
 
 

 



 
 

 

 

 

 :حكمان ذلا ال الم اجلواب :

 : األول احلكم- 

: مثاًل  معينة حروف بعد وذلك ، ابلالم النطق تظهر أنك مبعىن: اإلظهار 
 ابلالم فننطق ؛ قرآنالْ : مثاًل  ؛"اْلكتاب ذلك" اْلكتاب نقول فإننا الكاف

 القمرية . ال تسمى وىذه ؛ نظهرىا
 : الثاين واحلكم - 

 . الشمسية ال وتسمى ، تنطق فال بعدىا الذي احلرف يف الالم تدغم 
 

 
 قولك يف رلموعة القمرية ىي أل اجلواب :حروف

 واخلاء الواو و والكاف واجليم واحلاء الغني و والباء األلف : حرفًا 14 وىي
 .واذلاء وادليم والياء والقاف والعني  والفاء

 
 



 
 

 

 
 . " البيت ىذا كلم أوائل يف حرفًا 14الشمسية  أل اجلواب : حروف

 من األول احلرف فقط وإمنا البيت ىذا كل ليست الشمسية ال حروف فهنا
 الراء الصاد الثاء  الطاء كلمة كل

 السني الدال النون الذال الضاء  التاء
 .الالم الشني الزاي الظاء

 
 

الشمسية ابلشمسية ألهنا  ابلقمرية ألهنا تظهر وال القمرية ال اجلواب : مسيت
 بعدىا . الذي تدغم يف

 
 

 يف و تقع أمر أو مضارع أو ماضي ، الفعل يف تقع اجلواب : الم الفعل ىي الم
ويف ﴾  َوقُ ْلَنا﴿  ،﴾َأْرَسْلَنا﴿ ، ﴾ أَنزِْلِن ﴿، ﴾  َجَعْلَنا﴿: مثل آخره يف أو وسطو

 آخره يف أو الوسط يف وقعت سواءٌ  الفعل وحكم الم﴾  َأُعوذُ  ُقلْ ﴿  آخره مثل
 . تدغم فال﴾  نَ َعمْ  ُقلْ ﴿ :-وجل عز-هللا قول مثل يف تظهر فإهنا

 



 
 

 

 
يف آخر الفعل  ساكنة وتكون اجلواب : ال تدغم الم الفعل إال إذا كانت الالم

ُم ُقل﴿ و﴾  رَّبِّ  ُقل﴿ : تعاىل قولو مثل تدغم فإهنا راء أو الم بعدىا ووقع  ﴾ ذلَّ
 

 
 اْلَغُفور﴿ والغني يف ﴾  اْلِبَحارُ ﴿يف  والباء﴾  اأْلَبْ َرارَ ﴿ اجلواب : ألن األلف يف 

 ﴾ اْلَكَواِكبُ ﴿والكاف يف ﴾  اجْلاََلل ِذي﴿ واجليم يف ﴾  احْلَِليم﴿ واحلاء يف ﴾
القمرية  ال حروف كل ىذه احلروف من

 
 

 قول يف الباء:  مثل وخطا لفظا ادلتفقان احلرفان مها:  ثالنتماادل -اجلواب : 
 ﴾ بَِّعَصاكَ  اْضِرب:﴿  تعاىل هللا

 الدال:  مثل الصفة واختلفا يف خمرجا ادلتقارابن احلرفان مها:  ادلتقارابن وأما-
عَ  لََّقدْ ﴿ :تعاىل هللا قول يف والسني  ﴾ مسَِ

:  مثل الصفة دون ادلخرج يف اتفقا اللذان احلرفان فهما:  ادلتجانسان وأما-
ت:﴿ تعاىل قولو يف والتاء الدال  ﴾ طَّائَِفةٌ  ذَلَمَّ

 
 



 
 

 

 
 

 قسمان ومها صغري وكبري  وادلتجانسني وادلتقاربني ادلتماثلني من اجلواب : لكل
 .كبري ومتماثالن صغري متماثالن فهناك -1

 .كبري ومتقارابن صغري متقارابن وىناك - 2 

 .كبري ومتجانسان صغري متجانسان وىناك - 3
 

 
 اْضِرب﴿ : صغري فهو متحرك والثاين ساكن األول احلرف كان إذا-اجلواب : 

 .صغري فهو متحركة الثانية والباء ساكنة األوىل الباء ﴾ بَِّعَصاكَ 

 ﴾  ُىًدى ِفيوِ :﴿ تعاىل قولو مثل الكبري ىو فهذا متحركني كاان إذا وأما- 

 فهذا ابلضم متحركة أيضا ءاذلا﴾ ُىًدى﴿و األوىل متحركة ادلكسورة اذلاء" فيو"
 والثاين ساكن األول وكبري صغري ادلتقارابن وكذا ادلتجانسان وكذا كبري يسمى

 .كبري فيسمى متحركني كاان صغري وإذا متحرك
 

 
 ادلتقارابن الصغري -1
 ادلثماثالن الكبري -2



 
 

 

 ادلتجانسان الصغري  -3
 ادلتقارابن الكبري  -4

 الن الصغري ادلتماث -5
 ادلتجانسان الكبري -6

  .والراء الالم إال اإلظهار حكمو الصغري ادلتقارابن -1اجلواب : 
 .حكمو اإلظهار  الكبري وادلثالن -2

 الصغري حكمو اإلظهار إال يف مواضع . ادلتجانسان -3
 اإلظهار . حكمو ادلتقارابن الكبري -4

 حكمو اإلدغام . الصغري ادلثالن -5
 السوسي . لغري قالوا اإلظهار، الكبري حكمو نسانادلتجا -6

 

 
 اإلدغام جيب مخسة مواضع يف إال اإلظهار حكمو ادلتجانسان الصغري اجلواب :

 :  وىي فيها

َ  َقد:﴿ حنو والتاء الدال-1  . ﴾  ت َّبَ نيَّ

ت﴿ ،﴾  اللَّ وَ  دََّعَوا أَثْ َقَلت:﴿ حنو والطاء والدال ءوالتا-2  ﴾. طَّائَِفةٌ  ذَلَمَّ

 .﴾   ظََّلْمُتمْ  ِإذ:﴿ حنو الظاء يف والذال-3



 
 

 

ِلكَ  يَ ْلَهث:﴿ الذال يف والثاء-4  ﴾ .  ذََّّٰ

 .  خاصةً ﴾  مََّعَنا ارَْكب﴿ :من ادليم يف والباء-5


