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  نآ تعلم تجويد القريفحسان إل ارسالة
  

  )آل مسلم بيت في  مهمب آتا(سلسلةمن 
  لكترونيةمجموعة آتب إ
  ةــــــــمن مجموع

  
Elquran_Elkarim   

  
  

 
 

 
 

عـــــراب الدارــــصإلا  
األولىالطبعة   
 

  ٢٠٠٥  اغسطس١ الموافق ١٤٢٦جمادى االخرة  ٢٦
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يـــــمبـســم اللــــــــــه الرحمـــن الرح  

 
بمقدمة عامة للكتا  

 
-:تعريفات  
 .ب جديدة إلى الكتا هو التغير الكامل فى بعض الدروس أو إضافة اى موضوعات-: صدارإلا

 .........آيات ،تشكيلإضافة  ،   هو أي تنسيق يضاف إلى اإلصدارة من ترتيب الفقرات - :الطبعة
  

  -: الطبعة األولى لرابعاإلصدار ا
  ٢٠٠٥ اغسطس ١الموافق  ١٤٢٦جمادى االخرة  ٢٦

  
  . على الكلمات و المصطلحات الهامة لسهولة التعلمملونةعالمات تم أضافه  •
 .تم أضافة احصائية و برنامج عن مدة حفظ القرآن الكريم •
 .تم وضع اسئلة على آل فقرة  لسهولة المراجعة و االستذآار •

  
  -: األولىاإلصدار الثالث الطبعة 

  ٢٠٠٤ سبتمبر ٢٣ الموافق  ١٤٢٥ شعبان٩ 
  

 .آامال و مجودا مع الشرح المفصل  و جزء عمو سورة الكهف   الفاتحةتم أضافه سورة  •
 . أوائل السورفي الحروف المقطعة أضافهتم  •
 . المصحف في الوقف أماآنتم أضافه  •
 .تم اضافة تعريف بالقراء و تفصيل لرواية حفص عن عاصم  •
 .احكام االستعاذة و البسملة تم اضافة  •
 .فة اسئلة لكل درس لتنمية االدراك و االستيعاب م اضات •
 .تم اضافة مصطاحات آثيرة فى علم التجويد  •
  .تم االستعانة بتدقيق امالئى  •
  .تغطى جميع اجزاء الكتابتم اضافة تمهيد و مقدمة و فهارس  •
  

  -: األولى اإلصدار الثاني الطبعة
  ٢٠٠٣ نوفمبر ٧ الموافق ١٤٢٤ رمضان ١٣

  
 .عالمات الوقف و مصطلحات ا لضبطتم إضافة  •
 . تم إضافة فهرس للمصطلحات و تعريفات علم التجويد •
 . تم إضافة فهرس عام للكتيب حسب الترتيب االبجدى لكلمات البحث •
  

  -:األولىاإلصدار األول الطبعة 
٢٠٠٣ أآتوبر ا ١٨ الموافق ١٤٢٤ شعبان ٢٢  

  
 .النسخة األصلية •
 

  -:ترقبوا مع اإلصدارات التالية
.إضافات تحت البحث   

 
 تحميل الكتاب:-

  ب هواالموقع الدائم للتعرف على أخر تجديد أو تحديث للكت-
http://groups.yahoo.com/group/elquran_elkarim 
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يعنى عبد اهللا )  القرآن غضا آما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبدمن أحب أن يقرأ (أشار النبى صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

ابن مسعود وآان رضى اهللا عنه قد أعطى حظا عظيما فى تجويد القرآن وتحقيقه آما أنزله اهللا تعالى وناهيك برجل أحب 
الصحيحين وعن أبى النبى صلى اهللا عليه وسلم أن يسمع القرآن منه ولما قرأ أبكى رسول اهللا عليه وسلم آما ثبت فى 

عثمان النهدى قال صلى بنا ابن مسعود المغرب بقل هو اهللا أحد واهللا لوددت أنة قرأ سورة البقرة من حسن صوته 
وترتيله  وهذه سنة اهللا تبارك وتعالى  فيمن يقرأ القرآن مجودا مصححا آما أنزل تلتذ االسماع بتالوته وتخشع القلوب 

  .العقول ويأخذ باأللباب سر من أسرار اهللا تعالى يودعه من يشاء من خلقه عند قراءته حتى يكاد أن يسلب 
  

 وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا وعليه وسلم
يالزمه بالتالوة  أى من – لصاحب القرآن – أى عند دخول الجنة وتوجة العاملين إلى مراتبهم حسب مكاسبهم –يقال ( 

 أى –ورتل  – أى إلى درجات أو مراتب القرب –إقرأ وارق  -)حروفه  يخطئ في(والعمل ال من يقرؤة وهو يلعنه
 أى قراءتك وفيه – آما آنت ترتل –التستعمل فى قراءتك فى الجنة التى هى لمجرد التلذذ والشهود األآبر آعبادة المالئكة 

 من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف الناشىء عن – فى الدنيا –عمال آمية وآيفية إشارة إلى أن الجزاء على وفق األ
  . ) نزلتك عند آخر آية تقرؤها فان م–علوم القرآن ومعارف الفرقان 

  
 

فإن اإلنسان يعجز عن أداء الحروف بمجرد معرفة مخارجها وصفاتها من المؤلفات مالم يسمعه من فم الشيخ فكيف ال 
 آثرة جهلنا وعدم فصاحتنا وبالغتنا من المشايخ الماهرين فى علم التجويد فإن رسول اهللا صلى اهللا نتعلم القرآن مع

عليه وسلم مع آمال فصاحته ونهاية بالغته تعلم القرآن عن جبريل عليه السالم فى جمع من السنين خصوصا فى السنة 
  .األخيرة

  
 تجويد القرآن هو االستعانه بها فى الرجوع الى قواعد التجويدالهدف االساسى من وراء آتابه رساله االحسان فى تعلم 

 التجديد المستمر للكتاب  و مع توفر فهارس و رسومات توضيحيه باسلوب ميسر سهلبشرح القواعد لها عند االحتياج
  .جعله مرجع يستعان به  لآلما امكن
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  .هذة الرسالة،  االآارماألفاضلانى  لكم اخوألآتب ، اختارني الذي  -:أوال الحمد هللا

  .لقراءتها و تعلم ما فيها، من دون الناس،  أن اختارآم انتم-: ثانياو الحمد هللا
 ،فية علينا تجويدة و العمل بما أوجبو ،  آتابة الكريمللحم، إياآم و شرفني الذي -: أخيراو الحمد هللا

  ع بعضهم فوق بعض على من سواهم و رفالقرآن أهلفضل "سبحانة من رب وهاب
  ".ذالك فيبحسب صبرهم و جهدهم ، درجات

  حيو هو ، يحيى و يميت،  لة الملك و لة الحمد،لةوحدة ال شريك ، اهللا إال اهللا ال أنةو اشهد 
 النعمة المهداة و السراج،  و صفية من خلقة و حبيبة،رسولة محمد عبدة و أنو اشهد ، ال يموت
 و على اله و و بارك و سلم عليةصلى اهللا)  و علمةالقرآنركم من تعلم  خي (:الحديث فيالقائل ، المنير

 ما أفضل بعد فان أما. فكانوا خير قدوة، صحبة الكرام الذين جاهدوا و صبروا حتى تعلموا و عملوا
  تجويدا و تالوتا و تدبرا،  الكريماهللا بة جوارحة آتاب اإلنسانيشغل 

  و محط رضوان رب،  السعادة فىالدارينأهلالك من ليكون بذ، لمعانية و عمال بما جاء فية
   بالقيام بكتابةنصحوني ،أفاضل إخوة من إلحاح لما آان من و، المشرقين و رب المغربين

  . علم التجويدفيرسالة 
  لكتابة هذة الرسالة المتواضعة، ثم نزوال على رغبتهم ثانية، أوال العظيم نت باهللالذا فقد استع

  فاللهم) القرآن تعلم تجويد في اإلحسانو سميتها رسالة (صير مخل  تقأودون تطويل ممل 
   عنأالثم بها ألزيل اجعلها خالصا لوجهك الكريم و،  يوم القيامةموازينيتقبلها منى و ثقل بها 

  . بها العوذ و االحتياج عن اخوانىأآفى و نفسي
  . اللهم أمين،العمل أو النفع بها أو القول في الذلل تجنبني أنو أسالك سبحانك 

 
 

فرانة رحمه ربه وغالراجي  
ياسر حمزة/  العبد الضعيف  

 
  مجموعة  و توزيعهابإعدادهاقام 

http://groups.yahoo.com/group/elquran_elkarim 
 
 

 
 

لتجويدآانت هذة مقدمة الرسالة التي استعنت بها في علم ا  
 و قد نقلت لكم الصفحة األولى منها آاملة دون تعديل

  الذي تتلمذت على يديهةللشيخ الفاضل ياسر حمز
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 مثال لمواقع أحكام التجويد
 
 

 

 
)١(صورة رقم   

   مصحف التجويد من مطبوعات دار المعرفة بدمشق  -:المصدر
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 آيفية االستخدام
 

على زر  أضغط الجانبي الفهرس إلىللوصول   
(show/hide navigation pane) 

:التالي بالشكل ح الموض  
 
 
 
 

  و عند الضغط على آلمة التاليسيظهر لك الشكل 
(Bookmark) 

جانبيسيظهر لك فهرس   

 
)٢(صورة رقم   

 
 

  يحتويها الدرسالتيالموضوعات درس ستجد مجموعة الضغط على عنوان العند 
  تحتوى على الموضوعالتي الصفحة إلى ستنتقل و عند الضغط على الفقرة المختارة
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  الكتابأجزاء
  

  ٢.............................................................بلكتااالضافات الجديدة  ل
  

 ٣.........جديد........ ..............................................................تمهيد
  

  ٤.....................................................................................مقدمة
  

  ٥............................................................امثلة لمواقع احكام التجويد
  

  ٦..........................................................................آيفية االستخدام
  

  ٩............جديد...........................................فهرس المصحف المجود 
  

  ١1............جديد ...................................تفصيل رواية حفص عن عاصم
  

  ١٢............جديد ...................................نظرة  سريعة على القراء السبع
  

 ١٦.............جديد...........................................الستعاذة والبسملة أحكام ا
  

  ٧٧..........جديد ................................ أوائل السورفيالحروف المقطعة 
  

  ٧٨......................................................... عالمات الوقف و مصطلحات الضبط
  

  ٨٠....................... مصطلحات علم التجويد حسب الترتيب االبجدىفهرس
 

  ٨٥.....................................................................  العام للصفحاتالفهرس
  

  ٨٧...........جديد ...................................................المصحف المجود
  

١٥٠..........جديد ........................................................ ...المصادر   
 

  ١٥١.........جديد .............................................................. الخاتمة 
  

  ١٥٢............جديد..........................................مدة حفظ القرآن الكريم 
  

  ١٥٣............اسمك و بياناتك ليصلك رسالة عند ظهور الطبعة القادمةسجل 
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 الدروس التي سنتناولها:- 
 

  ١٣................................................  علم التجويدفتعار يتمهيد و : األولالدرس 
  

  ١٨................................................ النون الساآنة و التنوينأحكام: الثانيالدرس 
  

  ٢٥ ...........................................................  الميم الساآنةأحكام: الدرس الثالث
  

  ٢٨............................................... حكم النون و الميم المشدد تين:ابعرالالدرس 
  

  ٣٠........................................................... أحكام الالم الساآنة:الدرس الخامس
  

  ٣٤..............................................................مخارج الحروف: الدرس السادس
  

  ٣٨................................................................صفات الحروف: الدرس السابع 
  

  ٤٢...............................................................التفخيم و الترقيق: نالدرس الثام
  

  ٤٥..........................المثلين و المتجانسين والمتقاربين و المتباعدين:التاسعالدرس 
  

  ٤٨.............................................................. باب المد و القصر:العاشرالدرس 
  

  ٥٣................................................ باب الوقف و االبتداء:عشرة الحاديالدرس 
  

  ٥٧............................................ باب المقطوع و الموصول:عشرة الثانيالدرس 
  

  ٦٢............................. آتبت بالتاء المجرورةالتي التأنيث هاء :عشرالدرس الثالث 
  

  ٦٥........................................................اإلثبات الحذف و :عشرةالدرس الرابع 
  

 ٧٤............................................................ باب الهمزة:عشرةالدرس الخامس 
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  فهرس المصحف المجود
  

  صفحة  السورة  رقم   ةصفح  السورة  رقم
  ١١٨  العلق  ٩٦   ٨٧  الفاتحة  ١
  ١١٩  القدر  ٩٧   ١٤٢  الكهف  ١٨
  ١٢٠  البينة  ٩٨   ٨٩  النبأ  ٧٨
  ١٢٢  الزلزلة  ٩٩   ٩٢ النازعات  ٧٩
  ١٢٣ العاديات  ١٠٠   ٩٥  عبس  ٨٠
  ١٢٤  القارعة  ١٠١   ٩٧  التكوير  ٨١
  ١٢٥  التكاثر  ١٠٢   ٩٩ االنفطار  ٨٢
  ١٢٦  العصر  ١٠٣   ١٠٠ المطففين  ٨٣
  ١٢٧  الهمزة  ١٠٤   ١٠٣ االنشقاق  ٨٤
  ١٢٨  الفيل  ١٠٥   ١٠٥  البروج  ٨٥
  ١٢٩  قريش  ١٠٦   ١٠٧  الطارق  ٨٦
  ١٣٠ الماعون  ١٠٧   ١٠٨  االعلى  ٨٧
  ١٣١  الكوثر  ١٠٨   ١٠٩  الغاشية  ٨٨
  ١٣٢ الكافرون  ١٠٩   ١١٠  الفجر  ٨٩
  ١٣٣  النصر  ١١٠   ١١٢  البلد  ٩٠
  ١٣٤  المسد  ١١١   ١١٣  الشمس  ٩١
  ١٣٥ اإلخالص  ١١٢   ١١٤  لليلا  ٩٢
  ١٣٦  الفلق  ١١٣   ١١٥  الضحى  ٩٣
  ١٣٧  الناس  ١١٤   ١١٦  الشرح  ٩٤
   ١١٧  التين  ٩٥
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  تفصيل رواية حفص عن عاصم

  
   السبع سريعة على القراء نظرةو
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  )جديد(رواية حفص عن عاصم 
  

  :اإلمـام عـاصــم
ن أبي النجود ، وهو هو القارئ الكوفي الشهير المحدث اإلمام أبو بكر عاصم ب

معدود في التابعين ، قرأ عليه خلق آثير ، وإليه انتهت اإلمامة في القراءة في 
 .الكوفة ، آان آفيف البصر ، وآان نحويًا فصيحًا 

وآان ذا نسك وأدب وفصاحة وصوت حسن ، وقد قرأ القرآن على أبي عبد 
  زر بن حبيش ، وقرأ على عن النبي عن علي بن أبي طالب الرحمن السلمي

 توفي في آخر سنة سبع وعشرين ومائة  عن عبد اهللا بن مسعود  عن النبي
  .للهجرة 

  
  
  :اإلمــام حفـص 

سدي  بن المغيرة األوفي أبوعمر حفص بن سليمان هو المقرئ المتقن اإلمام الك
 هـ ، وهو صاحب عاصم وأحد رواته البارزين ، قال ٩٠، ولد سنة  الكوفى

  .توفي سنة  ثمانين ومائة هجرية .إنه ثقة ثبت ضابط : لقراءة الذهبي عنه في ا
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 أسماء القراء السبعه و رواتهم (جديد)

  القرءان ملخص عمدة البيان في تجويد: المصدر 
 

 جري ه١٦٩(التابعين  توفى سنة عبد الرحمن الليثى قرأ على سبعين من  نافع  أبو رويم قارئ المدينة المنورة -١
 :و له راويان ) 
  ).جره ٢٢٠ (و مات فيها سنة و اسمه عيسى بن مينا قرأ على نافع بالمدينه المنورة توفى قالون:  االول
  ) .جريه ١٩٧(مات فيها سنة  ) ورش(عثمان ابن سعيد المصرى  : الثانى

  
و له ) جريه ١٢٠(و مات بها سنة ) جريه ٤٥(المكى  ولد بمكة سنة بن آثير  عبداهللا قارئ مكة المكرمة -٢

  :راويان 
  ) .جريه ٢٥٠(و توفى بمكة سنة  ) جريه ١٧٠( المولود سنة البزىأحمد  : االول
  ) .جريه ٢٩١(توفى بمكة سنة  ، قنبلهو محمد بن عبد الرحمن و يلقب ب  : الثانى

  
  :ويان  و له را)جريه ١٥٤( ابو عمرو بن العالء المازنى نشأ بالبصرة و مات بالكوفة سنة قارئ البصرة -٣

  ).جريه ٢٤٥( توفى سنة الدورىابو عمرو  : االول
  . )جريه ٢٦١( ابو  شعيب توفى سنة  السوسى :الثانى

  
 ٨( قاضى دمشق فى خالفة الوليد بن عبد الملك و هو من التابعين ولد سنة بن عامر هو عبد اهللا قارئ الشام -٤

  : و له راويان  )جريه ١١٨(و توفى سنة  ) جريه
   ) .جريه ٢٤٦(بن عمار بن نصير توفى سنة هشام : االول 
  ).٢٤٢(و توفى سنة ) ه١٧٣(  و اسمه عبداهللا بن  احمد بن بشير بن ذآوان  ولد سنة ابن ذآوان  :الثانى

  
  :و له راويان هما الكوفى و هو من التابعين توفى فى الكوفة عاصم  قارئ الكوفة -٥

   ) .جريه ١٩٣ ( بن عياش بن سالم توفى فى الكوفة سنةشعبة:  االول
  ) .جريه ١٨٠( بن سليمان بن المغيرة الكوفى  توفى بالكوفة سنة حفص : الثانى

 
  

 :و لة راويان  ) جريه ١٥٦(حمزة بن حبيب بن عمار الزيات الكوفى توفى سنة  -٦
  ) .جريه ٢٢٩( بن هشام البزار توفى سنة خلف : االول

  ).جريه ٢٢٠( بن خالد توفى بالكوفة سنة خالد: الثانى 
  
  :و له راويان ) جريه ١٨٩ ( الكوفى توفى سنة الكسائى على بن حمزة -٧

  .ببغداد  )جريه ٢٤٠(توفى سنة  ابو الحارثالليث بن خالد  :  االول
   المتقدم ذآرهالدورى ابو عمرو حفص بن عمرو  :الثانى

  ).جريه ١٤٥( توفى سنة  راويا عن ابى عمرو البصرى          
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  فتمهيد و تعار ي
  

 ماذا تعرف عن علم التجويد؟ •
 علم التجويد ؟ما هيه الغاية من ت •
 ما هو اللحن ؟ و ما هيه انواعه ؟ •
 ما هيه مراتب قراءة القرآن الكريم؟ •
 ما معنى االستعاذة ؟ و ما معنى البسملة ؟ •
 ماهية احكام الجمع بين االستعاذة و البسملة؟ •
   و ستجد االجابة على جميع االسئلةتابع معنا الدرس  •
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 الدرس األول:- تمهيد و تعار يف
 

١س ماذا تعرف عن علم التجويد؟  
 

-: التجويد-١  
 

 
 التجويد

 
 

 
 أ- لغة: التحسين         ب-اصطالحا: إخراج آل حرف من مخرجة الصحيح، مع اعطائة حقة و مستحقة

 
، انفكت ولو بعضها آان لحنان فا،تنفك عنةصفاتة الذاتية الالزمة لة و ال -:حق الحرف-٢  

).الخ.....و إال ستعالم، و الشدة، الجهر(وهذة الصفات الذاتية للحرف مثل   
 

).الخ...مثل التفخيم أو الترقيق(صفاتة العرضية الناشئة عن صفاتة الذاتية  -:مستحق الحرف -٣  
 

 ٤-حكم التجويد: العلم بة فرض آفاية، و العمل بة فرض عين، يأثم تارآة.
 

 باشرف الكتب اجلها آتاب ةأشرف العلوم وأفضلها المتعلق:فضل التجويد-٥
.اهللا تعالى  

 

٢س ما هيه الغاية من تعلم التجويد ؟  
 

  . الجلي و الخفي في آالم اهللا تعالىصون اللسان من اللحن :غاية التجويد-٦
  

٣س ما هو اللحن ؟ و ما هيه انواعه ؟  
  

:بالمعنى) اخل أم لم يخل(فيخل بعرف القراءة سواءطرأ على األلفاظ خطأ ي:اللحن الجلي -٧  
).ت أو د(تنطق ) الصراط( ط مثلآتغير حرف بحرف  

.الحمُد )  َد(أو فتح  ، أ نعمَت)  ُت(  مثل ضم تغير حرآة بحرآة أو  
 وحكمة:حرام يأثم فاعلة.

 

طرق الممدود ( مثل  بالعرف دون المعنىل فيخ،خطأ يطرأ على األلفاظ:  اللحن الخفي-٨
.و حكمة يأثم فاعلة)أو مد المقصور  

 وحكمة: شدة الكراهية، وقيل يأثم فاعلة آذالك.
 

٤س  ما هيه مراتب قراءة القرآن الكريم؟  
 

 ٩- مراتب قراءة القرآن أربع مراتب و هية:
 أ-الحدر:و هوة اإلسراع في القراءة مع مراعاة األحكام آاملة.

 ب-الترتيل: هوة قراءة متأنية، لوصول المستمع إلى تدبر المعاني.
 ج-التدوير:وهى حالة بعد الحدر و دون الترتيل في السرعة.

 د-التحقيق: و هي قراءة أآثر اطمئنانا و تأنى لترآيز الفهم و الحفظ و التعلم.
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٥س  ما هيه الحرآة و ما مقدارها ؟  

 
وة الزمن الذي      و ه المقدار الزمني لنطق الحرف تطلق على):فقط( الحرآة-١٠

.من الثانية% ٦٦يحتاجة الفرض لقبض و بسط اصبعة و يقدر ب   
 

.) آسرة تحتةأواى نضع فتحة أو ضمة علية (هو تشكيلة و ضبطة : حرآة الحرف-١١  
 

٦س  ماذا تعرف عن الغنة و ما هيه حروفها ؟  
 

).الخيشوم(يخرج من أعلى األنف ) جميل(صوت رخيم :الغنة-١٢  
 

.تمد الغنة حرآتان و نون التنوين الزائدة و نون الهجاء و  ميم:نةحروف الغ-١٣  
 

))مذآرة في التجويد(منقولة من آتاب (والبسملة أحكام االستعاذة  -١٤  
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 أحكام االستعاذة والبسملة  (جديد)
 

٧س  ماهية احكام االستعاذة و البسملة؟  
 

 أوًال : االستعاذة :
مهور في أول آل قراءة سواء ابتدأ القارئ التالوة من أول  عند الجمستحبة

ولو للقرآن آله مالم يقطع  وتكفي القارئ استعاذة واحدةالسورة أو في جزئها ، 
.قراءته   

 ثانيــًا : البسملة :
 سنة مؤآدة في أول آل سورة ، سوى سورة براءة (التوبة) .

 ثالثــًا :
ــ وإن شاء  وهو األفضلء بسمل ـ للقارئ الخيار في وسط السورة ، إن شا

.ترك البسملة   
 رابعــًا : 

للقارئ الخيار في الجمع بين االستعاذة والبسملة وأول السورة أو تفريقها 
-:وذلك في أربعة أوجه   

  .وصل الجميع)  أ
  . قطع الجميع)ب
  . وقطعهما عن أول السورةبنفسوصل االستعاذة بالبسملة  )ج
.  بنفسووصل البسملة بأول السورةبنفس   قطع االستعاذة أي)د  

 
٨س  ؟ البسملةب  وصل و قطع االستعاذة ما هيه جميع حاالت  

 

 أ ــ وصل الجميع : أي االستعاذة والبسملة وأول السورة بنفس واحد، مثال ذلك :
.}ٌ ٌدَأَح ُهَو اُهللا قُل مِِيِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا اَأُعوذُ ِباهللا  ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم {   

 ب ــ قطع الجميع : آل صيغة منها بنفس ، مثال ذلك :
  }َأُعوذُ ِباِهللا ِمَن الشَّيطاِن الرَِّجيِم{
.} ٌدقُْل ُهَو اللَُّه َأَح}{ مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا {  

 جـ ــ وصل االستعاذة بالبسملة بنفس وقطعهما عن أول السورة ، مثال ذلك :
}  ٌدَأَح اُهللاقُل ُهَو}{مِِيِحرَّلِن اـْٰحمرَّلَأُعوذُ ِباِهللا ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ِبْسِم اِهللا ا{  

 د ــ قطع االستعاذة أي بنفس ، ووصل البسملة بأول السورة بنفس ، 
:مثال ذلك   

.} ٌدَأَح  قُل ُهَو اُهللامِِيِحرَّلاِن ـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا}{ َأُعوذُ ِباِهللا ِمَن الشَّيطَاِن الرَِّجيْم{  
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 صفحة رقم (17) 

 
٩س  .اذآر االوجة الجائزة و غير الجائزة للبسملة بين سورتين   

 

 خامســًا : البسملة بين السورتين :
:للبسملة بين السورتين أربعة أوجه   

. ــ ووجه غير جائز ٢.                ــ ثالثة منها جائزة ١  
 ١ ــ األوجه الجائزة : 

 .وصل البسملة بأول السورة،قطع آخر السورة،قطع الجميع،يعوصل الجم •
أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة بنفس واحد  :  وصل الجميعأ ــ

  : ، مثال ذلك 
.}ِس انَّلبِّ اَرقُْل َأُعوذُ ِب مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا َد  شَرِّ َحاِسٍد ِإذَا َحَسن َوِم{  

 ب ــ قطع الجميع : أي اإلتيان بكل صيغة منها بنفس ، مثال ذلك :
} ِس انَّلبِّ اَرقُْل َأُعوذُ ِب}{ مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا}{ َد  شَرِّ َحاِسٍد ِإذَا َحَسن َوِم{         

 جـ ــ قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة ، مثال ذلك :
}ِس انَّلبِّ اَرقُْل َأُعوذُ ِب مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا}{ َد ذَا َحَس شَرِّ َحاِسٍد ِإن َوِم{         

 

 ٢ ــ الوجه الممنوع ( غيرالجائز) : 

 وصل آخر السورة بالبسملة بنفس وقطعهما عن أول السورة،مثال ذلك :

} ِس انَّلبِّ اَرقُْل َأُعوذُ ِب}{ مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا َد  شَرِّ َحاِسٍد ِإذَا َحَسن َوِم{         
 

١٠س   .ما هية السورة الوحيدة فى القرآن التى ال بسملة فيها؟ اذآر االوجة الثالثة لوصلها مع سورة األنفال  
 

 :سادســًا 
ال بسملة في أول سورة التوبة بل يكتفي القارئ باالستعاذة فقط إذا ما ابتدأها 

:سورة األنفال فللقارئ ثالثة أوجه بآخر  إذا وصلها، وأما  
 أ ــ وصل آخر سورة األنفال ببراءة دون سكت أو تنفس، مثال ذلك:     

  }ُسوِلهَرَن اِهللا  و ِمَءةُ  ۤ اَر َبمُميشَيٍءعل اَهللا ِبكُلِّ   نَِّإ{
 ب ــ السكت بينهما بقدر حرآتين دون تنفس ، مثال ذلك :

. }ُسوِلهَرَن اِهللا  و ِمَءةُ  ۤ اَر َبس ُميشَيٍءعل اَهللا ِبكُلِّ   نَِّإ{  
 جـ ــ الوقف بينهما بتنفس ، مثال ذلك :

. }ُسوِلهَرَن اِهللا  و ِمَءةُ  ۤ اَرَب {.} ُميشَيٍءعل اَهللا ِبكُلِّ   نَِّإ{   
))مذآرة في التجويد(منقولة من آتاب أحكام االستعاذة و البسملة (  
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  أحكام النون الساآنة و التنوين
  

 تعرف عن النون الساآنة و التنوين؟ماذا  •
 ربعة للتنوين ؟االحكام األماهية  •
 رأس الحاء فوق النون الساآنة؟ما حكم وجود  •
 ما االدغام و ما عدد حروفة و ما انواعة؟ •
 ؟ و هل تراعى الغنة فى االقالب ؟ االقالبما  •
 ؟)١٥ ام ١٠(آم عدد حروف الخفاء ؟  •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •
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 الدرس الثاني:- أحكام النون الساآنة و التنوين
 

١س  ماذا تعرف عن النون الساآنة و التنوين؟  
 

  هي حرف الهجاء المثبت في بناء الكلمة وال حرآة لها و تكون في االسم-:النون الساآنة ١
.طرفا و  وسطاو تكون،                       أو الفعل أو الحرف  

 
.ووصال ال وقفا،  لفظا ال خطا أخر األسماء تلحقزائدة ساآنة  نونو ه-:التنوين ٢  

 

٢س  ماهية االحكام األربعة للتنوين ؟  
 

:أحكامها أربعة       و   
.اإلظهار-                             أ  
.اإلدغام-                           ب  
.باالقال-                            ج  

. اإلخفاء-               د                
 
البيان: في اللغة:      اإلظهار-أ  

.من غير غنة أخراج آل حرف من مخرجة :              و اصطالحا  
 
.)خ(، )ح(، )غ(، )ع(، )هـ(، )ء (-: حروف اظهارهما٣  

).أخي هاك علما حازة غير خاسر:(   مجموعة في أوائل الجمل اآلتية  
 

  
 

 
 

ين وال مع التنو الترآيز
يكون إال مع 

 آلمتين

من آلمتين الترآيز الترآيز من آلمة حرف 
 اإلظهار

ئْن أهلمْن   أْن  أآادُ أتيه  أُ  ء ئونيْن
هْن همأْن   هْن   هديناً آال   هً هونيْن  ه
عْن عملمْن  عْن  عليمٌ سميع  عٌ عمتأْن  ع
غْن غيرسوءمْن  غْن  غفوراٌ حليما  غٌ غضونفيْن  غ
حسنةمنْ   حْن  حاميةٌ نار  حٌ حْن حتونتْن  ح
خ ٍٍ خاشعة ٍٍ يومئذ  خْن خفتمأْن  خْن  خنقةالمْن  خ

 
لعدم إمكانية آتابتها على الحاسب) ¸( بدل من ) ْ  (تم استخدام: ملحوظة  

.و االثنان هما عالمتي السكون في اللغة العربية وال فرق بينهما  

 مع النوع الساآنة
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 صفحة رقم (20) 

 
٣س  لنون الساآنة؟ما حكم وجود رأس الحاء فوق ا  

 
- :المصحفو في -٤  

الصغيرة فوقها   راس الحاءد بوجو،ا لنون الساآنة المظهرة تعرف -أ   

مثال ذالك،  األولىبوجود غطاء على الضمةنون التنوين المظهرة  تعرف -ب  
     أ و وجود الفتحتين أ و الكسرتين متوازيتين و متقاربتين على الحرف األخير أو تحتة

. الكلمة األولى   في  
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  اإلدغام -ب

٤س  ما االدغام و ما عدد حروفة و ما انواعة؟  

  .اإلدخال:اللغة في

ا أرتفاعة      ،  مشددا واحدايصيران حرفا    بحيث    بمتحرك ،ساآن حرف   التقاء: واصطالحا يرتفع اللسان عنهم
  .مشددا آالثانيواحدة وقيل هو النطق بالحرفين 

   

  .  يرملون آلمة في مجموعة  ) ن ،و،  ل ،م ،  ر،ى ( - :امهماادغ حروف -٥

   قسماناإلدغام

  ."ينمو )"و  ، م ، ن ، ى (حروفة - :بغنة-أ

  .  ) ر ،ل ( حرفان - :بغير غنة-ب

  

 الترآيز  التنوينمع الترآيز  النون الساآنةمع نوعة اإلدغام حروف
ُ ُ  ةفئ ىّم عملّي نم بغنة ى

 نصرونةّي
 ّيُ  ُ

 ٍ يومئذ ّان ظن ّننا بغنة ن
 اعمةن

 ّ ن ٍ ذ

 نـ ّمن او بغنة م
 شئ

 ُ ُ لقو ّام
 عروفّم

 ّم ُ ُل

  ً ىهد ّ ومرائهمّون  مو بغنة و

 رحمة ّو 

 ّو ًى

 ٍ  عيشةفي ّ رم بهمّ رنم  غنةبغير ر
 ضية ّ ر

  رّ ٍة

م ـّل نفا  غنةبغير ل
 تفعلوا

 ً هدى ّ لا
 متقينلل

 ّ ل ًى
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   -:المصحف في و

  حدىبتقدمها ال  ، بعدم و جود شئ فوقها  ، الساآنة المضغمةالنون تعرف -أ

   . بعدهاالذي المتحركفوق الحرف  ووجود الشدة،  الحروف الستة هذة   

  وجود أو ،متقاربتينضمتين متوازيتين و  بوجود ،المدغمة التنويننون تعرف -ب

  األخيربعضهما على الحرف  عن الكسرتين متوازيتين و متباعدتين أو الفتحتان   

  .المشددة هذة الحروف الستة إلحدى الكلمة المسبوقة في   

   

  .الغنة هيللصفة و   بقاء و) التنوين أوالنون (الحرف   لذهاب،ناقصا بغنة اإلدغام يسمون -٧

  . و الصفة معاالحرفلذهاب  ،آامال إدغاما  بغير غنةاإلدغام يسمى -٨ 

  اإلظهاروجب  ،واحدة آلمة فيف الستة بعد النون  هذة الحروإحدى وقعت إذا-٩

  في و قد وقع هذا ،الحروف لعدم تقيد بمواضع مخارج ،مطلقا إظهارا  يسمىو   

  :و هية  ، ةآل  القرآنفي آلمات أربع   

  دُ نيا  
  ُبنيان  
  ِقنوان  
  ِصنوان 
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٥س  ما االقالب ؟ و هل تراعى الغنة فى االقالب ؟  
  

  -:االقالب -ج
  . تحويل الشئ عن وجهة- :لغة

 اصطالحا :- جعل حرف مكان أخر.
و مثاال على ذالك: اقالب النون الساآنة أو التنوين ميما قبل حرف (ب) مع مراعاة الغنة و 

.اإلخفاء لحرف الميم  
  

 
 

مع  االقالب
 التنوين

مع النون  االقالب
 الساآنة

حرف 
 االقالب

 

بت لكممي   ت  لكمينِبُ   في آلمة ب 
 ميعسم

 بصير
ُسميع‛   
 بصير

‛ بعد  بعدمم منِ   آلمتين ب 

 
  -:في المصحف-١٠

  قبل، رقعة أعلى حرف النون) م ( تعرف النون الساآنة المقبلة بوجود حرف –أ 
  . حرف الباء في آلمة أو آلمتين

   بعد ‛منِ :   مثل
  
  رقعة مصاحبا إحدى) م ( تعرف نون التنوين المقلبة بوجود حرف -ب

  مة أو الفتحة أو الكسرة على الحرف األخيرالحرآات الض

  بصير ‛ ُسميع:  مثل 

  

  

  

  

  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
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 صفحة رقم (24) 

 
٦س  ؟)١٥ ام ١٠(ما االخفاء ؟ وآم عدد حروفة ؟   

 
 اإلخفاء

 لغة: الستر
  عار من التشديد مع بقاء الغنة في الحرف األول اإلظهار و اإلدغام بالحرفين بصفة بين النطق :و اصطالحا

  : و الموجودة في هذا البيت في أول حرف من آل آلمة الباقية١٥  إحدى الحروف الإذا جاء بعدها
  "دم طيبا زد في ثقى ضع ظالما /  صف ذا  ثنا آم جاد شخص قد سما  " 

  )ظ ،  ض،  ت، ف،  ز،  ط، د،  س،  ق، ش، ج،  ك، ث، ذ، ص: ( و هي
  

 
  

 مع التنوين مع النون الساآنة
حرف 
 اإلخفاء

 الترآيز من آلمتين لترآيزا من آلمتين الترآيز من آلمة

 أ صالحين صالحيناً قوم ا صدوآم ان صدوآم تصروا صرواْنت ص
 ا ذات لهب ذات لهب اً نار مذا الذي من ذا الذي لتذر ذرْنلت ذ
 ذ ثمانية ثمانية ذٍ يومئ أ ثيتناك ان ثبتناك اثى ثىْنا ث
 م آان  آانمٍ في يو م آان من آان أ آاال كاالْنأ ك
 قا جديدا جديدااً خلق اجاءآم ان جاءآم اجينا اجينْنا ج
 ب شديد عذاًب شديدلم يك شيئا لم يكن شيئا مشورا شوراْنم  ش
 ب قيمة  قيمةٌبآت م قبل من قبل مقلبا قلباْنم ق
 ا سديدا سديداالً قو ع سواء عن سواء يسلون سلونْني س
 ا دهاقا دهاقا ً اآاس م دونة من دونة أ دادا داداْنا د
 ة طيبةطيبة  ٍ ةآتشجر م طين من طين يطقون طقونْني ط
 ذ زرقا  زرقاٍ ذيومئ فا زللتم فان زللتم تزيل زيلْنت ز
 ى فهم  فهمٌ ىعم ا فاتكم ان فاتكم بفقون فقونْني ف
 ت جرى  تجرىٍ تجنا ا تنصروا ان تنصروا متصرين تصرينْنم ت

 حكةة ضاضاحكة ٌ ةمسفر م ضل من ضل مضود ضودْنم ض
 ا ظليال ظليال ً الظ م ظلم من ظلم يظرون  ظرونْني ظ

  
  

 ١١- في المصحف:-
  ١٥ إلحدى هذة الحروف البتقدمها ،  شئ فوقهابعدم و جود ، تعرف  النون الساآنة المخفاة  -أ

   . شدة فوق الحرف الذي بعدهاعدم و جود         و 
  ،ن و متقاربتين ضمتين متوازيتي بوجود ، تعرف نون التنوين المخفاة-ب

  ، عن بعضهما على الحرف األخيرمتباعدتين  وفتحتين متوازيتين أو       
  ،عن بعضهما على الحرف األخير متباعدتين وآسرتين متوازيتين  وجود أو       

  . الغير مشددة      في الكلمة المسبوقة لهذة الحروف 
    
  -: ملحوظة-١٢

  ))أخفاء حقيقيا((  مع هذة الحروف السابقة ويناإلخفاء للنون الساآنة أو التنيسمى   - أ
 لقرب المخرج من النون) ت ، د، ط( حروف ، أآثر الحروف السابقة إخفاء للنون   - ب

  .و باقي أحرف اإلخفاء وسط بين ذالك، لبعد المخرج نسبيا) ك ، ق( ا قل الحروف إخفاء و
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  أحكام الميم الساآنة
  

 ؟ساآنةميم الماذا تعرف عن ال •
  و آيف تفرق بينهم؟  ؟ ما هية انواعها •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
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 صفحة رقم (26) 

 

 الدرس الثالث:- أحكام الميم الساآنة
 ١-    الميم الساآنة :- 

قبلو لها ،  لها حرآة ليسو، حرف الهجاء المثبت في بناء الكلمة          هي  

-): أحكامةثالث(    حروف الهجاء غير األلف المادية   

اإلخفاء  - أ  

اإلدغام  - ب  

  اإلظهار-ج

 أ- اإلخفاء:-

إطباق عدمحيث يرعى ،  أخفاء شفويايسمى و) ب  ( بعد حرف واحد هوو يكون   

.لميم الجمعأو للميم األصلية  هذا اإلخفاء يحدثو ، الشفتان إطباقا آامال  

 

 مع ميم الجمع مع الميم األصلية الساآنة حرف اإلخفاء
 أمنتم باهللا ب

 فأحكم بينهم

 يعتصم باهللا

 هم بالعدوة

 ربهم بالغيب

 ربهم بهم

  -:في المصحف    -٢

  ،)ب(قبل حرف ، ميم الجمع المخفاة أو ،اه الميم األصلية الساآنة المخف  تعرف

 بأنها عارية من التشكيل ، و ليس فوق الياء اى تشديد، و هنا ترعى الغنة في النطق .
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 صفحة رقم (27) 

 

 ب-  اإلدغام:- و يكون بعد (ميم ) مثلها متحرآة، و يطلق عليها إدغام بغنة و يحدث للميم

.إطباق الشفتين الكاملاة مع مراع، أو ميم الجمع،                   األصلية  

 

 مع ميم الجمع مع الميم االصلية الساآنةحرف اإلدغام
من ياتى َّ أم\من خلقنا   َّأمم ؤمنين ُّمان آنتم\ريضا  َّممنكم 
-:في المصحف     -٣  

 بأنها ،متحرآة) م(قبل حرف ميم ، ميم الجمع المدغمةأو ، الميم األصلية الساآنة المدغمةتعرف 
. تشدد و تراعى الغنة)المتحرآة (الميم األخرى فوق  و لكن،ن التشكيلعارية م  

 ج-اإلظهار:-

  الباقية و يكون في آلمة٢٦عند بقية الحروف ال، و يكون الميم الساآنة من غير غنة 

).و ،  ف(  اإلظهار مع حرفي ينبة بشدةو ، إظهارا شفوياو يسمى ، و في آلمتين  

 

حرف 
 اإلدغام

 من آلمتين من آلمة واحدة

 لعلكم تتقون أنعمت ت
 هم سواء تمسون س
 مرجعكم فننبئكم  ف

-:في المصحف    -٤  

 ٢٦فوقها قبل إحدى الحروف ال) ¸ ( راس حاء صغيرة بوجود، الميم الساآنة المظهرة  تعرف 
.الباقية  
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   النون و الميم المشددتين
  

 ؟النون و الميم المشددتين ما حكم •
 هل يتم اظهار الغنة فقط ام الغنة مع الشدة معا؟ •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •
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  حكم النون و الميم المشددتين-:الدرس الرابع 

 

 حكما واحدا فقط و هو:إظهار الغنة و الشدة سواء في آلمة واحدة أو آلمتين.

 

 

 

 حرف الغنة في آلمة في آلمتين
  ظننـَّـإن 

 حننـَّإن 

  ــةنًـّالج

  ارنـَّـال

 اسنَـّال

    

  ّن  
 

 
  نم ِّآم

  نم ِّلهم

 ريضامَّمنكم 

مَّث  

ــلمَّ المز  

دمَّمح  

    

  ّم  
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  الساآنةالالم 
   

 ؟تعرف عن الم التعريفما  •
 ؟ حرفا )١٤ ام ١٠(الم القمرية لماعدد حروف ا •
 هل عدد حروف الالم الشمسية يساوىالقمرية ؟ •
 ما الفرق بين الم االسم والم الحرف ؟ •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •
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 الدرس الخامس:- أحكام الالم الساآنة

 

    زائدة عن بنية الكلمةتكون:  الم التعريف   -١

   .هدفنا التى يصح تجريدهاو ) التي(  مثل يصح أم لم) المحسنين( صح تجريدها مثل سواء

-:و لها حكمان  

   .  اإلظهار-أ •
   .اإلدغام-ب •

  أ-اإلظهار: تظهر الالم الساآنة عند ١٤ حرف مجموعة في

  )أبـغ حـجـك و خـف عـقـيـمـة               ( 

 و هنا تسمى الم قمرية و الجدول التالي يوضح ذالك

: فوقها رأس الحاء الصغيرة و يجب مشاهدة  

 ( ’   ل (و جميعها رأس الحاء فوق الالم 

 الكلمةالحرف
 األرضء
 البلدب
 الغنىغ
 الحجح
 الجنةج
 الكتابك
 الودودو
 الخيرخ
 الفتاحف
 العليمع
 القمرق
 اليومى
 الملكم
 الهدهدة
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-:اإلدغام-ب  

  الباقية١٤ العند باقي الحروف الالم الساآنة تدغم

 و المجموعة في أول حرف من آلمات البيت التالي

  )دع سوء ظن زر شريفا للكرم.. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم ( 

و هنا تسمى الم شمسية، و الجدول التالي يوضح ذالك، و تكون في المصحف عارية و يواتى الحرف 
.الذي بعدها مشددا  

 الكلمةالحرف
ارقـَّطال ط  
قالنـَّثال ث  
ادقونصَّال ص  
حمنرَّال ر  
ائبونـَّتال ت  
الينضَّال ض  
اآرينذ َّال ذ  
هارـَّنال ن  
وابدَّال د  
ماءسَّال س  
المينـَّظال ظ  
يتونزَّال ز  
مسشَّال ش  
يلـَّلال ل  
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  -:الم االسم األصلية   -٢

 التي من بنية الكلمة

 حكمها: وجوب اإلظهار (حيث نجد راس الحاء الصغيرة فوقها)      مثال ذالك:

 الكلمة

  

 سلطان
 سلسبيال
 ألسنتكم
 ألوانكم

 ٣-   الم الفعل:-

     يجب إظهارها، سواء آان الفعل:-

  .    ا لتقى-:ــل مثـــ ماضيا .١
  .    يلتقطة-:مثـــل مضارعا  او .٢
  .    قل نعم-:مثـــــــــل أمرا او .٣

إن لم يقع  بعدها ( ل أو ر) المتحرآتين و إال وجب اإلدغام وال يكون إال بعد حرف ( ل) ساآن في 
.أخر فعل األمر فقط الذي يكون في آلمة  

: مثال ذالكالكلمة الثانية: المتحرآين مشددة )ر ، ل( و حرفي   

كم َّلقل:      مشددة  )  َل(عارية بعد ها ) ل(   

بىرَّقل :      مشددة)   َر(عارية بعد ها ) ل(   

٤-   الم الحرف: التي ال تقع اال في أخره، و لها حكمان اإلدغام مع ( ر، ل) و اإلظهار مع باقي 
.الحروف الستة و عشرون الباقية  

 

.كم َّلهل،فعة َّ ربل ) دها حرف مشدد الالم عارية و بع ( اإلدغام -أ  

.زعمتم بل ) فوق الالم راس حاء صغيرة( اإلظهار-ب  
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  مخارج الحروف
 

 ماذا تعرف عن مخارج الحروف ؟ •
  ؟ رسم المصحف فى اللغة العربيةحروفآم عدد ال •
 ما هية مواضعها الخمسة ؟آم عدد مخارج الحروف و  •
 لثوية؟لماذا تعرف عن الحروف الذلقية وا •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •
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 صفحة رقم (35) 

 الدرس السادس :- مخارج الحروف
 

 المخارج : جمع مخرج، وهو
 لغة:- محل الخروج

 واصطالحا:- محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره ،
 

 صوته  فحيث انقطع أن يسكنه بعد همزة الوصل أو يشددفعليه أن يعرف مخرج الحرف حدوإذا أراد أ
  آان مخرجه

 
   حرف٣١  و حروف الهجاء القرآني مخرج١٧و عليه فالمخارج 

  )ى،   و(و بين حرفي المد و اللين ) ا  ،ء(بالتفريق بين 
 

:خمسة ومواضعها عشر،وعدد مخارج الحروف سبعة   
 
  الجوف-١
حلق ال-٢  

. اللسان-٣      
  الشفتان-٤

. الخيشوم-٥    
  و مثال ذالك ما نراه في الجدول التالى :-

 
)١٧(  

مخرجها الخيشوم       )ن ، م ( أحرف الغنة   
)١٥)                      (١٦(  

ف مخرجها الشفتان )اللينة(و  ، م ،  ب   
)٥) (٦)       (٧ ()   ٨)   (٩)  (١٠)(١١)   (١٢)        (١٣)      (١٤(  

ك ق مخرجها اللسان ج،ش،ى ض  ل ن ر ط،د،ت ص،ز،س ظ،ذ،ث   
أقصى اللسان )٢)                          (٣(طرف اللسان          ) ٤(  

ء،ه  مخرجها الحلق ع،ح  غ،خ   
أدنى                                                  أقصى )١(  

و مخرجها الجوف  ˜ى   ، ˜و   ،  آ:    حروف المد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
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 شكل عام يوضح مخارج الحروف:-
 

 
 
 

:الجوف: أوًال  
    )ى ، و،   ا(: ويخرج منه حروف المد الثالثةوفيه مخرج واحد ، 

 
  . مفتوحاإالوال يكون ما قبلها ،  ساآنة إال ال تكون ألنها، تخرج من الجوف  -:آ
  ، آان ما قبلها مضموماو آانت ساآنة إذا،   تخرج من الجوف-:~و

  . تخرج من الشفتينفإنها )ساآنة و ما قبلها مفتوح(وأ،)متحرآة(   فان آانت     
  .آان ما قبلها مكسور آانت ساآنة و إذا،  تخرج من الجوف-:ى~
  .تخرج من وسط اللسان)  ساآنة و ما قبلها مفتوحا(أو ) متحرآة(فأن آانت      

  
: الحلق: ثانيًا  

-:خارجوفيه ثالثة م    
                     

 .وسط اللسان تخرجان من)   ح ، ع ( 
 . الحلقأدنى تخرجان من)   خ ، غ ( 
 . الحلقأقصى  تخرجان من  )ه  ،  ء (
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 صفحة رقم (37) 

  
:اللسان: ثالثًا  

:حرفًا ١٨وفيه عشرة مخارج بـ     
 ).لسان المزمار  (عند اللهاة ،اللسان أقصى تخرج من -):ق (  -١
 .القافخلف مخرج  ،اللسان أقصى من تخرج -):ك (  -٢
  ).الحروف الشجرية( و تسمى،اللسان وسط -): ى اللينة ،ش ،ج(  -٣
سان  حفتى    أول تخرج من   -):ض  (  -٤ ى  ،الل ا    إل ي  م انبين      األضراس  يل  أو من الج

سر  النطق من الجانب   في هذه الطرق أيسر و  ،احديهما ا من   أصعب  و ،األي  نطق
 .األيمنالجانب 

 و  .اللثة مع ما يحاذيه من      ،طرفة منتهى   إلى ،اللسان حافة   أول  تخرج من  -):ل  (  -٥
 .العليا األسنان لحمة هياللثة 

ن تخرج-):ن (  -٦ سانطرف   م الم  ،الل رج ال وق مخ يالف ة  ،قل اذى لث ا يح ع م  م
 .العليا األسنان

ون   ،اللسان طرف   تخرج من  -):ر  (  -٧ ا     بعد مخرج الن ره مم ي  من ظه  و رأسه  يل
 .لنون ادخل من ظهره من اهي

ن -): ت ،د ،ط(  -٨ رج م ر  تخ سان ظه ين  و ،راس الل ل الثنيت ن  اص ويتين م  العل
 .األسنان

سان طرف    تخرج من  -): ز   ،س ،ص(  -٩ ين      مع    ،الل ا ب ا    األسنان م سفلى    العلي و ال
 .السفلىمع انفراج قليل بين الثنايا العليا و 

 .العليا الثنايا أطرافمع  ناللساطرف  تخرج من -): ث ،ذ ،ظ(  -١٠
  
  
:يلي مرتبة آما األربعة الشفتينحروف :عًاراب  

 
  .أطراف الثنايا العليا  معالسفلىبطن الشفة  تخرج من) ف (  )١(
ة، م، ب( )٢( شفتان  تخرج من )و لين اقال ا بانطب ع مع ع ) ب/م(  م اح م ) و ( و انفت

 .لينة
  

:الخيشوم:خامسًا  
 

 فوق سقف ،الداخل إلىجذب  المناألنف  و هو طرف ،الخيشوم تخرج من : الغنة                   
). ن ،م( و لهما حرفان ،بالمنخر و ليس ،الفم                             

 
 مالحظة (١)

 
.اللسان ) طرف ( لخروجهما من ذلق  ،ذلقيان) ر ، ل (  يسمى الحرفان -١  
      الحنك  بدايةيف، العلياالفم ) جلدة غار ( لخروجها من نطع  ،نطعية ) ت ،د ،ط( األحرف تسمى -٢

.األعلى  
.اللسان ) مستدق  (  لخروجها من اسله ،اسليه) ز ، ص ، س  ( األحرف تسمى -٣  
.اللثة لخروجها من قرب ،لثوية ) ث ،ذ ،ظ ( األحرف تسمى -٤  
.الشفة لخروجها من ،شفوية)  و لينة ،م ،ب ( األحرف تسمى -٥  
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  صفات الحروف
  

  صفات الحروف ؟ماذا تعرف عن •
 ضد  التى ليس لهاآيف تفرق بين الصفات التى لها ضد و •

 ؟
   ما هيه الصفات التى الدخل لها فى تجويد الحروف ؟ •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •
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 صفحة رقم (39) 

 
 الدرس السابع:- صفات الحروف

 
 ١. الصفة: لغة : ما قام بالشئ من المعانى آالطول و القصر و البدانة و النحافة .

 ٢. الصفة: اصطالحا:- آيفية معينة الزمه للحرف عند وجوده في مخرجة، و توجب مراعاتها
. الحرف بهانطق             ليحسن   

٣.فائدة دراسة الصفات:- تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج و تميزها و معرفة القوى من الضعيف 
 و ال ،معنى فكانت آأصوات البهائم ال تدل على ،السمعالتحدت أصوات الحروف فى  ولوال ذالك ،منها

.حكمته فسبحان من دقت فى آل شئ ،فهمتفيد فى تدبر أو   
 ٤.أقسام صفات الحروف:-

 ١/٤ . صفات لها ضد و هي:-
 ١/١/أ . الهمس .لغة:- الخفاء .

   ، المخرج     االعتماد على فلضع، جريان النفس عند النطق بالحروف -:اصطالحا            
  ).فحثه شخص سكت ( فيمجموعة ) ١٠(وحروفة

 ١/١/ب .الجهر، لغة:- اإلعالن.
              اصطالحا:- انحباس النفس عند النطق بالحروف، لقوة االعتماد على المخرج ، 

.الباقية بعد حروف الهمس ) ١٩(حروفه   و                                     
 ٢/١/أ . الشدة :- لغة :- القوة.

 و، المخرج لكمال االعتماد على    ،بالحروف عند النطق ،الصوت جرى انحباس -:اصطالحا             
                ). أجد قط بكت  (فيمجموعة ) ٨(حروفها 

 ٢/١/ب . التوسيط ، لغة : االعتدال .
         اصطالحا:- اعتدال الصوت عند النطق بالحروف، لعدم آمال انحباسها آما في الشدة،               

  ). لن عمر (فيمجموعة ) ٥( و حروفها ،الرخاوة في و عدم آمال جريانها آما        
 ٢/١/ج . الرخاوة ، لغة :- الليونة .

                اصطالحا :- جريان الصوت مع الحروف ،لضعف االعتماد على المخرج ،                    
.الباقية بعد حروف الشدة و حروف التوسط) ١٦( و   حروفها ال              

 ٣/١/أ . االستعالء ، لغة :-االرتفاع .
                  اصطالحا:- ارتفاع اللسان إلى الحنك األعلى عند النطق بالحروف،                            

). فظخص ضغط   (فيمجموعة ) ٧(                      و حروفها   
 ٣/١/ب. االستفال، لغة:-االنخفاض.

                 اصطالحا:- انخفاض اللسان من الحنك األعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحروف ،           
.يةحرف الباق) ٢٢(                    وهى ال  

 ٤/١/أ. اإلطباق، لغة:- اإللصاق.
              اصطالحا:- تالصق ما يحاذى اللسان من الحنك األعلى عند النطق بالحروف

  ).ظ ، ط ،ض ،ص( هيو ) ٤(                           و حروفها   
 ٤/١/ب. االنفتاح ، لغة :- االفتراق .

                اصطالحا:- تجافى آل من طرف اللسان و الحنك األعلى، حتى يخرج الهواء من              
.الطباقالباقية بعد حروف ) ٢٥( الهي عند النطق بالحروف و حروفه ،بينهما      
.اللسان) طالقه (حدة -:لغة  ، االذالق.  أ /١/٥  

             الشفة خروجا    أوسرعة النطق بالحروف لخروجها من طرف اللسان -:              اصطالحا 
).  فر من لب (فيمجموعة ) ٦(و حروفة ،                  طلقا  
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 صفحة رقم (40) 

 ٥/١/ب. االصمات ، لغة : المنع .
                واصطالحا: امتناع حروفة من االنفراد أصوال في الكلمات الرباعية أو الخماسية    أصوال 

 ٢٣( وحروفة الـــ ،) اسم للذهب عسجد (  آلفظعربية، غير فهي الذالفية األحرفاليوجد فيها حرف من 
.االذالقالباقية بعد حروف )   

.وال دخل لصفتى الذالقة واالصمات فى تجويد الحروف  
 

 ٢/٤. صفات ال ضد لها وهى على الترتيب: 
 .الصفير .١
 .القلقلة .٢
 . االنحراف .٣
 .التكرير .٤
 . التفشي .٥
 .االستطالة .٦

 
 ١/٢. الصفير ، لغة : صوت يشبة صوت الطائر .

         واصطالحا : صوت زائد يخرج من الشفتين يصاحب أحرفه الثالثة وهى (ص ،س ، ز ) ، 
تشبة صوت االوز البرى ، : فالصاد  

تشبة صوت الجراد ، :  السين و     
.  تشبة صوت النحل   :الزايو   
 

 ٢/٢. (القلقلة )، لغة :االضطراب والتحريك .
           واصطالحا: اضطراب المخرج عند النطق بالحروف الساآنة، حتى يسمع لها نبرة قوية، 

 إلى فاحتاجت وشدة،وسبب ذلك قوة حروفها لما فيها من جهر ) قطب جد  ( فيمجموعة ) ٥(وحروفها 
 يكون سكونة أن ويمكن للكلمة، طرفا أووسطا ) الساآنة (  يكون احد حروفها أن ويمكن بيانها، فيآلفة 

.عارضا أواصليا   
 

 
ةحرف القلقل  

  الكلمةفيوضعة 
 د ج ب ط ق

ساآنوسط الكلمة  ناخلْق  ميرقْط  وةرْب  تباهواْج  خلونيْد   
 مجيْد بهيْج قريْب محيْط خالْق طرف الكلمة موقفا

 
  )  مكسورأو  مفتوحأو مضموم (،قبلها الذيمهما آان دائما مائلة للفتح تكون  القلقلة وصفة

  

 
 

  آسرة قبله حرف القلقلة   فتحة قبله  القلقلةحرف   ضمة قبله حرف القلقلة
زونْجُي ج ْطتشِط طخلونيْدَ د   
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  ،)الخشونة ضد (  النعومة :لغة ،اللين. ٢/٣
اه          في  الحرف من مخرجة       إخراج :اصطالحا        ة وحرف سر وعدم آلف تح      إذا )ى ،و ( ي ا      سكنتا وف م

      :ذلكقبلها مثال 
 

 الكلمة حرف اللين الكلمة حرف اللين
وفْخَ و يتْبَ ى   

 
   

 ٤/٢. االنحراف ، لغة : الميل والعدول .
              واصطالحا: ميل الحرف بعد خروجة من مخرجة إلى طرف اللسان،

  .) ر ،ل ( ولة حرفان فقط                              
 ٥/٢.التكرير ، لغة : إعادة الشيء مرة بعد مرة .

بحيث       ،)ر( وهى صفة مالزمة لحرف بالحرف،راس اللسان عند النطق  دابتعا :واصطالحا          
  .وخطا زائدة وهذا لحن أخرى) راءات  (دال يتولحتى )  ّر( وخاصة عند تشديد حرف منها،يجب التحفظ 

 

 
 مع آلمات المصحف المشددة حرف التكرير

ا َّرَح اشد   موسىَّروَخ ر حمنَّالر  حيمَّالر   
 

 ٦/٢. التفشي، لغة: االنتشار واالتساع.
           واصطالحا: انتشار الهواء في الفم، عند نطق (ش) حتى تتصل بمخرج (ظ).

 
 ٧/٢. االستطالة، لغة: االمتداد.

             واصطالحا: امتدت الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى أخرها، وهى صفة مالزمة 
).ض(لحرف                                   

 
   لمتضادة،اصفات من ) ٥( يتصف بــ أن البد هجائيـ آل حرف ٣
   بشيء، منها فال يتص وقد األآثر، اثنين على أوفقد يتصف منها بصفة غير المتضادة  أما
  صفات،" ٧) "ر (ية يكون لحرف دول

  صفات) ٦( لها أخر هجائيحرف ) ١٣( مثل مثال،) ب( وحرف 
  صفات) ٥(لة ) الباقية  (رأخ هجائيحرف ) ١٣( مثل مثال،) ف( وحرف 

  ، صفاتة الستة قويةآلن جميع ، ملك الحروف)ط( حرف سميعليه و 
   .ضعيفة جميع صفاتة الخمسة نال ،الحروفعف  اض)ف( حرف سمي و 

 
٤ـ وهذه التسميات التي جاءت في (ط ، ف )، بناء إلى أن الصفات تنقسم إلى قوية وضعيفة، فالقوية 

(١١) صفة وهى : الجهر، االستعالء، اإلطباق، االصمات، الصفير، القلقلة، االنحراف، التكرير، التفشي، 
، الغنة االستطالة،  

  أما الضعيفة فهي : (٦) صفات  : الهمس ، الرخاوة ، االستفال ، االنفتاح ، الذالقة ، اللين.
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  التفخيم و الترقيق
  

  ؟ )٧(ما هوة التفخيم و ما هية حروفة ال •
 ما هية حروف االستفال ؟ •
 ؟)تفخيم ام  ترقيق ( هية حاالت الراء ؟ ما  •
  جابة على جميع االسئلةتابع معنا الدرس  و ستجد اال •
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 صفحة رقم (43) 

  الترقيق التفخيم و -:الدرس الثامن 
  
  

أ١ الشرط ب١  أ٣ ٢  ب٣  جـ٣   ٤ 
 

حرف 
 التفخيم

 المفتوح
 وبعده
 ألف

 المفتوح
وليس بعده 
 ألف

 ساآن المضموم
 قبلة فتحة

 ساآن
 قبلة ضم

 ساآن
 قبلة آسر

 

 المكسور
 

 ط
 ظ
 ض
 ص
 ق
 غ
 خ

 طائعينَ
 ظالمينَ
 ضالينَ
 صادقينَ
  قائلينَ
  غافلينَ
 خاطئينَ

 طوعاَ
 ظلمواَ
 ضربتهمَ

الةالَص  
 قعدَ
ضبَغ  
 خلقَ

 طبعُ
ظلماتاُل  
ضربُف  
صدونُي  

قواانُف  
 غلبتُ
 خلقواُ

طبعْيَ  
ظلمْيَ  
ضربونْيَ
صراهللاْنَ  
 يقطعونَْ
غتبْيَ  
خشعْتَ  

طفئواْيُل  
ظلمونْيُ  

 ــــــــــ
بحواْصفُت  
نعىمْقُ  
غلبونْيُ  

 ـــــــــــ

طْحِت  
 ــــــــ

رباْضِ  
باحاْصاِل  

فْقليِن  
غْرلِف  
وانااْخِ  

طتِب  
 ظالِ
 ضعافاِ
صتوااِن  
 قتاالِ
 غطاءكِ
 خاللِ

    
: آاالتى األخيرة حكم أما، )  المادية األلف،ر ، ل (إال مرققة آلها  ،االستفالحروف . ٤  

 
 

 ٥. األلف المادية: وهى الساآنة بعد فتح، وهى تتبع ما قبلها آاالتى:
 

 الترقيق التفخيم الحرف
 العابدون ساء جاء الظالمين الضالين طالوت  ماديةألف

 
 ٦. الم لفظ الجاللة: تفخيم في موضعين. وترقق في ثالث مواضع آما يلي:

 
الحرف الترقيق التفخيم

 بعد آسر عارضبعد آسر منفصل عنها بعدآسر متصل بها بعد الضم بعد الفتح
اهللاما يفتحِ   اهللا ِ افى باهللاِ اهللايطبُع  اهللاصدَق ل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (44) 

 
 ٧ـ حاالت (الراء ): وجوب التفخيم ، وجوب الترقيق ، وجوازهما آما في الجدول االتى :
 

الحرف جواز التفخيم والترقيق وجوب الترقيق وجوب التفخيم
٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 إذا ر
 آان
حرف

 إذا
 آان
 حرف

 إذا
 آان
 حرف

 إذا
 آان
حرف

 إذا
 آان
حرف

 إذا
 آان
 حرف

 إذا
 آان
حرف

 إذا
 آان
 حرف

 إذا
 آان
 حرف

 إذا
 آان
 حرف

 إذا
 آان
 حرف

 إذا
 آان
 حرف

 إذا
 آان
 حرف

 
)ر(   

 مفتوح
)ر(   

 مضموم
 

)ر(   
 ساآنا
 بعد
 حرف
 مفتوح

)ر(  
 ساآنا
 بعد
 حرف
 مضموم

)ر(   
 ساآنا
 بعد

همزة 
 وصل

)ر(  
 ساآنا
 بعد
 آسر
 ووقع
 بعدة
 حرف
 استعالء
 مفتوح

)ر(   
ساآنا 
 بعد
آسر 
 وليس
 بعدة
 حرف
 استعالم

 

)ر(   
 ساآنا
 عرضا
 وقبلة

)ى (  

  )ر(
 ساآنا
عرضا 
 وسبقة
حرف 
 ساآن

)ر(   
مكسور
 ا

 بغض
 النظر
 ما
 قبلة
 أو
 بعدة

)ر(   
 ساآنا
 بعد
 آسر
 ووقع
 بعدة
 حرف
استعال
 ء

 مكسور

)ر(  
 مكسورا
 وبعدة

)ى(  
أخر في  

 الكلمة
الموقو
 ف
 عليها
 وهى
 محذوفة

)ر(  
 واقعا
 بعد
 حرف
 ساآن
 من
 أحرف
االستعال
 ء

المسبو
 ق
 بكسر

ل مثا
ضي 

ر
هللا 
 ا

\
 َر

ف
ءو

 

ءوقُر
 

لُر
ا

وح
 

ُ
تْر

ون
جع

ْرَم/
ضيا

 

ْرُي
ُ /جع

قْر
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هما
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ت

 ِ
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ا

ْرِا\
َص

ادا
 ِ

فْر
ن 
عو

ْمِ \
ريه

 

يْر
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 \
يْر
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حْج

 
ْر

 ِ
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ِ
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رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  )المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين ( 
  

 تعرف عن المتماثلين و المتجانسين ؟ماذا  •
 هل فى حالة التباعد يتم االظهار؟ •
 آيف تفرق بين الكبير و الصغير و المطلق ؟ •
 هل يكفى اتحاد المخرج و الصفة لتفرق بينهم؟ •
  الجابة على جميع االسئلةتابع معنا الدرس  و ستجد ا •



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (46) 

 الدرس التاسع: ( المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين )
 
 
 

 العنوان، في آما هو واضح أقسام،) ٤ (إلى انقسما فقط، خطا أو ،وخطا التقى الحرفان لفظا إذا .١
 ادغامة، الن المقصود من هذا الباب معرفة ما يجب هنا،وان آان ذآر المتباعدين ال حاجة لة 

 .بيان إلى جال يحتا ي،بديه عند التباعد فأمر اإلظهار أما يجوز،وما 
 
 

 -:)صغير ـ آبير ـ مطلق  ( أقسام ٣ إلى ينقسم السالفة، األربعة األقسام آال من إنثم  .٢
 

               أ ـ الصغير: يكون فية الحرف األول في آلمة أو آلمتين ساآنا والثاني متحرآا، وحكمة : 
. إدغاموجوب                                 

 
                 ب ـ الكبير: يكون فية الحرف األول في آلمة أو آلمتين متحرك والثاني متحرك، 

       .اإلظهار : وحكمة                             
 

               جـ ـ المطلق: يكون الحرف األول في آلمة أو آلمتين متحرآا، والثاني ساآنا                     
.اإلظهار :وحكمة                       

 
 

 ٣ـ المتماثالن : هما حرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة ، مثل (ب، ب/ ه ،ه).
 
 

 ٤ـ المتجانسان : هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة ، مثل ( د، ت / ق ، ك ).
 
 

 ٥ـ المتقاربان : هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة ، مثل ( ل، ر) ، (د ، ض).   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (47) 

 ينقسم التقاء حرفين إلى
    
 
 
 

       متباعدين                         مثلي                        متجانسين                                    متقاربين       
 
 

           آبير         مطلق       آبير صغير مطلق  صغير آبير مطلق                      صغير   صغير آبير مطلق    
 مثال ذلك في المصحف

 األمثلة الحكم الحرفان شرط الحرفان النوع

 مثلين صغير
 

 مثلين آبير
 

 مثلين مطلق

  متحركوالثاني ساآن األول
رك األول اني متح  والث

 متحرك
  ساآن والثاني متحرك األول

)هـ،هـ)(ب،ب(  
 

)م، م)(هـ،هـ(  
 

)،لل)(ت،ت(  
)ق،ق(  

اإلدغاموجوب   
 

 اإلظهار
 
اإلظهاروجوب   

بكرهن/اضرب بعصاك   
 

لرحيم الملك/ فية هدى   
 

شققنا/ زللتم / تتلوا   

  متحرك والثاني ساآن األول 
  متحركوالثاني ساآن األول

 
  متحرك والثاني ساآن األول
  متحرك والثاني ساآن األول
  متحرك والثاني ساآن األول
  متحرك ثانيوال ساآن األول
  متحرك والثاني ساآن األول
  متحرك والثاني ساآن األول

)د، ت (   
 

)ت ، د(  
 
 

)ت ،ط (  
 

)ط ،ت (  
 

)ذ ،ظ (  
 

)ق ، ك (  
 

)ث ، ذ(  
 

)ب ، م (  

اإلدغاموجوب   
 
اإلدغاموجوب   
 
 
اإلدغاموجوب   
 
اإلدغاموجوب   
 
اإلدغاموجوب   
 
اإلدغاموجوب   
 

 إدغام
 

 إدغام

آدت/ قد تبين   
 

انقلت / ت دعوتكما اجيب
 دعوا

 
ودت طائفة/فأمنت طائفة   
فرطتم/ بسطت    
 

 اذ ظلمتم
 

 الم نخلقكم
 

 يلهث ذلك
 

 ارآب معنا

رك األول  اني متح  والث
 متحرك 

رك األول اني متح  والث
 متحرك 

)ي ، ج (   
 

)س ، ز (   

اإلظهاروجوب   
اإلظهاروجوب   

 يجدك
 

 النفوس زوجت

  ساآن والثاني متحرك األول 
  ساآن والثاني متحرك ولاأل

)ت، د (   
 

)ى ، ش(   

اإلظهاروجوب   
اإلظهاروجوب   

 تدعوا
 

 يشكر
  متحرك والثاني ساآن األول 

رك األول اني متح  والث
 متحرك 

  ساآن والثاني متحرك األول

)ا ، ر (   
 
)، ض(     

 
)ل ، ن (   

 اإلدغام
 

 اإلظهار
 

 اإلظهار

 قل رب ، بل رفعة
 

 من بعد ضراء
 

 ولن
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 صفحة رقم (48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  المد والقصر
  

 ؟و المد و ما القصرما ه •
 آم عدد انواع المد؟ •
 آيف تفرق بين المد االصلى و المد الفرعى ؟ •
 مما ينقسم الية المد الفرعى؟ •
 هل المد المعنوى و اللفظى من المدود الفرعية؟ •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
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 صفحة رقم (49) 

 
 

 الدرس العاشر: باب المد والقصر
 
 

 ١. المد ، لغة : مطلق الزيادة .
  واصطالحا: إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثالثة وهى ( آ، و، ى )                 

. سكونأوالهمزة  مالقاةعند       
 
 
.الحبس :  ، لغة القصر. ٢  

.ثبوت حرف المد من غير زيادة على نطقة االصلى :  واصطالحا       
 
 

 ٣. والمد قسمان : أصلى وفرعي  وتعريفيهما على الوضع االتى : 
 
 

 على سبب من فوال يتوق بة ، إال التقوم ذات الحرف الذي ، الطبيعيهو المد  : المد االصلى  ) أ
 " نى ناتجادلو: " ة آلمة ، ومثال) حرآتان  = األلف(  وألف سكون ومقداره أوهمزه 

 
 

 ب) المد الفرعي: هو المد الزائد على الطبيعي لسبب من اثنين:-
  . ي، معنو١ 
    . لفظي، ٢ 

 
ب/ ١. المد المعنوي: يقصد بة المبالغة في النفي للتعظيم مثل: ال إله إال اهللا.. وال حاجة لذآر األسباب 

. هذا المختصر في األخرىالمعنوية   
 

 ب/ ٢. السبب اللفظي: ينقسم إلى قسمين، احدهما الهمز واألخر السكون:-
 
 

) البدل المنفصل، المتصل،(  من المد أنواعسبب لثالثة ) الهمز (أما  
  

).العارض ، الالزم بأنواعة( سبب لنوعين من المد ) السكون (و   
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 صفحة رقم (50) 

 
 
 

ـد  المــــ                                                          
   

 
 

بسبب:  فرعى                     )                                             ٢( ويمد الطبيعيهو  : أصلى  
 
 

                                                                         
  السكونأو                                          من همز                                                    

 
 

   الزم             بدل         عارض                   منفصل                    متصل         
٦                   )     ٦ ،٤ ،٢)       (٢)          (٥ :٤)    (٥ :٤(عند الوصول يمد   

٦               )            ٢)            (٢)           (٢            ()  ٦(عند الوقف يمد   
         اللزوم       الوجوب                الجواز         الجواز        الجواز      : حكمة 
   ينقسم               ماء                        ياايها          امنوا          نستعين      : مثال 

       المد                    سماء                     بما انزل       ايمانا          العالمين     
       الالزم                سوء                      قالوا امنا        اوتوا           الرحيم      

      لقسمين           ادم             الضالين            سينت                    فى انفسكم      
 
 
 

       حــــــــــــــرفـــــــــى                                      آالمي                        
 
 
ض   مثقل              مخفف                           مثقل                    مخف             
 
 
 

)          ه ، ص ، ق )          (ع، ش، ل (الدابة       عالن                      / الصاخة  
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) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (51) 

 
 ٤. المد المتصل : هو ماجاء فية الهمز بعد مد ، في آلمة واحدة ، 

 مثل :  ( السماء) ، وحكمة : الوجوب ويمد (٤ـ ٥) وصال (٦) وقفا .
 

 ٥. المد المنفصل : هو ما جاء فية الهمز بعد مد في آلمتين ، مثل : (بما انزل ) 
 وحكمة : الجواز ويمد (٤ـ ٥) وصال و(٢) وقفا .

 
 ٦. مد البدل : هو ما تقدم فية الهمز على حرف المد ، مثل ( آمنوا ، إيمانا ، أ وتوا )
 وحكمة: الجواز ويمد (٢) وصال ووقفا، وسمي بدل، إلبدال حرف المد من الهمز،

.القاعدة من جنس حرآة ما قبلها على ألفا، الهمزة الثانية أبدلت) منوا أأ( منوا آن اصل  فا  
 

 ٧. المد العارض: وهو ما جاء فية بعد حرف المد أو اللين سكون عارض في حالة الوقف،
  مثل ( العالمين ، ونستعين ) وحكمة : الجواز ، ويمد : (٢ ،٤ ،٦ ) عند الوقف .

 
 ٨. المد الالزم : وهو ما جاء فية بعد حرف المد سكون الزم، في حالة الوصل والوقف

  ومثال ذلك : ( الصاخة ، د آ بة ، وء آ لئن ، ألم ) وحكمة : الوجوب ويمد : (٦ ) ووصال ووقفا .
 

١/٨. الكلمى المثقل : وهو أن ياتى حرف ساآن بعد حرف المد في آلمة ، مع إدغام هذا الحرف في غيره ، 
) .قوا ـ حادوا ـ الطامة ، الضالين شا: ( ا ، مثال ذلك ليصير مشدد  

 
٢/٨. الكلمى المخفف : وهو إن ياتى حرف ساآن بعد حرف المد في آلمة من غير إدغام هذا الحرف في 

.)  وقد عصيت ، ءالئن وقد آنتم بة تستعجلون ئنءال) (  يونس موضعي ( غيره  
 

٣/٨. الحرفي المثقل : وهو أن ياتى حرف ساآن بعد حرف المد في حرف مع اإلدغام وتختص بة الحروف 
).الم ، طسم( )  فواتح السور في: ( المفردة ، مثال ذلك   

 
٤/٨. الحرفي المخفف : وهو أن ياتى حرف ساآن بعد حرف المد في حرف من غير إدغام ويكون أيضا في 

.) الم ، طسم ، حم ، ص ، ق ) (  فواتح السور في( حروف   
 
  : أحكامبقسيمة لة ثالث  الحرفيالمد  : ة ملحوظـ  ١

   )صـقـم نـكـلـسـع  (في جمعت أحرف حرآات لثمانية ٦بمقدار : ب ـــــاـ واج •
  ) .رـهـ طيـح  (في جمعت أحرف حرآة لخمسة ٢بمقدار : ب ـ طبيعى  •
    .األلف حرآة لحرف واحد فقط هو حرف ١ بمقدار :رـــــقصج ـ  •
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 صفحة رقم (52) 

 
 أنواع أخرى من المدود :

 
١/١٤. مد اللين : وصورة مد اللين أن ياتى بعد حرف اللين حرف ساآن سكونا عارضا وحرفي اللين هما ( 

  ) ٦ ،٤، ٢(ا ، ويجوز مد احدهما مالساآنتان المفتوح ما قبله) و، ى 
). ين ، النجدين يخوف ، القوم ، بيت ، الحسن: ( مثال ذلك   

 
٢/١٤. مد الفرق : والراى الراجح لفحص مدها ٦ حرآات لهمزة الوصل التي سهلت ( آ ) مادية بعد همزة 

 سال يلتب آلمة واحدة ، حيث يمنع حذف همزة الوصل حتى في بعدها الم التعريف الساآنة والتياالستفهام ، 
: االستفهام بالخبر مثال ذلك   

) هللا آ لـئن ، ء آ لذآرين ، ء آء (  
. النمل في) ١( يونس  ، في) ٣(  ، األنعام في) ٢: ( آلة القرآن في مواضع ٦ فيوهذة   

 
٣/١٤. مد العوض : يمد بمقدار حرآتين لأللف التي تظهر في مالة الوقف على التنوين المنصوب في أخ 

  .َ  ، حكيماعلمياَ : الكلمة ، مثال 
 

٤/١٤. مد الصلة : أ ـ الكبرى يمد بمقدار ( ٤ـ٥) حرآات وذلك لهاء الضمير الغائب المفرد المذآر             
  همزة متحرآةالثانيالواقع بين حرفين متحرآين بحيث يكون الحرف                   

.ء  حالة الوقف فتسكن الهافي أما)  حالة الوصل فيهذا المد  (                               
). خلقكم أن آياته ومن اجر،وله (  مثال                                

             القصر وذلك لهاء الضمير الغائب أوحرآة وصال ) ٢( يمد بمقدار :غرىصال  ب ـ                     
الثاني يكون أنالمفرد المذآر والواقع بين حرفين متحرآين ال يشترط                    

:  حاالت ٤ فيويكون هذا " همز  "                               
 
   لمن من قبله/ انه هو / ه  صاحب لهاء بين متحرآين غير همز مثال اله تقع أنـ ١/ب

   لكم  أرجه ، فالقيه ، يرضه) : بالقصر (  آلمات ٣ من ذلك ويستثنى) ٢(المد : حكمها 
  القصر : حكمها   المصير ، واتاه اهللا إليه تذوره الرياح ، مثال :  تقع بين ساآنين أن. ٢/ب
  .القصر : حكمها   الجوار له الملك ، اسمه المسيح ، لهمثال : حرك وقبل ساآن  بعد متلن تقع. ٣/ب
    فيه هدى ، خذوه فغلوهمثال : بعد ساآن وقبل متحرك  تقع أن. ٤/ب

   . تمد حرآتانفأنها  مهانا  يخلد فيه، ) الفرقان (  موضع الإالقصر :  حكمها         
 

 ١٥ . مد التمكين : ويكون في حالة اجتماع الياء المشددة الواقعة بعد ياء ساآنة في آلمة وآلمتين 
.تمد حرآتين ) النبيين ـ حييتم (  آلمة في: أ ـ مثال   

  . تمد حرآتين   أيها يا النبي على  آلمتين في: ب ـ مثال 
١٦. أقوى الممدود : هو المد الالزم ، ثم المتصل ، ثم العارض ، ثم المنفصل ، وأضعفهم البدل ، وإذا اجتمع 

.) الضعيف وأهملعمل بمقتضى القوى : (  قوى واألخر آلمتين سببان لمدين ، احدهما ضعيف أو آلمة في  
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  تداءالوقف واالب
  

 ؟الفرق بين الوقف و السكت و القطعما  •
 ما هية اقسام الوقف االربعة؟ •
  )٥ ام ٤(آم عدد اقسام الوقف االختيارى ؟  •
 ما هو االبتداء؟ •
 آيف تفرق بين االبتداء الحسن و االبتداء القبيح ؟ •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •
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 صفحة رقم (54) 

 
  عشر باب الوقف واالبتداءالحاديالدرس 

 
وبة  العالم ، وفخر المستمع ، هموف ، التالي وبالغ ،  القارئ وزينة التالوة ،هو حلية:  معرفة الوقف )١

  . بين المعنيين المختلفين ، والنقيضين المتنافيين يعرف الفرق
 
 . الكف والحبس :  لغة ،الوقف )٢

 ألبنية  ،القراءةاستئناف  بنية عن الكلمة زمنا ما ، ليتنفس فية القارى عادة ، قطع الصوت : واصطالحا
  . عنها األعراض

 
 .تصل رسما أ والفيما وسط الكلمة ، في والياتى  ،فى وسطهاوى  األ رءوسفي الوقف ياتى )٣

 
 .المنع  :  لغة ،السكت )٤

 والمستمع لمعنا ءدفع توهم القارى، بقصد  عن الكلمة زمنا ما ، لغير التنفس قطع الصوت : واصطالحا  
 .ت القراءة َلِص ُوإذا أصالخطا لم يرد 

 
  .اإلبانة : لغة ، القطع )٥

 .  المعنى      يكون على راسةاية تامةأن يستحب وأخر حال إلى من حال القراءة ، تهاءاالن :   واصطالحا    
  .) الصالة ونحوه فيويحدث ذلك لالنتهاء من القيام للرآوع ( 

 
 إال في الحرمة، أون وقف يتصف بالوجوب ،  آ القرفي ، واليوجد آلة جائز شرعاالوقف  ، حكم الوقف )٦

، فقير   اهللاإن  ، واالبتداء من الذين قالوا قول  لقد سمع اهللا  على  آالوقف ما ال يرادأيهام حالة
  . ذلك فقد آفر ء القارىَدَصى خالف المراد والن َق توهم المستمع ، معنالتي اآلياتونحو ذلك من 

 
: اقسام هم ٤ إلىينقسم :  الوقف أقسام) ٧  
                       .اضطرارى. ١   
.اختبارى . ٢     
.انتظارى . ٣     
    أقسام ٥ إلى ينقسم بدورة األخيرو     .اختيارى . ٤   
 

    .تام )  ١                        
.آاف )  ٢                          
.حسن) ٣                          
.الزم ) ٤                          
.قبيح ) ٥                          
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 صفحة رقم (55) 

قــفالــو  
                                                               

                                   
 
 

    اختيارى                      انتظارى                     اضطرارى                 اختبارى     
  
  

  ختيارى                                               اال
                     

 
  

       قبيح             الزم                 حسن                    تام                    آاف          
 
   :  الوقفأنواع •

 
سة ،         ء يعرض للقارى  الذي : االضطراري )٨ سبب ضيق نف راءة ،         أو ب ا      أو عجزة عن الق سيانة له ة   أو ن  غلب

ا                ، السعال أو ، العطاس وأ ،النوم ة الموقوف عليه داء بالكلم  ونحو ذلك ، وعند االستئناف لقراءتة يجب االبت
  . عنة التغاضي آلمة يصح االبتداء بها الن ذلك واجب اليمكن أول إلى واألرجح صح االبتداء بها أن

 
  وهو وقف تعليمى  معين  حكمفي ليختبره أستاذه أمام) القارئ ( للتلميذ الذى يعرض  :  االختبارى )٩

 
راءات     يةاآل في، ليستوعب ما    )  القارئ  (ذ   يعرض للتلمي  الذي: االنتظارى   )١٠ ضا  وهو    أخرى  من ق  وقف   أي

   . تعليمي
  
   : إلى السابقة ، وينقسم األسبابالذى يعرض للقارئ ، من غير سبب من  :  االختيارى)١١

   
   ، وعند انتهاء القصص ياآل رءوس في هوأآثربما بعدة لفظا ، والمعنا ، لم يتعلق : وقف تام ) ١٢

   ومن ذريتها محسن وظالم لنفسة مبين ، مالك يوم الدين:        مثال 
  

   اآليات أواسط و أواخر فيواآثرة ) معنا ولفظا (  نفسة ، وتعلق بما بعدة فيهو تام : وقف آاف ) ١٣ 
  .بما آانوا يكسبون، ادهم اهللا مرضافز، قلوبهم مرضفي ،ختم اهللا على قلوبهم :    مثال    
  

 واألخر موصوفا إمالكونه ) لفظا ومعنا (  ذاته ، وتعلق بما بعده ، فيهو وقف على ماتم : وقف حسن ) ١٤
  .  مستثنى ، ونحو ذلك واألخر ،  مستثنى منهأو بدال ، والثاني مبدال منه أوصفه له ، 

  .  ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم  صر اهللا ين،  يومئذ يفرح المؤمنون:  مثال       
 
 

 ١٥) وقف الزم : على آالم تام ، لة معنى ، صل بما بعدة ألوهم معنى غير المعنى المراد .
     .   هللا جميعا  العزة إن   ،  قولهم كحزنال ي :         مثال 
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 صفحة رقم (56) 

 
١٦ ) وقف قبيح : هوالوقف على ما لم يتم معناه ، لتعلقة بما بعدة ، ( لفظا ومعنا ) آالوقف على المبتدأ ، دون 

  . ، وماهو على نحو ذلكإلية على المضاف أوالخبر ، 
  الخ ....    الصالة اوال تقربو  ،   اهللا اليهدى إن   ، اهللا ال يستحىإن :      مثال 

 
-:  قبيح ، نحب التنبية عنهما ، فيما ياتى وأخرهناك ابتداء حسن ، ) ١٧  

 
 ١٨) االبتداء الحسن : ياتى من أول السورة ، أو بعد وقف ( تام ، أو حسن ) سابق .

 
١٩) االبتداء القبيح : يواتى من متعلقات جملة سابقة ، آاالبتداء بالمفعول به ، أو الحال ، أو التمييز ، أو 

 المعطوف ، ونحو ذلك ، وشدة القبح لهذا االبتداء انة يؤدى إلى تغير أو فساد المعنى المراد ، مثال ذلك : 
 
  يد اهللا مغلولة  ، اهللا فقير إن   ،   انى آفرت  ،   انى الة من دونة   وهكذا ، .  

 
   المصحففيعالمات الوقف 

 
 )٢٦البقرة اآلية (الوقف الالزم : 
  
  )١٧٤، ١٥٩البقرة اآلية (الوقف الممنوع : 
  
 )٦ ،٥ية ، البينة اآل٣النصر اآلية (الوقف الجائز :
  
  )٨، البينة اآلية ٤الهمزة اآلية (الوقف الجائز لكن الوصل أولى :
  
 )١٠٧، ١٠٦، ١٠٥البقرة اآلية (الوقف الجائز لكن الوقف أولى : 
  
  )٢البقرة اآلية (تعانق الوقف، إذا وقف على أحد الموضعين ال يصح الوقف على اآلخر :
  
  يبين موضع      ضع عالمة  فوق كلمة يوضح موجب السجدة و وأفقي وضع خط -

    )١٩العلق اآلية (  السجدة 
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  المقطوع والموصول
  

 ن المقطوع و الموصول؟ذا تعرف عما  •
 متى يجب القطع و متى يجب الوصل؟ •
 و ماذا تفعل عند انقطاع النفس اثناء القراءة؟ •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (58) 

 
 الدرس الثاني عشرة: باب المقطوع والموصول

 
  ،اراختب أو آان هناك ،النفس إذا انقطع ،مخالفتها زال تجو التينه  من الُس-١

ليتم  ،ائهانقض وعلى الوصل للموصول عند ،قطعه محل فيالمقطوع الوقف على ) لقارىء يمتحن      ( 
.المراد المعنى  

 
 ،مواضيع عشرة فيإال ) ها  على جزء منفآكلمة واحدة ال يق( في جميع القرا ءت  ): أال ( توصل -٢

  :وهى ليوقف عليها و ،فتقطع
ل أن ال أقو   ] ١٠٥: األعراف [  ،  
 أن ال تقولوا   ] ١٦٩ :راف ألعا [ ،  
أن ال ملجأ     ] ١١٦: ة التوب. [   
 ال اهللا إله إ وأن ال    ] ١٤: هود[  
 ال اهللا إ و أن ال تعبدوا    ] ٢٦: هود[  
 أن التشرك   ]  ٢٦: الحج[   
عبدوا الشيطان  أن ال ت   ]  ٦٠: يس [ ،  
 وأن التعلوا    ]  ١٩: الدخان [ ،  
 أن ال يشرآن  ] ١٢: ة الممتحن [ ،  
 أن اليدخلنها    ] ٢٤: ن [ ،  

  . اجح على قطعها و الرألى الر ] ٨٧: اء ياألنب[ ضع  وهناك خالف على مو
  
  -:تعالى قوله في إال ،قرآنال فى جميع ،)ا َما وأإَم(  توصل -٣
ن ما نرينكإو   ] فتقطع  ] . ٤٠:  الرعد .  
  
  - :  قوله تعالىيف إال  ،القرآنجميع  في، ) عمًا (  توصل -٤
نهوا عنه عن ما   ] فتقطع ، ] ١٦٦:  األعراف.  
  
  -:تعالى قوله في  إال،القرآنع  جميفي ،)إنما (  توصل -٥
آلتن ما توعدون إ    

  . فتقطع ،  ]  ١٣٤: األنعام   [ 
  
  - :موضعين في  إال،القرآنع ي جمفي ،)أنما (  توصل -٦
 من دونه نما يدعووأن  ]   فتقطع  ]  ٣٠: لقمان ، ٦٢الحج .  
  
  -:،  قوله تعالى في إال¸ القرآن جميع في، ) آلما (  توصل – ٧
سألتموه  من آل ما   ] فتقطع ،  ] ٣٤: إبراهيم .  
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 ٨- توصل ( أمَّن )، في جميع القرآن  ،إال في أربع مواضيع: -
 أم من يكون عليهم وآيال   ] ١٠٩: النساء .  [   
 ه بنيان أم من أسس  ]١٠٩ :التوبة [،   
 أم من خلقنا   ]١١: فات االص [  ،  
 يأتي أم من   ] فتقطع ،  ] ٤٠: فصلت .  

 
 ٩ – توصل (الم الجر ) . بما بعدها ، إال في أربع مواضيع ، : -

فمال الذين آفروا   ] ٣٦: المعارج [  ،  
 فمال هؤالء القوم  ] ٧٨ :النساء . [   
تاب  مال هذا الك  ] ٤٩: الكهف [   
 مال هذا الرسول  ] ٧ : الفرقان [   
  

  -: ،  موضعين في إال،  القرآن جميع في، ) هم ُميَو(  توصل – ١٠
م برزون  ُه يوَم]  ١٦: غافر[   
يوم هم على النار  ]  ١٣: الذاريات [   
  

   ،عليها  الوقفزوال يجو ،واتفاقا ،مطلقا بما بعدها  تمدال، )يا (  توصل -١١
  . االبتداء بما بعدها       وال

  
  -:نحو ، واتفاقا ، م بعدها باالس، التنبيه ، ) ها (  توصل – ١٢

 م هؤالء  نت  هأ   ] ٦٧: آل عمران . [   
 

   ]٨٢: القصص [   ) نه أويك( ، )  ويكأن : ( اآلتية ، آما توصل جميع الكلمات – ١٣
) ربما ( ، ) إال( ، ) مهما ( ، ) مم( و ) عم ) (  ممن (،) فيم ( ، ) أيما (       آذلك   

) . يومئذ ( ، ) حينئذ ( ، ) آأنما ( ، ) نعما ( ، ) هلم      (   
 

  -:، ع  مواض٣فى ، سما  بئ توصل – ١٤
  ، ] ١٥٠: األعراف  [ 
   ] ٩٣ ،   ٩٠: للبقرة  [ 
  

   ] ١٦ :الجن[    :موضع في حتى ،القرآن جميع في ،)أن لو (  تقطع – ١٥
  
  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (60) 

  ،  ] ١٤٦: الشعراء [   فى ماههنا  موضع واحد، ) فى ما  ( تقطع – ١٦
        وتوصل (في ما ) ، فى جميع القرآن  ،  إال فى عشر’ مواضع ، جرى فيها خالف 

 فى ما فعلن ]  ٢٤٠: البقرة [  ،  
 فى ماءاتكم  ]  ١٦٥: االنعام  ، ٤٨: المائدة [   
حى  فى ما أو  ] ١٤٥:  االنعام [ ،  
 فى ما هم فيه  ] ٣ :الزمر[   
 فى ماآانوا   ] ٤٦: الزمر [ ،  
 فى ما اشتهت  ]  ١٠٢: األنبياء [ ،  
 فى ما أفضتم   ] ١٤: النور [ ،  
 فى مارزقكم  ]  ٢٨: الروم [  ،  
 فى ما التعلمون  ]  ٦١: الواقعة . [   
  

   ]  . ٢٨: الروم   [ ، ] ٢٥: النساء  [ من ماملكت -:، موضعين فى ، ) من ما (  تقطع – ١٧
 

 ١٨ تقطع ( أين ما ) ، فى جميع القرآن ، إال فى موضعين ، فتوصل فى :-
  فأينما  تولوا  ]  ١١٥: البقرة [ ،  
  فأينما يوجهه  ]  ٧٦: النحل . [   
  

  .  موضعى البقرة فقط باالتفاق  دون وصل وقد وردت فى، ) حيث ما (  تقطع – ١٩
  

  :مثال  ، مإذا سبقهما فاء أو ال، ) بئس ما  (  تقطع– ٢٠
  فبئس ما  ]  ١٨٧  :آل عمران [ ،  
  لبئس ما  ]  ١٠٢: البقرة [ ،  ] ٨٠ ، ٧٩ ، ٦٣ ، ٦٢: المائدة[   
 

  : ،  فى قوله تعالى  إالباالتفاق ، القرآنفى جميع ، ) إن لم      و   أن لم(  تقطع – ٢١
  فالم يستجيبوا لكم   ] ١٤: هود     . [   

                                                
  -:، فى موضعين إال ، القرآنفى جميع ، ) أن لن (  تقطع -٢٢
 ألن نجعل لكم موعدا  ]  ٤٨: الكهف [  ،  
ألن نجمع عظامه  ]  ٣: القيامه [  

-:، ين فى موضع، ) عن من (  تقطع -٢٣  

 وبصرفه عن من يشاء ]  ٤٣ :النور [  

 عن من تولى  ] ٢٩: النجم . [   
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 ٢٤ ـ تقطع ( أبن أم ) ، اذا لم تتصل ، ( بيا النداء ) :-
  قال أبن أم   ]  ١٥٠: األعراف [   

   ]  ٩٤: طه  [  يبنؤم -: ، نداء آما فى وتوصل بيا ال

: ، ع مواض٣فى، ) آى ال (  تقطع -٢٥  

 لكى اليكون  ]  ٣٧: األحزاب  [  

 لكى اليعلم   ]  ٧٠: النحل  [ ،  

 آى اليكون   ] ٧: الحشر [ ، 

-: ، ع  مواض٤فى وتوصل   

 لكيال يعلم ]  ٥: الحج [  ،  

لكيال يكون  ] ٥٠: األحزاب[   

 لكيال تأسوا  ]  ٢٣: الحديد [ ،  

 لكيال تحزنوا  ]  ١٥٣: آل عمران . [                

   ]٣:ص[  والت حين مناص -:القرآن فى ١فى موضوع )  حين ( عن ) ت ال(  تقطع - ٢٦
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هاء التأنيث التي آتبت بالتاء 
 المجرورة

  
 ؟آيف ترسم هاء التانيث فى المصحف •
 ة فى القرآن ؟آم عدد الكلمات المنتهية بالتاء المجرور •
 هل يتم الوقف على تاء التانيث؟ •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •
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 الدرس الثالث عشرة
 هاء التأنيث التي آتبت بالتاء المجرورة

      
ردة  ألسماءا في ،التأنيثآل ما يذآر من تاءات       -١ و مرسوم      ،المف اء  المصحف    في  فه ويوقف   ،باله

 ). قائمة ،رسالة ،ربوة ،سكرة ( :مثل بها عليه
  
   وأتفق على،عليهاويوقف  ،المجرورةالتاء هناك مواضع رسمت ب -٢
-:هي آلمة١٣ ،أنها         

-:رسمت فى مواضيع ، رحمت  . ٢/١  
  ] ٢١٨: البقرة [ 
  ]٥٦: لألعراف  [
  ]٧٣: هود  [ 
  ]٢: مريم  [ 
  ]٥: الروم [ 

) .ورحمت ربك ، يقسمون رحمت  ( ]٣٢: الزخرف  [   
 
-: موضوع ١١ فيرسمت ،  نعمت ٢/٢  
  ] ٢٣١البقرة [ 
  ]١٠٣:  عمران  آل[
]١١: المائدة  [  
  ]٣: فاطر [ 
  ]٣٤ ، ٢٨: ابراهيم [ 

  ]١١٤، ٨٣، ٧٢: النحل  [ 
  ]٣١: لقمان  [ 
  ] . ٢٩: طور لا [

 
فيآما ، إذا ذآرت مضافه إلى زوجها ،  مواضيع ٧رسمت فى ، امرأت .  ٢/٣  

  ]٣٥: آل عمران  [ 
]٣٠،٥١:  يوسف [   

]١٠٫١١:التحريم[   
]٩: لقصص ا[  
 

 ٤/٢ . سنت، رسمت في ٥ مواضيع ٣ منهافى :
  ] ٣٤: فاطر  [ 

  [األنفال: ٣٦ ]
  ] ٨٥:  غافر [ 
 

 ٥/٢ لعنت، رسمت في موضعين:-
  ] ٦١ :عمرانآل [ 
  ] ٧ :النور[ 

 
 
 



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (64) 

 
 ٦/٢ معصيت ، رسمت فى موضوع المجادله : [ معصيت الرسول ] [ المجادلة :٨ ، ٩ ] 

 
 ٧/٢ آلمت ، رسمت في موضوع واحد في القرآن الكريم ، : [ األعراف: ١٣٧ ] 

 
 ٨/٢ بقيت ، رسمت في موضوع واحد في القرآن الكريم ، : [ هود : ١٣٦ ] 

 
 ٩/٢ . قرت ، رسمت في موضوع واحد في القرآن الكريم ، : [ القصص : ٩ ]

 
 ١٠/٢ فطرت ، رسمت في موضوع واحد في القرآن الكريم ، : [ الروم : ٣٠ ]

 
 ١١/٢ شجرت ، رسمت في موضوع واحد في القرآن الكريم ، : [ الدخان : ٤٣ ] 

 
   ] ٨٩: ’ الواقع: [ ،  الكريم القرآن في موضوع واحد فيرسمت ، نت ج .٢/١٢

 
 ١٣/٢ . أبنت ، رسمت في موضوع واحد في القرآن الكريم ، : [ التحريم : ١٢ ]
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  الحذف و اإلثبات
  

 ؟ما هو الحذف و ما االثبات •
 آم عدد حروفهما؟ •
 هل حروف االلف و الواو و الياء تحذف ام تثبت؟ •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •
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 الدرس الرابع عشرة: الحذف و اإلثبات
 
 

ونسخها  ،المصاحف في القرآن ،) اهللا عنه رضي(  عثمان بن عفان ،المؤمنينلما جمع أمير  -١
ومن ) منزلة (  من عند اهللا عز وجل ،السبعة أن هذه الحروف هد وثبت عن،واحدهعلى صورة 

 مصحف واحد على تلك الحال في وعلم أن جمعها ،)مسموعة  ( ،وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه 
 ،عقباهال من أهل األمصار والتعرض لما لم يحمد  وآثرة السؤ،والقالمخافة القيل  ،ممكنغير 

 ،بعضها في لحرف معين، مصاحف المنسوخة مثبته فجاءت ال،المصاحف فيلذلك فرقها 
   :األتي وعليه آان هذا الباب لمعرفة ،بعضها فيومحذوفة 

  
 ٢ ) حذف ( األلف ): تحذف األلف من الكتابة في المواضيع التالية:

  
 ]٤٤ :هود [ ،] ٣٠ :النمل [ ، قبل أوائل السور  :البسملة) ألف  ( ٢/١
  
  -: نحو ] التأآيد أو الجر ) [ ل ( إذا سبقها : عريف ال الت) ألف  ( ٢/٢
  بكه  للذى ب ]  ٩٦: أل عمران[   
  
 ومحققة أ حرآه وتكون أي لالستفهام واألخرى للقطع أو الوصل على أحداهما: لفان أ) ألف  ( ٢/٣

  -:حو نمخففة مطلقا 
 ءآلئن ]  ٩١ ، ٥١: يونس [ ،  
 ءاهللا  أذن ] ٥٩ : فيوس [   
مال ء آتى ال ]  ١٧٧: البقرة [،  
 يئآدم  ]  ٣٥: البقرة [  ،  
 ء آمنين  ] ٢٧: الفتح [   
 ء أ نذرتهم   ] ٦: البقرة[   
 ءأنت قلت   ]١٦٦: مائدة لا . [  
ــُدء أِل  ]  ٧٢: هود. [  
  
 )ف   أو   و( ها  سبقإذ،  لفظ السؤال في، اطب المخ: فعل األمر ) ألف  . ( ٢/٤

   ] .٨٢: يوسف  [  وسئل القرية :      نحو 
  
  ]٧٢: البقرة  [  فادر ء تم : نحو ،  أصل مطرد في: همزة ) ألف  ( ٢/٥
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  -:واو الجماعة ) ألف . (  ٢/٦
  . ] ٢١: الفرقان [ ، ]٢٢٦:البقرة [ فيآما   حيث وقعا باءو وجاءو مطردين أصلينفي 
 عو  الذين س ]  ٥: سبأ [ ،  
  تبوءو  ]  ٩: الحشر[   
 

 
 

  . :  موضع واحـــــد في،  الفعل فيبعد الواو األصلية ) األلف ( حذفت . ٢/٧
 يعفو  ]  ٩٩: النســـــاء [        
  
  -:ياالنداء ) ألف  ( ٢/٨
  ينوح  ]  ٣٢: هود [ ،  
 يسماء ]  ٤٤: هود [  ،  
  يأسفى  ]  ٨٤: يوسف [ ،  
  يأيها  ]  ١٥٣: البقرة . [   
  
  -: مواضيع ٣ في، أيها ) ألف  . ( ٩/ ٢
 أيه المؤمنون  ]  ٣١: النور [  ،  
 يأيه الساحر  ]  ٤٩: الزخرف [،  
الثقالن أية   ] ٣١:  الرحمن [ .  
  
ير المفعول ذا اتصل بها ضم( ، أو لمن معه ، للمتكلم العظيم ، أيها الضمير المرفوع ) ألف  . ( ٢/١٠

  -: مطلقا 
 فرشنها  ]  ٤٨: الذاريات[   
 أ نجينكم   ] ٨٠: طه [ ،  
 علمنه  ] ٦٥ : الكهف [ ،  
 أنشأنهن  ]  ٣٥: الواقعة[   
  
مطلقا إذا )  الفعل فيوضميرا ،  االسم فيوعالمة ، أعرابا ( ، الدالة على االثنين ) األلف  . ( ٢/١١

  ]٢٣: المائدة [  ال رجلن  ق: متطرفةغير ، آانت حشوا 
  
  -:نحو ، جمع المذآر السالم ) ألف  . ( ٢/١٢
 العلمين ]  ٢: الفاتحة [  ،  
 الظلمين  ]  ٩٥: البقرة . [   
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   ] ٥: التحريم  [ عبدت ، تئبت ، قنتت ، مؤمنت  :نحو ، جمع المؤنث السالم ) ألف . ( ٢/١٣
  
  -:نحو ، أسماء العدد ) ألف  . ( ٢/١٤
 الثلثة ]  ١١٨: التوبة [ ،  
 ثمنية ]  ١٤٣: األنعام [   
 الخمسة  ]  ٧: النور [ ،  
 ثلثين ]  ١٤٢: األعراف [ .  
  
  -:، إذا سبقها همز : ، ون ب المنالنص) ألف  . ( ٢/١٥
  ماء  ]  ٦: المائدة [ ،  

  -:نحو  ، نينأو لالث، سواء آانت للنصب ) لفاأل( تحذف ،  الهمز لما قبحرك  وإذا 
  متكئا  ، ملجئا،  خطئا  ] ٣١: يوسف [   
 
 
.)هذان ، هأنتم ، هكذا ، هذا : ( نحو، ها التنبيه ) ألف . ( ٢/١٦  

 
.)أولئك ، آذلك ، ذلك  : ( في، اسم اإلشارة ) ألف  . ( ٢/١٧  

 
  .)اللتى ، اللئى  : ( فيآما ، األسماء الموصولة ) ألف  . ( ٢/١٨

 
-):أحرف ٣الزائد على( ، العلم المشهور  ،  السم األعجمىفي،  التوسيط )ألف  .( ٢/١٩  

)لقمن، عمرن، ميكل ، هرون ، إسحق ، إسماعيل ، هيم إبر (   
 
على سبيل المثال ال الحصر ، دون نظائرها ، من آلمات بعينها ) األلف . ( ٢/٢٠  

 )         ١ (  سيعلم الكفر  ]  ٤٢: الرعد [   
 )         ٢ (  يضعفه ، النصرى ، أسرى ، اليتمى ، أصحب ،  سبحن حيث  وردت  .  

          )٣(   الملئكة ، أولئك ، لكن ، إله ، الميعد ، تعلى ، علم ، الشيطن ،  سلطن ،  
  .مه يالق، األنهر ، المهد ، لقيه ، بلغ ، غلم ، لم السَّ، حلئف ، اللت ،   علم                    

  
  :  المواضيع التالية فيرسما ) األلف ( ت تثب ) ٣
  
  .   حيثما وردت، وهذا استثناء من حذفها ، ] ٩: الجن  [  األن فياأللف  . ٣/١
   
  . حيثما وردت فــــى المصحف ، استثناء من حذفها ، ] ١٨: النجم  [  رأى ف أل . ٣/٢
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  -:مثل ، ع معينه  مواضفيوتثبيت  . ٣/٣
  ألوضعوا ]  ٤٧:  التوبة [  ،  
  ألأذبحنه  ]  ٢١: النمل [ ،  
 وجاىء  ] ٢٣: الفجر  ، ٦٩ : الزمر[   
 إللى  ] ٦٨: فات االص[   
  السبيال، الرسوال ،  الظنونا  ] ٦٧ ، ٦٦ ، ١٠: األحزاب [   
  
  -:نحو ،  أو حرف مشدد قبل همز . ٣/٤
 ين  الضال ]     ٧: الفاتحة [ ،  
 السائلين ] ١٧٧:  البقرة [  

         ] ٣٢: الطور  ، ٥٣: الذاريات  [  طاغون  فيوتثبيت آذلك 
  
وهذا ا ستثناء من ] ٢٢  :الشورى  [ روضات الجنات   : في،جمع المؤنث السالم ، ) ألف  . ( ٣/٥

            .  المصحف فيما وردت أين، حذفها 
  
  . المصحف فيأينما وردت ،ذا استثناء من حذفهاوه، ] ١٥،٢١: يونس  [ ءاياتنا ) ألف . (٣/٦

 
  . واالستعمال ، إنها أسماء نادرة الورود ،  ذلك في ويقال أن السبب يأجوج ومأجوج  في . ٣/٧

 
 .  حروف فقط ٣ألنه مؤلف من  ،  عاد  أسم في . ٣/٨

 
  -: البرآة ) باء  ( في . ٣/٩
 وبارك فيها  ]  ها أينما وردت  وتصريفاتها أيضا استثناء من حذف ] ١٠: فصلت .  

 
-: أربع مواضيع فيوذلك ، الكتب ) التاء  ( في . ٣/١٠  

. وتحذف فيما دون ذلك ] ١: النمل [  ، ] ٢٧: الكهف [ ، ] ٤: الحجر [ ،  ] ٣٨: الرعد  [   
  
  ، ] ٥٢: الذاريات  [  ساحر -:االسم ) س  ( في. ٣/١١

  .سحر ، المسجد ، مسكنهم ،  مسكين ،  ذالك وتحذف فيما دون
  
  .  المصحف في حين حذفها أينما وردت في،  ] ١٤: ق [  ]٧٨: الحجر[   األيكة )ف أل .( ٣/١٢
  
  
مثال ،  والمضارع واألمر إذا تطرفت الماضيالمتصل بالفعل ، ضمير جمع المذآر ) واو ( بعد  . ٣/١٣
 : ا اتقو،تنسوا ، عملو ا، جاهدوا ، هاجروا ،  ءامنوا ...........  الخ       



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (70) 

  
  .مرفوع ومضاهيه إذا تطرفت  المذآر السالم الفيالجمع )  واو (بعد  . ٣/١٤

  ،  ] ٤٦: البقرة [  ملقوا : نحو 
        آاشفوا ]  ١٥: الدخان [ ،   
     مرسلوا  ] ٢٧: القمر[  ،  
       أولوا بقية  ]  ١١٦: هود[ .  

  
  - :في، عل المضارع الف) و ( بعد  . ٣/١٥
  ادعوا   ] ٤٨: مريم  [يدعوا   ] ١٢: الحج[.  
 
: مثال ، أو مبدله من ألف ،  صورة همزة هي التي، المتطرفة) و ( بعد  . ٣/١٦  
امرؤا  ]  ١٧٦: النساء. [      
  تبئوأ ،رءؤا إنا ب، الضعفاؤا ، يبدؤا ، ال تظلموا ، تفتوا ،  يعبؤا  ]  ٢٩: المائدة [  ،  
وأنت ل ]  ٧٦: القصص[    

  . حيث وردت ) الربوا  ( في) أ(مبدله من  )و( و بعد 
  
  -:حيث وردت ومضاعفاتها مثل ) ة مئ(  ميم ): ى(وبعد . ٣/١٧

          مائة  ] ٢٥: الكهف ] [ ٦٦ :لألنفال [   
 
-:ر يضمالمجرورة المضافة إلى ) مأل) ( ل ( بعد  . ٣/١٨  
 يه  ومالء ] ٧٩ :هود [ يهم ء ومال ]  ٨٣: يونس . [   
  
   والتقولن لشاىء إنى فاعل : في) شئ ( ، ) ش ( بعد  . ٣/١٩
  .]٢٣:الكهف [

 
- :في) أ( توآيد الخفيفة ال) ن( ترسم  . ٣/٢٠  
 وليكونا  ]  ٣٢: يوسف[،   لنسفعا  ]  ١٥: العلق [ ،  

  . ] ٨٧: يوسف  [  والتايئسوا : و نح ييئس) ي(وبعد ، حيث وردت ) إذا : (  وآذلك 
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  ـ :  المواضيع التالية فيتحذف الواو ) : الواو ( حذف . ٤

 
أو ، وسواء آانت صورة الواو ، ضمت األولى أوفتحت .  آلمة واحدة فيتالحقتا )واوين( من آل  . ٤/١

أو لرفع جمع المذآر السالم أو  ، نيللمعالتكمل الصيغ المبينة ، أو آانت الثانية زائدة ، صورة الهمزة 
-:نحو ، ضميرة   

)بدءوآم ، الغاون ، تؤيئه ، الموءدة  ،يئوسًا، داود  (                                            
) .ليسئوا ، فادرءوا ، يدرءون ، يستون ال                       (  )واو(  وآذلك   

  
  -:من أربع أفعال مرفوعة  . ٤/٢
 يدع  ]  ١١: اإلسراء [ ، ] ٦: القمر[،  
 يمح   ] ٢٤: الشورى[ ،  
  سندع   ]  ١٨: العلق . [   
  
   ] .٤: التحريم [  وصلح المؤمنين:  قوله تعالى في، من صالحو  . ٤/٣
  
  :  المواضيع التالية فيتثبت الواو : ،  )  الواو(إثبات  . ٥
 
  . ]١٤٥: األعراف [ ،  ] ٣٧: األنبياء  [ سأوريكم  : في . ٥/١
  
  .أولئك ، أولئكم ، أوالت ،  أولو  : في   والتقرأ) الهمزة ( بعد  . ٥/٢
  
  :  المواضيع التالية فياء تحذف الي ) : لياءا( حذف . ٦
  
   الفعلفي] أخر اآلية أو حشوها [ لمتكلم ) آلمه أو ضمير ( تحذف ياء  . ٦/١
  مثــــــال،  عن االتنوين والنداءالعاري واالسم) الماضى والمضارع واألمر ( 
 والليل إذا يسر   ] ٤: الفجر [ ،  
 يوم يأت  ]  ١٠٥: هود. [  
 الداع ]  ١٨٦: البقرة [ ،  
 أآر من  ]  ١٥: الفجر [  ،  
 يشفين  ]  ٨٠: الشعراء[  
 يؤتين ]  ٤٠: الكهف [ ،  
 فئارهبون  ]  ٤٠: البقرة [  ،  
 وخافون  ]١٧٥: ل عمران آ[ .  
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  -: مثال ، ) مرفوع أو مجرور (  أخر اسم منقوص منون في. ٦/٢
غواش   ] ٤١: األعراف [ ،  
 هاد   ] ٧: الرعد [ ،  
 مستخف  ]  ١٠: الرعد[.  

 
 
 
-: ، ) ياء المتكلم (  المنادى تامضاف إلى في . ٦/٣  
 يعباد  ]  ٦٨: الزخرف[،  
 يقوم  ] ٥٤: البقرة[،   
يرب  ]  ٣٠:الفرقان[،  
 لفهم إ  ] ٢: قريش[.  

 
أوطرفها،  وسط الكلمة فيمتجاورتين واقعتين ) يائين (  إحدى آل في . ٦/٤  

]للبناء أو لآلعراب[ ، أصليتين أو زائدتين أو احدهما ، خفيفتين أو أحدهما خفيفة   
،] همزة أو ألف [ صورة أو أحدهما ) يائين  ( صورتي، )  الجمع عالمة هي التيآالياء (   
 يحى   ]٦٨: غافر[   
 الحوارين ]  ١١١: المائدة [،  
 خطئين  ] ١٠١: يوسف[  ،  
 ولى  ]١٠١: يوسف[،  
  

  -:و جمع سيئة مثال 
  
اتكم ئ سي  ]٢٧١: البقرة[. 

 
  .القرآن جمع فيوتثبت ،  سورة البقرة فقط في، مإبراه)ى(تحذف  . ٦/٥

 
  . ] ٥١:الشورى [ إالفى  ،  وراء ) ى ( و ،  ] ٣: القصص[  أنب) ى(حذف ت . ٦/٦
  
 : المواضيع التاليةفي ياءتثبت ال )ثبات الياءإ.   (٧
  
  -:نحـــــــــو ، ) إضافة المتكلم إلى نفسه  ( االسم  المنادى في) الياء (  تثبت.٧/١
 يعبادى  ]  ٥٣: الزمر [ ،  ] ٦٨: الزخرف [ ،  ] ٥٦: العنكبوت[         
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-:فيصورة الهمزة ) ى . (٧/٢  
   يهيئ(،)هيئ ] ١٦ ، ١٠: الكهف[   
  ، ]٤٣: فاطر  [ ئ لسيا (في، )سيئ  ومفرد  

  ًَسيِّئا    ] ١٠٢: وبة الت [ ،  

     .]١٨:المطففين [  َنيِعلِّيِّ وفى 
 
- :في،  مااتصل به ضمير الجمع والمخاطب والغائب  .٧/٣  

 ُْمُيْحِييك    ]  ٢٨:البقرة[  

 ُمُحيِّْيت   ]  ٨٦: النساء [ ،  

َأفََعِيينَا   ] ١٥:ق [،  

  ُيْحِييَها   ] ٧٩:يس[.  
 

- :القرآن في مواضيع في) بحيث تكتب والتقرأ ) ( ى(تثبت   
  

 َماتَّ  ينَأفَِإ    ] ١٤٤: آل عمران [ ،  
  

 تَّمِّ ينَأفَِإ    ] ٣٤:بياء األن [،  
  

 َّىَبِإن   ]٣٤:األنعام[  

 ْىِءۤ اقِتل   ]  ١٥: يونس [ ،  

 َىِءۤ اَوِإيت   ] ٩٠: النحل[،  

 ىِءۤ انَاَء   ] ١٣٠: طه[   

 ىِءۤ اَرَو   ]  ٥١: الشورى [  ،  

 ٍدْيِبَأي  ]  ٤٧: الذاريات [ ، 

 يِّكُُميِبَأ   ] ٦:القلم[.  
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ـاب الهمــــــــــــزةبــــــ  
  

 هل يختلف رسم الهمزة باختالف موقعها؟ •
 آم عدد حاالت رسم الهمزة؟ •
 هل يوجد اختالف فى رسم الهمزة اول و ووسط الكلمة؟ •
  تابع معنا الدرس  و ستجد االجابة على جميع االسئلة •
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 الدرس الخامـــــس عشــــــــــر
 بـــــــاب الهمــــــــــــزة

 

 ١- الهمزة في أول الكلمة 
 

: نحو ،  تحرآت بكسر أو فتح أوضم سواء،  أول الكلمة ألفا في ترسم الهمزة  
)فبأى : ( إذا اتصل بها حرف دخيل زائد نحو وآذلك) أنزل ، أمر ،إبراهيم  (   
.وشبهه )........ أفأنت ( ، ) سأصرف ( ، ) سأنزل ( ، ) فآلمه ( ، ) مامإلب(  
 

 ٢- الهمزة في وسط الكلمة
-:لم ترسم خطا نحو ) غير األلف(  يسبقها ساآناً  وآان الحرف الذى وسط الكلمةفي إذا جاءت  

.وال عبرة لحرآتها البته ، ويشبهه ) بريئًا، شيئًا، سوءة ، جزءًا ، يجئرون ، يسئل  (   
:  الرسم مايلى فيلوحظ ،  يسبقها ألفا الذيأو آان  ،  يسبقها متحرآينالذيلهمزة والحرف  آانت اإذاو

 ـــــ
 
  .)يئس  ،سئل ، جئت : ( نحو، )نبرة( رسمت الهمزة ياء ،  مكسورًا  أحدهما إذا آان٢/١

 
-:نحو ) واؤ( رسمت الهمزة )اآلخر غير مكسور (و،  إذا جاء أحدهما مضموما ٢/٢  
) .المؤمنون ، يذرؤآم  (         
 
) .لتقرأه، رأوك ، سألتم : ( نحو ،  إذا آانا مفتوحين رسمت الهمزة ألف ٣/٢  

 
 ٣- إذا وقعت الهمزة متطرفة ، في أخر الكلمة : ـ

 
: قبلها ، لوحظت حرآه ما قبلهافحسب وترسم تبعًا لحرآه الحرف   

 
)شاطىء ، قرىء : (  نحو ،) ياء( ، رسمت ،  فأذاآان ما قبلها مكسورًا٣/١  

 

  . َهلََكاٌؤُرِإِن اْم :نحو ، )واو( ، سمت ر، إذا آان ما قبلها مضمومًا . ٣/٢
 

) .سبًا، بدأ : ( نحو ، ) الف( ، رسمت ، إذاآان ماقبلها مفتوحًا . ٣/٣  
 
.)ملء، دفء ، الخبء  ): ( ي( أو ) و(أو ) أ( لم ترسم ، نًا أذا آان ما قبلها ساآ٤/٣  
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 ٤- أحكـــام خاصــــة 
 

 ١/٤ لئال يجتمع ( ألفان) أو ( واوان) أو ( يائان ) : ـ
 
.)رءا، ءامن : ( نحو ، الهمزة ألفا إذا وقع قبلها أو بعدها ألف فال ترسم    
 
.) ينئمتك، ئين اطخ: ( نحو ، ) ياء( إذا وقع فبلها أو بعدها ) ى( والترسم الهمزة  ٤/٢  

 
.)يئوسا ،يئوده : ( نحو ، ) واو( إذا وقع قبلها أو بعدها ) واو ( ةزوالترسم الهم . ٤/٣  

 
-:نحو ، إن لم يدخل عليها أداة رسم همزة الوصل ألفًا فق العلماء على إت . ٤/٤  

  ،  ] ٣٢:األنعام  [  ةَُر اآلِخُردَّالَولَ : نحو ) ال ( أو دخلت عليها ) أسجدوا ( 

 ءۤ ااَألْسَم  ]  خمس أصول لم يرسم لها صورة في إال،  ] ١٨٠: األعراف :-  
. )للذان ،  للذي: (نحو ) بتداء الجر أو اال(  دخلت عليها الم التيهمزة الم التعرف     .  أ/٤/٤  

 
-: نحو ، الفعل ) فاء(أو ) واو( الهمزة الداخلة على . ب  /٤/٤  

 الُْبُيوتَاَْوْأتُو    ] ١٨٩: البقرة[ ،  

 كُْم َحْرثَاْفَْأتُو  ]  ٢٢٣: البقرة. [   
-: نحو ،  على فعل األمر إسأل إذا سبق بواو أوفاء الداخلة الهمزة   .ج /٤/٤  

 اللَّهاْلُوَئَوْس   ] ٣٢:  النساء [ ،  

 َسلْنَاْرْل َمْن َأَئَوْس  ]  ٤٥: الزخرف [ ،  

 ذِّكِْرلا اْ َأْهَلۤولَُئفَاْس  ] ٤٣:  النحل[.  

   ] ١٤٤ ، ١٤٣: األنعام  [  ْيِنَرذَّكَلآ  ء:  دخلت عليها همزة االستفهام تيالالهمزة . د/٤/٤
-:فيت البسملة تامة أو إ ذا آتب،  أوائل السور في) بسم ( من) اسم ( همزة  . ه/٤/٤  

  ِبْسِم  ] ٤١: هود . [   
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)جديد( أوائل السورفيالحروف المقطعة   

 
 

      )نقص عسلكم(         حروف     )     حى طهر(  حروف                   األلف  
      
      

  حركات٦ال تمد                       تمد حركتين                    تمد 
                حرآات٦ أو ٤                                                                العين تمد 

 
النطقطريقة  الحروف  السورة طريقة النطق الحروف السورة 

 
 الـم

 الف الم ميْم
6 6  
  إدغام بغنة
  حركتين

 

البقرة      
آل عمران  

     
العنكبوت 
الروم   
لقمان 
 السجدة

 
صاآـهـيـعـص عي   ها  يا

  كا

6 4 
6 

2 2 6 

          إخفاء بغنة 
            حركتين

 

 
 مريم

 
را الـمـر

 

يم
الم م
 

ف
 ال

2 6 6  
 إدغام بغنة
 حركتين

 
 

 الرعد

 
 طـسـم

 طا سين ميم
6 6 2 

  
 إدغام بغنة
 حركتين

 
 الشعراء

 
 القصص

 
صاد المـص

 

يم
الم م
 

ف
 ال

6 6 6  
 إدغام بغنة
 حركتين

 
 

 األعراف

 
 الـر

 الف الم را
2 6  

 
 

 يونس
 هود
 يوسف
 إبراهيم
 الحجر

 
 حـم

 حا ميم
6 2 

 
 

 غافر
 فصلت
 الشورى
 الزخرف

لدخانا  
 الجاثية
 األحقاف

 
 
 
 ن

 
 نوْن
6 
 

 

 
 
 

 القلم

 
عـسـق

قافْ سي
 ن

 َعْين

6 6 6.4 
 إخفاء  إخفاء
 بغنة   بغنة
 حرآتين

 
 

 الشورى

 
 طـس

 طا سيْن
6 2  

 
 النمل

 
 طـه

 طا ها
2 2  

 
 طه

 
 ق

 قافْ
6  

 
 ق

 
 يـس

 يا سيْن
6 2  

 
 يس

 
 ص

 صاْد
٦  

 
 ص

 
"من مساهمات القراءائل السور فى اودرس الحروف المقطعة "  
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 عالمات الوقف و مصطلحات الضبط

 
 

 العالمة

تفيد لزوم الوقف) م(  

تفيد النهى عن الوقف) ال(  

تفيد بأن الوصل  اولى مع جواز الوقف) صلى(  

قف اولى مع جواز الوصلتفيد بأن  الو) قلى(  

تفيد جواز الوقف) ج(  

 (ֶ) تفيد جواز الوقف باحد الموضعين و ليس فى آليهما 

للداللة على زيادة الحرف و عدم النطق به) ه(   

للداللة على زيادة الحرف حين الوصل) ˚(   
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 العالمة

  للداللة على سكون الحرف) (

 للداللة على وجوب االقالب )  ‛( 

 ظهار التنوين للداللة على ا )ً (

 للداللة على االدغام او االخفاء ) ″( 

 للداللة على  وجوب النطق بالحروف المطروقة) ن، و ( 

 للداللة على وجوب النطق بالسين بدل الصاد) س ( 

  للداللة على لزوم المد الزائد  )ۤ(
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   حسب الترتيب االبجدىفهرس مصطلحات علم التجويد
 

 رقم الكلمة المعنى
  .التحسين:  لغة-أ

مع اعطائة حقة ،إخراج آل حرف من مخرجة الصحيح:  اصطالحا- ب
  .و مستحقة

 .التجويد
  

١  

  ٢  ).حكم التجويد(التجويد   .يأثم تارآة، فرض عين  العمل بةو، العلم بة فرض آفاية 
 باشرف الكتب اجلها ةأشرف العلوم وأفضلها لمتعلق

  .آتاب اهللا تعالى

  ٣  ).فضل التجويد(التجويد

صون اللسان من اللحن الجلى و الخفى في آالم اهللا 
  .تعالى

  ٤  ).غاية التجويد(التجويد

راءة أآثر اطمئنانا و تأنى لترآيز الفهم و الحفظ هى ق
  .و التعلم

  ٥  .التحقيق

.هى حالة بعد الحدر و دون الترتيل في السرعة   ٦  .التدوير
لوصول المستمع إلى تدبر ،هوة قراءة متأنية

.المعاني
  ٧  .الترتيل

ووصال ، هو نون ساآنة زائدة تلحق أخر األسماء لفظا ال خطا
  .ال وقفا

  ٨  .التنوين

  ٩  .الحدر  .هوة اإلسراع في القراءة مع مراعاة األحكام آاملة
فان انفكت ولو ، صفاتة الذاتية الالزمة لة و ال تنفك عنة

،بعضها آان لحنا
و إال ، و الشدة ، الجهر (وهذة الصفات الذاتية للحرف مثل 

).الخ.....ستعالم 

  ١٠  .)حق الحرف(الحرف

مثل التفخيم او (ة الذاتية صفاتة العرضية الناشئة عن صفات
  ).الخ...الترقيق

مستحق (الحرف
  .)الحرف

١١  

تطلق على المقدار الزمنى لنطق الحرف و هوة الزمن 
الذى     يحتاجة  الفرض لقبض و بسط اصبعة و 

  .من الثانية% ٦٦يقدر ب 

  ١٢  .الحرآة

اى نضع فتحة أو ضمة علية او آسرة (هو تشكيلة و ضبطة
  ).تحتة

  ١٣  .)ة الحرفحرآ(الحرآة

 .المنع  :  لغة 
قطع الصوت عن الكلمة زمنا ما ، لغير  : واصطالحا  

 والمستمع لمعنا خطا لم يرد ءالتنفس ، بقصد دفع توهم القارى
  .ت القراءة َلِصأصال إذا ُو

  ١٤  .السكت

 ما قام بالشئ من المعانى آالطول و القصر و البدانة و - : لفة
  .النحافة 

ية معينة الزمه للحرف عند وجوده فى  آيف- :اصطالحا
  .و توجب مراعاتها  ليحسن نطق الحرف بها، مخرجة

  ١٥  .الصفة

).الخيشوم(يخرج من أعلى األنف )جميل(صوت رخيم   ١٦  .الغنة
  ١٧  ).حروف الغنة(الغنة  .ميم و نون الهجاء و نون التنوين الزائدة و تمد الغنة حرآتان
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  الكلمة المعنى
  .الحبس :  لغة 

ثبوت حرف المد من غير زيادة على نطقة : اصطالحا  
  .االصلى 

  ١٨  .القصر

 .اإلبانة : لغة 
االنتهاء من حال القراءة ، إلى حال أخر :   واصطالحا

  ستحب أن يكون
  . ية تامة المعنى  على راس آ

ويحدث ذلك لالنتهاء من القيام للرآوع في الصالة ونحوه  ( 
(.  

  ١٩  .القطع

 زائدة عن بنية الكلمة سواء صح تجريدها مثل تكون
و هدفنا التي يصح ) التي( أم لم يصح مثل ) المحسنين(

  .تجريدها

  ٢٠  الم التعريف

اخل أم لم (خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل بعرف القراءة سواء
  :بالمعنى) يخل

د أو (تنطق ) الصراط(آتغير حرف بحرف مثل ط
 ).ت

أو فتح  ، أ نعمَت) ُت(أو تغير حرآة بحرآة مثل ضم 
  .الحمُد) َد(

وحكمة:حرام يأثم فاعلة.

  ٢١  اللحن الجلى

فيخل بالعرف دون المعنى مثل  ، خطأ يطرأ على  األلفاظ 
  .و حكمة يأثم فاعلة )طرق الممدود أو مد المقصور(

وحكمة: شدة الكراهية ، وقيل يأثم فاعلة آذالك.

  ٢٢  اللحن الخفى

د، ت ( ا مخرجا واختلفا صفة ، مثل هما الحرفان اللذان اتحد
  ).ق ، ك / 

  ٢٣  المتجانسان

د (، ) ل، ر( فان اللذان تقاربا مخرجا وصفة ، مثل رهما الح
  ).   ، ض

  ٢٤  المتقاربان

 ه/ ب، ب(حرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة ، مثل الهما 
  ).ه،

  ٢٥  المثالن

  جمع مخرج، وهو
لغة:- محل الخروج

  . الحرف وتمييزه عن غيرهج محل خرو-:واصطالحا

  ٢٦  المخارج

  .مطلق الزيادة  : لغة 
  إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثالثة  :  واصطالحا

  .عند مالقاة الهمزة أو سكون) و ، ى  ، آ(  وهى 

  ٢٧  المد

هو المد الطبيعى ، الذي التقوم ذات الحرف إال بة ، 
 على سبب من همزه أو سكون ومقداره فوال يتوق
: " ، ومثالة آلمة ) حرآتان = األلف ( ألف و
  " نى ناتجادلو

  
  
  

  ٢٨  المد االصلى 
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  الكلمة المعنى
، ٢ ي، معنو١: هو المد الزائد على الطبيعى لسبب من اثنين

  .لفظي
 المد المعنوي : يقصد بة المبالغة في النفي للتعظيم مثل : 

ية األخرى وال حاجة لذآر األسباب المعنو.. ال إله إال اهللا 
.في هذا المختصر 

 السبب اللفظي : ينقسم إلى قسمين ، احدهما الهمز 
-:واألخر السكون

  ٢٩  المد الفرعي 

هو ماجاء فية الهمز بعد مد ، فى آلمة واحدة ، 
) ٦(وصال ) ٥ـ ٤(الوجوب ويمد :  ، وحكمة ) السماء  (:مثل 
.وقفا 

  ٣٠  المد المتصل 

) بما انزل : (د فى آلمتين ، مثل هو ما جاء فية الهمز بعد م
.وقفا ) ٢(وصال و) ٥ـ ٤(الجواز ويمد : وحكمة 

  ٣١  المد المنفصل 

 أيمانا ، إمنوا ، آ ( هو ماتقدم فية الهمز على حرف المد ، مثل 
)وتوا 

وحكمة: الجواز ويمد (٢) وصال ووقفا ، وسمي بدل ، إلبدال 
،حرف المد من الهمز

ابدلت الهمزة الثانية الفا ، من جنس ) نوا أأم( منوا آ فان اصل 
.حرآة ما قبلها على القاعدة 

  ٣٢  مد البدل 

وهو ما جاء فية بعد حرف المد او اللين سكون عارض فى حالة
الوقف ،

)العالمين ، ونستعين (  مثل 
 وحكمة : الجواز ، ويمد : (٢ ،٤ ،٦ ) عند الوقف .

  ٣٣  المد العارض 

 فى حالة الوصل ، حرف المد سكون الزموهو ماجاء فية بعد
والوقف

) لم ألئن ،  آ بة ، وء آالصا خة ، د : (  ومثال ذلك 
وحكمة : الوجوب ويمد : (٦ ) ووصال ووقفا .

 34  المد الالزم 

وصورة مد اللين ان ياتى بعد حرف اللين حرف ساآن سكونا 
امقبلهالساآنتان المفتوح ما ) و، ى ( عارضا وحرفى اللين هما 

 ) ٦ ،٤، ٢(ويجوز مد احدهما 
). ين ، النجدين يخوف ، القوم ، بيت ، الحسن: ( مثال ذلك 

 35  مد اللين 

 حرآات لهمزة الوصل التى سهل٦والراى الراجح لفحص مدها 
مادية بعد همزة االستفهام ، والتى بعدها الم التعريف الساآ)  آ( 

مزة الوصل حتى اليلتبس فى آلمة واحدة ، حيث يمنع حذف ه
: االستفهام بالخبر مثال ذلك 

) هللا آ لـئن ، ء آ لذآرين ، ء آء (
فى يونس) ٣( فىاالنعام،) ٢(-:  مواضع فى القرآن٦وهذة فى 

فى النمل) ١(

  36  مد الفرق 

أو آان ، إذا انقطع النفس ، من السنه التى التجوز مخالفتها 
، هناك اختيار 

، الوقف على المقطوع فى محل قطعه ) متحن لقارىء ي     ( 
.ليتم  المعنى المراد ، ائه وعلى الوصل للموصول عند انقض

  37  المقطوع
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 صفحة رقم (83) 

  الكلمة المعنى
و ليس لها حرآة ،  هى حرف الهجاء المثبت فى بناء الكلمة  

ثالث (و لها قبل حروف الهجاء غير االلف المادية ، 
-):أحكام

 االظهار-الدغام  جا  - االخفاء    ب  - أ

 الميم الساآنة 

  

38 

أو آان ، إذا انقطع النفس ، من السنه التى التجوز مخالفتها 
، هناك اختيار 

، الوقف على المقطوع فى محل قطعه ) لقارىء يمتحن      ( 
.ليتم  المعنى المراد ، ائه وعلى الوصل للموصول عند انقض

 39  الموصول

بناء الكلمة وال حرآة لها و هى حرف الهجاء المثبت فى 
تكون فى االسم

.و تكون وسطا و طرفا،   او الفعل او الحرف

  40  النون الساآنة

حكما واحدا فقط و هو :اظهار الغنة و الشدة سواء فى آلمة واح
او آلمتين

النون و الميم 
       المشددتين

41  

 . الكف والحبس :  لغة
نا ما ، ليتنفس فية قطع الصوت عن الكلمة زم : واصطالحا

البنية االعراض عنها   ،القراءةالقارى عادة ، بنية استئناف 
.  

  ٤٢  الوقف

 ، وبالغ التالى ، وفهم المستمع ،  حلية التالوة ، وزينة القارئ
خر العالم ، وبة يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين ، 

  .نقيضين المتنافيين

  ٤٣  معرفة الوقف

ن وقف يتصف  آئز شرعا ، واليوجد فى القرآلة جاالوقف  )
بالوجوب ، او الحرمة، االفى حالة ايهام ما ال يراد آالوقف 

 ان اهللا(، واالبتداء من ) الذين قالوا قول لقد سمع اهللا ( على 
، ونحو ذلك من االيات التى توهم المستمع ، معتى ) فقير 

  . القارى ذلك فقد آفر َدَصخالف المراد والن َق

  ٤٤   الوقفحكم

التى من بنية الكلمةحكمها: وجوب االظهار (حيث نجد راس 
)      الحاء االصغيرة فوقها

  ٤٥  الم االسم االصلية

 تكون زائدة عن بنية الكلمة سواء صح تجريدها مثل 
و هدفنا التى ) التى( أم لم يصح مثل ) المحسنين(

.يصح تجريدها

  ٤٦  الم التعريف

و ) ل، ر( و لهل حكمان االدغام مع ،ره التى ال تقع اال فى اخ
.االظهار مع باقى الحروف الستة و عشرون الباقية

  ٤٧  الم الحرف

أ-الحدر :و هوة االسراع فى القراءة مع مراعاة 
.االحكام آاملة

ب-الترتيل:هوة قراءة متانية،لوصول المستمع الى 
.تدبرالمعانى

ج-التدوير:وهى حالة بعد الحدر و دون الترتيل فى 
.السرعة

د-التحقيق: و هى قراءة اآثر اطمئنانا و تأنى 
.لترآيز الفهم و الحفظ و التعلم

  ٤٨  القرآنمراتب قراءة 
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  الكلمة المعنى
اللجوء والتحصن واالعتصام إلى اهللا تعالى : اصطالحاً  

.من الشيطان 
  *٤٩ االستعاذة

  جديد
.أقرأ حال آوني متبرآا بسم اهللا الرحمن الرحيم   *٥٠  البسملة

  جديد
هو أن تختصر من آلمتين فأآثر آلمة واحدة بقصد 

.االيجاز 
  *٥١ النحت

  جديد
الذي درس التجويد واتقنه وقرأ القرآن فجوده من غير هو

.لحن   
  *٥٢   المأجورالُمْحِسن

 جديد
هو الذى فى لسانه عوج ال يتمكن من نطق الحروف جيدا 

ه إلزاله ذللك من أما خلقة وأما عجمة ويسعى باذال جهد
.لسانه   

 *٥٣   المأجورالُمِسىء
 جديد

هو الذى قدر على تصحيح آالم اهللا العربى الفصيح 
.وعدل به إلى اللفظ األعجمي   

 *٥٤   المأزورىءالُمِس
  جديد

هو قطع الصوت على آلمه تبين المعنى وال يفهم هذا 
.المعنى بدون هذا الوقف وهو من ملحقات الوقف التام 

 *٥٥  بيان التاموقف ال
  جديد

هو قطع الصوت على آالم يؤدي معنى صحيحا تعلق بما 
.بعده معنى  ال لفظا

  *٥٦  الوقف الكافي
  جديد

 .الطلب والقصد : لغة 
اإلتيان ببعض الحرآة بقدر الثلث ويضعف فيه : اصطالحا 

  .الصوت فاليسمعه إال القريب 

  *٥٧ الروم
  جديد

طق بالحرف األخير ضم الشفتين من غير صوت بعد الن
ساآنا من غير تراخ مع بقاء فرجة بين الشفتين لخروج 

.النفس وال يكون إال فى المضمون 

  *٥٨  اإلشمام
  جديد

  *٥٩  االدغام الصغير   .دمج حرف ساآن فى آخر متحرك ليصيرا الثانى مشددا  
  جديد

  *٦٠  االدغام الكبير   .دمج حرف متحرك بأخر متحرك ليصيرا مشددا 
  جديد

أن يذوب المدغم فى المدغم فيه ذاتا وصفة ليصيرا الثانى 
  .مشددا 

  *٦١  اإلدغام الكامل 
  جديد

ذوبان المدغم فى المدغم فيه ذاتا ال صفة فيصبح الثانى مشددا 
  .تشديدا ناقصا 

  *٦٢  االدغام الناقص 
  جديد

دمج حرفين اتحدا مخرجا واختلفا صفة األول ساآن والثانى 
  .متحرك 

  *٦٣  متجانسين ادغام ال
  جديد

دمج حرفين تقاربا صفة دون المخرج أو مخرجا دون الصفة 
أو صفة ومخرجا األول ساآن والثانى متحك ليصيرا الثانى 

  .مشددا 

  *٦٤  ادغام المتقاربين
  جديد
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   الــوقــف 53
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   الم التعريف 30
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   مد البدل 50
   مد التمكين 51
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 صفحة رقم (87) 

  
  
  
  

  )جديد(المصحف المجود
  

جزء المصحف المجود الغرض منه هو التعرف على بعض االحاآم فى التجويد عن طريق 
حكم حتى يقوم الفرد منا  مع مراعاة عدم تحديد نوع التلوين الحرف الواقع علية حكم التجويد
يسمع منه آيفية نطق الحروف و يتابع معنا الحروف بالتعلم على يد شيخ  يعلمة و يتعلم منه 

  . و يتعلمفيسألالتى لها حكم 
  

   عم و سورة الكهفجزء يحتوى جزء المصحف المجود على سورة الفاتحة و
 و لنا المصاحف المجودةحتى نحفظ حقوق من تعبوا و سهروا حتى اخرجوا لن نزيد علية  و

 مطبوعاتهم من المصاحف بأحدنشكرهم آثيرا لالستعانة و. هية منتشرة حاليا باالسواق
   . و نتمنى لهم المزيد من التوفيقالمجودة

  
  :تعريف بااللوان المستخدمة فى التجويد

  
   يشير الى المدود بانواعها البرتقالىو االحمر اللون

   )ۤ   )( ٰ  (و من عالمات المد االخرى 
   يدل على تفخيم الراءاالزرق الغامقاللون 
  )ق ط ب ج د (  يدل على القلقلة و حروفها االزرق الفاتح اللون
   لمواقع الغنة االخضراللون

  للالم الشمسية و همزة الوصل الرمادى الفاتحاللون 
  ) ‛ (فى حالة االقالب تم وضع حرف ميم صغيرة قبل حرف الباء 

  
   لم نوردها لصعوبة اظهارها على سبيل المثال التنوينو منهاخرى بعض االحكام اال

   شيخ متقن يعلمة و يتعلم منةالتعلم على يدفى جميع الحاالت يجب ان يتم 
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  سورة الفاتحة

  
  ١ :رقم صفحة     االول:الجزء   الفاتحة: سورة 
ـِٰن الرَِّحيمِِ   :اآليات   }١{ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

ـٰلَِميَن  ِهالَْحْمُد للّ ـِٰن }٢{َربِّ الَْع   الرَّْحم
ـِٰلِك َيْوِم الدِّيِن } ٣{الرَِّحيِم    }٤{َم

  }٥{ِإيَّاَك نَْعُبُد وِإيَّـاَك نَْستَِعيـُن 
  ِصرَٰطَ} ٦{الصِّرَٰطَ الُمستَِقيَم  اهِدنَا

  َعلَيِهْم غَيِر الَمغُضوِب الَِّذيَن َأنَعمتَ
  }٧{لِّيَن ۤ َوالَ الضَّا َعلَيِهْم

  /ـُنينَْستَِع /ِنيدِّلا/ِلِكـٰ َم /َنيلَِمـٰالَْع/  مِِيِحالرَّ  /ِنـٰمالرَّْح: بانواعهاالمدود
  الصِّرَٰطَ  /َنيلِّۤ اضَّلا  / َميالُمستَِق

   :إخفاء أو غنة
ـٰلا :إدغام و ماال يلفظ   لِّيَنۤ اضَّل ا /رَٰطَصِّل ا /ِنيدِّلا  /رَِّحيمِِل ا /ِنرَّْحم

ـِٰنرَّلا : الراءتفخيم   طَرَٰصِّل ا /بَِّر /ِحيمِِرَّلا /ْحم
  :قلقة

  }١{مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا   :اآليات مجودة
  ِنـْٰحَمرَّلا }٢{َن يلَِمـٰبِّ الَْعَر للِّهالَْحْمُدِ 
  }٤{ِن يدِّلِلِك َيْوِم اـَٰم} ٣{ِم يِحرَّلا

  }٥{ُن ـيتَِعاَك نَْسـِإيَِّإيَّاَك نَْعُبُد َو
  طَرََِٰص} ٦{َم يطَ الُمستَِقرََٰصِّلا ااهِدنَ

  ُضوِبِر الَمغِْهْم غَْيَعلَْي تََعْمالَِّذيَن َأنْ
 }٧{َن يلِّۤ اضَّلَوالَ ا ِهْمَعلَْي
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  سورة النباء
  

النباء:سورة  الثالثون:الجزء   ٥٨٢:صفحة    
١٦ إلى١اآليات من  ـِٰن الرَِّحيمِِ    ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

}٣{الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمخْتَِلفُوَن }٢{ِمَعِن النََّبِإ الَْعِظي}١{َنءلُوَعمَّ َيتََسۤا
}٦{َألَْم نَْجَعِل الَْأْرَض ِمهَٰداً }٥{َنثُمَّ كَلَّا َسَيْعلَُمو}٤{َنكَلَّا َسَيْعلَُمو

ـٰ} ٧{َوالِْجَباَل َأْوتَاداً  َوَجَعلْنَا نَْوَمكُْم ُسَباتاً} ٨{كُْم َأْزَوٰ جاً َوخَلَقْنَ
َوَبنَْينَا} ١١{َوَجَعلْنَا النََّهاَر َمَعاشاً }١٠{َوَجَعلْنَا اللَّْيَل ِلَباساً } ٩{

 َوَأنَزلْنَا} ١٣{َوَجَعلْنَا ِسَراجاً َوهَّاجاً } ١٢{فَْوقَكُْم َسْبعاً ِشَداداً 
ـٍٰت}١٥{ِلنُخِْرَج ِبِه َحّباً َونََباتاً}١٤{اجاًء ثَجََّن الُْمْعِصَرٰ ِت َمۤاِم  َوَجنَّ

  }١٦{َألْفَافاً
كُْم ـٰقْنَخَلَ / داًـِٰمَه/ َنو َسَيْعلَُم /َنو ُمخْتَِلفُ /ِميالَْعِظ / َنوءلُۤاَيتََس   :المدود

  ٍتـٰنَّ َوَج/ءۤاِت َمٰ َر الُْمْعِص/جاًٰ َأْزَو/
  ٍتـٰنَّ َوَج/نََباتاً َو/َزلْنَانَأ/هَّاجاً َو/مَّ ثُ/َبِإنَّلا  /مََّع   :إخفاء أو غنة

  َرنََّهال ا /لِْجَباَلا  /ِإنََّبلا   :إدغام و ماال يلفظ
  ِتٰ َر الُْمْعِص/اجاًَر ِس/َرنََّهالا / َضْراَْأل   :تفخيم الراء

  عاًْب َس /كُْمـٰنَقَْوخَلَ /َعِلْجنَ   :قلقة
א אٰא

 }٣{א}٢{אא}١{ۤ
 }٦{אٰא}٥{}٤{

 }٨{ٰٰ}٧{אא
 }١١{א}١٠{א}٩{

א }١٣{א}١٢{א

 ٰ}١٥{}١٤{ٰۤא
}١٦{  
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النباء:سورة  الثالثون:الجزء   ٥٨٢:صفحة    

 ١٧اآليات من
٣٠إلى ـٰتاً    َيْوَم ُينفَخُ ِفي الصُّوِر} ١٧{ِإنَّ َيْوَم الْفَْصِل كَاَن ِميقَ

 َوُسيَِّرِت} ١٩{تْ َأْبَوٰ باً ء فَكَانََوفُِتَحِت السََّمۤا} ١٨{فَتَْأتُوَن َأفَْواجاً 
ٰـِٰغيَن} ٢١{ِإنَّ َجَهنََّم كَانَتْ ِمْرَصاداً } ٢٠{الِْجَباُل فَكَانَتْ َسَراباً   ِللْطَّ

ـِٰبِثيَن ِفيَهۤا} ٢٢{َمآباً  لَّا َيذُوقُوَن ِفيَها َبْرداً َولَا شََراباً} ٢٣{ َأْحقَاباًلَ
 ِإنَُّهْم كَانُوا} ٢٦{ء ِوفَاقاً َزۤاَج} ٢٥{ِإلَّا َحِميماً َوغَسَّاقاً } ٢٤{

ـِٰتنَا ِكذَّاباً } ٢٧{لَا َيْرُجوَن ِحَساباً   َوكُلَّ شَْيٍء} ٢٨{َوكَذَُّبوا ِبآَي
ـٰباً  ـُٰه ِكتَ  }٣٠{فَذُوقُوا فَلَن نَِّزيَدكُْم ِإلَّا َعذَاباً } ٢٩{َأْحَصْينَ

 
 /ِتنَاـٰ ِبآَي/ءۤا َجَز/ۤاِبِثيَن ِفيَهـٰ لَ/ِغيَنٰـٰطَّلْ ِل/باًٰ ْبَوَأ/ءۤاَملسَّ ا/تاًـِٰميقَ   :المدود

  باًـُٰه ِكتَـَٰأْحَصْينَ
  ِزيَدكُْم نَّ/ُهْمنَّ ِإ/فَاقاً ِو/غَسَّاقاَو/َمنَّ َجَهنَّ ِإ/فَخُن ُي/ َيْوَمنَِّإ   :إخفاء أو غنة

  ا فَذُوقُو/او َوكَذَُّب/ا كَانُو/ٰـِٰغيَنطَّلْ ِل/ءۤاسََّمل ا/صُّورلا   :إدغام و ماال يلفظ
  ُجوَنْر َي/اباًَر شَ/داًْر َب/َصاداًْر ِم/اباًَر َس/ِتَرُسيِّ   :تفخيم الراء

  باًٰ َوْبَأ   :قلقة

 صُّوِرلفَخُ ِفي انَيْوَم ُي} ١٧{تاً ـٰ َيْوَم الْفَْصِل كَاَن ِميقَنَّإِ
 ِتَرَوُسيِّ} ١٩ {باًٰ َوْبء فَكَانَتْ َأۤاسََّملَوفُِتَحِت ا} ١٨{فَتَْأتُوَن َأفَْواجاً 
 ِغيَنٰـٰطَّلِْل} ٢١{َصاداً ْرَم كَانَتْ ِمنَّ َجَهنَِّإ} ٢٠{اباً َرالِْجَباُل فَكَانَتْ َس

 اباًَرلَا شََوداً ْرلَّا َيذُوقُوَن ِفيَها َب} ٢٣{ َأْحقَاباًۤاِبِثيَن ِفيَهـٰلَ} ٢٢{َمآباً 
 اُهْم كَانُونَِّإ} ٢٦ {فَاقاًِوء ۤاَجَز} ٢٥{غَسَّاقاً َوِإلَّا َحِميماً } ٢٤{
 َوكُلَّ شَْيٍء} ٢٨{ِتنَا ِكذَّاباً ـٰ ِبآَياَوكَذَُّبو} ٢٧{ُجوَن ِحَساباً ْرلَا َي

  }٣٠{ِزيَدكُْم ِإلَّا َعذَاباً نَّ فَلَن افَذُوقُو} ٢٩{باً ـُٰه ِكتَـَٰأْحَصْينَ
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النباء:سورة  الثالثون:الجزء   ٥٨٣:صفحة    
اآليات من 

  ٤٠إلى٣١
ـٰباًۤ َحَدا}٣١{ ِللُْمتَِّقيَن َمفَازاًِإنَّ  َوكَْأساً} ٣٣{َوكََواِعَب َأتَْراباً}٣٢{ِئقَ َوَأْعنَ

ءء مِّن رَّبَِّك َعطَۤاۤ َجَزا} ٣٥{ ِكذَّٰ باً الَ َيْسَمُعوَن ِفيَها لَغْواً َوالَّ} ٣٤{ِدَهاقاً 
ـَٰوٰ ِت َوالَْأْرِض َوَما َبْينَُهَم}٣٦{ِحَساباً   َيْمِلكُوَنالَا الرْحمَِٰن َربِّ السََّم

ٰۤـَ} ٣٧{ِمنُْه ِخطَاباً    َيتَكَلَُّموَنالَّاِئكَةُ َصفّاً َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْم
 ذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ فََمن} ٣٨{ َمْن َأِذَن لَُه الرْحمَُٰن َوقَاَل َصَواباً الَِّإ

ـٰكُْم َعذَاباً قَِريباً َيْوَمۤاِإنَّ} ٣٩{باً ئاء اتَّخَذَ ِإلَى َربِِّه َمۤ شَا   َأنذَْرنَ
ـٰلَْيتَِني كُنتُ تَُرٰ باً    }٤٠{َينظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمتْ َيَداُه َوَيقُوُل الْكَاِفُر َي

 
 /ِنْحمَٰالر /ِتٰ َوـٰسََّمل ا/ءۤ ا َجَز/باًٰ  ِكذَّ/باًـِٰئقَ َوَأْعنَۤ اَحَد   :المدود

  باًٰ كُنتُ تَُرلَْيتَِني ـٰ َي/كُْمـٰنَنذَْر َأاۤنَِّإ /ءۤ ا شَ/اِئكَةُٰۤـََمالْ
ـٰذَن َأاۤنَّ ِإ/ن فََم/ن مِّ/نَِّإ   :إخفاء أو غنة  ْوَم َي/كُْمْرنَ

  تُن كُ/ُرظُنَي
  اِئكَةُٰۤـَلَْماوُح َورُّل ا/ِنْحمَٰرل ا/ِضْرلَْأاِت َوـَٰوٰ سََّمل ا/َكرَّبِّ نمِّ   :إدغام و ماال يلفظ

ُر ظُن َي/ـٰكُْمنَْرذَن َأ/وُحرُّل ا/ِنْحمَٰرل ا/ِضْرَأالَْ/بِّ  َر/بَِّك رَّ/اباًَرَأتْ  : تفخيم الراء
  باًٰ َر تُ/ُر الْكَاِف/ُءْرالَْم

 َوكَْأساً} ٣٣{اباًَرَوكََواِعَب َأتْ}٣٢{باًـِٰئقَ َوَأْعنَۤ اَحَد}٣١{ ِللُْمتَِّقيَن َمفَازاًنَِّإ
 ءۤابَِّك َعطَرَّ نمِّء ۤ اَجَز} ٣٥{باً ٰ  ِكذَّالََويَها لَغْواً  َيْسَمُعوَن ِفالَّ} ٣٤{ِدَهاقاً 
  َيْمِلكُوَنالَِن ْحمَٰرلِض َوَما َبْينَُهَما اْرلَْأاِت َوٰ َوـٰسََّملبِّ اَر}٣٦{ِحَساباً 

  َيتَكَلَُّموَنالَّاِئكَةُ َصفّاً ٰۤـَلَْماوُح َورُّلَيْوَم َيقُوُم ا} ٣٧{ِمنُْه ِخطَاباً 
 نذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ فََم} ٣٨{ُن َوقَاَل َصَواباً ْحمَٰرلَمْن َأِذَن لَُه ا الَِّإ

 ْوَمَيكُْم َعذَاباً قَِريباً ـٰنَْرذَن َأاۤنَِّإ} ٣٩{باً ئابِِّه َمَرء اتَّخَذَ ِإلَى ۤ اشَ
  }٤٠{باً ٰ َرتُ تُنلَْيتَِني كُـٰ َيُرُء َما قَدََّمتْ َيَداُه َوَيقُوُل الْكَاِفْرالَْمُر ظُنَي
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النازعات:سورة  الثالثون:الجزء   ٥٨٣:صفحة    
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ١٥ إلى١اآليات من   ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

ـِٰت غَْرقاً  ـِٰزَع ـِٰت نَشْطاً }١{َوالنَّ ـِٰشطَ ـِٰت َسْبحاً} ٢{َوالنَّ ـِٰبَح  َوالسَّ
ـِٰت َسْبقاً} ٣{ ـِٰبقَ  َيْوَم تَْرُجفُ الرَّاِجفَةُ} ٥{ْمراً فَالُْمَدبَِّرٰ ِت َأ} ٤{فَالسَّ

ـُٰرَها} ٨{قُلُوٌب َيْوَمِئٍذ َواِجفَةٌ } ٧{تَتَْبُعَها الرَّاِدفَةُ } ٦{  َأْبَص
ـِٰشَعةٌ   َأِئذَا كُنَّا} ١٠{نَّا لََمْرُدوُدوَن ِفي الَْحاِفَرِة ِءَيقُولُوَن َأ} ٩{خَ

ـٰماً نَِّخَرةً   فَِإنََّما ِهَي َزْجَرةٌ} ١٢{ةٌ خَاِسَرةٌ قَالُوا ِتلَْك ِإذاً كَرَّ}١١{ِعظَ
ـَٰك َحِديثُ ُموَسى } ١٤{فَِإذَا ُهم ِبالسَّاِهَرِة }١٣{َوٰ ِحَدةٌ   }١٥{َهْل أتَ

 
 /ِتٰ فَالُْمَدبَِّر /ِتـِٰبقَـٰالسَّ فَ/ِتـِٰبَحـٰسَّال /ِتـِٰشطَـٰالنَّ /ِتـِٰزَعـٰالنَّ :المدود

  َكـٰ أتَ/ِحَدةٌٰ َو /ماًـٰ ِعظَ/ِشَعةٌـٰ خَ/َهاُرـَٰصْبَأ
ـِٰت نَّالَو :إخفاء أو غنة ـِٰتنَّال/ـِٰزَع   َو/َمانَّ فَِإ/انَّ كُ/انَِّء َأ/ـُٰرَهاَصْب َأ/اِجفَةٌَوْوَمِئٍذ  َي/ـِٰشطَ

 ةًَرِخنَّ/م ُه/ِحَدةٌٰ
  

ـِٰت الَو :إدغام و ماال يلفظ ـِٰزَع ـِٰت ال/نَّ ـِٰشطَ ـِٰت سَّال/نَّ ـِٰت ـٰسَّال فَ/ـِٰبَح  /َدبَِّرٰ ِت لُْما فَ/ِبقَ
 فَةُرَّاِدل ا/رَّاِجفَةُلا

  
ـٰ /اِدفَةُرَّال /اِجفَةُرَّالُجفُ ْر تَ/اًرِت َأْمٰ َرلُْمَدبِّا فَ/قاًْرغَ :تفخيم الراء ُدوُدوَن ْر لََم/َهاُرَأْبَص

 ِةَرسَّاِهال ِب/ةٌَرْج َز/ةٌَرةٌ خَاِسرَّكَ/ةًَرنَِّخ /ِةَرالَْحاِف/
  

  َرةٌْج َز/قاًْب َس/حاًْبَس :قلقة
  مِِيِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا

 حاًْبِت َسـِٰبَحـٰسَّالَو} ٢{ِت نَشْطاً ـِٰشطَـٰنَّالَو}١{قاً ْرِت غَـِٰزَعـٰنَّالَو
 اِجفَةُرَّلُجفُ اْرَيْوَم تَ} ٥{اً رِت َأْمٰ َرلُْمَدبِّافَ} ٤{قاًْبِت َسـِٰبقَـٰسَّالفَ} ٣{

 َهاُرـَٰصْبَأ} ٨{اِجفَةٌ َوْوَمِئٍذ َيقُلُوٌب } ٧{اِدفَةُ رَّلَها اتَتَْبُع} ٦{
 انََّأِئذَا كُ} ١٠{ِة َرُدوُدوَن ِفي الَْحاِفْرا لََمنَِّءَيقُولُوَن َأ} ٩{ِشَعةٌ ـٰخَ
 ةٌَرْجَما ِهَي َزنَّفَِإ} ١٢{ةٌ َرةٌ خَاِسرَّ ِتلَْك ِإذاً كَاقَالُو}١١{ةً َرِخنَّماً ـِٰعظَ

  }١٥{َك َحِديثُ ُموَسى ـَٰهْل أتَ} ١٤{ِة َرسَّاِهال ِبمفَِإذَا ُه}١٣{ةٌ ِحَدٰ َو
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النازعات:سورة  الثالثون:الجزء   ٥٨٤:صفحة    

 ١٦ مناآليات
٣١إلى  

ـُٰه َربُُّه ِبالَْواِد  }١٧{اذَْهْب ِإلَى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طَغَٰى}١٦{الُْمقَدَِّس طًُوىِإذْ نَاَد 
ـُٰه} ١٩{َوَأْهِدَيَك ِإلَٰى  َربَِّك فَتَخْشَٰى  }١٨{ َأن تََزكَّٰى لَىٰۤفَقُْل َهل لََّك ِإ فََأَر 

 فََحشََر} ٢٢{ثُمَّ َأْدَبَر َيْسَعٰى  } ٢١{فَكَذََّب َوَعَصٰى  } ٢٠{َيةَ الْكُْبَرٰى  الْا
ولَىُٰۤألِخَرِة َواَألاْفََأخَذَُه اللَُّه نَكَاَل } ٢٤{ْعلَٰىَألفَقَاَل َأنَا َربُّكُُم اْ} ٢٣{فَنَاَدٰى  

ـَٰهاَأنتُْم َأشَدُّ خَلْقاً َأِم السََّمۤاَء}٢٦{ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً لَِّمن َيخْشَىٰۤ}٢٥{ ء َبنَ
ـَٰها }٢٧{ ـَٰها } ٢٨{َرفََع َسْمكََها فََسوَّ  }٢٩{َوَأغْطَشَ لَْيلََها َوَأخَْرَج ُضَح

ـَٰها َألَوا ـَٰها َأخَْرَج ِمنَْها َمۤا} ٣٠{ْرَض َبْعَد ذَِلَك َدَح  }٣١{ءَها َوَمْرَع
 

ـٰنَاَد  :المدود ـٰفََأَر /ىٰۤ ِإلَ/ُه  ـٰ فََسوَّ/َهاـٰء َبنَۤاسََّمل ا/ُه   /َهاـٰ ُضَح/َها 
  َهاـَٰعْرءَها َوَمۤا َم/َهاـَٰدَح

  تُْمنَأَء/   خْشَىٰۤ َي/نَّ ِإ/مَّ ثُ/ن َأ/ُهنَِّإ  :إخفاء أو غنة
  َضْرَألا/ءَمۤاسَّل ا/ن لَِّم/ولَىُٰۤأل ا/لَْواداِب  :ظإدغام و ماال يلف
 /ِةَرِخَأل اْ/بُّكُُم َر/َر فََحشَ/َرَبَأْد /ٰى َرْب الْكُ/ُهـٰ َر فََأ/بَِّك َر/بُُّهَر  :تفخيم الراء

  َهاـَٰعْر َم/َضْرَألا/َجَرَأخْ/فََع َر/ةًَرْبلَِع
  ةًَرْب لَِع/رَبْدَأ/ٰى  َرْب الْكُ/ْباذَْه  :قلقة

ـِٰإذْ نَاَد  }١٧{ُه طَغَٰىنَّ ِإلَى ِفْرَعْوَن ِإْباذَْه}١٦{لَْواِد الُْمقَدَِّس طًُوىابُُّه ِبَرُه  
ـَٰرفََأ} ١٩{بَِّك فَتَخْشَٰى  َرَوَأْهِدَيَك ِإلَٰى  }١٨{ تََزكَّٰى ن َأىٰۤفَقُْل َهل لََّك ِإلَ  ُه 

 َرفََحشَ} ٢٢{ َيْسَعٰى  َرَبْد َأمَّثُ} ٢١{فَكَذََّب َوَعَصٰى  } ٢٠{ٰى  َرْبَيةَ الْكُالْا
 ولَىُٰۤألاِة َوَرِخَألاْفََأخَذَُه اللَُّه نَكَاَل } ٢٤{ْعلَٰىَألبُّكُُم اَْرفَقَاَل َأنَا } ٢٣{فَنَاَدٰى  

 َهاـٰء َبنَۤاسََّملتُْم َأشَدُّ خَلْقاً َأِم انَأَء}٢٦{خْشَىَٰۤي نةً لَِّمَرْب ِفي ذَِلَك لَِعنَِّإ}٢٥{
ـٰفََع َسْمكََها فََسوََّر}٢٧{  }٢٩{َها ـَٰج ُضَحَرَوَأغْطَشَ لَْيلََها َوَأخْ} ٢٨{َها  

 }٣١{َها ـَٰعْرءَها َوَمۤاَج ِمنَْها َمَرَأخْ} ٣٠{َها ـَٰض َبْعَد ذَِلَك َدَحْرَألاَو
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النازعات:سورة  الثالثون:الجزء   ٦٨٤:صفحة    
 ٣٢ مناآليات
  ٤٦إلى

ـٰ ـٰعاً لَّكُْم وَِ} ٣٢{َها َوالِْجَباَل َأْرَس ـِٰمكُْم َألَمتَ  مَّةُءِت الطَّۤافَِإذَا َجۤا} ٣٣{نَْع
ـُٰن َما َسَعٰى  ِإلَيْوَم َيتَذَكَُّر اْ} ٣٤{الْكُْبَرٰى    َوُبرَِّزِت الَْجِحيُم} ٣٥{نَس
 َجِحيَمفَِإنَّ الْ} ٣٨{ةَ الدُّنَْيا وَوآثََر الَْحَي}٣٧{فََأمَّا َمن طَغَٰى}٣٦{ِلَمن َيَرٰى 

 َوَأمَّا َمْن خَافَ َمقَاَم َربِِّه َونََهى النَّفَْس َعِن الَْهَوٰى} ٣٩{ِهَي الَْمْأَوٰى  
ـَٰها} ٤١{فَِإنَّ الَْجنَّةَ ِهَي الَْمْأَوٰى } ٤٠{  َيْسَألُونََك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَس
ـَٰها}٤٢{ ـٰ}٤٣{ِفيَم َأنتَ ِمن ِذكَْر    َأنتَ ُمنِذُرِإنََّمۤا} ٤٤{َها ِإلَى َربَِّك ُمنتََه

ـَٰها ـَٰها الَّا ِإكََأنَُّهْم َيْوَم َيَرْونََها لَْم َيلَْبثُۤو}٤٥{َمن َيخْشَ }٤٦{ َعِشيَّةً َأْو ُضَح
 

 /ُنـَٰسنِإل اْ/ةُمَّۤاطَّلءِت اۤا َج/ِمكُْمـٰنَْعَأل/ عاًـٰ َمتَ/َهاـْٰرَسَأ   :المدود
ـَٰر ِذكْ/َهاـْٰرَسُم   َهاـُٰضَح/ اۤو َيلَْبثُ/َهاـَٰيخْشَ /ۤاَمِإنَّ /َهاـٰتََهُمن /َها 

نَّ  فَِإ/فَْسنَّل ا/امَّ َوَأ/نَّ فَِإ/نا َممَّ فََأ/ٰى  َر َي/ُنـَٰسنِإل اْ/ةُمَّالطَّۤا   :إخفاء أو غنة
  /َهاـٰتََهن ُم/نتَ ِمن ِفيَم َأ/ةَنَّالَْج
  ْمُهنَّ كََأ/ـَٰهاخْشََي نَم ُرِذنتَ ُمن َأۤاَمنَِّإ

   /سَّاَعِةل ا/َسفْنَّل ا/دُّنَْيالةَ او الَْحَي/  َيَرٰى ن ِلَم/مَّةُۤاطَّل ا/لِْجَباَلا   :إدغام و ماال يلفظ
ـَٰها نَم   اَيلَْبثُۤو /َيخْشَ

ـَٰهْرَأ   :تفخيم الراء   /َهاـَٰسْر ُم/بِِّه َر/َرآثَ/ٰى  َرَي /ُر َيتَذَكَّ/ٰى  َرْب الْكُ/اَس
  ْونََهاَر َي/ُرِذن ُم/َكبَِّر /ـَٰها َر ِذكْ

  ٰى َرْبالْكُ   :قلقة

ةُمَّۤاطَّلءِت اۤافَِإذَا َج} ٣٣{ِمكُْم ـٰنَْعَألعاً لَّكُْم وَِـَٰمتَ} ٣٢{َها ـَٰسْرلِْجَباَل َأاَو
 َوُبرَِّزِت الَْجِحيُم} ٣٥{ُن َما َسَعٰى  ـَٰسنِإل اُْرَيْوَم َيتَذَكَّ} ٣٤{ٰى  َرْبالْكُ
 الَْجِحيَمنَّفَِإ} ٣٨{دُّنَْيا لةَ اوالَْحَيَر َوآثَ}٣٧{ طَغَٰىنا َممَّفََأ}٣٦{ٰى َرَي نِلَم

 فَْس َعِن الَْهَوٰىنَّلبِِّه َونََهى اَرا َمْن خَافَ َمقَاَم مََّوَأ} ٣٩{ِهَي الَْمْأَوٰى  
َهاـَٰسْرسَّاَعِة َأيَّاَن ُملَيْسَألُونََك َعِن ا} ٤١{ةَ ِهَي الَْمْأَوٰى نَّالَْجنَّ فَِإ} ٤٠{
ـَٰر ِذكْنتَ ِمنِفيَم َأ}٤٢{ ُرِذنتَ ُمن َأاَۤمنَِّإ} ٤٤{َها ـٰتََهنبَِّك ُمَرِإلَى }٤٣{َها 
  }٤٦{َها ـُٰضَح َعِشيَّةً َأْو الَّ ِإاۤوْونََها لَْم َيلَْبثَُرَيْوَم َيُهْم نَّكََأ}٤٥{َهاـٰخْشََي نَم
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الثالثون:الجزء   عبس:سورة  ٥٨٥:صفحة    
  ١ اآليات من

  ٢٤إلى
 َأْو} ٣{َوَما ُيْدِريَك لََعلَُّه َيزَّكَّٰى  } ٢{ْعَمٰى َألءُه اَْأن َجۤا} ١{تََولَّى  َوَعَبَس

 }٦{فََأنتَ لَُه تََصدَّٰى  } ٥{َأمَّا َمِن اْستَغْنَٰى  } ٤  {َيذَّكَُّر فَتَنفََعُه الذِّكَْرىٰۤ
 فََأنتَ} ٩{َوُهَو َيخْشَٰى } ٨{ءَك َيْسَعٰى ۤاَوَأمَّا َمن َج} ٧{َوَما َعلَْيَك َألَّا َيزَّكَّٰى

 ِفي ُصُحٍف مُّكَرََّمٍة}١٢{ء ذَكََرُهفََمن شَۤا}١١{ ِإنََّها تَذِْكَرةٌۤاكَلَّ}١٠{َعنُْه تَلَهَّٰى
ـُٰنإلِْقُِتَل ا}١٦{ِكَراٍم َبَرَرٍة}١٥{ِبَأْيِدي َسفََرٍة}١٤{مَّْرفُوَعٍة مُّطَهََّرٍة}١٣{  نَس
 ثُمَّ} ١٩{ِمن نُّطْفٍَة خَلَقَُه فَقَدََّرُه } ١٨{ِمْن َأيِّ شَْيٍء خَلَقَُه } ١٧ { َأكْفََرُهَمۤا

 كَلَّا لَمَّا} ٢٢{ء َأنشََرُه ثُمَّ ِإذَا شَۤا} ٢١{ثُمَّ َأَماتَُه فََأقَْبَرُه } ٢٠{السَِّبيَل َيسََّرُه
ـُٰن ِإلَى طََعاِمِهإلِْفَلَْينظُِر ا}٢٣{ َأَمَرُهَيقِْض َمۤا  ء َصّباًَأنَّا َصَبْبنَا الَْمۤا}٢٤{نَس

  ۤ ا َم/ُنـَٰسنإلِْ ا/ءۤ ا شَ/ۤ ا كَلَّ/ءَكۤ ا َج/ءُهۤ اَج   :المدود
 َمٍةرَّكَ مُّ/ءشَۤا ن فََم/َهانَّ ِإ/َكءَجۤا نا َممَّ َوَأ/تَن فََأ/امَّ َأ/فََعهنفَتَ   :إخفاء أو غنة

  ُهَرشَن َأ/مَّ ثُ/فٍَةطْنُّ /ُنـَٰسنإلِْ ا/ٍةَرطَهَّمُّ
 إدغام و ماال يلفظ

  سَِّبيَلل ا/  ىَٰۤرذِّكْل ا/ءُهَجۤا نَأ  :
اٍم َرِك ٍةَر َسفَ/ٍةَرطَهَّمُّ فُوَعٍةْر مَّ/َمٍةرَّمُّكَ /ةٌَر تَذِْك/  ىَٰۤركْالذِّ/ ُرَيذَّكَّ   :تفخيم الراء

  ُهَرشَن َأ/ُهَرَبَأقْ فَ/ُهَر َيسَّ/ُهَر فَقَدَّ/ُهَر َأكْفَ/ٍةَرَرَب
  نَاقْ شَقَ/نَاْب َصَب/ِضقْ َي/ُهَرَبقْ فََأ/فٍَةطْنُّ /ِريَكْدُي   :قلقة

 َأْو} ٣{ِريَك لََعلَُّه َيزَّكَّٰى  ْدَوَما ُي} ٢{ْعَمٰى َألءُه اْۤا َجنَأ} ١{َعَبَس َوتََولَّى 
 }٦{ٰى  تَ لَُه تََصدَّنفََأ} ٥{ا َمِن اْستَغْنَٰى  مََّأ} ٤  {ىَٰۤرذِّكْلفََعُه ان فَتَُرَيذَّكَّ

 تَنفََأ} ٩{َوُهَو َيخْشَٰى } ٨{ءَك َيْسَعٰى ۤا َجنا َممََّوَأ} ٧{َوَما َعلَْيَك َألَّا َيزَّكَّٰى 
 َمٍةرَّكَمُِّفي ُصُحٍف }١٢{ُهَرء ذَكَۤا شَنفََم}١١{ةٌَرَها تَذِْكنَّ ِإۤاكَلَّ}١٠{َعنُْه تَلَهَّٰى

 ُنـَٰسنإلِْقُِتَل ا}١٦{ٍةَرَراٍم َبَرِك}١٥{ٍةَرِبَأْيِدي َسفَ}١٤{ٍةَرطَهَّمُّفُوَعٍة ْرمَّ}١٣{
 مَّثُ} ١٩{ُه َرفٍَة خَلَقَُه فَقَدَّطْنُِّمن } ١٨{ِمْن َأيِّ شَْيٍء خَلَقَُه } ١٧{ُه َر َأكْفَاَۤم
 امَّكَلَّا لَ} ٢٢{ُه َرشَنء َأۤا ِإذَا شَثُمَّ} ٢١{ُه َرَبقَْأَماتَُه فََأمَّ ثُ} ٢٠{ُهَرسَِّبيَل َيسَّلا
  ء َصّباًۤانَا الَْمْبا َصَبنََّأ} ٢٤{ُن ِإلَى طََعاِمِهـَٰسنإلِْظُِر انفَلَْي}٢٣{ُهَر َأَمۤا َمِضقَْي
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 ٢٦ من اآليات
 }٢٨{َوِعنَباً َوقَْضباً }٢٧{نَبتْنَا ِفيَها َحّباً‛فََأ}٢٦{ شَقَقْنَا الَْأْرَض شَقّاًثُم٤٢َّإلى

ـِٰكَهةً َوَأّباً} ٣٠{ِئقَ غُلْباً َوَحَدۤا} ٢٩{وناً َونَخْالً َوَزْيتُ ـٰعاً لَّكُْم} ٣١{َوفَ  مَّتَ
ـِٰمكُْم  }٣٤{َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن َأِخيِه } ٣٣{خَّةُ ءِت الصَّۤافَِإذَا َجۤا}٣٢{َوِلَأنَْع

ـِٰحَبِتِه َوَبِنيِه } ٣٥{َوُأمِِّه َوَأِبيِه   ِرٍئ مِّنُْهْم َيْوَمِئٍذ شَْأٌنِلكُلِّ اْم} ٣٦{َوَص
 َوُوُجوٌه} ٣٩{َضاِحكَةٌ مُّْستَْبِشَرةٌ } ٣٨{ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ مُّْسِفَرةٌ } ٣٧{ُيغِْنيِه

ٰـَۤ}٤١{تَْرَهقَُها قَتََرةٌ}٤٠{َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ  }٤٢{ِئَك ُهُم الْكَفََرةُ الْفََجَرةُ ُأْول
  ِهي َأِخ/خَّةُۤاصَّلءِت اۤاَج/ِمكُْمـٰ َوِلَأنَْع/عاًـٰ مَّتَ/ِكَهةًـٰ فَ/ِئقَۤاَحَد :المدود

  ِئَكٰـَۤلُأْو /ِهيغِْنُي /ِهيِحَبِتِه َوَبِنـَٰص/ِه يَوَأِب

  تَْبِشَرةٌْس مُّ/َرةٌْسِفمُّْوَمِئٍذ  َي/ِهيغِْن ُي/نُْهْم مِّ/ِهمُِّأ/مَّثُ :إخفاء أو غنة
  ِئَكٰـَۤلْو ُأ/خَّةُۤاصَّلا :إدغام و ماال يلفظ

  ةٌَرَهقَُها قَتَْرتَ ةٌَر غََب/ةٌَرتَْبِشْسمُّ /ةٌَرْسِفمُّ /ُءْر الَْم/َضْرالَْأ :تفخيم الراء
  ةَُرةُ الْفََجَرالْكَفَ

  َرةٌِشْبتَمُّْس /نَاقْشَقَ :قلقة

  َبتْنَان‛فََأ:اقالب 
 }٢٨{قَْضباً َوَوِعنَباً }٢٧{اًَبتْنَا ِفيَها َحّبن‛فََأ}٢٦{َض شَقّاًْرنَا الَْأقْ شَقَمَّثُ

 عاً لَّكُْمـٰمَّتَ} ٣١{َأّباًَوِكَهةً ـَٰوفَ} ٣٠{ِئقَ غُلْباً ۤاَوَحَد} ٢٩{نَخْالً َوَوَزْيتُوناً 
 }٣٤{ِه يُء ِمْن َأِخْر الَْمرَُّيْوَم َيِف} ٣٣{خَّةُ ۤاصَّلءِت اۤافَِإذَا َج}٣٢{ِمكُْمـَٰوِلَأنَْع
 نُْهْم َيْوَمِئٍذ شَْأٌنمِِّلكُلِّ اْمِرٍئ } ٣٦{ِه يِحَبِتِه َوَبِنـَٰصَو} ٣٥{ِه يِه َوَأِبمَِّوُأ
 َوُوُجوٌه} ٣٩{ةٌ َرِشْبْستَمَُّضاِحكَةٌ } ٣٨{ةٌ َرْسِفمُّْوَمِئٍذ َيُوُجوٌه } ٣٧{ِه يغِْنُي
  }٤٢{ةُ َرَجةُ الْفََرِئَك ُهُم الْكَفَٰـَۤلْوُأ}٤١{ةٌَرَهقَُها قَتَْرتَ}٤٠{ةٌَرْوَمِئٍذ َعلَْيَها غََبَي
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 َوِإذَا الِْجَباُل} ٢{َوِإذَا النُُّجوُم انكََدَرتْ } ١{ِإذَا الشَّْمُس كُوَِّرتْ   ١٨ إلى١ من اآليات

 َوِإذَا الُْوُحوشُ ُحِشَرتْ} ٤{َوِإذَا الِْعشَاُر ُعطِّلَتْ } ٣{ُسيَِّرتْ 
 َوِإذَا} ٧{َوِإذَا النُّفُوُس ُزوَِّجتْ } ٦{ُر ُسجَِّرتْ َوِإذَا الِْبَحا} ٥{
 َوِإذَا الصُُّحفُ نُِشَرتْ} ٩{نٍب قُِتلَتْ ‛ِبَأيِّ ذَ} ٨{وَدةُ ُسِئلَتْ ُءالَْمْو

 َوِإذَا الَْجنَّةُ}١٢{َوِإذَا الَْجِحيُم ُسعَِّرتْ}١١{ء كُِشطَتَْوِإذَا السََّمۤا}١٠{
 }١٥{ ُأقِْسُم ِبالْخُنَِّسفَۤال}١٤{ َأْحَضَرتْ مَّۤاَعِلَمتْ نَفٌْس}١٣{ُأْزِلفَتْ

 }١٨{َوالصُّْبِح ِإذَا تَنَفََّس}١٧{َوالَّْيِل ِإذَا َعْسَعَس}١٦{الَْجَواِر الْكُنَِّس
 

  ۤ امَّ /ءۤ اسََّملا   :المدود

  ِحْبصُّال/ِسنَّ الْكُ/ِسنَّلْخُ ِبا/ۤا مَّ/ةُنَّ الَْج/فُوُسنُّال /ُجوُمنُّال   :إخفاء أو غنة
 /ءۤاسََّمل ا/صُُّحفُل ا/َدةُوُء الَْمْو/وُسنُّفُل ا/وُمنُُّجل ا/شَّْمُسلا   :إدغام و ماال يلفظ

  ْبِحصُّال/لَّْيِلا/ِسخُنَّلْاِب
 /تَْر ُسجُِّر الِْبَحا/تَْر ُحِش/ُر الِْعشَا/تَْر ُسيِّ/تَْركََدن ا/تَْركُوِّ   :تفخيم الراء

  تَْر َأْحَض/تَْر ُسعِّ/تَْرنُِش
  ِسُمقُْأ  :قلقلة
ٍبن‛ذَ  :اقالب

 َوِإذَا الِْجَباُل} ٢{تْ َركََدنُجوُم انُّلَوِإذَا ا} ١{تْ َرشَّْمُس كُوِّلِإذَا ا
 تَْرَوِإذَا الُْوُحوشُ ُحِش} ٤{ ُعطِّلَتْ ُرَوِإذَا الِْعشَا} ٣{تْ َرُسيِّ

 َوِإذَا} ٧{َجتْ فُوُس ُزوِّنُّلَوِإذَا ا} ٦{تْ َر ُسجُِّرَوِإذَا الِْبَحا} ٥{
 تَْرصُُّحفُ نُِشلَوِإذَا ا} ٩{ٍب قُِتلَتْ ن‛ِبَأيِّ ذَ} ٨{َدةُ ُسِئلَتْ وُءالَْمْو

ةُنََّوِإذَا الَْج}١٢{تَْرَوِإذَا الَْجِحيُم ُسعِّ}١١{ء كُِشطَتْۤاسََّملَوِإذَا ا}١٠{
 }١٥{ِسنَّخُلْاِسُم ِبقْ ُأۤالفَ}١٤{تَْر َأْحَضۤامََّعِلَمتْ نَفٌْس }١٣{ُأْزِلفَتْ

  }١٨{ِح ِإذَا تَنَفََّسْبصُّالَو}١٧{ِإذَا َعْسَعَسلَّْيِل اَو}١٦{ِسنَّالَْجَواِر الْكُ
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 ١٩ من اآليات
  ٢٩إلى

 ُمطَاٍع} ٢٠{ِذي قُوٍَّة ِعنَد ِذي الَْعْرِش َمِكيٍن}١٩{ِإنَُّه لَقَْوُل َرُسوٍل كَِريٍم
 ُه ِبالُْأفُِق الُْمِبيِنءاَولَقَْد َر} ٢٢{َوَما َصاِحُبكُم ِبَمْجنُوٍن } ٢١{َأِميٍن ثَمَّ 

ـٍٰن َرِجيٍم}٢٤{َوَما ُهَو َعلَى الْغَْيِب ِبَضِنيٍن}٢٣{  }٢٥{َوَما ُهَو ِبقَْوِل شَْيطَ
ـٰلَِميَن} ٢٦{فََأْيَن تَذَْهُبوَن   ِمنكُْم َأنء ِلَمن شَۤا} ٢٧{ِإْن ُهَو ِإلَّا ِذكٌْر لِّلَْع

ـٰلَِميَن  َأن َيشَۤاالَّۤوَن ِإُءَوَما تَشَۤا} ٢٨{َيْستَِقيَم   }٢٩{َء اللَُّه َربُّ الَْع
 

 /ٍميِجَرٍن ـٰ شَْيطَ/ٍني ِبَضِن/ِني الُْمِب/ٍنونُْج ِبَم/ٍني َأِم/ٍني َمِك/ٍميكَِر   :المدود
  َنيلَِمـٰالَْع /الَّۤ ِإ/َميْستَِقَي /ءۤا شَ/َنيلَِمـٰ لِّلَْع/َنوتَذَْهُب

  َءۤاشَ َي/يَمْستَِق َي/كُْمنء ِمشَۤا ن ِلَم/م َصاِحُبكُ/مَّ ثَ/َدن ِع/ُهنَِّإ   :إخفاء أو غنة
  َءَيشَۤا ن َأ/َيْستَِقيَم ن َأ/لُْأفُِقاِب   :إدغام و ماال يلفظ

  بُّ َر/ٌر ِذكْ/ٍميِج َر/ُهءا َر/ِشْر الَْع/ُسوٍلَر   :تفخيم الراء
  ْدَولَقَ/ ٍن ونُْجِبَم  :قلقلة
 ُمطَاٍع} ٢٠{ٍنيِش َمِكْرَد ِذي الَْعنِذي قُوٍَّة ِع}١٩{ٍميُسوٍل كَِرَرُه لَقَْوُل نَِّإ
 ِنيلُْأفُِق الُْمِباُه ِبءاَر ْدَولَقَ} ٢٢{ٍن ونُْج ِبَممَوَما َصاِحُبكُ} ٢١{ٍن ي َأِممَّثَ
}٢٥{ٍميِجَرٍن ـِٰل شَْيطََوَما ُهَو ِبقَْو}٢٤{ٍنيَوَما ُهَو َعلَى الْغَْيِب ِبَضِن}٢٣{

 نكُْم َأنء ِمۤا شَنِلَم} ٢٧{َنيلَِمـٰ لِّلَْعٌرِإْن ُهَو ِإلَّا ِذكْ} ٢٦{َن وفََأْيَن تَذَْهُب
 }٢٩{َن يلَِمـٰبُّ الَْعَرَء اللَُّه ۤاشََي ن َأالَِّۤإوَن ُءۤاَوَما تَشَ} ٢٨{َم يْستَِقَي
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١٩  إلى١ مناآليات  َوِإذَا الِْبَحاُر} ٢{َوِإذَا الْكََواِكُب انتَثََرتْ } ١{ء انفَطََرتْ ۤ ِإذَا السََّما 

 َعِلَمتْ نَفٌْس مَّا قَدََّمتْ} ٤{َوِإذَا الْقُُبوُر ُبْعِثَرتْ } ٣{فُجَِّرتْ 
ـُٰن َما غَرََّك ِبَربَِّك } ٥{َوَأخََّرتْ   الَِّذي} ٦{الْكَِريِم َيَأيَُّها الِْإنَس

ـَٰك فََعَدلََك   }٨{ء َركََّبَك ۤ  َأيِّ ُصوَرٍة مَّا شَاِفۤي} ٧{خَلَقََك فََسوَّ 
ـِٰفِظيَن } ٩{كَلَّا َبْل تُكَذُِّبوَن ِبالدِّيِن   ِكَراماً} ١٠{َوِإنَّ َعلَْيكُْم لََح

ـِٰتِبيَن  َوِإنَّ} ١٣{ لَِفي نَِعيٍمِإنَّ الَْأْبَراَر}١٢{َيْعلَُموَن َما تَفَْعلُوَن}١١{كَ
 ِئِبيَنَوَما ُهْم َعنَْها ِبغَۤا}١٥{َيْصلَْونََها َيْوَم الدِّيِن}١٤{الْفُجَّاَر لَِفي َجِحيٍم

ـَٰك َما َيْوُم الدِّيِنَوَماۤ }١٦{ ـَٰك َما َيْوُم الدِّيِنثُمَّ َماۤ } ١٧{َأْدَر   َأْدَر 
  }١٩{ْيئاً َوالَْأْمُر َيْوَمِئٍذ ِللَِّه َيْوَم لَا تَْمِلُك نَفٌْس لِّنَفٍْس شَ} ١٨{

 
ـٰ فََسوَّ/ِمي الْكَِر/ُنـٰنَسَأيَُّها الِْإ يَٰۤ/ءۤ اسََّمال   :المدود  /ِنيالدِّ ِب/ءۤ ا شَ/َك 

ـَٰأْدَرۤ ا َوَم/َنيِئِبۤا ِبغَ/ٍمي َجِح/ٍمي نَِع/َنو تَفَْعلُ/َنيِتِبـٰ كَ/َنيِفِظـٰلََح   َك 
  مَّ ثُ/نَِّإ/ُنـَٰسن الِْإ/ا مَّ/ثََرتْتَن ا/تَْرفَطَنا   :إخفاء أو غنة

  ُرلَْأْما/يِندِّال ِب/ءۤ اسََّملا   :إدغام و ماال يلفظ
َك رَّ غَ/تَْرَأخَّ/تَْر ُبْعِثُر الْقُُبو/تَْر فُجُِّر الِْبَحا/تَْرتَثَان /تَْرطَانفَ   :تفخيم الراء

  ُرالَْأْم/ـَٰك َرْد َأ/َر الْفُجَّا/َراَرَأْب الْ/اماًَر ِك/كََّبَكَر/ٍة َر ُصو/بَِّكَرِب
ـَٰكْد َأ/َراَرْبالَْأ   :قلقة   َر 

 ُرَوِإذَا الِْبَحا} ٢{تْ َرتَثَنَوِإذَا الْكََواِكُب ا} ١{تْ َرفَطَنء اۤ اسََّملِإذَا ا
 ا قَدََّمتْمََّعِلَمتْ نَفٌْس } ٤{تْ َر ُبْعِثُرَوِإذَا الْقُُبو} ٣{تْ َرفُجِّ
 الَِّذي} ٦{ِم يبَِّك الْكَِرَرَك ِبرَُّن َما غَـَٰسنَأيَُّها الِْإيَٰۤ }٥{تْ َرَوَأخَّ

ـٰخَلَقََك فََسوَّ  }٨{كََّبَك َرء ۤ اا شَمٍَّة َر َأيِّ ُصوۤيِف} ٧{َك فََعَدلََك  
 اماًَرِك} ١٠{َن يِفِظـٰ َعلَْيكُْم لََحنََّوِإ} ٩{ِن يدِّالكَلَّا َبْل تُكَذُِّبوَن ِب

 نََّوِإ} ١٣{ٍمي لَِفي نَِعَراَرْب الَْأنَِّإ}١٢{َنوَيْعلَُموَن َما تَفَْعلُ}١١{َنيِتِبـٰكَ
 َنيِئِبۤاَوَما ُهْم َعنَْها ِبغَ}١٥{ِنيدِّلَيْصلَْونََها َيْوَم ا}١٤{ٍمي لَِفي َجِحَرالْفُجَّا

ـَٰرْدَأۤ اَوَم}١٦{ ـَٰرْدَأۤ اَم مَّثُ} ١٧{ِنيدِّلَك َما َيْوُم ا   ِنيدِّلَك َما َيْوُم ا 
  }١٩{ َيْوَمِئٍذ ِللَِّه ُرلَْأْماَوَيْوَم لَا تَْمِلُك نَفٌْس لِّنَفٍْس شَْيئاً } ١٨{
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 ١اآليات من  

  ١٨إلى
 }٢{الَِّذيَن ِإذَا اكْتَالُواْ َعلَى النَّاِس َيْستَْوفُوَن } ١{َوْيٌل لِّلُْمطَفِِّفيَن 

ـٰۤ} ٣{وُهْم َأو وََّزنُوُهْم ُيخِْسُروَن َوِإذَا كَالُ  ِئَك َأنَُّهمَألَا َيظُنُّ ُأولَ
ـٰلَِميَن } ٥{ِلَيْوٍم َعِظيٍم } ٤{مَّْبُعوثُوَن   }٦{َيْوَم َيقُوُم النَّاُس ِلَربِّ الَْع

ـَٰب الفُجَّاِر لَِفي ِسجِّيٍن كَلَّاۤ  ـٌٰبِك} ٨{َأْدَرٰ َك َما ِسجِّيٌن َوَماۤ } ٧{ِإنَّ ِكتَ  تَ
 }١١{الَِّذيَن ُيكَذُِّبوَن ِبَيْوِم الدِّيِن } ١٠{َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِّلُْمكَذِِّبيَن } ٩{مَّْرقُوٌم 

ـِٰطيُر} ١٢{َوَما ُيكَذُِّب ِبِه ِإلَّا كُلُّ ُمْعتٍَد َأِثيٍم  ـٰتُنَا قَاَل َأَس  ِإذَا تُتْلَى َعلَْيِه آَي
 ِإنَُّهْمكَلَّاۤ } ١٤{لَى قُلُوِبِهم مَّا كَانُوا َيكِْسُبوَن كَلَّا َبْل َراَن َع} ١٣{الَْأوَِّليَن 

 ثُمَّ ُيقَاُل} ١٦{ثُمَّ ِإنَُّهْم لََصالُوا الَْجِحيِم } ١٥{َعن رَّبِِّهْم َيْوَمِئٍذ لََّمْحُجوُبوَن
ـَٰب الَْأْبَراِر لَِفي ِعلِّكَلَّاۤ } ١٧{َهذَا الَِّذي كُنتُم ِبِه تُكَذُِّبوَن   }١٨{يِّيَنِإنَّ ِكتَ

  /َنيلَِمـٰ الَْع/ٍمي َعِظ/َنووثُمَّْبُع /َنوُر ُيخِْس/َنو َيْستَْوفُ/َنيلِّلُْمطَفِِّف   :المدود
  َني ِعلِّيِّ/ٍمي َأِث/ِنيدِّل ا/َني لِّلُْمكَذِِّب/ٌمومَّْرقُ / ۤۤاَ َم/ٍنيِسجِّ/َب ـِٰكتَ/ۤ اكَلَّ
  َنوتُكَذُِّب/ِمي الَْجِح/َنو لََّمْحُجوُب/َنو َيكِْسُب/َنيالَْأوَِّل/ِطيُرـَٰأَس/تُنَا ـٰآَي

  متُن كُ/مَّثُ/ا مَّ/ْوَمِئٍذَي/ٌمْرقُو مَّ/نَِّإۤ/ْبُعوثُوَنمَّ/ُهمنَّ َأ/نُّ َيظُ/اِسنَّلا   :إخفاء أو غنة
  ا لََصالُو/ِهْمرَّبِّ ن َع/ا كَانُو/ِنيدِّل ا/ِئَكـٰۤلَو ُأ/اِسنَّلا/اْاكْتَالُو   :إدغام و ماال يلفظ

ـٰ /ٌموقُْرمَّ /َكٰ َرَأْد /بَِّر ِل/َنوُرُيخِْس   :تفخيم الراء   ارَرْبالَْأ/بِِّهْم رَّ/اَن َر/ُرِطيَأَس
  ِرَراْب الَْأ/َكٰ َرْد َأ/َنوُعوثُْبمَّ   :قلقة

 }٢{َن واِس َيْستَْوفُنَّلَعلَى ااْ الَِّذيَن ِإذَا اكْتَالُو} ١{َن يَوْيٌل لِّلُْمطَفِِّف
 ُهمنَِّئَك َأـٰۤلَو ُأنَُّألَا َيظُ} ٣{َن وُرُهْم َأو وََّزنُوُهْم ُيخِْسَوِإذَا كَالُو

 }٦{َن يلَِمـٰبِّ الَْعَراُس ِلنَّلَيْوَم َيقُوُم ا} ٥{ٍم يِلَيْوٍم َعِظ} ٤{َن وُعوثُْبمَّ
 ٌبـِٰكتَ} ٨{ٌن يَك َما ِسجِّٰ َرْدَأۤ اَوَم} ٧{ٍن يَب الفُجَّاِر لَِفي ِسجِّـٰ ِكتَنَِّإۤ اكَلَّ
 }١١{ِن يدِّلالَِّذيَن ُيكَذُِّبوَن ِبَيْوِم ا} ١٠{َن يْوَمِئٍذ لِّلُْمكَذِِّبَيَوْيٌل } ٩{ٌم وقُْرمَّ

 ُرِطيـٰتُنَا قَاَل َأَسـِٰإذَا تُتْلَى َعلَْيِه آَي} ١٢{ٍم يَوَما ُيكَذُِّب ِبِه ِإلَّا كُلُّ ُمْعتٍَد َأِث
 ُهْمنَِّإۤ اكَلَّ} ١٤{َن وَيكِْسُبا ا كَانُومَّى قُلُوِبِهم اَن َعلََركَلَّا َبْل } ١٣{َن يالَْأوَِّل
 ُيقَاُلمَّ ثُ} ١٦{ِم ي الَْجِحاُهْم لََصالُونَّ ِإمَّثُ} ١٥{َنوبِِّهْم َيْوَمِئٍذ لََّمْحُجوُبرَّ نَع

  }١٨{َنياِر لَِفي ِعلِّيَِّرْبَب الَْأـٰ ِكتَنَِّإۤ اكَلَّ} ١٧{َن و ِبِه تُكَذُِّبمتُنَهذَا الَِّذي كُ
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اآليات من 

  ٢٨إلى١٩
ـٌٰب مَّْرقُوٌم }١٩{َأْدَرٰ َك َما ِعلِّيُّوَن َوَماۤ   َيشَْهُدُه الُْمقَرَُّبوَن} ٢٠{ِكتَ

 تَْعِرفُ ِفي} ٢٣{ِئِك َينظُُروَن ۤ َعلَى الَْأَرا}٢٢{ِإنَّ الَْأْبَراَر لَِفي نَِعيٍم } ٢١{
 }٢٥{ُيْسقَْوَن ِمن رَِّحيٍق مَّخْتُوٍم } ٢٤{ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النَِّعيِم 

ـِٰفُسوَن  ـُٰمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِٰلَك فَلَْيتَنَافَِس الُْمتَنَ  َوِمَزاُجُه} ٢٦{ِختَ
  } ٢٨{َعْيناً َيشَْرُب ِبَها الُْمقَرَُّبوَن } ٢٧{ِمن تَْسِنيٍم 

 
ِئِك ۤ الَْأَر ا/ٍمي نَِع/َنورَُّب الُْمقَ/ٌموقُمَّْر ٌبـِٰكتَ /َك ٰ ْدَر َأ/ۤ اَم   :المدود

 /ٍمي تَْسِن/َنوِفُسـٰ الُْمتَنَ/ ذَِٰلَك/ُمُهـٰ ِختَ/ٍموخْتُمَّ /َنونظُُرَي
  َنوُبرَّالُْمقَ

  يٍم تَْسِنن ِم/ٍموخْتُ مَّ/يِمِعنَّل ا/ُروَنظُن َي/الَْأْبَراَر نَّ ِإ /ْرقُوٌممَّ   :إخفاء أو غنة
  ُبَرشَْيناً َعْي

  نَِّعيِمل ا/يٍق رَِّحنِم   :إدغام و ماال يلفظ

  /وَنُرَينظُِئِك ۤ اَر الَْأ/َراَرْب الَْأ/َنوُبرَّ الُْمقَ/وٌمقُْرمَّ/ َكٰ َرْدَأ   :تفخيم الراء
  ُبَرَيشْ /ِحيٍق رَّ/ةََرنَْض

  َراَرْب الَْأ /َكٰ َرْدَأ   :قلقة
  َنوُبرََّيشَْهُدُه الُْمقَ} ٢٠{ٌم وقُْرمٌَّب ـِٰكتَ}١٩{َن وَك َما ِعلِّيُّٰ َرْدَأۤ اَوَم

تَْعِرفُ ِفي} ٢٣{َن وُرظُنِئِك َيۤ اَرَعلَى الَْأ}٢٢{ٍم ي لَِفي نَِعَراَرْب الَْأنَِّإ} ٢١{
 }٢٥{ٍم وخْتُمَِّحيٍق رَّ نُيْسقَْوَن ِم} ٢٤{ِم يِعنَّلةَ اَرُوُجوِهِهْم نَْض

 َوِمَزاُجُه} ٢٦{َن وِفُسـٰ فَلَْيتَنَافَِس الُْمتَنَِفي ذَِٰلَكَوُمُه ِمْسٌك ـِٰختَ
   }٢٨{َن وُبرَُّب ِبَها الُْمقََرشَْيَعْيناً } ٢٧{ٍم ي تَْسِننِم
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المطففين:سورة  الثالثون:الجزء   ٥٨٨:صفحة    
 ِإنَّ الَِّذيَن ٣٦إلى٢٩اآليات من

 َوِإذَا َمرُّواْ ِبِهْم} ٢٩{َمنُوا َيْضَحكُوَن اءَأْجَرُموا كَانُواْ ِمَن الَِّذيَن 
 }٣١{ َأْهِلِهُم انقَلَُبواْ فَِكِهيَن اْ ِإلَىَٰۤوِإذَا انقَلَُبۤو} ٣٠{َيتَغَاَمُزوَن 

ـَٰۤوِإذَا َرَأْوُهْم قَالُۤو ُأْرِسلُوا َعلَْيِهْمَوَماۤ }٣٢{لُّوَنۤ ء لََضاۤ ُؤلَاا ِإنَّ َه
ـِٰفِظيَن  }٣٤{اْ ِمَن الْكُفَّاِر َيْضَحكُوَن َمنُوءافَالَْيْوَم الَِّذيَن } ٣٣{َح

 }٣٦{َهْل ثُوَِّب الْكُفَّاُر َما كَانُوا َيفَْعلُوَن }٣٥{ِئِك َينظُُروَنۤ  الَْأَراَعلَى
 ا ِإنَّۤو قَالُ /َني فَِكِه /ىٰۤ ِإلَ/اْۤوقَلَُبن ا/َنو َيتَغَاَمُز/َنوَيْضَحكُ   :المدود

  /َنونظُُرِئِك َيۤ اَأَر الْ/َنيِفِظـَٰح/ۤ اَوَم /َنولُّۤ اء لََضۤ اُؤلَـَٰۤه
  َنوَيفَْعلُ

  َنُروظُن َي /نَّ ِإ /اْۤوقَلَُبن ا/الَِّذيَننَّ ِإ   :إخفاء أو غنة
   /اِسلُوُأْرۤ/اقَالُۤو /اْانقَلَُبۤو /اْوَمرُّ /اَمنُوا ء/اْ كَانُواُموْجَرَأ   :إدغام و ماال يلفظ

  اانُو َما كَ /اَْمنُواءلَْيْوَم الَِّذيَن افَ
  ُر الْكُفَّا/َنوُرنظُ َيِئِكۤ اَر الَْأ/اِسلُوْرُأۤ/َأْوُهْم َر/واْرَُّم/ اُموَرْجَأ   :تفخيم الراء

   َرُمواْجَأ  :قلقة

 الَِّذيَننَّ ِإ
  ِبِهْماْورَُّوِإذَا َم} ٢٩{َن و َيْضَحكُاَمنُواءِمَن الَِّذيَن اْ  كَانُواُموَرْجَأ

 }٣١{َن ي فَِكِهاْقَلَُبون َأْهِلِهُم اىٰۤ ِإلَاْۤوقَلَُبناَوِإذَا } ٣٠{َن وَيتَغَاَمُز
  َعلَْيِهْماِسلُوْرُأۤ اَوَم} ٣٢{َن ولُّۤ اء لََضۤ اُؤلَـٰۤ َهنَّ ِإاۤوَأْوُهْم قَالَُرَوِإذَا 
 }٣٤{َن وِمَن الْكُفَّاِر َيْضَحكُاْ َمنُواءلَْيْوَم الَِّذيَن افَ} ٣٣{َن يِفِظـَٰح

  }٣٦{َن و َيفَْعلُا َما كَانُوُرَهْل ثُوَِّب الْكُفَّا} ٣٥{َن وُرظُنِك َيِئۤ اَرَعلَى الَْأ
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االنشقاق:سورة  الثالثون:الجزء   ٥٨٩:صفحة    
 َوِإذَا الَْأْرُض ُمدَّتْ}٢{َوَأِذنَتْ ِلَربَِّها َوُحقَّتْ}١{ء انشَقَّتْ ۤ ِإذَا السََّما  ١٣ إلى١ من اآليات

 ا َأيَُّهايَٰۤ} ٥{َوَأِذنَتْ ِلَربَِّها َوُحقَّتْ } ٤{ َوتَخَلَّتْ َوَألْقَتْ َما ِفيَها} ٣{
ـِٰقيِه  ـُٰن ِإنََّك كَاِدٌح ِإلَى َربَِّك كَْدحاً فَُملَ  فََأمَّا َمْن ُأوِتَي} ٦{الِْإنَس

ـَٰبُه ِبَيِميِنِه   َوَينقَِلُب} ٨{فََسْوفَ ُيَحاَسُب ِحَساباً َيِسيراً } ٧{ِكتَ
ـَٰبُه َوَرا}٩{ْسُروراًِإلَٰى َأْهِلِه َم فََسْوفَ}١٠{ء ظَْهِرِهۤ َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكتَ
 }١٣{َأْهِلِه َمْسُروراًۤ ِإنَُّه كَاَن ِفي}١٢{َوَيْصلَٰىَسِعيراً}١١{َيْدُعواْثُُبوراً

  يِف/ ءۤ اَر َو/َبُهـٰ ِكتَ/ِهيِقـٰ فَُملَ/ُنـَٰسن الِْإ /ا يَٰۤ/ءۤ اَمالسَّ   :المدود
  ُهنَّ ِإ/امََّأ/قَِلُبن َي/اًرِسي َي/امَّ فََأ/َكنَُّن ِإـَٰسن الِْإ/شَقَّتْنا   : غنةإخفاء أو

  اُْعوَْد/ ءۤ اسََّملا   :إدغام و ماال يلفظ
 /اًر َسِعي/اًرثُُبوْ/ءۤ اَر َو/اًروُر َمْس/اًريَيِس /بَِّك َر/ُضْر الَْأ /بَِّهاَرِل   :تفخيم الراء

  اًروُرَمْس
  اُْعوْدَي/  حاًْدكَ   :قلقة

ُض ُمدَّتْْرَوِإذَا الَْأ}٢{بَِّها َوُحقَّتَْرَوَأِذنَتْ ِل}١{شَقَّتْ نء اۤ اسََّملِإذَا ا
ا َأيَُّهايَٰۤ} ٥{بَِّها َوُحقَّتْ َرَوَأِذنَتْ ِل} ٤{َوَألْقَتْ َما ِفيَها َوتَخَلَّتْ } ٣{
ا َمْن ُأوِتَيمَّفََأ} ٦ {ِهيِقـٰفَُملَحاً ْدبَِّك كََرَك كَاِدٌح ِإلَى نَّ ِإُنـَٰسنالِْإ
 قَِلُبنَوَي} ٨{اً رِسيَيفََسْوفَ ُيَحاَسُب ِحَساباً } ٧{ ِبَيِميِنِه َبُهـِٰكتَ
فََسْوفَ}١٠{ء ظَْهِرِهۤ اَر َوَبُهـِٰكتَا َمْن ُأوِتَي مََّوَأ}٩{اًروُر َأْهِلِه َمْسٰىِإلَ

  }١٣{اًروُرَأْهِلِه َمْسۤ ياَن ِفُه كَنَِّإ}١٢{اًرَسِعيَوَيْصلَٰى}١١{اًرثُُبواُْعوْدَي
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  ٥٨٩:صفحة   الثالثون:الجزء   االنشقاق:سورة 
ُأقِْسُمۤ فَلَا}١٥{َبِصيراًِإنَّ َربَُّه كَاَن ِبِه ۤ َبلَى}١٤{ِإنَُّه ظَنَّ َأن لَّن َيُحوَر ٢٥إلى١٤اآليات من

 }١٨{ذَا اتََّسقَ َوالْقََمِر ِإ} ١٧{َوالَّْيِل َوَما َوَسقَ } ١٦{ِبالشَّفَِق 
َوِإذَا قُِرَئ} ٢٠{فََما لَُهْم لَا ُيْؤِمنُوَن } ١٩{لَتَْركَُبنَّ طََبقاً َعن طََبٍق

َبِل الَِّذيَن كَفَُرواْ ُيكَذُِّبوَن}  ٢١ { لَا َيْسُجُدوَنُن ءاَعلَْيِهُم الْقُْر
 }٢٤{َأِليٍم فََبشِّْرُهم ِبَعذَاٍب } ٢٣{َواللَُّه َأْعلَُم ِبَما ُيوُعوَن } ٢٢{

ـِٰت لَُهْم َأْجٌر غَْيُر َمْمنُوٍن  ـِٰلَح }٢٥{ِإلَّا الَِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ
 

 /َنو ُيكَذُِّب/َنو َيْسُجُد/َنو ُيْؤِمنُ/ۤ ا فَلَ/ۤ ى َبلَ/روُحَي   :المدود
  ٍنو َمْمنُ/ِتـِٰلَحـٰ الصَّ/ٍمي َأِل/َنوُيوُع

  اْ َوَعِملُواْآَمنُو/اْوُركَفَ/لْقََمِرا/لَّْيِلا/ِقشَّفَالِب/َرَيُحو ن لَّنَأ   :إخفاء أو غنة
  م فََبشِّْرُه/َبٍق طَنَع/نَّكَُبْر لَتَ/نَّ ِإ/وَرُحَي / نَُّه ظَنَِّإ   :إدغام و ماال يلفظ

  ُر غَْيٌرْج َأ/اْوُر كَفَ/ُنءاْرالْقُ/ُبنَّكَْر لَتَ/اًر َبِصي/بَُّهَر/َرَيُحو   :تفخيم الراء
  ٌرْج َأ/ٍق طََب/قَ اتََّس/قَ َوَس/ِقفَالشَِّب/ِسُمقُْأ  :قلقة
ِسُمقْ ُأۤ افَلَ}١٥{اًربَُّه كَاَن ِبِه َبِصيَر نَِّإۤ ىَبلَ}١٤{َروُحَي ن لَّن َأنَُّه ظَنَِّإ
 }١٨ {قَلْقََمِر ِإذَا اتََّساَو} ١٧ {قَلَّْيِل َوَما َوَساَو} ١٦ {ِقشَّفَالِب
َوِإذَا قُِرَئ} ٢٠{َن وفََما لَُهْم لَا ُيْؤِمنُ} ١٩ {ٍق طََبن طََبقاً َعنَّكَُبْرلَتَ

َنو ُيكَذُِّباْوُر َبِل الَِّذيَن كَفَ} ٢١ { َنولَا َيْسُجُدُن ءاْرَعلَْيِهُم الْقُ
 }٢٤{ٍم ي ِبَعذَاٍب َأِلمفََبشِّْرُه} ٢٣{َن وَواللَُّه َأْعلَُم ِبَما ُيوُع} ٢٢{

}٢٥{ٍن و َمْمنُُر غَْيٌرْج لَُهْم َأِتـِٰلَحـٰالصَّ اَْعِملُو َواِْإلَّا الَِّذيَن آَمنُو
  

  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   
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  ٥٩٠:صفحة   الثالثون:الجزء   البروج:سورة 
 َوشَاِهٍد َوَمشُْهوٍد}٢{َوالَْيْوِم الَْمْوُعوِد}١{ء ذَاِت الُْبُروِجَوالسََّمۤا  ١٠ إلى١اآليات من

ـُٰب الُْأخُْدوِد} ٣{ ِإذْ ُهْم َعلَْيَها}٥{ الَْوقُوِد النَّاِر ذَاِت}٤{قُِتَل َأْصَح
َوَما نَقَُموا} ٧{َوُهْم َعلَٰى َما َيفَْعلُوَن ِبالُْمْؤِمِنيَن شُُهوٌد } ٦{قُُعوٌد 

 الَِّذي لَُه ُملُْك} ٨{ َأن ُيْؤِمنُوا ِباللَِّه الَْعِزيِز الَْحِميِد ِمنُْهْم ِإلَّۤا
ـٰوَِٰت َوالَْأْرِض َواللَُّه َعلَٰى كُ  ِإنَّ الَِّذيَن} ٩{لِّ شَْيٍء شَِهيٌد السََّم

ـِٰت ثُمَّ لَْم َيتُوُبوا فَلَُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َولَُهْم فَتَنُوا الُْمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمنَ
 }١٠{َعذَاُب الَْحِريِق 

 /ِدوالَْوقُ/ِدوُب الُْأخُْدـٰ َأْصَح/ٍدوَمشُْه/ِدو الَْمْوُع/ِجوُرالُْب/ءۤاسََّمال   :المدود
  ِقي الَْحِر/ِتـٰلُْمْؤِمنَا/ٌديشَِه/وَِٰتـٰ السََّم/ِدي الَْحِم/ۤا ِإلَّ/ٌدو شُُه/ٌدوُعقُ

  َمنَّ َجَه/ّمثُ/نَّ ِإ/اْؤِمنُو ُي/اِرنَّلا   :إخفاء أو غنة
  /ِضْرلَْأا/اِمنُوُيْؤ ن َأ/ا نَقَُمو/لُْمْؤِمِنيَنا ِب/لَْيْوِما/ءۤاسََّمال   :إدغام و ماال يلفظ

  ا َيتُوُبو/ِت ـٰلُْمْؤِمنَاَ/افَتَنُو
  ِضْرَأالْ/وِجُرالُْب   :تفخيم الراء

  ٌدو قُُع/ِدو الَْوقُ/ِدو الُْأخُْد/ٍدوَمشُْه/ِدو الَْمْوُع/ِجُروالُْب   :قلقة
  ِقي الَْحِر/ٌدي شَِه/ِدي الَْحِم/ٌدوشُُه

 ٍدوشُْهَمَوَوشَاِهٍد }٢{ِدولَْيْوِم الَْمْوُعاَو}١{ِجوُرء ذَاِت الُْبۤاسََّمالَو
ِإذْ ُهْم َعلَْيَها} ٥{ِد واِر ذَاِت الَْوقُنَّلا}٤{ِدوُب الُْأخُْدـٰقُِتَل َأْصَح} ٣{
اَوَما نَقَُمو} ٧ {ٌدولُْمْؤِمِنيَن شُُهاَوُهْم َعلَٰى َما َيفَْعلُوَن ِب} ٦ {ٌدوقُُع

 ي لَُه ُملُْكالَِّذ} ٨ {ِدي ِباللَِّه الَْعِزيِز الَْحِماْؤِمنُوُي ن َأۤاِمنُْهْم ِإلَّ
  الَِّذيَننَِّإ} ٩{ٌد يِض َواللَُّه َعلَٰى كُلِّ شَْيٍء شَِهْرلَْأاوَِٰت َوـٰالسََّم
َم َولَُهْمنَّفَلَُهْم َعذَاُب َجَها  لَْم َيتُوُبومَِّت ثُـٰلُْمْؤِمنَا الُْمْؤِمِنيَن َوافَتَنُو

  }١٠ {ِقيَعذَاُب الَْحِر
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  ٥٩٠:حة صف  الثالثون:الجزء   البروج:سورة 
 ١١اآليات من

ـِٰت لَُهْمءاِنَّ الَِّذيَن إ  ٢٢إلى ـِٰلَح  َمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ـُٰر ذَِٰلَك الْفَْوُز الْكَِبيُر ـٰتٌ تَْجِري ِمن تَْحِتَها الَْأنَْه  ِإنَّ َبطْشَ}١١{َجنَّ

 }١٤{ُدوُد َوُهَو الْغَفُوُر الَْو}١٣{ِإنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد}١٢{َربَِّك لَشَِديٌد
ـَٰك َحِديثُ الُْجنُوِد}١٦{فَعَّاٌل لَِّما ُيِريُد} ١٥{ذُو الَْعْرِش الَْمِجيُد  َهْل َأتَ

 َواللَُّه ِمن}١٩{َبِل الَِّذيَن كَفَُروا ِفي تَكِْذيٍب}١٨{ِفْرَعْوَن َوثَُموَد}١٧{
 }٢٢{وٍظ ِفي لَْوٍح مَّْحفُ}٢١{ٌن مَِّجيٌدءاَبْل ُهَو قُْر}٢٠{ِئِهم مُِّحيطٌَوَرۤا

 /ُدو الَْوُد/ُدي َوُيِع/ٌدي لَشَِد/ُري الْكَِب/ُرـٰ الَْأنَْه/تٌـٰنَّ َج/ِتـِٰلَحـٰصَّال   :المدود
 /طٌيِحمُِّئِهم ۤاَوَر /ٍبي تَكِْذ/َدوثَُم/ِدو الُْجنُ/َكـٰ َأتَ/ُدي ُيِر/ُديالَْمِج
  ٍظوْحفُمَّ /ٌديِجمَّ

  فُوٍظْح مَّ/ِجيٌد مَّ/ِحيطٌمُِّهم ِئَرۤا َو/ُهنَّ ِإ/َها تَْحِتنِم/ـٰتٌنَّ َج/نَِّإ   :إخفاء أو غنة
ـِٰتصَّل اا َوَعِملُواَمنُوءا   :إدغام و ماال يلفظ   ِئِهمَوَرۤا ن ِم/اوُر كَفَ/ـِٰلَح

ـٰ   :تفخيم الراء   ٌنءاْر قُ/ِئِهماَۤرَو /اوُر كَفَ/ِشْر الَْع/ُر الْغَفُو/بَِّك َر/ُرالَْأنَْه
 /ُديُيِر/ُدي الَْمِج/ُدو الَْوُد/ُديُيِع/ ِدُئْب ُي/ٌديلَشَِد/شَطَْب/ِريْجتَ   :قلقة

  ٌدمَِّجي /طٌمُِّحي /ٍبي تَكِْذ/َدوَوثَُم/ِدوالُْجنُ
 ِت لَُهْمـِٰلَحـٰصَّل اا َوَعِملُواَمنُواء الَِّذيَن نَِّإ

 شَطْ َبنَِّإ} ١١{ُر ي ذَِٰلَك الْفَْوُز الْكَِبُرـٰ تَْحِتَها الَْأنَْهنِري ِمْجتٌ تَـٰنََّج
}١٤ {ُدو الَْوُدُرَوُهَو الْغَفُو}١٣{ُديِدُئ َوُيِعْبُه ُهَو ُينَِّإ}١٢{ٌديبَِّك لَشَِدَر

 ِدوَك َحِديثُ الُْجنُـَٰهْل َأتَ}١٦{ُديفَعَّاٌل لَِّما ُيِر} ١٥{ُديِش الَْمِجْرذُو الَْع
 نَواللَُّه ِم}١٩{ٍبي ِفي تَكِْذاوُرَبِل الَِّذيَن كَفَ}١٨{َدوِفْرَعْوَن َوثَُم}١٧{
  }٢٢{ٍظ وْحفُمَِّفي لَْوٍح }٢١{ٌديِجمٌَّن ءاْرَبْل ُهَو قُ}٢٠{طٌيِحمُِّئِهم اَۤرَو
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  ٥٩١:صفحة   الثالثون:الجزء   الطارق:سورة 
ـَٰك َما الطَّاِرقُۤ َوَما}١{ء َوالطَّاِرِقۤ َوالسََّما  ١٧إلى١اآليات من  كُلُِّإن }٣{النَّْجُم الثَّاِقُب}٢{َأْدَر 

ـُٰن ِممَّ خُِلقَ } ٤{نَفٍْس لَّمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ   ءۤ خُِلقَ ِمن مَّا} ٥{فَلَْينظُِر الِْإنَس
 }٨{ِإنَُّه َعلَٰى َرْجِعِه لَقَاِدٌر }٧{ِئِب َبْيِن الصُّلِْب َوالتََّرۤا‛َيخُْرُج ِمن} ٦{َداِفٍق 

 }١١{ء ذَاِت الرَّْجِعَوالسََّمۤا}١٠{َولَا نَاِصٍرقُوٍَّة  فََما لَُه ِمن}٩{ِئُرَيْوَم تُْبلَىالسََّرۤا
 ِإنَُّهْم} ١٤{َوَما ُهَو ِبالَْهْزِل}١٣{ِإنَُّه لَقَْوٌل فَْصٌل}١٢{َوالَْأْرِض ذَاِت الصَّْدِع

ـِٰفِريَن َأْمِهلُْهْم ُرَوْيداً }١٦{َوَأِكيُد كَْيداً} ١٥{َيِكيُدوَن كَْيداً   }١٧{فََمهِِّل الْكَ
 

ـْٰدَرَأۤ ا َوَم/ءۤ اسََّمال   :المدود   ِئُرۤالسََّرا/ِبِئاَۤرتَّال َو/ءۤ ا مَّ/ُنـٰنَس الِْإ/َك 

  ِفِريَنـٰ الْكَ/ءاَۤمالسَّ

  /لَىْبتُ/ُهنَّ ِإ/قَ خُِلمَّ ِمـُٰنَسنظُِر الِْإن فَلَْي/امَّ لَّ/ كُلُّن ِإ/ْجُمنَّلا   :إخفاء أو غنة
  ُهْمنَّ ِإ/قُوٍَّة ن ِم

صُّلِْب لا/ َبْيِن ‛نِم/ُبثَّاِقل انَّْجُملا/قُطَّاِرلا/ِقطَّاِرالء َوۤ اسََّمالَو   :إدغام و ماال يلفظ
ِض ذَاِت ْرلَْأا َو/ِعرَّْجلا ء ذَاِتۤاسََّمال َو/ِئُرَرۤاسَّلا/ِئِبَرۤاتَّلَوا
  لَْهْزِلا ِب/ْدِعصَّلا

  َوْيداًُر/ِضْرَأالْ/ِعْجرَّال /ُرِئاَۤرالسَّ/ِعِهْجَر/ِئِباَۤرتَّال/ُجُرَيخْ/ـَٰك َرْدَأ   :تفخيم الراء

ـَٰكْد َأ/ِقاِرالطَّ  :قلقة   ٍق َداِف/قَ خُِل/ُباِقالثَُّم ْج النَّ/قُاِرالطَّ /َر 
  ِعْدصَّل ا/ِعْجلرَّ ا/ِعِهْجَر /ِبِئالتََّرۤا

   َبْيِن‛نِم  :اقالب
ـَٰرْدَأۤ اَوَم}١{ِقطَّاِرالء َوۤ اسََّمالَو  كُلُّنِإ}٣{ُبثَّاِقلُم اْجنَّلا}٢{قُطَّاِرلَك َما ا 

ءۤ ا مَّنخُِلقَ ِم} ٥ {قَ خُِلمَُّن ِمـَٰسنظُِر الِْإنفَلَْي} ٤{ا َعلَْيَها َحاِفظٌ مَّنَفٍْس لَّ
}٨{ِعِه لَقَاِدٌر ْجَرُه َعلَٰى نَِّإ}٧{ِبِئاَۤرتَّلصُّلِْب َوال َبْيِن ا‛نُج ِمُرَيخْ} ٦{ ٍقَداِف

}١١{ِعْجرَّلا ء ذَاِتۤاسََّمالَو}١٠{لَا نَاِصٍرَوقُوٍَّة  نَما لَُه ِمفَ}٩{ِئُراَۤرسَّلالَىْبَيْوَم تُ
ُهْمنَِّإ} ١٤{لَْهْزِلا ِبَوَما ُهَو}١٣{لَقَْوٌل فَْصٌلُه نَِّإ}١٢{ِعْدصَّلِض ذَاِت اْرلَْأاَو

  }١٧{اً َوْيدُرِفِريَن َأْمِهلُْهْم ـٰفََمهِِّل الْكَ}١٦{ُد كَْيداًَوَأِكي} ١٥{َيِكيُدوَن كَْيداً 
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 ٥٩١ :صفحة  الثالثون:الجزء   االعلى:سورة 
 َوالَِّذي قَدََّر فََهَدٰى} ٢{الَِّذي خَلَقَ فََسوَّٰى } ١{َسبِِّح اْسَم َربَِّك الَْأْعلَى   ١٩إلى١اآليات من

 َكُئَسنُقِْر} ٥{ء َأْحَوٰى فََجَعلَُه غُثَۤا} ٤{َأخَْرَج الَْمْرَعٰى ۤىَوالَِّذ} ٣{
 َونَُيسُِّرَك} ٧{ء اللَُّه ِإنَُّه َيْعلَُم الَْجْهَر َوَما َيخْفَٰى ِإلَّا َما شَۤا} ٦ {فَلَا تَنَسىٰۤ

 }١٠{سَيذَّكَُّر َمن َيخْشَٰى } ٩{فَذَكِّْر ِإن نَّفََعِت الذِّكَْرٰى } ٨{ِللُْيْسَرٰى 
 مَّ لَا َيُموتُثُ} ١٢{الَِّذي َيْصلَى النَّاَر الْكُْبَرٰى } ١١{َوَيتََجنَُّبَها الَْأشْقَى 

 }١٥{َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّٰى }١٤{قَْد َأفْلََح َمن تََزكَّٰى} ١٣{ِفيَها َولَا َيْحَيٰى
 ِإنَّ} ١٧{َوالْآِخَرةُ خَْيٌر َوَأْبقَى } ١٦{ةَ الدُّنَْيا ٰوَبْل تُْؤِثُروَن الَْحَي

 }١٩{َوُموَسٰى ُصُحِف ِإْبرَِٰهيَم } ١٨{هَٰذَا لَِفي الصُُّحِف الُْأولَٰى 
  ِهيَمِإْبرَٰ/هَٰذَا  /ةَٰوَي الَْح/ءۤا شَ/ءۤا غُثَ/ۤىلَِّذا   :المدود

   تََزكَّٰىن َم/مَّ ثُ/رانَّلا/ُبَهانََّيتََج/خْشَٰى َيَمن /فََعِت نَّ/ُهنَّ ِإ/َسىٰۤنتَ   :إخفاء أو غنة

  صُُّحِفلا/ةَُرلْآِخا/دُّنَْيالةَ اٰوَيالَْح/نَّارلا/شَٰىَيخْ نَم/ٰىَرذِّكْلا/لَِّذيا   :إدغام و ماال يلفظ

 /ٰىَركْالذِّ /ٰىَرِللُْيْس/َكُرَنَُيسِّ/رالَْجْه/َعٰىْرَج الَْمَر َأخْ/َر قَدَّ/بَِّكَر   :تفخيم الراء
ةُ َرآِخالْ َو/وَنُر تُْؤِث/بِِّهَر اْسَم َرذَكََ/ٰى َرْب الْكَُراالنَّ /ُرسَيذَّكَّ
  ِهيَمرَْٰب ِإ/ٌرخَْي

  ِهيَمرَْٰب ِإ/قَىْبَأ/ْد قَ/ٰىَرْب الْكُ/َكُئِرقْنَُس   :قلقة

  فََهَدٰىَرلَِّذي قَدَّاَو} ٢ {الَِّذي خَلَقَ فََسوَّٰى} ١{بَِّك الَْأْعلَى َرَسبِِّح اْسَم 
 َكُئِرقَْسنُ} ٥{ء َأْحَوٰى ۤافََجَعلَُه غُثَ} ٤{َعٰى ْرَج الَْمَرَأخْۤىلَِّذاَو} ٣{
 َكُرَونَُيسِّ} ٧{ َوَما َيخْفَٰى َرُه َيْعلَُم الَْجْهنَّء اللَُّه ِإۤا َما شَِإلَّا} ٦ {َسىٰۤنفَلَا تَ

 }١٠{خْشَٰى َي ن َمُرسَيذَّكَّ} ٩{ٰى َرذِّكْلفََعِت انَّفَذَكِّْر ِإن } ٨{ٰى َرِللُْيْس
 تُ لَا َيُمومَّثُ} ١٢{ٰى َرْب الْكَُرانَّلالَِّذي َيْصلَى ا} ١١{ُبَها الَْأشْقَى نََّوَيتََج

}١٥{بِِّه فََصلَّٰى َر اْسَم َرَوذَكَ}١٤{ تََزكَّٰىن َأفْلََح َمْدقَ} ١٣{ِفيَها َولَا َيْحَيٰى
 نَِّإ} ١٧{قَى ْب َوَأٌرةُ خَْيَرلْآِخاَو} ١٦{دُّنَْيا لةَ اٰووَن الَْحَيُرَبْل تُْؤِث

  }١٩{ِهيَم َوُموَسٰى رَْٰبُصُحِف ِإ} ١٨{صُُّحِف الُْأولَٰى لهَٰذَا لَِفي ا
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الغاشية:سورة  الثالثون:الجزء   ٥٩٢:صفحة    

ـِٰشَيِة    ٢٦إلى١اآليات من  ـَٰك َحِديثُ الْغَ ـِٰشَعةٌ } ١{َهْل َأتَ  }٢{ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ خَ
 }٥{ِنَيٍة ءاتُْسقَٰى ِمْن َعْيٍن } ٤{تَْصلَٰى نَاراً َحاِمَيةً } ٣{َعاِملَةٌ نَّاِصَبةٌ 

 }٧{لَا ُيْسِمُن َولَا ُيغِْني ِمن ُجوٍع } ٦{ ِمن َضِريٍع لَّْيَس لَُهْم طََعاٌم ِإلَّا
 }١٠{ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة } ٩{ِلَسْعِيَها َراِضَيةٌ } ٨{ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِعَمةٌ 
ـِٰغَيةً  }١٣{ِفيَها ُسُرٌر مَّْرفُوَعةٌ }١٢{ِفيَها َعْيٌن َجاِرَيةٌ}١١{لَّا تَْسَمُع ِفيَها لَ

 }١٦{َوَزَراِبيُّ َمْبثُوثَةٌ } ١٥{َونََماِرقُ َمْصفُوفَةٌ } ١٤{ُضوَعةٌ َوَأكَْواٌب مَّْو
 ء كَْيفَۤ َوِإلَى السََّما} ١٧{َأفَلَا َينظُُروَن ِإلَى الِْإِبِل كَْيفَ خُِلقَتْ 

 َوِإلَى الَْأْرِض كَْيفَ} ١٩{َوِإلَى الِْجَباِل كَْيفَ نُِصَبتْ } ١٨{ُرِفَعتْ 
 لَّْستَ َعلَْيِهم} ٢١{ ِإنََّماۤ َأنتَ ُمذَكٌِّر فَذَكِّْر} ٢٠{ُسِطَحتْ 
 فَُيَعذُِّبُه اللَُّه الَْعذَاَب} ٢٣{ِإلَّا َمن تََولَّٰى َوكَفََر } ٢٢{ِبُمَصْيِطٍر 

 }٢٦{ثُمَّ ِإنَّ َعلَْينَا ِحَساَبُهْم } ٢٥{ِإنَّ ِإلَْينَاۤ ِإَياَبُهْم } ٢٤{الَْأكَْبَر 
  ۤ اَمنَّ ِإ/ءۤ اسََّمال/ِغَيةًـٰلَ/ٍعيَضِر/ِغَيةًـٰلَ/ٍعوُج/ِشَعةٌـٰخَ/ِةِشَيـٰالْغَ/َكـَٰأتَ   :المدود

  ءۤ اسََّملا   :إخفاء أو غنة
  نَّ ِإمَّثُ/مَعلَْيِه/تَنۤ َأاَمنَِّإ/ْوُضوَعةٌمَّ/وَعةٌْرفُمَّ/ٍةنََّج/اِعَمةٌ نَّ/نِم/اِصَبةٌنَّ/ْوَمِئٍذَي   :إدغام و ماال يلفظ

  َر الَْأكَْب/َركَفَ/ِضْرالَْأ/ِفَعتُْر/وَنُرَينظُ/اِبيَُّرَز/فُوَعةٌْرمَُّرٌرُس/اِضَيةٌَر/اًرنَا   :تفخيم الراء
  ثُوثَةٌْبَم   :قلقة

 }٢{ِشَعةٌ ـْٰوَمِئٍذ خََيُوُجوٌه } ١{ِشَيِة ـَٰك َحِديثُ الْغَـَٰهْل َأتَ
 }٥{ِنَيٍة ءاْيٍن تُْسقَٰى ِمْن َع} ٤{اً َحاِمَيةً رتَْصلَٰى نَا} ٣{اِصَبةٌ نََّعاِملَةٌ 

 }٧{ٍع و ُجنلَا ُيْسِمُن َولَا ُيغِْني ِم} ٦{ٍع ي َضِرنلَّْيَس لَُهْم طََعاٌم ِإلَّا ِم
 }١٠{ٍة َعاِلَيٍة نَِّفي َج} ٩{اِضَيةٌ َرِلَسْعِيَها } ٨{اِعَمةٌ نَّْوَمِئٍذ َيُوُجوٌه 

 }١٣{فُوَعةٌْرمَُّرٌريَها ُسِف}١٢{ِفيَها َعْيٌن َجاِرَيةٌ}١١{ِغَيةًـٰلَّا تَْسَمُع ِفيَها لَ
 }١٦{ثُوثَةٌ ْباِبيُّ َمَرَوَز} ١٥{َونََماِرقُ َمْصفُوفَةٌ }١٤{ْوُضوَعةٌ مََّوَأكَْواٌب 

 ء كَْيفَۤ اسََّملَوِإلَى ا} ١٧{وَن ِإلَى الِْإِبِل كَْيفَ خُِلقَتْ ُرَأفَلَا َينظُ
 ِض كَْيفَْرلَى الَْأَوِإ} ١٩{َوِإلَى الِْجَباِل كَْيفَ نُِصَبتْ } ١٨{ِفَعتْ ُر

 ملَّْستَ َعلَْيِه} ٢١{تَ ُمذَكٌِّر نۤ َأاَمنَّفَذَكِّْر ِإ} ٢٠{ُسِطَحتْ 
 فَُيَعذُِّبُه اللَُّه الَْعذَاَب} ٢٣ {َر تََولَّٰى َوكَفَنِإلَّا َم} ٢٢{ِبُمَصْيِطٍر 

  }٢٦{َساَبُهْم َعلَْينَا ِحنَّ  ِإمَّثُ} ٢٥{ۤ ِإَياَبُهْم ا ِإلَْينَنَِّإ} ٢٤ {َرالَْأكَْب
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١٦ إلى١اآليات من   َواللَّْيِل ِإذَا َيْسِر} ٣{َوالشَّفِْع َوالَْوتِْر } ٢{َولََياٍل َعشٍْر } ١{َوالْفَْجِر  

 َألَْم تََر كَْيفَ فََعَل َربَُّك ِبَعاٍد} ٥{َهْل ِفي ذَِٰلَك قََسٌم لِِّذي ِحْجٍر } ٤{
ـِٰد } ٧{ِإَرَم ذَاِت الِْعَماِد } ٦{  }٨{الَِّتي لَْم ُيخْلَقْ ِمثْلَُها ِفي الِْبلَ

 }١٠{َوِفْرَعْوَن ِذي الَْأْوتَاِد } ٩{َوثَُموَد الَِّذيَن َجاُبوا الصَّخَْر ِبالَْواِد 
ـِٰد   فََصبَّ} ١٢{فََأكْثَُروا ِفيَها الْفََساَد } ١١{الَِّذيَن طَغَْوا ِفي الِْبلَ

 فََأمَّا} ١٤{ِإنَّ َربََّك لَِبالِْمْرَصاِد } ١٣{ِهْم َربَُّك َسْوطَ َعذَاٍب َعلَْي
ـُٰه َربُُّه فََأكَْرَمُه َونَعََّمُه فََيقُوُل َربِّۤي َأكَْرَمِن ـُٰن ِإذَا َما اْبتَلَ  الِْإنَس

ـُٰه فَقََدَرَعلَْيِهَوَأمَّاۤ } ١٥{ ـٰنَِن ِرْزقَُه فََيقُوُل َربِّۤي ِإذَا َما اْبتَلَ  }١٦{ َأَه
 ٍبا َعذَ/َدا الْفََس/ِداالَْأْوتَ/ِداالَْوِب/ِدـٰالِْبلَ/ِداالِْعَم/ٍداِبَع   :المدود

  نَِنـٰ َأَه/امََّأ/ۤيبَِّر /ُهـٰلَاْبتَ/ُنـَٰسنالِْإ/ِداَصِبالِْمْرلَ/
  ـُٰنَسن الِْإ/امَّ فََأ/نَِّإ   :إخفاء أو غنة

  ْرَصاِدلِْما لَِب/اوُرفََأكْثَ/اطَغَْو/اِدلَْواصَّخَْر ِبلا/اَجاُبو/للَّْيِلا/ِرلَْوتْا فِْعشَّال/ْجِرلْفَا   :إدغام و ماال يلفظ
 /اِدَصْرالِْم لَِب/اوُر فََأكْثَ/َمَر ِإ/بَُّك َر/َر تَ/ِر َيْس/ِرلَْوتْا/ٍر َعشْ/ِرالْفَْجَو   :تفخيم الراء

  َرفَقََد/َمِنَرَأكْ ۤيبَِّر/َمُهَرفََأكْ
ـٰ/قْ ُيخْلَ/ِدا الِْعَم/ٍداِبَع/ ٍرْجِح/ِرْجلْفَا   :قلقة  /َدا الْفََس/ِداالَْأْوتَ/ِدالَْوا ِب/ِدالِْبلَ

ـٰتَْب ا/ِدِبالِْمْرَصالَ/ ٍباَعذَ   ُهلَ
 ِرللَّْيِل ِإذَا َيْساَو} ٣ {ِرلَْوتْاشَّفِْع َوالَو} ٢ {ٍرَولََياٍل َعشْ} ١ {ِرْجلْفَاَو
 ٍدابَُّك ِبَعَر كَْيفَ فََعَل َرَألَْم تَ} ٥{ٍر ْجي ِحَهْل ِفي ذَِٰلَك قََسٌم لِِّذ} ٤{

 }٨ {ِدـٰ ِمثْلَُها ِفي الِْبلَقْالَِّتي لَْم ُيخْلَ} ٧ {ِداَم ذَاِت الِْعَمَرِإ} ٦{
 }١٠ {ِداَوِفْرَعْوَن ِذي الَْأْوتَ} ٩ {ِدالَْواصَّخَْر ِبل ااَوثَُموَد الَِّذيَن َجاُبو

 فََصبَّ} ١٢ {َدا ِفيَها الْفََساوُرفََأكْثَ} ١١ {ِدـٰ ِفي الِْبلَاالَِّذيَن طَغَْو
 امَّفََأ} ١٤ {ِداَصْرلِْمابََّك لَِبَرنَّ ِإ} ١٣ {ٍبابَُّك َسْوطَ َعذََرَعلَْيِهْم 

 َمِنَر َأكْۤيبَِّرَمُه َونَعََّمُه فََيقُوُل َربُُّه فََأكَْرُه ـٰتَلَْبُن ِإذَا َما اـَٰسنالِْإ
  }١٦{نَِن ـٰ َأَهۤيبَِّرِرْزقَُه فََيقُوُل  َعلَْيِهَرُه فَقََدـٰتَلَْبَما اِإذَا ۤ امََّوَأ} ١٥{
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 ١٧اآليات من
٣٠إلى  

ـٰۤضُّوَن َعلَٰى طََعاِم} ١٧{كَلَّا َبل لَّا تُكِْرُموَن الَْيِتيَم   َولَا تََح
 }١٩{ َأكْالً لَّّماً َوتَْأكُلُوَن التَُّراثَ} ١٨{الِْمْسِكيِن 

 كَلَّاۤ ِإذَا ُدكَِّت الَْأْرُض َدكّاً} ٢٠{َوتُِحبُّوَن الَْماَل ُحّباً َجّماً 
 مۤيَء َيْوَمِئٍذاَوِج} ٢٢{ء َربَُّك َوالَْملَُك َصفّاً َصفّاً ۤ َوَجا} ٢١{َدكّاً 

ـُٰن َوَأنَّٰى لَُه الذِّكَْر  }٢٣{ٰى ِبَجَهنََّم َيْوَمِئٍذ َيتَذَكَُّر الِْإنَس
ـٰلَْيتَِني قَدَّْمتُ ِلَحَياِتي   }٢٥{فََيْوَمِئٍذ لَّا ُيَعذُِّب َعذَاَبُه َأَحٌد } ٢٤{َيقُوُل َي

 اْرِجِعۤي} ٢٧{يََٰۤأيَّتَُها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ } ٢٦{َولَا ُيوِثقُ َوثَاقَُه َأَحٌد 
ـِٰديفَاْدخُِلي ِفي ِع}٢٨{ِإلَى َربِِّك َراِضَيةً مَّْرِضيَّةً  }٣٠{َواْدخُِلي َجنَِّتي }٢٩{َب

 /ُنـَٰسنالِْإ/َءۤياَوِج/ءۤ اَج/ۤ اكَلَّ/ِنيالِْمْسِك/ضُّوَنـٰۤتََح/َميالَْيِت   :المدود
  ِديـِٰعَب/َأيَّتَُهايَٰۤ/لَْيتَِنيـَٰي

  ِتينَّ َج/يَّةًْرِض مَّ/فُْسنَّل ا/ٰىنَّ َوَأـُٰنَسن الِْإُرتَذَكَّ َي/َمنَّ ِبَجَه/اًّم َج/اًّملَّ   :إخفاء أو غنة
  خُِليْدا/ُسنَّفْل ا/ٰىَرذِّكْل ا/َءۤيا َوِج/لَْملَُكا/اثََرتُّلا   :إدغام و ماال يلفظ

  ِضيَّةًْرمَّاِضَيةً َربِِّك َر/ۤيِجِعْرا/ٰىَركْالذِّ/ُرذَكََّيتَ/بَُّكَر/ُضْرالَْأ/اثََرالتُّ   :تفخيم الراء
  خُِليْدا/خُِليْدا فَ/ةُنََّمِئطْ الُْم/ٌدَأَح   :قلقة

  َمنَِّبَجَه ‛َيْوَمِئٍذ  :إقالب 
 ضُّوَن َعلَٰى طََعاِمـَٰۤولَا تََح} ١٧{َم يكَلَّا َبل لَّا تُكِْرُموَن الَْيِت

 }١٩{اً ّماثَ َأكْالً لََّرتُّلَوتَْأكُلُوَن ا} ١٨{ِن يالِْمْسِك
 ُض َدكّاًْر الَْأۤ ِإذَا ُدكَِّتاكَلَّ} ٢٠{اً ّمَوتُِحبُّوَن الَْماَل ُحّباً َج

 ‛َء َيْوَمِئٍذۤياَوِج} ٢٢{لَْملَُك َصفّاً َصفّاً ابَُّك َوَرء ۤ اَوَج} ٢١{َدكّاً 
 }٢٣{ٰى َرذِّكْلٰى لَُه انَُّن َوَأـَٰسن الِْإُرتَذَكََّيَم َيْوَمِئٍذ نَِّبَجَه

 }٢٥ {ٌدَعذَاَبُه َأَحفََيْوَمِئٍذ لَّا ُيَعذُِّب } ٢٤{لَْيتَِني قَدَّْمتُ ِلَحَياِتي ـَٰيقُوُل َي
 ۤيِجِعْرا} ٢٧{ةُ نََّمِئطْفُْس الُْمنَّلَأيَّتَُها ايَٰۤ} ٢٦ {ٌدَولَا ُيوِثقُ َوثَاقَُه َأَح

  }٣٠{ِتي نَّخُِلي َجْداَو}٢٩{ِديـٰخُِلي ِفي ِعَبْدافَ}٢٨{ِضيَّةًْرمَّاِضَيةً َربِِّك َرِإلَى 
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٢٠إلى١ات مناآلي ـٰذَا الَْبلَِد    َوَواِلٍد َوَما َولََد} ٢{ ِبهَٰذَا الَْبلَِد ‛َوَأنتَ ِحلٌّ} ١{لَۤا ُأقِْسُم ِبَه
ـَٰن ِفي كََبٍد } ٣{  َأَيْحَسُب َأن لَّن َيقِْدَر َعلَْيِه} ٤{لَقَْد خَلَقْنَا الِْإنَس

 ُب َأن لَّْم َيَرُه َأَحٌدَأَيْحَس} ٦{َيقُوُل َأْهلَكْتُ َماالً لَُّبداً } ٥{َأَحٌد 
ـُٰه} ٩{َوِلَساناً َوشَفَتَْيِن } ٨{َألَْم نَْجَعل لَُّه َعْينَْيِن } ٧{  َوَهَدْينَ

 }١٢{َوَماۤ َأْدَرٰ َك َما الَْعقََبةُ } ١١{فَلَا اقْتََحَم الَْعقََبةَ } ١٠{النَّْجَدْيِن 
ـٌٰم ِفي َيْوٍم ِذي َمْس} ١٣{فَكُّ َرقََبٍة   َيِتيماً ذَا َمقَْرَبٍة} ١٤{غََبٍة َأْو ِإطَْع

 ثُمَّ كَاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوتََواَصْوا} ١٦{َأْو ِمْسِكيناً ذَا َمتَْرَبٍة } ١٥{
ـُٰب الَْمْيَمنَِة } ١٧{ِبالصَّْبِر َوتََواَصْوا ِبالَْمْرَحَمِة  َوالَِّذيَن} ١٨{ُأْولَئَِۤك َأْصَح
ـِٰتنَا ُهْم َأْصَح  }٢٠{َعلَْيِهْم نَاٌر مُّْؤَصَدةٌ } ١٩{َمِة َئـُٰب الَْمشْكَفَُروا ِبآَي

  ۤا َم/ِنْيالنَّْجَد/ُهـَٰهَدْينَ/ِنْيشَفَتَ/ِنْيَعْينَ/َنـَٰسِإن الْ/ذَاـٰ ِبَه/اۤلَ   :المدود
  ِتنَاـِٰبآَي/ُبـَٰك َأْصَحئِۤلَْوُأ/ٌمـَٰعطِْإ

  ْؤَصَدةٌ مُّ/مَّ ثُ/ِنْجَدْينَّال /َنـَٰسن الِْإ/تَنَأ   :إخفاء أو غنة
 /َحَمِةْرلَْما ِبا َوتََواَصْوْبِرصَّالِب ا َوتََواَصْواالَِّذيَن آَمنُو/ لَّْمنَأ/َيقِْدَر ن لَّنَأ   :إدغام و ماال يلفظ

  اكَفَُرو لَِّذيَنا َو/َكئِۤلَْوُأ
  ٌرنَا /َحَمِةْرَمالْ ِب/َبٍةَر َمتْ/َبٍةَرقْ َم/قََبٍة َر/ُهَر َي/َرِدقَْي   :تفخيم الراء

 َرْدَۤأ/تََحَمقْ ا/ْيِنَدْجالنَّ/َعلْجنَ/ٌدَأَح/َرِدقَْي/ٍدكََب/نَاقْ خَلَْد لَقَ/َد َولَ/ِد الَْبلَ/ِسُمقُْأ   :قلقة
  ِرْبصَّال ِب/َبٍةَرقْ َم/ـٌٰمَعطْ ِإ/َكٰ

   ِبهَٰذَا‛ِحلٌّ  :إقالب 
 َدَما َولََوَوَواِلٍد } ٢ {ِدَبلَ ِبهَٰذَا الْ‛تَ ِحلٌّنَوَأ} ١ {ِدذَا الَْبلَـِٰسُم ِبَهقْ ُأاۤلَ

  َعلَْيِهَرِدقْ َين لَّنَأَيْحَسُب َأ} ٤ {ٍدَن ِفي كََبـَٰسننَا الِْإقْ خَلَْدلَقَ} ٣{
 ٌدُه َأَحَر لَّْم َينَأَيْحَسُب َأ} ٦{َيقُوُل َأْهلَكْتُ َماالً لَُّبداً } ٥ {ٌدَأَح
 ُهـَٰوَهَدْينَ} ٩{ِن ْيشَفَتََو َوِلَساناً} ٨{ِن ْيَعل لَُّه َعْينَْجَألَْم نَ} ٧{
 }١٢{َك َما الَْعقََبةُ ٰ َرْدَأاۤ َوَم} ١١{تََحَم الَْعقََبةَ قْفَلَا ا} ١٠{ِن ْيَدْجنَّلا

 َبٍةَرقَْيِتيماً ذَا َم} ١٤{ٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسغََبٍة ـَٰعطَْأْو ِإ} ١٣{قََبٍة َرفَكُّ 
 ا َوتََواَصْوا كَاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُومَّثُ} ١٦{َبٍة َرَأْو ِمْسِكيناً ذَا َمتْ} ١٥{
 لَِّذيَناَو} ١٨{ُب الَْمْيَمنَِة ـَٰك َأْصَحئِۤلَْوُأ} ١٧{َحَمِةْرلَْما ِباِر َوتََواَصْوْبصَّالِب

  }٢٠{ْؤَصَدةٌ مُّ ٌرَعلَْيِهْم نَا} ١٩{َمِة َئُب الَْمشْـِٰتنَا ُهْم َأْصَحـِٰبآَيا كَفَُرو
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ـَٰها  ١٥إلى١اآليات من  ـَٰها}١{َوالشَّْمِس َوُضَح ـَٰها}٢{َوالْقََمِر ِإذَا تَلَ  }٣{َوالنََّهاِر ِإذَا َجلَّ
ـَٰها  ـَٰها } ٤{َوالَّْيِل ِإذَا َيغْشَ ـَٰها} ٥{َوالسََّمۤاء َوَما َبنَ  َوالَْأْرِض َوَما طََح

 قَْد} ٨{فََألَْهَمَها فُُجوَرَها َوتَقَْوٰ َها } ٧{َها ٰ َونَفٍْس َوَما َسوَّ} ٦{
ـَٰها  ـَٰها } ٩{َأفْلََح َمن َزكَّ  كَذََّبتْ ثَُموُد} ١٠{َوقَْد خَاَب َمن َدسَّ

ـَٰها ِإِذ ا} ١١{ِبطَغَْوٰ َهاۤ   فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل اللَِّه} ١٢{نَبَعثَ َأشْقَ
ـَٰها   وُه فََعقَُروَها فََدْمَدَمفَكَذَُّب} ١٣{نَاقَةَ اللَِّه َوُسقَْي

ـَٰها } ١٤{نِبِهْم فََسوَّٰ َها ‛َعلَْيِهْم َربُُّهم ِبذَ  }١٥{َولَا َيخَافُ ُعقَْب
 /َهاـٰء َوَما َبنَۤاسََّمال َو/َهاـٰ َيغْشَ/َهاـٰ َجلَّ/َهاـٰ تَلَ/َهاـُٰضَح   :المدود

 /َهاٰ  ِبطَغَْو/اَهـٰ َدسَّ/َهاـٰ َزكَّ/َهاٰ َوقْ َوتَ/َهاٰ  َسوَّ/َهاـٰطََح
  َهاـَٰبقْ ُع/َهاٰ  فََسوَّ/َهاـَٰيقْ َوُس/َهاـَٰأشْقَ

  مبُُّهَر  /ن َم/َهاِرنَّال   :إخفاء أو غنة
  ِضَأْرلْا/ءۤاسََّمال/لَّْيِلا/َهارنَّال/لْقََمرا/شَّْمِسال   :إدغام و ماال يلفظ

  مبُُّهَر /وَهاُر فََعقَ/ُسوُل َر/َهاَر فُُجو/ِضْرَأالْ   :تفخيم الراء
  ـَٰهاَبقْ ُع/ـَٰهاَيقْ َوُس/ْد قَ/َهاٰ َوقَْوتَ   :قلقة

  ِبِهْمن‛ِبذَ / َبَعثَن‛ا  :اقالب 
 }٣{َهاـَٰهاِر ِإذَا َجلَّنَّالَو}٢{َهاـٰلْقََمِر ِإذَا تَلَاَو}١{َهاـٰشَّْمِس َوُضَحالَو
 َهاـِٰض َوَما طََحْرلَْأاَو} ٥{َها ـٰء َوَما َبنَۤاسََّمالَو} ٤{َها ـٰلَّْيِل ِإذَا َيغْشَاَو

 ْدقَ} ٨{َها ٰ َوقَْها َوتََرفََألَْهَمَها فُُجو} ٧{َها ٰ َما َسوََّوَونَفٍْس } ٦{
 كَذََّبتْ ثَُموُد} ١٠{َها ـٰ َدسَّنخَاَب َمْد َوقَ} ٩{َها ـٰ َزكَّنَأفْلََح َم
 ُسوُل اللَِّهَرفَقَاَل لَُهْم } ١٢{َها ـَٰبَعثَ َأشْقَنِإِذ ا} ١١{َهاۤ ٰ ِبطَغَْو

 وَها فََدْمَدَمُرفَكَذَُّبوُه فََعقَ} ١٣{َها ـَٰيقْنَاقَةَ اللَِّه َوُس
  }١٥{َها ـَٰبقَْولَا َيخَافُ ُع} ١٤{َها ٰ ِبِهْم فََسوَّن‛ ِبذَمبُُّهَرَعلَْيِهْم 
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 }٣{َوَما خَلَقَ الذَّكََر َوالُْأنثَىٰۤ } ٢{َوالنََّهاِر ِإذَا تََجلَّٰى } ١{َوالَّْيِل ِإذَا َيغْشَٰى   ٢١ إلى١اآليات من

 }٦{َوَصدَّقَ ِبالُْحْسنَٰى } ٥{فََأمَّا َمن َأْعطَٰى َواتَّقَٰى } ٤{ِإنَّ َسْعَيكُْم لَشَتَّٰى 
 الُْحْسنَٰىَوكَذََّب ِب} ٨{ َبِخَل َواْستَغْنَٰى َوَأمَّا َمن} ٧{فََسنَُيسُِّرُه ِللُْيْسَرٰى 

 ِإنَّ َعلَْينَا}١١{َوَما ُيغِْني َعنُْه َمالُُه ِإذَا تََردَّىٰۤ}١٠{فََسنَُيسُِّرُه ِللُْعْسَرٰى} ٩{
}١٤{فََأنذَْرتُكُْم نَاراً تَلَظَّٰى } ١٣{َوِإنَّ لَنَا لَلْآِخَرةَ َوالُْأولَٰى } ١٢{لَلُْهَدٰى   

 َوَسُيَجنَُّبَها} ١٦{ي كَذََّب َوتََولَّٰى الَِّذ} ١٥{َهاۤ ِإلَّا الَْأشْقَى ـٰلَا َيْصلَ
 َوَما ِلَأَحٍد ِعنَدُه ِمن} ١٨{الَِّذي ُيْؤِتي َمالَُه َيتََزكَّٰى } ١٧{الَْأتْقَى 
 }٢١{َولََسْوفَ َيْرَضٰى }٢٠{ِإلَّا اْبِتغَۤاء َوْجِه َربِِّه الَْأْعلَٰى}١٩{نِّْعَمٍة تُْجَزىٰۤ 

 / ِبالُْحْسنَٰى/ َأْعطَٰى َواتَّقَٰى/ لَشَتَّٰى/ َوالُْأنثَىٰۤ/ تََجلَّٰى/َيغْشَٰى   :المدود
 /لُْأولَٰىا / لَلُْهَدٰى/ىَٰۤردَّ تَ/ ِللُْعْسَرٰى/ُحْسنَٰىالْ ِب/تَغْنَٰىاْس /ٰىَرِللُْيْس
  َضٰىْر َي/ الَْأْعلَٰى/َزىْٰۤج تُ/ َيتََزكَّٰى/ َوتََولَّٰى/ۤ  اَهـٰ َيْصلَ/تَلَظَّٰى

  ْعَمٍة نِّ/َدُهن ِع/ُبَهانََّسُيَج/تُكُْمْرذَن فََأ/امَّ فََأ/نَّ ِإ/ثَىٰۤنُأالْ /َهاِرنَّال   :إخفاء أو غنة
  لُْأولَٰى ا/لُْحْسنَٰىاِب/ْستَغْنَٰىاَو/لُْحْسنَٰىاِب/تَّقَٰىا/ىٰۤنثَلُْأاَرذَّكَلا/اِرنََّهال/لَّْيِلا   :إدغام و ماال يلفظ

تُكُْم ْرذَن فََأ/ةََر لَلْآِخ/دَّىَٰۤر تَ/ُهُر فََسنَُيسِّ/ٰىَرُه ِللُْيْسُر فََسنَُيسِّ/َركَالذَّ   :تفخيم الراء
  َضٰىْر َي/بِِّه َر/اًرنَا

  ِهْج َو/ءۤاِتغَْبا/َزىٰۤ ْجتُ  :قلقة
   َبِخَل‛نَم  :اقالب 
 }٣{ثَىٰۤ نلُْأا َوَرذَّكَلَوَما خَلَقَ ا} ٢{َهاِر ِإذَا تََجلَّٰى نَّالَو} ١{لَّْيِل ِإذَا َيغْشَٰى اَو
 }٦{لُْحْسنَٰى اَوَصدَّقَ ِب} ٥{تَّقَٰى اا َمن َأْعطَٰى َومَّفََأ} ٤{ َسْعَيكُْم لَشَتَّٰى نَِّإ

 لُْحْسنَٰىاَوكَذََّب ِب} ٨{ْستَغْنَٰى ا َبِخَل َونا َممََّوَأ} ٧{ٰى َرُه ِللُْيْسُرفََسنَُيسِّ
  َعلَْينَانَِّإ}١١{دَّىَٰۤرُه َمالُُه ِإذَا تََوَما ُيغِْني َعنْ}١٠{ُه ِللُْعْسَرٰىُرفََسنَُيسِّ} ٩{

}١٤{اً تَلَظَّٰى رتُكُْم نَاْرذَنفََأ} ١٣{لُْأولَٰى اةَ َوَر لَنَا لَلْآِخنََّوِإ} ١٢{لَلُْهَدٰى   
 ُبَهانََّوَسُيَج} ١٦{الَِّذي كَذََّب َوتََولَّٰى } ١٥{ۤ ِإلَّا الَْأشْقَى اَهـٰلَا َيْصلَ

 َدُه ِمننَوَما ِلَأَحٍد ِع} ١٨{ِذي ُيْؤِتي َمالَُه َيتََزكَّٰى الَّ} ١٧{الَْأتْقَى 
  }٢١{َضٰى ْرَولََسْوفَ َي}٢٠{بِِّه الَْأْعلَٰىَرِه ْجء َوۤاِتغَْبِإلَّا ا}١٩{َزىٰۤ ْجْعَمٍة تُنِّ
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}٣{َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَٰى } ٢{ٰى َواللَّْيِل ِإذَا َسَج} ١{َوالضَُّحٰى   ١١ إلى١اآليات من

 َولََسْوفَ ُيْعِطيَك َربَُّك} ٤{َولَلْآِخَرةُ خَْيٌر لََّك ِمَن الُْأولَٰى 
 لّاًۤ َوَوَجَدَك َضا} ٦{َوٰى ئاَألَْم َيِجْدَك َيِتيماً فَ} ٥{فَتَْرَضىٰۤ 

 ا الَْيِتيَم فَلَا تَقَْهْرفََأمَّ} ٨{ِئالً فََأغْنَٰى ۤ َوَوَجَدَك َعا} ٧{فََهَدىٰۤ 
 }١١{َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك فََحدِّثْ } ١٠{ِئَل فَلَا تَنَْهْر ۤ َوَأمَّا السَّا} ٩{

 /َوٰىئا فَ/َضىْٰۤر فَتَ/ الُْأولَٰى/ قَلَٰى/ َسَجٰى/َحٰىالضَُّو   :المدود

  ِئَلۤ ا السَّ/ِئالً فََأغْنَٰىۤ ا َع/ فََهَدىٰۤ/لّاًۤ اَض

  امَّفََأ   :أو غنةإخفاء 
  ِئَلۤ اسَّل ا/لَّْيِلا/ضَُّحٰىالَو   :إدغام و ماال يلفظ

  ْر تَنَْه/ْرَهقْ تَ/َضىْٰۤر فَتَ/ٌرةُ خَْيَرِخأ َولَلْ/بَُّكَر   :تفخيم الراء
  ْرَهقْ تَ/َكْدَيِج   :قلقة

  مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
 }٣{بَُّك َوَما قَلَٰى َرَما َودََّعَك } ٢{ٰى لَّْيِل ِإذَا َسَجاَو} ١{ضَُّحٰى الَو

 بَُّكَرَولََسْوفَ ُيْعِطيَك } ٤{ لََّك ِمَن الُْأولَٰى ٌرةُ خَْيَرِخأَولَلْ
 لّاًۤ اَوَوَجَدَك َض} ٦{َوٰى ئاَك َيِتيماً فَْدَألَْم َيِج} ٥{َضىٰۤ ْرفَتَ

 ْرَهقْ الَْيِتيَم فَلَا تَامَّفََأ} ٨{ِئالً فََأغْنَٰى ۤ اَوَوَجَدَك َع} ٧{فََهَدىٰۤ 
  }١١{بَِّك فََحدِّثْ َرا ِبِنْعَمِة مََّوَأ} ١٠ {ْرِئَل فَلَا تَنَْهۤ اسَّلا امََّوَأ} ٩{
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 ۤىالَِّذ} ٢{َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَرَك } ١{َألَْم نَشَْرْح لََك َصْدَرَك   ٨ إلى١اآليات من  
 ِإنَّ} ٥{فَِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسراً } ٤{َوَرفَْعنَا لََك ِذكَْرَك} ٣{قََض ظَْهَرَك َأن

 }٨{َوِإلَٰى َربَِّك فَاْرغَْب } ٧{فَِإذَا فََرغْتَ فَانَصْب } ٦{َمَع الُْعْسِر ُيْسراً 
 

  ۤىالَِّذ   :المدود
  ْبَصنا فَ/نَّ فَِإ/قََضن َأ/َكنَع   :إخفاء أو غنة
  ْرغَْبا فَ/نَصْب افَ   :اال يلفظإدغام و م

 /َكَرفَْعنَا لََك ِذكَْر َو/َكَر ظَْه/َكَر ِوْز/َكَرْدْح لََك َصَرنَشْ   :تفخيم الراء
  ْبغَْرابَِّك فَ َر/غْتََر فَ/اًرُيْس

  ْبغَاْر فَ/ْب َصان فَ/َرَكْدَص   :قلقة
  مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا

 ۤىالَِّذ} ٢{َك َرَك ِوْزنَوَوَضْعنَا َع} ١{َك َرْدْح لََك َصَرَألَْم نَشْ
نَِّإ} ٥{اً رَمَع الُْعْسِر ُيْسنَّ فَِإ} ٤{َكَرفَْعنَا لََك ِذكَْرَو} ٣{َك َرقََض ظَْهنَأ

}٨ {ْبغَْرابَِّك فََرَوِإلَٰى } ٧{ْب َصناغْتَ فََرفَِإذَا فَ} ٦{اً رَمَع الُْعْسِر ُيْس
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ـِٰن الرَِّحيمِِ ٨إلى١اآليات من  ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

 }٣{َوهَٰذَا الَْبلَِد الَْأِميِن } ٢{َوطُوِر ِسيِنيَن} ١{َوالتِّيِن َوالزَّْيتُوِن 
ـَٰن ِفۤي َأْحَسِن تَقِْويٍم ـِٰفِليَن}٤{لَقَْد خَلَقْنَا الِْإنَس ـُٰه َأْسفََل َس  ثُمَّ َرَدْدنَ

ـِٰت فَلَُهْم َأْجٌر غَْيُر َمْمنُوٍن}٥{ ـِٰلَح  }٦{ِإلَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ـِٰكِميَن } ٧{فََما ُيكَذُِّبَك َبْعُد ِبالدِّيِن   }٨{َألَْيَس اللَُّه ِبَأْحكَِم الَْح

  ٍميِوقْ َأْحَسِن تَۤيَن ِفـَٰسن الِْإ/ِني الَْأِم/َني ِسيِن/ِنوزَّْيتُال   :المدود
  َنيِكِمـٰ الَْح/ِنيدِّالِب/ٍنوَمْمنُ/ِتـِٰلَحـٰالصَّ/َنيِفِلـُٰه َأْسفََل َسـْٰدنََرَد

  مَّ ثُ/ـَٰنَسنالِْإ   :إخفاء أو غنة
  يِندِّال ِب/ا َوَعِملُوا آَمنُو/ِنوزَّْيتُالتِّيِن َولَوا   :إدغام و ماال يلفظ

  ُر غَْيٌرْجَأ   :تفخيم الراء
  ٌرْج َأ/ـُٰهنَْد َرَد/ٍميِوقْ تَ/نَاقْ خَلَْدلَقَ   :قلقة

 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
 }٣{ِن يَوهَٰذَا الَْبلَِد الَْأِم} ٢{َنيَوطُوِر ِسيِن} ١{ِن وزَّْيتُالتِّيِن َولَوا
َنيِفِلـُٰه َأْسفََل َسـٰنَْد َرَدمَّثُ}٤{ٍميِوقْ َأْحَسِن تَۤيَن ِفـَٰسننَا الِْإقْ خَلَْدلَقَ
}٦{ٍنو َمْمنُُر غَْيٌرْجِت فَلَُهْم َأـِٰلَحـٰ الصَّا َوَعِملُواِإلَّا الَِّذيَن آَمنُو}٥{

  }٨{َن يِكِمـَٰألَْيَس اللَُّه ِبَأْحكَِم الَْح} ٧{ِن يدِّالفََما ُيكَذُِّبَك َبْعُد ِب
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 صفحة رقم (118) 

  
العلق:سورة  الثالثون:الجزء   ٥٩٧:صفحة    
ـِٰن الرَِّحيمِِ ِبْسِم اِهللا   ١٩إلى١اآليات من  الرَّْحم

ـَٰن ِمْن َعلٍَق } ١{اقَْرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي خَلَقَ  اقَْرْأ َوَربَُّك} ٢{خَلَقَ الِْإنَس
ـَٰن َما لَْم َيْعلَْم } ٤{الَِّذي َعلََّم ِبالْقَلَِم } ٣{الَْأكَْرُم   كَلَّاۤ ِإنَّ} ٥{َعلََّم الِْإنَس

ـَٰن لََيطْغَىٰۤ  ْيتَءَأَر} ٨{ِإنَّ ِإلَى َربَِّك الرُّْجَعىٰۤ}٧{ن رَّآُه اْستَغْنَۤىَأ}٦{الِْإنَس
 َأْوَأَمَر}١١{َأَرَأْيتَ ِإن كَاَن َعلَى الُْهَدىٰۤ}١٠{َعْبداً ِإذَا َصلَّىٰۤ}٩{الَِّذي َينَْهٰى 
 كَلَّالَِئن}١٤{َيَرٰى َألَْم َيْعلَْم ِبَأنَّ اللََّه}١٣{َأَرَأْيتَ ِإن كَذََّب َوتََولَّىٰۤ}١٢{ِبالتَّقَْوىٰۤ

ـِٰذَبٍة خَاِطَئٍة } ١٥{ ِبالنَّاِصَيِة ‛لَّْم َينتَِه لَنَْسفَعاً  فَلَْيْدُع نَاِدَيه} ١٦{نَاِصَيٍة كَ
 }١٩{كَلَّا لَا تُِطْعُه َواْسُجْد َواقْتَِرْب  }١٨{ َسنَْدُع الزََّباِنَيةَ }١٧{

 /  الُْهَدىٰۤ/  َصلَّىٰۤ/  َينَْهٰى/ ىٰۤلرُّْجَعا /  اْستَغْنَۤى/ ۤ اكَلَّ/َنـَٰسنالِْإ   :المدود
  ِذَبٍةـٰ كَ/ ٰىَيَر /  َوتََولَّىٰۤ/ َوىِٰۤبالتَّقْ

  اِصَيِةنَِّبال /تَِهن َي/نَّ ِبَأْم َيْعلَ/ن ِإ/نَّ ِإ/َنـَٰسنالِْإ   :إخفاء أو غنة
 /ِصَيِةنَّاالِب/نكَلَّالَِئ/َوىٰۤقْتَّالِب/ىٰۤرُّْجَعلا/ُهرَّآ نَأ/لْقَلَِماِب/ْسِماِب   :إدغام و ماال يلفظ

  قْتَِرْبا َوْدْسُجا/زََّباِنَيةَلا
  ٰىَرَي/َرَأَم/ْيتَءَرَأ/َعىْٰۤجرُّلا/آُهرَّ/ُمَرالَْأكْ/ْأَرقْا/بَِّكَر   :تفخيم الراء

  ْبتَِرقْا َوْدْسُجا/ ُعْدَسنَ/ُعْدفَلَْي/َوىٰۤقْتَّالِب/داًْبَع/َعىْٰۤجالرُّ/غَىٰۤطْلََي/ٍقَعلَ/قَخَلَ/َرْأقْا   :قلقة
  ِصَيِةالنَّا ِب‛لَنَْسفَعاً  :اقالب

 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
 بَُّكَرْأ َوَرقْا} ٢ {ٍقَن ِمْن َعلَـَٰسنخَلَقَ الِْإ} ١{قَبَِّك الَِّذي خَلََرْسِم اَرْأ ِبقْا

 نَّۤ ِإاكَلَّ} ٥{َن َما لَْم َيْعلَْم ـَٰسنَعلََّم الِْإ} ٤{لْقَلَِم االَِّذي َعلََّم ِب} ٣{ُم َرالَْأكْ
 ْيتَءَرَأ} ٨{َعىْٰۤجرُّلبَِّك اَر ِإلَى نَِّإ}٧{آُه اْستَغْنَۤىرَّ نَأ}٦{غَىٰۤطَْن لََيـَٰسنالِْإ

َرَأَمَأْو}١١{ كَاَن َعلَى الُْهَدىٰۤنْيتَ ِإءَرَأ}١٠{داً ِإذَا َصلَّىْٰۤبَع}٩{الَِّذي َينَْهٰى
نلَِئكَلَّا}١٤{ٰىَر اللََّه َينَّ ِبَأْمَألَْم َيْعلَ}١٣{ كَذََّب َوتََولَّىٰۤنْيتَ ِإءَرَأ}١٢{َوىٰۤقْتَّالِب

ُع نَاِدَيهْدفَلَْي} ١٦{ِذَبٍة خَاِطَئٍة ـٰنَاِصَيٍة كَ} ١٥{اِصَيِة نَّال ِب‛تَِه لَنَْسفَعاًنلَّْم َي
  }١٩{ ْبتَِرقْا َوْدْسُجاكَلَّا لَا تُِطْعُه َو }١٨{ زََّباِنَيةَلُع اْدَسنَ }١٧{
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  ٥٩٨:صفحة   الثالثون:الجزء   القدر: سورة 
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٥إلى١اآليات من  ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

ـُٰه ِفي لَْيلَِة الْقَْدِر   }٢{َوَماۤ َأْدرََٰك َما لَْيلَةُ الْقَْدِر } ١{ِإنَّاۤ َأنَزلْنَ
ـٰۤ} ٣{لَْيلَةُ الْقَْدِر خَْيٌر مِّْن َألِْف شَْهٍر   ِئكَةُ َوالرُّوُحتَنَزَُّل الَْملَ

ـٌٰم ِهَي َحتَّٰى َمطْلَِع الْفَْجِر}٤{ِفيَها ِبِإذِْن َربِِّهم مِّن كُلِّ َأْمٍر   }٥{َسلَ
 

  ٌمـٰ َسلَ/ِئكَةُـٰۤ الَْملَ/َكْدرََٰأۤ ا َوَم/ُهـَٰزلْنَنَأۤ انَِّإ   :المدود
  ْمٍر كُلِّ َأ مِّن/ ْهٍرلِْف شَْن َأ مِّ/ـُٰهَزلْنَنَأاۤ نَِّإ   :إخفاء أو غنة

  ُحرُّوال   :إدغام و ماال يلفظ
  ِرْج الْفَ/ٍرَأْم/بِِّهم َر/وُحرُّال/ٍر شَْه/ٌر خَْي/َكرَْٰدَأ/ِرْدالْقَ   :تفخيم الراء

  ِرْجلَِع الْفَطْ َم/َكرَْٰدَأ/ِرْدالْقَ   :قلقة
 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا

}٢ {ِرْدَك َما لَْيلَةُ الْقَرَْٰدَأۤ اَوَم} ١ {ِرْدُه ِفي لَْيلَِة الْقَـَٰزلْنَنَأۤ انَِّإ
وُحرُّالِئكَةُ َوـٰۤتَنَزَُّل الَْملَ} ٣ {ٍرْن َألِْف شَْهمِّ ٌرِر خَْيْدلَْيلَةُ الْقَ
}٥{ِرْجلَِع الْفَطْ َمِهَي َحتَّٰىٌم ـَٰسلَ}٤{ٍر كُلِّ َأْم مِّنبِِّهمَر ِفيَها ِبِإذِْن
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  ٥٩٨:صفحة   الثالثون:الجزء   البينة: سورة 
ـِٰب َوالُْمشِْرِكيَن ُمنفَكِّيَن  ٥إلى١اآليات من  لَْم َيكُِن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َأْهِل الِْكتَ

 }٢{ُصُحفاً مُّطَهََّرةً اَرُسوٌل مَِّن اللَِّه َيتْلُو} ١{َحتَّى تَْأِتَيُهُم الَْبيِّنَةُ 
ـَٰب ِإلَّا ِمن} ٣{ةٌ ِفيَها كُتٌُب قَيَِّم  ‛َوَما تَفَرَّقَ الَِّذيَن ُأوتُوا الِْكتَ

 َوَمۤا ُأِمُرۤوا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمخِْلِصيَن} ٤{َبْعِد َما َجۤاءتُْهُم الَْبيِّنَةُ 
 ةَ َوذَِٰلَك ِديُنٰوةَ َوُيْؤتُوا الزَّكَٰولَُه الدِّيَن ُحنَفَۤاء َوُيِقيُموا الصَّلَ
 }٥{َمِة الْقَيِّ

  ةَ َوذَِٰلَكٰوالزَّكَ /ةَ ٰوالصَّلَ/اۤوُر ُأِمۤاَوَم/ءتُْهُمۤ ا َج/ِبـٰالِْكتَ   :المدود

  َرةًطَهَّمُّ/َن  مِّ/فَكِّيَننُم   :إخفاء أو غنة

 /ا ِإلَّا ِلَيْعُبُدواُأِمُرۤو /ا ُأوتُو/اَيتْلُو/لُْمشِْرِكيَنا/اوُركَفَ   :إدغام و ماال يلفظ
  ةَٰوزَّكَل ااةَ َوُيْؤتُوٰو الصَّلَاُيِقيُمو َو/دِّيَن لا

  ۤواُر ُأِم/قَرَّ تَفَ/ةًَرطَهَّمُّ /ُسوٌل َر/واُركَفَ   :تفخيم الراء

  َبْعِد‛نِم  :اقالب

 فَكِّيَننلُْمشِْرِكيَن ُماِب َوـٰ ِمْن َأْهِل الِْكتَاوُرلَْم َيكُِن الَِّذيَن كَفَ
 }٢{ةً َرطَهَّمُُّصُحفاً اَن اللَِّه َيتْلُومُِّسوٌل َر} ١{َحتَّى تَْأِتَيُهُم الَْبيِّنَةُ 
 ‛نَب ِإلَّا ِمـٰ الِْكتَاقَ الَِّذيَن ُأوتُورََّوَما تَفَ} ٣{ِفيَها كُتٌُب قَيَِّمةٌ 

  اللََّه ُمخِْلِصيَنا ِإلَّا ِلَيْعُبُدواۤوُر ُأِمۤاَوَم} ٤{ءتُْهُم الَْبيِّنَةُ ۤ اَبْعِد َما َج
 ةَ َوذَِٰلَك ِديُنٰوزَّكَل ااةَ َوُيْؤتُوٰو الصَّلَاء َوُيِقيُمواۤفَدِّيَن ُحنَللَُه ا

  }٥{الْقَيَِّمِة 
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  ٥٩٨:صفحة   الثالثون:الجزء   البينة: سورة 
ـِٰب َوالُْمشِْرِكيَن  ٨إلى٦اآليات من  ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َأْهِل الِْكتَ

ـِٰلِديَن ِفيَهاۤ ُأْو ـِٰۤئَك ُهْم شَرُّ الَْبِريَِّة ِفي نَاِر َجَهنََّم خَ  ِإنَّ} ٦{لَ
ـِٰۤئَك ُهْم خَْيُر الَْبِريَِّة ءاالَِّذيَن  ـِٰت ُأْولَ ـِٰلَح  }٧{َمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ـِٰلِديَنۤ َجَزا ـُٰر خَ ـٰتُ َعْدٍن تَْجِري ِمن تَْحِتَها الَْأنَْه  ُؤُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَّ
  }٨{ُه َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه ذَِٰلَك ِلَمْن خَِشَي َربَُّه ِفيَهۤا َأَبداً رَِّضَي اللَّ

 
 /ِئَكـٰۤلَْوِت ُأـِٰلَحـٰالصَّ /ِئَكـٰۤلَْوۤ ُأاِلِديَن ِفيَهـٰ خَ/ِبـٰالِْكتَ   :المدود

   ذَِٰلَك/ۤ ا ِفيَه/ِلِديَنـٰ خَُرـٰ الَْأنَْه/تُـٰنَّ َج/ُؤُهْمۤ اَجَز

  ن ِم/تُـٰنَّ َج/َدن ِع/َمنَّ َجَه/نَِّإ   :إخفاء أو غنة
ـٰصَّل ااَعِملُو/اَمنُوءا/ِئَكـٰۤلَْوُۤأ/لُْمشِْرِكيَنا/اوُركَفَ   :إدغام و ماال يلفظ   اُضوَر/ِتـِٰلَح

ـٰ /بِِّهْم َر/ُر خَْي/رُّشَ /اوُركَفَ   :تفخيم الراء   بَُّه َر/واُضَر/ِضَي رَّ/ُرالَْأنَْه

  ِريْجٍن تَْدَع   :قلقة

 لُْمشِْرِكيَناِب َوـٰ ِمْن َأْهِل الِْكتَاوُرفَ الَِّذيَن كَنَِّإ
 نَِّإ} ٦{ الَْبِريَِّة رُِّئَك ُهْم شَـٰۤلَْوۤ ُأاِلِديَن ِفيَهـَٰم خَنَِّفي نَاِر َجَه

 }٧{ الَْبِريَِّة ُرِئَك ُهْم خَْيـٰۤلَْوِت ُأـِٰلَحـٰصَّل اا َوَعِملُواَمنُوءاالَِّذيَن 
 ِلِديَنـٰ خَُرـٰ تَْحِتَها الَْأنَْهنِري ِمْجٍن تَْدتُ َعـٰنََّجبِِّهْم َرَد نُؤُهْم ِعۤ اَجَز
  }٨{بَُّه َر َعنُْه ذَِٰلَك ِلَمْن خَِشَي اُضوَرِضَي اللَُّه َعنُْهْم َورَّ َأَبداً ۤ اِفيَه
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 صفحة رقم (122) 

  
الزلزلة:سورة  الثالثون:الجزء   ٥٩٩:صفحة    
ـِٰن الرَِّحيمِِ  ٨إلى١اآليات من   ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

َوَأخَْرَجِت الَْأْرُض َأثْقَالََها} ١{ِإذَا ُزلِْزلَِت الَْأْرُض ِزلَْزالََها 
ـٰ} ٢{ }٤{َيْوَمِئٍذ تَُحدِّثُ َأخَْباَرَها } ٣{ُن َما لََهاَوقَاَل الِْإنَس

 َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأشْتَاتاً} ٥{ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحٰى لََها 
ـٰلَُه  فََمن َيْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرٍَّة خَْيراً} ٦{ْم لُِّيَرْوا َأْعَم

 }٨{َوَمن َيْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرٍَّة شَّراً َيَرُه } ٧{َيَرُه 
  لَُهْمـٰ َأْعَم/ َأْوَحٰى/ُنـَٰسنالِْإ   :المدود

  ُهَرَي/ْعَمْل َي/اُسنَّل اُرْصُد َي/نَّ ِبَأ/ُنـَٰسنالِْإ   :إخفاء أو غنة
  ن َوَم/ن فََم/اْوَرُِّي/اُسنَّلا   :إدغام و ماال يلفظ

  اْوَر لُِّي/ُرْصُدَي /بََّك َر/َهاَر َأخَْبا/َجِتَرَأخْ/ُضْرالَْأ   :تفخيم الراء
  ُهَرَي /اًرٍة خَْيرَّذَ

 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
 ُض َأثْقَالََهاْرَجِت الَْأَرَوَأخْ} ١{ُض ِزلَْزالََها ْرِإذَا ُزلِْزلَِت الَْأ

}٤{َها َرَيْوَمِئٍذ تَُحدِّثُ َأخَْبا} ٣{ُن َما لََها ـَٰسنَوقَاَل الِْإ} ٢{
 اُس َأشْتَاتاًنَّل اُرْصُدَيَيْوَمِئٍذ } ٥{ لََها بََّك َأْوَحٰىَر نَِّبَأ
 اًرٍة خَْيرَّْعَمْل ِمثْقَاَل ذََي نفََم} ٦{لَُهْم ـٰ َأْعَماْوَرلُِّي
  }٨{ُه َرَياً ّرٍة شَرَّاَل ذَْعَمْل ِمثْقََي نَوَم} ٧{ُه َرَي
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 صفحة رقم (123) 

  
العاديات:سورة  الثالثون:الجزء   ٥٩٩:صفحة    
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ١١ إلى١اآليات من  ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

ـِٰت َضْبحاً ـِٰدَي ـِٰت قَْدحاً}١{َوالَْع  فَالُْمِغيرَِٰت ُصْبحاً}٢{فَالُْموِرَي
ـَٰن} ٥{ِه َجْمعاً فََوَسطَْن ِب} ٤{فََأثَْرَن ِبِه نَقْعاً } ٣{  ِإنَّ الِْإنَس

 َوِإنَُّه ِلُحبِّ} ٧{َوِإنَُّه َعلَى ذَِٰلَك لَشَِهيٌد } ٦{ِلَربِِّه لَكَنُوٌد 
 }٩{َأفَلَا َيْعلَُم ِإذَا ُبْعِثَر َما ِفي الْقُُبوِر } ٨{الْخَْيِر لَشَِديٌد 

 }١١{ِئٍذ لَّخَِبيٌر ِإنَّ َربَُّهم ِبِهْم َيْوَم} ١٠{َوُحصَِّل َما ِفي الصُُّدوِر 
  َنـَٰسن الِْإ/ِتيرَٰلُْمِغا فَ/ِتـٰلُْموِرَيا فَ/ِتـِٰدَيـٰلَْعاَو   :المدود

  ٌريلَّخَِب/ ِروصُُّدل ا/ِروالْقُُب/ٌدي لَشَِد/ٌدي لَشَِه/ٌدولَكَنُ
  م َربَُّهنَّ ِإ/ُهنَِّإ/ـَٰنَسن الِْإنَِّإ   :إخفاء أو غنة

ـِٰتـِٰدلَْعاَو   :إدغام و ماال يلفظ ـٰلُْموِرا فَ/َي   وِرصُُّدل ا/ِترَٰلُْمِغيافَ/ِتَي

  ِرالصُُّدو /ِروالْقُُب/رُبْعِث/بِِّهَرِل/َنْر فََأثَ/ِترَٰلُْمِغيافَ   :تفخيم الراء
 /ٌدو لَكَنُ/َنطْ فََوَس/عاًقْ نَ/حاًْب ُص/حاًْد قَ/حاًْبَض   :قلقة

  ٌدي لَشَِد/ٌديلَشَِه
 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا

حاًْبِت ُصرَٰلُْمِغيافَ}٢{حاًْدِت قَـٰلُْموِرَيافَ}١{حاًْبِت َضـِٰدَيـٰلَْعاَو
َنـَٰسن الِْإنَِّإ} ٥{َن ِبِه َجْمعاً طْفََوَس} ٤{عاً قَْن ِبِه نَْرفََأثَ} ٣{

 ُه ِلُحبِّنََّوِإ} ٧ {ٌديِلَك لَشَِهُه َعلَى ذَٰنََّوِإ} ٦ {ٌدو لَكَنُبِِّهَرِل
 }٩ {ِرو َما ِفي الْقُُبَرَأفَلَا َيْعلَُم ِإذَا ُبْعِث} ٨ {ٌدي لَشَِدالْخَْيِر

  }١١ {ٌري ِبِهْم َيْوَمِئٍذ لَّخَِبم َربَُّهنَِّإ} ١٠ {ِروصُُّدلَوُحصَِّل َما ِفي ا



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
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 صفحة رقم (124) 

  
رعةاالق:سورة  الثالثون:الجزء   ٦٠٠:صفحة    

ـِٰن الرَِّحيمِِ   ١١إلى١اآليات من   ِبْسِم اِهللا الرَّْحم
ـَٰك َما الْقَاِرَعةُ} ٢{َما الْقَاِرَعةُ } ١{اِرَعةُ الْقَ  َوَمۤا َأْدَر

 }٤{َيْوَم َيكُوُن النَّاُس كَالْفََراِش الَْمْبثُوِث } ٣{
 فََأمَّا} ٥{َوتَكُوُن الِْجَباُل كَالِْعْهِن الَْمنفُوِش 

 فَُهَو ِفي ِعيشٍَة رَّاِضَيٍة} ٦{َمن ثَقُلَتْ َموَِٰزينُُه 
 فَُأمُُّه َهاِوَيةٌ} ٨{ا َمْن خَفَّتْ َموَِٰزينُُه َوَأمَّ} ٧{

ـَٰك َما ِهَيْه َوَماۤ } ٩{  }١١{نَاٌر َحاِمَيةٌ } ١٠{َأْدَر
  ِزينُُه َموَٰ/ِشوفُن الَْم/ِثوثُْب الَْم/َكـَٰرْد َأۤ اَم   :المدود

  ُهمُّفَُأ/ا مَّ َوَأ/ناَممَّفََأ/ِشوفُن الَْم/اُسنَّلا   :إخفاء أو غنة
  لِْعْهِنا كَ/اِشَرلْفَااُس كَنَّلا   : و ماال يلفظإدغام

  ٌر نَا/ـَٰكَرْد َأ/اِضَيٍة رَّ/اِش َرلْفَاكَ   :تفخيم الراء
  ِثوثُْب الَْم/ـَٰكَرْدَأ   :قلقة

 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
 َك َما الْقَاِرَعةُـَٰرْد َأۤ اَوَم} ٢{َما الْقَاِرَعةُ } ١{الْقَاِرَعةُ 

 }٤{ِث وثُْباِش الَْمَرلْفَااُس كَنَّلَيْوَم َيكُوُن ا} ٣{
 امَّفََأ} ٥{ِش وفُنلِْعْهِن الَْماَوتَكُوُن الِْجَباُل كَ

 اِضَيٍةرَّفَُهَو ِفي ِعيشٍَة } ٦{ِزينُُه  ثَقُلَتْ َموَٰنَم
 ُه َهاِوَيةٌمُّفَُأ} ٨{ِزينُُه ا َمْن خَفَّتْ َموَٰمََّوَأ} ٧{

  }١١{ َحاِمَيةٌ ٌرنَا} ١٠{َك َما ِهَيْه ـَٰرْدَأۤ اَوَم} ٩{



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
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 صفحة رقم (125) 

  
التكاثر:سورة  الثالون:الجزء   ٦٠٠:صفحة    

ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٨إلى١اآليات من   ِبْسِم اِهللا الرَّْحم
ـٰكُُم التَّكَاثُُر   كَلَّا َسْوفَ} ٢{َحتَّى ُزْرتُُم الَْمقَاِبَر } ١{َألْه

 كَلَّا لَْو تَْعلَُموَن} ٤{لَُموَن ثُمَّ كَلَّا َسْوفَ تَْع} ٣{تَْعلَُموَن 
 ثُمَّ لَتََرُونََّها} ٦{لَتََرُونَّ الَْجِحيَم } ٥{ِعلَْم الَْيِقيِن 
 }٨{لُنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم ئثُمَّ لَتُْس} ٧{َعْيَن الَْيِقيِن 

 
  ِميِعالنَّ /َميالَْجِح/ِني الَْيِق/َنو تَْعلَُم/كُُمـَٰألْه   :المدود
  ِميِعنَّلا/ نَّلُئ لَتُْس/َهانَُّوَر لَتَمَّ ثُ/نَُّوَر لَتَ/مَّثُ   :أو غنةإخفاء 

  نَِّعيِمل ا/ثُُرتَّكَالا   :إدغام و ماال يلفظ

  َهانَُّوَرلَتَ/نَُّوَر لَتَ/تُُمْرُز/ُراثُلتَّكَا   :تفخيم الراء

 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
 كَلَّا َسْوفَ} ٢{تُُم الَْمقَاِبَر ْرَحتَّى ُز} ١ {ُرتَّكَاثُلكُُم اـَٰألْه
 كَلَّا لَْو تَْعلَُموَن} ٤{َن و كَلَّا َسْوفَ تَْعلَُممَّثُ} ٣{َن وتَْعلَُم

 َهانَُّوَر لَتَمَّثُ} ٦{َم ي الَْجِحنَُّوَرلَتَ} ٥{ِن يِعلَْم الَْيِق
 }٨{ِم يِعنَّل َيْوَمِئٍذ َعِن انَّلُئ لَتُْسمَّثُ} ٧{ِن يَعْيَن الَْيِق
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 صفحة رقم (126) 

  
العصر:سورة  الثالثون:الجزء   ٦٠١:صفحة    
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٣ إلى١اآليات من   ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

ـَٰن لَِفي خُْسٍر } ١{َوالَْعْصِر   ِإلَّا الَِّذيَن آَمنُوا} ٢{ِإنَّ الِْإنَس
ـِٰت َوتََواَصْوا ِبالَْحقِّ َوتََواَصْوا ِبال ـِٰلَح  }٣{صَّْبِر َوَعِملُوا الصَّ

 
  ِتـِٰلَحـٰصَّل ا/َنـَٰسِإنالْ   :المدود

  َنـَٰسن الِْإنَِّإ   :إخفاء أو غنة
ـٰصَّل اا َوَعِملُو/اَمنُو ءا/ِرلَْعْصا   :إدغام و ماال يلفظ  اَوتََواَصْوِت ـِٰلَح

  ْبِرصَّال ِبا َوتََواَصْولَْحقِّاِب

  ِرالصَّْب ِب/ٍر خُْس/ِرَعْصالْ   :تفخيم الراء
  ِرْبصَّالِب   :ةقلق

  مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
اَمنُوءاِإلَّا الَِّذيَن } ٢ {ٍرَن لَِفي خُْسـَٰسن الِْإنَِّإ} ١ {ِرلَْعْصاَو

 }٣ {ِرْبصَّال ِبا َوتََواَصْولَْحقِّا ِباَوتََواَصْوِت ـِٰلَحـٰصَّل ااَوَعِملُو
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 صفحة رقم (127) 

  
الهمزة:سورة  الثالثون:الجزء   ٦٠١:حة صف   
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٩إلى١اآليات من  ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

 }٢{الَِّذي َجَمَع َماالً َوَعدََّدُه } ١{َوْيٌل لِّكُلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة 
 }٤{كَلَّا لَُينَبذَنَّ ِفي الُْحطََمِة } ٣{َيْحَسُب َأنَّ َمالَُه َأخْلََدُه 

ـَٰك َما الُْحطََمةُۤ َوَما الَِّتي تَطَِّلُع} ٦{اُر اللَِّه الُْموقََدةُ نَ}٥{ َأْدَر
 }٩{ِفي َعَمٍد مَُّمدََّدٍة } ٨{ِإنََّها َعلَْيِهم مُّْؤَصَدةٌ}٧{َعلَى الَْأفِْئَدِة 

 
  َكـْٰدَر َأۤ اَوَم   :المدود

  َمدََّدٍة مُّ/ْؤَصَدةٌمَُّها َعلَْيِهم نَّ ِإ/نََّبذَن لَُي/نََّأ   :إخفاء أو غنة

  ُرنَا/َك ـَٰرْدَأ   :ءتفخيم الرا
ـَٰكْدَأ   :قلقة   َر

  نََّبذَ‛نلَُي >--- نََّبذَنلَُي  :اقالب 
 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا

 }٢{َعدََّدُه َوالَِّذي َجَمَع َماالً } ١{َوْيٌل لِّكُلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة 
 }٤{ ِفي الُْحطََمِة نََّبذَنكَلَّا لَُي} ٣{ َمالَُه َأخْلََدُه نََّيْحَسُب َأ

الَِّتي تَطَِّلُع} ٦{ اللَِّه الُْموقََدةُ ُرنَا}٥{َك َما الُْحطََمةُـَٰرْد َأۤ اَوَم
  }٩ {َمدََّدٍةمُِّفي َعَمٍد } ٨{ْؤَصَدةٌ مَُّها َعلَْيِهم نَِّإ} ٧ {َعلَى الَْأفِْئَدِة

  
  
  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (128) 

  
الفيل:سورة  الثالثون:الجزء   ٦٠١:صفحة    
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٥ إلى١اآليات من  ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

ـِٰب الِْفيِل   َألَْم َيْجَعْل كَْيَدُهْم} ١{َألَْم تََر كَْيفَ فََعَل َربَُّك ِبَأْصَح
 تَْرِميِهم} ٣{َوَأْرَسَل َعلَْيِهْم طَْيراً َأَباِبيَل } ٢{ِفي تَْضِليٍل 

 }٥{كُوٍل فََجَعلَُهْم كََعْصٍف مَّْأ} ٤{ِبِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّيٍل 
 

  ٍلوكُمَّْأ /ٍلي ِسجِّ/َلي َأَباِب/ٍلي تَْضِل/ِليِب الِْفـِٰبَأْصَح   :المدود
  ٍلوْأكُمَّ/مِّن/مِميِهْرتَ   :إخفاء أو غنة
  ٍةَر ِبِحَجا/مِميِهْر تَ/اًرطَْي/َسَلْر َأ/بَُّكَر/َرتَ   :تفخيم الراء

  َعْلْجَي   :قلقة

  مِِيِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
َعْل كَْيَدُهْمْجَألَْم َي} ١{ِل يِب الِْفـٰبَُّك ِبَأْصَحَر كَْيفَ فََعَل َرَألَْم تَ

 مِميِهْرتَ} ٣{َل ياً َأَباِبرَسَل َعلَْيِهْم طَْيْرَوَأ} ٢{ٍل يِفي تَْضِل
 }٥{ٍل وْأكُمَّفََجَعلَُهْم كََعْصٍف } ٤{ٍل ي ِسجِّ مِّنٍةَرِبِحَجا

  

  
  
  
  
  
  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (129) 

  
قريش:سورة  الثالثون:جزء ال  ٦٠٢:صفحة    
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٤ إلى١اآليات من  ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

ـِٰف قَُرْيٍش الء ـِٰفِهْم ِرْحلَةَ الشِّتَا} ١{يلَ  ء َوالصَّْيِفۤ ِإل
 الَِّذۤي َأطَْعَمُهم} ٣{فَلَْيْعُبُدوا َربَّ َهذَا الَْبْيِت } ٢{

  }٤{َمنَُهم مِّْن خَْوٍف ءامِّن ُجوٍع َو
 

 ِفْيَوالصَّء ۤ اشِّتَلا/ِفِهْمـٰلِإ/ٍش ْيَرِف قُـٰيلَالء   :المدود
  ٍفْو خَ/ۤي الَِّذ/ِتْيالَْب

  ْنمَِّمنَُهم ءاَو ُجوٍع مِّن   :إخفاء أو غنة
  ا فَلَْيْعُبُدو/ِفْيصَّالء َوۤ اشِّتَلا   :إدغام و ماال يلفظ

  بَّ َر/ٍشْيَرقُ   :تفخيم الراء
  َعَمُهمطَْأ   :قلقة

 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِم اِهللا اِبْس
 ِفْيصَّالء َوۤ اشِّتَلِفِهْم ِرْحلَةَ اـٰلِإ} ١{ٍش ْيَرِف قُـٰيلَالء

 َعَمُهمطْ َأۤيالَِّذ} ٣{ِت ْيبَّ َهذَا الَْبَر افَلَْيْعُبُدو} ٢{
  }٤{ٍف ْوْن خَمَِّمنَُهم ءاَو ُجوٍع مِّن

  
  
  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (130) 

  
الماعون:سورة  الثالثون:الجزء   ٦٠٢:صفحة    

ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٧إلى١اآليات من   ِبْسِم اِهللا الرَّْحم
 ِلَك الَِّذيٰ فَذَ} ١{ْيتَ الَِّذي ُيكَذُِّب ِبالدِّيِن َءَأَر

 }٣{َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعاِم الِْمْسِكيِن } ٢{َيُدعُّ الَْيِتيَم 
 ِتِهْم َساُهوَنالالَِّذيَن ُهْم َعن َص} ٤{فََوْيٌل لِّلُْمَصلِّيَن 

  }٧{َوَيْمنَُعوَن الَْماُعوَن } ٦{وَن ُءۤ الَِّذيَن ُهْم ُيَرا} ٥{
 

  َنو َساُه/َني لِّلُْمَصلِّ/ِني الِْمْسِك/َمي الَْيِت/ِنيدِّالِب   :المدود
  َنو الَْماُع/َنوُءۤ اَرُي 

  نَع   :إخفاء أو غنة
  ِنيدِّالِب   :إدغام و ماال يلفظ

  وَنُءۤ اَر ُي/ْيتََءَرَأ   :تفخيم الراء

 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
 ِلَك الَِّذيٰ فَذَ} ١{ِن يدِّالْيتَ الَِّذي ُيكَذُِّب ِبَءَرَأ

 }٣{ِن يَولَا َيُحضُّ َعلَى طََعاِم الِْمْسِك} ٢{َم يَيُدعُّ الَْيِت
 َنوِتِهْم َساُهال َصنالَِّذيَن ُهْم َع} ٤{َن يفََوْيٌل لِّلُْمَصلِّ

  }٧{َن وَوَيْمنَُعوَن الَْماُع} ٦{َن وُءۤ اَر ُهْم ُيالَِّذيَن} ٥{
  

  
  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (131) 

  
الكوثر:سورة  الثالثون:الجزء   ٦٠٢:صفحة    
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٣إلى١اآليات من  ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

ـَٰك الْكَْوثََر ۤ ِإنَّا  }٢{فََصلِّ ِلَربَِّك َوانَْحْر } ١{ َأْعطَْينَ
 }٣{ُر ِإنَّ شَاِنَئَك ُهَو الَْأْبتَ

  َكـٰ َأْعطَْينَۤ انَِّإ   :المدود
  نَّ ِإ/ۤ انَِّإ   :إخفاء أو غنة
  ُرتَْب الَْأ/ْربَِّك َوانَْحَرفََصلِّ ِل/َرالْكَْوثَ   :تفخيم الراء

  ُرتَْبالَْأ   :قلقة
 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا

 }٢ {ْرَك َوانَْحبَِّرفََصلِّ ِل} ١ {َرَك الْكَْوثَـٰ َأْعطَْينَۤ انَِّإ
  }٣ {ُرتَْب شَاِنَئَك ُهَو الَْأنَِّإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (132) 

  
الكافرون:سورة  الثالثون:الجزء   ٦٠٣:صفحة    
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٦ إلى١اآليات من  ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

ـِٰفُروَن  ـَٰۤأيَُّها الْكَ  }٢{لَۤا َأْعُبُد َما تَْعُبُدوَن } ١{قُْل َي
ـٰۤ َولَا  }٤{ َأنَا َعاِبٌد مَّا َعَبدتُّْم ۤ َولَا}٣{ َأْعُبُدۤ ِبُدوَن َما َأنتُْم َع
ـِٰبُدوَن َماۤ َولَا  }٦{لَكُْم ِدينُكُْم َوِلَي ِديِن } ٥{ َأْعُبُد ۤ  َأنتُْم َع

  ِني ِد/اِبُدوَن َمـَٰع/َنوتَْعُبُد/ۤا لَ/َنوُرِفـَٰأيَُّها الْكَـَٰۤي   :المدود
  ا مَّ/تُْمنَأ   :إخفاء أو غنة

  تُّْمدَعَب   :إدغام و ماال يلفظ

  َنوُرِفـٰالْكَ   :تفخيم الراء
  ُدَأْعُب   :قلقة

 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
 }٢{َن و َأْعُبُد َما تَْعُبُداۤلَ} ١{َن وُرِفـَٰأيَُّها الْكَـٰۤقُْل َي

}٤{تُّْم دا َعَبمَِّبٌد  َأنَا َعاۤ اَولَ}٣{ُد َأْعُبۤ اِبُدوَن َمـٰتُْم َعن َأۤ اَولَ
  }٦{ِن يلَكُْم ِدينُكُْم َوِلَي ِد} ٥{ُد  َأْعُبۤ اِبُدوَن َمـٰتُْم َعنَأ ۤ اَولَ

  

  
  
  
  
  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (133) 

  
النصر:سورة  الثالثون:الجزء   ٦٠٣:صفحة    
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٣   إلى١اآليات من  ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

 َرَأْيتَ النَّاَسَو} ١{ِإذَا َجۤاء نَْصُر اللَِّه َوالْفَتُْح 
فََسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك} ٢{َيْدخُلُوَن ِفي ِديِن اللَِّه َأفَْواجاً 

  }٣{َواْستَغِْفْرُه ِإنَُّه كَاَن تَوَّاباً 
 

  ءۤ اَج   :المدود
  ُهنَّ ِإ/اَسنَّلا   :إخفاء أو غنة

  ْستَغِْفْرُها/َسنَّال ا/لْفَتُْحاَو   :إدغام و ماال يلفظ

  بَِّك َر/َأْيتََر/ ُرنَْص   :تفخيم الراء

  خُلُوَنْدَي   :قلقة

 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
 اَسنَّلَأْيتَ اَرَو} ١{لْفَتُْح ا اللَِّه َوُرء نَْصۤ اِإذَا َج

 بَِّكَرفََسبِّْح ِبَحْمِد } ٢{خُلُوَن ِفي ِديِن اللَِّه َأفَْواجاً ْدَي
  }٣{وَّاباً ُه كَاَن تَنَّْستَغِْفْرُه ِإاَو

  

  
  
  
  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (134) 

  
المسد:سورة  الثالثون:الجزء   ٦٠٣:صفحة    
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٥إلى١اآليات من  ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

 َمۤا َأغْنَٰى َعنُْه َمالُُه َوَما} ١{تَبَّتْ َيَدۤا َأِبي لََهٍب َوتَبَّ 
 َواْمَرَأتُُه} ٣{َسَيْصلَٰى نَاراً ذَاتَ لََهٍب } ٢{كََسَب 
 }٥{ِفي ِجيِدَها َحْبٌل مِّن مََّسٍد } ٤{لَةَ الَْحطَِب َحمَّا

 
   َسَيْصلَٰى/ َأغْنَٰى/ا َم/ ۤ اَيَد   :المدود

  ٍدَسمَّ نمِّ /الَةَ مََّح   :إخفاء أو غنة
   مََّسٍدنمِّ /َأتُُهَرْما   :إدغام و ماال يلفظ

  َأتُُهَرْما/اًرنَا   :تفخيم الراء

  ٍدَسمِّن مٌَّل ْب َح/ِب الَْحطَ/ٍب لََه/َب كََس/بَّتَ   :قلقة
 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا

  َعنُْه َمالُُه َوَما َأغْنَٰىۤ اَم} ١ {بَّتََو َأِبي لََهٍب ۤ اتَبَّتْ َيَد
 َأتُُهَرْماَو} ٣ {ٍباً ذَاتَ لََهر نَاَسَيْصلَٰى} ٢ {َبكََس
 }٥ {ٍدَسمَّ نمٌِّل ْبِفي ِجيِدَها َح} ٤ {ِبالَةَ الَْحطَمََّح

  

  

  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (135) 

  
  ٦٠٤:صفحة   الثالثون:الجزء  اإلخالص:سورة 

ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٤ إلى١اآليات من   ِبْسِم اِهللا الرَّْحم
 لَْم َيِلْد} ٢{اللَُّه الصََّمُد } ١{قُْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد 

 }٤{َولَْم َيكُن لَُّه كُفُواً َأَحٌد } ٣{َولَْم ُيولَْد 
  نَيكُ   :ظإدغام و ماال يلف

  ْد ُيولَ/ْدَيِل/ ُدالصََّم/ٌدَأَح   :قلقة
 مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا

 ْدلَْم َيِل} ٢ {ُداللَُّه الصََّم} ١ {ٌدقُْل ُهَو اللَُّه َأَح
  }٤ {ٌد لَُّه كُفُواً َأَحنَولَْم َيكُ} ٣ {ْدَولَْم ُيولَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (136) 

  
الفلق:سورة  الثالثون:الجزء   ٦٠٤:حة صف   
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٥  إلى١اآليات من    ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

 َوِمن} ٢{ِمن شَرِّ َما خَلَقَ } ١{قُْل َأُعوذُ ِبَربِّ الْفَلَِق 
ـِٰت ِفي} ٣{شَرِّ غَاِسٍق ِإذَا َوقََب  ـٰثَ  َوِمن شَرِّ النَّفَّ

 }٥{َوِمن شَرِّ َحاِسٍد ِإذَا َحَسَد } ٤{الُْعقَِد 
  ِتـٰثَـٰالنَّفَّ   :المدود

ـِٰتفَّنَّال / شَرِّنِم   :إخفاء أو غنة   ـٰثَ

ـِٰتلا   :إدغام و ماال يلفظ ـٰثَ   نَّفَّ

  بَِّرِب   :تفخيم الراء
  َد َحَس/د الُْعقَ/َب َوقَ/قَ خَلَ/ِقالْفَلَ   :قلقة

  مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
 نَوِم} ٢ {قَرِّ َما خَلَ شَنِم} ١ {ِقبِّ الْفَلََرقُْل َأُعوذُ ِب

 ِت ِفيـٰثَـٰفَّنَّل شَرِّ انَوِم} ٣ {َبشَرِّ غَاِسٍق ِإذَا َوقَ
  }٥{َد  شَرِّ َحاِسٍد ِإذَا َحَسنَوِم} ٤ {ِدالُْعقَ

  
  
  
  
  
  



رسالة اإلحسان في تعلم تجويد القرآن 
) صالح الدعاء منالتنسونا  وتوزيعهيمكن االستعانة بة و طبعة و ( تعالى هللاوقف   

 
 صفحة رقم (137) 

  
  ٦٠٤:صفحة   الثالثون:الجزء  الناس:سورة 
ـِٰن الرَِّحيمِِ   ٦ إلى١اآليات من   ِبْسِم اِهللا الرَّْحم

ـِٰه} ٢{َمِلِك النَّاِس } ١{َربِّ النَّاِس قُْل َأُعوذُ ِب  ِإلَ
 الَِّذي} ٤{ِمن شَرِّ الَْوْسَواِس الْخَنَّاِس } ٣{النَّاِس 

 }٥{ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس 
 }٦{ِمَن الِْجنَِّة َو النَّاِس 

 
  ِسانَّ الْخَ/ِهـٰ ِإلَ/ِساالنَّ   :المدود

  ِةنَّ الِْج/ شَرِّن ِم/ِسانَّال   :إخفاء أو غنة
  ِسنَّالا   :إدغام و ماال يلفظ

  بَِّرِب   :تفخيم الراء
  مِِ يِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا

 ِهـِٰإلَ} ٢{ِس انَّلَمِلِك ا} ١{ِس انَّلبِّ اَرقُْل َأُعوذُ ِب
 الَِّذي} ٤{ِس انَّ شَرِّ الَْوْسَواِس الْخَنِم} ٣{ِس انَّلا

 }٥{ِس انَّلُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر ا
 }٦{ِس انَّالِة َو نَِّمَن الِْج
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  الكهفةُوَرُس
 

 مِِيِحرَّلِن اـْٰحمرَّلِبْسِم اِهللا ا
 }1{َعل لَُّه ِعَوَجا ْجَب َولَْم َيـِٰدِه الِْكتَْب َعَزَل َعلَٰىن َأۤىالَْحْمُد ِللَِّه الَِّذ
  الُْمْؤِمِنيَن الَِّذيَنَر لَُّدنُْه َوُيَبشِّنِم اً شَِديداً َبْأسَرِذنقَيِّماً لُِّي

 ِكِثيَنـَٰم} 2{اً َحَسناً رْج لَُهْم َأنَِّت َأـِٰلَحـٰصَّلاَيْعَملُوَن 
 }4{ اتَّخَذَ اللَُّه َولَداً ا الَِّذيَن قَالُوَرِذنَوُي} 3{ِفيِه َأَبداً 
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 ُج ِمْنُر تَخْةًتْ كَِلَمَرِئِهْم كَُبۤ اَبال الَو ِبِه ِمْن ِعلٍْم ممَّا لَُه
 فَْسَكنَّ ٌعِخـٰفَلََعلََّك َب} 5{لَّا كَِذباً قُولُوَن ِإَي نِهِهْم ِإَأفْوَٰ
 انَِّإ} 6{ذَا الَْحِديِث َأَسفاً ِبهَٰا  لَّْم ُيْؤِمنُونِرِهْم ِإـٰآثَ ىَٰۤعلَ

 لَُوُهْم َأيُُّهْم َأْحَسُن َعَمالًْب لََّها ِلنَنَةًِض ِزيْرَجَعلْنَا َما َعلَى الَْأ
 تَْبَأْم َحِس} 8{زاً ُر ُجاًَصِعيدِعلُوَن َما َعلَْيَها ـٰا لََجنََّوِإ} 7{
 }9{ِتنَا َعَجباً ـَٰياءِقيِم كَانُوا ِمْن رَّالَب الْكَْهِف َوـٰ َأْصَحنََّأ

 ْحَمةًَرَك ن لَُّدنِتنَا ِماءۤ ابَّنََر اِإذْ َأَوى الِْفتَْيةُ ِإلَى الْكَْهِف فَقَالُو
ِفي الْكَْهِف  ذَاِنِهْماءىٰۤلَنَا َعْبَرفََض}10{شَداًَرƎْ لَنَا ِمْن َأْمِرنَا َهيَِّو

 ُهْم ِلنَْعلََم َأيُّ الِْحْزَبْيِنـٰ َبَعثْنَمَّثُ} 11{ِسِنيَن َعَدداً 
 لَْحقِّا ِبمنَْحُن نَقƫُُّ َعلَْيَك نََبَأُه} 12{ َأَمداً اۤو ِلَما لَِبثَُأْحَصٰى
 نَاطَْبَرَو} 13{ُهْم ُهًدى ـٰنَْدبِِّهْم َوِزَر ِباُهْم ِفتَْيةٌ آَمنُونَِّإ
 ِضْرلَْأاِت َووَٰـٰسََّملبُّ اَربُّنَا َرا  فَقَالُوا قُلُوِبِهْم ِإذْ قَاُموَعلَٰى
 ءۤالُؤهَٰۤ} 14{ِإذاً شَطَطاً ۤ ا قُلْنَْدهاً لَقَـٰ ُدوِنِه ِإلَن ِماُعَوْدلَن نَّ

 مِلَهةً لَّْولَا َيْأتُوَن َعلَْيِهاَء ُدوِنِه ن ِماقَْوُمنَا اتَّخَذُو
 }15{ َعلَى اللَِّه كَِذباً ٰىَرِن افْتَمَّ فََمْن َأظْلَُم ِمٍنٍن َبيِّـِٰبُسلْطَ
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  ِإلَى الْكَْهِفاۤوَوِإِذ اْعتََزلْتُُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِإلَّا اللََّه فَْأُو
 ْرفَقاًمِّْن َأْمِركُم مِّحمته وُيَهيƎِّْ لَكُم رَّ نمِّبُّكُم َر لَكُْم ْرشُنَي
  كَْهِفِهْم ذَاتَن َعُرَوشَّْمَس ِإذَا طَلََعت تَّزَٰلى اَرَوتَ} 16{

 ٍةشَِّماِل َوُهْم ِفي فَْجَولِرُضُهْم ذَاتَ اقْالَْيِميِن َوِإذَا غََرَبت تَّ
 ن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهتَِد َوَمنِت اللَِّه َمـِٰلَك ِمْن آَيٰ نُْه ذَمِّ
 اًَوتَْحَسُبُهْم َأْيقَاظ} 17{ِشداً ْرمُّ تَِجَد لَُه َوِلّياً نْضِلْل فَلَُي
 مشَِّماِل َوكَلُْبُهلنُقَلُِّبُهْم ذَاتَ الَْيِميِن َوذَاتَ اَوقُوٌد ُرُهْم َو
 لَْوِصيِد لَِو اطَّلَْعتَ َعلَْيِهْم لََولَّْيتَ ِمنُْهْمااَعْيِه ِبَر ِذطٌِسـَٰب

 ُهْمـَٰبَعثْنََوكَذَِلَك } 18{ْعباً ُرلَُمِلْئتَ ِمنُْهْم َواً راَرِف
  لَِبثْنَاانُْهْم كَْم لَِبثْتُْم قَالُومِِّئٌل ۤ ا َبْينَُهْم قَاَل قَاءلُواِلَيتََس

 اۤوَعثُْبابُّكُْم َأْعلَُم ِبَما لَِبثْتُْم فََر ا قَالُوٍمَيْوماً َأْو َبْعَض َيْو
 َأْزكَىۤ ا َأيَُّهْرظُنِذِه ِإلَى الَْمِدينَِة فَلَْي ِبَوِرِقكُْم هَٰمَأَحَدكُ
 نََّرنُْه َولَْيتَلَطَّفْ َولَا ُيشِْعمِّ ِبِرْزٍق م فَلَْيْأِتكُاًطََعام

 ُجُموكُْمْر َعلَْيكُْم َياوُرظَْهَي نُهْم ِإنَِّإ} 19{ِبكُْم َأَحداً 
 }20{ ِإذاً َأَبداً اۤو تُفِْلُحنَأْو ُيِعيُدوكُْم ِفي ِملَِّتِهْم َولَ
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 نََّأَو َوْعَد اللَِّه َحقٌّ نَّ َأاۤولَْيِهْم ِلَيْعلَُمنَا َعْرِلَك َأْعثَٰ َوكَذَ
 اُهْم فَقَالُوَرَزُعوَن َبْينَُهْم َأْمـٰ ِإذْ َيتَنَۤ اْيَب ِفيَهَرسَّاَعةَ لَا لا
 ىٰۤ َعلَابُُّهْم َأْعلَُم ِبِهْم قَاَل الَِّذيَن غَلَُبورَّناً ـٰ ُبنَْيم َعلَْيِهانُوْبا

 ةٌثَـَٰسَيقُولُوَن ثَلَ} 21{ْسِجداً مَّ َعلَْيِهم نََّأْمِرِهْم لَنَتَِّخذَ
 ‛ماْجَر َساِدُسُهْم كَلُْبُهْم ةٌاِبُعُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُوَن خَْمَسرَّ
  َأْعلَُمۤيبِّرَّ لثَاِمنُُهْم كَلُْبُهْم قَُو ةٌَعْبلْغَْيِب َوَيقُولُوَن َساِب

 اًرِهـٰظَ ًءۤ اَرفَلَا تَُماِر ِفيِهْم ِإلَّا ِم يٌلا َيْعلَُمُهْم ِإلَّا قَِلمَِّبِعدَِّتِهم 
 ْيٍءا ِلشَنََّولَا تَقُولَ} 22{نُْهْم َأَحداً مِّلَا تَْستَفِْت ِفيِهم َو

 بََّكر رَّذْكُاَء اللَُّه َوۤ اشََي نَأۤ اِإلَّ} 23{ ذَِلَك غَداً ٌلِإنِّي فَاِع
 شَداًَرذَا ـَٰب ِمْن َهَرقَْأبِّي ِلَرْهِدَيِن َي ن َأىِٰۤإذَا نَِسيتَ َوقُْل َعَس

  ِتْسعاًاْزَداُدوا ِسِنيَن َوٍةَئاثَ ِمـٰ ِفي كَْهِفِهْم ثَلَاَولَِبثُو} 24{
 ِضْرلَْأاِت َوٰ َوـٰسََّمل لَُه غَْيُب ااقُِل اللَُّه َأْعلَُم ِبَما لَِبثُو} 25{

 ُيشِْرُكلَا َو يŏِل َون ُدوِنِه ِممِّنِصْر ِبِه َوَأْسِمْع َما لَُهم ْبَأ
  ِكتَاِبنُأوِحَي ِإلَْيَك ِمۤ اتُْل َماَو} 26{ِفي ُحكِْمِه َأَحداً 

 }27{ُدوِنِه ُملْتََحداً ن  تَِجَد ِمنِتِه َولَـٰبَِّك لَا ُمَبدَِّل ِلكَِلَمَر
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 لَْعِشيِّاِة َوٰولْغََدا ِبمبَُّهَرُعوَن ْدْصِبْر نَفَْسَك َمَع الَِّذيَن َياَو
 ِةٰوُه َولَا تَْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم تُِريُد ِزينَةَ الَْحَيَهْجُيِريُدوَن َو

 ُه َوكَاَنـٰ  ِذكِْرنَا َواتََّبَع َهَوندُّنَْيا َولَا تُِطْع َمْن َأغْفَلْنَا قَلَْبُه َعلا
 ن َوَمنء فَلُْيْؤِمۤ ا شَنبِّكُْم فََمرَّ نَوقُِل الَْحقُّ ِم} 28{طاً ُرُه فُُرَأْم

 اِدقَُهاَراً َأَحاطَ ِبِهْم ُسرِلِميَن نَاـٰظَّلنَا ِلْدَأْعتَۤ انَّ ِإْرفُء فَلَْيكْۤ اشَ
 لُْمْهِل َيشِْوي الُْوُجوَه ِبْئَسا كٍَءۤ ا ِبَما ُيغَاثُواْستَِغيثُوَي نَوِإ
 ا َوَعِملُوا الَِّذيَن آَمنُونَِّإ} 29{تَفَقاً ْرءتْ ُمۤ ااُب َوَسَرشَّلا
 ِئَكـٰۤلَْوُأ} 30{ َمْن َأْحَسَن َعَمالً َرْجِضيُع َأا لَا نُنَِّت ِإـِٰلَحـٰصَّلا

 َر ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوُرـٰالَْأنَْه تَْحِتِهُم نِري ِمْج تٍَنْد َعتُـٰنََّجلَُهْم 
 تَِّكِئيَنمٍُّق َرْبِإْستََوُدٍس ن ُسمِّناً رَيلَْبُسوَن ِثَياباً خُْضَو ذََهٍب نِم

 ْبْضِراَو} 31{تَفَقاً ْرثََّواُب َوَحُسنَتْ ُملِئِك ِنْعَم اۤ اَرِفيَها َعلَى الَْأ
 ُهَماـَٰحفَفْنََوٍب ـٰتَْيِن ِمْن َأْعنَنَُّجلَْيِن َجَعلْنَا ِلَأَحِدِهَما َجرَّثَالً مَّلَُهم 

 تَتْ ُأكُلََها َولَْماءتَْيِن نَِّكلْتَا الَْج} 32{عاً ْرَجَعلْنَا َبْينَُهَما َزَوِبنَخٍْل 
  فَقَاَلٌرَوكَاَن لَُه ثََم} 33{اً رلَُهَما نََهـٰنَا ِخلَْرفَجََّونُْه شَْيئاً ِمِلْم تَظْ

 }34{اً رَأَعزُّ نَفََوَك َماالً ن ِمُرُه َأنَا َأكْثَُرِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوـِٰلَص
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 ِذِهـٰ تَِبيَد َهن َأنَُّأظُۤ اتَُه َوُهَو ظَاِلٌم لِّنَفِْسِه قَاَل َمنََّوَدخََل َج
 بِّيَر تُّ ِإلَٰىدِدرُّ نلَِئَوِئَمةً ۤ اسَّاَعةَ قَل انَُّأظُۤ اَوَم} 35{َأَبداً 
 ُهُرقَاَل لَُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِو} 36{قَلَباً ننَْها ُممِّ خَْيراً نَّلََأِجَد
 الًُجَرَك ـٰ َسوَّمَّ فٍَة ثُطْ ِمن نُّمَّاٍب ثَُر تُنلَِّذي خَلَقََك ِماتَ ِبْرَأكَفَ

 ِإذْۤ اَولَْولَ} 38{ َأَحداً ۤيبَِّرُأشِْرُك ِبۤ ابِّي َولََرا ُهَو اللَُّه نَِّكـٰلَّ} 37{
 ِن َأنَاَر تُنء اللَُّه لَا قُوَّةَ ِإلَّا ِباللَِّه ِإۤ اتََك قُلْتَ َما شَنََّدخَلْتَ َج
 مِّناً رخَْي ُيْؤِتَيِن ن َأۤيبَِّر فََعَسٰى} 39{َولَداً َوَك َماالً نَأقَلَّ ِم
 ِء فَتُْصِبَح َصِعيداًۤ اسََّملَن امِِّسَل َعلَْيَها ُحْسَباناً ْرِتَك َوُينََّج
 }41{ تَْستَِطيَع لَُه طَلَباً ناً فَلَرُؤَها غَْوۤ اَأْو ُيْصِبَح َم} 40{َزلَقاً 

 َوِهَي خَاِوَيةٌفَقَ ِفيَها ن َأۤ ا َمَوُأِحيطَ ِبثََمِرِه فََأْصَبَح ُيقَلُِّب كَفَّْيِه َعلَٰى
  لَُّهنَولَْم تَكُ} 42{ َأَحداً ۤيبَِّر لَْم ُأشِْرْك ِبلَْيتَِنيـَٰيوِشَها َوَيقُوُل ُر ُعَعلَٰى

 َيةُـٰالَْولَُهنَاِلَك } 43{اً رتَِصن ُدوِن اللَِّه َوَما كَاَن ُمنونَُه ِمُرُصَينِفَئةٌ 
 ةٰوثََل الَْحَيمَّ لَُهم ْبْضِراَو} 44{باً قْ ُعٌرخَْيَوِللَِّه الَْحقِّ ُهَو خَْيٌر ثََواباً 

 ِضْرخْتَلَطَ ِبِه نََباتُ الَْأاِء فَۤ اسََّملُه ِمَن اـَٰزلْنَنء َأۤ ادُّنَْيا كََملا
 }45{اً رتَِدقْمُّ كُلِّ شَْيٍء  َوكَاَن اللَُّه َعلَٰىُحـٰرَِّيلاوُه ُرَبَح َهِشيماً تَذْفََأْص
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 تُـِٰلَحـٰصَّلتُ اـِٰقَيـٰلَْبادُّنَْيا َولِة اٰونَةُ الَْحَيلَْبنُوَن ِزياالَْماُل َو
 ىَر الِْجَباَل َوتَُرَوَيْوَم نَُسيِّ} 46{ َأَمالً ٌرخَْيَوبَِّك ثََواباً َرَد ن ِعٌرخَْي
 اَوُعِرُضو} 47{ُهْم فَلَْم نُغَاِدْر ِمنُْهْم َأَحداً ـٰنَْرَض َباِرَزةً َوَحشَْرالَْأ

 ٍة َبْل َزَعْمتُْمرَّكُْم َأوََّل َمـٰنَقْ ِجْئتُُمونَا كََما خَلَْدفّاً لَّقَبَِّك َصَر َعلَٰى
 ِرِميَنْجى الُْمَرُب فَتَـَٰوُوِضَع الِْكتَ} 48{ْوِعداً مََّعَل لَكُم ْجَألَّن نَّ

 ِبـٰذَا الِْكتَـَٰوْيلَتَنَا َماِل َهـٰا ِفيِه َوَيقُولُوَن َيمَّ ِمُمشِْفِقيَن
 ا َما َعِملُواَها َوَوَجُدوـَٰأْحَصۤ اةً ِإلََّرلَا كَِبيَوةً َرَصِغي ُرلَا ُيغَاِد
 اِئكَِة اْسُجُدوـَٰۤوِإذْ قُلْنَا ِللَْملَ} 49{اً بَُّك َأَحدَرلَا َيظِْلُم َواً رَحاِض

 بِِّهَرِليَس كَاَن ِمَن الِْجنِّ فَفََسقَ َعْن َأْمِر ْبِإۤ اِإلَّا ۤوِلآَدَم فََسَجُد
 ء ِمن ُدوِني َوُهْم لَكُْمۤ اَأفَتَتَِّخذُونَُه َوذُرِّيَّتَُه َأْوِلَي

 ِتوَٰـٰسََّملتُُّهْم خَلْقَ ادَأشَْهۤ اَم} 50{ِلِميَن َبَدالً ـٰظَّلَعُدوŌ ِبْئَس ِل
 تُ ُمتَِّخذَ الُْمِضلِّيَن َعُضداًنفُِسِهْم َوَما كُنِض َولَا خَلْقَ َأْرلَْأاَو
  الَِّذيَن َزَعْمتُْم فََدَعْوُهْمَىِءۤ اكََر شُاوُل نَاُدوَوَيْوَم َيقُ} 51{

 ِرُموَنْج الُْماَءَرَو} 52{ْوِبقاً مَّ لَُهْم َوَجَعلْنَا َبْينَُهم افَلَْم َيْستَِجيُبو
 }53{ َعنَْها َمْصِرفاً اَواِقُعوَها َولَْم َيِجُدومُُّهم نََّأا ۤونُّ فَظََرانَّلا
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 كَاَنَو كُلِّ َمثٍَل ناِس ِمنَّلِن ِلاءْرذَا الْقُـٰا ِفي َهفْنَرَّ َصْدَولَقَ
 اۤوْؤِمنُُي ناَس َأنَّلَوَما َمنََع ا} 54{ شَْيٍء َجَدالً َرُن َأكْثَـَٰسنالِْإ

 ةُنَّ تَْأِتَيُهْم ُسنَأۤ ابَُّهْم ِإلََّر اوُر َوَيْستَغِْفءُهُم الُْهَدٰىۤ اِإذْ َج
 َسِليَنْرِسُل الُْمْرَوَما نُ} 55{ُم الَْعذَاُب قُُبالً الَْأوَِّليَن َأْو َيْأِتَيُه

 ِطِلـٰلَْبا ِباوُرِدُل الَِّذيَن كَفَـِٰذِريَن َوُيَجنَبشِِّريَن َوُمِإلَّا ُم
 َوَمْن} 56{ ُهُزواً اوُرِذنُأۤ اِتي َوَمـَٰياء اۤوتَّخَذُا ِبِه الَْحقَّ َواِحُضوْدِلُي

 َض َعنَْها َونَِسَي َما قَدََّمتْ َيَداُهَربِِّه فََأْعَر ِتـٰ ِبآَيَر ذُكِّمَّنَأظْلَُم ِم
 اًرقْذَاِنِهْم َواء ۤىفْقَُهوُه َوِفَي نةً َأنَّ قُلُوِبِهْم َأِكا َجَعلْنَا َعلَٰىنَِّإ
 بَُّكَرَو} 57{ ِإذاً َأَبداً ا َيْهتَُدون فَلَُعُهْم ِإلَى الُْهَدٰىْد تَنِإَو

  لََعجََّل لَُهُما ِبَما كََسُبومْو ُيَؤاِخذُُهْحَمِة لَرَّل ذُو اُرالْغَفُو
 }58{ ُدوِنِه َمْوِئالً نِجُدوا ِمَي نْوِعٌد لَّمَّالَْعذَاَب َبل لَُّهم 

  َوَجَعلْنَا ِلَمْهِلِكِهماا ظَلَُمومَُّهْم لَـٰ َأْهلَكْنَىَٰۤرَوِتلَْك الْقُ
 ىُٰۤح َحتََّرْبَأۤ اُه لَـٰ ِلفَتََوِإذْ قَاَل ُموَسٰى} 59{ْوِعداً مَّ
 ا َبلَغَامَّفَلَ} 60{ْيِن َأْو َأْمِضَي ُحقُباً َرَمَع الَْبْحْجلƶَُ َمْبَأ

 }61{باً َرتَّخَذَ َسِبيلَُه ِفي الَْبْحِر َساَمَع َبْيِنِهَما نَِسَيا ُحوتَُهَما فَْجَم
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  َسفَِرنَان ِم لَِقينَاْدنَا لَقَءۤ اِتنَا غََداَءُه ـٰا َجاَوَزا قَاَل ِلفَتَمَّفَلَ
 ي نَِسيتُنِِّة فَِإَرصَّخْلِإلَى اۤ اْيتَ ِإذْ َأَوْينََءَرقَاَل َأ} 62{ذَا نََصباً ـَٰه

 تَّخَذَ َسِبيلَُهاُه َوَرُن َأْن َأذْكُـٰشَّْيطَلِنيُه ِإلَّا اـَٰسنَأۤ االُْحوتَ َوَم
  آثَاِرِهَماىٰۤتَدَّا َعلَْراƶِ فَْبا نَنَِّلَك َما كُٰ قَاَل ذَ} 63{ِفي الَْبْحِر َعَجباً 

 ْنمِّْحَمةً َرُه ـٰتَْينَاء اْن ِعَباِدنَمِّداً ْبفََوَجَدا َع} 64{قََصصاً 
  َهْل َأتَِّبُعَكقَاَل لَُه ُموَسٰى} 65{ا ِعلْماً نَّ لَُّدنُه ِمـِٰدنَا َوَعلَّْمنَنِع
  تَْستَِطيَعنَك لَنَّقَاَل ِإ} 66{شْداً ُرا ُعلِّْمتَ مَّ تَُعلَِّمِن ِمن َأىَٰۤعلَ

 قَاَل} 68{اً رْب ِبِه خُطْ َما لَْم تُِح َعلَٰىُرَوكَْيفَ تَْصِب} 67{اً رْبَمِعَي َص
 قَاَل} 69{اً رَأْعِصي لََك َأْمۤ الََواً رء اللَُّه َصاِبۤ ا شَن ِإۤىَستَِجُدِن

 اًر ِمنُْه ِذكْ ُأْحِدثَ لََكىٰۤ شَْيٍء َحتَّنفَِإِن اتََّبْعتَِني فَلَا تَْسَألِْني َع
 تََهاقَْرقََها قَاَل َأخََرسَِّفينَِة خَلِكَبا ِفي اَر ِإذَا ىٰۤطَلَقَا َحتَّنافَ} 70{

 َكنَّقَاَل َألَْم َأقُْل ِإ} 71{اً ر ِجْئتَ شَْيئاً ِإْمْدِلتُغِْرقَ َأْهلََها لَقَ
 يتُ َولَاقَاَل لَا تَُؤاِخذِْني ِبَما نَِس} 72{اً رْب تَْستَِطيَع َمِعَي َصنلَ
 ماً فَقَتَلَُهـٰ ِإذَا لَِقَيا غُلَىٰۤلَقَا َحتَّطَنافَ}73{اًرِني ِمْن َأْمِري ُعْسقِْهْرتُ

 }74{اً ركْنُّ ِجْئتَ شَْيئاً ْدِبغَْيِر نَفٍْس لَّقَ‛قَاَل َأقَتَلْتَ نَفْساً َزِكيَّةً
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 نقَاَل ِإ} 75 {اًرْب َصى تَْستَِطيَع َمِعنَك لَنَّقَاَل َألَْم َأقُل لََّك ِإ
 اًر ُعذْىنِّ لَُّدن َبلَغْتَ ِمْد قَىِنْبِحـٰ َبْعَدَها فَلَا تَُص‛ شَْيٍءنَسَألْتَُك َع

 اَأْهلََها فََأَبْوۤ اَعَمطَْيٍة اْستَْرَأْهَل قَۤا َأتََيۤ ا ِإذَىٰۤطَلَقَا َحتَّنافَ} 76{
 قَضَّ فََأقَاَمُهَين ْنِريُد َأُياً رَضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها ِجَداُي نَأ

 ىاقُ َبْيِنَرذَا ِفـٰقَاَل َه} 77{اً رْجقَاَل لَْو ِشْئتَ لَاتَّخَذْتَ َعلَْيِه َأ
 امََّأ} 78{اً رْبَوَبْيِنَك َسُأنَبُِّئَك ِبتَْأِويِل َما لَْم تَْستَِطع عَّلَْيِه َص

 تُّ َأْن َأِعيَبَهادَرِكيَن َيْعَملُوَن ِفي الَْبْحِر فََأـٰسَِّفينَةُ فَكَانَتْ ِلَمَسلا
 ُمـٰا الْغُلَمََّوَأ} 79{ْأخُذُ كُلَّ َسِفينٍَة غَْصباً َيِلٌك مَُّهم ءاَرَوكَاَن َو

 اًركُفَْوناً ـْٰرِهقَُهَما طُغَْيُي نَأۤ افَكَاَن َأَبَواُه ُمْؤِمنَْيِن فَخَِشينَ
 ْحماًُرَب َرقَْأَوةً ٰوكَنُْه َزمِّاً ربُُّهَما خَْيَرِدلَُهَما ْبُيَأن ۤ انَْدَرفََأ} 80{

 َمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي الَْمِدينَِةـٰ فَكَاَن ِلغُلَُرا الِْجَدامََّوَأ} 81{
 ۤ الُغَْبَي ْنبَُّك َأَراَد َرِلحاً فََأـٰ لَُّهَما َوكَاَن َأُبوُهَما َصٌزنَوكَاَن تَْحتَُه كَ

 بَِّك َوَما فََعلْتُُه رَّنمِّْحَمةً َرَزُهَما نَأشُدَُّهَما َوَيْستَخِْرَجا كَ
 َوَيْسَألُونََك} 82{اً رْبِلَك تَْأِويُل َما لَْم تَْسِطع عَّلَْيِه َصٰ َعْن َأْمِري ذَ
 }83{اً رنُْه ِذكْمِّ َعلَْيكُم انَْيِن قُْل َسَأتْلُوْر ِذي الْقَنَع
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 فََأتَْبَع َسَبباً} 84{باً كُلِّ شَْيٍء َسَبنُه ِمـٰتَْينَءاِض َوْرا لَُه ِفي الَْأنَّا َمكَّنَِّإ

 ُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍةُرشَّْمِس َوَجَدَها تَغْل ِإذَا َبلƶََ َمغِْرَب اىَٰۤحتَّ} 85{
  تَتَِّخذَنَأۤ امَّ تَُعذَِّب َوِإنَأۤ امَّنَْيِن ِإْر الْقَذَاـَٰيَدَها قَْوماً قُلْنَا نَوَجَد ِعَو

 بِِّهَر دُّ ِإلَٰىَر ُيمََّم فََسْوفَ نَُعذُِّبُه ثُ ظَلَنا َممَّقَاَل َأ} 86{ِفيِهْم ُحْسناً 
 ءۤ ا فَلَُه َجَزِلحاًـَٰصا َمْن آَمَن َوَعِمَل مََّوَأ} 87{اً ركْنُّفَُيَعذُِّبُه َعذَاباً 

 ىَٰۤحتَّ} 89{ َأتَْبَع َسَبباً مَّثُ}88{اًر َوَسنَقُوُل لَُه ِمْن َأْمِرنَا ُيْسالُْحْسنَٰى
 مِّنَعل لَُّهم ْج قَْوٍم لَّْم نَلُُع َعلَٰىطْشَّْمِس َوَجَدَها تَلَع اِلطِْإذَا َبلƶََ َم
  َأتَْبَعمَّثُ} 91{اً رْبنَا ِبَما لََدْيِه خُطْ َأَحْدِلَك َوقَٰ كَذَ} 90{اً رُدوِنَها ِستْ
  ُدوِنِهَما قَْوماًنسَّدَّْيِن َوَجَد ِمل ِإذَا َبلƶََ َبْيَن اىَٰۤحتَّ} 92{َسَبباً 

  َيْأُجوَج َوَمْأُجوَجنَّنَْيِن ِإْر الْقَذَاـَٰي اقَالُو}93{وَن قَْوالًَيكَاُدوَن َيفْقَُهلَّا 
 َعَل َبْينَنَا َوَبْينَُهْمْج َأن تَىٰۤجاً َعلَْرَعُل لََك خَْجِض فََهْل نَْرُمفِْسُدوَن ِفي الَْأ

 َعْل َبْينَكُْمْج ِبقُوٍَّة َأ فََأِعينُوِنيٌربِّي خَْيَري ِفيِه نِّقَاَل َما َمكَّ} 94{َسّداً 
 صََّدفَْيِنل َبْيَن ا ِإذَا َساَوٰىىٰۤ الَْحِديِد َحتََّرآتُوِني ُزَب} 95{ْدماً َرَوَبْينَُهْم 
 اًرطْ ُأفِْرƵْ َعلَْيِه ِقىٰۤتُوِناءاً قَاَل ر ِإذَا َجَعلَُه نَاىٰۤ َحتَّافُخُونقَاَل ا

 }97{باً قْ لَُه نَاُعوـَٰوَما اْستَطَوُه ُرظَْهَي ن َأاۤوُعـٰفََما اْسطَ} 96{
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  الصور
  

  .مثال لمواقع أحكام التجويد ) :١(صورة رقم   •
 .آيفية االستخدام) : ٢(صورة رقم   •
  .شكل عام يوضح مخارج الحروف ) :٣(صورة رقم   •

  
----------------------------------------------------------------------------  

  
  ادرالمص
  

 .تعلم تجويد القرآن للشيخ  ياسر حمزةحسان فى رسالة اإل •
 ملخص عمدة البيان في تجويد( و القراء السبع تفصيل رواية حفص عن عاصم •

 .)نآالقر
 .)مذآرة في التجويد(من آتاب  أحكام االستعاذة والبسملة •
 .)من مساهمات القراء( أوائل السورفيالحروف المقطعة  •
 التدقيقاالستعانة بب يد مواضع التجويد و تلوينهاالمجود تم تحدالمصحف  •

  .مصحف التجويد من مطبوعات دار المعرفة بدمشقمن 
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  مةـاتـخ
 مجموعة من الكتب التى يحتاجها كل عبارة عن )كتاب مهم فى بيت كل مسلم( سلسلة

جموعة معلى امور دينة  بسهولة و يسر من خالل يتعرف  عن طريقها . مسلم فى بيته
 .مجاالت شتى تهم عقيدة كل مسلممن الكتب تتناول 

  

  
א}١٤{א

`  
 
א א ....א

א...א  
א...א

א... א

  
 أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى آتابك أو علمته أحدا من خلقك اللهم انى

نا و جالء همومنا و أحزاننا أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرّان ربيع قلوب
  اللهم ارزقنا تالوته ّاناء الليل و أطراف النهار على الوجة الذى يرضيك عنا... 
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 مـــــدة حـــفظ القـــرآن الكــريم
ــــــــه الرحمـــن الرحيـــــمبـســم اللــ  

  لآلياتا على قدرة الحفظ اليومي برنامج احتساب مدة حفظ القرآن الكريم اعتماد
تحفظ القرآن آله في ) آيه واحدة فقط(إذا حفظت من القران الكريم في اليوم 

  أيام٩ اشهر وسبعة سنة و١٧مدة 
 

   يوما١٨ اشهر و٩ سنوات و٨ آية تحفظه في ٢وإذا حفظت في اليوم 
   يوما١٣ اشهر و١٠ سنوات و٥ آيات تحفظ القرآن  في ٣وإذا حفظت في اليوم 

   يوما٢٤ اشهر و٤ سنوات و٤ آيات تحفظ القرآن  في ٤في اليوم وإذا حفظت 
   أيام٧ اشهر و٦ سنوات و٣ آيات تحفظ القرآن  في ٥وإذا حفظت في اليوم 
   أيام٤ اشهر و١١ سنتين  و٢ آيات تحفظ القرآن  في ٦وإذا حفظت في اليوم 

   أيام٣ر و اشه٦ سنتين و٢ آيات تحفظ القرآن  في ٧وإذا حفظت في اليوم 
   يوما١٢ اشهر و٢ سنتين و٢ آيات تحفظ القرآن  في ٨وإذا حفظت في اليوم 
   يوما١٢ اشهر و١١ سنة و١ آيات تحفظ القرآن  في ٩وإذا حفظت في اليوم 

   أيام٣ اشهر و٩ سنة و١ آيات تحفظ القرآن  في ١٠وإذا حفظت في اليوم 
   أيام٦ اشهر و٧ سنة و١ن  في  آية تحفظ القرآ١١وإذا حفظت في اليوم 
   يوما١٥ اشهر و٥ سنة و١ آية تحفظ القرآن  في ١٢وإذا حفظت في اليوم 

   أيام٦ اشهر و٤ سنة و١ آية تحفظ القرآن  في ١٣وإذا حفظت في اليوم 
   اشهر فقط٣ سنه و١ آية تحفظ القرآن  في ١٤وإذا حفظت في اليوم 

   يوما١ اشهر و٢ سنة و١حفظ القرآن  في  آية ت١٥وإذا حفظت في اليوم 
   أيام٦ شهر و١سنة و ١ آية تحفظ القرآن  في ١٦وإذا حفظت في اليوم 

   أيام١٠ سنة و١ آية تحفظ القرآن  في ١٧وإذا حفظت في اليوم 
   يوما١٩ شهر و١١ آية تحفظ القرآن  في ١٨وإذا حفظت في اليوم 

   يوما١ شهر و١١ظ القرآن  في  آية تحف١٩وإذا حفظت في اليوم 
   يوما١٦ اشهر و ١٠ آية تحفظ القرآن  في ٢٠وإذا حفظت في اليوم 

  
  يوما١٢ اشهر و٨ سنة و١  في .....ي اليوم ا وجه  تحفظ القرآنوإذا حفظت ف

  أيام  فقط٦ اشهر و١٠في ......   وجه  تحفظ القرآن٢وإذا حفظت في اليوم 
 

ف تنطقه عند قراءة القران الكريم بحسنة وتكتب ال تنسى ان آل حر
 حرفا ١٩٠مثال ) بسم اهللا الرحمن الرحيم( ففي!..عشر حسنات

فكيف .. حسنة١٩٠فقط عند التسمية !.. حسنة١٩٠تحتسب 
والتكرار التلقائي مع الحفظ وبعد الحفظ؟، باآليات  
 إلى حسنة واحدة   يوم الحساب قد ال تحتاج إالنالن بعض الموازي.. حقا فرصة العمر

 لتترجح آفة حسناتها على آفة سيئاتها
  !.فيفتح الطريق بفضل اهللا ورحمته إلى الجنة

 

ى  امج لراغب برن
ران  م الق تعل
أن  ريم ب الك
ان  ه بإتق يحفظ
. مع فهم معانيه  

أو ،ويكون الحفظ بعد صالة الفجر.يحفظ يوميا خمسة أسطر وبمعدل ستة أيام أسبوعيا
ويكرر ما حفظ في الصلوات وفى آل . عند آل صالة عدا المغرببين اآلذان واإلقامة

وآال ،مع قراءة تفسيرها من تفسير السعدي أو نفحة العبير من زبدة التفسير.حين
فهم معاني القران الكريم وتدبره مقدم على ". التفسيرين طبعا طبعة مناسبة للجيب

".حفظه بدون فهم  
".هخيرآم من تعلم القرآن وعلم"وفى الصحيح   

 

رزقنا اهللا جميعا عونه وتوفيقه والصدق واإلخالص والقبول . ال حرمنا اهللا الطريق اآلمن إليها
اللهم آمين... وحسن العاقبة،  

 

  منقول من مشارآات من االنترنت: المصدر 
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  و ارسلها على بريدنا االلكترونىبياناتالاستمارة اآمل 

  سال مساهماتكو ايضا يمكنك ار ليصلك نسخة عند التجديد
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