بحملد هللا االنتهلاء ملن كتابلة هلذه الملادة العلميلة التلي تهلدف إللى تيسلير قواعلد
التجويد وتسهيل الطريق أملام كلل مسللمة تريلد تلالوة كتلاب هللا عللى الوجله اللذي
يرضيه سبحانه وتعالى .
للللم نتعلللرض للمناقشلللات الدقيقلللة ولكنللله جلللاء عرضلللا ً ميسلللراً لألحكلللام التجويديلللة
الضرورية الالزمة لللتالوة الصلحيحة سلهلة ميسلرة تعلين المتعلملة عللى مواصلله
الرحلللة التجويديللة دون عنللاء ونوصللي كللل مسلللمة أكرمهلا هللا بإتمللام هللذه الرحلللة
التجويدية المبسطة أن تنقل ما تعلمته إلى أهلها وإخوانها وبذلك اسأل هللا أن يتقبلل
هللذا العمللل المتواضللع خالص لا ً لوجهلله ويجعللله فللي ميللزان حسللناتنا إنلله ولللي ذلللك
والقادر عليه وصلى هللا على محمد وعلى أله وصحبه وسلم .
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المراجع :
– هداية القارئ إلى تجويد كالم البارئ

للشيخ عبد الفتاح المرصفي .

– البيان المفيد في علم التجويد

أ  /أماني بنت محمد عاشور
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