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وفرالْح جتْوِيدقُوفرِفَةُ الْوعم

الترتيلُ

وفرالْح فَاتص  وفرالْح ارِجخ17 -م

 ومش1: اخلَي  انفَت2: الش 10: اللِّسانُ   لْق3: الْح  فو1: الْج
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ةبِيرالْع وفرالْح خَارِجم
أمين رشدي سويد. د : إعداد خادم القرآن الكرمي

عادل إبراهيم أبو شعر. د : ساعد يف اإلعداد
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وفرالْح جتْوِيدقُوفرِفَةُ الْوعم

الترتيلُ

وفرالْح فَاتص وفرالْح ارِجخم

الْعرضيةُ الذَّاتيةُ

 رغَي ةادضت7: الْم 9:الْمتضادةُ
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وفاحلُر فَاتص

الْعرضيةُ الذَّاتيةُ

ةادضتالْم رغَي 9 -  الْمتضادةُ

1-سم2≠الْه-رهالُء-6الْجعتفالُ-7≠االستاالس

الرخاوةُ-4≠لشدةُا-3
البينِيةُ-5

8-9≠اإلطْباق-تاحفناال
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1/4–صفات احلروف املتضادة  :  املَبحثُ األول 
الْجهر-2الصفة

لُغةً

حروفُها

الْخفاُء

  النطْقِ عند النفَسِ جريانُ
فباحلر فعضاالعتماد ل  

املَخرجِ على

كَتس فَحثَّه شخص

اإلعالن

احنباس النفَسِ جريان عند  
  االعتماد لقوة باحلرف النطقِ
.املخرج على

 )19(باقي احلروف 

1-سمالْه≠

اصطالحاً
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2/4–صفات احلروف املتضادة  :  املَبحثُ األول 

الرخاوة-4الصفَةُ

لُغةً

حروفُها

القُوةُ

اسباحن انيرج توالص  
دنطْقِ عالن فـَر   بِاحلْ
ةقُول ادمتلَى االعع  

.املَخرجِ

كَتب قَط أجد

السهولَةُ

  عند الصوت جريانُ
  لضعف باحلرف النطقِ

املخرج على االعتماد

 )16(باقي احلروف 

≠الشدةُ-3

اصطالحاً

االعتدالُ

  يف كما الصوت يجري ال أنْ
  ال وأن الرخاوة حروف
دة حروف يف كما ينحبِسالش

رمع نل

البينِية-5
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3/4–املتضادة   احلروف صفات : املَبحثُ األول 

االستفال-7الصفة

لُغةً

حروفُها

االرتفاع

اجتاه ضغط  تواحلرف ص  
  غار إىل به النطق عند
.األعلى احلنك

خص ضغط قظْ

االخنفاض

اجتاه ضغط تواحلرف ص  
  احلنك إىل به النطق عند

.األسفل

 )22(باقي احلروف 

≠االستعالء-6

اصطالحاً
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3/4–املتضادة   احلروف صفات : املَبحثُ األول 

االنفتاح-9الصفة

لُغةً

حروفُها

االلتصاق
انطباق على اللسان من طائفة 
له حماذاتها أو األعلى احلنك
 حبرف النطق عند شديدة حماذاة
.مطبق

ص ض ط ظ

االفتراق

بني ما انفتاح ك اللسانواحلن  
  حبرف النطق عند األعلى
.منفَتح

 ) 25(باقي احلروف 

≠اإلطباق-8

اصطالحاً

   Page 21/51



وفاحلُر فَاتص

الْعرضيةُ الذَّاتيةُ

 ةادضتالْم ر7 - غَي الْمتضادةُ

1-ريفاللِّني- 3الص

االنحراف- 4القَلْقَلَةُ- 2

5 -كْرِيرالت

التفَشي- 6

االستطَالَةُ- 7
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حروفُهاالصفة اصطالحاًلُغةً

1-
الصفري

ص ز 
س

صوت يشبِه 
صوت الطائر

صوت األحرف يصاحب زائد 
التالية

2-
القَلْقَلَة

 قُطْب
دج

التحرك
واالضطراب

 حالةَ القلقلة حرف إخراج هو
 طَرفَي بني بالتباعد سكونه
يوضطقِ عه أن دونَ النصاحبي 
أو للفمِ انفتاح للشفتني انضمام 

السفلي الفك يف اخنفاض أو

3-
الِّلني

  ،ـَو ـ
ـَي  يف خمرجه من احلرف إخراجالسهولة

كلفة وعدم سهولة
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حروفُهاالصفة اصطالحاًلُغةً

ل ، راالحنراف-4
املَيلُ عن 
الشيِء 
والعدولُ عنه

ميلُ صوت احلرف لعدمِ 
كمالِ جريانه بسببِ 
اعتراض اللسان طريقَه

رالتكرير-5 إعادةُ الشيِء 
مرةً بعد مرة

ارتعاد طَرف اللسان عند 
النطقِ بالراء

)هذه الصفةُ ذُكرت لتجتنب(
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حرفهاالصفة اصطالحاًلُغةً

6-
شالتفَشي انتشار الريحِ يف الفمِ عند النطقِ االنتشار

حبرف الشني

7-
ضاالستطالة االمتداد

اندفاع اللسان قليالً إىل األمام بعد 
 المساصطدامه مبخرج الضاد حىت ي

رأس اللسان أصولَ الثنايا العليا؛ وذلك 
.حتت اهلواِء املضغوط خلْف اللسان
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 ابِعثُ الرحو التنوين: املَب ةناكون السالن أحكْام

اإلظهار-1
:أحرف  6فيه 

ء هـ ع ح غ خ

اإلدغام -2
:أحرف  6فيه 

يرملُون

اإلخفاء -4
باقي احلروف

اإلقالب-3
: واحدفيه حرف 
ب
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ليمأَ عذَاب
اده قَوم
ليماًع سميعا
ميدح حكيم
ليظغَ عذَاب
بِرياًخ عليما

 ابِعثُ الرحو التنوين: املَب ةناكون السالن أحكْام
اإلظهار  -1

اصطالحاًلُغةً

الْبيانُ
إخراج النون الساكنة  

  غنة غري من خمرجِها من
عند زائدة حروف  
احللق

حروفه

أَم لنه
مه ادن
ـْعأ متن
مح لنب
مغ لّن
مخ نفو

ء
هـ
ع
ح
غ
خ

التنوينالنون الساكنة
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 ابِعثُ الرحو التنوين: املَب ةناكون السالن أحكْام
اإلدغام   -2

اصطالحاًلُغةً

اإلدخال

  إدخالُ النون
  الساكنة

والتنوينِ يف  
  نم  حرف

:احلُروف التالية
 مرلُونَي

قسماه

عملْن يفَمـ
لين ومـ
اٍءن ممـ

ـَّإِ قُولُن ن

ي
و
م
ن

بِغنة

بال غُنة

التنوينالنون الساكنةحروفه

ر
ل

بن رمـ
دنْن لَّمـ

عملُيـ كُلّ
ـيلو الَو
بِنيمـ كتاب
ـقُصن وكُالّ

حيمر غَفُور
كُملَّ نذيـر
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 ابِعثُ الرحو التنوين: املَب ةناكون السالن أحكْام
3-   اإلقْالب

اصطالحاًلُغةً

حتويل الشيء عن 
وجهه

قلب النون الساكنة 
الباء بغنةميماً عند 

ب

التنوينالنون الساكنةحرفه

ـلَيذَنَّنـب صريب عسميم
م
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 ابِعثُ الرحو التنوين: املَب ةناكون السالن أحكْام
اإلخفاء   -4

لُغةً

اصطالحاً

رتالس

حروفُُه
:باقي الْحروف وقد جمعت في أَواَئلِ الْبيت التالي 

ص ا ثَا ذَفكَن مج ادش صقَخ داسم
              د باً طَمزِي دي فقًى تض اظَعمال

طْقن ونالن فَةبِص نيواإلدغام اإلظهار ب عن عارية يددشمع الت  

الغنة بقَاِء

   Page 36/51



 ابِعثُ الرحو التنوين: املَب ةناكون السالن أحكْام
اإلخفاء   -4

ارانصأَ
ان ذَم
انثُمور
لِّن كُم
ينانـجأَ
من شر
لِن قَمب
اننساإل

ص
ذ
ث
ك
ج
ش
ق
س

التنوينالنون الساكنةاحلرف

اداندأ
منين ط
لْنانزأ
سكُمنفُأ

نتأ
ملَّن ض
رنِينظأ

د
ط
ز
ف
ت
ض
ظ

التنوينالنون الساكنةاحلرف
فْصفاًص قَاعا

وذُ عزِيز
يباتثَ سائحات
رِميكَ لَقُرآن
ميلٌج فَصبر
قياًش جبارا
ديرقَ شيء
ديداًس قَوال

هاقًاد وكَأْسا
يباًطَ حالَال
كيةًز نفْسا
هب ليفَ عاقرا
جرِيت جنات
يزىض قسمة
ليالًظَ ظالّ
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تعريف الوقف 
والسكْت 
والقطع

وفرالْح جتْوِيدقُوفرِفَةُ الْوعم

الترتيلُ

عالمات
الوقف يف 
املصحف

أوجه ما بني 
الروم األلفات السبعالسورتني

واالشـمام

أنواع الوقف
أوجه 

االستعاذة مع 
البسملة

 البدء بـهمزة
الوصل

السكتات يف 
رواية حفص

   Page 44/51



نوع 
حكمهالوقف متام 

املعىن
تعلُّق مبا بعده 
يف املعىن

تعلُّق مبا بعده 
يف اللَّفْظ

البدء مبا بعدهالتام الالنعم

البدء مبا بعدهالكايف النعمنعم
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نوع 
حكمهالوقف متام 

املعىن
تعلُّق مبا بعده 
يف املعىن

تعلُّق مبا بعده 
يف اللَّفْظ

البدء مبا قبلَه إال  احلسن
رؤوس اآلي نعمنعمنعم

القبيح
البدء مبا قبلَه إال  

رؤوس اآلي  
ويكون حسناً

نعمنعمال
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الوقف على االستعاذة وعلى البسملة-1

الوقف على االستعاذة ووصلُ البسملة بأول السورة-2

وصلُ االستعاذة بالبسملة والوقف على البسملة-3

وصلُ االستعاذة بالبسملة ووصلُ البسملة بأول السورة-4

والوصل ة من حيثُ الوقفلأوجه االستعاذة والبسم
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وصلُ آخرِ السورة بالبسملة والوقف عليها-3

أوجه ما بني السورتني من حيثُ الوقف والوصل

الوقف على آخرِ السورة وعلى البسملة-1

الوقف على آخرِ السورة ووصلُ البسملة بأول السورة-2

وصلُ آخرِ السورة بالبسملة ووصلُ البسملة بأول السورة-4

)هذا الوجه ال جيوز(
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أوجه ما بني األنفال والتوبة

الوقف على آخر األنفال مث البدء برباءة بال بسملة-1

السكت على آخر األنفال فالبدُء برباءة بال بسملة-2

وصلُ آخرِ األنفال برباءة بال بسملة-3

!وإذا افتتحت القراءةَ بأول التوبة استعذت ومل تبسملْ
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وأخواا  َْأنَا: حكم ألف 
تثبت هذه األلف وقفاً وحتذَف وصالً

 َْأنَا-1

)لكن أنا(أصلها : لكنَّا-2

الظَّنونا-3

الرسوال -4

السبيال-5

)األوىل (  قواريرا-6

جواز إثباا ( سالسال-7
 )وحذفها وقفاً؛ أما وصالً فتحذف
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