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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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التفخيم يف الراء

د حالت تفخيم الراء. 11  اأَُحدِّ

22  اأَُميِّز موا�سع تفخيم الراء اأثناء التالوة.

33  اأَ�ستخرج الراء املفخمة اأثناء التالوة.

44  اأَُمثِّل للراء املفخمة بكلمات من القراآن الكرمي.

11  ما األصل يف الراء، هل هو التفخيم أم الرتقيق؟

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

22  متى يرقق حرف الراء؟

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

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

تمهيد تمهيد 

أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

الدر�س
الأول



97

ثانًيا:
مواضع تفخيم الراء

م الراء يف املواضع اآلتية: ُتَفخَّ
إذا كانت مفتوحة أو مضمومة.   1

إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح أو مضموم.   2

إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور، وبعدها حرف استعالء غري مكسور يف الكلمة نفسها.   3

إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غري الياء وقبله مفتوح أو مضموم.   4

الأمـثـلـةالأمـثـلـة

11

التوضـيحالسبـــــباملثـــــال م

1

2

3

4

5

6

7

متحركة بالفتح

متحركة بالضم

ساكنة وقبلها مفتوح

ساكنة وقبلها مضموم

ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح

ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم

ساكنة وقبلها مكسور، وبعدها حرف استعالء 
غري مكسور

الحظ يف هــذه األمثلة 
فيها  الــراء  أن  كلهـــا 
مفخمة والسبب يف كل 
مثال خيتلف عن اآلخر، 
وأهنا وإن ســكنت إال 
أن احلــرف الذي قبلها 
أو قبل الذي قبلها يؤثر 
فيهــا، وكــذا حروف 

االستعالء. 

          ژ

          ژ
          ژ

          ژ
          ژ

          ژ

          ژ

         ژ    

         ژ    

         ژ    

         ژ    

         ژ    

         ژ    

         ژ    
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السببحركة احلرف الذي قبلهاحلرف املفخمالكلمة يف اآلية

ن�شاطن�شاط
2

ن�شاطن�شاط
1

  ( تعاىل:  قال 

.)1(  )

أستخرج الراء املفخمة من اآليات  اآلتية حسب اجلدول:

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

م

1

2

3

4

املثال احلالة

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مضموم.

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن غري الياء وقبله فتحة.

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور، وبعدها حرف 
استعالء غري مكسور.

إذا كانت الراء مفتوحة.

) 1( سورة النساء: اآلية 136.
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قال احلافظ ابن اجلزري رحمه اهلل:
����َرْت ُك���������سِ َم�����ا  اإَِذا  اَء  ال����������رَّ �����������َق  َوَرقِّ
ا�ْسِتْعال َح��ْرِف  َقْبِل  ِمْن  َتُكْن  َلْ  اإِْن 

َك�����َذاَك َب��ْع��َد اْل��َك�����ْس��ِر َح��ي��ُث ���َس��َك��َن��ْت 
)1( ��ال  ���سْ اأَ َلْي�َسْت  اْلَك�ْسَرُة  َك��اَن��ِت  اأَْو 

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

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

.     )   (    ٢

.    )   (     ٣

.    )   (     4

.     )   (     5

.     )   (     ٦

.     )   (    7

التطبيق عىل اآليات.

11

)1(  املقدمة فيام جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه  )5(.
)2( سورة مريم: اآليات 82-77.

اًل:
�أو

يًا:
ثان

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني التفخيم يف الراء:
( تعاىل:  قال 

.)2(   )
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إذا كانت  ا حتت كلمة خطأ  العبارة صحيحة، أو خطًّ إذا كانت  ا حتت كلمة صواب  11   ضع خطًّ

العبارة غري صحيحة فيام يأيت:

أحوال تفخيم الراء:الخال�صةالخال�صة
تفخم الراء يف املواضع اآلتية:

التفخيم  ِسَمٌن يعرتي احلرف فيمتلئ الفم بصداه.

أو  فتحة  وقبلها  ساكنة  كانت  إذا  الراء:  ترقيق  حاالت  من 
ضمة.

تفخم الالم من لفظ اجلاللة ) اهلل ( إذا وقعت بعد كرس أصيل 
أو عارض.

ال توصف األلف بتفخيم وال برتقيق بل تتبع األلف احلرف 
الذي قبلها ترقيًقا وتفخيًمـا. 

من حاالت تفخيم الراء: إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غري 
ُمْسَتْعٍل وقبله مكسور.

الرتقيق ِسَمٌن يعرتي احلرف فال يمتلئ الفم بصداه.

صواب

صواب

صواب

صواب

صواب

صواب

خطأ

خطأ

خطأ

خطأ

خطأ

خطأ

أ

ب

ج

د

هـ

و

إذا كانت مفتوحة أو مضمومة.   1

إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح أو مضموم.    2

إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور، وبعدها حرف استعالء غري مكسور يف الكلمة نفسها.   3

إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غري الياء وقبله مفتوح أو مضموم.   4
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33    اقرأ  اآليات الكريمة اآلتية جهًرا، ثم استخرج الراء املفخمة مبيًنا سبب تفخيمها:

   ( قــال تعاىل: 

.)1(  )   

تنبيه:
مَّ ما قبلها نحو: )   ، اأو  اإذا كانت الراء مك�سورة متطرفة موقوًفا عليها، و�سُ
ل عليه  (  فقد قيل برتقيقها، واملعوَّ فتح نحو: )ڄ(  ، اأو �سكن نحو: ) 

عند جماهري اأئمة الأداء التفخيم، وهو املقروء به.

11
22  َبيِّ سبب تفخيم الراء يف األمثلة اآلتية، وانطقها نطًقا صحيًحا:

األمثلة

األمثلة

السبب

السبب

م

م

1

2

3

1
2
3

4

) 1( سورة السجدة: اآليات 30-27.
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جواز التفخيم والرتقيق يف الراء

ف على حالت جواز التفخيم والرتقيق يف الراء. 11  اأََتَعرَّ

22  اأَُميِّز موا�سع جواز التفخيم والرتقيق يف الراء اأثناء التالوة.

33 اأَُطبِّق التفخيم والرتقيق يف الراء ب�سورة �سحيحة عند التالوة.

استمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية: 

  ( تعاىل:  قال    1
. )1(                                                                                                                  

2  قال تعاىل: )

. )2(       ) 
3  قال تعاىل: )  

. )3(    )
ژ. ژ و ژ ژ و ژ استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف َيْنطق الراء يف كلمة ژ

ماذا ستكتشف؟
 ستكتشف: أن الراء يف الكلامت السابقة حتتمل وجهني اثنني يف الرتقيق والتفخيم.

ژ ُقِرَئْت عىل وجه واحد من حيث الرتقيق والتفخيم. ژ و ژ ژ و ژ  أن الراء يف كلمة ژ 

) 1( سورة الشعراء: اآلية 63.
) 2( سورة يوسف: اآلية 21.

) 3( سورة سبأ: اآلية 12.
             

أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

         ژ    

الدر�س
الثاين
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ثالًثا:

جواز التفخيم والرتقيق يف الراء

جيوز التفخيم والرتقيق يف املواضع اآلتية:
إذا كانت ساكنة، وقبلها مكسور، وبعدها حرف استعالء مكسور.   1

إذا كانت ساكنة، وقبلها حرف استعالء ساكن، وقبله مكسور.   2

الأمـثـلـةالأمـثـلـة

22

السبـــباملثـــــال التوضـيحم

1

2

3

ساكنة وقبلها مكسور وبعدها 
حرف استعالء مكسور.

فيها  جاز  األمثلة  أن  هنا  نشاهد 
الرتقيق والتفخيم عىل حد سواء إال 

أن احلكم بالوجهني لكلمة:
    جاء يف حالة الوصل فقط، 

و  وأما كلمتا:   
ورجح  أيًضا،  الوجهان  ففيهام   
وجه  لألوىل  اجلزري  ابن  اإلمام 
الرتقيق  وجه  ولألخرى  التفخيم، 

مراعاة للوصل يف كٍل.

ساكنة وقبلها حرف استعالء 
ساكن وقبله مكسور

ساكنة وقبلها حرف استعالء 
ساكن وقبله مكسور

         ژ    

         ژ    
         ژ             ژ             ژ    

         ژ    

            ژ

            ژ      

            ژ            ژ                  ژ      

            ژ
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أضع عالمة )✓( يف احلقل املناسب حلال الراء مع التمثيل بمثال واحد حسب اجلدول 
اآليت:

مثالهأحوال الراء الراء 
مفخمة

جواز الرتقيق 
والتفخيم

الراء
 مرققة

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مكسور  وقبلها  ساكنة  الراء  كانت  إذا 
وبعدها حرف استعالء مكسور. 

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

إذا كانت الراء ساكنة، وقبلها حرف 
استعالء ساكن، وقبله مكسور.

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن 
غري الياء وقبله فتحة أو ضمة.

إذا كانت الراء  ساكنة وقبلها كرسة 
وبعدها حرف استعالء غري مكسور.

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن 
غري ُمْسَتْعٍل وقبله مكسور.

إذا كانت الراء متحركة بالكرس.

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها فتحة أو ضمة. 

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ياء 
ساكنة.

إذا كانت الراء متحركة بالفتحة أو بالضمة.

ن�شاطن�شاط
1



105

وِف�����������������������ْرٍق اخِل������الُف ف��ي�����������������������ه ُم�����س��َت��َه��ر 
اأََت����ى ���َر  ِم�������سْ واخُل����ل����ُف يف ال���ِق���ْط���ِر ويف 

���ر  اْن���َك�������سَ َب�����ْع�����َدَه�����ا  ال�����س����ت����ع����الَء  لأنَّ 
َث���َب���َت���ا )1( ����ِل ك����لٍّ  واْخ�����ِت�����رَي َم����ا يف َو�����سْ

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية بالوجهني: التفخيم و الرتقيق يف الراء:
.   (     ١

.          (   ٢

.       (    ٣

التطبيق عىل اآليات.

الكلامت يف  أخرى  تارًة  والرتقيق  تارًة  الراء  يف  التفخيم  مطبقني  اآلتية  اآليات  الطالب   يقرأ 
اآلتية                    :

تعاىل:   )   قال    1
.)2(             

2   قال تعاىل :   )  

. )3(  )
3  قال تعاىل:   )  

. )4(  ) 

22

)1(  السلسبيل الشايف )66(.
)2( سورة الشعراء: اآلية 63.
)3( سورة يوسف: اآلية 21.

)4( سورة سبأ: اآلية 12.

اًل:
�أو

يًا:
ثان

(((
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الخال�صةالخال�صة
جواز التفخيم والرتقيق يف الراء:

جيوز التفخيم والرتقيق يف املواضع اآلتية:
إذا كانت ساكنة، وقبلها مكسور، وبعدها حرف استعالء مكسور.   1

إذا كانت ساكنة، وقبلها حرف استعالء ساكن، وقبله مكسور.    2

11   اذكر حاالت الراء التي جيوز فيها التفخيم والرتقيق.

22   َبيِّ حكم الراء تفخياًم وترقيًقا يف الكلامت القرآنية اآلتية:

ن من حفظك أمثلة بكلامت من القرآن الكريم عىل حاالت الراء اآلتية مبيًنا حكمها:  33   دوِّ

احلالة

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مضموم.

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور، وبعدها حرف 
استعالء مكسور.

إذا كانت  الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة.

إذا كانت الراء مفتوحة.

الراء ساكنة، وقبلها حرف استعالء ساكن،  إذا كانت 
وقبله مكسور.

إذا كانت الراء مكسورة. 

احلكماملثال م

1

2

3

4

5

6
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ا مما يجوز فيها الوجهان،   ذكر الإمام ابن اجلزري يف كتابه الن�سر خم�س كلمات اأي�سً
وهي:

1 )    ب�)هود، واحلجر، وطه، وال�سعراء، والدخان(.

( بالفجر. ( 2

( بالقمر. ( 3

4 )     ب�)ال�سورى، والرحمن، والتكوير(.

( ب�)التوبة(. ( 5

غري اأنه ارت�سى الأوليني احتماًل، وَنَقَل عن بع�س الأئمة جواز الرتقيق يف الباقيات، وذلك كله 
حمتمل، غري اأن الأ�سبه التفخيم، وعليه جماهري اأئمة الأداء، ول خالف يف الرتقيق و�ساًل.

22
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أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

ف على حالت التفخيم والرتقيق. 11  اأََتَعرَّ

22  اأَُميِّز موا�سع التفخيم والرتقيق.

33  اأَُطبِّق التفخيم والرتقيق ب�سورة �سحيحة عند التالوة.

أواًل:

الخالصة

التفخيم: ...................................................................................

الرتقيق: ....................................................................................

خالصة شاملة ألحكام التفخيم والترقيق مع األلف، والالم، والراء
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احلروف التي تفخم تارة وترقق تارة أخرى

الراء
وهلا ثالثة أحوال

الالم
واملقصود : الم لفظ اجلاللة 
م إذا وقعت بعد  )اهلل( فُتَفخَّ
إذا  ق  وُتَرقَّ ضم،  أو  فتح 

وقعت بعد كرس.

األلف
الذي قبلها  وتتبع للحرف 

تفخياًم وترقيًقا.

ثالًثا: جواز الرتقيق والتفخيم:
جيوز التفخيم والتـرقـيق فـي 

املوضعي اآلتيي:
    -1
  -2

ثانًيا: أحوال تفخيم الراء:
تفخم الراء يف املواضع اآلتية:

 -1
 -2

   -3
 -4

أواًل: أحوال ترقيق الراء:
ترقق الراء يف املواضع اآلتية:

   -1
  -2

 -3
 -4

22
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نقرأ اآليات الكريمة ونلحظ أثناء قراءتنا تفخيم ما حيتاج إىل تفخيم وترقيق ما حيتاج إىل ترقيق يف مجيع 
احلروف التى درسناها. 

 ( تعاىل:  قال 

.)1(  )

ثانًيا:

التطبيق الشامل:

) 1( سورة طه: اآلية 115-102.
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اأحكام القلقلة

ف على معنى القلقلة. 11  اأََتَعرَّ

د حروف القلقلة. 22  اأَُعدِّ

33  اأَُميِّز حروف القلقلة اأثناء التالوة.

استمع ألحد القراء وهو يقرأ سورة الفلق: 

قال تعاىل : )
. )1(  )

ماذا ستكتشف؟
ستكتشف أن:

 هناية كل آية يف هذه السورة ينتهي بصوت زائد أو نربة.
 هذا الصوت الزائد مل يلتزم حرًفا معيًنا يف هذه السورة. 

 هذا الصوت يشبه االضطراب يف خمرج احلرف.

) 1( سورة الفلق: اآليات 5-1.

أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

الدر�س
الثالث

33
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ماذا تالحظ؟
الحظت أن هذا الصوت الزائد يسمى يف علم التجويد )القلقلة(.

الحظت أن القلقلة تكون يف بعض احلروف اهلجائية.

معنى ألقلقلةمعنى ألقلقلة

اضطراب املخرج عند النطق باحلرف ساكًنا حتى يسمع له نربة قوية.

أقارن بي تعاريف القلقلة اآلتية مع اختيار أهيا أوضح كام يف اجلدول اآليت: ن�شاطن�شاط
1

تعريف القلقلة

اضطراب املخرج عند النطق باحلرف 
ساكًنا حتى يسمع له نربة قوية.

باحلرف  الصــوت  ســكون  اهتزاز 
املقلقل يف خمرجه ليتميز عن غريه.

النطق  الصــوت عنــد  اضطــراب 
باحلرف ساكًنا حتى يسمع له نربة.

درجة جتليته ملعنى القلقلة السبباالختيار
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33
حروف  ألقلقلةحروف  ألقلقلة

حروفها مخسة جمموعة يف قوهلم )ُقْطُب َجٍد(. 

أكمل احلروف الناقصة كام يف اجلدول اآليت:  ن�شاطن�شاط
2

الأمـثـلـةالأمـثـلـة

م

1

2

3

4

5

احلــرف

 القاف

 الطاء

 الباء

 اجليم

 الدال

التوضـيحالــمثــال

عىل  اشتملت  أهنا  األمثلة  هذه  يف  نلحظ 
القلقلة، حيث وقعت  حرف من حروف 
يف آخر الكلمة، وينتج عن ذلك اضطراب 
قوية،  نربة  له  يسمع  حتى  احلرف  خمرج 
وهذا الصوت هو زائد عن نطق احلرف، 
فقط  الساكن  احلرف  يف  إالَّ  يكون  وال 

متطرًفا أو يف وسط الكلمة.

أ

سز

ك

ش

ل

ص

م

ض

ن

ظ

و هـ

ع

ي

فغ

رذخحثت

         ژ    

         ژ    

         ژ    

         ژ    

         ژ    

            ژ

            ژ

            ژ

            ژ

            ژ
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مة حممد بن اجلزري)1(: قال الَعلَّ
(، َواللِّنُي  َقْلقلٌَة: )ُق�ْط�ُب َج��دٍّ اٌد َوَزاٌي �ِسنُي،   ِفرُيَها: �سَ �سَ

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبًقا أحكام القلقلة يف حال الوقف:
.    )   (    ١

.)   (    ٢

.     )   (    ٣

.       (    4

.   )   (    5

التطبيق عىل اآليات.

القلقلة عىل كل حرف من حروف )قطب جد( الساكنة  يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبِّقني أحكام 
سواء وسط الكلمة أو آخرها:

قال تعاىل : )
. )2( )

)1(   املقدمة فيام جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه )3(.
)2( سورة الربوج: اآليات 7-1.

اًل:
�أو

يًا:
ثان
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33
املراد بالقلقلة: اضطراب املخرج عند النطق باحلرف ساكًنا حتى يسمع له نربة قوية.الخال�صةالخال�صة

حروفها: مخسة جمموعة يف قولك: )ُقْطُب َجٍد(.

11   ما تعريف القلقلة؟ وما عدد حروفها؟

22   اقرأ اآليات الكريمة اآلتية  جهًرا ، ثم استخرج منها الكلامت التي حتوي حروف القلقلة:

( تعاىل:  قال  أ    

 . )1(  )
 .)2(  ) ب  قال تعاىل: )  

( تعاىل:  قال    
ج  

 . )3(  )
د  قال تعاىل: )ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  

حب  خب   مب  ىب( )4( . 

اأخطاء حتدث عند اأداء القلقلة:
1 ختم �سوتها بهمزة، و�سببه: اإقفال احلنجرة عند خمرج الهمزة بعد نطق احلرف املقلقل.

ه. 2 مطُّ �سوتها، وتطويله عن حدِّ

) 1( سورة آل عمران: اآلية 85.
) 2( سورة الروم: اآلية 59.

) 3( سورة الربوج: اآلية 11.
) 4( سورة حممد: اآلية 18.
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مراتب القلقلة

ف على مراتب القلقلة. 11  اأََتَعرَّ

د حروف القلقلة. 22  اأَُعدِّ

33  اأَُميِّز حروف القلقلة اأثناء التالوة.

44  اأَُطبِّق القلقلة ب�سورة �سحيحة عند التالوة.

تعرفنا يف الدرس املايض عىل حقيقة القلقلة، وحروفها وأهنا تدخل عىل احلرف الساكن منها، ولكن هل 
صوت القلقلة عىل مستوى واحد يف مجيع مواضعها وحروفها؟

هذا هو درسنا اليوم. 
وسوف تالحظ:

     أن القلقلة تدخل عىل احلرف الساكن من حروف )قطب جد( فقط.
    أن صوت القلقلة خيتلف باختالف املواضع واحلروف.

مرأتب  ألقلقلةمرأتب  ألقلقلة

د املوقوف عليه. 1  املشدَّ

2  الساكن املوقوف عليه. 

3  الساكن وصاًل. 

وُينتبه إىل أن بعض حروف القلقلة أقوى من بعض؛ وذلك بحسب ما فيها من صفات القوة.

أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

الدر�س
الرابع
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44
الأمـثـلـةالأمـثـلـة

ن�شاطن�شاط
1

م

1

2

3

4

5

6

الـمرتـبـة

د املوقوف عليه  املشدَّ

 الساكن املوقوف عليه

الساكن وصاًل

التوضـيحالــمثــال

نلحظ هنا أن لكل مرتبة مثالني اثنني 
يوضحاهنا، وال ريب أن املرتبة األوىل 
أبني من الثانية، والثانية أبني من الثالثة، 
قوة  ختتلف  بينها  فيام  احلروف  وأيًضا 
القوية  الصفات  من  فيها  ما  بحسب 
الثالثة  املرتبة  أن  وُيتنبه  الضعيفة،  أو 
ُيلحق هبا الساكن يف وسط الكلمة من 

حيث رتبة الصوت.

الساكن وصاًل الساكن املوقوف عليهاملشدد املوقوف عليه

أصنِّف األمثلة اآلتية يف اجلدول اآليت حسب مراتب القلقلة:

         ژ    

         ژ    

         ژ    

         ژ    

         ژ    

         ژ    

            ژ

            ژ

            ژ

            ژ

            ژ

            ژ
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ن�شاطن�شاط
2

مة حممد بن اجلزري: قال الَعلَّ

َواإِْن َيُكْن يف الَوْقِف َكاَن اأَْبَيَنا)1(  وَبيَِّنْ ُمَقْلِقاَل اإْن �َس���������َكَنا  

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبًقا مراتب القلقلة:
١

٢

٣

4

5

) 1(   املقدمة فيام جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه.

املرتبة

د املوقوف عليه املشدَّ

الساكن املوقوف عليه

الساكن وصاًل

األمثلة

............................ . 2   ......................... 1

............................ . 2   ......................... 1

............................ . 2   ......................... 1

ن من حفظي أمثلة بكلامت من القرآن الكريم عىل مراتب القلقلة؛ فيام يأيت: أدوِّ

اًل:
�أو

١

٢

٣

4
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44

الخال�صةالخال�صة
مراتب القلقلة:

د املوقوف عليه.  املشدَّ  1

الساكن املوقوف عليه.  2

الساكن وصاًل.  3

11   اذكر مراتب القلقلة.

ًنا  22   اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهًرا، ثم استخرج منها الكلامت التي حتوي حروف القلقلة مبيِّ

مراتبها:

1 قال تعاىل : )  
 . )2(   )

التطبيق عىل اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقي خالهلا مراتب القلقلة:
قال تعاىل: )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ;<      ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ    ڄ  
ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ      چ       چ  چ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڈ  
ڈ     ژ  ژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں(  )1( .

يًا:
ثان

) 1( سورة الطارق: 17-1.
) 2( سورة البقرة: اآلية200.

ُيتنبه إىل أن بعض حروف القلقلة أقوى من بعض؛ وذلك بحسب ما فيها من صفات القوة.
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الفرق بي الساكن، واملقلقل، واملتحرك:

. )1(   ) 2 قال تعاىل : )  

(  : تعاىل  قال   3

. )2(  )

احلرف املتحركاملقلقلالساكنالعرض

كيفية خروجه

حركةاليشءاليشءيصاحب خروجه

بالتباعدبالتباعدبالتصادم

) 1( سورة ق: اآلية 5.
) 2( سورة احلجر: اآلية 85.
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استمع حممد إلذاعة القرآن الكريم ـ وهو يف طريقه للمدرسة ـ فسمع املذيع يقول: نرتككم اآلن مع 
تالوة للذكر احلكيم برواية حفص عن عاصم، فتساءل يف نفسه: من حفص عن عاصم؟ وما روايته؟

َم مادة التجويد هذين السؤالني، فأجابه املعلم قائاًل: هو حفص  فلام حرضت حصة التجويد سأل معلِّ
متقًنا  ضابًطا  ثبًتا  ثقة  وكان  زوجته(،  )ابن  عاصم  ربيب  وهو  الكويف،  األسدي  املغرية  بن  سليامن  ابن 

حافًظا، أقرأ الناس يف بغداد ومكة والكوفة، تويف سنة 180هـ .
أما روايته فقد قرأ حفص عىل عاصم، وقرأ عاصم عىل أيب عبدالرمحن الُسَلمي، وقرأ أبو عبد الرمحن 
عىل عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب وزيد بن ثابت  وكلهم أخذوا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو عن 

أمني الوحي جربيل عليه السالم، وهو عن رب العزة جل وتقدس.
 وقد انترشت رواية حفص عن عاصم يف كثري من البلدان اإلسالمية، واشتهرت روايته؛ ألنه تفرغ 
للقراءة واإلقراء يف زمنه، وذاع صيته يف البلدان، وُنِقلت روايته جياًل بعد جيل، وروايته انفردت بأحكام 

نة يف آخر املصحف الرشيف.     خاصة ال بد من مراعاهتا أثناء القراءة، وهي ُمَضمَّ

اأحكام مفردة يف رواية حف�ص عن عا�صم من طريق 

ال�صاطبية عند التالوة

ف على الأحكام املفردة لرواية حف�س عن عا�سم  11  اأََتَعرَّ
من طريق ال�ساطبية.

22  اأَُميِّز موا�سع الأحكام املفردة لرواية حف�س عن عا�سم 
من طريق ال�ساطبيةعند التالوة.

اأَُطبِّق الأحكام املفردة لرواية حف�س عن عا�سم من    33
طريق ال�ساطبيةعند التالوة.

تمهيد تمهيد 

أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

الدر�س
اخلام�س
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من خالل قراءيت للقصة السابقة، ُأصنف حمتواها وفق اجلدول اآليت: ن�شاطن�شاط
1

ألأحكام ألمفردة لروأية حف�س ألأحكام ألمفردة لروأية حف�س 
من طريق أل�شاطبيةمن طريق أل�شاطبية

                                         ) النطق باهلمزة الثانية املفتوحة مسهلة بني اهلمزة واأللف يف قوله تعاىل: )  1

تعاىل:)  قوله  (  يف    ( بعدها يف كلمة  التي  الراء واأللف  إمالة    2

گ (  يف سورة هود. 
اإلبدال مع املد املشبع ) 1(، والتسهيل بني اهلمزة واأللف يف املواضع الستة وهي:   3

( بيونس والنمل.  ( مًعا بيونس، )   ( مًعا باألنعام،)       (                                                  
2( مع إدغام النون األوىل يف الثانية لكلمة   االختالس لضمة النون األوىل، واإلشامم)   4

(يف سورة يوسف.    (
) 1( هذا هو الوجه املقدم يف األداء.
) 2( هذا هو الوجه املقدم يف األداء.

م

1

2

3

فوائد تتعلق فوائد تربويةفوائد علمية
بعلم التجويد

فوائد تتعلق 
بحفص ابن سليامن

فوائد تتعلق برواية 
حفص عن عاصم

,

يف سورة فصلت.
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55
أصنِّف الكلامت اآلتية حسب األحكام املفردة لرواية حفص من طريق الشاطبية. ن�شاطن�شاط

2

وِدي: َمنُّ مة اإبراهيم ال�سَّ قال الَعلَّ
َراَها)1(  َنا، َوُميِّلَْت َمْ ْف�سِ حِلَ لَْت اأُْخَراَها   ءاأَْعَجِميٌّ �ُسهِّ

اًل:
�أو

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت املفردة يف رواية حفص عن عاصم مطبًقا األحكام اخلاصة هبا:
١

٢

) 1( التحفة السمنودية يف جتويد الكلامت القرآنية ) 58(.

النطق باهلمزة 
الثانية املفتوحة مسهلة 

بي اهلمزة واأللف

إمالة الراء 
واأللف التي بعدها

اإلبدال مع املد 
املشبع والتسهيل بي 

اهلمزة واأللف

االختالس لضمة 
النون األوىل و اإلشامم 
مع إدغام النون األوىل 

يف الثانية

,

١
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انيًا
التطبيق عىل اآليات.ث

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مع مراعاة الكلامت املفردة يف رواية حفص عن عاصم مطبقني األحكام 
اخلاصة هبا:

1  قال تعاىل: )  ( )1( .

2 قال تعاىل : )

. )2(  )
3   قال تعاىل : )

. )3( )

٣

4

الخال�صةالخال�صة

األحكام املفردة لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية:
البسملة جائزة يف وسط السورة.  .1

وجوب مد املتصل واملنفصل  بمقدار أربع أو مخس حركات.  .2
نحو بالقرآن  وردت  (حيث  ٿ  يف:)  وقًفا  وأثبتها  وصاًل  األلف  حذف   .3 
گ(  و)چ(و)   ٿ(،  ٿ  ٿ  ٿ      ( 

و) ڇ(  و) ڈ(  و)  ۀ (.
حذف األلف وصاًل ووقًفا يف: )ۀ ( يف املوضع الثاين يف سورة اإلنسان  .4
اهلمزة  بني  الثانية  اهلمزة  بتسهيل  فصلت  سورة  يف   ) ( قراءة   .5

واأللف وهو املوضع الوحيد الذي سهل فيه حفص مهزة قطع.

) 1( سورة هود: اآلية 41.
) 2( سورة يونس: اآلية 59.

) 3( سورة فصلت: اآلية44.

٣
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قراءة )گ(باإلمالة وذلك بتقريب فتحة الراء نحو الكرسة واأللف نحو الـياء .  .6
أينام وردت  ڻ(  )ڌ( يف سورة يوسف و)ې( يف سورة العلق و)  قراءة   .7

بالنـون وصاًل وباأللف وقًفا.
بحذف  )النجم(  )العنكبوت(،  )الفرقان(،  )هـود(،  مواضع:  أربعة  يف  ھ(  قراءة)   .8

األلف وصاًل ووقًفا.

قراءة )ۈ(  يف سورة يوسف باإلشامم أو الروم.  .9
قراءة )چ( يف موضعي سورة يونس و )ڄ( موضعي سورة األنعام، و   .10

)چ( يف سورة يوُنس وسورة النمل بالتسهيل أو اإلبدال.
قراءة )ٻ( يف سورة املرسالت باإلدغام الكامل أو الناقص واإلدغام مقدم يف األداء   .11

وبه ضبط املصحف.
السكـت وجوًبا يف املواضع التالية: عىل األلف املبدلة من التنوين يف )ېې (، واأللف يف   .12

)ەئوئوئ    (، والنون يف )ڦڄ ڄ( ، والالم يف) چچ چ(.
السكـت جوازًا يف املوضعني التاليني:  .13

أ - بني سورة األنفال وسورة التوبة.  
ب - اهلاء األوىل يف كلمة )ۈئېئ ېئ ېئ( يف سورة احلاقة.  

مد العني يف: )ٱ(  يف سورة مريم و )ٻ(    يف سورة الشورى بمقدار أربع   .14
أو ست حركات.

تفخيم أو ترقيق الراء يف: )ڤ( يف سورة الشعراء.  .15
الوقف عىل كلمة: )پ(   يف سورة النمل بحذف أو إثبات الياء.  .16

55
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الوقف عىل كلمة: )ی( يف سورة اإلنسان بحذف أو إثبات األلف.  .17
املقدم  هو  بالصاد  والنـطق  السني،  أو  بالصاد  الطور  سورة  يف  )    ڍ(  قراءة    .18
يف األداء، وقراءة: )ۇئ(   يف سورة البقرة وكذا ) ڦ( يف سورة األعراف 

بالسني، وقراءة: )ې( يف سورة الغاشية بالصاد.
وم يف املواضع الثالثة بفتح الضاد أو ضمها، والفتح هو  )چ( يف سورة الرُّ قراءة   .19

امُلقدم يف األداء وبه ُضبِط املصحف.
إظهار النون وصاًل يف: )ڈژ ژ (            يف سورة القلم و ) ڤ ڤ ڦ ڦ(.   .20

يف سورة يس
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11 ما األحكام املفردة التي ينبغي مراعاهتا عند القراءة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية؟

22   َبيِّ املواضع الستة لإلبدال مع املد املشبع، والتسهيل بي اهلمزة واأللف.

33   اذكر األحكام اخلاصة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية يف الكلامت اآلتية:

رواية حف�س عن عا�سم من طريق ال�ساطبية:
هي  الرواية  لهذه  امل�سهورة  والطريق  اليوم،  الإ�سالمي  العال  ُجلُّ  بها  َيقراأ  التي  الرواية  هي 
الطريق التي ذكرها الإمام ال�ساطبي )ت: 590 ه�( يف منظومته ال�ساطبية يف القراءات ال�سبع، 
ورواية الإمام حف�س بن �سليمان الكويف )ت: 180 ه�( اأخذها عن �سيخه عا�سم بن اأبي النَّجود 
لمي على خم�سة  لمي )ت : 74 ه�(، وقراأ ال�سُّ الأ�سدي )ت: 127 ه�(، وهو عن اأبي عبد الرحمن ال�سُّ
عفان،  بن  وعثمان  م�سعود،  بن  عبداهلل  وهم:  اأجمعني-  عليهم  اهلل  -ر�سوان  ال�سحابة  من 
وعلي بن اأبي طالب، واأبيُّ بن كعب، وزيد بن ثابت الأن�ساري، وهم قروؤوا على ر�سول اهلل، حممد بن 

عبداهلل، �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه وَمْن َواله.

األحكامالكلامت م

1

2

3

4
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ف على الأحكام املفردة لرواية حف�س عن عا�سم  11  اأََتَعرَّ
من طريق ال�ساطبية.

22  اأَُميِّز موا�سع الأحكام املفردة لرواية حف�س عن عا�سم 
من طريق ال�ساطبيةعند التالوة.

اأَُطبِّق الأحكام املفردة لرواية حف�س عن عا�سم من    33
طريق ال�ساطبيةعند التالوة.

اأحكام مفردة يف رواية حف�ص عن عا�صم من 

طريق ال�صاطبية عند التالوة

واملنظوم،  املنثور  منها  فجاء  اإلسالمية،  العلوم  يف  التأليف  بدء  منذ  القراءات  بتدوين  العلامء  اعتنى 
وكان من أشهر املنظومات عناية قدياًم وحديًثا: منظومة الشاطبي املعروفة بالشاطبية، واليزال أهل العلم 

يتلقون ما تضمنته من قراءات ويتناقلونه من خالهلا نقاًل متواتًرا.
"شاطَبة"  إىل  نسبة  الشاطبي،  ه  ِفريُّ بن  القاسم  أبوحممد  اإلمام:  مؤلفها  إىل  نسبة  بالشاطبية  واشُتهرْت 
رشقي قرطبة، حيث ولد بشاطبة سنة: 538هـ ، وقرأ القراءات واحلديث والتفسري واللغة واألدب، كّف 
برصه صغرًيا، وصنَّف مؤلفات، منها: عقيلة أتراب القصائد يف علم رسم املصاحف، وكان ـ رمحه اهلل ـ 

عالمًة حافًظا ذكًيا، واسع العلم، زاهًدا عابًدا متواضًعا خاشًعا، تويف سنة: 590هـ .
وأما الشاطبية فاسمها: حرز األماين ووجه التهاين، وهي منظومة من البحر الطويل عىل َرِويِّ الالم، 
السبع، لإلمام: أيب عمرو عثامن  القراءات  التيسري يف  السبع ملخصة من كتاب  القراءات  وقد تضمنت 
ابن سعيد الداين )ت: 444هـ(، وهي من القصائد الفريدة التي مجعت بني العلم واألدب، وفوائد قيمة: 

كآداب حامل القرآن، وخمارج احلروف وصفاهتا.

ألأحكام ألمفردة لروأية حف�س ألأحكام ألمفردة لروأية حف�س 
من طريق أل�شاطبيةمن طريق أل�شاطبية

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

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

أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

الدر�س
ال�ساد�س
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 .............................................................................................   3

 .............................................................................................   4

( يف املواضع الثالثة يف سورة الروم. (  و )  الفتح)1(  والضم يف ضاد كلمتي )    5

( البقرة، ( من قوله تعاىل: ) النطق بالسني قواًل واحًدا يف )    6

( األعراف، وكذا النطق بالصاد  ڦ(  من قوله تعاىل: )  ويف) 
بالصاد)1(  النطق  الغاشية، وكذا  ې  ې   ې(   ( (  من قوله تعاىل:   (  يف 

( الطور. (من قوله تعاىل: ) والسني يف ) 
( الكهف، ويف  (  من قوله تعاىل: )  ضم اهلاء يف )    7

( الفتح. ( من قوله تعاىل: )  (
صلة اهلاء بالياء يف )    (  من قوله تعاىل: )      ( الفرقان.   8

)1( هذا هو الوجه املقدم يف األداء.

الكلامت م

1

2

3

4

األحكام

أذكر األحكام اخلاصة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية يف الكلامت اآلتية:
ن�شاطن�شاط

1

66
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وِدي  : َمنُّ مة اإبراهيم ال�سَّ قال الَعلَّ
َواأََت�������ى ُروٍم  ���ْع���َف  ����سُ اْف����َت����ْح  اأِو  وا����س���ُم���ْم 
َوِك�������ال ُخ��������ْذ  ����ْي����ِط����ٍر  ُم���������سَ ������اَد يف  وال�������������سَّ

�����َط�����َة ������ُط وَث��������������اين َب�����������سْ �����ي�����ن�����اً وَي������ْب�������������سُ ������سِ
ُن��������ِق��������ال)1(  ������ي������ِط������ُرون  امل�������������سَ يف  َه���������َذي���������ِن 

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت املفردة يف رواية حفص عن عاصم مطبًقا األحكام اخلاصة هبا:
١

٢

٣

4

)1( التحفة السمنودية يف جتويد الكلامت القرآنية )58(.
)2( سورة الروم: اآلية 54.

)3( سورة الفرقان: اآلية 69.

التطبيق عىل اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مع مراعاة الكلامت املفردة يف رواية حفص عن عاصم مطبقني األحكام 
اخلاصة هبا:

( تعاىل:  قال    1

. )2(  )
2  قال تعاىل: )    )3( .

يًا:
ثان

اًل:
�أو

١

٢

٣
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11   ما األحكام املفردة التي ينبغي مراعاهتا عند القراءة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية؟

22   أكمل األبيات اآلتية من حفظك:

وِدي: َمنُّ مة اإبراهيم ال�سَّ       قال الَعلَّ
.................................
ُن����ِق����ال �����ي�����ِط�����ُرون  امل�����������سَ يف  َه��������َذي��������ِن 

َواأََت����ى ُروٍم  ��ْع��َف  ���سُ اْف���َت���ْح  اأِو  وا���س��ُم��ْم 
.................................

اأركان القراة ال�سحيحة:
موافقة اللغة العربية ولو بوجه.  1

2 موافقة ر�سم اأحد امل�ساحف العثمانية ولو احتماًل.

3 �سحة الإ�سناد.

الخال�صةالخال�صة

تتمة األحكام املفردة لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية:
يف  الثالثة  املواضع  يف  ۀ(    ) و) كلمتي  ضاد  يف  والضم   ) الفتح)1   

سورة الروم.
 ( (  من قوله تعاىل:   ( بالسني قواًل واحًدا يف  النطق    

تعاىل:) قوله  من  ڦ(   ( ويف  البقرة،   )
تعاىل:  قوله  (  من   ( بالصاد يف  النطق  األعراف، وكذا  ڦ( 
يف بالصاد)2(والسني  النطق  وكذا  الغاشية،   )  ( 

( الطور. (  من قوله تعاىل: )  (
(   الكهف،   ( من قوله تعاىل: )   ضم اهلاء يف ) 

( الفتح. (  من قوله تعاىل: )  ويف ) 
( الفرقان. (  من قوله تعاىل: )   صلة اهلاء بياء يف ) 

)1(   هذا هو الوجه املقدم يف األداء.

)2(   هذا هو الوجه املقدم يف األداء.

66
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ف على عالمات الوقف يف امل�سحف ال�سريف. 11  اأََتَعرَّ

22  اأَذُكر تف�سري كل عالمة.

33  اأَُميِّز موا�سع الوقف يف امل�سحف ال�سريف.

44  اأَُمثِّل للوقف من القراآن الكرمي.

يطلب املعلم من طالبه فتح املصحف عىل سورة األنعام آية 36 ـ 37  ويستخرجون العالمات والرموز 
التي يف اآلية:

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

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

وسيكتشف الطالب أن:

   العالمات املذكورة موجودة يف سور القرآن الكريم.

  العالمات موجودة يف مجيع املصاحف املطبوعة.

عالمات الوقف يف امل�صحف ال�رشيف

أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

الدر�س
ال�سابع
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عالمات ألوقف في ألم�شحف عالمات ألوقف في ألم�شحف 
أل�شريفأل�شريف

     :  يرمز للوقف الالزم)1(. 
     :  يرمز للوقف القبيح.
     :  يرمز للوقف اجلائز.

)1( سامه بعضهم: وقف البيان، كاألشموين يف كتابه: منار اهلدى )10( .
)2( سورة األنعام: اآلية 36.
)3( سورة النحل: اآلية 38.
)4( سورة النمل: اآلية 78.

التوضـيحالــمثــالالعالمةم

1

2 

3 

(
.)2(     )

(
ھ(     )3(.

(
  .)4(    )

( أهنا ُرِسَمت مياًم  نلحظ هنا يف عالمة )
الدالة  )م(  فخالفت عالمة  أفقية  صغرية 
من  الثالث  احلكم  وهو  القلب،  عىل 
وهذه  والتنوين،  الساكنة  النون  أحكام 
ألن  الالزم؛  الوقف  تفيد   ) ( العالمة 

الوصل يفسد املعنى أو يغريه.
الوقف  عالمة  فهي   )  ( عالمة  وأما 
 ) ( عالمة  وأما  القبيح،  وهو  املمنوع 
فهي ما كان فيه الوصل أو الوقف كالمها 

جائًزا ومستوي الطرفني.

الأمـثـلـةالأمـثـلـة

٧٧
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ُأصنف اآليات الكريامت حسب عالمات الوقف، كام يف اجلدول اآليت:  ن�شاطن�شاط
1

(     كان  قال تعاىل: )
الوقف هنا الزًما والوصل ممنوًعا من ناحية املعنى .................................

ننقسم مع زمالئي الطالب إىل جمموعتي:

ن�شاطن�شاط
2

ن�شاطن�شاط
3

 املجموعة األوىل: حترص اآليات التي فيها وقف الزم من اجلزء األول إىل اجلزء اخلامس عرش.
املجموعة الثانية: حترص اآليات التي فيها وقف الزم من اجلزء اخلامس عرش إىل اجلزء الثالثني،

ثم تعمل مقارنة بني نتيجة املجموعتني.

الوقف اجلائز الوقف القبيح الوقف الالزم
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مة حممد بن اجلزري: قال الَعلَّ

ل ُب�����������������دَّ ِم������ْن َم���ْع�������������������ِرَف���ِة ال���ُوَق���������������������������وِف

َ���������الَث����ًة: َت���������اٌم َوَك�����������������اٍف َوَح�������َس�����������������������ْن ث����������
َف�����اْب�����َت�����ِدي)1( َم����ْع����ن����ًى  َك�������اَن  اأَْو  ����ٌق،  َت����َع����لُّ

����������ِوي����������ِدَك ِل����ْل����������������������������������ُح����ُروِف َوَب���������ْع���������َد َتْ

اإَِذْن �������������������ُم  ُت���ْق�������سَ َوْه�����������َي  َوالْب�����������ِت�����������َداِء 

ُي�������وَج�������ِد َلْ  ن  َف���������������اإِ  ، َتَّ مل�������ا  َوْه���������������َي 

)1( املقدمة فيام جيب  عىل قارئ القرآن أن يعلمه )8(.
)2( سورة البقرة: اآليات 254-253.

اًل:
�أو

يًا:
ثان

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

التطبيق عىل اآليات.
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني عالمات الوقف:

يذكركل واحد من الطالب بعض الكلامت من القرآن الكريم التي فيها عالمات الوقف اآلتية، ويبني 
ما يلزم:

. )  ،  ، (

قال تعاىل : )

. )2( )

٧٧
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)1( سورة يونس: اآلية 65.

)2( سورة األحزاب: اآلية 56.
)3( سورة النحل: اآلية 32.

الخال�صةالخال�صة
من عالمات الوقف يف املصحف الرشيف:

ضبطت املصاحف املطبوعة بالعالمات اآلتية:
  :  يرمز للوقف الالزم.
 :  يرمز للوقف القبيح. 
  :  يرمز للوقف اجلائز.

األمثلةعالمات الوقفاملثال م

1

2

3

11   عالم تدل عالمات الوقف اآلتية؟ 

)            (   )              (     )              (  
د عالمة الوقف وبيِّ نوعه: 22   اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهًرا، ثم  حدِّ

 .)1( ) أ قال تعاىل : ) 

( تعاىل:  قال  ب 

 . )2(        )
  قال تعاىل: ) 

ج

 .)3(         )
33   مثِّل مما درست من آيات كريمة لعالمات الوقف اآلتية:
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تنبيه:
ارتاأت اللجنة العلمية يف ممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف موؤخًرا حذف عالمة 

الوقف )ل( من امل�سحف ال�سريف وذلك لبع�س الأ�سباب:
اء القراآن الكرمي  اأن )ل( من حروف املعاين فاإقحامه يف الن�س القراآين يلب�س على قرَّ  1

بني حروفه.
2 اأن هذه العالمة و�سعت يف بع�س املوا�سع دون غريها، فكاأن هذا فيه �سيء من التحكم.

3 اأن الوقف القبيح ُيت�سور يف كل اآية ويف كل مو�سع.

٧٧
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عالمات الوقف يف امل�صحف ال�رشيف

ف على عالمات الوقف يف امل�سحف ال�سريف. 11  اأََتَعرَّ

22  اأَذُكر تف�سري كل عالمة.

33  اأَُميِّز موا�سع الوقف يف امل�سحف ال�سريف.

44  اأَُمثِّل للوقف من القراآن الكرمي.

يطلب املعلم من طالبه فتح املصحف عىل سورة املجادلة آية )4(، ويستخرجون العالمات والرموز 
التي يف اآلية:

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

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

وسيكتشف الطالب أن:

   العالمات املذكورة موجودة يف مجيع السور.

    العالمات موجودة يف مجيع املصاحف املطبوعة.

    عالمات الوقف يف املصحف املطبوع مخس عالمات.

    عالمات الوقف اجتهادية من العلامء بحسب ما يبدو من املعاين.

أأتوقــــع بعـــــد نهـــــــايــــة هــــذأ ألــــدرسس أأن:

الدر�س
الثامن
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عالمات ألوقف في ألم�شحف عالمات ألوقف في ألم�شحف 
أل�شريفأل�شريف

)1(   :  يرمز للوقف اجلائز مع كون الوقف أوىل.    
      :  يرمز للوقف اجلائز مع كون الوصل أوىل. 

:  يرمز لوقف التعانق)2(.       

)1(  وهذا الرمز له جزءان )ق( إشارة إىل الوقف، و)ىل( إشارة إىل كلمة أوىل؛ ولذا فتنطق باأللف ال بالياء كام يشاع ويذاع.
ى بوقف املراقبة أو التجاذب، وأول من نبه هلذا الوقف هو اإلمام املقرئ عبد الرمحن بن عامد الرازي.  ينظر يف النرش )238/1( . )2(  وُيسمَّ

)5( سورة البقرة: اآلية 2. )4( سورة األنبياء: اآلية 102.   )3( سورة طه: اآلية 114.  

الأمـثـلـةالأمـثـلـة

التوضـيحالــمثــالالعالمةم

1

2 

3  

اجلائز؛  للوقف   )  ( عالمة  أن  نلحظ 

وأما  الوصل،  من  أوىل  الوقف  كون  مع 

مع  اجلائز؛  للوقف  فهي   )  ( عالمة 

كون الوصل أوىل من الوقف، وأما عالمة 

)  ( فهي لوقف التعانق وهو ما كان 

الوقف عىل أحد املوضعني فيه ُيغني عن 

اآلخر.

.)3( 

.)4( 

.)5( 

٨٨
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أصنف اآليات الكريامت حسب عالمات الوقف كام يف اجلدول اآليت:  ن�شاطن�شاط
1

ن�شاطن�شاط
2

( كان الوقف عىل أحد املوضعني يغني     قال تعاىل : ) 
عن اآلخر:

..................................................................................................
   يرتتب إذا وقفنا يف كال املوضعني من ناحية املعنى:

..................................................................................................
   يرتتب إذا مل نقف عىل أحد املوضعني من ناحية املعنى:

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

وقف التعانق الوقف اجلائز مع كون الوصل أوىل الوقف اجلائز مع كون الوقف أوىل
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ننقسم مع زمالئي الطالب إىل جمموعتي: ن�شاطن�شاط
3

 املجموعة األوىل: حترص اآليات التي فيها وقف جائز مع كون الوقف أوىل يف اجلزء األول والثاين.
املجموعة الثانية: حترص اآليات التي فيها وقف جائز مع كون الوصل أوىل يف اجلزء الثالث والرابع، ثم 

تعمل مقارنة بني نتيجة املجموعتني.

مة حممد بن اجلزري  : قال الَعلَّ

���ْن َف���احَل�������سَ ْز  َج�����������وَِّ الآِي  ُروؤُو���������������سَ  اإل 
����َط����ًرا َوَي�������ْب�������َدا َق��ْب�����������������لَ��ُه ال������َوْق������ُف ُم���������سْ
����َب���������ْب)1 ( �����سَ َل�������ُه  َم������ا  َغ�������رُي  َح�������������َراٌم  َول 

����اُم َف���ال���َك���ايف َوَل����ْف����ًظ����ا َف��اْم��َن��َع�����������ْن َف����ال����تَّ
َوَغ������������رُي َم���������ا َت�������������������مَّ َق���ِب���ي���������������ٌح َوَل�������������������ُه
َوَل���ي�������َس يف ال�����ُق�����ْراآِن ِم�����ْن َوْق������ٍف َوَج�����ْب

اًل:
�أو

يًا:
ثان

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

التطبيق عىل اآليات.
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني أحكام الوقف حسب عالمات الضبط يف املصحف:

يذكر كل واحد من الطالب بعض الكلامت من القرآن الكريم التي فيها عالمات الوقف اآلتية ويبنيِّ 
ما يلزم:

. )      ،  ، (  

( تعاىل:  قال 

. )2(  )

)1(  املقدمة فيام جيب  عىل قارئ القرآن أن يعلمه )8(.
)2(  سورة البقرة: اآلية 5-1.

٨٨
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الخال�صةالخال�صة
تتمة عالمات الوقف يف املصحف الرشيف:

ومن العالمات التي اسُتْعِمَلت للوقف يف املصاحف املطبوعة ما يأيت:
:  يرمز للوقف اجلائز مع كون الوقف أوىل.  

:  يرمز للوقف اجلائز مع كون الوصل أوىل.     
:  يرمز لوقف التعانق.  

   

األمثلةعالمات الوقفاملثال م

1

2

3

11   عالم تدل عالمات الوقف اآلتية؟  

)                (   )           (     )            (  

د عالمة الوقف وبيِّ نوعه: 22   اقرأ اآليات الكريمة اآلتية  جهًرا، ثم حدِّ

1 قال تعاىل : )  ( )1(.

2 قال تعاىل : ) 

.)2(  ) 
3  قال تعاىل : )    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  

ے    ے ( )3(. 
33   مثِّل مما درست من آيات كريمة  لعالمات الوقف اآلتية:

)1(  سورة سبأ: اآلية  10.
)2(  سورة األحزاب:  اآلية 39.

)3(  سورة البقرة: اآلية 195.
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اأ�سل  منحوتتان،  كلمتان  وهما   ،) و)  ) ( هي:  للوقف  عالمتني  العلماء  و�سع 
جواز  الثانية:  الكلمة  واأ�سل  اأوىل،  الوقف  اأن  اإل  والوقف  الو�سل  جواز  الأوىل:  الكلمة 

الوقف والو�سل اإل اأن الو�سل اأوىل.

بياء  العالمتني  ُنْطَق هاتني  لفًظا:  ال�سائعة  الأخطاء  اأن من  لنا  ُعِرَف ذلك تبني  واإذا 
لفظية فُيقال: )قلي( و)�سلي(، و�سوابه: باألف مق�سورة ن�سبة اإىل اأ�سلها، ف����� )ق( للوقف، 

و)ىل( لأوىل، و)�س( للو�سل.

٨٨
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اخلال�صة لعالمات الوقف يف امل�صحف 

ال�رشيف

الـمــثــال الوقف العالمة م

.
)1(

الالزم 1

القبيح 2

اجلائز 3

اجلائز مع كون 
الوقف أوىل

4

اجلائز مع كون 
الوصل أوىل

5

التعانق   6

)2(  سورة النحل: اآلية  38.
)4(  سورة طه:  اآلية 114.

)6(  سورة البقرة: اآلية 2.

)1(  سورة األنعام: اآلية  36.
)3(  سورة النمل:  اآلية 78.

)5(  سورة األنبياء: اآلية 102.

.
)2(

.
)4(

.
)3(

.
)6(

.
)5(


