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

اآله 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.
اأدائه،  كيفية  حيث  من  الكريم  بالقراآن  تعنى  التي  المهمة  ال�سرعية  العلوم  من  التجويد  وعلم 
ومراعاة اآدابه، بما يعين على تالوته حق التالوة، وحفظ اآياته، وفهم معانيه، وال يخفى على اأ�سحاب 
الب�سيرة اأن علم التجويد من اأقدم العلوم ال�سرعية ن�ساأًة وتاأليًفا، واأل�سقها مالزمًة للقراآن المجيد، 

وما ذلك اإال لتعلقه باأ�سرف كالٍم اأال وهو كالم اهلل عز وجل.
وال ريب اأن تدري�س علم التجويد يمثل وجًها معتبًرا من وجوه العناية بالقراآن الكريم الذي هو 
اأ�سا�ًسا في  للنا�سئة مطلًبا  العناية بتدري�سه  ال�سعودية و�سرعتها؛ لذا كانت  د�ستور المملكة العربية 

الجانبين التربوي والتعليمي. 
للطالب  الكريم  القراآن  تحفيظ  مدار�س  في  التجويد  تدري�س  على  الــوزارة  حر�ست  هنا  ومن 
منذ وقت مبكر من حياتهم الدرا�سية؛ لكي يتاأ�س�س الطالب علميًّا وعمليًّا في علم من اأهم العلوم 

المرتبطة بالقراآن الكريم. 
اأ�سلوبه، م�سجًعا للطالب  الكتاب �سائًقا في عر�سه، جاذًبا في  اأن يكون هذا  وقد حر�سنا على 
على التفاعل معه، 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 التوفيق الأبنائنا الطالب 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 

اح�سبنا ونعم الوكيل، �سدد اهلل الُخَطى وبارك في الجهود اإنه �سميع مجيب.
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ف على معنى املد العار�س لل�سكون. 11  اأتعرَّ

22  اأبيِّ حكمه ومقداره.

33  اأ�ستخرج الكلمات التي فيها مد عار�س لل�سكون.

44  اأمثِّل للمد العار�س لل�سكون.

كلمة  عىل  بالوقف  يقرأ  وهو  ثم  الوصل،  حالة  يف  اآليتني  يقرأ  وهو  ملعلمك  استمع  الطالب:  أخي 
العاملني، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

(؟    ما حركة النون يف كلمة  )  
(  يف حالة الوصل؟   كيف نطق املعلم حرف النون يف كلمة )  
(  يف حالة الوقف؟    كيف نطق املعلم حرف النون يف كلمة )  

  هل السكون عىل حرف النون حالة الوقف أصيل أم عارض؟ 

تعريفه تعريفه 

املراد باملد العارض للسكون: أن يأيت بعد حرف املد سكون عارض من أجل الوقف)2(.

) ١(  �سورة الفاحتة, الآيتان 3-2.
.) (  ،) ) 2(  ويندرج حتته: ما ي�سمى مبد اللني, وهو : اأن ياأتي �سكون عار�ض بعد الواو اأو الياء ال�ساكنتني املفتوح ما قبلهما, مثل:  )

قال تعاىل: )                                        )1(. 

أأتوقع بعد درأسستي لهذأ ألدرسس أأن:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
الدر�س
الأول
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11
ن�ساطن�ساط

1
أميِّز السكون األصيل من السكون العارض يف الكلامت اآلتية:

حكمه حكمه 

جواز املد.

مقداره مقداره 
يمد بمقدار حركتني، أو أربع حركات، أو ست حركات.

م

1

2

3

اآليـــة

  )   (

  )   (

  )   (

الكلمة

)  (

) (

) (

نوع السكون

عارض

السبب

ألن السكون ثابت يف حالة 
الوقف دون الوصل

المــثال

)   (

) (

جاء  الواو،  وهو  املد  حرف  أن  املثالني  هذين  يف  ُنالحظ 
الوقف،  بسبب  له  َعَرَض  وإنام  أصيل،  غري  سكون  بعده 
ا عارًضا للسكون، فُيَمدُّ بمقدار حركتني،  َي َمدًّ وهلذا ُسمِّ

أو أربع حركات، أو ست حركات.

1

التوضيحم

الأمـثـلـةالأمـثـلـة
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مة �سليمان اجلمزوري: قال الَعلَّ

ُكوُن                          َوْقَفا َكَتْعلَُموَن َن�ْسَتِعُي )1( َوِمْثُل َذا اإِْن َعَر�َس ال�سُّ

ن�ساطن�ساط
2

  ( تعاىل:  قال 

.)2(  )
املد،  حكم  وأبني  للسكون،  عارض  مد  فيها  التي  الكلامت  السابقة  الكريمة  اآليات  من  أستخرج 

ومقداره،  وسببه:

) ١( حتفة الأطفال )٥(.
)2( �سورة املاعون.

المــثال

) (

)   (

جاء  الياء،  وهو  املد  حرف  أن  املثالني  هذين  يف  ُنالحظ 
الوقف،  بسبب  له  َعَرَض  وإنام  أصيل،  غري  سكون  بعده 
ا عارًضا للسكون، فُيَمدُّ بمقدار حركتني،  َي َمدًّ وهلذا ُسمِّ

أو أربع حركات، أو ست حركات.

2

التوضيحم

سبب املدحكم  املدالكلمةم مقدار  املد

1
2
3
4
5
6
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11

اًل:
�أو

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبًقا املد العارض للسكون:
.   )   (     ١

.)   (    2

.     )   (    3

يًا:
التطبيق عىل اآليات.ثان

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني املد العارض للسكون:
( تعاىل:  قال 

.)1(  )

ن�ساطن�ساط
أعطي  من حفظي  لكل حرف من حروف املد مثالني فيهام مد عارض للسكون:3

املثالحرف املدم

األلف1

الواو2

الياء3

)١( �سورة الأنبياء, الآيات ١-3.
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الخال�صةالخال�صة
املراد باملد العارض للسكون: أن يأيت بعد حرف املد سكون عارض من أجل الوقف.

ُحكمه: جواز املد.
مقداره: يمد بمقدار حركتني، أو أربع حركات، أو ست حركات.

سمي املد عارًضا للسكون: ألن السكون َعَرَض له من أجل الوقف.

ف املد العارض للسكون. 11   عرِّ

22   ما حكم املد العارض للسكون؟ وما مقداره؟

33   اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، ثم استخرج املد العارض للسكون وبنيِّ حرفه:

األمثلة

  )   (

  ) (

  )   (

حرفهاملد العارض للسكون

علة اأوجه املد العار�س:
الق�سر: نظًرا لعدم العتداد بال�سكون العار�س.

التو�سط: ملراعاة اجتماع ال�ساكني مع مالحظة عرو�سه.
املد: ل�سبهه باملد الالزم يف وجود �سبب املد )ال�سكون(، والتقائه بال�ساكن قبله الذي هو حرف املد.
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22

ف على معنى املد الالزم. 11  اأتعرَّ

د ق�سمي املد الالزم. 22  اأحدِّ

33  اأبيِّ حكمه ومقداره.

44  اأ�ستخرج الكلمات التي فيها املد الالزم.

55  اأمثِّل للمد الالزم.

66  اأطبِّق املد ب�سفة �سحيحة عند التالوة.

الدر�س
الأول
الدر�س
الـمد الالزمالثاين

أستمع للمعلم، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليتني اآلتيتني: 
.)1( ) (

استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق احلروف )ك( و)ع( و)ص(.

ماذا ستكتشف؟ 
ستكتشف أنه يقرأ احلرف )ك( هكذا )كاف( بمد األلف وسكون الفاء، وسُتالِحظ أن الفاء ساكنة يف 

حالتي الوصل والوقف. ومثل ذلك يقال عن احلرف )ع( واحلرف )ص(.
فامذا يسمى هذا النوع من املد؟ وملاذا سمي هبذا االسم؟ وما أبرز أحكامه؟

هذا ما سيتم بيانه فيام يأيت:  

)١( �سورة مرمي, الآيتان ١-2.

أأتوقع بعد درأسستي لهذأ ألدرسس أأن:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa



52

ا م�سبًعا باتفاق القراء. )١( �سمي بالالزم للزوم �سببه - وهو ال�سكون - حالتي الو�سل والوقف, اأو للزوم مده و�ساًل ووقًفا مدًّ

تعريف ألمــد ألالزمتعريف ألمــد ألالزم

أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل)1(.

  القسم األول: املد الالزم الكلمي.
  القسم الثاين: املد الالزم احلريف.

ن�ساطن�ساط
1

   وفق مادرست يف الدروس السابقة:
   يسمى السكون غري األصيل: السكون ............................................................
   والفرق بينهام: .....................................................................................
...............................................................................................

أقسامه أقسامه 

حكمه حكمه 

لزوم املد.

مقداره مقداره 

يمد بمقدار ست حركات.
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22
الأمـثـلـةالأمـثـلـة

ن�ساطن�ساط
2

أوزع األمثلة اآلتية يف أماكنها من اجلدول حسب عالقتها:

املد الالزم احلريفاملد الالزم الكلمي

مة �سليمان اجلمزوري: قال الَعلَّ
����اًل َوَوْق�����ًف�����ا َب���ْع���َد َم�����دٍّ ُط����وِّل َو�����سْ
َوِت�����ْل�����َك ِك����ْل����ِم����يٌّ َوَح������ْرِف������ي َم���َع���ْه
����ُل)1( َف�������ِه�������ِذِه اأَْرَب���������َع���������ٌة ُت����ف���������سَّ

�����ال َ اأُ������سِّ ����ُك����وُن  ال���������سُّ اإِن  َوَلِزٌم 
ْرَب�����َع�����ْة اأَ َل����َدْي����ِه����ْم  َلِزٍم  ����اُم  اأَْق���������سَ
�����ُل ��������ٌف ُم�����َث�����قَّ ��������فَّ ِك������الُه������َم������ا ُمَ

)١( حتفة الأطفال )٥(.

المــثال

)   (

)  ٱ(

ُنالحظ يف هذا املثال أن حرف املد هو األلف، وسبب املد 
ا  هو السكون، وكالمها جاءا يف كلمة واحدة، ولذا سمي مدًّ
هذا  يف  املد  جاء  وقد  حركات،  ست  بمقدار  فيمد  الزًما، 

املثال يف كلمة.

ُنالحظ يف هذا املثال أن حرف املد هو األلف يف حرف الالم، 
وسبب املد هو السكون، وكالمها جاءا يف كلمة واحدة، ولذا 
ا الزًما، فيمد بمقدار ست حركات، وقد جاء املد  سمي مدًّ

يف هذا املثال يف حرف.

1

2

التوضيحم

)                                                           ()                                             ()                                                                                                                                                ( )                                                                               (
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يًا:
ثان

اًل:
�أو

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبًقا املد الالزم:
.    ) (    ١

.     ) (   2

.     ) (   3

التطبيق عىل اآليات.
     يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني املد الالزم:

1  قال تعاىل : )  
.)1(   )

2   قال تعاىل : )

.)2( )

املراد باملد الالزم: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل.
أقسامه: ينقسم املد الالزم إىل قسمني:

1  املد الالزم الكلمي.

2  املد الالزم احلريف. 

ُحْكُمه: لزوم املد.
ِمقداره: يمد بمقدار ست حركات.

سمي املد الزًما: للزوم سببه – وهو السكون – حالتي الوصل والوقف، أو 
ا ُمشبًعـا باتفاق القراء. للزوم مده وصاًل ووقًفـا مدًّ

)١( �سورة ال�سعراء, الآيات ١-3.
)2( �سورة النمل, الآية ٨2.

الخال�صةالخال�صة
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22

ف املد الالزم. 11   عرِّ

22   ينقسم املد الالزم إىل قسمني، ما مها؟

33   ما حكم املد الالزم؟ وما مقداره؟

�سبب املد اللزم: 
ال�سبب يف زيادة املد الالزم عن املد الطبيعي: هو وقوع ال�سكون بعد حرف املد يف كلمة واحدة، 

وهو �سكون ثابت ل يتغري و�ساًل ول وقًفا.
وملا كان حرف املد نف�سه �ساكًنا ووقع بعده �سكون، اجتمع �ساكنان، فكان املد كالفا�سل بينهما، اأو 

هو مبثابة التحريك لل�ساكن الأول.
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ف على معنى املد الالزم الكلمي. 11  اأتعرَّ

د كل نوع من اأنواع املد الالزم الكلمي. 22  اأحدِّ

33  اأ�ستخرج الكلمات التي فيها مد لزم كلمي.

44  اأمثِّل للمد الالزم الكلمي.

ْمت يف الدرس املايض أقسام املد الالزم بشكل جممل، وأنه ينقسم إىل قسمني، ومها:  َتعلَّ
 . .....................................    1

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

وموضوع هذا الدرس هو القسم ......................... .

تعريف ألمــد ألالزم ألكلمي تعريف ألمــد ألالزم ألكلمي 

أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف كلمة واحدة)1(.

)١(  �سمي كلميًّا: لجتماع املد مع ال�سكون يف كلمة.

أأتوقع بعد درأسستي لهذأ ألدرسس أأن:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
الأول
الدر�س
الـمد الالزم الكلميالثالث
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33
أنواعه أنواعه 

يتنوع املد الالزم الكلمي إىل نوعني: 
  النوع  األول: مد الزم كلمي مثقل.

د يف كلمة واحدة.  وهو: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل مشدَّ
  النوع  الثاين: مد الزم كلمي خمفف.

وهو: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل خمفف يف كلمة واحدة.

الأمـثـلـةالأمـثـلـة

مة �سليمان اجلمزوري: قال الَعلَّ
َمْع َحْرِف َمدٍّ َفْهَو ِكْلِميٌّ َوَقْع)١( ُكوٌن اْجَتَمْع   َفاإِْن ِبِكْلَمٍة �ُسُ

)١( حتفة الأطفال )٥(.

نــوع املــد م

مد الزم كلمي 
مثقل

مد الزم كلمي 
خمفف

1

2

)   (

)                                       (

التوضـيحاملــثــال

املد وهو األلف  املثال أن حرف  ُنالحظ يف هذا 
جاء بعده حرف مشدد )مدغم( يف كلمة واحدة، 
ا مثقاًل، وُحكمه لزوم  ا الزًما كلميًّ ولذا سمي مدًّ

املد ست حركات.

املد وهو األلف  املثال أن حرف  ُنالحظ يف هذا 
كلمة  يف  مدغم(  )غري  خمفف  حرف  بعده  جاء 
خمفًفا،  ا  كلميًّ الزًما  ا  مدًّ سمي  ولذا  واحدة، 

وُحكمه لزوم املد ست حركات.
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ن�ساطن�ساط
1

قال تعاىل: )

.)1(  )  
أستخرج من اآلية الكريمة السابقة الكلامت التي فيها مد الزم كلمي، وأبنيِّ نوعه، وحكم املد، ومقداره، وسببه.

ن�ساطن�ساط
2

اآلتية بوضع عالمة )✓( يف  الكلامت  فيها مد الزم كلمي من  التي  الكلامت  د  أحدِّ
املكان املناسب.

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبًقا املد الالزم الكلمي: 

اًل:
�أو

سبب املدمقدار  املدحكم  املدنوع  املد الكلمة م
1

2

﴾          ﴿﴾                   ﴿﴾              ﴿﴾          ﴿﴾             ﴿ ﴾         ﴿

)١( �سورة املجادلة, الآية 22.
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33
.  )   (     ١

.) (    2

.) (    3

التطبيق عىل اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني املد الالزم الكلمي:

قال تعاىل: )  

تعريف املد الالزم الكلمي: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف كلمة واحدة.
أنواعه: يتنوع املد الالزم الكلمي إىل نوعني: 

1  مد الزم كلمي مثقل: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل مشدد يف كلمة واحدة.

2  مد الزم كلمي خمفف: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل خمفف يف كلمة واحدة.

ا الزًما كلميًّا: الجتامع املد مع السكون يف كلمة. سمي مدًّ

ف املد الالزم الكلمي.  11   عرِّ

22   أكمل ما ييل:

ينقسم املد الالزم الكلمي إىل مد الزم كلمي ................... وهو أن يأيت بعد حرف املد ......... 
مشدد يف كلمة ............ ومد الزم كلمي ................ وهو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل 

...........يف .............. واحدة. 

يًا:
ثان

الخال�صةالخال�صة

)١( �سورة الأنعام, الآية ٨٠ .

. )1(  
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33   اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، ثم استخرج املد الالزم الكلمي وبنيِّ نوعه:

األمثلة

)ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ(  
 (

    )  

) (

نوعهاملد الالزم الكلمي

املد اللزم املتطرف:
 ) ُيوَقُف على املد الالزم الكلمي املتطِرف: بال�سكون مع الت�سديد والغنة يف مثل:)  

(  و مما كان اآخره نوًنا اأو ميًما، وبدون غنة يف غريهما، مثل:)
( مع مدهما �ست حركات.   (

وهو واإن عر�س له ال�سكون من اأجل الوقف اإل اأن الالزم اأقوى، فُيلَغى الأ�سعف وهو العار�س 
لل�سكون، وُيعمل بالأقوى وهو الالزم.
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44

ف على معنى املد الالزم احلرف�ي. 11  اأتعرَّ

د كل نوع من اأنواع املد الالزم احلرف�ي. 22  اأحدِّ

33  اأ�ستخرج احلروف التي فيها مد لزم حرف�ي.

44  اأمثِّل للمد الالزم احلرف�ي.

الدر�س
الأول
الدر�س
الـمد الالزم احلريفالرابع

تعريف ألمــد ألالزم ألحرفي تعريف ألمــد ألالزم ألحرفي 

) ١(   �سمي حرفيًّا: لجتماع املد مع ال�سكون يف حرف.

كان الكالم يف الدرس املايض عن القسم األول من أقسام املد الالزم، وهو املد الالزم .........،  
ويف هذا الدرس سيكون الكالم عن القسم الثاين، وهو املد الالزم.................................. 

هو: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف هجاؤه عىل ثالثة أحرف)1(. 

أقسامه أقسامه 

ينقسم املد الالزم احلريف  إىل نوعني: 
  النوع  األول: مد الزم حريف مثقل.

وهو: أن يأيت بعد حرف املّد سكون أصيل يف حرف من حروف اهلجاء برشط أن يكون فيه التشديد.

أأتوقع بعد درأسستي لهذأ ألدرسس أأن:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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  النوع  الثاين: مد الزم حريف خمفف.
وهو: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف من حروف اهلجاء خالًيا من التشديد.

الأمـثـلـةالأمـثـلـة

مة �سليمان اجلمزوري: قال الَعلَّ

ُوِج�������������َدا ����������������������ُروِف  احْلُ ُث���������الِث���������يِّ  يف  اأَْو 

اأُْدِغ������������َم������������ا  اإْن  ��������ٌل  ُم��������َث��������قَّ ِك��������الُه��������َم��������ا 

�����َوْر ال�����������سُّ َل  اأَوَّ ال�������َح�������ْرِف�������يُّ  ��������������������الِزُم  َوالَّ

َي���ْج���َم���ُع���َه���ا ُح���������ُروُف: »َك������ْم َع�������َس���ْل َن���َق�������ْس«

���������َط���������ُه َف����������َح����������ْرِف����������يٌّ َب�����������َدا َوامل������������������دُّ َو����������سْ

ُي�������ْدَغ�������َم�������ا َلْ  اإَذا  ُك�������������لٌّ  �����������ٌف  �����������فَّ ُمَ

������ْر اْن������َح�������������سَ َث����������َم����������اٍن  َويف  ُوُج��������������������������وُدُه، 
)1(

اأخ�����������سّ ������وُل  َوال������طُّ َوْج������َه������ْيِ  ُذو  وَع��������ْيُ 

نــوع املــد م

مد الزم حريف
مثقل

مد الزم حريف 
خمفف

1

2

التوضـيحاملــثــال

ُنالِحظ يف هذا املثال أن حرف املد وهو األلف يف 
احلرف )الم(، جاء بعده حرف مدغم فيام بعده 
وهو امليم املدغمة يف امليم التي بعدها، ولذا سمي 
ا مثقاًل، وُحكمه لزوم املد ست  ا الزًما حرفيًّ مدًّ

حركات.

ُنالِحظ يف هذا املثال أن حرف املد وهو الياء يف 
احلرف )ميم(، جاء بعده حرف ساكن غري مدغم 
ا  ا الزًما حرفيًّ فيام بعده وهو امليم، ولذا سمي مدًّ

خمفًفا، وُحكمه لزوم املد ست حركات.

) (

) (

)١(  حتفة الأطفال.
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44
أستخرج من الكلامت اآلتية احلروف التي فيها مد الزم حريف، وأبنيِّ نوع املد، وحكمه، 

ومقداره، وسببه:
   )   (         )   (      )    (

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبًقا املد الالزم احلريف: 
.    )   (   ١

.    )  (   2

التطبيق عىل اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني املد الالزم احلريف:
. )1(         ) قال تعاىل : )  

اًل:
�أو

يًا:
ثان

ن�ساطن�ساط
1

سبب املدمقدار املدحكم  املدنوع  املدحرف  املداحلرف م

خمففاأللفكاف1
2
3

4

5

6
7

) ١( �سورة مرمي, الآيتان ١-2.
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ف املد الالزم احلريف.  11   عرِّ

22   ضع العناوين اآلتية أمام املعنى الذي يدل عليها:

)مد الزم حريف مثقل، مد الزم حريف خمفف، املد الالزم احلريف(

املراد باملد الالزم احلريف: هو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف هجاؤه عىل 
ثالثة أحرف.

أقسامه: ينقسم املد الالزم احلريف إىل نوعني: 
1  مد الزم حريف مثقل: وهو احلرف الذي يدغم آخر هجائه فيام بعده.

2  مد الزم حريف خمفف: وهو احلرف الذي ال يدغم آخر هجائه فيام بعده.

املد الالزم احلريف متعلق باحلروف املقطعة التي ابتدأ اهلُل عز وجل هبا بعض السور مما 
هجاؤه عىل ثالثة أحرف، أوسطها حرف مدٍّ، وبعده ساكن إما مدغم فيام بعده فهذا 
ى  خمفًفا، وكلها ُيلزم  ى مثقاًل، وإما ساكن خمفف – أي غري مدغم – فهذا  ُيسمَّ ُيسمَّ

املد ست حركات.

أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف هجاؤه عىل ثالثة أحرف.

أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف من حروف اهلجاء برشط 
أن يكون فيه التشديد.

أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف من حروف اهلجاء خالًيا 
من التشديد.

املعنى العنوان

الخال�صةالخال�صة
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44
33   اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، ثم استخرج املد الالزم احلريف وبنيِّ نوعه:

  )  (

  ) (

  ) (

 )   (

نوعهاملد الالزم احلريف

اأحوال حروف الهجاء يف اأوائل ال�سور:
عدد حروف الهجاء الواقعة يف فواحت ال�سور اأربعة ع�سر حرًفا، جمعها بع�سهم يف قوله: )طرق 
�سحريا من قطعك(، وهي ل تخرج عن حالت  وبع�سهم جمعها: )�سله  الن�سيحة(،  �سمعك 

ثالث:
ّد لأنه مكون من ثالثة  (، ول ُيَ ( و )   دُّ اأ�ساًل: وهو الألف يف اأول ) 1 ما ل ُيَ

اأحرف اأو�سطها حمرك.
ا طبيعيًّا: وهي احلروف اخلم�سة )حي طهر( وهو لي�س من قبيل املد الالزم؛  دُّ مدًّ 2 ما ُيَ

لعدم وقوع �ساكن اأ�سلي بعد حرف املد.
ا لزًما: وهي ثمانية اأحرف، جمموعة يف جملة: )كم ع�سل نق�س( اأو )�سنق�س  دُّ مدًّ 3 ما ُيَ

علمك(، فهذه متد �ست حركات ما عدا حرف العي فيجوز فيه: الق�سر والتو�سط واملد.

األمثلة
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11  اأذكر معنى املد و�سببه ور�سمه.

د كل نوع من اأنواع املد. 22  اأحدِّ

33  اأميِّز موا�سع املد.

44  اأمثِّل لكل نوع من اأنواع املد.

55  اأقارن بي اأنواع املد.

الدر�س
الدر�سالأول
در�س تطبيقي �شامل لأنواع املدوداخلام�س

أقرأ اآليات اآلتية مطبًقا أحكام املد تطبيًقا صحيًحا مع تدوين ذلك يف اجلدول:

( تعاىل:   قال 

أأتوقع بعد درأسستي لهذأ ألدرسس أأن:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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55

.)1(  ) 

الـحكم

املد بمقدار حركتني

الـمثال

 )    (
السبب

عدم وجود سبب املد الفرعي من مهز أو سكون

)١( �سورة املجادلة, الآيات ٨-2١.
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الـحكم السببالـمثال
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55

املد لغة: الزيادة.
اصطالًحا: إطالة الصوت بأحد حروف املد أو بأحد حريف اللني.

الـمد

أقسام املدحروفه

يتوقف عىل  الذي  املد  فرعي: هو 
احلروف  ذوات  وتقوم  سبب 

بدونه،  وأسبابه:

ذات  يقوم  ال  ما  هو  طبيعي: 
عىل  يتوقف  وال  به  إال  احلرف 

سبب.

حروف املد:
1- األلف مثل :     ٱ            .

2- الواو الساكنة بعد ضم مثل:          
   ٻ                   .

3- الياء الساكنة بعد كرس مثل:
   ٿ                  .

ثابت وقًفا 
يمد حركتني

ثابت وصاًل ووقًفا
يمد حركتني

السكون اهلمز

العارض للسكون
يمد2-4-6حركات

الالزم
يمد 6حركات

اجلائز املنفصل
يمد  4 حركات

الواجب املتصل
يمد 4 حركات

   ) (

   ) (

   ) (
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أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

الدر�س
التفخيم والرتقيقالأول

يتعاون كل طالب مع أحد زمالئه يف استخراج ثالث فوائد مهمة من هذه القصة:

............................................................................................    ١

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

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

ف على معنى التفخيم والرتقيق. 11  اأََتعرَّ

22  اأَُميِّز موا�سع التفخيم والرتقيق.

33  اأَُمثِّل للمفخم واملرقق بكلمات من القراآن الكرمي.

اء يف إذاعة القرآن الكريم وهو يقرأ سورة  استمع الطالب معاذ وهو يف طريقه إىل املدرسةـ  ألحد الُقرَّ
 ،) عبس وسورة الربوج، وشدَّ انتباهه بعض الكلامت يف قراءته لقوله تعاىل: ) 
( ، فلام وصل إىل املدرسة سأل عنها معلَم مادة التجويد،  فأجابه املعلُم  وقوله تعاىل: )  
قيق، ومها موجودتان يف قراءة القرآن الكريم،  يان: التَّفخيم والتَّ قائال: هاتان ظاهرتان يف الصوت ُتسمَّ
ُحهاَم لك ولزمالئك أكثر يف هذا  ُنهاَم وُنَوضِّ ويف كالمنا املعتاد، والناس يتفاوتون يف تطبيقهام، وسوف ُنَبيِّ
الدرس ـ إن شاء اهلل ـ فانتبهوا معنا، وشكر املعلُم طالَبه عىل ِدقة مالحظته، وحرِصه عىل السؤال عام 

أشكل عليه.

الدر�س
ال�ساد�س
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تعريف  ألترقيقتعريف  ألترقيق

تعريف ألتفخيمتعريف ألتفخيم

ُنُحوٌل َيْعَتِي احلرَف فال يمتلئ الفُم بَِصَداه .

ُأقارن بني تعريف التفخيم والتقيق حسب اجلدول اآليت: ن�شاطن�شاط
1

ِسَمٌن َيْعَتِي احلرَف فيمتلئ الفُم بَِصَداه.

العنصر

التفخيم

التقيق

أوجه االختالفأوجه االتفاق

66
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ُأصنِّف الكلامت اآلتية بناًء عىل حرف الرتقيق والتفخيم الوارد فيها، حسب اجلدول اآليت: 
ن�شاطن�شاط

2

ـم ــقالـمـَفـخَّ الـمـرقَّ

الأمـثـلـةالأمـثـلـة

املثـــــال م

1

2

3

4

التفخيم

الرتقيق

التوضـيححقــــه

امن، والزم  نالحظ يف املثالني األول والثاين أهنام ُمَفخَّ
فيصطدم  األعىل  إىل  الصوت  ضغط  يتجه  أن  ذلك: 
رنيًنا  حمدًثا  عنها  الصوُت  فريتد  بة  املحدَّ احلنك  بُِقبَّة 
ه،  ي إىل سمن احلرف وُرُبوِّ الفَم بصداه؛ مما يؤدِّ يمأل 

دى بالتفخيم. ى العلامء هذا الصَّ وسمَّ
فنجدمها  والرابع  الثالث  األخريين  املثالني  يف  وأما 
ِد الصوت إىل أعىل، ومل يمتلئ الفُم  مرققني لعدم َتَصعُّ

ى إىل ُنُحول احلرف. بصداه، مما أدَّ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ
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وِدي: َمنُّ مة اإبراهيم ال�سَّ قال ال�سيخ الَعلَّ
ْم �سيََّما يف املُطَبِق )1 ( َوالُعْلَو َفخِّ ِق   ُحُروَف ال�سِتَفاِل َحْتما رقِّ

) 1(  آللئ البيان يف جتويد القرآن )77(.
) 2(  سورة احلج: اآليات 3-1.

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبًقا التفخيم والتقيق:
   ١

2

3

٤

التطبيق عىل اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني ما حيتاج إىل تفخيم أو ترقيق:

( قال تعاىل : 

.)2(  )

ْفِخيِم : ِسَمٌن َيْعَتِي احلرَف فَيْمَتلئ الفُم بَِصَداه.الخال�صةالخال�صة املَراُد بالتَّ
ِقيِق : ُنُحوٌل َيْعَتِي احلرَف َفال يَمَتلئ الفُم بَِصَداه. ْ املَراُد بالتَّ

2

3

اًل:
�أو

يًا:
ثان

66
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) 1(  سورة األحزاب: اآليات 68-63 .

22   اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهًرا، مطبًقا التفخيم والرتقيق:

قال تعاىل :)

.)1(  
33   استخرج من اآليات الكريمة السابقة ثالث كلامت فيها حرف تفخيم، وثالث كلامت فيها

حرف ترقيق.

�أ  الكلامت املفخمة:

............................. 3  ........................... 2  ........................ 1

ب  الكلامت املرققة:

............................. 3  ........................... 2  ........................ 1

طريقة التفخيم:
عند �لنطق باحلرف �مل�صتعلي يتجه �صغُط �ل�صوت �إىل �لأعلى في�صطدم بُقبَّة �حلنك، وحيث �إنها 

ه،  بة فريتدُّ �ل�صوت عنها، وله �صدى )رنني( ميلأ �لفم، مما ُيوؤدِّي �إىل �ِصَمِن �حلرف وُرُبوِّ حمدَّ

ى �لعلماء هذ� �ل�صدى بالتفخيم. �صمَّ

فحق �حلرف �مل�صتعلي: �جتاه �صغط �ل�صوت عند �لنطق به �إىل �حلنك �لأعلى.

وم�صتحقه )�لذي يرتتب على �حلق(: �لتفخيم. 

11   ما تعريف التفخيم والرتقيق؟
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الدر�س
التفخيم والرتقيق يف الألفالأول

ُف على حكم الألف تفخيًما وترقيًقا. 11  اأََتَعرَّ

22  اأَُميِّز الألف املفخمة من الألف املرققة.

من  بكلمات  املرققة  والألف  املفخمة  لالألف  اأَُمثِّل    33

القراآن الكرمي.

ماذا ُيالحظ عىل األلف؟
                       ..................................................................................................

َيتأمل الطالب الكلمتني اآلتيتني:

أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

٧٧
الدر�س
ال�سابع
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التفخيم والتقيق َيْلحق بعَض احلروف العربية دون بعض، وهذه األحرف هي: 
األلف.  

الالم من لفظ اجلاللة خاصة.  
الراء.  

ترقيق ألألف وتفخيمهاترقيق ألألف وتفخيمها

ال ُتوَصف األلف بتفخيٍم وال بتقيٍق، بل َتْتَبُع األلُف احلرَف الذي قبلها ترقيًقا وتفخياًم.

الأمـثـلـةالأمـثـلـة

ُم تارًة أخرى احلروف التي ترقق تارًة وتفخَّ

املثـــــال التوضـيحالــحـكمم

التفخيم

فيها  َمْت  ُفخِّ األوىل  الثالثة  األمثلة  أن  هنا  ُنالحظ 
)الصاد،  وهي:  مفخمة،  حروف  قبلها  ما  ألن  األلف؛ 

الظاء، اخلاء(.

وأما األمثلة الثالثة األخرية فاأللف فيها مرققة؛ ألن ما 
قبلها حروف مرققة، وهي: )العني، امليم، الباء(.

كان  ولو  احلروف  من  بعدها  ما  األلف  يف  يؤثر  وال 
مفخاًم؛  ألن األثر ناجم عن احلروف التي تسبقها فقط.

التقيق

1

2

3

4

5

6

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ
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أَميِّز األلف املفخمة من األلف املرققة بالنظر إىل احلرف الذي قبلها، حسب اجلدول اآليت:

قة يف اجلدول اآليت:  مة من األلف املرقَّ أميِّز األلف املفخَّ

ن�شاطن�شاط
1

ن�شاطن�شاط
2

السببحالته من حيث التفخيم أو التقيقاملثال

احلرف الذي قبل األلفالـمثال
حالة األلف من حيث التفخيم والتقيق

مرققةمفخمة

٧٧
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) 1(   آللئ البيان يف جتويد القرآن )78(.
) 2(  سورة األنبياء: اآليات 27-25.

وِدي: َمنُّ مة اإبراهيم ال�سَّ قال ال�سيخ الَعلَّ

َما َقْبلََها َوالَعْك�ُس يف الَغنِّ اأُِلْف)١ ( ِل َوَتْتَبُع الأَِلفْ   ْوُم َكالَو�سْ َوالرَّ

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبًقا التفخيم والتقيق يف األلف:
  ١

2

3

٤

التطبيق عىل اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني التفخيم يف األلف التي حتتاج إىل تفخيم، والتقيق يف األلف التي 
حتتاج إىل ترقيق:

 ( تعاىل:  قال 

.)2(     )

١

2

3

اًل:
�أو

يًا:
ثان
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11   ما حكم األلف ترقيًقا وتفخياًم؟

22   صّنف األمثلة اآلتية يف مكاهنا من اجلدول حسب عالقتها:

الخال�صةالخال�صة
ُم َتارًة ُأْخَرى: ُق َتارًة َوُتَفخَّ  احلروف التي ُتَرقَّ

التفخيم والتقيق َيلحق بعَض احلروف العربية دون بعض، وهذه األحرف هي: 
   األلف.

   الالم من لفظ اجلاللة خاصة.
   الراء.

ترقيق األلف وتفخيمها:
ال توصف األلف بتفخيم وال بتقيق، بل تتبع األلُف احلرف الذي قبلها ترقيًقا وتفخياًم.

أمثلة عىل األلف املرققة أمثلة عىل األلف املفخمة

٧٧
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ب  أمثلة عىل األلف املفخمة:

............................. 3  ........................... 2  ........................ 1

ُم�ْسَتَوى َتْفِخيم الألف:
مْت،  نح��و:  تاأخذ الألُف ُحْكَم ما قبلها ترقيًقا وتفخيًما، فاإن كان م���ا قبله��ا ح��رف ا�ستع��الء ُفخِّ
(؛ فاإن الألف  (، ومن ذلك الراء املفخمة قبلها، نحو :)      ( ،  ) (
التي بعد الراء تاأخذ حكم الراء يف التفخيم، وُرتبة تفخيم الألف بح�سب رتبة احلرف الذي قبلها، 

.) َقْت، نحو: )                 ، )      فهي تابعة له، واإن وَقَعِت الألف بعد حرف ا�ستفال ُرقِّ

ن من حفظك أمثلة بكلامت من القرآن الكريم عىل األلف ترقيًقا وتفخياًم. 33   دوِّ

اأ  أمثلة عىل األلف املرققة:

............................. 3  ........................... 2  ........................ 1
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الدر�س
التفخيم والرتقيق يف لم لفظ اجلاللةالأول

ف على حالت التفخيم والرتقيق يف لم لفظ اجلاللة. 11  اأََتَعرَّ

22  اأَُميِّز موا�سع التفخيم والرتقيق يف لم لفظ اجلاللة.

33  اأَُمثِّل حلالت التفخيم والرتقيق يف لم لفظ اجلاللة.

44  اأَُطبِّق التفخيم والرتقيق يف لم لفظ اجلاللة ب�سورة 
      �سحيحة عند القراءة.

َيتأمل الطالب الفرق بني الكلمتني يف النطق:

ماذا ُيالحظ؟
                       ..................................................................................................

ترقيق ألالم  وتفخيمهاترقيق ألالم  وتفخيمها

إذا وقعت بعد فتح أو ضم ، وُتَرقق إذا وقعت بعد كرس أصيل  ُتَغلَّظ الالم من لفظ اجلاللة                    
فُتعاَمُل ُمَعاَملتها.  أو عارض، وُيلحق بالم اجلاللة: الم        

      ژ
       ژ         ژ
      ژ

أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

٨٨
الدر�س
الثامن
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ما الفرق بني الكرس األصيل والعارض؟
..................................................................................................
..................................................................................................

ر  ر فكِّ فكِّ

أستخرج الالم املفخمة والالم املرققة من اآليات اآلتية حسب اجلدول اآليت: ن�شاطن�شاط
1

1   قال تعاىل: ) 

.)1(     )

الأمـثـلـةالأمـثـلـة

املثـــــال التوضـيحالــحـكمم

التفخيم

التفخيم

التقيق

التقيق

تنقسم هذه األمثلة إىل ثالث جمموعات: 
امن،  ُمَفخَّ ومها  والثاين  األول  مثاالن  وفيها  األوىل: 
أحدمها ُسبَِقْت فيه الالم بحرف مفتوح، واآلخر ُسبَِقْت 

فيه الالم بحرف مضموم؛ فكان حقهام التفخيم.
قان، وقد  الثانية: وفيها املثاالن الثالث والرابع ومها ُمَرقَّ
بعد كرس عارض كام  فيهام؛ ألهنا وقعت  الالم  َقْت  ُرقِّ
يف املثال الثالث، وبعد كرس أصيل كام يف املثال الرابع؛ 

فكان حقهام التقيق.
الثالثة: وفيها املثاالن اخلامس والسادس ومها ُمَتغايران 
ِم الضم  َمْت فيه الالم لَِتَقدُّ يف احلكم، فأما اخلامس َفُفخِّ
ُه التفخيم، وأما املثال الســادس فقد  عليها؛ فكان َحقُّ
ُه  ِم الكرس عليها؛ فــكان َحقُّ َقِت فيــه الالم لَِتَقــدُّ ُرقِّ

التقيق.

1

2

3

4

5

6

) 1( سورة النساء: اآلية 131 .

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ

      ژ
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ن�شاطن�شاط
2

َعْن َفْتٍح اأَْو �َسمٍّ َكَعْبُد اهلِل )2( ِم الالَم ِمِن ا�ْسِم اهلِل   َوَفخِّ

2  وقال تعاىل: )
.)1(      )

) 1( سورة يونس: اآلية 10 .
) 2( املقدمة فيام جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه )5(.

أصنِّف األمثلة اآلتية يف مكاهنا من اجلدول حسب عالقتها:

السببالكلمة يف اآلية حركة احلرف الذي 
قبل الالم

حكم احلرف من حيث 
التفخيم أو التقيق

السببالالم املرققةالسببالالم املفخمة

٨٨
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التطبيق عىل اآليات.

التي  الالم  التي حتتاج إىل تفخيم، والتقيق يف  الالم  التفخيم يف  يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني 
حتتاج إىل ترقيق:

قال تعاىل : )

. )1(      ) 

الخال�صةالخال�صة
ترقيق الالم وتفخيمها:

ژ إذا وقعت بعد فتح أو ضم، وُترقق إذا وقعت بعد  ظ الالم من لفظ اجلاللة ژ ُتَغلَّ
ژ فُتعامل معاملتها. كرس أصيل أو عارض وُيلحق بالم اجلاللة: المژ

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبًقا التفخيم أو التقيق يف الالم:
.     )   (    ١

.      )   (    2

.      )     (     3

.   (     ٤

اًل:
�أو

يًا:
ثان

) 1( سورة احلج: اآلية 10-6.
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التطبيق عىل كلامت مفردة.
11   اقرأ اآليات اآلتية جهًرا، مراعًيا النطق بالالم من لفظ اجلاللة ترقيًقا وتفخياًم:

قال تعاىل : )

.)1(      

ن من حفظك أمثلة بكلامت من القرآن الكريم عىل الالم ترقيًقا وتفخًيام: 22   دوِّ

اأ  أمثلة عىل الالم املرققة:

............................. 3  ........................... 2  ........................ 1

ب أمثلة عىل الالم املفخمة:

............................. 3  ........................... 2  ........................ 1

اللم ال�ساكنة واللم املتحركة:
احلكم يف الالم املتحركة يدور بي التفخيم والرتقيق، والأ�سل فيها هو الرتقيق؛ لأنها 
اأما الالم  (، والتفخيم فيها فرع عن الرتقيق،    (  ،)   ( ا�ستفال نحو:  حرف 

ال�ساكنة فيدور احلكم فيها بي الإظهار والإدغام.

) 1( سورة اجلن: اآلية 23-19.

٨٨
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الدر�س
اأحوال التفخيم والرتقيق يف الراءالأول

ف على اأحوال التفخيم والرتقيق يف الراء. 11  اأََتَعرَّ

د حالت ترقيق الراء. 22  اأَُحدِّ

33  اأَُميِّز موا�سع ترقيق الراء اأثناء التالوة.

44  اأَ�ستخرج الراء املرققة اأثناء التالوة.

55  اأَُمثِّل للراء املرققة بكلمات من القراآن الكرمي.

تعلمت يف الدروس املاضية  التفخيم والتقيق يف األلف والالم؛ فأجب عام يأيت:

 تفخم األلف يف حالة: ......................................................................
 تفخم الالم يف حالة: ........................................................................
 ترقق األلف يف حالة: .......................................................................
 ترقق الالم يف حالة: .........................................................................

وموضوع هذا الدرس هو تفخيم وترقيق احلرف الثالث وهوالراء وله حاالت كثرية.

ألأ�سل في ألرأءألأ�سل في ألرأء

التقيق والتفخيم يف بعض  التفخيم، والتقيق عارض بسبب موجب، وقد جيتمع  الراء هو  األصل يف 
الكلامت؛ لذا فالراء هلا ثالثة أحوال من حيث التفخيم والتقيق.

أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

الدر�س
التا�سع
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الأمـثـلـةالأمـثـلـة

أحوال الراء من حيث التفخيم والتقيق:
للراء ثالث حاالت من حيث التفخيم والتقيق، وهي عىل النحو اآليت:  

حالة التقيق.

حالة التفخيم.

 جواز التقيق والتفخيم.

أواًل:
مواضع ترقيق الراء

ترقق الراء يف املواضع اآلتية:
إذا كانت مكسورة.   1

إذا كانت ساكنة وقبلها كرسة أصلية، وليس بعدها حرف استعالء.   2

إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غري ُمْسَتْعٍل وقبله مكسور.   3

إذا كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة.   4

التوضـيحالسبـــــباملثـــــال حالة الراء م

1

2

3

4

5

مرققة

متحركة بالكرس األصيل

متحركة بالكرس العارض

ساكنة وقبلها كرس أصيل

ساكنة وقبلها ساكن غري ُمْسَتْعٍل وقبله 
مكسور

ساكنة وقبلها ياء ساكنة

نالحظ هنا أن األمثلة 
الراء  جــاءت  كلهــا 
فيها مرققــة ؛ لوجود 
املوجــب  الســبب 

لتقيقها. 

�أواًل:

ثانًيا:

ثالًثا:

          ژ

          ژ
          ژ

          ژ

          ژ

         ژ    

         ژ    

         ژ    

         ژ    

         ژ    

٩٩
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أستخرج  الراء املرققة من اآليات اآلتية حسب اجلدول:

ن من حفظي أمثلة بكلامت من القرآن الكريم عىل حاالت ترقيق الراء؛ فيام يأيت: أَدوِّ

ن�شاطن�شاط
1

ن�شاطن�شاط
2

م

1

2

3

4

املثال احلالة

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة.

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن غري ُمْسَتْعٍل وقبله مكسور.

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كرسة أصلية، وليس بعدها 
حرف استعالء.

إذا كانت الراء مكسورة.

السببحركة احلرف الذي قبلهاحلرف املرققالكلمة يف اآلية
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قال احلافظ ابن اجلزري رحمه اهلل:
����َرْت  ُك���������سِ َم������ا  َذا  اإِ اَء  ال�����������رَّ ������������ِق  َوَرقِّ
ا�ْسِتْعال َح��ْرِف  َقْبِل  ِم��ْن  َتُكْن  َلْ  اإِْن 

��ِر َح���ي���ُث ���َس��َك��َن��ْت  َك������َذاَك َب���ْع���َد اْل��َك�����سْ
���ال)1( اأَ����سْ َل��ي�����َس��ْت  َك��اَن��ِت ال��َك�����ْس��َرُة  اأَْو 

) 1(  املقدمة فيام جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه )5(.
) 2(  سورة احلج: اآليات 50-47.

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

التطبيق عىل اآليات.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبًقا التقيق يف الراء:
.     (    ١

.       (    2

. (     3

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني التقيق يف الراء:

قال تعاىل : )

.)2(  )

اًل:
�أو

يًا:
ثان

٩٩
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الخال�صةالخال�صة
األصل يف الراء:

األصل يف الراء هو التفخيم، والتقيق عارض بسبب موجب، وقد جيتمع التقيق 
والتفخيم يف بعض الكلامت؛ لذا فالراء هلا ثالثة أحوال من حيث التفخيم والتقيق.

أحوال الراء من حيث التفخيم والتقيق:
للراء ثالث حاالت من حيث التفخيم والتقيق، وهي عىل النحو اآليت:  

أواًل: حالة التقيق.
ثانًيا: حالة التفخيم.

ثالًثا: جواز التقيق و التفخيم.
 مواضع ترقيق الراء:

ترقق الراء يف املواضع اآلتية:
إذا كانت مكسورة.   1

إذا كانت ساكنة وقبلها كرسة أصلية، وليس بعدها حرف استعالء.   2

إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غري ُمْسَتْعٍل وقبله مكسور.   3

إذا كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة.   4
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11   اذكر أحوال الراء من حيث التفخيم والتقيق.

22   بنيِّ سبب ترقيق الراء يف األمثلة اآلتية، وانطقها نطًقا صحيًحا:

مما ُيلحق مبوا�سع ترقيق الراء:
 الراء املمالة يف مو�سع واحد عند حف�س عن عا�سم، وذلك يف قوله تعاىل:

.)1(   (

السبباألمثلة م

1

2

3

4

) 1(  سورة هود: اآلية 41.

(

٩٩




