


  :تالوة المرآن بتدبر
 

غرس احترام المرآن فً 

 النفوس
 

العناٌة بتدرٌسه وتجوٌده  

وتحفٌظه ولراءته وتفسٌره 
  ولغته واعرابه

الفمه بالمرآن الكرٌم فمه 

المرآن وتعلم أحكامه وتدبر 

  آٌاته



تالوة المرآن الكرٌم حك تالوته أي بإعطاء كل حرف من المرآن حمّه ومستحمّه، 

 .بممتضى أصول معهودة، واإلتٌان بالمراءة مجّودة برٌئة من الّرداءة فً النطك

 





فً دٌن دولة اإلسالم ودخل اتساع رلعة 

 هللا شعوبا من غٌر العرب

 .اللَّحُن وكثَُر الخطأُ على األْلسنةِ فشا 

أن العرب أنفسهم بدأ ٌدخل على كالمهم الخطأ 

  اللغة العربٌة بسبب اختالطهم بغٌر العربفً 

















 .إعطاُء كّلِ حرٍف حمَّهُ َمْخرًجا وِصفَةً 

 .فرُض كفاٌةٍ العلُم بِه 
وأما العمُل بِه فإنَّهُ ٌتعٌَُّن على كّلِ لادٍر أْن ٌجتهَد 

فً إخراجِ الحروِف ولراءتِها لراءةً صحٌحةً، 

ُق الخطأُ والتَّغٌٌُر إلى كتاِب هللا ٌُْث ال ٌتطرَّ  .بح



لراءة المرآن الكرٌم المراءة الصحٌحة الخالٌة من األخطاء اللغوٌة 

 .واللفظٌة، واتباع لواعد ثابتة للمراءة عند كل الناس فً كل األزمان

 

  ِ ًّ الماهُر بالمرآِن مع : )مى هللا علٌه وسلَّ صلَّ لوُل النَّب

 (.زٌِّنُوا المرآَن بأْصواتُِكم: )، ولولهُ (السَّفَرِة الكراِم البَرَرةِ 

التمرب إلى هللا بتالوة المرآن التالوة الصحٌحة وهو الذي أمرنا بترتٌل 

المرآن والتزام سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي نهى عن اإلسراع فً لراءة 

 .المرآن وشبه ذلن بنثر الرمل كما نهى أن ٌهذى بمراءته كالِشّعر

 

 



 :التجوٌد وسٌلة إلى غاٌة ، هذه الغاٌة تتمثل فً الفوائد المذكورة أدناه ن أ

  .التعبد هلل واالمتثال ألمره واالتباع لسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فً كٌفٌة المراءة  - 1

 .المرآنً  إظهاراإلعجاز - 2

 .بٌان الفرق بٌن لراءة المرآن الكرٌم ولراءة الكتب العادٌة  - 3

 .تجمٌل المراءة وتزٌٌنها - 4

 :التأنً وإبطاء المراءة مما ٌعطً فرصة لألمور التالٌة  - 5

 .به شرعا  التدبرالمأمور -أ 

  .الفهم والتأمل  -ب 

 .الخشوع  -ج 

  .النطك الصحٌح  -د 

 ( .الرسم العثمانً ) الكتابة الشرعٌة للمرآن الكرٌم  - 7

  .ٌعلمنا النطك والحدٌث بأسلوب راق مهذب هادئ رائع  - 8







 الكسرة الضمة
 الفتحة

كان خطأً واضًحا، وربما غٌر المعنى تماًما 
 .ولو تعمد ذلن أثم









 .زاًٌانطك الذال  الَِّذٌنَ 

ًٌْرا  ضمومامنطك آخرها  َخ

 .اصادً نطك السٌن  ٌَْسَخرْ 







 إبدال حرف الحاء بحرف الهاء ﴾ اْلَحْمُد لِِلَِّ  ﴿

 إبدال حرف الضاد بحرف التاء ﴾ فََمِن اْضُطرَّ  ﴿

 زٌادة األلف بعد الالم ﴾ َولَتُْسأَلُنَّ  ﴿





هو خطأ ٌطرأ على األلفاظ فٌخل 
 .إخالالً ظاهراً بمعناها وأدائها

خطأ ٌطرأ على األلفاظ؛ فٌخل 
 .بأدائها وال ٌخل بالمعنى

ألنه ظاهر ٌشترن المراء 
 .وغٌرهم فً معرفته

سمً خفٌَّا الختصاص 
 .علماء التجوٌد بمعرفته

فً تحمٌك همزة التساهل  .{إٌَِّانَ }الٌاء فً تخفٌف 
 .{اْهِدنَا}، {اْلَحْمدُ }



الخطأ والمٌل عن الصواب فً لراءة 

 .المرآن الكرٌم

 اللّحُن الخِفً

 اللّحُن الجِلً









 باهلل تعالى والبسملة قبل القراءة  االستعاذة









  
  

  
  

  























االلتجاء إلى هللا تعالى والتحصن به سبحانه من 

ِ ِمَن الشٌََّطاِن : )الماريءالشٌطان فإذا لال  أٌَعوذُ بِالِلَّ

ِجٌمِ  ألجأ وأعتصم وأتحصن باهلل من : ، فكأنه لال(الرَّ

 .الشٌطان



إذا لطع المارئ المراءة لعارض ضروري 

كسعال، أو لكالم ٌتعلك بالمراءة ال 
 .ٌعٌدها

سنة عند لراءة أوائل سور 

المرآن الكرٌم، إال عند أول سورة 
 .التوبة

إذا أراد المارئ تكرار السورة 

 .نفسها فإنه ٌأتً بها
سنة عند البدء فً 

 .لراءة المرآن

إذا لطع المارئ المراءة تارًكا لها، ثم أراد 
 .االستعاذةاستئناف المراءة، فإنه ٌعٌد 



؛ وذلن بأن ٌمف المارئ الولف: الوجه األول

على آخر سورة األنفال، ثم ٌشرع فً سورة 

 .التوبة بدون بسملة

؛ وذلن بأن ٌسكت المارئ على السكت: الوجه الثانً

آخر سورة األنفال سكتة لطٌفة بممدار حركتٌن 

بدون تنفس، ثم ٌشرع فً سورة التوبة بدون 

 .بسملة
؛ وذلن بأن ٌصل المارئ آخر الوصل: الوجه الثالث

 .  سورة األنفال بأول سورة التوبة بدون بسملة







تباٌنًا فً سرعة التالوة فً المصاحف  نرى 

 .الثالثة







 التحمٌك  التدوٌر الحدر







 التحمٌك
 حدرال



 :المراءةالمراد بمراتب 

التالوة وأسالٌب األداء من حٌث  كٌفٌات
 .التأنً والسرعة فً المراءة وما بٌنهما



 :أشهرهاللمراءة مراتب وأسالٌب عدٌدة 
 .(1)والَحْدرالتحمٌك والتدوٌر  

، فمنهم من ٌرى أن (مرتبة الترتٌل)عن بعض العلماء ورد 

بمعنً واحد، ومنهم من ٌرى أن ( الترتٌل)و( التحمٌك)

الترتٌل لدر زائد على مرتبة التحمٌك، حٌث ٌشتركان فً 

التأنً والتؤدة، وٌزٌد الترتٌل بالعناٌة بالتدبر والتفكر 
 .واالستنباط، واختص بعضهم التحمٌك بممام التعلٌم











 اللفظ دون الخط

 الوصل ال الولف

 زائدة غٌر أصلٌة









 َعْنهُ  أَنْ 

 َوأَْنتُمْ 

 لَئِنْ 

 ُعْصبَةٌ 

 فََصْبٌر 

 َجِمٌلٌ 

 َغداً 

 إِذاً 

 ِعَشاءً 

 بُِمْؤِمنٍ 

 بَِدمٍ 

 ِعْندَ  َكِذبٍ 

 أمراً  أَْنتَ 

 أَْنفُُسُكم





 التنوٌن 

 التنوٌن
 مثال النون الساكنة

 التنوٌن 

 مثال النون الساكنة

 الساكنةالنون 



 .هً التً ال حركة لها :النون الساكنة

هو نون ساكنة زائدة تلحك آخر االسم لفظاً  :التنوٌن

 ً  .ال خطًّا، ووصالً ال ولفا



 التنوٌن النون الساكنة

 .فًثابت  .ثابتة فً اللفظ والخط

 ثابت فً .ثابتة فً الوصل والولف

ً  .تمع متوسطة ومتطرفة  ال ٌمع إال متطرفا

 النون .النون أصلٌة

 اللفظ دون الخط

 الوصل ال الولف

 زائدة غٌر أصلٌة



 :له أربعة أحكام هً 

 

 اإلخفاء/ الملب / اإلدغام / اإلظهار 









  غٌر خاسر حازهأخً هان علًما 









فً هذه  نالحظ

األمثلة أنه ولع بعد 

كل من النون 

الساكنة والتنوٌن 

ستة حروف 

جمٌعها تخرج من 

أ، ) الحلك، وهً 

، (هـ، ع، ح،غ، خ 

ولذلن سمً 

 .باإلظهار الحلمً

أن تُظهر : والحكم

النون الساكنة 

والتنوٌن عند هذه 

  .الحروف

 الهمزة

 الهاء

 العٌن

 الحاء

 الغٌن

 الخاء









 .البٌان :لغة

 ً  .من مخرجه خالصاً دون تغٌٌرالحرف إخراج  :واصطالحا

الهمزة والهاء، : لإلظهار ستة حروف، وهً

 .والعٌن والحاء، والغٌن والخاء



النون الساكنة أو التنوٌن الوالعتٌن 

 لبل أحرف اإلظهار



 

 

 

 

 
 

َسالٌم 
 َعلَى

جاء بعده أحد 

حروف اإلظهار 

 وهو العٌن

 السبب التنوٌن  السبب النون الساكنة 

َعِلٌٌم 

 َحِكٌمٌ 

جاء بعده أحد 

حروف اإلظهار 
 وهو الحاء

ٌْرَ  ٌٍْن َغ جاء بعده أحد  َد

حروف اإلظهار 

 وهو الغٌن



 

 

 

 

 
 

 السبب التنوٌن  السبب النون الساكنة 

 ِمْنَها
جاء بعدها أحد 

 حروف اإلظهار وهو

 الخاء

 ألَْن أَُكونَ 
جاء بعدها أحد 

حروف اإلظهار وهو 
 الهمزة

 َعْن َهِذهِ 
جاء بعدها أحد 

حروف اإلظهار وهو 
 الهاء









 ٌْرَملُونَ 







 فِ الحرْ  ا لذهابِ ا نالصً غامً إدْ  ةٍ نَّ بغُ  غامُ اإلدْ ى سمَّ ٌُ 

، شدٌدِ التَّ  ستكملِ مُ  رَ غٌْ  غامُ اإلدْ  ة فٌكونُ نَّ ، وهً الغُ فةنوٌن، وبماء الّصِ ون أو التَّ وهو الن   

 تْ ة، فإذا ذهبَ نَّ غُ  فٌهِ  مِ غَ دْ والمُ  مِ غَ دْ المُ  منَ  فً كلٍّ  ؛ ألنَّ ى كامالً مَّ سَ وٌُ  ةٍ نَّ غُ  رِ بغٌْ  غامُ اإلدْ 

 .لمِ ستكْ مُ  شدٌدُ ، فالتَّ فٌهِ  مِ غَ دْ المُ  ةُ نَّ غُ  تْ بمٌَ  غامِ باإلدْ  مِ غَ دْ المُ  ةُ نَّ غُ 







 بغنة ن َعْن نَْفِسهِ 

 بدون غنة ر أَْن َرأَى

 بغنة ي أَْن ٌُْسَجنَ 

 بغنة ن َعْن نَْفِسً

 بغنة و ُحْكماً َوِعْلماً 

 بغنة و َوِعْلماً َوَكَذِلنَ 

 بغنة و ُدبٍُر َوأَْلفٌََا

 بغنة م َشاِهٌد ِمنْ 





 ٌرملون  بغنة

 الالم والراء بغنةبغٌر 



 .اإلدخال: اإلدغاُم لغةً 

 ً ٌِْن حرفًا واحًدا كالثانً : واصطالحا اللَّفُظ بحرف

 .مشدًدا

وهً الٌاء، والراء، لإلدغاِم ستةُ حروٍف، 

 .والنونوالمٌم، والالم، والواو، 

 (.ٌرملون .)وهً مجموعة فً كلمِة 



 .الن وُن السَّاكنةُ، التَّنوٌن











مغناةً ُمخفاة تحوٌُل الن وِن السَّاكنِة أو التَّنوٌِن مًٌما 

 .عنَد حرِف الباء









 35 ب ِمْن بَْعدِ 

 43 ب سنبالت

 47 ب سنبلة 











 .التَّحوٌل: المْلُب لغةً 

 .جْعُل حرٍف مكاَن آخرٍ : واصطالًحا

  الباء المْلبحرُف 





 

 

 

 

 
 

 ِمْن بَْعدِ 
ولعِت الن وُن السَّاكنةُ لبل 

حرِف الباء، فمُِلبَْت مًٌما 

 .مع الغُنَِّة واإلْخفاء

 ببالسَّ  نوٌن التَّ  ببالسَّ   اكنةالسَّ  ونُ الن  

 َكَمْن بَاءَ 
ولعت الن وُن السَّاكنةُ لبل 

حرِف الباء، فمُلبْت مًٌما 

 .مع الغُنَِّة واإلْخفاء

 ِمْن بَْعٍض 
ولعِت الن وُن السَّاكنةُ لبَل 

حرِف الباِء، فمُلبَْت مًٌما 

 .مع الغُنَِّة واإلْخفاء

 ِمْن بَْعٍض 
ولعِت الن وُن السَّاكنةُ لبَل 

حرِف الباِء، فمُلبَْت مًٌما 

 .مع الغُنَِّة واإلْخفاء



 

 

 

 

 
 

 ببالسَّ  نوٌن التَّ  ببالسَّ   اكنةالسَّ  ونُ الن  

ِحْكَمةٌ 

 بَاِلغَةٌ 

ولََع التَّنوٌُن لبَل حرِف 

الباِء، فمُلبَْت مًٌما مع 

 .الغُنَِّة واإلْخفاء

لُوٍط 

 بِالن ذُرِ 

ولَع التَّنوٌُن لبَل حرِف 

الباِء، فمُلبَْت مًٌما مع 

 .الغُنَِّة واإلْخفاء









الن طُك بالن وِن السَّاكنِة والتَّنوٌِن صفةٌ بٌَن  

 .اإلظهاِر واإلْدغاِم مْن غٌِر تشدٌٍد مع بماِء الغُنَّةِ 



 ن ث ذ ص

 س ق ش ج
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 ن  منكرون 

 ز المنزلٌن



 ش د ث ج ت

 ط ص ض

 س

 ق

 ز

 ف

 ذ

 ن ظ





 اإلْخفاءُ 

 اإلْدغامُ 



  

  



ٌْنَاُكمْ   فَأَْنَج

َولََع بعَد الن وِن 

السَّاكنِة أحَد حروِف 

 (ج)اإلْخفاء 

ٌْلَةً ثُمَّ   لَ

ولََع بعَد التَّنوٌِن 

أحَد حروِف 

 (ث)اإلْخفاء 

 َوأَْنتُمْ 

َولَع بعَد الن وِن 

السَّاكنِة أحَد حروِف 

 (ت)اإلْخفاء 

َولَداً 

 ُسْبَحانَهُ 

َولََع بعَد التَّنوٌِن 

أحَد حروِف اإلْخفاء 

 (س)

 تَنُظُرونَ 
َولََع بعَد الن وِن 

السَّاكنِة أحَد حروِف 

 (ظ)اإلْخفاء 

أَْمراً 

 فَِإنََّما

َولََع بعَد التَّنوٌِن 

أحَد حروِف 

 (ف)اإلْخفاء 

الن وُن  م

 الساكنة
 السَّبب التَّنوٌن السَّبب

1 

2 

3 











فً هذه األمثلِة جاَءِت الباُء بعد المٌِم  ب بَاِرُزونَ  ٌَْوَم ُهم 

:  فصاَر حكُم المٌِم السَّاكنةِ : السَّاكنةِ 

 .اإلْخفاء



فً هذه األمثلة جاءت المٌم الساكنة  م {أزواجهم مثل}

بعدها مٌم متحركة فصار حكم المٌم 

 .اإلدغام: الساكنة



 ف  {ولكم فٌها}





جاءِت المٌُم السَّاكنةُ  إظهار شفوي وسط الكلمة

 بعَدها تاءً 

جاَءِت المٌُم السَّاكنةُ 

 بعَدها مٌٌم متحركةٌ 

جاَءِت المٌُم السَّاكنةُ 

 بعَدها حاءً 

جاَءِت المٌُم السَّاكنةُ 

 بعَدها باءً 

 إدغام صغٌر آخر الكلمة

 إظهار شفوي آخر الكلمة

 إخفاء شفوي آخر الكلمة



 إظهار شفوي آخر الكلمة
جاءِت المٌُم 

 فاءً السَّاكنةُ بعَدها 

 إظهار شفوي آخر الكلمة
جاَءِت المٌُم 

 السَّاكنةُ بعَدها راءً 

جاَءِت المٌُم السَّاكنةُ 

 بعَدها ِسٌن

جاَءِت المٌُم 

 السَّاكنةُ بعَدها باءً 

جاَءِت المٌُم 

 السَّاكنةُ بعَدها ٌاءً 

جاَءِت المٌُم 

 السَّاكنةُ بعَدها باءً 

 إظهار شفوي آخر الكلمة

 إخفاء شفوي آخر الكلمة

 إظهار شفوي آخر الكلمة

 إخفاء شفوي آخر الكلمة



 أربعةُ أحكامٍ 

 أحكامٍ  ثالثةُ 



 .، اإلخفاءاإللالباإلظهار، اإلدغام، 

، اإلدغام الصغٌر، اإلخفاء اإلظهارالشفوي

 .الشفوي



ُحْكُم المٌِم السَّاكنِة مع كل الحروِف إْظهار ما 

 .عدا الباء فالحكم ٌكون إخفاء شفوي









 .  المٌُم السَّاكنةُ هً المٌُم الخالٌةُ مَن الحركةِ 

 .اإلظهار الشفوي، اإلدغام الصغٌر، اإلخفاء الشفوي

2 

3 

1 





 

 

 

 

 

 

 {لَُكْم ِدٌنُُكْم َ }

{  ًَ  { ِدٌنُُكْم َوِل

 اإلظهار الشفوى

  مُ كْ الحُ  ساكنة مًٌما تضم   التً الكلمةُ 

 اإلظهار الشفوى

ٌِْهْم بِاْلَمَودَّةِ  }  { إِلَ

ٌْتُْم َوَما }  { أَْخفَ

 اإلخفاء الشفوي

 اإلظهار الشفوي

 { ِسٌَماُهْم فًِ }

 اإلدغام الصغٌر { ُوُجوِهِهْم ِمنْ  }

 اإلظهار الشفوي

ٌِْدٌَُهْم الَ  }  { أَ

 اإلظهار الشفوي { ِمْنُهْم ِخٌفَةً  } { نَِكَرُهْم َوأَْوَجسَ  }

 اإلظهار الشفوي















ا  تشدٌدها لَمَّ
ا  تشدٌدها فَأَمَّ

 لَتُْسأَلُنَّ  تشدٌدها  ثُمَّ 
وا  تشدٌدها َوَصم 
 تشدٌدها ثُمَّ 
 إِنَّ 

 إظهارُ 

 ةِ نَّ الغُ 

 بممدارِ 
 نِ حركتٌْ 

 تشدٌدها



 اكنةِ السَّ  ونِ الن   إخفاءُ  (أَنتُمْ )

لها،  مَ كْ ال حُ  متحركةٌ  المٌمُ  (ٌَْحِملُ )
 .دةشدَّ المُ  ونُ الن   واألخرٌان تغن  

لُوا) ، ةُ نَّ الغُ  تظهرُ  دةٌ شدَّ مُ  المٌمُ  (ُحّمِ
 .دةشدَّ المُ  ونُ الن   واألخرٌان تغن  

لها،  مَ كْ ال حُ  متحركةٌ  ونُ الن   (بِنَاءً )

 دةٌ شدَّ مُ  واألخرٌان المٌمُ 
 .ةنَّ الغُ  تظهرُ 







 حروفِ  منْ  حرفانِ : هما دتانِ شدَّ المُ  والمٌمُ  ونُ الن  
دَ  الهجاءِ   .هاأو طرفِ  الكلمةِ  ا وسطَ إذا ُشّدِ

 هما بممدارِ منْ  فً كلٍّ  ةِ نَّ الغُ  إظهارُ  

 .نِ حركتٌْ 





 


