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 عند القراء السبعةام اإلظهار واإلدغ

رهاا    ،رتالصااقهو ضعاااهو ضاابعا عنااد الناا  للرآمااوي القرىل  ااة  اا مع إت ا رااو   اا   عر تهااو راجتموعهااوإن جماورة  ارااررهل ائيو  ااة 
 .راإلمغو األ رو  ال تتيورز اإلظهوة 

ختآا  العآماوء ار  ،هتم هبو العآموء قدميوً ر د ثو ررضعوا ئو الرثري  ن الاواضط رالقواعادا اليتإ دع الظواهر الآغو ة  ، وإلظهوة راإلمغو 
 .كو ت مت ل إت النا  لإلظهوة را هو كو ت مت ل إت اإلمغو   اليتالقبو ل العرض ة  اي يفتعآ آهو رتفسريهو ر  يف

خباالهل ، رجاوم  يفاراررهل رألن اإلظهاوة كثاري رأل ا  ال  تاوس إت واب  ار  اره ار عآا   يفظهوة عآ  اإلمغو  أل   األصل رقد قد  اإل
 .اإلمغو   إ    توس إت وب 

 حقيقة اإلظهار
ارارهل  يفغاري غناة  إخاراس كال  ارهل  ان  رجا   ان راصااال واإلظهوة لغة الب ون راإل ااو   :البداية نتعرف على حقيقة اإلظهار فنقول يفو 

 . ن غري ورت عآ   الثوين صل اررهل األرل  ن اررهل  اياملظهر 
 إظهار النون الساكنة والتنوين

 :تعريف النون الساكنة
حناو  األمساوء يفلان " رتراون تضتاة رصاال ررقفاو رتراون  ،عان ،الرسر " حنو "  ان ،الام ،الفتح النون اخلول ة  ن ارركوي الثالث " هي

ََوارِيُّوَن ََنحُن َأنحَصاُر اّللَِ }قول  تعوت  ا صوة  ن َوَأن حَزلحَنا ِمَن الَسَماِء } راأل عول حنو " را زلن "  ن قول  تعوت (14)الصف:اآلية{ قَاَل احلح
نَ   ا ِفيَه   ا ِم   نح ُك   يِ  َ وح م َك   ِر م  )النس   اء: {  ْمح بِ   ِن ِم   نح ِعلح    ْمم َم   ا َ ُ   }راراااررهل حناااو "  ااان "  ااان قولاا  تعاااوت  (10)لقم   ان: اآلي   ة{ َم   اَء فََ ن حبَ ت ح

 .(157اآلية
ن حَيا}رترون  توواة حنو " الد  و "  ن قول  تعوت  ََياِة الدُّ َعُي َذِلَك ِمنحُك ْمح ِإََّل ِخزحٌي يف احلح تار ة ر  (85)البقرة: اآلية{ َفَما َجَزاُء َمنح يَ فح

َفكِ نَي َحََّت ََتحتِيَ ُه ُْم الحبَ يِ َنةُ َلَح َيُكِن اَلِذيَن َكَفُروا } حنو "  رن "  ن قول  تعوت رِِكنَي ُمن ح ِي الحِكَتاِب َوالحُمشح  .(1)البينة: {ِمنح َأهح
 .املصح  السرون ار عد  التشر ل يفضعدهو رعال تهو  اآليتر توق  النا  هبو عآ   س  اررهل 

اخلط رالوق  رعال ت  الاامتون ار الفتحتاون  يفةق  لفظو ررصال رتفو االومالتنو ن هو  ون ووكنة زا د  تآح  ىلخر  :تعريف التنوين
دال هراا ا  قااد  اقنااو  ااون وااوكنة ضعااد  اارهل الاا لرنهااو ال ترتاا  حنااو  مااد   االوااماهنااو  ااون وااوكنة زا ااد  تنااا  ىلخاار  ايار الرساار ن 

َل َوَم ن َجَه َر بِ ِن {  }َسَواء مِ نُك ْمقول تعوت  :لنا   تاح ذلكارضتأ ل املثولني اآلت ني  ن   ث  ، مدن لرننو ال  رتبهو َم نح َأَس َر الحَق وح
رالثو  ة  ون ووكنة رمل خيتآفو  ن   ث الناا  ضال رلاو كتبنوخباو خباط  ،ىلخرهو تنو ن اين"  وألرت  نو   " ر "    " وواء   كآميتلنأخ  ارال  

 .همو  ون ووكنة  اقويف كآ  ظهر ان  هي وذلك جآ و  وألرت ترت  " وواءن " رالثو  ة " ن" كم حالعررض ني لوض
 .ا رو  التالر   إذا اطآقنو النون السوكنة اةمان كآتو النو ني يفرقد عو آت النون السوكنة املتولد  عن التنو ن  عو آة النون السوكنة 

  :ملحوظ  ة
إلمغاو  ار اإلقاالأ ار اإلخفاوء النون السوكنة رالتنو ن إذا رقع ضعدخبو خباز  رصال  اال  خا  الناون الساوكنة ار التناو ن  رام اإلظهاوة ار ا

" ان" اااوة   إ ا   ارك للفاتح مرن الرسار "لتفااومع  يفإال  ارهل الناون  ،رلران رارك كاال  نهماو للرسار رذلاك لتفاومع التقاوء وااوكنني
لسوكنة ار التنو ن  آح  للنون ا ال يكمو  ال ظ ا او ان اررم   ، ن الرسر إت الفتح  ن الثقل اال تقول يفالتقوء ووكنني ا اوً " ملو 

 . ولة الوصل مرن الوق  يف رون  قط 
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 :لنون الساكنة والتنويناالفرق بني 
 :هيالفرق ضني النون السوكنة رالتنو ن  رون  ن مخسة ا وة تظهر ضتأ ل التعر فني السوضقني ر 

 .ضعد متو  الرآمة أييت اي ا  التنو ن  ال  رون إال زا د عن ضن ة الرآمة ،النون السوكنة  رهل اصآ   ن  ررهل ائيوء -1
 .النا   قط يفال  ظهر إال  ايالآفظ مرن اخلط  يفرالتنو ن تضت  ،النا  رالرتوضة يف ايالنون السوكنة تضتة لفظو رخاو  -2
 .الوصل  قط يفال  ظهر إال  ايالوصل مرن الوق   يفرالتنو ن تضت  ،النون السوكنة تضتة رصال ررقفو -3
 قط مرن  األمسوء يفرالتنو ن ال  رون إال  ،رارررهل  ثل ان تنحتون ثل  نهمر راأل عول  ثل  ألمسوءا يفالنون السوكنة ترون  -4

 }القاارىلن رخبااو  يف وضااعني  يفمل تقااع إال  الاايتةمساات الاا  ر  الاايتر سااتثم  اان ذلااك  ااون التوك ااد اخلف فااة  ،األ عااول ار ارااررهل
َفعاَ ِِبلنَاِصَيِة َلنَ  }ضسوة   وو   {َوِلَيُكواَن ِمَن الَصاِغرِيَن  ضسوة  العآ   إهنو  ون واوكنة  اب هة للتناو ن  ان   اث  بو او  {سح

 .لفظ ر   هو ةمسوً 
 .ىلخر الرآمة يف ايرالتنو ن ال  رون إال  تار و  ،ىلخرهو يف ايروط الرآمة ر تار ة  يف ايالنون السوكنة  ت   توواة  -5
6-  
 :لسبعةعند القراء اإظهار النون الساكنة والتنوين حك ْم 

ننااا  هبمااو راضااحني  اان  رجهمااو  اان طاارهل الآسااون  ااع  ااو  وقاا   اان   ،رجااوم ا اارهل وااتة يفالنااون السااوكنة رالتنااو ن  ظهااران ر تألقااون 
 . م  صو   خررجهمو حب ث  قرعهمو الآسون ر ن غري  صل ض نهموغارنك األعآ   ن غري غنة رضال تن

 .هوك عآمو  وز  غري خوور " اخيكآموي ه   اامآة "  ل ا رهل كل كآمة  ن  اار  ه   األ رهل الستة  معهو
ر ن  ،ر ن اروا  ، ن اوفآ  :اخلوء "  ن  الث  وةس ،الغني ،اروء ،العني ،ائوء ،" ائمز  هيلقد ةت  هلل خررس ا رهل ارآ  الستة ر 

املرتبة العآ و  هيارآ  عند ارل القصبة ائوا  ة ر ئمز  رائوء خترجون  ن اقص  وخيرس  ن كل  رتبة  ر ون   ،ةتبهو هللا  الث  رات  ،اعال 
 .ت  اإلظهوةا ن  ر 

 .املرتبة الد  و هيرالغني راخلوء خترجون  ن امىن ارآ  راقرض  إت ارل الآسون ر  ،ن روط ارآ  رهو املرتبة الووا رالعني راروء خترجون  
  يفدهو  اارهل  اان  ااررهل ارآاا  السااتة ماخاال كآمااة را ااد  ار راملاآاوأ  نااك ان تآقاا   ظاار  عآاا  كاال  ااون تصااوم ك ترااون واوكنة رضعاا

 ضدا ة الرآمة الثو  ة  يفلرآمة األرت را د  ررهل ارآ  اهنو ة  يفترون النون  ،كآمتني
ر سام  إظهاوةاً  آق او خلاررس  رر ا   ان ك ان تصدة عآ هو اررم لإلظهوة قول "رجد و" ر ن  قك ضل  ن راجبتعند ذلك تتوق  ر 

 .ارآ 
 .كآمتني  يفكآمة ار   يفامجع القراء عآ  إظهوة النون السوكنة رالتنو ن إذا جوء ضعدهو  ررهل ارآ  الستة وواء كو ت  رقد

 آرل اظهرا لرعند  ررهل ارآ   :قول الشوطىب
 .اظهرخبو عند  ررهل ارآ  عن كل :اازةيرقول اضن 
 استثناء

ان كل  اي ،ئمز إت السوكن قبآهو   تحرك السوكن حبركة ائمز  رتسقط ائمز هنوك اوتثنوء عند رةش  ع  رهل ائمز  أل    نقل  ركة ا
كو ات تآاك ارركاة  تحاة ار ضامة ار كسار    حبركتا  واواءً  ايضعاد   الا ي رهل ووكن رقع ىلخر الرآمة  تحرك ه ا اررهل ضشارل ائماز  

 :هيضشرره  رذلك  ع   هل ائمز ضعد  قل  ركت  إت السوكن قبآ 
 .هل املنقول إل    ركة ائمز ووكنوً ان  رون ارر  -1
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 .تآ هو اليتان  رون السوكن ىلخر الرآمة رائمز ارل لرآمة  -2
 .ان  رون ه ا اررهل السوكن صح حوً ران ال  رون  رهل  د -3

ركاة  إذا رققت الشرره الثال ة  إن رة وً  نقل  ركاة ائماز إت الساوكن قبآا  ر ا هل ائماز   صاري ارارهل الساوكن  اامو و إن كو ات  
  }كون ه ا السوكن تنو نوً حنو   ر صري  رسوةا إن كو ت  ركة ائمز كسر  وواءً  ،ر صري  فتو وً إن كو ت  ركة ائمز  تحة ،ئمز ضمةا

مم ُأجِ لَ   ح  } ،{َوَمتَ  اٌ  ِإَ  ِح  نيم  } ،{ُكُف  واَ َأَح  ٌد  َم  نح } ،{ِم  نح ََِبِهِه   ْمح وَ  } ،{َم  نح ََم  َن  }ا  كااون  اوانً حنااو  ،{اَنٌر َحاِميَ  ةٌ  } ،{أِلَيِ  يَ   وح
تَ إمِن  } ،{ُأوِتَ   .{َق بَ سح

 ولنعود مرة اثنية إ  إظهار النون الساكنة والتنوين 
 :)القارع ة {ةٌ َوَأَما َمنح َخَف ح َمَوا ِيُنُن فَُ مُُّن َهاِوَيٌة َوَما َأدحرَاَك َما ِهَينح اَنٌر َحاِميَ }  تعول  قرا  ن ووة  القوةعة  ىت  صل إت قول هللا تعوت

8:11). 
{جند اخلوء ارل كآمة  ؟ ررهل ارآ  ضعدهو اي" رتعول  تسوءل منهنو ة كآمة " يفه و  بحث عن  ون ووكنة إهنو  وجوم   إذن  }َخَف ح

لقد  رمت ا ت لإلظهوة عآ  النون السوكنة  ، ون ووكنة ضعدهو  رهل  ن  ررهل ارآ    رون  رمهو اإلظهوة رق  املاآوأ رهو
 .رجوم ا د  ررهل ارآ  يف

 ونعود لنبحث عن التنوين لنحك ْم لن ِبإلظهار كالنون 
إن ضعاد   ر او  آق او هاو اراوء ارل كآماة "  }اَنر{  با رت تنو ن للاام  نناا  ضا  هرا ا " انةن " رلرنناو}اَنٌر{ كآمة   يفإن التنو ن جند  

 . و  ة "
 يف" كمو  رمنو إبظهوة النون الساوكنة  اَنٌر َحاِمَيةٌ م  اإلظهوة متو و  نقول " إذن لقد رق  املاآوأ تنو ن للام ضعد   وء   رون  ر

 ااإذا اةمي ان تنااا   ، اا ة ان  صاح  الصااوي غناا  ألن ذلاك خاااأ  ااال تقاع   اا ا ،رلراان ،ر ااو عآ ااك إال ان تظهرخباو {َم نح َخَف   ح  }
(ال تعااي لآغناة الخاخاي اي ز ان  ا مي إت ظهوة  ،الناون راملا م ضادرن غناة  ،هااو ضال  قاط  قاداة تصاوم  طاريف عااو الناا  كاأن  قااول )ا ن 

 .)ا  (
 ؟رجوم  ررهل ارآ  يفاتدةع ضعد ه ا ملوذا رج  إظهوة النون رالتنو ن 

رالناون  رجهاو طارهل الآساون ر اررهل ارآا   رجهااو  ،رضاو  يفإن ضعاد  اوةس اراررهل  تا ح ئاو ان تظهار رتتاأل   : قاول عآماوء التيو اد
ني ضرل لك كون وب  اإلظهوة هو التبوعد الشد د  ،ال س  ن  قهو ان تظهر رتظهر ،ارل  يفرتآك  الصويتىلخر ااهوز  يفه    ،ارآ 

 .ارآ  الستة ا رهلرس   رس النون السوكنة ر 
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 نو  َخر من اإلظهار

رمس   اآقو لعد  تق  د   ،ند  فص رون  ع النون السوكنة  قط مرن التنو ن رهو اإلظهوة املاآ  ع ال يرهنوك  وع ىلخر  ن اإلظهوة 
 .كآمة را د  ار كآمتني  يفر رون إذا رقع ضعد النون السوكنة ال وء ار الوار  ،حبآ  ار  ف 

 :هياةضع  واضع  يفالقرىلن الررمي إال  يفكآمة را د   آم  قع   يف أ و اإلظهوة املاآ  
َعُي َذِلكَ }"الد  و "  ن قول  تعوت  -1 ن حَيا  َفَما َجَزاُء َمنح يَ فح ََياِة الدُّ  .(85)البقرة:{ ِمنحُك ْمح ِإََّل ِخزحٌي يف احلح
َياٌن َمرحُصوصٌ }" ضن ون "  ن قول  تعوت  -2  .(4)الصف: اآلية{ َكَ ََّن ْمح بُ ن ح
َواٌن َدانَِيٌة }"قنوان"  ن قول  تعوت  -3 ِي ِمنح طَلحِعَها ِقن ح  .(99)األنعام: اآلية{ َوِمَن الَنخح
َقى ِبَاءم َواِحدم }وت " صنوان "  ن قول  تع -4 َوانم ُيسح َواٌن َوَغْيحُ ِصن ح يٌي ِصن ح  (4)الرعد:{ َوَ رحٌ  َوَنَِ

 : وضعني يفالقرىلن الررمي  يفكآمتني  قد ات    يفرا و اإلظهوة املاآ  
ِكي ِْم  }قول  تعوت  يف -1 قولا   يفالوار ضعادهو  يفارل ووة   س  ولنون تنا  ووكنة هر ا "ايوني " رال تدغم  {يس َوالحُقرحَِن احلَح

 .رال  صح  النا  غنة {الحُقرحَِن وَ }تعوت 
الوار ضعادهو رال تغان رذلاك  يفارل ووة  القآم  ولنون تنا  هر ا "  ون " ووكنة رال تدغم  {... .نح َوالحَقَل ْمِ  }قول  تعوت  يف -2

 . راعو  لآررا ة عن  فص
 أمثلة على إظهار النون الساكنة والتنوين 

  

 مثال التنوين ن الساكنةمثال النو 
 وَّل يكون إَّل ن كلمتني

 حرف اإلظهار
 من كلمتني من كلمة 
 ائمز  َرُسوٌل َأِمنيٌ ، ُكُفواَ َأَحدٌ  ِمنح أَن حَباهَِها ،ِمنح َأَحدم  ين ون

نَ  َهوح َاَر ِبنِ  ،يَ ن ح  فَاَّنح
َهِمرم  ،  ُمن ح

 َهَدىَفرِيقاَ  ،َسالٌم ِهيَ  َمنح َهَدى، َمنح َهاَجرَ ، ِإنح ُهوَ 
مم َهادم ،   قَ وح

 ائوء
 

 ِمنح َعَمي يَ نحِعقُ  ،أَن حَعمح َ 
 ِمنح ِعلح ْمم 

يٌع َعِلي ْمٌ  ٌر َعِظي ْمٌ  ،َسَِ  َأجح
 َجَنةم َعالَِيةم 

 العني

 َغُفوٌر َحِلي ْمٌ  ،َعِلي ٌْم َحِكي ْمٌ  ِمنح َحِكي ْمم  ،ِمنح َحَسَنةم  َواَنحَرح  ،يَ نحِحُتونَ 
 َعزِيٌز َحِكي ْمٌ ، 

 اروء

ءم مِ  َفَسيُ نحِغُضونَ   َماَء َغَدقاَ  ،َعزِيٌز َغُفورٌ  ِمنح ِغي م  ،نح َغْيحِ َشيح
 َعُفو اَ َغُفوراَ 

 الغني

 ِمنح َخْيحم ، ِمنح َخوحفم  َوالحُمنحَخِنَقةُ 
 َمنح َخِشيَ 

َمِئذم َخاِشَعةٌ   َلِطيٌف َخِبْيٌ  ،يَ وح
ٌم َخِصُمونَ ،   قَ وح

 اخلوء

  :ملح وظ  ة
َن " كآماة "   يفالسوكنة  ن كآمة را د   ع ائمز  ال توجد كآمة ت  ة ملثول اإلظهوة لآنون  َن َعنح ُن }  ان قولا  تعاوتَويَ نحَ وح َه وح َوُه  ْمح يَ ن ح

َن َعنحنُ  : اإلسراء){ َفَسيُ نحِغُضوَن ِإَليحَك ُرُؤوَسُه ْمح  }"  ن قول  تعوت َفَسيُ نحِغُضوَن كآمة "   يف. ر ع الغني (26)األنعام: اآلية{ َويَ نحَ وح
ُقوَذةُ } "  ن قول  تعوتَوالحُمنحَخِنَقةُ كآمة "   يفخلوء ر ع ا .(51اآلية لرل  نهو  تين رآهمو ال  (3)املاهدة: اآلية{ َوالحُمنحَخِنَقةُ َوالحَموح
 .القرىلن يف
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 إظهار النون الساكنةحك ْم تطبيق على 

.  
 احلك           ْم املث  ال 

 َوَمنح َأظحَل ْمُ 
َاُر   ََّنح  األح

 ِمنح ِعلح ْمم 
 ي ْمِمنح َحكِ  
 ِمنح ِغي م  
 ِمنح َخْيحم  

  ن  ررهل اإلظهوة  هيألن النون السوكنة رقع ضعدهو ائمز  ر   آقيإظهوة 
  ن  ررهل اإلظهوة هيألن النون السوكنة رقع ضعدهو ائوء ر   آقيإظهوة 
  ن  ررهل اإلظهوة هيألن النون السوكنة رقع ضعدهو العني ر   آقيإظهوة 
  ن  ررهل اإلظهوة هيرقع ضعدهو اروء ر ألن النون السوكنة   آقيإظهوة 
  ن  ررهل اإلظهوة هيألن النون السوكنة رقع ضعدهو الغني ر   آقيإظهوة 
  ن  ررهل اإلظهوة هيألن النون السوكنة رقع ضعدهو اخلوء ر   آقيإظهوة 

 إظهار التنوينحك ْم تطبيق على 
 احلك           ْم املث  ال 
 ُكيٌّ ََمنَ 
 ُجُرفم َهار

يٌع عَ   ِلي ْمٌ َسَِ
 اَنٌر َحاِمَيةٌ 

ُهُ    ِإَلنم َغْيح
 َعِلي ٌْم َخِبْيٌ  

  ن  ررهل اإلظهوة  هيألن التنو ن رقع ضعد  ائمز  ر   آقيإظهوة 
  ن  ررهل اإلظهوة هيألن التنو ن رقع ضعد  ائوء ر   آقيإظهوة 
  ن  ررهل اإلظهوة هيألن التنو ن رقع ضعد  العني ر   آقيإظهوة 
  ن  ررهل اإلظهوة هيرقع ضعد  اروء ر ألن التنو ن   آقيإظهوة 
  ن  ررهل اإلظهوة هيألن التنو ن رقع ضعد  الغني ر   آقيإظهوة 
  ن  ررهل اإلظهوة هيألن التنو ن رقع ضعد  اخلوء ر   آقيإظهوة 



 

 (7) 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 
 حقيقة اإلدغام

 .راإلمغو  لغة إمخول الشيء يف الشيء  قول امغمت الآيو  يف  م الداضة اي امخآت     
   -:رقول الشوع

    رأ ئو  اراً  ن الوجد اضآعي  رامغمت يف قآيب  ن ار   عبة 
 .راصاال و النا  لرر ني  ر و كولثوين  شدما رل ا قول اإل و  اضن اازةي هو خآط ارر ني رتص ريخبو  ر و را دا  شدما

 عند القراء السبعة  إدغام النون الساكنة والتنوينحك ْم 
 يفرالر ل اإلوراع  ،كآمة " ر آون"  يف ررهل كمو ان اإلظهوة ل  ا او وتة  ررهل ر ررهل اإلمغو  جمموعة إن اإلمغو  ل  ا اًو وتة 

 .النون " ،الوار ،الال  ،امل م ،الراء ،" ال وء هيره   ارررهل  املشي
 ؟ر و ائدهل  نهو ؟رالسو ع لآقوةئصوة  تتمثل  ايرعآ   ؟رلرن ك   تتم عمآ ة اإلمغو  ه  

حب اث تراون خف فاة عناد الناا  هباو تتآقوهاو  ،دهل  ان تآاك القواعاد املنظماة هاو رق ا  ا سايو  اراررهل ضعااهو  اع ضعااال  ك ان ائ
 .اآلذان للرضو رالقبول رتنسوأ إت القآوأ مرن اوتئ ان

 .د را  ةآسون اةتفوعال  د رهل  تحرك حب ث  صريان  ر وً را داً  شدما  رتفع عن يفإن اإلمغو  هو إمخول  رهل ووكن 
ارق بااة  يف اداً  شاادماً كماو  فعال إذا كاون  عناو كتاوأ ر ق باة  نادخل الرتاوأ االناا  لرار ني الساوكن راملتحارك  ر اوً ر  :رضعباوة  اخارع

 .ال  ظهر كير شدهو ضرله  ول مرن ا فتو هو عن   
ر سام  إمغو او انقصاوً  ،ة ام اع القاراء السابعةهنوك اةضعة ا رهل إذا جوءي ضعد التنو ن ار النون السوكنة  رون اإلمغو    هو إمغو و ضغنا

مماو  عال اإلمغااو  انقصاوً رلا س كااو الً  ،ر عام هاا ا ان ئماو ا اراً  ااوزال  وجاوماً يف الراال  رهاو الغنااة ،ألن الغناة  ان لوا ا  النااون رالتناو ن
 .ل هوأ اررهل رهو النون ار التنو ن  ع ضقوء الصفة رهي الغنة

 .الوار "  معهو كآمة "  نمو " رهي  عآو ة لآيم ع ،امل م ،النون ،ال وءره   األ رهل األةضعة هي " 
َمنح رعال ة اإلمغو  ضغنة  ع النون السوكنة يف املصح  هو تعر ة اررهل املدغم  ن عال ة السرون  ع عد  تشد د التويل ل  حنو " 

 إهنمو  تتوضعون إ داخبو ضعد األخرع رل ست  ركبة  رجرًا هر ا اًاٍا   " ر ع التنو ن تتوضع  ركوي التنو ن ة عًو ر صبوً ِمنح َوالم "  ،"يَ ُقوُل 
َمِئذم }"  وقهو  ع عد  التشد د حنو  ف حُعوََّل  }ار رضع  د  عآ   ريف امل م رالنون هر ا  {رَِحي ٌْم َوُدوٌد  } ،{ُوُجوٌه يَ وح ََ   }،{َوعحدَا َم

د   َ ُّنُِّ  .{ُكال 
غاو    هماو إمغو او ضغاري عناة ر سام  إمغو او كاو ال اي كو ال التشاد د لعاد  رجاوم الغناة الايت رهنوك  ر ني  ن  ررهل  ر آاون  راون اإلم

ررج    هل الغنة  اع الاال   ،الغنة تشري إت النون ار التنو ن   ث ال جتد ا راً لآنون ار التنو ن ل هوهبمو رذهوأ الصفة  عهو ا اوً رهي
 .رالراء هو املبولغة يف التخف  

 }لا  حناو  التاويلغري غنة يف املصح   ع النون السوكنة هو تعر ة ارارهل املادغم  ان عال اة السارون  اع تشاد د ارارهل رعال ة اإلمغو  ض
عان اآلخار  ال   تأخر  ع  ركوي التنو ن ة عو ر صبو رجراً اي جميء إ داخبو اًاٍا  ر ع التنو ن تتوضع ارركتني هر ا  {ِمنح َرّبِ ِ ْمح } ،{ِمنح َلُدنح 

 ." ر    راعو  ذلك ا نوء القراء ِعَباداَ َلَنا ،ََثََرةم ِر حقاَ لآتنو ن حنو "  التويل ع تشد د اررهل  ةاكبة  وقهو
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 :بغنةاملصحف لنتعرف على اإلدغام  يفوتعال نتابع ذلك 

َلُن ِمنح ُسالَلةم ِمنح َماءم َمِهنيم }إن اآل ة الثو نة  ن ووة  السيد  تقول   ." جندهو  نو ة للرسر ُسالَلةم  ند كآمة "ر توق  ع {ُُثَ َجَعَي َنسح
{ كآماة   يفرضعدهو  رهل  ن  اررهل  ر آاون رهاو املا م   يف. إمغاو  التناو ن رهاو الناون الساوكنة  اقاوً .  يا    نئا  اإلمغاو }ُس الَلةم ِم نح

ن "  تساقط م   اللت  " و ا :  ان "  قاول" وااللن :الناا  ا ااوً  بادال  ان ان  ناا  قاو آني يفضعادهو رجعآهماو  ر اوً را اداً  شادماً  الايتامل م 
 ."ُسالَلةم ِمنح  النون  ن النا  عند اإلمغو  رإن كو ت ترت  هر ا "

 .كتوضة الرآموي  يفرل لك  رت  اررهل ضعد اإلمغو   س  مسوع  مرن  ظر إت القوعد  اإل ال  ة 
 ." من ماءضعد ذلك رجوم النون السوكنة  ع امل م "  رأييت

ر ناا  هباو  ،إمخوئاو   هاو اياملا م  يفان  اتم إمغاو  الناون    نبغيمغو   ون ووكنة ضعدهو   م ا د  ررهل "  ر آون " لقد رق   ره اإل
 .التنو ن يف ر وً را داً  شدماً كمو  عآنو 

 .ر عرع امل م  ن وروهنو}ِمنح َماءم{  :وء " رلرنهو ترت  هر ا" مم    : ننا  لإلمغو  هر ا
  :هنو ة اآل ة يفمغو  ر عنو  وضع تلث لإل

 } امل م ضعد  راصابحو  ر اوً را اداً  شادماً  ناا  هرا ا "  يفتنو ن للرسر  ضعد    م امخل التنو ن رهو  ون ووكنة "  و ن " }َماءم َمِهنيم
 ." ماء مهنيرإن كون  رت  هر ا "  .هني "م   و   

كآمة را د   رآمو كو ت الناون  ثال التناو ن   يفلك إذا مل ترن  عهو  ررهل "  ر آون " رذ يفان  تم إمغو  النون السوكنة   نبغيرهر ا 
 .ضعدهو  إن اإلمغو   رم راج  ام ع القراء السبعة اليتضدا ة الرآموي  يفهنو ة الرآمة ر ررهل "  ر آون "  يف

 استثناء 
 ء السبعة  ثل:كآمة را د   إ      اإلظهوة ام ع القرا  يفإذا رقعت النون السوكنة قبل  ررهل اإلمغو  

َقى ِبَاءم َواِحدم }" صنوان "  ن قول  تعوت  -1 َوانم ُيسح َواٌن َوَغْيحُ ِصن ح يٌي ِصن ح  (4)الرعد: اآلية{ َوَ رحٌ  َوَنَِ
َياٌن َمرحُصوصٌ }" ضن ون "  ن قول  تعوت  -2  .(4)الصف: اآلية{ َكَ ََّن ْمح بُ ن ح
َعيُ }" الد  و "  ن قول  تعوت  -3 ن حَيا  َفَما َجَزاُء َمنح يَ فح ََياِة الدُّ  (85)البقرة:{ َذِلَك ِمنحُك ْمح ِإََّل ِخزحٌي يف احلح
َواٌن َدانَِيٌة }" قنوان "  ن قول  تعوت  -4 ِي ِمنح طَلحِعَها ِقن ح  .(99)األنعام: اآلية{ َوِمَن الَنخح
 .إ داخبو يفر ع ه ا مل تدغم  لستة رهو " ال وء ار الوار "اه   األ ثآة  وانً ووكنة ضعدهو  رهل  ن  ررهل اإلمغو   يف تيد 

 التبووا رقاد اظهار ها ا الناوع  و ظاة عآا  رضاو  املعام رعاد   ، قول عآموء التيو د إ      إظهوةهو ضسب  اهنو ضرآماة رلا س كآمتاني
ال "  فوايً "  قط ل س "  آق وً " ر  ةوظهإ"  هو   فوي" ار "   آقيغري  ق د ضرآمة "  اير سم  إظهوةا  اآقوً  ،مبعم ىلخر لو امغم

 .رئ ا  قول إ   " إظهوة  اآ  "
 :اازةيقول اضن 
  و ة ا بو  املاوع  ا قال   رعندهو لآرل اظهراً ضرآمة   
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 -:اتتنبي  ه

لوار ا يفالوار رال وء إمغو و ضغنة عدا خآ  عن محز   إ   امغم النون السوكنة رالتنو ن  يفامغم مج ع القراء النون السوكنة ار التنو ن  -1
هاا  ن اراار ني رخبااو اإلمغااو  ضغنااة راإلمغااو  ضغااري غناا  رالوجهاااون  يفلاااوجهني اعاان الرسااو    رلآاادرةي ،رال ااوء إمغو ااو ضااال غنااة كااو ال

 .صح حون
 :قول الشوطىب
 الال  رالراء ل يمال  يفضال غنة   ركآهم التنو ن رالنون امغموا   
 و خآ  تال الوار رال وء مرهن يفر   ركل ض نموا امغموا  ع غنة   

ضان  اار الاراء " لرال  ان قاولون ر  ،و " الاال كل  ن النون السوكنة رالتنو ن إذا رقاع ضعادخب  يفقد رةم عن عآموء القراءاي اإلمغو  ضغنة  -2
 ،{نَي ُهدَى لِلحُمَتقِ  }الال   ق د لملنفصل ةمسو حنو  يفرالوجهون صح حون إال ان اإلمغو  ضغنة  ،ن عو ر ر فصاضكثري راضو عمرر ر 

ِعداَ " ا و املتصل ةمسو حنو   .لآروم إتبوع ال غنة     ام ع القراء " َأَلنح ََنحَعَي َلُك ْمح َموح
 -:الغنة اماءك ف ة 

قاال عناد إمغاو  الناون السااوكنة يف  اررهل )  نماو( اي ) يف  ولاة اإلمغااو  ضغناة(  و ا   اتم إعاادا  املخارس الآساوين لآناون رهااو املخارس الشاد د ر نت
 .إت  رس املدغم      ع جراين الغنة  ن اخل شو   و عدا  رهل النون   ثبت املخرس الآسوين ئو خرسامل

رل  بادل املادغم ) الناون الساوكنة(  ر اوً  ان جانس املادغم   ا ) ال اوء( ر ادغم األ {موح ن يَ  ِم } عند إمغو نو النون السوكنة يف ال وء يف حناو : ثول ذلك
 دا   ر وً غري كو ل التشد د  اع اواتمراة الغناة يف ارارهل املادغم )الناون الساوكنة( لا لك  سام  إمغو اوً انقصاوً را يف الثوين حب ث  صريان  ر و

 .ال عدا  جسم النون راإلضقوء عآ  صفتهو ره  الغنة
 :أسب اب اإلدغ  ام

 يفار  قاول هاو ان  تحاد ارر ااون  ،  ولتمو ال هاو ان  تفا  ارر اون  رجاو رصاف ،التمو ال رالتياو س رالتقاوةأ :هاياوابوأ اإلمغاو   ال اة 
 .الروم را د  يفالنون  إن امسهمو را د رذا مو  يفالنون  كإمغو رالروم   االوم

رالتقوةأ هاو ان  تقاوةل  رجاو ار  ،امل م يفكإمغو  النون   ،رالتيو س هو ان  تف  ارر ون  رجو رخيتآفو صفة ار خيتآفو  رجو ر تفقو صفة
 .ال وء ،الوار ،الال  ،كل  ن الوار  يفكإمغو  النون   ،عوصفة ار  رجو رصفة  

 :استثناء من اإلدغام
  :هير   اإلظهوة   هو ره   املواضع    ال ة  واضع ال    اإلمغو    هو  ع رق   ررط يفهنوك اوتثنوء  ن اإلمغو  

ِكي ْمِ }قول  تعوت  يفضسوة   س  :املوضع األرل  .{َوالحُقرحَِن احلَح
 .{نح َوالحَقَل ِْم }قول  تعوت  يفضسوة  القآم  :ثوينالاملوضع 

 {طس ْم}قول  تعوت  يفأبرل ووة  الشعراء رالقصص  :املوضع الثولث
املصح  اخ ا للروم هر ا "  سني رالقرىلن  يفقرا  فص رمحز  راضن كثري  رقولون ررةش لإلظهوة املاآ    ث ان النون غري  ثبت    قد

ن  وَ ِس يَ   م " رقرا الباوقون ر عهام رةش ا ااوً لإلمغاو  اخا ا للآفاظ   اث اهناو  ثبتا  لفظاو هرا ا "  وونيط ، ون رالقآم ،ارر م " الق َر
  ." ي ْمطاسيم ِ ""  والقل ْم نو  "  ،" احلكي ْم
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  أمثلة على إدغام النون الساكنة والتنوين

   اإلدغامنو  النطق الصحيح مثال التنوين النطق الصحيح مثال النون الساكنة حرف اإلدغام

 ال وء 
 ال وء

 َمنح يَ ُقول
 َمنح يَ عحَميح  

 قول    
 عمل    

ُدرُ  َمِئذم َيصح  يَ وح
 بَ رحٌق ََيحَعُلونَ 

 صدة و ئ     
 يعآونضرق   

 إمغو  ضغنة
 إمغو  ضغنة 

 النون
 النون

 ِمنح َنِذيرم 
 ِمنح نِعحَمةم 

  َ  ذ ر ن 
 عمة ن   

َمِئذم اَنِعَمةٌ   يَ وح
  رِ حقاَ ََنحنُ 

 عمة و ئ  ان  
 حن زقن  ة  

 ضغنةإمغو  
 إمغو  ضغنة

 امل م 
 امل م

 ِمنح َماءم 
 ِمنح َمالم 

 وءمم  
 ولمم   

َتِقيماَ   ِصَراطاَ ُمسح
 َعَذاٌب ُمِهنيٌ 

 ستق موً صرطم  
 هنيع امب  

 إمغو  ضغنة
 إمغو  ضغنة

 الوار 
 الوار

 ِمنح َوِل م 
 ِمنح َواقم 

 ت و  
 اقو     

 رَِحي ٌْم َوُدودٌ 
 َوَمغحِفَرةٌ  َمعحُروفٌ 

 ومرمة  م  
  غفر  عرر و  

 إمغو  ضغنة
 إمغو  ضغنة

 الال 
 الال 

َتنِ   لَِئنح َلَح يَ ن ح
 َوَلِكنح َّل 

 م تنت آ  لئ  
 رال  رل  

 ُهدَى ِللحُمَتِقنيَ 
 َفَسالٌم َلكَ 

 آمتقنيهدل   
 ك سال آ  

 إمغو  ضغري ضغنة
 إمغو  ضغري ضغنة

 الراء
 الراء

 ِمنح َرّبِ ِ ْمح 
َيحيَوِمنح رِ   َِبِط اْلح

 هبم  ر  
 له اخل ل ر      

 َرُؤوٌف َرِحي ْمٌ 
 ََثََرةم رِ حقاَ  

   مةءر ر  
 زقومثر ة   

 إمغو  ضغري ضغنة
 إمغو  ضغري ضغنة

 إدغام النون الساكنة والتنوين حك ْم  تطبيق على
 احلك           ْم املث  ال
 َمنح يَ عحَميح 

 ِحطَةٌ نَ غحِفرح َلُك ْمح 
 ِمنح َمالم 

  َماَمَثالَ 
 ِمنح َواقم 
 َورَعحٌد َوبَ رحقٌ 

 ِمنح َرّبِ ِ ْم
 ََثََرةم رِ حقاَ  

 َماَّلَ لَُبداَ 
 فَِإنح َلَح 

 إمغو  ضغنة أل   رقع ضعد النون السوكنة  رهل البوء رهو  ن  ررهل اإلمغو  ضغنة 
 إمغو  ضغنة أل   رقع ضعد التنو ن  رهل النون رهو  ن  ررهل اإلمغو  ضغنة 

 ضعد النون السوكنة  رهل امل م رهو  ن  ررهل اإلمغو  ضغنة  إمغو  ضغنة أل   رقع
 إمغو  ضغنة أل   رقع ضعد التنو ن  رهل امل م رهو  ن  ررهل اإلمغو  ضغنة 

 إمغو  ضغنة أل   رقع ضعد النون السوكنة  رهل الوار رهو  ن  ررهل اإلمغو  ضغنة 
 و  ضغنة إمغو  ضغنة أل   رقع ضعد التنو ن  رهل الوار رهو  ن  ررهل اإلمغ

 إمغو  ضغري غنة أل   رقع ضعد النون السوكنة  رهل الراء رهو  ن  ررهل اإلمغو  ضغري غنة 
 إمغو  ضغري غنة أل   رقع ضعد التنو ن  رهل الراء رهو  ن  ررهل اإلمغو  ضغري غنة
 إمغو  ضغري غنة أل   رقع ضعد التنو ن  رهل الال  رهو  ن  ررهل اإلمغو  ضغري غنة

 أل   رقع ضعد النون السوكنة  رهل الال  رهو  ن  ررهل اإلمغو  ضغري غنةإمغو  ضغري غنة 
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 عند القراء السبعة إظه ار املي  ْم الساكن ةحك ْم 

 .ارركة رقد جعل هللا الآ ل ورنو   ث  سرن النوس      نو ون ار  توقفون عن ارركة رالعمل ا عدا هو  :السرون
 ااوً ر راون  وقهاو وارون هرا ا ارامل م  ني تسرن ختآوا  ن ارركاة  ،وق   تحة رال ضمة رال كسر  ال جتد   ،راررهل السوكن خيآو  ن ارركة

 .املصح  يفعال تهو  هي" ره    "    
هاو هاو رال اوء الساوكنة املرساوة  او قبآاأللا  الساوكنة املفتاو   او قبآ هايالقرىلن الررمي قبل مج اع  اررهل ائياوء إال  اررهل املاد الثال اة ر  يفرتقع 

 .ووكنون  آتقيالسوكنني إذ ان ه   ارررهل ووكنة رامل م ووكنة ك لك رال  التقوءوار السوكنة املامو   و قبآهو رذلك خش ة رال
ُ  لِ َربِ  الحَع اَلِمنيَ }الفعال حناو " اواآمت "  ان قولا  تعاوت  يفع قاهنو ت ايرامل م السوكنة وروهنو  اآ   ار  (131)البق رة: اآلي ة{ قَ اَل َأسح َلمح

َمحثَاُل َنضحِرُّبَا ِللنَ ا ِ }حنو " األ ثول "  ن قول  تعوت  االوم يف َأمح }ارارهل حناو "ا "  ان قولا  تعاوت  يفار  (43)العنكب وت: اآلي ة{ َوتِلحَك األح
ُرُس ونَ  ِِ َمرَ }رتقاع  تووااة حناو " متام "  ان قولا  تعاوت  (37)القل  ْم: {َلُك  ْمح ِكتَ اٌب ِفي ِن َتدح َرح ِِ يف األح ار  (37: اآلي  ةاإلس راء){ ح اَ َوَّل ََتح 

 يفرقاد تقاع ا ااو  (201)ألع راف: اآلي ة{ ِإَن الَ ِذيَن اتَ َق وحا ِإَذا َمَس ُه ْمح طَ اِهٌف ِم َن الَش يحطَاِن تَ ذََكُروا} تار ة حنو "  ساهم "  ان قولا  تعاوت 
ُت ْم}  م اامع حنو " كنتم "  ن قول  تعوت   الوق . ة"  ول" َمرحَ َ  ،"" ِإب حَراِهي َْم ار   م املفرم حنو  (4حلديد: اآلية)ا{ َوُهَو َمَعُك ْمح أَيحَن َما ُكن ح

املاا م رال ااوء اظهااري إظهااوةا راضااحوً رجآ ااو عنااد  يف اارهل  اان  ااررهل ائيااوء السااتة رالعشاار ن اآلت ااة عاادا  اار  اي ااإذا رقعاات املاا م السااوكنة قباال 
 .الوصل رعند الوق  رذلك عند مج ع القراء السبعة

 :هياإلظهوة إظهوة  فواي خلررس امل م  ن الشفتني ره   ارررهل ر سم  ه ا 
 ،الفااوء ،الغااني ،العااني ،الظااوء ،الاااوء ،الاااوم ،الصااوم ،الشااني ،السااني ،الاازاي ،الااراء ،الاا ال ،الاادال ،اخلااوء ،ارااوء ،اااا م ،الثااوء ،التااوء ،" األلاا 
 ال وء  ،الوار ،ائوء ،النون ،الال  ،الروهل ،القوهل

 .كآمتني  يفكآمة ر   يفقع ضعد امل م السوكنة  ولة اإلظهوة ره   ارررهل ت
  :ملحوظة
 .القوهل " ،الفوء ،الغني ،الظوء ،الصوم ،ال ال ،اخلوء ،" اا م هيكآمة را د  قبل مثو  ة ا رهل  ن ا رهل ائيوء   يفامل م ال تقع 

َنَ  ِة ُه   ْمح ِفيَه  ا } ار الفااوء حنااو قولاا  تعااوتر اا  عآاا  قااوةئ القاارىلن ان  اا ة  اان إخفااوء املاا م السااوكنة إذا رقااع ضعاادهو الااوار  ُأولَئِ  َك َأصح  َحاُب اجلح
املخارس  يفرذلاك ألن املا م رالاوار  تحادان  (62)البق رة: اآلي ة{ َوَّل َخ وحٌف َعلَ يحِه ْمح َوَّل ُه  ْمح َزحَزنُ ونَ } رقولا  تعاوت (82)البقرة:اآلي ة{ َخاِلُدونَ 

كماو ان املا م تشاخك   .تراون قر باة املخارس  ان املا م رللتاويلالسافآ   اع اطاراهل الثناواي العآ او    خرجون  ن الشافتني رالفاوء ختارس  ان ضاان الشافة
"  :الصاااافوي اآلت ااااة يفراملاااا م تشاااخك  ااااع الفااااوء  راإلذالق " –راال فتااااو   –االوااااتفول  –التوواااا ط  –" ااهااار  :الصاااافوي اآلت ااااة يف اااع الااااوار 
املا م   هماو رها ا  تاآا   فايلإلظهوة راملبولغة      اىت ال ختت االعتنوءلإلخفوء ل لك  تعني ره   كآهو ا وة  ر حة  .ال فتو  "ار  –االوتفول 

 . قظة عند القراء  القوةئ ن 
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  الشفويأمثلة املي ْم الساكنة حالة اإلظهار 

 أمثلة اإلظهار الشفوي من كلمتني أمثلة اإلظهار الشفوي من كلمة حروف اإلظهار الشفوي م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

 ائمز 
 التوء
 الثوء
 اا م
 اروء
 اخلوء
 الدال
 ال ال
 الراء
 الزاي
 السني
 الشني
 الصوم
 الاوم
 الاوء
 الظوء
 العني
 الغني
 الفوء
 القوهل
 الروهل
 الال 
 النون
 ائوء
 الوار
 ال وء

آُن   الَظمح
 َأمحتاَ  

 َأمحثَاُلُك ْمح 
-- 
  ََيحَحقُ 
-- 

 َوَأمحَددحاَنُه ْمح 
- 
 ِإمحراَ 
 َرمحزاَ 

 َتُحُسوَن  
 َأمحَشا م  

-- 
 َوامحُضوا  

 َوَأمحَطرحاَن 
-- 

َعاَءُه ْمح   َأمح
-- 
-- 
-- 

ُكُث   فَ َيمح
 َوَأمحَلى
 َُيحَن 

 َأمحِهلحُه ْمح 
 َأمحَواٌت 
 َعمىَ 

 َعَليحُك ْمح َأن حُفَسُك ْمح 
 َأَلَح تَ رَ 

 َمرحِجُعُك ْمح ُُثَ 
 َسداَ َجَعلحَناُه ْمح جَ 

ُت ْمح   َأمح َحِسب ح
 َأمح ُخِلُقوا

 َعَليحِه ْمح َداهَِرُة 
َنا ِّبِ ْمح ُذر ِيَ تَ ُه ْمح  َقح  َأحلح
 َجاءَُك ْمح َرُسولٌ 
 َأمح  َاَغ 

َقُك ْمح َسبحعَ   فَ وح
 َ  ْمح َشَراٌب 
 َوُه ْمح َصاِغُرونَ 
 ََِبَءُه ْمح َضالِ نيَ 
 َمَسُه ْمح طَاِهف
 َوُه ْمح ظَاِلُمونَ 
 غحوِ َواَلِذيَن ُه ْمح َعِن اللَ 

 فَِإََّن ْمح َغْيحُ 
َرِح   َذرََأُك ْمح يف األح
قَ ُه ْمح قَاِهُرونَ   فَ وح
 َما َلُك ْمح َكيحفَ 
 َأمح َلُك ْمح 
 َأمح ََنحَعيُ 
مٌ    َأمح ُه ْمح قَ وح
 ِحَساُّب ْمح َوُه ْمح 
 َوُه ْمح يَ َتَخافَ ُتونَ 
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  :كلمة  يفالساكنة  املي ْمتطبيق على إظهار 

 احلك         ْم  :املثال قال تعا 
ُ  َم       َع ُس       َليحَماَن ّلِلَِ َربِ  الحَع       اَلِمنيَ  } { َوَأسح       َلمح

 (44)النمي:اآلية
ثَ    اُل َنضح    ِرُّبَا ِللنَ    ا ِ } َمح )العنكب    وت: { َوتِلح    َك األح

 (43اآلية
)الرع      د: م      ن { ََيحُح     وا اّلَلُ َم      ا َيَش      اُء َويُ ثحبِ      ُ }

 (39اآلية
ُد ّلِلَِ َربِ  الحَعاَلِمنيَ } َمح  ( 2)الفاحتة: {احلح
)األح   زاب: م    ن { وََك   اَن َأمح   ُر اّللَِ قَ   َدراَ َمقح   ُدوراَ }

 (38اآلية
 {َأََّل ُتَكلِ             َْم النَ           اَ  َمالمَ           َة َأَ مم ِإََّل رَمح            زاَ }

 (41)َل عمران: من اآلية
{ َوِإنح ََيحَسسح  َك اّلَلُ ِبُض  ر م فَ  ال َكاِش  َف لَ  ُن ِإََّل ُه  وَ }

 (17)األنعام: اآلية
ِِ يف األحَ } ِِ َمَرح              اَ َوَّل َتَح                : اإلس              راء){ رح

 (37اآلية
َمُرونَ }  (65)احلجر:{ َوامحُضوا َحيحُث تُ ؤح
 {َوَأمحطَ    رحاَن َعلَ    يحِه ْمح َمطَ    راَ َفَس    اَء َمطَ    ُر الحُمنح    َذرِينَ }

 (58)النمي:
َع َوَم ا َك انُوا يُ بحِص ُرونَ } { َما َكانُوا َيسح َتِطيُعوَن الَس مح

 (20)هود: اآلية
{ وَن الَس   يِ َئاِت َ ُ    ْمح َع   َذاٌب َش   ِديدٌ َوالَ   ِذيَن ََيحُك   رُ }

 (10)فاطر:اآلية
ُخلُ   وا َمَس   اِكَنُك ْمح } { َقالَ    ح ُّنَحلَ   ٌة َ  أَي َُّه   ا الَنمح   ُي ادح

 (18)النمي: اآلية
: اإلس  راء){ وَُك  َي ِإنحَس  انم أَلحَزمحنَ  اُه طَ  اِهَرُه يف ُعُنِق  نِ }

 (13اآلية
: اإلس راء){ اِن َص ِغْياَ َوُقيح َربِ  ارحََححُهَما َكَما رَبَ يَ }

 (24اآلية
 (103)التوبة: { ُخذح ِمنح َأمحَوا ِِ ْمح َصَدَقةَ }
)النم ي: { َوَما أَنح َ  ِّبَ اِدي الحُعمح ِي َع نح َض اللَِتِه ْمح }

 (81اآلية

  ن  ررهل اإلظهوة  هيلوقوع التوء ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
 

  ن  ررهل اإلظهوة هير لوقوع الثوء ضعد امل م السوكنة   فويإظهوة 
 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع اروء ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع الدال ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع الراء ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
 

 ررهل اإلظهوة ن   هيضعد امل م السوكنة ر  الزايلوقوع   فويإظهوة 
 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع السني ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع الشني ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع الاوم ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
 وةإظهوة  فوي لوقوع الاوء ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظه

 
 إظهوة  فوي لوقوع العني ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة

 
 إظهوة  فوي لوقوع الروهل ضعد امل م السوكنة رخبو  ن  ررهل اإلظهوة

 
 إظهوة  فوي لوقوع الال  ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة

 
 إظهوة  فوي لوقوع النون ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة

 
 وة  فوي لوقوع ائوء ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوةإظه
 

  ر  ن اإلخفوء  إظهوة  فوي لوقوع الوار ضعدهو  ع التح
 إظهوة  فوي لوقوع ال وء ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة
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 كلمتني  يفإظهار املي ْم الساكنة حك ْم تطبيق على 

 احلك         ْم قال تعا    املثال
يَ   اُك ْمح كَ } ُف   ُروَن ِِبّللَِ وَُكن ح   ُت ْمح َأمح   َوااتَ فََ حح )البق   رة: { يح   َف َتكح

 (28اآلية
َعَلَه            ا َلُك             ْمح تَ            ذحِكَرَة َوَتِعيَ َه            ا أُُذٌن َواِعيَ            ةٌ }   {لَِنجح

 ( 12)احلاقة:
َقٌ } : اإلنس    ان){ َع   الِيَ ُه ْمح مِيَ    اُب ُس   نحُد م ُخضح    ٌر َوِإسح   َتبح

 (21اآلية
 ( 34)القل ْم: {نحَد َرّبِ ِ ْمح َجَناِت الَنِعي ْمِ ِإَن لِلحُمَتِقنَي عِ }
  {َويف َأمح                  َواِ ِ ْمح َح                  قٌّ لِلَس                  اِهِي َوالحَمحح                  ُرومِ }
 ( 19:الذار ت)

ءم َّل ِإلَ     َن ِإََّل ُه     َو{  }َذِلُك     ُْم اّلَلُ رَبُُّك      ْمح َخ     اِلُق ُك    يِ  َش     يح
 (62)غافر: اآلية

 ( 6}َلُك ْمح ِديُنُك ْمح َوِلَ ِديِن{ )الكافرون:
 (10دح أَن حَزَل اّلَلُ ِإلَيحُك ْمح ِذكحرَا{ )الطالق: اآلية}قَ 

}ِإاَن َأرحَس    لحَنا ِإلَ    يحُك ْمح َرُس    وَّلَ َش    اِهداَ َعلَ    يحُك ْمح{ )املزم     ي: 
 (15اآلية

ُه ْمح  َهح  َرَة  نَ يح  َك ِإَ  َم  ا َمتَ عحنَ  ا بِ  ِن َأ حَواج  اَ ِم  ن ح }َوَّل ََتُ  َدَن َعي ح
ن حَيا { )ط ن: اآلية ََياِة الدُّ  (131احلح

َمُك ْمح ُسَبااَت{ )النب :  ( 9}َوَجَعلحَنا نَ وح
َفُعُه ْمح َشَفاَعُة الَشاِفِعنَي{ )املدمر:  ( 48}َفَما تَ ن ح

قَ ُه ْمح َصافَاتم َويَ قحِبضح َن{ )املل ك:  }َأَوَلَح يَ َروحا ِإَ  الَطْيحِ فَ وح
 ( 19اآلية

 }قُ             يح ِإِن ِ َّل َأمحِل             ُك َلُك              ْمح َض             ر اَ َوَّل َرَش             دَا{ 
 ( 21)اجل ن:

اَ َأَِببِيَي{ )الفيي:  (3}َوَأرحَسَي َعَليحِه ْمح َطْيح

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع ائمز  ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع التوء ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع الثوء ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
 

  ن  ررهل اإلظهوة هيقوع اا م ضعد امل م السوكنة ر لو   فويإظهوة 
 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع اروء ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
 

 إظهوة  فوي لوقوع اخلوء ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة
 

 

 إظهوة  فوي لوقوع الدال ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة

 ل ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوةإظهوة  فوي لوقوع ال ا

 إظهوة  فوي لوقوع الراء ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة
 

 إظهوة  فوي لوقوع الزاي ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة
 

 إظهوة  فوي لوقوع السني ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة

 م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوةإظهوة  فوي لوقوع الشني ضعد امل 
 إظهوة  فوي لوقوع الصوم ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة

 

 إظهوة  فوي لوقوع الاوم ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة
 

 إظهوة  فوي لوقوع الاوء ضعد امل م السوكنة رهي  ن  ررهل اإلظهوة
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 احلك         ْم قال تعا    املث  ال
 (14: اآليةاإلنسان){ َدانَِيَة َعَليحِه ْمح ِظالُ َاوَ }
َفاُ َ       ا}  {َأفَ      ال يَ تَ       َدبَ ُروَن الحُق       رحََن َأمح َعلَ      ى قُ لُ       وبم َأق ح

 ( 24)حممد:
ُ َم حُمونم }  ( 28)املعار : {ِإَن َعَذاَب َرّبِ ِ ْمح َغْيح
ِِ َوِإلَيح     ِن حُتحَش     ُرونَ } َرح  {قُ     يح ُه     َو الَ     ِذي َذرََأُك      ْمح يف األح
 ( 24امللك:)
لحُه          ْمح قَِل         يالَ } ِبنَي ُأوِل النَ عحَم         ِة َوَمهِ   {َوَذرحِن َوالحُمَك         ذِ 

 ( 11)املزمي:
 (5)الفيي: {َفَجَعَلُه ْمح َكَعصحفم َم حُكولم }
 ( 4)الصافات: {ِإَن ِإَ َُك ْمح َلَواِحدٌ }
َركَ }  ( 1)الشرح: {َأَلَح َنشحَرحح َلَك َصدح
ُجرحُه ْمح َهجحرَا َجَِيالَ }  (10)املزمي: اآلية{ َواهح
 : اإلنس         ان){ َوَيطُ         وُف َعلَ         يحِه ْمح ِولح         َداٌن ُ َلَ         ُدونَ }

 (19اآلية
 {َلَح يَِل           دح َوَلَح يُولَ           دح َوَلَح َيُك           نح لَ           نُ ُكُف           واَ َأَح           دٌ }
( 4،3:اإلخالص) 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع الظوء ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 

  ن  ررهل اإلظهوة هي م السوكنة ر لوقوع العني ضعد امل  فويإظهوة 

 
  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع الغني ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع الفوء ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 

 
  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع القوهل ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 

 
  ن  ررهل اإلظهوة هية ر لوقوع الروهل ضعد امل م السوكن  فويإظهوة 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع الال  ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع النون ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 

  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع ائوء ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 

 هل اإلظهوة ن  رر  هيلوقوع الوار ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 

 
  ن  ررهل اإلظهوة هيلوقوع ال وء ضعد امل م السوكنة ر   فويإظهوة 
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 عند القراء السبعةإدغ ام املي  ْم الساكن ة حك ْم 

" ِإَنُك  ْمح َم اِكُثوَن تدغم امل م السوكنة إمغو  ضغنة عند مج ع القراء السبعة إذا ات  ضعدهو  رهل امل م وواء إن كو ات ها   املا م اصاآ ة حناو " 
"  أمغماات ِمَ ا املصاح  "  يف"  أصاآهو "  ان  او " رلرنهاو ةمسات ِمَ  ا  " ار "َم اءم َمِه نيم عان الناون الساوكنة ار التناو ن حناو "   قآوضاةر ا

 .ضني امل مني مث  ظهر تشد د امل م الثو  ة ايالغنة مبقداة  ركتني  رون النون  هيرل لك    ان  عا هو  قهو ر  ،امل م الثو  ة يفالنون 
را اداً  شادماً  رتفاع املا م املتحركاة ضعادهو   صاريان  ر اوً  يفتادخل املا م الساوكنة  اي ،الثو  اة يفهاو ان تادغم املا م األرت  :رك ف ة اإلمغاو 
 .را د   ةتفوععند  الآسون ا

كماو   ،رئماو ررارك ت  هماور سام  ها ا اإلمغاو  إمغاو  صاغري لسارون ا ،كال  ا م  شادم   يفرال ضد  ن  راعو  رجوم الغنة مبقداة  ركتني 
أل اا  ال   افوياملخاارس رالصافة رقاد وااب  اإل اوة  إت إمغاو  املثآااني كماو ا ا   ساام  إمغاو   يف سام  إمغاو   ثآاني صااغري ال تفاوق ارار ني 

 .خيرس إال  ن الشفتني
 .ةاملصح  تعر ة امل م السوكنة  ن وروهنو رتشد د امل م الثو  ة املتحرك يفرعال ة امل م السوكنة 

  :تع ال نطب ق
ِِ } قول تعوت َرح  .{َخَلَق َلُك ْمح َما يف األح

املا م الثو  اة رالناا  هباو  شادم  تشاد داً كاو الً  اع إظهاوة  يفإمغو  امل م األرت  ،هنو رجدي   م ووكنة ضعدهو   م  تحركة  رون اإلمغو 
 ." األةض يفو خآ  لرم  "  تنا  هر ا  ،الغنة



 

 (17) 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 
 ساكنة أمثلة على إدغام املي ْم ال

 النطق الصحيح املث  ال 
 َخَلَق َلُك ْمح َما يف 
ِمِننيَ  ُت ْمح ُمؤح  ُكن ح

 َوَلُك ْمح َما َكَسب حت ْمح 
ُت ْمح ُموِقِننيَ   ُكن ح
 يَِعدُُك ْمح َمغحِفَرة

 يفا خلق لكم  
 ؤمننيكنتم  
 ا كسبت ْمولكم  
 وقننيكنتم  

 غفرة يعد كم  
 تطبيق على إدغام املي ْم الساكنة 

       ْماحلك  قال تعا    املثال
)البق    رة:  {َفَم    نح َك    اَن ِم    نحُك ْمح َمرِيض    اَ َأوح بِ    ِن َأذَى ِم    نح رَأحِس    نِ }

 (196اآلية
َواذحُك   ُروا ِنعحَم   َ  اّللَِ َعلَ   يحُك ْمح َوَم   ا َأن ح   َزَل َعلَ   يحُك ْمح ِم   َن الحِكتَ   اِب }

َمِة َيِعُظُك ْمح ِبنِ  كح  (231)البقرة: اآلية{ َواحلِح
 )َل عم     ران:{  ْمح ِم     َن الَش     اِهِدينَ قَ     اَل فَاشح     َهُدوا َوَأاَن َمَعُك     }

 (81اآلية
ِخَرَة } ن حَيا َوِمنحُك ْمح َمنح يُرِيُد اآلح )َل عم ران: { ِمنحُك ْمح َمنح يُرِيُد الدُّ

 (152اآلية
راَ َعِظيماَ } َناُه ْمح ِمنح َلُداَن َأجح ( 67)النساء: {َوِإذاَ آَلتَ ي ح 

ار إمغو   ثآني   م ووكنة  رمهو اإلمغو  لوقوع امل م املتحركة ضعدهو 
 صغري لوقوع امل م املتحركة ضعد امل م السوكنة

 

 ااا م واااوكنة  رمهاااو اإلمغاااو  لوقاااوع املااا م املتحركاااة ضعااادهو ار إمغاااو   ثآاااني 
 صغري لوقوع امل م املتحركة ضعد امل م السوكنة

 

 ااا م واااوكنة  رمهاااو اإلمغاااو  لوقاااوع املااا م املتحركاااة ضعااادهو ار إمغاااو   ثآاااني 
 تحركة ضعد امل م السوكنةصغري لوقوع امل م امل

 

 ااا م واااوكنة  رمهاااو اإلمغاااو  لوقاااوع املااا م املتحركاااة ضعااادهو ار إمغاااو   ثآاااني 
 صغري لوقوع امل م املتحركة ضعد امل م السوكنة

 

 ااا م واااوكنة  رمهاااو اإلمغاااو  لوقاااوع املااا م املتحركاااة ضعااادهو ار إمغاااو   ثآاااني 
 صغري لوقوع امل م املتحركة ضعد امل م السوكنة
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 هار النون واملي ْم املشددتنيإظحك ْم 

 يف اون واوكنة ر اون  تحركاة امغمات األرت  ، وقهاو  اد   اوانن الايت اولنون املشادم   ، تحارك الثاويناررهل املشدم حبر ني ارئمو ووكن ر 
 . تنا  عآ   رتني  هو صوةي إن  و" رضعد إمغ ن  "  أصآهو " إ    الثو  ة حنو " إن  
او  أصاآهو عم  الثو  اة حناو عم ا يف ا م واوكنة ر ا م  تحركاة امغمات األرت  ،  ماون  وقهو  اد  اليترامل م املشدم   و رضعاد إمغو هاو صاوةي م 

 .و ر اقت عآ   رتنيعم  
رلا لك  ،رتسم  كال  ن امل م رالناون املشادمتني  ارهل غناة ار  ارهل اغان واواء كو تاو  شادمتني  فتاو تني ار  رساوةتني ار  اامو تني

 يفار  {َوَتظُنُّ وَن ِِبّللَِ الظُّنُ وانَ  } عال حناو  يفشادمتني هاو إظهاوة الغناة مبقاداة  اركتني ام اع القاراء السابعة واواء  إن  رم النون رامل م امل
 يفار  {َجحَِع  نيَ فَ َورَب ِ َك َلَنسح  َ َلنَ ُه ْمح أَ }رواط الرآماة حنااو  يفروااواء  {ِإاَن َلَم  ا َطغَ  ا الحَم اُء } ارهل حناو  يفار  {حُمََم  ٌد َرُس  وُل اّللَِ }اوام حناو 

 {َوقَ رحَن يف بُ ُيوِتُكن   }ىلخر الرآمة حنو 
 .حبولة روط ضني اإلوراع رالتأينة ع  ار خفا   اي ستغرقهو  م األصبع ار  د   اليتالفخ  الز ن ة  هيرارركة 

 هاو  ،خل شاو  رهاو اقصا  األ ا   ان الاداخلجسم النون رامل م املشدمتني  سمع ل  ة ني خيرس  ان ا يفصوي ل     رك   هيا و الغنة  
 .مج ع  وال مو ووكنتني ار  تحركتني ار  ظهرتني ار  دغمتني ار  فوتني يفالنون رامل م  يف الز  رر 

 أماكن وجود الغنة:
 .ارق قيالنون السوكنة رالتنو ن  ولة اإلمغو  ضغنة ر ولة اإلقالأ ر ولة اإلخفوء  -1
 .رإمغو  املثآني الصغري شفويالامل م السوكنة  ولة اإلخفوء  -2
 .النون رامل م املشدمتني  ولة رقوعهمو رواو رطر وً  -3

 مراتب الغنة:
 آ اا   ،َع   ْمَ  ،ِإنَ املشاادم حنااو  يف أقواهااو  ،عآاا  النااون راملاا م املشاادمتني صاافة القااو  لراان  ااع التفااوري فيتااا الاايتالغنااة  اان الصاافوي القو ااة 

 {ِم نح َعَم ي } ،{َم نح ََم ن  }مث السوكن املظهر  ثل  {َمنح َجاء } ،{يَ نحُصرحُك ْمُ  } ثل  فيمث املخ {ِمنح  َخَلَقُك ْمح  ،ِمنح ِنعحَمة }املدغم  ثل 
 .{اَلِذيَن ََمُنوا  }مث املتحرك  ثل 

ماو اصاآهو الساوكن املظهار راملتحارك  ولثوضات   ه يفا او  ، ولة التشد د راإلمغو  راإلخفاوء هاو كموئاو يفرتآك  رات  الغنة رالظوهر  نهو 
 . سد  رس الغنةاني إذا ت قط ال صفتهو لتع ة النا  لمل م رالنون املظهر 

 .ر رهل الغنة املشدم إ و ان  رون  نفصال رإ و ان  رون  تصال
كآمااااة را ااااد  ال ميراااان  صااااآهمو عاااان ضعاااااهمو  ااااول  تحهااااو ار كساااارهو ار ضاااامهو   يف وملتصاااال هااااو عبااااوة  عاااان النااااون راملاااا م املشاااادمتني 

{حنو َلعح نَ عحَليحَك } ن قول  تعوت }ِإِن ِ َوٌة َفِِلُمِ ِن السُُّدُ  } ن قول  تعوت }َفِِلُمِ ِن{ ، (12)ط ن: اآلية{ِإِن ِ َأاَن رَبَُّك فَاخح { فَِإنح َكاَن َلُن ِإخح
يَقٌة َكااَن َيَحُكالِن الَطَعاَم } ن قول  تعوت  }ُأمُُّن { ،(11)النساء: اآلية  .(75هدة: اآلية)املا {َوُأمُُّن ِصدِ 

ُت ْمح } ،{ِمنح اَنرم  } إذا اجتمعتو رجد التشد د رالغنة رإذ ا خقنو ذه  التشد د رالغنة حنو ،راملنفصل هو  و كون  ن كآمتني َوَلُك  ْمح َم ا َكَس ب ح
 .اقسو  الغنة هيره    (مر  ل  ) ،(ن   )قفنو عآ  اازء األرل ذهبت الشد  هر ا ر رإذا  {
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 -:ول مراتب الغنةحخيتلفون علماء التجويد 

اقواهو  :  ه  ضعا املتقد ني  ن عآموء التيو د ر نهم الشوطىب إت اهنو  الث ،رد د  رات  الغنة رعدمهو يفاختآ  عآموء التيو د 
املشاادم  يفة ألهناام  عتااكرن كمااول الغناا ،املظهاار راملتحاارك  اان النااون راملاا م  اان  راتاا  الغنااة يفرمل  عاادرا الغنااة  ،فااياملشادم مث املاادعم مث املخ

 .  يعل كأن مل  رن ،املظهر راملتحرك  هو ضع   يفرا و املوجوم  نهو  ،فيراملدغم راملخ
راواتدلوا عآا   باوي  ،مث املظهار مث املتحارك فايرذه  مجهوة املتقد ني  ن عآموء التيو اد إت اهناو مخاس اقواهاو املشادم مث املادغم مث املخ

 .نا  للنون رامل م املظهرتني راملتحركتني إذا ا سد  رس الغنةاملظهر راملتحرك ضتع ة ال يفالغنة  اصل
ن و   سورة النا   هيواآلن أفتح مصحفك على َخر سورة من القَر

َنَ اِ  ِم نح َش }راقرا قول  تعاوت  َنَ اِ  الَ ِذي ُقيح َأُعوُذ ِبَربِ  النَاِ  َمِلِك النَاِ  ِإَلِن النَاِ  ِإَلِن النَ اِ  ِم نح َش رِ  الحَوسح َواِ  اْلح رِ  الحَوسح َواِ  اْلح
َنِة َوالنَا ِ  ِوُ  يف ُصُدوِر النَاِ  ِمَن اجلِح  {يُ َوسح

 .كآموي اآلايي عن  ون  شدم  ار   م  شدم  لنتعآم ك   جنوم  يفاحبث 
 ؟هل جتد   موً  شدم 

 رسااوة  ضادرن  ااد   آنبحااث عان النااون املشاادم   األرت  فتو ااة ضاادرن  اد  رالثو  ااة {نح ِم  {،}كلَ  مَ }هناوك " اا م" رلرنهاو غااري  شاادم  
 .رلنتعرهل عآ هو رلنتوق  عندهو

 ؟مث تغنهو غنو  اآوأ  نك ان تعدهو عداً  ؟راآلن كم  وان ضدي لك
اجعل الغنة خترس  ن  ،ارق   ركة  فت ك ،" اضغط عآ  النونالنا عند و تصل إت كآمة " ،اآل ة األرت را د   ن "وبع  واني " يف

مبقااداة  ااو راارك إصاابعك  اارتني تااام  إن كااون  ،متو ااو ،للااابط ،. ا نااني.را ااد ،ضااايء ولااة تصااو ر  يفه ااو جاارأ ركأ ااك  ،خ شااو ك
 . رهل النون يفيد ا ك مسعت غنة خترس  ن األ   ترتفتح  إن كون  امو وً  رتني "  ركتني " غري ور عتني رال ضا ئتني و ، فتو وً 

 .{ة نَ اجلِ  }و  {ا نَ اْلَ  }مخس  راي ر عهو  { ا النَ  }ة لقد جوءي كآم ،ه و مةأ  فسك عآ  الغنة
حبث اان ار  ،" لتيوم تالر و ر اقهو ضعد ان اجدي  ا  النون املشدم  رعر ت ك   تغنهوم  الصح  عن امل م املشدم  " يفراةاك تبحث 

 .اآلخر  عك عنهو
ة أل نو ال  بدا الرال  إال لملتحرك رامل م املشدم  كمو عر نو  ا م واوكنة ارل الرآم يفووة  " القوةعة " إهنو ال ترون اضدا  يفو  لقد رجد 

 .ارال مث   م  تحركة
 :تعال نقرأ قولن تعا 

  {اَنٌر َحاِمَيةٌ * َما ِهَينح َوَما َأدحرَاَك * َهاِويٌَة  فَ ُمُّنُ َمنح َخَف ح َمَوا ِيُنُن  َوَأَما* فَ ُهَو يف ِعيَشةم رَاِضَيةم * َمنح مَ ُقَل ح َمَوا ِيُنُن  فََ َما}
جندهو  اليت هيألهنو  شدم  ر  ؟ان  غنهو ملوذا  نبغي اليت هيلرن را د   نهو  ،اآل ة األرت اكثر  ن   م يف ،  ل كل "   م " تبدر لك

{ كآمة   يفا و " امل م " }فََ َما{ كآمة   يف  . فتو ة رل ست  شدم  هي }َمَوا ِيُنُن{  كآمة  يفر }َمنح
رتهااو خااط ر فاا   الاايتعنااد الرآمااوي   عاايإذن قاا   ،راجبنااو ان  توقاا  قآاا ال عنااد " املاا م " املشاادم   نغنهااو  ةكااني غريهااو ضااال غنااة ر اان

 .رإال ترون قد اوأي النا  ،املاآوأ  نك اعط " امل م "  قهو  ن " الغنة "  وما ت تستح 
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 تطبيق على حك ْم النون املشددة 
     ْماحلك     :قال تعا  املثال

 ( 27)الفجر: {َ  أَيَ تُ َها النَ فحُس الحُمطحَمِئَنةُ }
َت حَقى}  ( 17)الليي: {َوَسُيَجنَ بُ َها األح
 ( 14)الفجر: {ِإَن رََبَك لَِبالحِمرحَصادِ }
 ( 9)األعلى: {َفَذكِ رح ِإنح نَ َفَعِ  الذ ِكحَرى}

 رجوأ إظهوة الغنة مبقداة  ركتني 
 كتنيرجوأ إظهوة الغنة مبقداة  ر 

 رجوأ إظهوة الغنة مبقداة  ركتني
 رجوأ إظهوة الغنة مبقداة  ركتني

 تطبيق على حك ْم املي ْم املشددة 
 احلك      ْم قال تعا    املثال

ِمُع الصُّ َْم َوَلوح َكانُوا َّل يَ عحِقُلونَ }   42يونس: اآلية {َأفَ َنحَ  ُتسح
 (24)يوسف: اآلية{ َوَلَقدح ََهَ ح ِبِن َوَه َْم ِّبَا }
َقُص ِمنح ُعُمرِِه ِإََّل يف ِكَتابم }  (11)فاطر: { َوَما يُ َعَمُر ِمنح ُمَعَمرم َوَّل يُ ن ح
 ( 9)الضحى: {فََ َما الحَيِتي َْم َفال تَ قحَهرح }

 رجوأ إظهوة الغنة مبقداة  ركتني 
 رجوأ إظهوة الغنة مبقداة  ركتني
 رجوأ إظهوة الغنة مبقداة  ركتني

 اة  ركتنيرجوأ إظهوة الغنة مبقد
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 عند القراء السبعة إظه ار الالم ات الس واكنحك ْم 

كتاوأ هللا ار حنفظهاو   يف قرؤهاو  الايتاآلايي  يفكمو جند ذلك   ،ضل  ن  ا عول ر ررهل ،األمسوء ترآم ض  ال  قتصر عآ   ال يإن الرال  
 يفرقااد  تاا  الااال   ،را ااد   اان  ااررهل ائيااوء ااة رالااال  تترااون  اان كآمااوي رالرآمااوي تترااون  اان تآااك األ اارهل ائيو  هااي  ،ر تآوهااو

 :هيالقرىلن إ و  تحركة رإ و ووكنة رالسوكن  نهو ال خيرس عن مخسة ا واع 
 ال  األ ر-5 ال  اررهل -4   االومال  -3  ال  الفعل -2 ال  التعر   ار ال  ال التعر ف ة -1

 :ض ون ررم إظهوة ه   الال وي  آير  مو 
 ية َّلم َل التعريف :أوَّلَ 
كتااوأ   يفكمااو  قااول   ،هو التعر اا  ضاادخوئو عآ هااو النراار   ترساا األمسااوءالااال  السااوكنة املساابوقة هبمااز  رصاال  فتااو  رضعاادهو اواام  اان  هاي

كآمااة   يفاالوااتغنوء عنهااو حنااو ال  رللتااويلتآ هااو ضاادرهنو  الاايتالرآمااة ما مااو وااواء ا راان اوااتقو ة الرآمااة  ضن ااةرترااون زا ااد  عاان  ،الرتااوأ
 ها   الرآماوي ال ميران ان تنفاك عنهاو ال   "الال اي" ،"الايت" ،"الا  ن"ا  مل ميرن االوتغنوء عنهو حناو  "األ عو " ،"السموء" ،"األةض "

 .التعر  
وااوكنة ر سااتح ل  هاايالسااوكنني ألن هاا   ارااررهل وااوكنة ر  التقااوءرتقااع ال  ال قباال  ااررهل ائيااوء كآهااو إال  ااررهل املااد الثال ااة خشاا ة 

 .لسواكناامع ضني ارررهل ا
 عند القراء السبعة التعريفيةإظهار َّلم أل حك ْم 

 ررهل ائيوء مثو  ة رعشررن  ر و  صفهو اةضعة عشر  ر و رإظهوة " ال  ال "  رون قبل " اةضعة عشر "  ر و أنخ  عآمهو ر عر هو  ن 
 فسد  ي  ار  باآ    صبح عق موً ال  رعآ   ان   ة  و ، قصوما هلل  ىت  رون  قبوال   نصح  ن  ج ان  رون  ي ال ي" ة زهو " 
 : و  عن نو هنو هو  ررهل ه   العبوة  ،"ه   العبوة  هي "اضغ  يك رخ  عق م  ،جدرع  ن 

 .الغني –البوء  –ائمز   :تعا نو :اضغ 
 .الروهل –اا م  –اروء  :تعا نو : يك 
 .الفوء –اخلوء  –الوار  :تعا نو :رخ 
 .ائوء –امل م  –ال وء  – القوهل –العني  :تعا نو :عق م  

  .إهنو اةضعة عشر  ر و تظهر ال  ال  عهو
 .ضعد الال  ال ياملصح  رال ظ عد  تشد د اررهل  يفعال تهو  هيره    ، رهل  نهو ايضع السرون  وق ال  ال قبل 

رعآماوء القاراء   عتاكرن ذلاك  ،رناوالقاراء   سام   يفإظهاوة  ألن ها ا اخلااأ  يف ختاايءاظهر الال  إظهوةا راضحو رجآ و عند  اقاك رال 
 .ر ن ال  عرهل اخلاأ  قع     ،القراء  أيمث  ن  همل  عر ت  يف دث خآال ظوهراً  ال يالواضح  ااآي ن الآحن 

 ار   يفكولنيو  تظهر   هيتآ هو للقمر   اليتال  للنيو  رارررهل آب هو لشر سم  ه ا اإلظهوة إظهوةا قمرايً رتسم  الال  ال  قمر ة ت
 .القمر فيكآمة القمر رهل خي  لقمر  ال تنسا

 .تظهر ضعدهو اليتروب  اإلظهوة هو التبوعد ضني  رس الال  رضني  وةس ارررهل 
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 بعد أمثلة إلظهار َّلم أل  واآلت
حروف  عدد مب تسمى الالم األمثلة حروف اإلظهار عدد

 اإلظهار 
 مب تسمى الالم األمثلة

َِبْيُ  خ 8  ةال  قمر  اآلح ِت  ا 1  ال  قمر ة اْلح
 ال  قمر ة الحَفتَاُح  هل 9 ال  قمر ة الحَبِصْيُ  أ 2
 ال  قمر ة العلي ْم ع 10 ال  قمر ة الحَغُفورُ  غ 3
َِلي ْمُ    4  ال  قمر ة الحَقاِدُر  ق 11 ال  قمر ة احلح
 ال  قمر ة الحيَ وحمَ  ي 12 ال  قمر ة اجلليي س 5
 ال  قمر ة املالك   13 ال  قمر ة الحَكِر ِ  ك 6
 ال  قمر ة ا ادي ها 14 ال  قمر ة الحَوُدودُ  ر 7

 تطبيق على إظهار َّلم أل
 احلك       ْم املث  ال

َعحَلى}  (1)األعلى: {َسبِ ِح اسح َْم رَبِ َك األح
َِمنيِ }  ( 3{ )التني:َوَهَذا الحبَ َلِد األح
َر َوَما خَيح } َهح  (7آلية)األعلى: ا{ فيِإنَُن يَ عحَل ُْم اجلح
َن } سح  (6)الليي: {َوَصَدَق ِِبحلُح
ِو ُ } َنَاِ  اَلِذي يُ َوسح  (5)النا : اآلية{ اْلح
راَ } ِر ُيسح  (5)الشرح: {فَِإَن َمَع الحُعسح
 (1)الغاشية: {َهيح َأاَتَك َحِديُث الحَغاِشَيةِ }
ُر اّللَِ َوالحَفتححُ }  (1)النصر: {ِإَذا َجاَء َنصح

 ة لوقوع ائمز  ضعدهو ال  قمر ة  رمهو اإلظهو

 ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع البوء ضعدهو

 ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع اا م ضعدهو

 ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع اروء ضعدهو

 ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع اخلوء ضعدهو

 ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع العني ضعدهو

 لوقوع الغني ضعدهوال  قمر ة  رمهو اإلظهوة 

 ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع الفوء ضعدهو
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 احلك       ْم املث  ال

 (2)الشمس: {َوالحَقَمِر ِإَذا َتالَها}
مَ رَ } َناَك الحَكوح  ( 1)الكومر: {ِإاَن َأعحَطي ح
َرَ  الحَمرحَعى}  ( 4)األعلى: {َواَلِذي َأخح
ََوى}  ( 3)لنج ْم: {َوَما يَ نحِطُق َعِن ا ح
 (39)يوسف: اآلية{ َأِم اّلَلُ الحَواِحُد الحَقَهارُ }
َهرح }  (9)الضحى: {فََ َما الحَيِتي َْم َفال تَ قح

 ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع القوهل ضعدهو

 ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع الروهل ضعدهو

 ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع امل م ضعدهو

 ائوء ضعدهو ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع

 ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع الوار ضعدهو

 ال  قمر ة  رمهو اإلظهوة لوقوع ال وء ضعدهو

 َّلم الفعي  :اثنياَ 
املصااح  ةاس خااوء  يف تار ااة رعال تهااو  ضاا و ار  اااوةعوً ار ا ااراً رقااد ترااون  توواااة ارالفعاال  و يفاملقصااوم هبااو الااال  السااوكنة الواقعااة 

 .عآ   رهل الال صغري  غري  نقوطة 
 إظهار َّلم الفعي حك ْم 

إذا اتا  ضعادهو  ارهل  اي ،الاال  رالاراء يفر  ا اعاد  رم ال  الفعل اإلظهوة ام ع القراء إذا رقعت قبل  ررهل ائياوء الثمو  اة رالعشاررن
 . ن  ررهل ائيوء املشوة إل هو تظهر إظهوةاً راضحوً رجآ و

 .اإلظهوة الستة رالعشر ن روب  إظهوةهو هو ضعد  رس الال  عن  رس  ررهل
قَ اُلوا َ  ُموَس ى ِإَم ا }:. قاول تعاوت.اآلايي  عاو رتعاول  قارا 70اآل اة  ر اىت اراخار 65اآل ة ةقم اضتداًء  ن ا تح  صحفك عآ  ووة  ط  

ِرِه ْمح َأََّنَ ا َتسح َعى * * قَاَل َبيح َألحُقوا فَِإَذا ِحَباُ  ْمح َوعِ َأنح تُ لحِقَي َوِإَما َأنح َنُكوَن َأَوَل َمنح َألحَقى  قُ لحنَ ا َّل َخَ فح ِإنَ َك ِصي ُُّه ْمح خُيَيَ ُي ِإَليح ِن ِم ن ِس حح
َعحَلى  ِلُح الَساِحُر َحيحُث َأَتى * فَ ُلحِقَي السَ  َما يف َيَِيِنَك تَ لحَقفح َما َصنَ ُعوا ِإَُّنَا َصنَ ُعوا* َأنحَ  األح َحَرُة ُسَجَدا ِإَُّنَا َصنَ ُعوا َكيحُد َساِحرم َوََّل يُ فح

  {قَاُلوا ََمنَا ِبَربِ  َهاُروَن َوُموَسى
ر عااالن  ، بام لآميهاول  وضاي"  عاال  }فَ  ُلحِقَي{ ،}قُ لحنَ ا{ ،}َألحَق ى{ :ضاا ة رقعات   هماو ال  الفعال هاامواتيد ان هناوك  ال اة ا عاول  و

{ ،}تُ لحِقَي{ : اوةعون رقعت   همو ال  الفعل خبو ه    يفر رم الال   }َألحِق{،}َألحُقوا{ :  همو ال  الفعل خبو ر عالن ا ر رقعت }تَ لحَقفح
 .األ عول هو اإلظهوة
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 .قآنو رعد  إمغو هو   هو يفرلرن  و وب  إظهوة ال  الفعل قبل النون 

مماو امغمات   ايءالناون  يفرال  صاح ان  ادغم  ،رااواأ هو ان النون السوكنة إذا رقع ضعدهو ةاء    إمغو هو   هو ضغري غنة كماو تقاد 
 الن ا  حناو " لً النون رجاو  يفرقد  رم عآ  ذلك أبن ال  ال تدغم  ،لفة ضني النون راخوا و  ن  ررهل "  ر آون "خش ة زرال األ هي    

رااااواأ عآاا  ذلااك ان ال  ال  ااع النااون كثااري  الوقااوع يف القاارىلن  هااي ا ااوس إت اإلمغااو  النااون كاا لك  يف"  آمااوذا ال تاادغم ال  الفعاال 
 .إظهوةهو  شقة اظهري مل ترن يف  آو ،القرىلن يفقآ آة الوقوع  هيهال لآنا  خبالهل ال  الفعل قبل النون  تس

 رملز د  ن اإل او  عن ال  الفعل  عرض ه   األ ثآة 
 الفعي األمر  يفمثال الالم  الفعي املضار  يفمثال الالم  املاضيالفعي  يفمثال الالم 

)ي     س:  {نَ   اِقِه ْمح َأغح   الَّلَ ِإاَن َجَعلحنَ   ا يف َأعح }
8) 
ِدي       َد ِفي       ِن  َحٌ  َش       ِديٌد }  {َوَأن حَزلحنَ       ا احلَح

 (25)احلديد:
{ َوَّل ُتِط  عح َم  نح َأغحَفلحنَ  ا قَ لحبَ  ُن َع  نح ِذكح  ِرانَ }

 (28)الكهف:

 {يَ لحَتِقطح                  ُن بَ عح                  ُ  الَس                  يَاَرة}
 (10)يوسف

ءم }  {فَ              ال َتسح              َ لحِ  َع              نح َش               يح
 (70)الكهف: 

 {ِم                           ُزوا َأن حُفَس                           ُك ْمح َوَّل تَ لح  }
 (11)احلجرات:

تُ لُ      وا يُوُس      َف َوَألحُق      وُه } )يوس      ف: {َّل تَ قح
10) 
 (56)األنعام:  {ُقيح ِإِن ِ َّنُِي ُ }

 
 (69)ط ن:{ َوَألحِق َما يف َيَِيِنكَ }

 إظهار َّلم الفعيحك ْم تطبيق على 
 احلك     ْم :قال تعا  املثال

ءم }  (30:األنبياء) { َوَجَعلحَنا ِمَن الحَماِء ُكَي َشيح
 (81)هود:  {َوَّل يَ لحَتِف ح ِمنحُك ْمح َأَحدٌ }
َقُّ َو ََهَق الحَباِطيُ }  (81: اإلسراء){َوُقيح َجاَء احلح

  رمهو اإلظهوة  املوضيالفعل  يفال  ووكنة 
 الفعل املاوةع  رمهو اإلظهوة يفال  ووكنة 
 الفعل األ ر  رمهو اإلظهوة يفال  ووكنة 

 : ْماَّلسَّلم  :اثلثاَ 
لااال  ارمخاول األلا  ر  ،رالتنااو ن ،اخلفاا هاي االواامرعال اوي  االوامكآمااة   هاو إ ادع عال ااوي   اي ،امس اةكآماة   يف  الواقعااة اللاا هاي

 (التااوء  ،البااوء ،الااوار ،الااال  ،الرااوهل ،البااوء ،ةأ ،يف ،عآاا  ،عاان ،إت ، اان) هاايرمخااول  اارهل  اان  ااررهل اخلفااا  ،عآا  ارل الرآمااة
 .راإلونوم اي اإلخبوة ،عآ هو رمخول  رهل  ن  ررهل النداء

  قول اضن  ولك 
  الوم  مت  ز   صللر سند     لار   رالتنو ن  رالندا رال  

 . ن ضن ة الرآمة ر ر و  ن  رر هو األصآ ة رال ترون  تار ة رلرن ترون  توواة ما مو االومرترون ال  
  اَّلس ْمإظهار َّلم حك ْم 

 -:القراء لعد  اوتقو ة الرآمة ضدرهنو حنو  عرجوأ اإلظهوة  آقوً عند مج االوم رم ال  
 (91)النساء: { َوُأوَلِئُك ْمح َجَعلحَنا َلُك ْمح َعَليحِه ْمح ُسلحطَاانَ ُمِبيناَ }" وآاوان "  ن قول  تعوت  -1
 ( 18:اإلنسان) {َعيحناَ ِفيَها ُتَسَمى َسلحَسِبيالَ }" وآسب ال "  ن قول  تعوت  -2
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  اَّلس ْمإظهار َّلم حك ْم تطبيق على 

 احلك    ْم -:املثال قال تعا 
 ( 16)النب : {َوَجَناتم أَلحَفافاَ } 

َافا}  (273)البقرة: {َّل َيسح َلوَن الَناَ  ِإحلح
ِتالُف أَلحِسَنِتُك ْمح َوأَلحَواِنُك ْمح }  (22)الروم: { َواخح

 وم  رمهو رجوأ اإلظهوة اال  
 وم  رمهو رجوأ اإلظهوةاال  
 وم  رمهو رجوأ اإلظهوةاال  

 

 َّلم احلرف  :رابعاَ 
 .القرىلن غريهو يفهل رضل  قط رال  وجد  يفالال  السوكنة الواقعة  هيال  اررهل 

 عند القراء السبعة إظهار َّلم احلرفحك ْم 
 ارهل  اان  اررهل ائياوء عاادا  ايرجااوأ اإلظهاوة  اآقاوً ام ااع القاراء السابعة إذا اتاا  ضعادهو  اي ، رام ال  ضال  راام ال  الفعال متو او

 .لراءالال  را
 يفا و رقوعهو قبل الراء  آم  وجد  ،إال إذا رقع ضعدهو ال  {َهيح تَ َرَبُصوَن }را و ال  "هل"  حرمهو اإلظهوة ما موً عند القراء السبعة حنو 

 يفاكثار كتا  التيو اد  ان التساو ة ض نهماو  يفعآا  عراس  او  ارع  ، اع كاون كال  نهماو  ر اوً  ،رل لك  رقت ض نهو رضاني ال  ضال ،القرىلن
 .القرىلن قبل الال  رالراء رهو غري صح ح يف وهم رقوع كل  ن " هل رضل "  ال ياررم 

 إظهار َّلم احلرف حك ْم موقف القراء السبعة من 
 .ان ع راضن كثري راضن ذكوان رعوصم  ظهررن ال  هل رضل عند مج ع  ررهل ائيوء عدا الال  رالراء .1
 .رالسني رالنون رالاوء رالاوم رالزايلتوء رالثوء رالظوء ا هيمثو  ة ا رهل  يفالرسو    دغم ال  هل رضل  .2
 .التوء  قط ر ظهر   مو عدا ذلك يف دغم ال  هل  البصرياضو عمرر  .3
 يفر ادغم  {َأمح َه يح َتسح َتِوي الظُُّلَم اُت  }قولا   يفواوة  الرعاد  قاط  يفهشو   ظهر ال  هل رضل عند النون رالااوم رعناد التاوء  .4

 .ارررهل لقي
 .البوقيالثوء رالسني رالتوء ر ظهر عند  يفدغم ال  هل رضل محز    .5
َه  ا  } وضااع را ااد  اان قولاا  تعااوت  يفال  ضاال إذا رقااع ضعاادهو الاااوء  يفعناا  اإلظهااوة راإلمغااو   يخااالم ةر   .6  {بَ  يح َطبَ  َع اّلَلُ َعَلي ح

 .ضسوة  النسوء را و خآ    ظهر ه ا املوضع رال  دغم 
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  يه أمثلة على إظهار َّلم احلرف .7

 قال تعا    املث ال حرف اإلظهار احلرف الساكن
 
 
 
 
 
 هال

 ائمز  
 البوء
 التوء
 الثوء
 اا م
 اروء
 اخلوء
 الدال
 ال ال
 الراء
 الزاي
 السني
 الشني
 الصوم
 الاوم
 الاوء
 الظوء
 العني 
 الغني
 الفوء
 القوهل
 الروهل
 الال 
 امل م
 النون
 ائوء
 الوار
 ال وء

َلىَهيح َأُدلَُّك َعَلى َشجَ }  ُلحِد َوُملحكم َّل يَ ب ح  (120)ط ن: اآلية{ َرِة اْلح
 ----------------------------------- 
{ ِ نَ َينيح ُسح َدى احلح  (52)التوبة: اآلية{ ُقيح َهيح تَ َرَبُصوَن بَِنا ِإََّل ِإحح
َعُلونَ }  ( 36)املطففني: {َهيح مُ وِ َب الحُكَفاُر َما َكانُوا يَ فح
 ( 60الرَحن:{ )اإلحسانِإََّل  ناإلحساَهيح َجَزاُء } 

----------------------------------- 
----------------------------------- 

--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 

--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 

ُت ْمح ِإنح ُكِتَب َعَليحُك ُْم الحِقَتاُل َأََّل تُ قَ }   (246)البقرة: اآلية{اتُِلواَقاَل َهيح َعَسي ح
------------------------------- 
رم }   ( 5)الفجر: {َهيح يف َذِلَك َقَس ٌْم ِلِذي ِحجح

-------------------------------- 
 (93)اإلسراء: اآلية{ َهيح ُكنحُ  ِإََّل َبَشرَا َرُسوَّلَ }
ءم } ِر ِمنح َشيح َمح  (154)َل عمران: اآلية {َهيح لََنا ِمَن األح
{ ِِ َرح  (3)فاطر: اآلية {َهيح ِمنح َخاِلقم َغْيحُ اّللَِ يَ رح ُُقُك ْمح ِمَن الَسَماِء َواألح
َسرِيَن َأعحَماَّلَ } َخح  ( 103)الكهف: {ُقيح َهيح نُ نَ بِ ُئُك ْمح ِِبألح
ُلُك ْمح }  (3األنبياء: اآلية) {َهيح َهَذا ِإََّل َبَشٌر ِمث ح
ُُتح َما َوَعَد رَبُّكُ }  (44)ألعراف: اآلية { ْمح َحق اَ فَ َهيح َوَجدح
َعحَمى َوالحَبِصُْي } َتِوي األح  (50)األنعام: اآلية {ُقيح َهيح َيسح
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 أمثلة على إظهار َّلم احلرف بي 

 قال تعا    املث ال حرف اإلظهار  احلرف الساكن
 
 
 
 
 
 ضال

 ائمز  
 البوء
 التوء
 الثوء
 اا م
 اروء
 اخلوء
 الدال
 ال ال
 الراء
 الزاي
 نيالس

 الشني
 الصوم
 الاوم
 الاوء
 الظوء
 العني 
 الغني
 الفوء
 القوهل
 الروهل
 الال 
 امل م
 النون
 ائوء
 الوار
 ال وء

 (66)ط ن:اآلية{ َقاَل َبيح أَلحُقوا }
 (28)األنعام: اآلية {َبيح َبَدا َ  ْمح َما َكانُوا خُيحُفوَن ِمنح قَ بحيُ }
 (40)األنبياء:{ َبيح َتَحتِيِه ْمح بَ غحَتةَ }

----------------- 
ثَ ُرُه ْمح ِللحَحقِ  َكاِرُهونَ } َقِ  َوَأكح  (70)املؤمنون:{ َبيح َجاَءُه ْمح ِِبحلح

---------------- 
---------------- 
---------------- 
---------------- 

{ ِِ َرح  (56)األنبياء: اآلية{ َقاَل َبيح رَبُُّك ْمح َربُّ الَسَماَواِت َواألح
ُت ْمح أَلَ } ِعداَ َبيح َ َعمح  (48)الكهف: اآلية{ نح ََنحَعَي َلُك ْمح َموح
ُفُسُك ْمح َأمحراَ }  (18)يوسف: اآلية {َبيح َسَوَل ح َلُك ْمح أَن ح

---------------- 
----------------  

ُه ْمح َوَذِلَك ِإفحُكُه ْمح }  (28:اآليةاألحقاف) {َبيح َضلُّوا َعن ح
َها }  (155)النساء: اآلية{ َبيح طََبَع اّلَلُ َعَلي ح
َقِلَب الَرُسوُل } ُت ْمح َأنح َلنح يَ ن ح  (12)الفتح: اآلية {َبيح ظَنَ ن ح
َخُرونَ }  (12الصافات:) {َبيح َعِجبحَ  َوَيسح

---------------- 
 (63)األنبياء:اآلية {َقاَل َبيح فَ َعَلُن َكِبْيُُه ْمح َهَذا }
المم } َغاُث َأحح  (5)األنبياء: اآلية{ َبيح َقاُلوا َأضح
 (39)يونس: اآلية {بُوا ِِبَا َلَح زُِيطُوا بِِعلحِمنِ َبيح َكذَ }
 (259)البقرة: اآلية{ َقاَل َبيح لَِبثحَ  ِماهََة َعامم }
 (29)الزخرف: اآلية {َبيح َمتَ عحُ  َهُؤَّلِء َوََِبَءُه ْمح }
 (27هود: { )َبيح َنظُنُُّك ْمح َكاِذِبنيَ }
 (180)َل عمران: اآلية{ َبيح ُهَو َشرٌّ َ  ْم}
َعُلونَ قَ } اَن ََِبَءاَن َكَذِلَك يَ فح  ( 74)الشعراء: {اُلوا َبيح َوَجدح
 (64)املاهدة: اآلية {َبيح َيَداُه َمبحُسوطََتاِن يُ نحِفُق َكيحَف َيَشاءُ }
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 إظهار َّلم احلرفحك ْم تطبيق على 

 احلك       ْم :قال تعا   املثال
ُفُلونَ   نُ } )القص   ص: { َلُك    ْمح  َه   يح َأُدلُُّك    ْمح َعلَ   ى َأهح   ِي بَ يح    م َيكح

 (12اآلية
 (59املاهدة: { )َهيح تَ نحِقُموَن ِمنَا ِإََّل َأنح ََمنَا ِِبّللَِ }
ُت ْمح ِإنح ُكتِ    َب َعلَ    يحُك ُْم الحِقتَ    اُل َأََّل تُ َق    اتُِلوا} { قَ    اَل َه    يح َعَس    ي ح

 (246)البقرة: اآلية
رُِج     وُه َلنَ     ا } م: )األنع     ا{ قُ     يح َه     يح ِعنح     َدُك ْمح ِم     نح ِعلح      ْمم فَ ُتخح

 (148اآلية
)س  ب :  {َهيح َنُدلُُّك ْمح َعَلى رَُجيم يُ نَ ب ِ ُئُك ْمح ِإَذا ُم ز ِق حُت ْمح ُك َي ُِمَ َزقم }

 (7اآلية
َرةم ِمنح َهَذا}  (63املؤمنون: { )َبيح قُ ُلوُّب ْمح يف َغمح
َتى ُص     ُحفاَ ُمَنَش      َرةَ } ُه ْمح َأنح يُ      ؤح  {بَ     يح يُرِي     ُد ُك     يُّ امح      ِرؤم ِم     ن ح

 ( 52)املدمر:
 (27)هود: اآلية{ َنظُنُُّك ْمح َكاِذِبنيَ َبيح }

ُرُه ْمح }  (33)الرعد: اآلية{ َبيح  ُيِ َن لَِلِذيَن َكَفُروا َمكح

 هل  رمهو اإلظهوة لوقوع ائمز  ضعدهو  يفال   رهل 
 

 هل  رمهو اإلظهوة لوقوع التوء ضعدهو يفال   رهل 

 هل  رمهو اإلظهوة لوقوع العني ضعدهو يفال   رهل 

 
 هل  رمهو اإلظهوة لوقوع الغني ضعدهو يفال   رهل 

 
 هل  رمهو اإلظهوة لوقوع النون ضعدهو يفال   رهل 

 
 ضل  رمهو اإلظهوة لوقوع القوهل ضعدهو يفال   رهل 

 ضل  رمهو اإلظهوة لوقوع البوء ضعدهو يفال   رهل 

 
 ضل  رمهو اإلظهوة لوقوع النون ضعدهو يفال   رهل 

 ضعدهو الزايضل  رمهو اإلظهوة لوقوع  يفال   رهل 

 

 َّلم األمر  :خامساَ 
 :ضعدهو  عل  اوةع  بو ر  ضشره ان  سب  ه   الال  ا د ارررهل الثال ة اآلت ة أييتراليت  ،ا د  عن ضن ة الرآمةز هي الال  السوكنة ال

 (29)احلج:{ َولحُيوُفوا ُنُذوَرُه ْمح َولحَيَطَوُفوا ِِبلحبَ يحِ  الحَعِتيقِ }الوار حنو رل و وا  ن قول  تعوت 
 (19)الكهف: {فَ لحيَ نحُظرح َأي َُّها َأ حَكى}الفوء حنو "  آ نظر "  ن قول  تعوت 
ُضوا تَ َفثَ ُه ْمح }مث حنو " مث ل قاوا  ن قول  تعوت   (29)احلج:  {ُُثَ لحيَ قح
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 السبعة  القراءعند َّلم األم  ر إظهار حك  ْم 

 إلظهوة  اآقوً اجآ وً ر رون  رمهو عند   رجوأ تظهر ال  األ ر ام ع القراء السبعة إظهوةاً راضحوً ر 
 إظهار َّلم األمر حك ْم تطبيق على 

 احل  ك ْم -:قال تعا  املث   ال
 {َولحُيوفُ                  وا نُ                  ُذوَرُه ْمح َولحَيَطَوفُ                  وا ِِبلحبَ يح                  ِ  الحَعِتي                  قِ }

 (29)احلج:
 {فَ لحَيضح                              َحُكوا قَِل                              يالَ َولحيَ بحُك                              وا َكثِ                              ْياَ }

 (82)التوبة: م
ِهَ َ َكيح           ُدُه َم           ا َيِغ           ي ُ ُُثَ لحي َ } طَ           عح فَ لحيَ نحظُ           رح َه           يح يُ           ذح  {قح

 (15)احلج:

 رمهااو رجااوأ اإلظهاوة لوقااوهل ضعااد الاوار رقباال الفعاال  ا ارال  
 املاوةع

 

 رمهاو رجاوأ اإلظهاوة لوقااوهل ضعاد الفاوء رقبال الفعاال  ا ارال  
 املاوةع

 

 رمهاااو رجاااوأ اإلظهاااوة لوقاااوهل ضعاااد مث رقبااال الفعاااال  ا ااارال  
 املاوةع
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 عند القراء السبعةإدغ ام الالم ات الس واكن حك ْم 

 إدغام َّلم َل حك ْم  :أوَّلَ 
 تعاوت إت ة از  ،ها   رتآاك يعر نو إن  ررهل اإلظهوة " اةضعة عشر  ر و " رك لك  ررهل اإلمغو  " اةضعة عشر  ر و " رعآ ك ان تعا

 :اآليتلب ت ا يفتبدا هبو األةضع عشر  كآمة  اليتالال   ع األ رهل  تدغم ،اإلمغو 
 مع واوء ظان زة  ر فو لآرار   ط  مث صل ةمحو تفز ض  ذا  عم 

 :ه   الرآموي يفإ    اآ   نك 
ص  اصحوأ الفال  ال  عرهل الفال ألهل الفال إال  ،مث عآ ك ضصآة ةمحك لتفوز ضرضوان هللا ،ر عال قوال ،ان تا    فسو رخآقو

 .رزة  ن جعآ  كر    ن الشر وء ترن كرميوً  ،رمع ووء الظن را سن الظن للنوس ،ذرر الفال
 :هي. إهنو اةضع عشر  كآمة أبةضعة عشر  ر و .راآلن عآ ك ان تعد كآموي ه ا الب ت

 ،( الظوء11) ،( السني10) ،( الدال9)، ( النون8) ،( ال ال7) ،( الاوم6) ،( التوء5) ،( الراء4) ،( الصوم3) ،( الثوء2) ،( الاوء1)
 .( الال 14) ،الشني( 13) ،الزاي( 12)

 صاوةي طاوء  ،الااوء يفو ة "  إ نو هنو مل  ظهر الال  رإمناو امغمنوهاو خ  كل  رهل  ن ه   األ رهل رامخل " ال" عآ   رقل  ثال " الا  
اقات هباو ركأ اك   ، تحارك الثاوينراررهل املشدم حبر ني ارئمو ووكن ر  ،رالتقت ه   رتآك  صوة   ر وً را داً  شدماً هو الاوء ، ثآهو

 يف دغم الال       ال  ظهرهو عند النا  رإن كنو حنو ظ عآ هو  لريرك لك ضق ة الرآموي أنخ   نهو اررهل األرل  ،و ة "ا  ط  هر ا " ا
 الرتوضة 

 .ه ا اررهل يف وملاآوأ  نك إذا رجدي  ر و  ن األةضعة عشر  ر و املوجوم  ا و ك جوء ضعد ال  " ال " ان تدغم الال  
النياو  عناد ظهاوة الشامس  فايكماو ختت  فايكآماة الشامس  تخت  يف ا اإلمغو  إمغو و مشس وً عند مج ع القاراء تشاب هو ئاو للاال  ر سم  ه

 .رإن كو ت  وجوم 
 .املخرس رالصفة يفرقرهبو  ن اكثر ارررهل البوق ة  ،روب  إمغو هو هو متو آهو  ع الال 

 .ئو التويلر دهو  ن السرون رتشد د اررهل جت اياملصح  ترك الال  ضدرن تشر ل  يفرعال تهو 
 تنبي  ن: 

رذلاك ألن اصاآ  " إلا  "  ادخآت عآ ا  " ال "  صاوة  ،رلعال الرثاري ال  ال اظ ال  ال ضوضاو  ،لفظ اااللة " هللا " لا   رام خاوه ضا 
 .هللا "الال  لآتمو ل  صوة "  يفل  " مت امغمت الال   –ل الآتخف    صوة "  الثويناإلل  مث   هل ائمز 
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 :واآلن تعا  نتابع رحلة الالم الشمسية مع حروفها
 

 مب تسمى الالم املثال احلرف الرمز عدد مب تسمى لالم املثال احلرف الرمز عدد
 ال  مشس ة النَا ِ  النون  عم 8 ال  مشس ة الطَاِرقُ  الاوء ط  1
ينِ  الدال مع 9 ال  مشس ة الثَ َواُب  الثوء مث 2  س ةال  مش الدِ 
 ال  مشس ة الَساِهُحوَن  السن ووء 10 ال  مشس ة الَصاِدِقنَي  الصوم صل 3
 ال  مشس ة الظَانِ نيَ  الظوء ظن 11 ال  مشس ة الَراِكِعنيَ  الراء ةمحو 4
 ال  مشس ة الزَُّجاَجُة   الزاي زة 12 ال  مشس ة التَاهُِبوَن  التوء تفز 5
 ال  مشس ة الَشيحطَاُن  الشني  ر فو 13 س ةال  مش الَضالِ نيَ  الاوم ض  6
 ال  مشس ة الَليحِي  الال  رر لآ 14 ال  مشس ة الذاكرين ال ال ذا 7
 

 إدغام َّلم أل حك ْم تطبيق على 
 احلك       ْم قال تعا   املثال

 ( 2)الطارق: {الطَاِرقُ َوَما َأدحرَاَك َما }
 ( 31)الرَحن: {الثَ َقالنِ َسنَ فحرُُغ َلُك ْمح أَي َُّها }
 ( 2)اإلخالص: {الَصَمدُ اّلَلُ }
 (3)الفاحتة: {الَرِحي ْمِ  الَرَححَنِ  }
 (222)البقرة: اآلية { التَ َواِبنيَ ِإَن اّلَلَ زُِبُّ }
 ( 2،1)الضحى: {َوالَليحِي ِإَذا َسَجى َوالضَُّحى}
 ( 9)األعلى: {الذ ِكحَرىَفَذكِ رح ِإنح نَ َفَعِ  }
 (2)الليي: {ِإَذا ََتََلى َوالنَ َهارِ }
ُبَك بَ عحُد } ينِ َفَما ُيَكذِ   ( 7)التني: {ِِبلدِ 
 ( 5)الشمس: {َوَما بَ َناَها َوالَسَماءِ }
َم يَ َع ُّ }  (27)الفرقان: اآلية{ َعَلى َيَديحنِ  الظَاَلُِ َويَ وح
 (11)النحي:اآلية{ َوالَزي حُتوَن  الَزرح َ يُ نحِبُ  َلُك ْمح ِبِن }
 ( 1)الشمس: {َوُضَحاَها سِ َوالَشمح }
 ( 1)الليي: {ِإَذا يَ غحَشى َوالَليحيِ } 

 ال  مشس ة لوقوع الاوء ضعدهو ر رمهو اإلمغو 

 ال  مشس ة لوقوع الثوء ضعدهو ر رمهو اإلمغو 

 ال  مشس ة لوقوع الصوم ضعدهو ر رمهو اإلمغو 
 ال  مشس ة لوقوع الراء ضعدهو ر رمهو اإلمغو 

 لتوء ضعدهو ر رمهو اإلمغو ال  مشس ة لوقوع ا

 ال  مشس ة لوقوع الاوم ضعدهو ر رمهو اإلمغو 

 ال  مشس ة لوقوع ال ال ضعدهو ر رمهو اإلمغو 
 ال  مشس ة لوقوع النون ضعدهو ر رمهو اإلمغو 

 ال  مشس ة لوقوع الدال ضعدهو ر رمهو اإلمغو  

 ال  مشس ة لوقوع السني ضعدهو ر رمهو اإلمغو 
  ع الظوء ضعدهو ر رمهو اإلمغو ال  مشس ة لوقو 

 ال  مشس ة لوقوع الزاي ضعدهو ر رمهو اإلمغو 

 ال  مشس ة لوقوع الشني ضعدهو ر رمهو اإلمغو 

 ال  مشس ة لوقوع الال  ضعدهو ر رمهو اإلمغو 
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 إدغام َّلم الفعيحك ْم  :اثنياَ 

  ؟ وذا  رون اررم لو رقع ضعد الال  السوكنة " ال  " ار " ةاء "
أل اار  قااط رذلااك عنااد مج ااع القااراء االفعاال  يفغااو  ال  الفعاال السااوكنة إذا رقااع ضعاادهو ال  ار ةاء إمغو ااو ضاادرن غناا  ر رااون ذلااك  اا  إم
 .السبعة
مم  } قول هللا تعوت  : ثول  .{ ْمكُ لَ }هي ال   " ال  "  ثآهو جوء ضعدهو {يقُ }ال   هي عنو ال  ووكنة  ،{ُقيح َلُك ْمح ِميَعاُد يَ وح

 راام الااال  هنااو " اي ان الثو  ااة ر صااريان  ر اوً را ااداً  شاادماً  يفتاادغم ألرت  ،ال ااون الااال  األرت وااوكنة رالثو  اة  تحركااة  آتقاايرعناد و 
 .الال  هنو هو املتمو ل يفرم " روب  إمغو  الال  اختهو  ننا  هبو قو آني " قآ   يفإمغو هو  ،اإلمغو  "

" َوقُ يح َربِ  َأُع وُذ  ثال قاول هللا تعاوت  يف"   صاريان  ر او را ادا  شادماً هاو الاراء رذلاك  ارهل تن هاو " الاراء  يفكمو تدغم الال  ا اوً 
  .املخرس يفالراء هو التقوةأ ض نهمو  يفروب  إمغو  الال   "أقر  " ننا  هبو قو آني ِبَك " 

 .رهو الراء ار الال  التويلررهل ارضع  د   وق  هياملصح   يفرعال ة إمغو  ال  الفعل 
 إدغام َّلم الفعي حك ْم تطبيق على 

 احلك       ْم قال تعا   املثال
 (114)ط ن: اآلية{ َوُقيح َربِ  ِ دحِن ِعلحماَ }
 ( 97)املؤمنون: {َوُقيح َربِ  َأُعوُذ ِبَك ِمنح ََهََزاِت الَشَياِطنيِ }
 (22ف: اآلية)الكه{ ُقيح َرّبِ  َأعحَل ُْم ِبِعَدِِتِ ْمح َما يَ عحَلُمُه ْمح ِإََّل قَِليٌي }
َزَّلَ ُمَبارَكاَ َوَأنحَ  َخْيحُ الحُمنحزِِلنيَ }  (29)املؤمنون {َوُقيح َربِ  َأنحزِلحِ  ُمن ح
 (24: اآليةاإلسراء) {َوُقيح َربِ  ارحََححُهَما َكَما رَبَ َياِن َصِغْياَ }
ُت ْمح تَ عحَلُمونَ } ُِ َوَمنح ِفيَها ِإنح ُكن ح َرح  (84)املؤمنون: {ُقيح ِلَمِن األح
ُتُن َعَليحُك ْمح َوَّل َأدحرَاُك ْمح ِبنِ }  16)يونس: اآلية {ُقيح َلوح َشاَء اّلَلُ َما تَ َلوح
ِِ ُقيح ّلِلَِ } َرح  (12)األنعام: اآلية{ ُقيح ِلَمنح َما يف الَسَماَواِت َواألح
 (51)التوبة: اآلية{ ُقيح َلنح ُيِصيبَ َنا ِإََّل َما َكَتَب اّلَلُ لََنا}

 اإلمغو  لوقوع الراء ضعدهو  ال   عل  رمهو

 ال   عل  رمهو اإلمغو  لوقوع الراء ضعدهو

 ال   عل  رمهو اإلمغو  لوقوع الراء ضعدهو

 ال   عل  رمهو اإلمغو  لوقوع الراء ضعدهو

 ال   عل  رمهو اإلمغو  لوقوع الراء ضعدهو

 ال   عل  رمهو اإلمغو  لوقوع الال  ضعدهو

 الال  ضعدهوال   عل  رمهو اإلمغو  لوقوع 
 ال   عل  رمهو اإلمغو  لوقوع الال  ضعدهو

 ال   عل  رمهو اإلمغو  لوقوع الال  ضعدهو

  إدغام َّلم احلرفحك ْم  :اثلثاَ 
ضاال إمغو ااو   ااو ضغااري غنااة إذا رقااع ضعاادهو  اارهل الااال  ار  اارهل الااراء عنااد مج ااع القااراء  ،هاال يف اا  إمغااو  ال  اراارهل السااوكنة الوقعااة 

ِس  ُبوَن " ضاال ةان " عنااد  فااص  اان قولاا  تعااوت "  "كآمااة   لوااتثنوء ضسااوة  املاففااني  إ اا   ساارت َك  اَل بَ  يح رَاَن َعلَ  ى قُ لُ  وِّبِ ْمح َم  ا َك  انُوا َيكح
 . رهل الراء ضعدهو يفرالسرت مينع اإلمغو  ل لك جوءي الال   ظهر  رمل تدغم  ،ورتة لا فة عآ  الال  ال أيخ  النفس   هو

 .الثويناملصح  للشد   وق اررهل  يفر ر ز لإلمغو   ،رالتقوةأ  ع الراء ، ع الال  التمو لروب  اإلمغو  هو 
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 :تنبي  ن

 ."ةاهو لب     عقال"القرىلن رل لك ا وة الشوطىب ضقول   يفمل  قع ضعد ال  هل ةاء 
 إدغام َّلم احلرفحك ْم تطبيق على 

  

 احلك        ْم قال تعا    املثال
 (158)النساء: اآلية{ َليحنِ َبيح رَفَ َعُن اّلَلُ إِ }
ِِ الَ           ِذي َفطَ            َرُهَن } َرح  {قَ           اَل بَ           يح رَبُُّك             ْمح َربُّ الَس           َماَواِت َواألح
 (56:اآليةاألنبياء)
ِهالَ } ِعٌد َلنح ََيُِدوا ِمنح ُدوِنِن َموح  (58 )الكهف:{ َبيح َ  ْمح َموح
: اآلية{ َبيح َلَما َيُذوُقوا َعَذابِ }  (8)ص 
 (21)امللك: اآلية{ ُعتُ و م َونُ ُفورم  َبيح جلُّوا يف }
 ( 18)النا ع ات: {فَ ُقيح َهيح َلَك ِإَ  َأنح تَ زََكى}
َاُنُك ْمح ِمنح ُشرََكاَء }  (28)الروم: اآلية{ َهيح َلُك ْمح ِمنح َما َمَلَك ح َأَيح
ءم } َمحِر ِمنح َشيح  (154)َل عمران:اآلية{ َهيح َلَنا ِمَن األح

 قوع الراء ضعدهو ال   رهل  رمهو اإلمغو  لو 

 ال   رهل  رمهو اإلمغو  لوقوع الراء ضعدهو
 

 ال   رهل  رمهو اإلمغو  لوقوع الال  ضعدهو

 ال   رهل  رمهو اإلمغو  لوقوع الال  ضعدهو

 ال   رهل  رمهو اإلمغو  لوقوع الال  ضعدهو

 ال   رهل  رمهو اإلمغو  لوقوع الال  ضعدهو

 وال   رهل  رمهو اإلمغو  لوقوع الال  ضعده

 ال   رهل  رمهو اإلمغو  لوقوع الال  ضعدهو
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 عند القراء السبعة إظهار وإدغام اتء الت نيث الساكنة

  تآح  ىلخر الرآمة اليتالتوء املفتو ة " ي "  هي ء التأ  ث 
السااني " رهاا   ا ثآااة  ،الاازاي ،الصااوم ،الثااوء ،الظااوء ،" اااا م :هاايوااتة ا اارهل ر  يفإظهااوة رإمغااو  "  ء التأ  ااث "  يفرقااد اختآاا  القااراء 

 :ل لك
ََه  ا ِليَ  ُذوُقوا الحَع  َذابَ }"  ااايت جآااومهم "  اان قولاا  تعااوت  -1  (56)النس  اء:اآلية {ُكَلَم  ا َنِض  َج ح ُجلُ  وُدُه ْمح بَ  َدلحَناُه ْمح ُجلُ  وداَ َغْيح

َها  }رك لك " رجبت جنوهبو "  ن قول  تعوت    القرىلن غريهو يفرل س  (36آلية)احلج: ا {فَِإَذا َوَجَب ح ُجُنوُّبَا َفُكُلوا ِمن ح
َنا ِمنح قَ رحَيةم َكاَن ح ظَاِلَمَة }" كو ت ظوملة "  ن قول  تعوت  -2  .(11: اآليةاألنبياء){ وََك ْمح َقَصمح
َيَن َكَما َبِعَدتح ََثُودُ  }" ضعدي مثوم "  ن قول  تعوت  -3  .(95)هود: اآلية{ أَّل بُ عحداَ ِلَمدح
َم ح َص َواِمُع َوِبيَ ٌع َوَص  َلَواٌت َوَمَس اِجدُ  }" ئاد ت صاوا ع "  ان قولاا  تعاوت  -4 )احل  ج:  {َولَ وحَّل َدفح ُع اّللَِ النَ  اَ  بَ عحَض ُه ْمح بِ بَ عح م َ ُ  دِ 

 .القرىلن غريخبو يف( رل س 90)النساء: اآلية{ َحِصَرتح ُصُدورُُه ْمح } لك كر  (40اآلية
 .القرىلن غريهو يفرل س (97: اآليةاإلسراء){ اَ ُكَلَما َخَب ح ِ دحاَنُه ْمح َسِعْي }زمهنم"  ن قول  تعوت خبت" -5
بُ َلةم ِماَهُة َحَبةم } تعوت "ا بتت وبع"  ن قول  -6   .(261)البقرة: اآلية{ َأن حبَ َت ح َسبحَع َسَناِبَي يف ُكيِ  ُسن ح

 .قولون راضن كثري رعوصم :رقد اظهرهو عند مج ع  رر هو
 .  اضو عمرر رمحز  رالرسو ،مج ع  رر هو يفرامغمهو 

 .البعا رةش راضن عمر يفراظهرهو عند البعا رامغمهو 
 .لبوق ةاالظوء راظهرهو عند اخلمسة  يف أ و رةش  أمغمهو 

 .رالزايرا و اضن عو ر  أظهرهو عند السني راا م  
 .{ع امِ وَ صَ   ح مَ دِ  َُ  }رزام هشو  إظهوة 

ضااني اإلظهااوة راإلمغااو  راإلظهااوة هااو  {اوُّب  نُ جُ   ح بَ  جَ وَ } يفضاان ذكااوان إال ا اا  جااوء اخلااالهل عاان ا ،الثال ااة البوق ااة يفرامغمهااو اضاان عااو ر 
 .املشهوة عن 

 .السني رالوجهون صح حون يفالثوء ر  يفاظهرهو رامغمهو  قد اضن ذكوان  ا و
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 عند القراء السبعة إظهار وإدغام دال قدحك ْم 

الشاني رهاا    ،الصاوم ،اااا م ،الازاي ،الظاوء ،ومالااا ،الا ال ،الساني هايتظهار عناادهو مال قاد ار تادغم مثو  ااة  الايتاراررهل 
 -:ا ثآة ل لك

َتِكي ِإَ  اّللَِ }" قد مسع "  ن قول  تعوت  -1 َل اَلِِت َُتَاِدُلَك يف َ وحِجَها َوَتشح َع اّلَلُ قَ وح  .(1)اجملادلة: اآلية{ َقدح َسَِ
نِ  َوَلَقدح َذرَأحاَن جِلََهَن َْم َكِثْي } ان "  ن قول  تعوتا" رلقد ذة  -2  .(179)ألعراف: اآلية{ َا ِمَن اجلِح
َتِدينَ }" قد ضآوا "  ن قول  تعوت  -3  .(140)األنعام: اآلية{ َقدح َضلُّوا َوَما َكاُنوا ُمهح
: اآلية{ َقاَل َلَقدح ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نَ عحَجِتَك ِإَ  ِنَعاِجنِ } " لقد ظآمك "  ن قول  تعوت -4  .(24)ص 
ن حَيا ِبََصاِبيحَ }ت " رلقد ز نو "  ن قول  تعو -5  .(5)امللك: اآلية{ َوَلَقدح  َيَ َنا الَسَماَء الدُّ
 (128 )التوبة:{ َلَقدح َجاءَُك ْمح َرُسوٌل ِمنح أَن حُفِسُك ْمح َعزِيٌز َعَليحِن َما َعِنتُّ ْمح }كم "  ن قول  تعوت ء " قد جو -6
قِ  َلَقدح َصَدَق اّلَلُ َرُسوَلُن الرُّ }" لقد صدق "  ن قول  تعوت  -7  .(27)الفتح: اآلية{ ؤح  ِِبحلَح
 .(30)يوسف: اآلية{ َقدح َشَغَفَها ُحب اَ ِإاَن َلنَ َراَها يف َضاللم ُمِبنيم }" قد  غفنو "  ن قول  تعوت  -8

 .رقد قرا عوصم رقولون راضن كثري إبظهوة مال قد عند  رر هو الثمو  ة
 .ة البوق ةالاوم رالظوء  قط راظهرهو عند الست يفرةش امغمهو ر 

رلقاد ز ناو السااموء  يفرالظاوء راظهرهاو الرضعااة البوق اة راختآا  عان اضاان ذكاوان  رالازايالااوم رالاا ال  يفهاو مراضان ذكاوان امغ
  . ررع عن    هو رجهون اإلمغو  راإلظهوة ،الد  و

 .البوق ةاأل رهل  يفوة  ه رامغمهو و يف {كَ مَ لَ ظَ  دح قَ لَ } يفراظهرهو هشو  
 .رهم اضو عمرر رمحز  رالرسو   امج ع ارررهل ملن مل   كرر  يف تعني اإلمغو  

 
 عند القراء السبعة إظهار وإدغام ذال إذحك ْم 

  رالزاي" الثوء رالصوم رالدال رالسني راا م  :هيتظهر عندهو ار تدغم   هو ذال إذ ونة  اليتارررهل 
 :وهذه أمثلة لذلك

َئِة الَطْيحِ ِبِِذحِن َوِإذح َخحُلُق مِ }" رإذ ختآ  "  ن قول  تعوت  -1  .(110)املاهدة: اآلية {َن الطِ نِي َكَهي ح
َتِمُعوَن الحُقرحَنَ }" إذا صر نو "  ن قول  تعوت  -2 نِ  َيسح َنا ِإَليحَك نَ َفرَا ِمَن اجلِح  (29: اآليةاألحقاف){ َوِإذح َصَرف ح
 .(39)الكهف: اآلية{ ا َشاَء اّللَُ َوَلوحَّل ِإذح َدَخلحَ  َجنَ َتَك قُ لحَ  مَ }" إذ مخآت "  ن قول  تعوت  -3
 .(52)احلجر: اآلية{ ِإذح َدَخُلوا َعَليحِن فَ َقاُلوا َسالماَ }" إذ مخآوا "  ن قول  تعوت  -4
اَ }" إ مسعتمو  "  ن قول  تعوت  -5 ِمَناُت ِ َن حُفِسِه ْمح َخْيح ِمُنوَن َوالحُمؤح عحُتُموُه َظَن الحُمؤح  .(12)النور: اآلية{ َلوحَّل ِإذح َسَِ
 .(125)البقرة: اآلية{ َوِإذح َجَعلحَنا الحبَ يحَ  َمَثاَبَة ِللَناِ  َوَأمحناَ }" رإذ جعآنو "  ن قول  تعوت  -6
 .(48)ألنفال: اآلية{َوِإذح  ََيَن َ  ُُْم الَشيحطَاُن َأعحَماَ  ْمح }" إذ ز ن "  ن قول  تعوت  -7
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َبحَصا}" إذ زاغت "  ن قول  تعوت  -8 َنَ اِجرَ َوِإذح  َاَغِ  األح  يفرلا س  (10)األح زاب: اآلي ة{ ُر َوبَ َلَغِ  الحُقلُ وُب احلح

 .القرىلن غريخبو
 .ذال إذ عند ارررهل الستة إبظهوة قد قرا ان ع راضن كثري رعوصم 

 .ارررهل لقي يفالرسو   رخالم اظهررا ذال إذ عند اا م خوصة   رون ئمو إمغو هو ر 
 .ارررهل األةضعة البوق ة يفاإلظهوة التوء رالدال   رون ل   يفرخآ  امغم 

ارررهل   بقا   ان القاراء اضاو عمارر رهشاو    راون ئماو اإلمغاو   لقي يفراضن ذكوان امغم الدال  قط   رون ل  اإلظهوة 
 .ارررهل الستة يف
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