
 .(اجلزء األولأحكاُم التَّجوِيد: )املناِهُج الدِّراِسيَُّة،  العنوان:

تُعَتبَ ُر هذه املادَّة الِعلِميَُّة تَ ْهِذيباً واْخِتصاراً لِلمناِهِج الدِّراِسيَّة يف اململَكة  نُبَذٌة ُمختَصرة:
ِب، وِمن ِضْمِن هذه املادَّة ما ََتَتصُّ ِبِدراَسِة أحكاِم التَّجويِد،  َُوجََّهِة لِلطُّّلا

العربيَّة السُّعوديَّة امل
ستوى األأهمِّ ما اشتَمَل عليه  ، وِمنِستَِّة ُمسَتويات   ُمقسََّمٌة إىلوهي 

ُ
ما  ِمن املوضوعاتِ  وَّلِ امل

 يلي:

 َتعرِيف القرآِن الَكرمِي، وبياُن َفْضِل َتعلُِّمِه، وآداب ِتّلَوتِه وََساِعِه. -1
 أحكاِم البسَمَلِة واالْستعاَذة، واأَلوُجه الوارَِدة يف ِقراَءِِتما.بياُن  -2
، وإخفاء ، مع  نوِينَتوِضيح أحكاِم النُّون السااَكنِة والتَّ  -3 ، وإْقّلب  مِن إْظهار ، وإْدغام 

ذِك  ِر األمَلَ   ة التَّطِبيِقيَّ   ة ِم   ن الُق  رآِن الَك   رمي ِكا   ا يُنمِّ   ي املَلَك  َة العلِميَّ   َة ل   دى الطاالِ     
 ويُقوِّي ذاِكَرته، ويُ ََبُِّت َحفظَه للَمساِئِل واألحكام.

َش دََّدتن -4
ُ
، م ع ذِك ر األمَلَ ِة والتَّطبي ع الَعَملِ يا م ن الق رآن بياُن أحكاِم املِيِم والنُّوِن امل

 الكرمي.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يد  و  ج  الت   كامُ ح  أَ 
 ي  دائ  ت  ع االب  اب  الر   ف  لص  ل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  



 :يد  جو  ي الت  س  ر  دَ مُ  ة  وَ إلخ  ل   يهاتٌ ج  و  ت َ 
ر ذل   َه ظْ ي ه ويَ عانِ م مَ هُّ فَ ه وت َ ِق طْ نُ  ةِ دَ وْ وَج  هِ أدائِ  نِ ْس الك رمي وحُ  رآنِ ي د م ع الُق جوِ التَّ  سرِّ دَ حييا مُ 

ر ح احل   روني ب   ن املع     ظ   اهِ ة واِض   يَّ   جِ منوذَ  ةً راءَ ه قِ   ؤُ رَ ْق   وي َ  رآنَ ل الُق   تِّ   رَ ي ُ  ة فه   وّلوَ ال   تِّ  من   ه أءن   اءَ 
 العاملن. ربِّ  اخلشوع واخلضوع للِ 

 نا هذه األمور:ظرِ يد يف نَ جوِ التَّ  عن على فهمِ ا يُ وكا 
 ة هبم.نايَ م والعِ هِ يعِ شجِ وتَ  مِ لْ ب يف هذا العِ ّلا الطُّ  ي ُ رغِ تَ  اًل:أو  

م ا لِ  ف  خم الِ  ن  وْ لَ ي بِ ي دِ جوِ التَّ حتت احلك م  طا ع خَ ضْ ورة ووَ بُّ ة على السا رآنيلة القُ ة األمَِ كتابَ   ثانياً:
   على السبورة.تِ كُ 

 ة.يَّ جِ ة منوذَ جمودَّ  ةً راءَ ة قِ لَ األمَِ س املدرِّ  أَ أن يقرَ  ثالثاً:
 .يلِ طوِ والتَّ  يداً عن احلشوِ عِ ّلً بَ هْ حاً سَ رْ س شَ رح املدرِّ شْ يَ  رابعاً:

 .بِ ّلا ة الطُّ مبعونَ  يدِ جوِ التَّ  ج أحكامَ خِر تَ سْ : يَ ساً خام  
وعلي  ه أن  ،بِ ّلا لطُّ  ل  ه ولِ  عٌ ِه  رْ ه مُ فإنَّ   ،ابِّ اخلطا   د ع  ن األس  لوبِ عِ  تَ بْ س أن ي َ عل  ى امل  درِّ سادس  اً: 

 يم.لِ السَّ  يا وِ بَ الّتَّ  سلوبُ  فهو األاحلوارِ  ه أسلوبَ بِ ّلا   مع طُ لُ سْ يَ 
 ،مر عل  يهِ املق  رَّ  رآنِ الُق   جِ هَ ن ْ ن َم  ي  د ِم  جوِ د التَّ واِع  قَ لِ   ة  لَ  أمَِ  إحض  ارَ  بِ ّلا   إىل الطُّ  لُ  طْ يَ  س  ابعاً:
 .رِ وَ السُّ  صارِ ن قِ صوصاً مِ وخُ 

 .همانَ ي ْ ط ب َ ربِ ع ويَ ابِ السا  رسَ الدَّ  بِ ّلا الطُّ  راجع معيُ  يدِ رس اجلدِ الدَّ بِ  قبل أن يبدأَ  ثامناً:
ة ع  ن أي اإلجابَ   لَ ِم  هْ  ي ُ وأالا  ،بّلا لة الطُّ  ة ع  ن أس   ِ إلجابَ  اً لِ دا عِ س  تَ س مُ رِّ امل  دَ  أن يك  ونَ تاس  عاً: 

 ه.نُ أْ مهما كان شَ  ؤال  سُ 
  



 القرآن الكريم:
أو  ،اسِ لنا دًى لِ م ُه  علي ه وس لَّ ى اللص لَّ د حممَّ  هِ ولِ ُس عل ى رَ ه لَ زَ ن ْ تع اىل أَ  اللِ  ّلمُ : هو َك رآنُ القُ  -
 .   ةً نَ سَ  ينَ رِ شْ وعِ  ّلث  ّلم يف ءَ ّلة والسَّ عليه الصَّ  يلُ بِ ل به جِ زَ ن َ  كٌ بارَ تاب مُ كِ هو  
 إىل قول   ه تع   اىل: َّمم ام يل ىل مل ُّ  ق   ال تع   اىل: ,علَ   ة العَ ت س   ورَ لَ   زَ ن َ  ة  ورَ ل ُس   أوَّ  -

 .َّزي ري ٰىُّ 
، َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  ص   ر, ق   ال تع   اىل:ة النَّ ورَ ُس    ةً لَ   ت كامِ لَ   زَ ن َ  ة  ورَ ُس    رُ آِخ    -

 يع.ودِ ى سورة التَّ وتسمَّ 
 .ةً ورَ سُ  (114)رآن القُ  رِ وَ د سُ عدَ  -
 اس.ة النا ورَ سُ  ه:رُ وآخِ  ،ة الفاحتةسورَ  :فِ املصحَ  ي ِ رتِ حس  تَ  رآنِ القُ  رِ وَ ل سُ أوَّ 
(، 4)املزمل:  َّيه ىه مه جه ين ىن ُّ  حيث قال: ّلً تَّ رَ مُ  رآنِ ة القُ راءَ تعاىل بقِ  ر اللُ أمَ 

 - اس هرُ دْ تَ ي د ال س سَ جوِ التَّ  قاً ألحكامِ بْ ها طِ جِ ن خمارِ ها مِ وإخراجِ  احلرونيِ  وذل  يكون بإظهارِ 
 .- إن شاء الل تعاىل

   عما يأيت:أجِ : لةاألسئ  
 ؟ الكرمي القرآنَ  اللُ  لَ : ملاذا أنزَ 1س
 ؟ الكرمي ل القرآنُ زَ ن ن َ : على مَ 2س
 ؟ رآنزل القُ ة نَ نَ : يف كم سَ 3س
 ؟ لت منهزَ ن َ  ة  ورَ ر سُ وما آخِ  ،؟ رآنن القُ لت مِ زَ ن َ  ة  ورَ ل سُ : ما أوَّ 4س
 ؟ رآنالقُ  رِ وَ سُ  دُ دَ عَ  : ما5س

  



 :رآن  القُ  م  ل  عَ ت َ  لُ ض  فَ 
عف  ان اس كم  ا يف ح  ديث عَم  ان ب  ن لنا  ه لِ َم  لِّ عَ وأن ن ُ  رآنَ م الُق  لَّ عَ ت َ يف أن نَ    الل  بن  ا رس  ولُ رغَّ 

 .(1)"مه لَّ وعَ  رآنَ القُ  مَ لَّ عَ ن ت َ م مَ كُ يْ خَ قال:"   بِّ رضي الل عنه عن النَّ 
 رامِ الِك    ةِ رَ فَ م   ع السَّ    رآنِ القُ ر بِ   امل   اهِ  :"وع   ن عائش   ة رض   ي الل عنه   ا قال   ت: ق   ال رس   ول الل 

 .(2)" رانله أجْ  فيه وهو عليه شاق   عُ تَ عْ ت َ تَ وي َ  رآنَ رأ القُ قْ والذي ي َ  ،ةِ رَ رَ الب َ 
 .ميِ رِ الكَ  رآنِ لقُ  لِ إالا  رِ جْ هذا األَ  لُ َْ   مِ تَّ رَ ت َ ومل ي َ  ،ةقَّ ر املشَ جْ وأَ  ،ةِ ّلوَ التِّ  رُ جْ أَ  :ران مهاجْ واألَ 

وزي  د ب  ن  ، ب  ن كع   : ُأب  ن ه  ؤالءاس ِم  لنا  لِ  هِ يِم  علِ مي وتَ رِ الَك   رآنِ الُق   مِ لُّ عَ ت َ ة بِ  حابَ الصَّ   مَّ وهل  ذا اه  تَ 
 الل عنهم أمجعن. الل بن مسعود رضي وعبد ،ءابت
 لة:األسئ  
 ه.يمِ علِ وتَ  م القرآنِ تعلُّ  لِ ضْ على فَ  يَاً يدلُّ دِ ذكر حَ : اُ 1س
 ين.رَ جْ ذكر هذين األَ ة له أجران.. اُ عوبَ صُ بِ  : الذي يقرأ القرآنَ 2س
 اس.لنا موه لِ موا القرآن وعلَّ ة تعلَّ حابَ ن الصَّ مِ  ةً ذكر أَساء ءّلءَ : اُ 3س

  

                                                           
 (.5027رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن، باب: خيكم من تعلم القرآن وعلمه، برقم )( 1
 (.798املسافرين وقصرها، باب: فضل املاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، برقم )رواه مسلم يف كتاب صّلة ( 2



 رآن  القُ  ة  الوَ ت   آدابُ 
 ه:تِ راءَ يلي عند قِ  راعاة مامُ  رآنِ ئ القُ قارِ ع لِ شرَ يُ 

 يم.جِ الرَّ  يطانِ ن الشَّ مِ  وهي قول: أعوذ باللِ  ،ةعاذَ االستِ اًل: أو  
 حيم.محن الرَّ وهي قول: بسم الل الرَّ  ،ةلَ سمَ البَ ثانياً: 
 ة.راءَ القِ  ت مييناً أو مشاالً يف أءناءِ فَّ لَ ت َ ه أو ي َ يلِ مِ م مع زَ لَّ أالا يتكَ  ثالثاً:
 ة القرآن.ّلوَ عند تِ  عَ أن خيشَ  رابعاً:

 ة.راءَ القِ ه بِ تَ وْ ن صَ أن حيسِّ  خامساً:
 .يهِ واهِ نَ   َ نِ تَ ه، وجيرِ أوامِ بِ  لَ ويعمَ  ،تعاىل اللِ  ّلمَ ر كَ بَّ دَ تَ أن ي َ  سادساً:

 رآن:القُ  ماع  آداب سَ 
 مخ جخ  مح جح مج ُّ  ه تعاىل:قولِ لِ  ةِ لقراءَ اإلنصات لِ  رآنِ ع القُ مِ تَ سْ   على مُ جيِ 
 (.204)األعراني:  َّ خس حس جس

، أقرأ رسول الل قلت: يا ،يا لَ عَ  اقرأْ  :" بُّ قال: قال يل النَّ  الل بن مسعود  قد روى عبدو 
 يت على هذه اآلية:تَ ساء حىت أَ رأت عليه سورة النِّ فقَ  ،قال: نعم ،لزِ نْ علي  وعلي  أُ 

 (.41)النساء:  َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثُّ 
 (1)".فان رِ ذْ ناه تَ يْ إليه فإذا عَ  تُّ فَ فالت َ  ،  اآلنَ بُ سْ قال حَ 
 . اللِ  سولِ رَ داًء بِ اقتِ الكرمِي  رآنِ ر القُ بُّ دَ تَ  مِ سلِ لمُ ع لِ شرَ فيُ 

 :األسئلة
 .رآنِ القُ  ةِ راءَ قِ  ن آدابِ مِ  َءّلءَةً : اذكر 1س
 ؟ رآنالقُ  ةِ راءَ قِ  ث يف أءناءِ دَّ حَ تَ ن ي َ ة مَ يَ ؤْ   عند رُ فُ قِ وْ : ما مَ 2س
 ؟ رآنالقُ  ةِ ّلوَ تِ  ع ل  عند َساعِ شرَ : ماذا يُ 3س
 ؟ ساءة النِّ ن سورَ مِ  الل  على رسولِ  أَ رَ الذي ق َ  حابِّ : ما اسم الصَّ 4س

  

                                                           
 (. ومع  َتْذرِفان: َتدَمعان.5050رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن، باب: قول املقرئ: حسب ، برقم )( 1



 :ةعاذَ ست  اال
 :هاتُ يغَ ص  

 من زن  ُّ  ه تعاىل:لقولِ  ؛ةة املختارَ يغَ وهذه الصِّ  ،يمجِ الرَّ  يطانِ ن الشَّ مِ  اللِ وذ بِ عُ األوىل: أَ 

 (.98)النحل:   َّ زي ري ٰى ين ىن نن
 جيم.يطان الرَّ ن الشَّ يم مِ ميع العلِ السَّ  انية: أعوذ باللِ الَا 
 .(1) هِ َِ فْ ون َ  هِ خِ فْ ون َ  هِ زِ ن مهَْ جيم مِ يطان الرَّ ن الشَّ ميع العليم مِ الَة: أعوذ بالل السَّ الَا 
 :عناهامَ 
 . تعاىلاللِ  ةِ محَْ عن رَ  دِ عَ ب ْ مُ  ال يطانِ إليه من الشَّ  جاءُ لتِ تعاىل واال باللِ  صامُ عتِ اال
 :هامُ ك  حُ 
 .حباباالستِ : ةعاذَ االستِ كم حُ 

 :ة  ورَ الس   ل  ة مع أو  لَ مَ س  ة مع البَ عاذَ ت  ساال أحوالُ 
ن حيث مِ  ةِ ورَ السُّ  لِ وأوا  ةِ لَ مَ سْ ة والبَ عاذَ ستِ مع اال فله أحوالٌ  رآنَ القُ  أَ أن يقرَ  ئإذا أراد القارِ 

 .لُ صْ والفَ  لُ صْ الوَ 
 مَل: ،ورةل السُّ ة عن أوَّ لَ ة عن البسمَ عاذَ ستِ اال عُ طْ قَ أي:  ،يعاجلمِ  عُ طْ قَ اًل: أو  

 ف.قِ مث تَ  ،جيميطان الرَّ من الشَّ  أعوذ باللِ 
 ف.قِ مث تَ  ،حيممحن الرَّ مث تقول: بسم الل الرَّ 

 ِتا.راءَ يد قِ رِ ة الس تُ ورَ ة السُّ دايَ قرأ بِ مث تَ 
 مَل: ،ثالِ الَا اين بِ ل الَا صْ ووَ  ،لاألوَّ  عُ طْ قَ  ثانياً:

 ف.قِ مث تَ  ،يمجِ يطان الرَّ ن الشَّ أعوذ بالل مِ 
 يم.حِ محن الرَّ مث تقول: بسم الل الرَّ 

 .ةِ ورَ ة السا دايَ بِ ة بِ لَ سمَ ل البَ صْ وَ وتقوم بِ 
 مَل: ،الثالَا  عُ طْ وقَ  ،اينالَا ل بِ األوَّ  لُ صْ وَ  ثالثاً:

 ة.ورَ السُّ  لَ أ أوَّ رَ قْ مث ت َ  ،فمث تقِ  ،يمحِ محن الرَّ بسم الل الرَّ  ،يمجِ يطان الرَّ ن الشَّ أعوذ بالل مِ 
 مَل: ،ورةالسُّ  لِ بأوَّ  ةِ لَ سمَ البَ ة بِ عاذَ ستِ اال لُ صْ وَ  :أي ،يعاجلمِ  لُ صْ وَ  عاً:راب  

                                                           
 مهزه: اجلُنون أو الصَّرْع. ونفخه: الِكب. ونفَه: الشِّْعر.( 1



)اإلخّلص:  َّيل ىل مل خل ُّ  :حيممحن الرَّ بسم الل الرَّ  ،يمجِ يطان الرَّ من الشَّ  أعوذ باللِ 
1.) 

 .عِ طْ ه يف النُّ تَ ئ راحَ القارِ  ذَ أخُ يَ لِ  ؛ع اجلميعِ طْ وهو قَ  ،األوىل احلالُ ها وأفضلُ 
 ة.عاذَ ل: االستِ واملراد باألوَّ 
 لة.مَ سْ اين: البَ واملراد بالَا 
 ة.ورَ ل السُّ ث: أوا الِ واملراد بالَا 
 األسئلة:

 .ّلثالَّ ة عاذَ االستِ غ يَ ذكر صِ : اُ 1س
 ؟ ليلوما الدَّ ة عاذَ ستِ ّلة لِ يغة املختارَ : ما الصِّ 2س
 ؟ ةعاذَ ستِ اال مُ كْ : ما حُ 3س
 ؟ رآنالقُ  ةِ راءَ عند قِ  يعِ ع اجلمِ طْ : ما مع  قَ 4س
 ؟ هِ يِ ن غَ يع أوىل مِ اجلمِ  عُ طْ : ملاذا كان قَ 5س

  



 ة:لَ مَ س  البَ 
 ةَ لَ مَ سْ ة( فّل بَ راءَ  سورة )بَ إالا  رآنِ القُ  رِ وَ ن سُ مِ  ة  ورَ سُ  كلِّ   لِ حيم يف أوَّ محن الرَّ الرَّ  اللِ  بسمِ  ل اللُ أنزَ 
 بِ رْ والشا    كاألك   لِ   ،ل  ْع   فِ  لِّ ل ُك   يف أوَّ  ةِ لَ مَ ْس   البَ  رِ ْك   عل   ى ذِ   اللِ  ن   ا رس   ولُ َّ وق   د حَ  ،هل   ايف أوِّ 
ل وُك   ،اللِ  مِّ َس   ،ّلمَ ي  ا ُغ  ة رض  ي الل عنهم  ا:" مَ لَ ر ب  ن أب َس  َم  عُ وق  ال لِ  ذل   . ة وغ  يِ ه  ارَ والطَّ 
 .(1)"ي  لِ ا يَ ل كا وكُ  ، ينِ مِ يَ بِ 

 :يم  ح  الر   حمن  الر   اهلل   سم  ب   أحوالُ 
 هي: ،ة أحوالٌ لَ سمَ لبَ لِ 

 ر:وَ ل السُّ ة يف أوائِ لَ مَ سْ البَ اًل: أو  
 ة.راءَ ة بَ ورَ  سُ إالا  ة  سورَ  لِّ ل كُ ة يف أوَّ لَ سمَ البَ   ا حَ ستَ تُ 

 :(2) ةورَ السُّ  سطَ ة وَ لَ سمَ البَ ثانياً: 
 ها.مِ دَ وعَ  ةِ لَ مَ سْ  بن البَ فأنت خميَّ  ،ةٌ زَ جائِ  ةِ ورَ السُّ  سطَ لة وَ مَ سْ البَ 

 ة:راءَ ل بَ ة يف أوَّ لَ مَ سْ البَ ثالثاً: 
 زة.جائِ 
 ة:راءَ بَ  سطِ لة يف وَ مَ سْ البَ  عاً:راب  
 ة.زَ جائِ 
 :ةِ ورَ السُّ  سِ فْ ن َ  لِ وأوَّ  ةِ ورَ ر السُّ ة بن آخِ لَ مَ سْ البَ ساً: خام  
 ًّل.ََ مَ  ة اإلخّلصِ ورَ سُ  رَ رِّ كَ كأن يُ   ،دئٌ تَ بْ مُ  ئَ القارِ  ألنَّ  ؛بةٌ واجِ 
 :ْن ت َ ورَ ة بن السُّ لَ مَ سْ البَ ساً: ساد  
 يأيت.راءة كما سَ وبَ  عدا بن األنفالِ  ةٌ نَّ  سُ ْن ت َ ورَ بن السُّ  ةُ لَ سمَ البَ 
 يف هذه احلالة ئَ القارِ  ألنَّ  ؛ةبَ الفاحتة فإهنا واجِ  لِ وَّ  وأاسِ ر النا لة بن آخِ مَ سْ ا البَ أما 
 ئ.دِ بتَ مُ 

 ة:راءَ وبَ  األنفال   يتَ ورَ التي بين سُ ه جُ و  األَ 
 :ه  جُ وْ ة أَ ّلءَ ة ءَ راءَ ل  بن األنفال وبَ 

                                                           
(، ورواه مس   لم يف  5376اب األطعم   ة، ب   اب: التس   مية عل   ى الطع   ام واألك   ل ب   اليمن، ب   رقم )رواه البخ   اري يف كت   ( 1

 (.2022كتاب األشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، برقم )
 املراد بالوسط ما بعد أوال السُّوَرة ولو ِبَكِلَمة كما ذكرنا.( 2



 َّ من خن حن جن ممُّ  :ة هكذاراءَ بَ  لِ وَّ عن أَ  ر األنفالِ آخِ  عُ طْ يع: أي قَ اجلمِ  عُ طْ قَ  ل:األو  
 (. 1)التوبة:  َّ يل ىل مل خل ُّ (، 75)األنفال: 

 ب   دون ْن ت َ كَ َر َح    مبق   دارِ  ةً يَف   طِ لَ  ةً تَ كْ يم( َس   لِ   ن )عَ ِم    ت عل   ى امل   يمِ كُ ْس   ت: أي تَ كْ السَّ    اني:الث   
  .َّ يل ىل مل خل           من ُّ  هكذا:، س  فُّ ن َ ت َ 

 مل خل    من خن حن جن ممُّ   هك ذا: ،ة  لَ مَ ْس ة دون بَ راءَ بَ  لِ وَّ أَ يم( بِ لِ ل )عَ صْ وَ  الثالث:
 َّ يل ىل

 ن:ي  ت َ ورَ ة بين الس  لَ مَ س  ه البَ جُ و  أَ 
ة ّلءَ   لن   ا ءَ  ف   إنَّ  ؛رة م   َّلً َق   ها كالفاحت   ة والب َ ال   س بع   دَ  ةِ ورَ إىل السُّ    ةِ ورَ ر السُّ   ن آِخ   ل ِم   ِق   تَ نْ عن   دما ن َ 

 :ه  جُ وْ أَ 
 :لاألو  

 رب ُّ  هك ذا: ،هالَ صَ الس وَ  ةِ ورَ السُّ  لِ وَّ عن أَ  ةِ لَ مَ سْ عن البَ  ةِ ورَ السُّ  رِ آخِ  عُ طْ قَ  : أيْ يعِ اجلمِ  عُ طْ قَ 
تقرأ بداية   مث ،حيممحن الرَّ بسم الل الرَّ  :مث تقرأ ،فقِ مث تَ (، 5)الفلع:  َّىب نب مب زب

 (.1)الناس:  َّنت مت زت رت ُّ   سورة النااس
 اني:الث  
ي  د رِ ال  س تُ  ةِ ورَ السُّ  ة بِ لَ مَ ْس  البَ  لُ ْص  ووَ  ةِ ورَ ر السُّ  آِخ   عُ طْ  قَ  ث: أيْ الِ  الَا اين بِ الَا   لُ ْص  ل ووَ األوَّ  عُ طْ  قَ 
 : بسم الل ال رَّمحن ال رَّحيم،أمث تقرَ  ،فقِ مث تَ ، َّىب نب مب زب رب     ُّ   ها. هكذا:لَ صْ وَ 

 ث.الِ الَا اين بِ الَا  لِ صْ وَ بِ ، َّنت مت زت رت ُّ 
 ، بس   م الل ال   رَّمحن ال   رَّحيم،َّىب نب مب زب رب      ُّ : هك   ذا:ي   عِ ل اجلمِ ْص   وَ  ث:ال    الث  
 ل.وَّ األَ  :هِ جُ وْ األَ  ةِ ّلءَ ل الَّ وأفضَ ، َّنت مت زت رتُّ 

 ةِ ورَ ر السُّ    آِخ    لُ ْص   وَ  :يأ ،علي   ه فُ ْق   اين والوَ الَا   ل بِ األوَّ  لُ ْص   وه   و وَ  ،عٌ نِ   كتَ  عٌ ه رابِ   ْج   وهن   اك وَ 
، َّىب نب مب زب رب      ُّ ك ذا:هَ  .عليه ا قونيُ والوُ بالِبسَملة )بسم الل الرمحن الرَّحيم( 

 ف.قِ مث تَ  بسم الل الرَّمحن الرَّحيم،
 ها.رِ ت ألواخِ سَ يْ ولَ  رِ وَ السُّ  لِ ت ألوائِ لَ عِ ة جُ لَ مَ سْ البَ  ألنَّ  ؛عنِ ه كتَ جْ هذا الوَ 
 لة:األسئ  
 .لةمَ سْ باب البَ حْ يف استِ يّلً لِ ذكر دَ : اُ 1س
 ؟ ة  ورَ سُ  كلِّ   لِ ة يف أوَّ لَ مَ سْ م البَ كْ : ما حُ 2س



 ؟ هاطِ سَ ة ويف وَ راءَ بَ  لِ ة يف أوَّ لَ مَ سْ م البَ كْ : ما حُ 3س
 ؟  ةِ ورَ ط السُّ سَ وَ بِ : ما املراد 4س
 .ةراءَ وبَ  نفالِ يت األورَ ه الس بن سُ جُ وْ ذكر األَ اُ : 5س
 .هِ قدارِ وبن مِ  ،تَ كْ ني السَّ رِّ : عَ 6س
 ، بَ نِّ السََّبِ .؟ ةلَ مَ سْ ف على البَ قِ ة وتَ لَ مَ سْ البَ بِ  ةِ ورَ السُّ  رَ آخِ  لَ صِ أن تَ  : هل جيوزُ 7س
  .بَ  السَّ بنِّ  ،؟ ةمرَّ  هلا كلا ل يف أوِّ مِ سْ بَ ... هل ت ُ رآن القُ  رِ وَ ن سُ مِ  ورةً سُ  رتَ رَّ : إذا كَ 8س
 ؟ وملاذا ،؟ ةل الفاحتَ وا وأ اسِ النا  ةِ ر سورَ بن آخِ  ةِ لَ مَ سْ م البَ كْ : ما حُ 9س

  



 ينُ و  ن  والت    ةُ نَ اك  الس   ونُ الن  
 :ة  نَ اك  الس   ون  يف الن  ر  ع  ت َ 
 ة هلا.كَ َر ون الس ال حَ ة: هي النُّ نَ كِ ا ون السا النُّ 

 َّ  ٰى ُّ ،  َّ يك ُّ  َل:مِ  ،سانِ اللِّ  نيِ رَ ن طَ ج مِ وهي َترُ 
 ين:نو  الت   يفُ ر  ع  ت َ 
 فاً.قْ اً ووَ طا ه خَ قُ فارِ ظاً وتُ فْ لَ  االسمِ َر ع آخِ حَ لْ ٌة ت َ دَ زائِ ٌة نَ ساكِ  ونٌ نُ  :ينُ وِ نْ الت َّ 
 َ      ل:مِ  رتانِ ْس      أو الكَ  ،َّ  جئ ُّ  مَ      ل: حت      انِ تْ أو الفَ ، َّ ٰى ُّ  مَ      ل ،تانمَّ : الضَّ      هتُ      ّلمَ وعَ 

 ََُّّّ.  

 ين:و  ن  والت    (1)ةنَ اك  الس   ون  الن   أحكامُ 
 هي: ،ة أحكام  عَ أرب َ  ينِ نوِ والتَّ  ةِ نَ اكِ السا  ونِ لنُّ لِ 

 اإلخفاء       اإلقّلب       اإلدغام        اإلظهار      
 

  

                                                           
ْأس خاء  َصِغيَة )بدون نقطة( ).( فوق أيا َحْرني  يَُدلُّ على ُس كوِن ذل   احل رني،  لِلُمَعلِّم: يُ بَ نِّ لِلتَّّلِميذ أنَّ َوْضع رَ ( 1

 .َّ مغ جغ ُّ  ،َّ جي ٰه ُّ ، َّ مل خل ُّ وعلى أنَّه ُمْظَهر حبيث يَ ْقَرُعه اللِّسان، حنو: 



هارُ اًل: اإلظ  أو    
هار:اإلظ   يفُ عر  تَ   

مها إذا جاء بعدَ  ة  نَّ غُ  يِ غِ  بِ ْن ت َ حَ ما واضِ هِ جِ رَ ن خمَْ مِ  ينِ نوِ والتَّ  ةِ نَ اكِ السا  ونِ النُّ  راجُ إخْ هو:  هارُ اإلظْ 
 .هارِ اإلظْ  رونيِ د حُ حَ أَ 

 هار:اإلظ   روفُ حُ 
 خ      غ      ح      ع      ه      أ 

 
 :ة  نَ اك  الس   ون  الن   هار  لة على إظ  أمث  
 وضيحالت           ثالالم             ةاآليَ            

 حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 (.6)البيِّنة:  َّ خم

ها بع  دَ  َّ يل ُّ ة يفنَ اكِ ون السا  ت النُّ  ج  اءَ  جم يل
 ونِ م النُّ         ْك        حُ  فص         ارَ  َّجم ُّ    مه        زة يف
 هار.ة اإلظْ نَ اكِ السا 

 مص خص حص مس خس حس جس مخ  ُّ 
 (.10 - 9)العلع:  َّ

ها )ه    اء( يف ة بع    دَ نَ اكِ ون السا    ت النُّ    ج    اءَ  َّ حس ُّ 
 ونِ النُّ       مُ ْك      حُ  فص      ارَ  َّ حس ُّ ة َم     لِ الكَ 
 ة اإلظهار.نَ اكِ السا 

َّ ىن نن ُّ  ُّ  من نن ىن ين َّ  )فصلت: 48(. ها دَ     بع َّ نن ُّ   ة يفنَ اكِ ون السا ت النُّ جاءَ  
ون النُّ  مُ كْ     حُ  فصارَ   َّ ىن ُّ   )حاء( يف

ة اإلظهار.نَ اكِ السا   

 مه جه ين ىن من ُّ 
 (4)قريش:  َّ يه ىه

َّ يه ىه ُّ  ها بعدَ  َّ ىه ُّ ة يف نَ اكِ ون السا جاءت النُّ  
م كْ حُ  فصارَ  َّ يه ُّ      )خاء( يف كلمة

 اإلظهار. ةِ نَ اكِ السا  ونِ النُّ 
 (7)الفاحتة:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ 

  

َّ ٰى ُّ   

  

)العن( يف  ة بعدهانَ اكِ ون السا جاءت النُّ 
 ونِ م النُّ كْ حُ  فصارَ  َّ ٰى ُّ ة مَ لِ كَ 
 ة اإلظهار.نَ اكِ السا 



 (36)احلاقة:     َّ جم يل ُّ 

  

َّ جم يل ُّ  ها بعدَ  َّ يل ُّ  ة يفنَ اكِ ون السا جاءت النُّ  
م كْ فصار حُ  َّ جم ُّ   ةمَ لِ ن( يف كَ )الغَ 
 ة اإلظهار.نَ اكِ ون السا النُّ 

 
وين:ن  الت   هار لة على إظ  مث  أَ   

ثالالم   اآلية  الت وضيح 
َّ ُّ َّ ُّ  (3)الفلع: َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ   بع  د اهلم  زة َّ َّ ُّ   ين يفن  وِ التَّ  ج  اءَ  

 ينِ ن             وِ التَّ  مُ ْك            حُ  فص            ارَ    َّ ُّ ُّ  يف
 هار.اإلظْ 

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّ 
 (10 – 9)القارعة:  َّ

ه ح     رني ج     اء بع     دَ  َّ ٰى ُّ   ن     وين يفالتَّ  َّ ري ٰى ُّ 
 مُ ْك   ح حُ فأص   بَ  َّ ري ُّ )احل   اء( يف 

 ين اإلظهار.نوِ التَّ 

 (7)احلاقة:  َّ جل مك لك خك ُّ 

  
 نيُ رْ ه َح   ج   اء بع   دَ  َّ  مك ُّ ين يف وِ ْن   الت َّ  َّ جل مك ُّ 

 مُ ْك        حُ  فص        ارَ  َّ جل ُّ )اخل        اء( يف 
 هار.ين اإلظْ وِ نْ الت َّ 

َّ ىك مك ُّ  (5)القدر:    َّىل مل يك ىك مك ُّ   ني رْ ه َح  ج  اء بع  دَ  َّ مك ُّ ن  وين يف التَّ  
ين ن  وِ التَّ  مُ ْك  حُ  فص  ارَ  َّ ىك ُّ  )اهل  اء( يف
 اإلظهار.

 نيُ رْ ه َح  ج  اء بع  دَ  َّ ٰى ُّ ين يف ن  وِ التَّ  َّ ري ٰى ُّ  (115)البقرة:   َّ ري ٰى ين ىن ُّ 
 مُ ْك       حُ  فص       ارَ  َّ ري ُّ )الع       ن( يف 

 هار.اإلظْ  ينِ نوِ التَّ 
 َّ خي حي ُّ (15)سبأ:   َّ خي حي جي يه ُّ  

  
ني رْ ه َح  ج  اء بع  دَ  َّ حي ُّين يف وِ ْن  الت َّ 

م ْك      حُ  فص      ارَ  َّ خي ُّ)الغ      ن( يف 
 ين اإلظهار.نوِ التَّ 

 



 :تاجن  ت  االس  
م ات ه ذا لِ ل كِ ة يف أوائِ ودَ وُج وه ي مَ  ،ةتَّ ين ِس نوِ ة والتَّ نَ اكِ ون السا النُّ  إظهارِ  رونيُ حُ   -1

 ،والع ن ،واهل اء ،) اهلم زة:وه ي ،( ر  خاِس  رُ ي ْ ه غَ ح ازَ =  اً ملْ عِ  ي هاكَ خِ أَ  ) :البيت
 واخلاء(. ،والغن ،واحلاء

 حل  رونيَ ه  ذه ا ألنَّ  ؛( يا ِق  لْ ) اإلظه  ار احلَ  :ينِ ن  وِ والتَّ  ةِ نَ اكِ ون السا  النُّ   ى إظه  ارُ س  مَّ يُ  -2
 .عِ ن احللْ مِ  جَترُ  ةَ تَّ السِ 

 واألفع  الِ  ة فإهن  ا تك  ون يف األَس  اءِ نَ اكِ ون السا  ا النُّ  أما   ، األَس  اءَ إالا  عُ َح  لْ ال ي َ  ينُ وِ ْن  الت َّ  -3
 .واحلرونيِ 

ون يف س واًء كان ت النُّ  ،اإلظه ارِ  رونيِ د ُح َح ها أَ بعدَ ة إذا جاء نَ اكِ ون السا ر النُّ هَ ظْ تَ  -4
 ها.رِ ة أو يف آخِ مَ لِ سط الكَ وَ 

 لة:األسئ  
 نوين.ة والتَّ نَ اكِ ن السا و ني النُّ : عرِّ 1س
 ه.روفَ ر حُ واذكُ  ،ني اإلظهارَ رِّ : عَ 2س
 : ِ بَ السَّ  رِ كْ مع ذِ  ،ة فيما يليرَ املظهَ  ةَ نَ اكِ ون السا ج النُّ خِر : استَ 3س

 (.٣١النازعات: )  َّ من زن رن مم ُّ  قال تعاىل: -1
النازع  ات: ) َّ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّ  ق  ال تع  اىل: -2

٤٠.) 
 (.٥الليل: )  َّ     هت  مت  خت  حت  ُّ  قال تعاىل: -3
 (.١١١الصافات: )  َّنب مب زب رب ٹ ٹ ُّ  قال تعاىل: -4
 يف  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت ُّ  ق  ال تع  اىل: -5

 مم  ام  يل ىل  مل يك ىك مك لك  اك يق  ىق
 ىي ني مي زي  ري ٰى  ين ىننن  من  زن رن
 .(٧١الزمر: ) َّ يي

 .(٨٩مل: النَّ ) َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ : قال تعاىل -6

 ر فيما يلي:املظهَ  ينَ نوِ ج التَّ خِر : استَ 4س
 (.٥الفلع: ) َّىب نب مب زب رب      ُّ   قال تعاىل: -1



 (.٣الفيل: )  َّىن نن من زن ُّ قال تعاىل:  -2
 (.٧الزلزلة: ) َّحئ جئ يي ىي ني مي ُّ        قال تعاىل: -3
 (.5-4الغاشية:) َّلك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ قال تعاىل:  -4
االنشقاق: ) َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ  قال تعاىل: -5

٢٥.) 
 
 

  



 غامُ اإلد  
 :غام  اإلد   يفُ ر  ع  ت َ 
ف  اً رْ يان حَ ِص حبي  ث يَ  ؛غ امِ اإلدْ  رونيِ ُح   دِ َح ين يف أَ ن وِ أو التَّ  ةِ نَ اكِ السا   ونِ النُّ  خ  الُ غ ام ه و: إدْ اإلدْ 
 .عِ طْ النُّ  داً أءناءَ دَّ شَ داً مُ واحِ 

 :غام  اإلد   روفُ حُ 
 ن        و       ل      م       ر      ي    

 
 ة:نَ اكِ ن السا و النُّ  غامِ ة على إدْ لَ أمَِ 

 يحوض  الت            ثالالم             اآلية
 جئ يي ىي ني مي ُّ 

 (.٧الزلزلة: ) َّحئ
 َّ مي ُّ ة يف نَ اكِ ون السا       النُّ        َّ ني مي ُّ 

 )الياء( يف  نيُ رْ ها حَ جاء بعدَ 
ك            م فص            ار حُ  َّ ني ُّ 
 .ة  نَّ غُ غام بِ ة اإلدْ نَ اكِ ون السا النُّ 

 مص خص حص مس ُّ 

 (.22:ائدةامل) َّحض جض
 َّحص ُّ ة يف نَ اكِ ون السا          النُّ           َّ خص حص ُّ 

 يف ونِ النُّ     نيُ رْ ها َح    ج    اء بع    دَ 
م ْك         فص         ار حُ  َّ خص ُّ 
 .ة  نَّ غُ غام بِ ة اإلدْ نَ اكِ السا  ونِ النُّ 

 ري ٰى ين ىن ُّ 
 (.5 :سدامل) َّ زي

 َّ ري ُّ ة يف نَ اكِ ون السا      النُّ       َّزي ريُّ 
 يف امل  يم(ها ح  رني )ج  اء بع  دَ 

 مُ ْك        حُ  فص        ارَ  َّ زي ُّ 
 .ة  نَّ غُ غام بِ ة اإلدْ نَ اكِ ون السا النُّ 

 َّحك جك مق حق ُّ 
 (.20 :)البوج

 َّ مق ُّ ة يف نَ اكِ ون السا        النُّ         َّ جك مق ُّ 

ني )ال  واو( يف رْ ها َح  ج  اء بع  دَ 
 مُ ْك          حُ  فص          ارَ      َّ جك ُّ 
 . ة  نَّ غُ غام بِ ة اإلدْ نَ اكِ ون السا النُّ 

 َّ مك ُّ ة يف نَ اكِ ون السا        النُّ         َّ ىك مك ُّ  مل يك ىك مك لك ُّ 



رني )ال ّلم( يف ها َح جاء بع دَ  (.5 :)البلد      َّ ىل
ون النُّ      مُ ْك     حُ  فص     ارَ  َّ ىك ُّ 
 .ة  نَّ غُ  يِ غِ ة اإلدغام بِ نَ اكِ السا 

 جت هب  مب خب ُّ 
     َّ مث هت مت خت حت

 .(7 - 6 :العلق)

 

 َّ خت ُّ ة يف نَ اكِ ون السا        النُّ         َّ مت خت ُّ 
اء( يف ني )ال  را رْ ها َح  بع  دَ ج  اء 

 ونِ النُّ   مُ ْك  حُ  فص  ارَ  َّ مت ُّ 
 .ة  نَّ غُ  يِ غِ ة اإلدغام بِ نَ اكِ السا 

  



 ين:و  ن  الت    غام  لة على إد  أمث  
 يحوض  الت   المثال ةاآليَ 

 جئ يي ىي ني مي ُّ 
 (.٧الزلزلة: ) َّحئ

ج           اء  َّ جئُّ   ين يفوِ ْن           الت َّ   َّحئ جئُّ 
ني )الي            اء( يف رْ ه َح            بع            دَ 

ين وِ ْن الت َّ م ْك حُ  فصارَ  َّحئُّ 
 .ة  نَّ غُ غام بِ اإلدْ 

 َّ زي ري ٰى ُّ 
 (.8: غاشيةال)

ج     اء  َّ ري ُّ ين يف ن     وِ التَّ  َّ زي ري ُّ 
ون( يف ني )النُّ           رْ ه َح           بع           دَ 

م ْك                حُ  فص                ارَ  َّ زيُّ 
 .ة  نَّ غُ غام بِ ين اإلدْ وِ نْ الت َّ 

 خئ حئ جئ يي ىي ُّ 
 (.2: بينةال) َّمئ

ج          اء  َّخئ ُّ ين يف ن          وِ التَّ  َّمئ خئُّ 
 ه ح            رني )امل            يم( يفبع            دَ 

م ْك               حُ  فص               ارَ  َّمئُّ 
 .ة  نَّ غُ غام بِ ين اإلدْ نوِ التَّ 

 رث يت ىت نت مت ُّ 
: بلدال) َّ ىث  نث مث زث

2 -3.) 

ج       اء  َّ زث ُّ ين يف وِ ْن       الت َّ  َّ نث مث زث ُّ 
  ني )ال            واو( يفرْ ه َح            بع            دَ 

ين ن   وِ م التَّ ْك   حُ  فص   ارَ  َّمثُّ
 .ة  نَّ غُ غام بِ اإلدْ 

 جي يه ىه مه ُّ 
 (.1: مزةاهل)       َّ

ج     اء  َّ يه ُّ ين يف ن     وِ التَّ  َّ جي يه ُّ 
ني )ال            ّلم( يف رْ ه َح            بع           دَ 

 ينِ نوِ التَّ  مُ كْ حُ  فصارَ  َّجيُّ 
 .ة  نَّ  غُ يغَ غام بِ اإلدْ 

 َّهئ مئ خئ حئُّ 

 (.21: اقةاحل)
ج     اء  َّ مئ ُّ ين يف وِ ْن     الت َّ  َّ هئ مئ ُّ 

اء( يف ني )ال             را رْ ه َح             بع             دَ 
م ْك               حُ  فص               ارَ  َّهئُّ 
 .ة  نَّ غُ  يِ غَ غام بِ اإلدْ  ينِ نوِ التَّ 



 :تاجُ ن  ت  االس  
 ،ةتَ السِّ  د احلرونيِ يها إذا كان أحَ لِ ك الذي يَ حرِّ املتَ  ين يف احلرنيِ نوِ ة والتَّ نَ اكِ السا  ونم النُّ غَ دْ تُ  -1

 وهي: ) ي ر م ل و ن (. ،لون (مَ رْ ) ي َ  :ةمَ لِ وهي جمموعة يف كَ 
 :ْن مَ سْ غام إىل قِ م اإلدْ سِ ينقَ  -2

ة: يَ  الِ ة التا َع  األرب َ  احل  رونيِ د َح  أَ  ينِ ن  وِ ة أو التَّ نَ اكِ السا   ونِ إذا ج  اء بع  د النُّ   ة  نَّ  غُ بِ  غ  امٌ إدْ  (أ)
 ون , امليم , الواو (.)الياء , النا 

ن:      يَ الِ  التا   ْن د احل   رف َ َح   ن   وين أَ ة أو التَّ نَ اكِ ون السا   إذا ج   اء بع   د النُّ    ة  نَّ    غُ ْي غَ   بِ  غ   امٌ إدْ  (ب)
 اء (.الرا و  ،م) الّلا 

 ة  َم    لِ ها يف كَ دَ ْع    ب َ  غ    امِ اإلدْ  نيُ رْ وَح     ،ة  َم    لِ يف كَ  ك    ونَ ة أن تَ نَ اكِ ون السا    النُّ     ط إلدغ    امِ رَ ت َ ْش    يُ  -3
ب   ل  ؛مغَ دْ ا ال تُ   فإهنَّ    ة  دَ واِح    ة  َم   لِ يف كَ  غ   امِ اإلدْ  نيُ رْ ة وَح   نَ اكِ السا    ونُ ا إذا كان   ت النُّ   وأما    ،خ   رىأُ 

) إظهاراً  :ىمَّ سَ ويُ  ،يان (نْ و ) ب ُ  (2)وان (نْ و ) صِ  (1)وان (نْ و ) قِ  ،يا (َل: ) دنْ مِ  ةً رَ هَ ظْ تكون مُ 
 قاً (.لَ طْ مُ 
 (3).ةِ مَ لِ الكَ  رِ  يف آخِ أيت إالا ين فّل يَ نوِ ا التَّ أما 

 
  

                                                           
َِْنية ِقْنو، وهو ِعْذق النَّخَلِة مبا فيه ِمن الرَُّط .( 1  الِقنوان: تَ 
 ِصْنو، وهي النََّخّلت أو النَّخَلتان جيَمُعهما أصٌل واِحٌد.الصِّْنوان: مجع ( 2
تش َتِمل   لِلُمَعلِّم: َيْطُل  املَعلِّم ِمن ُطّلِبه التَّطِبيَع الَعمِليَّ ِلإلدغاِم ِمن ِخ ّلل األمَل ة امل ذكورة وغيه ا ِم ن اآلي ات ال س( 3

 ففن، وغيمها.على ُحكِم اإلدغام، مَل اآليات يف سوَرة البَ َلد، وسورة املط
ي  ٌل َلِذي  ٌذ خي  رُج ِم  ن اخليش  وم ))األن  ف((، وال َعَم  ِل لِلِّس  ان أو احل  ب أنَّ الُغنَّ  َة َص  ْوٌت مجَِ ْل  ِع في  ه، ))يُ َوضِّ  ح املَعلِّ  م لِلطُّ  ّلا

 وَزَمُنها: َحرَكتان((.
ِب أنَّ املقصوَد بِاحلرَكة ِمْقداُر قَ ْبِض اأُلْصُبعِ    أو َبْسِطه((. ))يُوضِّح املعلِّم لِلطُّّلا



 لة:األسئ  
 ه.روفَ ر حُ واذكُ  ،ني اإلدغامَ رِّ عَ : 1س
 .م  سْ قِ  لكلِّ  َال  ر مِ كْ مع ذِ  ،اإلدغام ر أقسامَ : اذكُ 2س
 ؟ عواإلظهار املطلَ  : ما الفرق بن اإلدغامِ 3س
 ه:عَ وْ  ن َ وبنِّ  ،ة فيما يلينَ اكِ ون السا لنُّ لِ  ج اإلدغامَ خِر : استَ 4س
 (.٤اإلخّلص: )  َّمه جه ين ىن من ُّ  قال تعاىل: (أ)
 (.٢٩التكوير: )  َّمل خل حل جل مك لك خك حك ُّ قال تعاىل:  (ب)
 (.٤٣احلاقة: ) َّ ىب نب مب زب ُّ  قال تعاىل: (ت)
 ه:عَ وْ  ن َ وبنِّ  ،ين فيما يلينوِ لتَّ لِ  ج اإلدغامَ ِر خْ استَ  :5س

 (.٤الكافرون: ) َّيه ىه مه جه ين ُّ قال تعاىل:  (1)
 (.٥املسد: ) َّ زي ري ٰى ين ىن ُّ قال تعاىل:  (2)
 (.٤قريش: ) َّيه ىه مه جه ين ىن من ُّ قال تعاىل:  (3)
 (.٦الزلزلة: ) َّري ٰى ين ىن نن من ُّ قال تعاىل:   (4)

  



 :البُ اإلق  
 :الب  اإلق   يفُ ر  ع  ت َ 
 الباءِ  نيُ رْ ها حَ بعدَ  إذا جاءَ  عِ طْ النُّ  يماً أءناءَ ين مِ نوِ التَّ  وأ ةِ نَ اكِ السا  ونِ النُّ   ُ لْ هو: ق َ  ّلبُ اإلقُ 
 .ةِ نَّ فاء والغُ اإلخْ  قاءِ مع بَ 

 الب:اإلق   فُ ر  حَ 
 الباء.، وهو: دٌ واحِ  نيٌ رْ حَ  إلقّلبِ لِ 
 :ة  نَ اك  الس   ون  الن   ب  ل  ق َ  ىثال علم  

 يحوض  الت   المثال اآلية
 َّ مس خس حس جس ُّ 

 (.8: ليلال)

 َّ حس ُّ  ة يفنَ اكِ ون السا النُّ  َّ خس حس ُّ 

ني )الب    اء( رْ ها َح    دَ ْع    ب َ  ج    اءَ 
ون النُّ     ت بَ     لِ قُ ف ُ  َّ خس ُّ يف 
 .عِ طْ النُّ  يماً أءناءَ ة مِ نَ اكِ السا 

 
  



 :ين  نو  الت   ب  ل  على ق َ  ثالٌ م  
 يحوض  الت   المثال اآلية

 َّيت ىت نت مت ُّ 
 (.2: بلدال)

ج           اء  َّنتُّ   ن           وين يفالتَّ  َّ  ىت نت ُّ 
ني )الب          اء( يف رْ ه َح          بع          دَ 

ين يف ن   وِ التَّ   َ لِ   قُ ف ُ  َّ ىتُّ 
 يماً.مِ  عِ طْ النُّ 

 
 (1):اجتاالستن

ين نوِ أو التَّ ، َّ رن مم ُّ ة مَل: نَ اكِ ون السا النُّ  قَ وْ ف َ  ة  يَ غِ صَ  مبيمِ  فِ يف املصحَ  إلقّلبِ ز لِ مَ رْ ي ُ 
 .َّجئ يي ُّ  مَل:
 لة:األسئ  
 ه.روفَ ر حُ واذكُ  ،ني اإلقّلبَ رِّ : عَ 1س
 ؟ فِ يف املصحَ  اإلقّلبِ  زُ مْ : ما رَ 2س
 : ِ بَ السَّ  يانِ مع بَ  ،فيما يلي اإلقّلبَ ها كمُ ين الس حُ نوِ ة أو التَّ نَ اكِ السا  ونَ ج النُّ ِر خْ : استَ 3س

    (.80: نحلال) َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاىل: (أ)

 َّزن رن مم ام يل ملىلُّ  قال تعاىل: (ب)
 (.14: شمسال)

 (.16: )عبس َّ ىق يف ُّ  قال تعاىل: (ج)
  

                                                           
ِبه التَّطِبيَع الَعَمِليَّ ِلإلْقّلب ِمن ِخّلِل األمََِلة املذُكوَرة وغيِها ِمن اآلي ات( 1 ال س تش َتِمل  لِلُمعلِّم: َيطُل  املعلِّم ِمن ُطّلا

 ( ِمن سورة الشَّورى، أو غيمها.14على ُحكم اإلقّلِب، مَل اآليات يف سورة اجلمعة، أو آية )



 :فاءُ اإلخ  
 :فاءاإلخ   يفُ ر  ع  ت َ 

مع  يد  دِ شْ تَ  ونِ دُ بِ  غامِ واإلدْ  هارِ طًا بن اإلظْ سَ وَ  ينِ وِ نْ ة أو الت َّ نَ اكِ السا  ونِ النُّ بِ  عُ طْ هو: النُّ  فاءُ اإلخْ 
 .ةِ نَّ الغُ  قاءِ بَ 

 :فاء  اإلخ   روفُ حُ 
 ذ د ج ث ت
 ض ص ش س ز
 ك ق ني ظ ط

 
 :ة  نَ اك  الس   ون  الن   فاء  ة على إخ  لَ مث  أَ 

 التوضيح المثال اآلية
 جل مك لك ُّ 
 (21)الغاشية: َّحل

 َّ جل ُّ   ة يفنَ اكِ ون السا     النُّ      َّ جل ُّ 
اء( التا      ) ها ح      رنيج      اء بع      دَ 
ة نَ اكِ السا     ونِ النُّ     مُ ْك    حُ  فص    ارَ 

 .يا يقِ اإلخفاء احلقِ 
 َّ ىف يث ىث نث ُّ 

 (6)القارعة:
 َّىث  ُّ نة يف اكِ ون السا          النُّ           َّ يث ىث ُّ 

يف  اءها ح     رني الَا     بع     دَ ج     اء 
 ونِ النُّ   مُ ْك  حُ  فص  ارَ  َّيثُّ 
 .يا يقِ اإلخفاء احلقَ ة نَ اكِ السا 

 ُّ ٍّ َّ ُّ ِّ َّ 
 (8)عبس:

 َّ َّ ُّ ة يف نَ اكِ السا         ون النُّ         َّ ُّ َّ ُّ 
رني ) اجل    يم( ها َح    بع    دَ  ج   اءَ 
م ْك      حُ  فص     ارَ  َّ ُّ ُّ يف 
ة اإلخف            اء نَ اكِ ون السا            النُّ            
 .يا يقِ احلقِ 



  خض حض جض مص خص ُّ 
 (25)نوح: َّ حط مض

 َّحض ُّ ة يف نَ اكِ ون السا       النُّ        َّ  خض حض ُّ 
ال( يف رني )الدا حَ  ابعده جاءَ 

ون م النُّ ْك حُ  فصارَ  َّ خض ُّ 
 .يا يقِ ة اإلخفاء احلقِ نَ اكِ السا 

 حن جن يم ىم مم خمُّ 
 (2)الفتح: َّ خن

 َّحن ُّ  ة يفنَ اكِ ون السا         النُّ          َّ  خن حن ُّ 
ال( يف ها حرني )الذا بعدَ  جاءَ 

م ْك             حُ  فص             ارَ  َّ خن ُّ 
 اإلخف            اءة نَ اكِ ون السا            النُّ            
 .يا يقِ احلقِ 

 َّىب نب مب زب ُّ 
 (9)الشمس:

 َّ نب ُّ ة يف نَ اكِ ون السا       النُّ        َّ ىب نب ُّ 
يف اي( ها حرني )ال زا جاء بعدَ 

م ْك            حُ  فص            ارَ  َّ ىب ُّ 
ة اإلخف            اء نَ اكِ ون السا            النُّ            
 .يا يقِ احلقِ 

 مص خص حص مس خسُّ 
 مظ حط  مض خض حض  جض
   (24)النجم:    َّ مع جع

 َّ جع ُّ  ة يف نَ اكِ ون السا      النُّ       َّ مع جع ُّ 
ن( ها ح    رني )السِّ    بع    دَ  ج    اءَ 
م ْك   حُ  فص   ارَ  َّ مع ُّ  يف 
ة اإلخف            اء نَ اكِ ون السا            النُّ            
 .يا يقِ احلقِ 

 مي خي حي جي يه ُّ 
    َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 (2 - 1)الفلع:

 َّ ىي ُّ ة يف نَ اكِ ون السا       النُّ       َّ يي ىي ُّ 

ن( ها ح    رني )الشِّ    ج    اء بع    دَ 
م ْك         حُ  فص         ارَ  َّ يي ُّ يف 
ف            اء ة اإلخْ نَ اكِ السا             ونِ النُّ            
 .يا يقِ احلقِ 



 ىئ نئ مئ ُّ 
 مب زب رب يئ
 4)الماعون: َّ ىب  نب

- 5) 

 َّ زبُّ ة يف اكنَ ون السا النُّ  َّ مب زب ُّ 
اد( )الصا     ها ح    رنيج    اء بع    دَ 

فص                   ار   َّ مب ُّيف 
ة اإلخف اء نَ اكِ ون السا حكم النُّ 
 .يا يقِ احلقِ 

 ىل مل يك ىك مك         ُّ
 (6)الغاشية: َّ يل

 َّ ىل ُّ  نة يف اكِ ون السا النُّ  َّ يل ىل ُّ 
اد( ها ح    رني )الضا    ج    اء بع    دَ 

م ْك      حُ  فص      ارَ  َّ يل ُّ يف 
ة اإلخف            اء نَ اكِ السا             ونِ النُّ            
 .يا يقِ احلقِ 

 جح مج حج مث هت ُّ  
 َّ مخ جخ مح

(38 -  37)النازعات:  

 َّ  مث ُّ ة يف نَ اكِ ون السا النُّ  َّ حج مث هت ُّ 
  اء( يفني )الطا رْ جاء بعدها حَ 

ون م النُّ  ْك فص ار حُ  َّ حج ُّ 
 .يا يقِ ة اإلخفاء احلقِ نَ اكِ السا 

 حم جم يل ىل مل ُّ 
  خن حنجن يم ىم مم خم
 َّ ين ىن من

 (148)النساء:

 َّ يم ُّ  ة يف نَ اكِ ون السا       النُّ        َّ جن يم ُّ 
اء( يف ها حرني )الظا جاء بعدَ 

ون م النُّ ْك حُ  فصارَ  َّ جن ُّ 
 .يا يقِ ة اإلخفاء احلقِ نَ اكِ السا 

 زي ري  ٰى ين ىن ُّ 
 َّ ىي ني مي

(15)اإلنسان:   

 َّ ري ُّ ة يف نَ اكِ ون السا        النُّ         َّ زي ري ُّ 

ها ح رني )الف  اء( يف ج اء بع دَ 
 ونِ م النُّ ْك حُ  فصارَ  َّ زي ُّ 
 .يا يقِ ة اإلخفاء احلقِ نَ اكِ السا 



 ىن من خن حن ُّ 

 َّ ىه مه جه ين 

(51 - 50)املدءر:   

 َّ جه ُّ ة يف نَ اكِ السا      ون النُّ       َّ مه جه ُّ 
ها ح   رني )الق   اني( ج   اء بع   دَ 

م ْك  حُ  فص  ارَ  َّ مه ُّ يف 
ة اإلخف            اء نَ اكِ ون السا            النا            
 .يا يقِ احلقِ 

 من خن حن جن ممُّ  
 َّ مه جه هن

(5)اإلنسان:   

 َّ  خن ُّ  نة يف اكِ ون السا         النُّ          َّ  من خن ُّ  
ني )الك  اني( رْ ج  اء بع  دها َح  

م ْك         فص         ار حُ  َّ منُّ  يف 
اكنة اإلخف            اء ون السا            النُّ            
 .يا يقِ احلقِ 

 
 ين:و  ن  فاء الت   لة على إخ  أمث  

 يحوض  الت   ثالالم   اآلية
 نب مب زب رب يئ ُّ  

(19)الليل:  َّ ىب  

 نيُ رْ ه َح       بع       دَ  ين ج       اءَ وِ ْن       الت َّ  َّ ىب نب ُّ 
 فص   ارَ  َّ ىب ُّ اء( يف )التا   
ين اإلخف             اء ن             وِ م التَّ ْك            حُ 
 .يا يقِ احلقِ 

)التكوير:  َّ مب خب  حب ُّ 
21)  

ح       رني ه ين ج       اء بع       دَ ن       وِ التَّ  َّ خب حب ُّ 
 فص            ارَ  َّ خب ُّ اء( يف )الَا            
ين اإلخف             اء ن             وِ م التَّ ْك            حُ 
 .يا يقِ احلقِ 

 َّحق مف خف حف ُّ  

(20)الفجر:   

ه ح       رني ن       وين ج       اء بع       دَ التَّ  َّحق مف ُّ 
 فصارَ  َّحق ُّ )اجليم( يف 

 ين اإلخف             اءن             وِ م التَّ ْك            حُ 
 .يا يقِ احلقِ 



 جل مك لك خك حكجكُّ  
(21)الفجر:  َّ حل  

ني رْ ه َح       بع       دَ  ين ج       اءَ ن       وِ التَّ  َّ حل جل ُّ 
فص          ار  َّحلُّ ال( يف )ال          دا 
ف             اء ين اإلخْ ن             وِ م التَّ ْك            حُ 
 .يا يقِ احلقِ 

 َّام يل ىل مل ُّ  

(3)املسد:   

ه ح       رني ن       وين ج       اء بع       دَ التَّ  َّ يل ىل ُّ 
فص    ار  َّ يل ُّ ال( يف )ال    ذا 
ن             وين اإلخف             اء ك            م التَّ حُ 
 .يا يقِ احلقِ 

 ني مي زي ري  ُّ 

 َّ حئ جئ يي ىي

(40)الكهف:   

ه ح       رني ن       وين ج       اء بع       دَ التَّ  َّ حئ جئ ُّ 
فص     ار  َّ حئ ُّ اي( يف )ال     زا 
ف             اء ين اإلخْ ن             وِ م التَّ ْك            حُ 
 .يا يقِ احلقِ 

 حئ جئ يي ىي  ُّ 
 َّ جب هئ مئ خئ

(70)األحزاب:   

ه ح       رني بع       دَ  ين ج       اءَ ن       وِ التَّ  َّ جب هئ  ُّ 
 َّ جب  ُّ ( يف ن)السِّ                      
ف  اء ين اإلخْ ن  وِ م التَّ ْك  حُ  فص  ارَ 
 .يا يقِ احلقِ 

 خب حب جب هئ مئ  ُّ 
 َّ خت حت جت هبمب

(19نفطار: )اال  

ح       رني ه ين ج       اء بع       دَ ن       وِ التَّ  َّ   مب خب ُّ 
فص ار  َّ   مب ُّ )الشن( يف 

ين اإلخف             اء ن             وِ م التَّ ْك            حُ 
 .يا يقِ احلقِ 

 حم جم هل مل ُّ  
(22)الفجر:  َّخم  

ه ح       رني ن       وين ج       اء بع       دَ التَّ  َّخم حم ُّ 
فص    ار  َّخم ُّ اد( يف )الصا    
ف             اء ين اإلخْ ن             وِ ك            م التَّ حُ 

 احلقيقي.
 حك جك مق حق ُّ  

 َّ جل مك لك خك

ه ح       رني بع       دَ  ن       وين ج       اءَ التَّ  َّ جل مك ُّ 
 فص ارَ  َّجلُّ اد( يف )الضا 



(124)طه:  ف             اء اإلخْ  ينِ ن             وِ م التَّ ْك            حُ  
 .يا يقِ احلقِ 

 يي ىي مي ُّ 
(3)املل :  َّ ٰذٰر  

ه ح       رني ن       وين ج       اء بع       دَ التَّ  َّ ٰذٰر ُّ 
فص  ار  َّ ٰر ُّ اء( يف )الطا  
ين اإلخف             اء ن             وِ م التَّ ْك            حُ 
 .يا يقِ احلقِ 

 حتجت هب مب خب ُّ 

َّ هت مت خت  

(57)النساء:   

ين ج       اء بع       ده ح       رني ن       وِ التَّ  َّ هت مت ُّ
 َّ هت ُّاء( يف )الظا                             
ف  اء ين اإلخْ ن  وِ م التَّ ْك  حُ  فص  ارَ 
 .يا يقِ احلقِ 

 َّلك اك يق ىقُّ  

(20)نوح:   

ه ح       رني ن       وين ج       اء بع       دَ التَّ  َّلك اك ُّ  
 فص   ارَ  َّلك ُّ  يف )الف   اء( 

ف             اء ين اإلخْ ن             وِ م التَّ ْك            حُ 
 .يا يقِ احلقِ 

 يي  ىي ني مي زي ُّ 
(56)الرمحن:  َّ جئ  

ه ح       رني ين ج       اء بع       دَ ن       وِ التَّ  َّ  ىي ني ُّ
 فصارَ  َّىي ُّ)القاني( يف 

ين اإلخف             اء ن             وِ م التَّ ْك            حُ 
 .يا يقِ احلقِ 

 مت زت رت يب  ُّ  
 َّ يت ىت نت

(11 - 10)االنفطار:   

ه ح       رني ن       وين ج       اء بع       دَ التَّ  َّ ىت نت ُّ 
 َّ ىت ُّ )الك                اني( يف 

ين اإلخف  اء ن  وِ م التَّ ْك  حُ  فص  ارَ 
 .يا يقِ احلقِ 

 
 :(1)اإلستنتاج

                                                           
ِبه التَّطِبيَع الَعَمِليَّ ِلإلخفاِء ِمن ِخّلِل األمَِلة امل ذكورة وغيه ا ِم ن اآلي ات ا( 1 ل س تش َتِمل لِلُمَعلِّم: َيْطُل  املعلِّم ِمن ُطّلا

 على ُحْكِم اإلخفاِء، مَل اآليات يف ُسوَرِة البَ َلِد، وسورة َعَبس، وغيمها.



  ،فاءاإلخْ  رونيِ د حُ ها أحَ جاء بعدَ ين اإلخفاء إذا نوِ ة والتَّ نَ اكِ السا  ونِ النُّ  مُ كْ يكون حُ  -1
 ل هذا البيت:جمموعة يف أوائِ  ،فاً رْ ر حَ شَ ة عَ ها مخسَ دُ وعدَ 
 ماً ظالِ  عْ ضَ  قىً د يف تُ باً زِ يِّ طَ  مْ قد َسا            دُ  نا كم جاد شخصٌ ف ذا ءَ صِ 

 ) ص ذ ث ك ج ش ق س د ط ز ني ت ض ظ ( وهي:
 (.   يا يقِ فاء احلقِ ) اإلخْ : يننوِ ة والتَّ نَ اكِ السا  ونِ النُّ  ى إخفاءُ سمَّ يُ  -2

 لة:األسئ  
 ه.روفَ ر حُ واذكُ  ،ني اإلخفاءَ رِّ : عَ 1س
 ؟ يننوِ والتَّ  ةِ نَ اكِ السا  ونِ ى إخفاء النُّ سمَّ : ماذا يُ 2س
 ة فيما يلي:نَ اكِ ون السا لنُّ لِ  ج اإلخفاءَ ِر خْ : استَ 3س

 (.١٤األعلى: ) َّ ىه مه جه ين ُّ  قال تعاىل: .1
 (.١٠الطارق: ) َّ زت رت يب ىب نب مب ُّ  قال تعاىل: .2
 (١٠الشمس: ) َّ نت مت زت رت ُّ  قال تعاىل: .3
 .(١١العلع: ) َّ حط مض خض حض جض ٹ ٹ ُّ  قال تعاىل: .4
 (.٤الناس: ) َّ ىق يف ىف يث ٹ ٹ ُّ  قال تعاىل: .5
 .(٢٧النازعات: ) َّ نث مثزث رث يت ىت نت ُّ  قال تعاىل: .6

 : ِ بَ السَّ  يانِ مع بَ  ،فيما يلي ه اإلخفاءُ مُ كْ ين الذي حُ نوِ التَّ  عَ وْ  ن َ : بنِّ 4س
 .)٩- 8اهلمزة:) َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ُّ  قال تعاىل: .1
 (.٤الزلزلة: ) َّ مل يك ىك ُّ  قال تعاىل: .2
 .(١٦العلع: ) َّ جي يه ىه ُّ قال تعاىل:  .3
 (.٣٣املرسّلت: ) َّ ام يل ىل ُّ قال تعاىل:  .4
 (.٣٠املرسّلت: ) َّ مث  زث رث يت ىت نت ُّ قال تعاىل:  .5
 (.١٠اإلنسان: ) َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ قال تعاىل:  .6

 ين:و  ن  ة والت   نَ اك  الس   ون  الن   يبات على أحكام  ر  د  تَ 

                                                                                                                                                                      

 :)ويُ بَ نِّ أنَّ اإلخفاَء ينَقِسم إىل ِقْسَمْن 
، ويأيت بعد النُّوِن السااِكَنة والتَّنِويِن. (1)  إخفاء َحِقيِقيا

 إخفاء َشَفِويا، ويأيت بعد امليم السااِكَنة، وسيأيت يف الَفْصل الَااين إن شاَء اللُ تعاىل. (2)



 ؟ ينِ نوِ ة والتَّ نَ اكِ ون السا لنُّ ماً لِ كْ : كم حُ 1س
  اإلظهار.رونيَ ذكر حُ : اُ 2س
 َاالً له.ر مِ واذكُ  ،ني اإلقّلبَ رِّ : عَ 3س
 ؟ اإلدغام :ينِ نوِ والتَّ  ةِ نَ اكِ السا  ونِ النُّ  مُ كْ : مىت يكون حُ 4س
 . ِ بَ السَّ  رِ كْ مع ذِ  ،ين فيما يأيتنوِ والتَّ  ةِ نَ اكِ ون السا النُّ  كمَ  حُ بنِّ : 5س

 بُ بَ الس   مُ ك  الحُ  ثالالم  
 ٰه
 زث رث
 مل
ّٰ 

 جه ين
 جل مك
 جن مم
   ٰى

 مص خص

 زئ رئ ّٰ
 زي ري
 يم ىم مم

  

 
 ل الفراغ:: أكمِ 6س
 ....................................تِ يْ ل هذا الب َ يف أوائِ  ةٌ ودَ وجُ مَ  اإلخفاءِ  رونيُ حُ  -1

................................................................................ 
 :ْن مَ سْ غام إىل قِ م اإلدْ سِ قَ ن ْ ي َ  -2

 ه........................................................روفُ ة وحُ نَّ غُ بِ  غامٌ إدْ  (أ)
 ه....................................................روفُ وحُ  ة  نَّ غُ  بغيِ  غامٌ إدْ  (ب)
 ن ج مِ ه َترُ روفَ حُ  ألنَّ  ؛اً يا قِ لْ ين إظهاراً حَ نوِ ة والتَّ نَ اكِ السا  ونِ النُّ  ى إظهارُ سمَّ يُ  -3



.................................................................................. 
 طأ )   (:أو خَ  ،)  ( حصَ   بِ : أجِ 7س
 .       )    (سانِ اللِّ  نيِ رَ ن طَ ج مِ ة َترُ كَ رِّ حَ تَ مُ  ونٌ ة هي نُ نَ اكِ ون السا النا  (1)
 تان.           )    (رَ سْ تان أو الكَ مَّ تان أو الضَّ حَ تْ ين: الفَ نوِ التَّ  ةُ عّلمَ  (2)
 .                                       )    (روني  ة حُ ّلءَ ّلب ءَ إلقْ لِ  (3)
 ين:نوِ ة والتَّ نَ اكِ السا  ونِ النُّ  ن أحكامِ به مِ ناسِ ما يُ  حتتَ  ني  رْ حَ  ع كلَّ : ضَ 8س
أ  ب  ت   ث  ج   ح   خ   د   ذ   ر   ز   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع      

 غ   ني   ق   ك   ل   م   ن   ه   و   ي
 ......................................................................هارُ اإلظْ 
 ......................................................................غامُ اإلدْ 
 .....................................................................ّلبُ اإلقْ 
 .....................................................................فاءُ اإلخْ 

  



 ين:و  ن  والت    ة  نَ اك  الس   يم  الم   كامُ ح  أَ 
 ة:نَ اك  الس   يم  الم   يفُ ر  ع  ت َ 

 ون(.يم( و )متسُ كِ َل: )حَ ة هلا. مِ كَ َر الس ال حَ  ة هي: امليمُ نَ اكِ السا  امليمُ 
 الميم الساكنة: أحكامُ 

 هي: ،أحكام  ة ّلءَ ة ءَ نَ اكِ السا  يمِ لمِ لِ 
 هارُ اإلظْ  غامُ اإلدْ  يا وِ فَ فاء الشَّ اإلخْ 

 
 ي  و  فَ الش   فاءُ اًل: اإلخ  أو  

 :ي  و  فَ فاء الش  ة على اإلخ  لَ أمث  
 التوضيح المثال اآلية

 حم جم هل مل ُّ 
 حن جن مم خم
(12)املل :  َّ خن  

 

ت بع          د امل          يم الب          اء ج          اءَ  َّ خم حم ُّ 
م      ا هُ مُ كْ حُ  حَ ة فأص      بَ نَ اكِ السا      
 .يا وِ فَ فاء الشَّ اإلخْ 

  يل ىل مل  ُّ 
 زن رن مم ام

(14الشمس: )َّ  

 

 امل          يمِ  بع          د تج          اءَ  الب          اءُ  َّ رن مم  ُّ 
 هم      اكمُ حُ  حفأص      بَ  ةنَ اكِ السا      

 .يا وِ فَ الشَّ  اإلخفاء

  ُّ ٌّ ٍّ َّ ُّ 
(11)العاديات:  َِّّ  

 امل          يمِ  بع          د تج          اءَ  الب          اءُ  َّ    َّ ٍّ ُّ 
 هم      اكمُ حُ  حفأص      بَ  ةنَ اكِ السا      

 .يا وِ فَ الشَّ  اإلخفاء
 

 :(1)اإلستنتاج
                                                           

ِبه التَّطِبيَع الَعَمِليا ِلإلخفاء الشَّفِويا ِمن ِخّلِل  (1 األمَلة املذكورة وغيِها ِمن اآليات الس للُمَعلِّم: )َيْطُل  املعلِّم ِمن ُطّلا
 ( ِمن سورة غافر، أو غيمها(.28( ِمن سورة الفيل، واآلية رقم )4تشَتِمل على ُحْكم اإلْخفاِء، مَل: اآلية رقم )

.)  )يُ بَ نِّ املَعلِّم الفرَق بن اإلخفاء الشَّفِويا واإلخفاء احلِقيِقيا



طاً ب  ن َس  ه  ا وَ قُ طْ وه  و نُ  ،ف  اءه  ا اإلخْ مَ كْ حُ  ف  إنَّ  الب  اءِ  نيُ رْ ة َح  نَ اكِ السا   إذا ج  اء بع  د امل  يمِ  -1
 هار.واإلظْ  غامِ اإلدْ 
 .ْن ت َ فَ ن الشَّ وامليم مِ  الباءِ  خلروجِ  ؛( يا وِ فَ فاء الشَّ ) اإلخْ ب :فاء ى هذا اإلخْ سمَّ يُ  -2

 األسئلة:
 الية:يف اآليات التا  يا وِ فَ الشَّ  فاءِ اإلخْ  ح أحكامَ وضِّ 
  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ  يي ىي مي ُّ  قال تعاىل: -1
 .)٩)يونس:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 جنيم  ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ قال تعاىل:  -2
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن من خن حن
 .(٢٨الكهف: ) َّ َّ ٍّ ٌّ
 (١٥)املؤمنون:  َّ خس  حس جس مخ جخ ُّ قال تعاىل:  -3
-22التكوير: ) َّجح مج حج هتمث مت خت حت جت ُّ   قال تعاىل:  -4
23). 

  



 يرُ غ  الص   غامُ ثانياً: اإلد  
 :ير  غ  الص   غام  ة على اإلد  لَ أمث  

 يحوض  الت   ثالالم   اآلية
 حي جي يه ىه ُّ  

)اجلن:  َّ ىي مي خي
16)  

 

امل          يُم ج          اَءت بع          د امل          يم  َّ ىي مي خي ُّ  
 .السااِكَنة َفأُْدِغَمت

 

 يث ىث نث مث ُّ  
 َّاك يق ىق يف ىف
.(4: قدرال)  

امل          يُم ج          اَءت بع          د امل          يم   َّ ىق يف ُّ  
 .السااِكَنة َفأُْدِغَمت

 

 ىي ني مي زي ري ُّ 
  َّ يي

.(27: عارجامل)  

  َّ ني مي زي ُّ 

 

 َّ يي ىي ُّ 

ت بع          د امل          يم ج          اءَ  امل          يمُ 
 .تمَ غِ دْ أُ ة فَ نَ اكِ السا 

امل          يُم ج          اَءت بع          د امل          يم 
 .السااِكَنة َفأُْدِغَمت

 
 :(1)اإلستنتاج

ياً حبيث غِ غاماً صَ )امليم( إدْ  نيُ رْ وهو حَ  دٌ واحِ  نيٌ رْ ها حَ إذا جاء بعدَ ة نَ اكِ السا  م امليمُ غَ دْ تُ  -1
 ة.نَّ داً مع الغُ دا شَ داً مُ فاً واحِ رْ يان حَ صِ يَ 
 اين.الَا  نيِ احلرْ  ي ِ ل وحترِ األوَّ  احلرنيِ  كونِ سُ ياً لِ غِ غاماً صَ ي إدْ َسِّ  -2

                                                           
ِبه التَّطِبيع الَعَمِليا ِلإلْدغام الصَِّغي ِمن ِخّلِل األمَِلة املذكورة وغيِها ِمن اآليات الس لِلُمَعلِّم:)) َيْطُل  املَعلِّم ( 1 ِمن ُطّلا

( ِم  ن س  ورة الش  ورى 47-46( م  ن س  ورة اهلم  زة، واآلي  ة رق  م )8تش  َتِمل عل  ى ُحْك  م اإلْدغ  ام الصَّ  ِغي، مَ  ل اآلي  ة رق  م )
 وغيمها. 



لة:األسئ    
 ة:يَ الِ التا ة يف اآليات يَ غِ غام الصَّ اإلدْ  ح أحكامَ ضِّ وَ  :1س
 َّىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّ  قال تعاىل: (1)

 .(٢األنبياء: )
 (.٥٧املؤمنون: ) َّ حم جم هل مل خل حل جل ُّ  قال تعاىل: (2)
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ُّ  قال تعاىل: (3)

 رب يئ ىئ نئ  مئ  زئ  رئّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ
 (.٧هود: ) َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 (.٢٣الدخان: ) َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ قال تعاىل:  (4)
 (.٢٠املرسّلت: ) َّ جم يل ىل مل خل ُّ قال تعاىل:  (5)
 (.30السجدة: ) َّحق مف خف حف جف ُّ قال تعاىل:  (6)
 (.٤٦املرسّلت: ) َّ خل حل جل مك لك ُّ قال تعاىل:  (7)

  



 ي  و  فَ الش   هارُ اإلظ  ثالثاً: 
 :يا وِ فِ الشَّ  لة على اإلظهارِ أمَِ 

 التوضيح المثال اآلية
 مت خت حت جت ُّ  

 جح مج حج  مثهت

 َّ مخ جخ مح

(13)الكهف:   

ت بع        د امل        يم الف        اء ج        اءَ  َّ مج حج ُّ 
 ت امليم.رَ ظهِ أُ ة فَ نَ اكِ السا 

 َّ  جف مغ جغ مع ُّ 

(٣٦القلم: )  

 امل     يم بع     د ج     اءت ك     انيال َّ مغ جغ مع ُّ 
 .امليم ترَ ظهِ فأُ  اكنةالسا 

َّ ىي مي خي ُّ    

 (14: نوح)

َّ ىي مي ُّ    

 

 امل       يم بع       د تج       اءَ  م       زةُ اهل
 .امليم ترَ ظهِ فأُ  نةاكِ السا 

 مث هت مت ُّ  
َّحج  

  (96: الصافات)

 امل        يمِ  بع        د تج        اءَ  ال        واو َّحج مث هت ُّ 
 .امليم ترَ هِ ظْ فأُ  ةنَ اكِ السا 

 
 :(1)تاجن  االست  
اهلجاء ما عدا )الباء  رونيِ ن حُ مِ  ني  رْ حَ  أيا  هاة إذا جاء بعدَ نَ اكِ السا  ر امليمُ هَ ظْ تَ  -1

 وامليم(.
 .ْن ت َ فَ ن الشَّ )امليم( َترج مِ  ألنَّ  ؛اً ويا فَ إظهاراً شَ  َسايَّ  -2

 ة:لَ األسئ  
 فيما يأيت: يا فوِ الشَّ  اإلظهارِ  ح أحكامَ : وضِّ 1س

                                                           
ِبه التَّطِبيَع الَعَمِليا لإلظهاِر الشَّفِويا ِمن خّلِل األمَلة املذكورة وغيها ِمن اآليات الس  لِلُمعلِّم: )َيطُل  املعلِّم (1 ِمن ُطّلا

 ( من سورة الزمر، وغي ذل .71تشَتِمل على ُحْكم اإلدغام الصَِّغي، مَل اآليات يف سورة النبأ، وآية )
(.)يُبنِّ الفرق بن اإلظهار الشَّفِويا واإلظهار احللْ   ِقيا



  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن  حن جن ُّ  قال تعاىل: (1)
 (.٢املل : )

 (.٣٠اجلاءية: ) َّ مك لك خك حك  ُّ  قال تعاىل: (2)
الذاريات: ) َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّ  قال تعاىل: (3)

٤٤.) 
 (.٥العلع: ) َّ جب هئ مئ خئ حئ ُّ  قال تعاىل: (4)
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاىل: (5)

 (.٦البينة: ) َّجه ين ىن من خنحن
 (.٧البينة: ) َّ ٰذ يي ىي مي ُّ   قال تعاىل: (6)
 (.٨البينة: ) َّنت مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّ قال تعاىل:  (7)
 (.١١العاديات: ) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ قال تعاىل:  (8)

  



 ن:ي  ت َ دَ د  شَ يم المُ الم  و ون الن  
 :ة  دَ د  شَ المُ  ون  على الن   ةٌ لَ أمث  

 يحوض  الت   ثالالم   اآلية
  َّ يف ىف يث ىث ُّ  

(13: )االنفطار  

 

ني رْ ت يف حَ جاءَ  ةٌ دَ دَّ شَ مُ  ونٌ نُ  ىث
 )إنَّ(.  وهو

 مت زت رت  ُّ 
(1: )الناس َّنت  

 

 اس  م   يف تج  اءَ  ةٌ دَ دَّ َش  مُ  ونٌ نُ   نت
 (.النَّاس) وهو

 َّ ىي مي خي حي جي  ُّ 

(25: )القيامة   

 

 ل  ْع   فِ  يف تج   اءَ  ةٌ دَ دَّ َش   مُ  ونٌ نُ    جي
 (.تظنَّ ) وهو

 
 :ة  دَ د  شَ المُ  يم  ة على الم  لَ أمث  

 يحوض  الت   ثالالم   اآلية
 َّ جت هب مب خب  ُّ 

(4: )التكاءر  

 

 ني  رْ ت يف حَ ة جاءَ دَ دَّ شَ مُ  يمٌ مِ  خب
 (.وهو )مثَّ 

 َّحئ جئ يي ىي ُّ 

(34: )النازعات  

 

 اس   م يف تج  اءَ  دةٌ مش   دَّ  يمٌ ِم   جئ
 (.الطامَّة) وهو

 حم هل مل خل ُّ 
(10: )حممد َّ خم  

 

 ل  ْع   فِ  يف تج   اءَ  ةدَ دَّ مَش    يمٌ ِم    خل
 (.ردمَّ ) وهو



 :(1)االستنتاج
ن يف اكِ السا     مَ ِغ    وأُدْ  ،كرِّ َح    تَ اين مُ والَا     ،نل س    اكِ األوَّ  ،ف    انرْ ه حَ د أص    لُ دَّ َش    مُ  ني  رْ َح     ك    لُّ   -1
 داً.دَّ شَ داً مُ فاً واحِ رْ ك حبيث صارا حَ رِّ حَ املتَ 
 ة  نَّ ني غُ رْ نهم ا َح مِ  ل  ى ُك ويسمَّ  ،ْن ت َ ركَ حَ  مبقدارِ  ةِ نَّ الغُ   إظهارُ ْن ت َ دَ دَّ املشَ  وامليمِ  ونِ النُّ  مُ كْ حُ  -2
 داً.دَّ شَ مُ 
-مثَّ (، واألَس اء مَ ل: ) النا اس  -إنَّ  يان يف: احلروني مَ ل: )أتِ  تَ ْن ت َ دَ دَّ ون وامليم املشَ النُّ  -3

 ون (.تظنُّ  -أمَّتكم (، واألفعال مَل: ) َدمَّرنا 
 األسئلة:

 :ماهُ كامَ  أحْ وبنِّ  ،ْن ت َ دَ دَّ املشَ ون وامليم ج النُّ خِر : استَ 1س
 (.٤اهلمزة: ) َّ زئ رئ ّٰ ُُِّّّ قال تعاىل:  (1)
 (.٤الناس: ) َّ ىق يف ىف يث ُّ  قال تعاىل: (2)
  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يقُّ  ق   ال تع   اىل: (3)

 (.١٠البوج: ) َّمن زن
 (.٤املطففن: ) َّ مظ حط مض خض حض ُّ قال تعاىل:  (4)

 :ني  ت َ دَ د  شَ المُ  يم  ون والم  والن   يننو  ة والت  نَ اك  الس   يم  الم   ريبات على أحكام  د  تَ 
 : ِ بَ السَّ  رِ كْ مع ذِ  ،ة فيما يأيتنَ اكِ السا  امليمِ  مَ كْ  حُ : بنِّ 1س

 ببَ الس   مك  الحُ  ثالالم  
 (2) َّ اك يق ىق ُّ

 (3) َّ ٰذ يي ُّ 

 (4) َّ خم حم ُّ 

 (5) َّجي يه ىه ُّ 

  

                                                           
بِ  ه التَّطِبي  َع الَعَملِ  يا لِلنُّ  ون وامل  يم املَش  دَّدتَ ْن ِم  ن ِخ  ّلِل األمَل  ة امل  ذكورة( 1 وغيه  ا ِم  ن  لِلمَعلِّ  م: )َيْطلُ    املَعلِّ  م ِم  ن ُطّلا

 اآليات الس تشَتِمل على النون وامليم املشددتن مَل اآليات يف سورة التكاءر وغيها(.
 .4القدر آية ( 2
 .35آية الطور ( 3
 .1الفاحتة آية ( 4
 .1األنفال آية ( 5



(1) َّ نت  مت  ُّ 
 

 َّ حف جف مغ جغ ُّ 

(2) 

 (3) َّ يي ُّ 

 ٍُّّ َّ َّ (4) 

 ؟ يَّ وِ فَ الشَّ  ة اإلظهارَ نَ اكِ السا  كم امليمِ يكون حُ : مىت 2س
 ؟ الباءِ  نيُ رْ ها حَ ة إذا جاء بعدَ نَ اكِ السا  امليمِ  مُ كْ : ما حُ 3س
 .يِ غِ الصَّ  غامِ إلدْ ة لِ لَ ة أمَِ ّلءَ ذكر ءَ : اُ 4س
 ل ما يأيت:: أكمِ 5س
 .......................... مبقدارِ ْن ت َ دَ دَّ املشَ  ونِ والنُّ  ة يف امليمِ نَّ ر الغُ ظهَ تَ  (أ)
اين ل..........................والَا األوَّ  رفانِ ه حَ صلُ أَ  د  دَّ شَ مُ  ني  رْ حَ  كلُّ  (ب)

 ........................صيانِ ما حبيث يَ غِ دْ أُ .....................فَ 
 طأ )   (:( أو خَ  /  بصح ) : أجِ 6س
 .          )    (واألفعالِ  واألَساءِ  يان يف احلرونيأتِ دتان تَ دَّ ون وامليم املشَ النُّ  (أ)
 .                                        )    (روني  ة حُ تَّ سِ  يِ غِ غام الصَّ إلدْ لِ  (ب)
 )    (    ْنِ ت َ فَ ن بن الشَّ ج مِ َترُ  امليمَ  ألنَّ  ؛مهبذا االسِ  يا وِ فَ الشَّ  َساي اإلظهارُ  (ت)

  

                                                           
 .113النحل آية ( 1
 .33املعارج آية ( 2
 .45القلم آية ( 3
 .37الطور آية ( 4



 ن:واك  مات الس  الال  
 الم ) ال ( -1

 :وعانِ وهي نَ 
 ة.يَّ سِ مْ م الشَّ الّلا  -2ة.            يَّ رِ مَ م القَ الّلا  -1
 ة (:ي  ر  مَ ة ) القَ رَ هَ ظ  اًل: الم ) ال ( المُ أو  

 اآلية ثالالم   يحوض  الت  
 ها حرني)ال( جاء بعدَ 
رت.ظهِ أُ اهلمزة فَ   

 َّ يف ىف يث ىث ُّ  يث

(13: )االنفطار  

 

 حرني هابعدَ  جاء( ال)
.رتظهِ فأُ  الباء  

 َّ ىل مل يك ىك ُّ   يك

(11: )الفجر  

الغ ن  حرني بعدها جاء( ال)
 فصار حكمها اإلظهار.

 َّ رت يب ىب نب ُّ   رت
(1: )الغاشية  

 احل اء ح رني بعدها جاء( ال)
 .اإلظهار حكمها فصار

 رت يب ىب نب مب ُّ   زت
  َّزت
(8: )البوج  

 اجل يم حرني بعدها جاء( ال)
 .اإلظهار حكمها فصار

 رث يت ىت ُّ  يت
  َّ زث
(5: )القارعة  

 ف اءال ح رني هابعدَ  جاء( ال)
 .اإلظهار هامُ كْ حُ  فصارَ 

(11: )البوج َّ هئ ُّ    هئ    

 نيرْ َح           هابع          دَ  ج          اء( ال)
 ه            امُ كْ حُ  فص            ارَ  ك           انيال

 .اإلظهار

(11: )البوج َّ جب ُّ     جب     

 واوال  ح رني هابع دَ  جاء( ال)
 .اإلظهار هامُ كْ حُ  فصار

 َّ  ٰذ يي ىي ُّ   يي

(5: )التكوير  



اء اخل  نيرْ َح  هابعدَ  جاء( ال)
 .اإلظهار هامُ كْ حُ  فصار

 حن جن يم ُّ   خن
   َّخن

(72: )الرمحن  

 ع نال رنيحَ  هابعدَ  جاء( ال)
 .اإلظهار هامُ كْ حُ  فصار

 َّ حت جت ُّ   جت

(1: )العاديات  

 رنيَح           هابع          دَ  ج          اء( ال)
 ه             امُ كْ حُ  فص             ارَ  ق             انيال

 .اإلظهار

 نئ مئ زئ رئ ُّ   نئ
(2-1: )القارعة َّ ىئ  

 اجل يم حرني هابعدَ  جاء( ال)
 .اإلظهار مهاكْ حُ  فصارَ 

   َّ ين ىن ُّ   ىن
(2: )البوج  

مل  يم ا ح  رني هابع  دَ  ج  اء( ال)
 .اإلظهار هاكمُ حُ  فصارَ 

َّ  هل مل خل حل جل ُّ  خل  
(34: )عبس  

اهل  اء  ح  رني هابع  دَ  ج  اء( ال)
 .اإلظهار هاكمُ حُ  فصارَ 

 مض خض حض جض ُّ  حط
  َّحط

(11: )العلع  

 

 :تاجن  االست  
ر شَ ة عَ وهي أربعَ  ،هار الم ) ال (اإلظْ  رونيِ د حُ ها أحَ ر ال ) ال ( إذا جاء بعدَ تظهَ  -1
 ه (.يمَ قِ عَ    وخفْ يف قول : ) ابغ حجَّ  ةً جمموعَ  ،حرفاً 

 وهي: ) أ ب غ ح ج ك و خ ني ع ق ي م ه (.
 ة.يَّ رِ مَ م القَ رة: الّلا ى الم ) ال ( املظهَ تسمَّ  -2

 ة (:ي  مس  ة ) الش  مَ ثانياً: الم ) ال ( الُمدغَ 
 يحوض  الت   ثالالم   اآلية

 يه ىه مه جه  ُّ 
 َّ خي حي جي

(8: )اإلنسان  

اء الطا ها حرني )ال( جاء بعدَ  مه
 اء.م يف الطا ت الّلا مَ دغِ فأُ 



َّرن مم ام يل ُّ    
(31: )الرمحن  

اء الَا   ح  رني هابع  دَ  ج  اء( ال) رن
 اء.م يف الَا ت الّلا مَ دغِ فأُ 

 مئ زئ رئ  ّٰ ُّ  
َّنئ  
(18: )األعلى  

ها ح          رني )ال( ج          اء بع          دَ  مه
يف م ت ال        ّلا َم        دغِ اد فأُ الصا        
 اد.الصا 

َّ نت مت زت رت يب ُّ   
(38: )النبأ  

 

اء الرا  حرني هابعدَ  جاء( ال) نت
 اء.م يف الرا مت الّلا دغِ فأُ 

 جئ يي ىي ني مي ُّ  
(2-1:)التكاءر َّ خئ حئ  

اء التا   ح  رني هابع  دَ  ج  اء( ال) ني
 اء.م يف التا ت الّلا مَ دغِ فأُ 

 ىف يث ىث نث ُّ  
  َّ ىق يف
(2-1:)الضحى  

 ح          رني هابع          دَ  ج          اء( ال) نث
م يف ت ال        ّلا َم        دغِ أُ ف ادالضا        
 اد.الضا 

َّمتهت خت حت  ُّ   

(24: )اإلسراء  

الذال  حرني هابعدَ  جاء( ال) هت
 ال.م يف الذا ت الّلا مَ دغِ فأُ 

َّ يم ىم ُّ    

(3: )الطارق  

ون النُّ  حرني هابعدَ  جاء( ال)  ىم
 ون.م يف النُّ ت الّلا مَ فأدغِ 

َّٰى ٰر ٰذ يي ُّ    

(16: )األعلى  

ال الدا  حرني هابعدَ  جاء( ال) ٰى
 الّلم يف الدال.ت مَ دغِ فأُ 

 َّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  

(5: )الشمس  

 ح          رني هابع          دَ  ج          اء( ال) ٰذ
م يف ت ال        ّلا َم        دغِ أُ ن فَ السِّ        
 ن.السِّ 

 مج حج مثهت مت خت ُّ  
َّ جخ مح جح  

اء الظا  حرني هابعدَ  جاء( ال) جح
 اء.م يف الظا ت الّلا مَ دغِ فأُ 



(24: )نوح  

َّ ٰر ٰذ ُّ    

 )التن: 1(

اي الزا  حرني هابعدَ  جاء( ال) ٰر
 اي.م يف الزا ت الّلا مَ غِ دْ فأُ 

 َّ خن حن  ُّ 

 (1: )الشمس
 ح          رني هابع          دَ  ج          اء( ال) حن

م يف م        ت ال        ّلا غِ دْ الش        ن فأُ 
 ن.الشِّ 

َّ مي زي ري ُّ    

(1: )الليل  

م ال ّلا  ح رني هابعدَ  جاء( ال) ري
 م.ت الّلم يف الّلا مَ دغِ فأُ 

 نتاج:االست  
 جمموعةً  ،ر حرفاً شَ عَ ة ربعَ ن أداً مِ م الم ) ال ( يف احلرني الذي بعدها إذا كان واحِ غَ دْ تُ  -1

 مات هذا البيت:لِ ل كَ يف أوائِ 
 ط  مث صل رمحاً تفز ضف ذا نعم        دع سوء ظن  زر شريفاً للكرم

 وهي: ) ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل ك (.
 ة.يَّ مسِ م الشَّ ة: الّلا ى الم ) ال ( املدغمَ تسمَّ  -2

 األسئلة:
 ب . السَّ وبنِّ  ،ةمَ غَ رة واملدْ ) ال ( املظهَ ج منها أحكام الم خِر واستَ  ،بأاقرأ سورة النَّ : 1س
 .ذكر أنواع الم ) ال (: اُ 2س
 ر الم ) ال (.: مىت تظهَ 2س
 ؟ طعة يف النُّ مَ م املدغَ رة والّلا م املظهَ : ما الفرق بن الّلا 4س

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الفهرس
 4 ................................................ :يدجوِ التَّ  يسِ رِّ دَ مُ  ةلإلخوَ  يهاتٌ توجِ 
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