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ًاحلمد هللا محدا كثريا طيبا مبار ً  عىل ًكا فيه كام حيب ربنا ويرىض، والصالة والسالمً
 .  وآله وصحابته أمجعني النبي حممد

 :أما بعد 

: الشيخفقد اطلعت عىل الكتاب القيم الذي سطر حروفه ورسم حدوده أخونا 
 دراسة املخارج والصفات، املشتمل عىل :أبو عبد الرمحن مجال إبراهيم القرش

ً واختبارات وقد ألفيته شامال ملا يمكن أن دراسة منهجية متدرجة، وتدريبات
يتحدث عنه يف خمارج احلروف وصفاهتا من القديم واحلديث، ووجدته حيتوي 

 .ًصورا ملونة ملخارج احلروف، وتطبيقات عىل هذه املعلومات متعددة متنوعة 
ومع أين أعرتف أن بضاعتي يف هذا املجال مزجاة، فقد يكون حكمي عىل هذا 

ا عام يستحق، ولكن أجد أن حمتوياته قد عرضت بطريقة سهلة، ًالكتاب قارص
 .ميرسة، وترتيب جيد حسن 

فجزاه اهللا عىل ما قدم خري اجلزاء، وأثابه، وتقبل اهللا مني ومنه ومن املسلمني 
 .صالح األعامل، ووفق اجلميع ملا فيه اخلري والصالح 

حممد بن عبد اهللا، وعىل واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل النبي الكريم، 
 . آله، وصحابته أمجعني 

 كتبه       
      
     

     ٢/١٢/١٤٢٧ 
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والصالة  ًومل جيعل له عوجا،  الكتاب،هاحلمد اهللا الذي أنزل عىل عبد
 وعىل آله وصحبه ومن سار عىل هنجه إىل ،لق اهللا أمجعنيوالسالم عىل أفضل خ

  . يوم الدين
 :  وبعد

فإنه ال خيفى عىل محلة القرآن الكريم أمهية دراسة املخارج والصفات، فهي 
 فبها حيفظ القارئ لسانه من ومتعلمه،الركيزة األوىل ملعلم القرآن الكريم 

 .  ال احلروفاالعوجاج وأثر اللهجات املحلية، والتحريف باستبد
ومما دفعني لذلك رغبة بعض األفاضل من إخواين القراء الذين اقرتحوا 

، فيه بسط ٍّ ختصيص كتاب خاص للمخارج والصفات كمنهج درايسّعيل
َّوتكثفورشح،   .  فيه األنشطة والتدريباتُ

 
 .! الفرعية و األصلية، @ دراسة املخارج :املبحث األول
 .! األصلية، والعارضة@  دراسة الصفات :املبحث الثاين

مع تكثيف التدريبات واألنشطة، وقد دعمت الكتاب، بصور توضيحية، 
 . لكل خمرج عىل حدة، كعامل مساعد ووسيلة مقربة للمعلومة

 من الكتب التي عنيت هبذا املوضوع، اًوقد رجعت ألكثر من ثالثني كتاب
 . املشافهة والتلقي هي األصلأن رين، مع اعتبار من العلامء املتقدمني واملتأخ

 
 هـ١٣٢ - رمحه اهللا - إبراهيم بن عمرو،  تويف اجلعربي. 
 هـ١٧٠-رمحه اهللا  - بن أمحد، تويف اخلليل . 
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  هـ١٨٠ -رمحه اهللا  -  تويف، هسيبويإمام اللغة. 
  هـ٢٠٦ - رمحه اهللا  -    تويف،قطربالنحوي . 
  هـ٢٠٧ -رمحه اهللا  -  تويف ، الفراءاحلافظ . 
  هـ٢٢٥ -رمحه اهللا  -  تويف ، اجلرميالنحوي . 
 اإلمام ُ َ  .  هـ٤٣٧ -رمحه اهللا  -   تويف ، أيب طالبمكيِ
  ُاإلمام أبو عمرو عثامن َ  . هـ٤٤٤ -رمحه اهللا  -  تويف ، الداينِ
  ُاإلمام َ  . هـ٥٩٠ -رمحه اهللا  -  تويف ، يالشاطبِ
  ُاإلمام َ ِالسخاويِ َ  . هـ٦٤٣ -رمحه اهللا  -  تويف ، َّ
  ُاإلمام َ ُابنِ  . هـ٨٣٣ -رمحه اهللا  -   تويف ،اجلزري ْ
  هـ ٩٢٣ -رمحه اهللا  -  تويف، القسطاليناحلافظ شهاب الدين أمحد 
  هـ٩٢٦ -رمحه اهللا  -  تويف ، األنصاريشيخ اإلسالم زكريا . 
 هـ١٠١٤  -رمحه هللا  -  تويف،  بالقاريبن حممد سلطان املعروف  املال عيل . 
  هـ١١١٧ -رمحه اهللا  -  تويف ، الصفاقيساإلمام عيل بن حممد. 
 هـ١١٤٥ -رمحه اهللا  - تويف ،املرعيش اإلمام حممد بن أيب بكر. 
  ُالعالمة َ ِّحممد مكيَ َ َّ َ  لامء القرن الثالث عرش من ع-رمحه اهللا - نرصُ

 . اهلجري
  هـ١٣١٣ سنة -رمحه اهللا  -، تويف املتويلالعالمة .  

 
 هـ١٣١٦ - رمحه اهللا-  ولد، مراد أغا بن سليامن عثامن الشيخ  . 
  هـ١٣٧٦ - تويف رمحه اهللا ،الضباعالعالمة عيل بن حممد. 
 هـ١٤٠١   - رمحه اهللا - تويف ،احلرصيخليل الشيخ حممود . 
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 هـ١٤٠١ -رمحه اهللا  - تويف ،قمحاويحممد صادق  الشيخ  . 
  هـ١٤٠٩ -   رمحه اهللا- تويف،املرصفيالشيخ عبد الفتاح السيد .    
  حفظه اهللا، ونفع به،السمنودي ةشحاتعيل الشيخ إبراهيم       . 

 
 رمحه اهللالزيات العالمة أمحد بن عبد العزيز ، . 
 الدكتور ُ ِعبد العزيزُّ ِ بن عبد احلفيظ، رمحه اهللاُ ُ . 
 رمحه اهللاَّحبة الشيخ رزق خليل ، . 
  حفظه اهللاألخرضالشيخ إبراهيم ، . 
 ِعبد العزيز   الدكتور ُ  .  حفظه اهللا،القارئْ
 حفظه اهللا،ذيفياحل الشيخ عيل  . 
 حفظه اهللابن رضوان، عبد الرافع: الشيخ  . 
  ْالشيخ ُأمحدَّ َ ْ َ مصطفى،َ ْ  .  حفظه اهللاُ
 َالدورسيُ الدكتور  إبراهيم  .  حفظه اهللا،ُّ
،الشيخ حممد أبو رواش ْ  .  حفظه اهللا، وغريهم من املشايخَّ

لكتاب، أسأل اهللا  عن سري هؤالء األعالم األفذاذ يف هناية اةوقد ذكرت نبذ
 . ه الكريم، واحلمد هللا رب العاملنيهًأن ينفع هبذا العلم وجيعله خالصا لوج
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ُ، وما قبله طرأ عليه التحريف، وناسخها الكتب القرآن الكريم أفضل
َوجيب اتباعه دون ما سبق ُ ِّ ُ . 
ٍوهو صالح لكل زمان ِّ l k    j     i   h  g   f   e   d   c     ﴿ٍ ومكان ٌ

 q   p   o   n       m   ﴾ ]٤٢: فصلت[ . 
ومن ًوهو كالم اهللا منه بدأ بال كيفية قوال، وليس بمخلوق ككالم البرش، 

َ كفر، وقد ذمه اهللا وأوعده بسقر، يف قولهزعم أنه ككالم البرش فقد َ :﴿     F
 H       G ﴾ ]٢٦:املدثر[ ،ملن قال :﴿  B   A  @ E             D   C      ﴾ ]٢٥:املدثر[. 

ُوالقرءان كالم اهللا حروفه ومعانيه ٌّوهو معجز دال عىل   وإليه يعودأمنه بد ُ ٌ ُ
َّصدق ما جاء به حممد  َ ََ ُ َ ِj . 

,    -    .   /    ﴿ غريه  عاونهوال يمكن ألحد أن يأيت بمثله وإن
   =    <        ;    :   9     8    7     6   5     4   3    2   1    0

 .]٨٨: اءاإلرس[  ﴾ <  ? 
َ قال تعاىلوهو حمفوظ إىل يوم القيامة، َ َ َ َ :﴿    m      l   k          j  i    h   g

n ﴾ ]٩: احلجر[ . 
 . َّ أو ادعى فيه النقص أو الزيادة أو التحريف كفرًومن أنكر شيئا من القرءان

، وال يفرس بالرأي املجرد؛ فإن التفسري ويفرس القرءان عىل منهج السلف
 .غري علمبالرأي قول عىل اهللا ب
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تعد دراسة علم املخارج والصفات الركيزة األوىل حلملة القرآن الكريم، 

 . ُتي جيب عىل قارئ القرآن أن يعنى هبافهي من أهم أبواب التجويد، ال
فمن أتقن املخارج والصفات نطق بأفصح اللغات لغة العرب التي نزل هبا 

ٍبلسان عريب مبني﴿:القرآن الكريم، ولغة سيد ولد عدنان، قال تعاىل ِ ُ َ ٍَّ ِ َ ٍ ِ ِ ﴾
 .]١٩٥: الشعراء[

َوقال تعاىل َ َ َ َّإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعل﴿ :َ َ َْ َ ًُ َ ِْ ً ْ َُّ َ َ َ ُكم تعقلونِ ِ ْ َ ْ  .]٢: سورة يوسف[  ﴾ُ
 :   والعناية باملخارج والصفات هلا أمهية خاصة، ومما يدل عىل أمهيتها

 :  قول شيخ املقرئني واملحققني العالمة ابن اجلزري
 

ـْل الشـروع أوال أن يعلموا ُقب َ َُ َْ َْ َ ًَ ِ ُ َّإذ واجــب عليهم حمتــ  َ َ ُ ُ ِ َ َ ٌ َِ ْ  ُمــــِ
َليلفظـوا بأفص ْ َ ِ ُ ِ ِْ ِـح اللغــــاتَ َ ُّ َخمارج  احلـروف والصف  ِ ِّ َ َِ ُ ُ ِ َ  ِاتـــَ

احلفاظ عىل كتاب اهللا من أثر اللهجات املحلية، وما ينتج عنها من حلن *  
 . !الغدر@ بـ!القدر@ : ً الكلمة، كمن يستبدل القاف غينا فيقرأىوحتريف يف مبن

   بـ!ثونيلب@ أً، والثاء سينا فيقر!ظل@  بـ!ضل@: أوالضاد ظاء فيقر
 . )١(  ! يلبسون@

معرفة املتجانس واملتقارب واملتباعد من احلروف ملعرفة أسباب اإلدغام *  
 . وعدمه

                                           
 ) .١١٧: ١١٢: ( زاد املقرئني رسالة البيانانظر كتايب: ملزيد من الشواهد  )١(
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 .   مجع حرف، وهي طرف اليشء:احلروف لغة  *
 . صوت اعتمد عىل خمرج حمقق أو مقدر : ًاصطالحا

وف املعاين مما حرف املبنى من احلروف اهلجائية، ال حر: املراد باحلرف * 
 . !مهزة االستفهام   وأسني التنفيس،   وأ باء اجلر، @هو مذكور يف كتب العربية كـ 

 . طرفه:   ألنه غاية الطرف، وغاية كل يشء حرفه، أي:ًتسميته حرفا * 
وطرف كل يشء حرفه من أوله ومن آخره، : -رمحه اهللا-  قال اإلمام مكي

ِوأقم الصالة طريف﴿: قال تعاىل َ َ َ َ َّ َِ ِ ِ النهارَ َ  . )١(، أي أوله وآخره ﴾َّ
 . ًهو ما دل عىل ذاته لفظا ليميزه عن غريه كألف والم وميم: اسم احلرف *
 . وغريها ]١:الرعد[ ﴾ !﴿:هو ما يبني هيئته كتابة، نحو: رسمه *
   !العربية أو املباين أو املعجم أو اهلجاء @ تسمى بحروف : تسمية احلروف * 
تقطيع الكلمة لبيان احلروف التي ركبت منها  اهلجاء هو: حروف اهلجاء 

 . وسميت بذلك، ألنه ال يتوصل ملعرفتها عادة إال به
حروف الـمعجم َ ومعناها حروف اخلط الذي وقع عليه اإلعجام، : ُ

 . وهو النقط، وذلك من باب التغليب ألن النقط مل يقع عليها كاملة
لبناء الكلامت منها: حروف املباين   . 
–٢( لرتكيب كالم العرب منها :ف العربية حرو( . 

 الصوت وحده، وهو هواء متموج بتصادم جسمني، ومن :مادة احلروف * 
                                           

 ) .٩٤: (الرعاية: انظر  )١(
  .١/٦٣: هداية القارئ : انظر  )٢(
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 . ًثم عم به، ومل خيتص باإلنسان، بخالف احلرف فهو خمتص باإلنسان وضعا
والتحقيق أن مذهب أهل : قال املال عيل: مذهب أهل السنة يف  الصوت * 

، وإن األشياء قد توجد بسبب من األسباب لكن عند  السنة أن ال تأثري لغري اهللا
ُخلق اهللا إياه كام أنه سبحانه خيلق الشبع بسبب األكل، وهو قادر عىل أن يشبع 
ًمن غري أكل وأن جيعل األكل سببا لزيادة اجلوع، كام هو مشاهد يف املستقي 

 . )١(واملبتىل باجلوع
ذه احلروف التسعة فه:  قال اإلمام مكي أيب طالب :أمهية احلروف  *

َّمة القدر جليلة اخلطر، ألن هبا أفهمنا اهللا كتبه كلها، وهبا يوالعرشون عظ
ُيعرف التوحيد ويفهم، وهبا افتتح اهللا عامة السور، وهبا أقسم اهللا، وهبا نزلت 
ُأسامؤه وصفاته، وهبا قامت حجة اهللا عىل خلقه، وهبا تعقل األشياء وتفهم 

 . ) ٢(ذلك من رشفها كثري ال حيىص الفرائض واألحكام، وغري 
 : حمقق ومقدر: احلرف  باعتبار خروجه * 
 هو ما اعتمد عىل جزء معني من أجزاء احللق أو اللسان، أو : حمقق

 . الشفتني
 هو ما مل يعتمد عىل يشء مما سبق، وهي حروف املد، فليس هلا :  مقدر َّ ِ

 . ميت باهلوائيةمكان يستقر عنده فينقطع الصوت يف اهلواء، ولذلك س
 :   عدد احلروف  العربية*  

 . ) ٣(ني يًتسعة وعرشون حرفا باتفاق البرص

                                           
 ) .٤٧: (، وهناية القول املفيد) ٣٥: (املنح الفكرية: انظر  )١(
 ) .٩٤: (الرعاية: انظر  )٢(
ًإال املربد فإنه جعل األلف واهلمزة واحدا ، باعتبار أن كل حرف يوجد مسامه يف   )٣(

 .ًأول اسمه ، فاأللف أوهلا مهزة ، فتكون ثامنية وعرشين حرفا 
= 
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 أي اهلمزة ! سيبويه والداين@ًا خمرجيا، كـ ًتيبمن العلامء من رتبها تر
 . ! ..واأللف، واهلاء

ًومنهم من رتبها ترتبيا أبجديا، أي  . ! ءلف، وباء، وتاأ  @:  ً
 : ويه رمحه اهللايبقال اإلمام س

 اهلمزة، واأللف، واهلاء، @:  ًصل احلروف العربية تسعة وعرشون حرفافأ
،  والعني، واحلاء، والغني، واخلاء، والكاف، والقاف، والضاد، واجليم، والشني

والياء، والالم، والراء، والنون، والطاء، والدال، والتاء، والصاد، والزاي، 
 .  امليم، والواو والسني، والظاء، والذال، والثاء، والفاء، والباء، و

ًوتكون مخسة وثالثون حرفا بحروف هن فروع، وأصلها من التسعة 
 :والعرشين، وهي

 .  اهلمزة التي بني بني-٢     .  النون اخلفيفة-١
 .  والشني التي كاجليم -٤   . واأللف التي متال إمالة شديدة-٣
 . )١(هـ ا وألف التفخيم  -٦  . والصاد التي تكون كالزاي-٥

 : لشاطبي يف قولهومجعها ا
 جرى رشط يرسى ضارع الح نوفال      ا غاو خال قارئ كامـــــــأهاع حش
 جل زهد يف وجوه بنى مالــصفا س        اـــَّر دين  مته ظل ذي ثنـــُرعى ظه

                                           = 
اهـ املنح .  إن كان كذلك فيلزم أن اهلمزة تكون هاء ألهنا أول اسمها :ورد املال
 ).٣٣: (الفكرية

 واحلق أهنام حرفان بدليل إبدال أحدمها من اآلخر :وقال الشيخ أسامة عبد الوهاب 
  .)١٤: الدرر البهية (: ، واليشء ال يبدل من نفسه اهـ انظر 

  .)٤/٤٣١() سيبويه (الكتاب لـ : انظر  )١(
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  أحمر١٦

 .  إىل آخرها أو ل كل كلمة فأول!حشا@ بكامهلا، ثم من !أهاع@نأخذ أربعة 
 : وله يف كتابه املفيد بقوقد أشار الطيبي

 اءــــوعدة احلروف للهج  تسع وعرشون بال امرتاء
 ميتـــأوهلا اهلمزة لكن س  ًبألف جمازا إذ قد صورت

 هبا يف االبتداء حتام وهي يف  واه بالواو ويا وألف ـــس
 ورة فام للهمز ماــودون ص  ) ١( للتخفيف إليه علاممر

حلروف التسعة ن اأاعلم : ام مكيــــقال اإلم: متيز بعض احلروف* 
والعرشين املشهورة قد اشرتكت يف استعامهلا لغات العرب، ولغات العجم، 

ً أيضا انفردت هبا !احلاء@ فإهنا للعرب خاصة، وقد قيل إن ! الظاء@إال 
 . العرب
 ستة أحرف انفردت بكثرة استعامهلا العرب، وهي قليلة يف لغات :وقال

 العني، والصاد، @هم، وهي  يف لغات كثري منةبعض العجم، وال توجد ألبت
 . )٢( اهـ !والضاد، والقاف، والظاء، والثاء 

ومل يكمل عددها إال يف لغة : قال العالمة حممد مكي نرص :كامل  عددها *    
 .)٣(العرب إذ ال مهزة يف لغة العجم، إال يف االبتداء، وال ضاد إال يف العربية 

                                           
 ،  واهلمزة ال صورة هلا تعرف هبا ، وإنام يستعار هلا صورة غريها:قال اإلمام مكي   )١(

، ومرة ال تكون هلا صورة ، )األلف ، أو الواو ، أو الياء ( فمرة يستعار هلا صورة 
ًحمققا ، وخمففا ، (وهي حرف ثقيل ترصفت فيه العرب ، فأتت به عىل سبعة أوجه  ً

ًومبدال بغريه ، وملقى حركته عىل ما قبله ، وحمذوفا ، ومثبتا ، ومسهال ا هـ  ً ً ً
 .)٩٤ (:باختصار الرعاية 

 ) .١١٣: (الرعاية: انظر  )٢(
 .)٤٨(: من هناية القول املفيد   )٣(
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  أحمر١٧

 : حويون وأهل النظر فيهاماختلف الن: احلرف واحلركة أهيام قبل اآلخر؟* 
 :  واستدلوا عىل ذلك بعلل منها  يرى أن احلروف قبل احلركات، : الفريق  األول

أن احلرف يسكن وخيلو من احلركة، ثم يتحرك بعد ذلك فاحلركة ثانية َّ.   
ه وال يضطر إىل حركة، واحلركة ال بد هلا من ــــَّ أن احلرف يقوم بنفس

 .حرف
ما ال يدخله حركة كاأللف، فال حركة بدون حرف، َّ أن من احلروف 

 . فدل عدم انفراد احلركة بدون حرف عىل تقدم احلروف يف القوة عىل احلركات
 :  واستدلوا عىل ذلك بعلل منها  يرى أن احلركات قبل احلروف،: الفريق  الثاين

أن احلركات إذا أشبعت تولدت منها احلروف، نحو الضمة تتولد منها 
 . إلخ، فعلم أن احلركات أصل للحروف..  لكرسة تتولد منها الياءالواو، وا

 وهو رأي ضعيف ألن احلركات التي تتولد منها احلروف ال :قال مكي
 . ) ١( تنفرد بنفسها، وال بد أن تكون عىل حروف، فكيف تسبق احلروف؟ 

فمحال أن تكون احلركة يف املرتبة : والراجح الرأي األول، قال ابن جني
 . )٢(ف، وهو مذهب سيبويه كذلك قبل احلر

 
ًالتسعة والعرشين حرفا املشهورة : أصلية، وهي . 
التي خترج من خمرجني وتردد بني حرفني فرعية، وهي  . 

 


                                           

 ) .٩٩: (الرعاية: انظر  )١(
 .)٣٢: رس صناعة اإلعراب (: انظر  )٢(
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  أحمر١٨

 

 
 

 . موضع اخلروج:املخرج لغة*  
ًوت حتقيقا أو ع عنده الصــــ حمل خروج احلرف الذي ينقط:ًاصطالحا

 ) ١(ًتقديرا 
فحيث انقطع الصوت عند خروجه فهو املحقق، وإذا مل ينقطع الصوت عند 

 . خروجه فهو املقدر
إن سبب انقطاع الصوت يف املخرج املحقق  -رمحه اهللا -قال املرعيش

انضغاط الصوت فيه، فلجميع احلروف خمرج حمقق إال حروف املد، إذ ال 
ًغاطا ينقطع به الصوت، بل متتد بال تكلف إىل تنضغط أصواهتا يف موضع انض

 والن، وإذا ضاق  فيه الصوت وامتدأن تقطعه بإرادتك، فإن املخرج إذا اتسع انترش 
ـ    .)٢(انضغط فيه الصوت وصلب اه

 :  معرفة خمرج احلرف*    
ًيكون من خالل النطق به ساكنا أو مشدد ا، بعد مهزة  حترك بأي حركة ً

، واصغ إليه، فحيث ينتهي الصوت )٣(ة وصل  مكسورة واألبني أن تكون مهز
 .  !  اث اذ  اس،@:  فذلك خمرج احلرف املحقق، مثال
                                           

)  املوضع الذي ينقطع فيه الصوت : ( وقول املرعيش : قال الدكتور سامل قدوري  )١(
أو يتولد فيه ، أو املكان املوضع الذي خيرج منه احلرف : ًأكثر دقة وحتديدا من قوهلم
 )٦٠: (جهد املقل: ما يتفق مع رأي املحدثني ، انظر الذي ينشأ منه احلرف،  وهو

 ) .٤٦: (فتح املجيد رشح كتاب العميد يف علم التجويد: انظر 
 ).١٢٤: (جهد املقل : انظر   )٢(
 ومهز وصل جيء به مكسورا     وسكن احلرف تكن خبريا:  قال بعضهم )٣(
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  أحمر١٩

وإذا انقطع الصوت فذلك املخرج املقدر، وال يكون ذلك إال مع حروف 
   . !ِ يب -ُ بو -َ با @ : املد واللني املسبوقة بحركة جمانسة، نحو

* 
 خمرج فأكثر، وهي مخسة خمارجعىل لتي تشتمل  وهي ا:خمارج عامة : 

 .  اجلوف :األول
 . احللق :الثاين
      . اللسان:الثالث
  .  الشفتان:الرابع

 .  اخليشوم:اخلامس
 وهي التي تشتمل عىل خمرج واحد، وخيرج منه حرف :خمارج خاصة 

 . واحد أو أكثر
 : ي ثالثة احللق خمرج عام يشتمل عىل عدة خمارج خاصة وه:مثال ذلك

 وكل خمرج منه يشتمل عىل ! أدنى احللق- وسط احللق - أقىص احللق @
 . حرفني
 * 

 مذهب اجلمهور، وهو الرتتيب التصاعدي، باعتبار :املذهب األول
الصوت الذي هو اهلواء املتصاعد من الرئة إىل الفم، فقدموا ما هو أقرب إىل ما 

وهو صدر، ثم الذي يليه، فجعلوا أوهلا أول احللق، وآخرها الشفتني، ييل ال
 .  واملعمول به لدينا يف هذا الكتاب  ،الراجح

 مذهب بعض العلامء، وهو عكس األول فيكون أول :املذهب الثاين
 .  املخارج الشفتني ، وآخرها احللق
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  أحمر٢٠

َ فرضت  واعلم أن كل مقدار له هنايتان، أيتها:نصاريقال الشيخ زكريا األ ْ
أوله كان مقابلها آخره، وملا كان وضع اإلنسان عىل االنتصاب، كان رأسه 

الشفتني، وأول الشفتني مما ييل @أوله، ورجله آخره،  ومن ثم كان أول املخارج 
 ثانيها اللسان، وأوله مما ييل األسنان @ ، و!البرشة، وآخرمها مما ييل األسنان 

ثالثهام وأوله مما ييل اللسان، وآخره مما ييل  احللق @، و !وآخره مما ييل  احللق 
 . ، ولو كان وضع اإلنسان عىل التنكيس النعكس!الصدر 

، !  أوله آخر احللق@وت اهلواء اخلارج من داخل كان ـــوملا كانت مادة الص
، فرتب الناظم كاجلمهور احلروف باعتبار الصوت، ! آخره أول الشفتني@و

 .)١(  ! إلخ . .  فألف اجلوف@حيث قال 
 

 
 

 

                                           
 . ٥٤: الدقائق املحكمة يف رشح املقدمة : نظرا )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر٢١

 

 
 

 : اختلف علامء التجويد يف عدد املخارج وأشهرها ثالثة مذاهب
مجهور علامء التجويد  والنحويني : 

، وابن اجلزري، وأكثر )١(اخلليل بن أمحد@ : ذهب اجلمهور ومنهم
 تنحرص !ًسبعة عرش خمرجا@  إىل أن املخارج اخلاصة وهو املختار   ! املحققني

 :   !مخسة خمارج عامة@يف 
 ويشتمل عىل خمرج واحد:اجلوف  . 
 ويشتمل عىل ثالثة خمارج:احللق         . 
 ويشتمل عىل عرشة خمارج:اللسان   . 
 ويشتمل عىل خمرجني: الشفتان  . 
 واحد ويشتمل عىل خمرج:اخليشوم  . 

 :قال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهللا
 

ْخمارج احلروف سبعة عشـر َ َُ َ َ ْ َُ ِ ُ ِ َ ْعىل الذي خيتاره من اختـرب  َ َ ُ ََ ْ َِ َ ُ ْ َ ِ َّ َ 
ْعىل الذي خيتاره من اختـرب@  :قال املال عيل َ َ َُ َْ ِ ُ ْ َ َِ َّ بناء عىل قول من اختار : ، أي! َ

 . )٢(ذلك باختيار األقوال ومتييزه بني األحوال 
 اإلمام الشاطبي،  وسيبويه، ومن وافقهم @مذهب !: 

                                           
 .سري أعالم القراء املذكورين يف الرسالة آخر الكتاب :  انظر   )١(
  .)٣٤: املنح الفكرية (:  انظر   )٢(
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  أحمر٢٢

 تنحرص يف !ستة عرش@ إىل أن املخارج ، وذهبواومنهم اإلمام مكي و الداين
 :   هي! أربعة خمارج عامة@

 بمخارجه الثالثة:احللق .  
 بمخارجه العرشة:اللسان    . 
 بمخرجيهام:الشفتان  .   
 بمخرجه:اخليشوم  . 
 .  فأحلقوا األلف املدية بأقىص احللق مع اهلمز*
 . وأحلقوا الياء املدية مع غري املدية من وسط اللسان* 
 .    الشفتنيوأحلقوا الواو املدية مع غري املدية من * 

 . ! األلف والواو والياء@وبذلك أسقطوا خمرج اجلوف بحروفه الثالثة 
   الفراء، وقطرب، واجلر@ مذهب ْ َ ْ ُمي، وابن دريد، ومن ُ ِ

 :!وافقهم 
 . !أربعة خمارج عامة@  تنحرص يف !أربعة عرش  @إىل أن املخارج ذهبوا 

 بمخارجه الثالثة:احللق .  
 وخمارجه ثامنية:اللسان   . 
 بمخرجيهام: الشفتان  .   
 بمخرجه:اخليشوم  . 

 . فأحلقوا حروف املد كاملذهب السابق* 
ً والنون والراء خمرجا واحدا، وهو طرف اللسان، وجعلوا خمرج الالم*  ً

 . ًفصار يف اللسان ثامنية خمارج بدال من عرشة
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  أحمر٢٣

& & 
 

 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
عدد تنبيهات

ال
شوم 
اخلي

فتني 
الش

سان 
الل

 

حللق
ا

وف 
اجل

 

 املذهب

جعلوا حروف اجلوف  
 ثابتة

 ً خمرجا!الالم@وأثبتوا لـ

ً خمرجا !نالنو@و
 ً خمرجا!الراء@و

اجلمهور  ١ ٣ ١٠ ٢ ١ ١٧
ابن اجلزري @

واخلليل بن 
 !أمحد

 أحلقوا األلف املدية

 بأقىص احللق

والياء املدية  بوسط 
 اللسان

 .والواو املدية  بالشفتني

سيبويه،  - ٣ ١٠ ٢ ١ ١٦
 والشاطبي

احلقوا احلروف املدية 
 السابق كاملذهب

الالم والنون @وجعلوا ل 
   خمرجا واحدا!راءوال

الفراء،  - ٣ ٨ ٢ ١ ١٤
ْوقطرب،  ُ
ِواجلرمي ْ َ 
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  أحمر٢٤

 : قال العالمة عثامن مراد
ُاختلف القراء يف املخ  ة جتيـــعىل مذاهب ثالث ُ  ِارجــــَ

 رـ عشةفهي عند قطرب أربع  تة عرشـــويه سيبوعند س
 ومذهب اخلليل وابن اجلزري  ٍبعة وعرشــــــقدرها بس

 ه اآلناـــوهو الذي جرى علي   القرءانا ودـــمعظم من جي
 وحرص املخارج فيام تقدم ذكره إنام هو عىل سبيل التقريب ال عىل :أقول
 وخروج أكثر من حرف من خمرج واحد مبني عىل سبيل التجوز ال ،التحديد
ً وأن لكل حرف خمرجا خاصا به خيالف خمرج اآلخر،احلقيقة ،  وإال لكان إياه،ً

 ، وعرس التميز بني كل حرف،ًء لصعوبة حتقيق ذلك عمليالكن تركه العلام
 . ًوالذي قد يؤدي إىل تكلف نظرا لدقة الفرق بينهام

 .  )١(والتحقيق أن لكل حرف بقعة دقيقة خيرج منها  
 :  )٢(قال العالمة أبو القسط 

ُلكل حرف بقعة دقيق ٍ ِواحلرص تقريب ويف احلقيقة  ةــــِّ ٌ ُ 
ُّلكل حرف بقعة ختص ٌُ  هــــْإذ مجهور الورى ما نص  هـــٍ

 إن اجلمهور من أرباب التدقيق جعلوا حلروف : ال عيلاملقال العالمة 
ًمتعددة خمرجا واحدا، بناء عىل أن التميز حاصل باعتبار اختالف الصفات،  ً
وإن كان االحتاد باعتبار الذوات، ولذا قيل إن معرفة املخارج بمنزلة الوزن 

                                           
األقوال املبنية عىل خروج حرفني أو أكثر من خمرج واحد   ..قال صاحب العميد  )١(

 .)٤٨: رشح العميد (: نظرامبنية عىل سبيل التجوز ال احلقيقة ،  
 .إبراهيم ابن عبد الرازق ، املسمى تذكرة القراء يف علم التجويد: هو نظم للشيخ  )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر٢٥

 . )١(ت بمنزلة املحك واملعيار، ا هـ واملقدار، ومعرفة الصفا
 

 يمكن االستفادة مما جاء به العلم احلديث لتقريب الفهم، وزيادة 
التوضيح، عىل أن يكون املحك والفيصل يف األداء التلقي عىل يد املشايخ 

 .  ) ٢( وافق التلقي أخذ وما خالفه يرد املسندين، املهرة، الضابطني، الثقات، فام
 

 

 

 

 

                                           
 ) .٤٨: (و كتاب العميد ) .٣٦: (املنح الفكرية: انظر   )١(
 مثال ما خيالف التلقي ما ذهب إليه بعضهم إىل مهس الطاء والقاف ، وحجتهم   )٢(

 . وهو خمالف عند القراء رواية ودراية نطق عامة الناس بذلك ،
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  أحمر٢٦

 

@! 
 

 ب@ ما يناسبها من املجموعة  !أ@ اخرت للمجموعة!: 
 

    

 املخرج املقدر  طرف اليشء  ١
 رفاسم احل  صوت معتمد عىل خمرج حمقق أو مقدر ٢
 رسم احلرف  مكان خروج احلرف  ٣
 املخرج العام  ما اعتمد عىل جزء معني كالشفتني واللسان واحللق ٤

 املخرج اخلاص  ما مل يعتمد عىل جزء معني من أجزاء الفم  ٥
 احلرف لغة  ًما دل عىل ذاته لفظا ليميزه عن غريه كألف والم وميم ٦

 املخرج  وغريها. . ﴾ !﴿:هو ما يبني هيئته كتابة، نحو ٧
 املخرج املحقق  حيتوي عىل أكثر من خمرج   ٨
   خيرج منها حرف واحد أو أكثر  ٩

 
 ِ كيف تعرف خمرج احلرف املحقق؟:١س
   ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ...   
 در؟ِ كيف تعرف املخرج املق:٢س
   ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 
 :  رتب العلامء احلروف باعتبار الصوت، فجعلوا:٣س
 ... ... ... ... ... ... .... ... .   وآخرها، . .. ... ... ... ... ... ..  أوهلا
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  أحمر٢٧

 

@! 
 

 
 : علامء التجويد يف عدد املخارجاختلف

 ًخمرجا وهو قول ... .... ... ... ..   فمنهم من يرى أهنا   . ... ... ... ... ... .
 . خمارج عامة... ... ... .. ... . وأكثر املحققني،  وتنحرص يف 

 ًخمرجا، وهو قول . .. .... ... ...   ومنهم من يرى أهنا.. ... ... ... ... ... ،
 .  تنحرص يف أربعة خمارج عامة، والداين، حيث... ... ... ... . و 

،     .. .. ... ... ... ..  ، والياء املدية من . .. .... ... ... .. . فأحلقوا األلف املدية بـ 
    ..... ... ... .. ... .، وبذلك أسقطوا خمرج . ... ... ... ....  والواو املدية من 

. ... ... ... ... ..   ًخمرجا، وهو قول .. .. .... ... ... ..   ومنهم من يرى أهنا -٣
ِواجلرمي، فأسقطوا حروف . ... ... ... .. .. ...و ْ وجعلوا خمرج ... .. .... ... ... . َ

 . ، فصار يف اللسان ثامنية خمارج... ... . .... ... ..  الالم والنون والراء 
 @!@! 

 

  

 الشفتان وفيه خمرج واحد

 اخليشوم وله ثالثة خمارج

 اللسان رشة خمارجوله ع

 اجلوف وفيه خمرجان

 احللق وفيه خمرج واحد
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  أحمر٢٨
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  أحمر٢٩

 
 

 
 

 
 

 :مخارج الحروف األصلية

@! 

@! 

@! 

@! 

@! 

@! 
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  أحمر٣٠

 
 

 
 

 

ْعىل الذي خيتاره من اختـرب َ ُ ََ ْ َِ َ ُ ْ َ ِ َّ َ 
 

ْخمارج احلروف سبعة عشـر  َ َُ َ َ ْ َُ ِ ُ ِ َ َ 
ِحـروف مـد للهواء تنتـهي  َ ْ َ ٍّ ُِ َ َُ ُ 

 
ِفألف اجلوف وأختـاها وهـي  ِ َِ َ َ َْ ْ ُ َ ُ َ َ 

َثم لو  ِ َّ ُطه فعيـن  حــاءــــْسـُ َ ٌ َْ ِ ِ ِ 
 

ُثم  ألقىص  احللقِ  مهز هـاء  َ ٌ ْ ََّ ِ ْ َ َ ْ َُ 
ُأقصـى اللسان فوق ثم الكاف  َ َّ َُ ُ ْْ ََ ِ ِّ َ 

 
ُأدنـاه غيـن خاؤها والقـاف  ََ َ َ ٌ ُ ُْ ََ َ 

َوالضـاد من حافتـه إذ وليـا  ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َْ ِ َ َّ 
 

َأسـفل والوسط فجيم الشني يا  ُ ْ ُْ ِّ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ 
ُوالالم   َأدنــاهَ َْ َا ملنتـهاهـــــَ َ َ ْ  اــُِ

 
َاالرضاس من  أيرس أو يمناها  ْ ََ ْ ُ َ َْ ََ َِ ْ 

َوالـرا يدانيه لظـ  ِ ِ ِ َ ُ َّ ُهر أدخـلـــَ َ ْ َ ٍ ْ 
 

َوالنون من طرفه حتت  اجعلـُوا  ْ ْ َُ ُّْ َ ِ ِ َِ َ ُ 
ْعليا الثنايـا والصفري مستكن  َّ َ ُِ َِ َْ ُ َ َُ َّ ْ 

 
ُوالطاء والدال وتا منه    َ َ َْ َ َِّ ُ ُ ِومـَّ  ْن ــَ

َوالظاء والذال وثـا للعلــيا  ْ ُْ َ َ َِ َ ُ َّ ُ َّ 
 

ُّمنه ومن فوق الثنـايا  الس  َ َ َّْ ِ ْ ْ َ َُ ِ َفىل ـــِ ْ 
ْفالفا مع اطراف الثنايا املرشفه  َْ َِ ْ َُّ َ َ ََ ِ ْ َ 

 
ْمن طرفيهام ومن بط  ََ ْ َ ِْ َِ ِ ْ ْن  الشفهـــََ َ َّ ِ 

َّوغن  ُ َة خمـرجـهــَ ُ َ ْ َ ُا اخليشـومــٌ ُْ َ 
 

َّللش  ِفتني الـواو بـاء ميــــِ ٌ َ ُ َ ِ ْ َ  ُمـــَ
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  أحمر٣١

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@ ! 
 .  اخلالء:تعريفه لغة
 .   اخلالء املمتد عرب احللق والفم :ًاصطالحا

 . )١(  !  الياء– الواو -األلف @:  وهو خمرج واحد خيرج منه ثالثة أحرف هي
 جوف احللق منه احلروف من أقىص احللق، ويمتد الصوت هبا ومبدأ هذ

 . ء الفم، ألن خمرجها مقدر اإىل هناية الفم من غري اعتامد عىل جزء من أجز
                                           

ألن خمرجها من الصدر ، وهو متصل ) اهلمزة( وزاد غري اخلليل معهن :قال مكي     )١(
 اختصاص هذه الثالثة باجلوف دون والصواب :قال ابن اجلزريباجلوف اهـ 

اهلمزة ألهنن أصوات ال يعتمدن عىل مكان حتى يتصلن باهلواء بخالف اهلمزة ، 
 ) .١/١٩٩(:  النرش:انظر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر٣٢

 
َقال﴿: ً أن يكون ما قبل األلف مفتوحا، مثل  ].٢٨:القلم[  ﴾َ
٤:اجلن[  ﴾ُقولَي﴿: ً أن يكون ما قبل الواو مضموما، مثل.[ 
١١:املجادلة[   ﴾ِقيل﴿:  ًون ما قبل الياء مكسورا، مثل أن يك.[ 

 
 ١(خلروجها من اجلوف :جوفية ( . 
 المتداد الصوت عند النطق هبا يف لني ويرس:ة مد ي . 
 املريض هبا:  لـتأوه العليل، أي : علة . 
 ألهنا تنتهي حيث ينتهي اهلواء : هوائية . 
 وأخفاهن األلف ثم الياء ثم الواوخلفاء النطق هبا:  خفية ،َّ . 

 ألهنا خترج بامتداد : وسبب تسميتها مد ولني:قال العالمة زكريا األنصاري
ولني من دون كلفة عىل اللسان، التساع خمرجها، فإن املخرج إذا اتسع انترش 

فيه الصوت وصلب، وكل حرف انضغط الصوت وامتد والن، وإذا ضاق 
 . ) ٢(اهـ  ذلك قبلت الزيادة ٍمساو ملخرجه إال هي، ول

ثم  والتحقيق أن هذه احلروف تسمى حروف املد واللني، :قال املال عيل
   .)٣(اللني املختص، وهو خمتص بالواو والياء دون األلف اهـ

 : - رمحه اهللا –قال اإلمام ابن اجلزري 
 

ِحـروف مـد للهواء تنتـهي َ َ ٍّْ ُِ َ َُ َفألف اجلوف وأختـاها  ُ َ ْ ُ َ ِْ َِ ُ َ ِوهـيَ َ 
                                           

  .)١/١٩٩(النرش  إنام نسبن إىل اجلوف ألنه آخر انقطاع خمرجهن ،  :قال اخلليل  )١(
 ) .٥٣: (رشح اجلزرية املسمى بالدقائق املحكمة :  انظر  )٢(
 ) .٣٩: (املنح الفكرية:  انظر  )٣(
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  أحمر٣٣

 
ينبغي احلذر من إجياد غنة من اخليشوم عند النطق بحروف املد ُ . 
 أكثر ما يكون اللحن بإجياد غنة  إذا سبقت حروف املد بحرف أغن مثل 

 :  النون وامليم، مثال ذلك
ِالناس﴿: األلف*    ].١:الناس[   ﴾َّ
َالعاملني ﴿ : الياء*   ِ َ  ].٢:الفاحتة[ ﴾َ
َتعلمون  ﴿: الواو*   ُ َ ْ  ].٤:التكاثر[ ﴾َ
 ينبغي احلذر من زيادة  النطق بحروف املد السيام إذا كانت متطرفة، أو -٣

 . يف هناية سورة، وغالب من يقع يف ذلك بسبب تأثره بنغمة هو يتابعها
ً﴿ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابامثال ذلك  َُ ْ َ ُ َُ ُ ْ َُ ِ َِ َْ ُ  ].٤٠ :سورة النبأ[ ﴾َ
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  أحمر٣٤

 
 

 
 ًعرف املد لغة، واصطالحا ؟: ١س
 .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 
  اذكر رشوط حروف املد؟:٢س
 .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 
 لغنة بحرف املد؟ ما عالقة ا:٣س
 .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 
  ما الذي ينبغي احلذر منه عند نطق حروف املد؟:٤س
 .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 

 
والياء بـ .. ... ... . ط يف حريف اللني  تسبق الواو بـ   يشرت .  .. ... ... ...   
ألهنا :   سبب تسميتها جوفية . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... ... .. .. 
ألهنا :   سبب تسميتها هوائية ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... ... .. .. 
ة ؟ا حتت دليل خمرج احلروف اجلوفية  من اجلزري  ضع خط 

 

ْعىل الذي خيتاره من اختـرب َ ُ ََ ْ َِ َ ُ ْ َ ِ َّ َ 
 

ْخمارج احلروف سبعة عشـر َ َُ َ َ ْ َُ ِ ُ ِ َ َ 
ِحـروف مـد للهواء تنتـهي  َ َ ٍّْ ُِ َ َُ ُ 

 
ِفألف اجلوف وأختـاها وهـي َ َ َْ َ ْ ُ ِ َِ ُ َ َ 
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  أحمر٣٥

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . )١( هو اجلزء الذي بني احلنجرة والفم :تعريفه
 :  ، وفيه ثالثة خمارج خاصة لستة أحرف! عام @وهو خمرج كيل 

  اهلمزة واهلاء @لـ  أقىص احللق!.    

  العني واحلاء @لـ  وسط احللق! .  
  الغني واخلاء @لـ  أدنى احللق! .  

 .  تسمى باحللقية خلروجها من احللق:تسميتها
                                           

 انظرويستغل كفراغ رنان يضخم بعض األصوات بعد صدورها من احلنجرة ،   )١(
  .)١٨(: األصوات اللغوية 
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  أحمر٣٦

 
 
 
 
 

 
َّمما ييل الصدر، أو الداخلأي أبعده : تعريفه ِ . 

 . )١( ! اهلمزة فاهلاء @: مها وخيرج منه حرفان،
َّإال أن اهلمزة أدخل من اهلاء مما ييل الصدر ِ َّ . 

 : - رمحه اهللا –قال اإلمام ابن اجلزري 
.............................. 

. 
ُثم  ألقىص  احللق ِ مهز هـاء َ ٌ ْ ََّ ِ ْ َ َ ْ َُ 

 :تنبيهات 

 *ينبغي العناية ببيان  : 
ْأئنكم﴿ :  اهلمزة وإال صارت هاء، نحو ُ َّ ِ  ].٩: فصلت[ ﴾َ
 ٢( اهلمزة بتلطف النطق هبا وعدم التعسف يف نربها(. 

                                           
ألف اجلوف معهام ألن مبدأها من احللق ، :  وذكر الشاطبي وغريه :نصاري قال األ  )١(

ثم متتد ومتر عىل الكل ، لكنه جعلها بعدمها ، ألن األحرف الثالثة وإن كانت من 
 . )٥٥(: الدقائق املحكمة : انظر خمرج واحد إال أهنا مرتبة فيه ، وغريه بينهام ، 

الصوت العايل الشديد، ووصفت بذلك : ، واهلتف)مهتوفة(وقد وصفت بأهنا   )٢(
 يىانظر علم التجويد د حيالحتياجها إىل قوة تصويت يساعد عىل ظهورها، 

 ) .٧٢(:الغوثان

أو الداخل خيرج منه . أبعده مما ييل الصدر
 حرفان مها

 
 َّإال أن اهلمزة أدخل من اهلاء مما ييل الصدر
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  أحمر٣٧

شتهي أن أسد أذين أ، ف﴾ةَدَصْؤُم كان إمامنا هيمز ﴿:قال أبو بكر بن عياش
 . ) ١(إذا سمعته هيمزها ا هـ 

   . اللفظ باهلمزة، ويتكلف شدة النرب فيقبح لفظه هبا يريد أنه كان يتعسف يف 
 جيب عىل القارئ أن يتوسط اللفظ هبا، وال يتعسف يف :قال مكي رمحه اهللا

شدة إخراجها، إذا نطق هبا، لكن خيرجها بلطافة ورفق، ألهنا  حرف بعد 
تعمل العرب مهزتني ـــــته، ولذلك مل تسبخمرجه، فصعب اللفظ به لصعو

زة إال يف قليل من ـــ أصل كلمة، وال توجد مهزة مدغمة يف مهحمققتني من
            . )٢(الكالم اهـ 

  *ينبغي العناية ببيان  : 
ُيستهزئ﴿ :  اهلاء وإال صارت مهزة، نحو َِ ْ ْ  ].١٥: البقرة[ ﴾َ
ُوسبحه﴿ :  اهلاء وإال صارت حاء، نحو ْ ِّ  ]. ٢٦:اإلنسان[  ﴾ََ
ُالقارعة ﴿ : ًارت ألفا، نحو اهلاء وإال ص ََ  ].١:القارعة[ ﴾ِ
١: الشمس[﴾ اَاهَحُضَو﴿: اهلاء دون مبالغة يف الرتقيق حتى ال متال نحو.[ 

 
 
 
 
 
 

                                           
 ) . ١٤٦: (الرعاية : انظر   )١(
 ) . ١٤٦: (الرعاية : انظر   )٢(

هز ما الصق اجلوزة من أسفلها خيرج منه 
 :حرفان مها

 
 .أن العني أدخل من احلاءإال 
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  أحمر٣٨

 .  وهو ما الصق اجلوزة من أسفلها:تعريفه
 . ءَّ، إال أن العني أدخل من احلا! العني، فاحلاء@مها :  وخيرج منه حرفان
 . ) ١(  فلوال بحة يف احلاء ألشبهت العني اهـ:قال اخلليل بن أمحد

 إذ املخرج واحد والصفات متقاربة، وهلذه العلة مل يتألف يف :وقال مكي
 . )٢  (اهـ وحاء يف كلمة أصليتان، إال بحاجز بينها !عني@كالم العرب 
 :  ينبغي العناية ببيان:تنبيهات

العني وإال صارت حاء نحو   : 
ْعهمَم﴿  ُ  ].٧:املجادلة[ ﴾َ
 ًعينا،  نحووإال صارت  احلاء  : 

َّحتى ﴿   .)٣(] ٤٢:املعارج[  ﴾َ
 نحو جاءت بعد اهلاء اإذ احلاء  : 

 ] ١٠٢: آل عمران[ ﴾ِِهاتَقُ تَّقَوا اهللا حُقَّ﴿ ات
 .]١٤٨: هود[   ﴾ٍمَالَِسط بِبْوح اهُن اَ ي﴿:  نحوأو جاءت قبل اهلاء 

 : - رمحه اهللا –قال اإلمام ابن اجلزري 
 

ْثم لوسـ ََّ ِ ُطه فعيـن  حــاءـــــُ َ ٌ َْ ِ ِ ............................. 

                                           
 ).١/٥٧: (العني: انظر   )١(
 .)١٦٤(: لرعاية ا:  انظر   )٢(
ُقال اإلمام ابن اجلزري  )٣( ْ ُ َ ِ َ  واحلاء جتب العناية بإظهارها إذا وقع بعدها مقارهبا ، :َ

ُوسبحه(السيام إذا سكنت ، فكثري ما يقلبون اهلاء يف ْ ِّ  حاء لضعف اهلاء وقوة احلاء، )ََ
ًفتجذهبا فينطقون بحاء مشددة ، وكل ذلك ال جيوز إمجاعا ،  َّ َ   .)١/٢١٨: (النرشُ
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  أحمر٣٩

 
 
 
 
 

 
َّ أي أقربه مما ييل الفم، أو اخلارج:تعريفه ِ . 

 . َّ،  إال أن الغني أدخل من اخلاء! الغني، فاخلاء @:  وخيرج منه حرفان، مها
 : - رمحه اهللا –ن اجلزري قال اإلمام اب

 

............................ 
 

َأدنـاه غيـن خاؤها  ٌ ُ ُْ ََ َ َ…....… 
 :  ينبغي العناية ببيان:تنبيهات 
ٌغاشية ﴿ :   نحو، الغني وإال صارت خاء َ ِ  ].١٠٧:يوسف[ ﴾َ
َخيشى ﴿ :  نحو، اخلاء وإال صارت غينا ْ  .)١( ]١٠:األعىل[ ﴾َ

يف املخارج الثالثة اخلاصة ملخرج  عام  :- رمحه اهللا –زري قال اإلمام ابن اجل
 :  وهو احللق

ْثم لوسـ ََّ ِ ُطه فعيـن  حــاءــــــُ َ ٌ َْ ِ ِ 
 

ُثم  ألقىص  احللق ِ مهز هـاء َ ٌ ْ ََّ ِ ْ َ َ ْ َُ 
 ……………………

.. 
َأدنـاه غيـن خاؤها  ٌ ُ ُْ ََ َ َ…....

…  
 

                                           
 .)٢٣٤(، والنور الساطع ١١٥/ملزيد من األمثلة انظر زاد املقرئني رسالة البيان  )١(

ّأقربه مما ييل الفم، أو اخلارج خيرج منه  ِ
 :حرفان مها

 
 إال أن الغني أدخل من اخلاء
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  أحمر٤٠

 
 

@!@! 
 

@! @! 

َّأبعده مما ييل الصدر، وخيرج منه اهلمزة واهلاء وسط  . ِ
أدنى  . وهو ما الصق اجلوزة من أسفلها، وخيرج منه العني، فاحلاء احللق
َّأقربه مما ييل الفم، وخيرج منه الغني، فاخلاء احللق  اهلمزة .     ِ

 العني . أدخل من اهلاء

  . من احلاءأدخل 

 
 .. ... .. ... .. .... اهلمزة وإال صارت  ينبغي العناية ببيان - ١س
 ... ... ... ... . أو ... ... ... .. ..  اهلاء وإال صارت ينبغي العناية ببيان - ٢س
ْمعهم ﴿ :   ينبغي احلذر من حتويل العني يف كلمة-  ٣ س َُ  ... ... ... ..  إىل ﴾َ
َّحتى ﴿ : يف كلمة احلاء   ينبغي احلذر من حتويل-  ٤س  ... ... ... ... إىل  ﴾َ
ٌغاشية﴿: نحو.. ... ... .. وإال صارت   ينبغي العناية ببيان الغني - ٥س َ ِ َ﴾.  
 . أحرف. ... ... ...   خمارج خاصة لـ . .. ... ..  خمرج احللق فيه  -٦س
 ا حتت دليل خمرج احلروف احللقية من اجلزرية ؟ ضع خط  -٧س

 

ُ ثم لوسـطه فعيـن  حــاء   ْ ََّ ٌ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُ 
 

ُثم  ألقىص  احللق ِ مهز هـاء:   ج ْ َ َ ََّ ٌ َ ِ ْ ْ َُ 
ُ  أقصـى اللسان فوق ثم الكاف  َ َّ َُ ُ َ ْْ َِ ِّ َ 

 
ُأدنـاه غيـن خاؤها والقــــاف َ َ ٌ ُ َْ ُ َ َ َ َ 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر٤١

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

s     r     q    p    o    ﴿:   اهللا قال تعاىلياتآاللسان آية من 
 }   |   {    z  y    x   wv    u   t   ﴾ ]٢٢: الروم.[ 

 . وهو نعمة عظيمة امتن اهللا هبا عىل عباده، فبها يسبحونه ويذكرونه
َكلمتان خفيفتان عىل اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل @: jقال  َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ
ِالرمحن َ ْ ِبحان اهللا العظيم، سبحان اهللا وبحمده  ُس: َّ ِ ِْ َُ َ َ ْ َ َ ِْ َ   .]متفق عليه[ !َِ

وهبا هيللون اهللا سبحانه وتعاىل، وهبا يكربونه، وهبا يستغفرونه، وهبا يتفاهم 
 . هم اليوميةاالناس يف حاجاهتم وقضاي

ٍونتذكر يف هذا املقام حديث معاذ بن جبل  َ َ ْ َِ ِ ُt حني سأله النبي j : 
ْ أال أخ@  ُ ِربك برأس األمر كله، وعموده وذروة سنامه ؟ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ِّ ُ ِ َِ ِ ِْ َ ُقلت  !ُ ْ َبىل يا : ُ ََ

َرسول اهللا  ُ َقال!  َ ِ رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه    @:  َ ِ َِ َ ْ ُ ُ ْ ْ َُ َُ َ َّ ُ ُ َ َ ُِ ِ َ ْ
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  أحمر٤٢

ُاجلهاد  َ َ، ثم قال! ! ِ َ ِ أال أخربك بمالك ذلك كله@ :َُّ ِ ِِّ ُ َ َ ِ َ ُ ِ ْ ُ ُ قلت! ؟َ ْ َّبىل يا نبي اهللا : ُ ِ َ َ ََ ! 
َفأخذ بلسانه قال َ َ َِ ِ َ ِ ِ َ َ كف عليك هذا @:  َ َ ََ ْ َ َّ ُفقلت !ُ ْ ُ َّيا نبي اهللا :  َ ِ َ َوإنا ملؤاخذون بام !  َ ِ َ ُ َ َ َُ َّ ِ َ
َنتكلم به ؟ فقال َ ِ ِ ُ َّ َ َ َ ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس يف النار عىل @: َ ْ ََ َ ُّ َ َ َِ َّ َّ ِْ ُ َ ُ َ ُُّ َ َُ ِ َ

ُوج ْوههم ُ ِ ْ أو عىل  مناخرهم -ِ َِ ِِ َ َ َ ْ ُحصائد  ِ، إال-َ ِ َ ْلسنتهم ؟ أَ ِ ِ رواه الرتمذي وابن [ !َِ
 ].٢٦١٦: صحيح الرتمذي. ماجه

ٍوعن عقبة بن عامر  ِ َ ُ َِ ْ َ َْ ْt   َقلت يا رسول اهللا:  قال ُْ َ َ ُ ُما النجاة؟ قال! ُ َ َّ ْ أمسك @:  َ ِ ْ َ
َعليك لسانك، وليسعك بيتك، وا َ ْ َ ََ َ َ َُ ْ َ َ َ ْْ َبك عىل خطيئتكَِ ِ ِ َِ َ َ َ : وانظر. رواه الرتمذي[ !ْ

 ].٣٢٣١: صحيح الرتغيب والرتهيب
 شهادة األعضاء يوم القيامة، ومنها :دة أهل السنةيول عقــــومن أص

z   y   x    w   v   u   t    }  |    ﴿: ان، قال تعاىلــاللس
 ].٢٤:النور[ ﴾  { 

األصوات، ومن نعم اهللا أن جعل هبا عضلة هي سبب يف إخراج بدائع 
 . وهي اآللة التي خترج أكثر احلروف بواسطتها، ويكتمل مجاهلا باألسنان

وقبل أن نخوض يف خمارج اللسان علينا أن نتعرف عىل أسامء األسنان يف فم 
تها الوثيقة بدراسة علم ق من حيث أنواعها، وعددها، ومسمياهتا لعالاإلنسان
 . املخارج
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  أحمر٤٣

 
 

 

 . ا  اثنتان وثالثون سن:عددها* 
 .  ستة عرش منها يف الفك العلوي، وستة عرش يف الفك السفيل

 . َّ الثنايا، والرباعيات، األنياب، األرضاس:أربعة: أنواعها* 
 :  مجع ثنية، وهي أربعة أسنان يف مقدم الفم: الثنايا-١
 .  سفيل، وتسمى الثنايا السفىل اثنتان يف الفك ال-
 .  اثنتان يف الفك العلوي، وتسمى الثنايا العليا-
   !أربعة أسنان تيل الثنايا، سن واحد من كل جانب@َمجع رباعية، وهي  :َّ الرباعيات- ٢
 .! أربعة أسنان تيل الرباعية،  سن واحد من كل جانب@مجع ناب، وهي  : األنياب-٣
 . ًي عرشون سنا، وهي ثالثة أنواع مجع رضس، وه: األرضاس-٤

 مجع ضاحك، وهي أربعة أسنان تيل األنياب، سن :الضواحك: األول
 .   واحد من كل جانب

ً مجع طاحن، وهي اثنتا عرشة سنا، ستة يف الفك العلوي، :الطواحن:  الثاين
 .  وستة يف الفك السفيل ثالثة من كل جانب

ان يف آخر الفم بعد الطواحن،  مجع ناجذ، وهي أربعة أسن:النواجذ:  الثالث
 .ويسمى الناجذ رضس العقل

ًثامنية عرش سنا، ستة عرش من الفك العلوي، والثنيتان  :املستعمل منها
 . لألسنانالرسم املبني : السفليتان، انظر
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  أحمر٤٤
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  أحمر٤٥

    )١( 
 

    

 هو اجلزء الذي بني احلنجرة والفم،
ويستغل كفراغ رنان يضخم بعض 

 األصوات 

 ١ احللق احللق

 ٢ احلنجرة احلنجرة احللقوم، وجمرى النفس يف الرقبة

   !أعىل الفم @باطن الفك 
 من داخل الفم من أعىل أو من أسفل 

 ٣ احلنك احلنك

هو احلنك اخللفي املحاذي ألقىص 
 اوة وملوسة اللسان، وفيه رخ

 احلنك اللني،
الطبق @أو 

 !الرخو

اللهاة وما 
جاورها 
 أقىص احلنك

٤ 

هو جلد سقف احلنك من الطرف 
الذي حياذي طرف :  األمامي أي

غار @بـ  ويسمى ةاللسان وفيه صالب
 !احلنك الصلب@أو ! احلنك

منطقة ما فوق 
 اللثة

 ٥ النطع

َاللثة ما حول األسنان من اللحم َاللثة َّ َّ ٦ 

مؤخر  وأنفسه  قربه مما ييل احللقأ
 اللسان

 ٧ أقىص اللسان

                                           
 .علامء األصوات: املقصود باملحدثني   )١(

 .علامء التجويد : واملقصود بالقدماء  
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  أحمر٤٦

مقدم  وأنفسه  انظر الشكل املبني
 اللسان

 ٨ وسط اللسان

حد اللسان،  انظر الشكل املبني
 ذلق اللسان

أسلة أو 
 عذبة اللسان

٩ 

مساحة اللسان العلوية التي تقابل 
 عىلاحلنك األ

 ١٠ ظهر اللسان ظهر اللسان

 ١١ الشفتان الشفتان انظر الشكل املبني

التجويف  انظر الشكل املبني
 األنفي

 ١٢ اخليشوم
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  أحمر٤٧
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  أحمر٤٨

 
 

 

 عند املحدثني، وهي صفيحة غرضوفية عند !لسان املزمار@ :الغلصمة* 
صل اللسان مغطاة بغشاء خماطي، وتنحدر إىل اخللف لتغطية فتحة احلنجرة أ

 . إلقفاهلا أثناء البلع
 .  قناة األذن التي تفيض إىل طبلته:ِّالصامخ* 

 
ً هو خمرج عام ألربعة خمارج إمجالية، خيرج منها ثامنية عرش حرفا من :تعريفه

 . !اه، ووسطه، وحافته، وطرفه أقص@عرشة خمارج تفصيلية، وهي منحرصة يف 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َّأي أبعده مما ييل احللق، وفيه خمرجان ِ: 
َّمن أقىص اللسان مما ييل احللق مع ما حياذيه من احلنك  : خمرج القاف ِ
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  أحمر٤٩

 . )١(  عىلأباطن الفك من داخل الفم من األعىل، وهو 
َّن مما ييل احللق مع ما حياذيه من احلنك  من أقىص اللسا: خمرج الكاف ِ

ْ اق، اك@: األعىل أسفل خمرج القاف، ويمكنك مالحظة الفرق بقولك ْ ! . 
 . أن الكاف بعيدة من احللق قريبة من الفم:  والفرق بينهام

 . والقاف قريبة من احللق بعيدة من الفم
عة تسميان باللهويتني خلروجهام من قرب اللهاة، وهى قط: تسميتهام* 

 .   )٢(اللحم املتدلية يف آخر الفم من سقف احللق 
ًملاذا مل جيعل أقىص اللسان خمرجا كليا كأقىص احللق ؟: سؤال ً 

 .  حلرفنينيُ، ولذلك جعل خمرجِّني فيه طول واتساع ب:ألن أقىص اللسان
ًعل خمرجا واحدا حلرفني ُ فيه قرص، ولذلك ج:وأقىص احللق ً َ َ)٣( . 

 : - رمحه اهللا  –   قال اإلمام ابن اجلزري
 

ُأقصـى اللسان فوق ثم الكاف َ َّ َُ ُ َ ْْ َِ ِّ َ 
 

ُ والقـاف... ... .. ... ... ... . ....   َ َ 
 

ُأسفل    َ ْ َ .. .... .. ... ... ... ... .. ... . 
 

                                           
  :وله طرفان )  أعىل الفم (باطن الفك أو : احلنك *   )١(

 ) .غار احلنك(  يسمى بـ ةالبالذي حياذي طرف اللسان  وفيه ص: أمامي -١
 .هو املحاذي ألقىص اللسان  وفيه رخاوة وينتهي عند أول احللق : خلفي -٢

 ) .٥٨: (أحكام القراءة للحرصي: انظر
احلنك اللني أو : عند املحدثني)  أقىص احلنك(  تسمى اللهاة وما جاورها وهوو  )٢(

 ) .الطبق الرخو(
 ) .١٢٨: ( ، وغاية املريد)٨(: م القراءةوأحكا) ١٢٨(جهد املقل : انظر  )٣(
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  أحمر٥٠

 :ينبغي احلرص عىل بيان: تنبيهات
 

 ]٦:الزمر[
 ]٥:الفاحتة[
 ]١:املمتحنة[
 ] ٣٠:األنعام[
 ]٣:الفاحتة[
 ]١٠:غافر[

ْ﴿خلقكم  ُ َ َ َ﴾ 
َ﴿املستقيم ِْ َ ُ﴾)١( 

ْ﴿ قد َ﴾ 
َ﴿ تكفرون  ُ ُ ْ َ﴾ 

َ﴿ إياك  َّ ِ﴾ 
ُ﴿ أكرب  َ ْ َ﴾   

 :  نحو
 :  نحو
 :  نحو
 :  نحو
 :  نحو
 :  نحو

 ًكافا
 ًغينا
G 
 ًقافا
 ًشينا
G 

وإال صارت 
 وإال صارت
 وإال صارت
 وإال صارت
 وإال صارت
 وإال صارت

  القاف-١
  القاف-٢
  القاف-٣
  الكاف-٤
  الكاف-٥
  الكاف-٦

 :  للحن السابقوعالج ا
إخراج كل حرف من خمرجه الختالف املخرجني، و إعطاء كل حرف حقه  

 . من الصفات، وسيأيت الكالم عنها

 

 

                                           
ِّقال اإلمام مكي   )١( َ ُ َ ِ َ ني أو قاف، لقرب غَّوجيب أن يتحفظ ببيان الغني إذا وقع بعدها : َ

َخمرجها منهام، فيخاف أن يلتبس اللفظ باإلخفاء ، أو باإلدغام يف ذلك ، وذلك  ْ َ
َربنا ال تزغ قلوبنا﴿: نحو قوله تعاىل  ََ َُّ ُ ْ ِ ُ  ) .١٦٩: (اهـ ، الرعاية] . ٨: عمرانآل[  ﴾َ
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  أحمر٥١

 

 
 

 
 . .. ... ... ... ، ... . .. .. .... ، . ... ... ... ... خمرج اللسان  منحرص يف : ١س
َّأبعده مما ييل :   أقىص اللسان هو:٢س ِ ... .... .. ... ... ... ... . 

 
  ما سبب تسمية القاف والكاف باحلرفني اللهويني؟:١س
 .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 
ً أقىص اللسان خمرجا كليا كأقىص احللق ؟ ملاذا مل جيعل:٢س ً 
 .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 

 
 .  خمرج أقىص اللسان وأقىص احللق!أ@ 
 .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... 
 :   خمرج الكاف والقاف!ب@ 
 .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 

 @ ! 
 .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 

 @!؟ 
 

ُ  أقصـى اللسان فوق ثم الكاف َ َّ َُ ُ َ ْْ َِ ِّ َ 
 

ُأدنـاه غيـن خاؤها والقـاف  َ َ ٌ ُ َْ ُ َ َ َ َ 
َوالضـاد من حافتـه إذ وليـا  َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ َِ َّ 

 
ُأسـفل والوسط فجيم الشني   ِّ ُ ْ ِْ َ ُ ََ َ ُ  َياَ

  َيا
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  أحمر٥٢

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    !اجليم، الشني، الياء@ثالثة أحرف ملخرج واحد  
 

شجر اللسان وهو وسطه مع ما حياذيه من احلنك األعىل، وفيه خترج من 
 :   خمرج واحد لثالثة أحرف، هي عىل التسلسل من األمام إىل اخللف

اجليم . 
– فالشني  . 
ويقصد هبا : فالياء الشجرية: 

 ]. ٤:الفاحتة[ ﴾ِمْوَ﴿ي:  بالفتح، نحواملحركة* 
ِّ﴿هني:  املحركة بالكرس، نحو*   ].٩ :مريم[ ﴾َ
 ].٣:اإلخالص[ ﴾ُ﴿ ومل يولد:  املحركة بالضم، نحو* 
ْ﴿قريش :الساكنة املفتوح ما قبلها، نحو*   ].١: قريش[ ﴾َ

 .  أهنا جوفيةاأما الياء الساكنة املكسورة ما قبلها فقد سبق بياهن
 

 .   ى باحلروف الشجرية نسبة إىل شجر اللسان وهو وسطه تسم
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  أحمر٥٣

 :- رمحه اهللا –قال اإلمام ابن اجلزري 
 

................................. 
 

َوالوسط فجيم الشني يا......     ُ ُْ ِّ ِ َ ُ َ َ 
  :تنبيهات  

  :ينبغي احلرص عىل بيان
 

 ]٩٨:النحل[
 :]النرص[ 

 ]٢:اجلن [

ِالرجيم﴿ ِ َّ﴾ 
َجاء﴿ َ﴾ 
ِلرشدا﴿ ْ ُّ﴾ 

 : نحو
 : نحو
 : نحو

 ًشينا
 ياء

 ًجيام

 وإال صارت
 وإال صارت
 وإال صارت

 . اجليم-١
 )١( اجليم-٢
  الشني-٣

 :  وعالج اللحن السابق
التمييز بني هذه احلروف بالصفات وهنا الدور األكرب، وسيأيت الكالم بإذن 

 .  وفاهللا عن الصفات، ويضعف دور املخرج هنا الحتاد املخرج بني هذه احلر
 

 اهلواء عىل احلنجرة، باندفاعوعند علامء األصوات أن النطق باجليم يكون 
ني، ثم يتخذ جمراه يف احللق والفم، حتى يصل إىل يفيحرك الوترين الصوت

 يكاد ًاملخرج، وهو عند التقاء وسط اللسان بوسط احلنك األعىل، التقاء
ًفصل العضوان انفصاال بطيئا سمع صوت ينحبس معه جمرى اهلواء، فإذا ان ً

 .  )٢(حة يًيكاد يكون انفجاريا هو اجليم العربية الفص
                                           

ِّقال اإلمام مكي  )١( َ ُ َ ِ َ وإذا وقع بعد الشني جيم وجب أن تبني الشني ، لئال تقرب من : َ
َلفظ اجليم ، ألهنا أختها ، ومن خمرجها نحو ْ ُفيام شجر بينهم﴿: َ ْ َ ََ َ ََ ] ٦٥:النساء[ ﴾ِ

  ).١٧٢/ الرعاية(
  .)٦٠: (وجهد املقل) ٢٨٨: (د خمتارأمح/ د: دراسة الصوت اللغوي: انظر )٢(
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  أحمر٥٤

 

 
 

 
 مع ما حياذيه من احلنك األعىل، وفيه . . .... ... ... . شجر اللسان هو :١س

 . أحرف. ... ... ... .. . خمرج واحد لـ 
حلروف الشجرية هي عىل التسلسل من اخللف إىل األمام،  ا:٢س

 .  . ... ... ... ... .. ..فـ ، ... ... .. .... ...   فـ ، .... ... ... .. ..
 

  ما سبب تسمية حروف وسط اللسان بالشجرية؟ :١س
. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... . 
ً اذكر حلنا منترشا لكل مما يأيت:٢س ً : 

 

…… 
…… 
…… 

:  نحو
:  نحو
 : نحو

…… 
…… 
…… 

 حتويلها إىل
 حتويلها إىل
 حتويلها إىل

  اجليم-١
  الياء-٢
  الشني-٣

  ما دور املخرج يف معاجلة حتويل الشني إىل جيم ؟:٣س
.. ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... .. . 
  من اجلزرية ؟! خمرج احلروف الشجرية@ًضع خطا حتت دليل  -٤س

 

َوالضـاد من حافتـه إذ وليـا ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َْ ِ َ َّ 
 

َ أسـفل والوسط فجيم الشني يا:ج  ُ ْ ُْ ِّ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ 
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  أحمر٥٥

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

@ ! 
ًن، احلافة اليمنى أو اليرسى، أو مها معا خترج من  جانبي اللسا

ًمع ما يليها من األرضاس العليا، اليرسى أو اليمنى، ملتصقا باحلنك األعىل، 
  . مع مالمسة طرف اللسان أصول الثنايا العليا

 
 . ًوخروجه من احلافة اليرسى أيرس، وأكثر استعامال
   .)١(أقل وأعرسوخروجه من اليمنى أقل وأصعب، ومن احلافتني 

 :  قال الشاطبي
 الـــــُوهو لدهيام          يعز وباليمنى يكون مقل.... ... ... .. ... ... . 

 .تسمى باملستطيلة الستطالة خمرجها حتى يتصل بمخرج الالم: تسميتها

                                           
أنا أفصح من نطق بالضاد  ، بيد أين ( :  jٌينترش بني الناس قول مل يصح عن النبي   )١(

 . ، وهذا احلديث ال أصل له ، وال يعرف له إسناد )من قريش 
كشف اخلفاء ومزيل االلتباس عام اشتهر من : فينبغي عدم تناقل هذا احلديث ، انظر 

 .)٢٣٢/ ص١/ج(: للعجلوين عىل ألسنة الناس ، األحاديث
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  أحمر٥٦

ية لغة غري اللغة أ من مميزات العريب، إذ ال توجد ضاد يف و النطق بالضاد 
 . )١( !  لغة الضاد @ ة العربية بـ العربية، ولذلك تسمى اللغ

 . )٢( هو من خمتصات سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه:قال املال عيل
ُقال اإلمام ابن اجلزري  ْ ُ َ ِ َ  : - رمحه اهللا -َ

 

َوالضـاد من حافتـه إذ وليـا ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َْ ِ َ َّ 
 

 ............................... 
… ................................ 

… 
َاالرضاس من  أيرس أو يمناها   ْ ََ ْ ُ َ َْ ََ َِ ْ)٣ ( 

 : ينبغي احلذر من:تنبيهات 
  ُيعض الظامل﴿: نحوالسيام إذا جاورهتا حتويل الضاد إىل ظاء ِ َّ ُّ َ  ]. ٢٧: الفرقان[  ﴾َ

ُقال اإلمام ابن اجلزري  ْ ُ َ ِ َ  : - رمحه اهللا –َ
َوإن تالقيـ َ َـا البــيان الزم          أنقض ظـــْ َ َ ْ ُ ِ ُ ُهرك يعض الظــاملَ ِ َّ ُّ َ َ ََ ْ 

 ْأفضتم﴿ : حتويلها إىل تاء إذا سكنت وجاورت تاء، نحو ُ ْ َ  ].١٩٨:البقرة[ ﴾َ
َّيضل﴿:  حتويلها إىل دال ال سيام إذا كرست، نحو ِ  ].٤:حممد[ ﴾ُ
َّفمن اضطر﴿:  حتويلها إىل طاء إذا جاءت ساكنة بعدها طاء،  نحو َُ ْ ِ َ ﴾

 .]١٧٣: البقرة[
 

٤( الختالف املخرجني ا إخراج الضاد من خمرجه( . 
                                           

 .)٤٩/العميد (فتح املجيد رشح كتاب : انظر  )١(
 .)٤٤/املنح الفكرية (      انظر )٢(
لكن ) أيرس أو يمنى ، أو يرساها أو يمناها: (  وكان حق املصنف أن يقول:قال املال عيل  )٣(

 ٤٤/املنح: انظررضاس، أو احلافة، غاير بينهام رضورة،والضمري يف يمناها يعود عىل األ
 . )٢٤٤: ص(: انظر زاد املقرئني رسالة النور الساطع: لمزيد من التحذيراتل   )٤(
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  أحمر٥٧

التمييز بينهام بالصفات، وسيأيت الكالم عنه بمشيئة اهللا تعاىل     . 
 ما حكم نطق الضاد ظاء ؟:  سؤال

يتناقل بعض من ينتسبون هلذا العلم بدعة جواز نطق الضاد ظاء يف كتاب 
 القراء املعارصين ملعرفة حكم ما اهللا، وقد أجريت لقاءات مع ثلة من أعالم

 :من هؤالء األعالمكان يتناقله هؤالء من جواز ذلك و
فضيلة العالمة أمحد بن عبد العزيز الزيات ُ ََ ِ . 
فضيلة الشيخ رزق خليل حبة َّ ُ ََ ِ . 
فضيلة الدكتور  ُ ََ ِعبد العزيز القارئ ِ ُ ْ . 
فضيلة الشيخ عيل احلذيفي ُ ََ ِ . 
  ُفضيلة ََ  . عبد الرافع بن رضوان: شيخالِ
فضيلة الشيخ أمحد مصطفى  َ ُ َْ ُْ ُ َ ْ َ َّ َ ِ . 
فضيلة الشيخ حممد أبو رواش  َّ ُْ َّ ُ ََ ِ . 
فضيلة الشيخ إبراهيم األخرض ُ ْ َّ ُ ََ . 
ِّفضيلة الشيخ رشاد بن عبد التواب السييس َِ ِ ُ ُ َْ َّ ُ ََ ِ . 
َفضيلة الشيخ إبراهيم الدورسي ُُّ ْ َّ ُ ََ ِ . 
ُفضيلة الدكتور  ني حدث ُّ ُ ََ ِعبد العزيز بن عبد احلفيظ  ِ ُ ِ ُ. 

حدثني فضيلة الشيخ أسامة بن عبد الوهاب َ ِ َ . 
فكان إمجاع هؤالء األعالم عىل أهنم مل يتلقوا نطق الضاد ظاء، وأهنا بدعة 

 وال جيوز ذلك يف كتاب اهللا ال رواية وال دراية، وهو يؤدي إىل حتريف ،منكرة
اهللا، وقد يؤدي إىل بطالن الصالة يف سورة الفاحتة، ويمكنك رصيح يف كتاب 

   .  واهللا اهلادي إىل سواء السبيل)١(  زاد املقرئني، يف كتايبةالرجوع إىل أقواهلم  مفصل
                                           

  .الرشيط األول)  السلسلة الصوتية لزاد املقرئني (يفالستامع إىل كالمهم اويمكنك  )١(
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  أحمر٥٨

 

 
 

 
، أو  ………، احلافة اليمنى أو   ……… خمرج الضاد من جانبي :١س

العليا .. ... ... ... ... .. . مع ما يليها من  ……………………
 .………… أو…………

 . أكثر وأيرس …………………… خروج الضاد من احلافة :٢س
 . أقل وأصعب …………………… خروج الضاد من :٣س
 .  …………………… خروج الضاد من احلافتني :٤س

 
 :  لضاد اذكر ثالثة حلون منترشة عند نطق  ا:١س

 

…… 
…… 
…… 

:  نحو
:  نحو
 : نحو

…… 
…… 
…… 

 حتويلها إىل
 حتويلها إىل
 حتويلها إىل

 :    عالم يدل قول اإلمام ابن اجلزري:٢س
 

َوإن تالقيــا البـ َ َ ُـيان الزم          أنقض ظهرك يعض الظــاملـــْ ِ َّ َُّ ََ َ َ َُ ْ َ ْ ِ ُ 

 .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... 
 ً ضع خطا حتت دليل خمرج الضاد من اجلزرية ؟:٣س

َوالضـاد من حافتـه إذ وليـا ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َْ ِ َ َّ 
 

َأسـفل والوسط فجيم الشني يا  ُ ْ ُْ ِّ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ 
َوالالم أدنــاها ملنتـهاهــا  َ ْ ََ َ ْ ُِ َ َ َاالرضاس من  أيرس أو يمناها  ُ ْ ََ ْ ُ َ َْ ََ َِ ْ 
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  أحمر٥٩

 

 
 .  ! ر@، ! ن @، !ل @: ثالثة خمارج -١
 .!ث، ذ، ظ@، !س، ز، ص@، !ت، د، ط@: ثالثة خمارج -٢
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  أحمر٦٠

 

 
 

 
الالم@ إىل منتهى طرفه  أدنى إحدى حافتي اللسان ! . 
النون@تني العليني  مع ما فوقه من أصول الثني طرف اللسان ! . 
  طرف اللسان مما ييل ظهره مع ما فوقه من أصول الثنيتني العليني َّ  . !الراء@ ِ
التاء @ طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يليه من أصول الثنايا العليا 

 . ! والدال والطاء 
 والصاد ، والزاي، السني@ طرف اللسان وفويق الثنايا السفىل ! . 
 الثاء والذال والظاء@    من جهة ظهره وأطراف الثنايا العلياطرف اللسان! . 

 .  ً اثنا عرش حرفا لستة خمارج:فيكون املجموع
 

 من احلافة! الضاد@ خمرج   . 
 من وسط اللسان! اجليم والشني، والياء @ وخمرج   . 
 من أقىص اللسان!كاف ال@ ، و!  القاف @  وخمرجي . 

 . ًعرشة خمارج لثامنية عرشحرفا:  فيكون املجموع الكيل ملخارج اللسان
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  أحمر٦١

 

 
 

@ ! 
 
 
 
 
 
 

خترج من أدنى إحدى حافتي اللسان إىل منتهى طرفه مع ما : خمرج الالم
حلمة الثنايا، مع ما حياذهيا :  أي-من لثة الثنايا العليا أو األسنان العليا  حياذهيا 

 . )١(من احلنك األعىل فويق الضاحك والناب والرباعية، والثنية 
 :  خروج الالم

 . كالمها من أدنى احلافة اليرسى، أو اليمنى  إىل منتهاها، أو*   
 . ًوخروجها من اليمنى أيرس، وأكثر استعامال*  
 . ًخروجها من اليرسى أعرس، وأقل استعامالو*  
 . )٢(ًوخروجها منهام أعز وأقل استعامال  *  

                                           
كل سن يبدو من : مقدم األسنان ،  والضاحك : منبت األسنان ، والثنية : اللثة     )١(

 .)٤٥/ص(: املنحمقدم األرضاس عند الضحك، 
فهم ) ويه ، والشاطبي ، وابن اجلرزي ، وغريهم يباخلليل ، وس( وهو مذهب    )٢(

ًلكل حرف منها  خمرجا ، : أي ) الالم ، والنون والراء (يرون تغاير املخارج لـ 
= 
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  أحمر٦٢

 .  حيث يتسع الصوت يف الثنايا العلياا، ً هو أوسع احلروف خمرج:صفته
 

 :  من احلافة، إال أن:كالمها
 .  من أدنى إحدى حافتي اللسان إىل منتهى طرفه:م الال-
 .إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليرسى من :د الضا-
 . مع ما يليها من لثة الثنايا العليا :م الال-
 .  مع ما يليها من األرضاس العليا:د الضا-

ابتداء خمرج الالم أقرب إىل مقدم الفم من خمرج الضاد، وينتهي إىل منتهى 
 . طرف اللسان

ُقال اإلمام ابن اجلزري  ْ ُ َ ِ َ  : - رمحه اهللا –َ
َوالالم أدنــاها ملنتـهاهــ ََ ْ ََ َْ ُ َِّ َ  اــــُ

 
  . .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... 

 : تنبيهات 

ُاحلمد﴿:  ينبغي احلذر من حتويل الالم إىل نون نحو ْ  ].٢:الفاحتة[ ﴾ َ
 ِاجلنة﴿:   ًينبغي احلذر من حذف الالم إذا جاورت جيام نحو َّ  ] ٦:الناس[ ﴾ِ

 إخراج الالم من خمرجها، ألنه ال متحد معها يف هو :وعالج اللحن السابق
 . املخرج، وحتقيق صفاهتا

 
 

                                           = 
ًخالفا للفراء ، وقطرب ، واجلرمي الذين جعلوا هلا خمرج َ ا ، وهو طرف ًحداا وً

 . اللسان مع أصول الثنايا العليا 
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  أحمر٦٣

@! 
 

 
 .. ... ... ... .. ... إىل منتهى . ... ... .. ...  من أدنى إحدى :  خمرج الالم:١س
 .. ... ... ... و.. ... ... .، مع مقابلة ... ... ..  ألسنان من لثة ا . ... ... ... . مع ما
، وخروجه من احلافة ... ... ... ...   يمكن خروج الالم من إحدى :٢س

 . أسهل.... ... ... .. ... . 
حيث ًاحلروف خمرجا، .. ... ... ...   يتصف خمرج الالم بكونه من :٣س

 .  الصوت يف الثنايا العليا.... ... ... ..  
 

 : ً اذكر فرقا بني خمرج الضاد والالم:١س
 ... .. .... ... ... .. .. :  إال أن الالم من، ... ... ... ... .. .. من : كالمها

 ... ... ... .. .... ... ... .. ...  . من : الضاد و-
 . . .... ... ... .. ... ... ... ...  . مع ما يليها من :  الالم-
 . . . .... ... ... .. ... ... ... ...  مع ما يليها من : الضاد-
ً اذكر حلنا منترشا عند نطق الالم:٢س ً   : 
 . ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 
ّضع خطا حتت دليل خمرج الالم من قول اإلمام ابن اجلزري:  ٣س َ َ َِ ِ ً : 

 

َوالالم أدنــاها ملنتـهاهــ ََ ْ ََ َْ ُِ َ  اـــــُ
 

ُاالرضاس من  أيرس أو ي  ْ ْ ََ ََ ََ ِ َمناهاْ َ ْ 
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  أحمر٦٤

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 @ !: 

 . )١(ًاملظهرة الساكنة ولو تنوينا، واملدغمة يف مثلها واملتحركة :  واملقصود بالنون هنا

ا فوقه من  مع م! رأسه وأوله @طرف اللسان وهو  خترج من: خمرج النون
خترج حتت  أصول الثنيتني العليني، أو مع ما حياذيه من لثة األسنان العليا، 

 . ًخمرج الالم قليال، وخمرجه أضيق من خمرج الالم

ًخمرجا حالة التشديد، :   إن للنون وامليم خمرجني:ة صربقال الشيخ عيل
 . واإلدغام، واإلخفاء، وهو اخليشوم

 :  ومهاًوخمرجا حالة اإلظهار والتحريك،

 .  من الشفتني:   من طرف اللسان،    وخمرج امليم:خمرج النون
                                           

 وأما ًألن النون املخفاة خمرجها من اخليشوم ، وعمل اللسان يكاد يكون معدوما ، )١(
   .املدغمة يف غري مثلها فيكون من خمرج احلرف الذي تدغم فيه 
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  أحمر٦٥

وذلك ألن اجلمهور نظروا يف احلالتني لألغلب، فلام وجدوا حالة التشديد 
واإلخفاء عمل اخليشوم فيها أكثر من عمل اللسان والشفتني، جعلوا اخليشوم 

 .   ًخمرجا هلام، بدليل أنك لو أمسكت أنفك مل يمكنك إخراجهام

 حالة اإلظهار والتحريك أكثر من والشفتنيوملا وجدوا عمل اللسان 
 . )١(اهـًاخليشوم، جعلومها خمرجا هلام  

@ !@ ! 
 يؤتى هبا حمققة من املخرجني طرف اللسان واخليشوم يف :النون املظهرة*  

 الفم واخلياشيم، ويكون هناك عمل وقت واحد، فالصوت يتوزع معها بني
 . للسان وعمل يف اخلياشيم

 يقترص معها الصوت إىل خارج املجرى األنفي فقط فال :النون املخفاة*  
 . يكون معها عمل للسان

 يف غري مثلها يتم إسقاط وحذف النطق الفموي للنون :النون املدغمة *  
 :  م فيه، وهي قسامن عنها بتشديد املدغضوالذي يتحقق به جسدها،  ويعو

، ويبقى العمل ! اللساين@فيبطل معها العمل الفموي : بغنة: القسم األول
 . ! اخليشومي@األنفي 

فيبطل معها العمل الفموي، واألنفي، فال عمل :  بغري غنة: القسم الثاين
 .)٢( للسان، وال عمل للخيشوم، فقط تشديد املدغم فيه

@! 
 عبارة عن غنة مقيدة بموقع احلرف الذي ختفى فيه الغنة : النون املخفاة* 

                                           
 .)٣٨/ ص(: العقد الفريد: انظر   )١(
 ).١٢٨-١٢٧: (أمحد عبد التواب الفيومي /  حتقيق د:التحديد يف اإلتقان : انظر  )٢(
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  أحمر٦٦

ًفهي تستخدم يف هذه احلالة، فضال عن استخدامها وإطالقها  أعم، :الغنة* 
 . عىل الصوت الذي يصحب النون املظهرة ساكنة أو متحركة، وكذا امليم

ُقال اإلمام ابن اجلزري  ْ ُ َ ِ َ  : - رمحه اهللا –َ
................................ 
 

ُوالنون من طرفه حتت اجعلوا  َ ْ ْ َُ ُّْ َ ِ ِ َِ َ ُ 
 :  النون والالميالفرق بني خمرج يف :فائدة 

 :  خيرجان من طرف اللسان، إال أن:كالمها
 . من أدنى احلافة إىل منتهاها مع ما يليها من اللثة العليا:  الالم
 . )١( الثنيتني العلينيمن الطرف نفسه مع ما فوقه من أصول: النون

  :تنبيهات

َأنعمت﴿: ًينبغي االهتامم ببيان النون وإال صارت الما نحو ْ َ ْ  ].٥:الفاحتة[ ﴾َ
 . ًباملخرج أوال الختالف املخرج، ثم التمييز بالصفات :وعالج اللحن

 

 

/ 
                                           

فهم يرون تغاير ) ي رويه ، والشاطبي ، وابن اجلزيبس( وهو مذهب األئمة احلذاق   )١(
ً ، خالفا للفراء ، ٌلكل حرف منها  خمرج: أي ) الالم ، والنون والراء (املخارج لـ 

ًوقطرب ، واجلرمي الذين جعلوها خمرجا و رف اللسان مع أصول ًحدا ، وهو طاَ
 . )٥٩/الدقائق املحكمة (: انظرالثنايا العليا ، 
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  أحمر٦٧

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

@! 
َّطرف اللسان مما ييل ظهره مع ما فوقه أو  من خترج : خمرج الراء  ! ما حياذيه@ِ

 . )١(ً أو الثنيتني العليني حتت خمرج الالم قليال  !األسنان@من أصول 
 : - رمحه اهللا –قال اإلمام ابن اجلزري 

 

ُـرا يدانيه لظـهر أدخــلَوال َ َْ َ ٍ ْ َ ِ ِ ِ ُ َّ 
 

 ……………………… 
 : - رمحه اهللا–وقال الشاطبي  

 .... ... ... .. ... ... ... ...   وحرف يدانيه إىل الظهر مدخل
                                           

 ) .٤٦: املنح(ني ، ليمن ظهر رأس اللسان وحماذيه لثة الثنيتني الع: قال املال عيل  )١(
 ) .١٣١: جهد املقل( ما بني رأس اللسان مع ظهره مما ييل رأسه ، :وقال املرعيش
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  أحمر٦٨

 يعنى يداين النون من خمرجها، لكنه أدخل إىل ظهر اللسان :قال أبو شامة
 . )١(ًقليال 

 إىل ظهر اللسان يقتيض أن  أورد أبو عمرو أن كون الراء أدخل:قال املرعيش
 :   يكون خمرج الراء قبل النون، وأجاب  عنه

بأنك إذا نطقت بالنون والراء ساكنتني وجدت طرف اللسان عند النطق 
بالراء بعد خمرج النون املظهرة، هذا هو الذي جيده الطبع املستقيم، وقد يمكن 

كن بتكلف، إخراج الراء مما هو أدخل من خمرج النون، أومن خمرج النون ل
 . )٢(عىل التكلف ا هـ والكالم يف املخارج عىل حسب استقامة الطبع ال

 :ما الفرق بني خمرج النون وخمرج الراء:  سؤال
 :  خيرجان من طرف اللسان، إال أن:كالمها:  اإلجابة

 .  مع ما فوقه من أصول الثنيتني العليني: النون -
َّ مما ييل ظهره مع ما فوقه من أصول : الراء-  . الثنيتني العلينيِ
 . ً أدخل من النون قليال ، أو إىل ظهر اللسان أدخل: الراء  -
 .  يلصق بأصول الثنايا:النون  -
 . يقرتب من أصول الثنايا حتى يكاد أن يلتصق هبا:  الراء  -

   :تتمة

 .  من خمرج واحد !  الالم، والنون، والراء @ جعل اجلرمي ومن تابعه 
 .  ثالثة خمارج متقاربة!الالم، والنون، والراء  @وجعل سيبويه ومن تابعه 

ً ال خالف يف أن لكل منها خمرجا واحدا جزئيا، وإنام اخلالف : قال املرعيش ًً
                                           

ًن من خمرجها ، لكنه أدخل إىل ظهر اللسان قليال،  يعنى يداين النو:قال أبو شامة  )١(
 .)٤٦/ص: املنح(: انظر

  .)١٣١: جهد املقل(: انظر  )٢(
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  أحمر٦٩

 .  يف عرس التميز، وعدم عرسه
ًإن لكل منها خمرجا جزئيا يعرس متييزه:  فمن جعلها من خمرج واحد كيل قال ً 
 .  تمييز بينهاال عرس يف ال:  ومن جعلها من ثالثة خمارج يقول

ومن جعل هذه الثالثة من خمرج واحد كيل فإنام جيعلها كذلك باعتبار 
عرض اللثة، فإن عرضها قليل، وخمارج هذه احلروف يف عرضها متقاربة ال 

ام باعتبار طول هًباعتبار عرضها وطوهلا معا، ألن خمرج الالم أوسع من خمرجي
 . )١(اهـ.اللثة
 

 

/ 
 
 
 

 

                                           
  .)١٣٣:جهد املقل(: انظر  )١(
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  أحمر٧٠

 
 

 
. ... ... ... .   اللسان مع ما فوقه من .. .... ... ... .  خترج النون من :١س

 ... .. ... ... ... .. الثنيتني 
َّاللسان مما ييل .... .... ..  خترج الراء من :٢س مع ما فوقه من . .. .. .... . ِ

 . ًقليال. ... ... ... .. .. ثنيتني العليني حتت خمرج ، ال.... ... ...  
 

 :  إال أن، . ... .... ... ... .خيرجان من :  كالمها-
 . من أصول الثنيتني العليني، ... .. ... ... .. .... .. مع :   النون-
َّمما :  الراء-  .  الثنيتني العلينيمع ما فوقه من أصول، .. ... ... ... ... . ِ

ًاذكر حلنا منترشا عند نطق الالم ؟: السؤال الثالث ً 
 .. ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 
 .. ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 
 ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... .. ... ... .... .. ... 

    
 

 
ُوالـرا يدانيه لظـهر أدخـل َ َْ ََ ٍ ْ َ ِ ِ ِ ُ َّ 

 
َ   والنون من طرفه حتت  اجعلـُوا  ْ ْ َُ ُّْ َ ِ ِ َِ َ ُ 
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  أحمر٧١

 

 
 

 

@––! 
 
 
 
 

 
 

خترج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يليه من أصول الثنايا : خمرجها
 . العليا

َّتسمى النطعية، خلروجها من نطع الغار األعىل، وهو  :تسميتها ِ َ  ! سقفه@ِّ
ِّالدليل من املقدو ،)١(وهناية جتويفه  َ ِ َّمة  اجلزريةُ ََ َ ِ  : 

 

َعليا الثنايـا  ََ َّ ْ ُ………………  
 

ْوالطاء والدال وتا منه ومـن   َ ُ َ َ َِ ِْ َ َُّ ُ َّ 
 :اثنان أو أكثر: وقد اختلف يف املراد بالثنايا 

أن املراد بالثنايا يف هذه املواضع  الثنيتان، وإنام عرب  :فريى فريق من العلامء
 . ًاللفظ به أخف مع كونه معلوما بلفظ اجلمع ألن – رمحه اهللا –الناظم 

                                           
عند املحدثني منطقة ما فوق اللثة ، وهي جلد سقف احلنك من الطرف : النطع   )١(

   . ةالذي حياذي طرف اللسان وفيه صالب: األمامي ، أي
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  أحمر٧٢

أن الثنايا أربعة أسنان متقدمة، اثنان فوق، واثنان حتت، :  ويرى فريق آخر
 . )١(وعليا الثنايا أي العليا منها : والتقدير

 :   والظاهر أن أصليهام ينقسامن إىل ثالثة مواضع:وقال املرعيش
 . من بعيده التاءفام ييل اللثة منها خيرج منه الطاء،  ومن بعيده الدال، و

  فاملراد من أصليهام ليس أقىص هنايتهام من جانب اللثة الستحالة االنقسام
 . )٢(حينئذ، بل املراد ما ييل اللثة من نصفيهام 

ملاذا ال يلزم أن يكون خمرج الطاء أوسع من خمرج أختيها،باعتبار :  سؤال
 ة ؟انحصار الصوت  فيها بني وسط اللسان واحلنك األعىل ألهنا مطبق

ًرشط كون العضو خمرجا انقطاع الصوت عنده، وال :  بقولهأجاب املرعيش
يكفي االنحصار، وال ينقطع صوت الطاء إال يف موضع ينقطع صوت أختيه 

 . )٣(فيه
 :ينبغي احلرص عىل بيان :تنبيهات

 

 ]١٦٣:البقرة[
 ]١:الفيل[

 ]٧:النازعات[

َّاضطر﴿ ُ ْ﴾ 
َأمل تر﴿ َ ْ َ َ﴾ 
َتتبعها﴿ ُ َ ْ َ﴾ 

: نحو
: نحو
 :نحو

 تاء
 طاء
 دال

 وإال صارت
 وإال صارت
 وإال صارت

  الطاء-١
  التاء-٢
 ) ٤( التاء  -٣

                                           
 .نفس املصدر السابق   )١(
  .)١٣٣: جهد املقل(: انظر  )٢(
 .نفس املصدر السابق   )٣(
ُّوإذا وقعت التاء متحركة قبل طاء ، وجب التحفظ ببيان التاء ، : قال اإلمام مكي  )٤( َ

َّألن لئال يقرب لفظها من الطاء، َالتاء من خمرج الطاء نحو  َ ْ ْيستطع﴿َ َِ َ ] ٢٥:النساء[ ﴾ْ
  ).٦٠/ ص: الرعاية(
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  أحمر٧٣

ٌمزدجر﴿ ]٤:القمر[ َ   الدال-٤ وإال صارت تاء :نحو ﴾َ

 
يضعف دور املخرج هنا الحتاد املخرج بني احلروف النطعية  . 
رب التمييز بني هذه احلروف بالصفات وهنا الدور األك . 
 

 

/ 
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  أحمر٧٤

 

 
 

 
. ... ..   اللسان من جهة . ... .. .  من !  الطاء، والدال، والتاء @ خترج :١س

 . الثنايا العليا. ... ... ...  مع ما يليه من 
َ بالنط! الطاء، والدال، والتاء@ تسمى :٢س َّعية، نسبة إىلِّ األعىل  . .. ... ...  ِ
 .. ... .. ... .. وهو 

 
 

…… 
…… 
…… 

 يمكن حتويله إىل
 يمكن حتويله إىل
 يمكن حتويله إىل

 والطور
 أفتطمعون

 الدين

 يف
 يف
 يف

  الطاء-١
  التاء-٢
  الدال-٣

 
 

ْعليا الثنايـا والصفري مستكن َّ َ َ َِ َِ ْ ُ ُ َ َّ ْ ْ   والطاء والدال وتا منه  ومـن   ُ َ ُ َ َ َِ ِْ َ َُّ ُ َّ 

 
   . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 
  .. ... .. ... ... ... . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... . 
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  أحمر٧٥

 

 
 

  @السني، والزاي، والصاد! 
 
 
 
 
 
 

 

خترج من طرف اللسان وفويق الثنايا السفىل، وهي بالتسلسل كام : خمرجها
 . الصاد، فالزاي، فالسني:  ييل

تسمى باألسلية، نسبة إىل أسلة اللسان، أو عذبة اللسان، وهي  :تسميتها
 . ) ١(  !طرفه@ : مستدقه، أي

 . يرى بعض القراء أهنا من أطراف الثنايا السفىل، ويريد فوقه*  
طرف اليشء غري فوقه، نعم يمكن التوفيق بحمل :   بقولهعيلَّورد املال 

 . )٢(ًالفوق عىل الطرف ملجاورته إياه جمازا 
   . ! مع ما فوق الثنايا السفىل @:  أطلق بعض القراء عبارة*    
 . ! مع ما بني الثنايا السفىل @ أو   

                                           
 .وتسمى أسلة اللسان أو عذبة اللسان عند املحدثني حد اللسان   )١(
 .)٤٩/ص: املنح(، : انظر  )٢(
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  أحمر٧٦

 :  ال فرق بينهام ملا يأيت: بقولهةَّورد العالمة حممود بس
ةي ألن التعبري األول جاءت به اجلزر  . 
والتعبري الثاين جاءت به الشاطبية  . 

ام برة الشعر التي دعت كال إىل التعبري والعلة يف اختالف التعبريين رضو
 . )١(يتسع له نظمه 

 أن خمرجها بني رأس اللسان وبني صفحتي الثنيتني :ويرى املرعيش*   
 خيرج منه الصاد فالسني فالزاي، وال ،)٢(صفحتيهام الداخلتني : العليني، أي

يتصل رأس اللسان بالصفحتني بل يسامتهام، والصاد أدخل، والزاي أخرج 
 .)٣(    ةسني متوسط، عىل ما حققه أبو شاموال

 فيه َّيتنيني السفليت أن القول بخروجها من فويق الثن:ويرى رمحه اهللا* 
إشكال، ألن املخرج ما ينقطع الصوت فيه، وال جيري صوت هذه الثالثة بني 

تني حتى يتصور انقطاعه فيه، بل جيري َّرأس اللسان وبني فويق الثنيتني السفلي
ني العليني، وينقطع فيهام، يشهد به يتلسان وبني صفحتي الثنبني رأس ال

 رأس الثنيتني !يواجه، أو يقابل@االمتحان الصادق، نعم رأس اللسان يسامت 
 . ) ٤(مل ينقطع الصوت بني املسامتني    السفليني، لكن املسامتة ال يتحقق هبا املخرج ما

 :  الفرق بني السني والزاي والصاد *  
 .  فوق خمرج السني:الزاىق الثنيتني السفليني،  و تكون فو:السني

                                           
 .)٥٠/ص(: العميد يف علم التجويد: انظر  )١(
 .وجه كل يشء عريض: وجه كل يشء وجانبه، والصفيحة: صفحة اليشء  )٢(
 .)١٣٤: جهد املقل(: انظر  )٣(
 .ابق نفس املصدر الس: انظر  )٤(
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  أحمر٧٧

 . فوق خمرج الزاى: الصادو
 : - رمحه اهللا –قال اإلمام ابن اجلزري 

ْ والصفري مستكن ……… َ َِ َِ ْ ُ ُ)١ (   
 

 ............................. 
 ................................ 

 
َمنه ومن فوق الثنــــــايا السفىل  ْ ُّ َ َ َّْ ِ ْ ْ َ َُ ِ ِ 

بالتمييز بني احلروف بالصفات ألهنا وقعت بني  : وعالج اللحن السابق 
 . ًحرفني متحدين خمرجا

 :  ينبغي احلرص عىل بيان:تنبيهات
 

 ]٣٣:عبس[
 ]٢٣:القصص[

 ]٤٨: القمر[
 ]٣٤:البقرة[

 ]٦٢:الصافات[

ُالصاخة﴿ َّ َّ﴾ 
َيصدر﴿ ُِ ْ﴾ 
َسقر﴿ ََ﴾ 
ُاسجدوا﴿ ُ ْ﴾ 
ِالزقوم﴿ ُّ َّ﴾ 

: نحو
: نحو
 :نحو
: نحو
 :نحو

 ًسينا
 )٢(ًزايا

 ًصادا
 ًزايا
 ًسينا

 وإال صارت
 وإال صارت
 وإال صارت
 وإال صارت
 وإال صارت

  الصاد-١
  الصاد-٢
  السني-٣
  السني-٤
  الزاي -٥

 

  

/
                                           

 .)٦٠/الدقائق (من ٌمستقر خروجها منه ، : أي ): والصفري مستكن ( معنى   )١(
ُقال اإلمام الداين )٢( َ ِ َ ُصفي وخلص وبني إطباقه، : وإذا أتى بعد الصاد وهي ساكنة دال: َ َ ُ َ ِّ ُُ ْ ِِّ َ ِّ َُ

ُومن أصدق﴿ًوإال صار زايا،  نحو  َ ْ ْ ََ  ) ٢١٨/ ص(: التحديد: انظر]  ٨٧:النساء[ ﴾َ
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  أحمر٧٨

 

 
 

 
اللسان وفويق .. .. ... ... .   من !سني والصاد، والزاي  ال@ خترج -١س
  .. ... ... ... . فالزاي، فـ، .. ... ... :وهي بالتسلسل كام ييل. ... ... ... .. الثنايا 
 ..... ... . . فوق خمرج :  والزاى... .... ... ... تكون فوق :  السني-٢س

 .... ... ... . تكون فوق خمرج : والصاد
 . ... ... .. ...  .  باألسلية !اي السني والصاد والز@سبب تسمية  :٣س

 
 

…… 
…… 
…… 

 يمكن حتويله إىل
 يمكن حتويله إىل
 يمكن حتويله إىل

ِالصور﴿ ُّ﴾  
   ﴾ٌةَورُس﴿
   ﴾ْمُتَْزنَ ك﴿

 يف
 يف
 يف

  الصاد-١
  السني-٢
  الزاي-٣

 
 

ْعليا الثنايـا والصفري مستكن َّ َ ُِ َِ َْ ُ َ َُ َّ ْ 
 

ْوالطاء والدال وتا منه  ومـن   َ ُ َ َ َِ ِْ َ َُّ ُ َّ 
َوالظاء والذال وثـا للعلــيا  ْ ُْ َ َ َِ َ ُ َّ ُ َّ 

 
َمنه ومن فوق الثنـايا  السفىل   ْ ُّ َ َ َّْ ِ ْ ْ َ َُ ِ ِ 
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  أحمر٧٩

 

 
 

 
 

@! 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ١(خترج من طرف اللسان من جهة ظهره وأطراف الثنايا العليا: خمرجها

:   أيعىل،  هو مساحة اللسان العلوية التي تقابل احلنك األ:وظهر اللسان
ىل ًبضغط طرف اللسان مع رؤوس الثنايا، مع خروج طرف اللسان قليال إ

 .  الظاء فالذال فالثاء: اخلارج، وخترج عىل الرتتيب من أعىل إىل أسفل

 وجه الرتتيب باعتبار قرب اللسان إىل اخلارج، فاللسان يقرب :قال املرعيش
                                           

 ).١٣٥: (جهد املقل  بني ظهر اللسان مما ييل رأسه وبني رأيس الثنيتني العليني،أو  )١(
العليا ، وال : يعني) ومن بني الثنايا : (  وعبارة الشاطبي :نصاريوقال العالمة األ 

: من الدقائقاة ، فهي من طرف اللسان ، ومن بني الثنايا العليا ، والسفىل ، ــــمناف
)٦١.( 
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  أحمر٨٠

إىل اخلارج يف الثاء أكثر مما يقرب من أختيها، ويقرب يف الذال أكثر ما يقرب 
  .)١(  من الظاء

ة األسنان، ولقرهبا من لثة األسنان، وليس نسبة إىل لثباللثوية،  :تسميتها
 . خلروجها منها

 . )٢(ألن النفس املصاحب هلذه احلروف ينترش ويتصل باللثة : وقيل

ُقال اإلمام ابن اجلزري  ْ ُ َ ِ َ  : - رمحه اهللا –َ
َوالظاء والذال وثـا للعلــيا ْ ُْ َ َ َِ َ ُ َّ ُ َّ 

 
 ……………………… 

 … .. ...………………… 
 

َمن طرفيهام   َِ ْ َْ َ ِ… ...………… 
  * 

 : كالمها من طرف اللسان من جهة الظهر، إال أن
 .  من أصول الثنايا العلياا مع ما يليه:النطعية
 . جهة ظهره وأطراف الثنايا العليا من :اللثوية

 : ينبغي احلرص عىل بيان :تنبيهات
 

 ]١٤٨:النساء[
 ]١٥: احلرش[
 ]٩:األحزاب[

ْمن ﴿ ِظلمَ ُ﴾   
ُذاقوا﴿ َ﴾ 
ُاذكروا﴿ ُ ْ﴾ 

:  نحو
:  نحو
 : نحو

 ًذاال
  ظاء 
 ثاء

 وإال صارت
 وإال صارت
 وإال صارت

  الظاء -١
  الذال -٢
  الذال -٣

 . بالتمييز بالصفات الحتاد املخرج:وعالج اللحن السابق
                                           

 ) .١٣٥: ( جهد املقل:رانظ  )١(
 ) .١٣٥: (جهد املقلمن   )٢(
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  أحمر٨١

ًوإذا كان اللحن بني حرف من األحرف السابقة، وآخر غري متحد خمرجا، 
ِالذي﴿ا كام يف ًكاستبدال الذال زاي  .فيكون باملخرج والصفة] ٥:الناس[ ﴾َّ

 ؟ ملاذا قدمت  حروف الصفري عىل اللثوية:فائدة
ً قدمها ابن اجلزري تبعا لسيبويه، وألهنا تقارب خمرج الطاء :اإلجابة 

 . )١(ها، ألهنا قبل أطراف الثنايا يوأخت
 

  

 

                                           
 .)٤٨/ص(: املنح: انظر  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر٨٢

 
 

 
 اللسان من جهة …………  من !الظاء والذال والثاء@ خترج :١س

 . ً اللسان قليال…… مع خروج ………… وأطراف الثنايا ………
 عىل الرتتيب من أعىل إىل أسفل  !الظاء والذال والثاء@ خترج :٢س

 . …………  ، فالذال، فـ…………
 . األسنان …………  …………ة إىل تسمى  باللثوية نسب: ٣س

 
  بني خمرج احلروف النطعية واللثوية؟ ما الفرق :١س

 : ، إال أن ………… اللسان من جهة  …………كالمها من 
 .  من أصول الثنايا العليا ………… مع :النطعية
 .  وأطراف الثنايا العليا ………… من جهة:اللثوية
 :  عند نطق اذكر اللحن املتوقع:٢س

 

…… 
…… 

 يمكن حتويله إىل
 يمكن حتويله إىل

   ﴾َ حمظورا﴿
 ﴾ُذق﴿

 يف
 يف

  الظاء-١
  الذال-٢

 ًضع خطا حتت دليل خمرج احلروف اللثوية  من اجلزرية ؟:  ٣س
 

ْعليا الثنايـا والصفري مستكن َّ َ ُِ َِ َْ ُ َ َُ َّ ْ 
 

ْوالطاء والدال وتا منه  ومـن   َ ُ َ َ َِ ِْ َ َُّ ُ َّ 
َوالظاء و  َُ َالذال وثـا للعلــياَّ ْ ُْ َِ َ ُ َّ 

 
َمنه ومن فوق الثنـايا  السفىل   ْ ُّ َ َ َّْ ِ ْ ْ َ َُ ِ ِ 
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  أحمر٨٣

 
 
 

 

@!  

 .من  بطن الشفة السفىل مع أطراف الثنايا العليا
 
 
 
 
 
 
 

ُقال اإلمام ابن اجلزري  ْ ُ َ ِ َ    :- رمحه اهللا  –  َ

َفالفا  ْمع اطراف الثنايا املرشفهَ َْ ِ ْ َُّ َ َ ََ ِ ْ 
 

ْ ومن بطن الشفه……………  َ ْ ََ َّ ِ ْ ِ 
 :  تنبيه 

حيدث من بعض املبتدئني إطباق الشفتني عند نطق الفاء، وعدم متكني 
الشفة السفىل من ضغطها عىل أطراف الثنايا العليا، فيؤدي ذلك إىل اإلخالل 

 إخراج الفاء من بنطق احلرف من خمرجه الصحيح، فينبغي احلرص عىل
 . خمرجها، والتدرب عىل ذلك حتى يكون نطقها سجية
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  أحمر٨٤

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :واحلروف الثالثة خترج من خمرج واحد هو الشفتان مع مالحظة ما ييل
 ًمن بني الشفتني معا بانضاممهام من طرفيهام مع فرجة يف:   الواو غري املدية*  

وانضاممها يف الواو املدية وال يصل انضاممها إىل حد االنطباق،  )١(وسطهام، 
 : ويقصد هبذه الواو أقل من انضاممهام يف الواو غري املدية،

 : املحركة بالفتح، أو بالضم، أو بالكرس نحو* 
َّرتونَل ﴿. ]٣:اإلخالص[ ﴾َ﴿ ومل    ].١٧: اإلنسان[ ﴾ٌانَدْلِو ﴿. ]٦:التكاثر[ ﴾ُ

ْيوم ﴿: نة املفتوح ما قبلها، نحوالساك*   ].٤: الفاحتة[ ﴾َ
 . أما الساكنة املضموم ما قبلها فقد سبق بيان أهنا جوفية

                                           
ًعىل مذهب اجلمهور وهو اإلمام ابن اجلزري واخلليل بن أمحد وغريمها ، خالفا   )١(

 . ً يرون أهنا خمرج للواو املدية أيضا نويه والشاطبي والفراء وقطرب الذييبلس
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  أحمر٨٥

 .  جهة داخل الفمًمن بني الشفتني معا حالة إطباقهام بقوة من : الباء*
 . ًمن بني الشفتني معا بانطباقهام من وسطهام وهي أقل من الباء :امليم* 

 خيرجها من الطرفني اللذين يليان داخل ! لباء وامليما@ وتقديم الواو عىل 
الفم، والياء يف الوسط، وامليم من اخلارج، وهو مذهب الشاطبي وابن 

   .  )١(اجلزري
 :  ذكر بعض املحققني أن لكل من الشفتني طرفني

 .  وهو للباء!البحري@ طرف ييل داخل الفم، وفيه رطوبة وطراوة، ويسمى
 . )٢( للميم!الربي@الفم، وفيه جفاف، ويسمىوطرف ييل البرشة إىل خارج 

 .  تسمى بالشفوية نسبة إىل الشفة:تسميتها
ُقال اإلمام ابن اجلزري  ْ ُ َ ِ َ  : - رمحه اهللا –َ

 

ْفالفا مع اطراف الثنايا املرشفه َْ َِ ْ َُّ َ َ ََ ِ ْ َ 
 

ْمن طرفيهام ومن بطن الشفه  َ ْ َ َْ َّ ِ ْ َِ َِ ِ ْ ََ 
 ……………………… 

 
ُللشـفتني الـواو   َ ِ ْ َ َ َّ ُبـاء ميـمِ ِ ٌ َ 

 : ينبغي احلرص عىل بيان: تنبيهات 
ًعدوا  ﴿:إذا شددت وجاء بعدها تنوين، وبعد التنوين واو، مثل : الواو
ًغدوا وعشيا، و﴿﴾ ًوحزنا  فإنه يكثر غن الواو األوىل املشددة، ألنه مل يتم ﴾ً

                                           
الباء فامليم : ( تأخري الواو يف ترتيبها، أي: عيلالومذهب اإلمام مكي وتبعه امل )١(

 ). فالواو
باعتبار أن املنطبق يف الباء طرفاه اللذان يليان داخل الفم ، واملنضم يف الواو طرفاه 
اللذان يليان البرشة ، واملنطبق يف امليم وسطهام ، فآخر املخارج ما ييل البرشة من 

 .)٥١: واملنح(، )١٣٧: جهد املقل (: اهـ، انظرالشفتني 
 .)٩٠(: للغوثاين:  التعليق ، وعلم التجويد)٦٨(: أحكام القراءة للحرصي : انظر  )٢(
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  أحمر٨٦

ا إدغام، والصواب عدم غنها، إنام تغن الواو الثانية، ألهنا التي تم فيهفيها 
 ) ١( اإلدغام

ًيكون التدريب بنطق النون األوىل أوال بدون غنة عىل عدة : وعالجه
 . مرات، ثم التدرب عىل نطق األوىل والثانية

 

 ]١١:العاديات[
 ]١٧:املجادلة[

ْرهبم ﴿ ُ َّ َ﴾ 
َهم فيها﴿ ِ ْ ُ﴾ 

: نحو
 :نحو

 ًميام
 باء

 وإال صارت
 وإال صارت

  الباء-١
  امليم-٢

  : !مليم الباء وا@وعالج اللحن يف 
 .يكون بالتمييز بالصفات بني الباء وامليم، الحتاد املخرج

 

 
 

 

 

                                           
زاد املقرئني ، (: مثلة انظر  ، وملزيد من األ)٩٠(: للغوثاين: علم التجويد: انظر   )١(

 .للمؤلف  )رسالة النور الساطع ملعرفة اخلطأ الشائع حسب ترتيب املخارج
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  أحمر٨٧

 

 
 

 
 …..…وأطراف الثنايا    …… الشفة ………من : خمرج الفاء: ١س
   بقوة من………… حالة ً معا………… خمرج الباء من بني :٢س
 . الفم  …………جهة 
 ……………ً معا بانطباقهام من  ………من بني   امليم  خمرج: ٣س
 ……… ً معا بانضاممهام من …… الواو غري املدية  من بني خمرج:  ٤س

 . …………مع فرجة يف 
 باحلروف الشفوية نسبة !والواو وامليم،  الفاء، والباء،@ تسمى :٥س

     ….... ……إىل
 

ًاذكر حلنا منترشا ملا يأيت: ١س ً : 
…… 
…… 

 :  نحو
 : نحو

…… 
…… 

 حتويلها إىل
 حتويلها إىل

  الباء-١
  امليم-٢

  ؟! الربية @، وامليم !البحرية@ مل تسمى بالباء :٢س
.................................................................... 
 حتت دليل خمرج احلروف الشفوية من اجلزرية ؟ا   ضع خط: ٣س

 

ْفالفا مع اطراف الثنايا املرشفه َْ َِ ْ َُّ َ َ ََ ِ ْ َ 
 

ْمن طرفيهام ومن بطن  الشفه  َ ْ َ َْ َّ ِ ْ َِ َِ ِ ْ ََ 
َّوغن  ُ ُة خمـرجــــَ َ ْ َ ُها اخليشـومـٌ ُْ َ َ 

 
َّللش  َـفتني الـواو بـــــِ ُ َ ِ ْ َ ُاء  ميـمــَ ِ ٌ 
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  أحمر٨٨

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .   هو أعىل األنف وأقصاه من الداخل:اخليشوم

 وهو خرق األنف املنجذب إىل داخل الفم املركب :قال العالمة الضباع
 . )١(فوق سقفه، وليس باملنخر اهـ

                                           
 ).٢٦: (منحة ذي اجلالل : انظر   )١(
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  أحمر٨٩

 . وهو خمرج لصفة الغنة ال حلروفها عىل الصحيح من أقوال العلامء
 .  صوت له رنني يف اخليشوم:الغنة لغة
 .  صوت لذيذ مركب يف جسم النون وامليم ال عمل للسان فيه:اًواصطالح

 .  شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها
 .  يف سد األنف فلو أمسكت األنف مل يمكن خروجها: برهان الغنة

   : قال ابن اجلزري
َ                  وغنة خمرجها اخليش....................... ُ ٌ َّ  ُومــــُ

 
    يرى بعض العلامء أن الغنة حرف، وهو رأي مكي وابن

 .  اجلزري، وفيه نظر واضح
  ًون املخفاة ألهنا تعد حرفا ــض أهنا خمرج للنـــويرى البع

ًالستقالهلا خلالف الغنة فإهنا قائمة باحلروف، وصفة له فلم تعد حرفا، 
، !  اجلزرية@روف ال الصفات، وهو مذهب ابن املصنف واملقصود هنا بيان احل

 . واملرعيش
ً وكان ينبغي أن يذكر هنا عوضا عن الغنة خمرج :قال ابن مصنف املقدمة

 . )١  (النون املخفاة، فإن خمرجها من اخليشوم، وهي حرف بخالف الغنة اهـ
 . )٢  ( واخليشوم خيرج منه النون املخفاة اهـ:  وقال املرعيش
  النون املخفاة وبني الغنة ؟ما الفرق بني

ًومها متحدان ذاتا ألن كال منهام صوت خيرج من  :أجاب املرعيش  بقوله ً
                                           

 . )١٥/ص(: املنح الفكرية   )١(
  . )١٣٧: جهد املقل (: انظر   )٢(
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  أحمر٩٠

 . اخليشوم، لكن ذلك الصوت يف األصل للنون وامليم الساكنتني املظهرتني
وقد ختفى النون الساكنة، بأن يعدم ذاهتا وتبقى صفتها التي هي الغنة كام يف 

 . قية من النون نونا خمفاة، وسميت الغنة البا!عنك@
وباجلملة فالغنة تطلق عىل الصوت اخلارج من اخليشوم سواء قام باحلرفني 
املذكورين أو قام بنفسه، ويف اصطالح أهل األداء ختتص بام قام باحلرفني 

 . املذكورين
 هلا خمرج غري خمرج موصوفها، ولذا أمكن التلفظ َّوتقوم الغنة بنفسها ألن

 . )١(سائر الصفات  هبا وحدها بخالف 
 ويرى أكثر أهل العلم أهنا صفة ال عمل للسان فيه، فاحلرف

له صورة يصور هبا، والغنة ليس هلا صورة، ولذلك عدها أكثر أهل العلم من 
 .   وهو الراجحالصفات ال من احلروف، 

والغنة من الصفات، ألهنا صوت ال عمل للسان فيه، فكان : قال املال عيل
 . )٢  (لالئق ذكرها مع الصفات، ال مع الذوات اهـا

والغنة صفة الزمة للنون وامليم متحركتني أو  :قال زكريا األنصاري
 . )٣  (ساكنتني، ظاهرتني، أو مدغمتني، أو خمفاتني اهـ

 واحلق أن الغنة صفة تابعة ملوصوفها اللساين أو الشفوي :قال املرصفي
 .)٤(الالزمة التي ال ضد هلا ًوليست حرفا، وجيب إحلاقها بالصفات 

 سكنتا، ومل أو إذا شددتا ! النون@ و!  امليم @  وهي صفة تقوم بـ :قال الضباع

                                           
   .)١٣٧: جهد املقل (: انظر . واملرعيش ممن يرى أن اخليشوم خمرج للنون املخفاة  )١(
 .) ٢٠١/ص/١ج(: ، والنرش)٦٠/ص(، وهناية القول املفيد  ١٤/ص: املنح الفكرية  )٢(
  .)٤٣/ص(:  الفكرية ، رشح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري  املنح  )٣(
  )١٨٦، ١٨٥/ص( وهداية القارئ بترصف، ٧٠/انظر أحكام قراءة القرآن  ، ص  )٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر٩١

 . )١(ًتظهر األحرف خالفا لزاعمه اهـ 
وأما اخليشوم فمنه خترج الغنة املركبة يف جسم  :ة بسقال الشيخ حممود عيل

 . )٢  (ًالنون، ولو تنوينا، وامليم فقط اهـ
 

 أن اخليشوم خمرج لصوت الغنة ال حلروفها، ال عمل فيه للسان، سواء 
ْمدغمتني، واألوىل ذكرها يف م  املخفاتني أمأكانت غنة النون وامليم املشددتني، أ

 .  باب الصفات غري املتضادة
 املشددة طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا!لنونا@  أن خمرج . 
 املشددة من الشفتني! ممليا@  أن خمرج  . 
 الساكنة والتنوين املدغمتني، وامليم الساكنة هو خمرج !النون@ أن خمرج 

 . احلرف املدغم فيه، مثال إدغام النون يف الواو فمخرجها من الشفتني
 امليم الساكنة@ املخفاتني وكذا ! النون الساكنة والتنوين@ أن خمرج ! 

 . واهللا تعاىل أعىل وأعلم. ن فيهيكون قرب خمرج احلرف الذي خيفيا
 

 

 

                                           
 ).٢٦: (منحة ذي اجلالل : انظر   )١(
 .)٥١(انظر العميد يف علم التجويد   )٢(
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، وهو ………… األنف وأقصاه من  ………… هو : اخليشوم:١س

 . ال حلروفها عىل الصحيح من أقوال العلامء…………خمرج لصفة 
 .  يف اخليشوم…………صوت له : لغة  الغنة:٢س
النون …………مركب يف ………… صوت :ً الغنة اصطالحا:٣س

 . فيه…………وامليم ال عمل 
مع أصول ……………………خمرج النون املشددة من  : ٤س

 . الثنايا العليا
 . ………… خمرج امليم املشددة من :٥س

 
 ون ؟ ما خمرج الغنة املركبة يف جسم الن:١س
   .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 
  ما خمرج النون الساكنة والتنوين، املخفاتني؟:٢س
   .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... 
  ما خمرج احلرف الذي خيفيان فيه؟  :٣س
  . ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... .. 
 : ا حتت دليل خمرج الغنة من اجلزرية  ضع خط: ٤س

 

ُوغنة خمـرجـها اخليشـوم ْ َُ َ َ ُ َْ َ ٌ َّ ُ 
 

ُللشـفتني الـواو بـاء  ميـم  ِْ ٌِ َ ُ َ ِ َ َ َّ 
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 األلف والواو والياء اجلوف
@٣ ! 

 اجلوفية
٣ 

 خمرجها وهو احللق
 اهلمزة واهلاء
 والعني واحلاء
 والغني واخلاء

@٦! 
 احللقية
 

 احللق
 
٦ 

اللهاة، وهي اللحمة املتدلية 
 يف آخر الفم من سقف احلنك

 القاف والكاف
@٢!  

 اللهوية

 !ما اتسع منه@شجر اللسان 
 والشني ! غري املدية @الياء 

 واجليم
@٣!  

 الشجرية

 الالم والنون والراء  .!طرفه@ذلق اللسان 
@٣!  

 الذلقية

نطع غار احلنك األعىل 
 . ال خلروجها منه!سقفه@

 الطاء والدال والتاء
@٣! 

َالنطعية ِّ 

أو !مستدقه@أسلة اللسان 
 طرفه

 الصاد والزاي والسني
@٣!  

 األسلية

 لقرهبا إىل لثة األسنان
 .ال خلروجها منها

 ظاء والذال والثاءال
@٣!  

 َّاللثوية

 اللسان
 
١٨ 

 مع الضاد

 ملوضع خروجها
 وهو الشفتني وهو الشفة

الفاء والباء وامليم والواو 
 غري املدية

@٤! 
 الشفوية

 الشفتان
٤ 
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 ألقاب احلروف
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  أحمر٩٨

 

 
 

 

 : يف تعريف املتامثلنياختلف العلامء
ًيرى أهنام احلرفان اللذان اتفقا اسام ورسام:  الفريق األول ً . 

َفنادوا والت﴿:  كام يف ََ ْ َ ُاتقوا وآمنوا، وكام يف ﴿﴾َ ََّ َ ْ َ﴾ . 
 . ﴾  `    a ﴿: واستثنوا التقاء الياء املدية مع الياء املتحركة يف نحو

يعدان من قبيل ، ألهنام ﴾21﴿:  وــوالواو املدية مع املتحركة يف نح
املثلني لصحة التعريف عليهام، فاسمهام واحد ورسمهام واحد، وامتنع اإلدغام 

 .)١( حتى ال يسقط حرف املد  
 : بأهنام من قبيل املتامثلني حيث قال– رمحه اهللا –ابن اجلزري  وقد أقر

 

ْأدغـم كقـل رب وبل ال وأبـن  َ َ َ ِّ ِْ َ ََّ َّ ُْ َ ِ 
 

ْوأويل مثل و جنـ  ِ َ َّ ٍَ ْ ِ ْ َ ْس إن سكنَ َ َ ْ ِ ٍ 
ْسبـحه التـزغ قلـوب فالتقم  ََ ُ َْ َُ َ ُ ْ ُِّ ِ 

 
ْيف يوم مع قالوا وهم  َ َُ َ ْ ُْ َ ِ ْ وقل نعمِ َ ََ ْ ُ 

 .  ًيرى أهنام احلرفان اللذان احتدا خمرجا وصفة :الفريق الثاين 
ًدمها خمرجا وصفة مع اختالفهام افأدخلوا فيها النون الساكنة والتنوين الحت

 . نوين يرسم غري النونً ورسام، فالتًاسام
 . ﴾ V    U ﴿: نحو إدغام الواو اللينة يف املتحركة يف

 . ﴾  ¿    À﴿: وأخرجوا منه إدغام الواو املدية مع املتحركة نحو
 . ﴾   `    a ﴿والياء املدية مع الياء املتحركة يف 

 . باعتبارمها من خمرجني خمتلفني، وال يعترب من قبيل االستثناء
 

                                           
 .امتناع اإلدغام فيهومها متحدان خمرجا وصفة عىل مذهب الفراء وقطرب برغم ام   )١(
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 ) ١( :مثال ما بني حروف احللق*    

 . فهام من خمرج واحد هو أقىص احللق !اهلمزة واهلاء@كام بني 
 : مثال ما بني احلروف النطعية*  

 فهي من خمرج واحد هو طرف اللسان من ! التاء، والدال، والطاء@كام بني 
 .  ل الثنايا العلياجهة ظهره مع ما يليه من أصو

 : مثال ما بني احلروف األسلية*  
 خترج من خمرج واحد هو طرف اللسان ! السني، والزاي، والصاد @وهي 

 .   من جهة مع فوقه من أصول الثنايا السفىل
 : مثال ما بني احلروف اللثوية*  

 خترج من خمرج واحد هو طرف اللسان من !  الثاء، والذال، والظاء @وهي
 . ه مع ما يليه من الثنايا العلياجهة ظهر

 : مثال ما بني احلروف الشفوية* 
 .  فهي من خمرج واحد هو الشفتني! الباء، والواو،  وامليم@كام بني 

 

 

                                           
 فمع أهنا من خمرج واحد ، )األلف والواو والياء(يستثنى من ذلك حروف اجلوف    )١(

 .فال يعترب من قبيل التجانس ، ألنه ال يوجد بينها إدغام ألن خمرجها مقدر 
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ًكون كال من خمرجي احلرفني يف  عضو واحد سواء يرى أن ي

 . قرب خمرج هذا من ذاك، أم بعد
:   ألنه يرتتب عليه اعتبار السني والقاف يف نحو :وهو غري معقول

 متقاربني لوقوع خمرجهام يف عضو واحد هو اللسان، وهو ما ال ! استسقى@
 . يعقل

هنام من عضوين منع إدغام النون يف الواو أو امليم ألبويقتىض هذا القول 
 .ًخمتلفني، وهو ماال يعقل أيضا

  يرى أن يكون كل من خمرجي احلرفني يف عضو واحد برشط
 . أال يفصل بينهام خمرج آخر
غري أنه مردود، إذ بمقتىض هذا القول ال جيوز إدغام  وهو أحسن من األول،

X   W       ﴿: يف، أو الشني يف السني  كام﴾T  S ﴿:الدال يف اجليم كام يف
 Y ﴾ لوجود أكثر من خمرج فاصل بني احلرفني، وهو ثابت عند أكثر من ،

 . قراءة غري حفص، وهذا ما قرره كبار القراء واللغويني، ومنهم الشاطبي 
   املعقول، فقد ال :  أن يكون املراد التقارب النسبي، أييرى

 . )١(وهو الراجح كالسني والقافيكونان متقاربني مع كون خمرجهام من عضو واحد 
وعليه فيمكن القول بأن كل حرفني صح إدغامهام رواية ومل ينطبق عليهام 

دغام حينئذ التقارب، فإن فصل تعريف املثلني، أو املتجانسني، كان مسوغ اإل
 .   اإلدغام حينئذ التقارب النسبيبني املخرجني خمرج فأكثر كان سبب

                                           
 .)٦٨-٦٧/ص(: من  كتاب العميد ، بترصف  )١(
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 كل حرفني كان خروجهام من عضوين فهام متباعدان . 
 :  ومن أمثلة ذلك

 ام بني  .! الغني، والنون@ما بني أقىص احللق أو وسطه، وبني أي خمرج للسان ـك
 . أما أدنى احللق فبينه وبني أقىص اللسان تقارب نسبي

عضو ما بني احللق والشفتني، فاحللق عضو، والشفتان   . 
 . ، فالغني أدنى احللق، والواو من الشفتني!  الغني، والواو@ كـ
ما بني اللسان والشفتني،  فاللسان عضو، والشفتان عضو  . 

 .   فالنون من طرف اللسان، وامليم من الشفتني! النون وامليم@كـ 
كـام بني طرف اللسان فيكون من قبيل التقارب النسبي،  إال ما استثنى

 .  !  النون والباء@، و! والنون  وامليم @،!النون والواو@ والشفتني كـ
 ،كل حرفني كان خروجهام من عضو ومل يتجاور املخرجان

 ) ١(: وفصل بينهام خمرج حرف آخر فاحلرفان متباعدان  مثال
بني أقىص احللق وأدنى احللق تباعد لوجود فاصل هو وسط احللق   . 
 وطرف اللسان فاصل، هو وسط اللسان واحلافة بني أقىص اللسان . 

، واحلروف الذلقية، أو النطعية، أو اللثوية، أو !القاف، أو الكاف@ كام بني 
الشفوية، إال ما استثنى، فيكون من قبيل التقارب النسبي كام بني أحرف وسط 

 . اللسان وبني أحرف الطرف تقارب نسبي لوجود فاصل هو احلافة

                                           
 .)١٤٦: ١٤١/ ص(كتاب أحكام قراءة القرآن : انظر )١(
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يعترب كل ما ذكر من ضوابط اإلدغام فيام له خمرج حمقق، وأما ما خمرجه 
مقدر، وهو أحرف املد الثالثة، فال توصف إذا التقت مع غريها من حروف 
اهلجاء بتقارب، أو جتانس، أو تباعد، إذ ليس حلروف املد خمرج من حيز حمقق 

 . )١(كغريها، بل هي قائمة هبواء الفم، واحللق من غري حتيز 
 إذا التقيا ! ام الواو والياء الساكنتني املفتوح ما قبله@ :وأما حرفا اللني، ومها

 . ، ألهنام من خمرج حمقق! بتجانس، وتقارب، وتباعد @مع غريمها، فيوصفان 
 

معرفة ما جيوز إدغامه وماال جيوز  . 
معرفة ما جيوز إخفاؤه وماال جيوز  . 
فة موانع اإلدغام معر . 
 اكتشاف أسباب اللحن، إن كان سببه التجانس، أو التقارب، أو 

 .    التجاور

 

 

                                           
 .)١٤٥: ص(أحكام قراءة القرآن بترصف ، : انظر  )١(
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@! 

@! 
* 
 رج واحد هو أقىص احللق  فهام  من خم! اهلمزة واهلاء @ بني . 
 فهام من خمرج واحد هو وسط احللق! العني واحلاء @ وبني  . 
 فهام من خمرج واحد هو أدنى احللق! الغني واخلاء @ وبني . 

 * 
 العني أو احلاء @، و بني !  اهلمزة أو اهلاء @ بني ! . 
 الغني أو اخلاء @، وبني ! العني أو احلاء @ وبني ! . 

 * احلاء   الغني أو@، و !اهلاء    اهلمزة أو@بني!   
@! 

@ !! 
*  ألهنام من عضوين خمتلفني إال ما استثنى من اإلدغام فيكون من

 .  حفص عند من يدغم من غري! الغني والقاف @قبيل التقارب النسبي، كام بني 
@! 

@! 
*   ألهنام من عضوين خمتلفني إال ما استثنى من اإلدغام فيكون من

 .  !  والواو، وامليم، والباء، والفاء@  و! النون@  :قبيل التقارب النسبي، كام بني
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 .. . .... ... ...  كل حرفني كان خروجهام من عضوين فهام :١س
 كل حرفني كان خروجهام من عضو وجتاور خمرجامها، ومل يفصل :٢س

 ... . .... ... .. بينهام فاصل  فاحلرفان 
 كل حرفني كان خروجهام من عضو ومل يتجاور املخرجان، وفصل :٣س

 .. ... ... ... .. .. فان بينهام خمرج حرف آخر فاحلر
 :اذكر حكم ما يأيت من حيث التقارب والتباعد: ٤س
 .. ... ... .. لوجود فاصل هو  . ... .. ... .  بني أقىص احللق وأدنى احللق :!أ@
 .. .. ... ... .. ..  بني أقىص اللسان وطرف اللسان :!ب@

اذكر الفائدة من دراسة ضوابط معرفة املتقاربني واملتباعدين : 
 .. .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ....  
 .. ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ....  
 .. ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ....  

 النسبي اذكر ثالثة نامذج للتقارب: 
 .. .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ....  
 .. ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ....  
 .. ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ....  
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 تدريبات شاملة 
 

 
 

&&& 
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@! 

 
هي:  احلروف اجلوفية: ………………………………… 

 ……………………………………وسميت جوفية نسبة إىل 
هي:  احلروف احللقية: ………………………………… 

 ……………………………………وسميت حلقية نسبة إىل
هي:  احلروف اللهوية: ………………………………… 

 ……………………………………وسميت هلوية  نسبة إىل
هي:  احلروف الشجرية: ……………………………….. 

 .. …………………………………وسميت شجرية نسبة إىل
هي:  احلروف الذلقية: ………………………………… 

 ……………………………………وسميت ذلقية نسبة إىل 
هي:  احلروف النطعية: ………………………………… 

 ……………………………………وسميت نطعية نسبة إىل 
هي:  احلروف األسلية:  ………………………………… 

 ……………………………………وسميت أسلية نسبة إىل 
هي:  احلروف اللثوية: ………………………………… 

 ……………………………………وسميت لثوية نسبة إىل 
هي:  احلروف الشفوية:  ………………………………… 

 ……………………………………وسميت شفوية نسبة إىل 
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  أحمر١٠٧

@! 
 

 
 .  طرف اللسان وفويق الثنايا السفىل-١س
الصاد، فالزاي، فالسني: له خمرج واحد لثالثة أحرف . 
 .  طرف اللسان مع ما فوقه من أصول الثنيتني العليني-٢س
. ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ...  .. ... ... .. ... ... .... .. ... .. 
َّطرف اللسان مما ييل ظهره مع ما فوقه من أصول الثنيتني العليني  -٣س ِ . 
 .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ...  
 .  أدنى إحدى حافتي اللسان إىل منتهى طرفه-٤س
.. ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ...  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... . 

 
 :  النون والسني-١
كالمها خيرج من طرف اللسان إال أن  : 

 . .. ... ... . .... ... ... .. ... ... .. : والسني.. ... ... ... .. ... ... .... ...  :  النون
 :   الالم والضاد-٢

 ... ... .. ... ... . . ... ... ... .... : والضاد... .. ... ... ... ... ... .... ...  : الالم
 : النون والراء-٣

 . . ... ... .. .... ... ... .. ... ... .: والراء .. ... ... ... .. ... ... .... ... .. : النون
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@! 
 

 
 

  
 وسط اللسان، واحلافة  تقارب

  والفاءالواو، 
 أقىص احللق ووسط احللق 
 النون والدال 
 اهلمز و اخلاء 
 الضاد والظاء 
 الغني والقاف 
 امليم والفاء 

 امليم والواو جتانس
 النون وامليم 
 اجليم والضاد 
 القاف والضاد 
 الضاد والراء 
 القاف واجليم 
 األسلية القاف واحلروف  
 الكاف واحلروف الذلقية 

 العني والغني 
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 الحروف الفرعية
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 . هي التي  خترج من خمرجني وترتدد بني حرفني، أو صفتني: تعريفها

 . أهنا متولدة من امتزاج حرفني أصليني :وجه تفرعها
 

 :  ، مستعملة يف القرآن، وهي!ويه ومكييب س@وهي مخسة عند اإلمامني *  
فيفة النون اخل .     اهلمزة التي بني بني  . 
 ١( واأللف املاملة(    .  والصاد التي تكون كالزاي . 
 وألف التفخيم  . 

 . )٢(  !الشني التي كاجليم @: وواحدة غري مستعملة يف القرآن وهي
اهلمزة املسهلة، واأللف املاملة، وألف @ :وذكر ابن اجلزري مخس صور*  

 .)٣(النون اخلفيفة   ومل يذكر !والصاد املشمة التفخيم، والالم املفخمة، 
وأضاف النون املخفاة، ومل @    نفس ما ذكره ابن اجلزري ،وذكر املال عيل*   

 . )٤(  !يذكر األلف املفخمة

                                           
أن اإلمالة اخلفيفة التي بني بني مل : املة إمالة اشديدة ، وهو يعنيويه امليبوعند س  )١(

  .)١/٢٠١النرش (: يعتد هبا ، والذي عليه اجلمهور أهنا من الفرعية ، انظر 
: لط لفظها لفظ اجليم ، كـقولًهي لغة لبعض العرب يبدلون كاف املؤنث شينا خيا  )٢(

 .)١١١(:  ،  والرعاية)٤/٤٣١() سيبويه(الكتاب لـ: انظرعالمش ، : غالمك
 .)١/٢٠١(النرش : انظر     )٣(
 .)٣٥/ص (: املنح الفكرية:  انظر   )٤(
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  أحمر١١١

اهلمزة املسهلة، األلف املاملة، والصاد املشمة، @ :وعند املرعيش  مخسة*  
 ! لالم املفخمة،، والياء املشمة  ا@، ومل يذكر !واأللف املفخمة، والنون املخفاة 

ة، ـألف التفخيم،  ومل يذكر النون اخلفيف: يخ عثامن مرادــــوأضاف الش*  
 : وقال

 ة فالثاينـــــٌة فرعيـــــأصلي
 

ُثم احلروف عندهم قس    امنـــَّ
َألف ممال  َّهلــــٌمهز مس  ُ  ةــٌ

 
 ةـــُة أحرف بال حمالــــ مخس 

 ْل بياينـــــَ سُوألف التفخيم 
 

 متانــــــ املشُوالياء ُوالصاد  
 : 

 





 





 




 





 




 




 











 




   

P P P P P P P P ١ اهلمزة املسهلة 

P P P P P P P P ٢ األلف املاملة 

P P P P P P P P ٣ الصاد املشمة 

P P P - - - P P ٤ الياء املشمة 

P P - P P - P P ٥ اةفالنون املخ 

P P P P - P - - ٦ ألف التفخيم 

P P - - P P - - ٧ الم التفخيم 

P  - - - - - - ٨ اةفامليم املخ 
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  أحمر١١٢

 . !  الثامنية أحرف @ي، والشيخ حسني شيخ يبوذكر العالمة الط
  واملشهور بعده!٣، ٢، ١@ظ أن الذي عليه عموم القراء رقم وهكذا نالح

   .  !٨، ٧ @، ثم االثنني الباقني ! ٦، ٥، ٤@ 
 

اهلمزة املسهلة  .    
األلف املاملة . 
األلف املجاورة حلرف مفخم  . 
 الصاد املشمة زايا ً . 
 مة صوت الواوالياء املش. 
  املفخمة@ الالم املغلظة !. 
النون املخفاة. 
 امليم املخفاة . 

 
 . قرأ هبا اإلمام الكسائي وابن عامر الدمشقي من رواية هشام :الياء املشامة* 
 فهي قراءة محزة، أما حفص فليس عنده إشامم يف وسط :الصاد املشامة* 

 .  بيوسف، وعنده إشامم يف أواخر الكلامت﴾¬  يف كلمة ﴿الكلمة إال
 . )١( ًواإلشامم عند حفص بال صوت مطلقا، فهو جمرد إشارة بالشفتني بالضم

 

 
                                           

أما اإلشامم يف الصاد والياء عند غري حفص ففيه صوت ، حيث يتم فيه خلط حرف   )١(
 .بحرف 
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  أحمر١١٣

 
 

 
اهلمزة والواو، وبني تكون بني اهلمزة واأللف، وبني : قال اإلمام مكي
 يف املضمومة، ﴾vفتوحة، و﴿ يف امل﴾ىَ ﴿رأ:اهلمزة والياء، نحو

 يف املكسورة، فال هي مهزة حمققة خالصة، والهي حرف آخر ﴾ Eو﴿
 . )١(خالص غري اهلمزة، لكنها يف حال ختفيفها بني حرفني 

ُوقد وردت عند حفص عن عاصم يف أربع كلامت، كلها ينطق هبا بني 
 :   األلف، وقعت يف أربعة كلامت، كام ييلاهلمزة و

 ]. ٤٤:فصلت[ ﴾ ° ﴿ :واحدة جيب فيها التسهيل وهي*  
وثالثة جيوز فيها التسهيل واإلبدال حرف مد، واإلبدال مقدم يف األداء، *  
 :  وهي
١٤٣:١٤٤األنعام [ تكررت مرتني يف ﴾,﴿ :كلمة.[ 
كلمة : ﴿y﴾ ٥٩: ، ويونس٥٩:النمل[ ذكرت مرتني يف.[ 
كلمة : ﴿K﴾  ٩١ -٥١:يونس[  ذكرت مرتني يف .[ 

 . األلف املدية:  اهلمزة املحققة، والثاين:األول: فهي  ترتدد بني حرفني
 . اجلوف:   أقىص احللق، والثاين:األول: وخترج من خمرجني مها

 
 خالصة، ، ال هي ألف خالصة، وال ياء!األلف والياء@وهي ألف تنطق بني 

 . وإنام هي ألف قريبة من لفظ الياء
                                           

 .) ١١١: (الرعاية : انظر   )١(
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ة والياء ــــدة من األلف املحضـــــ فهي متول:قال العالمة حممد مكي
 . )١(املحضة اهـ

 . ﴾ c ﴿: وال توجد عند حفص إال يف كلمة واحدة هي
 .]٤١:هود[ ﴾e d   c   b         a  ﴿: يف قوله تعاىل

 . !األلف والياء@  :فهي ترتدد بني حرفني مها
 .  اجلوف فاأللف والياء كالمها جوفيانرج من خمرج واحد هووخت

 
 .  وشبهه!الزراط@  :وهي التي خيالط صوهتا لفظ الزاي نحو

فال هي صاد خالصة، وال زاي خالصة، وإنام فعلوا ذلك هبا لقرب الزاي 
لك يف قراءات من الصاد، إذ مها من خمرج واحد، ومن حروف الصفري، وذ

 . )٢(  ﴾Þ﴿كقراءة محزة يف   غري حفص،
 

 وهي ياء ينطق هبا بني الكرسة والضمة، فهي ترتدد بني خمرجي الياء والواو 
 . ﴾َيلِوهو عند بعض القراء غري حفص، كقراءة الكسائي ﴿ ق

 
 بعد حرف مفخم، فإهنا تتبعه يف التفخيم، مع أهنا ال وهي األلف التي تقع
 .توصف برتقيق وال تفخيم

 هي ألف خيالط صوهتا تفخيم يقرهبا من الواو، كام كانت :قال اإلمام مكي
                                           

 ) ٤٩: (هناية القول املفيد :  انظر   )١(
 .بترصف )  ١٠٨: (من الرعاية   )٢(
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ة خيالط لفظها ترقيق يقرهبا من الياء، فهي نقيضة األلف املاملة ــــاأللف املامل
 . ) ١(اهـ

 .]٧:الفاحتة[ ﴾^﴿: خيم نحوأمثلة لأللف التي خيالط صوهتا تف
 .  األلف األصلية والواو:فهي ترتدد بني حرفني مها
 .  اجلوف، والشفتني:وخترج من خمرجني مها

@! 
 . وتكون يف لفظ اجلاللة إذا سبقها ضم أو فتح 

ُأعبد اهللاَ﴿:  مثال املسبوق بضم، نحو ُ ْ  .]١١:الزمر[ ﴾َ

َهو اهللاُ﴿:بفتح، نحوومثال املسبوقة   .]١: اإلخالص[ ﴾ُ

 يعتربان امهي تفخم واألصل فيها الرتقيق، فهي واأللف يف حالة تفخيمه
 . )٢  (ًفرعا من املرقق 

 . ستعالء بني صفتي االستفال واالفهي ترتدد
 . طرف اللسان وأقصاه:   من خمرجني مهاوخترج
 

 . رف اإلخفاءهي نون يقرتب صوهتا من خمرج ح
ينتقل خمرجها من خمرج :  بني خمرج النون وحرف اإلخفاء، أيفهي ترتدد

ْمن قبل﴿:النون إىل قرب خمرج احلرف الذي ختفى عنده النون نحو َ  .]١:نوح[ ﴾ِ

 .    اخليشوم مع اقرتاهبا من خمرج حرف اإلخفاء:  من خمرجني مهاوخترج
                                           

 .)٤٩(: ، وهناية القول املفيد ) ١١١: (الرعاية :  انظر   )١(
 .)٣٥/ص (: املنح الفكرية: انظر  )٢(
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ْرهبم هبم[:   حرف الباء نحوهي ميم يقرتب صوهتا من ْ ُ َّ َِ  .١١:العاديات ]ِ

 .  من اخليشوم مع اقرتاهبا من الباءوخترج بني خمرج امليم والباء، فهي ترتدد
دغمت أ امليم الساكنة إذا ظهرت تكون أصلية، وإذا :قال العالمة حممد مكي

ناقصة، وانفرد الطيبي بذكر هذا احلرف ومل أره : أو أخفيت كانت فرعية أي
 :  لغريه، وقد أشار لألحرف الثامنية بقوله

 

 دة ــه لفائـــــى الذي قدمتـــعل
 

ًتعملوا أيضا حروفا زائدــواس    ةً
 هلتـــــمن تلك كاهلمزة حني س 

 
 د ختفيف وقد تفرعتــــكقص 

 واــد قالـــاد كالزاي كام قـوالص 
 

 الــــــاء إذ متـــــوألف كالي 
 موا ضامــــر ابتدائه أشـــــكس 

 
 ا ـــل ممــــاء كالواو كقيـوالي 

  رـــم فيام يظهــذاك امليــكقلت  
 

 ا إذا مل يظهرواـون عدوهــوالن 
 ) ١(تــذا الالم إذا ما غلظـــوهك 

 
 ا فخمتـــــواأللف التي تراه 

  
هاء، أو مهزة حمققة ينبغي احلذر عند تسهيل اهلمزة من حتويلها إىل  . 
ينبغي االنتباه عند اإلمالة من املبالغة إىل الكرسة  . 
 ينبغي احلذر عند نطق األلف التي يسبقها مفخم من حتويلها إىل واو 

 . مبالغة يف التفخيم،  وال يضبط ذلك إال بالتلقي
 ٢( ينبغي عند اإلخفاء مزج الغنة بصوت احلرف املخفى فيه( . 

                                           
 ) ٥٠: (هناية القول املفيد :  انظر   )١(
  . ، تسجيالت دار اهلجرة  اإلسالمية)الثالث والرابع(ءة  ، استمع  إىل رشيطي حلن القرا  )٢(
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 الفتحة، والضمة، والكرسة @ هي ! . 
وهي: 
احلركة املاملة نحو  :﴿c﴾ فهي ليست بكرسة خالصة، وال فتحة 

 .  خالصة
عند من أشم، وهي ﴾َيلِ﴿ق:    احلركة املشمة بحركة أخرى يف نحو 

 .  الكرسة املشمة صوت الضمة
 : قال اإلمام الطيبي
ْ وردت أصلية ُواحلركات ِ ْوهي الثالث وأتت فرعية  ْ ُْ 

ُوهي التي قبل الذي أ ُميال َ ِوكرسة كضمة كقـــــيال َ ٍ ٌ 
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l l 
 

 
 : . .. .. .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... .. املخرج األصيل هو  
 :  ... .. .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... .. املخرج الفرعي هو  

 
١٤٣:األنعام[  ﴾,﴿:  اهلمزة املسهلة يف[. 
 :  .. ... ... .. .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... .. هي ترتدد بني ف

 :  .. ... ... ... ... .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... .. وخترج من 
األلف املاملة يف :﴿   c   b         a   ﴾  ]٤١:هود.[ 

 .. ... ... ... :  .. ... ... .. .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... فهي ترتدد بني 
 :  .. ... ... ... ... .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... .. وخترج من 

هو اهللا﴿:   الالم املغلظة يف َ  .]٢٤:احلرش[  ﴾ُ
 :  .. ... ... .. .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... ... فهي ترتدد بني 

 ... ... ... .. ... ... .. :  ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... ... ... .. .وخترج من
ِهم به﴿:   امليم املخفاة يف ِ ْ  .]٥٢:القصص[ ﴾ُ

 :  ... ... .. ... .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... .. فهي ترتدد بني
 :  ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... .. وخترج من
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 صفات الحروف
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 . ُّما يقوم بغريه من املعاين احلسية كالبياض، والزرقة :الصفة لغة
 . !العلم، واحلياء، والفرح، والصرب@كـ  : واملعنوية

 .  ض للحرف عند النطق به احلالة التي تعر:ًواصطالحا

ليظهر ما به  من  أو كيفية ثابتة يوصف هبا احلرف عند حلوله يف خمرجه،
جهر واستعالء وقلقلة، ونحو ذلك، فيتميز هبا عن غريه من احلروف وخاصة 

 .احلروف التي يشرتك معها يف املخرج

ه أو  الشب@املراد بالصفة النعت عند النحويني، أو ما دل عىل املعنى كـوليس 
 . !املثل

 . فاملخرج للحرف كامليزان يعرف به كيفيته

 .  )١(ته يوالصفة للحرف كاملحك والناقد يعرف هبا كيف

 :   لطيفة

با، :  قل:ً ناظر معتزليا، فقال له– رمحه اهللا تعاىل – أن اإلمام أبا حنيفة يرو
:   ل لهبني خمرجهام، فبينهام، فقا: خا، قال له: خا، فقال: قل: با، ثم قال: فقال

 . إن كنت خالق فعلك فأخرج الباء من خمرج اخلاء، فبهت املعتزيل
                                           

 ) .٥٣: (املنح الفكرية   )١(
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  أحمر١٢١

 
 :متييز احلروف املشرتكة يف املخرج : ًأوال

ِّقال العالمة حممد مكي نرص َ َّ ََ ُ َ َ ّكل َّ اعلم أن:َ َّحرف شارك غريه يف خمرجه، فإنه  ُ َ ْ َ ٍ
ِرف شارك غريه يف صفاته، فإنه ال ُال يمتاز عن مشاركه إال بالصفات، وكل ح

َيمتاز عنه إال باملخرج  ْ َ)١( . 
 : ف معرفة القوي من احلروف من الضعي:ًثانيا

فبها يعلم ما جيوز إدغامه وما ال جيوز، فام كان له مزية عىل غريه ال جيوز 
ت َالَقَوإدغامه يف ذلك احلرف، كإدغام التاء يف الطاء أينام وجدت كام يف ﴿

 . ٌ﴾ةَِفائَط
لتميز الطاء عن التاء بإطباقها وجهرها، وعدم جواز إدغام الطاء يف التاء 

ًإدغاما كامال، كام يف ﴿ ًÉ﴾ ألنه ال يدغم قوي يف ضعيف من وجه ،
 .)٢(الدراية لكنه من وجه الرواية جيوز اإلدغام الناقص 

وهبا يعلم ما يفخم بقوة عىل ما ال يفخم بقوة، كتفخيم حروف االستعالء 
 .  أكثر من حروف االستعالء غري املطبقةاملطبقة
 : حتسني لفظ احلروف  وجتميلها :ًثالثا

 . ﴾َنياملَ، و﴿الع﴾ِاسَّالن ﴿ :كتخليص حروف املد  من الغنة  نحو
 .  ختليص التاء من القاف﴾َيمِقَتْسُ ﴿امل:وكتخليص املرقق من املفخم  نحو

 . وكاحلفاظ عىل صوت احلرف من عدم بيانه
                                           

 . باختصار )٦٠/ص (: نـهاية القول املفيد انظر  )١(
﴾ نخلقكم﴿ل والناقص يف ـــام الكامــــتثنى رواية كجواز اإلدغــــإال ما اس  )٢(

 ] ٢٠:املرسالت[
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  :تنقسم إلى قسمين: تقسيم الصفات

 : الذاتية أو األصلية: القسم األول
القلقلة، واجلهر واهلمس @ال كـ ــه بحـــــهي املالزمة للحرف، فال تفارق

 .! والشدة، واإلطباق واالستفال، واإلذالق، وغريها 
 : العرضية أو غري األصلية: القسم الثاين

عض األحوال وتفارقه يف أحوال أخرى، كـ هي التي تعرض للحرف يف ب
التفخيم والرتقيق واإلدغام واإلخفاء واإلقالب واإلظهار واملد والقرص @

 . !والغنة وغريها
 

 .   اختلف العلامء يف عدد الصفات
 . فذهب اجلمهور ومنهم ابن اجلزري ومن تبعه إىل أهنا سبع عرشة صفة

 كاإلمام الشاطبي، والسخاوي، حيث حذفا ةرـــها بعضهم ست عشَّوعد
 باعتبار أهنام ال دخل هلام بتجويد احلروف، ! اإلذالق، واإلصامت @ يصفت

 . الصفة التي هتوي به يف الفم:   وتعنى!  اهلاوي@ صفة الكنهام زاد
 .   وعدها بعضهم عرشين،  وأوصلها بعضهم إىل أربع وأربعني

، ثم سبع عشــرةمهور، أهنا  وهو رأي اجلوقد اخرتت املذهب املشهور
 . ة، فيكون العدد تسع عرش!  اخلفاء، والغنة @تكلمت بعد ذلك عن صفتي 
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 )  األصلية  ( الصفات  الذاتية
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  أحمر١٢٤

 

@! 
 

 
 :الذي له ضد   :  النوع األول 

 : إحدى عرشة صفة: وعدد صفاته
 .  اجلهر، وضده اهلمس!٢، ١@
 .  الرخاوة، وضدها الشدة وبينهام صفة التوسط!٥، ٤، ٣@
 . ستفال، وضده االستعالءاال !٧، ٦@
 . اإلطباقاالنفتاح، وضده  !٩، ٨@
 .   اإلصامت، وضده اإلذالق!١١، ١٠@

 : الذي ليس له ضد   :  النوع الثاني 

 :وعدد صفاته تسع
 .  القلقلة- ٢   .   الصفري- ١
 .   االنحراف- ٤   .        اللني- ٣
 . التفيش  - ٦  .  التكرير  - ٥
   .   االستطالة- ٧

 . !  الغنة -  ٩  اخلفاء ، -  ٨ @ : صفتي باإلضافة إىل
 هبا، وقد يفكل حرف يأخذ مخس صفات من الصفات املتضادة، وقد يكتف

يزيد صفة أو صفتني، فغاية ما يكون للحرف سبع صفات، وأقله مخس 
 . صفات
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  أحمر١٢٥

 
 
 

ْمنفتـح مصمتة والضـد قل ُ ٌَّ َ ِّْ َ ْ ٌَ ُ ُِ َ 
 

ِصفاهتا جهر ور  َ ٌَ ْ َ ُ َ ْخـو مستفلِ ِ َ ْْ ُ ٌ 
ْشديدها لفظ أجـد قـط بكت  ْ َُ َ ٍَ َِ ِ َ ُ ْ َ َ 

 
ْمهموسها فحثه شخص سكت  َْ َ ُ ُ ٌَ ُ ََ ََّ َ ْ 

َّوسبع علوخص  ُ ُ ْ َُ ٍ ْ ْضغط قظ حرص  َ َ َ ْ ِ ٍ ْ َ 
 

ْوبني رخو والشديد لن عمر  َ ُْ ْ َ َ َِ ِ ِ َّ ٍ ْ ِ َ 
َوفرمن لب احلروف  املذلقة  َ ُّْ ُ ُُ ُ َِّّ ْ َِ ِ 

 
ُوصاد ضاد طاء ظاء م  ٌ َُ َ ٌ ُ َ ْطبقـه ََْ ََ ْ 

ُقلقلة قطــب جــد واللني  ِّ َ َْ َ ٍُ ْ ُ ٌ َ َ 
 

ُصفريها صـاد وزاى سني  ِ ٌِ َ ٌ َ َ ََ ُ 
َقبلهام واالنحــراف صححا  ِّ ُ َ ُْ َ ِ ْ َ ُ َ َ 

 
َواو ويـاء ســكنا وانفتـحا  َ َ ٌ ََ ََ ْ َ َ ٌَ 

ْوللتفيش الشني ضـادا استطل  ِ َِ َّْ ً ََ ُ ِّ ِّ َ 
 

ْيف الالم والرا  وبتكريرجعـل  َِّ ُ َ ٍَ ِ ِْ َِ َّ ِ 
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  أحمر١٢٦

 

 
 

 
واملعنوية   .... ... ... .. . ما يقوم بغريه من املعاين احلسية كـ:الصفة لغة: ١س

 :  .. ... ... ... ... .. .. كـ 
 يف ………عند  كيفية ثابتة يوصف هبا احلرف :ًالصفة اصطالحا: ٢س

، فيتميز هبا عن غريه من احلروف وخاصة ………،………خمرجه، من 
……… 

... ... ... ... ...    للحرف، فال ... ... ... ... ..  هي :الصفات الذاتية: ٣س
 ……………:  بحال كـ
 للحرف يف بعض األحوال . ... ... ... ..   هي التي :الصفات العارضة: ٤س

 . ... .... ... ... .. ...  و،.. ... ... ... .. ...  وتفارقه يف أحوال أخرى،  كـ
، ………:   ماله ضد، وعدد صفاته:األول: الصفات الذاتية نوعان: ٥س
 .………………:    ما ليس له ضد، وعدد صفاته:والثاين

 
 . اذكر فائدتني لدراسة الصفات: ١س 
 @أ!  ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... .. ... ... ... ..... .. 
 .... ... ... .. ... ... . .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ...  !ب@ 

 متى يرتتب عىل ضياع الصفة حلن جيل، أو حلن خفي؟: ٢س
 @أ!  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... .. ... ... ... ..... 
 . ... ... .... ... ... .. ... ... . .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... . !ب@ 
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  أحمر١٢٧

 

 

 :من الصفات الذاتية ما له ضد    

 
 
 
 
 

 

)٢، ١(  

 
 .  اخلفاء:تعريفه لغة
 .  لضعف االعتامد عىل خمرجه جريان النفس عند النطق باحلرف :ًاصطالحا
 هواء خيرج من الرئتني بدون أن هيتز معه الوتران الصوتيان، :والنفس

 . )١(ولذلك ال يصاحبه صوت 

                                           
رة النفس مظهر من مظاهر عدم اهتزاز األوتار ولذلك يعترب ضعف الصوت وكث  )١(

َني عن بعضهام ، ألن املخرج مل يقو عىل منع يالصوتية ، نتيجة ابتعاد الوترين الصوت َ
ًالنفس ، فيخرج الصوت ضعيفا ، فيمر اهلواء اخلارج من الرئتني بيرس دون تذبذب 

) اس(ن ، جرب ذلك من خالل وضع السبابة عىل احلنجرة ، ثم انطق يالوتر
 يف اًاملجهورة ، ستجد صوت) اغ(املهموسة فلن جتد معها تذبذب الوترين ، ثم انطق 

 .احلنجرة نتيجة التذبذب
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  أحمر١٢٨

ْ حثه شخص فسكت @:  يفجمموعة عرشة :حروفه َْ َ ٌ ُ ََ احلاء، والثاء، @، وهي  !َّ
 . !هلاء، والشني، واخلاء، والصاد، والفاء، والسني، والكاف، والتاء وا

ِّقال ابن اجلزري  َُ َ َ  :- رمحه اهللا –َ
  

ْمهموسها فحثه شخص سكت  .............................. َْ َ ُ ُ ٌَ ُ ََ ََّ َ ْ 

 . من السكوت :فسكت  .احلض: بمعنى: احلث: واملعنى
س اخلفي الضعيف، فلام كانت  لقب باهلمس ألن اهلمس هو احلب:تسميته 

سورة [﴾  {     ~   �        ¡     ¢ ضعيفة لقبت بذلك، قال اهللا جل وعز ذكره ﴿
 . )١(قدام قيل هو حس األ]  ١٠٨: طه

 .  إال أنه يف الساكن واملشدد أظهر  يف الساكن و املتحرك،:وجوده
، ملا فيها من ! اخلاء@ ألهنا مطبقة، يليها !الصاد@ :أعالها: قوة احلروف

 .   لشدهتام!الكاف والتاء@الء، ثم استع
هتا ضعيفة، واهلاء ا ألن غالب صف!الفاء واحلاء والثاء، واهلاء @: وأضعفها

 .  أضعف احلروف خلفائها
@! 

ً اهلواء داخل اإلنسان بدفع الطبع يسمى نفساعند خروج َ . 
 . )٢(ًادم جسمني يسمى صوتا وإذا خرج باإلرادة، وعرض له متوج بتص

@! 
إن الغالب لفظ الكلم مع إخراج النفس، وأما تلفظها : جييب املرعيش بقوله

                                           
 ) .١١٦: (الرعاية  )١(
 .)٥٥(: املنح الفكرية: انظر  )٢(
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  أحمر١٢٩

 . )١(مع إدخاله، فيعرس، ويقبح به الصوت عند اجلهر اهـ  
@! 

 اث@، أو ! ات@:  روف اهلمس ساكنة، قلجرب و انطق ح!   . ...  
إلخ  هل الحظت أي احلرفني خيرج معه النفس بكلفة ؟ ستالحظ سهولة 

 . جريان النفس مع مجيع احلروف، سوى حرفني، حاول أن تكتشفهام
 ، هل تعرف السبب؟    !الكاف والتاء@ ستجد أهنام 

 ألن هذين احلرفني ينحبس فيهام الصوت . 
 

 . ستجد بعضها يستبدل بحرف آخر والبعض اآلخر ال يستبدل
 : الحظ حبس النفس مع ما ييل

التاء، ستجد أهنا حتولت إىل دال  . 
َ﴿ تتبعها: كام حيدث عند نطق التاء يف كلمة ُ َ ْ َ﴾. 

 . ًولذلك يقال لوال مهس التاء لصارت داال
 أهنا حتولت إىل عني احلاء،  ستجد . 

 .﴾ىَّتَح﴿:  ًولذلك يقال لوال مهس احلاء لصارت عينا، مثال
اخلاء،  ستجد أهنا حتولت إىل غني  . 

 . ﴾ىَشَْخي﴿:  مثال.  ًولذلك يقال لوال مهس اخلاء لصارت غينا
الصاد، ستجد أهنا حتولت إىل زاي مفخمة  . 
 

 .﴾اَهُعَبْتَتذهاب صفة اهلمس بالكلية، كذهاب مهس التاء يف ﴿ يشرتط 
                                           

 ) .٥٨: (جهد املقل: انظر   )١(
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  أحمر١٣٠

 .  ً من ذات احلرف فيكون اللحن خفياًيئاأما ذهاب بعض اهلمس فإنه يبقي ش
 ﴿ة  ذلك يف  ـــوصعوب  ﴾اَهُعَبْتَ ت

 ؟﴾واُلْتَ﴿ي
ا، فهي شديدة جمهورة، فساهم    بعده! الباء@ بوجود !التاء@تأثر : السبب

 .  مما أدى إىل حتويل التاء إىل دال!التاء@ذلك يف منع النفس عند نطق 
ُّ واحلروف املجهورة إذا لقيت املهموسة، فيلزم تعمل ختليصها :قال الداين

ور، واملجهور إىل لفظ ـــــوس إىل لفظ املجهـــوبياهنا ؛ لئال ينقلب املهم
 . ) ١(املهموس 

 

 .  اإلعالن والظهور:تعريفه لغة

انحباس جري النفس عند النطق باحلرف لقوة االعتامد عىل  :ًواصطالحا
   . )٢(املخرج 

 . املتبقية بعد حروف اهلمس العرشة ًتسعة عرش حرفا:  حروفه

ٍّ وزن قارئ غضَمُظَ ع@: مجعها بعضهم يف قوله ٍ ْب جدَلَ ذي طُ َ ٍ!   . 

ُ عظم ميزان قارئ:أي  .   فتى اجتهد يف الطلبِ
                                           

 .) ٢٨٢: (، والتحديد يف اإلتقان ) ١٣٦(: يف هذا الكتاب انظر إىل قوله  )١(
 من مظاهر اهتزاز األوتار الصوتية نتيجة اًتعترب قوة الصوت مع قلة النفس مظهر   )٢(

اقرتاهبام فيمر اهلواء اخلارج من الرئتني بصعوبة ،  فيتذبذب الوتران ، وألن املخرج 
 .ًقوي عىل منع النفس ، خرج الصوت قويا 

بذبذات هتتز ويمكنك مالحظة ذلك بوضع السبابة عىل حنجرتك ، فإن أحسست 
 .ً، ستجد تذبذبا مع الذال ) اث ، اذ( يف احلنجرة فهو جمهور ، جرب يف 
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  أحمر١٣١

ِّ قال ابن اجلزري  َُ َ َ  : - رمحه اهللا –َ
 

ٌمنفتـح مصمتة  َ َْ ُ ُْ ٌ ِ ْصفاهتا جهرورخـو مستفل  ................َ ِ َِ ْ ُْ ُ ٌٌ َ َِ ْ َ َ 

ألن اجلهر الصوت الشديد القوي، فلام كان خروجها قوية لقبت  :تسميته
 . )١(به، ألن الصوت جيهر هبا لقوهتا 

 .  إال أنه يف الساكن واملشدد أظهر ن واملتحرك، يف الساك:وجوده

 . الطاء، لإلطباق، ثم الدال للجهر والشدة أقواها :قوة احلروف
 

     

     

     

     

     

 @!@! @!@! @!@!  

 :تأمل احلروف الغري مظللة والحظ ما ييل: التوضيح 
 ستالحظ انحباس النفس فيها، بخالف نطقك ! اج@، و!اب@، و! اء@ 

 . ! اس@للحروف املهموسة، كام يف 
 

 ستجد أن الطاء ينعدم معها !اذ@ ، !اط@: الحظ ذلك من خالل نطقك
 . بب ذلك؟ًالنفس، والذال خيرج معها يشء يسري جدا من النفس،  ما س

                                           
 ) .١١٦: (الرعاية  )١(
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  أحمر١٣٢

 أن الذال جيري معها الصوت، وجريان الصوت حيتاج ليشء من :السبب
 . النفس القليل لدفعه

ً وإن صوت احلرف وإن كان جمهورا فهو :- رمحه اهللا -ولذلك قال املرعيش َّ
 . ) ١(ال يتحقق بدون النفس، ألن حقيقة الصوت هو النفس املسموع اهـ 

 
 ًأن جتري نفسا مع  احلروف املجهورة ، ثم الحظ  ما حيدث ؟حاول 

 . ستجد أن بعضها يستبدل بحرف آخر والبعض اآلخر ال يستبدل  
 

 

 ١٦:يس

 ١٣:الصافات

 ١:األعىل

 ٢٥: العنكبوت

 ٣٥:النور

 ١:املاعون

 ٥:اجلمعة

 ٩٨:النحل

ْ﴿أعهد َ ْ َ﴾  

َ﴿يذكرون ُ َُ ْ﴾ 

َ﴿األعىل ْ َ﴾ 

ُغشاهمَ﴿ي ُ َ ْ﴾ 

ْ﴿كنزتم ُ ْ َ َ﴾ 

ِ﴿الدين ِّ﴾ 

ِِ﴿الظاملني َّ﴾ 

َ﴿الرجيم َِّ﴾ 

نحو 
نحو 
نحو 
نحو 
نحو 
نحو 
نحو 
 نحو

 حاء

 ثاء

 هاء

 خاء

 اًسين

 تاء

َّثاء مفخمة َ ُ 

 ًشينا

 لصارت

 لصارت

 لصارت

 لصارت

 لصارت

 لصارت

 لصارت

 لصارت

ْالعني َ 

 الذال

ِاأللف َ 

 الغني

 الزاي

 الدال

 الظاء

 اجليم 

  لوال جهر-١

  لوال جهر-٢

  لوال جهر-٣

  لوال جهر-٤

  لوال جهر-٥

  لوال جهر-٦

  لوال جهر-٧

  لوال جهر-٨
 

 

 : تأمل  ما حيدث 

 خرآ للراء إذا أجريت فيها النفس، ستجد أهنا مل تستبدل بحرف . 
                                           

 ).١٤٥: (نفس املصدر السابق : انظر  )١(
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  أحمر١٣٣

 خرآ لالم إذا أجريت فيها النفس، ستجد أهنا مل تستبدل بحرف . 

 خرآ للضاد إذا أجريت فيها النفس، ستجد أهنا مل تستبدل بحرف   . 

 ًباقي احلروف أحد عرش حرفا ال تستبدل بحرف آخر بسبب ضياع اجلهر  . 

 !الراء، والالم، والياء، والضاد، والطاء@وأكثر ما ينترش ضياع اجلهر مع 
 . السيام إذا تطرفت

 

 واحلروف املهموسة إذا لقيت احلروف :وضح اإلمام الداين  ذلك بقوله
املجهورة، واحلروف املجهورة إذا لقيت احلروف املهموسة، فيلزم ختليصها 
وبياهنا ؛ لئال ينقلب املهموس إىل لفظ املجهور، واملجهور إىل لفظ املهموس، 

 . )١(فتختل بذلك ألفاظ التالوة وتتغري ا هـ 

 

عند تقويم أحد الدارسني وجدت أنه قد أضاع جهر الالم، والراء، والعني، 
 . ، وللخفي درجةنيفامذا يستحق من عرشين درجة؟ عىل أن يكون للجيل درجت

 
 لكل حرف ألنه ال يرتتب !  الالم، والراء@ حيسم درجة، لضياع  جهر  -١

 . بحرف آخر، فيصري درجتنيعىل ضياع شدهتا استبداهلا 
اع جهر العني ألنه يرتتب عىل ضياع شدهتا ــــــ حيسم درجتان، لضي-٢

 .  عرش درجة من عرشينةست:  استبداهلا بحرف آخر، فيكون املجموع
 

                                           
 ) .٢٨٢: (التحديد يف اإلتقان : انظر  )١(
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  أحمر١٣٤

 

 
 

 
 ... .... ... ... .. ... ... ... . ، واجلهر لغة  . .. ... ... .... ... .. اهلمس لغة :١س
 .... ... .. ... عند النطق باحلرف لـ . ... ... . ً اهلمس اصطالحا جريان :٢س

 .  االعتامد عىل خمرجه
 . !... ... .. ... ...   @:مجعت يف قوهلم.... ... ... ..   عدد حروف اهلمس :٣س
 .لشدهتام.... ... ... .. . ثم ........ ... ... .  ثم  أعىل حروف اهلمس قوة  الصاد :٤س
 

 .  يوجد اهلمس يف الساكن و املتحرك، إال أنه يف الساكن أظهر:١س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .   اجلهر انحباس النفس عند النطق باحلرف لالعتامد عىل املخرج:٢س
 . ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... .. 

 
 .   اذكر ثالث صور الستبدال احلروف بسبب ضياع اهلمس:١س 
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 

 .  ا حلن خفي بسبب ضياع اجلهر اذكر ثالثة أحرف ينترش فيه:٢س 
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 ً ملاذا يتم حتقيق الشدة يف التاء أوال قبل اهلمس ؟:٣س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
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  أحمر١٣٥

 

@! 

 
  . القوة:تعريفها لغة
انحباس جري الصوت عند النطق باحلرف لقوة االعتامد عىل  :ًواصطالحا

 .ج املخر
 . )١(وتسمى شديدة الشتداد احلرف يف خمرجه فال جيري معه صوت 

ْأجـد قـط بكت@:  ، مجعت يف قوهلم!ثامنية@ :حروفها َْ َ ٍ َ ِ َ!. 
 . !الدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاءاهلمزة واجليم و@ :وهي
إقامة @من التبكيت، : بكت ،حسب: ٍقط.  من اإلجادة :دـــــأج: املعنى

 . !احلجة
ِّقال ابن اجلزري  َُ َ َ  : - رمحه اهللا –َ

ْشديدها لفظ أجـد قـط بكت .... ... ... .. ... ... ... ... .. ...  ْ َُ َ ٍَ َِ ِ َ ُ ْ َ َ 
،   !أء@: ْوقفت عليها، وقلتفإنك لو سكنت هذه احلروف و: لتوضيحا

ستالحظ أهنا ينحبس معها الصوت، ، ! أت@،  !أك@،  !أب@ ، !أط@،  !أج @
 .!اس@، ! اش@ًفليست مثل قولك مثال 

 لقبت بالشدة الشتداد احلرف يف موضع خروجه حتى ال خيرج :اتسميته
 . )٢(معه صوت 

                                           
، وهي التي حيدث النفس ) االنفجارية(تسمى صفة الشدة عند علامء األصوات بـ   )١(

 .ًعها انفجارا ، أو ما يشبه االنفجار ، وعند القدماء الصوت الشديد م
 ) .١١٨: (الرعاية  )٢(
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  أحمر١٣٦

من تتفاوت حروف الشدة يف القوة بحسب ما تتصف به : قوة حروفها
 مجعت مع الشدة جهر وإطباق ؛ فذلك غاية !الطاء@: صفات، مثال ذلك

 . القوة
 فعىل قدر ما يف احلروف من الصفات القوية، كذلك قوته، :قال اإلمام مكي

وعىل قدر ما فيه من الصفات الضعيفة كذلك ضعفه، فافهم هذا لتعطي كل 
 . )١(اءتك حرف يف قراءتك حقه، من القوة، ولتتحفظ بيان الضعيف يف قر

 
 هل يشرتط انحباس النفس مع  حروف  الشدة ؟ 

 !   صحيح، سوى حرفان،  حاول أن تكتشفهام 
 .   كل شديد جمهور باستثناء ما ذكر ف! الكاف، والتاء @ ستجد أهنام 

 .  مع اهلمزة!  قطب جد@واحلروف التي ينحبس فيها الصوت والنفس هي 
وت والنفس كانت القلقلة هي املخرج إلظهار هذه ًفنظرا ملنع الص

 . ِاحلروف، وتبقى اهلمزة مل تتصف بصفة القلقلة لعلة سيأيت بياهنا بمشيئة اهللا
 

 كيف توازن بني تطبيق الشدة، واهلمس يف احلرفني ؟  !ا@ 
ثم ننطق  ، !  الشدة @  يكون ذلك من خالل تطبيق األقوى  وهي :اإلجابة

 .  ! اهلمس @األضعف وهي 
 ) ٢( الشدة يف آن، واهلمس يف زمان آخر، فاعرف ذلك اهـ:قال املرعيش

                                           
 ) .١١٨: (انظر الرعاية  )١(
 ) .١٤٧: (جهد املقل : انظر   )٢(
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  أحمر١٣٧

  هل يستلزم  انحباس النفس  بانحباس الصوت ؟  !ب@ 
 انحباس الصوت يستلزم انحباس النفس معه وجريه، وما :قال املرعيش

 معناه جيري ،!الكاف والتاء@ ذكر أنه قد جيري النفس وال جيري الصوت كـ
النفس الكثري، وال جيري الصوت القوي الذي حصل يف مبدأ احلرف، وليس 

 ) ١(املراد نفي الصوت بالكلية اهـ
 حتى ال !الشدة@ويالحظ عند األداء عدم إطالة زمن حبس الصوت 

 فيكون النطق بالشدة، ثم !ربك@ يرتتب عىل ذلك تشديد للحرف كام يف 
 .    ٍمهسها دون تراخ

 :   ابن اجلزريقال اإلمام
ـا ِوراع شــدة بكـاف وبتـَ َِ ٍَ َِ ً َّ ِ ـا     َ َكشـرككم وتتـوىف فتنتـَ ْ َ َِ ِ َِّ َ َ ْ ُْ َ 

 
 ما احلروف التي  يمكن استبداهلا  بسبب  ضياع الشدة ؟    !أ@

 كي تستطيع أن تكشف ذلك حاول أن جتري الصوت مع مجيع :اإلجابة
 حرف يكثر استبداهلا بحرف آخر، ما هي ؟أجد ثالثة حروف الشدة، ست

 . ! الشدة واجلهر@يمكن أن تتحول إىل شني بسبب ضياع : اجليم
 .  ! شدة اهلمزة وجهرها @يمكن أن تتحول إىل هاء، بسبب ضياع : اهلمزة
 . !  املخرج والشدة @يمكن أن تتحول إىل سني بسبب ضياع : التاء

  ؟ كيف  تتحول التاء إىل سني  !ب @ 
لصوت يف املخرج، ا املبالغة يف مهس التاء يساعد عىل جريان :اإلجابة

                                           
 ) .١٤٧: (جهد املقل : انظر   )١(
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  أحمر١٣٨

فيتحول اللسان تلقائيا من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، إىل قرب 
 . ! تسلون@إىل فويق الثنايا السفىل، فتكون هكذا : خمرج السني أي

ًوقد  يضيف سينا مع التاء، هكذا   . لك، فينبغي االنتباه لذ! يتسلون@ُ
  ماذا يعنى ضياع الشدة مع عدم استبدال احلرف  ؟   !ج@ 

 وجود حلن يف القراءة خيل بجامل القراءة ورونقها، وخمالف للتلقي :اإلجابة
عوجاج يف القراءة وربنا عز وجل الصحيح عىل املشايخ، ويعترب من صور اال

 : يقول
ٍقرآنا عربيا غري ذي عوج﴿ َ َِ ِ َ ْ ّ َ َْ ً ً ك، لتخرج القراءة فصيحة ، فينبغي جتنب ذل﴾ ُِ

 . من جربيل عليه السالمjغضة، كام تلقاها نبينا حممد 
 

عند تقويم أحد الدارسني الحظت أنه أضاع شدة اجليم، والكاف،  
والقاف، فامذا يستحق من عرشين درجة؟ عىل أن يكون للجيل درجتان، 

 . وللخفي درجة
 :  إلجابةا
لكل حرف ألنه ال يرتتب !  الكاف، والقاف@ جة، لضياع شدة  حيسم در 

 . عىل ضياع شدهتا استبداهلا بحرف آخر، فيصري درجتني
 حيسم درجتان، لضياع  شدة اجليم ألنه يرتتب عىل ضياع شدهتا 

 . )١(ست عرش درجة من عرشين :  استبداهلا بحرف آخر، فيكون املجموع

                                           
يشرتط لتحويل اجليم إىل شني مصاحبة جريان الصوت مع جريان النفس ، أما  إذا   )١(

 .ًهنا تكون جيام معطشة إ جير الصوت مع قليل من النفس ، فمل
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  أحمر١٣٩

 
 . ال االعتد:تعريفه لغة
 .   اعتدال الصوت عند النطق باحلرف:ًواصطالحا

ـ  ـ والنون الالم@ : ، وهي!ِلن عمر@:   مجعت يف قوهلم!مخسة@: حروفه
 . !  ـ والراء  ـ وامليم والعني

َقال ابن اجلزري َ ُ َ  : -رمحه اهللا   – ِ  ّ  َ
ْوبني رخو والشديد لن عمر        َ ُْ ْ َ َ َِ ِ ِ َّ ٍ ْ ِ َ..........                         ............. 

 ستالحظ أن هذه احلروف ! ال@ ، !اع@ ، ! ار@ : فإنك  لو قلت: التوضيح 
 .  !اط، اق @: ال ينحبس فيها الصوت بالكلية، كام يف حروف الشدة

 . ! اس@ وال جيري فيها الصوت بالكلية، كام يف السني يف 
طة بني جريان الصوت، وانحباسه، ولذلك تسمى  حروف ـــإذ هي متوس

 . ! ة بيني@
 : وبرهانه أنك :قال القسطالين

وت والنفس ــــا الصـــــ جرى معهماجلس وافرش،:  إذا نطقت بنحو
 .لرخاوهتا

ام ـــوت والنفس معهــــ انحبس الصاقعد وارضب،: وإذا نطقت بنحو
 . لشدهتام

 مل جير الصوت والنفس معهام جريانه مع أنعم واعمل،:  وإذا نطقت بنحو
 .)١(اسه مع الشدة  الرخوة، ومل ينحبس انحب

                                           
 .)٣٧: ص(: ء السنية يلانظر الآل   )١(
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  أحمر١٤٠

 
س معها ب  حاول أن تستخرج  من حروف التوسط  احلروف التي  ينح!أ@ 

 :النفس
ساكنة ستجد أن  احلروف   !ار@، !ام@، !اع@، !ان@، ! ال @:  عند نطقك 

اخلمسة ينحبس معها النفس، وهذا يعني أن إخراج النفس مع حروف 
 . ًيبا يف القراءةًالتوسط يعترب حلنا وع
 . !  كل حرف متوسط جمهور @ :و يمكن أن يقال

   ما  احلروف املتوسطة التي يكثر فيها اللحن بجريان النفس ؟!ب@ 
 . ﴾رْيِدَ، ﴿ ق﴾لْصَ﴿الف:  حال تطرفهام، نحو!الالم، والراء@أكثرها مع 

 !عا@  ،!غا@، !دا@حيث جريان الصوت والنفس   من  فرق بني ما يأيت!ج@ 
 . ًمجيع هذه احلروف ال جيري فيها نفسا، فهي جمهورة:  ث النفسمن حي

منها ما جيري فيه صوت،  ومنها ما ينحبس فيه :  من حيث جريان الصوت
 . الصوت، ومنها ما جيري فيه بعض الصوت

 هل تستطيع أن تكتشف ذلك ؟
 : ستالحظ أن

 @ال جيري فيها الصوت!الدال  . 
 @جيري فيها الصوت!والغني   . 
 @جيري فيها بعض الصوت  !والعني   . 

 
أغلب اللحون التي تطرأ بسبب ترك التوسط خفية تؤدي إىل اإلخالل 

 : بجامل احلرف وقوته، وعدم ظهوره، وإليك أمثلة عىل ذلك
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  أحمر١٤١

عدم بيان توسط العني يساعد عىل اقرتاهبا من اهلمزة  . 
صوهتا يساعد عىل اقرتاهبا من الطاء عدم بيان توسط الراء وحرص  . 
 يكون ف بسبب كتم الصوت فيهام !امليم والنون@ عدم بيان توسط

 .  كالسكت، واملعلوم أن السكت حمذور باستثناء  ما جاءت به الرواية
 : تنبيهات

ينبغي احلرص عىل بيان صفة التوسط ال سيام حال الوقف عليها   . 
الم والعني الساكنتني أو املشددتني، وعدم  ينبغي العناية بتوسط ال

 . املبالغة يف إظهارمها والذي قد يؤدي إىل التمطيط والرخاوة
َ﴿ احل: مثال الالم  . ﴾َونُلَمْعَالعني ﴿ي:  ، ومثال﴾ُدْمْ

 ينبغي العناية ببيان توسط الراء وعدم حرصها بكتم الصوت فيها 
 .  )١(احدة، دون مبالغة فتصبح وكأهنا شديدة، وذلك بطرق اللسان طرقة و

 : قال العالمة اخلاقاين
 فوزن حروف الذكر من أفضل الرب    زن احلرف ال خترجه عن حد وزنه 

 .  املشايخ املهرةييدأ ال يضبط كل ما ذكر إال بالتلقي عىل -  ٤
 

 . اللني:وهي لغة
 . ) ٢( خمرجهجريان الصوت عند النطق باحلرف لضعف االعتامد عىل :ًواصطالحا

                                           
 . يمكنك االستامع إىل رشيطي اللحن اجليل واخلفي ملعد الكتاب    )١(
هواء خيرج من الرئتني وهيتز معه الوتران الصوتيان ينتج عنه ذبذبة : والصوت  )٢(

 ).االحتكاكية(ى الرخاوة عند علامء األصوات بـ األوتار الصوتية ، وتسم
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  أحمر١٤٢

 والتوسط    ! الثامنية@مخسة عرش حرفا الباقية بعد حروف الشدة : حروفها
 .  إىل آخر احلروف!..……الثاء، واحلاء، واخلاء، والذال،  @ كـ !اخلمسة@

 . ) ١(ألن الرخاوة اللني، واللني ضد الشدة  : تسميتها
 : يف اجلدول التايل!غري املظللة@وحروف الرخاوة هي 

 

     

     

     

     

     

 
@!@

! 
@!@! 

@!@

! 
 

 إلخ  ستجد أن .... ..    !  اش@ ، !اخ@، !  اث@:  فإنك لو قلت: التوضيح 
 . !  اق، اد@: هذه احلروف جيري فيها الصوت، فليست مثل قولك

 . صوت يف مجيعهااستمر يف نطق مجيع حروف الرخاوة لتالحظ جريان ال
 اعلم أن النفس الذي هو اهلواء اخلارج من داخل :- رمحه اهللا –رعيش قال امل

 . )٢( أ هـ  .ًاإلنسان إن كان مسموعا فهو صوت، وإال فال

                                           
 ) .١١٨: (الرعاية  )١(
عند اندفاع النفس من الرئتني يمر باحلنجرة ، فيحدث تلك االهتزازات التي بعد    )٢(

صدورها من الفم واألنف ، تنتقل خالل اهلواء اخلارجي عىل شكل موجات حتى 
 .تصل إىل األذن 
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  أحمر١٤٣

 
 . ! أص@  ،  !أر@   ،    !أج@: مالحظة ذلك من خالل قولك  يمكن

 
ال جيري فيها الصوت مطلقا: اجليم ً . 
ًيكون جريان الصوت فيها ضئيال:  والراء  . 
جيري فيها الصوت أكثر من الراء:  والصاد . 

 .! ال@، !اس@ ،  !أت@: ًويمكنك أن تالحظ ذلك أيضا عند  نطقك
 :ويوضح لنا املرعيش  ظاهرة قياس الصوت اللغوي بقوله

 : روف عىل أربعة مراتبوباجلملة إن احل
ال يمتد أصال وهي احلروف الشديدة! قصري الصوت@ : آين ً . 
يمتد قدر ألف وهي حروف املد: وزماين  . 
وهي الضاد،وحروف التفيش: وزماين يقرب من  قدر ألف   . 
وهي بواقي احلروف: وزماين يقرب من  اآلين  . 

 
أن تستخرج  احلروف التي جيري فيها الصوت والنفساول  ح: 

 :  ستجد أن هناك ثامنية من عرشة أحرف هي
 . !الصاد، والفاء، واهلاء  و، الثاء، واحلاء، واخلاء، والسني والشني @

 .   ! كل مهموس رخو عدا الكاف والتاء شديدتان @:  ولذلك يمكن أن يقال
 ؟لنفس ما احلروف التي  جيري فيها الصوت دون ا  

 . ! الذال، والزاي، والضاد، والظاء، والغني ، الواو، والياء @:  سبعة
  أي احلروف جيري معها  الصوت بسهولة  املهموسة أم املجهورة ؟ 
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  أحمر١٤٤

 .احلروف الرخوة املهموسة أكثر سهولة يف إخراج الصوت* 
  هل تعرف سبب ذلك ؟ 

 . ةألن اهلمس يساعد عىل جريان الصوت مع احلروف الرخو: ج
 : يمكن أن تالحظ ذلك من خالل التفريق بني نطق كل حرفني مما يأيت

ِءَامَّ، كام يف ﴿الس! اس@ : السني يف  قولك﴾ . 
 . ﴾ِونُتْيَّ،  كام يف ﴿الز! از@ :والزاي يف قولك

ستجد أن السني أكثر سهولة من الزاي ألن السني مهموسة والزاي 
 .  جمهورة

  واجلهر فيه قوة اعتامد عىل املخرجواهلمس فيه ضعف اعتامد عىل املخرج،
وكام يف اخلاء ﴿خي ْ ، ولذلك وجب ﴾ونُبَلْغَ والغني يف ﴿ي﴾ونُمِصَتَ

 . احلرص عىل بيان احلروف الرخوة املجهورة
ًويوضح لنا املرعيش كيف يكون احلرف شديدا مهموسا أو جمهورا بقوله ً ً : 

هموس، وإن إذا جرى بعد احتباس الصوت نفس كثري فاحلرف شديد م*  
 .مل جير فاحلرف شديد جمهور

ًوإذا كان صوت احلرف جاريا كله مع نفس قليل فاحلرف رخو جمهور، * 
 . )١(وإن كان جاريا كله مع نفس كثري فاحلرف رخو مهموس اهـ 

 
مجيع حروف الرخاوة ال تستبدل بحرف آخر سوى أربعة أحرف يمكن 

 !!!. رف آخر،  حاول أن تكتشفهام استبداهلا بح
مع ضياع اهلمس﴾ الشني يمكن أن تتحول إىل جيم كام يف ﴿الرشد  . 

                                           
 ) .٧٠: (من جهد املقل   )١(
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  أحمر١٤٥

 . ًفلوال مهس ورخاوة الشني لصارت جيام
مع ضياع اجلهر﴾ اهلاء يمكن أن تتحول إىل مهزة كام يف ﴿ السامء  . 

 . فلوال مهس ورخاوة اهلاء لصارت مهزة
مع ضياع املخرج﴾ف كام يف ﴿يغلبون الغني يمكن أن تتحول إىل قا  . 

 . ًلوال رخاوة الغني وخمرجها  لصارت قافاو
ج  مع املخر﴾اء كام يف ﴿الضالنيـــاد يمكن أن تتحول إىل طـــ الض

 . وال رخاوة الضاد وخمرجها  لصارت طاء 
 يكون اللحن حينئذ خفي !ً أربعة عرش حرفا@ما سوى هذه احلروف وهي 

 . رونقها، ويعترب من صور اعوجاج القراءة خيل بجامل القراءة و
 

عند إجراء االختبار ألحد الدارسني وجدت أنه قد أضاع شدة الكاف،  
وتوسط الالم، ورخاوة الشني، فامذا يستحق من عرشين درجة ؟ عىل أن يكون 

 . للحن اجليل درجتان، وللخفي درجة
   :اإلجابة

درجة ألنه ال يرتتب عىل ضياع شدهتا استبداهلا !الكاف@  حيسم لـ 
 . بحرف آخر

درجة ألنه ال يرتتب عىل ضياع توسطها استبداهلا ! الملا@ حيسم لـ 
 . بحرف آخر

فيحسم درجتان، ألنه يرتتب عىل ضياع الرخاوة ! الشني@  وبالنسبة لـ ،
 . حباس جريان النفساستبداهلام بحرف اجليم،  برشط أن يصاحب ذلك ان

 .  ستة عرش درجة من عرشين:  فيكون املجموع
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  أحمر١٤٦

 

@! 

 
 . !... ... .. ... ... @ : مجعت يف قوهلم.... ... ... ..   عدد حروف الشدة :١س
 . مهموستان.. . .... ... . ، .. .. ... ... .  كل حرف شديد جمهور يستثنى:٢س
  ... ... ... ... .. ...  ينبغي بيان الشدة يف حرف اجليم وإال مزجت بـ:٣س
  ... ... .. ... ..  ينبغي العناية بقوة تصويت حروف الشدة بسبب :٤س

 
 . عىل املخرجباحلرف لقوة االعتامد النطقالشدة انحباس النفس عند : ١س
 .. ... ... ... . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. . 
 .  إن كان مع الشدة جهر فذلك غاية القوة كالطاء:  ٢س
  . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 . أغلب اللحون التي تطرأ بسبب ضياع التوسط والرخاوة خفية: ٣س
 . .. ... ... ... ... . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... .. 

 
 .   اجلهر- اذكر ثالثة أحرف يمكن استبداهلا بسبب ضياع اهلمس :١س 
  . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
  عالم يدل قول اإلمام ابن اجلزري؟:٢س

َور ـاَ ِاع شــدة بكـاف وبتـَ َِ ٍ َِ ً َّ ـاـــِشـ  ِ َرككم وتتـوىف فتنتـَ ْ َ َِ َِّ َ َ ْ ُْ 
  . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
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  أحمر١٤٧

@! 

@!@! 
 

 @!  @! 

 الشدة ١ ريفها لغة االعتدالتع 

 التوسط ٢ اللني: تعريفها لغة 

 الرخاوة ٣ القوة: تعريفها لغة 

   عددها ثامنية 

   عددها مخسة 

   عددها ثامنية عرش 

 
 .  حرفني يكثر التمطيط عند النطق بسبب ضياع التوسط:١س
  ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... 
 .  حرف يقرتب من حرف الطاء بسبب ضياع الرخاوة:٢س
  . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .  حرف يقرتب من حرف اهلاء بسبب ضياع الشدة:٣س
 ... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... . ... ... .. ... ... . 
 .  حرف متطرف يكثر حذفه بسبب ضياع الرخاوة:٤س
  . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .   حرفني يكثر السكت عليهام بسبب ضياع التوسط:٥س
  . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
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  أحمر١٤٨

 
@! 

 
 .  العلو واالرتفاع:لغة

 .   ارتفاع جزء كبري من اللسان إىل احلنك األعىل عند النطق:ًواصطالحا
 .   !خص ضغط قظ@:  سبعة مجعت يف قوهلم :حروفه

ِّقال ابن اجلزري  َُ َ َ  : - رمحه اهللا –َ
ُوسبع ............................ ْ ْ علوخص ضغط قظ  حرصََ َ َ َّ ُْ ِ ٍ ْ َ ُ ٍ ْ 

سميت باالستعالء  ألن الصوت  يعلو عند النطق هبا إىل احلنك ؛ : تسميتها
 . )١(ًفينطبق الصوت مستعليا بالريح مع طائفة من اللسان 

 .  الطاء ثم الضاد ثم الصاد، ثم الظاء لإلطباق :هااأقو: قوة احلروف
 .  عند القاف، ثم الغني ثم اخلاء:وأقلها
 

املعترب يف االستعالء هو أقىص اللسان سواء استعيل معه بقية : قال املرعيش
 ال يستعىل !اجليم والشني والياء@ اللسان أم ال، وحروف وسط اللسان وهي 

اللسان ووسطه،  هبا إال ما بني أقىص هبا إال وسط اللسان، والكاف ال يستعىل
ُّفلذلك ال تعد هذه احلروف األربعة من حروف االستعالء، وإن وجد فيها 
استعالء اللسان، ألن استعالءه يف احلروف األربعة ليس كاستعالئه يف حروف 

 . ) ٢(االستعالء السبعة 
                                           

 ) .١٢٣: (الرعاية  )١(
 .)١٥٢: ص (جهد املقل : انظر   )٢(
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  أحمر١٤٩

 
فني ال ستجد أن مجيع احلروف يمكن أن تستبدل بحرف آخر سوى حر

 !!!. يستبدالن بحرف آخر، حاول أن تكتشف ذلك 
 

 @مرة مفخمة، ومرة مرققة، ثم انظر الفرق!خا@ :  جرب وقل:!اخلاء ! 
 . ًستجد عند ترقيقها حلنا أهنا مل تتحول إىل يشء لكنه حلن وخطأ

 @لفرق  مرة مفخمة،  ومرة مرققة، ثم انظر ا!صا@:   جرب وقل:!الصاد 
 . ! سني@ًستجد عند ترقيقها حلنا أهنا حتولت إىل  

دال@ً ستجد عند ترقيقها حلنا أهنا حتولت إىل  :!الضاد@ و ! . 
 مل تتحول إىل حرف آخر: !الغني@و  . 
حتولت إىل تاء:!الطاء@ و . كاف@ إىل  :!القاف@ و  !.  
  ذال@إىل  : !الظاء@و! . 
 :  ذلك يمكن أن يقاللو

 

 ١٣:ساءالن

 ٤:حممد

 ٥٣:الشورى

 ٤٨:النحل

 ٥:املنافقون

ِ يطع﴿ ِ ُ﴾ 

َّ يضل﴿ ِ ُ﴾ 

ُتصري ﴿ ِ َ﴾ 

ُظالله﴿ ُ ِ﴾ 

َقيل﴿ ِ﴾ 

 نحو 

 نحو 

 نحو 

 نحو  

 نحو

 تاء

 داال

 ًسينا

 ًذاال

 ًكافا

 لصارت

 لصارت

 لصارت

 لصارت

 لصارت

 الطاء

 ) ١(الضاد

 الصاد 

 الظاء

 )٢(القاف

  لوال استعالء

 لوال استعالء

 لوال استعالء

 وال استعالءل

 لوال استعالء

                                           
 .لوال استعالء الضاد وخمرجها لصارت داال ، الختالف املخرجني : وبدقة أكثر  )١(
 .ًلوال استعالء القاف وخمرجها لصارت كافا ، الختالف املخرجني : وبدقة أكثر  )٢(
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  أحمر١٥٠

هل عرفت اآلن احلرفني  اللذين ال يستبدالن بحرف آخر بسب ضياع 
ً، ولذلك يعد اللحن فيهام حلنا خفيا! الغني، واخلاء @االستعالء مها  ً . 

 
 هل  مجيع حروف االستعالء  ينحبس فيها النفس ؟

 . جيري فيهام النفس، سوى اخلاء والصاد، صحيح : اإلجابة
 . !كل مستعل جمهور سوى اخلاء والصاد مهموستان@فـ 

 
 هل  مجيع حروف االستعالء  جيري فيها الصوت ؟

 .  ينحبس فيهام الصوت!القاف والطاء@ ، سوى صحيح : اإلجابة
 . ! كل مستعل رخو سوى القاف والطاء شديدتان @فـ 

 
عند إجراء االختبار ألحد الدارسني وجدت أنه قد أضاع استعالء ثالثة 

 ، فامذا يستحق من عرشين درجة ؟! الطاء، والصاد، والغني  @أحرف هي 
 :  اإلجابة

 حيسم للطاء درجتان، وللصاد كذلك، ألن ضياع االستعالء هلذين 
 . احلرفني يرتتب عليه استبداهلام بحرف آخر

سم للغني درجة، ألنه ال يرتتب عىل ضياع استعالئها استبداهلا  وحي
 .  خسمة عرش درجة من عرشين: بحرف آخر، فيكون املجموع

 
 .  االنخفاض:ومعناه لغة
 .  انخفاض اللسان إىل قاع الفم عند النطق باحلرف: ًواصطالحا
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  أحمر١٥١

 . ً أربعة وعرشون حرفا الباقية بعد حروف االستعالء:حروفه
 ! األلف والالم والراء @ ًهذه احلروف حكمها الرتقيق قوال واحدا إالو

 . فسيأيت الكالم عنها بمشيئة اهللا
 : املوجودة يف اجلدول التايل!غري املظللة@وحروف االستفال هي احلروف 

 

     

     

     

     

     

 @!@

@! 
@! 

@!@

@! 
 

ً مثال مفتوحة !التاء@، أو ! الباء@ ، أو !اهلمزة@فإنك لو قرأت : التوضيح 
 ستالحظ أن هذه احلروف ينخفض !اَ ت@ ، و!َبا@، و!اَ ء@ :  فقلت:  بعدها مد

، ! صا@، أو ! ظا@ ً مثال، أو !طا@ فيها اللسان إىل  قاع الفم، فليست مثل قولك 
 !ستجد الفرق 

 @! 
 : حروف االستفال األربعة والعرشون

مرة مرققة، ومرة مفخمة، ثم انظر الفرق!ءا@:  جرب وقل: اهلمزة  . 
   .ًستجد عند تفخيمها حلنا أهنا مل تتحول إىل يشء لكنه حلن وعيب يف القراءة

  @الفرق مرة مرققة، ومرة مفخمة ، ثم انظر !با@:  جرب وقل:!الباء. 
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  أحمر١٥٢

 .ًستجد عند تفخيمها حلنا أهنا مل تتحول إىل حرف آخر

 @مرة مرققة، ومرة مفخمة ثم انظر الفرق!تا@: جرب وقل :!التاء  . 

 .!طا @ًستجد عند تفخيمها حلنا أهنا حتولت إىل  

 @مرة مرققة، ومرة مفخمة، ثم انظر الفرق!ثا@:  جرب وقل:!الثاء  . 

 .هنا مل تتحول إىل حرف آخرًستجد عند تفخيمها حلنا أ

استمر يف قراءة حروف االستفال، هبذه الكيفية، ثم استخرج احلروف التي  
 يمكن أن تستبدل بحرف آخر بسبب ضياع االستفال ؟ 

   !اَك@ -٤   !اَ ت@ -٣   !اَ د@ -٢   !َسا@ -١ :ة أحرفــــــستجد أهنا مخس
 .!اَ ذ@ -٥

  ! قا@ -٤     ! طا@ -٣  ! ضا@ -٢   !َصا@ -١: ب إىلـــتتحول عىل الرتتي
  .!ظا@  -٥

 :  وإليك نامذج تطبيقية من القرآن الكريم عىل ذلك
 

 ٧١:األحزاب

 ١٩:األحزاب

 ١:النور

 ٤٩:الدخان

 ٢:التغابن

ِ﴿ترجي ْ ُ﴾ 

ُ﴿تدور ُ َ﴾ 

ٌ﴿سورة َ ُ﴾ 

ْ﴿ذق ُ﴾ 

ْ﴿خلقكم ُ َ َ َ﴾ 

نحو 
نحو 
نحو 

 نحو  

 نحو

 طاء

 ًضادا

 ًصادا

 ًظاء

 ًقافا

 لصارت

 لصارت

 صارتل

 لصارت

 لصارت

 التاء

 الدال

 السني

 الذال

 الكاف

 لوال استفال

 لوال استفال

 لوال استفال

 لوال استفال

 لوال استفال

@! 
ال توصف األلف اجلوفية بالتفخيم أو الرتقيق، ألنه :   بقولهأجاب املرعيش
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  أحمر١٥٣

ًأصال حتى يوصف بالتفخيم أو الرتقيق، وإنام حرف ليس فيه عمل عضو 
 .)١(خيرج من اجلوف من غري انضغاط صوته يف موضع 

 
 :  عند إجراء االختبار ألحد الدارسني وجدت أنه قد أضاع استفال

  فامذا يستحق من عرشين ؟! امليم، والسني، والعني، والتاء، والواو @
 :  اإلجابة

 بدل بحرف آخرت ألهنا مل تس!امليم@ حيسم درجة، لضياع  استفال . 
 ألهنا بذلك تتحول إىل صاد!السني@ حيسم درجتان، لضياع  استفال  . 
 بدل بحرف آخرت ألهنا مل تس! العني@ حيسم درجة، لضياع  استفال . 
 ألهنا بذلك تتحول إىل طاء!التاء@ حيسم درجتان، لضياع  استفال  . 
بدل بحرف آخرت ألهنا مل تس!الواو@سم درجة، لضياع  استفال  حي . 

 . ثالثة عرش درجة من عرشين:  فيكون املجموع
 

 



                                           
  .)١٥٤(: جهد املقل : انظر   )١(
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@! 
 

 
 .... ... ... .. .. .. :  ً، واصطالحا. ... .. .... ... . االستعالء لغة:١س
 . !.. ... ... ... .@ : مجعت يف قوهلم.. ... ... .. .  عدد حروف االستعالء:٢س
 .. ... ... ... . .... ... ... .. ..  أقوى حروف االستعالء الطاء ثم :٣س

 
 .  يشرتط يف االستعالء التصاق اللسان يف أعىل احلنك:١س
 .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. . 
 .  يشرتط يف االستفال انخفاض اللسان إىل قاع الفم:٢س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
  .. ... ... ... ... ... .... ... ... .. ... ... ..  لوال استعالء الصاد لصارت:٣س
 . ... .. ... ... ... ... .... ... ... .. ... ... ...  استفال التاء لصارت  لوال:٤س

 
  ما ضابط معرفة اللحن اجليل عند ترك االستعالء؟:١س
إذا ترتب عىل ضياع الصفة استبدال حرف بحرف  . 
 االستفال؟ ما ضابط معرفة اللحن اخلفي عند ترك االستعالء أو :٢س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 

 ما أثر ضياع صفة االستعالء دون استبدال حرف بآخر؟: ٣س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
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@! 

 
 .  أحرف استبدلت بحرف آخر بسبب ضياع االستعالء ثالثة:١س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .  ثالثة أحرف استبدلت بحرف آخر بسبب ضياع االستفال:٢س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .  عىل ضياع االستعالء فيهام حلن خفي حرفني ترتب:٣س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .  حرفني ترتب عىل ضياع االستفال فيهام حلن خفي:٤س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .  ان عند النطق به حرف مستعل ال يلتصق اللس:٥س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .   حرف ذهب استعالؤه ومل يرتتب عىل ذلك استبداله بحرف آخر:٦س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .   ذلك استبداله بحرف آخر حرف ضاع استفاله ومل يرتتب عىل:٧س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .  استبدال حرف مستفل بآخر بسبب تفخيم حرف جماور:٨س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
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@! 

 
 .اإللصاق :لغة

 إطباق اللسان عىل احلنك األعىل عند النطق بحروفه بحيث :ًواصطالحا
 . ينحرص الصوت بينهام

 هو استعالء أقىص اللسان ووسطه إىل جهة احلنك األعىل، :قال املرعيش
 . )١(وانطباق احلنك األعىل عىل وسط اللسان بحيث ينحرص الصوت بينهام 

 . ! الصاد، والضاد، والطاء، والظاء @ة هي أربع :حروفه
ِّقال ابن اجلزري  َُ َ َ  : - رمحه اهللا –َ

ْوصاد ضاد طاء ظاء مطبقـه َ ٌ ُ َ ََ ْ َ َُ ٌ ُ َ ........................ 
 ستالحظ أن هذه !   ظا - طا - ضا -َصا @ : فإنك لو قلت: التوضيح 

 . احلروف يلتصق فيها جزء كبري من اللسان إىل احلنك األعىل
اء، ألن ــــا الطــفأقواه ًتتفاوت هذه احلروف قوة وضعفا،:  قوة احلروف

اد الستطالتها، ثم الصاد، للصفري، ثم الظاء ــــ قوية، ثم الضصفاتهكل 
 . )٢(لرخاوهتا 

                                           
 األصوات أن اإلطباق ال يتحقق إال إذا تصعد اللسان باجتاه احلنك يف  يؤكد علامء )١(

ًنقطتني ،واجلزء املحصور بينهام يأخذ شكال مقعرا ،   .)٧١: جهد املقل (: انظرً
) الظاء(طباق وأمكنها جلهرها وشدهتا ، وأقواها يف اإل) الطاء( فـ :قال اإلمام مكي   )٢(

رافها إىل طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أضعفها يف اإلطباق لرخاوهتا ، وانح
 ) .١٢٣: (انظر الرعايةمتوسطان يف اإلطباق ، ) الصاد والضاد (و
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 @! 
 : السبب اختالف املخرجني :اإلجابة

وعدم ، ًج الظاء من طرف اللسان خارج الفم قليال قلل من إطباقهاألن خرو 
 . خروج اللسان مع الصاد زاد من إطباقها

وأما عن الصفات فهم يشرتكون يف كل الصفات، وتتميز الصاد بالصفري، 
 .  وهي صفة قوة، والظاء تتميز باجلهر، وهي صفة قوة

@ ! 

 . )١( ذلك ليس إال يف الطاءليس املراد االنطباق االنحصار بالكلية ألن

@ !@ ! 

 ! الغني، والقاف واخلاء @كل مطبق مستعل، وليس كل مستعل مطبق مثل 
مستعلية لكنها غري مطبقة، وتتميز حروف اإلطباق بزيادة يف التفخيم بسبب 

 . اق معظم اللسان باحلنك األعىلزيادة إلص
 :  قال اإلمام ابن اجلزري

 اــاالطباق أقوى نحو قال والعص     واخصصا  وحرف االستعالء فخم
@!@! 

 . ! كل مطبق جمهور سوى الصاد مهموسة@ 

@ !@! 

 . !اء شديدة كل مطبق رخو سوى الط@
                                           

 .)٦٧:ص(جهد املقل : انظر )الطامة ،الظاملني(الحظ ذلك من خالل نطق  كلمة   )١(
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@! 
 .  االفرتاق:معناه لغة

 .  افرتاق اللسان عن احلنك األعىل عند النطق باحلرف:ًواصطالحا
ًعرشون حرفا الباقية من حروف اهلجاء بعد حروف و سبعة :حروفه
 املوجودة يف اجلدول !غري املظللة@وحروف االنفتاح هي احلروف ، اإلطباق
 : التايل

 

     

     

     

     

     

 @!@

@! 
@!

 
@!@

@! 
 

 ستالحظ أن هذه احلروف !اَ ت@، و! َبا@، و!اَ ء@فإنك لو قلت : التوضيح 
 . !طا، صا@ال يلتصق معها اللسان باحلنك األعىل، فليست مثل قولك 

 
ال يشرتط، فهناك ثالثة أحرف ال ينخفض فيهام اللسان إىل قاع الفم، حاول 

 . !القاف، والغني، واخلاء@أن تكتشفها ؟  ستالحظ أهنا 
ًويكون االنفتاح معها جزئيا ألن االنفتاح صاحب ارتفاع أقىص اللسان 

أقىص اللسان ًويكون كليا مع باقي احلروف ألنه صاحب االنفتاح انخفاض 
  . إىل قاع الفم
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القاف  : مرتبة حسب قوهتا، فأقواها:  احلروف املنفتحة املستعلية ثالثة

 .   لشدهتا، ثم الغني  جلهرها، ثم اخلاء  هلمسها
انطباق   يصاحبه التصاق، أو  وملا كان استعالء اللسان مع هذه احلروف ال

تفخيمها من املستعلية املطبقة التي ينطبق اللسان معها َّباحلنك األعىل، قل 
 . باحلنك
 

 ألن التفخيم عالقته بارتفاع أقىص اللسان، وهو ما ال يتوفر يف أي صفة
 . أخرى، واإلطباق يساهم يف ارتفاع اللسان بصورة أعىل

@! 
تتأثر من حيث التفخيم يف حالة الكرس أكثر من املطبقة، فالكرسة تظهر قلة 

، ويسمى ذلك بالتفخيم ﴾ و﴿غيض﴾واضحة للتفخيم معها، كام يف ﴿قيل
 :  النسبي، وذلك لسببني

 :   ا قوتني إىل أسفل أن احلروف املنفتحة املستعلية جتذهب:األول
دة إىل أعىل هي ـــــرة، وجتذهبا قوة واحـــــنفتاح، وقوة الكسقوة اال
 . االستعالء
 أن احلروف املطبقة املستعلية يقل تأثرها حيث جتذهبا إىل أسفل قوة :الثاين
 . !  االستعالء، واإلطباق@ هي الكرسة، وجتذهبا قوتان إىل أعىل :  واحدة

 . )١(، ليظهر لك الفرق ﴾ ، ظلويمكنك أن تفرق بني ﴿ غل

                                           
  .)٨٧: ص (تيسري الرمحن يف جتويد القرآن : انظر   )١(
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التاء، والدال، @ يرتتب عىل ضياع االنفتاح استبداهلا بحرف آخر كام يف  قد

 .  ، ومن أمثلة ذلك!والذال، والسني، والكاف 
 

 ٧١:األحزاب
 ١٩:األحزاب
 ١:النور

 ٤٩:الدخان

ِ﴿ترجي ْ ُ﴾  
ُتدور﴿ ُ َ﴾ 

 ﴾َ﴿سورة
ْ﴿ذق ُ﴾ 

نحو
نحو
نحو

 نحو 

 اءط
 ًضادا
 ًصادا
 ًظاء

 لصارت
 لصارت
 لصارت
 لصارت

 التاء
 الدال
 السني
 الذال

  لوال انفتاح
  لوال انفتاح
  لوال انفتاح
  لوال انفتاح

 :قال اإلمام ابن اجلزري
َوخلص انفـتاح حمذورا عسى             ًَ َ َُ ْ َ َ َِ ْ ِ َخوف اشتباهه بمحظورا عىص         ِّ َ ْ َ ًْ َُ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ 

 . رتتب عىل ضياع االنفتاح استبداهلا بحرف آخروباقي احلروف ال ي
 

 

   

ارتفاع أقىص اللسان إىل 
 سقف احلنك

إلصاق أقىص اللسان بسقف 
 احلنك 

١ 

ال يلزم إلصاق اللسان 
 باحلنك األعىل

يلزم إلصاق اللسان باحلنك 
 األعىل

٢ 

ليس كل حروف االستعالء 
 بقةمط

حروف اإلطباق كلها 
 مستعلية

٣ 

ًأقل تفخيام إن كانت 
 مستعلية غري مطبقة

 ٤ تتميز بزيادة يف التفخيم
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@! 

 
 . .... ... ... .. ... ... .. :  ً، واصطالحا .. ... .. .... ... ...   اإلطباق لغة:١س
   :مجعها اإلمام ابن اجلزري يف قوله.. .  .... ...  عدد حروف اإلطباق:٢س

 .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... 
، .. ... .. ..ً تتفاوت حروف اإلطباق قوة وضعفا فأقواها الطاء، ألن :٣س

 . .. ... ... ... . ، ثم الظاء لـ  .. .. ... ... ...   ، ثم الصاد، لـ .. ... ... ... ثم الضاد لـ
 ………. ……………………  كل حرف شديد منفتح، يستثنى من ذلك:٤س

 
 .  يشرتط يف االستعالء التصاق اللسان يف أعىل احلنك:١س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 . ًستعل مطبقا كل مطبق مستعل وليس كل م:٢س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 

 .  كل منفتح مستفل وليس كل مستفل منفتح:٣س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .  أي إخالل بصفة اإلطباق يؤدي إىل حتويلها إىل حرف آخر:٤س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
  لوال انفتاح السني لصارت،:٥س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
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@! 

 
 . لت بحرف آخر بسبب ضياع اإلطباق ثالثة أحرف استبد:١س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .  ثالثة أحرف استبدلت بحرف آخر بسبب ضياع االنفتاح:٢س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 . ر بسبب ضياع االنفتاح حرف مل يستبدل بحرف آخ:٣س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .  كلمة ضاع انفتاح أحد حروفها والتبست بكلمة أخرى:٤س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 . ًاما يف أعىل احلنك حرف ال ينحرص اللسان بااللتصاق مت:٥س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 

 
 : االستعالء واإلطباق:١س
ستعالء اال  : .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... .. ... 
اإلطباق : ... .. ... . .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... . ... 
 :االستفال واالنفتاح: ٢س
االستفال  : .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... .. ... . 
االنفتاح   : . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... . ... ... ... ... 
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@! 

 

 .الطرف: وقيل حدة اللسان وبالغته وطالقته، :معناه لغة

 خفة احلرف ورسعة النطق به خلروجه من ذلق اللسان أي :ًواصطالحا
 . ًطرفه أو من طرف إحدى الشفتني أو منهام معا

  .!فر من لب@ : مجعت يف قوهلم!ستة@: حروفه

َقال ابن اجلزري َ ُ َ   :- رمحه اهللا –    ِّ َ

ِّوفرمن لب       ...................... .. ْ َُّ ِ ْ احلروف املذلقةَِّ َ َ ْ ُ ُُ ُ 

 . )١(ُهرب اجلاهل من ذي لب : بضم الالم العقل، أي :ُّواللب

 : تسميتها مذلقة

  ! طرفه@ :  سميت مذلقة أي متطرفة، خلروج بعضها من ذلق اللسان، أي
الباء والفاء @ وبعضها من ذلق الشفة وهي !الراء والنون والالم@:  وهي
 . !وامليم

ً املالحظ بالنسبة لصفة اإلذالق ال أثر هلا ملموسا عىل األداء،  :تنبيه
التطبيقي، اللهم إال احلرص عىل إخراج حروف اإلذالق بيرس ودون كلفة، 

 . ) ٢(ولذلك مل يذكرها كثري من املحققني منهم اإلمام الشاطبي

 

                                           
 .)٧٨: ص(: فيدهناية القول امل: انظر )١(
 . )٩٧ص(: ، وأحكام قراءة القرآن الكريم )٢٢٠: ص(النجوم الطوالع : انظر )٢(
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 . املنع:معناه لغة
 منع انفراد أصول هذه احلروف، يف كلمة تزيد عن ثالثة :اًواصطالح

 . أحرف
 . )١(ً عدم رسعة النطق باحلرف لثقله وخروجه بعيدا عن ذلق اللسان:وقيل

فكلامت اللغة العربية ذوات أربعة أحرف أو مخسة، ال تعترب عربية إال إذا 
 اسم أعجمي !عسجد@:  وجد حرف عىل األقل من احلروف املذلقة، مثال

 والسبب يف ذلك أن العرب يميلون إىل !سحاقإ@ لذهب، ومثال اسم ل
 . األسهل يف النطق

 . أما الكلمة الثالثية ذات احلروف املصمتة فهي عربية
 ومن األعاجيب التي ال يسمع بمثلها أن :قال الشيخ حممد بن قاسم البقري

روف مخسة ال بد أن يكون فيها حرف من احل كل كلمة مبناها أربعة أحرف، أو
ان، وأجيب عنها بأهنا ليست زراسم للخي:  عصطوس..  املذلقة  فذكر منها

 ) ٢(عربية يف األصل إنام استعملت يف لغة العرب اهـ 
 . ًمخسة وعرشون حرفا الباقية بعد حروف اإلذالق: حروفه

 
                                           

 ويالحظ أن هذا التعريف ال ينطبق عىل الواو التي :ة بسقال الشيخ حممود عيل  )١(
خترج من الشفتني ، ومع ذلك فإهنا توصف باإلصامت ، إال أن حتمل هذه الواو عىل 

َّ يعلل إصامهتا بخروجها من الشفتني ، مع انفتاح ، أو انضامم مثيلها اجلوفية ، أو ُ
دون غريها من احلروف الشفوية ، ويف ذلك بعض الثقل ، الذي من أجله وصفت 

 .)٦١/ ص(: العميد :انظر باإلصامت 
  .)٢٧: ص(غنية الطالبني ، ومنية الراغبني : انظر  )٢(
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 سميت مصمتة لثقل النطق هبا ؛ بسبب خروجها من غري طرف :تسميتها
 . اللسان والشفتني

 :  تنبيه

ًالحظ بالنسبة لصفة اإلصامت أنه ال أثر هلا ملموسا عىل األداء،  امل
 . ) ١(التطبيقي، ولذلك مل يذكرها كثري من املحققني منهم اإلمام الشاطبي

 .  كل حرف شديد مصمت يستثنى من ذلك الباء فهي مذلقة:فائدة
 

 

 

 

                                           
 . )٩٧:ص(راءة القرآن الكريم ، ، وأحكام ق)٢٢٠:ص(النجوم الطوالع : انظر  )١(
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  أحمر١٦٦

 

 
 

 
 .. .... ... ... .. ... ... . :  ً، واصطالحا  .. ... .. .... ... ...  اإلذالق لغة:١س
 ... .. .... ... ... .. ... ... :  ً واصطالحا،  ... ... .... ...  اإلصامت لغة:٢س
 . ! .. ... ... ... ..@مجعت يف قوهلم  .... ... .. ..   عدد حروف اإلذالق:٣س

 
 . سميت حروف اإلذالق بذلك خلروجها  من ذلق اللسان :١س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 .كل حرف شديد مصمت :٢س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 

 
 . ! اإلصامت–اإلذالق @ ما األثر امللموس عىل األداء مع :١س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
  ملاذا مل يذكر اإلمام الشاطبي صفة اإلذالق؟:٢س
 .. ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .... .. . 
  مل سميت صفة اإلصامت هبذا االسم؟:٣س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
  كلمة أعجمية؟!عسجد@  ملاذا اعتربت كلمة :٤س
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
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  أحمر١٦٧

 

 
 

 :ما ليس لها ضد من  الصفات الذاتية 

 : تسع صفات

     
    

 
 

 .  صوت يشبه صوت الطائر:معناه لغة
وطرف اللسان عند النطق بأحد خيرج من بني الثنايا صوت زائد  :ًاصطالحا

 .حروفه
 . !الصاد والزاي والسني@هي  :  ثالثة: حروفه

ِّقال ابن اجلزري  َُ َ َ  : - رمحه اهللا –َ
َصفريها  َُ ُصـاد وزاي سني   ِ ِ َ َ ٌ َ   .......................... 

 . الطائر خلروج صوت عند النطق هبا يشبه صفري: تسميتها
والسني   صاد تشبه صوت األوز ، و الزاي تشبه صوت النحل، ال:شبهها

 . تشبه صوت اجلراد
صفري السني أبني من صفري الصاد لإلطباق الذي يف الصاد، :  قوة الصفري

ألن اإلطباق حيرص الريح، والصفري هو الصوت اخلارج مع الريح، والظاهر 
 . )١(أن صفريمها أبني من الزاي ألهنا جمهورة ومها مهموستان 

                                           
 .)١٠٠(: الرعاية  )١(
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  أحمر١٦٨

أقواها الصاد ملا فيها من استعالء وإطباق وصفري، يليها :  قوة احلروف
 . الزاي ملا فيها من جهر، ثم السني أضعفهم الجتامع صفات الضعف فيها

:  ، ثم الساكن، نحو﴾ ﴿الصادقون:أقواه مع املشدد نحو:  درجات الصفري
 . ﴾﴿ وملن صرب : ، ثم املتحرك، نحو﴾﴿اصرب
ًفري واملخرج يف الزاي لئال تصري ذاال، ويف السني ينبغي مراعاة الص :تنبيه

 لئال تصري ثاء
 

 .  االضطراب:معناها لغة
 .  اضطراب اللسان عند النطق باحلرف حتى يسمع له نربة قوية:ًاصطالحا
 صوت زائد حدث يف املخرج بعد ضغط املخرج وحصول :قال مكي

 .)٢( احلرف فيه بذلك الضغط 
 . )٣  (صوت زائد حدث بتحريك الصوت أو بتحريك املخرج  :وقال املرعيش

سميت قلقلة بذلك لظهور صوت يشبه النربة عند الوقف عليهن، :تسميتها
بني منه يف الوصل أوإرادة إمتام النطق هبن، فذلك الصوت يف الوقف عليهن 

  . )٤(هبن
 . ! قطب جد@:  مخسة، جمموعة يف قوهلم: حروفها

                                           
  . )١٢٤(: الرعاية  )٢(
 وذلك الصوت الزائد حيدث بفتح املخرج بتصويت فحصل حتريك خمرج :وقال  )٣(

احلرف ، وحتريك صوته ، أما املخرج فقد حترك بسبب انفكاك دفعي بعد التصاق 
 ).١٤٨: (جهد املقل : انظر اهر، وأما الصوت فقد تبدل يف السمع ، وذلك ظ.حمكم 

 . ) ١٢٤(: الرعاية   )٤(
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  أحمر١٦٩

 :  قال اإلمام ابن اجلزري
ٌقلقلة   ..........................  َ ََ ٍقطــب جــدْ َ ُ ْ ُ .......... 

ًانحباس الصوت واهلواء معا مع حروف القلقلة، وهو ما يؤدي إىل :  أسباهبا
 . ة هي املخرجلتكلف وصعوبة يف إظهارها وبياهنا، فكانت القلق

@ ! 

 :  اإلجابة

 ولعل سبب ذلك أن اهلمزة كالتهوع، وكالسعلة، فجرت عادة :قال مكي
العلامء بإخراجها بلطافة ورفق، وعدم تكلف يف ضغط خمرجها، لئال يظهر 

 . )١(صوت يشبه التهوع والسعلة اهـ

 ماال يطرأ عىل حروف القلقلة، ولذلك ختلصت العرب من هاويطرأ علي
 :  منهاشدة اهلمزة وجهرها بطرق

تسهيلها بينها وبني جنس حركتها كام يف  : ﴿  °  ﴾. 
ونُنِمْؤُ ﴿ي:  إبداهلا حرف مد من جنس حركة ما قبلها كام يف﴾ . 
كام يف  ﴿:   حذفها ¼    ﴾. 
نَ آمْنَنحو ﴿م:   نقل حركة اهلمزة للساكن قبلها﴾ . 

@ ! @ ! 
 . ألن صفة اهلمس نابت حمل القلقلة: اإلجابة
 : ثالثة: أقسامها

 . ! القاف، والدال، والباء@أعالها الطاء، وأوسطها اجليم، وأدناها الثالثة الباقية، 

                                           
  . )١٣٤(: الرعاية  )١(
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  أحمر١٧٠

ً والقاف أبينها صوتا يف الوقف لقرهبا من احللق وقوهتا يف :قال مكي
 . )١(ستعالء اال

 :أربعة: مراتبها
َّاحلق﴿: د املوقوف عليه، نحوأقواها املشد: األوىل  .]٣:املمتحنة[  ﴾َ
  ]٣:اإلخالص[ ﴾ْمل يلد﴿ :ًيليها الساكن املوقوف عليه أصليا نحو: الثانية

ٍخالق﴿: ًأو عارضا نحو  . ]٢٠٠:البقرة[ ﴾َ
ْال أقسم﴿:  ثم الساكن املوصول مثل: الثالثة  .]١: البلد[  ﴾ُ
َاملتقني﴿:  ثم املحرك نحو: الرابعة ِ َّ  .]١٩:ثيةاجلا[  ﴾ُ

قلقلة كربى أشد، ومع الثانية كربى، :   مع املرتبة األوىل:وتسمى القلقلة
 . صغرى: ومع الثالثة
صفة الزمة هلذه األحرف اخلمسة ويبقى من القلقلة  القلقلة :وصفها

 . )٢(املتحركة أصلها فقط، مثل الغنة يف امليم والنون غري الكاملة يبقى أصلها 
 

 . الساكن املوقوف عليه، ثم الساكن املوصول:  يف مرتبتني:  تكون كاملة
 . يف املحرك الذي ال يوجد فيه إال أصلها:  وتكون ناقصة

فالقلقلة يف هذه احلروف أشبه ما تكون بالغنة يف النون وامليم، التي تكمل 
ذ ال يوجد فيهام حني يف بعض أحواهلا، وتضعف يف املظهر واملحرك منهام، إ

 . )٣(اإلظهار والتحريك إال أصل الغنة ا هـ
                                           

  . )١٢٥(: الرعاية   )١(
 .)٦٤(: انظر جهد املقل )٢(
 .)٥٩(: كتاب العميد يف علم التجويد  )٣(
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  أحمر١٧١

 :  قال اإلمام ابن اجلزري
َوبينن  مقلقــال  إن ســكنا ََ َ ُ ِّْ ِ ً َ َْ ْ َ َوإن يكـن يف الوقف كان أبينا  َ َ َْ َ ْ ََ َ َْ ِ ْ َ ِ ُ ِ 

 تتم بانحباس النفس والصوت يف املخرج حتى ينضغط فيه :كيفية حدوثها
ًانضغاطا شديدا، فين غلق الوتران الصوتيان، ثم يفك املخرج فكة رسيعة دفعة ً

ًواحدة، ويبتعد الوتران الصوتيان بقوة، وهيتزان اهتزازا شديدا ، فينطلق  ً
 . )١(ًالصوت بعد انفتاح املخرج حمدثا هزة ونربة قوية يف املخرج

 : اختلف العلامء يف أدائها: كيفية أدائها 
 . بلها يرى أهنا  تابعة ملا ق:الفريق األول

ْفإن كان ما قبلها مفتوحا قربت من الفتح نحو ِّ ُ  . ﴾﴿ يقدر: ً
ْوإن كان ما قبلها مكسورا قربت للكرس، نحو ِّ  . ﴾﴿ اقرأ : ًُ
ْوإن كان ما قبلها مضموما قربت للضم، نحو ِّ  . ﴾﴿اقتلوا: ًُ

 . وهو الراجح   ً يرى أهنا متيل إىل الفتح مطلقا،:الفريق الثاين
ًإن القلقلة تكون مائلة إىل الفتح دائام، وهو ما أرى  :ةقال الشيخ حممود بس

 . ) ٢(أولوية العمل به 
 الذي عليه معظم أهل األداء أهنا تكون مائلة إىل الفتح : قال الشيخ احلرصي

 .  )٣(ًمطلقا 
 :  قال العالمة السمنودي

ِّة قطب جد وقربت ــــقلقل ٍ ُ ْلفتح خمرج عىل األوىل ثبت  ٌ َ َْ ٍ ِ 
                                           

 ) .انفكاك دفعي بعد التصاق حمكم: (  يسمى ذلك عند علامء األصوات  )١(
 .٦٥: العميد: انظر )٢(
 ).١٠٢(: أحكام قراءة القرآن: انظر  )٣(
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  أحمر١٧٢

 أمحد الزيات، ورزق خليل :ن القراء أصحاب الفضيلةوحدثني بذلك ثلة م
حبة، وإبراهيم األخرض، وأسامة عبد الوهاب، والدكتور إبراهيم الدورسي 

 . )١(وغريهم .. وعبد الرافع رضوان 
 : تنبيهات

 ينبغي االحرتاز من إطالة الفاصل الزمني بني انفكاك املخرج، وانطالق 
 :  لقلقلة إىل احلركة، ومن صور ذلكالصوت، بل تتم برسعة حتى ال تتجة ا

ُاقتلوا﴿: َّحتريكها إىل الضمة إن سبقت بضمة نحو ُ  .]٩:يوسف[  ﴾ْ
ْبقطع﴿ : حتريكها إىل الكرس إن سبقت بكرس نحو ِ  .]٨٠:هود[ ﴾ِ

أنه أتى :   ال تأيت القلقلة إال باجلهر البالغ، فمن أسمع نفسه فقط ال يقال
 . )٢(قلة، وهو حلنإنه ترك القل:  بالقلقلة، وإنام يقال

القدر:  ً يالحظ العناية هبا عند اجتامع ساكنني وقفا نحو﴿﴾ . 
بالعبد:  يالحظ العناية هبا عند اجتامع حريف قلقلة يف كلمة نحو﴿﴾ . 
 ٍهلب ﴿ يالحظ التفريق بني املشدد املقلقل نحو َّوتبََ  .]١:املسد[ ﴾ََ

َوما ﴿واملخفف املقلقل، نحو َكسبَ َ  .   )٣( ]٢:املسد[ ﴾َ
 فالطاء ساكنة ومع !  أحطت@ متتنع القلقلة يف احلرف املدغم كام يف 

 فالدال مل تقلقل إلدغامها ﴾ذلك مل تقلقل لإلدغام املتجانسني، ونحو ﴿عبدتم
 . يف التاء

                                           
 .راجع أقواهلم يف زاد املقرئني رسالة البيان   )١(
  .)٨١ (. هناية القول املفيد ، باختصار : انظر  )٢(
هي التحريك واإللباث، والتشديد الذي القلقلة  :قال العالمة حممد مكي نرص  )٣(

  .)٨١/ ص (: ملفيدهناية القول ا. . يورث إلباث احلرف مقدار حرفني
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  أحمر١٧٣

 
 .  السهولة:معناه لغة

 .  إخراج احلرف من خمرجه بسهولة وعدم كلفة عىل اللسان:ًواصطالحا
 .  الساكنتان املفتوح ما قبلهام!الواو والياء@:   مها!اثنان@ :حرفاه

 . ) ١(سميتا بذلك ألهنام خيرجان يف لني وقلة كلفة عىل اللسان : تسميتهام

 فهام يتميزان بسهولة النطق هبام، وعدم الكلفة يف إخراجهام من خمرجهام 

 

قصتا عن مشاهبة األلف لتغري حركة ما قبلهام عن  لكنهام ن:قال اإلمام مكي
جنسهام، فنقصتا املد الذي يف األلف، وبقي فيهام اللني لسكوهنام فسميتا بحريف 

 . )٢(اللني  اهـ 

 :قال اإلمام ابن اجلزري يف مقدمته

ُ واللني....................... ............................ ِّ َ 

َواو ويـاء ســ ٌَ َ ٌ َكنــَ َا وانفتـحاَ ََ َ َقبلهام   ْ ُ َ ْ َ....................... 

 

 . !اجلهر والرخاوة واالستفال واالنفتاح واإلصامت@يشرتكان يف 

 . وتتفرد حروف املد بصفة اخلفاء، واللني بصفة اللني 

                                           
 ) .١٢٧: ( الرعاية  )١(
 . انظر نفس املرجع السابق   )٢(
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  أحمر١٧٤

   

من الشفتني، @ قـــام حمقـــخمرجه
    !انواللس

 ١ خمرجها مقدر 

  يكونان عند الوصل حرفا لني فقط
ويتحوالن إىل مد ولني عند الوقف 
 . إذا جاء بعدمها ساكن للوقف عليه

 ًحروف مد ولني دائام
 ً وصال ووقفا

٢ 

 ٣ أقوى يف املرتبة من اللني أضعف يف املرتبة من املد الطبيعي

يدخالن يف عالقة متاثل أو جتانس 
 ﴾منوا وآام ﴿ اتقواغأو تقارب، كإد

الدخل هلا بتامثل أو جتانس أو 
تقارب، فال تدغم يف حرف 

 ﴾﴿اصربوا وصابروا:نحو آخر
 )١(] ٢٠٠: آل عمران[

٤ 

 :  تنبيهات 

ينبغي العناية بإخراجهام من خمرجهام بيرس ودون تكلف أو تعسف   . 
 قبلهام أو ً يعترب وصف اللني مالزما للواو والياء الساكنتني سواء فتح ما

 . سبقتا بحركة جمانسة
حروف املد توصف باملد واللني . 
حرفا اللني ال يوصفان باملد    . 

                                           
ُقال ابن اجلزري  )١( ْ َ وجب بيان كل : وإذا سكنت وانضم ما قبلها وأتى ما بعدها مثلها: َ

 :    منهام خشية اإلدغام، ألنه غري جائز، ومتكن الواو األوىل ملدها ولينها وذلك نحو
ُآمنوا وعملوا ﴿ ِ َ َ ُ   .]١٤٨(: ، التمهيد]٢٥:البقرة[﴾ َ
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  أحمر١٧٥

 

 
 

 
 ………… والزاي تشبه صوت ،………الصاد تشبه صوت  :١س
 ………… وأعالها مرتبة ………أقوى حروف القلقلة هي  :٢س

 
إخراج احلرف من خمرجه بسهولة وعدم كلفة عىل اللسان   . 
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
صوت زائد خيرج من بني الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه  
 .. ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... . 

 
 . سبب القلقلة انحباس الصوت يف احلرف: ١س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
 . اكنتنيًيعترب وصف اللني مالزما للواو والياء الس: ٢س
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 

 
  ملاذا اعتربت السني أقوى حروف الصفري أداء، وأضعفها قوة ؟:١س 
 ما حكم احلرف املقلقل الساكن املضموم ما قبله؟: ٢س 
 ق القلقلة؟ما حكم من أسمع نفسه فقط عند نط: ٣س 
 :   ما معنى:٤س 

ِّقلقلة قطب جد وقربت    ٍ ُ ْلفتح خمرج عىل األوىل ثبت               ٌ َ َْ ٍ ِ 
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  أحمر١٧٦

 
 .  امليل والعدول:معناه لغة
 امليل باحلرف بعد خروجه من خمرجه عند النطق به حتى يتصل :ًاصطالحا
 .بمخرج آخر
 .!الالم والراء@ مها :  اثنان:حرفاه
 :   اإلمام ابن اجلزري قال

َواالنحــراف صححا.... ... .   ........................... ِّ ُ َُ َ ِ ْ 
َّيف الالم والرا  ِ . ... ... ... ...   .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... 
 وصفا باالنحراف ألهنام انحرفا عن خمرجهام حتى اتصال :سبب وصفها

الراء انحرفت إىل ظهر بمخرج غريمها، فالالم انحرفت إىل طرف اللسان، و
 . )١( إىل جهة الالمًاللسان وميل قليال

 . بم تتميز الالم عن النون ؟ : !١@سؤال 
 :  من حيث املخرج -١:   ج

 . النون من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا
 . الالم من أدنى احلافة ملنتهى الطرف مع أصول الثنايا العليا

 . االنحراف، والنون بالغنةتتميز الالم  ب:  من حيث الصفات -٢
 

                                           
  الراء قابلة ألن تنحرف ، ألن طرف اللسان ال:القارئ  قال الدكتور عبد العزيز  )١(

يستقر هبا يف حيز حمدد من احلنك األعىل ، بل يتحرك ليسمح بالصوت املرور يف 
سهولة ، ولذلك قبلت التكرار ، والالم حيرتس من إمالتها عن خمرجها، قواعد 

 .)٥٣(:جويدالت
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  أحمر١٧٧

 
 .   إعادة اليشء مرة بعد مرة:معناه لغة

 . عند النطق باحلرف– اهتزازها – ارتعاد رأس اللسان :ًواصطالحا
 . !الراء@ حرف واحد هو : حرفه

 : والتكرار نوعان
َّ وهو املبالغة يف طرقة الراء أو رعدها مما ي:مذموم بإمجاع القراء:  األول ؤدي ِ

 . إىل توليد عدة راءات، فذلك مرفوض بإمجاع القراء، السيام عند التشديد
 : قال ابن اجلزري

ُوأخـف تكريـرا إذا تشــدد           ........................... ََّ ُ َ َْ َْ ِ ً ِ ِ َ 

وطريقة السالمة منه أن يلصق الالفظ به ظهر لسانه، بأعىل  :قال اجلعربي
ًحنكه لصقا حمكام مرة وا  . )١( كل مرة راء اهـمعحدة، ومتى ارتعد حدث ً

وهو طرق اللسان مرة واحدة، واعتبارها صفة مالزمة  :مطلوب: الثاين
وهو للحرف، يؤتى هبا دون مبالغة كي ال تؤدي إىل توليد عدة راءات، 

 .الراجح
ًوجعل بعض أهل العلم أن وصف الراء بالتكرير ال يعنى قبوهلا نطقا، بل 

، فهو عكس كل صفات احلروف التي تعني العمل هبا ال هو ما جيب جتنبه
 . جتنبها 

 
 ،!  ألغ صفة التكرير بالكلية @:  مل يقل:إن اإلمام  مكي : أستعني باهللا ثم  أقول

                                           
  .)٤٢: ( السنية ءكتاب الاليل  )١(
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  أحمر١٧٨

البد يف القراءة من إخفاء التكرير، والتكرير الذي يف الراء من : إنام قال
 . )١( اهـ.الصفات التي تقوي احلرف

ًوأخف تكريرا: ألغ التكرير كلية، إنام قال:  مل يقلواإلمام ابن اجلزري  ِ ْ َ  : 
 !  . . وبتكرير جعل@  :إنام قال  !  وبدون تكرير جعل   @: ومل يقل  كذلك
َّيف الـالم والـرا  َ ِ َّ  ............................  وبتكرير جعلِ

ض الناس أن حقيقة التكرير وقد توهم بع: يف النرش -رمحه اهللا   –   وقال
 كام ذهب إليه –ترعيد اللسان هبا املرة بعد املرة، فأظهر ذلك حال تشديدها 

    . بعض األندلسيني
 .  التحفظ بإخفاء تكريرها كام هو مذهب املحققني:والصواب

ة ؛ فيأيت هبا حمرصمة شبيهة بالطاء، دوقد يبالغ قوم يف إخفاء تكريرها مشد
ًيجب أن يلفظ هبا مشددة تشديدا ينبو به اللسان نبوة وذلك خطأ ال جيوز، ف

ًواحدة، وارتفاعا واحدا من غري مبالغة يف احلرص والعرس، نحو﴿الرمحن،  ً
 )٢( اهـ ﴾الرحيم

ثم كررنه من :  ، إنام قال!ثم ال تكررنه@:  مل يقلواإلمام ابن اجلمزوري
 :  قوله

َيف الـالم والـرا ثم كـرر  .…………………… ِّ َّ ََّ ُ َ ِ َّ  َّنهِ

 ليس معنى إخفاء تكريره إعدام تكريره بالكلية بإعدام :وقال املرعيش
ارتعاد رأس اللسان بالكلية، ألن ذلك ال يمكن إال باملبالغة يف لصق رأس 

وذلك اللسان باللثة بحيث ينحرص الصوت بينهام بالكلية، كام يف الطاء املهملة 
                                           

 ) .١٣١: (الرعاية : انظر  )١(
  .)١/٢١٩(: النرش : انظر  )٢(
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  أحمر١٧٩

 .  خطأ ال جيوز
 . ) ١( كام صدر عن البعض اهـ فال وجه لنفي التكرير عنه بالكلية

ًوأما إذهاب التكرير مجلة فلم نعلم أحدا : عن احلسن بن قاسم قوله وروى
 . )٢(من املحققني ذكره  اهـ 

أصحاب :  نهم م وحدثني بذلك الرأي ثلة من القراء املعارصين:قلت
والشيخ عبد الرافع رضوان،  الدكتور عبد العزيز بن عبد احلفيظ،: الفضيلة
 .)٣(وغريهم من العلامء ..  براهيم األخرضوالشيخ إ
 ومما يبني خطأ هذا الرأي أن التكرار صفة قوة، وحيسبون للراء :وقلت

 جمهورة، متوسطة، مستفلة، منفتحة،@ وهي  : سبع صفات مخس للصفات املتضادة
 . منحرفة، متكررة:  وهي  لغري املتضادة وصفتني ! مذلقة 

  إن فإن كان عىل زعم من قال هل اإلقراء أن للراء سبع صفات،أوعموم 
 .  فليعدوا هلا ستة إذا عىل قوهلم!؟التكرار جتتنب فلم يعدون للراء سبعةصفة 

وهكذا يتضح بعد هذا العرض أن القول بأن التكرار صفة تعرف كي 
 . جتتنب فيه نظر واضح 

 أن التكرار صفة الزمة للحرف،  والراجح عند املحققني، وأكثر أهل العلم
الحرتاز من املبالغة يف اإلتيان هبا بعدم طرق اللسان عدة مرات لكن ينبغي ا

 إذا شددت،  واهللا تعاىل اهلادي إىل سيامحتى ال يرتتب عىل ذلك عدة راءات ال
 . سواء السبيل

 
                                           

 ) .١٥٧: (جهد املقل : انظر  )١(
 ) .١٥٧: (جهد املقل : انظر  )٢(
 ) .١٦٧(راجع أقواهلم يف كتابنا زاد املقرئني رسالة البيان   )٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر١٨٠

 
 .  االنتشار:معناه لغة
كثرة انتشار خروج الريح بني اللسان واحلنك األعىل وانبساطه  :ًاصطالحا

 . )١(وج عند النطق باحلرف  يف اخلر
 .  حرف واحد هو الشني:حرفه

 متفشية النتشار الريح يف الفم عند النطق هبا حتى تتصل بمخرج :تسميتها
 . الظاء

 : قال اإلمام ابن اجلزري 
ُوللتفيش الشني   .......................... ِّ ِّ َ َّ ِ َ………… 

 :  درجات التفيش
، ثم ﴾﴿الرشد: الساكن، نحو، ثم ﴾ ﴿الشيطان:أقواه مع املشدد نحو

 .﴾ً﴿ شاكرا : املتحرك، نحو
 :  تنبيهات

الشني قويت بالتفيش بعض القوة  . 
فبرشناه:  ينبغي إشباع تفيش الشني املشددة، نحو﴿ُ ََ ْ َّ  ].١٠١:فاتاالص[ ﴾َ
الثاء، والفاء، @:   تشرتك بعض احلروف يف انتشار خروج الريح نحو

 .  كان االنتشار يف الشني أكثر اتفق يف تفشيه،  لكن ملا! والصاد، والسني
 . )٢(اهـ.  ولذا مل يصفها أكثر العلامء بالتفيش

                                           
 ) .٧٥(وجهد املقل ، ، ) ١٠٩(الرعاية ، : انظر  )١(
 ) .٩٧(، والتمهيد ، ) ٧٦(جهد املقل ، : انظر  )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر١٨١

متيز الشني بالتفيش اتساع خمرجها مع اهلمس، والرخاوة، فيجري  سبب 
فيها النفس والصوت من أوسع مكان يف اللسان، فاحلروف املهموسة الرخوة 

تعداه، إال حرف الشني يتعدى جيري فيها النفس والصوت يف خمرجها وال ي
 . )١(يصل إىل طرف اللسان : حتى يتصل بمخرج الظاء أي

 
 .  االمتداد، أو بعد املسافتني:معناها لغة
 .  امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إىل آخره:ًواصطالحا

امتداد حافة اللسان من أول إحدى حافتي اللسان إىل آخره، ألن : وقيل
 . ًداد الصوت ليس خاصا بحرف الضاد، بل بكل احلروف الرخوةامت

 .حرف واحد هو  الضاد: حرفه
 سميت الضاد مستطيلة الستطالة خمرجها عند النطق هبا حتى :تسميتها

 . تتصل بمخرج الالم، وذلك ملا فيه من القوة واجلهر واإلطباق واالستعالء
 .  املتحركوهي صفة الزمة للضاد، وظهورها يف الساكن أوضح من

 :قال اإلمام ابن اجلزري
ْضـادا استطل..................    ........................... ِ َ ْ ً َ 

 
يكون ذلك من خالل ضغط حافة اللسان عىل ما حياذهيا من احلنك األعىل 
ًضغطا  تاما لإلطباق، فيؤدي ذلك إىل ضغط اهلواء فال جيد له خمرجا،  فيندفع  ً ً
ًاللسان إىل األمام قليال حتى يصل رأسه إىل الثنايا العليا ليشمل احلافتني 

                                           
 ).٩٣: ص(تيسري الرمحن يف جتويد القرآن : انظر   )١(
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  أحمر١٨٢

ًاألمامتني، ويكون صوت االستطالة يف بدايتها قويا، ثم يتضاءل بالتدريج  
 . حتى ينتهي
 

جريان صوت الضاد يف حيز مغلق، ينحرص معه الصوت، حيث اإلطباق، 
 . ن االستطالةوعدم خروج اللسان، فكان ال بد م

 @! 
 جتري يف خمرج مفتوح من مقدمة الفم ال ينحرص معه  الظاءألن: اإلجابة

 .  الصوت فلم حتتج إىل االستطالة
الضاد شاهبت الظاء يف التلفظ وشاركتها يف مجيع الصفات، : قال املرعيش

ِّ فرصح ! هوالزمن القصري@ من اآلين ةبإال املخرج واالستطالة إذ الظاء قري ُ
 :باستطالة الضاد ليظهر الفرق عن الظاء، ولذا قال ابن اجلزري

ِوالضـاد باسـتطالة وخمـرج ََ ْْ ََ َ ٍَ َِ ِ ِميــز من الظاء وكلها جتي  َّ َ َ ُّ ُ َ َِ َِّ ْ ِّ َ 

@! 
 . مدود جرى يف نفسهاملستطيل جرى يف خمرجه، وامل: اإلجابة

ًووضح املرعيش هذا الفرق بأن للمستطيل خمرجا له طول يف جهة جريان 
الصوت، فجرى يف خمرجه بقدر طوله، ومل يتجاوزه ألن احلرف ال يتجاوز 
خمرجه املحقق، وليس للمدود خمرج، فلم جير إال يف ذاته ال يف املخرج، إذ 

 . ) ١(إال بانقطاع اهلواء املخرج املقدر ليس بمخرج حقيقة، فال ينقطع 
@! 
يظهر صوت الالم بصفة التوسط ويستقر الصوت يف أدنى احلافة : اإلجابة

                                           
  .)١٦٠: (، وجهد املقل ) ٤٣: (لئ السنية الآل: انظر   )١(
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  أحمر١٨٣

 . إىل منتهى الطرف مع ما يليها من الثنيتني العليني
ألرضاس و يظهر صوت الضاد برخاوته، ويستقر يف احلافة عند التصاقها با

 . العليا، مع امتداد الصوت من بداية الطرف إىل هناية احلافة
 
 .  االستتار:لغة

 . خفاء صوت احلرف عند النطق به :ًاصطالحا
 . ! هاوي@حروف املد مع اهلاء، مجعت يف :   صفة اخلفاء أربعة:حروفه

 .  ألهنا ختفى يف اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها:سبب  تسميتها
 

 سعة خمرجها، ألن خمرجها مقدر، فهي ال خترج من حيز : سبب خفائها 
ًحمدود، ومن أجل ذلك قوي خفاء حروف املد بتطويل الصوت فيها زمنا، أقله 

 . حركتان
ًوتأكد التقوية إذا جاء بعدها مهز أو سكون، خوفا من سقوطها عند 

    . اإلرساع خلفائها، وصعوبة اهلمزة بعدها
إذا وقع األصعب بعد األسهل هيتم الطبع :  ولعل معناه :قال املرعيش

ُلألصعب، فيذهل عن األسهل، فينعدم يف التلفظ ؛ فيجب االهتامم لبيان  َ َ
 . )١(األسهل حينئذ 

 
ألن صفاهتا كلها ضعيفة، وبـعد خمرجها، فهي خترج من  :وسبب خفائها

                                           
 ) .١٦٣: (انظر جهد املقل   )١(
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  أحمر١٨٤

ت بالصلة، ولذلك كان الواجب التحفظ أقىص احللق، ومن أجل هذا قوي
ببياهنا حيث وقعت، بتقوية ضغط خمرجها، فلو مل يتحفظ عىل تقوية ضغط 

قه لبعده عن الفم، فيكاد أن يخمرجها ملال الطبع إىل توسيع خمرجها لعرس تضي
 ) ١(ينعدم يف التلفظ 

ِمام السخاوي قال اإل َ َّ ُ َ : 
ُاء ختفى فاحل يف إظهارهاواهل .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ..  ْ ُ َ 

ُجباههم@و َُ ُأوجههم@ِّ بني و!ِ ُ ُثقل تزيد به عىل التبيـــ  بال !ُ ٍ َ  ِانــــِ
ًواألمثلة املذكورة للهاء بعضها ساكن، وهو أعرسها نطقا، ثم املتحركة، 

 . أيرس من الساكنةي فه
            وينبغي االنتباه إىل بياهنا عند تكرارها خشية أن تصريا هاء واحدة نحو

، وغالب من يقع يف عدم بيان اهلاء بإخراج نفس دون صوت، !جباههم@
 . وعالج ذلك هو املحافظة عىل رخاوهتا ومهسها

 
 .  صوت له رنني يف اخليشوم:لغة

 صوت لذيذ مركب يف جسم النون وامليم يف كل األحوال، :ًواصطالحا
 . )٢(خيرج من اخليشوم، ال عمل للسان فيه 

 . ًامليم والنون ولو تنوينا: اثنان :رفاهح
 . !إن الغنة صوت مركب يف جسم النون وامليم@ معنى  : التوضيح

                                           
 ) .١٦٢: (انظر جهد املقل   )١(
لغنة من الصفات ، ألهنا صوت ال عمل للسان فيه ، فكان الالئق وا: قال املال عيل  )٢(

 .)١/٢٠١(: والنرش) ١٤: (املنح الفكرية: انظرذكرها مع الصفات ال مع الذوات  
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  أحمر١٨٥

  وهو طرف اللسان،!ال جيري فيه الصوت@من جزء شديد  ترتكب فالنون 
 .  مع أصول الثنايا العليا
 وهو خمرج ! جيري فيه الصوت بسهولة@و ــــوترتكب من جزء رخ

 . )١(اخليشوم
 . وهو انطباق الشفتني: ترتكب من  جزء شديد  وامليم

 . وهو خمرج اخليشوم: وترتكب من جزء رخو
، فهذا يعنى أن الغنة ال حتتاج عند خروجها !ال عمل للسان فيه@: ومعنى

 . من اخليشوم إىل اللسان أو الشفتني، فقد خترج دون االعتامد عىل ذلك

 خمرج آخر، بخالف فالغنة خترج من خمرج واحلرف املوصوف هبا خيرج من
 .    يمكن القيام هبا إال يف خمرجها  بقية الصفات ال

 

 ،أنك عندما تدغم النون مع الياء مثال ينعدم املخرج اللساين للنون ً
 . وينتقل املخرج إىل خمرج املدغم فيه وهو الياء، مع جريان الغنة

 ينعدم املخرج اللساين ﴾ً وعندما تنطق النون املخفاة كام يف ﴿ منصورا 
 . للنون، ويقرتب إىل خمرج املخفى فيه وهو الصاد، مع جريان الغنة

 يمكنك أن تالحظ ذلك عند كثري من املبتدئني حني خيلطون الكثري من 
 .  ًحروفهم بالغنة حلنا، فيخرجون مع الالم أو اهلاء أو حروف املد غنة

ه خترج الغنة املركبة يف جسم وأما اخليشوم فمن :ة بسقال الشيخ حممود عيل
                                           

يمكنك أن تكتشف عدم جريان الصوت إذا أغلقت خمرج األنف عند نطقك للنون    )١(
 خرج الرخو وهو اخليشومأو امليم ستالحظ أن الصوت ال جيري ، فهو حيتاج إىل امل
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  أحمر١٨٦

 . )١(ًالنون، ولو تنوينا، وامليم فقط 
 

 . تعترب الغنة من عالمات القوة *  
 .   )٢( والغنة من عالمات قوة احلرف ومثلهام التنوين : قال مكي

ثم اعلم أن النون أغن من امليم كام يف  :قال املرعيشوالنون أغن من امليم، * 
 .  )٣(التمهيد 

 

 

 

  



                                           
 .)٥١(العميد يف علم التجويد : انظر  )١(
  .)١٦٥(: جهد املقل : انظر    )٢(
  .)١٦٥(: جهد املقل : انظر    )٣(
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  أحمر١٨٧

 

 : ُمخس مراتب حسب قوهتا وكامهلا 
 

     

 النون املشددة ٢:  العرص﴾َّإن اإلنسان﴿

 امليم املشددة ١:   النبأ﴾َّعم﴿

 احلرف املشدد  

َّمن نشاء﴿ ْ  النون املدغمة ٥٢:الشورى﴾َ

 امليم املدغمة ٥: الطارق     ﴾َّمن ماء﴿

املدغم كامل 
 التشديد

 األوىل

  

ٍمن وال﴿ َ ْ  النون املدغمة ١١:الرعد   ﴾ِ

ُمن يشاء﴿ َ َ  النون املدغمة  ٣١: اإلنسان﴾َ

املدغم ناقص 
 التشديد

 الثانية

 النون املخفاة ٤:الطارق      ﴾ُّ كلِإن﴿

ِرهبم هبم﴿ ُ  امليم املخفاة   ١١:العاديات ﴾َّ

 املخفي إخفاء

ا أو  يحقيق
 ًشفويا

ْأنبئهم﴿ ُ ْ ِ  املقلب النون املقلبة  ٣٣:   البقرة﴾َ

 الثالثة

املة
الك

 

 ٧:الفاحتة   ﴾َأنعمت﴿

ْأم كنتم﴿ ُْ ْ ُ  ١٣٣:  البقرة﴾َ

 النون املظهرة

 امليم املظهرة

 الرابعة كن املظهرالسا

 النون املفتوحة ٥٥:   البقرة﴾َنرى ﴿

 امليم املفتوحة ٣:الفاحتة   ﴾مالك﴿

 املتحرك

مسة
اخلا

 

صة
لناق
ا

 

مقدار حركتني يف احلالة األوىل والثانية والثالثة، :  وتظهر الغنة كاملة أي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر١٨٨

 .  )١  (ويظهر أصل الغنة يف احلالة الرابعة واخلامسة
 : تنبيهات  للغنة 

 
،بأن تكون يف وضع سكون الشفتني مثال    ينبغي العناية برتقيق الغنة

 .   يلحن فيها بتفخيم غنة النون﴾، و﴿الظانني﴾ذلك ﴿ وظنوا
وـــــإذا أتى بعدها مفخم، نح  ينبغي العناية بتفخيم غنة اإلخفاء :  
ًمنصورا﴿ ال ذلك يمهد لرتقيق الصاد فيحوهلا إىل فإن إمه، ]٣٣:اإلرساء[  ﴾َُ

 . !ًمنسورا @:  سني فتقرأ
بعدها مرقق نحو إذا أتى اية برتقيق غنة اإلخفاءـــــ ينبغي العن :  

ُينترصون﴿ ِ َ ْ   فإن إمهال ذلك يمهد لتحويل التاء إىل طاء فتقرأ، ]٩٣:الشورى[﴾َ
ُ َينطرصون ِ . 

 مثال ذلك  التي قبلها،جيب احلذر عند إخفاء النون من إشباع احلركة:   
ْكنتم﴿ ُ ْ  . ! كونتم@فيتولد من الضمة واو، فتقرأ ،  ]١٧:املطففني[ ﴾ُ

 
عند إدغام النون يف الواو والياء ينبغي االحرتاز من اإلدغام الكامل  . 
اءـ واهل﴾ال الالم ﴿احلمدــــ مثط الالم  واهلاء بالغنةــخل  احلذر من   :
 . ﴾اهللا﴿

 السيام إذا سبقت بحرف أغن، مثال احلذر من خلط حروف املد بالغنة 
                                           

أقواها املشدد املتصل، ثم املدغم الناقص، ثم املخفي، ثم : قال العالمة حممود بسة  )١(
نفصل، فاملتصل تشديده ثابت، املظهر، ثم املتحرك، مراعاة للفرق بني املتصل وامل

 .  )٣٤:ص(العميد واملنفصل تشديده عارض، 
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  أحمر١٨٩

 .]٣:الفاحتة[ ﴾مالك﴿: وامليم، نحو ]١٦:العلق[ ﴾ناصية﴿:  النون، نحو
 

ن ِم﴿:  مثال ذلك ينبغي االحرتاز من إشباع احلركة السابقة للنون أو امليم
 . ! مني بعد@ ،  فتصري ياء هكذا  ]٤:البينة[ ﴾بعد

 
 :إذا أردت البحث يف صفات حرف فعليك أن تتبع ما ييل

، فإن وجدته يف    ابحث عن احلرف أوال يف الصفات التي هلا ضد
 .  فهو مهموس، وإال فهو جمهور! فحثه شخص سكت@حروف اهلمس وهي 

لشدة والتوسط والرخاوة، فإن وجد يف حروف الشدة ثم انتقل إىل صفات ا
لن @، فهو شديد، وإن وجد يف حروف التوسط وهي !أجد قط بكت@وهى 
مع باقي الصفات التي هلا .  وهكذا.. …… فهو متوسط وإال فهو رخو !عمر 

 . ضد، وبذلك يكون احلرف قد تم له مخس صفات
صفات التسع التي ال وهي ال: ات التي ال ضد هلاـ ثم انتقل إىل الصف -٢

 له صفة منها كانت الصفة السادسة تضد هلا وابحث عنه فيها، فإذا وجد
 . باإلضافة إىل الصفات اخلمس السابقة

 . وال يوجد حرف له سبع صفات إال الراء
 أن أي حرف من حروف اهلجاء ال تقل صفاته عن مخس وال :والخالصة

 .  سبع صفاتعىلتزيد 
 

@! 
 : تنقسم الصفات إىل صفات قوية، وصفات ضعيفة
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  أحمر١٩٠

وهي إحدى عرشة صفة : الصفات القوية   : 
ري القلقلة واالنحراف ـتعالء واإلطباق والصفــــدة واالســـاجلهر والش

 .  والتكرير، والتفيش، واالستطالة، والغنة
 ست صفات وهي : الصفات الضعيفة : 

 . رخاوة، واالستفال،  واالنفتاح، واللني، واخلفاءاهلمس، وال
 ثالث  وهي : صفات ال توصف بقوة وال بضعف : 

 . اإلذالق، واإلصامت، والتوسط
 إذا تأملت يف صفات الضعف فستجد أن فيها جريان نفس أو :فائدة

 .  صوت واستفال وسهولة يف النطق
أو صوت وإذا تأملت يف صفات القوة فستجد أن  فيها انحباس نفس 

 .  ) ١(واستعالء وصعوبة يف النطق 
@! 

 : تنقسم حروف اهلجاء إىل مخسة أقسام
 

    

حرف  ! الطاء @
 واحد

هو الذي يكون مجيع 
 صفاته قوية 

 األقوى  -١

الباء واجليم والدال @
والراء والصاد والضاد 

 . !والظاء والقاف

ي يكون فيها هي الت ثامنية
صفات القوة أكثر من 

 صفات الضعف 

  القوية -٢

                                           
الغالب ألن االستطالة فيها جريان صوت ، والتفيش فيه انتشار ريح ، : نقصد بذلك   )١(

 . والصفري يرافقه جريان صوت ونفس 
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  أحمر١٩١

اهلمزة الغني والالم @
 . ! وامليم والنون 

هي التي تساوت فيها  مخسة
صفات القوة وصفات 

 الضعف 

  املتوسطة -٣

التاء واخلاء والذال @
والزاي والسني والشني 
والعني والكاف والواو 
والياء املتحركتان أو 

 . !اللينتان

ي التي يكون فيها ه عرشة
صفات الضعف أكثر من 

 . صفات القوة

  الضعيفة-٤

 الثاء واحلاء والفاء @
 ! واهلاء 

 . واهلاء أضعفها للخفاء

   األضعف - ٥ مجيع صفاهتا ضعيفة أربعة

فيها صفة واحدة من  ثالثة !  حروف املد الثالثة @
صفات القوة والباقي 

 ضعيف

 

 

 

 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر١٩٢
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  أحمر١٩٣

 
 

 
 

        

ألف  جهر رخاوة استفال انفتاح إصامت خفاء 
 جوفية

 واو جوفية جهر رخاوة استفال انفتاح إصامت خفاء 

 ياء جوفية جهر رخاوة تفالاس انفتاح إصامت خفاء 

 .ًاألصل أنه ال يتفق حرف مع حرف آخر خمرجا وصفة
، ألن هً وال جتد حرفا من خمرج واحد متفقة يف الصفات ألبت:قال اإلمام مكي

ذلك يوجب اتفاقها يف السمع، فال تفيد فائدة، فتصري كأصوات البهائم التي 
 ختتلف احلروف إما يف ال اختالف يف خمارجها وال يف صفاهتا، فال بد أن

 .) ١(املخارج أو يف الصفات 
 .  كيف يميز بينهام مع احتاد املخرج والصفات ؟:فإن قيل
 :  بحسب حركة ما قبلها:قيل

 .  كانت األلف اجلوفيةاًقبلها مفتوحما فإن كان 
 .  كانت الياء اجلوفيةاًورسقبلها مكما وإن كان 

 . ة كانت الواو اجلوفياًقبلها مضمومما إن كان و
                                           

 ) .١٥٦(: الرعاية : انظر   )١(
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  أحمر١٩٤

 

 
 

 ويميز بينهام بتحقيق املخرج
@! 

        

 ح مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت  

 ث مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت  

@! 
        

 و جهر رخاوة تفالاس انفتاح إصامت  

 ي جهر رخاوة استفال انفتاح إصامت  

@! 
 

        

 واو لينة جهر رخاوة استفال انفتاح إصامت لني 

 ياء لينة جهر رخاوة استفال انفتاح إصامت لني 

@! 
 

        

 د جهر شدة لاستفا انفتاح إصامت قلقلة 

 ج جهر شدة استفال انفتاح إصامت قلقلة 
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  أحمر١٩٥

@! 
 

        

 م جهر توسط استفال انفتاح إذالق غنة 
 ن جهر توسط استفال انفتاح إذالق غنة 

 

 

﴿       W  V     U  T  S     R﴾ 
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  أحمر١٩٦

 

  

 ويميز بينهام بتحقيق الصفات
@ ! 

 

        

 خ مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت  

 غ جهر رخاوة استعالء انفتاح إصامت  

@! 
 

        

 ذ جهر رخاوة استفال انفتاح إصامت  

 ث مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت  

@! 
 

        

 ع جهر توسط استفال انفتاح إصامت  

 ح مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت  

@! 
 

        

 ز جهر رخاوة استفال انفتاح إصامت صفري 

 س مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت صفري 
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  أحمر١٩٧

@! 
 

        

 ء جهر شدة استفال انفتاح إصامت  
 هـ مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت خفاء 

 
 ويميز بينهام بتحقيق الصفات

@ ! 
 

        

 ت مهس شدة فالاست انفتاح إصامت  

 د جهر شدة استفال انفتاح إصامت قلقلة 

@! 
 

        

 س مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت صفري 

 ص مهس رخاوة استعالء إطباق إصامت صفري 

@! 
 

        

 ت مهس شدة استفال انفتاح إصامت  

 ط جهر شدة استعالء إطباق إصامت لةقلق 
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  أحمر١٩٨

 

 

 : ويميز بينهام بتحقيق املخرج والصفات
@ ! 

 

        

 ض جهر رخاوة استعالء إطباق إصامت استطالة 

 ظ جهر رخاوة استعالء إطباق إصامت  

@! 
 

        

 ث مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت  

 ف مهس رخاوة استفال انفتاح إذالق خفاء 

@! 
 

        

 ق جهر  شدة استعالء انفتاح إصامت قلقلة 

 ك مهس شدة استفال انفتاح إصامت  

@ ! 
 

        

 ر جهر توسط استفال انفتاح إذالق االنحراف تكرار

 ل جهر توسط استفال انفتاح إذالق االنحراف 
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& & 
 

       




 

 

  ء جهر شدة استفال انفتاح إصامت  

  ب جهر شدة استفال انفتاح إذالق قلقلة 

  ت مهس شدة استفال انفتاح إصامت  

  ث مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت  

  ج جهر شدة استفال انفتاح إصامت قلقلة 

  ح مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت  

  خ مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت  

  د جهر شدة استفال انفتاح إصامت قلقلة 

  ذ جهر رخاوة استفال انفتاح إصامت  

اف
حر

ان
 

  ر جهر توسط استفال انفتاح إذالق تكرار

  ز جهر رخاوة استفال انفتاح إصامت صفري 

  س مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت صفري 

  ش مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت تفيش 

  ص مهس رخاوة استعالء إطباق إصامت صفري 
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طالة

است
 

  ض جهر رخاوة استعالء إطباق إصامت

  ط جهر شدة استعالء طباقإ إصامت قلقلة 

  ظ جهر رخاوة استعالء إطباق إصامت  

  ع جهر توسط استفال انفتاح إصامت  

  غ جهر رخاوة استعالء انفتاح إصامت  

  ف مهس رخاوة استفال انفتاح إذالق  

  ق جهر شدة استعالء انفتاح إصامت قلقلة 

  ك مهس شدة استفال انفتاح إصامت  

 

اف
حر

االن
 

  ل جهر توسط استفال انفتاح إذالق

  م جهر توسط استفال انفتاح إذالق غنة 

  ن جهر توسط استفال انفتاح إذالق غنة 

  هـ مهس رخاوة استفال انفتاح إصامت خفاء 

  و جهر رخاوة استفال انفتاح إصامت  

  ي جهر رخاوة استفال انفتاح إصامت  

 .وف املدية باخلفاء، وحرفا  اللني  باللنيوتتميز احلر
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@! 

 
انحباس النفس عند النطق باحلرف لقوة االعتامد عىل املخرج  . 
اجلهر  . 
انحباس الصوت عند النطق باحلرف لقوة االعتامد عىل املخرج . 
  ... ... ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... 
 جريان النفس عند النطق باحلرف لضعف االعتامد عىل خمرجه  . 
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
جريان الصوت عند النطق باحلرف لضعف االعتامد عىل خمرجه    . 
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
اعتدال الصوت عند النطق باحلرف . 
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
ارتفاع جزء كبري من اللسان إىل احلنك األعىل عند النطق . 
  .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... 
انخفاض اللسان إىل قاع الفم عند النطق باحلرف  . 
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
  خفة احلرف ورسعة النطق به خلروجه من ذلق اللسان أي طرفه أومن

 . ني أو منهام معاطرف إحدى الشفت
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
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@! 
 

إلصاق اللسان يف احلنك األعىل عند النطق بحروفه . 
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
ًطق باحلرف لثقله وخروجه بعيدا عن ذلق اللسانعدم رسعة الن   . 
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إىل آخره  . 
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
ئد خيرج من بني الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفهصوت زا . 
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 

إخراج احلرف من خمرجه بسهولة وعدم كلفة عىل اللسان  . 
 . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... .. 

  امليل باحلرف بعد خروجه من خمرجه عند النطق به حتى يتصل
 .بمخرج آخر

  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
ارتعاد رأس اللسان عند النطق باحلرف  . 
  ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... ... 

اضطراب الصوت عند النطق باحلرف حتى يسمع له نربة قوية  . 
  ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 

 انتشار خروج الريح بني اللسان واحلنك األعىل عند النطق باحلرف  
  .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 
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@! 

 
–تتميز اجليم عن الدال باملخرج فقط  . 
– املخرج واالستطالةب  تتميز الضاد عن الظاء . 
– تتميز الصاد عن الظاء بـ  . ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... ...  ... ... . 
– تتميز القاف عن الغني بـ   ... ... .. ... ... .... ... ... .. ... ... ... ... ... ..  
– تتميز الغني عن اخلاء بـ   . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... ....   
–  تتميز الباء عن امليم  بـ  ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... . 
–لغني بـ   تتميز اخلاء عن ا ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... . 
– تتميز السني عن الزاي بـ  ... ... .. ... ... .... ... ... .. ... ... ... ... ... ..  
– تتميز التاء عن الدال   بـ   . ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... ...  
– تتميز الثاء عن الذال بـ  ... ... ... .. ... ... ....   . ... ... .. ... ... .... .. ... 
– تتميز احلاء عن العني بـ  . ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... ....   
– تتميز اجليم عن الشني بـ  ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... 
 تتميز القاف عن الكاف بـ  ... ... .. ... ... .... . ... ... .. ... ... ... ... ..  
–الظاء عن الذال بـ  تتميز  ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... 
– تتميز الشني عن اجليم بـ  .. ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... ...  
– تتميز الراء عن الالم  بـ  ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... ....   
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@! 

 
 اهلمس والرخاوة ؟  
فيه ضعف وعدم اعتامد عىل املخرج:  كالمها. 

 . جريان نفس: اهلمس فيه
 . جريان صوت: والرخاوة فيها

 . وكل مهموس رخو عدا الكاف والتاء شديدتان
 بني الشدة واجلهر ؟  
كالمها فيه   : .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... .... 

 . .... ... ... .. ... ... ... :   فيهواجلهر. ... .. .. .... ... ... .. .: ا فيهالشدةإال أن 
 بني االستعالء واإلطباق ؟  
كالمها فيه   : .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... 

 ... ... ... .. ... ... .. ... .. .... ... ... .. ... ... ... ... .. .:  إال أن االستعالء فيه
 .. ... ... ... . .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... .. :  واإلطباق فيه

 بني االستفال واالنفتاح ؟  
كالمها فيه   : .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... 

 . ... .. ... ... . . ... .. .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ..: إال أن االستفال فيه
 . ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... ... .. ... ... .. : واالنفتاح فيه
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 الصفات العارضة
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  أحمر٢٠٦

 

 
 

 
 .  التسمني:تعريفه لغة
 سمن أو قوة أو تغليظ  يدخل عىل صوت احلرف عند النطق به :واصطالحا

 . فيمتلئ الفم بصداه
يتسع التجويف الداخيل للفم، فيتجه اهلواء  عند النطق باملستعيل  :كيفيته

ًرئتني متدفقا إىل سقف احلنك األعىل، فيجد أمامه أقىص اللسان اخلارج من ال
ًمرتفعا، والفم ضيقا، فيمتلئ الفم بصد  احلرف ينتج عنه سمن احلرف ىً

 . يسمى بالتفخيم
 

 .  التنحيف:تعريفه لغة
 رقة أو نحالة تدخل عىل صوت احلرف عند النطق به فال يمتلئ :اصطالحا
 .  الفم بصداه
د النطق باملستفل يضيق التجويف الداخيل للفم فيتجه اهلواء عن:كيفيته

ًاخلارج من الرئتني ضئيال، فيجد أمامه أقىص اللسان منخفضا، والفم متسعا  ً ً
من األمام  فال يمتلئ الفم بصداه، فيخرج احلرف بنحالة، وهو ما يسمى 

 . بالرتقيق
 

 . ًما يرقق دائام :الثاين   . ًائامما يفخم د  : األول
 . ما يرقق يف بعض األحوال ويفخم يف بعضها اآلخر:  الثالث
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خص ضغط @:  وذلك يف حروف االستعالء السبعة املجموعة يف قوهلم
 . !قظ

 وتفخيم كل حرف منها يكون عىل قدر استعالئه، فام كان :قال املرعيش
 .   )١(ؤه أبلغ كان تفخيمه أبلغ اهـاستعال

 :  قال اإلمام ابن اجلزري
َوحرف االستعالء فخم  واخصصا ُ َ ْ َ َْ ِّ َْ ْ َْ ِ َاالطباق أقوى نحو قال والعصـ          َِ َ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ  اــْ

 
 :  وترتيب األحرف السبعة من حيث القوة والضعف كام ييل

 .   ألهنا أقوى احلروف:الطاء
 .  التصافها بصفة االستطالة:دالضا
 .   )٢(لتميزها عن الظاء بالصفري، وخمرجها أدخل إىل الفم من الظاء: الصاد
 .  متيزت عن القاف التصافها  باإلطباق:الظاء
 .  التصافها عن الغني بالشدة:القاف
 .  لتميزها عن اخلاء باجلهر:والغني
 .  التصافها باهلمس:اخلاء

                                           
 .)٩٤(:  القول املفيد هناية: انظربإطباقه ، : استعالؤه أبلغ ، أي  )١(
 ملاذا قويت الصاد عن الظاء مع أن الظاء متصفة باجلهر وهي صفة قوة ؟: إن قيل )٢(

إن اهلمس مع  الصفري يساعدان عىل جريان النفس بصوت صفريي مما : فيقال
 .)١٢١(العميديؤدي إىل امتالء الفم بصدى الصاد عند النطق هبا أكثر من الظاء، 
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م أقواها املفتوح بعده ألف، ثم املفتوح ليس بعده ألف، ثم مراتب التفخي

 .  املضموم،  ثم املكسور

ُويلحق الساكن بحسب درجة ما قبله، فإن كان ساكنا وقبله مفتوح أحلق  ً ُ
ُباملرتبة الثانية، وإن كان ساكنا وقبله مضموم أحلق باملرتبة الثالثة، إلخ، وهذا ..   ً

 . َّالذي ترجح لدينا

 :   الساكن فيه تفصيل:ّاملتويلقال العالمة 

َفإن كان ما قبله مفتوحا يعطى تفخيم املفتوح الذي ليس بعده ألف ُ ً . 

ُأيطمع﴿نحو  َ َْ  .]٣٨:املعارج[ ﴾َ

َوإن كان ما قبله مضموما يعطى تفخيم املضموم،  نحو ُ َأن تقبل﴿ً َ ُ ْ :التوبة[ ﴾ َ
٥٤[. 

ًورا  يعطى تفخيام أدنىــــه مكســـــوإن كان ما قبل ًَ َّ مما قبله نحوُ ْنذقه﴿ِ ُ ﴾
 .)١(] ١٢:سبأ[

 : وقال الشيخ عثامن مراد
َّوساكن عن فتحة كفتحة            وساكن عن ضمة كضمة ََّ ٍَ ِ ٌٍ ٌ 

وحدثني بذلك نخبة من القراء منهم الشيخ رزق حبة، والدكتور عبد 
العزيز بن عبد احلفيظ، والشيخ إبراهيم األخرض، والشيخ حممد أبو رواش، 

 .  )٢(وغريهم من املشايخ . …عبد الرافع رضوان،والشيخ 
                                           

 .)١٢٤(: ، والعميد ١٥٠: قراءة القرآن للحرصيأحكام: انظر   )١(
 .)١٥٨(: زاد املقرئني : لالطالع عىل أقواهلم انظر   )٢(
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   * 
 أقوى من غري املشدد الذي هو يف ﴾احلرف املفخم املشدد نحو ﴿الطامة

حرفني، األمر الذي ألن املشدد مكون من  ]٨٦:طه[ ﴾ ﴿أفطال:بته، نحومرت
 :  وعليه فإن مراتب التفخيم كام ييلجيعل تفخيمه أظهر، 

 .)١(] ٣٠:البقرة[ ﴾َقال﴿ : املفتوح الذي بعده ألف، نحو:األوىل
 .)٢( ]١١٨:املؤمنون[﴾ َالرامحني﴿ :  نحو،الراء التي بعدها ألف: ويلحق هبا
َرزقكم﴿ :  املفتوح الذي ليس بعده ألف،نحو: الثانية  .)٣(]٢٢:الذاريات[ ﴾َ
 .)٤(  ]٨:البقرة[  ﴾ُيقول﴿: املضموم، نحو:الثالثة
 . )٥( ]١١:البقرة[ ﴾يلِق﴿ :ر، نحواملكسو :الرابعة

 : )٦(ويلحق الساكن بحسب حركة ما قبله 
ْيق﴿ : ًفإن كان ما قبله مفتوحا أحلق باملرتبة الثانية نحو  .]٥:البلد[ ﴾درَ

َسنقرئك﴿ :ًه مضموما أحلق باملرتبة الثالثة نحوـــــوإن كان ما قبل ُ ِ ْ ُ َ﴾  
 .]٦:األعىل[

 .]١:العلق[ ﴾ْاقرأ﴿  :تبة اخلامسة نحوًفإن كان ما قبله مكسورا أحلق باملر
                                           

 .  ألن إشباع الفتحة باأللف جيعل الفم  يمتلئ بصدى احلرف أكثر من غريه   )١(
 . لتمييزها باالنحراف إىل ظهر اللسان عن أصل املخرج واتصافها بسبع صفات   )٢(
 . النطق بالفتحة يمأل الفم بصدى احلرف أكثر من غريه يف املرتبة التاليةألن    )٣(
ه بصدى احلرف أكثر من غريه يف املرتبة ء  ألن الضم يقتيض جتويف الفم وامتال)٤(

 . التالية
ٍألن حالة املكسور ال تؤدي إىل امتالء الفم بصداه ، وال إىل استقرار تام يف خمرجه    )٥(

 .)١٥٣: ص( ، وأحكام قراءة القرآن )١٢٣، ١٢٢:ص (عميد انظر  ال. كالساكن
 .ًألنه أقوى من املكسور نظرا إىل استقرار احلرف عند النطق به ساكنا يف خمرجه   )٦(
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 * 
تعترب الغني واخلاء املكسورتان، والساكنتان املسبوقتان بكرس أو ياء يف أدنى 

ًمراتب التفخيم، فتفخم تفخيام نسبي  .  اً
،واملسبوقة بياء ﴾ال تزغ قلوبنا﴿فمثال الغني الساكنة املسبوقة بكرس

 .﴾زيغ﴿
ًإخوانا﴿ املسبوقة بكرسومثال اخلاء الساكنة ْ  . ﴾َشيخ﴿:  ، واملسبوقة بياء﴾ِ

 : تنبيهات

 إذا سكنت !الغني واخلاء، والقاف@  ينبغي احلذر من التفخيم الزائد لـ 
 . وسبقت بكرس، ألهنا تعترب يف هذه احلالة يف أقل درجات التفخيم

 بالرتقيق، ألن ! الغني واخلاء، والقاف @ينبغي االنتباه من وصف 
 . ًرف االستعالء ال ترقق أبداأح

 :  قال العالمة املتويل
 فخيمة قطعا من املستفــــله  فهي وإن تكن بأدنى منزله 

 دها، تلك هي احلقيقهـــكض  رقيقــهفال يقــال إنـــها 
 يستثنى مما سبق كل خاء سكنت بعدها راء، وقبلها كرس، فإنه جيب ّ َّ ِ

ًالنطق هبا مفخمة تفخيام قويا لوقو ع راء مفخمة بعدها لتتناسب معها يف ً
ْوقالت اخرج﴿ ونحو ﴾ًإخراجا﴿ق هبام، نحو ــــهل النطــالتفخيم، ويس َُ ْ ِ َ َ﴾   

  . )١(] ٣١:يوسف[
 :  قال العالمة املتويل

َاء إخراج بتفخيم أتت      من أجل راء ٍــــوخ ِ َ ِ ِْ ٍ ْ َ ْبعدها إذ فخمت ِ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ 
                                           

 .)١٢٦(: كتاب  العميد : انظر  )١(
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ْ تلقينا ذلك عن الشيخ إبراهيم :وحدثني الشيخ عبد الرافع رضوان قال َّ
ْشحاته املحقق يف هذا العرص، وعن الشيخ أمحد الزيات، وعن الشيخ عامر  َّْ َّ ِ ِّ

 .   )١(عثامن
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 .)١٥٨(: زاد املقرئني رسالة البيان :  انظر  )١(
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@! 

 
 ًواصطالحا هو   ... ... .. ... ...  التفخيم لغة . ... ... .. ... ... .... .. ... .. 
منفاوت حروف التفخيم يف أدائها بحسب ما تتصف به ت ت .. ... ... ...   
 أعىل حروف التفخيم أداء  .. ... .. ... ... .... . ... ... ... ... .. ... ... ... 
 ما كان استعالؤه أبلغ كان تفخيمه  .. ... .. ... ... .... ... ... ... ... ... . 

            
 

 أقوى احلروف ألهنا:األوىل يف الدرجة الطاء     . 
   ... ... ... .. ....التصافها بصفة االستطالة.. ... .. ... ... ...  يف الدرجة  . 
  . ... ... ... .. ....لتميزها عن الظاء بالصفري.. ... .. ... ... . يف الدرجة  . 
   ... ... ... ... .. ....التصافها عن القاف باإلطباق. ... ... ..   يف الدرجة . 

 
 ،مل اعتربت الظاء يف املرتبة الرابعة مع أهنا تتميز عن الصاد بصفة اجلهر 

 .   وهي صفة قوة، والصاد تتصف باهلمس وهي صفة ضعف
 ما التفخيم النسبي؟  
ما الفائدة من معرفة التفخيم النسبي ؟   
ما مقدار تفخيم اخلاء الساكنة التي بعدها راء مع ذكر الدليل؟  
ة احلرف املشدد بالتفخيم ؟ ما عالق 
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@! 

 
 

  
   

 
 
 

ُيطلبه﴿ األوىل ملحق بالثانية ساكن قبله فتح ُ ُ ْ  ٥٤:اف  األعر﴾َ
ْاصرب﴿     ِ  ١٧: ص﴾ْ

ْاخرج﴿     ُ  ١٨: األعراف﴾ْ

ُالطامة﴿     ٣٤: النازعات﴾ََّّ

َالظاملني﴿    ِِ  ١١: التحريم﴾َّ

ِغلبت﴿    َ ِ  ٢: الروم﴾ُ

ْارضب﴿    ِ  ٦٠: البقرة﴾ْ

ٌغلامن﴿    َ ْ  ٢٤: الطور﴾ِ

 ١٨: األعراف﴾ُأخرج﴿   

َالطور﴿     ١٥٤: النساء﴾ُّ

ْربكم﴿    َُ  ١٠: نوح﴾َّ

ُيرجعون﴿    َِ  ٤٨:لزخرفا ﴾ْ

َخيتصمون﴿    ُ ِ َ ْ  ٤٤:آل عمران ﴾َ

َأفرغ علينا﴿     ْ َ َ ْ ِْ  ١٢٦:األعراف ﴾َ

َ يغضون﴿    ُّ ُ  ٣: احلجرات﴾َ
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 هلا أحكام خاصة !األلف والالم والراء@ ويقصد هبا حروف االستفال عدا 
 . عاىلسيأيت الكالم عنها بمشيئة اهللا ت

وقد بينت يف صفات احلروف األثر املرتتب عىل ضياع الرتقيق، من حلن 
التاء طاء، @استبدال : جيل يؤدي إىل استبدال بعض احلروف بغريها مثال ذلك

ًوالسني  صادا، والدال ضادا، والذال ظاء  ً  ..! .  
  * 
ومثاله:  االبتداء باملرقق: 

ُمدَاحل﴿: باهلمزة  نحواالبتداء   .]١:الفلق[ ﴾ ُوذُعَأ﴿: ونحو، ]١٠:يونس[ ﴾ْ
 .]٥:املمتحنة[ ﴾اَنَل﴿: ونحو، ]٨:البينة[ ﴾هللا﴿: االبتداء بالالم  نحو
ِبالباطل﴿: وـــــونح، ]٧: القيامة[ ﴾َقِرَب﴿:  وـــــاالبتداء بالباء  نح ِ َ ِ﴾  

 .]٥٦:الكهف[
ُعاملون﴿: االبتداء بالعني نحو ِ  .]٥:لتفص[﴾  َ

 :  قال اإلمام ابن اجلزرى
ِفرققن مســتفال من أحـرف ِ ُِ ْ ُ َْ ْ َْ ً َ َ ِّ ِوحاذرن تفخيم لفظ األلف  َ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ََ ْ َ َ 

ْكهمز احلمـ َ ِ َ َـد أعـوذ إهدناــَ ِ ِْ ُِ ُ َاهللا ثـم الم هللا لــ َ ِ َّ  َـناــــــــُ
 جماورة حرف مرقق حلرف مفخم  :  

ٍخممصة﴿:  نحوكمجاورة امليم املرققة للصاد املفخمة َ َ ْ  .]٣املائدة[ ﴾َ
ْوليتلطف﴿: الالم املرققة للطاء املفخمة نحووجماورة  َّ َ َْ َ  .]١٩:الكهف[ ﴾َ

ٌمرض﴿: وجماورة امليم املرققة للراء املفخمة نحو َ  .]١٢:األحزاب[ ﴾َ
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  أحمر٢١٥

 :قال اإلمام ابن اجلزري
ْوليتلطف وعىل اهللا وال الـض َْ َ َ َْ َ َ َّ َ َ ٍوامليم من خممصة  ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ْومن مرضِ َ َ ْ َِ 

ـَاطل هبم ب ِوبـاء بـرق ب ْ ِْ ِ ٍ ِ ٍِ َ َ  ............................ ِذيــَ
 :  ًوقال أيضا

ُّوحاء حصحص أحطت احلـق َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ُوسني مستقيم يسـطو يسـقـوا َ ْ َ ْ َ َ ْ ُُ ِ َِ َ َ 
أن تأيت ألف  بعد املرقق  : 

ًجتارة   ﴿: نحو: كمجاورة اجليم لأللف َ َ  .]٢٩:النساء[ ﴾ ِ
َّالقهار﴿آل: نحو: مجاورة اهلاء لأللفوك  .]٣٩:يوسف[  ﴾َ

ُحافظوا ﴿: نحو: وكمجاورة احلاء لأللف ِ  .]٢٣٨:البقرة[ ﴾ َ
  ﴾َأصدق﴿: و يكون االحرتاز آكد إذا اجتمع سببان مما سبق كام يف كلمة

 . ًحيث ابتدأت الكلمة باهلمزة، وجاورت مفخام وهو الصاد ]٨٧: النساء[
ٍخممصة﴿: وكلمة َ َ ْ  . ُابتدئ بامليم، وجاورت حرف اخلاء املفخم ]٣:املائدة[ ﴾َ
 . ابتدئ بالباء، وجاورت حرف الراء املفخم ]٨:القيامة[ ﴾برق﴿: وكلمة

 :  قال اإلمام ابن اجلزري
ًفاهلمزة إذا ابتدأ هبا القارئ من كلمة فليلفـظ هبا سلسة يف النطق، سهلة يف  ْ ً ْْ َ ُْ ٍ َ

ْالذوق، وليتحفظ من تغليظ النط ُْ َ ُاحلمد﴿: ق هبا،  نحوََ ْ َّال سيام إذا  ]١:التغابن[ ﴾َ ِ
ْ﴿ آتيناهم  :أتى بعدها ألف، نحو ُْ َ  .)١( ]١:فاطر[ ﴾َ

استمرار استعالء اللسان مع ضم الشفتني  بعد نطق املفخم . 
 .  فينبغي املحافظة عىل نطق النون املشددة مرققة﴾وا ُّنَظَكام يف ﴿ و

 

                                           
  .)٢١٦ / ١(: النرش: انظر )١(
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  أحمر٢١٦

 

 
 

   
 هللا الالم االنتباه من تفخيم الالم عند االبتداء هبا

ْيصرب الياء احلذر من تفخيم الياء ملجاورة الصاد املفخمة َ 
االنتباه من تفخيم الباء ملجيء األلف بعدها، 

  املفخمةوجماورة الطاء
 الباطل الباء

 نصري النون 
 تطلع التاء 
 الرمحن اهلمزة 
 إياك اهلمزة 
 نعبد النون 
 املستقيم السني 
 رزقناهم الزاي 
 كفروا الكاف 
 أأنذرهتم التاء 
 َمرض امليم 
 وأحصوا احلاء 
 فارجعوا الفاء 
 كاظمني الكاف 
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  أحمر٢١٧

 

 
 

 

 :  وأحكامها كام ييل، !األلف والالم والراء@

 
ًما قبلها تفخيام  ، ولكنها تتبعبالتفخيم وال بالرتقيقاأللف اللينة ال تتصف 

 . )١(ًوترقيقا  
 .]٣٣: النازعات[ ﴾الصاخة﴿: مت، نحوًفإن كان ما قبلها مفخام فخ

 . )٢(  ]١: البقرة[ ﴾الكتاب﴿:  ًوإن كان ما قبلها مرققا رققت، نحو
 :  قال العالمة املتوىل
ْوتتبع ما قبله ْوالعكس يف الغنة ألف   ْا األلف ــــــَ ِ ُِ)٣( 

: 
 . )٤(ونعني هبا الالم املتحركة التي تدور بني الرتقيق والتفخيم 

                                           
 .ُإهنا تابعة ملا بعدها ، وبالنسبة للياء املدية فإهنا دائام مرققة باتفاق عكس الغنة ف  )١(
 .ألن األلف ليس فيه عمل عضو أصال حتى يوصف بتفخيم أو ترقيق   )٢(
  .يرى املرعيش أن الواو املدية تتبع ما قبلهاو  )٣(

لك ألن َّ ولعل احلق أن الواو املدية تفخم بعد احلرف املفخم ، وذ:قال رمحه اهللا 
ِالصور( و)والطور(: ترقيقها بعد املفخم يف نحو  ال يمكن إال بإرشاهبا ، )ُقوا( ، )ُّ

صوت الواو املدية بأن حيرك وسط اللسان إىل جهة احلنك كام يشهد به الوجدان 
 . )٩٤(: جهد املقل: الصادق انظر

الالمات أما الساكنة فيدور احلكم فيها بني اإلظهار واإلدغام وهذا يف باب   )٤(
 .السواكن 
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  أحمر٢١٨

 : واألصل يف الالم الرتقيق، ألهنا من حروف االستفال سواء أكانت
ُلك﴿ :مفتوحة نحو ُللم﴿:  ورة نحوـــــــأو مكس] ٢٢:لبقرةا[ ﴾مَ   ﴾نيِقَتِ

 ]٢:البقرة[
ُقلوهبم﴿ :أو مضمومة نحو  . باستثناء الالم يف لفظ اجلاللة.  ]١١٨:البقرة[ ﴾ُ

 
 : إذا وقعت:  يف حالتني: التفخيم:األوىل

١١٦:املائدة[  ﴾َال اُهللاَق﴿:  بعد فتح نحو[. 
َّالوا اللَق﴿و. ]٣٠:مريم[ ﴾ُعبد اهللا﴿:  بعد ضم نحو  .]٣٢:األنفال[  ﴾َّمُّهُ

 :  قال اإلمام ابن اجلزري
ـَّالم مـن اسم اهللا ِوفخـم ال ِْ َْ ِ ِّ ٍعن فتـح او ضـم   َ َ ْ ْ ٍَ ْ ُكعبدَ ْ َ   اهللاَ

 :  يف حالة واحدة:ًالرتقيق مطلقا: ثانيةال
 : إذا وقعت بعد الكرس، سواء أكانت الكرسة

  ﴾ِ  اهللاِِمِْسب﴿: ة نحوـــــــأو منفصل .]٢٨٤:البقرة[ ﴾هللاِِ﴿ :متصلة هبا نحو
  ].١:الفاحتة[

  ﴾اهللا*  ٌد َحَأ﴿:وـــــة نحـــــأو عارض. ﴾ِفضل اهللا﴿ :أصلية  نحو
 .]٢ـ١:اإلخالص[

ً وهلا أحكام مطولة، رأيت أن أفرد هلا بابا خاصا:اءاتالر: ًثالثا ً  . 
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  أحمر٢١٩

 

 

 
 ! الياء املدية– الواو املدية –األلف اللينة @
 …… ……  ًما قبلها تفخيام وترقيقا تتبع ً . 
 …… ……  عام قبلهاًمرققة دائام بغض النظر  . 
 …… ……   ًما قبلها تفخيام وترقيقا وهو رأي وجيه  تتبع ً . 

 
 

   

 ملجيء فتحة قبل الالم يف لفظ 
 . ! هو@

َ﴿هو اهللا  التفخيم  .]٢٣:احلرش[ ﴾ُ

َ﴿إنني أن     ََّ ِ  .]١٤:طه[ ﴾ا اهللاِ

ْ﴿ال ترشك باهللا   ِ ْ  ]١٣:لقامن[ ﴾ُ

َّ﴿قل اللهم   ِ  ]٢٦:آل عمران[ ﴾ُ

 ]٢٦:آل عمران[ ﴾ّ﴿اللهم  

ُ﴿رسول اهللا    ]٥:الصف[ ﴾َ

 
ما احلروف التي ترقق بصفة دائمة ؟  
 اآلخر؟  ما احلروف التي ترقق يف بعض األحوال وتفخم يف بعضها 
بني رأي املرعيش يف الواو املدية ؟ ِّ 
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  أحمر٢٢٠

 

 

 

  :ًاملفخمة مطلقا: احلالة األوىل

 :   وأسباهبا أربعة

ألهنا تساعد عىل امتالء الفم بصدى احلرف : الفتحة. 

ألهنا أخت الفتحة، باستثناء الراء املاملة يف ﴿: األلف  c   ﴾ . 

ألن الضم يقتيض جتويف الفم وامتالئه بصدى احلرف : الضمة . 

أن يأيت بعدها حرف استعالء مفتوح يف نفس الكلمة  . 

  :ًاحلالة الثانية املرققة مطلقا

 :   وأسباهبا ثالثة

ألهنا ال تساعد عىل امتالء الفم بصداه: الكرسة  . 

لنيمٌ ألهنا أخت الكرسة، سواء أسبقت بياء مدية أ: الياء . 

ألهنا ممالة إىل الكرس: اإلمالة  . 

   :ما جيوز فيها الرتقيق والتفخيم: احلالة الثالثة

 .   وأسباهبا ثالثة

أن يأيت بعدها ياء حمذوفة للبناء أو للتخفيف  . 

أن تسبق بحرف استعالء ساكن قبله مكسور  . 

أن يأيت بعدها حرف استعالء مكسور يف نفس الكلمة  . 
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  أحمر٢٢١

 

 
 :   تفخم يف أربعة عرش حالة

 
ِالرمحن﴿:   مفتوحة أينام وقعت،  نحو َ ْ  . )١(]١:الفاحتة[ ﴾َّ

 . رققت لإلمالة، مع أهنا مفتوحة ﴾  c يستثنى كلمة ﴿

ُرزقوا﴿:  مضمومة أينام وقعت، نحو ِ  . )٢( ]٢٥:البقرة[ ﴾ُ

  * 

،ْمر﴿نحو   فتح  .]٣٦:آل عمران[   ﴾يمَ

،ْالقرآن﴿نحو    ضم  .]٤:املزمل[  ﴾ُ

   كرس أصىل متصل هبا وبعدها حرف استعالء مفتوح يف نفس الكلمة 
ٍ﴿فرقة:نحو َِ  .)٣( ]١٢٢:التوبة[ ﴾ْ

َالذي ارتىض﴿ : كرس أصىل منفصل عنها، نحو َ ْ ِ  .]٥٥:النور[  ﴾َّ

                                           
ً آخرها وصال  ، م ، أ)بربكم(:  وسطها نحوم، أ)ربكم( :سواء أول الكلمة نحو )١(

 .ً ألهنا يف حالة الوقف تلحق بالساكنة وقفا؛ً وصال:وسبب قولنا) أكثر الناس  (:نحو
ً آخرها وصال  ، م، أ)الربوج(:  وسطها نحوم، أ)رزقوا( :سواء أول الكلمة نحو  )٢(

ألهنا يف حالة الوقف تلحق بالساكنة ؛ ً وصال:، وسبب قولنا)ٌغفور رحيم: (نحو 
 .ًوقفا 

 ) .فاصرب صربا (:ألنه لو جاء بعدها مستعل أول الكلمة الثانية رققت نحو )٣(
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  أحمر٢٢٢

 ِارجعي﴿: نحو كرس عارض،  قبلها ِ  )١(.]٢٨:الفجر[ ﴾ْ
  * 
،َومن كفر﴿:  نحو فتح ََ َ ْ  .]٤٠:النمل[  ﴾َ
،َويولون الدبر﴿:   نحو ضم ُُ َ َُّ َ  .]٤٥:القمر[ ﴾ُّ
،َاألمر﴿:نحو  ساكن قبله فتح  .]١٥٤:آل عمران[ ﴾ ْ
،ٌخرض﴿:  نحو   ساكن قبله ضم ْ  .]٢١:اإلنسان[ ﴾ُ
،َفاتقوا النار﴿:  نحو  ألف مدية َّ َُّ  .]٢٤:البقرة[ ﴾َ
،١٣: الربوج[  ﴾ورُفَالغ﴿:  نحو   واو مدية[. 
،َوالقمر[:    نحو الراء املضمومة املوقوف عليها بالروم َ  .]٥: الرمحن[ ]َ

 
 :  ترقق يف تسع حاالت

  * 
٢( ]٣٧:النور[ ﴾ٌالَج ِِ﴿ر :  مكسورة  أينام وجدت نحو(  . 

 . ﴾مِْ  اسِرُكْ﴿واذ :  عارضة نحوم أ﴾ٌالَجِ﴿ر  :سواء أكانت أصلية نحو
 :قال اإلمام ابن اجلزري

ْورقق الـراء إذا ما كسـرت َ َ َّ َِ ُِ َ ِ َ ْ َ  ......................... 

ساكنة سكونا أصليا وقبلها كرس أ ً   وبعدها حرف مستفل،، )١(صيلً
                                           

  .)ن ارتبتمإ ( :نحوومنفصل  ، )ارجعوا( : متصل نحو   )١(
 آخرها م ، أ)ًمرئيا : ( وسطها نحوم أ)رجال ( :سواء أكانت يف أول الكلمة نحو  )٢(

  .)ليلة القدر خري ( :وصال نحو
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  أحمر٢٢٣

ْفرعون﴿: نحو  .]١٠١:اإلرساء[ ﴾ِ

ساكنة سكونا أصليا وقبلها كرس أصيل وبعدها حرف مستعل ً يف أول  ً
ًفاصرب صربا﴿ :   نحو)٢(الكلمة األخرى َْ  ].٥:املعارج[ ﴾ِ

                      : قال اإلمام ابن اجلزري

ْكذاك بع .............................. َ َ َ ْد الكرس حيث سـكنتَ َ ََ ََ ْ ُْ َ ِ 

    * 

،١٥:غافر[  ﴾ِينذرِل﴿:  نحومكسور[. 

 للسحر:  نحومكسور، قبله ،)٣(مستفل  ساكن ﴿ْ  . ]٧١:طه[ ﴾ِ

،١:نالتغاب[ ﴾  ِديرَق﴿ : نحو  ياء مدية[. 

،٥٠:الشعراء[ ﴾َال ضري﴿:  نحو ياء لينة[.  

يف موضع واحد يف قوله: ممالة  :﴿ÜWäHTúC£`ïWÚ ﴾  ]٤١:هود[. 

 والعرص: نحو.وموقوف عليها بوجه الرومً الراء املكسورة وصال﴿ِ ْ َ﴾  
 .  ألن حكم الروم كالوصل، ]١:العرص[

 

                                           = 
ِارجعي﴿ألهنا إذا سبقت بكرس عارض فخمت ، نحو : بكرس أصيل: قولنا   )١( ْ﴾.  
 : ألنه إذا كان يف نفس الكلمة له حالتان: يف أول الكلمة األخرى : قولنا  )٢(

ً أن يكون املستعيل مفتوحا فتفخم قوال واحدا نحو-١ ً  . ﴾اسْقرط﴿ :ً
 .﴾ ٍفرق﴿ً أن يكون املستعيل مكسورا فيجوز فيها الوجهان  -٢

َيكون حرفا مستفال ألنه لو كان حرف استعالء نحو   )٣(  جلاز ]قطرالمرص، [: ً
 .الوجهان
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  أحمر٢٢٤

 
 : وتكون يف ثالث صور

 :الصورة األولى  

 
ْمرص﴿:  وتكون يف كلمتني ِالقطر﴿ و ﴾ِ ْ ِ﴾ 

١( : غري املنونة!مرص@: كلمة( 
ا من ًا مانعًا حصينً إىل قوة احلرف املستعيل، واعتربه حاجزفمن فخم نظر

 . الرتقيق، ورصف النظر عن الكرس الواقع قبل حرف االستعالء
ً ضعف احلرف املستعيل بالسكون، ومل يعتربه حاجزا  إىلومن رقق نظر

ًمانعا، واعترب الكرس املوجود قبل حرف االستعالء موجبا الرتقيق ً   . 
 .   ألهنا يف حالة الوصل مفخمةوالراجح التفخيم

ٌّ رص ﴿ملاذا مل تفخم الراء حال الوقف يف كلمة  : سؤال   ؟﴾ُّ نقر ﴿ وكلمة ﴾ِ
ات التفخيم، وهي الكرس، والعربة بالتلقي ال  ألهنام يف أدنى درج:اإلجابة
 . بالقياس

القطر @:  كلمة ِ ْ  . ًوقفا !ِ
ِوأسلنا له عني القطر﴿:وردت يف موضع واحد بـسورة سبأ يف قوله تعاىل ْ ِ َ ْ ََ ُ ََ َْ َ﴾  

 ].  ١٢:سبأ[

                                           
 : وردت يف أربع مواضع  )١(

 . ]٢١:يوسف[ ﴾اشرتاه من مرص ﴿ -٢  ].٨٧:يونس [﴾ًبمرص بيوتا ﴿ -١
 . ]٥١:الزخرف[ ﴾  ملك مرص ﴿ -٤  ].٩٩:يوسف[ ﴾ادخلوا مرص﴿ -٣

 ﴾فإن لكم ما سألتم  ًادخلوا مرصا﴿: ًأما املنونة فهي مفخمة قوال واحد يف قوله
  .]٦١:البقرة[

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر٢٢٥

ألهنا يف الراجح الرتقيق :   إال أن﴾َْرصِويقال فيها نفس ما قيل يف كلمة ﴿م
 .   للكرسحال الوصل مرققة

 
ْومرص اخت ْوعكسه يف القطر عنه فاعلام  ُار فيه أن يفخامـــِ ِ ُ 

 الصورة الثانية   

 
 ِفأرس﴿: يف كلمتني اءـــالياء املحذوفة  للبن ْ َ ِأن أرس﴿ ]٨١:هود[﴾  َ ْ َ َْ﴾  

  .)١( ]٧٧:طه[
حذف حرف العلة ألن كال منهام  فعل أمر، وفعل األمر يبنى : وعالمة البناء

 . عىل حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر
ِيرس﴿:نيـــــيف كلمت الياء املحذوفة للتخفيف ْ ِونذر﴿ ]٤:الفجر[﴾ َ ُ ُ ﴾

 )٢(]١٦:القمر[
فأجرى  إىل األصل وهو الياء املحذوفة للبناء أو للتخفيف، فمن رقق نظر

 . الوقف جمرى الوصل، فهي مرققة ألصالة الكرسة
 إىل الياء املحذوفة ومل ينظر إىل األصل وال الوصل، واعترب ومن فخم مل ينظر

 .   ضممًالسكون عارضا، أي  ساكنة قبلها فتح، أ
باعتبار الوصل، وأجرى الوقف جمرى الوصل،  وليبقى الرتقيق والراجح الرتقيق 

                                           
ِفأرس: ( وردت كلمة  )١( ْ َ  ) .هود، واحلجر، والدخان: (  يف ثالثة مواضع)َ

ِ أرس: (ووردت كلمة  ْ  ) .طه، والشعراء: ( يف موضعني)َ
 . يف موضع واحد بالفجر )يرس: ( ة وردت كلم )٢(

 ). ٣٩، ٣٧ ،٣٠، ٢١، ١٨، ١٦( يف ستة مواضع بالقمر) ونذر: (ووردت كلمة 
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  أحمر٢٢٦

 .ذوفةًداال عىل الياء املح
 :  وذكر العالمة املتويل اختيار ابن اجلزري
ّويف إذا يرس اختيار اجلزري          ُ َ َترقيقه وهـــكذا ونـ      ِ  ـذرــُ

 : الصورة الثالثة  

 
 

ِفرق @: كلمة*      .)١(  ً وصال!ِ
ٍفرق@لفظ  ْ ِكل فرق كالطود العظيم﴿ًصال يف موضع واحد هو و!ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ ٍُ ْ  . ]٦٣:الشعراء[ ﴾ُّ

 إىل قوة املستعيل الواقع بعدها حتى وإن كرس، ومل يلتفت إىل فمن فخم نظر
 . الكرسة التي قبل الراء
 إىل ضعف املستعيل بالكرس، فلم يعتد به، واعتد بالكرسة ومن رقق نظر

 .  لكرس املستعيل وصال :والراجح الرتقيقيق،  التي قبل الراء املوجبة للرتق
 :قال اإلمام ابن اجلزري

ُاخللف يف فرق لكسـر يوجدَو َ ُ ْ ٍْ َ ِ ٍِ ِ ُ ْ ُ   ......................... 
 : املوقوف عليها بالسكون، وقبلهايرى بعض العلامء أن الراء : تنبيه

 .]٢٣: قمرال[ ﴾ُّبالنذر﴿، ]٣٦: املدثر[ ﴾َرشَبِْلل﴿ :فتح أو ضم، نحو*  

                                           
 :  أما يف حالة الوقف عليها فهناك تفصيل بني العلامء  )١(

ًمن يفخمها وصال ليس له إال التفخيم قوال واحدا  ً. 
 . بالسكون املحض ًجيوز عنده الوجهان وقفا ، إذا وقفوومن يرققها وصال  

 . ١٢٨: هداية القارئ : انظر ومن وقف عليها بالروم فليس له إال الرتقيق ، 
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  أحمر٢٢٧

ِوالعرص﴿: نحوم  ــــــساكن مسبوق بفتح أو ض*   ْ َ َمع ﴿و، ]١:العرص[ ﴾َ َ
ِالعرس ْ  . جيوز فيها التفخيم والرتقيقوهى يف الوصل مكسورة، ، ]٦ـ٥:الرشح[ ﴾ُ

 .  إىل السكون العارض املسبوق بضم أو فتحفمن فخم نظر
 . لوصلجمرى ا إىل أهنا مرققة حالة الوصل فأجرى الوقف ومن رقق نظر
 . واملعول عليه يف األداء والتلقي التفخيم والصحيح

 والصحيح التفخيم، وهو القول املقبول املنصور :قال املحقق ابن اجلزري
 . )١(الذي عليه عمل أهل األداء 

 : وقال العالمة املتويل
ُوالراجح التفخيم يف للبرش ُ ُّوالفجر أيضا وكذا بالنذر  ِ ً ْ 

 عليه واملقروء به هو ما ذهب إليه اجلمهور،  واملعول:وقال الشيخ املرصفي
 . ) ٢(وبه قرأت عىل مجيع شيوخي وبه أقرئ 

 . ) ٣(تفخيم الراء يف كل هذه األحوال: وقال احلرصي
 . )٤( فيام يتعلق بحكم الراء يف الوقف:وقال املال عيل القارئ

ِوفخم الراء زمـان الوقف َ َ ْ َإن مل تكن بعد ممال احلرف  ِّ ْ ْ 
ٍأو بعد كرس  ِأو سكون الياء          َ ِائر البنـــاءــْورققنــها س ِ َ 

 :  تنبيهات

 يرس﴿ التفخيم والرتقيق مبنيان عىل النص، فال يقاس عىل﴾  
                                           

 ).١٥٩(: و أحكام قراءة القرآن . )١١٠، ١٠٩(: النرش يف القراءات العرش : انظر   )١(
  .)١٣٥، ١/١٤٣(: ، وهداية القارئ)٩٨(إحتاف البرش  :  انظر )٢(
 . )١٥٩(:  للحرصي أحكام قراءة القرآن: انظر )٣(
 .)١٣٣: ص (مكتبة الصفا : هناية القول املفيد  ط : انظر )٤(
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  أحمر٢٢٨

 . يف حذف الياء للجزم﴾مل أدر﴿، وإن أشبهتها يف التخفيف، وال ﴾اجلوار﴿
ينبغي احلذر من تفخيم الراء فام ييل   : 

ِّوقري﴿: بالكرس وسبقت بفتحة نحوإذا كانت الراء مشددة *    َ    ]٢٦:مريم[﴾َ
 . ًفغالبا ما يفخمون الراء األوىل الساكنة وهو خطأ وحلن،﴾ ٍّبرض﴿: ونحو

إذا كانت متوسطة يف الكلمة وهي ساكنة، وسبقت بحرف استعالء *  
 :].البقرة[  ﴾﴿ أحرصتم مكسور كام يف 

ينبغي احلذر من  ترقيق الراء فيام ييل : 
َ كان احلرف األول من الراء املشإذا *   ُ َّ ْ َيرصون﴿:َّددة بالضم نحوـــــَ ُّ ِ ُ﴾   

 .]٢٢:الرعد[  ﴾ِ رسا﴿: أو بالفتح، نحو.  ]٢٦:الواقعة[
ٍ﴿ رسرن األوىل مفخمة والثانية مرققة كام يف اإذا تكررت راء*    ُ﴾ . 

 . ًفغالبا ما يرققون الراء األوىل وهو خطأ وحلن  ﴾ونحو ﴿حتى يصدر الرعاء
 . ﴾﴿ بررة :  ن مفخمتان، نحواإذا تكررت راء*   
 ينبغي االنتباه من مواضع االلتباس: 

ُالنذر﴿كام يف راء *  ُ ِونذر﴿لاللتباس بـ ، ]٥٦:النجم[ ﴾ُّ ُ ُ  فاألوىل مفخمة، ،﴾َ
 .  والثانية جيوز فيها الوجهان للياء املحذوفة

ن حرف ، فاألوىل مرققة، أللباملرصاد﴾، و﴿﴾﴿فاصرب صربا : وكام يف* 
 .   االستعالء يف الكلمة الثانية، والثانية مفخمة ألن حرف االستعالء يف نفس الكلمة
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  أحمر٢٢٩

 

@! 

 
 

    

ًكونا عارضا قبلها ــاكنة ســـس ً
 ساكن قبله فتح

ُإذا جاء نرص اهللا[ فخمة م ْ ََ َ َ  . ًوقفا ١: النرص]ِ

َالسري[    ْ  .ًوقفا  ١٨: سبأ]َّ
َارمحهام [   ُْ ْ  ٢٤: اإلرساء]َ

ُفإنام يشكر[    َُ ْ َ َّ ِ  . ًوقفا ٤٠: النمل]َ

ِونذر[    ُ ُ  ًوقفا ١٦:القمر ]َ

ًوإرصادا[   َ َْ  ١٠٧: التوبة]ِ
َاليرس [   ْ ً وقفا ١٨٥: البقرة]ُ

ِبالنذر[   ُ ُّ ً وقفا  ٢٣: القمر]ِ

ُّهو الرب[   َ َ ً وقفا ٢٨: الطور]ُ

ِلباملرصاد[   َِ ْ ِ  ١٤: الفجر]َ
ْإن ارتبتم[   ُْ َْ ِ  ١٠٦: املائدة]ِ

ٍبرشر[   َ َ ً وقفا  ٣٢: املرسالت]ِ

ِّوقري[   َ  ٢٦:  مريم]َ
َيرصون﴿   ُّ ِ  ٢٦:لواقعةا ﴾ُ
ُالنذر﴿   ً وقفا  ٥٦:النجم  ﴾ُّ

 ٢٢: الرعد ﴾ِ رسا﴿  
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  أحمر٢٣٠

@! 

 
ً إذا كانت الراء الساكنة سكونا أصليا وقبلها كرس أصيل*  وبعدها حرف  ً

َفرعون﴿:مستفل يف نفس الكلمة نحو ْ َ ْ ًفإهنا ترقق قوال واحدا، ]١٨:الربوج[ ﴾ِ ً   . 
 ما معنى كون السكون أصليا ؟ ً 
 . ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... .. 
 ما سبب اشرتاط أن تسبق بكرس أصيل ؟  
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
ما سبب اشرتاط جميء بعدها حرف مستفل يف نفس الكلمة ؟  
 . .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... .. 

ًتفخم الراء إذا كانت ساكنة سكونا أصليا وسبقها كرس أصىل متصل هبا *   ً
ٍقرطاس﴿ :وبعدها حرف استعالء مفتوح يف نفس الكلمة، نحو َ ْ  .]٧:األنعام[ ﴾ِ

وجه سبب اشرتاط أن يأيت بعدها حرف استعالء  . 
 قوال واحداألنه لو جاء بعد الراء حرف مستفل رققت ً ً . 
وجه سبب اشرتاط كون حرف االستعالء مفتوحا ً . 
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 
برر سبب اشرتاط أن يكون حرف االستعالء يف نفس الكلمة  . 
 . ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... .. .. 
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  أحمر٢٣١

 

@! 

 
  كل راء موقوف عليها بالسكون وبعدها ياء حمذوفة للبناء أو التخفيف

 .فإنه جيوز فيها الوجهان
    . ... .. .... ... ... .. ... ... ... .وجهة نظر من فخم
 .. ... ... .   ... .. . .... ... ... .. .وجهة نظر من رقق 

 ... ... ... ... .. .... ... وتربير ذلك .. ... ... ... ... ..  والراجح 
ساكن مستعل وقبل الساكن  كل راء موقوف عليها بالسكون وقبلها 
 . ... ... .. ...  ،. .. .... ..  وال يوجد ذلك إال يف ... ... ... .. .  جيوز فيها كرس

 ﴿ِوالعرص ْ َ  .]١:لعرصا[  ﴾َ
  .. ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... .. ... ... ... ... 

 
ً كل راء ساكنة سكونا أصليا قبلها كرس أصىل متصل هبا وبعدها :١س

 .  حرف استعالء مفتوح تفخم
فس الكلمةبرشط أن يكون يف ن  . 
 .ًفخيم كل راء مفتوحة مطلقات: ٢س
رققت لإلمالة مع أهنا مفتوحة﴾ باستثناء راء ﴿جمراها ، . 
 الراء املوقوف عليها بالسكون، وقبلها فتح أو ضم أو ساكن مسبوق :٣س

 . بفتح أو ضم وهي يف الوصل مكسورة الراجح فيها التفخيم
: . .. ... ... .... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... .. 
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  أحمر٢٣٥

@! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 ُخروج الصوت من األنف

 ُمهس األلف

 جماورهتا حرف خفي هو اهلاء

ِّعدم املد حركتني َ ُ 

َعدم الدراية بأحكام الرسم ْ َ ُ 

عدم الدراية باحلـــذف 
 واإلثبات

 ١: الناس

 ١: األعىل

 ٢٧:النازعات

 ١: الضحى

 ٢١: النمل

 ١٦: اإلنسان

ِالناس َّ 
ْاألع  َىلَ
َبناها ََ 
َوالضحى َُّ)٢( 
ُألاذبحنه َ ََّ ْ َ 

ْكانت قواريرا  ََ ِ َ ْ َ َ
ْقواريرا ََ ِ َ)٣( 

َّمصاحبة الغنة هلا ُ ُ)١ ( 
ُحتويلها إلـى هاء ِ ْ 

 ُحذفها 
ِّإنقاص املد أو زيادته َ ُ 

ُنطق ألف ْ ُألاذبحنه( ُ َ ََّ ْ َ( 
ْقواريرا ُاخللط بني  ََ ِ َ

والثانية                األوىل
                                           

ِّقال اإلمام مكي  )١( َ ُ َ ِ َ ِعن األلف: َ جيب عىل القارئ أن يعرف أحواهلا وصفاهتا، وأن : َ
َّيلفظ هبا حيث وقعت غري مفخمة وال ممالة، وال يغلظ هبا إال برواية، الرعاية َ ُ :

  .)١٦١-١٦٠/ص(
َالعاملني(: وأكثر ما يكون من ذلك إذا كان حرف املد الطبيعي متوسط الكلمة نحو  )٢( ِ َ َ( 
 .ًاألوىل تنطق وقفا الوصال، والثانية ال تنطق وقفا وال وصال   )٣(
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  أحمر٢٣٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 ُخروج الصوت من األنف

ِّعدم حتقيق الواواملدية َ ُ 

 

ِالتعسف يف نربها ْ ََ ُّ 

 َاالنشغال بالتغني  

َعدم حتقيق الضمة السابقة َّ 

 ٢٢: يونس

 ٢٠٠:آل عمران

 

 ٤: التكاثر

 ١٧٧: البقرة

 ٤: التكاثر

ُّوظنوا َ َ 

ُاصرب ِ ُوا وصابرواْ ِ َ َ 

 

َتعلمون ُ َ ْ َ 

َواملوفون ُ ُ َ 

َتعلمون ُ َ ْ َ 

َّمصاحبة الغنة هلا ُ ُ 

ديدها إذا وليها ـــــَتش
 )١(تحركةم واو

ًأو وقعت مدا عارضا    

ِّزيادة املد عن مقداره  َ 

ِّعدم ضم الشفتني عند 
ْالنطق ُ 

 

 

                                           
ُقال ابن اجلزري  )١( ْ َ وجب بيان : وإذا سكنت وانضم ما قبلها وأتى ما بعدها مثلها(: َ

جائز، ومتكن الواو األوىل ملدها ولينها وذلك كل منهام خشية اإلدغام، ألنه غري 
ُآمنوا وعملوا ﴿:نحو ِ َ َ ُ  ). ١٤٨(: ، التمهيد]٢٥:البقرة[﴾ َ
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 ُخروج الصوت من األنف

 ُسهولة اإلدغام وهو ممتنع

َعدم استفال اللسان مع الياء ُِّ 

 ُعدم الدراية باملخارج

 عدم الدراية بقواعد الرسم

َالتجاور وضياع استفاهلا َُ 

ِعدم حتقيق الكرسة فيها   قبلهاُ

 ٤٣: احلاقة

 ٥: الناس

 ٢٣: الفجر

 ٤٣: احلاقة

 ٢٦: البقرة

 ١٠: التغابن

 ٢: احلرش

َالعاملني ِ َ َ 

ُالذي يوسوس َِ ْ ُ ِ َّ 

َوجيء ِ َ 

َالعاملني ِ َ َ 

 )١(يستحيي

ِاملصري َ 

َاملؤمنني ِ ِ ْ ُ 

َّمصاحبة الغنة هلا ُ ُ 

 ُتشديدها إذا وليها ياء متحركة

 ُتفخيمها

َخروجها من وسط اللسان ُِّ 

 انت غري مرسومةحذفها إذا ك

َّتفخيمها إذا سبقها مفخم ََ ُْ َُ ِ 

 ُإمالتها إىل الفتح إذا كرس ما قبلها
                                           

ِقال اإلمام السخاوي    َ َّ ُ َ ِ َ َ : 
ٍيف يوم مع   َ ُ قالوا وهم ونظري ِ َ ُ   وانـــذا        التدغموا يامعرش اإلخـ َ

ُوقال ابن اجلزري         ْ َ َ: 
ْ وأبن       يف يوم مع قالوا وهم وقل نعم....…......................…    ْ ََ َ َ ْ ْ َ َْ ْ ُُ َُ ِ ِ 
حيي ﴿:   وقوله﴾حييي ويميت﴿: ومن ذلك عدم التفريق بني الياء يف قوله   )١(

ً فاألوىل تثبت وقفا ووصال ، والثانية ال تثبت وقفا وال وصال﴾األرض ً ً.  
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  أحمر٢٣٨

َ عدم الدراية بأحكام الرسم ْ َ ِ ِفام آتان ٣٦: النمل ُ َ َ ْعدم نطق ياء  )١(  َ ُ ِفام آتان﴿ُ َ َ   وصال﴾َ

ِقال اإلمام السخاوي َ َّ ُ َ ِ َ َ:   )١(  
ٍواليا وأختاها بغري زيــــادة ِ ِّيف املدكـ                    َ َاملوفون@َ ُ ِامليزان@و!ُ َ ِ! 

 

 

 

 

 

                                           
ِآتان(لنا يف كلمة  ) ١( ًقفا، واإلثبات مقدم، مع حذفها رسام، وذلك  إثبات الياء أوحذفها و)َ ً

ْفلام جاء سليامن قال أمتدونن بامل فام آتاين اهللا خري مما آتاكم﴿: يف قول اهللا تعاىل ْ َ َ َ ُ َ َُّ َ َ َ َُّّ ِ ٌِ ََ ِ َ ُ َ َ ٍَ ِ ِ َ َ َ َْ َ﴾.  
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  أحمر٢٣٩

 

 

 
 
 
 
 

 

    
ِمهس اهلمزة ورخاوهتا َ َُ َ ْ َ 
َّضياع خمرجها وشدهتا ِ َ َْ َ ُ َ 

َضياع خمرجها َْ َ ُ َ 
ْتعسف النطق هبا ُ ُ ُّ َ 
ْ  تعسف النطق هبا ُ ُ ُّ َ 
ِّلضعفها بالضم ِ 
ِلضعفها بالكرس ِ 

َاحتاد وقرب املخرج ْْ َ ُ 
 ُضعفها بالسكون

 ٧: النازعات
 ٢: املائدة
 ٥: النحل
 ٤: القدر
 ١٨: الغاشية
 ٥٦: يس

 ٨: التكوير
 ٤٠: فصلت
 ٢٥: النمل

ْأأنتم ُ ْ َ َ 
َالقالئد ِ َ 
ٌدفء ْ ِ 
ُاملالئكة َ ِ َ 
ِالسامء َ َّ 
َمتكئون ُ َِّ ُ 
ْسئلت َ ِ ُ 
ُاعملوا َ ْ 
َاخلبء ْ َ 

 ُحتويلها إىل هاء
ُحتويلها إىل ياء ِ ْ 

 ُحذفها
ٌّتشديدها إذا وليها حرف مد ُ 

 أو تطرفت
َّعدم بياهنا إذا ضمت ُ 

ِ   أو كرست ُ 
ًأو جاورت حرفا حلقيا ً 

 أو عند الوقف عليها متطرفة

 ُخلط الروايات
ْلتعسف النطق هبا ُ ُّ َ 
ْلتعسف النطق هبا ُ ُّ َ 

َاللهجات واستعالء اللسان ِّ ُ 
 ُاملبالغة يف التحقيق

 ُالغة يف التحقيقاملب

 ٢٧: النازعات
 ٢٠:البلد

 ١٥: احلجرات
 ١٨: مريم
 ٨٧: النساء
 ٢: النور

ْأأنتم ُ ْ َ َ 
ٌمؤصدة َ َ ْ ُ 
َاملؤمنون ُْ ِ ُ 
ُأعوذ ُ َ 
ُأصدق َ ْ َ 
َتؤمنون ُْ ُِ 

 ع التسهيلُتسهيلها يف غريموض
 ُاملبالغة يف نربها إذا سكنت

 ُقلقلتها إذا سكنت
َتفخيمها عند االبتداء هبا ُ ِ ْ َ 
َّأو وليها مفخم أو ألف َ ُ َ 

 ُالسكت عليها إذا سكنت
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  أحمر٢٤٠

ُضياع جهرها َ َ 
 ُعدم االنتقال مبارشة إىل

ُاحلرف التايل ْ َ 

 ١: االنفطار
 ٢: العرص

ُالسامء َ َّ 
َّإن ِ 

 ُمهسها
ْإشباع كرسة اهلمزة إذا وليها َ ُ 

 حرف ساكن

 
 

    
َقرب املخرج ْْ َ ِ ضياع اهلمسُ َ َ 

 ألن احلاء أقوى من اهلاء
َّضياع اهلمس والرخاوة ْ ََ ُ َ 
َّضياع اهلمس والرخاوة ْ ََ ُ َ 
َّضياع اهلمس والرخاوة ْ ََ ُ َ 
 ُاجتامع ثالثة أحرف خفية
 ُاجتامع حرفني متامثلني

 التجاور
َّ اإلفراط يف التحقيق َ 

 ١: القارعة
 ٢٦: إلنسانا

 ١٥: البقرة
 ١٥: البقرة
 ٣: النرص
 ٥: سالشم
َّحممد َ ُ :٢٧ 
 ٣: الرشح
 ١٥: البقرة

ُالقارعة ََ ِ 
ُوسبحه ْ ِّ ََ 
ُيستهزئ َِ ْ ْ َ 
ُيستهزئ َِ ْ ْ َ 
ُواستغفره َْ ِْ ْ َ 
َبناها ََ 

ْوجوههم ُ َ ُ ُ 
َظهرك َ ْ َ 
ُيستهزئ َِ ْ ْ َ 

ِحتويلها إلـى ألف ُ ِ ْ 
 حتوهلا إىل حاء إذا جاورت حاء

َ  مهزةحتوهلا إىل ْ 
 َعدم بياهنا إذا سكنت 

 َّأو تطرفت
َ بني ألفنيْأو وقعت ِ 

َعدم بياهنا إذا تكررت َّ َ َُ َ ََ ِ ِ 
َّتفخيمها ملجاورة مفخم ََ ُْ َُ ِ 
َاملبالغة يف إظهار رخاوهتا َ ُ 

 املبالغة يف ترقيقها
ُّلتوهم أنه ضمري َ 
ُّتوهم أنه من اللهو َ 

ْصعوبة نطق املتامثلني ُ 

 ٢٠: الطالق
 ٦: لقامن
 ٦٢: آل عمران
 ٧٦: النحل

ُاألهنار َ ْ َ 
 وِاحلدلَه  ِيثَ
والقصصلَه ُ َ َ 

ُيوجهه ِّ َْ ُ 

َإمالتها ُ َ ِ 
ُّضم اهلاء َ 

ِتسكني اهلاء  يف الضمري ُِ ْ 
ِعدم بيان اإلدغام  ِ إذا سكنت ُ

 )١(َوالتقت بمثلها

                                           
ُقال العالمة الصفاقيس  )١(   ََ َ  )وإذا سكنت األوىل فالبد من اإلدغام الكامل(عن اهلاء : َ

ُيوجهه (:نحو ْ ِّ َ ُ( 
  .)٩٤/ ص(: )تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني (وإظهارها حلن ال حتل القراءة به   
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  أحمر٢٤١

ِقال اإلمام السخاوي َ َّ ُ َ ِ َ َ : 
ُواهلاء ختفى فاحل يف إظهاره ْ ُ َمن ه@يف نحو             اــــَ ٍهبتان@ ويف !ادـــــْ َ ْ ُ! 

ُجباهه@و ُ َ ُأوجههم@ِّبني و !مِ ُ ُثقل تزيد به عىل التبيـ                 بال !ُ ٍ َ  ِــانـــــــِ

 
ُوصف ها جبــاهـه......................... ......              َ َ َ َِ ُم  عليهمــــِّ ْ ِْ َ َ 

 
 
 
 
 

 

    

َاحت ْاد املخرج ومهسِّ ََ ِ ْ َ ْالعني ُ َ 
ْالتجاور ومهس العني َْ َ 
ْصعوبة نطق املتامثلني ُ 

 التجاور
 ُسهولة جريان الصوت

 ُاملبالغة يف حتقيقها
 املبالغة يف بيان التوسط

 ضياع توسطها
 ُقلقلتها ُاملبالغة يف حتقيقها
 ضياع التوسط

 ١٨٥: آل عمران
 ٢٥٠: البقرة
 ١٠٠: األعراف
 ٦٥ :هود
 ٢٩: التكوير
 ٢: املنافقون
 ٢: املاعون
 ٤٠: فصلت
 ٤٠: فصلت
 ٤٠: فصلت

َزحزح عن ِْ ُ 
َأفرغ علينا ْ َ َ ْ ِ ْ َ 
َونطبع عىل َ ُ َ َْ َ 
َفعقروها َُ َ َ 
َالعاملني ِ َ َ 
َيعملون ُ َ َْ 
 ُّيدع
ُاعملوا َ ْ 
ُاعملوا َ ْ 
ُاعملوا َ ْ 

ُحتويلها إىل حاء إذا جاورت  ِ ْ
ًحرفا حلقيا ً 

َعدم بياهنا إذا تكررت َّ َ َُ َ ََ ِ ِ 
َّتفخيمها إذا وليها مفخم ََ ُْ َُ ِ 

 ِأو ألف
ْمتطيط العني إذا سكنت َ ُ 

 أو شددت
 ُالسكت عليها إذا سكنت

 ُأو حتريكها
 قلقلتها إذا سكنت
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  أحمر٢٤٢

ِسهولة الكرسعند االبتداء ُ 
 املبالغة يف الرتقيق

 وت من اخليشومخروج الص

 ٤٥: احلجر
 ١: الفاحتة
 ٤٠: فصلت

ٍوعيون ُ ُ َ 
َالعاملني ِ َ َ 
ُاعملوا َ ْ 

َ إذا ابتدئ هبا مضمومةُكرسها ُِ ْ 
 إمالتها

 مزج صوهتا بالغنة

 
 

    

ْاحتاد املخرج وضياع اهلمس َ ََ َ ِ ْ َ ُ َ ِّ 

ْالتجاور وضياع اهلمس َ َُ ُ َ 

ُالتجاور وضياع االستفال َ َُ 

َضياع اهلمس والرخاوة َّ ْ َِ َ ُ َ 

َّاإلفراط يف الرخاوة ُ 

ٍل اهلاء إىل حاء للقرب حتوي ُ
 يف املخرج

 ٤٢: املعارج

 ٨٩: الزخرف

 ٥١: يوسف

 ٧: غافر

 ٧: غافر

 ٢٦اإلنسان 

َّحتى َ 

ْفاصفح عنهم ُ ْ َ ْ َْ َ 

َحصحص َ ْ َ 

َحيملون ُ ِ ْ َ 

َحيملون ُ ِ ْ َ 

ُوسبحه ْ ِّ ََ 

ُحتويلها إىل عني ِ ْ 

 )١(إدغامها يف العني

َّتفخيمها إذا وليها مفخم ََ ُْ َُ ِ 

 عدم بياهنا إذا سكنت

 ملبالغة يف حتقيقهاا

 )٢(إدغامها يف اهلاء

ًقال ابن اجلزري حمذرا من تفخيم احلاء ُ ْ َ َ : 
َّوحاء حصحص أحطت احلق َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ  ............................ 

                                           
ٍقال اإلمام مكي بن أيب طالب  )١( ِِ َ ُ ْ ِّ َ ُ َ َ ْفإذا سكنت احلاء قبل العني  قربت من اإلدغام (: َ َ

ُّفيجب التحفظ ببياهنا وذلك نحو قوله ْفاصفح عنهم﴿ ::َ ُ ْ ْْ َ َ توكيد  البيان الزم و﴾َ
ُّالتحفظ واجب   .)١٦٦/ص (:  الرعاية )َ

ٍقال اإلمام مكي بن أيب طالب  )٢( ِِ َ ُ ْ ِّ َ ُ َ َ وجيب أن يتحفظ القارئ ببيان احلاء الساكنة إذا (: َ
ًأتت بعدها اهلاء لئال تندغم اهلاء فيها لقرب املخرجني، احلاء أقوى قليال من اهلاء 

ِّفسب﴿ :فهي جتذب اهلاء إىل نفسها وذلك نحو ُحهَ ُّوالتحفظ بإظهارمها واجب  ﴾ْ َ
 .)١٦٧/ص(:  الرعاية )ًمجيعا 
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  أحمر٢٤٣

 
 
 
 
 

 
    

ْضياع جهر الغني ََ َ 

َضياع املخرج والرخ َّْ َ ََ َ  اوةَ
َضياع املخرج والرخاوة َّْ َ ََ َ َ 

َضياع املخرج والرخاوة َّْ َ ََ َ َ 

َعدم مراعاة درجةالتفخيم ُ 

ْاملبالغة يف حتقيق الغني َ 

 ٣: النرص

 ٧: الفاحتة

 ٨: آل عمران

 ٦: التوبة

 ٢٥٠:البقرة

 ٢٥٠:البقرة

ُواستغفره َْ ِْ ْ َ 

ِاملغضوب ُ ْ َ 

َال تزغ قلوبنا َُ ُ ُ ْ ِ 

ُأبلغه ْْ ِ َ 

َأفرغ علين ْ َ َ ْ ِ ْ  اَ

َأفرغ علينا ْ َ َ ْ ِ ْ َ 

ُحتويلها إلـى خاء ِ ْ)١( 

    قافحتويلها إىل

 ًإدغامها إذا جاورت قافا 

ًإخفاؤها إذا جاورت حرفاحلقيا ً 
 التفخيم الزائد

 حتريكها إذا سكنت 

 
ْقال ابن اجلزري حمذرا من إدغام الغني الساكنة يف القاف ًَ ُ ْ َ َ. 

ْيف يوم مع قالوا وهم وقلوأبن  ُُ ََ ُ َ ْ ْْ َ َِ ْ نعمِ َ َ   
ْبحه ال تـزغ قلـوب فالتقمـــــــَس َ ُ َْ َُ َ ُ ْ ُِّ ِ 

                                           
ِّقال اإلمام مكي   )١( َ ُ َ ِ َ ُرمحه اهللاَ َ ِ وجب بيان الغني لئال : وإذا وقع بعد الغني الساكنة شني: َ

ُتقرتب من لفظ اخلاء، الشرتاك اخلاء والشني يف اهلمس والرخاوة، وبعد الغني من  َ ََ َّ
ُيغشى طائفة، يغشاهم (: وله تعاىلالشني يف الصفة نحو ق ُ َ َْ َْ ًَ َ   .١٧٠/ص :   الرعاية )َِ
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  أحمر٢٤٤

 
 

    

ِاحتاد املخرج وجهر اخلاء َ ْ َ ُ َ َخيشى ٢٨:فاطر ِّ ْ ْحتويلها إىل غني  َ َ ُ ِ ْ 

 ترقيق اخلاء الساكنة خممصة ٣:املائدة عدم مراعاة درجة ما قبلها
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  أحمر٢٤٥

 

 

 
 
 
 
 
 

 

    
 التجاور واستفال القاف
 املبالغة يف حتقيق القلقلة

َّعدم حتقيق املشدد َ ُ 
 اللهجات والتقارب

 ألهنا يف أقل درجات التفخيم
ْوبة النطقلصع ُ 

 عدم الدراية بدرجات التفخيم

 ١٠:الفرقان
 ١: الفلق
 ٩:الصف
 ٥: الفاحتة
 ٧٣: احلجر
 ٩١:األعراف
 ٥: الفاحتة

ًلك قصورا ُ ُ َ َ 
ِالفلق َ َ 
ِّاحلق َ 
َاملستقيم ِْ َ ُ 
َمرشقني ِ ِ ْ ُ 
ِحق قدره ِ ْ َ َّ َ 
َاملستقيم ِْ َ ُ 

ُحتويلها إلـى كاف ِ ْ)١( 
 تشديدها إذا تطرفت
 ختفيفها إذا تطرفت

ْويلها إىل غنيْحت َ ُ ِ 
 تقريبها من الكاف إذا كرست

َعدم بياهنا إذا تكررت َّ َ َُ َ ََ ِ ِ 
َعدم مراعاة درجة التفخيم ُ 

ِعدم التمييز بني املطبق وغريه ُ ُ 
ُمهس القاف ْ َ 

 ٢: نوح
 ٤: اجلن

َقال َ 
ُيقول ُ َ 

 ُاملبالغة يف التفخيم
ُضياع شدهتا َ َ 

                                           
ِّقال اإلمام مكي   )١( َ ُ َ ِ َ ُرمحه اهللاَ َ ِ وإذا وقعت الكاف بعد القاف أو قبلها وجب بيانـها لئال : َ

يشوبـها شئ من لفظ الكاف لقربـها منها، أو يشوب الكاف يشء من لفظ القاف 
ٍخالق كل يشء،( :نحو ْ َ ِّ ُ ُ ِ ُ كل فرق كالطود، خلقكم، رزقكمَ َ ْ ُْ َُ َ ََّ َ َُّ ِ ِْ َ : الرعاية ، وشبهه، )ٍُ

 .)١٧١/ ص (

من أقىص اللسان مما ييل احللق مع ما فوقه 
 .من احلنك األعىل

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  أحمر٢٤٦

َعدم الدراية بأحكام الرواية ْ َ ُ 
 اللهجات وعدم إمتام حركتها

َّفصل احلرف املشدد َ ُ َْ ُ 

 ٢٠: املرسالت
 ٦: الزمر
 ٢٨: النجم

ْنخلقكم ُ َْ ُ ْ 
ْخلقكم ُ َ َ َ 
ِّاحلق َ 

 ُعدم بيان اإلدغام
 ُاختالس حركتها

َّترقيق احلرف األول من املشدد َ ُ َْ ُ 

ِقال اإلمام السخاوي َ َّ ُ َ ِ َ َ : 
َّوالقاف بني جهرها  وعلوهــا ُ َ ِّ ِوالكاف خلصها بحسن  َ ْ ِّ  ِ   بيــانَ

ْإن مل حتقق جه َر ذاك ومهس ذاـُ ْ ََ ِام ألجل القرب خيتلطــان ــــفه  َ ْ ُ ِ 
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  أحمر٢٤٧

 
 
 
 
 

 

    
َضياع املخرج واالستفال  َْ َ َ 
ِ التجاور وذهاب استفاهلا ُ َ َ ُ 

َضياع املخرج  َْ َ َّوالشدةَ ِّ 
ْضياع اهلمس ََ َ 

 )٢(املبالغة يف مهس الكاف 
   جريان النفس يف الكاف 

َعدم إمتام احلركة ْ ِ ُ 
ْاملبالغة يف اهلمس َ ُ 

 ٦٣: الشعراء
 ٦: الزمر
 ٤:الفاحتة
 ٢٦: الزمر
 ٧٢: البقرة
 ١٤: فاطر
 ٤٢: املدثر
 ٨: الرشح

ِكالطود ْ َّ َ 
ْخلقكم ُ َ َ َ 
َإياك َّ ِ 
ُأكرب َ ْ َ 
 تكتمون
ُبرشكك ِ ِْ  ْمِ
ْسلككم َُ َ َ 
َربك ِّ َ 

ًحتويلها إىل قاف إذاجاورت مفخام َّ َ ُ ُ ِ ْ 
ًوال سيام إذا جاورت قافا َّ ِ)١( 

ُحتويلها إىل شني للهجات  ِ ْ 
ُحتويلها إىل   ِ ْ@G!إذا مل هتمس  

ِضياع شدهتا إذا سكنت َّ ِ َ َ 
ِضياع شدهتا إذا كرست أوضمت َّ ِ َ َ 

 ُاختالس احلركة
 ِتشديدها إذا وقف عليها متطرفة

ُقال ابن اجلزري*  ْ َ َ  : 
ـا ِوراع شـدة بكـاف وبتـَ َِ ٍَ َِ ً َّ ِ ـا  َ َ كشـرككم وتتـوىف فتنتـَ ْ َ َِ ِ َِّ َ َ ْ ُْ َ 

                                           
ِّقال اإلمام مكي  )١( َ ُ َ ِ َ وإذا وقعت القاف بعد الكاف وجب بيان الكاف لقرب خمرجها : َ

ٌّعرشك قالت، من عندك قل كل (: من القاف وشبهها بـها، وذلك نحو قوله تعاىل ْ َُ ُُ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ
ِمن ع ِند اهللاِْ   .)١٧٤/ ص(:  الرعاية)ْ

من املعلوم أن حرف الكاف حرف شديد مهموس، فاألوىل صفة قوة، والثانية صفة   )٢(
ضعف، وكي يتم التوفيق بينهام فإن مشاخينا قالوا لنا علينا أن نحقق صفة القوة 

الشدة ، ثم نحقق صفة الضعف ثانيا، وهي اهلمس، أما إذا  حققنا صفة : ًأوال، أي
حدثني بذلك . ًضعف أوال، وهي اهلمس، فإن ذلك سيؤدي إىل ضياع الشدةال

 .الشيخ عبد العزيز بن عبد احلفيظ بن سليامن رمحه اهللا تعاىل

من أقىص اللسان مما ييل احللق مع ما 
فوقه من احلنك األعىل أسفل خمرج 

 .القاف
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  أحمر٢٤٨

 

@!  

 
 
 
 
 

 

    

َّضياع جهر وشدة اجليم ِ َ َ 

 ًملجاورة اجليم مهموسا

َضياع املخرج َْ َ َ 

َّاحتاد املخرج وضياع الشدة ِّْ َ ََ ِ َ ُ َ ِّ 

َضياع املخرج َْ َ َ 

َميل اللسان إىل الكرس ِّ 

 ٧٣: احلج

 ١٤٩: البقرة

 ١: النرص

 ١: النرص

 ٦: الطور

 ٢٠: احلج

ُاجتمعوا َْ َ 

َخرجت َْ َ 

َجاء َ 

َجاء َ 

َجتزون ْ َ ْ ُ 

ُواجللود َُ ُ 

ُحتويلها إىل شني  ِ ْ* 

ِخمالطة صوت الشني إذا ول  )١(يها تاءُ

ُحتويلها إىل  ِ ْ@G! 

ُحتويلها إىل ياء للهجات ِ ْ 

 ُإدغامها إذا جاء بعدها زاي

َعدم بيان ضمتها إذا ابتدئ هبا ُِ ْ َّ ُِ 

َّعدم حتقيق الشدة ِّ 

ْلصعوبة نطق املتامثلني ُ 

َضياع االستفال َ 

 ٧٦: النحل

 ٦٦آل عمران

 ٣٧: النور

ُيوجهه ِّ َْ ُ 

ْحاججتم ُ ْ َ َ 

ٌجتارة َ َ ِ 

َّ إذا جاءت مشددة  عدم بياهنا َ ُ  

ُعدم َ ِبياهنا إذا  تكررت َ َ َ 

ًتفخيمها إذا جاورت ألفا َْ ُ ِ َ 
                                           

ِّقال اإلمام مكي   )١( َ ُ َ ِ َ ُرمحه اهللا َ َ ِ ُّ فال بد من التحفظ من إظهار لفظ اجليم الساكنة التي :َ َ
َخرجت(: بعدها تاء نحو قوله تعاىل ْ َ ْ، جيَ َتبيك، اجتباه، اجتثت، جمتمعونَ َُّ ْ ُ َ ِْ َ ُ َ َْ ُ ْ َ :  الرعاية )ِ

  .)١٧٧/ص(

. هو وسطه مع ما حياذيه من احلنك األعىل
وفيه خمرج واحد لثالثة أحرف، هي عىل 

الياء غري : التسلسل من اخللف إىل األمام
 .املدية فالشني فاجليم
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  أحمر٢٤٩

ِ     قال اإلمام السخاوي َ َّ ُ َ ِ َ َ : 
ِني مثل اجليم ــبالش     ًة ـــــَواجليم إن ضعفت أتت ممزوج َ   !ِباملرجـــان@ِ

ُوالعجل،واجتنبوا، وأخرج شطأه @ ُ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْ ََ ِ َوالرجز@    !َِ   يف التبيان !ِجسِّالر@ ُ مثل!ِّ
ُقال ابن اجلزري ْ َ َ : 

َفاحرص عىل  ............................... ْ ِْ ِالشدة ِواجلهر الذي َ َّ ِ ْ َ َ َّ ِّ 
َّ فيها ويف اجليم كحب الص ِّ ُ ََ ِ ِ ِ َ ِـربـــِ َربوة اجتثت  وحــ  ْ َ َ ْْ َُّ ٍ ِـج الفجـرـــَ ْ َُّ 

 
 
 
 
 
 

 

    
ِ ضياع الرخاوة والتفيش َّ َُ َ 
َ ضياع اهلمس والرخاوة َ َُ َّ ْ َِ َ َ 

 ُ ذهاب التفيش
 ُ ذهاب التفيش

ِالتجاور وضياع االستفال  ُ َ َُ 
ِ التجاور وضياع االستفال ُ َ َُ 

 ُ سهولة كرس املضموم
 ُ سهولة كرس املضموم

 ٢: اجلن
 ١١١: التوبة
 ١٦: البقرة
 ١٩: املجادلة
 ٢٩: الفتح
 ٣٠: القصص
 ٣٥: الرمحن
 ٥٥: يس

ِالرشد ْ ُّ 
َاشرتى َ ْ 
ُاشرتوا َ َ ْ 
َالشيطان ْ َّ 
ُشطأه َ ْ َ 
ِشاطئ َ 
ٌشواظ َ ُ 
ٍشغل ُ ُ 

ِ مزج صوهتا باجليم ُ 
 ِ عدم بيان تفيش الشني 
 ُ عدم بياهنا إذا سكنت

ِّ أو شددت ُ 
ً تفخيمها إذا جاورت مفخام ألفا َ ًْ َّ َُ َُ ِ 
َ عدم بيان ضمتها إذا ابتدئ هبا ُِ ْ َّ 

.  حياذيه من احلنك األعىلهو وسطه مع ما
وفيه خمرج واحد لثالثة أحرف، هي عىل 

الياء غري : التسلسل من اخللف إىل األمام
 .املدية فالشني فاجليم
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  أحمر٢٥٠

ِقال اإلمام السخاوي َ َّ ُ َ ِ َ َ : 
ِوالفجر@  ْ َ َاشرتى@ ال جتهر كذاك وكـ !ْ َ ْ!   

ِّبني تفش ِيه  مع اإلسكــان ـــــــــــــِّ ِ 
ِقال اإلمام السخاوي َ َّ ُ َ ِ َ َ : 

 

ُوكذا املشدد منه نحـو  َّ َ ً مبرشا@ُ ِّ َ ٍيف شأن@:وغري ذاك كقوله  !ُ ْ َ ِ! 
 
 
 
 
 
 

 

    

  خروج الصوت من األنف
َ ضياع الرخاوة َ 

ْ صعوبة النطق باملتامثلني ُ 
  قوة تأثري الياء املتحركة
  املبالغة يف حتقيق الياء

ُّ تعسف بياهنا َ 
َّعدم حتقيق الشدة ِّ ُ 

َ التجاور وضياع االستفال َُ 
َالتجاور وضياع االستفال َُ 

 ١٢: القصص
 ٥: الفاحتة
 ٩٠: النحل
 ٥: الناس
 ١٠: األعراف
 ١٢: احلاقة
 ٦٢: احلج

 ٤٢: الشورى
 ٨٣: مريم

ٍبيت ْ َ 
َإياك َّ ِ 

ْوالبغي يعظكم َُ ُْ ِ ِ َ َ 
ُالذي يوسوس َِ ْ ُ ِ َّ 

َعايشَم ِ َ 
َوتعيها َ ِ َ َ 
ُّالعيل ِ َ 
َيظلمون ُ َِ ْ 
ِالشياطني َ َّ 

َّ مصاحبة الغنة ُ 
َإرشاهبا صوت اجليم  ْ َ 

َ عدم بياهنا إذا تكررت َّ َ َُ َ ََ ِ ِ 
َعدم بياهنا إذا سبقها ياء مدية  َ 

ِ تشديدها إذ كرست ُ ُ 
ٌ أو سبقها مكسور ُ ََ َ 

َشددت ختفيفها إذا  ِّ ُ 
ًتفخيمها إذا جاورت مفخام  َّ َْ ُْ َُ ِ 

ً تفخيمها إذا جاورت ألفا َْ َ ُ ِ َ 

. هو وسطه مع ما حياذيه من احلنك األعىل
وفيه خمرج واحد لثالثة أحرف، هي عىل 

الياء غري : التسلسل من اخللف إىل األمام
 .املدية فالشني فاجليم
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  أحمر٢٥١

َضياع رخاوهتا  َ 
  يف رخاوهتااملبالغة

 ًألن التشديد يزيدها ثقال
 املبالغة يف بيان التشديد

 ٣: الفيل
 ٥: الفاحتة
 ٥: الفاحتة
 ٢٣: إبراهيم

ْعليهم ِْ َ َ 
َإياك َّ ِ 
َّإياك ِ 
ْحتيتهم َُّ ُ ِ َ 

 السكت عليها
  متطيطها

 )١(عدم بياهنا إذا شددت
 )٢(إشباعها إذا شددت

 

 
 

 

                                           
ُقال العالمة الصفاقيس  )١( ََ َ ُ رمحه اهللاَ َ ِ ِومنها عدم بيان تشديدها إذا شددت ألن فيها (: َ َ َ ُ َ َ

ًثقال فإذا شددت قوي الثقل فال ينقاد لذلك اللسان إال بالرياضة الشديدة ولذلك 
َّإياك، صبيا، شقيا، حتية (:ناس يف نحوخيففها كثري من ال َّ َّ ويكثر ذلك إذا كان قبلها  )ََّ

َّمشدد الشتغال اللسان بتشديد األول عن الثاين نحو َ َالسيئات، ذرية، ربيون(:ُ ٌ ُُّ ِّ َّ ِِّ ِّ َِّ َ( 
ٌّبمرصخي، ويل، شقي(:وكذا إذا كانت متطرفة نحو ُّ َّ ْ ُِ َِ ِ َ ِ ألن الوقف حمل اسرتاحة  )ِ

شديد أكثر من الوصل والتخفيف يف هذا وما ماثله ال جيوز إذ فيه فيخفى فيه الت
  .)٨٩/ ص(:  تنبيه الغافلني ) إسقاط حرف من التالوة 

ُقال العالمة الصفاقيس  )٢( ََ َ ُ  رمحه اهللا َ َ ِ وإذا شددتـها فال تبالغ فيه حتى حيدث من ذلك (: َ
  .)٨٩/ص( :  تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني) ًصوت مد فهو خطأ أيضا
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  أحمر٢٥٢

 

 @!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
َالتجاور وضياع االستطالة َُ 
َااللتباس وضياع املخرج َْ َ َ ُ 
َضياع خمرجها واستطالتها َْ َ ُ َ 
ُضياع إطباقها واستطالتها َ َ 
َضياع خمرجها وإطباقها َْ َ ُ َ 

َضياع االستطالة واملخرج  َْ َ ُ َ
ْلصعوبة نطقها مكررة ُ 

َللتجاور وضياع االستطالة َ 

 ٢٧: الفرقان
 ٢٢: القيامة
 ١٢٦: البقرة
 ١٩٨: البقرة
َّحممد َ ُ:٤ 
 ٧: الفاحتة
 ٣١: النور
 ٣١: النور

ُيعض الظامل ِ َّ ُّ َ َ 
ٌنارضة َ ِ َ 
ُأضطره ُّ َّ َ 
ْأفضتم ُ ْ َ َ 
َّيضل، ِ ُ 
َالضالني ِّ َّ 
َيغضضن ْ ُ ْ َ 
َيغضضن ْ ُ ْ َ 

ُ حتويلها إىل ظاء ِ ْ)١( 
 

ُ حتويلها إىل طاء ِ ْ 
ُ حتويلها إىل تاء ِ ْ 
ُ حتويلها إىل دال ِ ْ 

َّ حتويلها إىل الم مفخمة َ ُ ُ ِ ْ 
َعدم بياهنا إذا تكررت َّ َ َُ َ ََ ِ ِ 

 ًأو جاورت نونا

                                           
إذا استبدلت الضاد بأي حرف فال بد من حتقيق املخرج ألنه ليس هلا : مالحظة  )١(

ِحرف متحد معها يف املخرج ثم بعد ذلك ينظر يف الصفات  َّ ُ. 

  
 

: إحدى حافتي اللسان أي
احلافة اليمنى أو : جانبي اللسان 

ًاليرسى أو مها معا مع ما يليها 
من األرضاس العليا اليمنى أو 
 .ًاليرسى ملتصقا  باحلنك األعىل
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  أحمر٢٥٣

َاللسان إىل الالمانحراف  ِّ 
 التقارب والتجاور
 ذهاب استطالتها
 ذهاب استطالتها
َضياع االستطالة َ 

 اإلفراط يف التحقيق
َّفصل املشدد يف األداء َ ُ 

ْضياع اجلهر َ َ َ 

 ٢١: احلديد
 ٩١: آل عمران
 ٨٨: احلجر
 ٦٠: البقرة
 ٧: الفاحتة
 ٧: الفاحتة
 ٧: الفاحتة
 ٦٠: البقرة

ُفضل اهللا ْ َ 
ًملء األرض ذهبا َ َ ِْ ْ َ ُ ِ 
َواخفض جناحك َ َ ََ ْْ ِ 
ْارضب ِ ْ 
َالضالني ِّ َّ 
َالضالني ِّ َّ 
َالنيَّالض ِّ 

ْارضب ِ ْ 

 ًعدم بياهنا إذا جاورت الما
 أو ذاال
 ًأو جيام
 قلقلتها

 السكت عليها
 متطيطها

َّاحلرف األول من املشددترقيق  َ ُ َْ 
 َْمهسها
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  أحمر٢٥٤

 

& & 
@! 
 
 
 
 
 
 

    

َقرب املخرج وانحرافها ْْ َ ُ 

 خروج الصوت من األنف

َالتجاور وضياع االستفال َ 

 هجاتالل

َعدم الدراية بأحكام اإلدغام ْ َ 

َضياع التوسط َ 

ْضياع اجلهر َ َ َ 

َملع( االلتباس بالفعل  ََ( 

 َّعدم حتقيق الشدة

 ٦٧: العنكبوت

 ٨: البينة

 ١٩: الكهف

 ١: التغابن

 ١٤٧: األنعام

 ١٧: النبأ

 ١٩١: البقرة

 ٦١: العنكبوت

 ٨: املنافقون

َجعلنا ْ َ َ 

 اهللا

ْوليتلطف َّ َ َْ َ َ 

 هللا

َفقل ر ْ ُ ْبكمَ ُ ُّ 

ِالفصل ْ َ 

ِالقتل ْ َ 

َملع املحسنني ِ ِ ْ َُ ََ 

َّاألذل َ َ 

ُحتويلها إلـى نون ِ ْ 

َّمصاحبة الغنة هلا ُ 

َّتفخيمها إذا وليها مفخم ََ ُْ َُ ِ 

َأو ابتدئ هبا ُِ ْ 

 َّعدم إدغامها يف الراء

 عدم بياهنا إذا تطرفت

 َْمهس الالم إذا تطرفت

 جعلها من أصل الكلمة

 ختفيفها إذا تطرفت

 
 

خترج من أدنى إحدى حافتي اللسان إىل 
أي حلمة . منتهى طرفه مع ما حياذهيا من لثة

الثنايا العليا مع مقابلة الضاحك واألنياب 
 .والرباعية
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  أحمر٢٥٥

 
 
 
 
 
 

    

َ قرب  املخرج ْْ َ ُ 

ْ صعوبة النطق ُ 

َ التجاور وضياع استفاهلا َ 

َ التجاور وضياع استفاهلا َ 

َ ضياع توسطها َ 

  املبالغة يف بيان توسطها

  توايل مضمومان

َ ضياع التوسط َ 

َعدم الدراية بأحكام الرواية ْ َ 

ِّعدم التلقي  َ 

 ١٥: األحقاف

 ٨٨: ص

 ٣٠: اإلنسان

 ١٦: العلق

 ٧: الفاحتة

 ٧: الفاحتة

 ١٥: امللك

 ١: الفاحتة

 ٢٧: القيامة

 ٣٣: اإلرساء

َأنعمت ْ َ ْ َ 

ُولتعلمن نبأه َ َّ ْ ََ َ ُ َ ََ 

َّإن اهللا ِ 

ٍناصية َِ َ 

َأنعمت ْ َ ْ َ 

َأنعمت ْ َ ْ َ 

ُالنشور ُّ 

َالعاملني ِ َ َ 

ٍمن راق َ َْ)١( 

ًمنصورا َُ ْ 

ِ حتو  ُيلها إىل المْ

َ عدم بياهنا إذا تكررت َّ َ َُ َ ََ ِ ِ 

َّ تفخيمها إذا وليها مفخم ََ ُْ َُ ِ 

  أو ألف

  السكت عليها أو قلقلتها      

  متطيطها إذا سكنت

 َّ عدم بيان ضمتها إذا توالت

  عدم بياهنا إذا تطرفت

 )الشاطبية(عدم بيان السكت 

 عدم مزج صوهتا اإلخفاء 
ْبصوت احلرف الثاين  َ 

                                           
ِن والقلم (عدم إظهار النون يف: ، ومن ذلك ]٢٧: القيامة[  )١( ََ ِوالقرآن* يس * َ ْ ُ َ(. 

رف اللسان مع ما خترج من ط
 .فوقه من أصول الثنيتني العليني
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  أحمر٢٥٦

: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

ْتعسف نطق  ُ ُّ َّراء مفخمةالَ َ ُ 

َعدم معرفة أحكام الرواية ْ َ 

ِّعدم التلقي َ 

َضياع توسطها َ 

 طرقها عدة مرات

ْضياع اجلهر َ َ َ 

 عدم إمتام احلركة

َاملبالغة يف إلصاق اللسان ِّ 

َّفصل املشدد َ ُ 

ٍفرق @س بكلمة االلتبا ْ ِ! 

 ١٩: امللك

 ٤١: هود

 ٣٦: البقرة

  ١٢: املائدة
 ١٤٣:األعراف

 ١٤٣:األعراف

َّحممد َ ُ :٣٥ 

 ٢٨: الفجر

 ١٩: امللك

 ١٢٢: التوبة

ُالرمحن َ ْ َّ 

َجمراها َ ْ َ 

ٌّمستقر ْ َُ َ 

َعرش ْ َ 

َّخرَو َ 

َّوخر َ َ 

ْيرتكم َُ َ ِ 

ِارجعي ِ ْ 

ُالرمحن َ ْ َّ 

ٍفرقة َِ ْ)١(  

ُ حتويلها إىل الم  أو واو ِ ْ 

 َّ تفخيم الراء املاملة

 ُ ختفيفها إذا تطرفت

 ُعدم بياهنا إذا تطرفت أو قلقلتها

 املبالغة يف تكرارها أو متطيطها  

ْ مهسها َ 

  اختالس حركتها

 ليهاُ حرصها أو السكت ع

َّترقيق احلرف األول من املشدد  َ ُ َْ ُ 

 ُ ترقيقها يف غري موضعها
                                           

ُالنذر﴿: لك ، ومن ذ]١٢٢: رة التوبةسو[ ) ١( ُ ِونذر﴿ االشتباه بـ ﴾ُّ ُ ُ َ﴾.  

خترج من طرف اللسان مما ييل 
ه مع ما فوقه من أصول ـ ظهر

أو لثة ـ الثنيتني العليني حتت 
 .ًخمرج الالم قليال
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  أحمر٢٥٧

  حرص الراء

 ضياع التوسط

 عدم الدراية بأحكام الراءات

 ١: الفاحتة

 ١: الفاحتة

 ٦٣:الشعراء

 الرمحن

 الرمحن

 فرق

 )١(ًضياع التكرار مطلقا

 السكت عليها إذا سكنت أو شددت

  عند الوصل!فرق@تفخيم راء 

 



 

                                           = 
  يقصد بالتكرار املذموم الذي يتولد من الراء الساكنة، راءان ، ومن املشددة عدة )١(

وبتكرير (: يرقال ابن اجلزراءات، والتكرار صفة ثابتة للراء ينبغي اإلتيان هبا، 
لتكرار املذموم فهو  ، أما ا)يف الالم والرا ثم كررنه(، وقال ابن اجلمزوري  )جعل

املبالغ فيه والذي يرتتب عليه عدة راءات، حدثني بذلك شيخي الدكتورعبد 
 .العزيز، والشيخ عبد الرافع رضوان، والشيخ إبراهيم األخرض
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  أحمر٢٥٨

@ ! 
 
 
 
 
 
 

 

    

َضياع إطباقها َ 
َضياع إطباقها َ 
َضياع إطباقها َ 

 مبالغة يف بيان القلقلة
َعدم الدراية بأحكام اإلدغام ْ َ 

ْصعوبة نطق املتكرر ُ 
ْضياع اجلهر َ َ َ 

َّفصل املشدد يف األداء َ ُ 

 ١٠: الصافات
 ١: الطور
 ١٤: البقرة
 ٥٤: فصلت
 ٢٢: النمل
 ١٤: الكهف
 ٣٤: النازعات

 ٣٤: ازعاتالن

َاخلطفة َ ْ َ 
 الطور
ْشياطينهم َِ ِ ِ َ 
ٌحميط ِ ُ 
ُأحطت َ َ 
ًشططا َ َ 
ُالطامة َّ َّ 
ُالطامة َّ َّ 

ُ حتويلها إىل تاء إذا سكنت ِ ْ 
َّ أو ضمت ُ 
  أو كرست

  تشديدها إذا وقف عليها
  عدم بيان اإلدغام الناقص
َ عدم بياهنا إذا تكررت َّ َ َُ َ ََ ِ ِ)١( 

ْ مهسها َ 
ْ ترقيق احلرف األول من  َّاملشددَ َ ُ 

ُقال ابن اجلزري*  ْ َ َ : 
ْوبني اإلطباق من أحطـت مع َ ْ َ َ ََ ُِّ ْ َْ ِ َ ْبسطت واخللف بنخلقكم وقـع  ِ َ َ ََ ْ َُ ُ ْْ َ َِ ُ ُ ْ 

 
                                           

ُقال ابن اجلزري  )١( ْ َ َاخلطفة﴿:وإذا سكنت الطاء فال بد من بيان إطباقها نحو :َ ْ َ﴾ 
 .)١٣٣/ ص (:التمهيد

خترج من طرف اللسان من جهة 
ظهره مع ما يليه من أصول الثنايا 

 .العليا
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  أحمر٢٥٩

 
 
 
 
 
 

 

    
َ التجاور وضياع استفاهلا َُ 

 سهولة استعالئها مضمومة

َ احتاد املخر ْ َ ُ َ ِج وضياع جهرهاِّ َ َ ِ 

ِ احتاد املخرج وضياع جهرها َ ََ ِ ْ َ ُ َ ِّ 

 ٢٧: الفتح

 ٢: املائدة

 ٣: الفاحتة

 ٤: القمر

َصدق َ َ 

ْصدوكم ُ ُّ َ 

 ِّالدين

ٌمزدجر َُ َ ْ 

َّحتويلها إىل ضاد ملجاورة  مفخم  َ ُ ُ ِ 

َّ حتويلها إىل ضاد إذا ضمت ُ ُ ِ ْ 

ُ حتويلها إلـى تاء ِ ْ 

ُ حتويلها لتاء إذا أبدلت عن تاء ِ ْ 

 
 

    

ْتعسف النطق بالقلقلة ُ ُّ َ 

َللجهل بأحكام القراءة ْ ََ ِ ْ 

 ١:اإلخالص

 ٨: اإلرساء

ٌأحد َ َ 

ْعدتم ُ ْ ُ 

َديدها إذا سكنت عند الوقفتش ُ 

ِ عدم بيان اإلدغام الكامل ُ 

                                           
ِقال اإل  )١( َ ِّمام مكي َ َ ُ ُرمحه اهللا َ َ ِ ُّوجب التحفظ ببيان : وإذا وقعت التاء متحركة قبل طاء : َ َ

التاء، لئال يقرب لفظها من الطاء، ألن التاء من خمرج الطاء، لكن الطاء حرف قوي 
وإطباقه، واستعالئه، والتاء حرف مهموس فيه ضعف، ، متمكن جلهره ولشدته

ًعيف جماورا له جذبه إىل نفسه إذا كان من َّوالقوي من احلروف إذا تقدمه الض
  .)٢٠٦/ ص (: خمرجه، الرعاية

خترج من طرف اللسان من جهة 
ظهره مع ما يليه من أصول الثنايا 

 .العليا
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  أحمر٢٦٠

ِّ لصعوبة نطق املتكرر ْ ُ َ ُ 

ُ املبالغة يف   إمالة القلقلة)١(َ

 ٢١٧: البقرة

 ٧٠: الزخرف

ْيرتدد ِ َ ْ َ 

ُادخلوا ُ ْ 

َ عدم بياهنا إذا تكررت َّ َ َُ َ ََ ِ ِ 

َّ ضم الدال إذا وليها مضموم ُّ َ 
ِقال اإلمام  السخاوي َ َّ ُ َ ِ َ َ : 
ًوالدال ساكنة كذلك  َ ْحـصدتم @َّ ُ ْ َ ُّأدغم  بغري تعرس وتـ   !َ ِ  ــــوان ــــــْ

َلقد لقينا @و ِْ َ َـقد رأى َل@ٌ مظهر و!ََ َ ْ َاملدحضني @و  !َ ِ َ ْ ِّ أبن  بكل مكـ!ُ ْ ِ  ـان ــَ
 

 

    

َ التجاور وضياع استفاهلا َ 

َعدم معرفةأحكام اإلدغام ْ َ 

  التباسها بالساكنة 

ْ املبالغة يف مهسها َ ُ 

ِّ صعوبة نطق املتكرر َ َُ ُ ِ ْ َ ُ ُ 

 ٢٥: النساء

 ٨ :اإلرساء

 ٤٥: آل عمران

 ٢٧: القمر

 ٢٨: النحل

ْيستطع ِ َ ْ َ 

ْعدتم ُ ْ ُ 

ُقالت املالئكة ََ ِ َِ َ 

ًفتنة َ ْ ِ 

ُتتوفاهم ُ ََّ َ َ 

ُحتويلها إىل طاء  ِ ْ 

 عدم بيان اإلدغام الكامل

 مهس التاء املتحركة 

 ِمزج صوهتا بالسني

َعدم بياهنا إذا تكررت َّ َ َُ َ ََ ِ ِ 
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  أحمر٢٦١

@ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ْالتجاور وضياع مهسها وإطباقها ََ َ 

َاحتاد املخرج وضياع إطباقها ََ ِ ْ َ ُ َ ِّ 

َاحتاد املخرج وضياع إطباقها ََ ِ ْ َ ُ َ ِّ 

َّفصل املشدد يف األداء َ ُ 

 ٨٧: النساء

 ١٢٩: النساء

 ١٩٦: البقرة

 ٣٣: عبس

ُأصدق َ ْ َ 

ْحرصتم َُ ْ َ 

ْأحرصتم ُ ْ ِ ْ ُ 

ُالصاخة َّ َّ 

َّ حتويلها إلـى زاي مفخمة َ ُ ُ ِ ْ)١( 

ً حتويلها إىل سني إذا جاورت مرققا  َّ َ ُ ُ ِ ْ 
 أو كرست* 

َّترقيق احلرف األول من املشدد َ ُ َْ 

ِقال اإلمام السخاوي*   َ َّ ُ َ ِ َ َ  : 
م @ُوكذا بيان الصاد نحو  ـُ ْحرصــْت َ َ!  …........................ 

 

                                           
ُأصبح، يصدر (:ًبسبب مقابلة صفتني متضادتني، ومنه أيضا  )١( ُ ْ َ َ َ ْ َ( . 

خترج من طرف اللسان 
وفويق الثنايا السفىل، وهي 

الصاد، : بالتسلسل  كام ييل
 .فالزاي، فالسني
د فوق خمرج وتكون الصا

 الزاي
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  أحمر٢٦٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

َضياع استفال السني َ 

َااللتباس بعىص وضياع االستفال َ 

ْتقابل صفتني وضياع اهلمس ََ َ 

  ٥:األحزاب

  ٨: التحريم

 ٣٤: البقرة

ُأقسط َ ْ َ 

َعسى َ 

ُاسجدوا ُ ْ 

ُحتويلها إىل صاد ِ ْ 

 اللتباسل

ُحتويلها إلـى زاي ِ ْ 

ُقال ابن اجلزري ْ َ َ : 
ُوسني مستقيم يسطو يسـقوا .........................  ْ َ ْ َ َ ْ ُُ ِ َِ َ َ 

 
 

    

ْاحتاد املخرج ومهس الزاي ََ ِ ْ َ ُ َ ِّ 
َضياع االستفال َ 
 صعوبة األداء

 ٣٥: التوبة
 ٣١: يونس
 ١٤: يس

ْكنزتم ُ ْ َ َ 
ْيرزقكم ْ َُ ُ ُ 
َفعززنا ْ َّ َ َ 

ُحتويلها إلـى سني ِ ْ 
 تقريبها إىل الظاء

َعدم بياهنا إذا تكررت َّ َ َُ َ ََ ِ ِ 

 

خترج من طرف اللسان وفويق 
الثنايا السفىل، وهي بالتسلسل  كام 

 .الصاد، فالزاي، فالسني: ييل
 .وتكون الزاي فوق خمرج السني

وتكون السني فوق الثنيتني 
 .السفليني
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  أحمر٢٦٣

@! 
 
 
 
 
       

    

 حتويلها إىل ذال قثائها ٦١:  البقرة ضياع اهلمس
َّثم ٢٠:  اإلنسان ضياع املخرج  حتويلها إىل سني َ

 عدم بياهنا إذا سكنت قثائها ٦١:  البقرة ضياع اهلمس والرخاوة
 تفخيمها إذا وليها ألف قثائها ٦١:  البقرة ضياع االستفال

 
 

    

َ التجاور وضياع االستفال َ 

َضياع االستفال التجاور و َ 

َ ضياع املخرج   َْ َ َ 

ْ ضياع اجلهر َ َ َ 

َ للجهل بأحكام اإلدغام ْ َ 

 ١٤٨: األنعام

 ١٤٨: األنعام

 ٩: العلق

 ٧١:النساء

 ٦٤:النساء

ُذاقوا َ 

ُذاقوا َ 

ِالذي َّ 

ُخذوا ُ 

ُإذ ظلموا َ َ ْ ِ 

ُ حتويلها إىل ظاء  ِ ْ)١( 

ُحتويلها إىل ضاد   ِ ْ 
  زاي للهجات إىلُحتويلها 

ُ حتويلها إلـى ثاء ِ ْ 

 عدم بيان اإلدغام الكامل 
                                           

ُفذوقوا(: َّوأكثر ما يكون إذا ضمت، نحو  )١( ُ  . ، لسهولة استعالء اللسان مع املضموم  )َ

خترج من طرف اللسان من جهة ظهره 
يضغط طرف : وأطراف الثنايا العليا أي
ا، مع خروج طرف اللسان مع رؤوس الثناي

ًاللسان قليال إىل اخلارج وخترج عىل الرتتيب 
 .الظاء ، فالذال، فالثاء: من أعىل إىل أسفل
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  أحمر٢٦٤

 ضياع رخاوهتا

 ضياع رخاوهتا

 

 ٦٤:النساء

ُإذ ظلموا َ َ ْ ِ 

 اذكروا

 قلقلتها إذا سكنت

 عدم بياهنا  إذا سكنت

 
 
 
 
 
 

 

    

َ التجاور مع التاء وضياع االستفال َ 

َ ضياع املخرج وج َْ َ  هر وإطباق الظاءَ

َ تقارب املخرج واللهجات ْ َ 

ْ ضياع املخرج لقربه من الظاء َ َُ ْ َ َ 

 ١٣٦:الشعراء

 ٥: اجلمعة

 ٤: مريم

 ١: الطالق

َأوعظت ْ َ َ َ)٢( 

َالظاملني ِِ َّ 

ُالعظم ْ َ 

َظلم َ َ 

ُحتويلها إلـى ذال ِ ْ)١( 

َّحتويلها إىل ثاء مفخمة  َ ُ ُ ِ ْ 

ُحتويلها إلـى ضاد  ِ ْ 

ُحتويلها إىل زاي م  ُ ِ َّفخمةْ َ 
  عدم إمتام احلركة

َّ فصل الظاء املشددة َ ُ 

َ ضياع رخاوهتا َ 

 ٢٣١: البقرة

 ٥: اجلمعة

 ٥: اجلمعة

ْيعظكم َُ ُ ِ 

َالظاملني ِِ َّ 

َالظاملني ِِ َّ 

 اختالس احلركة  

َّترقيق احلرف األول من املشدد َ ُ َْ 

 عدم بياهنا إذا سكنت 
                                           

َاملنظرين(: وَّوقد حتول إىل ذال لاللتباس نح  )١( ِ َ ْ َاملنذرين(اللتباس بـ   )ُ ِ َ ْ ُ(.  
ُقال ابن اجلزري رمحه اهللا   )٢( َ ُ ِْ َ َ وإذا سكنت الظاء وأتى بعدها تاء وجب بياهنا لئال (: َ

َأوعظت(:تقرب من اإلدغام نحو َْ َ :  التمهيد ) وال ثاين له ]١٣٦: الشعراء[يف   )َ
 .)١٣٥/ص(

خترج من طرف اللسان من جهة ظهره 
يضغط طرف : وأطراف الثنايا العليا أي

اللسان مع رؤوس الثنايا، مع خروج طرف 
ًاللسان قليال إىل اخلارج وخترج عىل الرتتيب 

 .الظاء ، فالذال، فالثاء:  أسفلمن أعىل إىل
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& & 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
َّالشتباه الغنة ُ 

َلسهولة خمرجها ْ َ 

 

ْلثقلها يف النطق ُ 

 املبالغة يف التحقيق

 سهولة جريان الصوت

 ٣: ص

 ٨: الغاشية

 ٢٣٧: البقرة

 ٣٠: األعراف

 ٩٣: املائدة

 ١٧: ص

َفنادوا والت ََ ْ َ َ 

ٌوجوه، ُ ُ 

َتنسوا الفضل ْ َ ُ َ ْ َ 

َما ووري عنهام ُ ْ َ َ ُِ َ 

ُاتقوا وآمنوا ََّ َ ْ َ 

ٌأواب َّ َ 

َّخمالطة صوهتا بالغنة ُ 

َّعدم بياهنا إذا ضمت ُ)١( 

َّأو إذا  ضمت ووليها ساكن ُ)٢( 

َّعدم بياهنا إذا ضمت ووليها مثلها ُ 

 تشديدها
ِّ مطها إذا شددت أو سكنت ُ ُّ 

                                           
َقال اإلمام مكي بن أ  )١( ُ ْ ِّ َ ُ َ ِ َ ٍيب طالب  َ وجب : فإذا وقعت الواو مضمومة، أو مكسورة : ِ

ُيوم تبيض وجوه، فاغسلوا (: قوله تعاىل: بياهنا وبيان حركتها، وذلك نحو  ِ ْ َ ٌ ُ ُ َ ْ ْ َُّ َ َ
ٌوجوهكم، وأنى هلم التناوش، يسمع حتاوركام، من تفاوت، ولكل وجهة  ََ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ ُِ ٍّ ُ ُِ ٍ َِ َّ ََّ َ َ ْ ُ ُْ َ َ ُ َ ُ َ َ  الرعاية )َ

  .)٢٣٦/ ص(: 
ِّقال اإلمام مكي   )٢( َ ُ َ ِ َ ُاشرتوا  (:وكذا تبني إذا انضمت اللتقاء الساكنني نحو: عن الواو َ َ َ ْ

َّالضاللة باهلدى، وال تنسوا الفضل بينكم، لرتون َ َُ ْ َ ُ ََ ْ ََ َ َْ َ َُ ْ ََّ َ ُ : الرعاية . وشبه ذلك كثري )ِ
  ).٢٣٦/ ص(
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  أحمر٢٦٦

 املبالغة يف ترقيقها

ْضياع اجلهر َ َ َ 

ْلثقله يف النطق ُ 

 ضياع اجلهر

 صعوبة االبتداء باملضموم

ِّسوء التلقي َ 

 ٨: الزخرف

 ٥: املنافقون

 ٢٦: األعراف

 ٢٦: األعراف
 ٦: الطالق

 ٨٨: النمل

َومىض َ َ 

ْلووا َّ َ 

ْسوآتكم َُ ِ ْ 

ْسوآتكم َُ ِ ْ 

ِوجد ْ ْكمُ ُ 

َوترى َ َ 

   إمالتها

ِعدم بيان التشديد إذا شددت  ِ ُ)١( 

  السكت عليها

  مهسها 

َعدم بيان ضمتها إذا ابتدئ ُِ ْ   هباَّ

  جعلها من أصل الكلمة

 )١( 
 
 
 
 

 
 

    

 اللهجات،وضياع الشدة 
َ اجلهل بأحكام اإلدغام ْ َ 
ِّ اجلهل بالتلقي الصحيح َ 

  تأثري التجاور
  املبالغة يف الرتقيق
  سهولة الكرس

 ١: الفاحتة
 ٤٢: هود
 ١: املسد
 ١٦:هود٧ :القيامة

 ٤٢: فصلت
 ٦١:النور

ِبسم ْ ِ 
َاركب معنا ََ َْ ْ 
َّوتب ََ 

ٌبرق، وباطل ِ َ َ ََ ِ 
ُالباطل ِ َ 
ِبيوت ُ ُ 

ُ حتويلها إىل  ِ ْp 
  عدم إدغامها

 عدم بياهنا إذا تطرفت وشددت 
ً تفخيمها إذا جاورت مفخام َ ُ ِ ْ َ 

  إمالة الباء
َكرسها إذا ابتدئ هبا مضمومة  ُِ ْ 

                                           
ُقال ابن اجلزري  )١( ْ َ َّوإذا أتت مشددة فال : َ َ بد من التشديد بقوة من غري متضيغ وال ُ

ِّ لووا، وأفوض، عدوا (:رخاء كقوله تعاىل َ ْ َُّ َ ُ َ ُ  . )١٤٩/ ص(: التمهيد  -، ونحوه )َ
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َ قرب املخرج من الفاء ْْ َ ُ 

ِ احتاد املخرج مع الواو َ ْ َ ُ َ ِّ 

َ ضياع استفاهلا َ 

َ ضياع التوسط َ 

َ ضياع التوسط َ 

  املبالغة يف التحقيق

 ٣: النبأ

 ٦٤: اإلرساء

 ٣: املائدة

 ١٥: األحقاف

 ٦: الفاحتة

 ١٥: األحقاف

ِهم فيه ِ ْ ُ 

َوعدهم وما َْ ُ َْ ِ 

ٍمصةَْخم َ َ 

َأنعمت ْ َ ْ َ 

َاملستقيم ِْ َ ُ 

َأنعمت ْ َ ْ َ 

 ُعدم بياهنا إذا سكنت ووليها فاء

 )١( ُعدم بياهنا إذا سكنت ووليها واو

ً تفخيمها إذا جاورت مفخام َ ُ ِ ْ َ)٢( 

 ُ السكت عليها

 ُعدم بياهنا إذا تطرفت

 ُّمطها

 

                                           
ِقال اإلمام السخاوي   )١( َ َّ ُ َ ِ َ َ : 

ِهم فيه(               اء مظهرــُوامليم عند الواو والف  ِ ْ  وعند الواو   فيولدان ) ُ
 ـانــــــإخفائها رأيان   خمتلفــ               ا وفـيـــانتهْلكن مع الباء يف إب 

ُقال ابن اجلزري   )٢( ْ َ َ : 
َوامليم من خممص                …………………………      ْ ََ ْ َ ِ ْة ومن مرضــِِ َ َ ْ َِ ٍ 
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 اللهجات

َلقرب املخرج   ْْ َ ُ 

 التجاور

ْصعوبة النطق ُ 

ْالتباس نطقها بالفسق ُ 

 سوء األداء

 ١٢: فصلت

 ٦٩: طه

 ٣٣: العنكبوت

 ٧٢: احلج

 ٢٩: احلجر

 ٢٤: القصص

ًوحفظا ْ ِ َ 

َتلقف ما ْ َ ْ َ 

َال ختف وال ْ َ َ 

ِتعرف يف ُ َِ ْ 

َفقعوا له ساجدين ُ ُِ ِ َ َ َ َ)١( 

َفسقى هلام َُ َ َ َ 

ِحتوي   للهجات vُلها إىلْ

 عدم بياهنا إذا التقت بامليم

 أو الواو 

 عدم بياهنا  إذا تكررت

 جعلها من أصل الكلمة 

 
 

                                           
 :يف آللئ البيان : قال الشيخ السمنودي  )١(

ْومز من األش َ ِ ِ ِْ َباه يصحبون       ـــــَ ُ َ ْ ُ َوفق َِ َ ُوا نذر حتصنـــــــُعَ ِ ْ ُ ْ َ   اَونـــــَ
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  أحمر٢٦٩

 

 
     

َقرب املخرج ْْ َ ٌّأأعجمي ٤٤:فصلت ُ ِ َ ْ َ ُحتويلها إىل ألف أو ها َ ِ ْاهلمزة املسهلة ء أو مهزةْ َ 

عدم ضبط 
ِّالتلقي َ 

َجمراها ٤١:هود َ ْ ِاأللف املاملة قراءهتا بدون إمالة َ َ 

عدم ضبط 
ِّالتلقي َ 

 ٤٦:األنفال

 ١٨:األحزاب

َالصابرين َِّ ِ 

َوالقائلني ِ ِ َ َ 

عدم التمييز بني املطبق 
 وغريه

ِاأللف املجاورة  َ
َّحلرف مفخم َ ُ 

لعدم تقريب 
ْاللسان من َخم  َرجَِّ

 حرف اإلخفاء

 ٨٥: القصص

 ٢: اجلمعة

 ٣٣: اإلرساء

َمن جاء َ ْ َ 

ًمن قبل منصورا َُ ْ ْْ ُ َ ِ 

َّبالغنةصوهتا عدم مزج  ُ 

َّعدم مراعاة تفخيم الغنة  ُ َ ُ
 وترقيقها

 النون املخفاة

 

ِاحتاد املخرج َ ْ َ ُ َ  ١١: العاديات ِّ

 

ْرهبم هبم ْ ُ َّ َِ عدم اقرتاب صوهتا من  ِ
 الباء

 امليم املخفاة

َّاب الغنةذه ُمن يشاء ٣١: اإلنسان ُ َ َ ًجعلها ادغاما كامال َْ  اإلدغام يف الياء ً
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 ١ ١٤ ٣/     /   . أمهيته–مقدمة خمارج احلروف 

خمرج خمارج احلروف األصلية : القسم األول
 .اجلوف، واحللق

    /  / ٢ ١٤ ٣ 

 ٣ ١٤ ٣/     /   .خمرج اللسان

 ٤ ١٤ ٣/     /   .الشفتان، واخليشوم

 ٥ ١٤ ٣/     /   .مراجعة  املخارج األصلية

 ٦ ١٤ ٣/     /   .خمارج احلروف الفرعية: القسم الثاين

 ٧ ١٤ ٣/     /   .مراجعة  خمارج احلروف األصلية والفرعية

النوع األول : الصفات األصلية: القسم األول
 الصفات التي هلا ضد

  /     /٨ ١٤ ٣ 

 ٩ ١٤ ٣/     /   .الرابعة: من الصفة األوىل

 ١٠ ١٤ ٣/     /   .احلادية عرش: من الصفة اخلامسة

الصفات التي ليس هلا ضد الصفة : النوع الثاين
 .األوىل والثانية

  /     /١١ ١٤ ٣ 

 ١٢ ١٤ ٣   /  /   .الصفة الثالثة والرابعة واخلامسة

 ١٣ ١٤ ٣/     /   .الصفة اخلامسة والسادسة

 ١٤ ١٤ ٢/     /   .احلادية عرش: من الصفة السابعة
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  أحمر٢٧٢

التي هلا ضد والتي @مراجعة  الصفات األصلية 
 .!ليس هلا ضد

  /     /١٥ ١٤ ٣ 

ما : األولالنوع : الصفات العارضة: القسم الثاين
 .ًيفخم دائام

  /     /١٦ ١٤ ٣ 

 ١٧ ١٤ ٣/     /   .ًما يرقق دائام: الثاينالنوع 

 ١٨ ١٤ ٣/     /   .مراجعة  النوع األول والثاين

: ًأوالًما يرقق أحيانا ويفخم أحيانا : الثالثالنوع 
 .الالم: ًاأللف اللينة، ثانيا

  /     /١٩ ١٤ ٣ 

ًالراءات احلالة األوىل والثانية املرققة مطلقا، : ًثالثا
 ًمطلقاواملفخمة 

  /     /٢٠ ١٤ ٣ 

 ٢١ ١٤ ٣/     /   .ما جيوز فيه الرتقيق والتفخيم: احلالة الثالثة

 ٢٢ ١٤ ٣/     /   .مراجعة  الراءات

 ٢٣ ١٤ ٣/     /   .ا سبقملمراجعة عامة  

 ٢٤ ١٤ ٣/     /   .االختبار النظري

 ٢٥ ١٤ ٣/     /   .االختبار التطبيقي
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 ll 

 .  مجال بن إبراهيم بن حممد بن القرش*
 . من أهل مرص، شربا الساحل. ١٩٦٥: مواليد* 
 .١٩٨٧/عام.  ليسانس آداب وتربية  قسم اللغة العربية*
ً قىض  ثامنية  عرش عاما يف التدريس واإلرشاف، منهم مخس سنوات يف *

 . سنة يف اململكة العربية السعوديةمرص، وثالث عرش 
 .   إجازتان يف القراءة واإلقراء يف رواية  حفص عن عاصم*
 أرشف عىل الدورات املقامة يف التجويد والتالوة باملنطقة الرشقية ما *

 . يقرب من عرش سنوات
، ١٤١٨من  مرشف عام عىل دورات إعداد املعلمني بالدمام يف الفرتة *

١٤٢١. 
 .  دورات اللغة العربية باملنطقة الرشقية مرشف عام عىل*
 .١٩٩٩عام . مرشف عام عىل دورات غري الناطقني باللغة العربية*
 .١٩٩٨ أرشف عىل دورات التالوة يف كلية املعلمني بالدمام عام *
 .     شارك يف العديد من الدورات ملركز اإلرشاف الرتبوي بالدمام*
 .    رشاف الرتبوي بالرياض شارك يف العديد من الدورات ملركز اإل*
 .  مرشف عام عىل دورة املهارات العليا للقرآن الكريم بالرياض* 
 أرشف عىل الصفوف األولية والقرآن الكريم يف مكتب األول للتطوير *

 .١٤٢٥، وحتى وقتنا احلايل  ١٤٢٣الرتبوي من 
 شارك يف العديد من الدورات الرتبوية ملكتب األول للتطوير الرتبوي *

 .لرياضبا
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r خالصة عقيدة املسلم   .  rتوحيد  العبادة       . rعقيديت  . 

 
للمبتدئين:  

r التمهيد لدراسة علم التجويد للمبتدئني . 
r رشح حتفة األطفال للمبتدئني . 
r رشح املقدمة اجلزرية للمبتدئني . 
متقدمينلل : 

rثالثة مستويات:  ( دراسة علم التجويد للمتقدمني. ( 
rاألسئلة املوضوعية يف علم التجويد للمتقدمني  . 
للمتخصصين: 

r  سبع رسائل.  سلسلة زاد املقرئني أثناء تالوة الكتاب املبني . 
r دراسة املخارج والصفات   .   rتاج الوقار حلملة القرآن . 

 
 .  التمهيد لدراسة النحو العريب:للمبتدئين
 ). املستوى األول( النحو التطبيقي من القرآن والسنة :للمتقدمين

 
rالوقف االختياري  .    rالوقف الالزم   . r الوقف عىل كال وبىل . 
r قدي يف الوقف واالبتداء األثر الع r أضواء البيان يف معرفة الوقف واالبتداء 
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rثالثة مستويات(  .    براعم اإلسالم يف العلوم الرشعية ( 
rطرائق التدريس العامة  .  rطرائق تدريس القرآن الكريم . 
r معامل اإلرشاف القرآين الفعال . rرتبوي القيادية الرتبوية للمرشف ال . 
rمهارات تدريس القرآن الكريم  . 

 
r زاد الذاكرين يف األذكار واألدعية الصحيحة . 

 
r قصة يوسف عليه السالم. 

 
r فيض الرمحن يف تفسري جزء عم . 
r فيض الرمحن يف تفسري جزء تبارك . 
 

r  الرقية الرشعية . r خطوة يف حفظ القرآن٢٥  r نسك العمرة 
r عقيديت  r فادع اهللا 
r لوح خمترص فضائل األعامل واملنهيات واملستحبات. 

 
r    جوال نفائس القرآن: 

 ) 800253 ( ـ جوال شفيع)86242( 
dad 
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  أحمر٢٧٦

 
 

 .  تيسري علم التجويد للنشء*
 .   تيسري دراسة الوقف الالزم*
 .   مسائل اخلالف عند املجودين*

 
 .  النحو التطبيقي من القرآن والسنة  املستوى الثاين*
 .  التطبيق الرصيف من القرآن والسنة*
 . ! إعراب جزء عم@  تيسري إعراب القرآن  *

 
 . املهارات الرتبوية والفنية ملعلم القرآن الكريم *
 . الشواهد املضيئة لكل تربوي *
 . مهارات تدريس الصفوف األولية *
 . تطبيقات يف مهارات التفكري من القرآن الكريم *
 . سلسلة العلوم الرتبوية امليرسة *

 
 . ! صورة- رشوطه-فضله@الدعاء * 
 . ! لوحة@ختل بالعقيدة  منهيات * 
 . !لوحة@. صور من اخلريية واألفضلية* 
 . ! لوحة@ فضائل األعامل، واملنهيات، موسوعة* 
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  أحمر٢٧٧

 
 

       
 ...................................................................تقريظ

 .........................................................إضاءة وتذكرة
 .................................................................المبحث األول

..................................................... 
..................................................... 

 .........................................................: اع املخارجأنو
 ...........................:  فيه مذهبان مشهوران: ترتيب املخارج 

...................................... 
 ................:  مجهور علامء التجويد  والنحويني:  املذهب األول
 : مذهب  اإلمام الشاطبي،  وسيبويه، ومن وافقهم:  املذهب الثاين

ُمذهب  الفراء، وقطرب، واجلرمي، وابن دريد:  املذهب الثالث ِ ْ َ ْ ُ.. 
..................... 

 ..................................................  نظم خمارج احلروف 
.................................................... 
 ..............................: األلف، والواو، والياء  :  ثالثة أحرف

 ...............................................................: رشوطها
 .............................................................:     تسميتها

................................................... 
 .........................................: أقىص احللق:  املخرج األول 

 ..................................................: وسط احللق :  الثاين
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  أحمر٢٧٨

 .........................................: أدنى احللق : املخرج الثالث
 ...........................................  ســـانالل: املخرج الثالث

 ........................................  أسامء األسنان يف فم اإلنسان
 ................مصطلحات أعضاء النطق عند القدماء واملحدثني  

 ................................أعضاء النطق عند القدماء واملحدثني
............................................. 

 .................................................انــــ أقىص اللس-١
 ................................................ان ــــ وسط اللس -٢
 ........................................... إحدى حافتي اللسان  -٣
 ..................................................... طرف اللسان -٤

 .................طرفه   منتهى أدنى إحدى حافتي اللسان إىل: ًأوال
 .........اللسان مع ما فوقه من أصول الثنيتني العليني طرف : ًثانيا
 ............:  ما الفرق بني النون   املظهرة، واملخفاة، واملدغمة- ١
 ............................: ما العالقة بني النون املخفاة والغنة -  ٢

َّاللسان مما ييل ظهره طرف :ًثالثا ِ...................................... 
 ...............................مع ما فوقه من أصول الثنيتني العليني 

 ......................................رف  واحد  الراءخمرج واحد حل
 ................................. اللسان من جهة ظهره طرف: ًرابعا

 ....................................مع ما يليه من أصول الثنايا العليا
 ................:   الطاء – الدال –خمرج واحد لثالثة أحرف   التاء 

 ...................فىل ـــــ اللسان  وفويق الثنايا السطرف: ًخامسا
 .............. السني، والزاي، والصاد:خمرج واحد لـثالثة أحرف

 ....... الثنايا العلياوأطرافظهره  اللسان من جهة طرف:  ًسادسا
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  أحمر٢٧٩

 .....................: خمرج واحد لثالثة أحرف  الثاء، الذال، الظاء
 ......................:  واللثويةالنطعية الفرق بني خمرج احلروف * 

 ............................................. :الشفتـان : املخرج الرابع
 .......................................... حرف الفاء :  املخرج األول
 ...................................  الواو  والباء وامليم : املخرج الثاين

 ............................................  اخليشوم: املخرج اخلامس
 ...........................................:بار الغنةراء  العلامء يف اعتآ

 ........................................................ألقاب احلروف 
 ........................  عالقة التامثل والتجانس والتقارب والتباعد

 .......................................... ضوابط معرفة املتامثلني -١
 ......................................  ضوابط معرفة املتجانسني  -٢
 .........................................  ضوابط معرفة املتقاربني-٣
 ....................................... ضوابط معرفة املتباعدان   -٤

....................................... 
 .................................  مقدمة الدخول يف  املخارج الفرعية

 ..............................................: ف الفرعية الثامنيةاحلرو
 ..............................................:  اهلمزة املسهلة   :األوىل
 ..................................................:األلف املاملة :الثانية
 ..................................:  الصاد املشمة رائحة الزاي :الثالثة
 ...................................:  الياء املشمة صوت الواو :الرابعة
 ............................: األلف املجاورة حلرف مفخم :اخلامسة
 ....................................: الالم املغلظة  املفخمة :السادسة
 ...............................................: النون املخفاة :السابعة
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  أحمر٢٨٠

 ..................................................:  املخفاةامليم :الثامنة
 .............................................. احلركات أصلية وفرعية

 ......................................... صفات الحروف:المبحث الثاني
 ............................................  مقدمة للدخول يف الباب 

 .................................: ً تعريف الصفة لغة واصطالحا -١
 ...........................................:   فوائد معرفة الصفات-٢
 .......................................:  أقسام الصفات وعددها  -٣

  ........................... 
 ............................ الصفات الذاتية األصلية : لقسم األولا
 .....................: من الصفات الذاتية ما له ضد  :وع األول ـن ال
 ........................................اهلمس وضده اجلهر  )٢، ١ (

 ................ما أثر التقاء احلروف املهموسة باملجهورة ؟:  سؤال
 ....................................:  التقويم التشخييص لصفة اجلهر

 .............................التوسط  الشدة والرخاوة وبينهام ٥ -٣
 ..................................ستعالء وضده االستفال   اال٧ -٦
 .....................................    اإلطباق وضده االنفتاح٩ -٨

 .................................اإلذالق وضده اإلصامت ١١ -١٠
 ...............: ما ليس هلا ضد  من  الصفات الذاتية :اينـوع الثـالن

 ..........................................................:  تسع صفات
 .......................................................ري ــــ الصف -١
 ......................................................ة ـــــ القلقل -٢
 .........................................................:  اللـــــني-٣
 ..................................................رافــــــ االنح -٤
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  أحمر٢٨١

 ......................................................ريرـــــ التك -٥
 .......................................................يــــالتفش  -٦
 .........................................................االستطالة  -٧
 .....................................................اء ــــــ  اخلف -٨
 ........................................................: ةـــــالغن  -٩

 .............................................لنون وامليم مراتب الغنة ل
.................................................. 

 ................................   حروف  مشرتكة خمرجا وصفةً:أوال
 ..................   حروف  خمتلفة  خمرجا مشرتكة يف الصفات:ًثانيا
 ..............   و متقاربة  يف الصفات اً حروف  مشرتكة خمرج:ًثالثا
 ..............   و متقاربة  يف الصفات اً حروف  خمتلفة خمرج:ًرابعا

....................................... 
 ..............................................  لدخول يف البابمقدمة ا

 ........................................................... التفخيم -١
 ............................................................. الرتقيق-٢

 ...........................................  ً ما يفخم دائام:النوع األول
 ............................................  ً ما يرقق دائام:النوع الثاين
    ما يرقق يف بعض األحوال ويفخم يف بعضها اآلخر  :النوع الثالث

................................................ 
ًالراء املفخمة قوال واحدا:  احلالة األوىل ً............................. 
ًة قوال واحدا املرقق :احلالة الثانية ً..................................... 
 ......................... ما جيوز فيه الرتقيق والتفخيم:احلالة الثالثة

 ............................................................................ملحق
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  أحمر٢٨٢

َّاللحون املتوقعة لكل حرف مرتبة َُ ٍْ ِّ ُ ُُّ َّ َُ َ ِحسب ترتيب املخارج ُ َ َ ِ ِ ْ ََ َ َ......... 
ِلرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ِ ٍِ ٍ....................... 

ِّحروف الـمد: ًأوال َُ ُُ  ................................................... 
ِّ حروف املد -١ َ ُ ُ  .....................................:  حرف األلف:  ُ
 ........................................................لواو حرف ا-٢
 .......................................................اءـحرف الي -٣

 .................................................  حروف احلــلق: ًثانيا
ْ حرف اهلمزة-١ َ :..................................................... 
 .......................................................:  حرف اهلاء-٢
ْ حرف العني-٣ َ :...................................................... 
 .......................................................:  حرف احلاء-٤
ْ حرف الغني-٥ َ :...................................................... 
 ........................................................ حرف اخلاء-٦

َأقصــى اللســان: ًثالثا ِّ .............................................. 
 ....................................................:  حرف القـاف-١
 ....................................................:  حرف الكاف -٢

َوسط اللسان: ًرابعا ُاحلروف الشجرية:  ِّ ُ ............................ 
 ..............................................................:  اجليم-١
 .............................................................:  الشني-٢
 ............................................................:  اليـــاء-٣

 ..................................... احلافة  أي حافة اللسان: ًخامسا
 ..........................................................:حرف الضاد

 ................................................اللسان طرف  : ًسادسا
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  أحمر٢٨٣

 ............................................................أ ـ احلروف 
 .......................................................: الالم حرف -١
 .....................................................: ُّ حرف النون- ٢
 .......................................................: َّ الراء حرف-٣
ُ احلروف -ب  ................................................: النطعيةُ
 ......................................................:  حرف الطاء-١
 .....................................................:  حرف الدال -٢
 ..............................................................:  التاء -٣
ُ احلروف األسلية- ج ُ :................................................ 
 .............................................................: الصاد-١
 ............................................................: السني  -٢
 .............................................................. الزاي-٣
ُاحلروف اللثوية -د  ُ  :................................................. 
 .......................................................:  حرف الثاء-١
 ......................................................:  حرف الذال-٢
 ......................................................:  حرف الظاء-٣

ُاحلروف الشفوية : ًسابعا ُ............................................. 
 ..............................................................:  الواو-١
 ..............................................................:   الباء-٢
 .......................................................:  حرف امليم-٣
 .......................................................:  حرف الفاء-٤

ُ من حلون :ًثامنا  .................................. املخـارج الفرعيـة ِ
 ...................................  تقسيم املنهج حسب أيام الدراسة
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  أحمر٢٨٤

 ...........................................................  فـــــاملؤل
 ........................................................ للمؤلف صدر
 .........................................................  واــــــــترقب

 ............................. كتاب دراسة املخارج والصفاتفهرس
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