
 
 

 



 
 

 

 

 
 

 ىو السرت.اجلواب : 
قالوا عبارة عن النطق حبرف بصفة بٌن اإلظهار واإلدغام، من 

 غًن جتديد مع بقاء صفة الغّنة يف احلرف األول. 
 

 
كلم  أوائل رلموعة يف عشرة حرفا ةمخساجلواب : عدد حروف اإلخفاء 

 :  ىذا البيت

 

 و السٌن و القاف و الشٌن و اجليم و الكاف و الذال و الصاد ىي و
 فهذه ، والضاد والزاي والثاء والظاء التاء و والفاء الراء و الطاء و الدال
ندغم احلرف األول يف  الننطق ابحلرف ادلخفي حبيث و  حرفا عشرة مخسة

نشدد. ال، و على صفٍة بٌن إظهاره وبٌن إدغامو نطقو، وإّّنا ننشدد الثاين وال



 
 

 

 

 
 .اإلخفاء والتنوين، الساكنة النون أحكام من الرابع احلكم يعيناجلواب : 

 .واإلقالب واإلدغام اإلظهار حروف من الباقي عند يعين:  الفاضل عند

 أحكام للمتعلم أي"  لِْلَفاِضـلِ "  يعين ؛ لِْلَفاِضـلِ  َواِجــبٌ  احْلُـُروفِ  ِمـنَ 
 .التجويد ألحكام بتعلمو والشرف الفضل من انل فإنّو التجويد،

 
وقد  ﴾ ِمن ََثََرةٍ  ﴿ متٌن كقولو:: قد يكون يف كل نلحظ أن اإلخفاءاجلواب : 

 اإلظهار قد يكون يف كلمة أو كلمتٌن أما ﴾ مَّنُثورًا ﴿يكون يف كلمة واحدة 
اإلقالب قد يكون يف كلمة أو كلمتٌن وأما اإلدغام فإنو يف النون الساكنة ال و 

 . يف كلمتٌن يكون إال
 

 
ما أ ْن (إ )مثل  حلرف الساكن ىو احلرف الذي نضع عليو سكوناجلواب : ا

والشدة ىي عبارة عن حرف احلرف ادلشدد فهو احلرف الذي نضع فوقو شدة 



 
 

 

 وأدغمت وصارت (إْن َن  )أصلها  ( فإنَّ  )ساكن بعده حرف متحرك مثل 
 ولذلك النون ادلشددة فوقها عالمة الشدة وىي مثل األربعة ادلقلوبة ( إنَّ  ) 

 . على ظهرىا فهذه تسمى الشدة
 

 " نوٌن "أو"ميٌم " جدت ظم يقول إذا قرأت القرآن و معىن ىذا أن النااجلواب : 
الغنة صوت خيرج من  و  "ممّا"  "مثّ"  " إّن "ركتٌنفوقها شدة فغنها مبقدار ح

فإذا كانت النون أو ادليم مشددتٌن ؛ فإهنا تغن مبقدار حركتٌن مث قال :  اخليشوم
يعين أن ادليم يعين سم كل من النون أو ادليم 

وكذا تظهر الغنة يف  د التشديد ،والنون من حروف الغنة لكن تظهر الغنة عن
 أن القارئ للقرآن يغّن عندىا . نون الساكنة والتنوينأحكام ال

 

 
:                                                                                     أحكام الثث ذلا الساكنة ادليم أن -اجلواب : 

   اإلظهار الثالث احلكم   - اإلدغام الثاين احلكم -  اإلخفاء األول احلكم -
" وىو واحد حرف مع اإلدغام و" الباء"  وىو واحد حرف مع اإلخفاء ،  فقط

 . تظهر حرفا وعشرون ستة وىي احلروف بقية إظهار  البقية مث  ،" ادليم



 
 

 

 
 

 اجلواب واضح جّدا من جهتٌن : -

واإلدغام أن اإلظهار واإلدغام مع النون الساكنة ، وىنا اإلظهار  اجلهة األوىل :
 واإلخفاء مع ادليم ىذه اجلهة األوىل .

لنفرق بينهما فهم قالوا اإلخفاء الشفوي ، ألن ادليم خمرجها  وأما اجلهة الثانية :
الشفة واإلدغام الشفوي ، واإلظهار الشفوي ، فلّما كانت أحكام ادليم اإلخفاء 

، وادليم خمرجها الشفتان قالوا اإلخفاء الشفوي واإلظهار واإلدغام واإلظهار
 الشفوي     

 
، ألن األلف الليّنة ال  ألن ادليم قبل األلف اللينة تكون مفتوحةاجلواب : 

اكنة  فهو يقول وادليم غًن س ايناسبها السكون ، البد أن تكون مفتوحة ؛ فإذ
إن كانت ساكنة قبل حرف من حروف اذلجاء ال ألف لينة ؛ فإهنا تكون مفتوحة 

 . بعدىا
 

 



 
 

 

 

 
ّوِ   ، الباء حرف ادليم بعد ىأت إذا:  اإلخفاء األول احلكماجلواب :   يعين ؛ وسَِ

ــوِ :"  قال البيت ويف ، الشفوي اإلخفاء ىو ـْفــِويَّ  َوَسـمِّ  الفاء إبسكان"  الشَّ
 . كلمتٌن يف إال يكون ال الشفوي واإلخفاء ،  النظم لضرورة ، للنظم

   الغنة مع ابء بعدىا وقع إذا الساكنة ابدليم النطق ختفي أن ىو واإلخفاء
ِلُكم ﴿  . ﴾ِِبَنَُّكُم  ذََٰ

 

 
 ، ميم بعدىا ميم يعين:  الصغًن ادلتماثلٌن اإلدغام الثاين واحلكماجلواب : 

 ، غنوت تدغم فإهنا ميم بعدىا نةالساك ادليم جاءت فإذا ، امثله يعين متماثلة
 مِّن َلُكم َما﴿   مشّددا واحدا حرفا احلرفٌن تنطق أن ىو:  اإلدغام وتعريف

 وىو - متحرك حبرف -الساكنة ادليم وىو - ساكن حرف التقى فإذا﴾  ُدونِوِ 
 مع النطق عند مشددا واحدا حرفا يصًنان حبيث يدغمان فإهنما ، الثانية ادليم

 . الغنة
 

 



 
 

 

 

:"                 بقولو ادليم وىو واحدا حرفا لو اإلدغام أن الناظم لنا بٌّن  -اجلواب : 
 يَـا َصِغـيـًرا إْدغَـاًمـا َوَسمِّ **  أَتَــى مبِْثِلـَهـا -مبيم ميم يعين - مبِْثِلـَهـا ِإْدغَـامٌ  َوالثَـّانِ 

 يكون أن وىو ، الصغًن ابإلدغام القراء عند يعرف اإلدغام ىذا يعين"   ؛ فَـتَـى
 ، يدغم فإنو  حفص قراءة غًن يف الكبًن واإلدغام ، متحركا والثاين ساكنا األول
 -يدغم وال يُظهر فإنو متحركان حرفان أتى إذا - يُظهر فإنو حفص قراءة وأما

 . ﴾ اأْلَْرضِ  يف  مَّا َلُكم َخَلقَ ﴿ :  مثالو
 

 
 اذلجائية األحرف مجيع عند الساكنة ادليم إظهار بو ادلراد اإلظهاراجلواب : 

 ،ألن ادليم خمرجها من الشفتٌن  الشفوي اإلظهار ويسمى ، والباء ادليم ماعدا
رَ  ُكنُتمْ ﴿   : مثال ، ىي كما الكلمة فتنطق  . ﴾ َخيـْ

 

 
 أيضا والفاء ، الشفتٌن من خمرجها ادليم ألن الفاء حرف على يُنبواجلواب : 

 . فتشتبو ، الشفتٌن خمرج من قريبة
 



 
 

 

 
 قراءة عند ؛ َوفَـا َواوٍ  َلَدى:  القارئ أيها ؛ َواْحَذرْ :  الناظم قالاجلواب :  

 وإّنا ، ادليم ختفي أن ، فاء أو ، واو:   الساكنة ادليم بعد أتى إذا ؛ القرآن
 الفاء مع ادلخرج يف أي ؛ لقرهبا:  قال ؟ ادليم تظهر دلاذا ، تظهرىا أن الواجب
 ؛ الشفتان الواو وخمرج ، ادليم خمرج من قريب الفاء مخرجف ؛ الواو مع ولالحتاد

 . ادليم خمرج مع متحد فهو
 
 
 


