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املقــدمــة

الحمد هلل، و�سالم على عباده الذين ا�سطفى، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد المجتبى، 
وعلى اآله واأ�سحابه اأئمة الحق والهدى. اأما بعد :

فاإن القراآن الكريم منهاج الأمة الإ�سالمية وينبوع حياتها، وهو الرحمة المهداة للعالمين، ومنه 
ت�شتمد الهداية اإلى ال�شراط الم�شتقيم والحياة الطيبة وراحة البال والعي�شة الكريمة. 

اأدائه،  وعلم التجويد من العلوم ال�سرعية المهمة التي تعنى بالقراآن الكريم من حيث كيفية 
اآياته، وفهم معانيه، ول يخفى على  اآدابه، بما يعين على تالوته حق تالوته، وحفظ  ومراعاة 
اأ�شحاب الب�شيرة اأن علم التجويد من اأقدم العلوم ال�شرعية ن�شاأًة وتاأليًفا، واأل�شقها مالزمة 

للقراآن المجيد، وما ذلك اإل لتعلقه باأ�سرف كالم األ وهو كالم اهلل عز وجل.
وال ريب اأن تدري�س علم التجويد يمثل وجًها معتبًرا من وجوه العناية بالقراآن الكريم الذي هو 
د�شتور المملكة العربية ال�شعودية و�شرعتها؛ لذا كانت العناية بتدري�شه للنا�شئة مطلًبا اأ�شا�ًشا 

في الجانبين التربوي والتعليمي.
ومن هنا حر�شت الوزارة على تدري�س التجويد في مدار�س تحفيظ القراآن الكريم  للطالب منذ 
وقت مبكر من حياتهم الدرا�شية؛ لكي يتاأ�ش�س الطالب علميًّا وعمليًّا في علم من اأهم العلوم 

المرتبطة بالقراآن الكريم.
وقد حر�شنا على اأن يكون هذا الكتاب �شائًقا في عر�شه، جاذًبا في اأ�شلوبه، م�شجًعا للطالب 
على التفاعل معه، وح�شن اال�شتفادة منه، بما ت�شمنه من تمهيدات م�شوقة، واأن�شطة مو�شحة، 
تعين على تنمية المهارات الذاتية في التعلُّم والتفكير واالإبداع لدى الطالب، وتبعث فيهم روح 

الم�شاركة الفاعلة فــي الــدر�س، وعلــى تطبيـق ما تعلموه في حياتهم الواقعية.
ون�شكره على ما مّن  تعالى  الجديدة نحمد اهلل  للطالب في حلته  الكتاب  نقدم هذا  اإذ  واإننا 
الأبنائنا  التوفيق  يكتب  اأن  الكريم  �شائلين اهلل  العمل،  واإتمام هذا  المنهج  تقرير هذا  به من 
الطالب واأن يجعلهم من اأهل القراآن الذين هم اأهل اهلل وخا�شته. ومن اهلل تعالى وحده ن�شتمد 
العون، ومنه �سبحانه ن�ستلهم الر�ساد، وهو ح�سبنا ونعم الوكيل، �سدد اهلل الخطا وبارك في 

الجهود اإنه �شميع مجيب.
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يعتني المسلم بالقرآن الكريم؛ ألنه كالم الله تعالى، ومنه يستمد الهداية إلى الصراط المستقيم، وللعناية 
بالقرآن الكريم أوجه عديدة.

بالتعاون مع مجموعتك اذكر بعض هذه األوجه:

: التحسين. تقول: جودت الشيء إذا حسنته. التجويد لغةً
. ةً فَ ا وصِ جً رَ خْ ا: إعطاء كل حرف حقه مَ واصطالحً

1

2

3

4

                             تحقق من فهمك
في ضوء فهمك لتعريف التجويد هات عبارة أخرى من عندك توضح معناه: 
.................................................................................................

ó«¡“

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

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

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

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

1نشاط

التجويد لغةً

ójƒéàdG ∞jô©J
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م الصحابة          قراءة اآليات كما نزل بها جبريل ›، فلذلك كان الصحابة  كان الرسول € يعلِّ
ا على الوجه الذي أنزل عليه، من غير  ومن بعدهم يقرؤون القرآن الكريم بالتجويد في تالوتهم عمليًّ
حاجة إلى ضبطه بقواعد نظرية، ولما كثرت الفتوحات اإلسالمية، ودخل تحت راية اإلسالم كثيرٌ 
األلسنة،  على  الخطأ  وكثر  اللَّحنُ  وفشا  العربي،  باللسان  األعجمي  اللسان  واختلط  األعاجم،  من 
ل صيانة كتاب الله -عز وجل- من الخطأ، ومن ثَمَّ وضعوا قواعد  فُ اجتهد علماء اإلسالم فيما يَكْ

التجويد حتى يلتزم كل قارئ بها عندما يتلو كتاب الله تعالى.
وقد وضع قواعد التجويد العلمية أئمة القراء وعلماء اللغة العربية منذ القرن الثاني الهجري.

ص أسباب نشأة علم التجويد: في ضوء ما تقدم لخِّ

١

٢

٣
ص

لخ

2نشاط

م الصحابة كان الرسول € يعلِّ
ا على الوجه الذي أنزل عليه، من غير  ومن بعدهم يقرؤون القرآن الكريم بالتجويد في تالوتهم عمليًّ

 ¬JCÉ°ûf

ُاْسُتِمدَّ علم التجويد من قراءة الرسول ُاْسُتِمدَّ علم التجويد من قراءة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه والتابعين وأئمة القراء.

√OGóªà°SG
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 العلم به فرض كفاية.
وأما العمل به فإنه يتعين على كل قادر أن يجتهد في إخراج الحروف وقراءتها قراءة صحيحة، 

بحيث ال يتطرق الخطأ والتغيير إلى كتاب الله. 

مما يدل على أهمية التجويد وفضل تعلمه ما يأتي:
هُ بكتاب الله تعالى. قُ لُّ  ١      تَعَ

الكرام  رة  فَ السَّ مع  بالقرآن  «الماهر  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  في  كما  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  لتوجيه  امتثاالً  فيه  أن        ٢ 

البررة»(١)، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «زيِّنوا القرآن بأصواتكم»(٢). 
 ٣      أن فيه تحصيالً لألجر والمثوبة من الله عز وجل في بذل الجهد في تحسين التالوة. 

(١) أخرجه مسلم: كتاب فضائل القرآن، باب فضل املاهر بالقرآن، رقم احلديث١٨٦٢.
(٢) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ١/ ٣٢٩ رقم احلديث ( ٢١٨ ) وأحمد في مسنده ٤٥١/٣٠ رقم احلديث (١٨٤٩٤)، وعّلقه البخاري في صحيحه 

في كتاب التوحيد ، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: « املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام...» رقم الباب٥٢.

 العلم به فرض كفاية

¬ªµM

¬∏°†ah ¬à«ªgCG

1

2

3

1

2

3

á«ªgCG 

ójƒéàdG 

¬∏°†ah

.¤É©J ˆG ÜÉàµH o¬ o≤ t∏ n© nJ

ƒ°SôdG  ¬«Lƒàd k’ÉãàeG ¬«a ¿CG∫ ملسو هيلع هللا ىلص .

. ˆG øe áHƒãŸGh  ôLCÓd kÓ«°ü– ¬«a ¿CG
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¬JóFÉa

يستفاد من تعلم التجويد وتطبيقه أمور، منها:  

 ١      تمكين القارئ من المهارة في التالوة.

 ٢      صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى.

 ٣      حسن األداء عند تالوة القرآن الكريم.

مُ زِ تْمٌ الَ يـدِ حَ وِ ـذُ بِالتَّجْ خْ األَ وَ
الَ نْـزَ أَ ـهُ  اإلِلَ هِ  بـِ نَّـهُ  ألَ

ةِ وَ التِّـالَ يَـةُ  لْ حِ ـا  أَيْضً ـوَ  هُ وَ

ا هَ قَّ وفِ حَ ـرُ ـاءُ الْحُ ـوَ إِعطْ هُ وَ
ألَصلِـهِ ـدٍ  احِ وَ لِّ  كُ دُّ  رَ وَ
ـفِ لُّ ـا تَكَ يْـرِ مَ ـنْ غَ ـالً مِ مِّ كَ مُ

ـهِ كِ تَرْ بَيْـنَ  وَ نَـهُ  يْ بَ يْـسَ  لَ وَ

قال اإلمام ابن الجزري رحمه الله :

آنَ آثِمُ (١) ـرْ دِ الْقُ ـوِّ ـنْ لَـمْ يُجَ مَ
ـالَ صَ وَ نَـا  يْ إِلَ نْـهُ  مِ ا  ـذَ كَ هَ وَ

ةِ اءَ ـرَ الْقِ وَ اءِ  دَ األَ ينَـةُ  زِ وَ

ا هَ قَّ سـتَحَ مُ وَ ـا  لَهَ ـةٍ  فَ صِ مِـنْ 
ثْلـهِ مِ كَ هِ  يـرِ نَظِ فِـي  ـظُ  فْ اللَّ وَ

ف سُّ قِ بِالَ تَعَ طْ فِ فِي النُّ طْ بِاللُّ

ـه كِّ بِفَ ئٍ  ـرِ امْ ـةُ  يَاضَ رِ إِالَّ 

(١) اإلثم ليس على إطالقه، ولكنه يتناول ما يختص باللحن اجللي؛ كتبديل حرف مكان حرف وحركة مكان أخرى، ولهذا ذكر ابن اجلزري نفسه أن  من كان 
ال يطاوعه لسانه، أو ال يجد من يهديه إلى الصواب فإن اهللا تعالى ال يكلف نفًسا إال وسعها.
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ا؟ (١) ما تعريف التجويد اصطالحً
(٢) ما حكم التجويد؟

نّة على أهمية التجويد وفضل تعلمه. (٣) دلّل من الكتاب أو السّ
(٤) اذكر الفائدة من تعلم التجويد وتطبيقه. 

قال اإلمام أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله:
ح فليكن قِم القرآن كالقِدْ ومن يُ

ا ألمر الله في السر والجهر                                مطيعً
توضيح: مفردة (التجويد) تعبِّر عن مالمح ينبغي أن 
تكون في شؤون حياتنا، ألن اسم (التجويد) يربي في 
النفوس إضفاء الجودة العلمية والعملية، من االلتزام 
وانتقاء  الكالم  بالوعود، وجودة  والوفاء  بالمواعيد، 
أطايبه والصدق فيه، وإتقان العلوم وسائر األعمال، 

وتجنب كل رديء من األقوال واألفعال.

التقويم:



ºjôµdG ¿BGô≤dG IAGôb »a øë∏dG

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ` ÖdÉ£dG »NCG ` ∂æe ™bƒàj

Æs�K�« vMF� d�c�      ١ 

Æs�K�« wL�� vK� ·dF��      ٢ 

ÆwH)« s�K�« s� wK'« s�K�« e=O9      ٣ 

Æs�K�« ÂU��√ s� r�� q� vK� q=�9      ٤ 

 Æ.dJ�« Ê¬dIK� p�¡«d� ¡UM�√ s�K�« VM���      ٥ 

 ¢SQódG

ÊÉãdG

 ¢SQódG

2
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قال الله تعالى: ]

.(١) Z  
Z؟ وما حركة التاء في  Z ؟ وما حركة النون في كلمة ] س١: ما حركة الدال في كلمة ]

Z ؟ كلمة ]
Z  بفتح النون؟ أو كلمة  Z  بكسر الدال؟ أو كلمة ] س٢: ماذا لو قرأ شخص كلمة ]

Z   بضم التاء؟  [
س٣: ماذا يسمى ذلك؟ وما أثر تلك القراءة في الكلمات الثالث على المعنى؟

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

المراد باللحن هنا: الخطأ والميل عن الصواب في قراءة القرآن الكريم.

اللحن في القرآن الكريم قسمان: 
القسم األول: اللحن الجلي:

ا بمعناها وأدائها. تعريفه: هو خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل إخالالً ظاهرً
سبب تسميته باللحن الجلي:

ألنه ظاهر يشترك القراء وغيرهم في معرفته.

ó«¡“

المراد باللحن هنا: الخطأ والميل عن الصواب في قراءة القرآن الكريم

øë∏dG ∞jô©J

¬eÉ°ùbCG

أمثلته: 
Z؛ ألن التاء حينئذ أصبحت  Z في قوله تعالى:]  ١      ضم تاء لفظ ]

ا للمتكلم مع أنها في اآلية الكريمة مفتوحة وهي ضمير للمخاطب. ضميرً

(١) سورة الفاحتة اآليات ١-٧ .
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اقـــرأ اآلية اآلتية، واســـتخرج منها ثالث كلمـــات ُيتوَقع أن ُيْلَحـــن فيها لحٌن جلٌي.
قـــال اهللا تعـــالـــــى:�]

 (١) .Z

1نشاط

اللحن المتوقع فيهاالكلمةم

١

٢

٣

(١) سورة احلجرات، اآلية:١١ .

.Z  ٢      رفع هاء لفظ الجاللة في قوله تعالى: ]

 ٣      إبدال حرف مكان حرف آخر، نحو إبدال العين همزة.

.Z  ٤      النطق بالظاء مكان الضاد في ]

Z  في الموضعين.  ٥      تخفيف الياء في ]

يَّة بعدها. دِّ Z، أو النطق بواو مَ  ٦      إسكان الدال في ]

القسم الثاني اللحن الخفي:
تعريفه:

خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل بأدائها وال يخل بالمعنى.
سبب تسميته باللحن الخفي:

ا ؛الختصاص علماء التجويد بمعرفته. سمي خفيًّ
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هات ثالث كلمات أخرى يتوقع أن ُيْلَحن فيها لحٌن خِفيٌّ مع التوضيح.

2نشاط

التوضيحالكلمةم

١

٢

٣

قال اإلمام أبو عمرو الداني رحمه الله: 

                               فأول األشياء بعد الحفظ                      معرفة اللحن وحسن اللفظ

ógÉ°ûdG

أمثلته:
 .Z [ ،Z  ١      التساهل في تحقيق همزة ]

 .Z  ٢      نقص مقدار الغنة في ]

 .Z  ٣      عدم توفية الغنة حقها عند الوقف على لفظ ]

.Z  ٤      التساهل في نطق  الشدة في]

Z، أو المبالغة في تشديد المها.  ٥      نقص المد في ]

 ٦      ترقيق ما حقه التفخيم أو العكس.
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قارن بين اللحن الجلي واللحن الخفي من حيث : المفهوم، وسبب التسمية، 
واألمثلة:

3نشاط

وجه 
اللحن الخفياللحن الجليالمقارنة

المفهوم
سبب 
التسمية
المثال

التقويم:

(١) ما معنى اللحن في قراءة القرآن الكريم؟ 
(٢) ضع في الفراغ التالي المصطلح المناسب:

     (  اللحن الجلي،  اللحن الخفي ) 
أ- .........................هو خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل بأدائها وال يخل بالمعنى.

ا بمعناها وأدائها.            ب- ................  هو خطأ يطرأ على األلفاظ  فيخل إخالالً ظاهرً
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نوعهاللحنم

١         .Z [ ،Z خفيجليالتساهل في تحقيق همزة ]

٢           .Z خفيجليالنطق بالظاء مكان الضاد في ]

خفيجليإبدال حرف مكان حرف آخر، نحو إبدال العين همزة.٣

٤.Z خفيجليالتساهل في نطق  الشدة في لفظ ]

٥.Z خفيجليرفع هاء لفظ الجاللة في قوله تعالى: ]

Z، أو المبالغة في تشديد المها.   ٦ خفيجلينقص المد في ]

(٣) ضع دائرة على الكلمة التي تبين نوع اللحن في الجدول اآلتي:

ربما قرأ الرجل على اإلمام عاصم بن أبي النَّجود 
قال  ا"،  حرفً قرأتَ  "ما  له:  فيقول  ١٢٧هـ)  (ت 
أبوعمرو الداني (ت ٤٤٤هـ) معلقاً على هذا الخبر 
ها، ولم  دِّ وما أشبهه: «يريد أنك لم تقم القراءة على حَ
فِّ الحروف حقها، وال احتذيت منهاج األئمة من  وَ تُ

القراء، وال سلكت طريق أهل العلم باألداء»(١).

(١)شرح القصيدة اخلاقانية للداني ص ٢٧ .



á∏ª°ùÑdGh IPÉ©à°S’G

ø«JQƒ°ùdG ø«H ¬LhC’Gh

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ` ÖdÉ£dG »NCG ` ∂æe ™bƒàj

ÆWKL���«Ë …–UF��ô« vMF� d�c�      ١ 

ÆWKL���«Ë …–UF��ô« ÂUJ�√ =5��      ٢ 

ÆWKL���« ‰«u�√ 5� e=O9      ٣ 

Æ…Ëö��« bM� W�O�� …—uB�  WKL���« t�Ë√ o=�D�      ٤ 

 ¢SQódG

ådÉãdG

3
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 .(١) Z قال الله تعالى: ]
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ]

...Z(٢). الحديث(٣).
ما الذي تستنتجه من اآلية والحديث؟ 

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

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

: االلتجاء، واالعتصام، والتحصن. االستعاذة لغةً
ن به سبحانه من الشيطان. ا: االلتجاء إلى الله تعالى والتحصُّ وشرعً

شر  من  بالله  وأتحصن  وأعتصم  ألجأ  قال:  فكأنه   ،  Z القارئ:] قال  فإذا 
الشيطان.

لالستعاذة أحكام، منها:
 ١      االستعاذة سنة عند البدء في قراءة القرآن. 

 ٢     ال يؤتى باالستعاذة إال عند بدء القراءة فقط.

Z ومعناها: أبتدئ قراءتي مستعينًا بالله. البسملة هي قول: ] 

ó«¡“

: االلتجاء، واالعتصام، والتحصن االستعاذة لغةً

 IPÉ©à°S’G ≈æ©e

لالستعاذة أحكام، منها:

IPÉ©à°S’G ΩÉµMCG

[

á∏ª°ùÑdG ≈æ©e

(١)سورة النحل اآلية ٩٨.
(٢)سورة الفاحتة اآليات ١-٣.

(٣)أخرجه أبو داود في كتاب احلروف والقراءات، باب (١)، ص٥٦٦، رقم احلديث:(٤٠٠١)، وصححه األلباني.
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للبسملة أحكام، منها:
 ١     قراءة البسملة سنة عند قراءة أوائل سور القرآن الكريم، إال عند أول سورة التوبة فال تشرع قراءتها. 

 ٢     إذا أراد القارئ تكرار السورة نفسها فإنه يأتي بالبسملة.

 ٣     يأتي القارئ بالبسملة بعد االستعاذة، وفي حالة الوصل بين السور، فيأتي القارئ بالبسملة فقط دون االستعاذة.

للبسملة أحكام، منها:

á∏ª°ùÑdG ΩÉµMCG

 ٣      إذا قطع القارئ القراءة لعارض ضروري كسعال، أو لكالم يتعلق بالقراءة لم يعد االستعاذة.

ا لها، ثم أراد استئناف القراءة، فإنه يعيد االستعاذة.  ٤      إذا قطع القارئ القراءة تاركً

بوضع  اآلتية  الحاالت  في  الحكم  حيث  من  والبسملة  االستعاذة  بين  قارن 
عالمة (√) في الحقل المناسب من الجدول اآلتي:

1نشاط

الحالةم
يستعيذ 

فقط
يبسمل 

فقط
يستعيذ 
ويبسمل

إذا أراد القارئ أن يبتدئ القراءة من أول السورة١

إذا أراد القارئ أن يبتدئ القراءة من وسط السورة٢

٣
إذا انتهى القارئ من قراءة سورة وأراد أن يشرع 

في سورة أخر

٤
إذا أراد القارئ أن يبتدئ القراءة من أول سورة 

التوبة
إذا أراد القارئ تكرار السورة نفسها فإنه٥
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للبسملة حالتان: 
الحالة األولى:  في أوائل السور:

وفي هذه الحالة يأتي القارئ بالبسملة، إال في أول سورة "التوبة".
الحالة الثانية: في أوساط السور(١):

في هذه الحالة يخير القارئ بين اإلتيان بالبسملة وعدم اإلتيان بها.

للبسملة حالتان: 

á∏ª°ùÑdG ∫GƒMCG

ينقسم الطالب إلى مجموعتين: 
المجموعة األولى: يقرأ كل واحد من أفرادها سورة الملك من أولها مطبًقا 

حكم الحالة األولى. 
المجموعة الثانية: يقرأ كل واحد من أفرادها سورة الملك من وسطها مطبًقا 

حكم الحالة الثانية.

(١) املراد بأوساط السور: ما بعد أول السورة ولو بآية.

التطبيق العملي: 

ÚJQƒ°ùdG ÚH á∏ª°ùÑdG

للبسملة بين السورتين حالتان: 
الحالة األولى: جائزة، ولها ثالثة أوجه: 

الوجه األول: أن يقف القارئ على آخر السورة، ثم يقرأ البسملة ويقف، ثم يقرأ السورة اآلتية.
مثال ذلك:
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الوجه الثاني: أن يصل آخر السورة بالبسملة، ويصل البسملة بأول السورة اآلتية.
مثال ذلك:

الوجه الثالث: أن يقف القارئ على آخر السورة، ويصل البسملة بأول السورة اآلتية.
مثال ذلك:

تبتا في التالوة كآخر سورة يوسف مع أول  وتلك األوجه الثالثة المذكورة تجوز بين كل سورتين سواء رُ
سورة الرعد، أم لم ترتبا كآخر اإلسراء مع أول سورة اإلخالص.

الحالة الثانية: غير جائزة، ولها وجه واحد، وهو: 
وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليها؛ ألن البسملة جعلت ألول السورة، وليس آلخرها.

ينقسم الطالب إلى ثالث مجموعات: 
المجموعة األولى: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه األول على سورتي ق والذاريات.
المجموعة الثانية: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الثاني على سورتي الذاريات والطور.
الطور  سورتي  على  الثالث  الوجه  أفرادها  من  واحــد  كل  يطبق  الثالثة:  المجموعة 

والنجم.

التطبيق العملي: 
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يقوم المعلم أو أحد الطالب بقراءة سورتي (الكافرون والنصر) باألوجه 
األربعة السابقة، ويقوم الطالب ببيان الوجه الجائز وغير الجائز منها.

2نشاط

áHƒàdGh ∫ÉØfC’G »JQƒ°S ÚH ¬LhC’G

ينقسم الطالب إلى ثالث مجموعات: 
المجموعة األولى: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه األول على سورتي األنفال والتوبة. 
المجموعة الثانية: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الثاني على سورتي األنفال والتوبة.

األنفال  سورتي  على  الثالث  الوجه  أفرادها  من  واحــد  كل  يطبق  الثالثة:  المجموعة 
والتوبة.

التطبيق العملي 

 ø«H ¬LhC’G
 ∫ÉØfC’G »JQƒ°S

áHƒàdGh

الوقف
1

السكت 2
الوصل

3

للقارئ بين سورتي األنفال والتوبة ثالثة أوجه، وهي:  
الوجه األول: الوقف؛ وذلك بأن يقف القارئ على آخر سورة 

Z، ثم يشرع في سورة  األنفال ]
 .Z التوبة بدون بسملة ]

الوجه الثاني: السكت؛ وذلك بأن يسكت القارئ على آخر سورة األنفال سكتة لطيفة بمقدار حركتين 
بدون تنفس، ثم يشرع في سورة التوبة بدون بسملة.

الوجه الثالث: الوصل؛ وذلك بأن يصل القارئ آخر سورة األنفال بأول سورة التوبة بدون بسملة.
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التقويم:

ا ؟ (١) ما معنى االستعاذة  شرعً
(٢) ضع العبارات اآلتية في مكانها من الجدول حسب عالقتها:

أ-إذا قطع القارئ القراءة لعارض ضروري كسعال، أو لكالم يتعلق بالقراءة ال يعيدها.
ب-سنة عند قراءة أوائل سور القرآن الكريم ، إال عند أول سورة التوبة.

ج-إذا أراد القارئ تكرار السورة نفسها فإنه يأتي بها.
د-سنة عند البدء في قراءة القرآن. 

ا لها، ثم أراد استئناف القراءة، فإنه يعيدها. هـ-إذا قطع القارئ القراءة تاركً

(٣) اذكر األوجه بين سورتي األنفال والتوبة.

أحكام البسملةأحكام االستعاذة
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قال اإلمام ابن الجزري - رحمه الله - في االستعاذة:

ا رَّ را     كالنحل جهراً لجميع القُ وقل أعوذ إن أردت تَقْ

قِال دُ الذي قد صح مما نُ ا فال     تَعْ دْ لفظً وإن تغير أو تَزِ

وقال في البسملة:

لٌّ بسمال ....................          وفي ابتدا السورة كُ

صل         ووسـطا خـيـر وفيها يحتمل سو براءة فال ولو وُ

وإن وصلتها بآخر السور        فال تقف وغيره ال يحتجر

فائدة في أثر البسملة واالستعاذة:
ا من تدبر  االستعاذة تطهر القلب عن كل ما يكون مانعً

القرآن، والبسملة توجه القلب إىل هيبة جالل اهللا تعاىل.



IAGô≤dG ÖJGôe

: ¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ` ÖdÉ£dG »NCG ` ∂æe ™bƒàj

Æ…¡«dI�« V�«d� n�dF� d�c�      ١ 

Æ…¡«dI�« VO�U�√Ë V�«d� œ =bF�      ٢ 

Æ…Ëö��« bM� UN�O�U�√Ë …¡«dI�« V�«d� o=�D�      ٣ 

 ¢SQódG

™HGôdG
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استمع إلى نماذج من تالوات الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، وذلك  من اإلصدارات اآلتية: 
د.   ١      المصحف المجوَّ

 ٢      المصحف المرتل بتوسط المد المنفصل. 

 ٣      المصحف المرتل بقصر المد المنفصل.

ماذا تالحظ؟
.......................................................................................................

المراد بمراتب القراءة: كيفيات التالوة وأساليب األداء من حيث التأني والسرعة في القراءة وما بينهما.

ر(١). دْ للقراءة مراتب وأساليب عديدة أشهرها: التحقيق والتدوير والحَ
المرتبة األولى: مرتبة التحقيق:

والمراد بها: القراءة بتأنٍّ واطمئنان، مع توفية كل حرف حقه.
وال بد أن يحترز القارئ في هذه المرتبة من: 

 ١      التمطيط واإلفراط في إشباع الحركات؛ حتى ال يتولد منها بعض الحروف.

وحسن  التالوة  لرونق  ومفسد  غايته،  عن  للتحقيق  مخرج  ذلك  ألن  ات؛  دَّ والمَ نَّات  الغُ في  المبالغة        ٢ 

األداء.

ó«¡“

ر دْ للقراءة مراتب وأساليب عديدة أشهرها: التحقيق والتدوير والحَ

IAGô≤dG ÖJGôe ô¡°TCG

(١)ورد عن بعض العلماء (مرتبة الترتيل)، فمنهم من يرى أن (التحقيق) و(الترتيل) مبعنى واحد، ومنهم من يرى أن الترتيل قدر زائد على مرتبة التحقيق، 
حيث يشتركان في التأني والتؤدة، ويزيد الترتيل بالعناية بالتدبر والتفكر واالستنباط، واختص بعضهم التحقيق مبقام التعليم.

المراد بمراتب القراءة: كيفيات التالوة وأساليب األداء من حيث التأني والسرعة في القراءة وما بينهما

IAGô≤dG ÖJGôe
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ر: دْ المرتبة الثانية: مرتبة الحَ

والمراد بها: السرعة في القراءة دونما إخالل بأحكام التجويد، بأن  يقرأ القارئ قراءة سهلة خفيفة.

ة بالحروف ونقص الغنن والمدود.  ويحترز مع مرتبة الحدر من السرعة المخلّ

المرتبة الثالثة: مرتبة التدوير:

وهي: مرتبة متوسطة بين التحقيق والحدر.

رتب مراتب القراءة (الحدر، التحقيق، التدوير) حسب السرعة في القراءة 
من األسرع إلى األقل سرعة.

من  ويطلب  القراء،  من  لمجموعة  صوتي  تسجيل  بعرض  المعلم  يقوم 
الطالب تحديد نوع القراءة.

نشاط

نشاط

1

2

٣ ٢ ١

نوع القراءة اسم القارئ م
١
٢
٣

مراتب
القراءة

التحقيق

التدويرالَحْدر
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أفرادها  من  ثالثة  مجموعة  كل  وتختار  مجموعتين،  الطالب  المعلم  يقسم 
من  مرتبة  منهم  واحد  كل  يطبق  بحيث  اآلتيتين،  اآليتين  قراءة  في  ليمثلوها 

المراتب الثالث:

:

.(١) Z 

التقويم:

(١) ما المراد بمراتب القراءة؟
(٢) اذكر مراتب وأساليب القراءة.

(٣) ضع في الفراغ التالي المصطلح المناسب :
(  التحقيق ، الحدر  )

١ـ .................................... هو: القراءة بتأنٍّ واطمئنان، مع توفية كل حرف حقه.
٢ـ ............................... هو: السرعة في القراءة دونما إخالل بأحكام التجويد.

التطبيق العملي: 

(١) سورة الرعد، آية: ١-٢
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قال اإلمام أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله:

طٍ للحروف حقوقها  عْ ق مُ ذْ فذو الحِ

                                    إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر

ا: وقال أيضً

وإن أنت حققت القراءة فاحذر الزْ

يادة فيها واسأل العون ذا القهر                                     زِ

وقال اإلمام ابن الجزري رحمه الله:

ويقرأ القرآن بالتحقيق مع        حدر وتدوير وكل متبع



øjƒæàdGh áæcÉ°ùdG ¿ƒædG ΩÉµMCG

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ` ÖdÉ£dG »NCG ` ∂æe ™bƒàj

ÆULNL�—Ë s�uM��«Ë WM�U��« ÊuM�« vMF� œ =b%      ١ 

Æs�uM��«Ë WM�U��« ÊuM�« 5� ‚dH�« =5��      ٢ 

Æs�uM��«Ë WM�U��« ÊuM�« ÂUJ�√ d�c�      ٣ 

 ¢SQódG
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انظر  الكلمات السابقة والحظ اآلتي:
) نونُ ال حركة لها.  ١      وقع في (منْ

.( C) ٢      وقوع التنوين على آخر اسم 

ظُ التنوين في (C ) ينطق نونًا ساكنة هكذا (غفورن).  ٣      لَفْ

النون الساكنة: هي التي ال حركة لها. 
ا. ا، ووصالً ال وقفً ا ال خطًّ التنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظً

ó«¡“

النون الساكنة: هي التي ال حركة لها

øjƒæàdGh áæcÉ°ùdG ¿ƒædG ∞jô©J

øeoQƒØZr¿QƒØZ

الحركة هي:
الفتحة، والضمة، 

والكسرة.

الجدول  الثاني من  الحقل  الفراغ في  بإكمال  والتنوين  الساكنة  النون  بين  قارن 
اآلتي:

1نشاط

التنوين النون الساكنة
ثابت في ......................  ثابتة في اللفظ والخط.

ثابتة في الوصل والوقف. ثابت في ...................... 

ال يقع إال متطرًفا تقع متوسطة ومتطرفة.

النون أصلية. النون ............... 

o

ُ
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التوضيح المثال

نالحظ في هذه األمثلة أن النون ساكنة ألنها 
غير محركة بفتح أو ضم أو كسر، وأن النطق 

بها يختلف بحسب الحرف الذي بعدها.

9 :
9 :

9  :
النون الساكنة

ساكنة،  نونًا  التنوين  ينطق  األمثلة  هذه  في 
الساكنة  النون  التنوين معاملة  يعامل  ولذلك 

عند التقائه بأي حرف من حروف الهجاء.

9  :
9  :

9  :
التنوين

إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الهجاء فإنه ينتج عن ذلك أحد أربعة أحكام، وهي: 

  ١     اإلظهار

 ٢      اإلدغام

 ٣      القلب 

 ٤      اإلخفاء

إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الهجاء فإنه ينتج عن ذلك أحد أربعة أحكام، وهي: 

øjƒæàdGh áæcÉ°ùdG ¿ƒædG ΩÉµMCG

á∏ãeC’G

   QÉ```¡XE’G 1

ΩÉZOE’G 2

أحكام النون
 الساكنة والتنوين

   Ö∏≤dG 3

AÉ`ØNE’G 4
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قال اإلمام ابن الجزري: 

ا فَ لْبٌ إِخْ قَ امٌ وَ غَ ارٌ ادْ هَ إِظْ ى   فَ لْ نُونٍ يُ يْنٍ وَ نْوِ مُ تَ كْ حُ                                       وَ

تصنيفها حسب  مع  تنوين،  أو  ساكنة  نون  من  فيها  ما  اآلتية  اآليــات  من  استخرج 
الجدول اآلتي:

2نشاط

تنوين كسر تنوين فتح تنوين ضم نون ساكنة

تعالى:: قال 

.(١) 9

(١)سورة يوسف، آية: ١١-١٨.
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التقويم:

(١) ما تعريف النون الساكنة والتنوين؟
(٢) ما الفرق  بين النون الساكنة والتنوين؟ 

(٣) ميز بين الكلمة التي فيها نون ساكنة و الكلمة التي فيها تنوين في األمثلة اآلتية:
.9 قال تعالى: : 

.9 قال تعالى: : 
. 9 قال تعالى: : 

.9 قال تعالى: : 
. 9 قال تعالى: : 

.9 قال تعالى: : 
(٤) ما أحكام النون الساكنة والتنوين؟

وعشرون  تسعة  ـ  التجويد  علماء  عند  ـ  الهجاء  حروف  عدد 

النون  أحكام  عند  ا  حرفً وعشرون  ثمانية  منها  وتأتي  ا،  حرفً

الساكنة والتنوين فقط، فلإلظهار ستة، ولإلدغام ستة، وللقلب 

ا،  حرفً وعشرون  ثمانية  فتلك  عشر،  خمسة  ولإلخفاء  واحد، 

أما الحرف التاسع والعشرون ـ وهو حرف المد ـ  فال يقع بعد 

ا، في حين  النون الساكنة والتنوين؛ ألن ما  قبله ال يقع إال متحركً

أن النون والتنوين في تلك األحكام ساكنتان.



»≤∏ëdG QÉ¡XE’G

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ` ÖdÉ£dG »NCG ` ∂æe ™bƒàj

Æ—UN�ù« vMF� d�c�      ١ 

Æ—UN�ù« ·Ëd� œ =bF�      ٢ 

 ULNLJ� s�c]K�« s�uM��« Ë√ WM�U��« ÊuM�« Ãd����      ٣ 

Æ—UN�ù«
Æ—UN�ù« rJ� vK� WK��√ wDF�      ٤ 

Æ…Ëö��« bM� W�O�� …—uB� —UN�ù« rJ� o=�D�      ٥ 

 ¢SQódG

¢SOÉ°ùdG

 ¢SQódG

6
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.9 9 ـ : 9 ـ: 9  ـ : 9 ـ : 9  ـ : :

: البيان. لغةً
ا دون تغيير. ا: إخراج الحرف(١) من مخرجه خالصً واصطالحً

لإلظهار ستة حروف، وهي: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء.
وهي مجموعة في أوائل كلمات هذه العبارة: ........................................................

تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة والحظ ما يأتي: 
 ١     أنه وقع بعد النون الساكنة والتنوين حروف تخرج من الحلق، وهي: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، 

والغين، والخاء. 
 ٢     أنه عند النطق بالنون الساكنة أو التنوين فإنهما يخرجان خالصين دونما أي تغيير.

ó«¡“

البيان لغةً

QÉ¡XE’G ∞jô©J

QÉ¡XE’G ±hôM

(١)املراد باحلرف هنا: النون الساكنة والتنوين.
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قال الشيخ الجمزوري رحمه الله:
فِ رَ عْ تُ لْ بَتْ فَ تِّ للحلق ستٌّ رُ بْلَ أحرفِ    فاألولُ اإلظهارُ قَ

ــــــاءُ يْنٌ خَ تَانِ ثم غَ لَ مَ هْ مُ  همزٌ فهاءٌ ثم عينٌ حـــــاءُ        

á∏ãeC’G

التوضيح
 حرف

اإلظهار
أمثلة التنوين

 أمثلة
 النون

الساكنة
م

يلحظ يف هذه األمثلة أنه وقع بعد كلٍ من 
النون الساكنة والتنوين ستة حروف مجيعها 
خترج من احللق، وهي (أ،هـ،ع،ح،غ،خ)، 

ولذلك سمي باإلظهار احللقي.
هر النون الساكنة والتنوين  ظْ واحلكم: أن تُ

عند هذه احلروف.

الهمزة ١
الهاء ٢
العين ٣
الحاء ٤
الغين ٥
الخاء ٦
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استخرج  ـ من اآليات اآلتية ـ النون الساكنة أو التنوين اللَّذين حكمهما اإلظهار، مع بيان 
حرف اإلظهار.

قال اهللا تعالى:
:

.(١)  
 وقال تعالى:

.(٢) 9 :
وقال تعالى:

:
.(٣) 9

1نشاط

حرف اإلظهار مثال التنوين حرف اإلظهار مثال النون الساكنة م
الغني / . - الهمزة 8 7 ١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

(١) سورة يونس، آية: ١٥.

(٢) سورة النحل، آية: ١٠.
(٣) سورة فاطر، آية: ٣.
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ز ما فيه إظهار مما ليس فيه إظهار من الكلمات القرآنية اآلتية؛ وذلك بوضع  ميِّ
خط تحت الكلمة التي فيها إظهار.

.9 : 9 : 9 ١ـ : 
.9 : 9 : 9 ٢ـ :

.9  : 9 : 9 ٣ـ :
.9 : 9 : 9 ٤ـ : 

2نشاط

أوًال: التطبيق على كلمات مفردة.
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبًقا حكم اإلظهار:

9  (البقرة ٢٥).     :

9  (هود ١٠٨). :

9  (اإلسراء ٨) . :

ثانًيا: التطبيق على اآليات.
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين حكم اإلظهار:

قال تعالى: :

 

التطبيق العملي: 
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التقويم:

ا، واذكر حروفه. (١) عرف اإلظهار لغةً واصطالحً
(٢) ما المراد بالحرف المظهر؟

ذين ِحكمهما اإلظهار وبين  ا، ثم استخرج النون الساكنة والتنوين اللَّ (٣) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً
السبب :

. 9 قال تعالى: : 
.9 قال تعالى: : 

.9 قال تعالى: : 
.9 قال تعالى: : 

. 9 قال تعالى: : 
   . 9 قال تعالى: : 

ذين حكمهما  (٤) سجل من حفظك ثالثة أمثلة على النون الساكنة وثالثة أمثلة أخر على التنوين  اللَّ
اإلظهار وبين السبب .

.(١) 9.(١) 9

(١)سورة يوسف، آية: ١١-١٨.
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ضع في المصحف رأس خاء صغيرة (بدون  إذا وُ

) فوق حرف النون فهو يدل على أنه مظهر،  نقطة) (

9 وتركيب الحركتين ضمتين  نحو::

أو فتحتين أو كسرتين يدل على إظهار التنوين، نحو: 

.9 :       9 :   9 :



ΩÉZOE’G

: ¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ` ÖdÉ£dG »NCG ` ∂æe ™bƒàj

ÆÂU�œù« vMF� d�c�      ١ 

Ær�� q� ·Ëd�Ë ÂU�œù« wL�� œ =b%      ٢ 

ÆÂU�œù« ULNLJ� s�c]K�« s�uM��« Ë√ WM�U��« ÊuM�« Ãd����      ٣ 

Æ ÂU�œù« ÂU��√ s� r�� q� vK� WK��√ wDF�      ٤ 

Æ…Ëö��« bM� W�O�� …—uB� ÂU�œù« rJ� o=�D�      ٥ 

 ¢SQódG

™HÉ°ùdG

 ¢SQódG

7
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: اإلدخال. اإلدغام لغةً
ا. ا كالثاني مشددً ا واحدً ا: اللفظ بحرفين حرفً واصطالحً

لإلدغام ستة حروف، وهي الياء، والراء، والميم، والالم، والواو، والنون.
وهي مجموعة في كلمة (..................... ).

تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة والحظ ما يأتي: 
١.أنه وقع بعد النون الساكنة والتنوين ستة حروف، وهي الياء، والراء، والميم، والالم، والواو، والنون. 

٢.أنه حال النطق بالنون الساكنة أو التنوين عند تلك الحروف فإنهما ال يلفظ بهما مظهرتين، بل يُدخالن 
فيما بعدهما.

ó«¡“

: اإلدخال اإلدغام لغةًاإلدغام لغةً

ΩÉZOE’G ∞jô©J

لإلدغام ستة حروف، وهي 

ΩÉZOE’G ±hôM

اإلدغام ينقسم إلى قسمين:
القسم األول: إدغام بغنة.

وله أربعة أحرف مجموعة في لفظ "ينمو".
فإذا وقع حرف من هذه األحرف بعد النون الساكنة ـ بشرط أن تكون في آخر الكلمة(١)، أو بعد التنوين وال 
ا ـ تعين اإلدغام، أي: إدغام النون الساكنة أو التنوين فيما بعدهما من أحد حروف ينمو مع  يكون إال آخرً

مراعاة الغنة.
القسم الثاني: إدغام بغير غنة.

والالم. الراء  وهما  وله حرفان مجموعان في لفظ "رل"، 

اإلدغام ينقسم إلى قسمين:

ΩÉZOE’G ΩÉ°ùbCG

(١)إذا اجتمع املدغم مع املدغم فيه في كلمة واحدة، وذلك بالنسبة للنون الساكنة فقط - وجب اإلظهار ، ويسمى هذا النوع من اإلظهار إظهاًرا مطلًقا؛ لعدم 
تقييده بحلق أو شفة، وقد وقع هذا النوع من اإلظهار في أربع كلمات في القرآن فقط:  كلمة الُدنيا وبنيان حيث وقعتا، وكلمة قنوان في سورة األنعام 

اآلية٩٩، وكلمة صنوان في موضعي الرعد من اآلية ٤.
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التوضيح مثال التنوين حروف اإلدغام مثال النون الساكنة  قسما
اإلدغام م

وقعت النون الساكنة والتنوين في القسم 
األول قبل أربعة أحرف وهي (ي،ن،م،و)، 

فأدغمت النون الساكنة والتنوين فيما 
بعدهما من تلك احلروف إدغاًما بغنة، 
كما وقعتا في القسم الثاني قبل (ر،ل) 

فأدغمت النون الساكنة والتنوين في هذين 
احلرفني إدغاًما بغير غنة.

ي

 إدغام
بغنة

١

ن ٢

م ٣

و ٤

ر  إدغام
 بغير
غنة

٥

ل ٦

á∏ãeC’G

فلماذا؟ ا،  تاّمً إدغاًما  غنة  بغير  واإلدغــام  ناقًصا،  إدغاًما  بغنة  اإلدغــام  يسمى 
...........................................................
............................................................

1نشاط

ونَ عندهم قد ثبتت لُ مُ والثانِ إدغامٌ بستةٍ أَتَـــتْ        في يَرْ
ـــا لِمَ ا         فيه بغنـــةٍ بينـــمو عُ مَ غَ دْ لكنها قسمان قسمٌ يُ
نوانٍ تال انَا بكلمةٍ فــــال          تُدغم كدنيــا ثم صِ إال إذا كَ

نَّــهْ رَ رِّ والثان إدغامٌ بغير غنـــهْ           في الــالم والرا ثم كَ

قال الشيخ الجمزوري رحمه الله:
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ا تحت الكلمة التي فيها إدغام بغنة، وخطين تحت الكلمة التي فيها  ضع خّطً
إدغام بغير غنة فيما يأتي: 

        9 :                                 9 :                                 9 :                                9 :                                9 :
.9 :                                 9 :

2نشاط

3نشاط

نوع اإلدغام حرف اإلدغام  مثال النون
الساكنة م

١

٢

٣

٤

نوع اإلدغام حرف اإلدغام
 مثال

التنوين م
١

٢

٣

٤

استخرج  ـ من اآليات اآلتية ـ النون الساكنة أو التنوين اللَّذين حكمهما اإلدغام، مع بيان 
تعالى:: قال  ونوعه:  اإلدغام،  حرف 

.(١)  9

(١)سورة يوسف، آية: ٢٢-٢٨.
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أوًال: التطبيق على كلمات مفردة.
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبًقا حكم اإلدغام:

.9 :
.9 :
.9 :

.9 :
ثانًيا: التطبيق على اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين حكم اإلدغام:
قال تعالى: :

.(٢)       9
قال تعالى: :

.(٢)       9 

التقويم:

ا ، واذكر حروفه. (١) عرف اإلدغام لغةً واصطالحً
(٢) ما المراد بالحرف المدغم ؟

(٣) أكمل الفراغ فيما يأتي:
ينقسم اإلدغام إلى قسمين ،هما:إدغام ........................وحروفه ................................

وإدغام........................ وحرفاه............................

التطبيق العملي: 

(١)سورة طه، آية: ١-٥.
(٢)سورة األنبياء، آية: ٨٧-٨٨.
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ذين حكمهما اإلدغام  ا ، ثم استخرج النون الساكنة والتنوين اللَّ  (٤) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً
وبين السبب :

   9 قال تعالى: : 
.9 قال تعالى: : 

.9�� قال تعالى: :
.9 قال تعالى: : 

.9 قال تعالى: :
.9 قال تعالى: :

 9� قال تعالى: : 
ذينِ حكمهما  (٥) سجل من حفظك ثالثة أمثلة على النون الساكنة، وثالثة أمثلة أخر على التنوين اللَّ

اإلدغام وبيِّن السبب.

ثبتت رواية السكت عن حفص(١) على ألف: 

9 في أول الكهف وصالً  بال تنوين، وعلى   :

يمتنع  وحينئذ  القيامة،  سورة  في   9 : نون: 

اإلدغام في تلك المواضع.

از الكوفي، وهو من أشهر الرواة لقراءة عاصم وأتقنهم، مات سنة ١٨٠هـ (طبقات القراء للذهبي ١٤٠/١، غاية النهاية البن  (١)  هو حفص بن سليمان الَبزَّ
اجلزري ٢٥٤/١).



Ö∏≤dG

: ¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ` ÖdÉ£dG »NCG ` ∂æe ™bƒàj

ÆVKI�« vMF� d�c�      ١ 

ÆVKI�« ·d� œ =b%      ٢ 

ÆVKI�« ULNLJ� s�c]K�« s�uM��« Ë√ WM�U��« ÊuM�« Ãd����      ٣ 

ÆVKI�« rJ� vK� WK��√ wDF�      ٤ 

Æ…Ëö��« bM� W�O�� …—uB� VKI�« rJ� o=�D�      ٥ 

 ¢SQódG

øeÉãdG

 ¢SQódG

8
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9 (مم بعد) 9 (سميعم بصير) ـ : :

: التحويل. القلب لغةً
ا: جعل حرف مكان آخر. واصطالحً

تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة والحظ ما يأتي: 
 ١      أنه وقع بعد النون الساكنة والتنوين حرف الباء.

ا.  بَانِ ميمً لَ قْ  ٢      أنه عند النطق بالنون الساكنة أو التنوين فإنهما يُ

ó«¡“

: التحويل. القلب لغةًالقلب لغةً

(1)
 Ö∏≤dG ∞jô©J

التعريف السابق تعريف عام يصلح لقلب النون الساكنة والتنوين وغيرهما، فماذا 
تقول إذا أردت تخصيصه بقلب النون الساكنة والتنوين.

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

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

1نشاط

التوضيح مثال قلب التنوين حرف القلب
 مثال قلب النون

الساكنة

وقعت النون الساكنة والتنوين قبل حرف الباء، فقلبت 
ميًما مع الغنة واإلخفاء. الباء

á∏ãeC’G

(١)  بعض العلماء يعّبر عن (القلب) بـ (اإلقالب) واملعنى واحد.
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ا بغنةٍ مع اإلخفاءِ والثالثُ اإلقالبُ عند الباءِ   ميمً

قال الشيخ الجمزوري رحمه الله:

استخرج  ـ من اآليات اآلتية ـ النون الساكنة أو التنوين اللَّذين حكمهما القلب، مع بيان 
حرف القلب.

.(١) 9 قال تعالى::
تعالـــى:: وقـــال 

.(٢) 9

2نشاط

رقم اآلية حرف القلب  مثال النون
الساكنة م

١

٢

٣

رقم اآلية حرف القلب
 مثال

التنوين م
١

٢

٣

(١)سورة يوسف، آية:٣٥.
(٢)سورة يوسف، آية: ٤٣-٥٠.
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د ما له عالقة بالقلب من المفاهيم اآلتية: حدِّ
أحكام التنوين  أحكام النون الساكنة   أحكام الميم الساكنة  

أنواع المد

3نشاط

أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبًقا حكم القلب:

.    9 :

.    9 :

.     9 :

التطبيق العملي: 
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ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية من سورة يوسف مطبقين حكم القلب.

تعالى:: قال 

.(١) 9

(١)سورة يوسف، آية:٤٣-٥٠.
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التقويم:

ا، واذكر حرفه. (١) عرف القلب لغةً واصطالحً
ا تحت كلمة خطأ إذا كانت العبارة  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، أو خطًّ  (٢) ضع خطًّ

غير صحيحة فيما يأتي:
أ - اللحن الجلي هو خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل إخالالً ظاهراً بمعناها وأدائها.                  صواب خطأ
ب - التحقيق هي مرتبة متوسطة بين التدوير والحدر.                                                         صواب  خطأ
9 إظهار مطلق.                        صواب  خطأ 9 و: 9 و: 9 و: ج - في كلمة :
د - حروف اإلظهار مجموعة في كلمة يرملون.                صواب  خطأ

هـ- يرمز للقلب في المصحف بميم صغيرة توضع على النون الساكنة،
        أو بدالً عن إحد حركتي التنوين.                 صواب  خطأ

ذين حكمهما القلب وبيِّن  ا، ثم استخرج النون الساكنة والتنوين اللَّ (٣) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً
السبب :

.9 قال تعالى: : 
  9 قال تعالى: : 

 : قال تعالى: 
.9

. 9 قال تعالى: :
.9 قال تعالى: :

ذين حكمهما   (٤) سجل من حفظك ثالثة أمثلة على النون الساكنة، وثالثة أمثلة أخر على التنوين اللَّ
القلب وبين السبب.
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) بدل الحركة  وضع الميم الصغيرة في المصحف (

الثانية من التنوين أو فوق النون الساكنة بدل السكون مع 

عدم تشديد الباء التالية يدل على قلب التنوين أو النون 

9 (آل عمران ١٥٣).     ا، نحو: : ميمً

9      (الواقعة ٦) . :
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اإلخفاء لغة: الستر.
ا: النطق بالحرف بصفة بين اإلظهار واإلدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة في الحرف األول. واصطالحً

ا مجموعة في أوائل كلمات البيت اآلتي:  لإلخفاء الحقيقي(1)  خمسة عشر حرفً
الِما عْ ظَ ى ضَ قً دْ في تُ بًا زِ مْ طيِّ ما             دُ صٌ قدْ سَ خْ ادَ شَ مْ جَ نَا كَ فْ ذا ثَ صِ

وهذه الحروف هي: 

تبين مما تقدم في الدروس السابقة أن النون الساكنة أو التنوين إذا وقعا قبل أحد حروف الهجاء فإنهما 
يظهران عند طائفة من الحروف، ويدغمان في طائفة أخر، ويقلبان عند الباء.

ا حكم النون الساكنة والتنوين عندها اإلخفاء.    وبقي من حروف الهجاء خمسة عشر حرفً

ó«¡“

الستر. اإلخفاء لغة

AÉØNE’G ∞jô©J

ا مجموعة في أوائل كلمات البيت اآلتي:  لإلخفاء الحقيقي(1)  خمسة عشر حرفً

AÉØNE’G ±hôM

التعريف السابق تعريف عام يصلح إلخفاء النون الساكنة والتنوين وغيرهما، فماذا 
تقول إذا أردت تخصيصه بإخفاء النون الساكنة والتنوين.

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

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

1نشاط

ا) ألنه متحقق في النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما. (١)سمي (حقيقّيً
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التوضيح حرف اإلخفاء أمثلة التنوين أمثلة النون الساكنة م

إذا وقع بعد كلٍ من النون الساكنة 

والتنوين أحدُ احلروف اخلمسة 

عرش املذكورة، فإن حكمهام هو 

اإلخفاء، وذلك بسرت كل من النون 

الساكنة والتنوين، ونطقهام بحالة 

متوسطة بني اإلظهار واإلدغام.

ص ١

ذ ٢

ث ٣

ك ٤

ج ٥

ش ٦

ق ٧

س ٨

د ٩

ط ١٠

ز ١١

ف ١٢

ت ١٣

ض ١٤

ظ ١٥

á∏ãeC’G
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لِ بٌ للفاضِ منَ الحروفِ واجِ ــــــلِ   اضِ ابعُ اإلخفاءُ عند الفَ والرَّ
تُها نْ مَّ مِ هذا البيتِ قدْ ضَ لْ في كِ ـــــا    هَ زُ مْ رٍ رَ شْ دِ عَ في خمسةٍ من بَعْ
الِما عْ ظَ ى ضَ قً دْ في تُ بًا زِ مْ طيِّ دُ ما    صٌ قدْ سَ خْ ادَ شَ مْ جَ نَا كَ فْ ذا ثَ صِ

قال الشيخ الجمزوري رحمه الله:

بيان حرف  مع  اإلخفاء،  التي حكمها  الساكنة  النون  ـ  اآلتية  اآليات  من  ـ  استخرج  
اإلخفاء.

قــال تـعـالــى: :

.(١)  9 

حرف اإلخفاء
مثال النون الساكنة 

المخفاة

(١) سورة يوسف، آية:٥٨-٦٠.

2نشاط
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رتب حروف اإلخفاء حسب ترتيبها الهجائي.

3نشاط

أوًال: التطبيق على كلمات مفردة.
يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مطبًقا حكم اإلخفاء:
.       9 :                .   9 :

.    9 :                      . 9 :

.  9 :             .     9 :  
ثانًيا: التطبيق على اآليات.

يقرأ الطالب اآليات السابقة من سورة يوسف (من آية :٥١إلى آية:٦٠) مطبقين 
حكم اإلخفاء.

التطبيق العملي: 

(١) ضع في الفراغ اآلتي المصطلح المناسب : (  اإلدغام ، اإلخفاء )
أـ  .............................................النطق بالحرف بصفة بين اإلظهار واإلدغام من غير 

تشديد مع بقاء الغنة في الحرف األول.
ا. ا كالثاني مشددً ا واحدً ب ـ .............................................النطق بحرفين حرفً

التقويم:
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(٢) اختر اإلجابة الصحيحة:
ا مجموعة في أوائل كلمات البيت اآلتي: أ- لإلخفاء الحقيقي خمسة عشر حرفً

(   ) همز فهاء ثم عين حاء                                    **      مهملتان ثم غين خاء .
الِما عْ ظَ ى ضَ قً دْ في تُ بًا زِ مْ طيِّ دُ  ** ما   صٌ قدْ سَ خْ ادَ شَ مْ جَ نَا كَ فْ ذا ثَ (   ) صِ

ا: ب- سبب تسميته إخفاءً حقيقيًّ
(  ) ألن حروفه الستة تخرج من الحلق.

 (   ) ألنه متحقق في النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما.
ذين حكمهما   (٣) سجل من حفظك ثالثة أمثلة على النون الساكنة، وثالثة أمثلة أخر على التنوين اللَّ

اإلخفاء وبيِّن السبب.

بَّر بـ(إإلخفاء) عند بعض العلماء المتقدمين عن  عَ يُ

إبقاء بعض صوت المدغم في المدغم فيه، مثل إبقاء 

صفة اإلطباق التي في الطاء عند إدغامها في التاء، نحو 

9  (يوسف ٨٠) . قوله تعالى: :

ويعبر بـ(اإلخفاء) عن النطق ببعض الحركة، كما في 

9 (يوسف ١١)،  أحد الوجهين في كلمة :   

ولذلك قال اإلمام الشاطبي رحمه الله: 

ال. فصّ وتأمننا للكل يُخفى مُ
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الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة.

للميم الساكنة مع حروف الهجاء ثالثة أحكام، هي: 
الحكم األول: اإلخفاء الشفوي:

ا بين اإلظهار واإلدغام بدون تشديد مع بقاء الغنة.  وهو: النطق بالميم الساكنة وسطً
ويقع عند حرف واحد وهو الباء، فإذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباء أخفيت.

ا لخروج حرفي الميم والباء من الشفتين. ويسمى هذا النوع من اإلخفاء إخفاءً شفويًّ

الحكم الثاني: اإلدغام الشفوي:
ا مع الغنة.  ا مشددً ا واحدً اإلدغام الصغير هو: إدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة بحيث يصيران حرفً

درست في الدروس السابقة أحكام النون الساكنة والتنوين، فما هذه األحكام؟ 
استحضر هذه األحكام وأنت تدرس ـ في هذا الدرس ـ أحكام الميم الساكنة، لتعرف العالقة بين 

أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة.

ó«¡“

الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة.

áæcÉ°ùdG º«ŸG ∞jô©J

للميم الساكنة مع حروف الهجاء ثالثة أحكام، هي: 

áæcÉ°ùdG º«ŸG ΩÉµMCG

هات مثاًال ثالًثا من عندك.

التوضيح الحرف األمثلة م

في هذين املثالني جاءت الباء بعد امليم الساكنة 
فصار حكم امليم الساكنة: اإلخفاء. ب

9 : ١

9 : ٢

٣

á∏ãeC’G
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هات مثاًال ثالًثا من عندك.

التوضيح الحرف المثال م

في هذين املثالني جاءت امليم الساكنة بعدها ميم 
اإلدغام. الساكنة:  امليم  حكم  فصار  متحركة  م

9 : ١

9 : ٢

٣

á∏ãeC’G

الحكم الثالث: اإلظهار الشفوي:
اإلظهار الشفوي هو: إخراج الميم الساكنة عند أحد حروف اإلظهار.

ا، وهي: جميع الحروف الهجائية عدا الباء والميم. ويقع عند ستة وعشرين حرفً
تين. فَ ا شفويًّا؛ ألن الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشَّ وسمي إظهارً

وله حرف واحد وهو: الميم. 
ويسمى اإلدغام الصغير؛ ألن الميم األولى منهما ساكنة، والثانية متحركة.

هات مثاًال رابًعا من عندك.

التوضيح الحرف المثال م

حرف  بعدها  وجاء  الساكنة،  امليم  جاءت  األمثلة  هذه  يف 
اهلمزة يف املثال األول، وحرف التاء يف املثال الثاين، وحرف 
النون يف املثال الثالث، فكان حكم امليم الساكنة اإلظهار، 
ويسمى اإلظهار الشفوي، وهكذا احلكم مع بقية احلروف. 
لكن ينبغي احلذر من إخفاء امليم الساكنة عند الواو والفاء، 

.9 9 و: مثل :

أ 9 : ١

ت 9 : ٢

ن 9 : ٣

٤

á∏ãeC’G
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السبب  الحكم
التجويدي

 موضع الميم
الساكنة اآلية

قال الشيخ السمنودي رحمه الله:
                وأخف أحر عند با وأدغما             في الميم واإلظهارُ مع سواهما

استخرج الحكم التجويدي للميم الساكنة وحروفه في اآليات التالية، مع بيان 
السبب:

1نشاط
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قارن بين أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة مبيًنا الفرق 
بينهما من حيث العدد والتسمية:

صنف الحروف اآلتية إلى أحكام الميم الساكنة حسبما تعلمته في هذا الدرس.
( أ ـ ب ـ ج ـ ح ـ ذ ـ ر ـ ش ـ ص ـ ع ـ غ ـ ك ـ ل ـ ن ـ ي ـ م)

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

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

2نشاط

المقارنة  مجال
المقارنة م

عدد أحكام النون الساكنة والتنوين: ....................................

وعدد أحكام امليم الساكنة: ........................................
 عدد

األحكام ١

أحكام النون الساكنة والتنوين هي: ......................................

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

وأحكام امليم الساكنة هي: .............................................
................................................................

 مسميات
األحكام ٢

3نشاط
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أوًال : التطبيق على كلمات مفردة:
 يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبقًا اإلظهار الشفوي:

.9 :      9 :    9 :                    
ثانيًا : التطبيق على اآليات:

تطبيًقا صحيًحا: الساكنة  الميم  أحكام  مطبقين  اآلتية  اآليات  الطالب  يقرأ   
قال اهللا تعالى:

:  

.(١)   9
وقال اهللا تعالى:

:  

.(٢)   9

التطبيق العملي

(١)سورة إبراهيم، آية:٩-١٢.
(٢)سورة اإلسراء، آية: ٤-١٠.
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(١) ما تعريف الميم الساكنة؟
(٢) ما أحكام الميم الساكنة؟

(٣) ضع رقم التعريف في القائمة الثانية أمام ما يناسبه من القائمة األولى.

ا ، ثم استخرج أحكام الميم الساكنة: (٤) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً
. 9 قال تعالى: :

قال تعالى: : 9 .             
قال تعالى: : 9 .

قال تعالى: : 9   

قال تعالى: :
 .9 

قال تعالى: : 9.          
 (٥) سجل من حفظك ثالثة أمثلة على األحكام اآلتية وبيِّن السبب:

اإلظهار الشفوي ـ  اإلدغام الصغير    ـ   اإلخفاء الشفوي   

التقويم:

القائمة الثانية القائمة األولى
(   ) اإلخفاء الشفوي            ١- إخراج امليم الساكنة عند أحد حروف اإلظهار.

٢- النطق بامليم الساكنة وسًطا بني اإلظهار واإلدغام بدون تشديد مع بقاء الغنة. (   )  اإلدغام الصغير

٣- إدخال امليم الساكنة في امليم املتحركة بحيث يصيران حرًفا واحًدا مشدًدا مع الغنة. (   ) اإلظهار الشفوي.
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إخفاء الميم الساكنة عند الباء مثل نطق النون الساكنة 

الساكنة  النون  تقلب  ألنك  ا،  تمامً الباء  عند  والتنوين 

ا، ثم تخفيها كما تخفي الميم الساكنة  أو التنوين ميمً

عند الباء.

 قاعدة اإلدغام الكبير خاصة بالحرفين المتحركين في 

رواية السوسي عن اإلمام أبي عمرو البصري، نحو:

9  (المدثر ٤٢) فإنه يقرؤها بكاف واحدة  : 

م). مشددة هكذا:(سلكُّ
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دا وسط الكلمة أو طرفها. دِّ النون والميم المشددتان هما: حرفان من حروف الهجاء إذا شُ
المتحركة  الثانية  النون  في  الساكنة  األولى  النون  فأدغمت  نَ  إنْ  } وأصلها:  مثال النون المشددة: {إنَّ

. فصارت إنّ
ا فأدغمت الميم األولى الساكنة في الميم الثانية المتحركة  ا} وأصلها: إمْ مَ مثال الميم المشددة: {إمَّ

ا. فصارت إمّ

الحكم في النون والميم المشددتين هو: إظهار الغنة في كل منهما بمقدار حركتين.
ن. ا أَغَ ولذا يسمى كل منهما حرف غنة، أو حرفً

تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة والحظ ما يأتي: 
 ١      أن النون والميم وقعتا مشددتين.

 ٢      أن النون والميم المشددتين يكونان في وسط الكلمة وفي طرفها.  

 ٣      أنه عند نطقهما يخرج صوت غنة.

ó«¡“

دا وسط الكلمة أو طرفها دِّ حرفان من حروف الهجاء إذا شُ النون والميم المشددتان هما:

ÚJOó°ûŸG º«ŸGh ¿ƒædG ∞jô©J

É`ª`¡`ª`µ`M

(١)يتكون كل من النون وامليم املشددتني من حرفني؛ األول ساكن واآلخر متحرك، أدغم أحدهما في اآلخر ، فصارا حرًفا واحًدا مشدًدا.

(1)
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التوضيح أمثلة الميم المشددة أمثلة النون المشددة

 جاءت النون وامليم مشددتني يف وسط الكلمة كام يف كلمتي
9، ويف طرفها كام يف كلمتي 9 و : : 
9  فكان حكمهام أن تظهر غنتهام 9 و: : 

ا. ا وطرفً ا يف كلتا حالتيهام وسطً  بمقدار حركتني وصالً ووقفً

قال الشيخ الجمزوري رحمه الله:

وسمِّ كالًّ حرف غنةٍ بدا دا   دِّ ا ثم نونًا شُ نَّ ميمً                            وغُ

á`∏`ã`eC’G

استخرج النون والميم المشددتين مبيًنا حكمهما وسببه من خالل الجدول اآلتي:

1نشاط

السبب الحكم  موضع النون أو الميم
المشددتين اآلية
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استبعد الكلمة التي ال تنتمي إلى المجموعة فيما يأتي مع بيان السبب.

2نشاط

السبب  الكلمة غير
المنتمية المثال م

9 : 9 : 9 : ١

9 : 9 : 9 : ٢

9 : 9 : 9 : ٣

9 : 9 : 9 : ٤

أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبًقا حكم النون والميم المشددتين: 

9       (البقرة ١٥٥). 9       (البقرة ٥٦).               : :

9       (النحل ٦٦). 9       (البقرة ٢٤٩).               : :

ثانًيا: التطبيق العملي على اآليات:
تطبيًقا  المشددتين  والميم  الــنــون  حكم  مطبقين  اآلتــيــة  اآليـــات  الــطــالب  يقرأ 

صحيًحا: 

التطبيق العملي 
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(١) ما تعريف النون والميم المشددتين؟ 

(٢) ما الحكم في النون والميم المشددتين؟

ا، ثم استخرج النون والميم المشددتين: (٣) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً

        .(٢) 9 :

:

   . (٣) 9

.(٤) 9 :

(٤) سجل من حفظك  أمثلة على النون والميم المشددتين.

التقويم:

.(١)

(١)سورة هود، آية:١٠٦-١١٣.
(٢)سورة البروج، آية: ١٠.

(٣)سورة الفتح، آية: ٦.
(٤)سورة احلجرات، آية: ١٧.
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عند غنّ النون أو الميم بمقدار حركتين فإن الغنة 

حينئذ تأتي على ثالث مراتب:

التشديد، مثال  المشدد والمدغم كامل  أكملها في   -١

التشديد:    المدغم كامل  )، ومثال  مُّ ) و (إنَّ (أُ المشدد: 

.9 و :

٢- ثم المدغم  بغنة، وهو إدغام النون الساكنة والتنوين 

. 9 �� 9 و: في الواو والياء ، مثل::

9، ويدخل  : فاه، مثل:  خْ الْمُ ٣- ثم الميم 

.9 في هذه المرتبة حكم القلب، مثل::
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ÜÉàµdG∞dDƒŸG

¿ƒædGh ΩÓdG ‘ AGô≤dG ±ÓàNG …ó«©°ùdG …RGôdG ôØ©L øH »∏Y

ójƒéàdGh ¿É≤JE’G ‘ ójóëàdG 

 ÊGódG ó«©°S øH ¿ÉªãY hôªY ƒHCG

 »°ùdófC’G

AGô≤dG É¡Ñæàéj ¿CG Öéj »àdG Üƒ«©dG ¿É«HAÉæÑdG øH óªMCG øH ø°ù◊G

 ßØd ≥«≤–h IAGô≤dG ójƒéàd ájÉYôdG 

IhÓàdG

»°ù«≤dG ÖdÉW »HCG øH »µe óª ƒHCG

ójƒéàdG ‘ í°VƒŸG »ÑWô≤dG óª øH ÜÉgƒdG óÑY

±hô◊G êQÉ ∞°Uh ‘ ±ƒ°UôŸG QódG»∏°UƒŸG øjódG ôîa êôØdG »HCG øH óª

±hô◊G êQÉh IAGô≤dG ójƒŒ ‘ ÜÉàc »°ùdófC’G ≥«Kh øHG

 áæcÉ°ùdG ¿ƒædG ΩÉµMCG ‘ Ú∏¨à°ûŸG ágõf

øjƒæàdGh

…Qò©dG ídÉ°U øH ¿ÉªãY øH »∏Y

ójƒéàdG º∏Y ‘ ó«¡ªàdG

 øH óª ÒÿG ƒHCG øjódG ¢ùª°T

…Qõ÷G

ójƒéàdG º∏Y ‘ ójôŸG ájÉZô°üf πHÉb á«£Y

™````LGô````ªdG
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ÜÉàµdG∞dDƒŸG

 õY ˆG ÜÉàc ‘ AGóàH’Gh ∞bƒdG ìÉ°†jEG 

πLh

…QÉÑfC’G º°SÉ≤dG øH óª

ËôµdG ¿BGô≤dG IAGôb ΩÉµMCG …ô°ü◊G π«∏N óª

 ójƒŒ ≥«≤ëàd øªMôdG OÉÑY á«¨H 

¿BGô≤dG

∫ƒ¨dG IOÉë°T øH óª

í°VGƒdG ójƒéàdG πjƒ£dG óªMCG

ójƒéàdG º∏Y ÊÉKƒ¨dG ¥GRôdG óÑY øH ≈«ëj

ójƒéàdG ‘ IôcòŸG …ô°üŸG ¿É¡Ñf óª

ójƒéàdG º∏Y ‘ ó«ØŸG ¢üî∏ŸG  óÑ©e óªMCG óª

¿BGô≤dG ójƒŒ ‘ ¿ÉgÈdG …hÉëªb ¥OÉ°üdG óª

¿BGô≤dG ójƒéJ »a ¿É≤JE’Gó«Ñ©dG ídÉ°U øH ˆG óÑY .O

¿BGô≤dG ójƒéJ »a óFGôdG ø°ù« ⁄É°S óª .O

ójƒéàdG ΩÉµMCG »a í°VGƒdG í∏Øe º°UÉY óª






