
ضبط مخارج الحروف لمراءة المرآن الكرٌم 

لراءة صحٌحة، والصالة به، نفع إخوانً 

 .بتعلٌمه لمن ٌرٌد فننال ثواب العلم





ٌكون أداؤه فً االختبار ضعٌفًا، وقد ال 

 .ٌنجح فً مادة التجوٌد



 وجود خطأ ٌطرأ على األلفاظ إخالٌل ظاهر بالمعنى

 إخالٌل باألداء إخالٌل ظاهر باألداء

 ال ٌوجد إخالٌل بالمعنى عدم فهم اآلٌة



:  مثال . تبدٌل حرف بآخر 

 إبدال الطاء داالً أو تاءً 
مثال . تبدٌل حركة بؤخرى 

 ضم التاء أو كسرها: 

إسماط حرف أو زٌادة 

 .حرف

ترن الغنة أو اإلدغام أو 

 اإلخفاء أو اإللالب
الصوت عند  ترعٌد

 .أداء المدود و الغنات

 و تفخٌم المرلك المفخمترلٌك 



 .عدم اإللمام بمواعد اللغة العربٌة/1

 .من نحو وصرف و إمالء 

 .ضعف الشخص فً اللغة العربٌة منذ الصغر  /2

 .أن تكون الشخص من غٌر الناطمٌن باللغة العربٌة /3



 .ٌجب على القارئ اإلخالص -

  

 .تعالى -مراعاة األدب مع القرآن، فٌنبغً أن ٌستحضَر فً نفسه أنه ٌناجً هللا  -

  

 .ٌراه -تعالى-فإنه إن لم ٌكن ٌراه، فإن هللا  -سبحانه  -ٌقرأ على حال َمن ٌرى هللاَ  -

 

 

 



ٌستحب للقارئ فً غٌر الصالة أن ٌستقبَل القبلة، وٌجلس متخشعًا بسكٌنة ووقار،  -

مطرقًا رأسه، وٌكون جلوُسه وحَده فً تحسٌن أدبه وخضوعه كجلوسه بٌن ٌدي 

معلِّمه، فهذا هو األكمل، ولو قرأ قائًما، أو مضطجعًا، أو فً فراشه، أو على غٌر ذلك 

 .من األحوال جاز، وله أجر، ولكن دون األول

  

أعوذ باهلل السمٌع العلٌم من الشٌطان : فإن أراد الشروع فً القراءة استعاذ، فقال -

 .من همزه ونفخه ونفثه: الرجٌم، أو ٌزٌد

  

فً أول كل سورة، سوى سورة " بسم ميحرلا نمحرلا هللا"وٌنبغً أن ٌحافظ على قراءة  -

 .إنها آٌة حٌث كتبت فً المصحف: براءة؛ فإن أكثر العلماء قالوا

  

فإذا شرع فً القراءة، فلٌكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدالئل علٌه أكثر  -

من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تُذَكر، فهو المقصود المطلوب، وبه تنشرح 

 .الصدور، وتستنٌر القلوب

  



التعوذ عند لراءة المرآن امتثال ألمر هللا تعالى، وأما الحكمة منه 

هو االلتجاء من الخلك الى  االستعاذةفمد لٌل إن معنى 

فالمارئ ٌلتجؤ إلى هللا تعالى من وساوس الشٌطان عند  الخالك،

 المراءة، 

أْن ٌستعٌَن المارُئ باهلل عز وجل حال بداٌة 

 .لراءته





وٌمرأ المسلم بالَحْدر أحٌاناً لتكثٌر لحسنات ، وحٌازة فضٌلة التالوة بمراءة أكبر ممدار 

، ولكن ٌجب على من ٌمرأ بالحدر االنتباه إلى مراعاة أحكام  الصحٌفاتممكن من 

 .التجوٌد ، واإلتٌان بالمدود والغنات خاصة

استحضاُر الخشوعِ أثناَء المراءِة، والتمعُن والتدبُر 

ي إلى الفهمِ   .فً اآلٌاِت مما ٌإّدِ







 .ما استمع هللا لشًء كسماعه لنبً حسن الصوت ٌتغنى بالمرآن ٌجهر به : والمعنى 

ما استمع هللا لشًء كاستماعه لنبًٍ : ٌعنً : "لال أبو عبٌد الماسم بن سالم رحمه هللا 

َوأَِذنَْت ِلَربَِّها : )ٌتغنى بالمرآن ، حدثنا حجاج عن ابن جرٌج عن مجاهد فً لوله تعالى 

له  ءآَذنُ أذنُت للشًء : ٌُمال . شنَّ أبو عبٌد . استمعت : أو لال . سِمعَْت : لال ( َوُحمَّتْ 

 ( .282/ 1" )غرٌب الحدٌث"انتهى من ..." استمعتُهإذا : أَذناً 

ما استمع هللا لشًء : ٌعنً ( ما أِذَن هللا لشًٍء كؤََذنِه)لوله : " رحمه هللا  البغويولال 

إذا سمعت له : أِذْنُت للشًء آَذُن أَذناً : كاستماعه ، وهللا ال ٌشغله سمع عن سمع ، ٌمال 

 (.484/ 4" )شرح السنة"انتهى من " 

ومعناه أنَّ هللا تعالى ما استمع لشًء كاستماعه لمراءة نبً : " ولال ابن كثٌر رحمه هللا 

ٌجهر بمراءته وٌحسنها ، وذلن أنه ٌجتمع فً لراءة األنبٌاء طٌب الصوت لكمال خلمهم 

وتمام الخشٌة ، وذلن هو الغاٌة فً ذلن ، وهو سبحانه وتعالى ٌسمع أصوات العباد كلهم 

سبحان الذي وسع سمعه األصوات ، : برهم وفاجرهم ، كما لالت عائشة رضً هللا عنها 

َوَما تَُكوُن فًِ َشؤٍْن َوَما : ) ولكن استماعه لمراءة عباده المإمنٌن أعظم ؛ كما لال تعالى 

ٌُْكْم ُشُهوداً إِْذ تُِفٌُضوَن فٌِِه  اآلٌة ، ثم ( تَتْلُوا ِمْنهُ ِمْن لُْرآٍن َوال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إاِل ُكنَّا َعلَ

استماعه لمراءة أنبٌائه أبلغ ؛ كما دل علٌه هذا الحدٌث العظٌم ، ومنهم من فسر األَذن 

ل أولى ؛ لموله  أي ( ما أِذَن هللا لشًٍء كؤََذنِه لنبً ٌتغنى بالمرآن : ) هاهنا باألمر، واألوَّ

  "فضائل المرآن"انتهى من " االستماع ؛ لداللة السٌاق علٌه : ٌجهر به ، واألَذن 



 نْ 
 ْنـ فَِمْنُهم
 َوِمْنُهم

 أَنَزْلنَا ْنـ
 ْنـ



 تنوٌن فتح ابرزخً 

 تنوٌن فتح احجرً 

 تنوٌن كسر أجرٍ 

 ب  

 اً 

 اً 

 رٍ 



إذا كانت النون الساكنة علٌها سكون فإنً 

أظهرها أما إذا كانت ال سكون علٌها فٌختلف 

حكمها بٌن إخفاء وإدغام وإلالب وبالنسبة 

للتنوٌن ٌختلف النطك حسب صورة التنوٌن 

على آخر حرف بٌن إظهار وإدغام وإخفاء 

 .وإلالب



 .ا دون تغٌٌرإخراج الحرف من مخرجه خالصً 



سمً اإلظهار الحلمً بهذا االسم ألن حروف 

 (.تخرج من الحلك)اإلظهار مخرجها الحلك 





 ٌنمو ي ن م و 

 ٌنم  ي ن م





1 

1 

2 
3 

3 

4 

4 





 –الملب  –اإلخفاء 

 اإلدغام -الملب  -اإلدغام 

 –اإلدغام  –الملب 

 اإلخفاء –اإلظهار 



 الملب

 اإلظهار

 الملب

 إدغام بغنة 

 إدغام بغنة 



 ف ت د ن ب ر ل و ن م ي ع خ ح هـ



إخراج النون الساكنة والتنوٌن 

 6 .من مخرجها خالصة دون تغٌٌر
رأس خاء صغٌرة بدون 

 .النوننمطة على 

النطك بالحرف بصفة بٌن 

اإلظهار واإلدغام من غٌر 

تشدٌد مع بماء الغنة فً 

 الحرف األول

تعرٌة النون، وتتابع الحركتٌن  15

ضمتٌن أو كسرتٌن أو فتحتٌن ٌدل 

 .على اإلخفاء الحمٌمً







√ 



  سمً اإلظهار الحلمً بهذا االسم ألن حروف اإلظهار مخرجها الحلك

 ألن المٌم الساكنة تظهر عند ماللاتها للحروف الستة والعشرٌن

 .النعدام ذات الحرف المخفً وهو النون الساكنة والتنوٌن وبماء صفتهما التً هً الغنة

 

  ً  ألن المٌم الساكنة دخلت فً المٌم المتحركة تماما

ا خالصة إذا جاء ألن النون والتنوٌن ٌملبان مٌمً 

 بعدهما حرف الباء



 



 .إلظهار الغنة فٌها بممدار حركتٌن



 ٍس بَ اٍب لَ هَ شِ بِ  دَّ تَ رْ ن ٌَ أَ  وفٍ رُ عْ ن مَ مِ 



 .الكلمة أو طرفها ا وسطَ دَ حرفان من حروف الهجاء إذا شدِّ 

ا إن    أم 

 .نِ حركتٌْ  فً كل منهما بمقدارِ  ةِ الغن   إظهارُ 

َدا      َوَسِمّ ُكالً َحْرَف ُغن ٍة بََداا ثم نونً وُغن  مٌمً   ا ُشّدِ


