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اأحكام املدود

5 - اخليشوم4 - الشفتان3 - اللسان2 - احللق

الغنة الشوفية
)ف ب م وغير 

املدية(

1 - اللهوية 
)ق ك(

احللقية
)أ هـ ع ح غ خ( اجلوفية

)واي(

3 - املستطيلة
)ض(

2 - الشجري 
)ج ش ي غير 

املدي(

5 - النطيعة
)ط ت د(

4 - الذلقية
)ل ن ر(

7 - اللثوية
)ظ ذ ث(

6 - األسلية
)ص ز س(

1 - اجلوف
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الدر�س الرابع والع�سرون:

اأواًل: خمارج احلروف))) وعددها

1 ـ تعريف املَْخَرج:

املخَرُج لغة: محل اخلروج.

واصطالحًا: محل خروج احلرف، ومتييزه عن غيره.)2)

َرَج احلرِف؟ َرج احلرف، اأو كيف َتْعِرُف َمْ 2 ـ معرفة َمْ

َمْخَرِج أي حرف من احلروف هو أن  الطريقة الصحيحة ملعرفة ملعرفة 
ندخل عليه أي حرف متحرك سواء كان احلرف همزة أم غيرها مع تسكني 

احلرف أو تشديده، وحيثما انقطع الصوت باحلرف فهو َمْخَرُجُه؛ فمثال:

)أم( أو اخلاء  )أب( أو امليم فقل  الباء فقل  َمْخَرَج  إذا أردت أن تعرف 
فقل )أخ( وبذلك ُيْعَرُف ُمْخَرج احلرِف.

3 ـ فائدة املخارج:

املخارج للحروف مبثابة املوازين، ُتْعَرُف بها مقادير األشياء، فتتميز عن 
الثاء  بعضها. فباملخارج تتميز ذوات احلروف وألفاظها، ويظهر الفرق بني 

والسني، وبني الذال والزاي، وبني الضاد والطاء.... وهكذا.

))) املخارج جمع َمْخَرج على وزن َمْفَعل بفتح امليم وسكون اخلاء وفتح الراء.
)2) شّبه العلماء مخرج احلرف بامليزان الذي توزن به كمية األشياء.
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4 ـ عدد مارج احلروف:

أكثر  به  أخ��ذ  ما  وه��ذا  مخرجًا،  عشر  سبعة  احل��روف  مخارج  ع��دد 
العلماء.

أين توجد مخارُج احلروف؟

ُتوَجُد مخارج احلروف في خمسة أعضاء، وضعناها في هذا اجلدول 
موضحني كل عضو وذكرنا حتته احلروف املتعلقة به.

1 - منطقة 
اجلوف

2 - منطقة 
احللقة

4 - منطقة 3 - منطقة اللسان
الشفتني

5 - منطقة 
اخليشوم

ــهــا مــخــرج  ــي ف
واحد وبها من 

احلروف ثالثة

ــة  ــالث فــيــهــا ث
وبها  مخارج 
مــن احلـــروف 

ستة

وبها  مخارج  عشرة  فيها 
عشر  ثــمــانــيــة  احلــــروف 

حرفًا

مخرجان  فيها 
ــــــا مـــن  ــــــه وب
أربعة  احلروف 

أحرف

مخرج  فيها 
وبها  ــــد  واح
ــروف  مــن احل

حرفان

األلــــف   -  1
املدية.

الـــيـــاء   -  2
املدية.

الــــــواو   -  3
املدية.

الهمزة   -  1
من  والــــهــــاء 
أقصى احللق.

ــني  ــع ال  -  2
من  واحلـــــــاء 

وسط احللق.
ــني  ــغ ال  -  3
من  واخلـــــــاء 

أدنى احللق.

الكاف،   -2 القاف،   -1
الشني،   -4 اجلــيــم،   -3
 -6 املدية،  غير  الياء   -5
ـــالم، 8-  ال الــضــاد، 7- 
الراء،  النون املظهرة، 9- 
الدال،   -11 10-الطاء، 
12- التاء، 13- السني، 
14-الصاد، 15- الزاي، 
16- الظاء، 17- الذال، 

18- الثاء

الــــبــــاء   -  1
ــــع انــطــبــاق  م

الشفتني.
من  الفاء   -  2
بـــطـــن الــشــفــة 
مع  ــى  ــل ــف ــس ال
الثنايا  ــراف  أط

العليا.
ـــم  ـــي امل  -  3

املظهرة.
غير  الواو   -  4

املدية.

امليم  غنة   -1
أو  املـــخـــفـــاة 
أو  املــدغــمــة 

املشددة.
2- غنة النون 
أو  املـــخـــفـــاة 
أو  املــدغــمــة 
أو  املــــشــــددة 

التنوين.
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منظر جانبي ملخارج احلروف
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اأواًل: اجلوف:

َمْخَرٌج واحد، وَيخرُج منه  وهو اخلالء الداخل في الفم واحللق، وفيه 
حروف املد الثالثة.)))

األلف الساكنة املفتوح ما قبلها.

والواو الساكنة املضموم ما قبلها.

والياء الساكنة املكسور ما قبلها.

َيْت حروَف مدٍّ ألنها تخرج بامتداد من غير ُكْلَفٍة التساع َمْخرِجَها. َوُسمِّ

ى باحلروف اجلوفية، واحلروف الهوائية. َوُتَسمَّ

ثانيًا: احللق:

وفيه ثالثة مخارج جزئية، تخرُج منها ستة حروف:

1 ـ أقصى احللق أي أبعده مما يلي الصدر، ويخرج منه الهمزة، والهاء.

2 ـ وسط احللق وهو ما بني أقصاه وأدناه، ويخرج منه العني واحلاء.

3 ـ أدنى احللق أي أقربه مما يلي الفم، ويخرج منه الغني واخلاء.

ى هذه احلروف الستة حروفًا َحْلقيَّة خلروجها من احَلْلق. وُتَسمَّ

ثالثًا: الل�سان:

وفيه عشرة مخارج، يخرج منها ثمانية عشر حرفًا وهي:

ٍز ينتهي إليه، بل ينتهي بانتهاء الصوت. ٌر لعدم وجود َحيِّ ))) اجلوف مضخرٌج ُمَقدَّ
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احَلَنِك األعلى  ما فوقه من  يلي احللق مع  مما  اللسان  ما بني أقصى  ـ   1
تخرج )القاف(.

2 ـ أقصى اللسان حتت َمْخِرج القاف يخرج حرف )الكاف(.

ًة.))) ْ ِمن )القاف والكاف( َلَهِويَّ ى ُكلٌّ َوُتَسمَّ

نِك األعلى تخرج )اجليم،  3 ـ من وسط اللسان مع ما يليه من َسْقِف احْلَ
والشني، والياء غير املدية()2) أي الياء املتحركة وتسمى شجرية

4 ـ من أول حافته إلى ما يلي األضراس من اجلانبني، أو من أحدهما، 
يخرج حرف )الضاد(، وخروجها من اجلهة اليسرى أسهل وأكثر استعمااًل، 
ى  ومن الُيْمَنى أصعب وأقل استعمااًل، ومن اجلانبني معًا أعز وأعسر، وُتَسمَّ
ها على  مستطيلة الستطالة َمْخَرِجها، وحرف الضاد أصعُب احلروف، وأشدُّ

ى لغُة الضاد. اللسان، وال ُيوَجُد في لغة غير العربية، ولذلك ُتسمَّ

ِة األسنان الُعْليا  5 ـ ومن أدنى حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يليها من َلثَّ
تخرج )الالم(.

ِة األسنان الُعليا، حتت َمخرِج  6 ـ ومن طرف اللسان مع ما ُيحاذيه من َلثَّ
النون  بخالف  متحركة،  أم  كانت  ساكنة  املظهرة  النون  تخرج  قلياًل  الالم 

املخفاة َفَمْخرُجها اخليشوم.

))) ألنهما يخرجان من قرب اللهاة، وهي الّلْحَمُة املشرفة على احَلْلِق.
ما بني  منتفخ  اجليم وهو  الفم بسكون  نسبة خلروجها من شْجر  )2) وُتسّمى هذه احلروف شجرية 

. حَينْيِ اللَّ
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7 ـ ومن طرف اللسان مما يلي ظهره مع ما يليه ِمن احَلَنِك األعلى تخرج 
ذلق  من  خلروجها  نسبة  َذَلِقيًَّة(  والــراء(  والنون،  )الالم،  ى  َوُتَسمَّ )الــراء(، 

اللسان أي طرفه.

8 ـ ومن طرف اللسان مع ما يليه من أصول الثنايا العليا تخرج )الطاء، 
ى هذه الثالثة )نَِطعيَّة( نسبة خلروجها من نَِطع الفم،  والتاء، والدال( َوُتَسمَّ

وهو َسْقُف التجويف األعلى للحنك.

والزاي،  )الصاد،  َتْخُرُج  ْفَلى  السُّ الثنايا  وُفَوْيَق  اللسان  طرف  ومن  ـ   9
ى هذه الثالثة )َأْسِليَّة( نسبة خلروجها من أسلة اللسان أي  والسني(، وُتَسمَّ

طرفه.

َنايا الُعليا َتْخُرُج )الظاء، والذال،  10 ـ ومن طرف اللسان مع أطراف الثَّ
ِة. ثَّ ى هذه الثالثة )َلَثِويَّة( نِْسَبًة خلروجها من ُقرِب اللَّ والثاء( َوُتسمَّ

َفتاِن، وفيها َمخرجان: رابعًاك الشَّ

حرف  َي��ْخ��ُرُج  الُعليا،  الثنايا  ــراف  وأط ْفَلى،  السُّ َفِة  الشَّ بطن  من  ـ   1
)الفاء(.

َفَتنْيِ مع انطباقهما َتخرُج )الباء، وامليم( ومع انفتاحهما  2 ـ ومن بني الشَّ
نسبة  )َشَفِويَّة(  األربعة  هذه  ى  َوُتَسمَّ املتحركة،  أي  ِة  يَّ املدِّ غير  الواو  تخرج 

. َفَتْتِ خلروجها من بني الشَّ
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خام�سًا: اخلي�سوم:

نافذة بني األنف والفم، أو هو حرف األنف املنجذب إلى داخل الفم، 
. َدَتنْيِ واملْدَغَمَتنْيِ وامُلْخَفاَتنْيِ ُة في النون وامليم امُلَشدَّ وتخرج منه الُغنَّ

قال ابن اجلزري � رحمه الله �:

ـــــــروِف ســبــعــَة عــَشــْر ــــارُج احل ــــخ َم

ــْر ــَب ــــِن اخــت ــــذي َيــــْخــــَتــــاُرُه َم عــلــى ال

ـــا َوِهــــي ـــاه ـــت ــــُف اجلــــــوِف َوُأخ ــــَألِ َف

ـــِهـــي ـــَت ـــْن ــــــدٍّ لــــلــــهــــواِء َت ـــــــروُف َم ح

ثـــم أَلْقــــَصــــى احَلــــْلــــِق َهـــمـــٌز هـــاُء

ــــــنٌي َحـــــــاُء ــــــَع ــــــِه َف ــــــِط ــــــَوْس ـــــم لِ ث

ـــــــنْيٌ خــــاُؤهــــا والــــَقــــاُف ــــــــاُه َغ أدن

أقــصــى الــلــســاِن َفــــــْوُق ثـــم الــكــاُف

ــــَوْســــُط فــجــيــُم الـــشـــنِي يا أســـفـــُل وال

َولـِـــَيــــا إذ  ــــتـِـــِه  حــــافَّ َمـــــن  ـــــاد  والـــــضُّ

ُيـــَنـــاَهـــا أو  ـــســـُر  أي ــــن  ِم األشـــــــراُس 

ــــــــــــالُم أدنــــــاهــــــا ملــــنــــَتــــَهــــاَهــــا وال



212

البيان

ـــن طـــرفـــه حتـــت اجــعــلــوا ــــوُن م ــــن وال

ــــه لـــظـــهـــر أدخـــــل ــــي ــــدان ا ُي والــــــــــرَّ

ـــه ومـــن ـــن ـــام ـــــاء والــــــــدال وت ـــــطَّ وال

ــكــْن ــَت ــْس ــر ُم ــا والــصــغــي ــاي ــن ــث ــا ال ــي ــْل ُع

ــى ــَل ــْف ــّس ــنــايــا ال ــه ومــــن فــــوق الــثَّ ــن م

ــــــــذاُل وَثـــــا لِــْلــُعــْلــَيــا ـــــاُء وال ـــــظَّ وال

ــْه ــَف ــشَّ ــطــن ال ـــن َب ــا وم ــَم ــِه ــْي ــَرَف ـــن َط ِم

ــْه ــِرَف ــْش ــا امل ــاَي ــَن ــثَّ ــــراِف ال ــا مــع اط ــَف ــاْل َف

ـــــــاٌء مـــيـــُم ــــــــــواُو ي ــــنْيِ ال ــــَفــــَت لــــلــــشَّ

ــــوُم ــــُش ــــْي ـــــٌة َمــــْخــــَرُجــــهــــا اخْلَ َوُغـــــنَّ
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جدول مبخارج احلروف العامة واخلا�سة
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التقومي

ـ السؤال األول:

ِف َامْلََخرج ُلغًة واصطالحًا. � َعِرّ

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

� كيف َنْعِرف َمْخَرَج احلرف؟

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

� ما فائدة املخارج للحروف؟

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

ـ السؤال الثاني:

� كم عدد مخارج احلروف على رأي اجلمهور؟ وِفيَم َتْنَحِصُر هذه املخارج؟

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

� للحروف ألقاب عشرة بحسب املواضع التي تخرج منها، وهي

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

ـ السؤال الثالث:

� كم عدد مخارج احللق؟ وما حروفها؟

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

ْد َمْخَرَج حروف املد الثالثة. � َحدِّ

..................................................................
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ْد َمْخَرَج الباء. � َحِدّ

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

ْد َمْخَرَج احلروف )النطعية(. َحدِّ

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

ـ السؤال الرابع:

� كم عدد مخارج اللسان؟ اكتبها.

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

ْد َمْخَرَج حرف الضاد. � َحدِّ

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

ْد َمْخَرَج حرف الالم. � َحدِّ

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

ْد َمْخَرَج احلروف اأَلسلية. � َحدِّ

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

� مِمَّ تخرج الياء املدية، والياء املتحركة؟ وممَّ تخرج الواو املدية، والواو 
املتحركة؟

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



216

البيان

ْر�ُس اخلام�س والع�سرون: الدَّ

ثانيًا: �صفات احلروف واأق�صامها

َفة: 1 ـ تعريف ال�سِّ

واحُلْمَرِة  َواِد  والسَّ كالبياِض  املعاني  من  بالشيء  قام  ما  ُلَغًة:  َفُة  الصِّ
ْفَرِة. والصُّ

ٌة ُيوَصُف بها احلرف عند حصوله في املخرج، أو ما  واصطالحًا: َكْيِفيَّ
َخاَوِة  ِة والرَّ دَّ قام باحلرف من صفات متيزه عن غير كالَهْمِس واجَلْهِر والشِّ

وهكذا.

ى هذه الصفات صفاٍت ذاتيًة، وهي للحروف كالناقد للمعادن،  َوُتَسمَّ
بجامع التوضيح في كل))) ولوال ذلك ملا كان هناك َفْرٌق بني صوت اإلنسان 

وصوت احليوان.

2 ـ عدد �سفات احلروف:

عددها سبع عشرة صفة، على القول املختار عند علماء التجويد، ومنهم 
ابن اجلزري.

))) فبالصفة تتميز أصوات احلروف، وتتباين فيظهر الفرق بني الطاء والتاء، وبني الصاد والسني، 
وبني الذال والظاء، وهكذا.....
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3 ـ اأق�سام ال�سفات:

2 - الصفات التي ال ضد لها1 - الصفات التي لها ضد

أقسام صفات احلروف

ضدهاالصلة

أقسام صفات احلروف

1 - اجلهر
بقية احلروف 19

1 - الهمس
فحثه شخص سكت

2 - الرخاوة
بقية احلروف 16

2 - الشدة - التوسط
أجد قط بكت - لن عمر

3 - االستفال
بقية احلروف 22

3 - االستعالء
خص ضغط قظ

4 - االنفتاح
بقية احلروف 25

4 - اإلطباق
ص ض ط ظ

5 - اإلصمات
بقية احلروف 23

5 - اإلذالق
فر من لب

1 - الصفير )ص ز س(

أقسام صفات احلروف

7 - االستطالة )ض(5 - التكرير )ر(3 - اللني )و ي(

6 - التفشي )ش(4 -االنحراف )ل ر(2 - القلقة )قطب جد(
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وإليك بيان ذلك بالتفصيل:

َفاُت التي لها �سد: الق�سم االأول: ال�سِّ

ْطِق باحلرف لضعفه النَّاشئ عن  هو َجَرَياُن النََّفِس عند النُّ ـ الَهْمُس:   1
)فحثَّه  في  مجموعة  َعَشَرٌة  وحروُفه  َمْخَرِجِه،  في  عليه  االعتماد  ضعف 

شخص سكت(.)))

وهي: )الفاء، واحلاء، والثاء، والهاء، والشني، واخلاء، والصاد، والسني، 
والكاف، والتاء( وِضدُّ الَهْمِس اجَلْهُر.

تِِه  ْطِق باحلرف لُِقوَّ واجلهُر هو: َعَدُم َجَرَياِن النََّفِس أي اْنِحباُسُه عند النُّ
الناشئة عن قوة االعتماد عليه في مخرجه.

وحروفه تسعة عشر حرفًا، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف 
الَهْمِس.

باحلرف  ْطِق  النُّ َجَرَيانِه عند  وَعَدُم  الصوت،  انِحباُس  ة وهي:  دَّ الشِّ ـ   2
لقوته، وقوة االعتماد عليه في َمْخَرِجِه، وحروُفها ثمانية مجموعٌة في )أجد 

قٍط َبكت(.)2)

والكاف،  والياُء،  والطاُء،  والقاُف،  والداُل،  واجليُم،  )الهمزة،  وهي: 
والتاء(.

))) احلث هو احلض، والشخص معروف، وسكت من السكوت واألصل سكت َفَحّثه شخص أي 
سكت ولم يتكلم َفَحثَّه شخص على الكالم.

َت بتشديد الكاف وهو التبكيت يقال  )2) أجد: من اإلجادة، وقط: مبعنى حسب، وبَكَت: مخفف بكَّ
ِة. َتُه إذا َغَلَبُه باحُلجَّ َبكَّ



219

في أحكام تالوة القرآن

كما  ُيْحَبُس  فال  باحلرف؛  النطق  عند  الصوت  اعتدال  وهو  والتوسط: 
خمسة  وحروُفه  سيأتي،  ما  على  خاوة  الرَّ في  كما  َيجري  وال  ِة،  دَّ الشِّ في 

مجموعة في )لِْن عمر())) وهي:

ط. َخاوة والتََّوسُّ ِة الرَّ دَّ )الالم، والنون، والعني، وامليم، والراء( وضدُّ الشِّ

َوَضْعِف  لَِضْعِفِه  باحلرِف  ْطِق  النُّ عند  وِت  الصَّ َجَرَياُن  وهي  خاوُة:  والرَّ
االعتماد عليه في َمْخَرِجه.

وحروفها ستة عشر حرفًا، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف 
ِط. ِة والتََّوسُّ دَّ الشِّ

ه أو َبْعِضِه إلى اْل�َحَنِك األعلى عند  3ـ  االستعالء: وهوارتفاع اللساِن ُكلِّ
النطق باحلرف.

وحروفه سبعة، مجموعة في )ُخصَّ َضْغٍط ِقْظ()2) وهي )اخلاء، والصاد، 
والضاد، والغني، والطاء، والقاف، والظاء( وِضدُّ االستعالِء االستَِفاُل.

ْطُق باحلرف. واالستَِفاُل: هو انخفاُض اللساِن عن احَلَنِك األعلى عند النُّ

بعد  الهجاء  حروف  من  الباقية  وهي  حرفًا،  وعشرون  اثنان  وحروفه 
حروف االستعالء.

ْطِق باحلرف. 4 ـ اإلطباق: وهي إْلصاُق اللسان باحَلَنِك باألعلى عند النُّ

))) لِْن: بكسر الالم أمر من الن يلني، وعمر: منادي حذف منه حرف النداء.
)2) اخلص بضم اخلاء، البيت من البوص، والضغط: الضيق، وقظ: أمر من قاظ باملكان إذا أقام به 
وقت الصيف، واملعنى أقم يا أخي في وقت حرارة الصيف في خص ذي ضغط، أي اقنع من الدنيا 

مبثل ذلك.
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اُء( وضدُّ اإلطباِق  اُء، والظَّ اُد، والطَّ اُد، والضَّ وحروُفُه أربعٌة: وهي: )الصَّ
االْنِفَتاُح.

به  التصاِقِه  وَعَدُم  اأَلْعَلى،  احَلَنِك  عن  اللِّساِن  افتراُق  وهو  واالْنِفَتاُح: 
ْطِق باحلرف. حاَل النُّ

بعد  الهجاء  الباقية من حروف  خمسة وعشرون حرفًا، وهي  وحروفه 
حروف اإلطباق.

َفَتنْيِ أي من  5 ـ اإلذالق: هو إخراُج احلرِف بِِخّفعٍة من ذلق اللسان والشَّ
طرفيهما..

وحروفه ستة مجموعة في )فْر من ُلب())) وهي: )الفاء، والراء، وامليم، 
والنون، والالم، والباء(، وضدُّ اإلذالِق اإلُصَماُت.

َقِل املوجوِد فيه. ْطِق باحلرِف للثُّ ِة عنَد النُّ واإلصماُت: ُهو امتناُع اخِلفَّ

بعد  الهجاء  حروف  من  الباقية  وهي  حرفًا،  وعشرون  ثالثة  وحروفه 
حروف اإلذالق.

دَّ لها: الق�سم الثاين: ال�سفاُت التي �سِ

1 ـ الصفيُر: وهو صوٌت ُمالِزٌم للحرِف عند ُخروجه.

ألنك  بالصفير  َيْت  َوُسمِّ نُي(  والسِّ والزاُي  اُد  )الصَّ هي:  ثالثة  وحروفه 
َتْسَمُع لها صوتًا ُيْشبُِه صفيَر الطائِر.

))) اللب: بضم الالم، العقل واملعنى هرب اجلاهل من العاقل.
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به  ْطِق  النُّ عنَد  احلرِف  َمْخَرِج  في  َيْحُدُث  اضطراٌب  وهي  القلقلة:  ـ   2
ساكنًا حتى ُيْسَمَع له نبرٌة قويٌة.

ٍة، وإطالِق َقْدٍر ضئيٍل  معنى هذا أن القلقلة عبارة عن ُنْطِق احلرِف بِِشدَّ
من الهواِء ُيْسَمُع كأنه حركٌة خفيفٌة.

ُة حروِفها لِ�َما فيها من َجْهر  والسبب في هذا االضطراب والتحريك: ِشدَّ
ُة متنع جريان الصوت، فاحتاجت  دَّ ٍة، واجلهُر مينع جرياَن النََّفِس، والشِّ وِشدَّ
ُكْلَفٍة في بيانها، والَقْلَقَلُة تكون في خمسة أحرف َجَمَعَها ابن اجلزري  إلى 
اُل( )ق،  في قوله )ُقْطُب َجٍد( وهي: )القاُف، والطاُء، والباُء، واجليُم، والدَّ

ط، ب، ج، د(.

والقلقلُة ِصَفٌة الزمٌة لهذه األحرف حالَة سكونِها متوسطًة كانت مثل: 
)َخَلْقَنا � ِقْطِمير � ُصْبحا � وْجَتَباه � اْدُخلوها(.

ْق � ُمحيْط � َبهيْج � َقِرْيْب � َمجيْد). َفًة موقوفًا عليها مثل: )َخالَّ أم ُمَتَطرِّ

كان  إذا  خاصة  الوصل  حالة  من  أكثر  الوقف  حالة  في  بيانها  ويجُب 
دًا مثل: احلّق. احلرف املوقوف عليه ُمَشدَّ

َمراِتُب القلقلِة:

: يتبني لنا مما سبق أن لِْلَقْلَقَلِة َمَرَتَبَتنْيِ

ْغَرى في وسط الكلمة في احلرف  غَرى: تكون القلقُة الصُّ 1 ـ القلقلُة الصُّ
الساكن.
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2 ـ الْقْلَقَلُة الُكْبَرى: تكون القلقلة الُكبرى إذا جاء أحد حروفها ساكنًا 
أم  دًا  ُمَشدَّ ال�ُمَقْلَقُل  احلرُف  أكان  الوْقِف عليها سواٌء  الكلمة حالة  آخر  في 

فًا إال أنها تكون في املشدد املوقوِف عليه َأْقوعى. ُمَخفَّ

قال ابن اجلزري:

َســـَكـــنـــا إْن  ــــاًل  ــــَق ــــْل ــــَق ُم ـــــــــــنيِّْ  َوَب

ــا ــَن ــَي َأْب ـــاَن  ك ـــِف  ـــَوْق اْل ــي  ف َيــُكــْن  َوإْن 

وإليك األمثلة للمرتبتني السابقتني في اجلدول التالي:

األمثلة:

غرى القلقلة الُكبرىالقلقلة الصُّ

 ،



 

  

   

احلركة التي مييل إليها احلرف املقلقل، للعلماء في ذلك مذهبان:

) � ذهب أكثر العلماء إلى أنها تكون ماثلة إلى الفتح مطلقًا دون النظر 
إلى حركة احلرف السابق للحرف ال�ُمَقْلَقِل.
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2 � وذهب بعضهم إلى أنها تكون قريبة إلى حركة احلرف الذي قبلها، 
{، فإنها تكون مائلة إلى الضم،   { :فإن كان ما قبلها مضمونًا نحو
فإنها تكون   }   { :مفتوحًا نحو قبلها  وإن كان ما 
 ،}    { :مائلة إلى الفتح، وإن كان ما قبلها مكسورًا نحو

فإنها تكون مائلة إلى الكسر.

واملذهب األول هو املختار، وعليه اْلَعَمُل.

قال بعضهم:

ــقــًا ــَل ــْط ـــى الــفــتــح ُم ـــل إل ــٌة َمـــيِّ ــل ــق ــل َوق

ــال ــُم َتْ ـــُل  ـــْب َق بـــالـــذي  ــا  ــَه ــْن ــَع ــبِ ــْت ُت وال 

3 ـ اللَّني: هو ُخروُج احلرف في سهولة وَعَدم ُكْلَفٍة.

وله حرفان اثنان، هما: )الواو والياء( الساكنتان املفتوح ما قبلهما، نحو: 
}ہ{، }حت{.

مبخرج  َيتَِّصَل  حتى  َمْخَرِجِه  في  احل��رِف  َمَيالُن  وهو  االنحراف:  ـ   4
غيرِه.

اِء(، فاالنحراف صفة الزمة لهما  اثنان، وهما: )الالم والرَّ وله حرفان 
النحرافهما عن َمْخَرِجِهما حتى َيتَِّصال مبخرج َغْيِرهما.

ِم يكون نحو طرِف اللساِن، وميالُن الراِء يكون نحو َظْهِرِه. َفَمَيالُن الالَّ
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5ـ  التكرير: هو قبول احلرف لإلعادة والتكرير في مخرجه بسبب ارتعاد 
طرف اللسان عند النطق به؛ فيؤدي ذلك إلى إخراج أكثر من راٍء خصوصًا 

َدًة. إذا كانت الراء ُمَشدَّ

ولهذه الصفة َحْرٌف واحد هو الراء.

ألن  بها،  للعمل  ال  لها  احلرف  قابلية  لبيان  التكرير  صفة  ُذِك��َرْت  وقد 
باحَلَنِك  اللسان  طرف  بإلصاق  وذلك  منه،  ُظ  التََّحفُّ يجب  ��ٌن  حَلْ التكرير 
اجلزري:  ابن  قال  بالراء،  ْطِق  النُّ عند  ُمْحَكمًا  إلصاقًا  واحدة  مرة  األعلى 

ِد(.))) )َوَأْخِف تكريرًا إذا ُتَشدِّ

ي: وهو انتشار الريح في الفم عند النطق باحلرف حتى َيتَِّصَل  6 ـ التََّفشِّ
مبخارج طرف اللسان.

ني(. وله حرف واحد وهو )الشِّ

اللسان  حافة  أول  من  َمْخَرِجِه  في  احلرف  امتداد  وهو  االستطالة:  ـ   7
حتى يتصل مبخرج الالم.

ولها َحْرٌف واحد هو الضاد.

أن  هو  املد  ح��روف  في  واالم��ت��داد  الضاد  في  االستطالة  بني  والفرق 
االستطالة تكون في ال�َمْخَرِج � واالمتداد يكون في النََّفِس.

))) وليس معنى إخفائها إعدامها بالكلية ألن ذلك ُيسبُب حْصرًا في الصوت؛ فتخرج كالطاء وهو 
خطأ. »البرهان« ص )36).
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فائدة: )الصفاُت املتقدمُة منها قويٌّ ومنها ضعيٌف(.

واإِلْطباُق،  واالستعالُء،  ُة،  ــدَّ والــشِّ الـَجْهُر،  هي:  القويُة  فالصفاُت 
واإلصماُت.

ِة... إلخ. دَّ والصفات الضعيفة هي ضد ما ُذِكَر أي ضد الـَجْهِر والشِّ

أما الصفات التي ال ضد لها فكلها قوية إال اللِّني.

)ولكل حرف خمُس صفات وقد َتِصُل إلى سبع(.

كل حرف من حروف الهجاء له خمس من الصفات التي لها ضد، وإن 
وصف بشيء من الصفات التي ال ضد لها زاد العدد كما هو احلال في الراء 

مثاًل، فقد ُوِصَفْت باالنحراف والتكرار لهذا بلغْت صفاُتها سبعًا.

َم الكالم عليها  ُة: فهي صفة الزمة للنون، وامليم مطلقًا، وقد َتَقدَّ أما الُغنَّ
في ُحكم النون وامليم املشددتني.

قال الناظم:

ــْل ــِف ــَت ــْس ـــــــٌو ُم ـــٌر َوَرْخ ـــْه ــهــا َج ِصــفــات

ـــْل ــــدَّ ُق ــــضِّ ـــٌة وال ـــَت ـــْصـــَم ـــٌح ُم ـــتِ ـــَف ـــْن ُم

َسَكْت( َشــخــٌص  ــه  )َفــَحــثَّ َمهموُسها 

ــْت( ــَك ـــــْد َقــــٍط َب ــفــُظ )َأِج ــا ل ــُده ــدي ش
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)لـِـــن عمر( ــد  ــدي ــش َرْخـــــٍو وال َوَبـــــنْيَ 

َحَصْر ِقــْظ(  ُضْغٍط  )ُخــصَّ  ُعْلوٌّ  َوَسْبُع 

مطبقة ظـــــاٌء  طـــــاٌء  وضــــــاٌد  وصــــــاٌد 

الـُمْذَلَقْه احلــــروُف   ) ـــبٍّ ُل ــن  ِم ـــرَّ  و)ف

ســـنُي وزاٌي  صــــــــاٌد  ـــرهـــا  ـــي صـــغ

ــــنْيُ ــــلَّ ــُة )ُقـــــْطـــــُب َجـــــــٍد( وال ــل ــق ــل ق

واْنـــَفـــَتـــَحـــا ــــَنــــا  ُســــكِّ ويــــــــاٌء  واٌو 

ــحــا ــّح ــا واالنـــــــحـــــــراُف ص ــم ــه ــل ــب ق

ــْل ــِع ــٍر ُج ــتــكــري اء وب ــــالِم والــــــرَّ فــي ال

ــْل ــِط ــي الـــشـــنُي ضـــــادًا اســت ــشِّ ــَف ــتَّ ــل ول

وفيما يلي بعض اجلداول التوضيحية ملا سبق من أحكام تتعلق باحلروف 
ومخارجها:
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جدول ال�صفات املت�صادة
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جدول ال�صفات غري املت�صادة
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وهذا جدول مف�سل لكل حرف مع �سفاته

- ويزاد للواو والياء اللينتني صفة اللني فيصير لهما ست صفات وهي 
الصفات اخلمسة التي للواو والياء غير اللينتني زائد صفة اللني.
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مترينات ل�صفات احلروف مع حلها

السؤال: كم صفة حلرف الفاء؟ وما هي؟

َخاوة، واالستفال،  والرَّ الهمس،  للفاء خمس صفات وهي:  اجلواب: 
واالنفتاح، واإلذالق، وكلها صفات ضعيفة.

السؤال: كم صفة حلرف الطاء؟ وما هي؟

والقلقلُة،  ُة،  ��دَّ وال��شِّ ال�َجْهُر،  وه��ي:  صفات  ست  للطاء  اجلـــواب: 
واالستعالُء، واإلطباُق، واإلصماُت، وكلها صفاٌت قويٌة.

السؤال: كم صفة حلرف امليم؟ وما هي؟

واالنفتاح،  واالستفال،  اجلهر،  وهي:  صفات  ست  للميم  اجلــواب: 
والُغنَّة، واإلذالق، والتوسط بني الرخاوة والشدة.

مترينات ل�صفات احلروف مطلوب حلها

السؤال: ما عدد صفات حرف الباء؟ وما هي؟

اجلواب: ..............................

السؤال: كم صفة حلرف النون؟ وما هي؟

اجلواب: ..............................

وما عدد  )اخلــاء(؟ وكم صفة ضعيفة؟  قوية حلرف  السؤال: كم صفة 
صفاتها؟
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اجلواب: ..............................

السؤال: ما عدد صفات الهمزة؟ وما هي؟

اجلواب: ..............................

من  فيها  وكــم  )الــظــاء(؟  حــرف  في  القوية  الصفات  من  كم  السؤال 
الصفات الضعفية؟

اجلواب: ..............................

السؤال إلى كم قسم تنقسم الصفات؟

اجلواب: ..............................

السؤال: ما عدد صفات كل قسم منها؟ وما هي؟

اجلواب: ..............................
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التقومي

السؤال األول:

ِف الصفة؟ � َعرِّ

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

� كم عدد صفات احلروف الهجائية؟

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

� للصفات أقسام اكتبها.

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

السؤال الثاني:

� ما اجلهر؟ وما ضده؟ وما حروف كل منهما؟

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

ها؟ وما حروف كل منهما؟ خاوة؟ وما ِضدُّ ما الرَّ

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

ه؟ وما حروف كل منهما؟ ما االستفال؟ وما ِضدُّ

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

ما االنفتاح؟ وما ضده؟ وما حروف كل منهما؟

..................................................................
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� ما اإلصمات؟ وما ضده؟ وما حروف كل منهما؟

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

السؤال الثالث:

أ � كم عدد الصفات التي لها ضد؟

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

كم عدد الصفات التي ال ضد لها؟

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

ف الصفات التالية، واكتب حروفها: عرِّ

) � الصفير: .......................................................

� وما حروُفه؟ .....................................................

َيْت بذلك؟ .............................................. � ولَِم ُسمِّ

2 � القلقلة: .......................................................

� واكتب حروفها: ................................................

� واكتب مثااًل لها: ................................................

� بنيِّ سبب االضطراب في احلروف املقلقلة: .......................

� اكتب مراتب القلقلة مع التمثيل: .................................
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� بنيِّ آراء العلماء في كيفية القلقلة، والرأي املختار؟

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

نَي: .................................................. ِف اللَّ 3 � َعرِّ

� حروفه: .........................................................

ف االنحراف: .............................................. 4 � عرِّ

� حروفه: ........................................................

5 � التكرير: ......................................................

� حرف صفة التكرير هو: .........................................

ي: ................................................ ف التََّفشِّ 6 � عرِّ

� حروفه: .........................................................

7 � عرف االستطالة: ..............................................

� حروفه: .........................................................



املفهوم ال�سابع

املتماثالن واملتقاربان

واملتجان�صان واملتباعدان
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التعريف: هما احلرفان اللذان احتدا مخرجا وصفة

أقسام صفات احلروف

2 - الكبير 1 - الصغير

هو أن يكون احلرفان 
متحركني وحكمه اإلظهار

ممنون - ما ننسخ مناسككم - الرحيم مالك اإلظهار )قالوا وهم - مالية 
- هلك(... اإلدغام )لكم 

ما( ... إلخ

أقسام املتماثلني

3 -املطلق

هم أن يكون األول متحركًا 
والثاني ساكنًا.. وحكمه 

اإلظهار

يكون احلرف األول ساكنًا 
والثاني متحركًا.. وحكمه 

اإلدغام إال في حالتني

التعريف: هما احلرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة

املتقاربان

2 - الكبير 1 - الصغير

هو أن يكون احلرفان 
متحركني وحكمه 

اإلظهار

عليكم أنفسكم عدد سنني اإلدغام )قل ربي - ألم 
نخلقكم(... اإلظهار )قد سمع(

أقسام املتقاربني

3 -املطلق

هو أن يكون األول متحركًا 
والثاني ساكنًا.. وحكمه اإلظهار

يكون احلرف األول ساكنًا والثاني 
متحركًا.. وحكمه اإلظهار إال في 

حالتني: ل ر - ق ك 
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الدر�س ال�ساد�س والع�سرون:

املتماثالن واملتقاربان

اأواًل: اأحكام املتماثَلني:

1 ـ تعريف املتماثَلني:

اللذان احتدا مخرجًا وِصَفًة، ورسمًا كالياءين،  املتماثالن هما احلرفان 
.} { }  { :والدالني، مثل

2 ـ أقسام املتماثَلني، وُحكم كل قسم:

للتماثَلني ثالثة أقسام:

أ ـ الصغير: وهو أن يكون احلرف األول ساكنًا والثاني متحركًا كاألمثلة 
اء إال في حالتني: السابقة، وحكمه: وجوب اإلدغام جلميع الُقرَّ

) � إذا كان األول حرف مد مثل: )قالوا َوهم( فحكمه: اإلظهار، وذلك 
لبيان أنه حرف مد، أو ألن إظهاره أخف من إدغامه.

{ فهذا حكمه جواز    { وهاء السكت وذلك في �  2
هكذا  اإلدغ��ام  حالة  في  فتنطق  ْكِت،  السَّ مع  اإلظهار  وج��واز  اإلدغ��ام 
الثانية، وتنطق في حالة اإلظهار  { بإدغام األولى في    {
{ بإسكان الهاء األولى، وفتح الثانية دون تشديد،    { هكذا

وذلك إجراًء للوصل َمْجَرى الوقف لكونها هاء سكت.)))

ي صغيرًا لقلة األعمال فيه، فعند اإلدغام يكون في إبدال وإدغام. ))) وقيل: ُسمِّ
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أمثلة الصغير:

السببكيفية النطقاللفظ القرآني

 ـــى إْذَهْببِِكَتابِي جــــاءت الـــبـــاء األول
ساكنة والثانية متحركة.

  َرٌض جــــاءت املــيــم األولــــى في ُقُلْوبِِهمَّ
ساكنة والثانة متحركة.

 

 

ـــمـــا تـــكـــونـــوا  ـــن أي
ُم املوت ُيْدِركُّ

ــاءت الــكــاف األولــى  ج
ساكنة والثانية متحركة

  ـــى فما َربَِحتَِّجاَرُتُكْم جــــاءت الـــتـــاء األول
ساكنة والثانية متحركة.

الياء  عدا  ما  الهجائية  احل��روف  جميع  في  املتماثَلتني  إدغ��ام  ويكون 
الواو مثل: }ۈ  ۈ{، }ٻ  ٻ   الياء، والواو مع  ية مع  املدِّ

ٻ{.
ب ـ الكبير وهو أن يكون احلرفان متحركني مثل:

{ } { وُحْكُمُه: وجوُب    { ،} {
اإلظهار حلفص.)))

جـ  الـُمْطَلُق: وهو أن يكون احلرف األول منهما متحركًا، والثاني ساكنًا، 
(2(.} { } { :وُحْكُمه: وجوب اإلظهار مثل

ي كبيرًا لكثرة األعمال فيه، فعند إدغامه لغير حفص يكون فيه )إسكان، وإبدال، وإدغام(. ))) وُسمِّ
ي ُمطلقًا لعدم تقييده بصغير وال كبير. )2) وُسمِّ
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قال الناظم:

ــَفــْق اتَّ ـــارِج  ـــخ وامل ــاِت  ــف ــص ال فــي  إْن 

ــالِن فــيــهــمــا أَحــــقُّ ــث ــِم ـــ ــال حـــرفـــاِن ف
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التقومي

السؤال األول:

ِف املتماثَلني؟ أ � َعرِّ

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

ب � كم قسمًا للمتماثَلني؟

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

. ْ ُحْكَمه، وَمثِّل له مِبَِثاَلنْيِ ِف ُكلَّ قسم، َوَبنيِّ ج � َعرِّ

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

السؤال الثاني:

َبنيِّ َنوَع املتماثَلنْي، وُحْكمه فيما يأتي:

) � }ۋ{ ........................................................

2 � }ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ{ ...........................................

3 � }پ  پ{ ...................................................

4 � }مج  جح    مح  جخ{ ...........................................
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ثانيًا ـ اأحكام املتقاربني)1)

1 ـ تعريف املتقاربني:

املتقاربان هما احلرفان اللذان تقاربا َمْخَرجًا وِصَفًة كَحْرَفيِّ الذال والزاي، 
{ )األنفال: 48(، أو تقاربا مخرجًا ال صفة   { :في نحو قوله تعالى
الدال والسني في نحو قوله تعالى: }  { )املجادلة:  كحرفي 
تعالى:  قوله  الذال واجليم في نحو  َمْخَرجًا كحرفي  تقاربا صفة ال  أو   ،)(

} { )األحزاب: 10).

2 ـ اأق�سام املتقاربني، وُحكْم كل ق�سم:

ينقسم املتقاربان إلى ثالثة أقسام:

والسني،  الــدال  وهما   }   { مثل:  صغير:  ُمَتقاِرَبنْيِ  ـ  أ 
بِّي{،  رَّ }ُقل  نحو:  والــراء،  الالم  عند  إال  حفص  عند  اإلظهار  وُحكمه: 
م{ فإنه يجب إدغامهما،  والقاف والكاف في نحو قوله تعالى: }َأَلْم َنْخُلقكُّ
وما ماثلهما حيث وقعت في القرآن الكرمي، وُتْدَغُم إدغامًا كاماًل، بشرط أن 

يكون األول ساكنًا والثاني متحركًا.)2)

بـ  ُمَتقارَبنْي كبير: مثل: }َعَدَد ِسننَِي{، وهما الدال والسني املتحركان، 
وُحْكُمه: وجوب اإلظهار.

ْف على صفات احلروف، ومخارجها. ))) ارجع إلى باب الصفات، وَتَعرَّ
)2) ويجوز في }ألم نخلقكم{ وجه آخر وهو اإلدغام الناقص، قال ابن اجلزري: )واخُلْلُف 

بِتُِخُلُقكم وقع(، بإبقاء صفة االستعالء وإلغاء القلقلة.
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املتحركة  الالم  وهما:  َأنُفَسُكْم{  }َعَلْيُكْم  مثل:  ُمْطَلق:  ُمَتَقاِرَبنْي  ـ  ج 
والياء الساكنة، وُحْكُمه وجوب اإلظهار.

قال الناظم:

ـــا ـــاَرَب ـــَق َت َمــــْخــــَرَجــــًا  ـــا  ـــوَن ـــُك َي َوإِْن 

ــا ــَب ــقَّ ــَل ـــا ُي ـــَف ـــَل ـــاِت اْخـــَت ـــَف ـــصِّ وفــــي ال

........... ــــــنْي  ــــــاِرَب ــــــَق ــــــَت ُم
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ِ حملولة متارين للمتقاِرَبنينْ

نم َبْعِد  ق��ال الل��ه تعالى: }َوإِْذ َزاَغِت اأَلْبَصاُر{ )األحزاب: 10(، }مِّ
اَرِة{ )يوسف: 10). يَّ آَء{ )يس: 21(، }َيـْلـَتـِقـْطـُه َبْعُض السَّ َضرَّ

األول  لسكون  وال��زاي  الذال  في  صغير  متقاربان  َزاَغــِت{  }َوإِْذ   �  2
وحتريك الثاني؛ ُحْكُمه وجوب اإلظهار.

ِكِهما،  لَِتَحرُّ والضاد  الدال  في  كبير  متقاربان  آَء{  َضــرَّ َبْعِد  نم  }مِّ  �  2
وُحْكُمه وجوب اإلظهار.

ِك األول، وسكون  3 � }َيـْلـَتـِقـْطـُه{ متقاربان ُمْطَلق في الياء والالم لَِتَحرُّ
الثاني، وُحْكُمُه وجوب اإلظهار.

ْ ُحْكَمُهَما في كلٍّ مما يأتي: ، َوَبنيِّ ْ املتقارَبنْيِ َعنيِّ

 }   {  ،)112 )املؤمنون:  ِسننَِي{  }َعَدَد   �  (
)األحزاب: 10).

     { � 2{ )آل عمران: 181).

    { � 3{ )الدخان: 9).

............................................................... � (

............................................................... � 2

............................................................... � 3
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التقومي

السؤال األول:
ما املتقاربان؟

....................................................................
� كم قسمًا لل�ُمَتقاِرَبنْي؟

....................................................................
� مثِّْل لل�ُمَتقاِرَبنْيِ الصغير املظَهر.

....................................................................
� مثِّْل للمتقاربني الصغير املدَغم.

....................................................................
� مثِّْل للمتقاربني الكبير.

....................................................................
� مثِّل للمتقاربني املطلق.

....................................................................
السؤال الثاني:

� مب متيز الصغير في املتقاربني عن الكبير واملطلق؟
....................................................................

� اكتب ستة من احلروف املتقاربة من بعضها.
....................................................................



245

في أحكام تالوة القرآن

الدر�س ال�سابع والع�سرون:

املتجان�صان واملتباعدان

التعريف: هما احلرفان اللذان احتدا مخرجا واختلفا صفة

2 - الكبير

وحكمه اإلظهار

ب - اإلدغام في املواضع التالية:
1 - الدال في التاء )وقد تبني(

2 - التاء في الدال )أثقلت دعوا(
3 - التاء في الطاء )إذ همت طائفتان(
4 - الطاء في التاء )أحطت - بسطت(

5 - الذال في الظاء )إذ ظلمتم(
6 - الثاء في الذال )يلهث ذلك(
7 - الباء في امليم )اركب معنا(

أقسام املتجانسني

3 -املطلق

وحكمه اإلظهار

1 - اإلظهار: امليم مع الواو نحو )وأموال( 
احلاء مع العني نحو: )فاصفح عنهم(

التعريف: هما احلرفان اللذان تباعدا مخرجا وصفة

املتباعدان

2 - الكبير 1 - الصغير

أقسام املتباعدين

3 -املطلق

وحكمه اإلظهار مثل احلاء 
مع القاف في )هو احلق(

وحكمه اإلظهار مثل التاء 
مع العني في )تليت عليهم(

املتجانسان

مثل امليم مع الباي في 
)مبعثون( والتاء مع 

الطاء في )أفتطمعون(

مثل التاء مع الطاء
)أقم الصالة 

طرفي(

1 - الصغير وله حكمان

وحكمه اإلظهار مثل الكاف 
مع الهاء في )فاكهون(
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: 3 ـ اأحكام املتجاِن�َسنْيِ

: 1 ـ تعريف املتجانَِسنْيِ

املتجانَِساِن: هما احلرفان اللذان احتدا َمْخَرجًا، واختلفا ِصَفًة، أو اتفقا 
ِصَفًة، واختلفا َمْخَرجًا؟.

ــَبـاـرَكـــٍة{،  }مُّ مثل  امليم،  مع  كالباء  صفة  واختلفا  َمْخَرجًا  اتفقا   �
ــَعــَنــا{، والدال مع التاء } { )العنكبوت: 38(،  }ْاْرَكـــب مَّ

والذال والظاء } { )الزخرف: 39).

� اتفقا صفة واختلفا مخرجًا كالدال مع اجليم }َقــْد َجــآَءُكْم{، والنون 
ــْشَهِد{. مع امليم }ِمن مَّ

2 ـ أقسام املتجانَِسنْيِ وُحْكُم ُكّله قسم:

ينقسم املتجانسان إلى ثالثة أقسام:

أ ـ متجانسني صغير: ُحْكُمه اإلظهار امليم مع الواو مثل: }َوَأْمــَواٌل{، 
واحلاء مع العني }َفـْاْصـَفـْح َعــْنــُهْم{.

إال في املواضع التالية، فيجب اإلدغام فيها، وهي:

.} { الدال في التاء � (

.}   { 2 � التاء في الدال

.}  { 3 � التاء في الطاء

.} { ،}  { 4 � والطاء في التاء



247

في أحكام تالوة القرآن

.} { 5 � الذال في الظاء

.} { 6 � الثاء في الذال

ــَعــَنــا{ حلفص من طريق الشاطبية. 7 � الباء في امليم }ْاْرَكـــب مَّ

  { مثل:  اإلظهار  وحكمه  كبير:  متجانسني  ـ  ب 
         

.} 

عند  واإلظهار  احلرفني،  ِك  لَِتَحرُّ كبير(  )متجانَِسنْيِ  اِء  الطَّ مع  فالتاُء 
حفص.

 ،} { نحو:  في  اإلظهار  وحكمه  ُمْطَلق:  متجانسني  ـ  ج 
.}{

احلرف  لَِتَحّرخِك  ُمْطَلق  متجانسان  الطاء  مع  والتاء  ـ  الباء  مع  فامليم 
األول، وسكون الثاني.

قال الناظم:

ـــا ـــَق ـــَف اتَّ يــــكــــوَن  أو   ...........

َقا ُحقِّ ــاِت  ــَف ــصِّ ال ـــوَن  دخ ــَرج  ــْخ َم فــي 

َســـَكـــْن إْن  ـــــمَّ  ُث بــالـــــمــتــجــانِــَســنْيِ 

ــــنَيَ َســــمِّ ـــَر  ـــْي ـــِغ ـــصَّ ـــال ف ُكــــــلٍّ  ُل  َأوَّ
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ــُقــْل َف ـــلٍّ  ُك ــي  ف ــاِن  ــْرَف ــَح ـــ ال َك  ــــرِّ ُح َأْو 

ــْل ــُث ــُم ـــ ــال ـــُه ب ـــْن ـــَم ـــَه ـــٌر واْف ـــْي ـــبِ ُكـــــلٌّ َك

ّرعَكا ألول َوَسَكن الثاني فهذا ُمْطَلٌق: وفي املطلق قال بعضهم إذا حَتَ
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متارين للمتجان�صني حملولة

قال تعالى:

.} { ،}ــَعــَنــا ) � }ْاْرَكـــب مَّ

2 � }قال تالله إن كدت لتردين{.

وامليم،  الباء  وهما  صغير،  متجانسان  حرفان  ــَعــَنــا{  مَّ }ْاْرَكـــب   �  (
وحكمه وجوب اإلدغام عند حفص.

{ حرفان متجانسان صغير، وهما الدال والتاء وحكمه   {
وجوب اإلدغام.

{ حرفان متجانسان صغير، وهما الدال والتاء،    { � 2
وحكمه وجوب اإلدغام.

مترينات مطلوب حلها:

بنيِّ املتجانسني وححكمه فيما يأتي:

...}{ ،}  { � (

....}{ �  2
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التقومي

السؤال األول:

� ما املتجانِسان؟

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

� إلى كم قسم ينقسم املتجانسان؟ وما حكم كل قسم؟

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

� مثِّل ملا يأتي:

� متجانسان صغير حكمه اإلظهار..................................

� متجانسان صغير حكمه اإلدغام ..................................

� متجانسان كبير ...................................................

� متجانسان مطلق .................................................

� إذا سكن احلرف ألول، وحترك الثاني، فمن أي نوع يكون؟

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

� إذا حترك األول، وسكن الثاني، فمن أي نوع يكون؟

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

� إذا حترك احلرفان، فمن أي نوع يكون؟

...................................................................
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4 ـ اأحكاُم املتباِعَدْيِن:

1 ـ تعريُف املتباِعَدْيِن:

املتباعدان هما: احلرفان اللذان تباعدًا َمْخرجًا، واختلفا ِصَفًة.

.}{ ،}{ ،}  { ،}{ :مثل

2 � أقسام املتباِعَدْيِن، وُحْكُم ُكلِّ ِقْسٍم.

أقسامه ثالثة:

أـ  متباعدان صغير مثل: } { التاء مع العني وُحكُمه وجوب 
اإلظهار.

ب ـ متباعدان كبير مثل: }{ الكاف مع الهاء وحكمه وجوب 
اإلظهار.

جـ  متباعدان ُمْطَلق مثل: } { احلاء مع القاف، وُحْكُمُه وجوب 
اإلظهار.

فائدة:

) � جاء ِذْكُر املتباعدين َتْتِمْيمًا لألقسام األربعة.

نذكرها  أن  نريد  املتقاربني واملتباعدين  الفرق بني  تبنيِّ  قاعدة  � هناك   2
وهي: كل حرفني التقيا، إما َأْن يكونا من ُعْضَوْيِن، أو من ُعْضٍو واحٍد.
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أو  اللسان،  مع  احللق  كأحرف  متباعداِن،  فهما  ُعْضَوين  من  كانا  فإْن 
، وإن كانا من عضو واحد فهما متقاربان، إن لم يوجد َمْخَرٌج فاصل  َفَتنْيِ الشَّ
بينهما، فإن ُوِجد املخرُج الفاصل بينهما كأقصى احللق مع أدناه َفُمتباعدان 

� وهكذا والله أعلم.



253

في أحكام تالوة القرآن

التقومي

السؤال األول:

� ما املتباعدان؟ وما أقسامهما؟

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

ْ ُحكَم كل قسم مع التمثيل. � بنيِّ

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

السؤال الثاني:

� اكتب القاعدة التي تبنيِّ الفرق بني املتقاربني واملتباعدين.

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

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

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

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

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

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





املفهوم الثامن

التفخيم والرتقيق
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مراتب التفخيم اخلمس

1- املد املفتوح وبعده ألف وهو أعالها طائعني - ضالني

2 - املفتوح وليس بعده ألف: غفور - ضرب

3 ـ املضموم: ضربت عليهم الذلة

4 ـ الساكن: فاصبر حلكم ربك

5 ـ املكسور: ختامه مسك

التفخيم والترقيق

األلف
تفخم إذا وقعت بعد حرف 

مفخم فقط

الالم
تفخم فقط في لفظ اجلاللة إذا 

وقعت بعد الضم أو الفتح 
عبدالله - أنعم الله

الراء
انظر جدول أحكام الراء

1 - ما يفخم دائمًا
خص ضغط قظ

2 - ما يعتريه التفخيم 
والترقيق: األلف والالم والراء

3 - ما يرقق دائمًا
بقية احلروف

التفخيم
5 حاالت

الترقيق
6 حاالت

جواز الوجهني
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الدر�ُس الثامن والع�سرون:

تعريف التفخيم والرتقيق وحروفهما

حروف الهجاء من حيث التفخيم والترقيق تنقسم إلى ثالثة أقسام:

ُم في جميع أحواله. األول: ما ُيَفخَّ

ُق في جميع أحواله. الثاني: ما ُيَرفَّ

ُق في بعضها. الثالث: ما َيْعَتريه التفخيم في بعض األحوال، َوُيَرقَّ

� حروف الهجاء.

والصاد،  )اخل��اء،  وهي   ،) ِقــظْ َضْغٍط  )ُخصَّ  دائمًا:  َمٌة  ُمَفخَّ حروف  ـ 
والضاد، والغني، والطاء، والقاف، والظاء(.

َقٌة: )الباء، والتاء، والثاء، واجليم، واحلاء، والدال، والذال،  ـ حروف ُمَرفَّ
والزاي، والسني، والشني، والعني، والفاء، والكاف، وامليم، والنون، والهاء، 

ما يفخم دائمًا
)خص ضغط قظ(

ما يرقق دائمًا
)يعزو سجد احذفه

من شك ثبت(

حروف الهجاء في التفخيم والترقيق

ما له وجهان
)األلف/ الالم / الراء
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والواو، والياء( وهي مجموعة في شطر هذا البيت: )يعزو سجد احذفه من 
شك ثبت(.

والالم،  )األلف،  وهي:  أخرى  أحيانًا  َقٌة  َوُمْرقَّ أحيانًا  َمٌة  ُمَفخَّ حروف  ـ 
والراء).

ُم دائمًا: الق�سم االأول: ما ُيَفخَّ

1 ـ تعريف التفخيم:

ْبِجيُل. ُلغًة: التعظيُم والتَّ

ْطِق به حتى َيَْتِلَئ الفم بَِصَداُه،  واصطالحًا: تسمني صوت احلرف عند النُّ
ويقابله الترقيق.

2 ـ وحروفه:

مجموعة  والظاُء،  والقاُف،  والطاُء،  والعنُي،  والضاُد،  اُد،  والصَّ اخلاء، 
في )ُخصَّ َضْغٍط ِقظ(.

3 ـ أمثلته:

)قال، صابرين، ظلموا، َطَغوا، غلبوا، خائفني، ضاّلني).

وَتْخَتصُّ حروف اإلطباق من بني حروف االستعالء بتفخيم أقوى، ألن 
اُد، والطاُء، والظاُء(. اُد، والضَّ صفة اإلطباق أقوى الصفات، وهي: )الصَّ

فأعلى حروف االستعالء هي الطاء، وأدناها اخلاء.
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وقد قال ابن اجلزري � رحمه الله �:

واْخُصَصا ــْم  َفــخِّ االســتـِـْعــالِء  ـــْرُف  َوَح

ــَصــا ــَع اإلطـــبـــاق أقــــوى نــحــو قـــال وال

4 ـ مراتب التفخيم:

للتفخيم مراتب ودرجات، واملشهور منها خمسة وهي:

1 ـ املفتوح وبعده، ألف؛ وهو أعالها.

.}  { :من قوله تعالى ،)( :مثال

2 ـ املفتوح وليس بعده ألف.

ِحيٌم{. مثال: )َغفور(، من قوله تعالى: }َغُفْوٌر رَّ

3 ـ املضموم:

َلُة{. مثال: )ُضِرَبْت(، من قوله تعالى: }َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّ

4 ـ الساكن.

.}    { :من قوله تعالى ،} { :مثال

5 ـ املكسور.

.} { :من قوله تعالى ،)( :مثال
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ُق دائمًا: الق�سم الثاين: ما ُيَرقَّ

1 ـ تعريف الترقيق:

لغة: التَّنحيف والتَّنحيل.

ْطِق به؛ فال يتلئ الفم بصداُه. اصطالحًا: َتْنِحْيُف صوِت احلرِف عنَد النُّ

2 ـ حروفه:

َقُة تِْسَعَة َعَشَر حرفًا، َجَمَعَها بعُضهم في بيٍت فقال: واحلروف ال�ُمَرقَّ

ــَقــْت ـــْد ُرقِّ ــٌة َق ــَع ــْس ـــْن َبــْعــِد َعــْشــٍر تِ ِم

َثَبْت ِمــْن َشــكَّ  ــُزو َســْجــد اْحــِذْفــُه  ــْع َي

وهي: )الياء، العني، الزاي، الواو، السني، اجليم، الدال، الهمزة، احلاء، 
الذال، الفاء، الهاء، امليم، النون، الشني، الكاف، الثاء، الباء، والتاء(.

فيجب ترقيُق هذه احلروف متحركًة كانت أم ساكنًة.

الكرمي  القراآن  يف  وجهان  لها  التي  احلــروف  الثالث:  الق�سم 

بالتفخيم والرتقيق:

وهي )األلف، والالم، والراء).

ُق  ٍم، َوُتَرقَّ ُم إذا وقعت بعد حرف ُمَفخَّ 1 ـ األلف: أما اأَللُِف، فإنها ُتَفخَّ
ٍق، وقد قيل في هذا املعنى: إذا وقعت بعد حرف ُمَرقَّ
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ــــــــْف ـــــُع َمـــــا َقــــْبــــَلــــَهــــا اأَللِ ـــــَب ـــــْت َوَت

ـــــــْف ـــــنِّ ُألِ ـــــَغ والـــــَعـــــْكـــــُس ِفــــــي ال

م قبله: )ضالِّني، طاغني(. مثال: تفخيم األلف لوجود حرف ُمَفخَّ

ٍق َقْبَله: )َتاُبوا، َناِصرين(. َترقيُق األلِِف لوجوِد َحْرٍف ُمَرقَّ

ُم إال في لفظ اجلاللة،  2 ـ الالم: أما الالم فاألصل فيها الترقيق وال ُتَفخَّ
، أو الَفْتح َفَقط. مِّ إذا وقعت َبعد الضَّ

.}   { ،}    { :مثال

قال ابن اجلزري:

ــــــَن اســـــم الـــلـــِه م ِم ـــــــالَّ ـــــْم ال َوَفـــــخِّ

ــِه ــل ال ـــِد  ـــْب ـــَع َك َضـــــمٍّ  َأْو  ـــح  ـــْت َف َعـــــْن 

َقِة في الدرس القادم إن شاءا  َمِة واملرقَّ وسيأتي الكالم عن الراء ال�ُمَفخَّ
لله تعالى.
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التقومي

السؤال األول:
حلروف الهجاء من حيث التفخيم والترقيق أقسام اكتبها.

................................................................ � (

................................................................ � 2

................................................................ � 3
السؤال الثاني:

ِف التفِخُيَم والترقيق ُلَغًة واصطالحًا. َعرِّ
� التفخيُم ُلَغًة: ...............................................
� واصطالحًا: ................................................
� الترقيق لغًة: ................................................
� واصطالحًا: ................................................

السؤال الثالث:
اضرب أمثلة ملراتب ودرجات التفخيم.

� املفتوح وبعده َألٌِف مثل: .......................................
� املضموم مثل: .................................................
� الساكن مثل: ..................................................
� املفتوح وليس بعده ألف مثل: ..................................
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� املكسور مثل: .................................................
السؤال الرابع:

على أي مراتب التفخيم تدل هذه األمثلة:
� طائعني، تدل على مرتبة: .......................................
� فاصبر، تدل على مرتبة: ........................................

السؤال اخلامس:
� امأل الفراغ مبا يناسبه:

� احلروف التي لها وجهان من حيث التفخيم والترقيق هي:
..................... و ....................  و ..................

� عدد مراتب التفخيم:
...............................................................
ْ ُحْكم األلف والالم في باب التفخيم والترقيق مع التمثيل. � َبنيِّ
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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الدر�ُس التا�سع والع�سرون:

اأحكام الراء وحالتها

يف باب التفخيم والرتقيق

للراء ثالثة أحكام هي:

والكسر،  والضم،  الفتح،  من  موقعها  بحسب  حكمها  ال��راء  وتأخذ 
االستعالء  ح��روف  من  ليست  ألنها  الترقيق  فيها  واألص��ل  والسكون، 

املعروفة، وهي )ُخصَّ َضْغٍط ِقْظ(.

1 ـ حاالت التفخيم:

ُم ُمْطَلقًا، سواٌء، أكانت في أول الكلمة،  ) � إذا جاءت مفتوحًة فإنها ُتَفخَّ
أو وسطها، أو آخرها.

.} { ،}  { ،}{ :مثل

أول  في  أكانت  س��واٌء،  مطلقًا،  ُم  ُتَفخَّ فإنها  مضمومة  ج��اءت  إذا   �  2
الكلمة، أو وسطها، أو آخرها.

3 ـ جواز الوجهني.1 ـ التفخيم.

أحكام الراء

2 ـ الترقيق.
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.} { ،}{ ،} { :مثل

، أو ُسُكْوٌن غير الباء. 3 � إذا جاءت الراُء ساكنٌة وقبلها َفْتٌح، أو َضمٌّ

.}{ ،} { ،} { ،} {،} { :مثل

ُمتَِّصٌل بها، أو منفصل  � إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها كسٌر عارٌض   4
عنها.

.} { ،} { :مثل

5 � إذا جاءت الراء ساكنة، وقبلها كسر أصلي، وبعدها حرف استعالء 
مفتوح.

.}{ ،}   { ،}مثل: }قرطاس

ب ـ حاالت الترفيق:

) � إذا جاءت الراء مكسورة.

أو  أصليًا  الكسر  أكان  سواء   ،}  {  ،} { مثل: 
عارضًا.

2 � إذا جاءت الراُء ساِكنٌة بعد كسر أصليٍّ متصل بها في كلمة واحدة، 
وليس بعدها حرف استعالء.

.}{ ،} { :مثل
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3 � إذا جاءت الراء ساكنًة متطرفة سكونًا عارضًا بعد كسر ُمتَِّصل بها، 
أو ُمْنَفِصل عنها بساكن ُمْسَتِفٌل غير الياء.

ْحـِر{. ْكِر{، }ْالسِّ مثل: }َنْحُن َجِميٌع ُمْنـتـَِصٌر{، }ْالذِّ

4 � إذا جاءت الراء ساكنة متطرفًة سكونًا أصليًا مسبوقة بكسر أصلي.

.}  { ،}   { :مثل

َنٍة. ٍة، أو َليِّ يَّ 5 ـ إذا جاءت الراُء ساكنًة متطرفة سكونًا عارضًا بعد ياٍء َمدِّ

)نذيْر(،  هكذا  عارضًا  تسكينًا  املتطرفة  الراء  بتسكني   }{ مثل: 
}َخــْيــٌر{ بتسكني الراء  املتطرة للوقوف العارض.

ْوِم. 6 ـ إذا ُقِرَئْت عند اَلْوِقف بالرَّ

مثل: }  { عن تسكني الراء املتطرفة للوقف هكذا )كالَّ 
والَقَمْر(.

جـ ـ جواز الوجهني:

) � إذا جاءت الراء ساكنًة قبلها كسر، وبعدها حرف استعالء مكسور 
في كلمتها.

ُم لوقوعها ساكنة قبل حرف من  { )الشعر: 63(، فإنها ُتَفخَّ { :مثل
ُق لكون حرف االستعالء جاء مكسورًا، والَكْسُر  وُتَرقَّ حروف االستعالء، 

أضعَف التفخيم.



267

في أحكام تالوة القرآن

2 � إذا جاءت الراء ساكنًة في آخر الكلمة، وسبقها حرف استعالء ساكن 
مسبوق بحرف مكسور.

َح  مثل: }{ )يوسف: 99(، و}{ )سبأ: 12(، لكنه َرجَّ
عند  الراء  حلركة  مراعاة  وذلك   ،} { راء  في  الترقيق  على  التفخيم 
 }{ راء  في  التفخيم  على  الترقيق  ��َح  َوَرجَّ الفتحة،  وهي  وصلها، 
أشار  ذلك  وإلى  الكسرة،  وهي  َوْصِلَها،  عند  ال��راء  حلركة  مراعاة  وذلك 

بعضهم بقوله:

الــَوْصــِل ِمــْثــُل  ُيـــوَقـــَف  َأْن  َواْخــتِــيــر 

الَفْصِل َذا  يــا  ــْطــِر  ــِق ال ِمــصــَر  راِء  فــي 

في كلمات }َفَأْسِر{، و}َأْن َأْسِر{، حيثما وقعنا، و}َيْسِر{ في الفجر 
فقط و}{، في مواضعها الستة في القمر، وال ُيَقاُس عليها غيُرها مما 

. لم َيِرُد فيه َنصٌّ

َم اعتد بالعارض  الراء، وَمْن َفخَّ َق اعتدَّ باألصل، وهو توسط  َرقَّ َفَمْن 
الكلمات  في  التفخيم  على  الترقيق  العلماء  َح  َرجَّ وقد  الراء،  رُف  َتطُّ وهو 

السابقة.)))

وإليك شاهد التفخيم والترقيق في الراءات من اجلزرية:

ُكــــِســــَرْت ـــا  م إذا  اَء  ــــــــرَّ ال ـــــــــِق  َوَرقِّ

ــْت ــِر حــيــث َســَكــَن ــْس ــَك كـــذاك بــعــد ال
))) وعلة ترجيح الترقيق في كلها واحدة وهي اإلشارة إلى الياء احملذوفة إذ األصل: يسري، 

ونذري، ثم حذفت الياء للتخفيف ولتناسق آي السورة، والترقيق يدل على األصل.
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استِْعاَل ـــْرِف  َح ــِل  ــْب َق ــن  ِم تكْن  لــم  إن 

َأْصـــاَل ــْت  ــَس ــْي َل الـــَكـــْســـَرُة  ــِت  ــان أو ك

ـــُد ـــْوَج ــكــســٍر ُي ــــرٍق ل واخلـــلـــف فـــي ف

ُد ـــــَشـــــدَّ ُت إذا  تــــكــــريــــرًا  َفـــــَأخـــــِف 
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التقومي

السؤال األول:

للراء حاالٌت ثالثٌة اكتبها:

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

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

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

السؤال الثاني:

مع  الراء،  لترقيق  حاالت  وثالث  الراء،  لتفخيم  حاالت  ثالث  اكتب 
األمثلة.

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

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

السؤال الثالث:

اكتب ثالثة أمثلة للراء التي يجوز فيها التفخيم والترقيق.

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

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

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




