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 " 3الوحدة "

 الميُم السَّاكنةُ 

 هي الميم الخالية من الحركة.: تعريفها -

تقع قبل أحرف الهجاء جميعها ما عدا حروف المد الثالثة؛ وذلك خشية التقاء  :وقوعها -
 الساكنين وهو ما ال يمكن النطق به.

 ظهار الشفوي.اإل -٣   إدغام المتماثلين الصغير. -٢     اإلخفاء الشفوي. -١     :أحكامها -

 الحكم األول: اإلخفاء الشفوي
  :تعريفه -

ِّتر، يُقال: أخفيت الكتاب )أي َستَرتُهُ عن األعيُن(.  :لُّغَة   -  الس 

ا -  النطق بالحرف بصفة بين اإلظهار واإلدغام بدون تشديد مع بقاء الغنة. :اصطالح 

 ".الباءحرف واحد وهو " :حروفه -

 لتين فقط.يقع في كلمتين منفص :وقوعه -

 وال بد معه من الغنة.  إخفاء شفويًّا ويسمىإذا وقعت الباء بعد الميم الساكنة  جواز اإلخفاء: حكمه -

هذا الحكم على رأي الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى اإلظهار، ولكنه : الخالف في الحكم -
 خالف الحكم األول وذلك لإلجماع على إخفائها عند اإلقالب.

 الغيب.م بيخشون ربه  -اآلخرة   م بوه -اهلل  م بتصيع : أمثلته -

  :سبب اإلخفاء -

دَان في المخرج ويشتركان في أغلب الصفات.  -  التجانس الذي بين الميم والباء حيث يتح 

 اإلخفاء في هذه الحالة يؤدي إلى سهولة النطق. -

 شفتين.سمي باإلخفاء الشفوي ألن الميم والباء يخرجان من ال :سبب التسمية -

 الحكم الثاني: إدغام "المتماثلين الصغير"
 :تعريفه -

 إدخال الشيء في الشيء.       :لغة   -

ا -  إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفًا واحدًا مشددًا. :اصطالح 

 ".الميمله حرف واحد وهو ": حروفه -

 يقع في كلمتين منفصلتين فقط. :وقوعه -

إذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة ويسمى إدغام "متماثلين  موجوب اإلدغا :حكمه -
 صغيًرا"، وال بد معه من الغنة أيًضا.

ــإن كنت: أمثلته - ــوله  -ؤمنين  م مُّ ــأ  -ا يشتهون  م مَّ  ن أسس.م مَّ

  :التسمية سبب -

 لكونه مؤلفًا من حرفين متحدين في المخرج والصفة. ":بالمتماثلين"سمي  -

 : ألن األول منهما ساكن، والثاني متحرك، وهذا هو سبب اإلدغام."بالصغير"سمي   -
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 الحكم الثالث: اإلظهار "الشفوي"

 :تعريفه -

 البيان واإليضاح.  :لغة   -

ا -  إخراج الحرف اْلُمْظَهر من مخرجه من غير غنة كاملة.: اصطالح 

 أحرف اإلظهار.**المراد بالحرف المظهر: الميم الساكنة الواقعة قبل 

 ستة وعشرون حرفا ) كل أحرف الهجاء ما عدا الباء والميم (. :حروفه -

  يقع على قسمين: :وقوعه -

 عدد حروفه ثمانية  :كلمتين منفصلتين فقطالقسم األول: يقع بعد الميم من - 

 ."صل ذا غرام فيك قبل جنونه خصمي ظلوم"مجموعة في أول البيت:  

 : وحروفه الثمانية عشر حرفًا الباقية.من كلمة ومن كلمتينعدها القسم الثاني: يقع ب- 

 إذا وقع حرف من هذه األحرف بعد الميم الساكنة ويسمى إظهاًرا شفويًّا. وجوب اإلظهار :حكمه -

 سمي باإلظهارالشفوي ألن الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشَّفَتين. :التسمية سبب -

 دُ مخرج الميم عن مخرج أكثر هذه األحرف.بُعْ  :اإلظهار سبب -

 :أمثلة اإلظهار الشفوي -

   

   

   

   

 مثاله من كلمتين مثاله من كلمة   
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، وذلك  يجب إظهار الميم إظهاًرا شفويًّا شديدًاعند وقوع الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة  :تحذير **
التحاد مخرجها مع الواو وقرب مخرجها من الفاء ، فحتى ال يتوهم إخفاء الميم 

 الشيخ الجمزوري في التُْحفَة بقوله:عندهما كما تخفى عند الباء ... وإلى ذلك يحذر 

 واْحذَْر لََدى َواٍو وفَا أْن تَْختَفي ... ِلقُْربِها واالت ِحاِد فاْعِرفِ 

 

  

 الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة ، ولها قبل أحرف الهجاء ثالثة أحكام. □

 اإلخفاء الشفوي حكمه الجواز ويقع مع حرف الباء وسمي شفويا لخروج الحرفين من الشفتين. □

 ماثلين الصغير مع حرف الميم فقط و حكمه وجوب اإلدغام.يقع إدغام المت □

 يقع اإلظهار الشفوي مع كل أحرف الهجاء عدا الباء و الميم وحكمه وجوب اإلظهار. □

 عند وقوع الواو والفاء بعد الميم الساكنة يجب إظهار الميم إظهارا شفويا شديدا. □
 

 

 

 

 إختبر معلوماتك

 

 سبها: أكمل العبارات التالية بما ينا -أ

 ……ف ادغام المتماثلين الصغير هو ، بينما حر……… حرف اإلخفاء الشفوي هو  -١

 ………….. . ، بينما سبب اإلظهار الشفوي هو ……….. سبب اإلخفاء الشفوي هو  -٢

 ………………:  عددهاحروف اإلظهار الشفوي التي تقع في كلمتين  -٣

 ………………………………………….. .المراد بالحرف المظهر هو  -٤

 …………………. .ام الميم الساكنة في الميم المتحركة "بالمتماثلين" لكونه دسمى ا -٥

 ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ: -ب

 )   (   يقع اإلظهار الشفوي من كلمتين فقط بينما يقع اإلخفاء الشفوي من كلمة أو كلمتين  -١
 )   (   حكم اإلخفاء الشفوي هو الوجوب     -٢
 )   (      سمى اإلغام الصغير بذلك ألن الحرف األول فيهما متحرك والثاني ساكن -٣
 )   (    " هو اإلخفاء الشفوي  وَماحكم الميم الساكنة في " -٤
 )   (   ظهار الشفوي على رأي الجمهور" هو اإل لكْم بعدحكم الميم الساكنة في قوله تعالى " -٥

  :أمام األمثلة التالية ساكنةحكم الميم الأكتب  -ج

o يْمـحـق :   .................................................................................. 

o وهم باآلخرة:   ............................................................................. 

o إن كنتْم صادقين:   ....................... .................................................. 

o من ربكْم وهدى  : .......................................................................... 

o ــن أسس  ..........................................................................   :  أم مَّ

 تذكَّــر

 

 
  



 

 

 


