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 الكريم فضل قراءة القرآن
 ولك قلقراءة القرآف الكريـ فضؿ عظيـ ذكره القرآف الكريـ في آيات عدة، منيا 

اًت  }ًإفَّ ىىػذىا اٍلقيٍرآفى  تعالى: اًلحى ميكفى الصَّ ييبىشِّري اٍلميٍؤًمًنيفى الًَّذيفى يىٍعمى ـي كى ًيٍيًدم ًلمًَّتي ًىيى أىٍقكى
ـٍ أىٍجران كىًبيران{ كذلؾ كرد فضؿ قراءة القرآف الكريـ في الحديث النبكم الشريؼ ك  ،أىفَّ لىيي

قرأكا ي األكـر محمد )صمى ا عميو كآلو كسمـ(: )ابؿ النك قفي أحاديث عدة، منيا 
(: صمى ا عميو كآلو كسمـ) و:لك كق، القرآف فإنو يأتي يـك القيامة شفيعا ألصحابو(

 ؛حرؼ (ألـ)ال أقكؿ  ،مف كتاب ا فمو حسنة كالحسنة بعشر أمثاليا )مف قرأ حرفان 
 .كميـ حرؼ( ،كالـ حرؼ ،كلكف ألؼ حرؼ

  
 آداب التالوة

ؿ فيي مف المستحبات تجكز قراءة القرآف الكريـ في كؿ حاؿ مف األحكا
 األكيدة، كلقراءة القرآف الكريـ آداب ينبغي مراعاتيا تسمى آداب التالكة، مف أبرزىا:

 كالخشكع عند القراءة كالتدبر لمعاني القرآف. إخالص النية  تعالى .ُ
 )بالكضكء أك بالغسؿ(، كالسكاؾ. الطيارة مف الحدث .ِ
 كنظافتيا. طيارة البدف كالثياب كالمكاف .ّ
 با تعالى مف الشيطاف الرجيـ. اإلستعاذة، ك ؿ القبمةاستقبا .ْ
 .سؤاؿ الرحمة كالتعكذ مف النارالدعاء بما يتناسب كمعنى اآلية، ك .ٓ
 ، كتقطيع القراءة آية آية.تحسيف الصكت .ٔ
 إال لضركرة. عدـ قطع القراءة .ٕ
 .السجكد عند مكاضعو .ٖ

 
 تعريف التجويد

 التجكيد لغة: جعؿ الشيء جيدان.
: جعؿ النطؽ بأصكات القرآف الكريـ جيدان، كذلؾ بإعطاء حان التجكيد اصطالك 

خراجو مف مخرجو كمراعاة أحكاـ التالكة الخاصة بو  كؿ حرؼ حقو مف الصفة كا 
 كبعالقتو بغيره مف األصكات.
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كالتجكيد مف مباحث المغة التي تدرس في عمـ المغة )أك فقو المغة( ألنو بحث 
التجكيد ألنيـ درسكا األصكات مف حيث  كالعرب ىـ أكؿ مف عني بأحكاـ، صكتي

كالتجكيد ينبغي أف يككف عاما ، مخارجيا كصفاتيا كتناكلكا أحكاميا الخاصة كالعامة
عامة لكؿ أصكات العربية لكؿ نطؽ بالكالـ العربي كليس خاصا بالقرآف ألنو أحكاـ 

المغكييف كأكؿ مف عني باألصكات العربية مف ، ينبغي االلتزاـ بيا في كؿ كالـ عربي
ىػ( في معجمو )العيف( كمثمو فعؿ سيبكيو ُٕٓالعرب الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )

فقد تناكؿ  ىػ( في كتابو )سر صناعة اإلعراب(ّٓٗككذلؾ نجد ابف جني )ىػ( َُٖ)
ف أصكات العربية بالتفصيؿ فحددكا مخارجيا كبينكا صفاتيا كدرسكا ك ىؤالء المغكي

 أحكاميا منفردة كمركبة.
مصطمح )التجكيد( بمعنى العمـ الذم ييعنى بدراسة مخارج الحركؼ  عرؼك 

القرف الرابع  يا في الكالـ المنطكؽ فيكصفاتيا كما ينشأ ليا مف أحكاـ عند تركيب
كفي القرف الخامس  ف،لـ يعرؼ كتاب ألؼ في ىذا العمـ قبؿ ذلؾ القر ك اليجرم، 

معظـ مؤلفات عمـ التجكيد ف ،اليجرم نجد المؤلفات في عمـ التجكيد تتابع ظيكرىا
ىا )الرعاية( لمكي بف أبي طالب القيسي ككاف مف أشير  ؛ظيرت في ىذا القرف

 .ق(ْْْك)التحديد( ألبي عمرك الداني )ت ،ق(ّْٕ)ت
عطائيا حقيا  كالتالكة ىي قراءة القرآف الكريـ بإخراج األصكات مف مخارجيا كا 

كحميتيا ألنو يجعؿ األصكات جيدة  في الصفات كاألحكاـ، كيمثؿ التجكيد زينة القراءة
إخراجا جميال فتككف مؤثرة في النفكس، كمف أصدؽ األمثمة عمى التالكة  افيخرجي

الذم كاف يقرأ القرآف  )رضي ا عنو( المجكدة لمقرآف الكريـ قراءة عبد ا بف مسعكد
و ألنو كآلو كسمـ( ككاف الرسكؿ يحب قراءت وبيف يدم الرسكؿ الكريـ )صمى ا عمي

يقرأ بأسمكب يجعؿ القرآف أكثر تأثيرا في النفكس، كقد بمغ ىذا التأثير أف 
)رضي  ع قراءة ابف مسعكدم( كاف يبكي عندما يسكآلو كسمـ وصمى ا عميالرسكؿ)

 ا عنو(.
كتؤخذ أحكاـ التالكة مشافية مف أىؿ الخبرة فييا بالتمقي منيـ كالسماع عنيـ 

 لمساف كتحصؿ القدرة التي تقكد إلى الممكة.كالتكرار لتتحقؽ رياضة ا
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 مراتب القراءة
 مراتب ذكرىا أىؿ التجكيد كىذه المراتب ىي: الكريـ لقراءة القرآف

 تككف بإعطاء كؿ حرؼ حقو في النطؽ مع مراعاة األحكاـ.ك . التحقيؽ: ُ
 تككف بالقراءة السريعة مع مراعاة األحكاـ.ك  . الحدر:ِ
 بيف التحقيؽ كالحدر. كىك التكسط . التدكير:ّ
 . الترتيؿ: كىك الترسؿ في القراءة كالتبييف.ْ
 

 أشير القراء
شيد عالـ القراءة القرآنية الكثير مف القراء المجيديف منذ نزكؿ القرآف إلى 

قراء عند اإليكمنا ىذا، كقد اشتير مف ىؤالء سبعة منيـ صاركا معتمديف في 
ف بدرجة أقؿ مما حصؿ عمييا السبعة، كقد ة اشتيركا أيضا لكثالمسمميف، كىناؾ ثال

أخذ ىؤالء القراء عف غيرىـ مف القراء ككاف لكؿ كاحد منيـ ركاة لقراءتيـ، كنذكر 
 ممخصا عف كؿ كاحد منيـ كنبدأ بالسبعة ثـ الثالثة عمى الترتيب اآلتي:

 
ارئ الشاـ، كقد أخذ عف المغيرة بف قىػ(: كىك ُُٖ. عبد ا بف عامر اليحصبي )ُ

( ك )ىشاـ ىػِِْشياب كقيؿ عرض عمى عثماف، كلو راكياف ىما )ابف ذككاف
 .ىػ(ِْٓالسممي

ىػ(: أخذ عف عبد ا بف السائب المخزكمي كعف َُِ. عبد ا بف كثير المكي)ِ
 ىػ(.ِٓٗىػ( ك )قنبؿ َِٓمجاىد بف جبير، كلو راكياف ىما )البزم 

كىك شيخ اإلقراء في الككفة،  ىػ(ُِٕ. عاصـ بف أبي النجكد )بيدلة( الككفي )ّ
بف  يأخذ عف زر بف حبيش عف ابف مسعكد كعف أبي عبد الرحمف السممي عف عم

ىػ( ك السكسي َُٖأبي طالب )عميو السالـ(، كلو راكياف ىما: حفص الككفي )
 ىػ(.ُِٔ)
ىػ(: قرأ عمى الحسف البصرم كسعيد بف ُْٓ. أبك عمرك بف العالء البصرم )ْ

الدكزم ي النجكد كعبد ا بف كثير المكي، كلو راكياف ىما: جبير كعاصـ بف أب
 ىػ(.َِِىػ(، كقد ركيا لو عف طريؽ يحيى بف المبارؾ )ُِٔىػ( ك السكسي )ِْٔ)
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ىػ(: أخذ عف سميماف األعمش كعف الصادؽ ُٔٓ. حمزة بف حبيب الزيات الككفي)ٓ
كخالد بف خالد ىػ( ِِٗ)عميو السالـ(، كلو راكياف ىما: خمؼ بف ىشاـ البزاز )

 ىػ(.َِِالشيباني )
ىػ(: أخذ عف جماعة مف تابعي أىؿ المدينة كمنيـ يزيد بف ُٗٔ) . نافع المدنئ

 ىػ(.ُٕٗالقعقاع، كلو راكياف ىما: قالكف كدرش )
ىػ(: رئيس قراء الككفة بعد حمزة الزيات، كقد أخذ القراءة عف ُٖٗ. الكسائي )ٕ

ىػ( ك حفص بف عمر َِْبف خالد البغدادم ) حمزة الزيات، كلو راكياف ىما: الميث
 ىػ(.ِْٔالدكرم )

 ىػ( .ِِٗ. خمؼ بف ىشاـ البزاز )ٖ
 ىػ(.َِٓ. يعقكب بف إسحؽ الحضرمي )ٗ

 ىػ(.َُّ. يزيد بف القعقاع )َُ
 
 

 والقراءات الشاذة الصحيحة القراءة 
قٌسـ أىؿ العمـ القراءات القرآنية قسميف رئيسيف ىما: القراءة الصحيحة، 

لقراءة الشاذة، فالقراءة الصحيحة ىي القراءة التي تكافرت فييا ثالثة أركاف ىي: أف كا
تكافؽ كجيان صحيحان مف كجكه المغة العربية، كأف تكافؽ رسـ المصحؼ، كأف تينقؿ 
إلينا نقالن متكاتران، فكؿ قراءة استكفت تمؾ األركاف الثالثة تصح القراءة بيا في 

، كىذا ىك قكؿ عامة أىؿ العمـ، أما القراءة الشاذة فيي كؿ الصالة، كييتعٌبد بتالكتيا
 قراءة اختؿ فييا ركف مف األركاف الثالثة المتقدمة.

كأشير قراءة صحيحة ىي قراءة عاصـ بركاية حفص فيي أكثر الركايات انتشارا عند 
ىػ، َٗالككفي كلد سنة  مالمسمميف، كحفص ىك أبك عمرك حفص بف سميماف األسد

ق، كعاصـ ىك أبك بكر عاصـ بف أبي النجكد األسدم الككفي َُٖ كتكفي سنة
ىػ، كقرأ ُِٕالراكم الثقة، كىك أحد القراء العشرة المشيكريف، تكفي سنة  اإلماـ 

كأبي عبد الرحمف السممي، ككالىما عمى ابف   عاصـ الككفي عمى زر بف حبيش
 مسعكد كعمي بف أبي طالب )عميو السالـ(.
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 المحن في القراءة
 المحف: ىك الخطأ كالميؿ عف الصكاب في القراءة، كينقسـ قسميف:

_ المحف الجمي: ىك خطأ في نطؽ األلفاظ فيخؿ بمعاني القرآف إخالال ظاىرا، 
كسمي جميان لكضكحو كظيكره لمقراء كالمستمعيف، كىذا النكع مف المحف ال يجكز 

لطاء داالن أك نطؽ شرعا، كقد يككف المحف الجمي بإبداؿ حرؼ مكاف آخر كإبداؿ ا
الذاؿ زايا أك الثاء سينا، كقد يككف بتغيير حركات الحركؼ، كأف يبدؿ الفتحة كسرة 
أك السككف حركة، كربما أدل ىذا التبديؿ إلى تغيير معنى اآلية، كضـ تاء "لست" 
(، كىذا خطأ فادح، ألنو يغير معنى اآلية  ٍيًطرو مىٍيًيـ ًبميصى في قكلو تعالى :)لٍَّستى عى

 اما.تم
_ المحف الخفي: ىك خطأ في تطبيؽ قكاعد التجكيد ككماؿ النطؽ دكف اإلخالؿ 
بالمعنى أك اإلعراب، كسمي خفيا ألنو يخفى عمى عامة الناس كال يدركو إال القراء، 
كىذا النكع مف المحف جائز شرعان مع مالحظو ضركرة اف ينكم قارئ القرآف التعمـ 

و: ترؾ الغٌنة، كاإلخالؿ بأحكاـ المدكد، كتفخيـ ما ليتجنب الكقكع في الحراـ، كأمثمت
يجب ترقيقو كترقيؽ ما يجب تفخيمو، كغير ذلؾ مف األخطاء التي تخالؼ عرؼ 

 القراءة الصحيحة.
 
 

 أحكام االستعاذة والبسممة بين السورتين
مع أكؿ السكرة مف  (االستعاذة كالبسممة) قراءةذكر أىؿ التجكيد أحكامان تختص ب

 ع كالكصؿ، فأجازكا ىذه األكجو:حيث القط
 القطع: أم قطع االستعاذة عف البسممة كقطع البسممة عف أكؿ السكرة.

 الكصؿ: أم كصؿ الجميع: االستعاذة بالبسممة بأكؿ السكرة.
 الكصؿ ثـ الفصؿ: أم: كصؿ االستعاذة بالبسممة كقطعيما عف أكؿ السكرة.

 ة المكصكلة بأكؿ السكرة.القطع ثـ الكصؿ: أم: قطع االستعاذة عف البسمم
 

 كما ذكر أىؿ التجكيد أحكاما لمبسممة بيف السكرتيف كأجازكا ىذه األكجو:
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 القطع: أم الكقكؼ عمى آخر السكرة األكلى كعمى البسممة ثـ يبدأ بالسكرة الثانية.
 الكصؿ: أم كصؿ السكرة األكلى بالبسممة بأكؿ السكرة الثانية.

 مى آخر السكرة ككصؿ البسممة بأكؿ السكرة الثانية.القطع ثـ الفصؿ: أم: الكقكؼ ع
 كقد منعكا كصؿ آخر السكرة األكلى بالبسممة كالكقكؼ عمييا ثـ قراءة السكرة الثانية. 

    
 أحكام النون الساكنة

 النكف : كاحدة مف حركؼ العربية
 مخرجيا: ذلؽ المساف
اإلصمات، ك االنفتاح، ك االستفاؿ، ك التكسط بيف الشدة كالرخاكة، ك صفتيا: الجير، 

 الغنة.ك 
مف مخرجيا بكؿ صفاتيا، أما النكف الساكنة فميا مكاضع  تنطؽ النكف المتحركة

 كأحكاـ.
 مكاضع النكف الساكنة:

 . النكف الساكنة في الكممة؛ كتككف مف أصؿ الكممة، كتكتب كتنطؽ.ُ 
المجرد  . النكف الساكنة في التنكيف، كىي نكف ساكنة تمحؽ آخر االسـ المنصرؼِ

 ، كتنطؽ كال تكتب.ؿ التعريؼ( غير المضاؼامف األلؼ كالالـ )
 

ىي:  إذا التقت النكف الساكنة بأحد حركؼ العربية فميا أربعة أحكاـ في النطؽ
 (اإلقالب، أك اإلدغاـ، أك اإلخفاء، أك اإلظيار)
 
ظيار النكف يعني:  . اإلظيار:ُ ىك إخراج الحرؼ مف مخرجو بكامؿ صفاتو، كا 
طؽ بالنكف الساكنة ثـ النطؽ بالحرؼ الذم بعدىا، فال يسكت عمى النكف كال تقطع الن

 عف الحرؼ الذم يمييا، كتظير النكف الساكنة في المكاضع اآلتية:
عند الكقؼ عمييا )إذا كانت مف أصؿ الكممة(، كيستثنى مف ىذا الحكـ نكف التنكيف؛ 

 ألنو عند الكقؼ عميو ال تنطؽ النكف.
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ا كاحد مف حركؼ الحمؽ )ء ىػ ع غ ح خ( في كممة كاحدة أك في عندما يتمكى
 كممتيف.

عندما يتمكىا أحد األحرؼ اآلتية: )م  ر  ـ  ؿ  ك( التي ىي حركؼ )يرممكف( عدا 
 النكف كيتحقؽ ىذا الحكـ لمنكف في كممة كاحدة أك في كممتيف. 

 
ال ، ك في كممتيف يتحقؽ إظيار النكف الساكنة )مف أصؿ الكممة( في كممة كاحدة أكك 

 يتحقؽ إظيار النكف الساكنة )مف التنكيف( في كممة كاحدة بؿ يتحقؽ في كممتيف.
 
ىك حالة مف النطؽ بالنكف الساكنة بيف اإلظيار كاإلدغاـ بال تشديد مع : . اإلخفاءِ

كجكد الغنة، كتنطؽ  النكف الساكنة باإلخفاء إذا تميت بأحد الحركؼ اآلتية: )ت ث 
 ص ض ط ظ ؼ ؽ ؾ( في الكممة الكاحدة كالكممتيف. ج د ذ ز س ش 

الفرؽ بيف اإلخفاء كاإلدغاـ ىك أف اإلدغاـ في يككف في الحرؼ )مع التشديد(، ك 
 اإلخفاء يككف مع الحرؼ )بال تشديد(.

 
ىك التقاء حرؼ ساكف بحرؼ متحرؾ فيصيراف لشدة التصاقيما كحرؼ : . اإلدغاـّ

دغاـ النكف الساكنة يتحقؽ إذا تالىا أحد األحرؼ اآلتية: )م ر ـ ؿ ك ف(،  كاحد، كا 
كيتحقؽ اإلدغاـ لمنكف الساكنة في أحد ىذه األحرؼ إذا تالىا في كممة كاحدة أك في 
كممتيف، كيبدأ اإلدغاـ بقمب النكف الساكنة إلى أحد ىذه األحرؼ ثـ النطؽ بالحرفيف 

 فسو( حرفان كاحدان مشددان.)النكف المنقمبة إلى الحرؼ الذم يمييا كالحرؼ الذم يمييا ن
 كاإلدغاـ نكعاف:

. اإلدغاـ الناقص: كىك إدغاـ بغنة كيقع لمنكف الساكنة مع أحرؼ )م ف ـ ك( ُ
 كيككف بإدغاـ النكف في الحرؼ الذم يمييا مع بقاء الغنة منيا.

. اإلدغاـ الكامؿ: كىك إدغاـ بال غنة كيقع لمنكف الساكنة مع الحرفيف )ؿ ر( ِ
ـ النكف الساكنة بالحرؼ الذم يمييا كنطؽ الحرفيف الناتجيف حرفا كاحدا كيككف بإدغا

 مشددا مف غير غنة.  
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ىك قمب النكف الساكنة ميمان إذا تميت بحرؼ الباء، كيككف اإلقالب  . اإلقالب:ْ
 ة مف غير إدغاـ مع اإلخفاء بغنة.بنطؽ النكف الساكنة ميمان مخفف

 
 
 

 أحكام الميم الساكنة
 ؼ مف الحركؼ اليجائيةالميـ : حر 

 لقبو: حرؼ شفكم.
 مخرجو: ما بيف الشفتيف بانطباقيما.

صفاتو الالزمة: الجير، كالبينية، كاالستفاؿ، كاالنفتاح، كاإلذالؽ، كتصحبو غنة 
.  مخرجيا مف الخيشـك

صفاتو العارضة عند سككنو: اإلدغاـ الشفكم، كاإلخفاء الشفكم، كاإلظيار الشفكم، 
بالشفكية لخركج الميـ مف الشفتيف، كاصطمح العمماء عمى  كسميت ىذه الصفات

 تسميتيا بأحكاـ الميـ الساكنة.
اإلدغاـ الشفكم: تدغـ الميـ الساكنة في مثميا فقط، أم في حرؼ الميـ فتصيراف _ 

)الميـ المدغمة كالميـ المدغـ فييا( ميما كاحدة مشددة بغنة، كيسمى ىذا بإدغاـ 
 ـ ناقص حيث تبقى الغنة صفةن لمحرؼ المدغـ.المتماثميف، كىذا اإلدغا

اإلخفاء الشفكم: إذا كقع بعد الميـ الساكنة حرؼ الباء جاز إخفاء الميـ مع مراعاة _ 
الغنة، كيالحظ عند اإلخفاء الشفكم تالصؽ الشفتيف تالصقا رقيقا )أم عدـ الضغط 

رجاف بانطباؽ عمييما ضغطا قكيا( دكف انفراجيما حيث أف كال مف الميـ كالباء يخ
 الشفتيف.

اإلظيار الشفكم: إذا كقع بعد الميـ الساكنة أحد الحركؼ )عدا الميـ كالباء( كجب _ 
إظيارىا، كيككف اإلظيار أشد عند الفاء كالكاك )بسبب تقارب ىذه الحركؼ في 
المخرج( كذلؾ لتمييز الحركؼ بعضيا مف بعض، كخكفا مف عدـ كضكح الحرؼ 

 المظير )الميـ(.
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 أحكام المد والقصر
بحرؼ مف حركؼ المد )الياء الساكنة  (أكثر)حركتيف أك المد: إطالة الصكت   

المكسكر ما قبميا، كالكاك الساكنة المضمكـ ما قبميا، كاأللؼ( أك بأحد حرفي الميف 
ٍيؼ(. ٍكؼ، كالياء الساكنة بعد فتح، نحك: صى  )الكاك الساكنة بعد فتح، نحك: خى

د حركتيف فقط )عند الحديث عف مقدار المد(، أك عدـ المد القصر: إثبات الم
 أصال )عند الحديث عف كجكد المد كعدمو(.

 أقساـ المد:
المد األصمي )الطبيعي(: كىك المد الذم ال تقـك ذات الحرؼ إال بو، )أم أف    .ُ

حرؼ المد ال يتميز عف الحركة إال بو(، كال يكجد سبب خارجي لو )أم: ليس بعده 
ال سككف(، كمقدار مده حركتاف، كيسمى المد الطبيعي ألف صاحب الطبيعة ىمز ك 

السميمة يمده مقدار حركتيف ال تزيد كال تنقص، كما يسمى مدا أصميا ألنو أصؿ 
 جميع المدكد، كأنكاعو:

المد الطبيعي الثابت كقفا ككصال: إذا كاف الحرؼ الذم يمي حرؼ المد متحركا  _
﴾ )التكاثر: دائما، كصال ككقفا، كلـ ي ـي التَّكىاثيري (، ﴿ييكفيكفى ُكف ىمزة، نحك: ﴿أىٍليىاكي

افيكفى يىٍكمان كىافى شىرُّهي ميٍستىًطيران﴾ )اإلنساف  يىخى (، ﴿ًفييىا كيتيبه قىيِّمىةه﴾ )البينة ًٕبالنٍَّذًر كى
(، ﴿كىاٍلعىاًديىاًت ٕ-ٔ(، ﴿فىأىمَّا مىف ثىقيمىٍت مىكىاًزينيوي * فىييكى ًفي ًعيشىةو رَّاًضيىةو﴾ )القارعة ّ

ٍبحان﴾ )العاديات  ٍبحان * فىاٍلميكًريىاًت قىٍدحان * فىاٍلميًغيرىاًت صي   (.ّ-ُضى
_ المد الطبيعي الثابت حاؿ الكقؼ فقط: يثبت المد الطبيعي حاؿ الكقؼ دكف 

 الكصؿ في الحاالت اآلتية:
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اليكا أف يأتي بعد حرؼ المد حرؼ ساكف في كممة أخرل، نحك: ﴿ثيَـّ ًإنَّ  .ُ ـٍ لىصى يي
﴾ )المطففيف  ًحيـً ًفٍرعىٍكفى ًذم اأٍلىٍكتىاًد﴾ )الفجر ُٔاٍلجى (، ﴿فىًإف كىانىتىا اٍثنىتىٍيًف َُ(، ﴿كى

﴾ )النساء  ا الثُّميثىاًف ًممَّا تىرىؾى  (. ُٕٔفىمىييمى
أف يككف حرؼ المد ألفا مبدلة مف تنكيف فتح في اسـ مقصكر، نحك: ﴿ىيدنل  .ِ

 ﴾ ى( )األعراؼ ُُ(، ﴿ ىىذىا ىيدنل﴾ )الجاثية ِ)البقرة لٍِّمميتًَّقيفى (، )قيرنل( ٖٗ(، )ضيحن
 (.ُٔ(، )طكنل( )النازعات ُْ)الحشر 

أف يككف حرؼ المد ألفا في اسـ منصكب، كيسمى مد الًعكىض. نحك: ﴿ًإفَّ المَّوى  .ّ
ًكيمان﴾ )االنساف  ًميمان حى  (.َّكىافى عى

ـٍ يىنتىًو لىنىٍسفىعان إذا كاف حرؼ المد في األصؿ نكنا ر  .ْ سمت تنكينا، نحك: ﴿كىالَّ لىًئف لَّ
 (.ًُٓبالنَّاًصيىًة﴾ )العمؽ 

 إذا كاف حرؼ المد ألفا متطرفة في الكممات السبع اآلتية: .ٓ
﴾ )الكافركف  - بىدتُّـٍ اًبده مَّا عى  (.ْ)أىنىٍا( كما في قكلو تعالى: ﴿كىالى أىنىٍا عى
دان﴾ )الكيؼ  - بِّي أىحى بِّي كىالى أيٍشًرؾي ًبرى  (.ّٖ)لًَّكنَّا( في قكلو تعالى: ﴿لًَّكنَّا ىيكى المَّوي رى
تىظينُّكفى ًبالمًَّو الظُّنيكنىا﴾ )األحزاب  -  (.َُ)الظُّنيكنىا( في قكلو تعالى: ﴿كى
( في قكلو تعالى: ﴿يىقيكليكفى يىا لىٍيتىنىا أىطىٍعنىا ال - ﴾ )األحزاب )الرَّسيكالى مَّوى كىأىطىٍعنىا الرَّسيكالى

ٔٔ.) 
-  ﴾ مُّكنىا السًَّبيالى كيبىرىاءنىا فىأىضى بَّنىا ًإنَّا أىطىٍعنىا سىادىتىنىا كى قىاليكا رى ( في قكلو تعالى: ﴿كى )السًَّبيالى

 (.ٕٔ)األحزاب 
ةو كى  - مىٍيًيـ ًبآًنيىةو مِّف ًفضَّ ييطىاؼي عى أىٍككىابو كىانىٍت قىكىاًريرىا﴾ )قىكىاًريرىا( في قكلو تعالى: ﴿كى

 (.ُٓ)االنساف 
سىًعيران﴾ )االنساف  - الن كى ٍ كىأىٍغالى ًسالى ٍ( في قكلو تعالى: ﴿ًإنَّا أىٍعتىٍدنىا ًلٍمكىاًفًريفى سىالى ًسالى )سىالى
ْ.) 

 _ المد الطبيعي الثابت حاؿ الكصؿ فقط: كيككف في الحاالت اآلتية:
الضمير )ىاء المفرد المذكر الغائب( متحركة مد الصمة الصغرل: إذا كانت ىاء  .ُ

بيف متحركيف، كلـ يكف بعدىا ىمز، كيصمت الياء بحرؼ مد يناسب حركتيا، فإذا 
كانت الياء مضمكمة كيصمت بكاك مدية تيمد حاؿ الكصؿ مدا طبيعيا مقداره حركتاف، 
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لى  ذا كانت الياء مكسكرة كصمت بياء مدية مقدارىا أيضا حركتاف، نحك: ﴿كى ـٍ يىكيف لَّوي كا 
ده﴾ )اإلخالص  ٍمعان﴾ )العاديات ْكيفيكان أىحى سىٍطفى ًبًو جى (، ٓ-ْ(، ﴿فىأىثىٍرفى ًبًو نىٍقعان * فىكى

كران﴾ )االنشقاؽ   (.ُّ﴿ًإنَّوي كىافى ًفي أىٍىًمًو مىٍسري
إذا كاف حرؼ المد قبؿ الحرؼ األخير في الكممة، يمد مدا طبيعيا عند الكصؿ،  .ِ

ًبػيػره أما عند الكقؼ ف إنو يصبح مدا فرعيا عارضا لمسككف، نحك: ﴿ًإنَّوي ًبًعبىاًدًه خى
﴾ )الشكرل  ﴾ )ابراىيـ ِٕبىًصػيػره بَّػارو شىكيػكرو  (.ٓ(، ﴿ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىاتو لِّكيؿِّ صى

_ المد الطبيعي الحرفي في فكاتح السكر: تمد حركؼ )حي طير( مدا طبيعيا مقداره 
طبيعي الحرفي أك مد األلفات، نحك: ﴿حـ﴾، ﴿كييعص﴾، حركتاف، كيسمى المد ال

 ﴿طو﴾، ﴿الر﴾.
المد الفرعي: كىك المد الذم يتكقؼ عمى سبب خارجي )اليمز أك السككف(    .ِ

 إلطالتو، كتقـك ذكات الحركؼ بدكنو، كينقسـ قسميف:
 المد الفرعي بسبب اليمزة: كىك ثالثة أنكاع: )مد البدؿ، كالمد الكاجب المتصؿ، . أ

 كالمد الجائز المنفصؿ(.
_ مد البدؿ: إذا اجتمعت ىمزتا قطع أكالىما متحركة كالثانية ساكنة في كممة كاحدة، 
أبدلت اليمزة الثانية الساكنة حرؼ مد يناسب حركة اليمزة األكلى، فإذا كانت اليمزة 

ذا كانت األكلى مضمكمة أبدلت الثانية كا كا مدية، األكلى مفتكحة أبدلت الثانية ألفا، كا 
ذا كانت األكلى مكسكرة أبدلت اليمزة الثانية ياء مدية، كيككف اإلبداؿ ثابتا في  كا 
مىى قىٍكـو  الرسـ، كالكصؿ كالكقؼ كاالبتداء، كما في األمثمة اآلتية: ﴿فىكىٍيؼى آسىى عى

﴾ )األعراؼ  (: أصؿ )آسىى( "أىٍأسى" حيث أبدلت اليمزة الساكنة ألفا، ألف ّٗكىاًفًريفى
ة األكلى مفتكحة، كمثميا )آدـ( أصميا "أأدـ" ك)آتى( أصميا "أأتى"، ﴿قىاؿى ىىٍؿ اليمز 

مىى أىًخيًو ًمف قىٍبؿي﴾ )يكسؼ  ـٍ عى ا أىًمنتيكي مىٍيًو ًإالَّ كىمى ـٍ عى نيكي ( أصميا ْٔآمى ـٍ نيكي (: )آمى
يتىاء ًذم "أٍأمنكـ" أبدلت اليمزة الساكنة ألفا مدية، ﴿ًإفَّ الٌموى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإلً  ٍحسىاًف كىاً 

(: أصؿ كممة )ًإيتىاء( إٍئتاء، كلكف اللتقاء ىمزتي قطع أبدلت َٗاٍلقيٍربىى﴾ )النحؿ 
الثانية ياء مدية لتتناسب مع كسر اليمزة األكلى، كتمد ىذه الياء المدية مقدار 

﴾ )قريش  ًؼ قيرىٍيشو يالى ًؼ( (: ً)ًإيالى ُحركتيف، كمثميا )إيماف( أصميا "إئماف"، ﴿إًلً
اءٍتييـي اٍلبىيِّنىةي﴾ )البينة  ا تىفىرَّؽى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًإالَّ ًمف بىٍعًد مىا جى مى أصميا "إئالؼ"، ﴿كى
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(: أصؿ )أيكتيكا( أؤتكا، أبدلت اليمزة القطعية الثانية الساكنة كاكا مدية مقدارىا ْ
ميا "أؤذينا"، ﴿قىاليكٍا أيكًذينىا حركتيف ألف اليمزة األكلى مضمكمة، كمثميا )أيكًذينىا(: أص

ا ًجٍئتىنىا﴾ )األعراؼ  ًمف بىٍعًد مى  (: )أكتكا(: أصميا "أؤتكا".ًُِٗمف قىٍبًؿ أىف تىٍأًتينىا كى
_ المد الكاجب المتصؿ: كىك أف يأتي حرؼ المد كبعده ىمزة في كممة كاحدة، 

لكجكد المد كسمي كاجبا إلجماع القراء عمى مده أكثر مف حركتيف، كسمي متصال 
اءٍتييـي  ا تىفىرَّؽى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًإالَّ ًمف بىٍعًد مىا جى مى كاليمزة في كممة كاحدة، نحك: ﴿كى

ـٍ ْ(، ﴿ذىًلؾى فىٍضؿي المًَّو ييٍؤًتيًو مىف يىشىاءي﴾ )الجمعة ْاٍلبىيِّنىةي﴾ )البينة  (، ﴿ًإف يىٍثقىفيككي
يىٍبسيطي  ـٍ أىٍعدىاء كى ﴾ )الممتحنة يىكيكنيكا لىكي كفى دُّكا لىٍك تىٍكفيري ـٍ أىٍيًديىييـٍ كىأىٍلًسنىتىييـ ًبالسُّكًء كىكى كا ًإلىٍيكي

ـى﴾ )الفجر ِ يىنَّ ًئذو ًبجى ا النًَّسيءي ًزيىادىةه ًفي اٍلكيٍفًر﴾ )التكبة ِّ(، ﴿كىًجيءى يىٍكمى (، ﴿ًإنَّمى
ا يىٍستىًكم اأٍلىٍعمىى كىاٍلبىًصيري كىالًَّذيفى آمى ّٕ مى اًت كىالى اٍلميًسيءي﴾ (، ﴿كى اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى

قىاؿى ىىػذىا يىٍكـه ٖٓ)غافر  ـٍ ذىٍرعان كى اؽى ًبًي ـٍ كىضى اءٍت ريسيمينىا ليكطان ًسيءى ًبًي لىمَّا جى (، ﴿كى
﴾ )ىكد  ًو (، ﴿ًإف نَّقيكؿي ًإالَّ اٍعتىرىاؾى بىٍعضي آًليىًتنىا ًبسيكىءو قىاؿى ًإنِّي أيٍشًيدي المٌ ٕٕعىًصيبه

﴾ )ىكد  بًِّو كىمىف ْٓكىاٍشيىديكٍا أىنِّي بىًرمءه مِّمَّا تيٍشًركيكفى مىى بىيِّنىةو مِّف رَّ (، ﴿أىفىمىف كىافى عى
﴾ )محمد  ـٍ ًمًو كىاتَّبىعيكا أىٍىكىاءىي  (.ُْزييِّفى لىوي سيكءي عىمى

_ المد الجائز المنفصؿ: كىك أف يأتي حرؼ المد في آخر الكممة كتميو اليمزة في 
الكممة التالية، كسمي بالجائز لجكاز قصره كمده عند القراء، فيجكز االقتصار  أكؿ

فيو عمى المد الطبيعي )حركتيف( كيجكز مده أكثر مف ذلؾ، كسمي منفصال ألف 
حرؼ المد في كممة كحرؼ اليمز منفصؿ عند في كممة أخرل، كالمد الجائز 

مة األكلى فإف سبب المد المنفصؿ يككف عند الكصؿ فقط أما عند الكقؼ عمى الكم
ا أىٍعبيدي﴾ )الكافركف  اًبديكفى مى )اليمزة( يزكؿ، فيعكد المد مدا طبيعيا، نحك: ﴿كىالى أىنتيـٍ عى

﴾ )الكافركف ٓ كفى ﴾ ُ(، ﴿قيٍؿ يىا أىيُّيىا اٍلكىاًفري ـي انقىمىبيكٍا فىًكًييفى ذىا انقىمىبيكٍا ًإلىى أىٍىًمًي (، ﴿كىاً 
﴾ )المرسالت (، ﴿انطىًمقيكا ُّ)المطففيف  ا كينتـي ًبًو تيكىذِّبيكفى (، ﴿الًَّذم ًِٗإلىى مى

﴾ )قريش  ٍكؼو نىييـ مٍِّف خى  (.ْأىٍطعىمىييـ مِّف جيكعو كىآمى
_ مد الصمة الكبرل: كىك أف تككف ىاء الضمير متحركة بيف متحركيف كبعدىا ىمز 

اليوي ًإذىا تى  ٍنوي مى ا ييٍغًني عى مى دَّل﴾ )الميؿ في أكؿ الكممة التالية، نحك: ﴿كى (، ﴿أىيىٍحسىبي ُُرى
ده﴾ )البمد  ـٍ يىرىهي أىحى ﴾ )المطففيف ٕأىف لَّ ا ييكىذِّبي ًبًيى ًإالَّ كيؿُّ ميٍعتىدو أىًثيـو مى  (.ُِ(، ﴿كى
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المد الفرعي بسب السككف: كىك نكعاف: المد الالـز )مد سككنو أصمي ثابت ال  . ب
 يثبت كقفا كيزكؿ كصال(. يتغير(، كالمد العارض لمسككف )مد سككنو عارض أم

: ىك أف يأتي بعد حرؼ المد حرؼ ساكف سككنا أصميا أك حرؼ مشدد  _ المد الالـز
في كممة كاحدة )ألف الحرؼ المشدد أصمو حرفاف متماثالف أكليما ساكف كاآلخر 
متحرؾ(، كأجمع القراء عمى إشباع مده إلى ست حركات، كسمي الزما لمزـك سببو، 

 ركات باإلجماع، كينقسـ المد الالـز قسميف:أك لمزـك مده ست ح
 المد الالـز الكممي: إذا كاف المد الالـز في كممة فيك كممي، كيككف: . أ

إذا جاء بعد حرؼ المد في الكممة حرؼ مشدد، نحك: ﴿كىالى  :_ مثقال
ك  مىى الٌمًو تىٍفتىري ـٍ عى ـٍ أى ػاقَّػةي﴾، ﴿قيٍؿ آلٌموي أىًذفى لىكي ﴾، ﴿اٍلحى ػالِّػيفى ﴾ )يكنس الضَّ فى

ـي األينثىيىٍيف﴾ ٗٓ ا مىٍيًو أىٍرحى مىٍت عى ـى أىـً األينثىيىٍيًف أىمَّا اٍشتىمى رَّ ٍيًف حى (، ﴿قيٍؿ آلذَّكىرى
 (.ُّْ)األنعاـ 
بعد حرؼ المد حرؼ ساكف سككنا أصميا ككاف غير  جاء: إذا _ مخففان 

قىدٍ   مشدد، كقد كرد في كممة ﴿ءالئف﴾ في مكضعيف مف سكرة يكنس: ﴿آآلفى كى
﴾ )يكنس  كينتى ًمفى ُٓكينتـي ًبًو تىٍستىٍعًجميكفى ٍيتى قىٍبؿي كى قىٍد عىصى (، ك﴿آآلفى كى

﴾ )يكنس   (.ُٗاٍلميٍفًسًديفى

ب. المد الالـز الحرفي: إذا كاف المد الالـز في حرؼ مف حركؼ الفكاتح فيك 
حرفي، كيككف في الحركؼ التي يككف ىجاؤىا ثالثة أحرؼ أكسطيا حرؼ مد أك ليف 

 ي )نقص عسمكـ(، كيككف المد الالـز الحرفي:كى
_ مثقال: إذا أتى بعد حرؼ المد حرؼ مدغـ في ما بعده، نحك: ﴿الػـ﴾، ﴿طسـ﴾ 

 (.ُ)الشعراء 
_ مخففا: إذا أتى بعد حرؼ المد حرؼ ساكف غير مدغـ بما بعده، نحك: ﴿ؽ 

  .كىاٍلقيٍرآًف اٍلمىًجيًد﴾، ﴿ص كىاٍلقيٍرآًف ًذم الذٍِّكًر﴾، ﴿الػمػر﴾
_ المد العارض لمسككف: ىك أف يأتي بعد حرؼ المد حرؼ ساكف سككنا عارضا 

 بسبب الكقؼ، كيقسـ األقساـ اآلتية:
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. المد العارض لمسككف الذم أصمو مد طبيعي: يجكز في مده القصر )حركتاف( ُ
ًفٍرعىٍكفى ًذم اأٍلىٍكتىاًد﴾  كالتكسط )أربع حركات( كالطكؿ )ست حركات(، نحك: ﴿كى

﴾ ٗ(، ﴿كىالَّ بىٍؿ تيكىذِّبيكفى ًبالدِّيًف﴾ )االنفطار َُ )الفجر ا تىٍفعىميكفى (، ﴿يىٍعمىميكفى مى
 (.ُِ)االنفطار 

. المد العارض لمسككف الذم أصمو الميف )مٌد الميف(: كيجكز مده أيضا حركتيف أك ِ
ٍيًؼ﴾، ﴿فىٍميى  ـٍ ًرٍحمىةى الشِّتىاء كىالصَّ ًفًي ٍعبيديكا رىبَّ ىىذىا أربع أك ست حركات، نحك: ﴿ًإيالى

.﴾ ٍكؼو نىييـ مٍِّف خى  اٍلبىٍيًت﴾، ﴿الًَّذم أىٍطعىمىييـ مِّف جيكعو كىآمى
. المد العارض لمسككف الذم أصمو مد البدؿ: كيجكز مده حاؿ الكقؼ حركتاف أك ّ

ٍسفي اٍلمىآًب﴾ )آؿ عمراف  (، ﴿ًإفَّ ُْأربع أك ست حركات، نحك: ﴿كىالٌموي ًعندىهي حي
﴾ )القصص ًفٍرعىٍكفى كى  اًطًئيفى ا كىانيكا خى نيكدىىيمى ﴾ ٖىىامىافى كىجي ـٍ ييرىاؤيكفى (، ﴿الًَّذيفى ىي
 (.ٔ)الماعكف 

. المد العارض لمسككف الذم أصمو المد الكاجب المتصؿ إذا تطرفت ىمزتو: ْ
كيجكز مده حاؿ الكقؼ أربع أك خمس أك ست حركات، أما حاؿ الكصؿ فال يمد إال 

ىك مبيف في باب المد الكاجب المتصؿ، نحك: ﴿ذىًلؾى  أربع أك خمس حركات كما
يىٍبسيطيكا ْفىٍضؿي المًَّو ييٍؤًتيًو مىف يىشىاءي﴾ )الجمعة  ـٍ أىٍعدىاء كى ـٍ يىكيكنيكا لىكي (، ﴿ًإف يىٍثقىفيككي

ـٍ أىٍيًديىييـٍ كىأىٍلًسنىتىييـ ًبالسُّكًء﴾ )الممتحنة  ا يىٍستىًكم اأٍلىٍعمىى كىالٍ ًِإلىٍيكي مى بىًصيري كىالًَّذيفى (، ﴿كى
اًت كىالى اٍلميًسيءي﴾ )غافر  اًلحى ًمميكا الصَّ  (.ٖٓآمىنيكا كىعى
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 معاني الكممات )جزء عّم(
 سورة النبأ

 والية عمي )ع( النبأ العظيم عن أي شيء عمّ 
 أوتاد تثبت األرض أوتادا فراشا كميد الطفل ميادا
 وقتا لمعمل معاشا راحة ألجسامكم سباتا

 مصباحا مضيئا سراجا وىاجا محكمات اداشد
 منصبا بغزارة ثجاجا الغيوم أو الرياح المعصرات
 يوم القيامة يوم الفصل بساتين ممتفة جنات ألفافا

 البوق ينفخ فيو الصور وقتا لمجزاء ميقاتا
 مرجعا مآبا مكان ترقب الكفار مرصادا
 ماء شديد الحرارة حميما أوقاتا متتابعة أحقابا

قيح جمود أىل  اقاغس
 النار

 فتيات جميالت كواعب

 ممموءة دىاقا متشابيات الخمقة أترابا
   جبرئيل الروح

 سورة النازعات
مالئكة نزع أرواح  النازعات

 الكافرين
 بشدة غرقا

مالئكة نزع أرواح  الناشطات
 المؤمنين

مالئكة تسبح في  السابحات
 السماء

مالئكة تسبق  السابقات
نين بأرواح المؤم
 لمجنة

مالئكة تدبر أمر  المدبرات
 العباد

 النفخة الثانية الرادفة النفخة األولى الراجفة
 ذليمة خاشعة خائفة واجفة
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 بالية نخرة الحياة الدنيا الحافرة
 صيحة زجرة رجعة كرة

 الوادي المقدس طوى وجو األرض الساىرة
 تطير تزكى تجاوز الحد طغى
 جمع حشر أعرض أدبر
 أظمم أغطش جعميا عالية كيارفع سم

 بسطيا دحاىا أنار نيارىا أخرج ضحاىا
تعمو فوق كل  الطامة الكبرى أثبتيا أرساىا

 طامة
 متى قياميا أيان مرساىا المنزل المأوى
   منتيى عمميا منتياىا

 سورة عبس
 أعرض تولى قبض وجيو عبس
 تقبل عميو تصدى يتعظ يذكر
 عظمةكتب م صحف مكرمة تتشاغل تميى
 مطيعين بررة المالئكة الكتبة سفرة
 أحياه بعد الموت أنشره أنشأه أطوارا قدره
 عمف لمحيوانات قضبا أنزلنا صببنا

 عشبا لمحيوانات أبا بساتين كثيفة حدائق غمبا
التي تصك  الصاخة

 األسماع
 مشرقة مسفرة

   تغشاىا ظممة ترىقيا قترة
 

 سورة التكوير
 تسقط انكدرت طويت كورت
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 النوق الحوامل العشار حركت سيرت
 المدفونة الموؤودة أوقدت سجرت
 أوقدت سعرت أزيمت من مكانيا كشطت
 ما عممت ما أحضرت أدنيت أزلفت
 الكواكب الجوار الكنس النجوم الخنس
 أضاء تنفس أدبر بظالمو عسعس
 مطمع الشمس األفق المبين ذي مكانة مكين

 سورة االنفطار
 تساقطت انتثرت تقطعت انفطرت
 قمب ترابيا بعثرت فتحت فجرت
 المؤمنين األبرار صورك ركبك
   االكفار الفجار

 سورة المطففين
 يأخذون حقيم يستوفون اشتروا بالكيل اكتالوا

 كتاب أعمال الكفار سجين ينقصون يخسرون
 أباطيل أساطير مختوم مرقوم
 ممنوعون محجوبون طغى ران

 األسرة المزينة ألرائكا مراتب عالية عميين
 خمر طيبة رحيق بيجة نضرة
 جوزي ثوب عين في الجنة تسنيم

 سورة االنشقاق
 أطاعت أذنت تصدعت انشقت
 بسطت مدت حق ليا الطاعة حقت
 ساع كادح أخرجت ألقت
 ىالكا ثبورا يعود ينقمب
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 حمرة األفق الشفق يرجع يحور
 تكامل اتسق جمع وسق
   يجمعون يوعون

 البروج سورة
 لعن قتل المنازل البروج
 عذبوا فتنوا حضور شيود
 كريم مجيد قوم صالح ثمود

 سورة الطارق
 المضيء الثاقب النجم الطارق
 عظم ظير الرجل الصمب مصبوب بقوة دافق
 تختبر تبمى عظام صدر المرأة الترائب
 التشقق الصدع المطر الرجع
   العبث اليزل

 
 
 

 سورة األعمى
 أنبت العشب أخرج المرعى نزه سبح
 أسود أحوى يابسا غثاء

   تفضمون تؤثرون
 سورة الغاشية

 متعبة ناصبة القيامة الغاشية
 شوك ضريع شديدة الحرارة آنية
 وسائد نمارق يدفع يغني
   بسط زرابي
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 سورة الفجر
 ضيق قدر الزوج والفرد الشفع والوتر

 ايحث بعضكم بعض تحاضون أذلني بالفقر أىانن
 شديدا لما الميراث التراث
 زلزلت دكت كثيرا جما
   يقيد يوثق

 سورة البمد
 مقيم حل مكة البمد
 كثيرا لبدا شدة كبد

 اجتاز اقتحم الخير والشر النجدين
 مجاعة مسغبة عتق عبد ممموك فك رقبة
 مغمقة مؤصدة فقر متربة

 سورة الشمس
 يغطييا بالظممة يغشاىا كشف االظممة جالىا
 وضع من قدرىا دساىا بسطيا طحاىا
 نصيبيا من الماء سقياىا أسرع انبعث
أطبق عميم  دمدم قتموىا عقروىا

 بالعذاب
 سورة الميل

 سقط في الياوية تردى مختمف شتى
 الكافر األشقى تتوىج تمظى

 سورة الضحى
 أبغض قمى اشتد ظالمو سجى
 تطرد تنير فقيرا عائال

 سورة االنشراح
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 أثقل أنقض النبوة أعباء وزرك
   اتعب بالدعاء انصب

 سورة التين
 مقطوع ممنون أرذل العمر أسفل سافمين

 سورة العمق
 الرجوع في اآلخرة الرجعى دم متجمد عمق

 مقدم االرأس الناصية لنقبضن لنسفعا
 مالئكة العذاب الزبانية أىل مجمسو ناديو

 سورة القدر
   بأمر ربيم بإذن ربيم

 
 ةسورة البين

 الحجة الواضحة البّينة تاركين كفرىم منفّكين
 دين الحق دين القّيمة عادلة قّيمة
 جنات مستقرة جنات عدن الخميقة البرية

 سورة الزلزلة
 الموتى أثقاليا ُحّركت ُزلزلت
 يرجع الناس يصدر الناس أمر أوحى
   متفرقين أشتاتا

 سورة العاديات
صوت أجواف  ضبحا الخيل العاديات

 خيلال
الخيل التي تقدح  الموريات قدحا

 النار من حوافرىا
 غبارا نقعا

 بخيل شديد جحود كنود
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 سورة القارعة
 المنتشر المبثوث التي تقرع القموب القارعة

 رحجت سيئاتو خفت موازينو رجحت حسناتو ثقمت موازينو
   مأواه النار أّمو ىاوية

 سورة التكاثر
خر بكثرة التفا التكاثر أشغمكم ألياكم

 األموال واألوالد
   أىل البيت النعيم

 سورة العصر
 نقصان خسر الدىر العصر

 سورة اليمزة
 الطعان والمغتاب ُىَمزة ُلَمزة عذاب ويل
 جعمو خالدا أخمده أحصاه عّدده
 نار جينم الحطمة ليقذفن لينبذن
 تشرف عمى القموب تطمع المستعرة الموقدة

 سورة الفيل
 بطالن كيدىم تضميل م السيئةإرادتي كيدىم
 حجارة صمبة سّجيل أقاطيع متتابعة أبابيل

 سورة الماعون
 يحث يحّض  يدفعو بعنف يدّع اليتيم
 الخير والبركة الماعون غافمون ساىون

 سورة الكوثر
 اذبح انحر فاطمة الزىراء )ع( الكوثر
 مقطوع النسل األبتر مبغضك شانئك

 سورة النصر
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 كثير القبول لمتوبة وابات جماعات أفواجا
 سورة المسد

 نفع أغنى خسرت تّبت
 حبل من ليف مسد عنقيا جيدىا

 سورة اإلخالص
 ال يحتاج إلى أحد االصمد واحد ال شريك لو أحد
   نظيرا كفوا

 سورة الفمق
 الصبح الفمق أعتصم أعوذ

 دخل وقب الميل غاسق 
 عقد خيط الساحرة العقد الساحرات النفاثات

 ة الناسسور 
 الشيطان الوسواس سيدىم ممك الناس
 شياطين الجن الِجّنة الذي يختفي الخّناس

 
 


