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املعلمة إعداد 
لبنى عبد الكريم 

املدرسةمديرة القسم                                        املوجهة الفنية                                        رئيسة 
آمال القالفالحربي                                        جوهرة املطيري                بدرية 



آلياتلاالستماع 

الدرس الثامن
من سورة المجادلة ( 4-1)  اآليات من 

شرح احكام الظهار

ما ترشد إليه اآليات

سبب النزول

حكم الظهار 
في اإلسالم

2

4

1

3



سبب النزول 
 ( أوس بن الصامت ) امرأة ( خولة بنت ثعلبة ) روي أن 

ً
اقعتها يوما أراد زوجها مو

ا وقالت ي–صلى هللا عليه وسلم –فأبت ، فغضب وظاهر منها ، فأتت رسول هللا 
 ظاهر مني  اي قال لها في غضب : رسول هللا 

ً
، وكان أنت علي كظهر أمي : أن أوسأ

الظهار يومئذ طالقا ، وكانت خولة بنت ثعلبة امراة ذات أطفال صغار وتقدم بها 
تشكو إليه ما قال –صلى هللا عليه وسلم –وبزوجها السن فجاءت لرسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وتحاوره في شأنها  وشأن –زوجها  وما زالت تراجع الرسول 
.زوجها حتى نزلت هذه اآليات الربع من فاتحة سورة املجادلة 

1



هذا القول كذب وزور ومنكر من -2
القول وقائله آثم فليتب إلى الله 

ويستغفره 

الظهار هو قول الرجل المرأته -1
أنت علي كظهر أمي

كفارة الظهار -3

شرح أحكام الظهار 2

 نصيام شهرين متتابعيعتاق رقبة مؤمنة
 
إطعام ستين مسكينا



https://www.youtube.com/

watch?v=hNGAWgOWhyo

Insert your multimedia content here

افتح هنا 

(4-1)اآليات من سورة املجادلة   3

https://www.youtube.com/watch?v=hNGAWgOWhyo


بيان حكم المظاهر 
وكفارته 

ما  ترشد إليه اآليات الكريمة 

يج إجابة الله ألوليائه بتفر
كروبهم وقضاء حوائجهم 

حرمة الظهار باعتباره منكرًاوكذبا 
وزورًا فيجب التوبة منه 

2 13

6 5 4

لو جامع المظاهر قبل إخراج 
الكفارة أثم فليستغفر ربه

وجوب طاعة الله 
ورسوله

العذاب األليم لمن يخالف
أوامر الله تعالى 

4



االستماع لآليات

الدرس التاسع
من سورة المجادلة ( 7-5) اآليات من 

المعنى اإلجمالي 
لآليات 

ما ترشد إليه اآليات

التمهيد

الوعيد الشديد لمن 
يخالف أمر الله 

ورسوله 

2

4

1

3



التمهيد
سلم في آيات النص الكريم بشرى سارة لرسول هللا صلى هللا عليه و 

بإعالمه بهزيمة قريش التي تحزب األحزاب لحربه في غزوة الخندق

1



المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة 
اقفين عند حدوده واملحافظين عليها ، ذكر املحاد ين ملا ذكر هللا املؤمنين الو

أي يعادونهما ويشاقونهما : املخالفين هلل ورسوله قال أبو السعود 
هنا دون املعادة واملشاقة بمناسبة ذكر حدود هللا املحادة وقد ذكرت 

فكان بينهما من حسن املوقع 
ملاذا يجب ان يكون التناجي عدد فردي ثالثة أو خمسة أو سبعة ؟

 فيه
ً
  للخالف قاضيا

ً
 مرجحا

ً
ليكون الواحد عدال

إذا اختلف اثنان ال بد من واحد يرجح جانب الخالف 

2



Insert your multimedia content here

افتح هنا 

(7–5)  اآليات من سورة املجادلة  3

https://www.youtube.com/watc

h?v=4KdWmcIAYcU&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=4KdWmcIAYcU&t=13s


علم الله تعالى محيط 
بكل شيء 

ما  ترشد إليه اآليات الكريمة 

من خالف أمر الله ورسوله 
استحق العقاب في الدنيا 

واآلخرة 

وعيد الله تعالى الشديد بالذل 
والهوان لكل من يحاد الله ورسوله 

2 13

6 5 4

التناجي يكون في الخير 
وأن يكون عدد المتناجين 

7-5–3فرديًا 

يبعث الله الناس يوم 
القيامة ، ويخبرهم بما عملوا

من خير أو شر 

في اآليات بشارة للرسول 
بهزيمة قريش

4



االستماع لآليات

الدرس العاشر
من سورة المجادلة ( 10-8)اآليات من 

المعنى اإلجمالي 
لآليات 

ما ترشد إليه اآليات

التمهيد

حرمة التناجي بغير 
البر والتقوى

2

4

1

3



التمهيد
يهود املدينة واملنافقين نزلت اآليات في 

 على مرأى من املؤمنين ، : إذ كانوا يتناجون أي 
ً
يتحدثون سرا

 قد عزم على غزوهم ، أو سرية 
ً
والوقت حرب فيوهمون املؤمنين أن عدوا

.هزمت أو أن مؤامرة تحاك ضدهم 
فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

1



المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة 
: قال أبو حيان 

بدأ باإلثم لعمومه ، ثم بالعدوان لعظمته في النفوس إذ هي ظالمات العباد ثم 
ترقى إلى ما هو أعظم وهي معصية الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ومن خبث اليهود وحقدهم على الرسول كانوا إذا دخلوا على رسول هللا  صلى هللا 
السام عليكم : عليه وسلم  وأصحابه قالوا 

وعليكم: وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يرد عليهم  فيقول 

2



الجواب

سؤال وجواب

االستفهام للتعجب -1 ما نوع االستفهام -1
"ألم تر " في قوله تعالى 

السؤال

ثم يعودون " في قوله تعالى -2
" لما نهوا عنه 

جاءت بصيغة مضارع ؟ 

للداللة على تكرار عودهم -2
وتجدده 



Insert your multimedia content here

افتح هنا 

(10-8) املجادلة  اآليات من سورة  3

https://www.youtube.com/watc

h?v=rt2wvtSqy0I

https://www.youtube.com/watch?v=rt2wvtSqy0I


التناجي بالبر والتقوى من 
االمور المباحة في اإلسالم 

ما  ترشد إليه اآليات الكريمة 

بيان مكر اليهود والنصارى 
والمنافقين وكيدهم للمؤمنين 

في كل زمان ومكان

نهى الله المؤمنين عن التناجي 
باإلثم والعدوان ومعصية الرسول 

2 13

6 5 4

تحية اإلسالم بين 
المسلمين هي 

السالم عليكم ورحمة الله 
وبركاته 

 بأس في رد السالم على ال
السالم عليكم : من يقول 

حتى ولو كان من أهل 
الكتاب 

ترك األوهام والخرافات يزيد 
من قوة اإليمان ، ويرفع من 

شأن المؤمنين 

4



االستماع لآليات

الدرس الحادي عشر 
من سورة المجادلة ( 13-11) اآليات من 

سبب النزول 

ما ترشد إليه اآليات

التمهيد

فضيلتا اإليمان 
والعلم

2

4

1

3



التمهيد

ر ، ملا نهى هللا  تعالى  عبادة املؤمنين عن كل ما يؤدي إلى التباغض والتناف
 لزيادة املحبة واملودة ومنها 

ً
: أمرهم بما يكون سببا

التوسع في املجلس
بأن يفسح بعضهم لبعض بنفس راضية سواء كان مجلس الرسول صلى هللا

.عليه وسلم أو غيره من املجالس  

1



12سبب نزول اآلية رقم 
: قال هللا تعالى 

(يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة )

أراد ف, ذاك أن املسلمين أكثروا املسائل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى شقوا عليه  
..فلما قال ذلك صبر  كثير من الناس وكفوا عن املسألة ,  هللا أن يخفف عن نبيه  

مقدار الصدقة 
ما –صلى هللا عليه وسلم–روى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال ملا نزلت اآلية قال لي النبي 

فكم ؟ : ال يطيقونه   قال : فنصف دينار قلت : ال يطيقونه ، قال : ترى دينارا قلت 
إنك لزهيد:   قال ,  شعيرة : قلت 

2



الجواب

سؤال وجواب

النداء للمؤمنين-1 لمن النداء في اآليات الكريمة -1

السؤال

:ما معنى قوله تعالى -2
"  فانشزوا  "  

أي قوموا إلى الخير -2
والصالة 



Insert your multimedia content here

افتح هنا 

(13-11) املجادلة  اآليات من سورة  3

https://www.youtube.com/watc

h?v=m4qyFyb-eF0

https://www.youtube.com/watch?v=m4qyFyb-eF0


بيان فضل العلماء العاملين

ما  ترشد إليه اآليات الكريمة 

الحث على التوسع في 
مجالس الذكر 

الحث على االستزادة 
من اإليمان وطلب العلم

2 13

6 5 4

التأدب في حضرة المعلم 
وعدم رفع الصوت 

الحرص على إقامة الصالة 
وإيتاء الزكاة  

طاعة الله ورسوله 
في أداء الواجبات 

4



االستماع لآليات

الدرس الثاني عشر 
من سورة المجادلة ( 19-14) اآليات من 

سبب النزول 

ما ترشد إليه اآليات

التمهيد

حرمة الحلف على 
الكذب

2

4

1

3



التمهيد
 
ً
 أشده ، في تلك األيام التي نزلت فيها هذه السورة كان النفاق في املدينة بالغا

وكذلك كان اليهود كثيرين ومحزبين

1

:ما نوع االستفهام في قوله تعالى  
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى 

(تعجب ) نوع االستفهام 



14سبب نزول اآلية رقم 
:قال السدي ومقاتل 
ي صلى كان أحدهما يجالس النب, نزلت في عبد هللا بن أبي وعبد هللا بن نبتل املنافقين  

لم  في فبينا رسول هللا صلى هللا عليع وس, هللا عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود  
: حجرة من حجرة  إذ قال 

" يدخل عليكم اآلن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان " 

عالم تشتمني أنت: " فدخل عبد هللا بن نبتل وكان أزرق فقال عليه الصالة والسالم  
: فقال له النبي  صلى هللا عليه وسلم  , وأصحابك ؟   فحلف باهلل ما فعل ذلك 

.. فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا باهلل ما سبوه "   فعلت " 
"فنزلت هذه اآلية  

2



Insert your multimedia content here

افتح هنا 

(19–14)  اآليات من سورة املجادلة     3

https://www.youtube.com/watc

h?v=PnxpoaLFRyc

https://www.youtube.com/watch?v=PnxpoaLFRyc


تحريم الحلف على الكذب 
(اليمين الغموس ) وهي 

ما  ترشد إليه اآليات الكريمة 

التحذير من النفاق وأهلهحرمة مواالة اليهود ونصرتهم

2 13

6 5 4

المنافقون أشد خطرًا على 
اإلسالم والمسلمين من 

الكفار

ترك ذكر الله من عالمات 
استحواذ الشيطان على 

اإلنسان

حزب الشيطان هم 
الخاسرون في الدينا 

واآلخرة 

4



االستماع لآليات

الدرس الثالث عشر 
من سورة المجادلة ( 22-20) اآليات من 

سبب النزول 

ما ترشد إليه اآليات

التمهيد

قضاء الله تعالى 
بنصرة رسله

2

4

1

3



التمهيد
 إياهم إلى أقو 

 
 للمؤمنين مرشدا

 
م في هذه اآليات هللا تعالى  موضحا

الطرق بأن الذين يخالفون أمر هللا ورسوله أولئك من جملة األذالء 
املغلوبين املهانين في الدينا وآلخرة 

1



21سبب نزول اآلية رقم 

"كتب هللا ألغلبن :  " في قوله تعالى 

: قال املؤمنون : جاء في أيسر التفاسير عن مقاتل قال 
(لئن فتح هللا لنا مكة والطائف وخيبر وما حولهن ، رجونا أن يظهرنا هللا على فارس والروم  ) 

؟ يها أتظنون أن الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عل: ) فقال عبد هللا بن أبي بن سلول 
 من أن تظنوا فيهم ذلك 

ً
 وأشد بطشا

ً
( .وهللا إنهم ألكثر عددا

فأنزل هللا تعالى اآلية 

2



22سبب نزول اآلية رقم 
 يؤمنون باهلل واليوم اآلخر  :   " في قوله تعالى 

ً
"ال تجد قوما

لده روي في سبب نزول هذه اآليه أنها نزلت في عبد هللا بن عبدهللا بن أبي بن سلول فقد جاء لوا
بفضلة ماء من شراب رسول هللا صلى هللا عايه وسلم  لعل هللا يطهر قلبه من النفاق

(فهال جئتني ببول أمك ألنه أطهر منها  :  ) فسأله ، ما هذا ؟ فاخبره ، فقال 
.فلم يأذن له , فغضب وجاء يستأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  في قتله 

م وقيل نزلت في أبي بكر الصديق ملا ضرب والده بشدة ملا سب رسول هللا صلى هللا عليه وسل

2



22سبب نزول اآلية رقم  

 يؤمنون باهلل واليوم :  " في قوله تعالى  
ً
"ال تجد قوما

قيل نزلت في أبي عبيدة  قتل أباه الجراح يوم بدرو
في الصديق هم بقتل ابنه عبد الرحمنأبناءهموقيل في قوله تعالى 

في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير إخوانهموقيل في قوله تعالى 
يبة في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشعشيرتهم وقيل في قوله تعالى 

والوليد بن عتبة يوم بدر 

2



Insert your multimedia content here

افتح هنا 

(22-20) اآليات من سورة املجادلة   3

https://www.youtube.com/watc

h?v=0OjZ_rZ6j7Q

https://www.youtube.com/watch?v=0OjZ_rZ6j7Q


تحريم مناصرة ومحبة
الكافر ولو كان أقرب قريب

ما  ترشد إليه اآليات الكريمة 

الذل والصغار لمن خالف الله 
ورسوله

النصر والتأييد والعزة 
لرسل الله وللمؤمنين

2 13

6 5 4

في اآليات بشارة للمؤمنين 
مالعاملين برضوان الله عليه

المسلم يحرص على رضا 
الله ورسوله

حزب الله هم الفائزون 
بالنجاة من النار 

4



االستماع لآليات

الدرس الرابع عشر 
من سورة آل عمران ( 140-133) اآليات من 

المعنى اإلجمالي

ما ترشد إليه اآليات

التمهيد

المبادرة إلى فعل 
الخيرات

2

4

1

3



التمهيد
:روى أن النبي  صلى هللا عليه وسلم 

فأين النار ؟ ..  ما دامت الجنة عرضها السموات واألرض : سئل ) 

 
 
سبحان هللا ، فأين الليل إذا جاء النهار ؟:   فأجاب قائال

حيث شاء هللا تعالى :  قال 

1



المعنى اإلجمالي

في هذه اآليات  بيان للمؤمنين بأن ال يضعفوا عن قتال أعدءهم 
" غزوة أحد " وال يحزنوا ملا أصابكم  في   

وأنتم الغالبون والعاقبة لكم إن كنتم مصدقين باهلل ورسوله 

"وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين "

2



Insert your multimedia content here

افتح هنا 

(140-133) اآليات من سورة آل عمران   3

https://www.youtube.com/watc

h?v=k719qRsOigg

https://www.youtube.com/watch?v=k719qRsOigg


يلفضيلة اإلنفاق ولو بالقل

ما  ترشد إليه اآليات الكريمة 

تعجيل التوبة وعدم التسويف 
فيها

بيان سعة الجنة وخلقها 
وجاهزيتها للمؤمنين

2 13

6 5 4

محبة الله لمن يملك نفسه
عند الغيظ

المستغفر من الذنب كمن
ال ذنب له

األيام دول وعلى المؤمن 
أن يقابلها بالشكر والصبر

4



حمد    
ب
م 

عال لهالت  ى  ت 



أحكام التالوة



العشرون الدرس 

وطةواملربتاء التأنيث املفتوحة

ن الكريم آفي القر 



تاء هاء التأنيث هي

من بنية االسم المفرد

:مثل 

(ةنعم(   )ةرحم)  



( ة  رحم)  

( تُـنرحم)  



ن تكتب       أواألصل فيها 

بالتاء المربوطة

:مثل 

(ةـ(   ) ة)  



يقف القارئ على

هاء التأنيث المربوطة

ءبالها

:مثل 

(ه(   )ـ ه)



يقف القارئ على

فتوحةهاء التأنيث الم

تاءبال

(ت)  



جميع الكلمات التى وردت فيها التاء املفتوحة
بالتاءاملفتوحة يوقف عليها 

(كلمة 13) من غير خالف

تَكِلمََ تقُرَ  تنِْعمََ تَََشَجرََ تَََرْحمََ

1



بالتاء املفتوحة ردت التاء املفتوحة يوقف عليها و كلمات  

(كلمات  6) عند حفص 

تَِأَبََي تَهْيَها
تَََوال

ِحينََ
تَِاَمْرضََ تََذَا تََـل َلاَُ

2



بالتاء املفتوحة الكلمات املكتوبة 
(كلمات 7)  فراد والجمع املختلف في قراءاتها  بين اإل و 

ت  بَ ـَغيَ  ت  ثََمرَ  ـتبَي ن   فَـتاْلغُرُ  َءايَـت مَ  ت  لَ ـج 
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الحادي والعشرون الدرس 

الحذف واإلثبات



إثبات الحرف 
 
ً
نطقا

عدم إثبات ذات 
 
ً
الحرف نطقا

 
ً
مع ثبوته رسما

:اإلثبات  :الحذف



من خصائص الرسم العثماني الواجب اتباعه

القارئ مطالب بإتباع الرسم في قراءته ليقف على

 باإلثبات
ً
 بالحذفما ثبت رسما

ً
، وما حذف رسما

 إال ما استثني 
ً
.بسبب الروايةألن الوقف تابع للرسم غالبا



األلف

الياء

الواو

اتالحذف واإلثب
أحرفيكون في         



 
ً
ثابتة رسما

 
ً
محذوفة رسما

حروف املد



في الوصل

في الوقف

حروف املد

ِ    ُ   َ



 
ً
حرف األلف: أوال

ف
ألل

  ا
ف
حر



 
ً
األلــــــف: أوال

الوصلحذفت في ألفكل 
للتخلص من التقاء الساكنين 

 
ّ
فإنها ثابتة رسما

 
ً
:مثل ووقفا



 
ً
 : أوال

ً
 ووقفا

ً
تثبت األلف رسما

 في الكلمات اآلتية 
ً
: و تحذف  وصال

:تعالىهللاقال
 
 
ن
ْ
ل
ُ
ا ِمنا﴿ ق  اْحِمْل ِفيه 

ُ
ْيِن ك ْوج 

 
ّلٍّ ز

ْيِن ﴾
 
ن
ْ
اث

: تعالىهللا قال
 
 
ن
 
أ  ا﴿و 

 
اْست

 
ك  ف

ُ
ْرت
 
ت
ْ
ىاخ ا ُيوح 

 
﴾ِمْع مِل

 ﴿ 
 
ن
 
ِني أ

َّ
 اِإن

 
 ِإل

 
ُ ال اْعبُ َّللاَّ

 
ا ف

 
ن
 
 أ

َّ
 ِإال

 
ْدِني ه

ِري 
ْ
 ِلِذك

 
ة

 
ال ِقِم الصَّ

 
أ ﴾ و 



 فاأللف
ً
في هذه األمثلة تحذف نطقا
عند الوصل لسكون ما بعدها

في رسم املصحفةلكنها ثابت
عند الوقف عليهاثابتة و 

(ال، وقاا، قلنا، أناأنو ) : فيقول 



 
ً
 :ثانيا

ً
 ووقفا

ً
:هناك ثالث مواضع تحذف فيها األلف رسما
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﴾س اِحرَُالهََأَي َيَا﴿:قال تعالى

﴾ِمنُونََاْلُمؤَْهََ﴿أَي َ:قال تعالى

﴾قَََلنَِالث َهََأَي َ﴿: قال تعالى



 لثثا
ً
فيها عند الوقف هناك كلمتان : ا

: الوجهان  الحذف واإلثبات 

:قالَتعالى

● َلاَسََِسلََافِِريَنَإِن اَأَْعتَْدنَاَِلْلكََ﴿

● اَ ﴾َوأَْغَلالََوَسِعيرا

"  سال ـسل" كلمة أ ـ

:                                                  فيجوز أن نقول 

بإثبات األلف سالا ـسل

بحذف األلفسلَ ـسلأو



 لثثا
ً
هناك كلمتان يجوز فيها عند الوقف : ا

: الوجهان  الحذف واإلثبات 

:قال تعالى

َُيََنَِـتَََءا﴿َفََماَ َ﴾ّللا  ْير  َْ َ

"نـءات"كلمة -

:                                                                فيجوز أن نقول 

بإثبات الياء نيـآت

بحذف الياءنـآتأو



 
ً
اِرير  ) كلمة  :رابعا و 

 
(اق

ثَُموَدا

ا األلفتحذف فيها وصالا و وقفا

ا  مع أنها ثابتة رسما

وتحذف األلف وصالا 

ا في الثانية  ووقفا

وصالا األلفتحذف

ا في االووتثبت و لى قفا

ا اِرير  و 
 
ق

 
ً
 ) كلمة : خامسا

ْ
ا ُمود 

 
(ث

:قال تعالى 

ُمود  ﴿ 
 
 ِإنَّ ث

 
ال
 
 أ

ْ
 ر  ا

ْ
فُروا

 
ُهْم ك ﴾بَّ



 
ً
حرف الياء: ثانيا

اء
لي
ف ا

حر



الحذف واإلثباتهي الحرف الثاني من أحرف
 ففي 

ً
 حالة ثبوتها رسما

ً
:مثل تكون ثابتة وقفا

:قال تعالى

ْيُر ُمْعِجزِ 
 
ِ ي غ

ّ
َّللا

:قال تعالى

ْيِد 
 ْ
ْوِلي األ

ُ
بْ ىأ

 ْ
األ ارِ و  ص 

:قال تعالى

ام  ىِذ لو
 
ت ي 
ْ
ال ى و  ْرب 

ُ
ق
ْ
اِكيِن ال س 

 ْ
امل ى و 

:قال تعالى

اِضرِ   ي ح 
ْ
ْسِجِد ال

 ْ
اِم امل ر  ح 



 تحذف الياء 
ً
 ووصال

ً
وقفا

:في الكلمات اآلتية

ْوِن 
 
ش

ْ
اخ وْ و  ي 

ْ
م  ال

:قال تعالى

ّللّاَُيُْؤتََِوَسْوَفَ

:قال تعالى

هَُإِن َاْْلَْيدََِذاََواْذُكْرََعْبَدنَاََداُوودََ

نِج 
ُ
 ن

 
ِمِنين

ْ
ؤ
ُ ْ
امل

:قال تعالى  :قال تعالى 



 
ً
حرف الواو: ثالثا



 ـ 1
ً
 ورسما

ً
 ثابتة وقفا

ً
تكون الواو محذوفة وصال

: ة في الكلمات  اآلتي

 
ُ
ا ُمْرِسل

َّ
ِة ا الو ِإن

 
اق

َّ
ن

ِطيعُ 
 
ْل أ

ُ
 و  و ق

 ّ
 َّللا

ْ
ُسول  ا الرَّ ْمُح   و ي 

 
ش ا ي  ُ م 

ّ
اءا َّللا

ابُ  رو ج 
ْ
خ ا الصَّ

:قال تعالى  :قال تعالى 

:قال تعالى  :قال تعالى 



 ـ  2
ً
 ولفظا

ً
 ورسما

ً
 وقفا

ً
تكون الواو محذوفة وصال

:وقد وقعت في أربعة أفعال واسم واحد الكلمات هي

ْوم   ْدعُ ي  اِع الدَّ ي 

ْمُح  ي  اِط و  ب 
ْ
ُ ال ل  َّللاَّ ْدعُ  ي   و 

ُ
ان اإِلنس 

ْدعُ 
 
ن انِ س  ب   الزَّ

 
ة ي 

اِلُح :واالسم في قوله تعالى  ص   و 
 
ِمِنين

ْ
ؤ
ُ ْ
امل

:قال تعالى  :قال تعالى 

:قال تعالى  :قال تعالى 





والعشرون الدرس الثاني 

مصطلحات من 
والوقفالضبط



الحروف املحذوفة أو املبدلة

( ي -ا-و) الحروف الصغيرة
لف والياء األو الواو 

يجب النطق بها سواء كانت مكان حرف محذوف أو فوق 
:حرف مبدل أو بعد كلمة  نحو 

ـ
 
  ،بـــــِكت

ً
ـوة

 
ك
 
ُبــــــُه  ،ز ِبـــــِه ،ر 





عالمة  الـمـد

فوق حرف(  ~ )وضع عالمة 

 
ً
 زائدا

ً
:نحو يدل على مده مدا

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRktPht_HLAhWHPhQKHc1MCnkQjRwIBw&url=http://www.aljanh.net/vb/showthread.php?t=74121&psig=AFQjCNFIxMm0LC3Zavu5858jfqcEDeigOg&ust=1459737392715173


عالمة  السكون 

فوق حرف يدل على سكونهوضع عالمة السكون ـ 1
:نحو السكون املعتاد 

( 
 
ِمع  ْد ق ( س 



عالمة  السكون 

( م)  وضع امليم الصغيرة ـ 2
بدل السكون فوق النون الساكنة 
 ساكنة

ً
يدل على قلب النون ميما

:نحو 

ْعِد  )فتقرأ  (ِمْم ب 

ْعِد ) ( ِمن ب 
م



عالمة  السكون 
عدم وضع عالمة السكون ـ  3

فوق الحرف الساكن مع تشديد
الحرف التالي يدل على 

 
ً
 كامال

ً
إدغام األول في الثاني إدغاما

 ):نحو 
 
ال
 
 ق
ْ
ِإذ  تو 

َّ
 ط

ٌ
ة
 
( اِئف



عالمة  السكون 
عدم وضع عالمة السكون فوق ـ  4

الحرف الساكن مع عدم تشديد
إخفاءالحرف التالي يدل على 

األول عند الثاني فال هو مظهر
وال مدغم حتى ينقلب من جنس تاليه

 نمِ ):نحو  
 
ا ت ( ْحِته 



عالمات التنوين 

ينمتساويتوضع حركتي التنوين ـ1

 ٍـّ ) 
ً
  ـ
ٌ
( ـ

املعتادإظهار التنوين يدل على 

:نحو 

ِمي) ِليٌع س  ( ٌم  ع 

بدل حركة ( م ) وضع ميم صغيرة ـ 2

)          ( التنوين الثانية 

 يدل على  
ً
قلب التنوين ميما

:نحو 
ِلي) لص  م ع 

ُ
اِت ا

 
( ُدوِر  ِبذ



عالمات التنوين 

وضع حركتي التنوين متتابعتينـ3

)          ( الحرف التالي تشديدمع 

إدغامهيدل على 

:نحو 

و )
ُ
ف
 
ِحيرً غ ( ا ًم ا ر 

وضع حركتي التنوين متتابعتينـ4

)          ( الحرف التالي تشديد عدم مع 

اإلخفاءيدل على

:نحو 

اِقب )
 
اب ث ( ِشه 



التنوين الوقف على عالمات 

اِقب )
 
اب ث ( ِشه 

: عند الوقف على التنوين بالضم يقلب سكون  -

اب  ثاقْب ) ( ِشه 

: تقرأ 

: عند الوقف على التنوين بالكسر  يقلب سكون  -

ِليإن هللا بكل ش ئٍّ ) ( ْم ع  ِليإن هللا بكل ش ئٍّ ) ( مٍّ ع 

: تقرأ 



و )
ُ
ف
 
ِحيرً غ ( ا ًم ا ر 

-  
ً
: عند الوقف على التنوين بالفتح  يقلب ألفا

و )
ُ
ف
 
ِحيا رً غ ( ا مر 

:عند الوقف على تنوين التاء املربوطة  تقلب هاًء  -

( كشجرةٍّ )

: تقرأ 

( كشجرهْ ): تقرأ 











الثالث والعشرون الدرس 

كلمات لها قراءة 
خاصة عند حفص












