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  تقريظ وتقديم
محداً هللا الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني ، وصالة وسالماً على أفصح من نطق الضاد من العـاملني ،  

  :وعلى آله وأصحابه أمجعني ، أما بعد 
القرآنُ العظيم ، احملثـوثُ علـى تعلُّمـه معـىن     : فإن أوىل العلوم ذكْراً وقدراً ، وأعظمها ذُخراً وفَخراً 

  .)١(»خيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه  : » ، يقول النيب  اًولفظ
على تعليمه وتعلُّمه ، ومل يخلُ زمان وعصر ممن جمع يف سـبيل ذلـك   : لذا عكف أهل اإلسالم وامللَّة 

رمحـين اهللا  (امل بـن حممـد   الشيخ املقرئ حسان بن س: شيئاً ، وممن تعلَّق من ذلك بسبب ، وضرب فيه بِسهم 
تعلـيم القـراءة   : ؛ حيثُ سلك يف تصنيفه مسلكاً لطيفاً ، غايته  ))القاعدة املكية  ((يف كتابه املستطاب ) وإياه

كلمات القرآن وآياته ، مع حسن ذيب وجمع ، وبراعة تأليف ووضع ، فجـاء كتابـه   : واهلجاء ، ووسيلته 
  .محرابه وحيداً يف بابه ، فريداً يف 

هذا والعصر حاله ال يخفى ، قد جهلوا ما يلْزمهم معرفته ، وأخروا ما يجب عليهم تقْدمته ، حىت صـار  
: القرآن عند كثريين نسياً منسياً ، واملشتغل به بعيداً قصياً ، فاحلمد هللا الذي أَلْهم مجاعـة مـن أويل البصـائر    

فوا إِىل القرآن عنايتهم ، وشردوا فيه هلم املعاهد فَصعوا فيه للناس املوارد ، ومهر.  
دأَح هتلَّمع أَو ، ابِكتي كف هلْتزأَن أَو ، كفْسن بِه تيمس ، لَك ومٍ هبِكُلِّ اس أَلُكاللهم أَس  ، ـكلْقخ نا م

 كدنبِ عيلْمِ الْغي عف بِه تأْثَرتأَ: أَوِ اس   ـابذَهنِـي ، وزجِالَء حرِي ، ودص ورنقَلْبِي ، و بِيعآنَ رلَ الْقُرعجنْ ت
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد ، وعلى آله وصحبه . وغَمي  )٢(همي

  كتبه
  صاحل بن حممد بن حسن األمسري

  عضو هيئة الدعوة بوزارة الشئون اإلسالمية[
  ]فرع الطائف/ ملكرمة مبنطقة مكة ا

  )هـ١٥/٦/١٤٢٠(
  بالطائف

  

                                                        
  . ٥٠٢٧رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن ، ح) ١(
  . ٤٣٠٦،  ٣٧٠٤مقتبس من حديث رواه أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة ، ح) ٢(
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ن اتبعه احلمد هللا الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، والصالة والسالم على النيب األمي الذي كان خلقه القرآن ، وعلى آله وصحبه وم

  أما بعد . إىل يوم الدين 
معلما للقرآن ، وقد وجدت من الدارسني من ال يعرف األشياء الضرورية مثل السكون والشدة ، وبعضهم مل فقد من اهللا علي ويسر يل أن أكون 

، فقلت له افتح التاء والباء ، وشدد الدال بالفتح ، فلم يعرف هذه املصطلحات ؛ رغم أنه ) ٥٢(يف سورة األحزاب اآلية ) تبدلَ(يستطع أن يقرأ كلمة 
وهو معذور ألنه رمبا مل يتعلم الطريقة التركيبية ، وأقصد . وهو مشكور ألنه جاء بنفسه وجلس مع الطالب رغبة منه أن يتعلم القرآن . أى مراحل التعليم 

ات مث اجلمل مث الكلم ا تعلم القراءة بالسري من احلرف إىل الكلمة إىل اجلملة مثل ما حاولت أن أفعله يف هذا املؤلف بأن يتعلم املبتدئ نطق احلروف مفردة
، ولكـين أرى أن   وأنا ال أعيب الطريقة التحليلية املتبعة اآلن يف املدارس وهي تقوم علي السري من اجلملة إىل الكلمة إىل احلرف ، بل رمبا تكون مشوقة. 

وال يتضرر من عيوب تعلم طريقة واحدة يتعلم املبتدئ الطريقتني معا ، لكل طريقة كتاب خاص ا مع حصة خاصة ا ، حىت يستفيد من مميزات كل طريقة 
، وهو كتاب خمتصر وغري كاف ) القاعدة البغدادية(وقد وجدت من أولياء األمور ممن يريدون أن يعلموا أوالدهم الطريقة التركيبية وجدم يشترون هلم . 

بعد أن استخرت اهللا تعاىل  -فرأيت من واجيب ). هالّ بالّ حالّ خالّ طانكم ثينكم كَينكم سونكم(يعلم احلروف اهلجائية مث يأيت بكلمات ليس هلا معىن مثل 
أن ينتفع به املعلمون واملتعلمون والعرب واألعاجم وطـالب   -جل وعال -، وإين ألرجو من اهللا ) القاعدة املكية{أن أقوم بتأليف هذا الكتاب ومسيته  -

هو أفضل طريقة لتعلم القراءة والكتابة والنطق  -أي القرآن  -أمثلة كلها من القرآن الكرمي ألنه وقد أتيت فيه ب. املدارس وحلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
  .بالعربية ألنه كالم اهللا تعاىل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد 

والكسرة والضمة والسكون واملد باأللف والياء والواو والتنوين وقد تضمن الكتاب تقريبا كل ما يعتري احلرف الواحد من حاالت مثل الفتحة 
إلضافة إىل الالم بالفتح والكسر والضم والشدة بالفتح والكسر والضم والشدة مع املد باأللف والياء والواو والشدة مع التنوين بالفتح والكسر والضم ، با

. ا ، وحكم الواو والياء الساكنتني املفتوح ما قبلهما ، وكيفية التخلص من التقاء الساكنني القمرية والشمسية ، وحكم مهزة الوصل ، وتاء التأنيث حباال
ال وشرحت يف اهلوامش بعض أحكام التجويد على ما يوافق رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ، ومن أراد التوسع فلريجع إىل كتب التجويـد و 

  . يعتمد فقط على ما ذكرته 
كتب هذا الكتاب بأمثلته وعالمات تشكيله مبا يوافق رسم املصحف ، ولكن تعذر ذلك يف احلاسوب الذي أكتب عليه ، ولعله من وكنت أود أن أ

وهي  -علم الفوارق األفضل أن يتعلم املبتدئ القراءة والكتابة بالرسم اإلمالئي احلديث أوال ألنه هو الذي يقاس عليه ، مث بعد ذلك ينظر يف املصحف ويت
  .بني الرسم اإلمالئي ورسم املصحف  -هلة س

قصريي وأخريا أدعو اهللا تعاىل أن جيعل هذا الكتاب من العلم الذي ينتفع به كما ال يفوتين أن أعتذر عن العيوب واألخطاء اليت إن وجدت فمن ت
املسموعة واملرئية وكذلك برجمة هذا العمل علـى   وإن مل توجد فمن فضل اهللا جل وعال وأدعوه أن يوفقين أن أسجل هذا الكتاب على شرائط التسجيل

  احلاسوب واهللا هو املوفق واملعني واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على خامت األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني 
  حسان بن سامل بن حممد بن عيد   

  مكة املكرمة   
  هـ ١٤١٥من مجادى األوىل سنة  ٦الثالثاء   

  ) م١١/١٠/١٩٩٤( فقاملوا  
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)٢()١(الدرس األول  
  ح  ج  ث  ت  ب  ا  الحرف
  حا  جِيم  ثَا  تا  با  أَلف  اسمھ

  س  ز  ر  ذ  د  خ  الحرف
  سني   زاي  را   ذَالْ  دالْ  خا  اسمھ

  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  الحرف
  عين  ظَا   طَا   ضاد  صاد  شني  اسمھ

  م  ل  ك  ق  ف  غ  الحرف
  ميم  الم  كَاف  قَاف  فَا   غَين  اسمھ

  ء  ة  ي  و  هـ  ن  الحرف
  همزةٌ  تا مربوطَةٌ  يا  واو  ها  نونْ  اسمھ

                                                        
متفرع منها مثل ) ا(واأللف } أَخذَ{ حرف أصلي مثل) ء(حرفا على األرجح باعتبار أن اهلمزة }  ٢٨{ العربية عددها احلروف ) ١

}{كما أن الواو حرف أصلي يف مثل .} ذَاتفوخ ، قَفوذُ{، وهي فرع من األصل يف مثل }ووأيضا الياء هي حرف أصلي يف . }أَع
  .} قيلَ{ع من األصل يف مثل ، وهي فر} يكْتب، شيء{مثل 

وإن جاز } حاء راء طاء هاء ياء{ وال نقول يف القرآن}حا را طا ها يا { فنقول } ح ر ط هـ ي { الْتزمت بالنطق القرآين يف احلروف) ٢
  .وهي مل ترد ـ كحروف مقطعة ـ يف القرآن } ب ت ث خ ظ ف{ : ذلك يف غري القرآن ويقاس عليها احلروف اآلتية
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)١( 
المثا
  طسم  حم  طه  ص  ل
النط
  طَا سني ميم  حا ميم  طَا ها  صاد  ق
المثا
  الـمر  الـم  طس  ق  ل
النط
  أَلف الم ميم را  أَلف الم ميم  ا سنيطَ  قَاف  ق
المثا
  الـمص  الر  يس  ن  ل
النط
  أَلف الم ميم صاد  أَلف الم را  يا سني  نونْ  ق 
المثا
  حم عسق  كهيعص  ل

                                                        
هذه ) حا ، يا ، طا ، ها ، را (وهي ] حي طهر[ال مد فيها ألنه ليس فيها حرف مد ، حروف ) الف( - : بعض أحكام التجويد  )١

وهي السني والنون والقاف والصاد والعني ] سنقص علمك[احلروف متد حركتني ألنه ليس بعد حرف املد ساكن أو مهز ، حروف 
. أربع أو ست حركات ) عني (وجيوز يف . ست حركات ألنه يوجد بعد حرف املد سكون والالم وامليم والكاف هذه احلروف متد 

تدغم : الم ميم . فيها قلقلة يف الدال املنطوقة : صاد . تدغم النون يف امليم مع الغنة كما هو معروف يف أحكام التجويد : سني ميم 
  .ى النون يف السني والصاد والقاف مع الغنة ختف: عني سني ، عني صاد ، سني قاف . امليم يف امليم مع الغنة 

إن سبقه فتح أو ضم ويرقق إن سبقه كسر ، ) اهللا(تفخم دائما ، وحرف الالم يفخم فقط يف لفظ اجلاللة ) خص ضغط قظْ(حروف  
أيضا إن سبقه ياء  ويرقق. وحرف الرا يرقق إن كان مكسورا أو ساكنا مسبوقا بكسر أصلي وليس بعده يف نفس الكلمة حرف مفخم 

وبقية احلروف }، القطر ، مصر ،ونذرِ ، يسرِ{وعند الوقف على}فرقٍ {وحيوز التفخيم والترقيق يف . ويفخم فيما عدا ذلك . ساكنة 
ومراتب التفخيم أعالها املفتوح الذي بعده ألف وأدناها ).ء ب ت ث ج ح د ذ ز س ش ع ف ك ل م ن هـ و ي (ترقق دائما وهي 

  .وهناك مزيد من التفاصيل فارجع إليها يف كتب التجويد  .املكسور 
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النط
  حا ميم عين سني قَاف  كَاف ها يا عين صاد  ق

 

  تدرِيبات
  :ة اقرأ أمساء احلروف اآلتي

ء ا هـ ع ح غ خ ق ك ج ش ي ض ل 
ن ر ط د ت ة ص س ز ظ ذ ث ف و ب 

  .م 
  :اقرأ احلروف املقطعة اآلتية 

الـم ، الــمص ، الــر ، الــمر ،    
كهيعص ، طه ، طسم ، طـس ، يـس ،   

  .، حم ، حم عسق ، ق ، ن  ص
  :اقرأ أمساء احلروف اآلتية 
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ب ت ث ف ك هـ م ا ك ل ع غ خ ج 
ف و ض  ح ق ن ل ص س ش ض ي ق

  .ص ط ظ ذ د ر ز 
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  :اقرأ أمساء احلروف اآلتية 

بـ تـ ثـ فـ كـ هـ مـ لـ عـ غـ 
خـ جـ حـ قـ نـ صـ سـ شـ 

ضـ يـ طـ ظـ ـذ ـد ـر ـو ـا 
ـز ـب ـت ـث ـف ـك ـه ـم 

ـل ـع ـغ ـخ ـج ـح ـق ـن 
  .ـص ـض ـط ـظ ـس ـش ـي 

  :اقرأ أمساء احلروف اآلتية 

ـبـ ـتـ ـثـ ـفـ ـكـ ـهـ 
ـ ـلـ ـعـ ـغـ ـخـ ـجـ ـم

ـحـ ـقـ ـنـ ـصـ ـسـ ـشـ 
  .ـضـ ـيـ ـضـ ـطـ ـظـ 
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  )٢(  )١(الدرس الثاني 
)٣( 

  ح  ج  ثَ  ت  ب  أَ
خ  ذَ  د  ر  ز  س  
ش  ص  ظَ  طَ  ض  ع  
  م  لَ  ك  ق  ف  غَ

    ي  و  هـ  نَ  

                                                        
  . يف هذا الدرس نشرح اهلمزة وأمثلة هلا ، أما األلف املد فارجع إىل درس املد باأللف،وارجع إىل درس مهزة الوصل) ١
ومسيت الضمة ضمة ألننا . نطق ا ومسيت الكسرة كسرة ألننا نكسر فمنا عند ال. مسيت الفتحة فتحة ألننا نفتح فمنا عند النطق ا ) ٢

  .نضم فمنا عند النطق ا ومسي السكون سكونا ألن الفم يسكن عند النطق به 
أو فوق الياء مثل ) أخذ(أو فوق األلف مثل ) ماء(وهذه مهزة قطع ترسم مفردة مثل . يقرأ املبتدئ َء ب ت وال يقول مهزة باء تاء ) ٣

  ] .مهزة الوصل[وغري ذلك وارجع إىل الدرس ) مؤمن(أو فوق الواو مثل ) يئس(
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)١( 
  آخر الكلمة    داخل الكلمة    ل الكلمة أو   الحرف

  أَذَ ر   لَأَ س   خ ذَأَ   أَ
  أَذَر  لَأَس  خذَأَ  
ب   أَب د   ص بـ   رذَ هب  

  أَبد  صبر  ذَهب  
ت   تك ر   ف تح   ك ست  

  تكفَ  رتكَ  حست  
  ةَش ج ر   ---   ---   ةَ

   ---   ---  رجةَش  
                                                        

وعند الوقف على . يستحسن عندي أن يقف املبتدئ على آخر الكلمة باحلركة مث بعد ذلك يتعلم أحكام الوقف : من أحكام الوقف ) ١
فال }{حبط{مثل  الكلمات املذكورة يف هذه األمثلة وغريها جيب الوقف على احلرف األخري بالسكون سواء كان متحركا أو ساكنا

وإن }إنا أنشأناهن إنشاًء}{ليسوا سواًء{.}غفورا رحيما {وإن كان احلرف األخري منونا بالفتح فيوقف عليه بألف العوض مثل } تنهر
وإن كان احلرف األخري تاء مربوطة فيوقف عليه باهلاء } قالوا ، يف ، حىت{كان احلرف األخري حرف مد فالوصل والوقف يستويان مثل 

إال ما رسم بالتاء املنبسطة فيوقف عليه بالتاء الساكنة اتباعا لرسم املصحف . سواء كانت منونة أم ال }خافضة رافعة{ثل م
  .وراجع التاء املربوطة واملنبسطة وارجع كذلك إىل كتب التجويد } فطْرت{:  مثل
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  )٢( )١( حلروف مفتوحةتابع أمثلة ا
الحر
  آخر الكلمة    داخل الكلمة    أول الكلمة    ف

  ثَب ع   لَثَ م   ---   ثَ
   ---  لَثَم  عثَب  
ج   جع م   و جد  ر مج  

  جعم  وجد  رمج  
ح   لَح أَ  م حد  ر شح  

  لَحأَ  محد  رشح  
خ   خم ت  د لَ خ   نَ فوخ  

  ختم  دفَ  لَخنوخ  
                                                        

األخرى مثل الكسرة والضمة وغريها وهكذا جاءت األمثلة  يف هذه األمثلة مجيع احلروف مفتوحة ألن املبتدئ مل يعرف بعد احلركات) ١
يف الكتاب كله من الذي درسه املبتدئ فقط خطوة خطوة ولذلك توجد بعض خاليا اجلداول فارغة ألين مل أعثر على مثال ينطبق عليه 

  .ت فليضعه يف مكانه وجزاه اهللا خرياومن وجد مثاال مما ينطبق عليه ما ذكر. الشرط وهو أن يكون مما عرفه املبتدئ وشرح له سابقا 
يالحظ املعلم التفخيم والترقيق يف هذه األمثلة وغريها والنطق بالتفخيم والترقيق هو هام للمبتدئ ليتعود على النطق العريب الصحيح ) ٢

  . جند أن الدال مرققة بني الصاد والقاف املفخمتني ) صدق ( فمثال يف هذه األمثلة جند كلمة 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١١صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة احلروف مفتوحة
الحر
  آخر الكلمة    داخل الكلمة    أول الكلمة    ف

د   لَد خ   ص دق   س حد  
  لَدخ  صدق  سحد  
  ذَنَ ب   بذَ ك   ب هـ ذَ  ذَ

  ذَنب  بذَكَ  هبذَ  
ر   رع ج   ت رك  ض ح ر  

  رعج  ترك  ضحر  
ز   زم ع   ع زم   ر لَ بز  

  زمع  عزم  رلَبز  
س   سق ر   ك سب   ب عس  

  سقكَ  رسب  بعس  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١٢صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة احلروف مفتوحة
  آخر الكلمة    داخل الكلمة    أول الكلمة    الحرف

ش   شر ك   ك شف   ---  
  شكَ  كَرشف   ---  
ص   صق د  ف لَ ص  نَ ك ص  

  صقفَ  دكَ  لَصنص  
ض   ضب ر   ح ضر   ر فض  

  ضبر  حضر  فَرض  
  طَب س   رطَ ف   ب عطَ   طَ

  طَبس  رطَفَ  بعطَ  
  ---   رظَ نَ   لَ مظَ   ظَ

  ---   رظَن  لَمظَ  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١٣صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة احلروف مفتوحة
  آخر الكلمة    داخل الكلمة    أول الكلمة    الحرف

ع   عد ب   ج لَع   ر شع  
  عدب  جلَع  رشع  
  غَنَ ز  رَ ف غَ ف  ف ر غَ   غَ

  غَنز  فَرغفَ  فَرغَ  
ف   لَف أَ   ص لَف   ر صف  

  فصر  لَفَأَ  صلَفَ  
ق   لَ ق ت   ت قع   أَ بق  

  قأَب  عقَت  تلَ قَ  
ك   كب أَ   ت لَك   ر تك  

  كتر  لَكَأَ  تبكَ  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١٤صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة احلروف مفتوحة
الحر
  آخر الكلمة    داخل الكلمة    أول الكلمة    ف

  لَنَ ز   فلَ س   ع نَلَ   لَ
  لَنز  فلَس  عنلَ  
م   مأَ   نَ ع مر   ك حم  

  معأَ  نمكَ  رحم  
  نَس ك   عنَ م   ب ذَنَ   نَ

  نسكَ  عنم  بذَنـ  
  ---   رهـ ج   لَ كهـ   هـ
  هلَك  جهر   ---  
و   وق س   فوـ به   ---  

  وقفَ  سوبه   ---  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١٥صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة احلروف مفتوحة
الحر
  آخر الكلمة    داخل الكلمة    أول الكلمة    ف

ي   يك د  و يكذَ ر   ---  
  يكد  ويكذَر   ---  

  :تدرِيبات
  -: اتبع املثال اآليت

لَ ق خ  لَقخ  ب ق و  
د س ح  ص نَ ك  ر ت  
ب س لَ  ك ع ف  ع م ج  
ق ـ ذَ   أَ بهثَ  ب ع ب  
ر ج ش  م ع ز  ر ض ح  
غَ  ظَ لَ م طَ  نَ ز س ب  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١٦صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(   الدرس الثالث 

)٢( 
مكسو  مفتوح

  ر
مكسو  مفتوح

  ر
مكسو  مفتوح

  ر
مكسو  فتوحم

  ر

  ث  ثَ  ت  ت  بِ  ب  إِ  أَ

جِ  ج  حِ  ح  خِ  خ  د  د  

  سِ  س  زِ  ز  رِ  ر  ذ  ذَ

شِ  ش  صِ  ص  طَ  ضِ  ض  ط  

  ف  ف  غِ  غَ  عِ  ع  ظ  ظَ

قِ  ق  ك  لِ  لَ  ك  مِ  م  

  يِ  ي  وِ  و  هـ  هـ  ن  نَ

                                                        
  .إذا كانت مكسورة تكون يف أقل درجات التفخيم ) خص ضغط قظ(التفخيم حروف )١(
،   )إبراهيم (وتوضع حتت األلف إذا كانت مكسورة مثل ) أُخذ) (أَخذ(توضع اهلمزة فوق األلف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مثل ) ٢(

  . هذا إذا كانت أول الكلمة 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١٧صفحة رقم 

  القاعدة املكية

 
الحرف المكسور 

  ومثالھ
الحرف المكسور 

  ثالھوم
الحرف المكسور 

  ومثالھ

  تأَب  ت  طَبِح  بِ  رمإِ  إِ
ثَ  ةروجِ  ة  جِتحِ  د  رحم  
  نَذأَ  ذ  فدر  د  لَخب  خِ
  رِسخ  سِ  عزِفَفَ  زِ  رِأَثَ  رِ
  فطخ  ط  يضر  ضِ  يةَش  شِ
  يقب  قِ  ظَفح  ف  وجع  عِ
ك  لملِ   ك  علأَ  مِ  ممن  
ن  رتـ  نه  هِشلَ  وِ  دوِو  

      يِيد  يِ    



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١٨صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  :تدرِيبات
  اقرأ واكتب الكلمات اآلتية 

بنـ  أ ي ،ئ ، بِس ـدـ نِب ت ، زِك ، إِد ، ذ
ـ  عِيش،  مِصعي ، ش، خ رِهثَمبِ قِ، ت  ،
  .ي هك ، نِبدبِلَ ، م، ع لِهب ، عمَأل

  :استخرج من الكلمات السابقة  - ا 

  .مكسورة يف أول الكلمة  هاء )١
  .هاء مكسورة يف آخر الكلمة  )٢
  .مهزة مكسورة يف وسط الكلمة )٣
  .مهزة مكسورة يف آخر الكلمة  )٤
  .الم مكسورة يف أول الكلمة  )٥
  .الم مكسورة يف آخر الكلمة  )٦



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١٩صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع التدريبات
  - :اقرأ واكتب ما يأيت  -ب 

  ت ، ت  ب ، بِ  أَ ، إِ
جِ  ثَ ، ث ، حِ  ج ، ح  

 ، خِخ  د ، د  ذَ ، ذ  
  س ، سِ  ز ، زِ  ر ، رِ
  ض ، ضِ  ص ، صِ  ش ، شِ
طَ ، ط  عِ  ظَ ، ظ ، ع  
  ق ، قِ  ف ، ف  غَ ، غِ
ك ، مِ  لَ ، لِ  ك ، م  
ـ ،   نَ ، نـهوِ  ه ، و  
يِ  ةَ ، ة ، ي  ه ، ه  

 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٢٠صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(   الدرس الرابع
)٢( 

  مضموم  مكسور  مفتوح  مضموم  رمكسو  مفتوح

  ب  بِ  ب  أُ  إِ  أَ
ت  ت  ثَ  ت  ثُ  ث  
جِ  ج  ج  حِ  ح  ح  
خِ  خ  خ  د  د  د  
  ر  رِ  ر  ذُ  ذ  ذَ
زِ  ز  ز  سِ  س  س  

                                                        
: وتوضع حتت األلف إذا كانت مكسورة مثل ) أُخذ) (أَخذ(حة أو مضمومة مثل كما سبق توضع اهلمزة فوق األلف إذا كانت مفتو) ١

  .هذا إذا كانت أول الكلمة .   )براهيم(
على رأي املتأخرين  - إذا كان احلرف مفتوحا أو مكسورا أو مضموما أو ساكنا فإنه يستغرق من الوقت حركة واحدة واحلركة هي ) ٢

وإذا كان احلرف ممدودا باأللف أو بالواو أو بالياء . ر تصفيقة واحدة أو مقدار نصف ثانية مقدار قبض اإلصبع أو بسطه أو مقدا - 
وإذا كان . فمقداره أربع حركات ) يدا أيب(أو منفصال مثل )جاء (وإذا كان املد متصال مثل . مدا طبيعيا فمقداره من الوقت حركتان 

نستعني ، عليه ، (ست حركات وإذا كان املد عارضا للسكون مثل الوقف على فمقدار املد هو ) حم الطامة الصاخة (املد الزما مثل 
  .فمقدار املد حركتان أو أربع أو ست حركات والبد أن خيتار القارئ وجها واحدا إما اثنتني وإما أربع وإما ست ) خوف 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٢١صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(تابع احلروف مضمومة 
  مضموم  مكسور  مفتوح  مضموم  مكسور  مفتوح

شِ  ش  ش  صِ  ص  ص  
ضِ  ض  طَ  ض  طُ  ط  
  ع  عِ  ع  ظُ  ظ  ظَ
  ف  ف  ف  غُ  غِ  غَ
قِ  ق  ق  ك  ك  ك  
  م  مِ  م  لُ  لِ  لَ
  هـ  هـ  هـ  نُ  ن  نَ
وِ  و  و  يِ  ي  ي  

  
  

                                                        
كة واحدة ، ومعروف أن احلركة مقدار احلرف هنا سواء أكان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما فإنه يستغرق يف النطق مقدار حر) ١(

وقد اخترت عرض الفتحة مع الكسرة . قبض اإلصبع أو بسطه ، وتقدر احلركة أيضا بتصفيقة واحدة ، وتقدر أيضا بنصف ثانية تقريبا 
  .مع الضمة هنا لزيادة التمرن ومعرفة الفرق بني نطق احلركات الثالث ، واهللا أعلم 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٢٢صفحة رقم 

  القاعدة املكية

 
 الحرف المضموم ومثالھ الحرف المضموم ومثالھ الحرف المضموم ومثالھ

  طعِت  ت  ثَبخ  ب  فكأُ  أُ
  شرح  ح  جيـل  ج  ثُنرِ  ثُ
خ  خهسم  د  دهرنُذُأُ  ذُ  ب  
ذَ  رأَتر  ز  رِزب  س  رلُس  
ص  صفح  ض  ضطُفَ  طُ  رِببِع  
  لبتغُ  غُ  ثرع  ع  لم ظُ  ظُ
ف  صتف  لُ  قخق  كُ  كبِت  
  نُأُذُ  نُ  مغَن  م  عنلُ  لُ
  رِدي  ي  اورأَ  و  وه  هـ
ف اليت بعد واو اجلماعة تكتب وال تنطق كذلك الواو يف أولئك والياء يف مإليه األل: رأَوا   ةُشجر  ةُ

 ي وعالمة ذلك يف املصحف أن يوضع فوق األلف أو الواو أو الياء دائرة صغرية هكذا اْ و
  .أول سورة اإلخالص )قل(أما عالمة السكون يف املصحف فانظر الالم يف 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٢٣صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  : تدرِيبات
  اآلتية  اقرأ واكتب الكلمات

ـ ع ، قُف ، تضعضـ تلَ ، قُرِئ ، فَـ
كُينِ ت، ك لُخسر ، لُ ، قخم  ، ـهس
نع ، خففَن ، كقهربد ، و ، هلي  ، ـهرِي

صثُح ، كَب، فَثُلُثَه ، رجص ، عمح ف
سلُ ر ، رك ، أَتذَربِح ، فَبصد ، ذُ، أَجِ
صفَب ،أَر كظُع ك  

  -:استخرج من الكلمات السابقة 

  .مهزة مفتوحة يف آخر الكلمة  )١
  .كاف مضمومة يف آخر الكلمة  )٢



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٢٤صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(   الدرس الخامس
)٢( 

  ثْيثْ ت  تيت ت  بيب ت  أْيـأْ تـ
ت جيج  ت حيح  ت خيخ  ت ديد  
ذْ تذْي  ت رير  ت زيز  ت سيس  
ت شيش  ت صيص  ت ضيض  طْ تطْي  
ظْ تظْي  ت عيع  غْ تغْي  ت فيف  
ت قيق  ت كيك  لْ تلْي  ت ميم  
ت نين  ته يه  ت ويو  ت ييي  

                                                        
أما شكل السكون يف رسم املصحف } قُلْ { الئي هذه األيام هو دائرة مستديرة مثل الذي فوق الالم شكل السكون يف الرسم اإلم) ١

  ) . ×�o: ( هذه األيام هو ما يشبه رأس احلاء مثل 
و أي احلرف الساكن ال يأيت أول الكلمة وال ميكن نطقه إال إذا سبقه حرف آخر وعند قراءة هذه احلروف الساكنة نأيت مزة قبلها أ) ٢

املهم أن يأيت السكون بعد ) ءْء بب تت ثثْ جج حح(وميكن أن نكرر نفس احلرف فنقول ) . أْء أب أت أثْ أج(حرف آخر فنقول 
.... وقد اخترت التاء والياء هنا للتمكن من نطق احلرف املطلوب ساكنا ألنه يأيت كثريا يف القرآن مثل تأملون يأمن يبتغون . حرف آخر
  .س الشدة والشدة مع التنوين والشدة مع املد وانظر در



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٢٥صفحة رقم 

  القاعدة املكية

 
  آخر الكلمةمثالھ الحرف الساكن   مثالھ داخل الكلمة الحرف الساكن 

أْي  أْينم  أْش  شأْي  
تب  تبت  تب  ـتيب  
  تفَيم  تم  بعتفَأَ  تأَ
  ثْتحن  ثْن  تثْفَلَبِ  ثْبِ
  جيخر  جر  رهجفَأَ  جأَ
زح  زحزِح  رح  فْرتح  
تخ  تخلُق  سخ  سننخ  
تد  تدنه  هد  هأَعد  
ذْع  ذْعت  ذْخ  ذْفَخ  
تر  ترعج  هر  قْهتر  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٢٦صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة احلروف ساكنة
  مثالھ آخر الكلمةالحرف الساكن   مثالھ داخل الكلمة الحرف الساكن 

نز  كَنزمت   ---   ---  
تس  تسعبِ  طبِ  سقْتنس  
  ---   ---   هدشأَ  شأَ
تص  تصرِ  بِررِ  صحتص  
  ضتعرِ  ضرِ  عضبِ  ضبِ
طْب  نِطْبِب  طْق  قطْفَأَس  
ظْع  عظْأَوت   ---   ---  
بع  بعرث  طع  طتع  
غْت  فَتغزِ  غْزِ  رِقغْت  
  فتخ  فخ  صحفْأَ  فأَ



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٢٧صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )٢( )١(تابع أمثلة احلروف ساكنة 

  مثالھ آخر الكلمةالحرف الساكن   مثالھ داخل الكلمة الحرف الساكن 

تق  قْتره  فق  فنفَلْيق  
تك  كْترِ  رِهرِ  كشتك  
  لْتقُ  لْقُ  تملْأَعجِ  لْجِ
  مخلَقَكُ  مكُ  تمفَأَقَ  مقَ
تن  تنرنْفَأْذَ  نْذَ  ه  
جه  جهجِ  دجِ  هأَره  
تو  تلْوغَ  جو  طَغاو  
  يلكَ  يكَ  ريأَغَ  يغَ

                                                        
النون الساكنة يف املصحف ال يوضع عليها السكون داللة على اإلخفاء أو اإلدغام إذا كان بعدها حروف اإلخفاء أو اإلدغام مثال ) ١

  ) .من يقول) (من مسد ( ومثال اإلدغام ) أنتم ) (من شر) (فَلْينفق( اإلخفاء
وراجع كتب التجويد . إذا سكنت هذه احلروف أو وقفنا علها بالسكون جيب فيها القلقلة ) خص ضغط قظ(سة حروف القلقلة مخ) ٢

  .لتعرف املزيد عن القلقلة ، كما أن القلقلة تعرف كيفيتها من أفواه القراء املتقنني 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٢٨صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  :تدرِيبات
   اتبع املثال اآليت

مهـزة  باء مفتوحة بعدها  -١
مكسـورة  ساكنة بعدها سني 

بعدها بعدها كاف مضمومة 
  .ميم ساكنة 

أْبكُمس. 

 .باء .بعدها .مفتوحة .فاء -٢
 .ساكنة .مهزة .بعدها .مكسورة
  .مفتوحة  .سني .بعدها

 

 .عني .بعدها .مفتوحة .نون -٣
 .مضمومة .باء .بعدها .ساكنة
  .مضمومة  .دال .بعدها

  

 . .وأُدخلَ  -٤



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٢٩صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع التدريبات
  :اقرأ واكتب احلروف اآلتية 

  رت  تت  دب  بب  يأْ  تأْ
  مح  حح  حج  جج  حثْ  ثَثْ
خخ  خر  دد  دذْ  ذَذْ  سي  
رر  رت  زز  زع  سس  سي  
شش  غَش  صص  قَص  ضض  غَض  
  مع  عع  حظْ  ظَظْ  قَطْ  طَطْ
  رق  قَق  لَف  فَف  يغْ  غَغْ
كَك  لْ  لَلْ  فَكه  مم  أَم  
نن  نع  هه  هم  وو  أَو  
يي  كَي  كَم  لَن  نم  نم  

 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٣٠صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(   الدرس السادس 


الحرف 
  مفتوح

ممدود 
  باأللف

الحرف 
  مفتوح

ممدود 
  باأللف

الحرف 
  مفتوح

ممدود 
  باأللف

الحرف 
  مفتوح

ممدود 
  باأللف

 ثَا ثَ تا ت با ب ا َء َء

ا جج ا حح ا خخ ا دد 

 سا س زا ز را ر ذَا ذَ

ا شش ا صص ا ضطَا طَ ض 
 فَا ف غَا غَ عا ع ظَا ظَ

قَا ق ال لَ كَا ك ا مم 

 يا ي وا و ها هـ نا نَ

                                                        
لك هو حركتان إال إذا جاء بعد األلف أو الياء أو مقدار املد يف كل ذ)يقول(أو الواو مثل )قيل(أو الياء مثل )قال (املد باأللف مثل ) ١

وإذا جاء بعد ) قروء ، قالوا آمنا ) ( وجيء ، ويف أنفسكم) (السماء ، مبا أنزل ( الواو مهزة فمقدار املد حينئذ هو أربع حركات مثل
فمقدار املد حينئذ هو ست ) ين ق ، ن ، حم ، الـم ، ءاآلن ، الطامة ، الدواب ، أحتاجو(األلف أو الياء أو الواو سكون مثل 

  . حركات وهذه األحكام على ما يوافق رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وارجع إىل كتب التجويد ملزيد من التفاصيل 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٣١صفحة رقم 

  القاعدة املكية

)١( 
الحرف 
مثالھ في آخر الكلمة   مثالھ داخل الكلمة   مثالھ في أول الكلمة   الممدود 

٢  

  أَىر  لِـابِ  دما َء  ا َء
  بىأَ  رك بات  ديبا  با
  تىأَ  مهتاخ  بتا  تا
  ثَىأُن  نِيثَام  لثُثَا  ثَا
  جىس  هدجاي  تك َءجا  جا
  حاوأَصلَ  ددحاي  ججتمحا  حا
  خاأَ  صمخات  دعهمخا  خا
  دىه  كداجاه  بِردا  دا

                                                        
مزة وبعدها ألف ) ءادم(ترسم يف املصحف ) آدم(مد اهلمزة باأللف يف رسم املصحف خيتلف عن الرسم اإلمالئي احلديث فكلمة ) ١

  ) . ٤٠(يف سورة غافر اآلية ) بِآلِ(انظر كلمة و
انظر إىل كلمة رأى يف اجلدول جتد أن األلف يرسم أحيانا ياء ويوضع فوقه ألف صغرية يف املصحف إال إذا كان بعده ساكن فال توضع ) ٢

فتحة الراء بينها وبني الكسرة ومتال يف سورة هود فتمال ) جمراها(ولكنه ينطق ألفا إال يف قوله تعاىل ) سجى ، رأى القمر(األلف مثل 
  .األلف اليت بعد الراء بينها وبني الياء ويعرف ذلك من أفواه الشيوخ املتقنني 

  ١    

 ١    

 ١    

 ١    

 ١    

  َء    ١ 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٣٢صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة املد باأللف
الحرف 
مثالھ في آخر الكلمة   مثالھ داخل الكلمة   مثالھ في أول الكلمة   الممدود 

  ذَاإِ  قَتذَافَ  تذَا  ذَا
  راتت  جرافَخ  بِعهمرا  را
  زىلتج  لَهازازِلْ  لَتازا  زا
  سىع  بهساح  لَتسا  سا
  شىيغ  ُءشاي  نِئَكشا  شا
  صىوع  بتهمصاأَ  حبهصا  صا
  ضىير  جِعهمضام  قَتضا  ضا
  طَىأَع  نهطَاسلْ  ئركُمطَا  طَا
  ظَىلَ  مهظَاع  هرظَا  ظَا
  ىعفَأَو  مِعاطَ  لمعا  عا

 ١    

 ١    

 ١    

 ١    

 ١    

 ١    

 ١    

 ١    



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٣٣صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة املد باأللف
الحرف 
مثالھ في آخر الكلمة   مثالھ داخل الكلمة   مثالھ في أول الكلمة   الممدود 

  غايبلُ  نِمغام  لبغَا  غَا
  فَىكَ  نفَايخص  تكُمفَا  فَا
  قَىفَس  تهمقَانفَ  لَقَا  قَا
  كَىأَز  دكَاي  نَكَا  كَا
  لَىسيص  متهالص  مستمال  ال
  مامه  لُهمماأَع  لكما  ما
  نالَ  كناأَعطَي  رنا  نا
  هالَ  كُمهاأَلْ  ؤمها  ها
  وىه  صواوات  رِدهاوا  وا
  ياوأَلْفَ  هم َءياأَش  شعيبيا  يا

 ١    

 ١    

 ١    

 ١    

 ١    



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٣٤صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  :تدرِيبات
  اقرأ واكتب الكلمات اآلتية 

)ايذُؤـ ) (خ نى عا أَغْنـا   ممو الُـهم ه
بكَس) (هيا هم اكرا أَدمو) (  عـدفَلْي
هيادن) (    ، كرـدص لَـك حـرشن أَلَم

كروِز ــكنا عنــعضوو) ( فــولَسو
أَلَـم  ) (وال يخاف عقْباهـا ) (يرضى

) سنقْرِئُك فَال تنسى) (نجعلْ لَه عينينِ
)وهى  وشخي(  

  -:استخرج من السابق 

  مهزة مضمومة -١
  اهلمزات املفتوحة  -٢



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٣٥صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع التدريبات

  .مهزة ممدودة باأللف  -٣
  .ياء ساكنة  -٤
  .ضاد ممدودة باأللف  -٥
  .هاء ممدودة باأللف  -٦
  .ميم ممدودة باأللف  -٧
  .نون ممدودة باأللف  -٨
  .راء ممدودة باأللف  -٩

  .زاي ساكنة  -١٠
  .مجيع احلروف املقلقلة  -١١



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٣٦صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  الدرس السابع 
)١(

الحرف 
الحرف   ممدود بالیاء  مكسور

الحرف   ممدود بالیاء  مكسور
الحرف   ممدود بالیاء  مكسور

  ممدود بالیاء  مكسور

 ثي ث تي ت بِي بِ ئي ِء

 دي د خي خِ حي حِ جِي جِ

ي ذي سِ زِي زِ رِي رِ ذس 

 طي ط ضي ضِ صي صِ شي شِ

ي ظي عِ ظي غِ عغ ي فف 

 مي مِ لي لِ كي ك قي قِ

ـ نِي ني هيِي يِ وِي وِ ه 

                                                        
أما األلف اليت ترسم ). ي(أما يف الرسم اإلمالئي فيوضع حتتها نقطتان هكذا) ى(الياء األخرية تكتب يف املصحف من غري نقط هكذا ) ١

  .ته النقطتان فال يوضع حت) مضى(ياء مثل 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٣٧صفحة رقم 

  القاعدة املكية

 
الحرف 
  مثالھ في آخر الكلمة  مثالھ داخل الكلمة  مثالھ في أول الكلمة  الممدود

  ئيدعا  الفيِإل  تاِءإِي  إِي
  بِيبِكتا  لِبِيس  بِي  بِي
  تييأْ  كُم تييأْ  ---   تي
  ---   ثريت  ---   ثي
  جِييز  بجِيأُ  دهاجِي  جِي
  حينص  طَحيأُ  نحيـ  حي
  خيأَ  هخيأَ  فَـتهخي  خي
  ديويه  ثُديح  نِدي  دي
  ذيل  رهذيمعا  ذي  ذي

ِ  
ِ  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٣٨صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  رِيتج  درِيي  حكُمرِيـ  رِي
  تابع أمثلة املد بالياء

الحرف 
  مثالھ في آخر الكلمة  مثالھ داخل الكلمة  مثالھ في أول الكلمة  الممدود

  زِينجا  دكُمزِين  نتكُمزِي  زِي
  ِسينفْ  غهِسيي  ئَتسي  سي
  شييغ  عشيت  عتهشي  شي
  صيأَع  صنيمخل  ---   صي
  ضيأَر  ضنيمعرِ  زىضي  ضي
  طيأَره  كطييع  ---   طي
  ---   ظنيحاف  ---   ظي
  عيأَقْل  دعيوي  سىعي  عي
  غييبت  ظَغيلي  ضغي  غي

١  

١  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٣٩صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  فيوتخ  فنيِيش  هافي  في
  )١(تابع أمثلة املد بالياء 

الحرف 
لكلمة مثالھ في آخر ا  مثالھ داخل الكلمة  مثالھ في أول الكلمة  الممدود

)٢(  

  قيتب  كُمقيت  لَقي  قي
  كيوتشت  دكيوأَ  ---   كي
  ليرس  هليسأُص  لي  لي
  ميتر  منيجاث  اثُمري  مي
  نِييجِري  نِنييز  ---   نِي
  هِيتشت  جهِيي  ---   هي
  وِيتست  نوِيغَا  ---   وِي

                                                        
أما إذا سكنت الواو أو الياء وضم ما قبل ) توجل ، أَغَير(إذا سكنت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما مسي سكوما سكونا إجيابيا مثل ) ١

و الياء وتعرف وال يوضع السكون حينئذ فوق الواو أ)قُولُوا ، في ( الواو وكسر ما قبل الياء مسي السكون حينئذ سكونا سلبيا مثل
  .كيفية النطق من أفواه املشايخ ، وراجع املد بالواو ، وراجع أمثلة احلروف ساكنة ، وراجع هامش املد باأللف 

الحظ أن الياء اليت بعد احلاء مكسورة وبعدها ياء مدية ساكنة سكونا سلبيا ومتد حركتني إال إذا كان بعدها مهزة فتمد ) يستحيِي ) ( ٢
  .برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية  أربع حركات



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٤٠صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  يِييستح  كُميِييح  ---   يِي
  :يباتتدرِ
، ) الياء املكسـور مـا قبلـها    ( اقرأ واكتب والحظ املد بالياء 

  .والحظ الياء الساكنة املفتوح ما قبلها 
مفتوح قبل   الحرف

مكسور قبل   المثال  الیاء
  المثال  الیاء

  الفيِإل  يإِ  نأَي  يأَ  أ
  ليبِيس  يبِ  نبي  يب  ب
  كُم تييأْ  يت  تتيأَ  يت  ت
  ثريت  يث  )١(ثَي لُثُ  يثَ  ث
  بجِيأُ  يجِ  تمجيتنا  يج  ج
  طَحيأُ  يح  ثُحي  يح  ح
  هخيأَ  يخ  رخي  يخ  خ

                                                        
  )ثلثي(الياء ساكنة عند الوقف على الكلمة ) ١



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٤١صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  ثُديح  يد  هديي  يد  د
  تابع اقرأ واكتب والحظ

الحر
  ف

مفتوح قبل 
مكسور قبل   المثال  الیاء

  المثال  الیاء

  رهذيمعا  يذ  نذَييؤ  يذَ  ذ
  درِيي  يرِ  نِريشه  ير  ر
  دكُمزِين  يزِ  تهازي  يز  ز
  غهِسيي  يس  نِسيقَو  يس  س
  عشيت  يش  ناهمشيفَأَغْ  يش  ش
  صنيمخل  يص  ناصيوع  يص  ص
  ضنيمعرِ  يض  تضيقَ  يض  ض
  كطييع  يط  ناكطَيأَع  يطَ  ط
  ظنيحاف  يظ  ---   يظَ  ظ



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٤٢صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  دعيوي  يع  نانعي  يع  ع
  تابع اقرأ واكتب والحظ 

مفتوح قبل   الحرف
مكسور قبل   المثال  الیاء

  المثال  الیاء

  ظَغيلي  يغ  رِيغَي  يغَ  غ
  فنيِيش  يف  تمفَيأَخ  يفَ  ف 

  كُمقيت  يق  ناهمقَيَألس  يقَ  ق
  دكيوأَ  يك  كَيل  يكَ  ك
  هليسأُص  يل  هلَيع  يلَ  ل
  منيجاث  يم  نِميلغال  يم  م
  ننِيـيز  ينِ  ناهانيبـ  ين  ن
  جهِيي  يه  تهي  يه  هـ
  نوِيغَا  يوِ  لَكُموي  يو  و



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٤٣صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  كُميِييح  ييِ  ناهييفَأَح  يي  ي
  :اقرأ واكتب احلروف اآلتية وحاول أن تأيت مبثال

  يأْ  ُء  أَي  يئ  إِ  ا َء  أَ
ا  ببِي  بِ  ب  يب  ب  بي  
ا  تت  ي  تت  يت  ت  تي  
  يثْ  ثُ  ثَي  ثي  ث  ثَا  ثَ
ا  ججِي  جِ  ج  يج  ج  جي  
ا  حي  حِ  حح  يح  ح  حي  
ا  خي  خِ  خخ  يخ  خ  خي  
ا  دد  ي  دد  يد  د  دي  
  يذْ  ذُ  ذَي  ذي  ذ  ذَا  ذَ

  .على هذا النسق إىل حرف الياء أكمل احلروف ...
 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٤٤صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(   الدرس الثامن
 

الحرف 
  مضموم

ممدود 
  بالواو

الحرف 
الحرف   ممدود بالواو  مضموم

الحرف   ممدود بالواو  مضموم
  ممدود بالواو  مضموم

 ثُو ثُ تو ت بو ب أُو أُ

و جج و حح و خخ و دد 

 سو س زو ز رو ر ذُو ذُ

و شش و صص و ضطُو طُ ض 

 فُو ف غُو غُ عو ع ظُو ظُ

قُو ق لُو لُ كُو ك و مم 

 يو ي وو و هو هـ نو نُ

                                                        
أما إذا سكنت الواو أو الياء وضم ما قبل ) توجل أَغَير(إذا سكنت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما مسي سكوما سكونا إجيابيا مثل ) ١

وال يوضع السكون حينئذ فوق الواو أو الياء وتعرف )قُولُوا ، يف ( سكونا سلبيا مثلالواو وكسر ما قبل الياء مسي السكون حينئذ 
وراجع هامش املد . كيفية النطق من أفواه املشايخ وراجع املد بالواو واملد بالياء وكذلك الواو والياء الساكنتني املفتوح ما قبلهما 

  .باأللف وهامش املد بالياء 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٤٥صفحة رقم 

  القاعدة املكية

١ 
الحرف 
مثالھ في آخر الكلمة   مثالھ داخل الكلمة   مثالھ في أول الكلمة   الممدود 

  او ُءليسو  نَو ُءويدر  حيوأُ  أُو
  ابوويلْع  نَبويحس  رِكبو  بو
  اتوويؤ  كُمتوويأْ  عدونَتو  تو
  اثُولَبِ  نَثُوتبع  ---   ثُو
  اجووير  نَجويخر  ---   جو
  احوفَت  نَحوناص  تهماحو  حو
  ---   ضخون  ---   خو
  ادوليشه  نَدوتفْق  نِهدو  دو

                                                        
، وإذا قلنا أن احلرف ممدود بالياء ؛ فإنه ) قَال(باأللف ؛ فمعىن ذلك أن احلرف مفتوح ال حمالة ؛ مثل  إذا قلنا أن احلرف ممدود) ١

ونستخلص من ذلك أن ألف املد ال ) . نور(، وإذا قلنا أن احلرف ممدود بالواو فإنه مضموم ال حمالة مثل ) قيل(مكسور ال حمالة ؛ مثل 
صارتا حرفا أصليا ونقول حينئذ أن احلرف مفتوح ) خوف) (حيثُ(أو الياء إذا فُتح ما قبلهما مثل يكون قبله إال مفتوحا ، أما الواو 

 وبعده ياء ساكنة أو واو ساكنة وال نقول أنه ممدود بالياء أو الواو إال إذا كُسر ما قبل الياء وضم ما قبل الواو وراجع املد باأللف
  .والواو والياء والدروس السابقة 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٤٦صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة املد بالواو
الحرف 
مثالھ في آخر الكلمة   مثالھ داخل الكلمة   مثالھ في أول الكلمة   الممدود 

  اذُوخ  عِذُوج  قُواذُو  ذُو
  اروفَينظُ  نَروويؤث  حهرو  رو
  ازوبر  نَزويكْنِ  ---   زو
  اسولَي  نَسوتدر  َءسو  سو
  ---   نَشومي  رىشو  شو
  اصوتنقُ  نَصويخر  ---   صو
  اضووأَقْرِ  هضوير  ---   ضو
  اطُوويبس  نطُوب  بىطُو  طُو
  اظُوويحفَ  نَظُولَحاف  ---   ظُو
  اعوتد  نَعوويد  قبعو  عو



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٤٧صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة املد بالواو
الحرف 
مثالھ في آخر الكلمة    مثالھ داخل الكلمة  مثالھ في أول الكلمة   الممدود 

  اغولتبلُ  نَغوويب  ---   غُو
  افُووأَو  نَفُوويحل  مهافُو  فُو
  اقُوليذُو  بقُويع  لُواقُو  قُو
  كُوأَش  نَكُولي  نِيكُو  كُو
  الُوقَا  دلُوج  طُلُو  لُو
  اموتعلَ  دموثَ  سىمو  مو
  انوكَا  نَنوتحص  رنو  نو
  اهوكَرِ  نَهويعم  دوه  هو
  اووتلْ  دوودا  رِيوو  وو
  ---   تيوب  سفيو  يو



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٤٨صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تدريبات
الواو املضـموم مـا   ( اقرأ واكتب والحظ املد بالواو 

  .، والحظ الواو الساكنة املفتوح ما قبلها )  قبلها

مفتوح قبل   الحرف
مضموم قبل   المثال  الواو

  المثال  الواو

  نَو ُءويدر  وأُ  تمجفْأَو  وأَ  أ
  نَبوويحس  وب  ابوفَأَ  وب  ب
  كُمتوويأْ  وت  واأَت  وت  ت
  نَثُوتبع  وثُ  اثَوتعـ  وثَ  ث
  نَجويخر  وج  اجووتنا  وج  ج
  نَحولَناص  وح  لَحو  وح  ح
  ضخون  وخ  ضهِمخو  وخ  خ
  نَدوقتفْ  ود  ادوفَنا  ود  د



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٤٩صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع اقرأ واكتب والحظ

مفتوح قبل   الحرف
مضموم قبل   المثال  الواو

  المثال  الواو

  عِذُوج  وذُ  اذَوا َء  وذَ  ذ
  حهرو  ور  حِرو  ور  ر
  نَزويكْنِ  وز  جانزو  وز  ز
  نَسوتدر  وس  فسو  وس  س
  نَشويم  وش  اشوم  وش  ش
  نَصويخر  وص  تكصوبِ  وص  ص
  كُمضولير  وض  نهضوير  وض  ض
  اطُويع  وطُ  اطَويع  وطَ  ط
  نَظُولَحاف  وظُ  ---   وظَ  ظ
  نَعوويد  وع  اعوس  وع  ع



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٥٠صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع اقرأ واكتب والحظ

مفتوح قبل   الحرف
مضموم قبل   المثال  الواو

  المثال  الواو

  نَغوويب  وغُ  غوالَب  وغَ  غ
  نَفُوويحل  وفُ  قفَو  وفَ  ف
  بقُويع  وقُ  سينِقَو  وقَ  ق
  نَكُولي  وكُ  ---   وكَ  ك
  دلُوج  ولُ  اللَو  ولَ  ل
  دموثَ  وم  تهمو  وم  م
  نَنوتحص  ون  مكُمنو  ون  ن
  نَهويعم  وه  نَهوين  وهه
  دوودا  وو  اووا َء  وو  و
  تيوب  وي  موي  وي  ي



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٥١صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )٢( :، وحاول أن تأيت مبثال )١(اقرأ واكتب احلروف اآلتية 

  يأْ  أَو  و ُء  ُء  أَي  ئي  إِ  ا َء  أَ
ا  ببِي  بِ  ب  يب  و  بب  وب  بي  

  .أكمل احلروف على هذا النسق إىل حرف الياء ...
استخرج واكتب كل واو ساكنة مفتوح ما  -١

اء ساكنة مفتوح ما قبلها أو قبلها أو مضموم ، وكل ي
  :مكسور من السور اآلتية 

 ةحـَات   :سورة الف
ـَّاسِ    .ومن سورة العاديات إِىل سورة الن

 

                                                        
أنه جيب فتح احلرف املفتوح بعناية ، والواو والياء ) شوبا ، شيئا ( تخلص مما سبق أنه عند قراءة الواو والياء املفتوح ما قبلهما مثل نس ١

) شيء ، سوء (ساكنتان سكونا أصليا ، وال متد الواو أو الياء مدا طبيعيا ، وإذا كان بعد الواو أو الياء سكونا عارضا مثل الوقف على 
ن الياء والواو متدان مدا عارضا للسكون أي حركتني أو أربع أو ست حركات ، هذا عند الوقف على مثل الكلمتني السابقتني ، أما فإ

أما إذا ضم ما قبل الواو أو كسر ما قبل الياء مثل  .عند الوصل فال متد الواو أو الياء مدا عارضا للسكون وال مدا طبيعيا كما أسلفنا 
فكما هو معروف فإن الواو أو الياء هنا متد مدا طبيعيا أي حركتني ، وإذا وقعت الواو أو الياء هنا قبل سكون عارض ) ع ميشون تشي( 

مثل الوقف على الكلمتني السابقتني فإن املد هنا يصري مدا عارضا للسكون أي ميد كما أسلفنا حركتني أو أربع أو ست حركات كما 
وهذه األحكام اليت ذكرا هي على ما توافق قراءة حفص عن عاصم من طريق  .حكام املد هو معروف يف كتب التجويد عن أ

  .الشاطبية 
هناك مد يسمى مد الصلة فيمد فيه اهلاء وهو مثل املد بالواو إذا كانت اهلاء مضمومة ومثل املد بالياء إذا كانت اهلاء مكسورة وعالمة ) ٢

} إن ربه كان به بصريا{من سورة االنشقاق )١٥(اء صغرية مردودة للخلف مثل اآلية الصلة يف املصحف أن يوضع واو صغرية أو ي
  .وانظر تفاصيل مد الصلة يف كتب التجويد ويف اية مصحف املدينة النبوية 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٥٢صفحة رقم 

  القاعدة املكية

)١(  الدرس التاسع 
)٢( 

  بالضم  بالكسر  بالفتح  بالضم  بالكسر  بالفتح

  ب  بٍ  با  ٌء  ٍء  ا ًء
  ةٌ  ة  ةً  ت  ت  تا
  ج  جٍ  جا  ثٌ  ث  ثًا
  خ  خٍ  خا  ح  حٍ  حا
  ذٌ  ذ  ذًا  د  د  دا
  ز  زٍ  زا  ر  رٍ  را

                                                        
 حالة وعالمته فتحتان أو كسرتان أو ضمتان ويف. التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا ووصال وتفارقه خطا ووقفا) ١

فيوقف عليها باهلاء من غري تنوين مثل ) أي مربوطة(إال تاء التأنيث اليت تكتب هاء . الوقف تبدل الفتحتان ألفا دائما مثل كبريا إنشاًء 
فإنه كتب يف املصحف ) وكأي(أما الكسرتان والضمتان فيوقف عليهما بالسكون مع حذف التنوين إال يف قوله تعاىل ).رمحةً من ربك (

 مخبري(وال يلتبس علينا وجود ميم اإلقالب مع أحد احلركات الثالث ألا مبنزلة احلركة الثانية للتنوين مثل ) . وكأين(بالنون هكذا 
  .فهذا تنوين بالضم قُلب ميما فكتب كما رأينا ) مبا
)  �( عند اإلقالب ميما ويرسم هكذا )  �( عند اإلدغام أو اإلخفاء ويرسم هكذا )  ò( التنوين بالضم يف املصحف يرسم هكذا ) ٢

ـٍ   ـً  (عند اإلدغام أو اإلخفاء ، ويرسم متساويا هكذا ) ـََ ـِِ ( أما التنوين املفتوح واملكسور فريسم مفترقا هكذا . عند اإلظهار 
  .عند اإلظهار ) 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٥٣صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(تابع احلروف منونة 
  بالضم  بالكسر  بالفتح  بالضم  بالكسر  بالفتح

  ش  شٍ  شا  س  سٍ  سا
  ض  ضٍ  ضا  ص  صٍ  صا
  ظٌ  ظ  ظًا  طٌ  ط  طًا
  غٌ  غٍ  غًا  ع  عٍ  عا
  ق  قٍ  قًا  ف  ف  فًا
  لٌ  لٍ  الً  ك  ك  كًا
  نٌ  ن  نا  م  مٍ  ما
  و  وٍ  وا  ه  ه  ها
التاء املربوطة تأيت دائما آخر الكلمة لتدل على التأنيث احلقيقي أو   ي  يٍ  يا

اازي وهي تقبل الفتحة والكسرة والضمة أو التنوين بالفتح أو 
  .وال تقبل غري ذلك مثل الشدة أو املد . الكسر أو الضم 

  

                                                        
  .اذكر األمثلة مكتوبة مع ذكر مجيع احلاالتما هو شكل التنوين بالفتح يف املصحف والتنوين بالكسر والتنوين بالضم ؟ : سؤال ) ١



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٥٤صفحة رقم 

  القاعدة املكية

 
  منون بالضم  منون بالكسر  منون بالفتح  الحرف

  ٌءشي  ٍءما  ًءإِنشا  ء
  بخش  بٍلَه  باعج  ب
  تأُخ  تنبا  تانبا  ت
  ةٌمؤصد  ةهمز  ةًثَالثَ  ة
  ثٌوحر  ثحدي  ثًاحدي  ث
  جمو  جٍأَمشا  جاأَفْوا  ج
  حنو  حٍلَو  حاصال  ح
  خبرز  خٍبِأَ  خايش  خ
  دجد  دحاس  داأَح  د
  ذٌاخ َء  ذيومئ  ذًالوا  ذ



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٥٥صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة احلروف منونة
  منون بالضم  منون بالكسر  منون بالفتح  الحرف

  ربصيـ  رٍتشاو  رايس  ر
  زعزِي  زٍرِج  زاخب  ز
  سبأْ  سٍكَأْ  سانفْ  س
  شعر  شٍقُري  شارِي  ش
  صمرصو  صٍونقْ  صاقَص  ص
  ضبي  ضٍمر  ضامفْرو  ض
  طٌمحي  طصرا  طًانش  ط
  ظٌغال  ظمحفُو  ظًاأًيقَا  ظ
  عسمي  عٍجو  عازر  ع
  غٌبال  غٍبا  غًابال  غ



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٥٦صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(تابع أمثلة احلروف منونة 
  منون بالضم  منون بالكسر  منون بالفتح  الحرف

  فومعر  فخو  فًاصح  ف
  قوإِستبر  قٍغَاس  قًاطبا  ق
  كمبار  كفَلَ  كًادر  ك
  لٌحب  لٍضال  الًلَي  ل
  مرحي  تقْوِميٍ  ماقَو  م
  نمبِيـ  نعد  نامسكي  ن
  هووجو  )٢(ه إِلَـ  هامشتبِ  هـ
  ولَغ  ---   واره  و
  يخز  ---   يابغ  ي

                                                        
والتنوين يف املصحف يوضع فوق احلرف املنون بالفتح وهو القاف يف هذا املثال وال ) طباقًـا(التنوين بالفتح نكتب بعده ألفا مثل )١

  ) .طباقـاً(فوق األلف مثل يوضع التنوين فوق األلف هذا ما درج عليه املشارقة يف رسم املصحف أما عند املغاربة فيوضع التنوين 
  ) .٦٢(الالم ممدودة باأللف يعين أن الالم بعدها ألف يقرأ وال يكتب وانظر الكلمة يف سورة آل عمران اآليـة رقم ) ٢

١  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٥٧صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  :تدرِيبات
  :)١(مات اآلتية مرة بالوصل ومرة بالوقف اقرأ الكل
يئًا شـزاًء َءا  ًءجـ  م ـ أ اسنٍ نبـ أٌ نبـ

ضحى هدى طُوى مفْـتـرى لَنسفَعا 
 ندا عكُونلَيو)دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو (

   ـوحـةً نتغةً با كَبِرياتبن داسا حيمظع
حس قٍ ظَهِريغَاس رمِسريٍ حي كُومرم اب

  .نفْسٍ 
أعد كتابة الكلمات السابقة مع ترتيب كل نوع مـن  
التنوين أي بتجميع الكلمات املنونة بالفتح مث الكسر مث 

  .الضم 

                                                        
  .راجع هامش التنوين لتعرف كيف تقف على التنوين املفتوح وغريه) ١



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٥٨صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(ُ     الدرس العاشر
)٢( 

  بالضم  بالكسر  بالفتح  بالضم  بالكسر  بالفتح

بت  بت  بت  تت  تت  تت  
  تج  تج  تج  تثُّ  تثِّ  تثَّ
حت  حت  حت  خت  خت  خت  
دت  دت  دذَّ  تذِّ  تذُّ  تت  
ـرت  ـرت  ـرت  ـزت  ـزت  ـزت  
ست  ست  ست  شت  شت  شت  

                                                        
ين متحرك فيدغم الساكن يف املتحرك حبيث يصريان حرفا واحدا األول منهما ساكن والثا: احلرف املشدد أصله مكون من حرفني ) ١

والشدة والكسرة يف املصحف توضع الشدة فوق . أدغمت امليم األوىل يف الثانية كما بينا ]ثُمم[وأصلها )مثَّ:(كالثاين مشددا مثل 
أما كيفية نطق . ة حتت الشدة فيضع الكسر - وأقصد اخلط  -احلرف والكسرة حتت احلرف أما يف احلاسوب الذي أكتب عليه 

  .احلروف يف هذا اجلدول فكما شرحنا يف هامش احلروف ساكنة فارجع إليه 
  كيف تكتب الشدة مع الكسر يف املصحف ؟ : سؤال ) ٢
  .  وهل رسم الشدة مع الكسر يف املصحف خيتلف عما هو مكتوب يف هذا الكتاب ؟ وضح اإلجابة مع ضرب األمثلة مكتوبة 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٥٩صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(تابع احلروف مشددة 
  بالضم  لكسربا  بالفتح  بالضم  بالكسر  بالفتح

صت  صت  صت  ضت  ضت  ضت  
  تظُّ  تظِّ  تظَّ  تطُّ  تطِّ  تطَّ
عت  عت  عغَّ  تغِّ  تغُّ  تت  
فت  فت  فت  قت  قت  قت  
كت  كت  كلَّ  تلِّ  تلُّ  تت  
مت  مت  مت  نت  نت  نت  
ـهت  ـهت  ـهت  تـو  ـوت  ـوت  
يت  يت  يبعض احلروف املشددة مل أجد هلا مثاال يف القرآن الكرمي مثل   ت

  .الغني املشددة واهلمزة املشددة وانظر إىل األمثلة 

                                                        
، بل  يتكون من حرفني األول ساكن والثاين متحرك ، وعلى ذلك فال يوجد حرف مشدد أول الكلمة -كما أسلفنا  -ملشدد احلرف ا) ١

،  البد من وجود حرف قبله لنتمكن من النطق باحلرف الساكن ، ويف هذا اجلدول أتيت بالتاء قبل احلرف املشدد للتمكن من النطق
ن خيتار املدرس أي حرف آخر مثل الياء أو مهزة الوصل أو أي حرف آخر يسبق احلرف املشدد وقد اخترت التاء لسهولتها ، وميكن أ

  .، فنقول مثال يأَّ يب يت ، اب ات اثَّ 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٦٠صفحة رقم 

  القاعدة املكية

 
  مشدد بالضم  مشدد بالكسر  مشدد بالفتح  الحرف

  كبر  بلح  عٍبتـ  ب
  متعنِ  لُونَتيقَ  بِعتيـ  ت
  ثُّيب  ---   لَثَّفَتم  ث
  جح  رتجس  تهم جح  ج
  ---   صحوليم  حش  ح
  ---   رخيؤ  رهاخس  خ
  دسنش  ثُدتح  لَدتب  د
  ذُّوتلَ  بونَذِّيكَ  بذَّكَ  ذ
   رش  رش  مرح  ر
  زوأَع  لُزوين  لُزتن  ز



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٦١صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة احلروف مشددة
  مشدد بالضم  مشدد بالكسر  مشدد بالفتح  الحرف

  همسيم  رهسفَسني  سم  س
  شأَه  رِشوب  عاشخ  ش
  صيقُ  لَصوح  لْناصفَ   ص
  ضيح  لُضونفَ  ضينقَ  ض
  ،هطُّتخ  لَتطِّع  لعطَّت  ط
  ---   مظِّيع  ---   ظ
  عيد  رعتص  مهعون  ع
  ---   ففِّيخ  تفَّخ  ف
  قأَح  قيشا  قح  ق
  كفَ  ركِّفَذَ  لْكَّوتو  ك



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٦٢صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(تابع أمثلة احلروف مشددة 
  مشدد بالضم  مشدد بالكسر  مشدد بالفتح  الحرف

  لُّتح  لِّفَص  لَّفَتو  ل
  )٢(، همفَأُ  لُوامح  مثُ  م
  نيظُ  دوننتفَ  نَّلَترو  ن
  ---   ركُمهويطَ  ركهوطَ  هـ
  فوتخ  منيومس  لَتوس  و
  هايأَ  نييب  نيتب  ي

من : ما هي اآلية اليت يوجد فيها مجيع احلروف اهلجائية 
  )٣(األلف إىل الياء ؟ 

                                                        
  . بعض خاليا اجلداول فارغة ألين مل أعثر على املثال املطلوب من القرآن حىت تاريخ هذه اللحظة ) ١
وهو مثل املد بالواو إذا كانت اهلاء مضمومة ومثل املد بالياء إذا كانت اهلاء مكسورة وعالمة  هذه الواو الصغرية تسمى مد الصلة) ٢

} إن ربه كان به بصريا{من سورة االنشقاق )١٥(الصلة يف املصحف أن يوضع واو صغرية أو ياء صغرية مردودة للخلف مثل اآلية 
  .دينة النبوية وانظر تفاصيل مد الصلة يف كتب التجويد ويف اية مصحف امل

حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من (هي اآلية األخرية من سورة الفتح ) ٣(
اهللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 

  ).على سوقه يعجب الزراع ليغيظ م الكفار وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما  فاستوى



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٦٣صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  :تدرِيبات
  . ملثال األول أكمل اجلدول اآليت كما يف ا

  البیان  المثال

نيبت  
تاء مفتوحة مث باء مفتوحة مث ياء 

  .مشددة بالفتح مث نون مفتوحة
بر    

باء مكسورة ، مث راء مفتوحة ،   
  مث باء مشددة بالكسر

رش    
تبت    
    فَصلِّ

.يالحظ أنه ال يوجد يف القرآن غني مشددة 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٦٤رقم صفحة 

  القاعدة املكية

  الدرس الحادي عشر

)١(  
 

مشدد مع التنوین   الحرف
  بالفتح

مشدد مع التنوین 
  بالكسر

مشدد مع التنوین 
  بالضم

  بور  بر  ابح  ب
  ---   جفَ  اجر  ج
  دوص  دمر  ادم  د
  رمستق  رمستم  ارمصفَـ  ر
  ---   ظٍّح  اظح  ظ
  ---   فأُ  افص  ف
  قحـ  قر  اقش  ق

                                                        
األول منهما ساكن والثاين متحرك فيدغم الساكن يف املتحرك حبيث يصريان حرفا واحدا : احلرف املشدد أصله مكون من حرفني ) ١

والشدة والكسرة يف املصحف توضع الشدة فوق .أدغمت امليم األوىل يف الثانية كما بينا ]ثُمم[وأصلها ) مثَّ:(كالثاين مشددا مثل 
احلرف والكسرة حتت احلرف أما نوع اخلط الذي أكتب به فيضع الكسرة حتت الشدة ، واحلرف الساكن واملشدد ال يأيت أول الكلمة 

  .وانظر درس السكون والشدة والشدة مع املد .  وال ميكن نطقه إال إذا سبقه حرف آخر ، والشدة هنا بعدها تنوين



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٦٥رقم صفحة 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة احلروف مشددة مع التنوين
مشدد مع التنوین   الحرف

  بالفتح
مشدد مع التنوین 

  بالكسر
مشدد مع التنوین 

  بالضم

  كش  كش  اكد  ك
  لٌّكُ  لٍّكُ  الإِ  ل
  مص  مغَ  امص  م
  نٌّجا  ---   انم  ن
  وعفُلَ  وعت  اوعفُ  و
  يلَقَوِ  يخف  ايول  ي

  :تدرِيبات
  -:اكتب واقرأ ما يأيت

بنمثا عزا بسا دا ع.





  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٦٦صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(الدرس الثاني عشر 
 

  مشدد مع المد بالواو   مشدد مع المد بالیاء مشدد مع المد باأللف   الحرف

  نَبوتح  بير  رٍباص  ب
  نَجوتحا  كجينن  ناجان  ج
  ادور  دييهِ  دىتر  د
  نهمسوتح  ِسنيسيق  هاساد  س
  نَضويغ  ---   ختانضان  ض
  همفُّولَمو  هِم فِّييو  كفَّاأَ  ف

                                                        
، وإذا قلنا أن احلرف مشدد مع ) حتى(إذا قلنا أن احلرف مشدد مع املد باأللف فمعناه أن احلرف عليه شدة وفتحة وبعده ألف مثل ) ١

فوق الياء ، وإذا قلنا أن احلرف مشدد  وال يوضع السكون) إِني(املد بالياء فمعناه أن احلرف عليه شدة وكسرة وبعده ياء ساكنة مدية 
وال يوضع السكون فوق الواو ويسمى سكون ) لَجوا(مع املد بالواو فمعناه أن احلرف عليه شدة وضمة وبعده واو ساكنة مدية مثل 

و ساكنة أو ياء ساكنة فال الياء يف املثال السابق وسكون الواو يف هذا املثال سكونا سلبيا ، أما إذا كان احلرف مشددا بالفتح وبعده وا
نقول حينئذ أن احلرف الذي قبل الياء أو الواو ممدودا بل نقول أن احلرف مشدد بالفتح وبعده واو أو ياء ساكنة ويسمى السكون 

 ال يوضع: مالحظة. وانظر درس السكون والشدة والياء والواو الساكنتني ) لووا(حينئذ سكونا إجيابيا ويوضع فوق احلرف مثل 
. أدغمت الواو يف الواو ومل يوضع على األوىل شيء وشددت الثانية )وتولَّوا واستغىن اهللا (السكون فوق احلرف عند اإلدغام مثل 

  ؟) لووا(و ) يغضون(ما الفرق بني سكون الواو يف :  سؤال



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٦٧صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع أمثلة احلروف مشددة مع املد 
  مشدد مع المد بالواو   مشدد مع المد بالیاء باأللف  مشدد مع المد  الحرف

  اقُّوشا  ---   قَّىفَتل  ق
  اكُّوتز  هِمكِّيويز  لُونَكَّاأَ  ك
  الُّووح  لِّيمح  هاالج  ل
  نَمولَيس  نـميآ  عونَماس  م
  انووظَ  هِمنيويم  تناج  ن
  ايوفَح  تم ييح  نَياأَ  ي

  :تدرِيبات
  -:اقرأ واكتب الكلمات اآلتية 

ثِّي، بوفَفـ ر هي، ا، وزـا مقُشـو ٍء، ينَ، ص
  .ـنتيرٍ، ستابا، خوانَ، تـعويدظَّى، تـلَ

َّ



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٦٨صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  الدرس الثالث عشر

)١( 
 

  بیان 
  المثال

الحرف 
  القمري

  الحرف القمري 
  مفتوح 

  الحرف القمري
  مكسور 

  الحرف القمري
  مضـمـوم 

في )ال(
  اُألخت  اِإلبِلِ  اَألرض  أ  البدء

بعد )ال(
  ---   ---   لَألنامِ  أ  الالم

في )ال(
  بِاُألذُن  بِاِإلثْمِ  بِاَألمسِ  أ  الوصل

  

  )١(تابع الالم القمرية 
                                                        

  .أو الشمسية الم مدغمة - ٢. الم مظهرة أو القمرية  - ١:أو الم التعريف وتنقسم إىل ) ال(الم ) ١
ب غ ح ج ك و خ ف ) الوصل أو القطع(ء : وهي ] ابغ حجك وخف عقيمه[أما الالم القمرية فتظهر قبل أربعة عشر حرفا جمموعة يف 

  . ع ق ي م هـ 
محا تفز طب مث صل ر: [ وأما الالم الشمسية فتدغم قبل أربعة عشر حرفا أيضا وهي الباقية من احلروف أو جيمعها أوائل كلم هذا البيت 

  . وهي ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل ] ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم 
مهزة وصل أي تثبت يف االبتداء وتسقط يف الدرج ويبتدأ ا مفتوحة وإذا دخل عليها ) ال القمرية أو الشمسية(ويالحظ أن اهلمزة يف 

ات أو تبدل بينها وبني اهلمزة ويعرف ذلك بالتلقي من الشيوخ مثل مهزة االستفهام ال تسقط مهزة الوصل وتبدل الفا ميد ست حرك
  ) .ءاهللا ءالذكرين ءاآلن(

أصلها ) للبشر(وحتذف مهزة الوصل مثل )ال(تكتب بالمني األوىل للجر والثانية الم]ال [وعند دخول الم اجلر أو الم غريها على 
  ) .لَ الْهدى(أصلها ) لَلهدى ) (البشر   لِ(



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٦٩صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  بیان 
  المثال

الحرف 
  القمري

  الحرف القمري 
  مفتوح 

  الحرف القمري
  مكسور 

  الحرف القمري
  مضـمـوم 

في )ال(
  البدء

  روجِبالْ  غاِءبِالْ  ارِئبالْ  ب
بعد )ال(

  ---   ---   شرِبلْل  ب  الالم
في )ال(

  شرىبالْبِ  ربِالْبِ  أْساِءبالْبِ  ب  الوصل
في )ال( 

  رابِغالْ  ---   ارِغالْ  غ  البدء
بعد )ال(

  ---   ---   بِيغلْل  غ  الالم
في )ال(

  دوغالْبِ  ---   داةغالْبِ  غ  الوصل
في )ال(

  بكحالْ  جرِحالْ  اقَّةُحالْ  ح  البدء
بعد )ال(

  ---   ---   قحلْل  ح  الالم
في )ال(

  رحالْبِ  جابِحالْبِ  جحالْبِ  ح  الوصل
  
  .لف تابع هلا يف التفخيم ؛ أي يفخم كذلك الغني مفتوحة وبعدها ألف فتفخم أعلى درجات التفخيم واأل) الغار) (١

  تابع الالم القمرية 
  الحرف القمري  الحرف القمري  الحرف القمري الحر  بیان 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٧٠صفحة رقم 

  القاعدة املكية

ف   المثال
القمر
  ي

  مضـمـوم   مكسور   مفتوح 

في )ال(
  بجالْ  بالِجِالْ  بارجالْ  ج  البدء

بعد )ال(
  ---   ---   بلِجلْل  ج  الالم

في )ال(
  نودجالْبِ  بتجِالْبِ  نبِجالْبِ  ج  الوصل

في )ال( 
  برىكُالْ  فْلِكالْ  بِريكَالْ  ك  البدء

بعد )ال(
  تبِكُلْل  ---   ذبِكَلْل  ك  الالم

في )ال(
  فْرِكُالْبِ  تابِكالْبِ  افرِينكَالْبِ  ك  الوصل

في )ال(
  ثْقَىوالْ  ردوِالْ  احدوالْ  و  البدء

بعد )ال(
  ---   ---   ينِالدولْل  و  الالم

في )ال(
  )١(الْوحوش اإِذَو  لْدانوِالْو  صيدوالْبِ  و  الوصل

  

  .الحظ أن األلف الذي بعد الذال ال ينطق يف الوصل للتخلص من التقاء الساكنني وكذلك األلف الذي قبل الالم ) ١

  )١(تابع الالم القمرية 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٧١صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  بیان 
  المثال

الحر
ف 
  القمري

  الحرف القمري 
  مفتوح 

  حرف القمريال
  مكسور 

  الحرف القمري
  مضـمـوم 

في )ال(
  لُودخالْ  يامِخالْ  القخالْ  خ  البدء

بعد )ال(
  روجِخلْل  ---   يرِخلْل  خ  الالم

في )ال(
  نسِخالْبِ  زيخالْإِنَّ   اطئَةخالْبِ  خ  الوصل

في )ال( 
  ؤادفُالْ  ئَتانفالْ  تحفَالْ  ف  البدء

بعد )ال(
  قَراِءفُلْل  ---   ---   ف  مالال

في )ال(
  رقَانفُالْو  راقفالْ أَنه  حشاِءفَالْبِ  ف  الوصل

في )ال(
  قَدعالْ  جلَعالْ  ابِدونَعالْ  ع  البدء

بعد )ال(
  سرىعلْل  بادعلْل  بِيدعلْل  ع  الالم

في )ال(
  رفعالْبِ  صيانَعالْو  دلِعالْبِ  ع  الوصل

  
  .يالحظ أن األلف الذي بعد الشني ميد مدا متصال أي أربع حركات ) بالفحشاء) ( ١

  )١(تابع الالم القمرية 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٧٢صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  بیان 
  المثال

الحر
ف 
القمر
  ي

  الحرف القمري 
  مفتوح 

  الحرف القمري
  مكسور 

  الحرف القمري
  مضـمـوم 

في )ال(
  بورِقُالْ  سطَقالْ  ادرقَالْ  ق  البدء

بعد )ال(
  ---   تالِقلْل  ومِقَلْل  ق  الالم

في )ال(
  ان رَءقُالْبِ  سطَاسِقالْبِ  لَمِقَالْبِ  ق  الوصل

في )ال( 
  سريالْ  ---   تيميالْ  ي  البدء

بعد )ال(
  سرىيلْل  ---   تامىيلْل  ي  الالم

في )ال(
  سريالْ بِكُم  ---   منيِيالْبِ  ي  الوصل

في )ال(
  جِيبونَمالْ  حالِمالْ  اُءمالْ  م  البدء

بعد )ال(
  صلِّنيملْل  ---   الئكَةملْل  م  الالم

في )ال(
  نكَرِمالْبِ  سكنيمالْو  نمالْبِ  م  الوصل

  
  .حرف السني يرقق دائما وبعده طاء مفخمة دائما ) القسطاس) (القسط) (١



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٧٣صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(تابع الالم القمرية 
  بیان 
  المثال

الحرف 
  القمري

  الحرف القمري 
  مفتوح 

  حرف القمريال
  مكسور 

  الحرف القمري
  مضـمـوم 

في )ال(
  دهدهالْ  يمِهِالْ  ديِهالْ  هـ  البدء

بعد )ال(
  دىهلْلَ  ---   ---   هـ  الالم

في )ال(
  دىهالْبِ  يمِهِالْ شرب  زلِهالْبِ  هـ  الوصل

  )٢(:تدرِيبات
استخرج كل الالمات يف سورة الشرح وميز الالم 

وبني حكم الكلمة عند البدء ا أو  القمرية عن غريها
  .وصلها

 
  الحرف الشمسي  الحرف الشمسي  الحرف الشمسيالحرف   بیان 

                                                        
وراجع كتب النحو ) لَلهدى(وهي مفتوحة يف ) لليتامى (ألوىل اليت قبل الالم القمرية يف األمثلة السابقة كانت مكسورة مثل الالم ا) ١

  .لتعرف وظيفة الالم املفتوحة والالم املكسورة 

ات ، وتعترب من الالم القـمرية يف سورة احلجر) بئس االسم(انتهى الكالم حبمد اهللا على الالم القمرية وبقي الكالم على قوله تعاىل ) ٢
  فيجب كسر الالم وحذف اهلمزة اليت بعد الالم أما اليت قبل الالم فتحذف يف الوصل ،]ال[وقعت هـمزة الوصل بعد الم 

، وهذا احلكم وراجع الالم الشمسية ومهزة الوصل ) لِ س م(أو بالالم فتقول ) أَ لِ س م(أما يف البدء فأنت خمري بأن تبدأ باهلمزة تقول  
  .األخري خاص ذه الكلمة وراجع كتب التجويد ملزيد من التفصيل 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٧٤صفحة رقم 

  القاعدة املكية

الشمس  المثال
  ي

  مضموم   مكسور   مفتوح 

في )ال(
  ورِطُّال  فْلِطِّال  رفطَّال  ط  البدء

بعد )ال(
  ---   ---   اغنيطَّلل  ط  الالم

في )ال(
  ورِطُّالو  فْلِطِّالأَوِ   اغيةطَّلابِ  ط  الوصل

في )ال(
  لُثُثُّال  قَالَثِّال  رىثَّال  ث  البدء

بعد )ال(
  ---   ---   ---   ث  الالم

في )ال(
  منثُّالفَلَهن   قَالَثِّال السحاب  مراتثَّالو  ث  الوصل

في )ال(
  بحصال  دقِصال  خرصال  ص  البدء

بعد )ال(
  ---   ---   ةالصلل  ص  الالم

في )ال(
  لْحصالو  دقِصالبِ  برِصالبِ  ص  الوصل

  )١(تابع الالم الشمسية 
  بیان 
  المثال

الحرف 
  الشمسي

  الحرف الشمسي
  مفتوح 

  الحرف الشمسي
  مكسور 

  الحرف الشمسي
  مضموم 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٧٥صفحة رقم 

  القاعدة املكية

في )ال 
  بعرال  بارال  حمنرال  ر  البدء

بعد )ال(
  سلِرلل  جالِرلل  حمنِرلل  ر  الالم

في )ال(
  وحِرالبِ  يحرالبِه   حمنِرالبِ  ر  الوصل

في )ال(
  رابِتال  جارةتال  وابتال  ت  البدء

بعد )ال(
  ---   ---    قْوىتلل  ت  الالم

في )ال(
  رابِتال يف  نيِتالو  وراةتالبِ  ت  الوصل

في )ال(
  عفَاِءضلا  عفضال  أْنضال  ض  البدء

بعد )ال(
  ---   ---    ---   ض  الالم

في )ال(
  حىضالو  عفضالجزاُء   فَادعضالو  ض  الوصل
  ــــ

  .جند الياء ال تنطق للتخلص من التقاء الساكنني واأللف ألنه مهزة وصل والالم ألا الم مشسية بل تدغم يف التاء ) يف التراب) (١

  )١(تابع الالم الشمسية 
   بیان
  المثال

الحرف 
الشمس
  ي

  الحرف الشمسي
  مفتوح 

  الحرف الشمسي
  مكسور 

  الحرف الشمسي
  مضموم 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٧٦صفحة رقم 

  القاعدة املكية

 
في )ال(

  البدء
  بابذُّال  ئْبذِّال  هبِذَّال  ذ

بعد )ال(
  ---   كْرِذِّلل  اكرِينذَّلل  ذ  الالم

في )ال(
  لِّذُّال جناح  كْرِذِّالبِ  هبِذَّال من  ذ  الوصل

في )ال(
  بوةَنال  ساِءنال  ادمنينال  ن  البدء

بعد )ال(
  ---   ساِءنلول  اسِنلل  ن  الالم

في )ال(
  جومنالو  ساِءنالو  اسِنالبِ  ن  الوصل

في )ال(
  عاِءدال  ماَءدال  ارِدال  د  البدء

بعد )ال(
  ---   ينِدلل  اردلولَ  د  الالم

في )ال(
  هنِدالبِ  ينِدلابِ  وابدالو  د  الوصل
  ــــ

  .وراجع كتب النحو ) ولَلدار(وهي مفتوحة يف ) للناس(الالم األوىل اليت قبل الالم الشمسية فيما سبق كانت مكسورة مثل ) ١

  )١(تابع الالم الشمسية 
  بیان 
  المثال

الحرف 
الشمس
  ي

  الحرف الشمسي
  مفتوح 

  الحرف الشمسي
  مكسور 

  الحرف الشمسي
  مضموم 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٧٧صفحة رقم 

  القاعدة املكية

 
في )ال(

  البدء
  بلَسال  جِلِّسال  ائلَسال  س

بعد )ال(
  حتسلل  ---   معِسلل  س  الالم

في )ال(
  وِءسالبِ  نسالبِ  احلِسالبِ  س  الوصل

في )ال(
  لُماتظُّال  لَّظِّال  المِظَّال  ظ  البدء

بعد )ال(
  ---   ---   المنيظَّلل  ظ  الالم

في )ال(
  لَلِظُّالكَ  لِّظِّال إِلَى  اهرظَّالو  ظ  الوصل

في )ال(
  برِزال  نىزال  ارِعونَزال  ز  البدء

بعد )ال(
  ---   ---   كَاةزلل  ز  الالم

في )ال(
  ورِزال قَولَ  نىزال تقْربوا وال  اجِراتزالفَ  ز  الوصل

فما احلكم عنـد  ) نىزال(بـ ) وال تقْربوا(والزاي هذا عند وصل  أربعة حروف ال تنطق وهي اليت بني الباء) وال تقْربوا الزنى(يف) ١
  الوقف؟

  )١( تابع الالم الشمسية
الحرف   الحرف الشمسي  الحرف الشمسي  الحرف الشمسي   بیان 

                                                        
أما الالم ) الشمس(وعالمة الالم الشمسية أن يشدد احلرف الذي بعدها وال يوضع فوقها شيء مثل . انظر هامش الالم القمرية ) ١

  ) .القمر ( مثل القمرية فعالمتها أن يوضع فوقها السكون وال يشدد احلرف الذي بعدها 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٧٨صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  المثال  الشمسي  مفتوح   مكسور   مضموم 

في )ال(  ش  افعنيشال  )١(تاِء شال  حشال
  البدء

 ---   ---  للارِبِشبعد )ال(  ش  ني
  الالم

في )ال(  ش  اكرِينشالبِ  ركشال إِنَّ  هداِءشالبِ
  الوصل

في )ال(  ل  طيفلَّال  ---   ؤلُؤلُّال
  البدء

 ---   ---  لَّلذبعد )ال(  ل  ين
  الالم

في )ال(  )٢(ل   يلِلَّالبِ  ---   --- 
  الوصل

  
  

                                                        
يف املصحف توضع الكسرة حتت احلرف والشدة فوق احلرف أما يف اخلط الذي أكتب به فيضع الكسرة حتت الشدة وراجع درس ) ١

  .الشدة ودرس الكسرة 

طب مث صل رمحا تفز ضف ذا نعم دع سوء :رتبت احلروف الشمسية يف هذا اجلدول حسب البيت الذي ذكره علماء التجويد وهو ) ٢
) ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل ( ظن زر شريفا للكرم ، فنأخذ احلرف األول من كل كلمة وهي حسب الترتيب السابق 

  . أربعة عشر حرفا 
فنأخذ مجيع هذه األحرف وعددها أربعة عشر ) ابغ حجك وخف عقيمه ( أما احلروف القمرية كما بيناها سابقا فهي جمموعة يف قوهلم 

  . ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م هـ ،) القطع أو الوصل( ا: حرفا أيضا وهي 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٧٩صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تدريبات
استخرج واكتب كل الم قمرية أو مشسية وبني  -١

  :حكم الكلمة عند البدء ا أو وصلها من السور اآلتية 
 

 
ميز الالم القمرية عن الشمسية عن غريها يف  - ٢

  .األمثلة اآلتية 

ــوى ،   ـــتقَى ، التقْ ــه ، الْ فالْتقَم
لسلْوى ، الْتـقَـيـتم ، ألِْسنتكُم ، ا

   ، ـعسةَ ، والْيبـوا ، النومِ ، قُلْنمالس
نثَى (،  الْماُألن لَهو الذَّكَر ألَكُم. (  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٨٠صفحة رقم 

  القاعدة املكية

)١(الدرس الرابع عشر 
  البیان   لفظ الجاللة   لفظ الجاللة 

اللَّهم  في البدء  اللَّه  

كانحبس اللَّهم  اللَّوإِنَّ .  هفي الوصل   اللَّه  
  وقبلھ مفتوح

  في الوصل   اللَّهفَضلُ   ماللَّهقَالُوا 
وقبلھ 
  مضموم

  في الوصل   لَّهفَل، لَّهل، اللَّه قُلِ  ماللَّهقُلِ 
وقبلھ 
  مكسور

  

  

                                                        
والالم األوىل حكمها حكم الالم الشمسية أَي تدغم يف احلرف ) مهزة وصل ( األلف يعترب ألف وصل } اهللا ، اللهم {لفظ اجلاللة  ١

أما . مبا بعده } اهللا { ند وصل لفظ اجلاللة وع} اللهم {الذي بعدها أَي تدغم الالم يف الالم مث متد باأللف مدا طبيعيا يف لفظ اجلاللة 
فيعد مدا عارضا للسكون أي ميد حركتني أو أربع أو ست مثل الوقف على لفظ اجلاللة يف قوله } اهللا { عند الوقف على لفظ اجلاللة 

  . } سنقرئك فال تنسى إال ما شاء اهللا { تعاىل 
  .فتح أو ضم وترقق بعد كسر وارجع إىل األمثلة يف اجلدول السابق تفخم الالم فيه بعد } اهللا ، اللهم { ولفظ اجلاللة 

مث حذفت مهزة الوصل وكتب ) لِ اللَّه(فدخلت عليه الالم فصار } اللَّه { وأصله } للَّه { ولفظ اجلاللة إذا دخل عليه الالم يكتب هكذا
  . } للَّه { بالمني هكذا 

الَّذي (اتباعا للرسم العثماين وكذلك ) الَّيل ( وتكتب يف املصحف ) لَيل ( والالم الثانية الم ) الْ ( الالم األوىل الم ) اللَّيل ( أما كلمة 
  ).الَّيت الَّذان الَّذين الَّذين االَّئي االَّيت 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٨١صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  :تدرِيبات
يف سورة الفاحتة والربوج والبينة واهلمزة والنصر )١(

  .ام لفظ اجلاللة واإلخالص اذكر أحك
كم الم قمرية وردت يف سورة الشمس وسورة )٢(

  الليل وسورة الضحى 
  .كم الم مشسية وردت يف تلك السور )٣(
  .كم عدد الالمات الغري قمرية أو مشسية فيهن )٤(
  .يف املصحف ) الليل ( كيف ترسم كلمة )٥(
  .كيف نكتب لفظ اجلاللة إذا سبقه الم اجلر )٦(
  .ومىت ترقق  مىت تفخم الالم يف لفظ اجلاللة)٧(
هل يوجد مد باأللف يف لفظ اجلاللة وكم مقدار )٨(

  .املد يف الوصل والوقف 
.ما نوع اهلمزة يف لفظ اجلاللة وما نوع الالم )٩(



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٨٢صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  )١(   الدرس الخامس عشر
 

أمثلة لھمزة الوصل في األفعال یجب ضمھا في البدء ألن 
  مضموم ضمة الزمةثالث الفعل 

  بـتليا  تلُا  جتثَّتا  حشرواا
  خرجا  دخلِا  ذْكُرا  ركُضا
  ستحفظُواا  شددا  ضطُرا  عبدواا
  غْدواا  قْنـتيا  نقُصا  مكُثُواا
  قْـتلُوها  غْدواا  قْـنتيا  كْفُرا
  قْعدواا  نشزواا  نصرنِيا  نظُرا

                                                        
وحة يف ويبدأ ا مفت. مهزة الوصل هي اليت تثبت يف االبتداء وتسقط يف الدرج وعالمتها يف املصحف أن يوضع عليها صاد صغرية ) ١

ويبدأ ا مكسورة فيما عدا ذلك من األمساء واألفعال املبدوءة ا ..كما سبق ويبدأ ا مضمومة يف الفعل املضموم ثالثه ضما الزما )ال(
  .كما جيدر بالذكر أن الفعل املضارع ال يدخله مهزة الوصل . كما وضح من األمثلة 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٨٣صفحة رقم 

  القاعدة املكية

 
أمثلة لھمزة الوصل في األفعال یجب كسرھا في البدء ألن 

  ثالث الفعل 
  غیر مضموم ضمة الزمة

  ثَّاقَلْتما  جعلْا  حملْا  خسئُواا  داركُواا
  ستعينواا  شرحا  صبِرا  صطَفَىا  ضرِبا
  ملْتقَيتا  عملْا  هتزتا  هبِطْا  نتظرواا
  )١(تقُوا ا  قْضواا  ئْتونِيا  بنواا  مشواا

  
  أمثلة لھمزة الوصل یجب كسرھا في البدء ألنھا في األسماء

  ثْنانا  ثْنتينِا  بنِا  بـنتا  بنِيا
  بـنتيا  مرؤا  مرأَتا  مرِئٍا  سما

                                                        
والدليل على ) ائتوا(و)امشوا(و)ابنوا(و)اقضوا(ن ثالث الفعل ضمته غري الزمة ومثله وحنوه جيب كسر اهلمزة أل) اتقوا(إذا بدأنا بـ) ١

وال يوجد يف القرآن غري هذه الكلمات . ذلك أننا لو أسندنا الفعل للمفرد لقلنا اتقِ اقضِ ابنِ امشِ ائت فنجد أن الثالث غري مضموم 
بقة ولكن ال ميكن البدء ذه الكلمة من غري الواو اليت قبلها فمن وحكمها حكم الكلمات السا) وامضوا (وهناك كلمة أخرى وهي 

  واهللا أعلم . أجل ذلك نقول أن مهزة الوصل يف هذه الكلمة حكمها السقوط إذا بدأنا بالكلمة أم مل نبدأ ؛ إذ البد أن نبدأ بالواو 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٨٤صفحة رقم 

  القاعدة املكية

 
  )١(جيوز البدء ا اختبارا أو غريه وتسقط يف الوصل أمثلة هلمزة الوصل 

ال 
  نـفصاما

وإذَا 
  نـقَلَبواا

 ذَكَرو
  سما

َآمنوا 
  ذْكُرواا

 اتاومي السف كرش ملَه ونِي اأَم٢(ئْت(  
  

  )٣(أمثلة لھمزة الوصل ال یمكن البدء بھا وحكمھا السقوط 

ـْنِه  بنهااو  تباعافَ  بعثُواافَ   سمِابِ  الب
لُاوال  تمتعبت  اورحافَ  نمأْتارذَافَ دخت  
اودجس  اوهرفغتس  اوهأَترم  

  

                                                        

 .عد السابقة من أول درس مهزة الوصل وإذا بدأنا ا اختبارا أو غريه فنبدأ ا مضمومة أو مكسورة حسب القوا)  ١

أما ) ايتوين(فنكسر اهلمزة كما وضحنا ونبدل الثانية أَي مهزة القطع نبدهلا ياء فنقول ) ائتوين(وبدأنا بـ) السماوات(إذا وقفنا على ) ٢
وهذه القاعدة تنطبق على كل فعل  فتسقط مهزة الوصل أَي األوىل وتبقي الثانية كما هي من غري إبدال) السماوات ائتوين(إذا وصلنا 

ولكن تبدل مهزة القطع واوا آلن ثالث الفعل مضموم ضمة الزمة فنقول عند ) الذي اؤمتن(بدأ مزة وصل وبعدها مهزة قطع مثل 
  .البدء اُومتن وال جيوز البدء ذه الكلمة إال اختبارا 

  وهذا احلرف ال ميكن فصله عن الكلمة فلذلك تسقط مهزة الوصل يف هذه األمثلة ال ميكن البدء مزة الوصل ألن قبلها حرف) ٣



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٨٥صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  :تدرِيبات
اقرأ واكتب الكلمات املخططة اآلتية مرة مبدوءا ا 

  -:وأخرى موصولة مبا قبلها 

  .لي  ائْذَنْ ان ، يقُولُ بِقُرَء ائْتنا  لقَاَء
 بِئْسما  االسنبر ، وقالْفُسفاكْش .  

  . افْتريتهبِرِجلك ، إِن  اركُضوعذَابٍ 
  لُوط وامرأَتنوحٍ  امرأَتللَّذين كَفَروا 

 ذَكَروماس  أَن ، هبوارلَى  اغْدع.  
 واأَنشام كُمتهلَى َآلوا عبِراصو .  

   بِيثَـةخ ةرـجكَش بِيثَةخ ةمثَلُ كَلمو
ـثَّتـتضِ  اجقِ اَألرفَو نم.  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٨٦صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  الدرس السادس عشر

 


أمثلة لتاء التأنیث یجب الوقف علیھا بالھاء وترسم مربوطة ألنھا 
  في االسم

  من ربك ةرحم  ربي ةُنِعم  ةبِما رحمفَ
  مما ةٌوبقي  ةَحمالَ  ةَالصال
زمهة زلُمة  ارجبِحة  نلَع هِملَيةَع اللَّه  
مةَكَل ينالَّذ  وقَدةُالْم  نلَ جخدةَأَنْ ي  

رجشةًو  ةُالْقَارِع  ني ةَسف اللَّه  
  )١(ةً مؤمن ةًوامرأَ  أَعينٍ ةَقُر  ربك ةعمبِنِ

                                                        
  ) . الكسر(هذه تاء مربوطة منونة بالفتح وجيب الوقف عليها باهلاء الساكنة كذلك التنوين بالضم واجلر ) ١
  .وانظر كيفية الوقف على التنوين يف هامش التنوين  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٨٧صفحة رقم 

  القاعدة املكية

 
أمثلة لتاء التأنیث یجب الوقف علیھا بالتاء وترسم منبسطة ألنھا 

  في الفعل

بتقَالَ  توت  دوفَ  تلأُزوت  
ملَهأَ  تبنت  غصت  نصأَحت  
قَدوغَلَّ  تقَواَء  تجو لَ  توست  

  

أمثلة لتاء التأنیث یجب الوقف علیھا بالتاء وترسم منبسطة ألنھا 
  في الجمع

  في تبينا  تالصالحا  تحسرا
  تَآيا  تثَمرا  تالْغرفَا
  تمسلما  تمؤمنا  تقَانِتا
  تتائبا  تعابِدا  تسائحا

ـِّبا  تحافظا  توالْمحصنا   تثَي
 ------  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٨٨صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  .ألمن االلتباس ] ) ت[واملفتوحة] ة[املربوطة(ومل أستعمل االصطالح ] ) ت[واملنبسطة] ة[املربوطة(استعملت االصطالح  

أمثلة لتاء التأنیث یجب الوقف علیھا بالتاء وترسم منبسطة تبعا لرسم 
  )١(المصحف 

قُرنٍ تيع  منِعت اللَّه  نس تنيلاَألو  
رجشت  مبِنِعت اللَّه  محونَ رجريت  
ا أَبيت  مكَلت كبر  نلْ لَععجفَنت  
  ربك تبِنِعم  اللَّه تفطْر  تهيها
  ربك ترحم  اللَّه تبقي  تمرضا
  فرعونَ تامرأَ  تجِمالَ  توال
  عمرانَ تابنـ  تابغَي  تذَا
  نوحٍ تامرأَ  تعلَى بيـن  تالال
محرت اللَّه  نجويمٍ تعأَ  نرامانَ ترمع  

                                                        
  ) .سنت(كما هو معروف جيب الوقف بسكون التاء فنقول ) ١

َّ



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٨٩صفحة رقم 

  القاعدة املكية

يصعموأَ  ترامت أَ  لُوطرامزِيزِ تالْع  
  :تدرِيبات

استخرج كل تاء تأنيث منبسطة أو مربوطـة  -١
أو وصـلها مـن   وبني حكم الكلمة عند الوقف عليها 

  :السور اآلتية 
ـَّاسِ  ـَاتحة ومن العاديات إِىل الن   سورةُ الف

  - :ائت مبثال ملا يأيت  -٢

  .تاء مربوطة منونة بالضم  )١
  .تاء مربوطة منونة بالفتح  )٢
  .تاء مربوطة منونة بالكسر  )٣
  .تاء مربوطة مفتوحة  )٤
  .تاء مربوطة مكسورة  )٥



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٩٠صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  .تاء مربوطة مضمومة  )٦



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٩١صفحة رقم 

  القاعدة املكية

    ع عشرالدرس الساب

)١(  
ال يفستلَّا الوقَالُ  بمال اإِذَ  هشسم  

 

 اُهللا م الـ
)٢(  ملْمِلْا نع  ملَّا نينذ  

 

   ملَكُ
  فروانا

صعوا و
  سولَرال

نمفَتا و
  موتلْا

 
 

 

 عِفَارجِ
  بصرلْا

نِع   
  وحِرال

   لِقُ
  عوادا

 
 

 

بِنيم   
  تلُواقْا

 ورهبانِيةً
  تدعوهابا

ةمحبِر 
  خلُوادا

 


 

                                                        
اجلارة أو امليم ) من (التخلص يكون حبذف حرف العلة إذا كان أول الساكنني حرف علة ، ويكون التخلص بالفتح إذا كان يف كلمة ) ١

أول آل عمران ، ويكون التخلص بالضم إذا كان ميم أو واو مجع ، ويكون بالكسر يف غري ذلك وهو األكثر يف القرآن ، ) امل(يف 
ومثل ) والفجر (حكم التخلص يف كلمتني ، أما إذا كان يف كلمة واحدة فهذا جائز مثل الوقف على الراء من  وهذا الدرس يبني

  .فاأللف ساكنة واخلاء ساكنة فيلزم مد األلف ست حركات ، وراجع درس الشدة ) الصاخة(
حرك امليم بالفتح عند الوصل للتخلص من التقاء ت) ألف الم ميم اهللا ال إلـه إال هو احلي القيوم(تنطق }امل{أول سورة آل عمران ) ٢

ست حركات أو قصرها حركتني ، أما عند الوقف على رأس اآلية وهو األفضل فيجب سكون امليم ) ميم(الساكنني وأنت خمري بني مد 
)ويلزم املد ست حركات يف الياء اليت قبل امليم ) ميم.  



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٩٢صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  :تدرِيبات 
اقرأ واكتب الكلمات املخططة اآلتية مرة بالوقف 

  :عليها ومرة بوصلها 

  )اللَّه الصمد أَحد لْ هو اللَّهقُ(
) ةزمكُلِّ هلٌ ليو ةزاالًلُمم عمي جالَّذ(  
  )الَّيت عدنجنات ) (ابتدعوها ورهبانِيةً(
  )اللَّهم  قُلِ) ( اقْترفْتموها وأَموالٌ(
) كراإِنْ تريخ يداللْوةُ ليصنِالْو (  
اللَّه ال إِلَـه إِال هو الْحي  الـم(

 ومالْقَـي (  
  )اآلنَ  قَالُوا) (الْكَافرونَ  أَيها ياقُلْ (
  ) .الظَّالمني  عهديقَالَ ال ينالُ (



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٩٣صفحة رقم 

  القاعدة املكية

)١(الدرس الثامن عشر 
  السكونأمثلة لكلمات آخرھا حركة ویوقف علیھا ب

  في الوصل  في الوقف  في الوصل  في الوقف

ريه  ريه  رضب  رضب  
  ُءسو  ْءسو  قِالْفَلَ  قالْفَلَ
  َءوجِي  ْءوجِي  ذُأَعو  ذْأَعو

  

   )٢(أمثلة لكلمات آخرھا سكون ویوقف علیھا بالسكون أیضا 

فَطَهر  فَكَـبر  ذفَأَنقُ  رم  
  وقَاال  الَن  يتجرِ  وأَشكُ
  يإِن  مح  هط  سي

  

                                                        
لكلم إال التنوين بالفتح فيوقف عليه باأللف وتاء التأنيث املربوطة يوقف عليها اء السكون هو الغالب عند الوقف على أواخر ا) ١(

  .ساكنة ، وهناك الوقف بالروم واإلمشام وارجع إليه يف كتب التجويد 
  ) . قاال ، جتري ، قالوا ( أو حروف املد الثالثة مثل ) قم ( السكون يشمل السكون الصحيح مثل ) ٢(



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٩٤صفحة رقم 

  القاعدة املكية

أمثلة لكلمات آخرھا تنوین بالكسر أو الضم ویوقف علیھا بسكون 
  الحرف المنون

  في الوصل  في الوقف  في الوصل  في الوقف

  مرحي  مرحي  ظمحفُو  ظْمحفُو
  

  أمثلة لكلمات آخرھا تنوین بالفتح ویوقف علیھا بإبدال التنوین ألفا
  في الوصل  في الوقف  في الوصل  في الوقف

  جاأَفْوا  جاأَفْوا  باتوا  باتوا
  

   )١(أمثلة لكلمات آخرھا تاء تأنیث مربوطة ویوقف علیھا بالھاء 
  في الوصل  في الوقف  في الوصل  في الوقف

قَبره  قَبرة  قَبالعه  قَبةَالع  
  

  تدريبات
اقرأ واكتب سورة البلد واهلمزة والنصر والفلق 

  . وبني كيف تقف على اية اآلية وكيف تصلها 

                                                        
  . نة أم غري منونة ، وارجع إىل درس تاء التأنيث املربوطة واملنبسطة سواء كانت منو) ١(



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٩٥صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  الدرس التاسع عشر    
اكتب واقرأ مجيع احلروف كمثال املـيم فيمـا يـأيت     

  -:وحاول أن تأيت مبثال مع بيان الوقف والوصل 
مكْر  ميم مفتوحة  م  

  ميم مكسورة  مِ  مِالعرِ

القُوم  ميم مضمومة  م  

  ميم ساكنة  ماَ  رأَتهموا

اَألعا  ىمميم ممدودة باأللف  م  

اثُمي  ريميم ممدودة بالياء  م  

عالْمو  ورِمميم ممدودة بالواو  م  

  ميم منونة بالفتح  ما  امكرا

  ميم منونة بالكسر  مٍ  كَرِميٍ



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٩٦صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  أتابع اكتب واقر

  ميم منونة بالضم   م  معظي

اللَّهم  هميم مشددة بالفتح   م  

حلُوام  حميم مشددة بالكسر   م  

  ميم مشددة بالضم  مأُ  همفَأُ

صام  اصميم مشددة ومنونة بالفتح  م  

  ميم مشددة ومنونة بالكسر  مغَ  مغَ

صم  صميم مشددة ومنونة بالضم  م  

  ميم مشددة وممدودة باأللف  ماأَ  امفَأَ

هووام  وهدة بالواوميم مشددة وممدو  م  

  ميم مشددة وممدودة بالياء  ميآ  ني الْبيتمآ

  )ال(ميم بعد   الْم  اكرِينمالْ

  كْيالَمؤمنِني الْمؤمنات بِالْمالئكَة للْمللْ



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٩٧صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع تدريبات عامة 
  )١(امسع واقرأ واكتب ما يأيت والحظ املفخم واملرقق 

 ) اللَّه ) (  لَّـهل ) ( ـ ـاَء  ) ( ا لَنج (
)ــد مــوذُ ) ( الْح ا ) ( أَعنــد ها (  
 ) لَطَّفتلْيو ) (   لَـى اللَّـهعو ) ( الو

 الِّنيالض ) (  ـةصمخم ) (  ضـرم (  
 ) قــر بــلٌ ) ( و اطب ) ( ــم   ) بِهِ
ــذي (  ــب ) ( بِ حرِ ) ( لــب بِالص (  
 ) ةــوبر ) ( ثَّــتتاج ) (جبِــالْح  (  
) )٢(أَحطت )( حصحص ) ( والْفَجرِ ( 

                                                        
البد للمتعلم أن يسمع هذه الكلمات جيدا من شيخ متقن أو يستمع إليها من شريط مث يصحح نطقه على الشيخ والبد أن يعرف هذه ) ١

  من خالل احلاسوب الذي أكتب عليه الكلمات من رسم املصحف ألين ال أستطيع أن أكتب هذه الكلمات بالرسم العثماين 
وعالمة ) أحطت) (بسطت(تنطق الطاء بدون قلقلة وهذا يسمونه إدغام ناقص ألن صفة اإلطباق والتفخيم بقيت يف الطاء ومثل ذلك ) ٢

خنلقكم ، (امال مثلاإلدغام الناقص يف املصحف أالَّ يوضع السكون على احلرف األول وال يشدد احلرف التايل فإذا شدد مسي إدغاما ك
  ) .من مال 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٩٨صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  

  تابع اكتب واقرأ وامسع

 ) طتسب ) ( قالْح ) (  ٍيمقـتسم ) (
) ( الْعصا ) (قَالَ ) ( يسقُوا ) ( يسطُوا 

 لُقكُّمخن ) (  ـالْنعج ) (  ـتمعأَن (  
) محذُورا ) ( ضلَلْنا ) ( الْمغضوبِ ( 
) عصـى  ) ( عسـى  ) ( محظُورا  (
) كُمكرش ) (فَّىوتت ) ( ٌةنتف) ( ماهفَأَت

 ١(اللَّه(  واِسبتحي ثُ لَميح نم ) ( ماهفَآت
 ةرابِ اآلخثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه (

) يهِمأْتي . (  
                                                        

يف سورة األحزاب وانظر يف ) آلتوها (مهزة مفتوحة فقط أما املثال الذي بعده فهمزة ممدودة باأللف وكذلك املثال الذي بعده ) ١
ا يف أم) آل)(آ(املصحف لتعرف الفرق بني الرسم اإلمالئي ورسم املصحف فالرسم اإلمالئي يكتب اهلمزة املمدودة باأللف هكذا 

الطالق واستخرج مجيع اهلمزات وبني حكم كل واحدة هل هي حمركة فقط  مزة وبعدها ألف وارجع إىل سورة)ءا(املصحف فهكذا 
  .أم ساكنة أم ممدودة 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ٩٩صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع امسع واقرأ واكتب

لَم ) ( َألكَلُوا) (ا الْفتنةَ آلتوهاثُم سئلُو( 
دــجَألس اآلزِفَــةُ) (أَكُــن أَزِفَــت(  

)لَك ريةُ خرلآلخَألنْ أَكُـونَ  ) ( و (
) كـدإِيلَّ ي طتسب نوا ) (لَئعمفَـأَج (
) موهدلفَاج) (وارمأْتو) (  ـاشح قُلْنو

 لَّهل) (ما آدا يقُلْنو ) ( وبريل ) ( وبري (
) رِينتمالْم نم نكُونفَال ت ) ( كُنفَال ت

رِينتمالْم نم ) ( ـادصرلَبِالْم ) ( لَـم (  
) مل ) (أَلَم ) (  اكُـمدأَر ) ( ٌـةيدف (  
  )إِلَي) (إِلَى) ( أُمةً ) ( أُمه ) ( فَديةٌ (

 ------  
  ؟) طتبس(كيف تقرأ : سؤال 

  يف املعىن والنطق ؟ ) فديةٌ (و ) فَديةٌ (ما الفرق بني 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١٠٠صفحة رقم 

  القاعدة املكية

  تابع امسع واقرأ واكتب

ــى (  ــي ) ( علَ ــنتكُم ) ( علَ   )أَلِْس
  )التقْـوى  ) ( الْتقَـى  ) ( السجِلِّ ( 
  )يهــدى ) ( يهِــدي ) ( يهــدي ( 
 ) أَو) ( أَو) ( امأُواله) ( مأْتارفَـاد (  
) ميكَهكْفيفَس) ( يدالْه) (  ىـدالْه(  
 ) كُمـَت ) يـولُّونَ) (يـؤلُونَ ) ( َألعن
) هئُودي) ( نيقتإنَّ الْم )( نيقتلْمإنَّ ل (
) وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه)(وجاَء إِخوةُ (
   ))١( قَالَ َآتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْرا( 

                                                        
زة قطع واملهم أا تنطق م) آتوين ) ( آووا ( هكذا تكتب يف املصحف ، أما يف الرسم اإلمالئي فتكتب هكذا ) ءاتوين ) ( ءاووا ) ( ١(

وراجع اهلوامش السابقة ودرس مهزة الوصل ) ءادم ( ممدودة باأللف يعين مهزة قطع بعدها ألف ميد حركتني يف قراءة حفص مثل 
يالحظ أن الياء ) يوم . (يف سورة األحقاف ) أم هلم شرك يف السماوات ائتوين بكتاب ( لتعرف الفرق بني هذه الكلمة وبني قوله تعاىل 

  .الباء مضمومة وجيب ضم الباء بعناية ألن هذه قراءة حفص عن عاصم ) بيوت . ( ب فتحها بعناية ألن بعدها واو ساكنة مفتوحة فيج



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١٠١صفحة رقم 

  القاعدة املكية

    الدرس العشرون واألخیر

  

 
      

       

        

      

      

      

ف ، الحظ السـكون  الحظ ما يأيت لتعرف بعض الفروق بني الرسم اإلمالئي ورسم املصح
وانظر إىل (ْ) جنده يشبه رأس احلاء أما يف الرسم اإلمالئي فهكذا )بسم(الذي فوق السني يف 

ليدل على أنه مهزة وصل وارجـع إىل  )اهللا(الصاد الصغرية اليت فوق األلف من لفظ اجلاللة 
بعـد  درس مهزة الوصل لتعرف كيف تبدأ ا وكيف تصلها وانظر إىل األلف الصغري الذي 

وهذا يدل على أن امليم ممدودة باأللف وانظر إىل البـاء املشـددة   )الرمحن ومالك (امليم من 
) الضـالني (جند أن الشدة فوق الباء والكسرة حتت الباء وانظر إىل كلمة ) رب(بالكسر من 

هذه العالمة يف املصحف تدل ) الضآلني(جند األلف الذي بعد الضاد عليه عالمة املد هكذا 



  الكریممن القرآن بكلمات   كتاب یعلم

  ١٠٢صفحة رقم 

  القاعدة املكية

ملد الالزم أو الواجب حسب ما هو معروف يف كتب التجويد أما هـذه العالمـة يف   على ا
  .الرسم اإلمالئي فتدل على مهزة ممدودة باأللف 

  تدريبات
  :استخرِج واكتب من سورة الفاحتة 

  .كل باء وسني وميم وبني التشكيل)١
  . )١(كل الف وصل أو قطع )٢
  .كل الم مشسية أو قمرية )٣
  .م أو املرقق لفظ اجلاللة املفخ)٤
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نها
ْ
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ُ
 اهللا ح

ُ
ـأل

ْ
  اخلامتة نس

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، 
حبمد اهللا تعاىل :  - عفا اهللا عنه -وعلى آله وصحبه ومن وااله ، يقول كاتبه 

وتوفيقه انتهيت من إعداد هذا الكتاب ، وكتبت هذه اخلامتة يف املسجد احلرام 
يوم الثالثاء السادس من شـهر   -صلى اهللا عليه وسلم  -خلف مقام إبراهيم 

مجادى األوىل سنة ألف وأربعمائة ومخسة عشر هجرية وأسأل اهللا تعـاىل أن  
  ينتفع به وأن يرحم والدي كما ربياين صغريا  جيعل هذا الكتاب من العلم الذي

  .وصلى اهللا على خامت األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه وسلم 
  )م ١١/١٠/١٩٩٤(، املوافق ) هـ ١٤١٥/  ٥/  ٦( 

 
  .مصحف املدينة النبوية :   القرآن الكرمي
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بقسم الدراسات القرآنية بكليـة املعلمـني بالريـاض      
  . القاهرة:دار احلرمني للطباعة : هـ١٤١٣الطبعة الثالثة   
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  .مكتبة الثقافة مكة املكرمة :   القاعدة البغدادية 
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