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في أحكام تالوة القرآن

ر�ُس اخَلاِم�ُس: الدَّ

اأْحكاُم تالوة القراآن الكرمي

ْجِويد( )َمْدخٌل لدرا�َضِة اأْحَكاِم التَّ

ليُل عليه: معنى التجويد، وُحْكُمه، والدَّ

)1( معنى التجويد:

ْنُتُه  ْدُت الشيَء أي َحسَّ التجويد لغة))): هوالتحسنُي واإلتقاُن، يقال: جوَّ
وأتقنُته، وهذا شيء جيد أي َحسن.)))

ها  احل���روف حقَّ بإعطاء  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ت��اوة  ه��و  واص��ط��الح��ًا:)3) 
ها. وُمْسَتَحقَّ

ة،  دَّ معنى حق احلرف: ِصَفُتُه الازمُة له، والتي ال تفارقه، كاجلهر والشِّ
َفات  الصِّ من  ذلك  غير  إلى  واالنفتاح  واإلطباق  واالستفال  واالستعاء، 

القائمة بذات احَلْرف.

َوَتَزوُل، كالتفخيم،  َتْطَرُأ  ُة التي  الَعَرَضيَّ ِصَفُتُه  ُمْسَتَحقِّ احلرف:  ومعنى 
والترقيق، واإلدغام، واإلظهار، والُغنَّة.... إلخ.

))) أي: عند علماء اللغة العربية.
))) »لسان العرب« ابن منظور، مادة »َجَوَذ«.

)3) أي: عند علماء التجويد.
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البيان

ي من أفواه املتخصصني في ِعْلم التجويد. َلقِّ وطريقُة األخذية به: التَّ

)2( موضوُعه: القرآُن الكرمي، وقيل: القرآن الكرمي واحلديث النبوي 
الشريف.

: ِمِه والدليُل عليه: َيْنَقِسُم ُحْكُمه إلى ِقْسَمنْيِ )3( ُحْكم َتَعلُّ

. ) � حكم التجويد الَعَمِليِّ

. ) � حكم التجويد الِعْلِميِّ

َدٍة كما ُأْنِزَلْت  أما التجويُد الَعَمِليُّ فهو قراءُة القرآن الكرمي بتاو ُمَجوَّ
قال  الوجوُب على كل مسلم ومسلمة، كما  ُحْكُمُه  |، وهذا  النبي  على 

تعالى: }ٿ  ٿ    ٿ  ٿ{ )املزمل(.

}ٿ   تعالى:  قوله  معنى  عن   � عنه  الله  رضي   � علّي  اإلم��ام  َوُسئَِل 
وَمْعِرَفُة  احُلروف،  )الترتيُل هو جتويُد  فقال:  ٿ    ٿ  ٿ{ )املزمل(، 

الُوُقوف(.)))

أما التجويد الِعْلِميُّ فهو معرفُة قواعده وأحكامه العلمية، وهذا ُحْكُمُه 
الباقني، وإذا أحجَم عنه اجلميُع  البعُض سقط عن  به  فرُض كفاية )إذا قام 

أثموا جميعًا(.)))

))) »التمهيد في علم التجويدو ابن اجلزري، )ص 60( حتقيق: غامن قدوري حمد.
))) أما بالنسبة ملن يتصدون للقراءة، وتعليم الناس القراءة الصحيحة، وأحكامها؛ فإنه واجب عليهم 
في  إليه  الناس  يرجع  حتى  ويعلمها،  األحكام،  هذه  يعلم  من  هناك  يكون  أن  بد  فا  عينيًا،  وجوبًا 

تصويب أخطائهم ومعرفة الصواب.



55

في أحكام تالوة القرآن

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  وئ   وئ   }ەئ   تعالى:  ق��ال 

فإذا  الدين،  ه في  َفقُّ التَّ التجويد من  )التوبة: ))1(، ودراسة علم   } ېئ  
ِمِه وتعليمه جماعة سقط عن عامتهم. قام بتعلُّ

حيث  من  التجويد  حكم  مبينًا  منظومته  في  اجلزري  ابن  قال  ولذلك 
دًا: تعلمه وتعليمه، وإثم من لم يقرأ القرآن ُمَجوَّ

الزٌم َح����ْت����ٌم  ب��ال��ت��ج��وي��ِد  واألخ�������ُذ 

��������ِوِد ال�������ق�������رآَن آثِ�������ُم َم��������ْن ل�����م ُي��������جَّ

ْ�������َزال َّ�������ه ب�������ه اإلل�������������ُه أن�������� ألن��������

وه��������ك��������ذا م�����ن�����ه إل�����ي�����ن�����ا َوَص����������ال

)4( ف�ضله واأهميته:

ِقِه بأفضل الكام وهو كاُم  ِعْلُم التجويد من أفضل العلوم الشرعية لَِتَعلُّ
تعالى:  قوله  في  أهميته  تبينت  وق  الكرمي(،  )القرآن  وتعالى  سبحانه  الله 
بتاوة   � وجل  عز   � الله  َدَنا  تَعبَّ وقد  )املزمل(،  ٿ{  ٿ   ٿ     }ٿ  
منه  حرف  كل  على  وأثابنا  اجلزيل،  بالثواب  عليه  وَوَعَدَنا  الكرمي،  القرآن 
َر فيه، َوَنَتَدبََّر معانيه حتى َنِصَل إلى املقصود  عشر حسنات، وأمرنا أْن َنَتَفكَّ

واملراد، وهو حتقيُق مبادئه، وتطبيُق أحكاِمِه.)))

))) سبق الكام بالتفصيل عن أهمية القرآن الكرمي، وفضل تاوته.
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ـُُه: ت
اأَ )5( ا�ضتمداده وَن�ضْ

َغُه للصحابة،  َيْسَتِمدُّ هذا الِعلُم أحكاَمه وقواِعَده من الرسول | الذي َبلَّ
ومنهم ُنِقَل للتابعني، وَأَخَذ ِعْلُم التجويد ينتقُل من جيل إلى جيل حتى وصل 

إلينا، وسيستمر هذا الِعلُم إلى يوم القيامة � إن شاء الله �.

َم النبيُّ | الصحابة القرآن كما تلقاه من جبريل � عليه السام  وقد َعلَّ
ِمها، والقراءة بها، ثم َخصَّ  َتَعلُّ َفة، وَحثَُّهم على  ا لصِّ َنُهم إياه بنفس  َوَلقَّ  ،�
هم مبزيد من  َنَفرًا من أصحابه � أتَقنوا القراءة حتى صاروا أعامًا فيها � َخصَّ
العناية والتعليم، وكان منهم: أبيُّ بن كعب، وعبُد الله بُن مسعود، وزيُد بُن 
ثابت، وأبوموسى األشعري، وعثماُن بُن عفان، وَعليُّ بُن أبي طالب، وأبو 
ُدهم باالستماع لهم  الدرداء، ومعاُذ بُن جبل... وغيرهم)))، وكان | َيَتَعهَّ
أبا  »يا  بن كعب:  أُلبّي  قال  فقد  أحيانًا أخرى،  القراءة  أحيانًا، وبإسماعهم 
وال�ُمَشاَفَهُة هما  ماُع  السَّ فكان  القرآَن«)))  عليَك  أقرَأ  أْن  ُأِمْرُت  إني  املنذر، 

ي القرآن الكرمي، وهكذا انتقل إلينا عبر العصور. طريُق َتَلقِّ

تدوين علم التجويد:

ولعل أوَل َمْن جمع هذا العلم في كتاب هو اإلمام القاسم بن سام في 
َل من جمع  القرن الثالث الهجري، فقد ألََّف كتاَب »القراءات«، وقيل إنَّ أوَّ
بن  موسى  اإلمام  وهناك  ال��دوري،  عمر  بن  حفص  هو:  َفَها  وألَّ القراءات 
عبيدالله اخلاقاني � أبو مزاحم � ، وأبو بكر بن مجاهد البغدادي، وأبو عمرو 

))) وقد أشرنا إلى ذلك من قبل عند شرح صفة قراءة النبي |.
))) رواه مسلم والترمذي.
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في أحكام تالوة القرآن

عثمان بن سعيد الداني، ومكي بن أبي طالب القيسي، واإلمام الشاطبي، 
واإلمام ابن اجلزري.

اأ�ضباب تدوينه:

�ِسُن  حُتْ وال  العربيَة،  تعرُف  ال  شعوٌب  اإلس��ام  في  دخلت  حني   � أ 
طَق بها. النُّ

القرآن،  باخلطر على  منها  وا  َأَحسُّ املسلمني ظاهرة  لعلماء  � ظهرْت  ب 
وفي  واستخدامها،  العربية  ُنطِق  في  واخلطأ  اللَّحِن  ُشيوع  وهي  أال  ولغته 

تاوة القرآن الكرمي.

َل من عند الله تعالى. ج � احتياجهم لقراءة القرآن الكرمي ُمَرتًَّا كما ُنزِّ

العلوم تنمو وتتطور نحو الكمال والدقة والشمول حتى  ْت تلك  وَظلَّ
َوُلَغُتُه  القرآُن  فبقي  َوِضَعْت،  أجله  من  الذي  الهدف  وحققت  اكتملت 

محفوَظنْي، ولله احلمد.

وظهرت  العلم،  هذا  تخدم  كثيرة  كتب  ظهرت  احلديث  العصر  وفي 
وسائل أخرى حديثة كأشرطة الكاسيت، والفيديو، والكمبيوتر، واملصحف 

د... إلخ. املجوَّ

)6( ثمرُتُه وغايُتُه:

األجر  َوَنْيُل  تعالى،  الله  كتاب  اللسان عن اخلط في  َصْوُن  َثَمَرُتُه:  )أ( 
والثَّواب منه.
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القراءة،  َدِة  َج��وْ من  القارئ  ُن  َتَكُّ هي  التجويد  من  الغايُة  َغاَيُتُه:  )ب( 
وُحْسِن األداء، وِعْصَمُة لسانه من اخلطأ عند تاوة القرآن الكرمي، وحينئذ 
يكوُن القارُئ قد قرأ على الطريقة النبوية، واللهجة العربية الُفْصَحى التي 

ُأْنِزَل بها.

ترجمة للإمام حف�س:

داود  أبي  بن  املغيرة  بن  � قراءة حفص نسبة لإلمام حفص بن سليمان 
األسدي الكوفي البزاز.

له  شهد  حتى  فأتقنها  عاصم  اإلمام  عن  وتلقينًا  عرضًا  القراءة  أخذ   �
العلماء بذلك، ولقد كان � رحمه الله � كثير احلفظ واإلتقان، وقد أثنى عليه 
اإلمام الشاطبي:.... وحفص باإلتقان كان مفضًا وقال اإلمام الذهبي: هو 

في القراءة ثقة ثبت ضابط.

 � العالم اإلسامي )دول اخلليج  املشرق في  انتشرت في  � قراءة حفظ 
مصر � العراق � الشام � اليمن(.
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التقومي

السؤال األول:

ف التجويَد ُلَغًة، واصطاحًا، مَع َشْرح التعريف. َعرِّ

التجويُد ُلغًة: .....................................................

واصطاحًا: ......................................................

َشرُح: التعريف: ..................................................

السؤال الثاني:

بنيِّ ُح�ْكَم علم التجويد ُمْستداًل على ما تقوُل من القرآن والسنة واألث�َر.

....................................................................

....................................................................

السؤال الثالث:

ْ فضَل وأهمية علم التجويد؟ بنيِّ

....................................................................

....................................................................

السؤال الرابع:

من استمدَّ املسلمون معرَفَتُهم بِعلم التجويد؟

....................................................................

....................................................................



60

البيان

السؤال اخلامس:

َم الرسول | تاوَة القرآن الكرمي؟ كيف َتَعلَّ

....................................................................

....................................................................

السؤال السادس:

امأل الفراَغ مبا يناسب 

َم الصحابُة � رضي اللُه عنهم � قراءة القرآن على يد. ....... فكا )أ( تعلَّ
َمُهْم اآلية من القرآن عن طريق ....... ُيَعلِّ üع 

)ب( خصَّ الرسول | بعَض الصحابِة بالعنايِة في قراءة القرآن منهم 
..... و..... و.......

ْت إلى تدوين علم التجويد: )ج( من األسباب التي أدَّ

............................................................... - (

............................................................... - (

)د( ألََّف علماُء املسلمني ُكُتبًا في ِعْلم التجويد منهم:

.......... - 3 .......... - (  ........ - (

م القرآن؛ فمن هذه  )ه�( استفاد املسلمون من الوسائل احلديثة في تعلُّ
الوسائل:

.......... - 3   .......... - (  ........ - (
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السؤال السابع:

ما غايُة علم التجويد وثمرُته؟

....................................................................

....................................................................



6(

البيان

ر�ُس ال�ضاد�س: الدَّ

اللَّْحُن: مفهوُمه - اأق�ضاُمه - ُحْكُمُه

لْحُن: )1( عنى الَّ

الَّلْحُن لغة: ال�َمْيُل واالنحراُف عن الصواِب.

واصطالحًا: االنحراُف عن الصواب في قراءة القرآن الكرمي.

)2( أقساُمُه:

َيْنُتُج  القسم األول: ال�َجليُّ الواضح يعود إلى اخلطأ في ُنط األلفاظ مما 
عنه تغييُر املعنى واإلعراب، كإبدال حرٍف بحرٍف، أو حركٍة بحركٍة.

}ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   تعالى:  قوله  في  اجلالِة  لفِظ  ُنْطُث  مثال: 
ۉې{ )فاطر: 8)).

َمنحُصوَبٌة  أنَّها  والصواُب  فهذا خطأ،  )الله(  مرفوعًا  القارئ  قرأها  إذا 

الَّلْحُن

خفّي )ُمستتر(َجِلّي )واضح(
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)الله(، و)العلماء( غير منصوبة هكذا: )العلماَء( وإمنا هي مرفوعة هكذا: 
بكسر  )الفاحتة(،  ڀ{  پ   پ   پ   }پ   وكقولهم  )العلماُء( 

النون في )العاملنِي( والصحيح فتحها: )العاملنَي( ما نقف عليها.

فتحها:  والصحيح  )َأْنعمَت(   : في  التاء  بضم  )َأْنَعمُت(  وقراءتهم: 
)َأْنَعْمَت(.

والصحيح  )ال��ذي��ن(  في  زاي��ًا  ال  ال��ذَّ بإبدال  اّل��زي��ن(  )ص��راط  َقولهم 
)الَّذين(.

في  واخلاصة  العامة  الشتراك  ظاهرًا  أي  َجِل�ّيًا  القسم  هذا  َي  ُسمِّ وإمنا 
معرفته.

القسم الثاني: وهو الَّلْحُن اخلفي املسَتتِر، وهو خطأ في القراءة من حيث 
اإلخالل في تطبيق أحكام علم التجويد، من اإلدغام واإلخفاء... وغيرهما، 

وال َيعِرُف هذا الَّلْحَن إال أهل اخلبرة في علم التجويد.

ژ   ڈ   ڈ   }ڎ   تعالى:  قوَله  القارُئ  ينطق  َأْن  مثال: 
ژ   ڑ  ڑ{ )الزلزلة(.

ُنُطها  والصحيح  إدغامها،  من  بداًل  النون  بإظهار  َيْعمل(  )َفَمْن  فينطق 
ياء  في  الساكنة  )َفَمْن(  نون  بإدغام  أي  ْعَمْل(  )َفَميَّ هكذا:  الياء  في  ُمدَغَمًة 
)َذّرع��ةٍ  قوله  في  إظهاره  من  بداًل  اخلاء  عند  التنوين  بإخفاء  أو  )َيْعَمْل(، 

َخيرًا(.)))

هي قراءة أبي جعفر املدني، وليست حلفص.  (((
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وكقوله تعالى: }چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ{ )النور: 33).

)من  امليم هكذا:  في  إدغامها  الواجب  النون  بإظهار  َماِل(  )مْن  فينطق 
مال(، والصواب َأْن ُتْدَغَم النون الساكنة في امليم، وُتْنَطَق هكذا: )مِمَّاِل(.

َمْيِه: ْحن ِبِق�ضْ )3( ُحْكُم اللَّ

أو  القارئ  َدُه  َتَعمَّ إْن  سيما  ال  باإلجماع  حرام  الظاهر  اجللي  ْحن  اللَّ
تساهل فيه.

َدُه القارئ،  ْحُن اْل�َخِفيُّ املستتر َفُحْكُمُه حراٌم على الراجح إْن َتَعمَّ ا اللَّ أمَّ
أو تساهل فيه، وقيل: مكروه وَمعيٌب عند أهل الِعلم.)))

))) »غاية املريد« ))4(، بتصرف.
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التقومي

السؤال األول:

ِف الَّلحن لغًة واصطاحًا. َعرِّ

الَّلْحُن لغة: ........................................................

واصطاحًا: .......................................................

السؤال الثاني:

ن مع ضرِب األمثلة لكل قسم. ْ ْ أقسام احلَّ َبنيِّ

....................................................................

....................................................................

السؤال الثالث:

ْ حكم من يقع في الَّلْحن بِِقْسَمْيه. بنيِّ

....................................................................

....................................................................
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ابع: ْر�ُس ال�ضَّ الدَّ

مراتُب القراءة واأركاُنها

1 ـ مراتب القراءة:

< للقراءة أربُع مراتب:

املرتبة األولى )الترتيل(: وهي الِقراءة بَِتُؤَدِة وُطَمْأنينة مع تدبر املعاني، 
ومراعاة األحكام.

أحكام  مراعاة  القراءة مع  في  اإلسراع  )ال�َحْدُر()1(: وهو  الثانية  املرتبة 
التجويد، وعدم اإلخال بها.

املرتبة الثالثة )التْدوير(: وهو التوسط بني الترتيل واحَلْدِر في القراءة مع 
مراعاة األحكام.

))) ال�َحْدر يقابل التريل، كالنزول من جبل مرتفع حدرًا )هبوطًا(.

مراتب القراءة )التالوة(

التحقيقالتدويراحلْدرالترتيل
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فيه  َيْلَتِزُم  إذ  َوأبطؤها  جميعًا،  أطوُلها  وهو  )التحقيق(:  الرابعة  املرتبة 
باحلد األقصى من أداء األحكام مع الُبْطء، وذلك ألن�َّه ُيْسَتْخُد في التعليم 

ٺ   ٺ     ڀ   }ڀ   تعالى:  قال  التجويد)))،  أحكام  على  والتدريب 
ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ{ )اإلسراء(.

وأفضل هذه املراتب الترتيل لذلك نزل القرآن الكرمي به، قال تعالى: 
}ٿ  ٿ    ٿ  ٿ{ )املزمل(، وقال سبحانه: }ی  ی  جئ{ 

)الفرقان: )3).

2 ـ اأركان القراءة ال�ضحيحة:

أ � تواتر السند، واتصاُلُه إلى النبي |، وهو َأْن يكوَن القارُئ قد قرأه 
ِص ُمْتِقٍن َيتَِّصُل سنده الصحيح إلى النبي |، وقد ثبت  على شيٍخ ُمَتَخصِّ
َبعٌة()))، وهذا الركن  ٌة ُمتَّ عن زيد بن ثابت � رضي الله عنه � قوله: )الِقَراَءُة ُسنَّ

ُيْعَتَبُر أهم أركان القراءة الصحيحة.

ب � موافقة القراءة خلط املصاحف العثمانية ورسمها ولو تقديرًا.

)البقرة:  ٺ{  }ٺ   تعالى:  قوله  وجه  من  بأكثر  تقرأ  لكلمة  مثال 
وِسي بإبدال الهمزة واوًا  3(، عند حفص بتحقيق الهمزة، وعند َوْرش والسُّ

)يومنون بالغيب(.

)))  »تيسير التجويد« عبدالوارث سعيد، »فن التجويد« عزت عبيد دعاس، »قواعد التجويد« 
عبدالعزيز القاري.

))) »اإلتقان في علوم القرآن« للسيوطي ))/11)).
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وكقوله تعالى: }ٺ  ٺ    ٺ  ٺ{ )الفاحتة(، ُقِرَئ بإثبات األلف 
وحذفها في )مالك(.

ج � أْن توافق القراءة وجهًا من العربية، مثاله: قوله تعالى: }ٿ  ٿ  ٿ   
ًا إلى تفخيم  ٹ  ٹ   ٹ{ )الفتح: 10(، ُقِرَئْت )عليُه( بضم الهاء توصُّ
لفظ اجلالة املائم لتفخيم أمر العهد ال�ُمْشِعِر به الكام، وُقِرَئْت بكسرها 

ملناسبة الياء.)))

فإذا تأملت هذه األركان، فاعلم أنَّ كل قراءة ُتْعَرُض عليها، فإْن توفرت  
َنُه مصحف عثمان بن  فيها فهي صحيحة ثابتة عن النبي |، وهي ما َتَضمَّ
عفان رضي الله عنه، وأجمع عليه الصحابة، فُيْقَرُأ بها القرآُن با ِخاف، 

ها.))) وال يجوُز إنكارها أو َردُّ

ابن  يقول  ش���اذة،  بأنَّها  ال��ق��راءة  على  ُح��ِك��َم  منها  رك��ن  اختل  ف��إن 
اجلزري:)3)

َف����ُك����لُّ م����ا َواَف���������َق َوْج��������َه َن���ْح���ٍو

ْس���ِم اح���ت���م���ااًل َي���ْح���ِوي َوك������اَن ل���ل���رَّ

َوَص����������حَّ إس������ن������ادًا ه����و ال�����ُق�����رآُن

ف������ه������ذِه ال������ث������الث������ُة األرك������������اُن

))) »صفوت البيان« ملخلوف.
))) »قواعد التجويد«، عبدالعزيز القاري، ص )4) - 5)).

)3) في املقدمة اجلزرية، وطيبة النشر في القراءات العشر.
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ح��ي��ث��م��ا َي����ْخ����َت����لُّ رْك�������ن َأْث�����بِ�����ِت

َّ����ه ف����ي ال��س��ب��ع��ِة ُش�����������ُذوَذُه ل����و أن�����
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التقومي

السؤال األول:

اذكر مراتب القراءة، مع تعريف كل َمْرَتبة.

........................................................... � (

........................................................... � (

........................................................... � 3

........................................................... � 4

السؤال الثاني:

اذكر أفضل املراتب، والدليل عليها؟

...........................................................

...........................................................

السؤال الثالث:

ْق بني َمْرَتَبتّي ال�َحْدِر والتحقيق؟ َفرِّ

...........................................................

...........................................................
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السؤال الرابع:

امأل الفراغ مبا يناسبه:

� أركان القراءة الصحيحة ثاثة، هي:

............... � 3   ............ � ( ) � تواتر السند 

السؤال اخلامس:

ما املراد بالتواتر في السند؟

...........................................................

...........................................................

السؤال السادس:

ما أهم أركان القراءة الصحيحة؟ وما دليل ذلك؟

...........................................................

...........................................................
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امن: ْر�ُس الثَّ الدَّ

اال�ضتعاذة والِب�ْضَمَلُة

يغتها، اأحواُلها(: اأوًل: ال�ضتعاذة )معناها، ُحكمها، �ضِ

1 ـ معنى ال�ضتعاذة )ا�ضطلحًا(:

ُن. ُلغًة: االلتجاُء واالعتصاُم والتََّحصُّ

ُن  واصطالحًا: لفظ َيْحُصل به االلتجاُء إلى الله تعالى، واالعتصاُم والتََّحصُّ
به من الشيطاِن الرجيم، مبعنى: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم.

2 ـ ُحكُم ال�ضتعاذة:

�ٌة عند ابتداء القراءة وحملوا  ذهب اجلمهور من العلماء إلى أن�َّها ُمْسَتَحبَّ
األمر في قوله تعالى: }ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ال  القارُئ  تركها  لو  بحيث  واالستحباب  النَّْدِب  على  )النحل(  ۀ{ 

يكون آثمًا.

وذهب بعُض العلماء إلى أنَّها واجبٌة عند ابتداء القراءة، وَحَملوا األمَر 
السابِق على الوجوِب، وعل ىَمْذَهبِهْم لو تركها القارُئ يكون آثمًا.

ٌذ«، وقال َبْعُضُهْم:  وإلى ذلك ُيِشيُر ابن اجلزري بقوله: »َواْسُتِحبَّ َتَعوُّ
»َيِجب«.
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َغة ال�ضتعاذة: 3 ـ �ضِ

اِء في صيغتها )أعوُذ بالله ِمَن الشيطاِن الرجيم( ألنَّ  املختار جلميع الُقرَّ
هذه الصغية أقرب مطابقة لآلية الكرمية: }ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ{ )النحل(.
ِمَن  باللِه  ُذ بغير هذه الصغية مما ورد به َنصٌّ نحو: »أعوُذ  َعوُّ التَّ ويجوُز 
يطاِن« بالنَّْقص، ونحو »أعوُذ باللِه السميِع العليِم ِمَن الشيطاِن الرجيِم«  الشَّ

بالزيادة.

4 ـ اأَْحَواُل ال�ضتعاذة:

) � ُيْجَهُر بها في حالتني: في ا حملافل، ومجالس التعليم.

) � وُيَسرُّ بها في حالتني: في الصاة، وفي حالة االنفراد.

فائدة:

ُق مبصلحِة  � لو َقَطَع القارُئ قراَءته لُِعْذٍر طارٍئ كالَعْطس، أو لكام َيَتَعلَّ
ا لقراءِة ال ُيعيُد االستَِعاَذَة.

َق له بالقراءة، ولو لرد  ا لو قطعها إعراضًا عن القراءة، أو لكام ال َتَعلَّ أمَّ
السام، فإنه َيْسَتْأنُِف االستعاذة.

فا  أولها؛  من  للقراءة  السامع  ُيْنِصَت  َأْن  باالستعاذة:  ال�َجْهِر  َوَوْجُه   �
َذ شعاُر القراءة وعاَمُتها. َعوُّ َيُفْوُته شيٌء منها ألنَّ التَّ
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ووجه اإلسرار بها: لَِيْحُصَل اْلَفْرُق بني ما هو قرآن، وما ليس بقرآن.)))

َمَلُة )معناها، ُحكمها(: ثانيًا: اْلَب�ضْ

1 � معنى الَبْسَمَلِة:

اْلَبْسَمَلُة: َمْصَدُر َبْسَمَل: أي: إذا قال: »بسم الله الرحمن الرحيم«، نحو 
َة إال بالله«. َحْسَبَل إذا قال: »َحْسبِي الله«، َوَحْوَقَل إذا قال: »ال حوَل وال ُقوَّ

ومعنى اْلَبْسَمَلُة: االبتداُء واالستعانُة بالله قبَل تاوِة القرآِن الكرمي.

) � ُحْكُم البسملة:

ابتداء  عند  بها  اإلتيان  على  ْبَعُة)))  السَّ اُء  الُقرَّ أجمع  السور:  أوائل  في 
القراءة وُحْكُمها واجب صناعي)3)؛ وذلك لثبوتها في املصحف مع أول ُكلِّ 

سورة باستثناء سورة )براءة(؛ فا َبْسَمَلَة في أولها.

بخاف الواجب الفقهي الذي يترتب عليه َخَلٌل في املوضوع.

� أما في غير أوائل السور: فُحْكُمها اجلواز.

قال اإلمام الشاطبي � رحمه الله �:

اب���ت���دائِ���َك س���ورًة ُب����دَّ م��ن��ه��ا ف���ي  وال 

��َر َم��ْن َتال ِس��واه��ا، وف��ي األج����زاِء ُخ��يِّ

))) كتاب »اإلضاءة في أصول القراءة« للشيخ محمد الضباع، ص )6 - 9).
))) وهم: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي.

)3)  واجب صناعي: أي: إذا تركها القارئ فا يترتب على تركها خلٌل أو نقٌص في القراءة.



75

في أحكام تالوة القرآن

وقال ابن اجلزري � رحمه الله �:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

���ورِة ُك����لٌّ َب��ْس��َم��ال وف���ي اب���ت���داِء ال���سُّ

ِس��������وى ب�����������راءَة ف�����ال ولِ�����َوص�����ل

����َر وف��ي��ه��ا ُي��ْح��َت��َم��ل ووس����ط����ًا ُخ����يِّ

َمَلُة عنَد الِقَراَءِة: ثالثًا: الأَْوُجُه اجلائزُة يف ال�ضتعاذِة والَب�ضْ

)1( أوجه االستعاذة والَبْسَمَلُة عند ابتداء الِقراَءِة:

1 � َقْطُع اجلميع: أي َقْطُع االستعاذة عن الَبْسَمَلُة، َوَقْطُع البعْسَمَلُة عن 
ورِة، وهو أحسن الوجوه. بدايِة السُّ

2 � قطع األول، ووصل الثاني بالثالث: أي قطع االستعاذة عن الَبْسَمَلُة، 
ورِة. ثم َوْصُل اْلَبْسَمَلُة بأول السُّ

3 � وصل األول بالثاني، وقطع الثالث: أي وصل االستعاذة بالبسملة، 
ورِة. وقطع البسملة عن بداية السُّ

4 � وصل اجلميع: أي وصل االستعاذة بالبسملة ببداية السورة.

وَرِة: ِل ال�ضُّ َمَلِة َمَع اأَوَّ ِذ َمَع الَب�ضْ َعوُّ اأْوُجُه التَّ

ورة َأْرَبَعُة َأْوُجٍه كّلها صحيحة جائرة: وللتعوذ مع الَبْسَمَلِة مع أول السُّ
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ُل: َوْصُل اجلميِع، َهَكَذا: }ڃ ڃ ڃ چ چ  ٱ        1 � الَوْجُه األوَّ
ِف. ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ{ بدون أي َتَوقُّ

ڃ ڃ ڃ چ چ  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  

چ{،  چ  ڃ  ڃ  }ڃ  َهَكَذا:  اجلميع،  َقْطُع  الثَّاني:  الَوْجُه   �  2
}ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   {، }پ  پ  پ  پ  ڀ{ يقف َعَلى 

االْستَِعاَذِة، َوَعَلى اْلَبْسَمَلة.

ُثمَّ  عليها،  الَوْقِف  مع  بالَبْسَمَلة  االْستَِعاَذِة  وعْصُل  الُِث:  الثَّ الَوْجُه   �  3
ورِة، َهَكذا }ڃ ڃ ڃ چ چ  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ{.  الَبْدُء بالسُّ

}پ  پ  پ  پ  ڀ{.

ِل  بأوَّ الَبْسَملِة  َوْص��لُ  ُثمَّ  االْستَِعاَذِة،  َعَلى  الَوْقُف  الرابع:  الَوْجُه   �  4
ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ        چ{  چ  ڃ  ڃ  }ڃ  هكذا:  السُجوَرة، 

پ  پ  پ  پ  ڀ{.

)2( األوجه اجلائزة بني السورتني:

1 � قطع اجلميع: أي قطع نهاية السورة عن البسملة، وقطع البسملة عن 
بداية السورة الثانية.

ورِة  2 � قطع األول، ووصل الثاني بالثالث: أي قطع البسملة عن آخر السُّ
ورة الثانية. األولى، ووصلها بأول السُّ
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ورُة  ورة اأُلوَلى بالبسملة ببداية السُّ 3 � وصل اجلميع أي وصل نهاية السُّ
الثانية.

ثم  عليها،  والوقوف  األولى  ورة  السُّ بآخر  البسملة  وصل  يجوز  وال 
َوِر، وليست ألواِخِرها. ورِة الثانية، ألنَّ البسملة ألوائل السُّ االبتداء بالسُّ

: وَرَتْيِ َمَلِة َبْيَ ال�ضُّ اأَْوُجُه الَب�ضْ

وَرَتنْي ثاثُة َأْوُجٍه َجائزٍة، َوَوْجٌه مَمُْنوٌع: للَبْسَمَلِة َبنْيَ السُّ

َتَعالى: }ڻ  ڻ       َقْولِِه  ِمْثُل  ُل: َوْصُل اجلميع، وذلك  الَوْجُه األوَّ  �  1
ڻ  ڻ   ۀ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ{.

� الَوْجُه الثاني: َقْطُع اجلميع، هكذا: }ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ{   2
}ٱ       ٻ  ٻ  ٻ{ }ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ{.

وَرِة، ُثمَّ الَبْدُء بالَبْسَمَلِة َمْوُصْوَلًة  الُِث: الَوْقُف على آخر السُّ 3 � الَوْجُه الثَّ
انَِيِة، َهَكَذا: }ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ{  }ٱ       ٻ  ٻ   وَرِة الثَّ ِل السُّ بَِأوَّ

ٻ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ{.

)3( األوج اجلائزة بني سورة األنفال وسورة التوبة.)1(

) � الَقْطُع بينهما من غير َبْسَمَلٍة بَِنْفٍس.

ٍس، وبدون َبْسَمَلة. ْكُت بينهما بدون َتَنفُّ ) � السَّ

))) »الفريد في فن التجويد« عبدالرؤوف سالم، ص )19).
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3 � الَوْصُل بينهما بغير َبْسَمَلة.

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   }وئ   ُل:  األوَّ ال��َوْج��ُه   �  1

يئ   ىئ   مئ     جئحئ   ی  ی   ی        ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ  
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   خب{  حب   جب  

ڀ{.

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   }وئ   الثَّاني:  ال��َوْج��ُه   �  2

يئ   ىئ   مئ     جئحئ   ی  ی   ی        ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ  
جب  حب  خب{س }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ{.

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   }وئ   الثَّالُِث:  الَوْجُه   �  3

ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی جئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  
حب  خب  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ{.

احِلْكَمُة من عدم وجوِد الب�ضملة يف اأول �ضورة براءة )التوبة(:

املصحف  وكتابُة  جبريل،  بها  َيْنِزْل  لم  إذ  بكتابتها؛   | أمره  لعدم   �  1
َتْوقيفيَّة.

2 � ألنَّ الَبْسَمَلَة أماٌن وسورُة براءة ليس فيها أماٌن للمشركني، بل فيها 
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َنْبٌذ لُِعُهودهم، حيث إن البسملة تشتمل على الرحمة واألمان، وسورة براءة 
نزَلْت بالسيف والوعيد، وهذا ُيَنافي الرحمة واألمان.

وال بأس باالستعاذة عند قراءة سورة براءة.)))

وصيغتها )أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم(.

ت عبيد دعاس. ))) »فن التجويد«، عزَّ
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التقومي

السؤال األول:

ْ معناها. اذكر صيغة االستعاذة، وَبنيَّ

� صيغة االستعاذة: .................................................

� معنى االستعاذة: ..................................................

السؤال الثاني:

رِّ والَعَلِن. َبنيَّ ُحْكَم االستعاذة وأحواَلها في السِّ

� ُحْكُم االستعاذة: ..................................................

............ � (   ............ � (  : � أحواُلها: في السرِّ

........... � (  ............... � ( في الَعَلن:   

السؤال الثالث:

ْ معنى الَبسملة، وصيغتها، وُحْكَمها. بنيِّ

� معنى البسملة.

� صيَغُتها:......................................................

� ُحْكُمها: .....................................................
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السؤال الرابع:

وطبَِّقها  اذكرها  القراءة،  ابتداء  عند  ًة  عدَّ أْوَج��ٌه  والبسملة  لاستعاذة 
ًا. َشَفِويَّ

....................................................................

....................................................................

السؤال اخلامس:

َبنيِّ ُمَراَد َقْطع اجلميع، َوَصْصِل اجلميع عند االستعاذِة والَبْسَمَلِة، وأول 
ورِة، وأيهما أحسُن عند القراءة؟ السُّ

....................................................................

....................................................................

السؤال السادس:

بنيِّ األْوُجَه اجَلائزة بني االنتقال من نهاية سورٍة إلى بداية سورة ُأْخرى.

....................................................................

....................................................................

السؤال السابع:

اذكر اأَلْوُجَه ال�َجائزَة عند االنتقال من نهاية سورة األْنَفال إلى:
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....................................................................

....................................................................

السؤال الثامن:

ْوَبِة أو )براءة(. ِل سورة التَّ ْل َعَدَم وجود الَبْسَمَلِة في َأوَّ َعلِّ

....................................................................

....................................................................

السؤال التاسع:

سورة  بداية  إلى  سورة  نهاية  من  االنتقال  عند  ال�َمْمُنوَع  الوْجَه  اذكر 
أخرى.

....................................................................

....................................................................
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املفهوم الثالث

اأحكام النون ال�ضاكنة والتنوين

َدَتي والنون وامليم الـُم�َضدَّ
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ْنوين ون والتَّ اأواًل: اأحكام النُّ
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أحكام النون الساكنة والتنوين

1 � اإلظهار احللقي )أ 
ه� ع ح غ خ( األنعام 
عزيز   � أع��ط��ى  م��ن   �

حكيم

2 � اإلدغام )يرملون( 
وهو نوعان:

)ب(  اإلق����الب   �  3
منبثا � أن بورك � زوج 

بهيج

احلقيقي  اإلخفاء   �  4
)ب���ق���ي���ة احل������روف( 
 � جنات  من   � متمون 

شيئًا فريا

ر(  )ل  غنة  بغير   � ب 
عيشة   � ل��دن��ك  م���ن 

راضية

من  )ينمو(  بغتة   � أ 
مال � لؤلؤًا منثورًا

أحكام امليم الساكنة

الشفوي  اإلخفاء   �  1
يعتصم  وم���ن  )ب( 

بالله

املثلني  إدغ�����ام   �  2
منكم  )م(  الصغير 

مرضى

الشفوي  اإلظهار   �  3
)بقية احلروف( ميحوا 

� لهم فيها
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الدر�ُس التا�ضع:

ْنوين ون ال�ضاكنة والتَّ تعريف النُّ

والفرق بينهما

ون ال�ضاكنة: 1 ـ تعريف النُّ

ووقفًا  ا  وخّطً لفظًا  والثابتة  احلركة)))،  من  اخلالّيُة  هي  الساكنة:  ون  النُّ
ووصًا، وتكوُن في األسماء واألفعال وال�ُحروف.)))

األمثلة:

في احلروففي األفعالفي األسماء

ِمْنَيْنِحُتْوَناأَلْنَهاُر

2 ـ مو�ضُع النون ال�ضاكنة:

أ � تكوُن في وسط الكلمة مثل: }َوَيْنَهْوَن{، و}َوَيْنَؤْوَن{.

.} ْن َخِشَي{، و}ِمْن ِغْسِلنْيٍ ب � وتكون في آخر الكلمة مثل: }مَّ

الكلمة ألنَِّا ستكوُن متحركًة حينئذ حيث ال يِصحُّ  وال تكوُن في أولِّ 

))) احلركات في اللغة العربية ثاث: وهي الضمة ُ)( والفتحة َ)( والكسرة ِ)( والسكون ْ)(.
)))  وتكون أصلية من بنية الكلمة مثل َأْنعم«، وتكون زائدة عن أصل الكلمة وبنيتها مثل: )فانفلق( 
وأصل الفعل )َفَلَق( على وزن )َفَعَل(، وترتيب النون من أحرف الهجاء احلرف اخلامس والعشرون. 

اء« للشيخ املصري، ص ))15). »أحكام الُفرَّ
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االبتداُء بالساكن في لسان العرب الذي نزل به القرآن والعرب ال يبدءون 
بساكن وال يقفون على متحرك.

3 ـ تعريف التنوين:

التنويُن: هو نوٌن ساكنٌة زائدٌة َتْلَحُق آخَر االسم لفظًا، ووْصًا، وُتَفاِرُقه 
ا َوَوْقفًا، ولغير توكيد. خّطً

4 ـ �ضابُط التنوين وعلمُته:

� التنوين ال يكون إال في آخر االسم، وهو عند العرب: أْنواع ثاثة:

(، أو ُمتعاكستان هكذا )ُ�؛(،  1 � تنوين الضم: وعامته ضمتان هكذا ) ُ ُ
أو هكذا )ٌ ).

2 - تنوين الفتح: وعامته فتحتان هكذا )ً )

3 � تنوين الكسر: وعامته كسرتان هكذا ٍ)(، أسفل احلرف األخير من 
االسم، وال يكوُن التنويُن إال في آخر االسْمم.

أمثلُة التنوين في احلاالت الثالث:

حالة الفتححالة الكسرحالة الضم

ْجَناُهم بُِحْوٍر ِعنٍيَواللُه َعِليٌم َحِكْيٌم إِنَّ اللَه َكاَن َلِطْيفًا َخبِْيرًاَوَزوَّ
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ِل والَوْقِف: 5 ـ ُحكُم التنوين يف حاَلَتيِّ الَو�ضْ

بنوٍن  )َعليُمْن(  ُتْقَرُأ  الَوْصِل  عند  )عليٌم(  َحِكيٌم{:  َعِليٌم  }َواللُه   - أ 
ساكنة، وعند الَوْقِف ُتْقَرُأ )عليْم( بالسكون، وكذلك كلمة )حكيٌم(.)))

)بُِحْوِرْن(  ُتْقَرُأ  الَوْصل  ِعنٍي{: )حوٍر( عند  بُِحوٍر  ْجَناُهم  ب - }َوَزوَّ
بنون ساكنة، وعند الَوْقِف )بُِحوْر(، وكذلك كلمة )عنٍي(.

ُتْقَرُأ )َلِطْيَفْن(  الَوْصل  َخبِْيرًا{: )لطيفًا( عند  َلِطْيفًا  َكاَن  اللَه  ج - }إِنَّ 
بنون ساكنة، وعند الَوْقف تقرأ )لطيَفا( باأللف مبدِّ حركتني، و)خبيرًا( عند 

الَوْقِف تقرأ )خبيرًا( باأللف مبد حركتني.)))

َنُة ِعنَد الوقف َفُتْنَطُق هاًء ساكنًة. � أما التاُء املربوطةخ املنوَّ

مثل: »َشَجَرًة( ُتْنَطُق »َشَجرُه«.

الثاث  احلركات  أحد  مع  )م(  اإلقاب  ميم  ُوُجوُد  عليك  َيْلَتبِْس  وال 
ألنها مبنزلة احلركة الثانية للتنوين كما في قوله تعالى: }ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ{ )آل عمران(.
ون ال�ضاكنة والتنوين: 6 ـ الَفْرُق بي النُّ

يوجد في خمسة ُأُمور:

أ � النوُن الساكنُة حٌر أصليٌّ من أحرف الهجاء، وقد تكوُن من احلروف 
الزوائد، أما التنوين فا يكوُن إال زائدًا عن بِْنية الكلمة.

))) وسنعرف هذه األحكام � إن شاء الله � عند التعرض ألحكام النون الساكنة والتنوين بالتفصيل.
))) وسيأتيك التفصيل في مدِّ الِعَوض إن شاء الله.
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ب � النوُن الساكنُة ثابتٌة في اللفظ واخلط، أما التنوين فثابٌت في اللفظ 
دون اخلط.

في  فثابت  التنوين  أما  والَوْقف،  الَوْصِل،  في  ثابتة  الساكنة  النون   � ج 
الَوْصل دون الَوْقف.

د � النوُن الساكنة ُتْوَجُد في األسماء واألفعال واحلروف، أما التنويُن فا 
يوجُد إال في آخر األسماء املصروفة))) فقط.)))

ه� � النون الساكنة تكون متوسطة، ومتطرفة، أما ا لتنوين فا يكون إال 
متطرفًا. انظر جدول الفرق بني النون الساكنة والتنوين فيما يلي:

التنوينالنون ال�ساكنة

1 - ال يكون اإال زائداً.1 - حرف اأ�صلي وقد تكون زائدة.

2 - ثابتة لفظاً وخطاً
2 - ثابت يف اللفظ دون اخلط.

3 - ثابتة و�صاًل ووقفاً.
3 - ثابتة يف الو�صل دون الوقف.

4 - ال يوجد اإال يف اآخر االأ�صماء 4 - توجد يف االأ�صماء واالأفعال واحلروف.

امل�صروفة فقط.

5 - ال يكون التنوين اإال متطرفاً.5 - تكون متوطة ومتطرفة يف الكلمة.

ف ب�)أْل( كما في )الرحمُن(، أو ُأضيف )رب الفلق(، أو  ))) االسم املصروف يذهب تنوينه إذا ُعرِّ
ُوصف بكلمة )ابْن( كما في: )محمد بن عبدالله رسول الله(.

الكرمي وهما  القرآن  إال في موضعني من  تقع  لم  التي  اخلفيفة  التوكيد  نون  ))) ويستثنى من ذلك 
}وليكونًا من الصاغرين{ و}لنسفعًا بالناصية{، فإنها نون، وليست تنوينًا التصالها بالفعل، وإن 

كانت غير ثابتة خطًا ووقفًا كالتنوين، فهي إذًا نون ساكنة شبيهة بالتنوين.
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التقومي

السؤال األول:

ْنوين. اكنة والتَّ وَن السَّ ْف النُّ أ � َعرِّ

اكنة هي: ................................................ وُن السَّ النُّ

�ْنوين هي: ...................................................... التَّ

اكنة في األسماء واألفعال واحلروف. ون السَّ ب � َمثِّْل للنُّ

األمثلة:

في األسماء: .......................................................

في األفعال: .......................................................

في احلروف: ......................................................

ْل ما يأتي: ج � َعلِّ

َعدْم وجود النون الساكنة في أول الكلمة.

السؤال الثاني:

� للتنوين عالمات اذكرها.

� َمثِّْل للتنوين في جميع حاالته.
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السؤال الثالث:

ُيوَجُد الفرق بني النون الساكنة والتنوين في خمسة أمور؛ اذكرها:

............................................................. - (

............................................................. - (

............................................................. - 3

............................................................. - 4

............................................................. - 5

ب � َمثِّْل ملا يأتي:

أ � نون ساكنة أصلية: ..............................................

ب � نون ساكنة زائدة: .............................................

ج� � تنوين منصوب مع التاء املربوطة: ..............................

د � نون توكيد خفيفة: ..............................................

السؤال الرابع:

� كيف ُتْقرُأ الكلمات التي حتتها خط � فيما يأتي � عند الوصل؟

}ۓ  ۓ  ڭ  ڭ{.
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}ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ{.

� كيف تقرأ الكلمات التي حتتها خط � فيما يأتي � عند الوصل؟

}ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ{.

}ک   ک  ک{.

� كيف تقرأ الكلمات التي حتتها خط � فيما يأتي � عند الوقف عليها؟

ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   }ڦ  
ڎ   ڌ   ڌ       ڍڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  

ڎ{.
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الدر�ُس العا�ضر:

ون ال�ضاكنة والتنوين اأْحكاُم النُّ

الثمانية  )ال���8)(  الهجاء  ح��روف  أحد  عند  والتنوين  الساكنة  للنون 
والعشرين أحكام َأربعة:

اإلظهار � اإلدغام � اإلقالب � اإلخفاء.

وهذا مخطط توضيحي لهذه األحكام األربعة موضع فيه كل حكم وما 
هي احلروف املتعلقة به.

اإلدغام

أحكام النون الساكنة والتنوين

اإلظهار
النون الساكنة أو التنوين مع 

اإلقالب
النون الساكنة أو التنوين مع 

اإلخفاء
النون الساكنة أو التنوين مع

ع ه�  أ 
خ غ  ح 

ز ش  ص 

ف ق  ة 
ث س  ث 

د              ص ك 
ظ ط  ج 

ب

بغير غنة
النون الساكنة أو التنوين مع

البغنة
النون الساكنة أو التنوين مع

ري          ن        م        ر ل 
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) احلكم االأول: )االإظهار اْلـَحْلِقيُّ

1 ـ تعريف الإظهار:

اإلظهار لغة: البيان والوضوح.

ٍة)))، واملراد  واصطالحًا: إخراج احلرف ال�ُمْظَهِر من َمْخَرِجه من غير ُغنَّ
باحلرف املظهر النون الساكنة والتنوين الواقعتان قبل أحرف اإلظهار.

عامة النون الساكنة والتنوين مع حروف اإلظهار.

التنوينالنون الساكنة

)�ْ( )�َ( )�ِ(ْن

2 ـ حروف الإظهار �ضتة:

الهمزة )أ(، والهاء )ه�(، والعني )ع(، واحلاء )ح(، والغني )غ(، واخلاء 
)خ(.

قال الشيخ اجلمزوري:

َه�����ْم�����ٌز ف����ه����اٌء ُث�������مَّ َع��������نْيٌ ح����اٌء

ُم����ْه����َم����َل����ت����اِن)2( ُث������مَّ َغ������نٌي خ����اٌء

فإذ وقع حرف من هذه األحرف الستة بعد النون الساكنة سواء في كلمة 
))) أي: تظهر النون ويظهر التنوين في النطق إذا أتى بعدهما حرف من حروف اإلظهار.

))) ُمهملتان، أي: العني واحلاء بدون تنقيط.
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التنوين مثل:  { أو بعد   { :أو في كلمتني مثل ،} { مثل
.}   {

ى إظهارًا َحْلقيًا. وجب اإلظهاُر، وُيَسمَّ

َي اإظهاراً َحلقيًا؟ مِّ 3 ـ ِلَ �ضُ

عند  والتنوين  الساكنة،  النون  ظهور  لوجوب  إظهارًا  اإلظهاُر  َي  ُسمِّ
ماقاة أحد هذه احلروف الستة.

ًا ألن ُحروَفُه الستة تخرج من احللق.))) َي َحْلِقيَّ وُسمِّ

4 ـ ُحْكُمه: واجُب الإظهار:

فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين، ووقع بعدهما حرٌف من حروف 
اإلظهار، فيكوُن حكُم النون الساكنة أو التنوين، وجوُب اإلظهار احَلْلِقي.

5 ـ وجه الإظهار و�ضببه:

سبُب إظهار النون الساكنة والتنوين عند ماقاة أحد هذه األحرف الستة 
، ألنَّ النوَن والتنويَن يخرجان من َطَرِف اللِّسان، واحلروُف  ُبْعُد ال�َمْخَرَجنْيِ
الستُة تخرُج من احَلْلِق، وليس بينهما تقاُرٌب أو جتاُنٌس يستوجب اإلدغام، 

َ اإلظهار. أو اإلخفاء َفَتَعنيَّ

َي بذلك أيضًا للتفريق بينه وبني اإلظهار الشفوي الذي يكون في امليم الساكنة، واإلظهار  ))) وقيل ُسمِّ
الَقَمري الي يكون في الم التعريف )ال( مع احلروف القمرية، واإلظهار املطلق لعدم تقييده بَِحلق أو 

َشفة، وسيأتي تفصيل ذلك كله في موضعه. إن شاء الله تعالى.
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6 ـ حقيقة الإظهار احَلْلقي:

ٍة))) ثم  أنَّ ينطق القارئ بالنون الساكنة والتنوين ُنطقًا واضحًا من غير ُغنَّ
ينطق بحرف اإلظهار من غير َفْصل ال سكت بينهما.

.}   {و ،}    { :مثل

7 ـ مراتب الإظهار الـَحْلِقي:

الهمزة  عند  اجلوف  جهة  من  احللق  أقصى  من  تكون  العليا:  املرتبة   � أ 
والهاء.

ب � املرتبة الُوْسَطى: تكون من وسط احللق عند العني واحلاء.

الغني  عند  ال�َحَنِك  ِجة  من  احللق  أدن��ى  من  تكون  الدنيا:  املرتبة   � ج 
واخلاء.

يقول ابن اجلزري:

ث����م ألق���ص���ى احل����ل����ِق ه����م����زٌة ه����اُء

ث�������م ل�����وس�����ط�����ه َف���������َع���������نْيٌ ح�����اء

أدن����������������������اه غ�����������ني خ��������اؤه��������ا

. . . . . . . . . . . .

))) أي: من غير غنة ظاهرة ألن أصل الغنة هو الذي يبقى في النون ال�ُمْظهرة ألنها صفة الزمة لها 
لكنها ال تظهر في النطق ألن احلكم هنا وجوب إظهار النون الساكنة والتنوين.
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منوذج من أمثلة اإلظهار احللقي:

مثاله مع النون حروف اإلظهار
من كلمة

مثاله مع النون من 
كلمتني

مثاله مع 
التنوين

ِكَتاٌب َأْنزْلَناُهَمْن َأْعَطىَوَي�ْن�َئوَنالهمزة

َفِرْيَقًا َهَدىَمْن َهاَجَرَوَي�ْن�َهْوَنالهاء )ه�(

َسِمْيٌع َحِكيٌمِمْن ِعْلٍماأَلْنَعاِمالعني )ع(

َعِزْي��ٌز َحِكْيٌمَمْن َحادَّ اللَهَي�ْنِحُتْوَناحلاء )ح(

َقْواًل َغْيَرِمْن ِغْسِلنْيٍَفَسُي�ْنِغُضْوَنالغني )غ(

ْن َخِشَيَواْل�ُمْنَخنَِقُةاخلاء )خ( َلِطْيٌف َخبِْيٌرمَّ

يقول الشيخ سليمان اجلمزوري في منت »التحفة«:)))

ول��ل��ت��ن��وي��ن َت���ْس���ك���ْن  إْن  ����وِن  لِ����ل����نُّ

أرب���������ُع أح�����ك�����ام َف�����ُخ�����ْذ ت��ب��ي��ي��ن��ي

ف��������األوُل اإلظ�����ه�����اُر ق���ب���َل أح�����رٍف

����َب����ْت َف���ْل���َت���ْع���ِرِف ل��ل��ح��ل��ِق ِس����تٌّ ُرتِّ

َه�����ْم�����ٌز َف������َه������اٌء ُث�������مَّ َع�������نٌي ح����اُء

ُم�����ْه�����َم�����َل�����َت�����اِن ُث��������مَّ غ������نٌي ح�����اُء
))) الناظم هو: الشيخ سليمان بن حسني بن محمد اجلمزوري، ُولَد بطنطا مبصر في ربيع األول سنة 

بضع وستني بعد املائة واأللف من الهجرة النبوية.
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مترينات للإظهار احللقي مع حلها:

   { )الكوثر(،   }   { تعالى:  قال 
 { ،)قريش( }    { ،)10 :الغاشية( }

  { )البينة(.

احلل: أواًل: كلمة }{ فيها نون ساكنة أتى بعدها حرف احلاء، 
اإلظهار  هنا  الساكنة  النون  َفُحْكُم  اإلظ��ه��ار،  ح��روف  من  حل��اء  وح��رف 

احللقي.

وفي  تنوين،  األولى  الكلمة  آخر  في   }  { َكِلَمتَّي  في  ثانيًا: 
أول الثانية حرف العني، والعني من حروف اإلظهار، َفُحْكُم النون التنوين 

الساكنة اإلظهار ال�َحْلِقي.

{ تنوين بعده همزة، والهمزة من    { :ثالثًا: في َكِلَمتِّي
حروف اإلظهار ال�َحْلِقي.

رابعًا: في كلمتي }    { نون ساكنة في آخر الكلمة 
حروف  من  اخل��اء  وح��رف  الثانية،  الكلمة  أول  في  خلاء  وح��رف  األول��ى، 

اإلظهار، فحكم النون الساكنة اإلظهار احللقي، َوِقْس على هذا.
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التقومي

السؤال األول:

أ � َبنيِّ ُحْكَم اإلظهار احللقي في الكلمات اآلتية:

 }     { ،)46 :فصلت( }  {
  { ،)الليل( }    { ،)الفلق(

{ )الغاشية(.

...................... - (   ....................... - (

...................... - 4   ....................... - 3

ب � للنون الساكنة والتنوين أحكام أربعة، اذكرها.

....... - 4      ........ - 3      ......... - (      ...... - (

ِف اإلظهار لغًة واصطاحًا: ج � َعرِّ

اإلظهار لغًة: .......................................................

واصطاحًا: .......................................................

د � ما املراد باحلرف ال�ُمْظَهر؟

ه� � ما وجه تسمية اإلظهار إظهارًا؟

ًا؟ و � ما وجه تسميته َحْلِقيَّ

ي � ما عدد حروف اإلظهار احللقي؟
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السؤال الثاني:

) � اذكر حروف اإلظهار احللقي:

) � ما سبب اإلظهار في النون الساكنة والتنوين؟

السؤال الثالث:

لإلظهار احللقي مراتب ثاث. اذكرها مع حروفها.

أ - .............................................................

ب - ...........................................................

ج� - ............................................................

السؤال الرابع:

يلي، واكتبه في  الساكنة والتنوين ميا  للنون  ال�ُحْكَم والسبب  استخرج 
اجلدول:

السبباحلكمالكلمة
َمْن َخِشَي

ْنَعاِم اأْلَ
َعَذابًا َألِيًما

َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم
ِمْن َعنْيٍ َءانَِيٍة
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الدر�س احلادي ع�ضر:

احلكم الثاين من اأحكام النون

ال�ضاكنة والتنوين: االإدغام

1 ـ تعريف الإدغام:

اإلدغام ُلغًة: اإلدخال واملزُج، أو إدخال الشيء في الشيء.

ٍك بحيُث يصيران حرفًا  ُمَتَحرِّ التقاُء حرٍف ساكٍن بحرٍف  واصطالحًا: 
دًا من جنس الثاني.)1( واحدًا ُمَشدَّ

عامة النون الساكنة والتنوين مع حروف اإلدغام.

التنوينالنون الساكنة

) �ٌ� ( ) ���ً ( )��ٍ))ن( خالية من السكون

      

دًا وينطق حرف اإلدغام بعدهما ُمَشدَّ

ْعَمْل(. } { تقرأ مع اإلدغام )َفَميَّ

}  { تقرأ مع اإلدغام )َخْيَريََّره(.

دًا، أي: أن ُينَطق احلرف »املدغم« وهو النون الساكنة أو  ))) وقيل: هو النطق باحلرفني كالثاني ُمشدَّ
ذُف النون  التنوين ف ياحلرف الثاني املدغم فيه حرٌف واحٌد مشددٌة كالثاني »املدغم فيه« بحيث حُتْ

الساكنة والتنوين وال ُتْلَفُظ مطلقًا.
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2 ـ حروف الإدغام:

حروف اإلدغام ستة مجموعة في كلمة: )َيْرَمُلْون(.

هي: الياء )ي(، والراء )ر(، وامليم )م(، والام )ل(، والواو )و(، والنون 
)ن).

اإلذغام  حروف  من  حرف  قبل  التنوين  أو  الساكنة  النون  وقعت  فإذا 
الستة وجب اإلدغام.

3 ـ ُحْكُمُه: واجب.

4 ـ �َضْرُطه: أن تكوَن النوُن في كلمة، وحرُف اإلدغام في كلمة أخرى، 

واإلدغام ال يكون إال من كلمَتني.

5 ـ اأق�ضام الإدغام:

ينقسم اإلدغام إلى قسمني:

التنوين،  أو  الساكنة  بالنون  ِظ  لفُّ التَّ َع��َدُم  وهو  بُِغنَّة:  اإلدغ��ام  أواًل: 
ٍة بعد تشديده.))) وإدغامهما في احلرف الذي بعدهما بُِغنَّ

وحروف اإلدغام بغنة هي: الياء )ي(، والنون )ن(، وامليم )م(، والواو 
َمُع في كلمة: )َيْنمو(. )و( َوجُتْ

))) الغنة: صوت رخيم لذيذ يخرج من اخليشوم دون أن يكون لّلسان دخٌل فيه.



104

البيان

أمثلة اإلدغام بُِغنَّة:

األمثلة مع التنويناألمثلة مع النونحروف اإلدغام بغنة
َوَبْرٌق َيْجَعُلْوَنَأن َيْضِرَب)ي( الياء
َيْوَمئٍذ نَّاِعَمٌةِمن نِْعَمٍة)ن( النون
اِل اللِه)م( امليم ْنُثوًاِمن مَّ ُلؤُلؤًا مَّ
َولُِكلٍّ ِوْجَهٌةِمن َواٍل)و( الواو

َفة مع  ى اإلدغاُم بغنة إدغامًا ناقصًا عند ذهاب احلرف وبقاء الصِّ وُيَسمَّ
فعة معًا � مع )الالم  )الياء � والواو(، ويكون كاماًل عند ذهاب احلرف والصِّ

والراء(  � ويكون اإلدغام بغير ُغنَّة.

ٍة: ثانيًا: الإغام بغري ُغنَّ

وهو إدغام النون الساكنة أو التنوين بحرف من حروف اإلدغام وتشديده 
ى إدغامًا كاماًل، وحْرفاه: »الالْم والراء«.))) ، وُيَسمَّ بغير َغنٍّ

فإن وقع حرف من هذين احلْرَفني بعد النون الساكنة أو التنوين وجب 
اإلدغام بغير غنة.

))) ويسمى إدغامًا كامًا لهذا احلرف والصفة معًا، كما سبق.

)أ( النون الساكنة
)ْن(

ي           ن          م        و

)ب( التنوين بأنواعه
ًـ ) ( ٍـ )  ٌـ )  (   )

ي           ن         م         ر
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اأمثلة الإدغام بغري غنٌة:

األمثلة مع التنويناألمثلة مع النونحرف اإلدغام بغير غنة

ُدنَكالاّلم )ل( َبدًاِمن لَّ َمااًل لُّ

اء )ر( ُسوٍلالرَّ ن رَّ اِضَيٍةمِّ في ِعْيَشٍة رَّ

والغرض من اإلدغام التخفيف في النطق.

6 ـ وجه الإدغام و�ضببه:

1 � )التَّماُثُل في النون( فإنها مُماثِلة للنون الساكنة والتنوين.

2 � )التجانس موجود في امليم الشتراكها مع النون في الُغنَّة والصفات(، 
ومع الواو والياء الشتراكهما مع النون في كثير من الصفات.)))

3 � )التقارب موجود في الالم والراء( وذلك لقرب مخرجهما من خرج 
النون. فإذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف )َيْرُمُلون( وجب 

اإلدغام.

والام،  وامليم،  )النون،  التالية:  األربعة  األحرف  مع  كامًا  يكون  اإلدغام  أن  لنا  يتضح  وبهذا   (((
والراء( وقد جمعها بعضهم في لفظ )لم نر(، وهذا هو الرأي الراجح.

)أ( النون الساكنة
)ْن(

ل              ر

)ب( التنوين بأنواعه
)ٍ�( )ً�( ) ُ �ُ(

ل              ر
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الإظهار املطلق:

كلمة  في  الياء(  أو  )الواو  احلرفني  أحد  الساكنة  النون  بعد  إذا وقع  أما 
واحدة وجب اإلظهار.

و�ضبب ت�ضمية الإظهار املطلق:

ى إظهارًا ُمْطَلقًا لعدم تقييده بحلقي أو شفوي أو قمري. وُيَسمَّ

ْنَيا{، }ُبْنَياٌن{، }ِصْنَواٌن{، }ِقْنَواٌن{،  وأمثلته في القرآن الكرمي }ْالدُّ
وسبب إظهار النون في هذه الكلمات احملافظة على مدلول ومعنى الكلمة، 

إذ لو ُأْدِغَمت النون الساكنة في الواو والياء اَلْلَتَبَس املعنى اْل�ُمراد.)))

تنبيه:

  { في:  بعدها  الواو  وقوع  عند  النون  إظهار  يجب 

حفص  ألن   }     { وفي:   ،} 

يقرؤهما باإلظهار، فأحلقت باإلظهار امُلطلق.)))

قال الناظم:

����ٍة أن����ْت وال����ث����ان����ي إدغ���������اٌم بِ����ِس����نَّ

ف���ي َي���ْرُم���ُل���ون ِع��ن��ده��م ق���د َث��َب��َت��ْت

))) ال ُيْدَغُم هذا النوع حتى ال يلتبس باملضعف وهو ما تكرر أحد أصوله مثل: صنوان، ودنيا فلو 
أدغمت في الواو والياء لم يظهر الفرق بني ما أصله النون وما أصله التضعيف، فا ُيْعَلم هل هو من: 

الصنو والدني أو من: الصّو والدّي، فأبقيت النون محافظة على ذلك.
))) انظر »غاية املريد« ص )57( و»هداية اإلخوان« ص )79).
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��ه��ا ق���س���م���اِن: ِق����ْس����ٌم ُي���ْدَغ���َم���ا ل��ك��نَّ

������ٍة ب���ي���ن���م���و ُع����ِل����َم����ا ف����ي����ه بِ������ُغ������نَّ

ف��ال بِ�����ِك�����ْل�����َم�����ٍة  ك����ان����ا  إذا  إال 

ُي����ْدَغ����ْم َك���ُدْن���َي���ا ُث����مَّ ِص����ْن����َواٍن َت���اَل

����ْه وال����ث����ان����ي إدغ����������اٌم ب���غ���ي���ِر ُغ����نَّ

�����ْه َرنَّ اِء ُث�����مَّ َك�����رِّ ������الم وال���������رَّ ف���ي الَّ

مترينات للإدغام بغنة مع حلها

   { )البلد(،   }   { تعالى:  قال 
  { )الزلزلة(،   }  {  ،)94 )األنبياء:   } 

 { )الليل(.

احلل:

أواًل: في َكِلَمتْي }   { تنوين حكمه وجوب اإلدغام 
بغنة، لوقوع الواو بعد التنوين، والواو من حروف اإلدغام بغنة.

ثانيًا: في َكِلَمَتْي: } { نون ساكنة، حكمها وجوب اإلدغام 
بغنة، لوقوع الياء بعدها، والياء من حروف اإلدغام بغنة.

ثالثًا: في َكِلَمَتّي } { تنوين أتى بعده ياء، والياء من حروف 
اإلدغام بغنة، فحكمه وجوب اإلدغام بغنة.
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{ نون ساكنة، وقع بعدها نون      { َكِلَمَتْي رابعًا: في 
متحركة، والنون من حروف اإلدغام بغنة، فيكون احلكم وجوب اإلدغام 

بغنة.

وِقْس على هذا.
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التقومي

السؤال األول:

ف اإلدغام ُلغًة واصطاحًا. � َعرِّ

.....................................................................

� لإلدغام أقساٌم وحروٌف، اذكرها.

.....................................................................

� ما وجُه اإلدغام للنون الساكنة والتنوين مع حروف )َيْرُمُلون(؟

.....................................................................

ْ الِعّلعَة والَغَرَض من اإلدغام. � بنيَّ

.....................................................................

السؤال الثاني:

� متى يقع اإلظهاُر ال�ُمْطَلُق؟

.....................................................................

� اكتب أمثلًة لإلظهاِر ا ل�ُمْطَلِق.

.....................................................................

� مثِّْل ملا يأتي:
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� إدغاٍم بغنة مع حروفه األربعة.

.....................................................................

� إدغام بغير غنة مع َحْرَفي الام والراء.

.....................................................................

� إظهار ُمْطَلق.

.....................................................................

يع اإلظهار املطلق ُمْطلقًا؟ ج� � لَِم ُسمِّ

د � ما سبب اإلظهار ال�ُمْطَلق؟

السؤال الثالث:

أ � ما اإلدغام الناقص؟ ومع أي احلروف يكون؟

.....................................................................

.....................................................................

ب � ما اإلدغام الكامل؟ ومع أي احلروف يكون؟

.....................................................................

.....................................................................
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مترينات للإدغام بغنة مطلوب حلها

ْ حكم اإلدغام بغنة فيما يلي: � بنيِّ

{ ،)القدر( }      { :قال تعالى

{ )الفجر(،   }        

 { )البلد(، }     { )املسد(.

مترينات للإدغام بغري غنة مع حلها

 { ،)البلد( }      { :قال تعالى
 { )احلاقة: 1)).

احلل:

َحْرَفْي  أواًل: في } { نون ساكنة أتى بعدها )الام(، والام من 
اإلدغام بغير ُغنَّة، فحكمها اإلدغام بغير غنة.

{ تنوين وقع بعده حرف )الراء(، والراء   { ثانيًا: في َكِلَمَتْي
من َحْرَفْي اإلدغام بغير غنة َفُحكمة: إدغام بغير غنة، وِقْس على هذا.

ها مترينات للإدغام بغري غنة مطلوٌب حلُّ

ْ مواضع اإلدغام بغير ُغنَّة في الكلمات التالية: أ � َبنيَّ

 ،)59 )يونس:   } { )البقرة(،   }  {
)البقرة:   }   { ،)البلد(  }     {

.((5
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ب � أجب عما يأتي:

) - كم حرفًا لإلدغام بغير ُغنَّة؟ وما هنا؟

) - إذا وقع بعد النون الساكنة )الم( فما ال�ُحكم؟ مع التمثيل.

3 - ما ُحكم التنوين إذا وقع بعده حرف )الراء(؟ مع التمثيل مبثالني من 
القرآن الكرمي.
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ر�س الثاين ع�ضر: الدَّ

احلكم الثالُث من اأحكام النون ال�ضاكنة

والتنوين: االإقالب

تعريف الإقلب:

أي:  الشيء،  َقَلْبُت  تقول:  وجهه...  عن  الشيء  حتويُل  ُلَعًة:  اإلقالُب 
ْلُتُه عن وجهه. َحوَّ

واصطالحًا: َقْلُب النون الساكنة أو التنوين ميمًا ُمْخَفاة بغنة مع الباء.

2 ـ حرف االإقالب: الباء )ب(.

عامة النون الساكنة والتنوين مع حرف اإلقاب الباء )ب(.

التنوينالنون الساكنة
)ُ  م( )ً  م( ) ٍم(ن م

فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواٌء من كلمة أو من كلمتني، أو بعد 
التنوين، وال يكون إال من كلمتني، وجب اإلقالب.)))

لكي يتحقق اإلقاب فا بد من ثاثة أمور:

ا. 1 � قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا خالصة لفظًا ال خّطً

))) أو بعد النون امللحقة بالتنوين، وال توجد إال في }لنسفعًا بالناصية{ )العلق: 5).
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2 � إخفاء ههذه امليم عند الباء.

3 � إظهار الغنة معاإلخفاء، وهي صفة امليم املقلوبة ال صفة النون وال 
التنوين، وعامة اإلقاب في الصحف وضع ميم صغيرة قائمة هكذا )م( 

فوق النون أو التنوين للداللة عليه.

امليم  على  َفَتنْي  الشَّ ضم  من  باإلقاب  ظ  َلفُّ التَّ عند  القارئ  َوْلَيْحَتِرِز 
ٍف.))) ٍف من غير ثَِقٍل وال َتَعسُّ املقلوبة، بل يلزم تسكينها بَِتْلطُّ

الأمثلة:

مثاله مع النون حروف اإلقالب
من كلمة

مثاله مع النون 
من كلمتني

مثاله مع التنوين

حرف الباء
)ب(

  

   

3 - حكم الإقلب: واجب مع مراعاة الُغنَّة واإلخفاء معًا.

واإلقاب يأتي في كلمة من كلمتني.

4 ـ وجه الإقلب:

ْطق وخشية إحالة املعنى. ُر اإلظهار واإلدغام هنا لِثَِقٍل في النُّ ) � َتَعذُّ

) � ُصعوبة اإلخفاء لعدم وجود تناُسٍب بني الباء والنون.

))) من »نهاية القول املفيد« ص )4)).
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� ُقِلَبِت النون ميمًا لوجود التناسب بني النون وامليم، ألن امليم تشترك مع 
النون في جميع الصفات، وتشترك مع الباء في املخرج، ولذلك ُقِلَبِت النون 

ميمًا لهذه اخلصوصية.

قال الناظم:

وال����ث����ال����ث اإلق��������الب ع���ن���د ال���ب���اء

�����ٍة م�����ع اإلخ�����ف�����اء م����ي����م����ًا بِ�����ُغ�����نَّ

مترينات للإقلب مع حلها

)املزمل:   }  {  ،)74 )البقرة:   }   {
.(18

احلل:

{ نون ساكنة، وقع بعدها حرف الباء، وهو   { أواًل: في َكلَمَتْي
حرف اإلقاب، َفُحمها اإلقاب.

حرف  والباء  )ب(،  بعده  أتى  تنوين   } { َكِلَمتْي  في  ثانيًا: 
اإلقاب، فيكون ُحْكُمُه اإلقاب.
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التقومي

السؤال األول:

ف اإلقاب ُلَغًة واصطاحًا. َعرِّ

.................................................................

� كم حرفًا لإلقاب؟

.................................................................

� َمثِّْل لإلقاب:

� في كلمة: .......................................................

� في كلمتني: .....................................................

� مع التنوين: ....................................................

� ما ُحْكُم اإلقاب؟

................................................................

ْح ما تقول: � ما وجه اإلقاب؟ َوضِّ

...............................................................
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مترينات لالإقالب مطلوب حّلها

بني اإلقاب فيما يلي:

 }    { )ق(،   }    {
 }    { ،)القلم( }   { ،)الليل(

)اجلمعة(.
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الدر�ُس الثالُث ع�ضر:

احُلكم الرابُع من اأحكاِم النون ال�ضاكنة والتنوين:

االإخفاء احلقيقي

1 ـ تعريف الإخفاء:

اإلخفاء لغة: الستر، ُيقال: َأخفيُت الكتاَب. أي: سترُته عن األعني.

عن  عاٍر  واإلدغ��ام،  اإلظهار  بني  بصفته  باحلرف  طُق  النُّ واصطالحًا: 
ِة فيه. التشديد مع بقاء الُغنَّ

عامة النون الساكنة والتنوين مع حروف اإلخفاء

التنوينالنون الساكنة

)ُ ُ ( )ً ( ) ٍ()ن( خالية من السكون

وحروف اإلخفاء بعدهما تكون متحركة غير مشددة.

2 ـ حروف الإخفاء:

حروف اإلخفاء خمسة عشر حرفًا، وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد 
أحرف اإلظهار � واإلدغام واإلقاب وهي:

)ص � ذ � ث � ك � ج � ش � ق � س � د � ط � ز � ف � ت � ض � ظ(.
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وقد جمها الشيخ اجلمزوري في أوائل هذا البيت:

َسَما قد  شخٌص  ج��اَد  كم  َثنا  ذا  ِص��ْف 

َظالِ�َما َض���ْع  ُت��ق��ًى  ف��ي  زْد  ��ب��ًا  ط��يِّ ُدْم 

3 � سبب اإلخفاء: هو أن النوَن الساكنَة والتنويَن لم َيْقُرْب َمْخَرُجُهَما 
مخرجها  من  َمْخَرُجُهَما  َيْبُعْد  ولم  َفُيْدَغَما،  املذكورة  احلروف  َمْخَرج  من 

فُيْظَهَرا؛ فكان ُحكمها اإلخفاء ألنه احُلكم املتوسط بني اإلظهار واإلدغام.

ويكون اإلخفاء في النون في كلمة وفي كلمَتني، أما التنوين فا يكون 
إال من كلمتني.

والتنوين  النون  ألن  اإلخفاء  حالة  َساِن  لِلِّ عمل  ال  أنه  القارُئ  وْلَيْعَلِم 
يخرجان حينئذ من خيشوم.)))

4 ـ مراتب الإخفاء ثلث:

النون  َمْخَرج  من  َمْخَرِجها  لُِقرب  والتاء  والدال  الطاء  عند  عالها   �  1
والتنوين.

) � أدناها عند القاف والكاف لبعد َمْخَرَجْيِهما من النون والتنوين.

3 � أوسطها عند باقي حروف اإلخفاء لعدم قرب املخرج أو ُبْعِدِه.)))
))) على القارئ أن يحترز من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون، وطريق اخلاص 

هو ُيَعُد اللسان قليًا عن الثنايا العليا عند النطق باإلخفاء، من كتاب »إحتاف فضاء البشر« ص 
)33( بتصرف.

))) سيأتي تفصيل ذلك في باب: مخارج احلروف إن شاء الله تعالى.
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5 ـ ت�ضمية الإخفاء )حقيقيًا(:

غيرهما،  من  أكثر  والتنوين  الساكنة  النون  في  اإلخفاء  لتحقيق  وذلك 
والتِّفاق الُعلماء على تسميته كذلك.

منوذج من اأمثلة االإخفاء
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التقومي

السؤال األول:

ف اإلخفاء لغة، واصطاحًا. � عرِّ

...................................................................

� اذكر حروف اإلخفاء ومثل ألربعة منها.

...................................................................

ي اإلخفاء إخفاء حقيقيًا؟ � لهَم ُسمِّ

...................................................................

بحروف  التقائهما  عند  والتنوين  الساكنة  النون  إخفاء  سبب  ما   �
اإلخفاء؟

...................................................................

� ما حكُم اإلخفاء؟

...................................................................

� لإلخفاء مراتب، اكتبها.

...................................................................

...................................................................
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السؤال الثاني:

� أكمل العبارات التالية:

أ � يكون اإلخفاء احلقيقي عند: ....................................

ب � الفرق بني اإلدغام واإلخفاء هو: ..............................

� اقرأ السورة التالية، ثم استخرج منها اإلخفاء احلقيقي مبينًا سببه.

� اقرأ السورة التالية، ثم استخرج منها اإلخفاء احلقيقي مبينًا سببه.

}ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ      
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ{.
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ثانيًا

َدَتْيِ ون وامليم الـُم�َضدَّ اأحكام النُّ
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ر�ُس الرابع ع�ضر: الدَّ

اأحكام النون وامليم امل�ضددتي

رخيم  صوت  والُغنَُّة  الُغنَّة،  وجوب  حكمهما:  املشددتان  والنون  امليم 
أبدًا)))،  تفارقهما  والنون ال  للميم  اخليشوم، وهي صفة مازمة  يخرج من 

ومقدارها: حركتان.

ذلك  وُي��ْع��َرُف  بسطه،  أو  األصبع  بقبض  احلركَة  العلماُء  د  ح��دَّ وق��د 
ى كلٌّ منهما حرف ُغّنعٍة، أو حرفًا  بالتوقيف، أي التعليم من الشيوخ، وُيَسمَّ

أَغنَّ )ّن � ّم(.

وهذه هي األمثلة:

مثال امليم املشددةمثال النون املشددة

  

وامليم ال يخرجان عن واحد من  النون  أن  ُوِجَد  ع  َببُّ والتَّ وباالستقراء، 
األنواع اخلمسة اآلتية:

اتان،  ا ساكنتان مخَخفَّ ا ساكنتان ُمْدَغَمتان، وإمَّ دتان، وإمَّ ا ُمشدَّ فُهَما إمَّ
احلاالت  في  ُة  الُغنَّ تظهر  وإمنا  كتان،  ُمَتَحرِّ ا  وإمَّ ُمْظَهَرتان،  ساكنتان  ا  وإمَّ

ل فقط دون حاَلَتيِّ اإلظهار والتحريك. الثاث أوَّ

))) وقيل: إنه شبيه بصوت الغزالة التي ضاع ولُدها، »نهاية القول املفيد« ص )59).
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قال صاحب التحفة:

َدا َوُغ��������نَّ ُم���ي���م���ًا ُث������مَّ ن����ون����ًا ش������دِّ

����ٍة َب�����َدا َوَس��������مِّ ُك�������اّلً َح��������ْرَف ُغ����نَّ
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التقومي

السؤال األول:

بنيِّ احُلكم فيما حتته خط في اآليات الكرمية:

) � }ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں{.

) � }ڳ  ڳ               ڳ  ڳ  ڱ{.

3 � }ڱ  ڱ  ں  ں{.

...................... � 3 .................. � ( ................ � (

َدَتنْي؟ � ما ُحكم النون وامليم ال�ُمشدَّ

..................................................................

ف الُغنَّة وبنيِّ مقدارها. � َعرِّ

..................................................................

� بنيِّ مخرج الُغنَّة وكيفية أَدائها.

السؤال الثاني:

� للنون وامليم أنواعق خمسة، اكتبها.

..................................................................

ْد أقواها. ُة، وحدِّ � اكتب حاالت النون وامليم التي تظهر فيها الُغنَّ

..................................................................




