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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 .من واالهبسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو و 

 . الم الفعلوالشمسية و  قمريةلـ الباألمس من ا انتهيناكنا قد 
ىذا الباب ان و المتجانسندخل باب المثالن والمتقاربان و  - اهلل إن شاء - اليومو 

 .  صفاتهاحروف و يتعلق بباب مخارج ال -رحمو اهلل تعالى- الذي ذكره الناظم

اهلل بإذن  -فأقتصر إال مسائلو كثيرةفي ىذا الباب مسائل قليلة و لكن الناظم ذكر و 
 : مرينال أزيد ألعلى ما ذكره الناظم و - تعالى

 ىذا مختصر فال يناسبو اإلطالة. ألن 

ثير المعلومات عليهم يشوش نحوىم فتكىذا للمبتدئين و فألن 
لذا  االختصار ال التفريع واإلطالة أيضا مقصود الناظمويفهموا و ن لم يضبطوا عليهم إ

  .- هلل تعالىإن شاء ا - مع بعض الفوائدسأقتصر على ما ذكره الناظم 

 : قبل الدخول في ىذا النظم أقول مبينا أحكام وتعاريف ىذا الباب
 

 : تعالى في قول اهلل ءالبا:  الحرفان المتفقان لفظا وخطا مثلىم 
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 ( 1)﴾ اْضِرب بّـَِعَصاكَ ﴿ 
 : باء.  ﴾ بّـَِعَصاكَ  ﴿  ، ءبا : ﴾اْضِرب﴿ 

 . قال لو المثالني ﴾ اْضِرب﴿: اثالنحرفان متم التقىإذا  

 . ىذا المتماثالن أو المثالن ، طيب

الحرفان متقاربين ن ىو أن يكون فالذي ذكره المصنف في المتقاربي
ىذا  ( 2)﴾لََّقْد َسِمَع ﴿ :ىلالدال والسين في قول اهلل تعا : مثل مخرجا مختلفين صفة

 . المتقاربان ىو

 . دون الصفاتفي المخرج  فهما الحرفان اللذان اتفقا

 تقاربا في المخرج.

 .ختلفا في الصفةوااتفقا في المخرج 
 . ىذه تاء بعدىا طاء ( 3)﴾َلَهمَّت طَّائَِفٌة ﴿ :التاء في قولو تعالىالدال و 

  .( 4)﴾ يَّنَ َقد تَـّبَـ  ﴿:أو الدال والتاء      

 إذن الحرفان إما أن يكونا 
    ( 5)﴾ َما َلُكم مِّن ُدونِوِ  ﴿ ، ومثل: الميم والميمء والباءالبا :مثل 

                                                           
1
 ( 66)  سورة البقرة ( 
2
 ( 181( سورة أل عمران )  
3
 ( 111( سورة النساء )  
4
 ( 656)  سورة البقرة ( 
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كالدال وذلك إذا تقاربا في المخرج واختلفا في الصفة،  
 .والسين

التاء خرجا دون الصفة كالدال و وذلك إذا اتحدا واتفقا م
  .الطاءو 

  
 .ن كبيرمتماثالفهناك متماثالن صغير و  -1

 .وىناك متقاربان صغير ومتقاربان كبير - 2 

  .متجانسان كبيروىناك متجانسان صغير و  - 3
 

 .اضبطوا ىذا

الباء  ﴾ اْضِرب بّـَِعَصاكَ ﴿  :الثاني متحرك فهو صغيراكن و إذا كان الحرف األول س- 
 .والباء الثانية متحركة فهو صغيراألولى ساكنة 

ِلَك اْلِكَتاُب اَل :﴿ مثل قولو تعالىأما إذا كانا متحركين فهذا ىو الكبير و -  ذََٰ
  ( . 6)﴾ٕ﴿ ُىًدى لِّْلُمتَِّقينَ  ِفيوِ  رَْيبَ 

                                                                                                                                                                                     
5
 ( 4( سورة السجدة )  
6
 ( 6( سورة البقرة )  

http://tanzil.net/#2:2
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فهذا  الهاء أيضا متحركة بالضم ﴾ُىًدى﴿الهاء المكسورة متحركة األولى و "فيو"
 .ان المتماثالن إذا كانا متحركينفي قراءة حفص يظهر الحرفو  يسمى كبير

 .ني متحرك صغيرالثااألول ساكن و  كبيروكذا المتجانسان وكذا المتقاربان صغير و  

 .كانا متحركين فيسمى كبيرإذا  و 

  .أما إذا كان الحرفان متباعدان فهذا حكمو يقرأ كما ىو إذا ال حاجة لذكرهو  
حيث يقول في -رحمو اهلل تعالى-عرفنا ىذا ننتقل إلى كالم الناظمإذا طيب، 

 

البائين  :المخارج فتسميتو بالمثلين مثلوالمعنى إن اتفق حرفان في الصفات و 
 . صفةالن ىم الحرفان المتحدان مخرجا و إذن المتماث ؛ الميمينوالدالين و 

  
 

 .البائين : المخارج فهو المثالن مثليعني كما سبق إذا اتفق حرفان في الصفات و 

 :  ا المتماثلين الصغير فقال الناظمثم سيتبين لن 
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.الثاني متحركيكون األول ساكن و  بأن:  لمتماثلينحكم الصغير في ا يعني

 فقال: إذا 

 
 :ثم قال

 

 
 عني أنو إذا كان تقارب المخرج واختلف الصفة فإنو يسمى متقاربان.ي

:  ثم قال

 أو أول المتقارب ساكن فيسمى صغير.ىذا كما سبق أنو إذا كان أول المتماثل 
  : ثم قال

 

 
ون األول ساكن والثاني متحرك.يكأن 
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  . ك الحرفان أن يكون كالىما متحركُحرِ  

؛ يعني في الحرف األول والثاني في المتجانس، وفي المتقارب،  قال: 
، وىناك متماثل كبير، ومتجانس كبير، ومتقارب كبيرأو المتماثل، فسمِِّو كبير، فهناك: 

 ماثل صغير، ومتجانس صغير، ومتقارب صغير.مت

، وذلك ألّن ىذا الباب يعني باألمثلة تفهم ىذا األمر  : قال-
وكان قبل ىذا الباب يحتاج الدارس  ، ة يعني المصنف أو الناظم اختصرهحقيق

، وغير  ، والقلقلة ، والجهر ، من الهمس ، والصفات مخارجوالمتعلم إلى معرفة ال
؛ لكن  ، أو من الشفتين ، أو من وسطو ، ومخارج الحروف من طرف اللسان ذلك

 ذكر شيئا يسيرا منو.-رحمو اهلل تعالى-الناظم 

 : ولذلك كما سبق 

 .فان المتفقان في الصفات والمخارجىما الحر 

(  8)﴾ َوَقد دََّخُلوا ﴿،(  7)﴾ وِ فَاْضِرب بِّ  :﴿مثل كان صغير: متماثالن صغير ُأدِغم  فإن

 . ( 9)﴾ َما َلُكم مِّن ُدونِوِ  ﴿،

 11)فـُزَِّع َعن ﴾ ،﴿(  10)﴾ ُىًدى ِفيوِ  ﴿:ن كبير فاإلظهار مثل ما مّر معناوأّما إن كا-

). 
                                                           

7
 ( 44) طه( سورة  
8
 ( 61( سورة المائدة )  
9
 ( 4) ( سورة السجدة  
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 ، والمثالن الكبير يُظهر. إذن المثالن الصغير يُدغم

َقْد َسِمَع  :﴿مثل .ا واختلفا صفةً فهما الحرفان الذين تقاربا مخرجً 
الدال والسين متقاربة ، ف الدال ساكنة ﴿ َقْد َسِمَع ﴾، األول ساكن والثاني ُمتحرك﴾

 . في المخرج

ف اللسان مع أصول ، فالدال تخرج من طر إذ مخرج الدال والسين طرف اللسان 
سنان العليا ، وأّما السين فتخرج من طرف اللسان مع ما بين األ الثنايا العليا
  .والسفلى

َعَدَد  :﴿ذا الصغير، والكبير مثالومثلها ى ﴿ َقْد َسِمَع ﴾: طيب وإذا كانا متقاربين
فالدال األولى مفتوحة والسين مكسورة، فهما  ﴾ ،﴿ َعَدَد ِسِنينَ (  12)﴾ ِسِنينَ 

 متحركان، فهو كبير.

إلظهار إاّل الالم والصغير في المتقاربان حكمو ا، فهذان كما سبق ىما المتقاربان
(  14)﴾ رَانَ  َبلْ  ﴿ َكالَّ وفي نحو،﴿ ُقل رَّبِّ ﴾، (  13)﴾ُقل رَّبِّ  ﴿:والراء في نحو

وأّما غيره فإنو يُوصل ويُدِغمها ، رَاَن ﴾ ۖ   َبلْ  ۖ   ﴿ َكالَّ ،حفص فإنّو يقف، لغير حفص
، وغير حفص  رَاَن(َكالَّ َبْل )،  (بل  )حفص قراءتنا بالوقف على لكن  ؛ )كالَّ َبران(
 . )كالَّ َبران( ، يُدغمها

 ر حكمو اإلظهار فإذن المتقاربان الصغي 
                                                                                                                                                                                     

10
 ( 6( سورة البقرة )  
11
 ( 61( سورة سبأ )  
12
 (116 )المؤمنون ( سورة 
13

  ( 114( سورة طه ) 
14
 ( 14) المطففين ( سورة 
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 . لسوسي، قالوا لغير اوأّما الكبير فحكمو اإلظهار 

، المتجانسان ىما للذان اتفقا في مخرٍج دون الصفاتوىما ا
 . والتاءمخرٍج دون الصفات كالدال  اللذان اتفقا في

  . ( 15)﴾ َقد تَـّبَـيَّنَ  ﴿:الدال والتاء نحو-1

 .( 17)﴾ َلَهمَّت طَّائَِفةٌ  ،﴿ (  16)﴾ :﴿ أَثـَْقَلت دََّعَوا اللَّـوَ والتاء والدال والطاء نحو-2

 . (  18)﴿ ِإذ ظََّلْمُتْم ﴾والذال في الظاء نحو:-3

ِلَك ﴾ ﴿ يـَْلَهث:والثاء في الذال-4   . (  19)ذََّٰ

   .خاصةً   (  20):﴿ ارَْكب مََّعَنا ﴾والباء في الميم من-5

للذان ؛ وىما الباقي فُتظَهر وإن كانا متجانسينفهذه المواطن ىي التي ُتدَغم وأّما ا
 .اتحدا مخرًجا واختلفا صفةً 

 :علق بهذه األبيات وىي قول الناظمىذا ما يت

                                                           
15
 ( 656)  البقرة ( سورة 
16
 (189 )األعراف( سورة  
17
 (111)النساء سورة  ( 
18
 ( 19سورة الزخرف ) (  
19
 (176)األعرافسورة  ( 
20
  (46 )هود( سورة  
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 وينقسم كل منها إلى صغير وكبير.

، أو اكن والثاني متحرك في المتماثلين، أو المتقاربينوبّينا أّن الصغير إذا كان األول س
  .المتجانسين

 .فُيَسمى كبير كان كالىما متحركٌ   وأّن الكبير إذا

، ومن أراد الفهم أكثر حكام لُتحف  وُتضب  وتُفهم أيضاوُأِعيد مرة أخرى ىذه األ
 . وفإنّو ذكر ىذا الباب وشرحفليرجع إلى قراءة 
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 :فأقول مرة أخرى

ان اللذان اتفقا مخرًجا حرفال،  وصفة الحرفان اللذان اتفقا مخرجاالمتماثالن وىما 
، أّما  عند حفص، والكبير ُيظَهر  ، فهذا الصغير يُدَغم ، كالباءين والميممين وصفةً 

 ( 21)َلُكم مَّا َكَسْبُتْم ﴾:﴿  الصغير مثالو

 يُدغم األول ساكن والثاني متحرك. ، صغيرميم ساكنة بعدىا الميم متماثالن ،

، فالهاء األولى مكسورة  ﴾ ُىًدى ِفيوِ  ﴿: وأّما المتحركان فُيظهر عند حفص، مثالو
، ىذا ىو المتماثالن الصغير ما متحركان وحكمو وجوب اإلظهاروالثانية مضمومة فه

  .والكبير

  
نا متقاربين مخرًجا أن يكو ، ا متقاربين مخرًجا ومختلفين صفةً فالناظم ذكر أن يكون 

 مختلفين صفًة، مثل: الدال والسين.

 . الصغير والكبير حكمو اإلظهار، إاّل في الصغيرف

، األول ساكن والثاني متحرك فحكمو اإلظهار ونحوىا :﴿ َقْد َسِمَع ﴾ لالصغير مث 
لغير حفص في  رَاَن ﴾ َبلْ  ﴿ َكالَّ و ﴾﴿ َقل ربَي :فإنو يدغم إاّل في الالم والراء

 ىذا للمتقاربان. ؛ المتقاربان

                                                           
21
 (114)البقرة ة سور ( 
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 اتفقاوىو أن يكون الحرفان  –رحمو اهلل تعالى  –الناظم أما المتجانسان الذي ذكره 
اإلظهار  ، فالصغير حكموالمخرج دون الصفة كالدال والتاءفي 

 

  .أو التاء مع الطاء ىذا ﴾ :﴿ َقد تَـّبَـيَّنَ  التاءالدال و - 

  ﴾ َلَهمَّت طَّائَِفةٌ  ﴿ :التاء مع الطاءو ﴾ :﴿ أَثـَْقَلت دََّعَوا اللَّـوَ  التاء مع الدال- 

   ﴿ ِإذ ظََّلْمُتْم ﴾: والذال والظاء-

ِلَك ﴾:  والثاء والذال-    ﴿ يـَْلَهث ذََّٰ

 .فإنها تدغم   )  ارَْكب مََّعَنا ﴾ يَا بـَُنيَّ  :﴿ والباء في الميم-

، الصغير يظهر إال في ىذه المواضع تجانسان إتحدا مخرجا واختلفا صفةفهذان م
 .سالخم

 الصَّاِلَحاِت طُوَبىَٰ ﴿ :  فإنو يظهر لغير السوسي نحو
﴾(22 ).  

نكتفي بهذا القدر وىذه األبيات الثالثة كما سبق إذن ىذا خالصة ىذا النظم و 
وىذه األبيات التي تضمنت ىذه األحكام الثالث تضب  وتحف  على الطريقة  ، تحف

 . التي ذكرتها لكم

                                                           
22
 ( 69)  سورة الرعد ( 
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ارب التقو  : التماثل األبيات الخمس تضمنت ثالث أحكام خمس أبيات ىذهعددىا  
سهل ي –شاء اهلل  إن-وكبير على ىذا تحفظونو والتجانس ثم كل منهما صغير و 

 .  معكم

-عالىرحمو اهلل ت-فنكتفي بما ذكره الناظم المخارج أحكامو كثيرةوباب الصفات و 
 . كما سبق حتى ال يثقل الحف  أو يثقل الفهم

 . األحكام المتعلقة بهاا قد أخذنا سورة المطففين و كن
 : قلنا سنأخذ شيئا من أحكام ذلك 

فهنا تنوين من بعده الالم، والالم من  ﴾،﴿ َوْيٌل لِّْلُمطَفِِّفيَن ﴾ٔ﴿ َوْيٌل لِّْلُمطَفِِّفيَن ﴿  
الم والم، ولكن كالىما متحرك فهما   حروف اإلدغام بغير غنة، ونلح  

كالىما الفاء متحركة فاء وفاء   ين(ُمطَفِّفِ  )ن كبير، ألنهما متحركان، وأيضا متماثال
 متماثالن كبير، وحكمو اإلظهار.

نون مشددة حكمها الغنة  الّناس() ﴾َٕلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن ﴿﴿ الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا عَ    
 . بمقدار حركتين

ميم ساكنة بعدىا الهمزة،   كالوىم():  ﴾ٖوَن ﴿﴿ َوِإَذا َكاُلوُىْم َأو وَّزَنُوُىْم ُيْخِسرُ   
ميم  وزنوىم يخسرون( )أووالهمزة من حروف اإلظهار الشفوي في الميم الساكنة 

 ميم ساكنة ، والياء من حروف ساكنة بعدىا الياء

 ﴾ َأو وَّزَنُوُىمْ ﴿  .رواو ساكنة بعدىا واو متماثالن صغي 
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  . نون مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين ﴾ َأاَل َيُظن  ﴿ 

ُعوثُونَ ﴿  والميم من حروف اإلدغام في الميم أو  ،ميم ساكنة بعدىا الميم ﴾ أَنَـُّهم مَّبـْ
   . ىو من حروف اإلدغام في الميم الساكنة وأيضا ىذا إدغام متماثلين صغير

  . إلظهار في التنوينتنوين بعده العين والعين من حروف ا ﴾ لِيَـْوٍم َعِظيمٍ ﴿ 

  . نون مشددة بمقدار حركتين تغن ﴾ النَّاسُ ﴿ 

 . نون مشددة تغن بمقدار حركتين كذلك﴾ ِإنَّ ﴿ 
 ( )  ، ىنا الـ الشمسية ﴾ النَّاسُ ﴿  و ﴾ النَّاسُ ﴿ :وقولو

 كما مر معنا باألمس  ،الـ ىذه ىي الشمسية ألن النون من حروف ال الشمسية
 . الـ ىنا القمرية وخف الفاء ﴾ اْلُفجَّارِ ﴿ 

 ﴾ ِكَتاٌب مَّْرُقومٌ  ﴿ . تنوين بعده ميم والميم من حروف اإلدغام بغنة 

  . بعده الياء والياء من حروف اإلدغام بغنة تنوين ﴾ َوْيٌل يـَْومَ ﴿ 

  . تنوين بعده الم والالم من حروف اإلدغام بغنة ﴾ يـَْوَمِئٍذ لِّ  ﴿ 

ل بعدىا الذال و الذال من حروف أل الشمسية و ىي مذكورة في قول ا ﴾ الَِّذينَ  ﴿
  . ( )  الناظم 

كذلك من حروف ال الشمسية في قول الناظم ﴾ الدِّينِ  ﴿
 الدال.(   من حروف ال الشمسية في قول الناظم .  الدال (  



 15 

 

 . الباء بعدىا باء وكالىما متحرك فهذان حرفان متماثالن كبير:  ﴾ َوَما ُيَكذُِّب بِوِ ﴿ 

  . تنوين بعده ىمزة والهمزة من حروف اإلظهار:  ﴾ ُمْعَتٍد أَثِيمٍ ﴿ 

َلىَٰ ﴿  حكمها اإلظهار  ؛ الثانية ساكنة ولم يذكرىا الناظماألولى متحركة و تائين :  ﴾ تـُتـْ
ىنا األول متحرك والثاني ساكن ال يدخل   ( تتلى ) :  عموما وتسمى

 . معنا في أحكام التجويد ولكن من باب الفائدة فق 

وإال فوق الم بل سين. ولذلك وضع  ،لحفص السكوت:  ﴾رَاَن  ۖ   َبلْ  ۖ   َكالَّ ﴿   ىنا
 . )كال بران(وصلت و ل

ميم وميم والميم من حروف اإلدغام أو من حرف اإلدغام في : ﴾ مَّا َعَلىَٰ قـُُلوِبِهم﴿ 
  الميم الساكنة فحكمها اإلدغام وىما متماثالن صغير ألن األول ساكن والثاني متحرك

 . نون مشددة حكمها الغنة بمقدارىا حركتين:  ﴾ ِإنَـُّهمْ ﴿  

 . ين. والعين من حروف اإلظهار الشفويميم ساكنو بعدىا الع:  ﴾ ِإنَـُّهْم َعن رَّبِِّهمْ ﴿ 

 . نون ساكنة وبعدىا الراء. والراء من حروف اإلدغام بغير غنة:  ﴾ َعن رَّبِِّهمْ  ﴿

 . ياء بعد الميم الساكنة حكمها اإلظهار الشفوي﴾:  رَّبِِّهْم يـَْومَ ﴿ 

 . تنوين بعده الالم. والالم من حروف اإلدغام بغير غنة:  ﴾ يـَْوَمِئٍذ لََّمْحُجوبُونَ ﴿ 

 .  بمقدار حركتين اإلظهارا ميم مشددة حكمه:  ﴾ ثُمَّ  ﴿

 . نون مشددة حكمها إظهار الغنة بمقدار حركتين:  ﴾ ِإنَـُّهمْ  ﴿
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 ميم أيضا حكمها إظهار الغنة بمقدار حركتين.:  ﴾ ثُمَّ ﴿ 

 ال في الجحيم. ال القمرية. "ابغ حجك" الجيم.:  ﴾ اْلَجِحيمِ ﴿ 

 ميم مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين. :  ﴾ ثُمَّ ﴿ 

 .التاء والتاء من حروف اإلخفاء نون ساكنة بعهدىا:  ﴾ ُكنُتم ﴿

)ُكنُتم  ،الباء والباء حرف اإلخفاء الشفوينون ساكنة بعدىا حرف :  ﴾ ُكنُتم بِوِ ﴿  
 .بِِو(

 .النون مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين:  ﴾ ِإنَّ ِكَتابَ ﴿ 

 .األلف  ال القمرية :  ﴾ِ  اأْلَبـَْرار﴿ 

  .ياءين كالىما متحرك :﴾ َلِفي ِعلِّيِّينَ ﴿ ﴾ َلِفي ِعلِّيِّينَ ﴿ 

األول متحرك والثاني  .﴾َلِفي ِعلِّيِّيَن ﴿ األول: .ىذان حرفان متماثالن : ﴾ ِعلِّيِّينَ ﴿ 
 . ، ليس معناساكن ىذا ليس معنا ىذا يسمى 

 .﴾ َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِّي ونَ ﴿ 

 .غام بغنةتنوين بعده الميم والميم من حروف اإلد:  ﴾ ِكَتاٌب مَّْرُقومٌ ﴿  

.الميم ) ال القمرية :  ﴾ اْلُمَقرَّبُونَ ﴿ 

 .النون مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين:  ﴾ ِإنَّ ﴿ 
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 .األلف    ال القمرية  : ﴾َ  اأْلَبـَْرار﴿ 

  .نون ساكنة بعدىا الظاء والظاء من حروف اإلخفاء : ﴾ يَنُظُرونَ ﴿ 

 .مرية ىنا بعدىا األلفال الق:  ﴾ َعَلى اأْلَرَاِئكِ ﴿ 

  .األلف األولى والثانية كالىما متحرك فهما متماثالن كبير : ﴾ تـَْعِرُف ِفي﴿ 

 .والهاء متماثالن كبير كالىما متحرك:  ﴾ ُوُجوِىِهمْ ﴿ 

 .ميم ساكنة بعد النون والنون من حروف اإلظهار الشفوي:  ﴾ ُوُجوِىِهْم نَ ﴿ 

 .سيةالنون من حروف ال الشم:  ﴾ النَِّعيمِ ﴿ 

 .نون ساكنة بعدىا الراء والراء من حروف اإلدغام بغير غنة: ﴾ ِمن رَِّحيقٍ ﴿ 

 .تنوين بعده الميم والميم من حروف اإلدغام بغنة: ﴾ ِحيٍق مَّْخُتومٍ رَ ﴿  ،(  رَِّحيٍق مَّ ) 

 ال من حروف ال القمرية الميم : ﴾ اْلُمتَـَناِفُسون﴿ 

 . الميم 

 . نون ساكنة بعدىا التاء والتاء من حروف اإلخفاء:  ﴾ ِمن َتْسِنيمٍ ﴿ 

ًنا َيْشَربُ ﴿   . تنوين بعده الياء والياء من حروف اإلدغام بغنة:  ﴾ َعيـْ

 . متماثالن كبير كالىما متحرك:  ﴾ َيْشَرُب ِبَها﴿ 

  . ال القمرية الميم من حروف ال القمرية:  ﴾ اْلُمَقرَّبُونَ ﴿ 
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 .ةنون مشددة حكمها الغن:  ﴾ ِإنَّ ﴿ 

  .كذلك األخرى الَِّذينَ ،  ال الشمسية الذال من حروف ال الشمسية:  ﴾ الَِّذينَ ﴿ 

 .ء والياء من حروف اإلظهار الشفويميم ساكنة بعدىا اليا:  ﴾ َمر وا ِبِهْم يـَتَـَغاَمُزونَ ﴿ 

نون ساكنة بعدىا القاف والقاف من حروف اإلخفاء في النون :  ﴾ َوِإَذا انَقَلُبوا﴿ 
 . تنوينالساكنة وال

 . الميم متحركة ليست ساكنة:  ﴾ َأْىِلِهُم انَقَلُبوا َفِكِهينَ ﴿  ،(  َأْىِلِهمُ ) 

 .ميم ساكنة بعدىا القاف والقاف من حروف اإلظهار الشفوي:  ﴾ رََأْوُىْم قَاُلوا﴿ 

 .كذلك نون مشددة تغن بمقدار حركتين:  ﴾ ِإنَّ ﴿ 

 .اء من حروف اإلظهار الشفويميم ساكنة بعدىا الحاء والح:  ﴾ َعَلْيِهْم َحاِفِظينَ ﴿ 

 .الياء ال فيو فاليوم ال فيو قمرية :  ﴾ اْليَـْومَ ﴿ 

.الذال ) لشمسية لقولو في النظمال ا:  ﴾ الَِّذينَ ﴿ 

 . الكاف ال فيو القمرية :  ﴾ اْلُكفَّارِ ﴿ 

 .  ال القمرية :  ﴾ اأْلَرَاِئكِ ﴿ 

 . نون ساكنة بعدىا الظاء: ﴾ يَنظُُرونَ ﴿  
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  كذلك قمرية ألن الكاف من حروف ال القمرية :  ﴾ اْلُكفَّارَىْل ثـُوَِّب ﴿ 

 . ، ال القمرية  ،  ( الكاف )

 . بينا ما في ىذه السورة من أحكام إذن بهذا نكون قد يعني

تكون واجبة عليكم تستخرجوا منها -اهلل تعالى بإذن-نأخذ أيضا سورة أخرى  
 :األحكام

 

 سورة الفجر

 لَّـِو الرَّْحَمٰـَِن الرَِّحيمِ ِبْسِم ال

َىْل  ﴾ٗ﴿ َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ  ﴾ٖ﴿ َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ  ﴾ٕ﴿ َولََياٍل َعْشرٍ  ﴾ٔ﴿ َواْلَفْجرِ 
ِلَك َقَسٌم لِِّذي ِحْجرٍ  ِإَرَم َذاِت  ﴾ٙ﴿ أََلْم تـََر َكْيَف فـََعَل رَب َك بَِعادٍ  ﴾٘﴿ ِفي ذََٰ

َوَثُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر  ﴾ٛ﴿ الَِّتي َلْم ُيْخَلْق ِمثْـُلَها ِفي اْلِباَلدِ  ﴾ٚ﴿ اْلِعَمادِ 
فََأْكثـَُروا  ﴾ٔٔ﴿ الَِّذيَن طََغْوا ِفي اْلِباَلدِ  ﴾ٓٔ﴿ َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَْوتَادِ  ﴾ٜ﴿ بِاْلَوادِ 

ِإنَّ رَبََّك  ﴾ٖٔ﴿ َفَصبَّ َعَلْيِهْم رَب َك َسْوَط َعَذابٍ  ﴾ٕٔ﴿ ِفيَها اْلَفَسادَ 
نَساُن ِإَذا َما ابـَْتاَلُه رَ  ﴾ٗٔلَِباْلِمْرَصاِد﴿ ب ُو فََأْكَرَمُو َونـَعََّمُو فـَيَـُقوُل رَبِّي فََأمَّا اإْلِ

َوَأمَّا ِإَذا َما ابـَْتاَلُه فـََقَدَر َعَلْيِو ِرْزَقُو فـَيَـُقوُل رَبِّي  ﴾٘ٔ﴿ َأْكَرَمنِ 
َواَل َتَحاض وَن َعَلىَٰ طََعاِم  ﴾ٚٔ﴿ ل الَّ ُتْكرُِموَن اْلَيِتيمَ بَ  ۖ   َكالَّ  ﴾ٙٔ﴿ َأَىاَننِ 

﴾َوُتِحب وَن اْلَماَل ُحبًّا ٜٔ﴿ َوتَْأُكُلوَن التـ َراَث َأْكاًل لَّمًّا ﴾ٛٔ﴿ اْلِمْسِكينِ 
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﴾َوَجاَء رَب َك َواْلَمَلُك َصفًّا ٕٔ﴿ َكالَّ ِإَذا دُكَِّت اأْلَْرُض دَكًّا دَكًّا ﴾ٕٓ﴿ َجمًّا
نَساُن َوأَنَّىَٰ َلُو  ۖ   َوِجيَء يـَْوَمِئٍذ ِبَجَهنَّمَ  ﴾ٕٕ﴿ َصفًّا يـَْوَمِئٍذ يـََتذَكَُّر اإْلِ

فـَيَـْوَمِئٍذ الَّ يـَُعذُِّب َعَذابَُو  ﴾ٕٗ﴿ ﴾يـَُقوُل يَا لَْيَتِني َقدَّْمُت ِلَحَياِتيٖٕ﴿ الذِّْكَرىَٰ 
اْرِجِعي ِإَلىَٰ  ﴾ٕٚيَا أَيَـّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة﴿ ﴾ٕٙ﴿ َواَل يُوِثُق َوثَاَقُو َأَحدٌ  ﴾َٕ٘أَحٌد﴿

 .﴾ٖٓ﴿ َواْدُخِلي َجنَِّتي ﴾ٜٕفَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي﴿ ﴾ٕٛ﴿ رَبِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً 

 :أيضا نأخذ سورة أخرى

 

 سورة البينة

 لَّـِو الرَّْحَمٰـَِن الرَِّحيمِ ِبْسِم ال

َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكيَن ُمنَفكِّيَن َحتَّىَٰ تَْأتِيَـُهُم 
ُلو ُصُحًفا م َطهََّرةً  ﴾ٔ﴿ اْلبَـيـَِّنةُ  َوَما  ﴾ٖ﴿ ﴾ِفيَها ُكُتٌب قـَيَِّمةٌ ٕ﴿ َرُسوٌل مَِّن اللَّـِو يـَتـْ

َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا  ﴾ٗ﴿ ُم اْلبَـيـَِّنةُ تـََفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن بـَْعِد َما َجاَءتْـهُ 
يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويـُْؤتُوا الزََّكاةَ  ِلَك ِديُن  ۖ   اللَّـَو ُمْخِلِصيَن َلُو الدِّ َوذََٰ

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكيَن ِفي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن  ﴾٘اْلَقيَِّمِة﴿
لَٰـَِئَك ُىْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأو  ﴾ٙ﴿ ُأولَٰـَِئَك ُىْم َشر  اْلَبرِيَّةِ  ۖ   ِفيَها

ُر اْلَبرِيَّةِ  َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ٚ﴿ َخيـْ ﴾َجَزاُؤُىْم ِعنَد رَبِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَنـْ
ُهْم َوَرُضوا َعْنوُ  ۖ   أََبًدا ِلَك ِلَمْن َخِشَي رَ  ۖ   رَِّضَي اللَّـُو َعنـْ  .﴾ٛبَُّو﴿ذََٰ
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 . إذن ىاتان السورتان لديكم فيهما استخراج أحكام التجويد التي قد تمت دراستها

تستخرجونها ثم إن شاء اهلل في اللقاء القادم وىو غدا بإذن  -بارك اهلل فيكم - 
 . لى نستخرج ونطبق األحكام السابقةاهلل تعا

 م على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم أجمعين.وصلى اهلل وسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


