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 ــفــوقــــات الــالمــعــ  :ولدرس ال ــال

 الوقف : 
 عمىويكون  .و المعنىأمن حيث المفظ  ال تخل بالقراءةس فيو القارىء فى مواضع مخصوصة تنفي اً زمن نيالقرآ الحرفىو قطع الصوت عمى 

 و.الحرف الموقوف عمي نيسكتبيات وأوسطيا اآلرؤس 
 عالمات الوقف : 
 .أفضلوالوصل  ،الوقف ز جو ي    صمى  

ْن َيْمَسْسَك المَُّو   ْن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُيَو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ صمى ُىَو ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف َلُو ِإال﴿َواِ    (ٚٔ) نعاماأل َواِ 
 .فضل، والوقف أ الوصل جوزي    ىقم 
 (ٕٕ)كيف  َتْسَتْفِت ِفيِيْم ِمْنُيْم َأَحًدا﴾ الَفال ُتَماِر ِفيِيْم ِإال ِمَراًء َظاِىًرا َوال قمى َقِميٌل دَِّتِيْم َما َيْعَمُمُيْم ِإالُم ِبعِ ﴿ُقْل َربِّي َأْعمَ  
 .يجوز الوصل ويجوز الوقف   ج  
 (ٖٔكيف )ا ِبَربِِّيْم َوِزْدَناُىْم ُىًدى﴾ الِإنَُّيْم ِفْتَيٌة َآَمُنو  ج﴿َنْحُن َنُقصُّ َعَمْيَك َنَبَأُىْم ِباْلَحقِّ  
 .الوقف الالزم   م  
 (٘ٙ)يونس ِإنَّ اْلِعزََّة ِلمَِّو َجِميًعا ُىَو السَِّميُع اْلَعِميُم﴾  م َيْحُزْنَك َقْوُلُيْم ﴿َوال 
 .لوقف الممنوعا   ال  
 (ٕٖ)النحل  ﴾ٌم َعَمْيُكُم اْدُخُموا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُمونَ وَن َسالَيُقولُ  ال ِِئَكُة َطيِِّبينَ الَِّذيَن َتَتَوفَّاُىُم اْلَمال﴿ 
    خرال يوقف عمى اآلوقف التعانق: إذا ُوِقف عمى أحد الموضعين ف. 
 (ٕ) ةلبقر ا ﴾ُىًدى ِلْمُمتَِّقينَ ِفيِو   َرْيبَ َذِلَك اْلِكَتاُب ال﴿ 
 السكت: 

 .أقل من زمن الوقف وزمنو  ،ة استِئناف القراءةتنفس بني بدوننى آقر قطع الصوت عمى الحرف ال وى  -
 .ةلطيف ةوتسمى سكت ( س ) فى رسم المصحف بحرف ةيرمز لمسكت  -
 -:آنفى القر عن حفص أربع سكتات واجبة ورد   -

 (ٕ،ٔ) يتيناآل ﴾َقيًِّما سَوَلْم َيْجَعْل َلُو ِعَوًجا ﴿ الكيف: فى سورةالسكت عمى ألف )عوجا( 
 (ٕ٘) اآلية  ﴾َىذا س ِمْن َمْرَقِدَنا﴿ يس: سورةفي عمى ألف )مرقدنا(  السكت

 (ٕٚ) ةياآل  ﴾َراقٍ  سَوِقيَل َمْن ﴿ :ةالقيام سورةفي السكت عمى نون )من( 
 (ٗٔ) ةياآل   ﴾َرانَ  س َبْل َكال﴿ المطففين: سورةفي  السكت عمى الم )بل(

 (حرفا الغنة) النون والميم المشددتان: 
 .ةالميم المشددتين ىو وجوب الغنو لنون حكم ا    

      (ثُمَّ ) –( لَّمِّا) – (َفَأمَّا) – (َأال ِإنَُّيمْ ) – (اْلِجنَِّة َوالنَّاسِ ) :ةأمثم. صوت رخيم يخرج من الخيشوم ىى :الغنة
 القمقمة:   
 .اف والطاء والباء والجيم والدالى القأ (جد قطب) حروفيا خمسة مجموعة فى كممة. بوالساكن عند النطق الحرف  ةىى ذبذب    

 لى: إ تنقسم القمقمة ويوضع عمى الحرف المقمقل. ( ح ) ن المفتوحىى السكو فى رسم المصحف  القمقمة ةعالم
 (نتَ كُ د قَ أو وسط الكالم مثل: )لَ  (اءغَ ابتِ  –وا بُ نِ اجتَ فَ  -ون رُ بصِ مُ  -ون مُ دخُ يَ مثل: ) ةفى وسط الكمم حرف القمقمةذا جاء إ صغرى: قمقمة -
 د(حَ أَ  –يب رِ قَ  –يط حِ مُ  -ق مَ الفَ  -ق ارِ الطَّ ة. مثل: )خر الكممة فى آإذا جاء حرف القمقم كبرى: ةمقمق -
 اهلل(:لفظ الجاللة )المشددة في الم ال 

   "المَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّومُ "   إذا جاء فى أول الكالم  :تفخيم -
   "ُقْل ُىَو المَُّو َأَحدٌ "     جاء قبمو حرف مفتوحإذا                  
   "َيُد المَّوِ "  مضموم اذا كان قبمو حرف                  

 ِمْن ِعْنِد المَّوِ  -ُقِل المَّوُ  - مِّن ُدوِن المَّوِ  -ِبْسِم المَِّو    إذا كان قبمو حرف مكسور :ترقيق -
 تدريبات:

 (ٖٕالمدثر )  ﴾ثُمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبرَ ﴿ (ٜٔ)الصافات  ﴾َفِإنََّما ِىَي َزْجَرٌة َواِحَدةٌ ﴿ (ٔ) الفاتحة ﴾الرَِّحيمِ  ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمنِ ﴿
73 (ٔالفمق ) ﴾ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَمقِ ﴿  (ٔ)البمد  ﴾ال ُأْقِسُم ِبَيَذا اْلَبَمدِ ﴿  (ٔٗ)النازعات  ﴾َفِإنَّ اْلَجنََّة ِىَي اْلَمْأَوى﴿



 أحـكــام الـنــون الــســـاكــنــة والــتــنــويــن          :الـثـانـيالــدرس 
  النون الساكنة:

 الحروف.تكون فى األسماء واألفعال و و  ةمن الحركة نون خالي ىي
  التنوين:

 (ُُ  ً  ( أو ضمتان )  ً  أو كسرتان )  ( ً  لفظًا ووصاًل وتفارقو خطًا ووقفًا. وعالمتو فتحتان )  ةم النكر سخر االآتمحق  ةىو نون ساكن
    -:أحكامأربعة  يىو ، امنفس األحكام عند التقاِئيما بحروف اليجاء التى تمييتأخذ النون الساكنة والتنوين لذلك 
 إذا وقع بعدىا حرف الباء مخفاة بغنة أو التنوين ميماً  ةىو قمب النون الساكن :اإلقالب. 

 .من السكون بدالً يا فوق (م  )ًا صغيرة وضع ميم  :في النون الساكنة :هتعالم
 .متنوينلالثانية  ةمن الحرك بدالً  (م  )وضع ميمًا صغيرة التنوين:  في

 (ِبَربِّوِ  مُيْؤِمن -ِبُت ـُين – َبِصيرٌ  مَسِميعُ  -َبْعِد  منمِ ) أمثمة:
 ة:تيأحد الحروف اآلىما إذا جاء بعدظيار النون الساكنة أو التنوين . وىو إويسمى اإلظيار الحمقى ر:اإلظها 

 .(خبره ن غاب عنى حبيبى ىمنى: )إفى أواِئل كممات جممة ةمجموع  (الخاء ،الياء ،حاءال ،عينال ،الغين ،ةاليمز )
 .فوقيا ( ح )وضع رأس حاء صغيرة  : في النون الساكنة :هتعالم

 .( ً  )  ،(  ً  )  ،( ً  ) تكون الحركتين متطابقتين التنوين:  في
 ( يمكِ حَ  يزٌ زِ عَ  -يم مِ عَ  عٌ اسِ وَ  -اد ىَ  نْ مِ  - نْ امَ ءَ  نْ مَ ) أمثمة:

      (ٗٔ – ٔة )الغاشي ةسور  تمرين:
 كالحرف الثانى مشدداً  واحداً  دخال حرف ساكن فى حرف متحرك بحيث يصيران حرفاً اىو  :دغاماإل. 

 .مون(يرم)كممة في  ةبعد النون الساكنة أو التنوين أى من الحروف الستة المجموع ويحدث إذا جاء
           -اإلدغام قسمان :         

 ة(حمَ رَ وَ  ىً دَ ىُ  ،عروف مَّ  ولٌ قَ  ،ه رَ يَ  اً يرَ خَ  ، ةمَ عْ ن نِّ مِ  ، الن وَ مِ  ،ال ن مَّ مِ  ،عمل ن يَ مَ ) ، في نحو:( ينمو)إدغام بغنة: مع حروف:  -
 (ينقِ تَّ ممُ ى لِّ دَ ىُ  -م يِ بِّ رَّ ن مِ  -ن دُ ن لَّ مِ ) في نحو:( ، الالم والراء: )مع حرفى إدغام بدون غنة: -

 وضوح عمى ةذلك لممحافظو  تدغمة فال واحد ةفى كمم( الواو والياء)مع حرفى اإلدغام إذا اجتمعت  ةالنون الساكن يارظالبد من إ :ةممحوظ
 .(قنوان –صنوان  -بنيان  - دنيا) ممات:كال فى أربع إن آت فى القر أولم ي( إظيار مطمق. ويسمى )المعنى الذى يزول باإلدغام

  (ٕٛ-ٔ)المطففين  ةسور  تمرين:
 مع بقاء الغنةعاريًا عن التشديد بين اإلظيار واإلدغام  متوسطة ةق النون الساكنة أو التنوين بحالنط ىو :اإلخفاء. 

 دغام.قالب واإلظيار واإلحروف اإلالباقية بعد  حرف من حروف اليجاء يأأو التنوين  ةبعد النون الساكن ويحدث إذا جاء
 (رنكَ المُ  – الً يَ وِ طَ  اً بحَ سَ  - اً يدَ دِ سَ  الً وْ قَ  -م نتُ كُ  -بل ن قَ مِ ) أمثمة:

 (ٛٙ-ٗٙ) البقرة ةسور  تمرين:
ًَ   )بعتين تاتين متحركالتكون ، أما التنونين ف ة(انون معرَّ سكون )ى النون من العند اإلدغام واإلخفاء تعرَّ  ة:ممحوظ  َ ًَ )  ، ِِ ( )  ،(    ً   ً ) 

 تدريبات:
o  ُِإَذا ُأْلُقوا ِفيَيا َسِمُعوا َلَيا َشِييًقا َوِىَي َتُفور 
o َفَمن ُيْؤِمن ِبَربِِّو َفال َيَخاُف َبْخًسا وال َرَىًقا 
o َوَأنَُّيْم َظنُّوا َكَما َظَننُتْم َأن لَّن َيْبَعَث المَُّو َأَحًدا 
o  َْصَحاِب السَِّعيرِ َفُسْحًقا أل 
o  ٍاٍز مَّشَّاء ِبَنِميم  َىمَّ
o  َساِِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقعَسَأَل 
o  َِوَجَعْمَناَىا ُرُجوًما لِّمشََّياِطيِن َوَأْعَتْدَنا َلُيْم َعَذاَب السَِّعير 
o َقاَل ُنوٌح رَّبِّ ِإنَُّيْم َعَصْوِني 
o َن اأَلْرِض َنَباًتا  َوالمَُّو َأنَبَتُكم مِّ
o  َِكِذًبا َوَأنَّا َظَننَّا َأن لَّن َتُقوَل اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَمى المَّو 
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 أحـكــام الــمــيــم الــســاكـنــة والـالمـات الـســواكـن    :ثـلـالـثـاالــدرس 

 أحكام الميم الساكنة
 أحكام ةالميم الساكنة لها ثالث: 

ثمين اميسمى إدغام متوجب اإلدغام و الساكنة المتحركة بعد الميم الميم ت وقعلو حرف واحد وىو الميم. فإذا  :رإدغام متماثمين صغي -1
 .صغير مع الغنة

 .يشدد حرف الميم المتحركى الميم الساكنة من سكونيا و عرَّ تُ  :هتعالم
ا َكَسْبُتْم ) أمثمة: ْؤِمِنينَ  -َوَلُكم مَّ ْغِفَرةً  - ُكنُتم مُّ  (َيِعُدُكم مَّ

  .حرف الباء ويسمى إخفاء شفوي ىابعدىو إخفاء الميم الساكنة إذا أتى  :اإلخفاء الشفوى -2
 .بغنة ويكون اإلخفاء مصحوباً  ى الميم الساكنة من سكونياعرَّ تُ  :هتعالم

 (ِبَبْعضٍ  َبْعَضُيم -َبْيَنُيْم  َفاْحُكم) أمثمة:

 .اشفويّ  اوجب اإلظيار ويسمى إظيار  ةبعد الميم الساكن حرف من حروف اليجاء الباقية إذا وقع :اإلظهار الشفوى -3
 .الساكنة السكون عمى الميم ثبتيُ  :هتعالم
 (َوَأنُتْم َداِخُرونَ  -َخْيُر اْلَبِريَّةِ ُىْم  -َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً ) ة:أمثم

 م الالمات السواكناحكأ
 :الالمات السواكنأنواع 
 (األمر الم -حرف الم ال –الم الفعل  –التعريف الم  –سم )الم اال

 (َسْمَسِبيال . مثل: )اراإلظي حكمها:ىي الم ساكنة تقع في كممة وتكون داِئمًا متوسطة.  سم:الم اإل 
 ليا حكمانو ( ال) :الم التعريف: 

 و(أبغ حجك وخف عقيمحرف من حروف اإلظيار األربعة عشر المجموعة في جممة ) بعدىا إذا وقع اإلظهار: -
 .(قمرياً  إظياراً )ويسمى اإلظيار ( القمر) مثل الالم فى الم القمريةلمى الالم فييا باتس

 .الالم القمرية السكون عمى ثبتيُ  :هتعالم
 (اْلَعِميمُ   -اْلَفتَّاحُ  -اْلَعِزيِز  -اْلَغُفوُر  -اأَلْنَياُر ) :ةأمثم

 .إذا وقع بعدىا حرف من حروف اليجاء الباقية اإلدغام: -
 .(شمسياً  إدغاماً )ويسمى اإلدغام ( الشمس)الم فى لامثل الم الشمسية لتسمى الالم فييا با

 .الحرف التالىمن السكون مع تشديد  ى الالم الشمسيةعرَّ تُ  :هتعالم
ْبحُ  -السَّاِجُدونَ  -الرَّاِكُعوَن  -السَّاِِئُحونَ  -التَّاِِئُبوَن ) :ةأمثم  (الصُّ

 الم الفعل والم الحرف الساكنتان: 
     لكل منيما حكمان:              

 .الراء وأإذا وقع بعدىما حرف الالم  :اإلدغام -              
َفَعوُ  -َراَن  سَبلْ  -َىل لََّك  -بِّ رَّ  َوُقل) :ةأمثم  (َبل رَّ

 .الباقيةحرف من حروف اليجاء  يإذا وقع بعدىما أ :اإلظهار -   
َب  -ُقْل ُىَو المَُّو َأَحٌد  - َيْمَتِقْطُو  - َجَعْمَنا  - َأْرَسْمَنا ) :ةأمثم  (ُقْل ِإنِّي -َىْل َأَتى  -َىْل ثُوِّ

 ـب ةلى أمر بشرط أن تكون مسبوقإالفعل المضارع وتحولو  الكممة تدخل عمى ةعن بني ةالم ساكنة زاِئد يى :الم المر: 
 .ـ(ف( أو )و) أو (ثم)

 (َفْمَيْدُع َناِدَيو - َفْمَيْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلَبْيتِ ) :ةأمثم

 تدريبات:
 ؟كويرالت ةفى سور  ةوأحكاميما الموجود ةالالم الشمسيو  ةالالم القمري بّين
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 ـــدـالــمـ     :الــرابــعالــدرس 
 .أو سكون ةالصوت بحرف المد عند وجود سبب كيمز  ةإطال يأ ،عن حركتينمعناه الزيادة  :المد

  .الزمن الالزم لمنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور يى الحركة:
 .مكسور ما قبميا ياء ساكنة -ا واو ساكنة مضموم ما قبمي -مفتوح ما قبميا  ةألف ساكن حروف المد:

 .ما قبميافتوح م ياء ساكنة -ما قبميا  مفتوحواو ساكنة  :حرفا المين
 ( ˜) المد:  المةع

 أنـــواع الــــمـــــد

 
 مـــد فرعي     مـــد أصمى
       )طبيعي(

 
 مد يتوقف عمى السكون     مد يتوقف عمى اليمز

 
 السكون عارض   السكون أصمي  حرف المد اليمز قبل   اليمز بعد حرف المد

          
 مد عارض لمسكون        مد الزم      مد البدل         مد جاِئز منفصل   مد واجب متصل

 
 مد الزم حرفي        مد الزم كممي          
       
 مخفف    مثقل   مخفف         مثقل          

 ليس بعده ىمز أو سكونو  جنسوبحركة من  مسبوقاً  ساكناً  ، الياء(واو، اللفاأل)حرف من حروف المد د وجو ىو  :(يطبيع) يصمالمد ال. 
 (انَّ إٍ  – يلَ قِ  - ولُ قُ يَ  - الَ قَ ) نحو: .يمد بمقدار حركتين حكمه:

 ىو إذا وقع بعد حرف المد ىمز أو سكون :يالمد الفرع. 
 :نواعهأ
 :المد المتوقف عمى الهمز 

 .ىمز فى كممة واحدةىو أن يقع بعد حرف المد  :تصلالمد الواجب الم  -1
 (ةكَ الِئِ المَ  -اء مَ السَّ  -ىء جِ -وء سُ -اء وَ سَ ) نحو: حركات. ٘أو  ٗيمد بمقدار  حكمه:

 .حركات ٙيزداد المد المتصل ليصبح  مة(الكم )آخر ةمتطرف ةالوقف عمى ىمز  ةفى حال محوظة:م
 .يةناثال ةاليمز فى أول الكمماألولى و  خر الكممةآ يقع حرف المد فين أىو  المد الجائز المنفصل:  -2

 (ُقوا َأْنُفَسُكمْ  -ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر ) نحو: حركات. ٘أو  ٗبمقدار  يجوز قصره حركتين أو مده :كمهح
 .المد ىمز أو سكون حرف و ليس بعد ةواحد ةقع قبل حرف المد ىمز فى كممىو أن ي مد البدل:  -3

 .ةبحرف مد من جنس المتحرك ةالساكن ةدل اليمز بَ فتُ ، ةساكن ىخر األو  ةأوالىما متحرك ؛ع ىمزتينجتماا سببه:
 ( ، )َءاَزر وأصميا َأْأَزر(نمَ أْ أصميا أَ َأْاَدم( ، )َءاَمن و صميا وأ َدمَ )َءا نحو: . يمد بمقدار حركتين حكمه:

 المد المتوقف عمى السكون: 
 .د سكون أصمي )ثابت وصاًل ووقفًا(ف المىو أن يأتي بعد حر  :المد الالزم -1

 .حركات ٙيمد بمقدار  حكمه:
  أقسامه:

 -، وىو نوعان:بعد حرف المد في كممة واحدةاألصمي ىو أن يقع السكون  أوال : مد الزم كممي:
الِّينَ ) نحو: د سكون أصمي مشدد في كممة واحدة. ىو أن يقع بعد حرف الم مد الزم كممي م ثَقَّل: - أ ا -الضَّ ةُ الصَّ ونِّ  – خَّ  (َأُتَحاجُّ
 نحو: اليًا من التشديد في كممة واحدة. ىو أن يقع بعد حرف المد سكون أصمي خ مد الزم كممي م َخفَّف: - ب
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 واِئلأ فىة جاء فى الحروف المقطعروف الييقع السكون األصمى بعد حرف المد فى حرف من حىو أن  الزم حرفي: ثانيا : مد
 -:وىو نوعان(.  كم عسل نقص) جممةفى  ةالمجموعالسور    

 .م(ـمن )آلالالم  :نحو . ف اليجاء فيو تشديدو حرف من حر  يف ييأتى بعد حرف المد سكون أصمىو أن  م ثَقَّل: مد الزم حرفي - أ
 النون فى :نحو . يا من التشديدحرف من أحرف اليجاء خال يف ييأتى بعد حرف المد سكون أصمىو أن  م َخفَّف: مد الزم حرفي - ب

 .َوَما َيْسُطُرون( ن َواْلَقَممِ )

 قسم إلى:نالسور ت أواِئل يف ةالحروف الواقع
 )ألف( :وتنطق  .وىو األلفقسم ال ي مد:  -
 را( ،ىا ،طا ،يا ،) حا :وتنطق)حي طير(.  جممةمجموعة في  ٘وحروفو  قسم ي مد حركتين: -
 صاد( ،قاف ،نون ،الم ،سين ،عين ،ميم ،)كاف وتنطق:ممة )كم عسل نقص(. جمجموعة في  ٛوحروفو  حركات: 6قسم يمد  -

 .جل الوقفأسكون عارض من أو حرف المين بعد حرف المد ىو أن يأتي  المد العارض لمسكون: -2
 (تيْ بَ  –ود دُ وَ  - ينُ َنْسَتعِ  - الرَِّحيمِ ) نحو: . حركات ٙ وأ ٗ بمقدار حركتين أو مدهيجوز قصره  حكمه:

 فوائـــــد:

 :يمحق بالمد الطبيعي المدود اآلتية 
 فيقرأ ألفًا عوضًا عن التنوين المنصوب. عن الوقف عمى التنوين المنصوب وينشئ، التنوين ويسمى مد العوض عن :مد العوض -1

 (اءً سَ نِ  – اءً نَ بِ  - اءً مَ  - َوَكاَن المَُّو َغُفوًرا رَِّحيًما)نحو:  . بمقدار حركتينيمد  حكمه:
 ة(حمَ رَ  –ة عنَ لَ  – ةرَ جَ شَ نحو: ) . التنوين المنصوب يكون بالياء ةحال يالوقف عمى ىاء التانيث ف ة:ممحوظ

 كناية(مد ىاء ال) ة الصغرى:مد الصم -2
 .(ـه  )ضمير المفرد المذكر الغاِئب المتحرك اء الكناية ىاء القصد بيي

 تقع ىاءبشرط أن ، حتى تصبح مثل المد الطبيعى بيا عند النطق )ضمة أو كسرة( الضمير ةكتشبع حر ىو المد الذي يتولد عن  تعريفه:
 ين.متحركين حرفالضمير بين  

 (ُىَو التَّوَّاُب الرَِّحيمُ  وِإنَّوُ  - َكِثيًرا <َوَيْيِدي ِبوِ ) نحو:  . يمد بمقدار حركتين حكمه:
 حرفو  ( و ـه   ) المضموم كتب عمى السطر بعد الضميرتُ ة صغير  اوبحرف و فى رسم المصحف يرمز لمد الصمة الصغرى  عالمته:

 .(< ـهِ  ) ة تكتب عمى السطر بعد الضمير المكسورصغير  ياء 
 :يمحق بالمد الجائز المنفصل المد اآلتي 

 :الكبرى ةمد الصم
 .نبشرط أن يقع بين متحركيو ىمزة الغاِئب المتحرك المذكر ضمير المفرد ىو أن يأتي بعد التعريفه: 

 (ِإالَّ ِبِإْذِنوِ  ˜وَيْشَفُع ِعنَدهُ  - َأن ُيوَصلَ  ˜<َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر المَُّو ِبوِ : )نحو . حركات ٘ وأ ٗ بمقدار مدهحركتين أو  هقصر يجوز  حكمه:
 .(˜< ـهِ  )،  ( ˜و ـه   ) المد ةفوقيا عالمة و ياء صغير أ ةواو صغير  بحرفرسم المصحف  يفيرمز لمد الصمة الكبرى  عالمته:

 .بين متحركين( قعت)البد أن  وقعت بين حرفين أحدىما أو كالىما ساكنالمتحرك إذا الغاِئب المفرد المذكر  ال تمد ىاء الضمير ة:ممحوظ

 ة:مد الصم يت فااستثناء 
 .الضمير قبل ىاء وقوع حرف ساكنبالرغم من  (فيو) ةكمم يف ةصمتمد ىاء ال (.ُمَياًنا <َوَيْخُمْد ِفيوِ )الفرقان:  ةسور  يف -
ن َتْشُكُروا َيْرَضوُ )الزمر: في سورة  -  .ينحركوقوعيا بين حرفين مترغم  ةال تمد ىاء الصم .َلُكم( َواِ 

 تدريبات:

نََّما َأَنا نَ   -   َيا َأيَُّيا اْلُمدَّثُِّر  - َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِِئِضيَن  - ِإَذا َجاَء َنْصُر المَِّو َواْلَفْتحُ  ِبيٌن َواِ   ِذيٌر مُّ
  َوِجيَء َيْوَمِِئٍذ ِبَجَينَّمَ  -  َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَمُك َصفِّا َصفِّا - ِإنِّي آَمنُت ِبَربُِّكْم َفاْسَمُعونِ  - آَمنَّا ِبِو َوَعَمْيِو َتَوكَّْمَنا
افَّاِت َصفِّا - َوَما َأْدَراَك َما اْلَحاقَّةُ   ُىًدى لِّْمُمتَِّقينَ  -  اْلَعاَلِمينَ  اْلَحْمُد ِلمَِّو َربِّ  -  َوالصَّ

 َىاُؤُم اْقَرُؤوا ِكَتاِبَيوْ  -  َوآَمَنُيم مِّْن َخْوفٍ  - ِإنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّوَن المَّوَ 
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 الـــتـــفـــخــيــم والــتـــرقــــيـــق  :الــخامـــسالــدرس 

 داه.صالفم ب يمتمىءفىو غمظ يدخل عمى صوت الحرف عند النطق بو  التفخيم:
 .الفم بصداه مئد النطق بو فال يمتىو نحف يدخل عمى صوت الحرف عن الترقيق:

 :اء من حيث التفخيم والترقيق إلىتنقسم حروف اليج

 .(خص ضغط قظ)ستعالء السبعة حروف االوىي  :حوالجميع ال يحروف تفخم ف -1
 :تاليلالجدول ا يالواحد كما ىو مبين ف وتختمف درجة التفخيم فى الحرف

 ةالدرج الحرف ةنوع  حرك ةأمثم
 (أقوى درجات التفخيم)األولى  ألف همفتوح و بعد افَ خَ  -ينقِ ادِ صَ  -ف اعَ ضَ يُ  - ةامَّ الطَّ 

 ةالثاني ألف همفتوح وليس بعد تبَ مَ غَ  - بُ ضَ غَ  - قَ مَ خَ  -ر بَ صَ 
 ةالثالث مضموم ممظُ  -ت فَ رِ صُ  -وا قُ مِ خُ 
 ةالرابع ساكن دمُ خْ يَ  -م تُ قْ نفَ أَ  -ر بِ صْ افَ 
 م(أقل درجات التفخية )الخامس مكسور  اءطَ غِ  -ا اطَ رَ صِ  -ا افَ عَ ضِ 

 وتشمل: :حروف ترقق في بعض الحوال وتفخم في بعضها اآلخر -2

 تتبع ما قبميا وليا حالتان: :ةاللف المدي -

 لد(اِ خَ  –ين دِ الِ الخَ  –ين رِ ابِ مثل: )الصَّ  إذا وقعت بعد حرف مفخم.  تفخيم:  
 ون(بُ اِئِ التَّ  –ار يَ النَّ  –ار مثل: )النَّ  رقق. وقعت بعد حرف مإذا  ترقيق:  

 ليا حالتان: :الالم المشددة من لفظ الجاللة )اهلل( -

 (َعْبُد المَّوِ  - َشِيَد المَّوُ  -المَُّو َيْسَتْيِزُئ ِبِيْم مثل: ) .  أول الكالم أو بعد فتح أو ضم يوقعت فإذا  تفخيم:  
 (ِبْسِم المَّوِ  -ِمن ُدوِن المَِّو مثل: ) .  أو بعد تنوين، أو بعد ساكن قبمو مكسور، بعد  كسروقعت ذا إ ترقيق:  

 الراء: -
 تفخيم: 

 (ىبِّ رَ  -ك ارَ بَ تَ  -وج رُ بُ  -رَ فَ غَ ) نحو: .  ةأو مضموم ةإذا كانت مفتوح -
 ع(فَ رْ يَ  – ْر حَ انْ فَ  -ع جِ رْ يَ )  نحو: .   وقبميا فتح أو ضم ةإذا كانت ساكن -
 (اادَ صَ رْ مِ  –اس طَ رْ قِ ) نحو: .  وقبميا كسر وبعدىا حرف استعالء مفتوح ةإذا كانت ساكن -
 (امَ يُ مْ حَ ارْ  بِ رَ  -وا ابُ تَ ارْ  مْ )أَ   نحو: . وصل ةقبميا ىمز و  ةإذا كانت ساكن -

 ترقيق:
 (قزْ رِ  -م كُ قِ رِ وَ بِ ) نحو: .  ةمكسور إذا كانت  -
 (وسدَ رْ الفِ  -ِشْرَعة  –ون عَ رْ )فِ  نحو: .  وبعدىا حرف مرقق وقبميا كسر ةإذا كانت ساكن -
 (يْر خَ  - يْر صِ بَ  - يْر ذِ نَ )  نحو: .  أو ياء لين ةوقبميا ياء مدي ةإذا كانت ساكن -

 .حروف اليجاء ةبقي يتسمى حروف االستفال وىو  :حروف ترقق في جميع الحوال -3

 تدريبات:

                 (ٓٚٔ – ٗٙٔاآليات من )ألعراف رة اسو 
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