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مبادئ علم التجويد
 -1تعريفه:
لغة :التحسين.
واصطالحا :إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه :حقه ،ومستحقه.
وحقه :صفته التي ال تفارقه  ،كالجهر ،والشدة ،والهمس ،إلخ.
ومس تحقه :ص فته الت ي يوص ف به ا أحيان ا وتفارق ه أحيان ا؛
كالتفخيم لحرف الراء ,فإنها تفخم أحيانا وترقق أحيانا.
 -2موضوعه :كتاب للا عز وجل.
 -3حكمه  :التجويد قسمان:
عملي ،وحكمه  :فرض عين لقول للا تعالى (ورتل القرآن ترتيال).
وعلمي ،وحكمه :فرض كفاية لعام ة المس ممين ،وف رض ع ين بالنس ةة
لمعمماء منهم.

اللحــــــن
معناه :الميل عن الصواب  ،وهو نوعان :خفي ،وجمي.
اللحن الجلي :وهو ما كان سةةه مخالف ة قواع د المغ ة  ،كإب دال ح رف مك ان
حرف (الطاء تةدل تاء) ،أو إبدال حرك ة بحرك ة (ض مة بفتح ة أو العك س).
وحكمه :التحريم قطعا

اللحن الخفي :وهو ما كان بسةب مخالفة قواعد التجويد كترك الغ نة ،وقصر
الممدود ،والعكس.
وحكمه :التحريم عمى الراجح ،وقيل :مكروه.

مراتب القراءة
 -1الترتيل :وهو القراءة باطمئنانٍ ومراعاة الحكام وهي أعمى المراتب.
 -2التحقيق :وهو القراءة باطمئنان بقصد التعميم مع مراعاة الحكام.
 -3التدوير :وهو القراءة بحالة متوسطة بين اإلسراع واإلبطاء مع مراعاة الحكام.
 -4الحدر :وهو اإلسراع في القراءة مع مراعاة الحكام وهي أدنى المراتب.

االستعــــاذة
 -1حكمها :مستحةة عند بدء التالوة.
 -2صيغتها :أعوذ بالل من الشيطانٍ الرجيم.
ويسر بها في الصالة والقراءة عمى انفراد ويجهر بها في المحافل والتعميم.

البسمـلــة
(بسم للا الرحمن الرحيم)
حكمها :سنة مع أول كل سورة.

حكم االستعاذة مع البسملة في أول كل سورة
 -1قطٍع الجميع :أي :الوقف عمى االستعاذةٍ ،ثم الوقف عمى الةسممة.
 -2قطع الول ووصل الثاني بالثالث :أي الوق ف عم ى االس تعاذة ووص ل الةس ممة
بأول السورة.
 -3وصل الول والثاني وقط ع الثال ث :أي وص ل االس تعاذة بالةس ممة ث م الوق ف
والةدء بأول السورة.
 -4وصل الجميع  :أي وصل االستعاذة بالةسممة بأول السورة.

النون الساكنة والتنوين
والنون الساكنة هي الخالية من الحركة وقفا ووصال مثل  :من  ،عن.
وأما التنوين فهو نون ساكنة تمحق بآخر االسم لفظا ال خطا ،ووصال ال وقفا (

الفـرق بينهمـا
النون الساكنة
 -1حرف أصمى
 -2ثابتة نطقا وكتابة
 -3ثابتة وصال ووقفا
 -4تكون في االسماء والفعال
والحروف
 -5تكون متوسطة ومتطرفة

التنوين
زائد
ثابت في النطق فقط
ثابت وصال فقط
ال يكون إال في االسم
ال يكون إال متطرفا

)

أحكــامهـمــا
 -1اإلظهار :وهو لغة :الةيان ،واصطالحا :إخراج الحرف من مخرجه من غير
غنة .وهو ثالثة أنواع:
حمقي :مع النون والتنوين ،وشفوي :مع الميم ،ومطمق :وسيأتي.
وحروفه ستة :ء  ،ه  ،ع  ،ح  ،غ  ،خ
ويمثمها الحرف الول من كممات هذه الجممة:
إذا غاب عني حةيةي همني خةره
أمثمة( :إن أصةح)( ،أنعمت)( ،من خوف)( ،ماء غدقا)( ،وجنات ألفافا).
 -2اإلدغام :وهو لغة :اإلدخال.
واصطالحا  :إدخال الحرف الول – الساكن – في الثاني المتحرك بحيث يصيران
حرفا واحدا مشددا يأخذ صفة الحرف الثاني.

وحروفه ستة :ي  ،ر  ،م  ،ل  ،م  ،ن
تجمعها كممة  :يرممون
واإلدغام قسمان:
الول بغنة :ويسمى ناقصا؛ وحروفه أربعة :تجمعها كممة :ينمو
أمثمة( :من يشاء)( ،من ورائهم)( ،ويل يومئذ)( ،لوح محفوظ).
والثاني بغير غنة :ويسمى كامال ،وله حرفان الراء والالم.
أمثمة( :من ربك)( ،من لةن)( ،متاعا لكم)( ،عيشة راضية).
 -3اإلظهار المطلق:

وهو أن يقع حرف الواو ،أو حرف الياء ،بعد النون الساكنة في نفس الكممة.
ولكل حرف :كممتان فقط في كتاب للا تعالى.
فالياء :دنيا ،و :بنيان .والواو :صنوان ،و :قنوان.
وحكم النون في الكممات الربع اإلظهار.
 -4اإلقالب :وهو لغة :تحويل الشيء عن وجهه ،واصطالحا :قمب حرف الن ون أو
التنوين ميما قةل الةاء مع مراعاة الغنة واإلخفاء.
وله حرف واحد وهو الةاء .وكيفيته:
أ -قمب النون أو التنوين ميما.
ب -إخفاء الميم في الةاء.
ج  -الغنة مع ذلك اإلخفاء.
أمثمة( :بذنةهم)( ،زوج بهيج)( ،منم بخل).
 -5اإلخفاء :وهو لغة :الس تر ،واص طالحا  :النط ق ب الحرف ب ين ص فة اإلظه ار
واإلدغام ،عار عن التشديد مع بقاء الغنة .وهو نوعان:
حقيقي (مع النون) ،وشفوي (مع الميم).
وحروفه خمسة عشر :الةاقية بعد حروف اإلظهار ( 6حروف) ،وح روف اإلدغ ام
( 6حروف) ،وحرف اإلقالب (الةاء) .مجموعة في أول كمم هذا الةيت:
صف ذا ثنا ،كم جاد شخص قد سما
دم طيةا ،زد في تقى ،ضع ظالما

ص،ذ،ث،ك،ج،ش،ق،س،د،ط،ز،ف،ت،ض،ظ

أمثمة:
(وينصرون)( ،منثورا)( ،اإلنسان)( ،رسوال شاهدا)( ،جنات تجري من تٍحتها)
مراتب اإلخفاء ثالثة:
أعالها :عند الطاء والدال والتاء.
أدناها :عند القاف والكاف.
أوسطها :عند الةاقي من حروفه.

الميم والنون المشددتان
حكمها :وجوب الغنة – ص وت ف ي الخيش وم – فيهم ا بمق دار ح ركتين ،والحرك ة
قةض اإلصةع أو بسطه.
ولمغنة مراتب ثالثة:
أعالها :في النون والميم المشددتين ،وأوسطها :في اإلدغام ،وأدناها في اإلخفاء.

الميــم الساكنـــة
وهي الميم الخالية من الحركة .ولها ثالثة أحكام:
 -1اإلخفاء الشفوي :وله حرف واحد ،وهو الةاء؛ وتجب معه الغنة.
مثاله ( :يوم هم بارزون)( ،وزوجناهم بحور).
 -2اإلدغام :ويسمي إدغام مثمين صغير ،وال يكون إال مع حرف الميم.
مثاله( :ولكم ما كسةتم( ،إن كنتم مؤمنين).

 -3اإلظهار الشفوي :مع باقي حروف الهجاء.
أمثمته( :رمزا)( ،أمتا)( ،ربكم رب)( ،أم خمقوا).
ويحذر اإلخفاء مع حرفي الواو والفاء لقرب مخرجيهما من مخرج الميم.

الالم الساكنة
الالم الساكنة في القرآن الكريم ال تكون إال:
 -1الم التعريف ،أي :الم "أل".
 -2الم الفعل ،مثل :قل.
 -3الم االسم ،مثل :سمسةيالٍ.
 -4الم الحرف ،مثل :هل ،بل.

 -1الم التعريف:
وهي الالم المعروفة بالم "أل" الداخمة عمى السماء .مثل :الرض ،الةصير.
وهي نوعان :أ -شمسية ب -قمرية
أ -الالم الشمسية :وحكمها اإلدغام.
وتكون الالم شمسية أو مدغمة إذا وقع بعدها ح رف م ن ه ذه الح رف الربع ة
عشر؛ المجموعة في أول كمم هذا الةيت.
طب ثم صل ،رحما تفز ،ضف ذا نعم
دع سوء ظن ،زر شريفا لمكرم

ط  ،ث  ،ص  ،ر  ،ت  ،ض  ،ذ  ،ن  ،د  ،س ،ظ  ،ز  ،ش  ،ل
أمثمتها :والنازعات ،والشمس ،والميل.
وعالمتها :أن تجد الحرف الذي يميها مشددا.
ب -الالم القمرية :وحكمها اإلظهار.
وتكون ال الم قمري ة إذا وق ع بع دها ح رف م ن ه ذه الح رف الربع ة عش ر؛
المجموعة في قولك:
إبغ حجك وخف عقيمه.
أمثمتها :وإذا الجةال ،وإذا العشار  ،وإذا الوحوش ،وإذا الةحار.

 -2الم الفعل:
وهي الالم الساكنة الواقعة في فع ل أي ا ك ان نوع ه :ماض يا أو مض ارعا أو أم را،
سواء أوقعت الالم في وسط الفعل أم في آخره ،ولها حكمان:
الحكم الول :اإلدغام:
وتدغم الم الفعل مطمقا إذا وقع بعدها :الراء أو الالم.
مثل :
وقل رب ارحمهما ،قل لو كان الةحر ،ويجعل لكم نورا ،ألم أقل لكم.
الحكم الثاني :اإلظهار:
وتظهر الم الفعل إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء غير حرفي الراء
والالم مثل :وال يمتفت ،وأنزلنا ،أرسمه.

 -3الم الحــرف
وهي الالم الساكنة الواقعة في حرف مثل :هل ،بل.
وال يوجد في القرآن غيرهما ،ولها حكمان:
الول :اإلدغام:
وتدغم الم الحرف إذا وقع بعدها راء أو الم ،ولم تقع بعد  -هل – راء أبدا.
مثل :هل لنا ،بل لما ،فقل هل لك ،بلس ران.
الثاني :اإلظهار:
وتظهر الم الحرف – هل أو بل – إذا وقع بعدها أي حرف من ح روف الهج اء م ا
عدا الراء والالم ،مثل:
بل تكذبون ،هل أتاك.

 -4الم االسم
وهي التي تأتي في أصل الكممة ،وتكون من بنيتها.
وحكمها :اإلظهار.
مثال :وألوانكم ،ألسنتكم ،سمسةيال.

المثالن ،والمتقاربان ،والمتجانسان
 -1المثالن:
وهما الحرفان المذان اتحدا مخرجا وصفة ( ،حرف واحد مكرر ).

مثاله :الةاءان في قوله تعالى :اضرب بعصاك.
والداالن في قوله تعالى :وقد دخموا.
أقسامه:
 -1صغير ،وهو أن يكون الول ساكنا والثاني متحركا.
كالمثالين السابقين.
وحكمه :وجوب اإلدغام.
 -2كبير ،وهو أن يكون الحرفان متحركين .مثل :فيه هدى.
وحكمه :وجوب اإلظهار.
 -3مطلق ،وهو أن يكون الحرف الول متحركا والثاني ساكنا.
مثل :ننسخ ،شققنا.
وحكمه :وجوب اإلظهار.

 -2المتقاربان:
وهما الحرفان المذان تقاربا مخرجا واختمفا صفة .مثل :قد سمع.
وأقسامه هي أقسام المتماثمين .صغير ،وكةير ،ومطمق.
وحكم المتقاربين بأقسامه كمها اإلظهار ،ما عدا حرف الالم الساكنة إذا وقع بعدها
راء ،فيجب إدغامها.
(متقاربان صغير).
مثل :وقل رب ،بل رفعه.

 -3المتجانسان:
وهما الحرفان المذان اتحدا مخرجا واختمفا صفة .مثل :قد تةين.
وأقسامه ثالثة أيضا كما تقدم ،وحكمه بأقسامه كمها اإلظهار ،إال في ستة مواضع
من المتجانسين الصغير ،فيجب فيها اإلدغام ،وهي:
 -1الدال بعد التاء ،مثل :أجيةت دعوتكما.
 -2التاء بعد الدال ،مثل :قد تةين.
 -3الطاء بعد التاء ،مثل :لهمت طائفة.
 -4الظاء بعد الذال ،مثل :إذ ظمموا.
 -5الذال بعد الثاء ،مثل :يمهث ذلك.
 -6الميم بعد الةاء ،مثل :اركب معنا.
***

المـــــــد
تعريفه :لغة :الزيادة ،واصطالحا :إطالة الصوت عند حرف المد.
حروفه :ثالثة ،وهي:
األلف المفتوح ما قبلها ،الياء المكسور ما قبلها ،الواو المضموم ما قبلها.
فإذا اختل الشرط وفتح ما قةل الواو أو الياء فهما حرفا لين وليسا مد.
أقسامه :ينقسم المد إلى أصلي وفرعي ،ولمفرعي أقسام تذكر بعد.

أوال :المد األصلي:
وهو المد الطةيعي ،حيث يقع حرف المد ليس مع ه س ةب م ن هم ز أو س كون.
وسمي طةيعيا لن صاحب الطةيعة السميمة ال يمده أكثر من حركتين.
مثاله :يولد ،فيها ،قالوا.
حكمه :يمد حركتين من غير زيادة أو نقصان.

ثانيا :المد الفرعي:
وهو الزائد عن الطةيعي لسةب من السةاب ،كالهمز أو السكون.
أنواع المد الفرعي :والمد باعتةار السةب أنواع:
• فما كان سةةه الهمز فثالثة :إما أن تقع بعد المد ،وإما أن تقع قةمه.
 فإن وقعت قةمه فذاك :البدل، وإن وقعت بعده :فإما أن تكون في نفس الكممة فهو الواجب المتصل، وإما أن تكون في كممة أخرى فهو الجائز المنفصل.• وما كان سةةه السكون فنوعان:
 فإما أن يكون السكون الزما، وإما أن يكون عارضا.والالزم أربعة :كممي مثقل ،كممي مخفف ،حرفي مثقل ،حرفي مخفف.

وهذا تفصيمه:
أوال :ما كان سببه الهمز:
وهو ثالثة أنواع:
 -1الواجب المتصل :وهو أن يقع الهمز بعد حرف المد في كممة واحدة.
وسمي متصال التصال الهمز بالمد في نفس الكممة.
مثاله :السمآء ،بنآء ،يشآء ،بالس وء.
 -2الجائز المنفصل :وهو أن يقع الهمز بعد المد ولكن في كممة أخرى.
وسمي جائزا لجواز مده حركتين أو أربع أو خمس .ومن أدب التالوة أن يكون
القارئ ممتزما بوجه واحد في تالوته .وسمي منفصال النفصال الهمز عن المد،
إذ وقع المد في كممة والهمز في كممة أخرى.
مثاله :يآ أيها ،إنآ أنزلناه ،إنآ أعطيناك.
 -3البدل :وهو أن يقع الهمز قةل المد.
وحكمه :أن يمد كالطةيعي حركتان.
مثاله :ءامنوا ،إيمانا ،أوتوا ،القرءان.

ثانيا :ما كان سببه السكون:
وهو نوعان :الزم وعارض.
 -1الالزم :وهو أن يقع السكون بعد حرف المد مالزما له وصال ووقفا.
وسمي الزما لمرين:

الول :لكون السكون مالزما في الوصل والوقف.
الثاني :لمزوم مده ست حركات ،وهو أربعة أنواع:
 -1الزم كلمـى مثقـل :وه و أن يق ع ح رف الم د ف ي كمم ة وبع ده ح رف مض عف
(مشدد).
مثاله :الطآمة ،الصآخة ،الحآقة ،جآن ،مضآر.
 -2الزم كلمي مخفف :وهو أن يقع حرف المد في كمم ة وبع ده ح رف س اكن غي ر
مضعف (غير مشدد).
ولم يأت في كتاب للا تعالى إال في كممة واحدة في موضعين من سورة يونس:
(ءآآلن وقد كنتم به تستعجمون) (ءآآلن وقد عصيت قةل).
 -3الزم حرفي مثقل:
وهو أن يقع المد في حرف وبعده حرف مضعف (مشدد).
مثاله :الالم في قوله تعالى (ال م) ،في أول سورة الةقرة وآل عمران وغيرهما.
 -4الزم حرفي مخفف:
وهو أن يقع المد في حرف وبعده حرف ساكن غير مشدد.
مثاله :الميم في قوله تعالى( :ال م) ،في أول س ورة الةق رة وآل عم ران وغيرهم ا،
(ص)( ،ن).

فائدة :الحرف الواقعة في أوائل السور تنقسم إلى ثالثة أقسام:
 -1ما ال يمد وهو اللف.

 -2ما يمد حركتين ،وهو خمسة أحرف ،مجموعة في قولك :حي طهر.
 -3م ا يم د س ت حرك ات ،وه ي الح روف الثماني ة المجموع ة ف ي قول ك:
سنقص علمك .وهي مواضع المد الحرفي بقسميه.
والمد الالزم لمسكون بأنواعه الربعة يمزم مده ست حركات.

ب -العارض للسكون:
وهو أن يقع بعد حرف المد أو المين سكون عارض في حالة الوقف فقط .
مثاله في حرف المد :الرحيم ،العالمين ،الدين ،نستعين.
مثاله في حرف المين :خوف ،الةيت.
وتسمى الواو في :خوف ،والياء في :بيت :حرف مد ولين.
وحكمه :الجواز .لجواز مده ست ،أو توسطه أربع ،أو جعمه كالطةيعي (حركتان).

تتمة في المدود:
* مد الصلة :وهو أن تقع هاء الضمير بين متحركين.
مثل :وصاحةته وبنيه .فوقع الضمير بين التاء المكسورة والواو المفتوحة.
وحكمه أن يمد حركتين كالطةيعي ويسمى صمة صغرى.
فإن كان الحرف الثاني المتحرك همزة كان صمة كةرى.
مثل( :إنما أمرٍه إٍذا).
وحكمه كالمنفصل :يجوز قصره (حركتان) ،ويجوز مده أربع أو خمس حركات.

* مد العوض :وهو الذي يأتي عوضا عن التنوين المفتوح إذا وقفنا عميه.
مثل :مهادا ،أوتادا ،أزواجا.
وحكمه أن يمد كالطةيعي.

التفخيم والترقيق
والتفخيم :لغة :التغميظ ،،واصطالحا :حالة من القوة تدخل عمى صوت الحرف ف تم
الفم بصداه.
أما الترقيق :فه و لغ ة :التنحي ف ،واص طالحا :حال ة م ن الرق ة ت دخل عم ى ص وت
الحرف عند النطق به.
والحروف كمها من حيث التفخيم والترقيق ثالثة أقسام:
أوال -قسم مفخم دائماً ،وهي أحرف سةعة تعرف بأنها :أحرف االس تعالء ،مجموع ة
في قولك:
خص ضغط قظ.
وهي عمى مراتب:
فأقواها :حرف الطاء ،يميه :الضاد ،يميه :الصاد ،يميه الظاء ،يميه :القاف ،يميه :الغين،
وأخيرا :الخاء.
هذا باعتةار صفات الحروف.
أما باعتةار حركة الحرف ( فتحة ،ضمة  ) ... ،فممتفخيم درجات خمس:
 -1المفتوح وبعده ألف ،صادقين.

 -2المفتوح فقط ،صةر.
 -3المضموم ،طةع.
 -4الساكن ،يطةع.
 -5المكسور ،صراط.

ثانيا -قسم مرقق دائما ً :وهي الحرف الةاقية م ن ح روف الهج اء باس تثناء :الل ف
المين ة ،والم لف ظ الجالل ة ( للا ) ،وال راء .وح روف ه ذا القس م ه ي :ح روف
االستفال.

ثالثا -قسم يفخم أحيانا ً ويرقق أحيانا ً :وهي الحرف الثالثة:
األلف اللينة ،الم لفظ الجاللة ،الراء .وهذا تفصيمها.
األلف اللينة :وهي تتةع ما قةمها ،فإن كان مفخما فخمت ،وإن كان مرققا رققت.
مثال الول :قٍال ،طٍال.
ومثال الثاني :كان ،جاء.
الم لفظ الجاللة :تفخم وترقق حسب حركة الحرف ال ذي قةمه ا ،ف إن ك ان مفتوح ا أو
مضموما فخمت  ،وإن كان مكسورا رققت.
مثال التفخيم ،مع الفتح :قٍال للا.
ومع الضم :نصر للا.
ومثال الترقيق :بسم للا.

أحكام الراء
تفخم الراء في ثمان حاالت:
 -1إذا كانت مفتوحة ،مثل :رب.
 -2إذا كانت مضمومة ،مثل :ربما.
 -3إذا كانت ساكنة بعد فتح ،مثل :الرض.
 -4إذا كانت ساكنة بعد ضم ،مثل :قرءان.
 -5إذا كانت ساكنة بعد ساكن قةمه مفتوح ،مثل :والعصر.
 -6إذا كانت ساكنة بعد ساكن قةمه مضموم ،مثل :خسر.
 -7إذا كانت ساكنة بعد كسر عارض ( همزة وصل ) ،مثل :ارجعي.
 -8إذا كانت ساكنة بعد كسر أصمي ،وبعدها ح رف اس تعالء ف ي كمم ة واح دة،
مثل :مرصادا ،قرطاس.

وترقق الراء في ست حاالت:
 -1إذا كانت مكسورة ،مثل :فرح.
 -2إذا كانت ساكنة وقةمها كسر أصمي ،وبعدها حرف استفال ،مثل :فرعون.
 -3إذا كانت ساكنة وقةمها كسر أصمي ،وبعدها حرف اس تعالء ،لك ن ف ي كمم ة
أخرى ،مثل :أنذر قومك.
 -4إذا كانت ساكنة وقةمها ساكن قةمه مكسور ،مثل :حجر.

 -5إذا كانت ساكنة وقةمها ياء ساكنة ،مدية أو لينة ،وال تكون في هذه الحال ة إال
متطرفة ،مثل :نذير ،خير.
 -6إذا كانت ساكنة متطرفة ،وقةمها كسر ،مثل :اصةر.

القلقلة
هي ذبذبة واهتزاز في الصوت عند خروجه ،حتى يسمع له نةرة قوية.
وحروفها خمسة ،مجموعة في قولك:
قطب جد.
فهي صفة الزمة لهذه الحروف الخمس عند سكونها.
ولها درجات ثالث:
أعالها :مع الحرف المتطرف المضعف (المشدد) ،مثل :الحق.
أوسطها :مع الحرف المتطرف الغير مضعف ،مثل :الةمد.
أدناها :مع الحرف الواقع في وسط الكممة ،مثل :قطمير.

السكت
قطع القراءة دون أخذ النفس ،بمقدار حركتين ،وهو في أربع مواض ع ف ي كت اب
للا تعالى:
( -1عوجاس) ،سورة الكهف.
( -2مرقدناس) ،سورة يس.

( -3منس راق) ،سورة القيامة.
( -4بلس ران) ،سورة المطففين.

الوقف
الوقف :قطع التالوة زمنا يتنفس فيه القارئ بنية استئناف التالوة ،ومن الس نة أن
يكون عمى رؤوس اآلي .إال ما كان بسةب ضيق النفس .وهذا الن وع م ن الوق ف
يسمى االضطراري  .وتقف عمى الكممة بتسكين آخرها .ما لم يكن آخره ا تنوين ا
مفتوحا فإنه يوقف عميه بالمد (مد عوض مقداره حركتان).
والوقف أنواع :يهمنا منها:
اختياري ،اضطراري:
واالضطراري :ما يضطر إليه اإلنسان بسةب ضيق نفسه.
ويجب عميه أن يعود قميال ليصل الكالم بعضه بةعض حتى يكون مفهوما:
فإذا كنت أقرأ قول للا تعالى( :إنا أنذرناكم عذابا قريةا  ...اآلية ) وضاق النفس
عند( :عذابا) ،أقف ثم أعود فأقول( :عذابا قريةا) إلخ ...
وأما االختياري :فهو ما كان بمحض اإلرادة ،وهو أنواع:
تام ،وكاف ،وحسن ،وقةيح  ...ومن فضل للا تعالى قد اجتهد العمماء ووضعوا لنا
ضوابط في المصحف ترمز إلى هذه النواع :وهي ست.
م :يمزم الوقف لتمام المعنى وربما اختل بالوصل.
قلى :يحسن الوقف.

ج :يتساوى الوجهان.

صلى :يحسن الوصل.

∴

ال :يمتنع الوقف.

∴  :وتسمى التعانق :أقف عمى واحدة وأصل الخرى.

همزة الوصل
وهي الهمزة التي تدخل عمى االسم والفعل والحرف المةدوء بالسكون.
وحكمها عند الةدء بها:
الضم إذا كان الحرف الثالث مضموما .مثاله :انظر ،اتل.
والكس ر إذا ك ان الح رف الثال ث مكس ورا أو مفتوح ا .مثال ه :اعمم وا ،اض رب،
اذهب.
***
بفضل للا وتوفيقه
تمت
هذه المذكرة المختصرة في عم م التجوي د وبإمكان ك اآلن س ماع الش ريط
لمعرفة التطةيق ،وتركيز الحكام ،ولتعل همتك إلى أن تكون مع الس فرة
الكرام والةررة.
وصمى للا وبارك عمى سيدنا محمد وعمى آله وصحةه وسمم.

د .سالم محمود عةد الجميل
إمام مسجد قاهر التتار بمصر الجديدة

