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 يمِِحِِالرِ ِنِِمَِحِْالرِ ِاللِِِمِِسِْبِِ
 وعلىِآلوِوصحبوِومنِوااله.،ِالحمدِللِوالصالةِوالسالمِعلىِرسولِاللِِ

 أماِبعد:

الميمِالساكنةِِمنِأحكامِالنونِالساكنةِوالتنوينِوأحكامِفيماِسبقِِفقدِانتهينا
ِحكمِِواليومِبإذنِاللِتعالىِندخلِفي.ِوأحكامِالميمِوالنونِالمشددتينِ

 المِالِنوعانِأوِلهاِحكمان:.ِوقبلِالدخولِفيِالنظمِأبينِحكمهماِباختصارِِ

  
:ِاًلِوذلكِبعدِحروفِمعينةِمث،ِبمعنىِأنكِتظهرِالنطقِبالالمِِ

؛ِِقرآنْلِاِقرآنْلِا:ِالقرآنِاًلِكتاب"؛ِمثْلِاكتابِ"ذلكِْلِاالكافِفإنناِنقولِ
 الفرقانِِِِِِِِِِِِ:ِ؛ِالفاءِفننطقِبالالمِنظهرىا

 ِبْسِمِالل ـِوِالر ْحَمـِٰنِالر ِحيمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 ِ( 1)﴾ٔوَنِِلْلَعاَلِميَنَِنِذيًراِ﴿تـََباَرَكِال ِذيِنـَز َلِاْلُفْرقَاَنَِعَلٰىَِعْبِدِهِلَِيكُِِ﴿
لِونظهرىاِبعدِحروفِمعينةِستأتيناِإنِشاءِاللِوىذهِأفننطقِبالالمِفننطقِبِفرقانْلِا

                                                           
1
 ( 1)  الفرقان(  
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 تسمىِالِالقمرية
 

 .ِالِالقمريةِ.ِكمثالِألنِالقافِمنِحروفِالِالتيِتجبِأنِتظهرِالِقبلهاِِ

  
 .ِوتسمىِالِالشمسية،ِفالِتنطقِِابعدىلذيِيِالحرفِاتدغمِالالمِفِ

 
 ِ.ِِنلحظِالشمس.ِألنِالشينِمنِحروفِىذهِالِِ-

 
 الش مسِوالش مسِوالش مسِ.ِِالِ.ِإنماِنقولِِ-

 فإًذاِِ؛والش مسِِ،ألنهاِتدغمِِ،ماِنقولِواْلشمسِىذاِخطأِ
 

 وجوبِاالظهارِبعدِحروفِستأتيِمعناِووجوبِاالدغامِبعدِحروفِتأتيِمعنا.

 إذاِفهمناِىذاِندخلِإلىِالنظم.

 :-رحموِاللِ-قالِالناظم
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 لهاِحاالنِإذاِجاءتِقبلِأحرفِمعينةِ.ِالِلهاِحكمانِمِيعنيِال

 أولىِالحكمينِوجوبِاإلظهار.

"ِياِأيهاِِالمتعلمِوالدارسِفلتعرفِىذاِاألمر."

 األولِوىوِاإلظهارِألنِقولو:ِكمِحالحروفًِِناثمِقالِمبي

ِربعةِعشراألِاِمجموعةِىذهفًِحِرأربعةِعشرِِالقمريةِالتيِيجبِإظهارىاِلهاِيعنيِال
الِالقمرية.ِحروفِِفهذهاِفيِقولك:ِفًِحِر

 .رهَِظتُِاِفًِحِرأربعةِعشرِىذهِِإذاِجاءتِالِقبلِيعنيِ"ِِِ"ِفقولو:ِ

"ِيعنيِتعلمِىذهِالحروفِ"ِ
 

 ىيِمجموعةِفيِقولكِ

ِ،ِِ﴾ِورفُِغَِالِِْ﴿،ِِِوالباءِمنِحروفِالِالقمرية،ِالِبعدِالباءِِ﴾ِاْلَبِصيرُِِ﴿ِاًلِفمث
 الباءِِهاِفيِقولكِألن

 الغينِمنِحروفِالِالقمريةِابغِالغاء.:ِ﴾ِورفُِغَِالِِْ﴿ِِِِ
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 .﴾ِيملِِحَِالِِْ﴿الحاءِِِ﴾ِيملِِحَِالِِْ﴿

 لِالقمريةِوىكذا.ِالجيمِمنِحروفِاِ﴾لِاَلِجَِيِالِْذِِِ﴿

الواوِِوالكافِوالغينِوالحاءِوالجيمِِا:ِاأللفِوالباءِوفًِحِر14ِِـىذهِاألولىِالًِذاإ
 الخاءِوالفاءِِوالعينِوالقافِوالياءِوالميمِوالهاء.ِو

تدغمِالِفيِنهاِأأيِِِ-:إدغامهاِأيِثانيِالحكمينِوثانيِالحالينِ:ِثانيهماثمِقالِ
   الحرفِالذيِبعدىاِ

اِفًِحِر14وذلكِأيضاِفيِ،ِيعنيِالحكمِالثاني:ِالالمِالتيِتدغمِفيِالذيِبعدىاِ
 فاحفطِوافهم.بمعنىِيعنيِِ،ِورمزىاِفعِ

 "ِِت.ِقال:ِ"اِفيِأوائلِكلمِىذاِالبيفًِحِر14ِِالـِورمزىاِيعنيِىذهِ

فهناِحروفِالِالشمسيةِليستِكلِىذاِالبيتِوإنماِفقطِالحرفِاألولِمنِكلِِ
ِالتاءِِِِراءالِالصادِِالثاءِِالطاءِِكلمةِ

ِالسينِِالدالِِالنونِِالذالِِالضاءِِ

 الالم.ِِنالشيِالزايِِالظاءِ
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 ثمِقال:

ريةِىيَِقمِْ،ِسم هاِاستقامةِالنظمِِيعنيِِلنظمِلولىِطبعاِالالمِاألولىِِوِلكنِاأل
أيِاألخرىِللنظمِوالشعر.ِِِخرىاألوالالمِِلضرورةِالشعرِ،ِأيضاِهاِنكِ سولكنِِقمرية

 :ِِالبيتِيقولِفيِىذاهناِف
األخرىِسمهاِِالثانيةوالالمِ،ِالتيِيجبِإظهارىاِسمهاِالالمِالقمريةِِأيِالالمِاألولى

 .طيبِ.ِفهذاِحكمِالِالقمريةِوالِالشمسيةِ،ِالشمسيةِِمال
ِ 

ِ:ِِأنِتقولِاًلِوإالِيصحِمثِ،ِِالشمسيةِتدغم،ِيعنيِالقمريةِتظهرِ؛ِالجوابِكالمثال
 .فِالقاِالِالقمريةِاًلِمثفهناِعلىِسبيلِالمثالِفيِأيِحرفِآخرِ

 .ِِالتيِيجبِإظهارىاِحروفِالمِيصحِألنِالفاءِمنِِ﴾ِانَقِرِْفُِالِِْ﴿قلتِالمِإنِفِ
يِتيصحِألنِالطاءِمنِحروفِالِ﴾ِةامِ الطِ ِ﴿ِِاًلِالمِمثِبدلِالشمسيةِِاًلِوإنِقلتِمث

 يجبِإدغامِالالمِقبلها.

 اِحكمِالمِالفعل.نًِمبي-رحموِاللِتعالى-مظثمِقالِالنا

 أولِالكلمةِىذاِحكمها.ِعلىِلىذهِالِالتيِتدخًِذاإِ
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 .ِماضيِأوِمضارعِأوِأمر،ِطيبِعندناِالمِتقعِفيِالفعلِ
ِِ﴾ِيِنِلِْنزِِأَِ﴿ِعلىِسبيلِالمثال:اًلِمثلِمثِ﴾ِاَنِلِْعَِجَِ﴿ِفيِوسطوِأوِفيِآخرهِمثل:ِتقعِِ

 .﴾ِلِْقُِِ﴿ِ﴾ِوذُِعَُِأِِلِْقُِِ﴿ِومثلِ﴾ِاَنِلِْقُـِوَِِ﴿ِ،﴾اَنِلِْسَِرِْأَِ﴿،ِ

 

 قال:ِ

عزِ-أوِفيِآخرهِفإنهاِتظهرِفيِمثلِقولِاللِعتِفيِالوسطقِوِءٌِيعنيِالمِالفعلِسوا
ِفالِتقلفماِتدغمهاِِ﴾َِعمِْ﴿ُِقْلِنَـِِِ( 2)﴾ُٛٔقْلِنـََعْمَِوأَنُتْمَِداِخُروَنِ﴿ِ﴿:-وجل
 .ِ﴾ىِقَِاْلتَـِوَِِ﴿ِ﴾اِْلنَِقُـِوَِِ﴿ِاًلِومثِ،ِ﴾ِ﴿ُِقْلِنـََعمِْوإنماِِِالم"ِقـُنـ عَِ"ِمثاًلِ

 .ِِِ( 3)﴾َٕٔوَفج ْرنَاِاأْلَْرَضُِعُيونًاِفَاْلتَـَقىِاْلَماُءَِعَلٰىَِأْمٍرَِقْدُِقِدَرِ﴿ِ﴿
ِكثيًراالمِيجبِأنِنتعلمهاِوأنِنحفظهاِلوىذهِا  ئِِ.ناسِيخطمنِالِألن

إذاِقرأواِالقرآنِِيخطئونِِِكثيرِمنِالمسلميناًلِمثِمِ فيِسورةِعِأناِأضربِلكمِمثااًلِِ
 .ِِ﴾ِاَنِلِْعَِجَِوَِ﴿فيهاِفمثاًلِيقولونِ:ِ
 

فهذهِالمِِِوجعْلناِوجعْلناىوِيدغمهاِوإنماِىيِِالِينطقِالالمِفِ،وَجَعن اِِوَجَعن اِوَجَعن اِ
 .ِِالفعلِتظهر

بعدىاِالمِِوقعتفإنهاِإذاِ،ِأخرىِأوِراءِِموقعتِىذهِالالمِوقعِبعدىاِالِنقالواِإالِإ

                                                           
2
   ( 11 الصافات )(  
3
   ( 11 القمر )(  
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ِ﴾ِمهُِلِلِ قُِِ﴿وِِ﴾ِمهُِلِلِ قُِِ﴿وِِ﴾ِر بِ لِقُِِ﴿ِراءِفإنهاِتدغمِمثلِقولوِتعالى:أوِ
ِكانتِالالمِفيِآخرِالفعلِوقعِبعدىاِ المِتدغمِراءِأوِِفإذاِوقعِبعدِالمِالفعلِإذا

ِ﴾ِبِ رَِِلِْقُِِ﴿فالِتقلِعلىِقراءةِحفصِِ﴾ِلِر بِ قُِِ﴿ِ﴾ِلِر بِ قُِِ﴿وتكونِساكنةِ
ِ﴾ِلِر بِ قُِِ﴿اِمًِمدغِحفصوإنماِتقولِعلىِقراءةِِحفصِِوإنماِتقولِعلىِقراءة

ِكماِسبقِمعناِِوالحظِأنكِ نعمِِ﴾ِمهُِلِلِ قُِِ﴿وتقولِعلىِقراءةِحفصِ،ِتكررِالراء
ظهارِفيِالحرفينِإذاِِفصِيتعلقِبوِاإلحوإنماِىذاِعلىِقراءةِحفصِوغيرهِوالقراءِ،ِ

 .ِمتحركينِِمتماثلينِكانا
فالِتقلِِ﴾ِامَِهُِلِلِ قُِِ﴿ِو﴾ِامَِهُِلِلِ قُِِ﴿"ِر بِ "قلِ،ِفإًذاِحفصِوغيرهِِةفيِقراءنعمِِ

 .ِِتدغمِِ﴾ِامَِهُِلِلِ قُِِ﴿ِ﴾ِامَِهُِلِلِ قُِِ﴿الِِ﴾ِامَِهَُِلِِلِْقُِِ﴿

أخذِماِماِيتعلقِبهذاِالنظمِونمنكتفيِبهذاِالقدرِِىذاِىوِحكمِالمِالفعلِوًِذاإ
 .ِالتطبيقبِيتعلقِ

نِوقلناِنستخرجِاألحكامِالمتعلقةِبهذهِالسورةِواآلِاالنفطاركناِباألمسِقرأناِسورةِف
 .ِطيبِ.ِأعلقِعلىِىذهِاألحكامِالتيِسبقتِمعناِ

 .ِ"الِِ"اِحكمِضًِأيِحتىِِونأخذِ

 ِ(  4)﴾ٔ﴿ ﴿ِإَذاِالس َماُءِانَفَطَرتِْطيبِ
 

  منِحروفِمنِحروفِالِالشمسيةِ

  َماءِِفتدغمِالالمِفيماِبعدىاسِ سماءِإنماِِِإَذاِاللِْماِتقولِا
                                                           

4
 ( سورة اإلنفطار  

http://tanzil.net/#82:1


 9 

 

  نونِساكنةِبعدىاِالفاءِ,ِوالفاءِمنِحروفِاإلخفاءِ﴾ انَفَطَرتِْ﴿
 ىذهِالِالقمريةِِ﴾ِ﴿اْلَكَواِكبُِ
 

 "ِكِ"ِ(ِ)نِالكافِمنِحروفِالِالقمريةِأل

  نونِساكنةِبعدىاِالتاءِوالتاءِمنِحروفِاإلخفاء﴾ِ انَتثـََرتِِْ﴿

بحارِىذهِالِالقمريةِْلِاِ﴾ِاْلِبَحارُِ﴿

  الباء(ِ)ِ()نِالباءِمنِحروفِالِالقمريةِأل

 . ضحةىذهِالِالقمريةِواِ﴾ِاْلُقُبورُِِ﴿طيبِ

والميمِمنِحروفِاإلدغامِبغنةِفيِالنونِ،ِتنوينِبعدهِالميمِِ﴾َِعِلَمْتِنـَْفٌسَِماِ﴿
 الساكنةِوالتنوين

ْنَسانُِِ﴿ ْنَسانُِِ﴾ِاإْلِ   ىذهِالِاإلنسانِىذهِالِالقمريةِاإلنسانِاإْلِ

 نسانإْلِاِالِ.ِِسانإلنِ اإلنسانِالِنقولِياِأيهاِاِ:ِِنناِنظهرىاأل

 الكريمِكذلكِقمرية

  بعدِالذالِالذيِذيل ِاِذيل ِاِال ِذيَِخَلَقَكِ﴾ِ﴿"

  أتيناِإنِشاءِاللتىذاِسَِخَلَقَكَِفَسو اَكِفـََعَدَلَكِ﴾ال ِذيِِ﴿

  والميمِمنِحروفِاإلدغامِبغنةِ،ِتنوينِبعدهِالميمِِفيَِأي ُِصورٍَةَِماِ﴾ِ﴿
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  قلناِالدال(ِ)ِِالدينِمنِحروفِالِالشمسيةِدعِالدالِبِالد يِنِ﴾ِ﴿

  نونِمشددةِتغنِبمقدارِحركتينَِوِإن ِ﴾ِ﴿

َعَلْيُكْمَِلَحاِفِظيَنِميمِساكنةِبعدىاِالمِوالالمِمنِحروفَِِعَلْيُكْمَِلَحاِفِظيَنِ﴾ِ﴿
  اإلظهارِفيِالميمِالساكنة

َِكاتِِبيَنِ﴾﴿ فيِالنونِِوالكافِمنِحروفِاإلخفاءِ،ِتنوينِبعدهِالكافِِِكَراًما
 ةِوالتنوينالساكن

َراَرِ﴾ِِإنِ ِ﴿   اِنونِفوقهاِشدةِتغنِبمقدارِحركتينضًِأيِاأْلَبـْ

َراَرِِ﴿   لفاألالِِ()الِالقمريةِِ﴾اأْلَبـْ

  نونِمشددةِتغنِبمقدارِحركتينَِوِإن ِ﴾ِ﴿

 (ِ)ِ""ِالفاءِ)ِالِىناِالِالقمريةِِاْلُفج اَرِ﴾ِ﴿

  الدال)ينِالِالشمسيةِدِ كذلكِالِالد يِنِ﴾ِ﴿ِ

َهاِ﴿ِ والعينِمنِحروفِِ،ِميمِساكنةِبعدىاِالعين،ِوماِىمِعنهاِِ﴾َِوَماُِىْمَِعنـْ
 اإلظهارِالشفوي

  والهاءِمنِحروفِاإلظهارِالحلقيِفيِالنونِالساكنةِ،عنهاِنونِساكنةِبعدىاِالهاءِ

  لِفتدغمالدا)كذلكِالِالشمسيةِالد يِنِ﴾ِ﴿

  ميمِمشددةِتغنِبمقدارِحركتينِ﴾ثُّمِِ﴿
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  تدغمِالالمِفيماِبعدىا)كذلكِالِالشمسيةِِالد يِنِ﴾﴿

يِنِ﴾ِمُِيـَوِِْ﴿  يندِ يومِالِ.ِِال.ِدينِلِْالِتقولِيومِاِالد 

  والالمِمنِحروفِاإلدغامِبغيرِغنةِ،ِتنوينِبعدهِالالمِنـَْفٌسِلِنَـْفٍسِ﴾ِ﴿ِ

  والشينِمنِحروفِاإلخفاءِ،ِِشينالتنوينِبعدهِِ﴾ًِئالِنَـْفٍسَِشيِِْ﴿

  والواوِمنِحروفِاإلدغامِبغنةِ،تنوينِبعدهِالواوَِشْيًئاَِواأْلَْمُرِ﴾ِ﴿

  لفألفِبعدىاِاألِىابعدِ()الِفيِاألمرِالِالقمريةَِِواأْلَْمُرِ﴾﴿

  دغامِبغيرِغنةوالالمِمنِحروفِاإلِ،ِِتنوينِبعدهِالالمِيـَْوَمِئٍذِلِل ِوِ﴾ِ﴿

  الِالشمسيةِلقولوِفيِالبيتِيِ﴾ذِِل ِاِ﴿

  الذالِفإنِالذالِمنِحروفِالِالشمسيةِ()

  مسِوقلناِلكمِتستخرجواِاألحكامِالمتعلقةِبهااِىذهِالسورةِالتيِقرأناىاِباألذًِإ

ثمِ،ِاِسورةِونستخرجِاألحكامِالتيِسبقِوأنِتعلمناىاِضًِواليومِإنِشاءِاللِنأخذِأي
وفيِاللقاءِإنِشاءِاللِ،ِأيضاِنأخذِسورةِتستخرجونِأنتمِمنهاِاألحكامِالتيِتعلمناىاِ

  القادمِنأخذِأوِنطبقِىذاِالواجب

 سورةِالنبأِمِ نأخذِسورةِع

 الرجيمأعوذِباللِمنِالشيطانِ
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 الرحيمبسمِاللِالرحمنِ

ُِٖىْمِِفيِوُِمْخَتِلُفوَنِ﴿ِ﴾ِال ِذيٕ﴾َِعِنِالن َبِإِاْلَعِظيِمِ﴿َٔعم ِيـََتَساَءُلوَنِ﴿ ﴾َِكال 
َِسيَـْعَلُموَنِ﴿َٗسيَـْعَلُموَنِ﴿ َِكال  ﴾َِواْلِجَباَلِٙ﴾ِأََلْمَِنْجَعِلِاأْلَْرَضِِمَهاًداِ﴿٘﴾ِثُم 

﴾َِوَجَعْلَناِالل ْيَلِلَِباًساِٜ﴾َِوَجَعْلَناِنـَْوَمُكْمُِسَباتًاِ﴿ٛ﴾َِوَخَلْقَناُكْمَِأْزَواًجاِ﴿َٚأْوتَاًداِ﴿
ًعاِِشَداًداِ﴿َٔٔوَجَعْلَناِالنـ َهاَرَِمَعاًشاِ﴿﴾ِٓٔ﴿ َناِفـَْوَقُكْمَِسبـْ ﴾َِوَجَعْلَنإِٔ﴾َِوبـَنَـيـْ

﴾ِل ُنْخِرَجِبِِوَِحبًّاِٗٔ﴾َِوأَنَزْلَناِِمَنِاْلُمْعِصَراِتَِماًءَِثج اًجاِ﴿ِٖٔسَراًجاَِوى اًجاِ﴿
َِكاَنِِميَقاتًاِ﴿﴾ِِإن ِيـَْوَمِاْلفَِٙٔ﴾َِوَجن اٍتِأَْلَفافًاِ﴿َ٘ٔونـََباتًاِ﴿ ﴾ِيـَْوَمِيُنَفُخِْٚٔصِل

َتْأتُوَنَِأفْـَواًجاِ﴿ َوابًاِ﴿ِٛٔفيِالصُّوِرِفـَ ﴾َِوُسيـ َرِتِٜٔ﴾َِوفُِتَحِتِالس َماُءَِفَكاَنْتِأَبـْ
َِكاَنْتِِمْرَصاًداِ﴿ٕٓاْلِجَباُلَِفَكاَنْتَِسَرابًاِ﴿ ﴾ِٕٕ﴾ِل لط اِغيَنَِمآبًاِ﴿ٕٔ﴾ِِإن َِجَهن َم

بِِثيَنِ َِيُذوُقوَنِِفيَهاِبـَْرًداَِواَلَِشَرابًاِ﴿ِٖٕفيَهاَِأْحَقابًاِ﴿ال  َِحِميًماَِوَغس اقًإِٗ﴾ِال  ﴾ِِإال 
َِكانُواِاَلِيـَْرُجوَنِِحَسابًاِ﴿ٕٙ﴾َِجَزاًءِِوفَاقًاِ﴿ٕ٘﴿ ِِكذ ابًإِٚ﴾ِِإنـ ُهْم بُواِبِآيَاتَِنا ﴾ِوََكذ 
ِِكَتابًاِ﴿ٕٛ﴿ َناُه َِعَذابًاِ﴿ِ﴾ٜٕ﴾ِوَُكل َِشْيٍءَِأْحَصيـْ ﴾ِإن َِٖٓفُذوُقواِفـََلنِن زِيدَُكْمِِإال 

﴾ِوََكْأًساِِدَىاقًاِٖٖ﴾ِوََكَواِعَبِأَتْـَرابًاِ﴿ٕٖ﴾َِحَداِئَقَِوَأْعَنابًاِ﴿ِٖٔلْلُمت ِقيَنَِمَفازًاِ﴿
ِِكذ ابًاِ﴿ٖٗ﴿ َِيْسَمُعوَنِِفيَهاَِلْغًواَِواَل ﴾ِٖٙ﴿ِ﴾َِجَزاًءِم نِر ب َكَِعطَاًءِِحَسابًاٖ٘﴾ِال 

نَـُهَماِالر ْحَمـِٰنِ ِالس َماَواِتَِواأْلَْرِضَِوَماِبـَيـْ ﴾ِيـَْوَمِٖٚاَلَِيْمِلُكوَنِِمْنُوِِخطَابًاِ﴿ِۖ  ر ب 
َِمْنَِأِذَنَِلُوِالر ْحَمـُٰنَِوقَاَلَِصَوابًاِال ِِۖ  يـَُقوُمِالرُّوُحَِواْلَماَلِئَكُةَِصفًّاِ ِيـََتَكل ُموَنِِإال 

ِلَكِاْليَـْوُمِاْلَحقُِّٖٛ﴿ ﴾ِِإن اِأَنَذْرنَاُكْمَِعَذابًاَِٜٖفَمنَِشاَءِات َخَذِِإَلٰىِرَب ِوَِمآبًاِ﴿ِۖ  ﴾ِذَٰ
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ُِكنُتِتـَُرابًاِ﴿َقرِيًباِيـَْوَمِيَنظُُرِاْلَمْرُءَِماَِقد َمْتَِيَداُهَِويـَُقوُلِاْلكَِ ِ( 5)﴾ٓٗاِفُرِيَاِلَْيَتِني
  طيبِاآلنِنأخذِاألحكامِالتيِمرتِمعنا

 ميمِمشددةِتغنِبمقدارِحركتينِعمَِِّعم ِ﴾﴿ِِ-قولوِتعالى-

ِالن َبإِِالِفيِالن َبِإِ،ِالن َبِإِِالن َبِإِ﴾ِ﴿ِِ-قولوِتعالى -
وذلكِأنِِ،ِبإِالعظيمنِ بإِعنِالنِ بأِعنِالنِ نبإِعنِاللِْنقولِاِماىيِالِالشمسيةِعنِالنبإِ

 ِ.النونِكماِمرِمعناِمنِحروفِالِالشمسيةِ
  النونِفيِقولِالناظمِِِِ()فيِقولكِ

  ذاِمنِحروفِالِالشمسيةِِالِأيضاِىناِالشمسيةِِال ِذيِ﴾ ﴿

والفاءِمنِحروفِاإلظهارِوىناِقدِِ،ِعدىاِالفاءميمِساكنةِبِىناُِِىْمِِفيِوِ﴾ِ﴿طيبِ
  مرِمعناِمنِقولِالناظمِحينِقال

 - -ِرحموِاللِتعالىِ-قالِِ

ِ 

ِكانِبعدىاِواوِأوِفاءِ حذرِأنِتخفيِالحرفِأوِأنِاحذرِأنِتخفيِافبعدِالميمِإذا
 ﴾يوفِِِمِْىِ﴿ِ﴾ِيوفِِِمِْىِ﴿كذاِلميمِبلِىتخفيِا

ِ﴾ِِثُمِ ِ﴿وقولوِ   ميمِمشددةِتغنِبمقدارِحركتينَِكال 
  والنونِمنِحروفِاإلظهارِالشفويِ،ِميمِساكنةِبعدىاِالنونِأََلْمَِنْجَعِلِ﴾ِ﴿ 

                                                           
5
 ( سورة النبأ  
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تظهرِِلِْلمِنجعأتقولِِلوِوقفتِ﴾َِنْجَعِلِاأْلَْرَضِِمَهاًداِ﴿ِأََلْمَِنْجَعِلِاأْلَْرَضِ﴾ِ﴿
   الالمِولكنِفيِالوصلِفإنِالالمِتحركِبسببِالتقاءِالساكنين

َواْلِجَباَلِوالجيمِمنِحروفِالِالقمريةِِ،الِبعدىاِالجيمَِِواْلِجَبالََِِواْلِجَباَلِ﴾ِ﴿
  فتظهرىا

ميمِساكنةِبعدىاِالهمزةِ,ِوالهمزةِمنِحروفِاإلظهارَِِوَخَلْقَناُكْمَِأْزَواًجاِ﴾ِ﴿
 . الشفوي

  رِوجعلناُتْظهَِىناِالمِالفعلِيجبِأنِِ﴾َوَجَعْلَناِِ﴿

  فالمِالفعلِإذاِلمِيكنِبعدىاِراءِأوِالمِتظهر
فالسينِمنِِ﴾نـَْوَمُكْمُِسَباتًاِِ﴿ِ،ِميمِساكنةِبعدىاِالسينَجَعْلَناِنـَْوَمُكْمُِسَباتًاِ﴾ِوَِ ﴿

 حروفِاإلظهارِالشفوي

  كذلكِالمِالفعلِتظهرَوَجَعْلَناِ﴾ِ﴿

 كذلكِالمِالفعلِتظهرِرَ﴾َِوَجَعْلَناِالنـ َهاِ﴿

)ِِمنِحروفِالِالشمسيةِ"النونِِ"ِالِىناِالشمسيةِالنِ﴾النـ َهاَرِِ﴿

  عمنِِالنونِفيِكلمةِِ

ًعاِ﴾ِ﴿   والسينِمنِحروفِاإلخفاءِالشفويِ،ميمِساكنةِبعدىاِسينِِفـَْوَقُكْمَِسبـْ

ًعاِِشَداًداِ﴾﴿ النونِالساكنةِِفيوفِاإلخفاءِوالسينِمنِحِرِ،ِِتنوينِبعدهِالسينَِسبـْ
  والتنوين



 15 

 

الشمسيةِتدغمِِالالمِِكذلكِكماِسبقِ،ِالمِالفعلِتظهرِِوِالنـ َهارَِِ﴾َِوَجَعْلَناِالنـ َهارَِ
ًعاِِميمِساكنةِبعدِالسينِنِِ،ِِذاِِِِ،ِالنـ َهارَِ والسينِمنِ،ِعمِالنونِ،ِفـَْوَقُكْمَِسبـْ

 ظهارِالشفويِفيِالميمِالساكنة.حروفِاإل

ًعاِِشَداًداِِ﴿ِ ِكذلكِ،ِِ﴾َسبـْ  كذلكِالمِالفعلِتظهرَِِجَعْلَناِ،ِاًجاِسرََِِوَجَعْلَنا:

 دغامِبغنةِاإلِمنِحروفِوِالواوِ،ِواوِال:ِتنوينِبعدهِِ﴾اًجاَِوى اًجاِِسرَِِ﴿

 المِفتظهروِ:ِالمِالفعلِتظهرِليسِبعدىاِراءِأِ﴾َِوأَنَزْلَناِ﴿،ِ﴾َوأَنَزْلَناِِ﴿

 والزاءِمنِحروفِاإلخفاءِ،ِِ:ِنونِساكنةِبعدىاِالزاءِِ﴾َِوأَنَزْلَناِ﴿ِ

:ِىذهِالِالقمريةِ،ِِ﴾ِاتِِاْلُمْعِصرَِِ﴿،ِ﴾اِتِاْلُمْعِصرَِ﴿ِ

،ِِبعدهِالثاءِتنوينِِ﴾ِااجَِجِ َثِِءًِامَِِ﴿فهذهِالِالقمريةِ،ِِِ((َمِ))ِِ
والثاءِمنِحروفِاإلخفاءِ

 والواوِمنِحروفِاإلدغامِبغنة،ِ:ِتنوينِبعدهِالواوِِ﴾ِبًّاَِونـََباتًاحَِِ﴿

 :ِنونِمشددةِفتغنِبمقدارِحركتينِ﴾َِجن اتٍِِ﴿،﴾َجن اٍتِأَْلَفافًاِِوِ﴿

 واأللفِمنِحروفِاإلظهارِفًاِ،األلفِألفاِهبعدتنوينِِ﴾ِثمَِجن اتٍِِ﴿

 :ِنونِمشددةِتغنِبمقدارِحركتينِ﴾ِإن ِِ﴿

الفاءِ،ِِِِِ)ِىذهِالِالقمرية:ِِ﴾ِاْلَفْصلِِِ﴿ِ،ِ﴾ِاْلَفْصلِِِ﴿
 فهذهِالِالقمريةِتظهرِ
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والفاءِمنِحروفِاإلخفاءِفيِالنونِ،ِِ:ِنونِساكنةِبعدىاِالفاءِِ﴾ِيـَْوَمِيُنَفخُِِ﴿
 الساكنة.

 :ِالصادِمنِحروفِالِالشمسيةِفيِقولِالناظمِِ﴾ِالصُّورِِِ﴿
َتْأتُوَنَِأفْـَواًجاِِ﴿  ﴾فـَ

،ِالسينِ:ِِ):ِالِىناِالشمسيةِفيِقولِالناظمِِ﴾ِالس َماءُِِ﴿

 الجيمِالِالقمريةِىناِ(ِِ):ِالِىناِالقمريةِ﴾ِاْلِجَبالِ﴿ِوقولوِ:

 نونِمشددةِتغنىِبمقدارِحركتين:ِ﴾ِإن ِِ﴿

 دارِحركتين:ِنونِمشددةِتغنىِبمقِ﴾َِجَهن مَِ﴿

 الواوِمنِحروفِاالدغامِبغنةِوِ،ِِ:ِنونِساكنةِبعدىاِواوِِ﴾ًِداَِواَلِبـَرِِْ﴿

َِحِميًماِوَِِ﴿  وِالواوِمنِحروفِاالدغامِبغنة،ِ:ِِتنوينِبعدهِالواوِِ﴾ِِإال 

ِكذلكِتنوينِبعدهِالواوِِ﴾َِجَزاًءِِوفَاقًاِ﴿  دغامِبغنةوِالواوِمنِحروفِاإل،ِ:

 ددةِنغنِبمقدارِحركتيننونِمش:ِ﴾ِإنـ ُهْمِِِ﴿

َِكانُواِِ﴿  ظهارِالشفويوالكافِمنِحروفِاإل،ِ:ِميمِساكنةِبعدِالكافِِ﴾ِإنـ ُهْم

َناهُِِ﴿  ظهاروالهمزةِمنِحروفِاإل،ِ:ِتنوينِبعدهِالهمزةِِ﴾َِشْيٍءَِأْحَصيـْ

دغامِبغنةِفتغنِوالنونِمنِحروفِاإل،ِ:ِنونِساكنةِبعدىاِالنونِِ﴾فـََلنِن زِيدَُكْمِِ﴿
 .ِرِحركتينبمقدا
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والهمزةِمنِ،ِ:ِميمِساكنةِبعدىاِالهمزةِِ﴾ِن زِيدَُكْمِِإال ِِ﴿،ِ﴾َِفُذوُقواِفـََلنِن زِيدَُكمِِْ﴿
 ظهارِالشفويحروفِاإل

 حركتينِبمقدارِتغنِمشددةِنونِحرف:ِِ﴾ِِإنِ ِ﴿

خفاءِفيِالنونِالساكنةِوالدالِمنِحروفِاإل،ِ:ِتنوينِبعدهِالدالِِ﴾َِكْأًساِِدَىاقًاوِِ﴿
 لتنوينوا

 دغامِبغنةوالواوِمنِحروفِاإل،ِ:ِِتنوينِبعدهِالواوِ﴾َلْغًواَِواَلِِ﴿،ِِ﴾َِلْغًواَِواَلِِ﴿

 دغامِبغنةوِالميمِمنِحروفِاإل،ِ:ِتنوينِبعدهِالميمِِ﴾َِجَزاًءِم نِ﴿
 دغامِبغيرِغنةوِالراءِمنِحروفِاإل،ِ:ِِنونِساكنةِبعدىاِالراءِِ﴾ِب كَِم نِرِ ِ﴿

ِكماِسبقِ﴾ِب كَِم نِرِ ِ﴿  :ِِوالراءِتكرر
والميمِمنِ،ِ:ِتنوينِبعدهِالميمِِ﴾َجَزاًءِم نِِ﴿،ِ﴾َجَزاًءِم نِِ﴿ِِ﴾َِعطَاًءِم نِ﴿ِ

 .ِدغامِبغنةحروفِاإل

 دغامِبغيرِغنةوالراءِمنِحروفِاإل،ِ:ِنونِساكنةِبعدىاِالراءِِ﴾ِب كَِم نِرِ ِ﴿

 ظهاروِالحاءِمنِحروفِاإل،ِِلحاءِ:ِوتنوينِبعدهِاِ﴾َعطَاًءِِحَسابًاِِ﴿
والسينِمنِحروفِ،ِالِبعدىاِالسينِوِ:ِِ﴾ِالس َماَواتِِِِ﴿ِ،﴾ِالس َماَواتِِِبِ رِ ِ﴿

 السينِ(ِالِالشمسيةِفيِقولِالناظم

 الهمزةِ(:ِالِالقمريةِفيِقولِالناظمِِ﴾ِضِِاأْلَرِِْ﴿
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بعدِالراءِتدغمِِرحمنِأنِالالمِ:ِمرِمعناِالِْحَمـٰنِِالرِ ،ِِْحَمـٰنِِالرِ ،ِِ﴾ِْحَمـٰنِِالرِ ِ﴿
ِرحماِِمنالراءِِوتكونِمنِالحروفِالشمسيةِفيِقولِالناظم

 الرحمن..ِ

ظهارِوِالهاءِمنِحروفِاإل،ِ:ِنونِساكنةِبعدىاِالهاءِِ﴾ِاَلَِيْمِلُكوَنِِمْنُوِِخطَابًاِ﴿
 الساكنةِوالتنوينفيِالنونِ

ِصل"ِالشمسيةِالِحروفِمنِالراءِوِ،ِالراءِبعدىاِأيًضا:ِِِ﴾وُحِالرُِِّيـَُقومُِِيـَْومَِِ﴿
 الراء"ِرحما

)ِِالقمريةِالِالحروفِمنِالميم:ِِ﴾َِِواْلَماَلِئَكةُِِ﴿

ِاإلدغامِحروفِمنِلالماِوِ،ِالالمِبعدهِتنوين:ِ﴾ِِال َِِصفًّاِ﴿،﴾ِيـََتَكل ُمونَِِال َِِصفًّا ﴿
 غنةِبغير

  اإلظهارِحروفِمنِالهمزةِوِ،ِالهمزةِبعدىاِساكنةِنون﴾:َِِأِذنََِِمنِِِْإال ِ ﴿

 ِ،ِالشمسيةِال﴾:ِِْحَمـٰنُِالرِ ﴿

ِلَكِاْليَـْومُِِ﴿،ِ﴾اْليَـْوُمِِ﴿ :ِالِمنِحروفِالِالقمريةِ﴾ِذَٰ

 .ِالياء

 الحاءِ(ِ:ِالِالقمريةِِ﴾َحقُِّالِِْ﴿

 خفاءوِالشينِمنِحروفِاإل،ِ:ِالنونِبعدىاِالشينِِ﴾َفَمنَِشاَءِِ﴿
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 :ِنونِمشددةِتغنِبمقدارِحركتينِ﴾ِِإن ا﴿

 خفاءوِالذالِمنِحروفِاإل،ِ:ِنونِساكنةِبعدىاِالذالِِ﴾ِنَاُكمِْأَنَذرِِْ﴿

 ظهارِالشفويوِالعينِمنِحروفِاإل،ِنةِبعدىاِالعينَِعَذابًاِميمِساك:ِ﴾نَاُكْمِأَنَذرِْ﴿

خفاءِوِالقافِمنِحروفِاإل،ِِ:ِتنوينِبعدهِالقافِِ﴾ِعذابًاِقريًبا﴿ِِ﴾ِيًباَعَذابًاَِقرِِ﴿
 .ِ﴾عذابًاِقريًباِِ﴿.ِِفيِالنونِالساكنةِوالتنوين

 :ِتنوينِبعدهِالياءِ،ِوالياءِمنِحروفِاإلدغامِبغنةِِ﴾ِقريًباِيومِ﴿ِ

 خفاءوِالظاءِمنِحروفِاإل،ِ:ِِنونِساكنةِبعدِالظاءِِ﴾ِيَنظُرُِِ﴿

 و"ِالميمعقيمِبغِحجكِوخفِعقيما:ِالِالقمريةِىناِ"ِِ﴾ءُِاْلَمرِِْ﴿

ِكنتوِالتاءِمنِحروفِاإل،ِ:ِنونِساكنةِبعدىاِالتاءِِ﴾ُكنُتِ﴿  خفاء

اِسورةِضًِىذهِتطبيقاتِسورةِ"عم"ِعلىِماِسبقِمعناِمنِالدروسِونأخذِاليومِأيًِذاإ
 لكيِتستخرجواِمنهاِأحكامِالتجويدِالتيِمرتِمعناِ،ِنأخذِسورةِ"المطففين"ِ

 ِبْسِمِالل ـِوِالر ْحَمـِٰنِالر ِحيمِِ

َِكاُلوُىْمَِأوِٕ﴿ ال ِذيَنِِإَذاِاْكَتاُلواَِعَلىِالن اِسَِيْستَـْوُفونَِ ﴾ٔ﴿ َوْيٌلِل ْلُمطَف ِفينَِ ﴾َوِإَذا
ُعوثُونَِ ﴾ٖ﴿ و زَنُوُىْمُِيْخِسُرونَِ يـَْوَمِ ﴾٘﴿ لِيَـْوٍمَِعِظيمٍِ ﴾ٗ﴿ َأاَلَِيُظنُُِّأولَـِٰئَكِأَنـ ُهمِم بـْ

ِاْلَعاَلِميَن﴿ ِِكَتاَبِاْلُفج اِرَِلِفيِِسج ينٍِ ﴾ٙيـَُقوُمِالن اُسِِلَرب  ِِإن  َوَماَِأْدرَاَكَِماِ ﴾ٚ﴿ َكال 
بِينَِ ﴾ٜ﴿ ﴾ِكَتاٌبِم ْرُقومٌِٛ﴿ ِسج ينٌِ بُوَنِبِيَـْوِمِ ﴾ٓٔ﴿ َوْيٌلِيـَْوَمِئٍذِل ْلُمَكذ  ال ِذيَنُِيَكذ 
ُِكلُُِّمْعَتٍدِأَثِيمٍِ ﴾ٔٔ﴿ الد ينِِ َلٰىَِعَلْيِوِآيَاتـَُناِقَاَلِ ﴾ٕٔ﴿ َوَماِيَُكذ ُبِبِِوِِإال  ِإَذاِتـُتـْ
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َِكانُواِ ۖ   َبلِْ ۖ   َكال ِ ﴾ٖٔ﴿ َأَساِطيُرِاأْلَو لِينَِ رَاَنَِعَلٰىِقـُُلوِبِهمِم ا
ِِإنـ ُهْمَِعنِر ب ِهْمِيـَْوَمِئٍذِل َمْحُجوبُونَِ ﴾ٗٔ﴿ َيْكِسُبونَِ ثُم ِِإنـ ُهْمَِلَصاُلوِ ﴾٘ٔ﴿ َكال 

بُونَِ ﴾ٙٔ﴿ َجِحيمِِالِْ َراِرِ ﴾ٚٔ﴿ ثُم ِيـَُقاُلَِىـَٰذاِال ِذيُِكنُتمِبِِوُِتَكذ  ِِكَتاَبِاأْلَبـْ ِِإن  َكال 
َيْشَهُدُهِ ﴾ٕٓ﴿ ِكَتاٌبِم ْرُقومٌِ ﴾ٜٔ﴿ َوَماَِأْدرَاَكَِماِِعل يُّونَِ ﴾َٛٔلِفيِِعل ي يَن﴿

تـَْعِرُفِ ﴾ٖٕ﴿ َعَلىِاأْلَرَاِئِكِيَنُظُرونَِ ﴾ٕٕ﴿ َراَرَِلِفيِنَِعيمٍِِإن ِاأْلَبْـِ ﴾ٕٔ﴿ اْلُمَقر بُونَِ
ِخَتاُمُوِ ﴾ٕ٘﴿ َنِِمنِر ِحيٍقِم ْخُتومٍُِيْسَقوِْ ﴾ٕٗ﴿ ِفيُِوُجوِىِهْمَِنْضَرَةِالن ِعيمِِ

ِلَكِفـَْلَيتَـَناَفِسِاْلُمتَـَناِفُسونَِ ۖ   ِمْسكٌِ ًناِ ﴾ٕٚ﴿ َوِمَزاُجُوِِمنَِتْسِنيمٍِ ﴾ٕٙ﴿ َوِفيِذَٰ َعيـْ
َِكانُواِِمَنِال ِذيَنِآَمُنواِ ﴾ٕٛ﴿ َيْشَرُبِِبَهاِاْلُمَقر بُونَِ ِإن ِال ِذيَنَِأْجَرُموا

َوِإَذاِانَقَلُبواِِإَلٰىَِأْىِلِهُمِانَقَلُبواِ ﴾ٖٓ﴿ اَمُزونََِوِإَذاَِمرُّواِِبِهْمِيـَتَـغَِ ﴾ٜٕ﴿ َيْضَحُكونَِ
َوَماُِأْرِسُلواَِعَلْيِهْمِ ﴾ٕٖ﴿ َوِإَذاِرََأْوُىْمِقَاُلواِِإن َِىـُٰؤاَلِءَِلَضالُّونَِ ﴾ٖٔ﴿ َفِكِهينَِ

6)﴾ٖٗ﴿ فَاْليَـْوَمِال ِذيَنِآَمُنواِِمَنِاْلُكف اِرَِيْضَحُكونَِ ﴾ٖٖ﴿ َحاِفِظينَِ
 ) 

ِفيِاللِشاءِإنِوِتطبيقهاِمعِمنهاِالتجويدِأحكامِاستخراجِعندناِالسورةِىذهِإًذا
ِىذاِمنِاالنتهاءِفيِمنيِرغبةِولكنِلقاءِيوجدِالِالخميسِغداِوسيكونِالقادمِاللقاء
ِوِوفهًماِحفظًاِاللِبإذنِِالنظمِىذاِمنِننتهيِلكيِرمضانِشهرِدخولِقبلِالنظم
ِاألربعينِفيِحديثِشرحِفيِالمعهدِفيِأيًضاِلقاءِتعالىِاللِبإذنِالغدِفنأخذِتطبيًقا
 النظمِىذاِمنِأبياتِشرحِوأيًضاِالنووية

 

  
                                                           

6
 فين( سورة المطف 
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ِالعلمِيرزقناِأنِوِسمعناِبماِوإياكمِينفعنيِأنِالكريمِالعرشِربِالعظيمِاللِأسأل
ِعلىِوسلمِِاللِوصلىِعليناِحجةِالِلناِحجةِيجعلوِأنِوِالصالحِالعملِوِالنافع

 .أجمعينِصحبوِوِآلوِعلىِوِمحمدِنبينا

 


