
 المحاضرة الحادية عشر

 ةـنـاكـم السـيـمـام الـكـأح

 

 ، بها تسكن الشفتان عند النطقوالتً هً المٌم الخالٌة من الحركة  والميم الساكنة :

َها َخالُِدون : ) ومثال ذلك قوله تعالى . ونها ثابت فً الوصل والوقفكوس ٌْ  . ( ُهْم ِف

 ولها ثالثة أحكام هً :

،  دمج المٌم الساكنة بالمٌم لٌصٌرا مٌماً واحدة مشددةً  هو   اإلدغام الشفوي : -1

ق اإلدغام طبّ وٌ .وٌسمى هذا االدغام إدغام المثلٌن الصغٌر  قدر حركتٌن تغن

،  ةددّ ك بدمجهما لٌصٌرا مٌماً مش، وذل اً متحركةإذا جاء بعد المٌم الساكنة مٌم

 . ها مقدار حركتٌنونغن

ِ ،من أمثلته : قوله تعالى : ) ِما لِ  ِعُدُكم َمغِفَرًة ( . ُكم ِمَن َّللاه ٌَ  ُ  ِوَّللاه

 

هظهار واإلدغام ، م  ة بٌن اإلهو النطق بالمٌم الساكنة على صف   اإلخفاء الشفوي :

  . ة وعدم التشدٌدنه مراعاة الغُ 

ًَ بالشفوي ألن المٌم والباء ٌخرجان  الباء ) : هوفقط  ولإلخفاء حرٌف واحد ( وُسمِّ

 . من الشفتٌن

ٌَُطبهق اإلخفاء إذا جاء بعد المٌم الساكنة باء ،  وذلك بإخفاء المٌم الساكنة عند الباء  و

ها قدر حركتٌن من غٌر إطباق الشفتٌن ) ومن  ( وذلك لكً نتالفى التشدٌد ، وُنِغنُّ

ِ أمثلته : قوله تعالى : ) َوَمن  ْعَتِصم ِباَّلله ْوَم ُهم َباِرُزوَن  ،ٌَ ٌَ. ) 

: من غٌر غنة  إهظهار المٌم الساكنة عند الباء إهظهاًرا تاًما أي وذهب جماعة إلى 

، فقد أجمعوا على إخفاء المٌم  واإلخفاء أولى لإلجماع على إخفائها عند القلب

 . - كما تقدم فً اإلقالب -الساكنة المقلوبة عن النون الساكنة أو التنوٌن 

عض الصفات ثقل اإلهظهار ووجه اإلخفاء أنهما لما اشتركا فً المخرج واتفقا فً ب

 .  واإلدغام المحض فعدل إلى اإلخفاء



 

وذلك  ، هو إخراج المٌم الساكنة من َمْخَرِجَها بدون ُغنهة  اإلظهار الشفوي : -2

: جمٌ  الحروف الهجائٌة عدا  وهً هنا إذا جاء بعدها أحد حروف اإلهظهار )

حرفً : ) الفاء والباء ( لتقارب وتكون أشد إهظهاراً عند ،  ( الباء والمٌم

 مخرجٌهما .

قُونَ َممْ  ) ومن أمثلته :  ، ِبأََنُهم َقالوا ، ألَم َنجَعِل ( ُنوٍن ، لََعلهُكْم َتته

 ، لَُهم ِفٌها َنِعٌٌم ُمِقٌم (ٌن الِ ومن أمثلة األشد إهظهاراً : ) َعلٌِِهم َواَل الضَ 

؛ ألنها لو أدغمت لذهبت  الغنة التً فٌهاهذا وإنما لم تدغم المٌم فً مقاربها من أجل 

واو وإن ـً الـذلك فـدغم كـم تـ، ول ؛ فأهظهرت لذلك ا بهاـالال وإجحافـغنتها فكان إخ

؟ وال فً الفاء  ونـم أو نـمٌ هًمن اللبس فال ٌعرف هل  اـفً المخرج خوفً  تجانساً 

 لقوة المٌم وضعف الفاء، والقوي ال ٌدغم فً الضعٌف.

 

 

 

 


