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اآله  وعلى  المجتبى،  محمد  نبينا  على  و�سلم  اهلل  و�سلى  ا�سطفى،  الذين  عباده  على  و�سالم  هلل،  الحمد 

واأ�سحابه اأئمة الحق والهدى. اأما بعد :

فاإن القراآن الكريم منهاج الم�سلمين وينبوع حياتهم، وهو الرحمة المهداة للعالمين، ومنه ت�ستمد الهداية 

اإلى ال�سراط الم�ستقيم والحياة الطيبة وراحة البال والعي�سة الكريمة. 

وعلم التجويد من العلوم ال�سرعية المهمة التي تعنى بالقراآن الكريم من حيث كيفية اأدائه، ومراعاة اآدابه، 

بما يعين على تالوته حق التالوة، وحفظ اآياته، وال يخفى على اأ�سحاب الب�سيرة اأن علم التجويد من اأقدم العلوم 

ال�سرعية ن�ساأًة وتاأليًفا، واأل�سقها بالقراآن المجيد، وما ذلك اإال لتعلقه باأ�سرف كالم اأال وهو كالم اهلل عز وجل.

وال ريب اأن تدري�س علم التجويد يمثل وجًها معتبًرا من وجوه العناية بالقراآن الكريم الذي هو د�ستور المملكة 

والتعليمي.  التربوي  الجانبين  في  اأ�سا�ًسا  مطلًبا  للنا�سئة  بتدري�سه  العناية  كانت  لذا  و�سرعتها؛  ال�سعودية   العربية 

مبكر من حياتهم  وقت  منذ  الكريم   القراآن  تحفيظ  في مدار�س  التجويد  تدري�س  الوزارة على  ومن هنا حر�ست 

الدرا�سية؛ لكي يتاأ�س�س علميًّا وعمليًّا في علم من اأهم العلوم المرتبطة بالقراآن الكريم.

معه،  التفاعل  م�سجًعا على  اأ�سلوبه،  في  �سائًقا في عر�سه، جاذًبا  الكتاب  يكون هذا  اأن  وقد حر�سنا على 

وح�سن اال�ستفادة منه، بما ت�سمنه من تمهيدات م�سوقة، واأن�سطة مو�سحة، تعين على تنمية المهارات الذاتية في 

التعلُّم والتفكير واالإبداع لدى الطالب، وتبعث فيهم روح الم�ساركة الفاعلة فــي الــدر�س، وعلــى تطبيـق ما تعلموه 

في حياتهم الواقعية.

واإننا اإذ نقدم هذا الكتاب للطالب في حلته الجديدة نحمد اهلل تعالى ون�سكره على ما مّن به من اإتمام هذا 

العمل، �سائلين اهلل الكريم اأن يكتب لهم التوفيق واأن يجعلهم من اأهل القراآن الذين هم اأهل اهلل وخا�سته. ومن 

اهلل تعالى وحده ن�ستمد العون، ومنه �سبحانه ن�ستلهم الر�ساد، وهو ح�سبنا ونعم الوكيل، �سدد اهلل الُخَطى وبارك 

في الجهود اإنه �سميع مجيب.



الف�س الدرا�س
الثا
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رورو ويد   ويد ت  ت
سا ساوال سين  وال�ساوال�سا  وال سينوال سين  وال سينال ال

الدر�س 
أول ا

11

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن اأتوق  بعد 

ف على خمارج احلروف.       1      اأتعرَّ
ز بني خمارج احلروف.  2      اأميِّ

 3      اأقارن بني احلروف بح�سب اأبرز �سفاتها.

ق املخارج وال�سفات عند التالوة.  4      اأطبِّ
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ْفليين.  مخرجها: طرف اللسان مع فويق الثنيتين السُّ
صفاتها: الهمس، الرخاوة، االنفتاح، االستفال، اإلصمات، الصفير.

.9  أ-إذا جاء بعد السين حرف إطباق ُبينت بتؤدة، وإال صارت صاًدا، نحو: :
.9  ب-إذا سكنت وجاء بعدها حرف الجيم بينت بعناية؛ لئال تنقلب إلى الزاي، نحو: :

 ج-امتازت السين بالهمس، ولواله لكانت زاًيا.
.9 َرْت، نحو: : َدْت أو ُكرِّ د-ُيتأنى فيها إذا ُشدِّ

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ الكلمات اآلتية، وأالحظ كيف ينطق السين والشين والصاد والضاد. 
                             9 :                             9 :                             9 :                              9 :

س  ويد ال

همٌس صفيٌر يا فتى وانفَتحْت )1( يِن َرخٌو ثم َصْمٌت سَفلْت              للسِّ

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص 89.

متهيد

ا  بي الت
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 مخرجها: وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى.
صفاتها: الهمس، الرخاوة، االستفال، االنفتاح، اإلصمات، التفشي.

ْفليين.  مخرجها: طرف اللسان مع فويق الثنيتين السُّ
صفاتها: االستعالء، اإلطباق، اإلصمات، الصفير، الهمس، الرخاوة.

 ،9 أ-العناية ببيان تفشي الشين، وهو على ثالثة أقسام: األعلى: يكون في حال تشديدها، نحو: :
.9 9،  األدنى: يكون في حال تحركها،  نحو:   : واألوسط: يكون في حال سكونها، نحو: :

.9    ب- إذا ُوِقَف على الشين فال بد من بيان تفشيها، وإال صارت كالجيم، نحو: :
.9 ج- إذا وقع بعد الشين جيم وجب بيان لفظها ؛ لئال تقترب من لفظ الجيم، نحو: :

.9 9 و : د-الحذر من تفخيم لفظها عند مجاورة الحروف المستعلية، نحو::

س  ويد ال

ويد ال�سا 

ٍّ ُمستِفْل               َصْمٌت َوِرْخٌو ُثمَّ َفْتٌح َقْد ُنِقْل )1( يِن َهْمٌس َمَع َتَف للشِّ

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص 77.

ا  بي الت
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قا )1( اِد االستَِعال َوَهْمٌس اطَبقا                     َرْخٌو َصِفيٌر ثم َصْمٌت َحقِّ للصَّ

للضاد إْصَماٌت َمَع استِْعال ُجِهرْ           إطالٌة رْخٌو َوإْطَباٌق ُشِهْر )2(

 مخرجها: إحدى حافتي اللسان أو منهما مًعا مع ما يحاذيها من األضراس العليا.
صفاتها: الجهر،الرخاوة، اإلطباق، االستعالء، اإلصمات، االستطالة.

سا  ويد ال

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص89.
)2( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص 79.

 ،9            : نحو:  الزاي،  قربت من  إطباقها واستعالئها، وإال  بيان  بد من  فال  بعدها طاء  أتى  أ-إذا 
. 9 :

ب-إذا أتى بعدها تاء فال بد من بيان لفظ الصاد وتصفية النطق بها، وإال بادر اللسان إلى جعلها سيًنا ؛ ألن السين 
9 و :                          9. أقرب إلى التاء من الصاد إلى التاء، نحو: :

ج- إذا سكنت وأتى بعدها داٌل فالبد من تصفية لفظها؛ لئال يخالطها لفظ الزاي، نحو: :               9 
و:      9.

د- ال بد من التفريق في النطق بين الصاد الساكنة، نحو: :                  9
.9  والصاد المشددة، نحو: :

          

ا  بي الت
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أـ   يجب بيان النطق بالضاد من مخرجها وتخليصها؛ لئال َتْشَتبَِه بالظاء أو الطاء أو الدال المفخمة، فهذا كله خطأ بيٌِّن.
بـ  إذا سكنت وأتى بعدها حرُف إطباٍق وجَب الحرص على  لفظ الضاد وذلك ببيان اإلطباق، لئال يسبق اللسان 

.9 9 و : إلى ما هو أخف عليه وهو اإلدغام، نحو: :
9  و : جـ  إذا أتى بعد الضاد ظاء وجب االعتناء ببيان إحداهما عن األخرى، نحو: : 

.9
د ـ إذا تكررت الضاد فالبد من بيان كل واحدة منهما؛ ألن بيانها عند مثلها آكد من بيانها عند مقاربها، نحو: 

.9 9 و : :

  

أقارن بين السين والشين والصاد والضاد من حيث مخرج كل منها.

!"#$1

رف أوجه التفاقا
 أوجه الختالف

تص به كل  ) ما
حرف (

السني
الشني
الصاد
الضاد

ا  بي الت
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1( أختار اإلجابة الصحيحة:
1ـ الصفات المشتركة بين السين والشين والصاد والضاد هي:

)الرخاوة والهمس(          )الرخاوة واإلصمات(          )الرخاوة واالستفال(
ا تحت الصفات المشتركة بين السين والشين: 2( أضع خّطً

التفشي،  االستطالة،  الصفير،  اإلصمات،  االستفال،  االنفتاح،  الرخاوة،  )الهمس، 
،الجهر(. با االستعالء، اإل

3( أضع خطين تحت الصفات المشتركة بين الصاد والضاد:
التفشي،  االستطالة،  الصفير،  اإلصمات،  االستفال،  االنفتاح،  الرخاوة،  )الهمس، 

، الجهر(. با االستعالء، اإل

د ما يأتي:    ُأحدِّ
 1ـ الصفة التي تميز بها حرف السين عن باقي الحروف األربعة هي: .............
 2ـ الصفة التي تميز بها حرف الشين عن باقي الحروف األربعة هي: .............
3ـ الصفتان اللتان تميز بهما حرف الضاد عن باقي الحروف األربعة هما: .........
................................................................

!"#$

!"#$
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أوًل: التطبيق على حروف مفردة: 
يقرأ كل طالب الحروف اآلتية بحركاتها الثالث مع تحقيق مخارجها وتوفية صفاتها:

. س  ، س  ، السين : س
 .   ،  ، الشين: 

. ُص  ، ِص  ، الصاد: َص 
. ُض  ، ِض  ، الضاد: َض

ثانًيا: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مراعًيا في ذلك التنبيهات الواردة في كل حرف  من الحروف 

األربعة )السين، والشين، والصاد، والضاد(:
.9 :

.9 :
.9 :

.9 :
.9                      :

.9       :
.  9 :

.   9 : 

 %&'()* +,-./)*
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 ثالًثا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين مخرج الحرف وصفاته، والتنبيهات الواردة على كل حرف من 

 الحروف األربعة )السين، والشين، والصاد، والضاد(.
 قال تعالى::

.)1(  9

التقويم:

ن مخارج الحروف اآلتية وصفاتها )السين، والشين، والصاد، والضاد(  على النحو اآلتي:   )1( دوِّ

ا تحت كلمة خطأ إذا كانت العبارة  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، وخطًّ )2( ضع خطًّ
 غير صحيحة فيما يأتي:

خطأ  أ-امتازت السين باالستعالء، ولواله لكانت زاًيا.                                                            صواب 
خطأ  ب-إذا وقع بعد الشين جيم وجب بيان لفظها ؛ لئال تقترب من لفظ الجيم.                صواب 
خطأ  ج-إذا أتى بعد الصاد طاء فالبد من بيان إطباقها واستعالئها.                                         صواب 
خطأ  د-إذا سكنت الضاد وأتى بعدها حرُف إطباٍق وجَب الحرص على لفظ الضاد.          صواب 

رفم صفاتهرجها

)1( سورة الملك، اآليات 14-12.
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 )3( اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، مع مراعاة إخراج السين والشين والصاد والضاد من مخارجها الصحيحة.
.  9 أ- قال تعالى: :                  

 ب- قال تعالى: :                  9 .
ج- قال تعالى: :                    9 .

تعريف صفتي اإلطباق واالنفتاح:
بين  الصوت  انحصار  اإلطــبــاق: 
النطق  عند  األعلى  والحنك  اللسان 

بالحرف.
االنفتاح: افتراق الصوت بين اللسان 
والحنك األعلى عند النطق بالحرف.



ا   اال رورو  ال ويد   ويدت ت
ين ينوال ا  والعينوالعين  وال اوال وال

الدر�س 
الثا

22

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن اأتوق  بعد 

ف على خمارج احلروف.       1      اأتعرَّ
ز بني خمارج احلروف.  2      اأميِّ

 3      اأقارن بني احلروف بح�سب اأبرز �سفاتها.

ق املخارج وال�سفات عند التالوة.  4      اأطبِّ
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 مخرجها: طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين الُعْليين.
صفاتها: الجهر، الشدة، اإلطباق، االستعالء، اإلصمات، القلقلة.

أ-إذا سكنت الطاء وأتى بعدها تاء وجب إدغامها إدغاًما ناقًصا، وتبقى لها صفتا: اإلطباق واالستعالء؛ لئال تشتبه 
.9 9 و :                                         بالتاء المدغمة المجانسة لها، نحو: :

ب-إذا كانت مشددة وجبت المحافظة على إطباقها واستعالئها وتكميل تفخيمها؛ لئال يميل اللسان بها إلى 
.9 9 و:                                                      الرخاوة، نحو: :                                 

.9 ج-إذا تكررت كان البيان آكد ؛ لتكرر حرف مطبق مستعل قوي، نحو: :
د-لوال اإلطباق في الطاء لصارت دااًل، ولوال الجهر فيها لصارت تاء ؛ فأحسن تخليصها منهما.

والغين.  والعين  والظاء  الطاء  ينطق  كيف  وأالحظ  اآلتية،  الكلمات  يقرأ  وهو  القراء  ألحد   أستمع 

9                                               :                   9     :                          9 :                                     9 :
ا  ويد ال

ٌة ُتَعد )1( ا انِطَباٌق َجْهٌر استِعال َوَرْد                    قلقلٌة َصْمٌت َوِشدَّ للطَّ

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص86.

متهيد

ا  بي الت
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 مخرجها: طرف اللسان من جهة ظهره مع أطراف الثنيتين الُعْليين.
صفاتها: الجهر، اإلطباق، االستعالء، اإلصمات، الرخاوة.

 مخرجها: وسط الحلق.
صفاتها: الجهر،التوسط، االستفال، االنفتاح، اإلصمات.

أ-البيان الستعالء وإطباق الظاء ؛ لئال تشتبه بالذال، ولوال اإلطباق واالستعالء فيها لكانت ذااًل، فالحذر  
.9 واجب؛ لئال ُيشتبه بينهما، نحو: :                                   

.9 ب- إذا سكنت الظاء وأتى بعدها تاء وجب بيانها ؛ لئال تقرب من اإلدغام، نحو: :
.9 ج- إذا لقيت الظاُء الفاَء وجب اإلطباُق واالستعالء، وإال صارت ثاء، نحو: :
.9 د- التمييز بينها وبين الضاد إذا تجاورتا باالستطالة والمخرج، نحو: :                                                                              

ا  ويد ال

ويد الع 

للظاِء َصْمٌت َمَع إطباٍق ُعِرْف                      ُعْلٌو وَجْهٌر ثمَّ َرْخٌو قد ُوِصْف )1(

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص 90.

ا  بي الت
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 مخرجها: أدنى الحلق مما يلي الفم.
صفاتها: الجهر،االستعالء، االنفتاح، الرخاوة، اإلصمات.

أ-ينبغي إبانة نطق العين من غير شدة وال تكلف؛ كي ال ُيصار إلى التهوع القبيح، وذلك ببيان الرخاوة، ولئال 
تشابه الهمزة في الشدة.

ب-إظهار جهرها وتوسطها؛ وإال عادت حاء.
 9 : نحو:  اللسان،  على  وصعوبتها  لقوتها  بيانها؛  من  فالبد  تكررت  إذا  ج- 

.9 و:
.9 9     و : دت، نحو: : د- ُيحترز من حصر صوت العين بالكلية إذا ُشدِّ

ويد ال 

للعيِن َجْهٌر ُثمَّ َوْسٌط َحَصال                     َفْتُح استفاٌل ُثمَّ َصْمٌت ُنِقال )1(

للغين االستِعال وَصْمٌت انفَتْح                  وِرْخوٌة َكَذاَك َجْهٌر َقْد َوَضْح )2(

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص 72.
)2( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص74.

ا  بي الت
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أ-الحذر من همس الغين ؛ لئال َيْلتبس لفظها بالخاء.
ب-يجب الحرص على بيانها إذا وقع بعدها عيٌن أو قاف أو هاء؛ لقرب مخرجها منها، نحو: 

.9 9 و : 9    و : :
ج- إبانة لفظها إذا تكررت؛ لئال ُتدغم أو تختلس، نحو: :                9.

.9 د- ُيحرص على تفخيمها إذا جاورت حروًفا مرققة، نحو: :

  

د ما يأتي:   أحدِّ
1ـ الصفات التي تشتمل على حرف السين هي: ...........................

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

2ـ الصفات التي تشتمل على حرف الفاء هي: .............................

................................................................. 
3ـ الصفات التي تشتمل على حرف الطاء هي: ............................

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

!"#$1

ا  بي الت
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أضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارة الخطأ، مع تصويب 
الخطأ، إن وجد فيما يأتي:

)  ( با في الطاء لصارت ذااًل.      1      لوال اإل
................................................................. 

)  (  2      لوال الجهر في الظاء لصارت تاء.     
................................................................. 

)  ( با واالستعالء في الظاء لكانت دااًل.     3      لوال اإل
................................................................. 

)  (  4      الهمس في العين يؤدي إلى التبا لفظها بالخاء.   
.................................................................

!"#$

  

أربط بين الحرف ومخرجه، بوضع رقم الحرف في قائمة الحروف أمام المخرج في 
قائمة المخارج:

!"#$2

خاررقم روفا ا
الطاء1طرف اللسان.
الظاء2باطن الشفتني.
العني3طرف اللسان.
الغني4أدنى احللق.
وسط احللق.
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أوًل: التطبيق على حروف مفردة:
 يقرأ كل طالب الحروف اآلتية بحركاتها الثالث مع تحقيق مخارجها وتوفية صفاتها:

. ُط  ، ِط  ، الطاء : َطَ
 . ُظ   ، ِظ   ، الظاء: َظ

. ُع  ، ِع  ، َع  العين: 
. ُ  ، ِ  ، َ الغين: 

ثانًيا: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مراعًيا في ذلك التنبيهات الواردة في كل حرف  من الحروف 

األربعة )الطاء، والظاء، والعين، والغين(:
.9     :
.9  :

.9 :

.  9 :
.9 :

.9 :
.9 :

.9         :

 %&'()* +,-./)*
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ثالًثا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين مخرج الحرف وصفاته، والتنبيهات الواردة على كل حرف من الحروف 

األربعة )الطاء، والظاء، والعين، والغين(. 
: اللــه تعالــى:   قال 

.)1( 9

التقويم:

ن مخارج الحروف اآلتية وصفاتها )الطاء، والظاء، والعين، والغين( على النحو اآلتي:   )1( دوِّ

ا تحت كلمة خطأ إذا كانت العبارة  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، وخطًّ )2( ضع خطًّ
 غير صحيحة فيما يأتي:

خطأ  أ-إذا سكنت الطاء وأتى بعدها تاء وجب إدغامها إدغاًما ناقًصا.                                    صواب 
خطأ دت.                                                            صواب    ب-ينبغي حصر صوت العين بالكلية إذا ُشدِّ
خطأ  ج-الحذر من همس الغين ؛ لئال َيْلتبس لفظها بالخاء.                                                     صواب  
خطأ  د-إذا جاورت الظاء الفاء وجب اإلطباُق واالستعالء، وإال صارت ثاء.                        صواب 

رفم صفاتهرجها

)1(   سورة الملك، اآليات 18-15.
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 )3( اقرأ  األمثلة اآلتية جهًرا،مع مراعاة إخراج الطاء والظاء والعين والغين من مخارجها الصحيحة.
 9  أ-قال تعالى: :

 9  ب-قال تعالى: :
 ج-قال تعالى: : ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ9  

د-قال تعالى: :                     9 

تعريف صفتي الصفير والقلقلة :
الصفير : صوت زائد يخرج من بين الشفتين 

ُيشبه صوت الطائر عند النطق بأحرفه.
عند  بالحرف  اللسان  اضطراب  القلقلة: 

النطق به ساكًنا حتى ُيسمع له نبرة.



رورو  الفاالفا  والقاوالقا ويد   ويد ت  ت
والكاوالكا  والالموالالم  والميموالميم

الدر�س 
الثالث

33

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن اأتوق  بعد 

ف على خمارج احلروف.       1      اأتعرَّ
ز بني خمارج احلروف.  2      اأميِّ

 3      اأقارن بني احلروف بح�سب اأبرز �سفاتها.

ق املخارج وال�سفات عند التالوة.  4     اأطبِّ
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 مخرجها: باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنيتين الُعليين.
صفاتها: الهمس، الرخاوة، االستفال، االنفتاح، اإلذالق.

9 و :                                 9.  أ-إذا التقت الفاُء بالميم أو الواو فالبد من بيانها، نحو: :
.9 9 و:  ب-إذا تكررت الفاء تأكد وجوب بيانها، نحو: :

.9 9 و :        ج-إذا أتى بعدها ألف فالبد من ترقيقها، نحو: :
د-الحذر من التلفظ بها من غير اعتماد بالثنايا على الشفة، مما يؤدي إلى خروج نفخ وليس بهمس، وهذا قبيح.

 أستمع ألحد القراء وهو يقرأ الكلمات اآلتية، وأالحظ كيف ينطق الفاء، والقاف، والكاف، والالم، والميم:
                 .   9                                                            :                        9 :                        9 :                        9 :                       9                     :

ويد الفا 

ِرْخٌو وَذْلٌق ُثم َهْمٌس قد ُوِسْم )1( للَفاِء َفْتٌح استفاٌل قد ُرِسْم   

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص 92.

متهيد

ا  بي الت
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 مخرجها: أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي.
صفاتها: الجهر، الشدة، االستعالء، اإلصمات، االنفتاح، القلقلة.

أ-العناية ببيان جهرالقاف واستعالئها؛ إذ لوال الجهر واالستعالء فيها لكانت كاًفا.
.9 ب- إذا شددت أو تكررت كان البيان آكد، نحو: :                 9 و:

  9 : نحو:  الكاف،  مازجت  وإال  شدتها،  وإظهار  قلقلتها  بيان  من  فالبد  سكنت  إذا  ج- 
.9 و :

د- الحذر من تقريب نطقها إلى الغين ببيان صفة الشدة، فهذا مستبشع لفًظا.

ويد القا 

ٌة َفْتٌح َوُعْلٌو َفاْعِقال)1( َوِشدَّ للقاِف إصماٌت َوَجْهٌر َقْلِقال          

 مخرجها: أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي مًعا تحت مخرج القاف قلياًل.
صفاتها: الهمس، الشدة، االنفتاح، اإلصمات، االستفال.

ويد الكا 

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص75.

ا  بي الت
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أ-ينبغي الحذر من إجراء الصوت مع الكاف، السيما إذا تكررت أو شددت أو جاورها حرٌف مهموس، 
 .9 9 و:              نحو: :

 ب-إذا أتى بعدها حرف استعالء وجب الحرص على بيانها وذلك ببيان االستفال فيها؛ لئال تلتبس بلفظ 
.9 9 و: القاف، نحو: :

 9   ج- إذا تكررت فالبد من بيان كل منهما؛ لئال يقرب اللفظ من اإلدغام، نحو: :
.9 و:

.9 9 و :            د- ال بد من ظهور همسها إذا سكنت، نحو: :

ٌة َهْمٌس َأَتى             واالْنِفَتاُح االستَِفاُل َيا َفَتى )1( للَكاِف َصْمٌت ِشدَّ

 مخرجها: أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف مع ما يحاذيها من لثة األسنان العليا.
صفاتها: الجهر،التوسط، االنفتاح، االستفال، اإلذالق، االنحراف.

ويد الالم 

ْلُق ُوِضْح )2( م االستفاُل َمَع َوسٍط ُفتِح            َجْهٌر واالنِحَراُف والذَّ لاِلَّ

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد،  ص76.
)2( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص81.

ا  بي الت



"#

أ-إذا وقع بعد الالم الٌم مفخمة أو قبلها حرف إطباق وجبت المحافظة على ترقيق الالم األولى، نحو: 
.9 9 و: 9  و :        :

نحو:  اللسان،  على  بالمكرر  اللفظ  لصعوبة  منهما؛  واحدة  كل  بيان  من  بد  فال  الالم  تكررت  ب-إذا 
.9 9   و: :

 9 فُيَبيَُّن لفظها بتؤدة، وإال أدغمت في النون، نحو:: ج- إذا سكنت وأتى بعدها حرف النون 
.9 و:

د- الحذر من السكت على الالم وقطع اللفظ عند إرادة بيانها عن ما بعدها، فراًرا من اإلدغام.

 مخرجها: الشفتان.
صفاتها: الجهر، التوسط، االستفال، االنفتاح، اإلذالق.

يم  ويد ا

َوْسٌط و َفْتٌح ثم إْذالٌق ُخَذا )1( للميِم االستفاُل َمْع َجْهٍر َكَذا  

  9 : إذا كان بعدها حرف مفخم، نحو:  إذا أتت محركة، والسيما  الميم  أ-الحذر من تفخيم 
.9 و:

 9 الكثير، نحو:: ألسنة  أتى بعدها حرف األلف، وهذا جار على  إذا  ب-الحذر من تفخيمها 
.9 و:

9 ج- إذا جاورت الميُم الفاَء والواَو فُيتلطف في بيانها ويحرص على انطباق الشفتين، نحو: :
.9 و:

.9 د- إذا تكررت الميم فْلُيَتأنَّ في إتمام َغنِّها كلما تكرر لفظها، نحو: :
)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص 95.

ا  بي الت

ا  بي الت
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أضع الحروف اآلتية في مكانها المناسب من الجدول اآلتي:
)الفاء ـ القاف ـ الكاف ـ الالم ـ الميم(

، ل، م( حسب الجدول اآلتي:  ، أصنِّف الحروف اآلتية )ف، 

!"#$

!"#$

1

2

رفالعبارةم ا
ركة.1 احلذر من تفخيمها إذا أتت 
سها إذا سكنت.2 البد من ظهور 
ا عن ما بعدها.3 احلذر من السكت عليها وقطع اللفظ عند إرادة بيا
ا.4 إذا تكررت تأكد وجوب بيا

حروفهاالصفةم
مس1 ا
الرخاوة2
االستفال3
االنفتاح4
اإلذالق5
اجلهر6

حروفهاالصفةم
الشدة7
االستعالء8
ت9 اإلص

القلقلة10
التوسط11
االنحراف12
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ا  أرتِّب الصفات السابقة حسب عدد حروفها )من األكثر إلى األقل( مع ترتيبها هجائّيً
في حالة تساوي عدد الحروف.

!"#$

123456

789101112

 أوًل: التطبيق على حروف مفردة: 
 يقرأ كل طالب الحروف اآلتية بحركاتها الثالث مع تحقيق مخارجها وتوفية صفاتها:

. ُف  ، ِف  ،  الفاء : َفَ
 . ُق   ، ِق   ،  القاف: َق

. ُك  ، ِك  ،  الكاف: َك 
. ُل  ، ِل  ،  الالم:   َل
. ُم  ، ِم  ، الميم:   َم

 %&'()* +,-./)*



#'

ثانًيا: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مراعًيا في ذلك التنبيهات الواردة في كل حرف  من الحروف 

الخمسة )الفاء، والقاف، والكاف، والالم، والميم(:
.9 :
.9 :

.   9 :
.9         :

.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

.9    :
.9 :

ثالًثا: التطبيق على اآليات:
من  حرف  كل  على  الواردة  والتنبيهات  وصفاته،  الحرف  مخرج  مراعين  اآلتية  اآليات  الطالب  يقرأ 

الحروف الخمسة )الفاء، والقاف، والكاف، والالم، والميم(. 
قال الله تعالى: :

.)1(   9

التقويم:

ن مخارج الحروف اآلتية وصفاتها )الفاء، والقاف، والكاف، والالم، والميم( على النحو اآلتي:  )1( دوِّ
رفم صفاتهرجها

)1( سورة الملك، اآليات 21-19.
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ا تحت كلمة خطأ إذا كانت العبارة غير  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، وخطًّ )2( ضع خطًّ
صحيحة فيما يأتي:

أ- تفخم األلف إذا أتت بعد حرف الفاء.                                                                              صواب       خطأ
صواب       خطأ ب- إذا سكنت القاف فالبد من بيان قلقلتها وإظهار شدتها.                                          

ج- إذا أتى بعد الكاف حرف استعالء وجب الحرص على بيانها؛ لئال تلتبس بلفظ القاف.
صواب       خطأ د- الحذر من تفخيم  الميم إذا أتت محركة.                         

)3( اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، مع مراعاة إخراج الفاء والقاف والكاف والالم والميم من مخارجها الصحيحة.
أ- قال تعالى: :                      9   .

ب- قال تعالى: :                                9  .
ج- قال تعالى: :           9 .

د - قال تعالى: :              9  .

تعريف صفتي االنحراف والتكرير:
خروجه  بعد  الحرف  ميل  االنحراف: 

من مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره.
عند  اللسان  طرف  ارتعاد  التكرير: 

النطق بالراء.

صواب      خطأ



ا اوال ون  وال ونال رورو  ال ويد   ويد ت  ت
والواووالواو  والياواليا

الدر�س 
الراب

44

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن اأتوق  بعد 

ف على خمارج احلروف.       1      اأتعرَّ
ز بني خمارج احلروف.  2      اأميِّ

 3      اأقارن بني احلروف بح�سب اأبرز �سفاتها.

ق املخارج وال�سفات عند التالوة.  4      اأطبِّ
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 مخرجها: طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين الُعليين.
صفاتها: الجهر، التوسط، االنفتاح، االستفال، اإلذالق.

.9 9  و:  أ-إذا أتى بعدها ألف يجب أن ُترقق، نحو: :                                                                   
.9 9  و :  ب-الحذر من خفائها حالة الوقف عليها وقلقلتها، نحو: :

.9 9  و:  ج-إذا تكررت وجب الحذر من ترك بيان المثلين، نحو::                                  
د-الحذر من التطنين في صوت الغنة فيها.

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ الكلمات اآلتية، وأالحظ كيف ينطق النون، والهاء، والواو، والياء: 
.  9 :                         9 :                         9 :                         9                                  :

ون  ويد ال

لُق ُوِصْف )1( وِن االستفاُل َمْع جْهِر ُعِرْف    وْسٌط واالنفتاُح والذَّ للنُّ

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص84.

متهيد

ا  بي الت
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 مخرجها: أقصى الحلق.
صفاتها: الهمس، الرخاوة، االستفال، االنفتاح، اإلصمات.

 مخرجها: الشفتان.
صفاتها: الجهر، االستفال، االنفتاح، اإلصمات، الرخاوة، اللين.

أ-العناية بالهمس والرخاوة في الهاء، فلوالهما فيها مع شدة الخفاء لكانت همزة ؛ إذ المخرج واحد.
.9 9    و: ب-إذا تكررت الهاء كان البيان آكد؛ لتكرر الخفاء وَتَأتِّي اإلدغام، نحو: :

.9 9 و: ج- يجب المحافظة على ترقيقها إذا جاورها المفخم، نحو: :
د-                                                                                                       

ا  ويد ال

ويد الواو 

َهْمٌس َوَرْخٌو ثم إْصَماٌت ُخَذا )1( للَهاِء االستفاُل َمْع فتٍح َكَذا  

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص 75.

ا  بي الت

9إذا وقعت الهاء قبل حاء وجب الحرص على إظهار الهاء. نحو : :
9 : .و
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للواو َجْهٌر َمَع إصماٍت َسَفْل                           َفْتٌح وَرْخٌو ثم لِيٌن قد َحَصْل )1(

أ-إذا جاءت الواو مضمومة أو مكسورة وجب بيانها وبيان حركتها؛ لئال يخالطها لفظ غيرها، أو يقصر 
.9 9 و:                                                                        9 و : اللفظ عن إعطائها حقها، نحو: :

  .9 ب-إذا تكررت ولقيت مثلها كان البيان آكد؛ لثقله على اللسان، نحو: :
.9 9 و: ج- إذا أتت مشددة فال بد من بيان التشديد، نحو: :

د- إذا سكنت وانضم ما قبلها وأتى بعدها مثلها وجب بيان كلٍّ منهما خشية اإلدغام؛ ألنه غير جائز، مع 
إذا سكنت  وأما   ،9 : و   9 : ولينها، نحو:  ها  لمدِّ األولى  الواو  تمكين 
دغامها واجب، نحو:  وانفتح ما قبلها وجب اإلدغام وبيان التشديد؛ ألنها صارت في حكم الصحيح ؛ ف

.9 9 و :                                                                        :

 مخرجها: وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى.
ين. صفاتها: الجهر، الرخاوة، االنفتاح، االستفال، اإلصمات، اللِّ

ويد اليا

َجْهٌر وِرْخٌو ُثمَّ إصماٌت ُخَذا )2( للياء االستفاُل َمْع فتٍح كذا 

)1( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص 93.

)2( نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص 78.

ا  بي الت
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 •.9 الحرص على رخاوتها ال سيما حال التشديد؛ ليحصل التخلص من شائبة الجيم، نحو: :
 •.9 9 و : إذا تكررت الياء  وجب بيانها، نحو: :
 إذا سكنت الياء بعد كسر وأتى بعدها مثلها وجب بيان كلٍّ منهما خشية اإلدغام؛ ألنه غير • 

.9 9 و: ها ولينها، نحو: : جائز، مع تمكين الياء األولى لمدِّ
9 أو انفتحت •  9 و : إذا تحركت الياء بالكسر وقبلها أو بعدها فتحة، نحـو: :

وجب تخفيف الحركة   9 : و     9 : واكتنفتها كسرة وفتحة، نحو: 
عليها وتسهيل اللفظ بحركتها.

  

بيان  مع  اإلجمالية،  الحروف  مخارج  د  أحدِّ السابقة  الدرو  في  تعلمته  ما  في ضوء 
حروف كل مخرج، من خالل الجدول اآلتي:

!"#$1

خرم حروفها
1
2
3
4
5

ا  بي الت
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د صفات الحروف، مع بيان حروف كل  في ضوء ما تعلمته في الدرو السابقة أحدِّ
صفة، من خالل الجدول اآلتي:

!"#$2

حروفهاالصفةم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
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أوًل: التطبيق على حروف مفردة: 
يقرأ كل طالب الحروف اآلتية بحركاتها الثالث مع تحقيق مخارجها وتوفية صفاتها:

. ُن  ، ِن  ، النون : َنَ
. ُهـ   ، ِهـ    ، َهـ  الهاء: 

. ُو  ، ِو  ، الواو: َو 
. ُي  ، ِي  ، الياء:   َي

ثانًيا: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مراعًيا في ذلك التنبيهات الواردة في كل حرف  من الحروف 

األربعة )النون، والهاء، والواو، والياء(:
.9 : 

.9 : 
.9 : 
.9 : 

.9 : 
.9 : 

.9 : 
.9 :

 %&'()* +,-./)*
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ثالًثا: التطبيق على اآليات:
من  حرف  كل  على  الواردة  والتنبيهات  وصفاته،  الحرف  مخرج  مراعين  اآلتية  اآليات  الطالب  يقرأ 

الحروف األربعة )النون، والهاء، والواو، والياء(. 
: تعالــى:  قال 

.)1( 

التقويم:

ن مخارج الحروف اآلتية وصفاتها )النون، والهاء، والواو، والياء( على النحو اآلتي: )1( دوِّ
  

ا تحت كلمة خطأ إذا كانت  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، وخطًّ )2( ضع خطًّ
العبارة غير صحيحة فيما يأتي:

أ - يجب أن تفخم النون إذا أتى بعدها ألف.                                                صواب     خطأ
ب - إذا جاءت الواو مضمومة أو مكسورة وجب بيانها وبيان حركتها.           صواب     خطأ
ج - الحرص على رخاوة الياء السيما حال التشديد ؛ ليحصل التخلص من شائبة الجيم.صواب    خطأ
د- يجب المحافظة على ترقيق الهاء إذا جاورها المرقق.        صواب     خطأ

رفم صفاتهرجها

)1( سورة الملك، اآليات 26-22.
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)3( اقرأ  األمثلة اآلتية جهًرا، مع مراعاة إخراج النون و الهاء و الواو و الياء من مخارجها الصحيحة.
  . 9 أ- قال تعالى: :

.  9 ب- قال تعالى: :
.  9 ج- قال تعالى: :

.  9 د- قال تعالى: :

تعريف صفتي التفشي واالستطالة:
التفشي: انتشار الريح في الفم عند النطق 

بحرف الشين.
مخرجها  في   الضاد  امتداد   : االستطالة 

حتى تتصل بمخرج الالم.



الوقف والبتداءالوقف والبتداء

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن اأتوق بعد 

     1      اأذكر معنى الوق واالبتداء.   
      2      اأبنيِّ اأهمية الوق واالبتداء.

ز موا�سع الوق واالبتداء.  3      اأميِّ
ق الوق واالبتداء ب�سفة �سحيحة عند التالوة.   4      اأطبِّ

الدر�س 
س ام ا

55



&%)

 أواًل: تعريف الوقف:
ناف القراءة. نية بزمن ُيتنفس فيه عادة بنية است  الوقف هو: قط الصوت على كلمة قر

 ثانًيا: تعريف االبتداء:
ا الشرو وقف أو ل.  االبتداء هو: الشرو في القراءة، سواء سبق ه

 ثالًثا: تعريف علم الوقف واالبتداء: 
علم بقواعد ُيعرف بها محال الوقف ومحال البتداء في القر الكريم، ما يص منها وما ل يص

الله بن عمر       قال: )لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى اإليمان قبل القرآن، وتنزل  عن عبد 
السورة على محمد  فنتعلم حاللها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم 
القرآن، ولقد رأيت اليوم رجااًل يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري 

َقل( )1(. ما آمره وال زاجره، وال ما ينبغي أن يوقف عنده منه، وينثره َنْثَر الدَّ
ما الذي تستفيده من هذا األثر؟

......................................................................................................      1 

......................................................................................................     2 

...................................................................................................... 3

متهيد

بتدا تعريف الوقف وا

)1( أخرجه النحاس والحاكم، وقال: )صحيح على شرط الشيخين، وال أعرف له علة( ووافقه الذهبي، والبيهقي.



&%*

قال اإلمام: محمد بن الجزري )1(:

ال بد من معرفة الوقوف وبعد تجويدك للحروف  

 تظهر أهمية الوقف واالبتداء في أمور:
 1     أن معاني القرآن الكريم يتوقف ظهورها ومرادها على الوقف واالبتداء.

 2     أن الوقف واالبتداء باب للتدبر واالستنباط واإلعجاز.
 3     أن الوقف واالبتداء له عالقة بعلوم أخرى كالتفسير واللغة.

بتدا مية الوقف وا اأ

التوضيحاحلالةالكلمة

وقف جائز    1
نلحظ هنا أن الوقف واالبتداء مظهران للمعنى ومبينان للمراد، 

ا، وأما املثال الثا فهو مثال عىل  ففي املثال األول أعطى معًنى تامًّ
الوقف القبيح الذي يفيد معًنى مرفوًضا يرتتب عليه؛ فلذا ينبغي 
ذا الباب العظيم الذي يكون سببًا للتدبر  عىل القارئ أن يعتني 

والتأمل. 2
vuts  

xwوقف قبيح

)1( المقدمة في ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ص8.

ة أمث ا
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الوقف عليها،  التي تحتها خط في اآلية اآلتية إلى كلمات يصح  أصنِّف الكلمات 
وكلمات ال يصح الوقف عليها، مع بيان السبب.

قال تعالى: :!"#$%&'()*+,-9)1(.

1

ا لي ح الوقف  بلما  اال لي ح الوقف  بلما   ال

التقويم:

 )1( ما أهمية الوقف واالبتداء؟
 )2( أضع رقم التعريف في القائمة الثانية بين القوسين لما يناسبه من مصطلح في القائمة األولى:

)3( أذكر مثااًل على ما يصح الوقف عليه، ومثااًل آخر على ما ال يصح الوقف عليه.

ول ائمة ا يةال ا ائمة ال ال

ا  ال الك (   ) الوقف. ت ا ا ا الوقف و ا  وا   ل   1
ح. ا   ا و ح  ا 

. ا ت ا (   ) ا ت ية ا ا  ي  ت  ز  ية  لمة ق ل  و  2 ق ال
. ا ال

ل الوقف   (   )
. ا ت وا

. و  و وقف  ا ال ب  وا  ا  و  ال  ال

) 1( الحج )6(.
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 بعض المصنفات المطبوعة في الوقف واالبتداء:
1.إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب الله عز وجل، 
ألبي بكر محمد بن األنباري،  تحقيق: محيي الدين 

 عبدالرحمن رمضان.
2.القطع واالئتناف، ألبي جعفر أحمد النحاس، 

 تحقيق: أحمد خطاب العمر.
3.المكتفى في الوقف واالبتدا في كتاب الله عز 

وجل، ألبي عمرو عثمان الداني، تحقيق: يوسف 
 المرعشلي.

4.منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا، ألحمد بن 
 محمد األشموني، تحقيق: عبدالرحيم الطرهوني.

5.معالم االهتداء إلى معرفة الوقف واالبتداء، 
لمحمود خليل الحصري.



قواعد الوقف والبتداءقواعد الوقف والبتداء

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن اأتوق بعد 

     1      اأذكر قواعد الوق واالبتداء.
د حاالت الوق واالبتداء.  2      اأعدِّ

 3      اأمثِّل على حاالت الوق واالبتداء.
ق الوق واالبتداء ب�سفة �سحيحة عند التالوة.   4      اأطبِّ

الدر�س 
�س سا ال

66
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 للوقف واالبتداء قواعد أساسية ُيرتكز عليها، أهمها:
 1     ال ُيفصل بين المتالزمات اللغوية واللفظية: كالفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، والصفة والموصوف، 

 والحال وصاحبه، واسم إن وخبرها، واسم كان وخبرها، وفعل الشرط وجوابه.
وس اآلي ُسنة.   2     الوقف على ر

 3     ليس في القرآن وقف واجب وال حرام شرًعا إال ما أفسد المعنى.

 4     ال يكون االبتداء إال بكالم مستقل غير مرتبط بما قبله في المعنى.

.)1( 9¶µ´³²±°¯®: :قال الله تعالى 

 قرأ خالد اآلية السابقة، فوقف على كلمة :9² هل وقُفه صحيح؟ ولماذا؟

ه  صحيح؟ ولماذا؟ أراد سعيد أن يقرأ اآلية السابقة، فأراد أن يبدأ بكلمة :9³ هل ابتدا

متهيد

بتدا د الوقف وا قوا

)1( البينة )7(.
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ا باحلالةا التوضيحال

9 A@?<=: ا ح الوقف   
ا  ا  ت و ا

ل   ل
ا ب ا  و

نلحظ هنا أن األمثلة 
سيقت لبيان أثر الفصل بني 

املتالزمات اللغوية واللفظية، 
وأن أهم قاعدة يقوم عليها 
الوقف هي: عدم الفصل 

بني هذه املتالزمات ؛ لوجود 
عالقة لفظية ال يفهم الكالم 

ا. بدو

ا :ڱ  ں  ں  ڻ 9 ح الوقف   
ا  ا  ت و ا

ل   ل
ل ا ال و

9 ÕÔÓÒÑÐ: ا ح الوقف   
ا  ا  ت و ا

ل   ل
ال وجوا

9 EDCBA@?: ا ح الوقف   
ا  ا  ت و ا

ل   ل
ب ا احلا و

قال اإلمام: محمد بن الجزري)1(: 

وال حراٌم غير ما له سبب وليس في القرآن من وقف يجب  

)1( المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ص8.

ة أمث ا
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)1( مريم )96(.
)2( الفرقان )70(.

)3( الشورى )26(.
)4( الشعراء )58(.

أعلِّل منع الوقف على ما تحته خط في اآليات اآلتية:
.)1(9()'&%$#"!:     1 

التعليل: ........................................................

 .)2( 9RQPO:     2 

التعليل: ........................................................

.)3( 9utsr:      3 

التعليل: ........................................................

.)4( 9ÙØ×:      4 

التعليل: ........................................................

1
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سباب اآلتية: ُأعطي مثااًل للوقف الممنو ل

2

ب اال ا
ال  ال 

. ا وال

ال   ال 
. وجوا

ة  ال  ال
. و و وا

يقرأ الطال اآليات اآلتية، م مراعاة مواض الوقف والبتداء:
IHGF          EDCBA@?<=>;:::قال الله تعالى 
W V U T S R Q P O N M L K J 
f e d c b a ` _ ^ [ \ ] Z Y 
w v u t s r q p n m l k j i h g 

.)1( 9£¢¡       Ê~{|}zyx

ال ق الت

)1( يونس )23-22(
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التقويم:

 )1( ما قواعد الوقف واالبتداء؟
 )2( أبحث في الدرس عن سبب عدم صحة الوقف واالبتداء في األمثلة اآلتية:

 .9A@?<=: :أـ قال تعالى 
 ب ـ قال تعالى: :ڱ  ں  ں  ڻ9. 

 ج ـ قال تعالى: :998765. 
د نوع الوقف في األمثلة اآلتية:  )3( معتمًدا على خبراتك السابقة، حدِّ

.9  أ ـ قال تعالى: :
.9KJI: :ب ـ قال تعالى 

ج ـ قال تعالى: :ٻ  پ  پ  پ  پ9.

 العلة في تقديم الوقف على االبتداء:
قدم العلماء الوقف على االبتداء وإن كان مؤخًرا في 

الرتبة؛ ألن كالمهم في الوقف الناشئ عن الوصل، 
واالبتداء الناشئ عن الوقف وهو بعده.

الحقيقي  الوقف  على  فسابق  الحقيقي  االبتداء  وأما 
فال كالم فيهما؛ إذ ال يكونان إال كاملين كأول السورة 

والقصيدة وأواخرها.



اأق�شا الوقفاأق�شا الوقف

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن اأتوق بعد 

.        1      اأتعرف على اأق�سام الوق

ز بني اأق�سام الوق االختياري.  2      اأميِّ
 3      اأمثِّل على كل ق�سم من اأق�سام الوق االختياري.

ق الوق ب�سفته ال�سحيحة عند التالوة.   4      اأطبِّ

الدر�س 
ساب ال

77
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 ينقسم الوقف إلى ثالثة أقسام:
 1     الوقف الختياري:

. ي يقصده القار باختياره من غير عرو سب من األسبا  تعريفه: الوقف ال
 حكمه: سيأتي تفصيله إن شاء الله.

 2     الوقف الضطراري:
ته إليه،كضيق النََّفس أو العطا وغير ذلك. ي يعر للقار بسب ضرورة ألج  تعريفه: الوقف ال

 حكمه: وقف جائز للضرورة، وبعد ذهابها يعود إلى المعنى الكامل ويبتدئ منه.

 3     الوقف الختباري:
ال ممتحن أو تعليم متعلم. ي يطل من القار عند س  تعريفه: الوقف ال

حكمه: يجوز الوقف عليه عند السؤال ؛ لبيان موافقة الوقف للرسم العثماني، السيما في باب المقطوع 
والموصول، وتاءات التأنيث، والحذف واإلثبات.

 تعرض للقارئ أحوال يضطر عندها إلى الوقف على ما ال يصح الوقف عليه؛ فماذا يعمل؟
الجواب عن هذا السؤال يقودنا إلى الكالم عن أقسام الوقف، وهو موضوع درس اليوم.

متهيد

سام الوقف  اأق
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 للعلماء في تقسيم الوقف االختياري عدة مذاهب، إال أن األشهر أربعة أقسام:
 أوًل: الوقف التام:

ق بما بعده لفًظا ول معنى.  تعريفه: الوقف على ما تم معناه ولم يتعلَّ
 حكمه: يوقف عليه ويبتدأ بما بعده.

.)1(9KJI: :مثاله 

 ثانًيا: الوقف الكافي:
 تعريفه: الوقف على ما تم لفظه دو معناه.

 حكمه: يوقف عليه ويبتدأ بما بعده.

 مثاله: :¨©9)2(.

 ثالًثا: الوقف الحسن:
ق بما بعده لفًظا ومعنى.  تعريفه: الوقف على ما تم في ذاته وتعلَّ

 حكمه: يوقف عليه، وال يبتدأ بما بعده، بل يرجع القارئ حتى يبدأ بمعنى تام.
 مثاله: :-./9210 )3(.

:  رابًعا: الوقف القبي
 تعريفه: الوقف على ما يغير المعنى، أو ما ليس له معنى.

ن وقف عليه اضطراًرا ُيعيد من المعنى التام إال إذا كان رأس آية.  حكمه: ال يجوز الوقف عليه قصًدا، ف
.)4( 9 مثاله: الوقف على : 9 من :

تيار  سام الوقف ا اأق

)1( البقرة  )5(.
)2( الزخرف  )19(.

)3( البقرة )7(.
)4( الفاتحة  )2(.
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ا التوضيحوا

نلحظ هنا أن الوقف االختياري جاء مقسًما على ا:;<=> 19
أربعة أقسام: تام وهو الذي أفاد معنًى كاماًل ولم 
يتعلق بما بعده ال لفًظا وال معنى، ثم الكافي وهو 
الذي أفاد معنًى كاماًل لكنه تعلق بما بعده معنى، 

ثم الحسن وهو ما تم في ذاته وتعلق بما بعده 
لفًظا ومعنى، ثم القبيح وهو على أنواع: إما أال 
ا، أو ما  يؤدي إلى فائدة، أو ما كان وقًفا تعسفيًّ

ا. أفاد معنى قبيًحا شاذًّ

29!c"a`:ا

9 ³²±:

zyxw:
قبيح{}9

 قال اإلمام: محمد بن الجزري)1(:
 ال بــد مــن معرفــة الوقوف
وحسن وكـــاف  تـــام   ثالثة 
 تعلــق أو كان معنــى فابتدي
وس اآلي  جوز فالحسن  إال ر
قبله ويبــدا  مضطرا   الوقــف 

 وبعــد تجويــدك للحروف
إذن ُتْقَســُم  وهي   واالبتداء 
لم يوجد ن  فــ تم  لما   وهي 
 فالتام فالكافي ولفًظا فامنعن
 وغيـــر مـا تـــم قبيـح وله

)1( المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه )ص8(.

ة أمث ا
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أربط بين القائمة )أ( والقائمة )ب(:

أقارن بين أقسام الوقف من حيث المفهوم، والحكم:

1

2

(  )(  )

 الوقف التا
 الوقف الكا
 الوقف احل

بيح الوقف ال

. ا و  ا  ل ل  ت ا ول  ا   ل   الوقف 
. ا لي ل  و  ي ا  ا  ل   الوقف 

. ا و  ا  ل  ل   الوقف 
. ا و ا  ل ل  ا و ا    ل  الوقف 

وو الوقف احلكا

 الوقف التا

 الوقف الكا

 الوقف احل

بيح  الوقف ال



&&#

ا أو كافًيا أو حسًنا أو  أعطي من حفظي أمثلة على الوقف )من حيث كون الوقف تاّمً
قبيًحا( حسب الجدول اآلتي:

3

ة و الوقفا

1

2

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين أحكام الوقف االختياري بالنظر إلى أقسامه األربعة.
قال الله تعالى: :ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ  
گگ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   
گ  ڳ  ڳ ڳ ڳ  ڱڱڱ  ڱ ں ں  ڻ  
ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   
ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ           
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ    ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   

ې  ېى  ى  ائ     ائ  ەئ9 )1(.

ال ق الت

)1( األعراف )87-85(.
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التقويم:

 )1( ضع رقم التعريف في القائمة الثانية بين القوسين لما يناسبه في القائمة األولى:

 )2( ما أقسام الوقف االختياري؟
 )3( مثِّل على كل نوع من أنواع الوقف االختياري، وبيِّن حكمه. 

د نوع الوقف في األمثلة اآلتية:  )4( حدِّ
.)1(9ba`_^[\]: :أ ـ قال تعالى 

.)2(9MLKJ: :ب ـ قال تعالى 
.)3(9¡k~{|}z: :ج ـ قال تعالى 

.)4(9ÉÈÇÆÅÄÃÂÁ: :د ـ قال تعالى

ول ائمة ا يةال ا ائمة ال ال

. ا ض .(   ) الوقف ا ل ت لي  و  ت  ا  ا   ل  ال 1  الوقف ال 

. تيا و (   )  الوقف ا ي ال  لي و   ب ض ا  2  الوقف ال  لل
. ل ي  ا و ال

. تبا ب   (   ) الوقف ا و  ي  تيا   ا ا   الوقف ال  ال
. با ا

)1( المائدة )73(.
)2( البقرة )26(.

)3( الفرقان )29(.
)4( يونس )107(.
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وقف التعسف:
الوقف الشاذ من الوقوف التي ال ُمسوِّ لها إال مجرد اإلغراب 
فيقفون  الكريم  القرآن  قارئي  بعض  به  يأتي  السامعين،  على 
على كالم يوافق في ظاهره اللغة ويخالف في حقيقته مقصود 
أو  الفقهية،  الناحية  من  أو  العقدية،  الناحية  من  إما  الشارع، 
السامعين  إعجاب  جلب  وهدفهم:  التفسيرية،  الناحية  من 
ون، ومن هذه الوقوف الشاذة:                     وانتباههم لما يقر

1.الوقف على :9ba من قوله تعالى: :\
.)1( 9fedcba`_^[

 Ö  Õ  Ô: تعالى:  قوله  من   9Ú: على  2.الوقف 
9 ß Þ  Ý Ü Û Ú ÙØ×

)1( البقرة )158(.

)2( البقرة )286(.

.)2(



ي ما الوقف  يع ما الوقف  ع
شريف شحف ال شريفالم شحف ال الم

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن اأتوق بعد 

.        1      اأتعرف على عالمات الوق يف امل�سح ال�سري

.  2      اأذكر تف�س كل عالمة من عالمات الوق
. ز موا�سع الوق  3      اأميِّ

ق الوق ب�سفة �سحيحة عند التالوة.   4      اأطبِّ

الدر�س 
الثامن

88
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استعملت اللجان المشرفة على طباعة وضبط المصاحف الشريفة عالمات للوقف ؛ تيسيرًا على القارئ 
 في معرفة محل الوقف على اختالف رتبه وأقسامه، وهي:

 1         : عالمة الوقف الالزم، وهو وقف البيان.

 2        : عالمة الوقف الممنوع، وهو الوقف القبيح.

 3         : عالمة الوقف الجائز لتساوي الطرفين، وهو الوقف الكافي.

 4         : عالمة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى، وهو الوقف الحسن.

 5        : عالمة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى، وهو الوقف التام.

 6                 : عالمة تعانق الوقف؛ بحيث إذا وقف القارئ على أحد الموضعين ال يقف على اآلخر، وهو 

وقف التجاذب والتعانق.

 س1: هل مرت بك هذه العالمات؟
 س2: ما الذي تدل عليه هذه العالمات؟

متهيد

سريف الما الوقف ف الم�سحف ال



&')

ا التوضيحوا

19!g"e#c:
نلحظ هنا أن عالمات الوقف جاءت متنوعة 

ل املعنى وموقع اللفظ  بحسب سياق اآلية واكت
من اإلعراب.

29 °¯®:
9!"zyxwvu:

9 _^[\]Z:

أضع العالمات اآلتية في مكانها المناسب من الجدول:
)         ،     ،       ،    ،    ،    (

1

بيحوقف البياالوقف الكا االوقف احلالوقف ال الوقف التاوقف الت

ة أمث ا
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أضع عالمة الوقف المناسبة على الكلمة الملونة باللون األحمر في األمثلة اآلتية 
مستعيًنا في ذلك بالمصحف الشريف:

ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ    : تعالى:  قال  1ـ 
.)1( 9JIHGڤEC

.)2( 9ÌËÊÉÈÇÆÄÃ: :2ـ  قال تعالى
.)3( 9!"!#!!!$!!Æ!!Å!Ã!!Â!!Á!!!!À: :3ـ  قال تعالى

 4ـ  قال تعالى: :!"#$%&'(*+,
.)4( 9/.-

نهما  أستخرج من المصحف الشريف موضعين عليهما عالمة تعانق الوقف، وأدوِّ
هنا موضًحا اسم السورة ورقم اآلية:

 1ـ.................................................

2ـ .........................................................

2

3

يقرأ الطالب من سورة النور من اآليتين )40،35( من المصحف الشريف مع مراعاة الوقف حسبما 
 تدل عليه عالمة الضبط. 

ال ق الت

)2( القمر )6(. )1( النساء )92(.  
)4( األحزاب )1(. )3( سبأ )17(.  
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التقويم:

)1( عالم تدل عالمات الوقف اآلتية؟

د عالمة الوقف، وبيِّن نوعه في الكلمات الملونة باللون األحمر: )2( اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، ثم حدِّ
. )1( 9WVUTSRQONM: :أ ـ  قال تعالى

  w  v u t r q p o m l k j i h g: :بـ  قال تعالى
.)2( 9 x

98654310/.-,: تعالى:  قال  ـ   ج 
.)3(  9;:

!"!´#!± !° !$!® !¬«ª !© !¨: تعالى:  قال  ـ  د 
.)4(  9¸!¶

)3( مثِّل مما درست من آيات كريمة أمثلة لمواضع عالمات الوقف اآلتية:

المصاحف  فــي وقوف  المغاربة  اصطلح علماء 
المغربية على عالمة واحدة وهي )صه(، وداللتها 

اللغوية تعني: 
اسكت، وتشــمل جميع الوقوف سواء الالزمة أو 
التامة أو الكافية أو الحسنة، تبًعا في ذلك ألوقاف 

الشيخ الهبطي )ت: 930هـ(.

)2( الملك )19(. )1( يس )76(.  
)4( األحزاب )39(. )3( سبأ )41(.  
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شة الوقف والبتداء شة الوقف والبتداءخ خ
مع تطبيق �شاملمع تطبيق �شامل

ص أهم ما تعلمته من أحكام الوقف واالبتداء حسب العناصر اآلتية:   لخِّ

تعريف الوقف: ........................................................................................

تعريف االبتداء: .......................................................................................

 تعريف علم الوقف واالبتداء: ..........................................................................

 قواعد الوقف واالبتداء:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
........................................................................................................
........................................................................................................ 

سة  ال اأو ا
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عالمات الوقف في المصحف الشريف: 		
 1-   : عالمة الوقف .............................................
 2-   : عالمة الوقف ............................................

 3-   : عالمة الوقف .............................................

 4-    : عالمة الوقف .............................................

 5-    : عالمة الوقف .............................................

6-   : عالمة الوقف .............................................

اأق�سام الوقفاأق�سام الوقف

اختيارياختياري



&'#

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مع مراعاة الوقف حسبما تدل عليه عالمة الضبط.  

 قال الله تعالى::!"#$%&'()*+,-./10

B A @ ? < > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 

P O N M L K J I H G F E D C 

b a ` _ ^ \ ] Z Y X W V U T S R Q 

r q p o n m l k j i h g f e d c 

Á ~ { | } z y x w v u t s 

° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ 

À ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± 
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.)1(    9ÚÙØ×ÖÕÔ

سام  بيق ال يا الت ثا

)1( القصص )70-60(.




