


  

  ٥  امليسر املفيد يف علم التجويد
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
وأشهد . احلمد هللا الذي علَّم القرآن وخلق اإلنسان علَّمه البيان

أالَّ إله إال اهللا وحده ال شريك له، توالت علينا نعمه فهو علينـا ذو  
من وفضلٍ وإحسان، وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، املبعوث رمحةً 

صلَّى اهللا عليه وعلـى  .. منني للعاملني ونذيرا للكافرين ومبشرا للمؤ
آله وصحبه ومن تبع هديه وسار على دربه من إنسٍ وجان وسـلَّم  

  .تسليما
  ..أما بعد

فقد تفضل علي أخونا صربي بن سالمة بن شاهني فأحسن يب 
الظن، وأرجو أن أكون لما ظن يب أهالً، فأطلعين على ما أعده يف 

لى املريدين االطالع عليه والرجـوع  جتويد القرآن الكرمي ليسهل ع
إليه، فألفيته جيدا معتنى به، قد بذَل فيه جهدا نسأل اهللا تعـاىل أالَّ  
يضيع أجره عليه، كما أسأله تعاىل أن جيعل ذلك ذُخرا له إىل يـوم  

اقـرأ  «القيامة بثقل موازينه، وجيعلنا وإياه ممن يقال هلم يوم القيامة 
يف الدنيا فإن منزلتك عنـد آخـر آيـة     ورتل كما كنت ترتل

  .»امليسر املفيد يف علم التجويد«، وقد مساه »تقرؤها
هنا أن أشري إىل أمهية جتويد كتاب اهللا تعاىل، ولو مل يرِد بفضله 

الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام «:  هإالَّ قول
: يدخل حتت قوله لكان بذلك حافزا لتعلُّمه وتعليمه، ول» الربرة

  .»خريكم من تعلَّم القرآن وعلمه«
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لين من أهل القرآن الذين هـم أهلـك وخاصـتك    اللهم اجع
 نا حممدعلى آله وصحبه وسلِّموبفضلك، وصلِّ اهللا على نبي.  

  عادل بن سامل الكلباين : كتبه
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  .االلتجاء واالعتصام والتحصن: ة لغةذاالستعا
االلتجاء إىل اهللا تعاىل واالعتصام  لفظ يحصل به: واصطالحا

والتحصن به من الشيطان الرجيم، وهـي ليسـت مـن القـرآن     
  .باإلمجاع

اتفق العلماء على أنَّ االستعاذة مطلوبة ممـن يريـد   : وحكمها
فـذهب مجهـور   .. القراءة، واختلفوا هل هي واجبة أو مندوبـة  
ء القراءة، وذهب بعض العلماء وأهل األداء إىل أا مندوبة عند ابتدا

  .العلماء إىل أا واجبة عند ابتداء القراءة
كمـا جـاء يف    ،»أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«: وصيغتها

  . اآلية
عندما استب رجالن عند رسول  وقد جاء يف حديث النيب 

: ، وأحدمها كان مغضبا وقد امحر وجهه، فقال الـنيب  اهللا 
أعوذ بـاهللا  : ا لذهب عنه ما جيد، لو قالإين ألعلم كلمة لو قاهل«

  .)١(»من الشيطان الرجيم
لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كالعطاس أو التنحنح : فائدة

أو لكالم يتعلق مبصلحة القراءة فال يعيد االستعاذة، أما لو قطعهـا  
إعراضا عن القراءة أو لكالم ال تعلُّق له بالقراءة، ولو لرد السـالم؛  

  .يستأنف االستعاذة فإنه
؛ فقد أمجع »بسم اهللا الرمحن الرحيم«أي يقول : أما البسملة

                              
  ).٢٦١٠(ومسلم ) ٦١١٥(رواه البخاري  (١)
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القراء السبعة على اإلتيان ا عند ابتداء القراءة بأول أية سورة من 
و كذلك كتابتها يف املصحف،  ،»براءة«سور القرآن سوى سورة 

ال  كـان رسـول اهللا   «: فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
بسـم اهللا الـرمحن   "ف فصل السورة حـىت تنــزل عليـه    يعر

  .)١(»"الرحيم
إذا ابتدأ القارئ قراءته بأول أية سورة من سور : أوجه االبتداء

فله أن جيمع بني االستعاذة والبسـملة وأول   »براءة«القرآن سوى 
  :السورة، وجيوز له حينئذ أربعة أوجه

ـ : قطع اجلميع -١ ن أول أي فصل االستعاذة عن البسملة ع
  .السورة بالوقف على كلٍّ منها، وهذا الوجه أفضلها

أي الوقـف علـى   : قطع األول ووصل الثاين بالثالـث  -٢
االستعاذة ووصل البسملة بأول السورة، وهو يلي الوجـه األول يف  

  .األفضلية
أي وصـل االسـتعاذة   : وصل األول بالثاين وقطع الثالث -٣

  .األخريبالبسملة والوقف عليها، وهو أفضل من 
  .أي وصل االستعاذة بالبسملة بأول السورة: وصل اجلميع -٤

هي النون اخلالية من احلركة والثابتـة لفظًـا   : النون الساكنة
وخطا ووصالً ووقفًا، وتكون يف األمسـاء واألفعـال واحلـروف،    
وتكون متوسطة ومتطرفة، وتكون أصلية من بنية الكلمـة مثـل   

                              
  ).٧٨٨(صحيح اجلامع سنن أيب داود  (١)
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»معا يف وتكون زائدة كم» أَنفَلَقفَان فَلَق«: فأصل الفعل«.  
فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظًـا  : وأما التنوين

فتحتـان أو كسـرتان أو   : ووصالً وتفارقه خطا ووقفًا، وعالمته
  .ضمتان

اإلظهار، اإلدغام، اإلقـالب،  «: وللنون والتنوين أربعة أحكام
  .»اإلخفاء

  .اإلظهار -أوالً
  . مبعىن اإليضاح والبيان :وهو يف اللغة

  .إخراج كلِّ حرف من خمرجه من غري غُنةاالصطالح ويف 
أي النطق بالنون وحتقيقها من خمرجهـا وحبـرف   : واإلظهار

اإلظهار من خمرجه مع الفصل بينهما وإيضاح كـلٍّ منـهما مـع    
االحتراس من زيادة الغنة يف النون، وحروف اإلظهار هي حـروف  

  : ذكرها الناظم يف قوله احللق، وهي ستة
  ثُم عـني خـاءُ   مهملَتان    همز فَهاٌء ثُم عـين حـاءُ  

وال فرق يف اإلظهار إذا اجتمعت النون مع حرف احللـق يف  
كلمة واحدة، أو تكون النون يف كلمة وحرف احللـق يف كلمـة   

  .أخرى
  .ونَنأَي: ومثال اهلمزة مع النون الساكنة يف كلمة واحدة

ـ : ومثال اهلمزة مع النون الساكنة يف كلمتني منفصلتني م ن
  منآ
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  .كُلٌّ آمن: ومثال اهلمزة مع التنوين

ـ إ ِمهمـن : وكذا باقي احلروف فاهلاء نْ هو  و  فَرِيقًـا
  .هدى

  .سميع عليم من عمل ِأَنعمت: والعني
  .عزِيز حكيم حاد من وانحر: واحلاء
  .يومئذ خاشعة ٌفَإِنْ خفْتم والْمنخنِقَةُ: واخلاء
تباعد خمرج النون عن ون عند هذه احلروف نيف إظهار ال والعلَّة

  .خمارج حروف احللق
  اإلدغام -ثانيا

  .إدخال الشيء يف الشيء: وهو لغة
تحرك حبيث يصريان التقاء حرف ساكن حبرف م: واصطالحا

  . حرفًا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعه واحدة
  .» يرملون«: وحروفه ستة جمموعة يف كلمة 

الياء «: فتدغم النون الساكنة أو التنوين يف أربعة منها بغنة وهي
ويف اثنني بغري غُنة  ،»ينمو«جمموعة يف كلمة  ،»والنون وامليم والواو

  .»الراءالالم و«: ومها
التسهيل؛ ألنَّ النطق بـاألحرف املتماثلـة أو   : فائدة اإلدغام

املتقاربة وفصلها عن بعضها وإظهار كلِّ حرف منها ثقيـلٌ علـى   
اللسان؛ فخفِّف باإلدغام بينهما، واإلدغام ممكن يف سائر احلروف 
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  .. سوى حروف احللق
  .أمثلة اإلدغام بغنة

  .مئذ يصدريو إِنْ يشأْ: حرف الياء
  .أَمشاجٍ نبتليه عفنأَنْ : حرف النون
  .عذَاب مقيم من مالٍ: حرف امليم
  .جنات وعيون من واقٍ: حرف الواو

  :أمثلة اإلدغام بال غُنة
  .في عيشة راضية من ربك: حرف الراء
  .يومئذ لَخبِري م ينتهلَئن لَ: حرف الالم

  :ويستثىن من اإلدغام
إذا وقعت هذه األحرف بعد النون يف كلمة وجب اإلظهـار،  

ومل يقع يف القرآن بعد النون يف كلمـة   ،»إظهارا مطلقًا«ويسمى 
، بنيـانهم  الـدنيا : فالياء يف كلميت. واحدة إالَّ الياء والواو

  .قنوان ٌصنوانٌ والواو يف كلميت
واإلدغام بغنة يعترب إدغاما ناقصا لذهاب احلرف وهو النون أو 
التنوين وبقاء الصفة وهي الغنة، أما اإلدغام بغري غنة يعد إدغامـا  

  .كامالً لذهاب احلرف وهو الراء أو الالم مع الصفة
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  اإلقالب -ثالثًا

  . حتويل الشيء عن وجهه: وهو لغة
جعل حرف مكان حرف: اواصطالح..  

أي قلب النون الساكنة ميما قبل الباء، مع مراعاة إخفاء املـيم  
يف الباء وإظهار الغنة، ووجه القلب هنا هو عسر اإلتيان بالغنـة يف  
النون والتنوين مع اإلظهار، مث إطباق الشفتني ألجل الباء، وعسـر  

ذا تعين اإلخفاء، اإلدغام، كذلك الختالف املخرج وقلَّة التناسب؛ ل
وتوصل إليه بالقلب ميما؛ ألا تشارك الباء يف املخرج والنـون يف  

  .واإلقالب يكون مع الباء فقط.. الغنة 
  :األمثلة
اَءبِيالْأَن ورِكأَنْ ب ريصب يعمس.  
بِئُونِيأَن دعب نم ٍيمماٍء بِنشم.  

  اإلخفاء -رابعا
  .هو الستر: يف اللغة

هو إخفاء احلرف األول يف احلرف الثاين مع : االصطالحويف 
  .بقاء صفة الغنة يف احلرف األول، وهو حالة بني اإلظهار واإلدغام

أنَّ اإلظهار هو بقاء ذات احلرف بتحقيق خمرجـه  : وبيان ذلك
وصفاته، ومتييزه عن احلرف اآلخر فال ميتزج به، واإلدغـام هـو   

االول بإذهاب خمرجه وصفته ومزجه باحلرف  إذهاب ذات احلرف
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  .الثاين وإدماجه فيه
  :واإلخفاء

درجة متوسطة بني الدرجتني ومرتبة بني املرتبتني، وذلـك   
ألنه لَما مل تكن أحرفه قريبة قُرب أحرف اإلدغام، وال بعيدة بعد 
أحرف اإلظهار؛ مل تدغم فيها النون ومل تظهر عندها، بل ابتغينـا  

طًا، فخلطنا بعض النون يف احلرف الـذي بعـدها،   مسلكًا وس
وأبقينا بعضها ظاهرا يف النطق، وحرصنا على إظهار صفتها اليت 
هي الغنة؛ ألنك عندما تنطق بالنون املُخفَاة فإنك تنطق ا مـن  

   .اخليشوم فال يرتفع اللسان مبخرجها وال يلتصق بأصول الثنايا
عشـر حرفًـا مجعهـا     واحلروف اليت ختفى فيها النون مخسة

  :يف أوائل هذا البيت »حتفة األطفال«اجلمزوري صاحب 
    صف ذا ثَنا كَم جاد شخص قَـد سـما  

ــع ظَاملَــ    ــى ض ــا زد يف تق طيب ماد  
  :األمثلة

  .رِحيا صرصرا صياصيهِممن  ينصركُمص  -١
  .ظلٍّ ذي ثَلَاث شعب ٍمن ذَا الَّذي لينذرذ  -٢
  .مطَاعٍ ثَم أَمني ٍفَأَما من ثَقُلَت منثُوراث  -٣
  .كراما كَاتبِني فَمن كَان َينكُثُونَك  -٤
  .فَصبر جميل ٌأَنْ جاَءكُم فَأَنجيناكُمج  -٥
  .شاهدارسولًا  فَمن شهِد أَنشأَش  -٦
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  .فيها كُتب قَيمة ٌمن قَبل ُينقَلبونَق  -٧
  .قَولًا سديدا أَنْ سيكُون ُما ننسخس  -٨
  .قنوانٌ دانِية ٌومن دخلَه أَنداداد  -٩

  .شرابا طَهورا من طني ٍينطقُونَط  -١٠
  .صعيدا زلَقًا من زكَّاها لْناهأَنزز  -١١
  .فيها خالدا من فَضلِ اِهللا فَانفرواف  -١٢
  .جنات تجرِي وإِنْ تبتم كُنتمت  -١٣
  .عذَابا ضعفًا من ضرِيع ٍمنضودض  -١٤
  .هرةًقُرى ظَا من ظَهِري ٍفَانظُرظ  -١٥

  هاء الكناية
  .وهي هاء الضمري اليت يكنى ا عن املفرد الغائب

  .»فيه -إليه  –له  –إنه «وتلحق احلروف كما يف 
  .»مالئكته -مثواه  -أهله «وتلحق األمساء كما يف 
  .»خذُوه –خلَقه  –يجاوره «وتلحق األفعال كما يف 

  . أو القصروحكمها يدور بني املد مبقدار حركتني
أَهلـه   إِنـه هـو  : مثل فتمد إذا وقعت اهلاء بني حركتني

، فتصلها بواو ممدود مبقدار حـركتني  خلَقَه من تراب ٍمسرورا
إن كانت مضمومة وبياء ممدودة مبقـدار حـركتني إن كانـت    
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  : مكسورة، إالَّ يف قوله
  .قرأ بالسكونيف األعراف والشعراء فت أَرجِه -ا 

  .يف النمل تقرأ بال مد فَأَلْقه -ب
  . يف الزمر فإا تقرأ بال مد أيضا يرضه لَكُم -ج

: وتقصر فيما سوى ذلك، أي إذا وقعت بني سـاكنني مثـل  
ريصالْم هإِلَي.  

  .لَه الْملْك خذُوه فَغلُّوه: أو بني ساكن ومتحرك مثل
اءحكم الالم والر  

  .الالم الواردة يف القرآن الكرمي إما ساكنة وإما متحركة
ار واإلدغام، وقـد  يدور احلكم فيها بني اإلظه: فالالم ساكنة

  .تكلَّمنا عنها يف حكم الالمات السواكن
  .»التفخيم والترقيق«فاحلكم فيها يدور بني أما الالم املتحركة 

، سـواء  »االستفال«واألصل يف الالم الترقيق ألا من حروف 
  ..الَّذي جعلَ لَكُم: كانت مفتوحة مثل

  .ذَلك الْكتابأو مكسورة مثل 
  .تشابهت قُلُوبهمأو مضمومة مثل 
  :وذلك يف حالتني إالَّ يف لفظ اجلاللةوال تفخم الالم 

  .هـقَالَ اللَّإذا وقعت بعد فتح مثل : احلالة األوىل
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  .هـعبد اللَّإذا وقعت بعد ضم مثل : يةاحلالة الثان

لله ما : أما اذا وقعت الالم بعد كسر فحكمها أن ترقَّق مثل
  .هـمن َآمن بِالل َّفي السماوات والْأَرضِ

  :أما حكم الراء
  :تفخم الراء يف سبعة مواضع

  .نصر اِهللاإِذَا جاَء : إذا كانت الراء مضمومة مثل -١
  .ربنا آتنا من لَدنك رحمةً: إذا كانت الراء مفتوحة مثل -٢
حتـى زرتـم   إذا كانت الراء ساكنة وسبقها ضم، مثل  -٣
قَابِرالْم.  
يا نار كُـونِي  : إذا كانت الراء ساكنة وسبقها فتح، مثل -٤

  .بردا وسلَاما
الراء بعد حرف ساكن سوى اليـاء، وسـبق   إذا جاءت  -٥

إِنَّ  إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَـدرِ احلرف الساكن فتح أو ضم، مثل 
  .الْإِنسانَ لَفي خسرٍ

الَّـذي  : إذا جاءت الراء ساكنة بعد كسر عارض، مثل -٦
مى لَهضتار.  

وبعدها حـرف   إذا جاءت الراء ساكنة بعد كسر أصلي -٧
  : استعالء متصل ا، ورد هذا يف القرآن يف مخس كلمات هي

ولَو نزلْنا علَيك كتابـا فـي   : يف قوله تعاىل »قرطاس« -١
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  .قرطَاسٍ
وإِرصـادا لمـن حـارب اَهللا    : يف قوله تعاىل »إرصادا« -٢

ولَهسرو.  
ا نفَر من كُلِّ فرقَـة مـنهم   فَلَولَ: يف قوله تعاىل »فرقة« -٣
  .طَائفَةٌ

  .إِنَّ جهنم كَانت مرصادا: يف قوله تعاىل »مرصادا« -٤
  .إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد: يف قوله تعاىل »لباملرصاد« -٥

  : وترقَّق الراء يف مخسة مواضع
وفـي   لْعبـاد رِزقًا ل: إذا كانت الراء مكسورة مثل -١
  .الرقَابِ
 فرعـونَ إذا كانت الراء ساكنة وسبقها كسر أصـلي   -٢
ًةعرش.  

إذا كانت الراء ساكنة متطرفة بعد حرف ساكن غري الياء  -٣
 الـذِّكْر وقبل هذا احلرف كسر، ويتم الوقف على الراء مثـل  

رعالش.  
٤- اء ساكنة متطرفة بعد ياء ساكنة ويتم الوقف إذا كانت الر

  .نذير بشري قَديرعلى الراء أيضا مثل قوله 
إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر أصلي ووقع بعدها حرف  -٥

  فَاصبِر صبرا أَنْ أَنذر قَومكاستعالء ولكنه منفصل عنها 
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  املمدود وامليم الساكنة

 -األلـف  «رف، وحروفه ثالثـة  هو إطالة الصوت باحل: املد
  .»الياء ويسبقها كسر -الواو ويسبقها ضم 

فهذه األحرف فيها مد طبيعي مبقدار حركتني، واجتمع املـد  
  .نوحيهاالطبيعي يف 

فإنه جيب أن متد صوتك بالواو والياء واأللف مبقدار حـركتني  
ا جاء فإذ ،»اهلمز، والسكون«: عاديتني باألصابع، وللمد سببان مها

  .بعد حرف املد مهز أو سكون خرج من كونه مدا طبيعيا
  .وهو على أقسام حبسب أحوال اهلمزة والسكون

  :اهلمزة
جاَء، شاَء، جيء، سيَء، السـوء، قُـروء،   «املد املتصل  -١

ففي هذه الكلمات جـاءت  ) املالئكةُ، أُولئك، الفَائزونَ، للطائفني
 ،»املد املتصل«ة واحدة، وهلذا مسي اهلمزة متصلة حبرف املد يف كلم

  .ويمد مبقدار أربع حركات إىل ست وجوبا وال جيوز قصره
، يا أيها ،إِنا أَوحينا إِلَيك ،وما أَنزلَ: املد املنفصل -٢
قُوا أنفُسكُم ،ب لَكُمجوين أَستعاد ،بكمأَنيبوا إىل رو..  

ثلة جاءت اهلمزة منفصلة عن حـرف املـد يف   ففي هذه األم 
ويمـد مبقـدار أربـع    ، »املد املنفصل«كلمة أخرى، وهلذا مسي 

  .حركات إىل مخس
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  السكون
  .املد الالزم -١
  .»، الضالني، الطَّامةُ، أَتحاجويناآلنَ« -أ

  .»طسم -امل -حم -~ص -~ق« -ب
ووقفًا وحكمه  وهو أن يأيت بعد حرف املد سكون الزم وصالً

نـد مجيـع   ع للزوم مده ست حركات بال زيادة وال نقصاللزوم، 
  .و زاد فقد أساء وظلمالقراء، ومن نقص عن ذلك أ

 -فَـتح قَرِيـب   -الـرحيم  -الْعالَمني«: املد العارض -٢
وجرالْخ- وصصرونَ -ملَمعاب -تتاب -من -احلسمحالر«.  

  :ات السابقة تالحظ اآليتبقراءة الكلم
إذا وقعت عليها وقع السكون على أواخرها بعد حـرف   -١

  .املد بسبب الوقف
ولو وصلت الكلمة مبا بعدها زال السـكون وحتركـت    -٢

* الْحمد للـه رب الْعـالَمني   الكلمة حبركتها قبل الوقف هكذا 
   فَتح قريب * الرحمنِ الرحيمِ

، أي الـذي كـان   »املد العـارض «سمي هذا املد بـ وهلذا
ميد  ب الوقف ويسقط بالوصل، وحكمه أنالسكون فيه عارضا بسب

  .مبقدار حركتني او أربع أو ست
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  أحكام امليم الساكنة

وهي امليم اليت ال حركة هلا، وهي تقع قبل أحرف اهلجاء مجيعا 
  ).ياءاأللف، والواو، وال(ما عدا حروف املد الثالثة 

  :وأحكامها ثالثة
  : اإلخفاء الشفوي -أوالً

فإذا وقعت بعد امليم السـاكنة   ،»الباء«وله حرف واحد وهو 
إخفـاًء  «وال يكون ذلك إالَّ يف كلمتني جاز اإلخفاء، ويسـمى  

  .، وال بد معه من الغنة»شفويا
هـم  يخشـونَ رب  وهـم بِالْـآخرة   يعتصم بِاِهللا: مثال

  .بِالْغيبِ
  : اإلدغام -ثانيا

فإذا وقعت امليم املتحركة بعد  ،»امليم«وله حرف واحد وهو 
وال  ،»إدغام متماثلني صغريا«امليم الساكنة وجب اإلدغام، ويسمى 

ولَهـم مـا    إِنْ كُنـتم مـؤمنِني  : بد معه من الغنة أيضا مثال
  .أَسسأَم من  يشتهونَ
  : اإلظهار الشفوي -ثالثًا

وله الستة والعشرون حرفًا الباقية من أحرف اهلجاء بعد إسقاط 
يف اإلدغام، وحكمها اإلظهار، فال بد  »امليم«يف اإلخفاء و »الباء«

ا للحروف الستة والعشـرين،  امن إظهار امليم الساكنة عند مالق
خترج من  -وهي احلرف املظهر  -وسمي شفويا ألنَّ امليم الساكنة 
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  .الشفتني
وال بد من مراعاة إظهار امليم الساكنة إظهارا شفويا شـديدا  

حىت ال يتوهم إخفاؤها عندمها كما ختفـى   »الفاء«و »الواو«بعد 
عند الباء، وذلك الحتاد خمرجها مع الواو وقرب خمرجها من الفاء، 

  .وإىل ذلك أشار صاحب التحفة
و احذَرى لَد»اوٍو« فـي  »فَا«وتخأنْ ت    

   ــاعرِف ــاد فَـ ــا واالتّحـ   لقُرـ
  حكم النون وامليم املشددتني

  :الالمات السواكن
النون وامليم املشددتان إما أن يكونا يف وسـط الكلمـة أو يف   

  .آخرها، سواء يف االسم والفعل واحلرف
ما، ويسمى وجوب إظهار الغنة فيهما حال النطق : وحكمها

  .كلٌّ منهما حرف غُنة مشددا
  .صوت له رنني يف اخليشوم: والغنة لغة

صوت لذيذ مركب يف جسم النـون واملـيم، ال   : واصطالحا
  .عمل للسان فيه
  .من اخليشوم، وهو أعلى األنف وأقصاه من الداخل: وخمرجها

  .حركتان حبركة اإلصبع قبضا أو بسطًا: ومقدارها
  بالغنة؟كيفية النطق 
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فهي تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقًا، فإن كان ما بعدها حرف 

، وإن كان ما بعدها حرف استفال ينطقُونَاستعالء فُخمت مثل 
  .ما ننسخرقِّقت مثل 

  حكم الالمات السواكن
  : وهي مخسة أنواع

  .»ال«الم التعريف  -١
  .الم الفعل -٢
  . الم احلرف -٣
  .سمالم اال -٤
  .الم األمر -٥

  :»ال«حكم الم  -أوالً
، وتدخل على األمساء، وهـي  »الم التعريف«وهي املعروفة بـ

كمـا يف   ،»ال«زائدة عن بِنية الكلمة وسواء أمكن االستغناء عن 
ِضالْأَر  أم مل ميكن مثلينالَّذ  وهذا النوع األخري حكمـه ،

الذي، اليت والـذين،  وجوب اإلدغام إذا أتى بعدها الم كما يف 
، ووجوب اإلظهار إذا أتى بعدها يـاء أو  اللذان، الاليت، والآلئي

وهي يف ذلـك كلُّـه ال تفـارق     آآلن َوالْيسعمهز كما يف 
  .الكلمة

اليت ميكن استقامة الكالم بدوا فلها قبـل أحـرف    »ال«أما 
  :اهلجاء حالتان
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  . اإلظهار -األوىل
وختتص بأربعة عشـر   ،»الم القمريةال«فيها بـ »أل«وتسمى 
اهلمزة، والباء، واحلاء، واجليم والكاف والواو واخلـاء  «حرفًا وهي 

جمموعة يف قول صاحب  ،»والفاء والعني والقاف والياء وامليم واهلاء
  .»ابغ حجك وخف عقيمه«التحفة 

وجب إظهارها،  »أل«فإذا وقع حرف من هذه األحرف بعد 
  .يا، وتظهر السكون على الالمويسمى إظهارا قمر

 ،»الـالم الشمسـية  «فيها بـ »أل«اإلدغام وتسمى : والثانية
وهي ختتص باألربعة عشر حرفًا الباقية من أحرف اهلجـاء، وقـد   

  :مجعها صاحب التحفة يف أوائل كلم هذا البيت
  ـمذَا نِع ضـف فُزا تمحلْ رص ثُم بط    

ــر   ش رز ّــن ــوَء ظَ س عدمــر   يفًا للكَ
الطاء، والثاء والصاد والراء والتاء، والضـاد والـذال   « :وهي

  .»والنون والدال والسني والظاء والزاي والشني والالم
 »ال«فإذا وقع حرف من هذه األحرف األربعة عشر بعد الم 

وجب إدغامها ويسمى إدغاما مشسيا، والالم ال تسكَّن، بل احلرف 
  .دها يشددالذي يأيت بع

  :حكم الم الفعل -ثانيا
وهي الالم الساكنة الواقعة يف فعل، سـواء كـان ماضـيا أو    

  . مضارعا أو أمرا، وسواء وقعت الالم يف وسط الفعل أو يف آخره
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 -وألْـق  -أَملْ أقُـلْ إنـك   -يلْتقطْه -أَنزلْناه -الْتقَى: مثال

  :تان، وهلا قبل أحرف اهلجاء حالوتوكَّلْ
الم «فتدغم الم الفعل مطلقًا إذا وقع بعدها : اإلدغام -األوىل 
  :مثل »أو راء
أَلُكُمقُلْ لَا أَس بقُلْ رو اتنج لْ لَكُمعجيو.  

فتظهر الم الفعل مطلقًا إذا وقـع بعـدها    :اإلظهار -والثانية
  .حرف من احلروف الستة والعشرين الباقية

  :م احلرفحكم ال -ثالثًا
، حيث ال »بلْ –هلْ «وهي الالم الواقعة يف حرف، وذلك يف 

وجوب اإلظهار حنو  بلُيوجد غريها يف القرآن، وحكم الالم يف 
الم أو «ما مل يقـع بعـدها    بلْ هم في شك يلْعبونَ: قوله تعاىل

  .ابِبلْ لَما يذُوقُوا عذَللتماثل مثل  »الالم«فتدغم يف  »راء
، ويستثىن بلْ رفَعه اُهللا إِلَيهللتقارب مثل  »الراء«وتدغم يف 
وذلك لوجـوب السـكت عليهـا،     بلْ رانَ: منها قوله تعاىل

  .والسكت مينع اإلدغام
قُـلْ هـلْ   : فيجب إظهار المها دائما حنو هلأما حكم 

فَقُلْ : ا للتماثل مثلفتدغم فيه »الم«، إالَّ إذا وقع بعدها تربصونَ
  .، أما وقوع الراء بعدها فلم يوجد يف القرآنهلْ لَك إِلَى أَنْ تزكَّى

  :حكم الم االسم -رابعا
وهي الالم الواقعة يف كلمة فيها إحدى عالمات االسم أو تقبل 
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إحداها، وتكون دائما متوسطة وأصلية أي من بنية الكلمـة مثـل   
كُمتأَلِْسن َأوانِكُملْو بِيلًالْسس ٌلْطَانس وحكمها وجوب ،

  .اإلظهار مطلقًا
  :حكم الم األمر -خامسا

وهي الالم الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة، واليت تدخل علـى  
الفعل املضارع فتحوله إىل صيغة األمر، وذلك بشـرط أن تكـون   

  :كما يف األمثلة »مث أو الواو أو الفاء«مسبوقة بـ
 ُثمفَثَهوا تقْضلْي م مهذُوروفُوا نلْيو  بٍ إِلَىببِس ددمفَلْي

  .السماِء
  .االسم »الم«وحكمها وجوب اإلظهار مطلقًا مثل 

  املتماثالن واملتقاربان
  واملتجانسان واملتباعدان

  : املتماثالن
 كما يف مها احلرفان اللذان اتفقا امسا وخمرجا وصفةً، كالدالني

  .، وينقسم إىل صغري وكبري مطلَقوقَد دخلُواقوله 
أن يكون احلرف األول سـاكنا والثـاين   : فاملتماثالن الصغري

  .اذْهب بِكتابِي هذَامتحركًا مثل 
  : وحكمه وجوب اإلدغام إالَّ يف مسألتني

قَالَ يا : أن يكون احلرف األول منهما حرف مد مثل -األوىل
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ونَلَيلَمعي يمقَو ت لُوامعوا ونآم ينا الَّذأَم  وحكمه وجـوب ،

  . اإلظهار لئالَّ يذهب املد باإلدغام
، وانفتح ما عصوا وكَانواأما إذا انفتح ما قبل الواو كما يف 

  .وجب إدغامها لَا تختصموا لَديقبل الياء كما يف 
كون احلرف األول منهما هاء السـكت  أن ي -واملسألة الثانية

اإلظهار واإلدغـام،  : فيجوز فيها الوجهان هلَك* ماليه كما يف 
  .واإلظهار ال يتأتى إالَّ مع السكت وهو األرجح

  : وأما املتماثالن الكبري
وهو أن يكون احلرفان متحركان، سواء يف كلمة واحدة كما 

، وحكمه وجوب مالك* الرحيمِ  أو يف كلمتني مناسكَكُميف 
  : اإلظهار إالَّ يف كلمتني

اإلدغام مـع اإلمشـام،   : ففيها وجهان تأْمنا: الكلمة األوىل
وذلك بضم الشفتني مقارنا للنطق بالنون األوىل السـاكنة حالـة   

  .»تأمننا«أصلها  تأْمناإدغامها، ألنَّ 
نون األوىل، وذلك بتبعيض احلركـة  الروم يف ال: والوجه الثاين

وال بد معه مـن   ،»اإلخفاء«بصوت خفي، ويعبر عنه بعضهم بـ
  .وهذا كله ال يتحقَّق إالَّ باملشافهة. اإلظهار

  .مكننِي«: فإن أصلها قَالَ ما مكَّني: والكلمة الثانية
وهو أن يكون احلـرف األول منـهما   : وأما املتماثالن املطلق

  .، وحكمه وجوب اإلظهارما ننسخوالثاين ساكنا مثل متحركًا 
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  : املتقاربان
ومها حرفان تقاربا خمرجا وصفةً أو خمرجا ال صفةً، أو صفةً ال 

  .خمرجا
كما  ،»الالم والراء«احلرفان اللذان تقاربا خمرجا وصفةً مثل  -ا

  .قُلْ ربيف 
الـدال  «: ةً مثـل احلرفان اللذان تقاربا خمرجا ال صـف  -ب
  .قَد سمعكما يف  »والسني
 »الشني والسني«احلرفان اللذان تقاربا صفةً ال خمرجا مثل  -ج

  .ذي الْعرشِ سبِيلًاكما يف 
  :واملتقاربان ينقسم إىل

وهو أن يكون احلرف األول ساكنا والثاين متحركًـا،  : صغري
ر عند غريه، أما يف وحكمه اإلظهار عند حفص، واإلدغام واإلظها

، بلْ رفَعه اُهللا قُلْ ربالراء والالم فيجب اإلدغام عند اجلميع 
خاصة عند حفص؛ فإنه يقول بوجوب اإلظهـار   بلْ رانَإالَّ يف 

  .ألنه يسكَت على الالم، واإلدغام مينع السكت
وهو أن يكون احلرفان متحركني مثل الدال والسـني  : وكبري

ذي الْعـرشِ  ، والشني والسـني كمـا يف   عدد سنِنييف كما 
  :، وحكمه اإلظهار عند اجلميعسبِيلًا

وهو أن يكون احلرف األول متحركًا والثاين ساكنا، : ومطلق
 إلَيـك الـالم واليـاء يف   : وهو عكس الصغري، ومثال ذلـك 
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علَيك والدال والياء يف ،ينالد.  

  :ر عند اجلميعوحكمه وجوب اإلظها
  : املتجانسان

احلرفان اللذان اتفقا خمرجا واختلفا صـفةً، كالـدال   : ومعناه
والتاء، فهما اتفقا يف املخرج حيث خيرجان من طرف اللسان مـع  

  .أصول الثنايا العليا، واختلفا يف الصفات
  : وينقسم املتجانسان إىل

ا حنو وهو أن يكون احلرف األول ساكنا والثاين متحركً: صغري
ٌفَةطَائ تملَه كمه اإلظهار إالَّ يف مخسة أحرفالبـاء  «، وح– 

فيجب فيها اإلدغام، ولكن ال تدغم  »الذال –الدال  –الثاء  –التاء 
الباء «: يف كلِّ حرف يأيت بعدها، بل تدغم يف أحرف خاصة مثال

ل التاء تـدغم يف الـدا  «، اركَب معنا، كما يف »تدغم يف امليم
  .لَهمت طَائفَة ٌأَثْقَلَت دعواكما يف  ،»والطاء
  .يلْهثْ ذَلك مثَلُكما يف  »الثاء تدغم يف الذال«
  .قَد تبينكما يف  »الدال تدغم يف التاء«
  .إِذْ ظَلَمتمكما يف  »الذال تدغم يف الظاء«

الصـالحات   وهو أن يكون احلرفان متحركَني حنـو : وكبري
  .وحكمه اإلظهار طُوبى

وهو أن يكون احلرف األول متحركًا والثاين سـاكنا  : ومطلق
  .وحكمه اإلظهار مبعوثُونَحنو امليم والباء كما يف 
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  : املتباعدان
ومها احلرفان اللذان تباعدا خمرجا واختلفا صـفة، وحكمـه   

وإِذَا تليـت  مـا يف  اإلظهار، سواء كان صغريا كالتاء والعني ك
هِملَيع ا كالكاف واهلاء كما يفأو كبري ،َونهفَاك  أو مطلقًـا ،

  .هو الْحقكاحلاء والقاف كما يف 
  هــانتب

هناك فرق بني حرف الضاد والظاء من ناحييت املخرج والصفة، 
  .»ظاء«ومع ذلك فبعض الناس ينطقون الضاد 

  : قال يف التمهيد
لم أنَّ حرف الضاد ليس يف احلروف حرف يعسـر علـى   اع

اللسان غريه، وقلَّ من يحسنه، فمنهم من يخرجه ظاء، وهـذا ال  
جيوز يف كالم اهللا تعاىل ملخالفته املعىن الذي أراده اهللا؛ إذ لو قلنا يف 

، وهذا خـالف  »الدائمني«الظالني بالظاء لكان معناه  »الضالني«
نَّ الضالل بالضاد هو ضد اهلدى، والظَّلول بالظَّاء مراد اهللا تعاىل، أل

وشبهه، فمثـال الـذي    ظَلَّ وجهه مسوداهو الصريورة كقوله 
جيعل الضاد ظاء يف هذا وشبهه كالذي يبدل السني صادا يف حنـو  

، أو يبدل الصاد سينا يف حنو قولـه  وأَسروا النجوى: قوله تعاىل
، فاألول من السر والثاين من وأَصروا واستكْبروا استكْبارا: عاىلت

من أجل ذلك جيب االحتراز من تغيري خمرج احلـرف  .. اإلصرار 
احلقيقي، ألنَّ ذلك حلن جلي، ال جيوز للقارئ أن يفعله حىت ال يغير 

  .املعىن الذي أراده اهللا سبحانه وتعاىل
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  صفات احلروف

ت تعترب مبثابة املعايري للحروف، فتميز بينها حىت يعـرف  الصفا
القوي من الضعيف، وخاصة تلك اليت خترج مـن خمـرج واحـد    
كالطاء والتاء، فلوال اإلطباق والقلقلة يف الطاء لَمـا اسـتطعت أن   

  .تميز بينهما
  : وهذه الصفات تنقسم إىل قسمني

  . صفات هلا أضداد
  .وصفات ليس هلا أضداد

وهو عبارة عن جريان النفس يف خمرج احلـرف  : اهلمس -١
عند النطق به، فيكون الصوت حينئذ خفيا ضعيفًا لضعف احنصاره 

فحثـه  «: يف املخرج، وحروفه عشرة مجعها ابن اجلزري يف قولـه 
  .»شخص سكت

وهو ضد اهلمس، وهو عبارة عن احنباس النفس يف : اجلهر -٢
كون احنصاره فيه قويـا، ولـذلك   املخرج عند النطق باحلرف، في

يصدر الصوت من املخرج جمهورا واضحا قويا، وحروفه هي مـا  
  .سوى حروف اهلمس

وهي احنباس الصوت عند النطق باحلرف، وذلك : الشدة -٣
لكمال قوة االحنصار وقوة االعتماد على خمرجه، وحروف الشـدة  

  .»بكت أجد قط«مثانية مجعها ابن اجلزري يف قوله 
وهي ضد الشدة، وهي عبـارة عـن جريـان    : الرخاوة -٤
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الصوت عند النطق باحلرف لضعف االعتماد على خمرجه، وحروفها 
  .ما سوى حروف الشدة والتوسط

وهو اعتدال الصوت عند ): بني الشدة والرخاوة( التوسط -٥
 ،»لن عمـر «النطق باحلرف، وحروفه مجعها ابن اجلزري يف قوله 

ألا تكـون يف حالـة بـني الشـدة      ؛»البينية«يها بعضهم ويسم
  .والرخاوة

وهو عبارة عن ارتفاع جزء كبري من اللسـان  : االستعالء -٦
عند النطق بأغلب حروفه إىل احلنك األعلى، وحروفه مجعها ابـن  

  .وهذا هي احلروف اليت تفخم ،»خص ضغط قظ«اجلزري بقوله 
عالء، وهو عبارة عن اخنفـاض  وهو ضد االست: االستفال -٧

اللسان إىل قاع الفم عند النطق بأغلب حروفه، وحروفه هـي مـا   
سوى حروف االستعالء، وحكمها الترقيق ما عد األلـف والـالم   

  .والراء، فلها أحكامها اليت ختصها من تفخيم وترقيق
ومعناه إطباق اللسان على احلنك األعلى عنـد  : اإلطباق -٨

الصاد «حبيث ينحصر الصوت بينهما، وحروفه أربعة النطق حبروفه 
  .»والضاد والطاء والظاء

وهو ضد اإلطباق، وهو عبارة عن جتايف اللسان : االنفتاح -٩
عن احلنك األعلى، ليخرج الريح عند النطـق بأغلـب حروفـه،    

  .وحروفه هي ما سوى حروف اإلطباق
نطق به، وهو عبارة عن خفَّة احلرف وسرعة ال: اإلذالق -١٠

خلروجه من ذلق اللسان، أي طرفه أو من طرف إحدى الشفتني أو 
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 مـن  فـر «: منهما معا، وحروفه ستة مجعها ابن اجلزري يف قوله

  .»لُبِ
وهو ضد اإلذالق، وهو عبارة عـن ثقـل   : اإلصمات -١١

احلرف وعدم سرعة النطق به خلروجه بعيدا عـن ذلـق اللسـان    
رض مع الواو خلروجها من الشـفتني،  والشفة، وهذا التعريف يتعا

ولكنها وصفت باإلصمات ألنَّ فيها بعض الثقل حيث خترج مـن  
الشفتني مع انفراج بينهما بعكس الفاء و الباء واملـيم، وحـروف   

  .اإلصمات هي ما سوى حروف اإلذالق
  :أما الصفات اليت ال ضد هلا فهي

ف وهو صوت زائد خيرج من بني الثنايـا وطـر  : الصفري -١
 –الصاد «اللسان عند النطق بأحد حروفه، وحروف الصفري ثالثة 

  .»السني –الزاي 
وهو اضطراب الصوت عند النطق باحلرف حىت : القلقلة -٢

  .يسمع له نربة قوية
أقواها عند الساكن املوقوف عليه املشدد مثـل  : ومراتبها أربعة

قالْح  دمثل يليه الساكن املوقوف عليه غري املشد ٍلَـاقخ  مث
ويف الثالثة قـد بلغـت    خلَقْنايلي هذا الساكن املوصول مثل 

أما املرتبة الرابعـة وهـي يف احملـرك مثـل     . القلقلة صفة الكمال
نيقتالْم.  

  ).قطب جد: (وحروف القلقلة مجعها ابن اجلزري يف قوله
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وهو عبارة عن خروج احلرف من خمرجه بسـهولة  : اللني -٣
الساكنتان  »الياء – الواو«كلفة على اللسان، وحرفاه اثنان وعدم 

  .بيت - خوفاملفتوح ما قبلهما مثل 
وهو عبارة عن امليل باحلرف بعد خروجه مـن  : االحنراف -٤

 –الـالم  «خمرجه عند النطق به حىت يتصل مبخرج آخر، وحرفاه 
حىت اتصـل   ، ووصفا باالحنراف ألما احنرفا عن خمرجهما»الراء

مبخرج غريمها، فالالم فيها احنراف إىل طرف اللسان، والراء فيهـا  
  .احنراف أيضا إىل ظهر اللسان، وميل قليل إىل جهة الالم

هو عبارة عن ارتعاد رأس اللسان عنـد النطـق   : التكرير -٥
فقط، وهذه الصفة مالزمة للراء، فلـذا   »الراء«باحلرف، وحرفه 

وتركها عند النطق ذا احلرف، وأكثر ما يظهر جيب التحرز عنها 
  ..مرة - كَرةًالتكرير إذا كانت الراء مشددة حنو 

وليس معىن إخفاء التكرير إعدام ارتعاد رأس اللسان بالكليـة،  
ولكن املطلوب ارتعاد رأس اللسان ارتعاده واحدة خفيفة حـىت ال  

لصق القارئ ظهـر  تنعدم الصفة، وطريق اخلالص من التكرير أن ي
  .لسانه بأعلى حنكه حبيث ال يرتعد رأس اللسان كثريا

وهو انتشار خروج الريح بني اللسان واحلنـك  : التفشي -٦
  .»الشني«األعلى عند النطق باحلرف، وحرف التفشي هو 

هو عبارة عن امتداد الصوت من أول إحـدى  : االستطالة -٧
  .»الضاد«هو  حافيت اللسان إىل آخرها، وحرف االستطالة

وهو عبارة عن خفاء صوت احلرف عند النطق به، : اخلفاء -٨
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  .»هاوي«وحروف صفة اخلفاء جمموعة يف كلمة 

وهي عبارة عن صوت لذيذ مركَّب يف جسم النون : الغنة -٩
  .»النون - امليم«وامليم يف كلِّ األحوال، وحرفاه مها 

  خمارج احلروف
  .حمل اخلروج: فاملخرج لغة

  .اسم ملوضع خروج احلرف ومتييزه عن غريه: حاواصطال
مثانية وعشرون حرفًا إذا اعتربنا األلف املمـدودة  : واحلروف

رفًا مسـتقبالً فتكـون   اللينة فرعا عن اهلمزة، وأما إذا اعتربناها ح
  .ة تسعة وعشرينيلاحلروف األص

هي اليت خترج من خمرجني أو تتردد بـني  : واحلروف الفرعية
  :صفتني وعددها مثانية هيحرفني أو 

أي اليت ينطق ا بـني اهلمـزة   : اهلمزة املسهلة بني بني -١
أو بني اهلمـزة واليـاء حنـو     أَأَعجمي: واأللف حنو قوله تعاىل

كنأَئ  أو بني اهلمزة والواو حنوَزِلنأَؤ.  
وله أي اليت ينطق ا مائلة إىل الياء كما يف ق: األلف املُمالة -٢
  .مجراها: تعاىل

  .الصراطحنو : الصاد املشمة صوت الزاي -٣
  .قيلَحنو : الياء املشمة صوت الواو -٤
وذلك إذا وقعت األلف بعـد حـرف   : األلف املفخمة -٥
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مفخم، فإا تتبعه يف التفخيم، مع أن األصل فيهـا الترقيـق حنـو    
ُةالطَّام.  

يف لفظ اجلاللة إذا وقع قبلها ضم أو  وذلك: الالم املفخمة -٦
  .، مع أن األصل يف الالم الترقيققَالَ اُهللاو عبد اِهللافتح حنو 

حيث ختلط باحلرف الذي بعـدها مثـل   : النون املخفاة -٧
َكُثُونني.  

وهي مثل النون، وكالمها إذا أخفيا صـارا  : امليم املخفاة -٨
  .م بِأَسمائهِمأَنبِئْهحرفني ناقصني مثل 

  : وعدد املخارج سبعة عشر خمرجا
  :وتوجد املخارج يف مخس مناطق هي

وهو اخلالء الواقع داخل احللق والفم، وخترج منه : اجلوف -١
، قـال كمـا يف   »األلـف «ثالثة أحرف، وهي حروف املد 

  .قيلاملَدية كما يف  »الياء«و يقولاملَدية كما يف  »الواو«و
  :وفيه ثالثة خمارج خترج منها ستة أحرف وهي: احللق -٢
اهلمـزة  «وهو الذي يلي الصدر وخيرج منه : أقصى احللق -ا
  .»واهلاء

  .»العني واحلاء«خيرج منه : وسط احللق -ب
الغـني  «وهو الذي يلي الفم، وخترج منـه  : أدىن احللق -ج
  .»واخلاء
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  :وفيه عشرة خمارج وهي: اللسان -٣
أي آخره من جهة احللـق، وختـرج منـه    : أقصى اللسان -ا

  .بينه وبني أقصى احلنك األعلى »القاف«
مع ما حياذيه من احلنك األعلى، وخيـرج  : أقصى اللسان -ب

  .»القاف«وهو أسفل من خمرج  ،»الكاف«منه 
مع ما حياذيه من احلنك األعلى، وخيرج منه : وسط اللسان -ج

  .»اجليم فالشني فالياء غري املَدية«
مما يلي األضراس العليا اليسـرى أو  : حدى حافيت اللسانإ -د

وهو أصعب املخارج وأشد احلروف  ،»الضاد«اليمىن، وخيرج منه 
على اللسان، وال يوجد هذا احلرف يف أية لغة غري اللغة العربيـة،  

  .»لغة الضاد«وبذلك سميت بـ
يها مـن  إىل منتهاها مع ما حياذ: احلافة األمامية من اللسان -ه

  .  »الالم«اللثة العليا، وخيرج منه 
حتت خمرج الالم قليالً مع ما يليه من لثـة  : طرف اللسان -و

  .»النون«األسنان العليا، وخيرج منه 
  .»الراء«وخيرج منه  ،»النون«بعد خمرج : طرف اللسان -ز
من جهة الشفتني، مع اقترابه اقترابا شديدا : طرف اللسان -ح

نايا حىت يكاد يلتصق ا، غري أنه تبقى فُرجة صـغرية  من أصول الث
إالَّ  ،»الصاد والزاي والسني«يمر منها اهلواء والصوت، ومنه خيرج 

مع استعالء من اللسان إىل جهـة احلنـك األعلـى،     »الصاد«أنَّ 
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  .بغري استعالء »الزاي والسني«و
ـ  : ظهر طرف اللسان -ط ا، مع التصاقه بأصول الثنايـا العلي

الدال «باستعالء و »الطاء«إالَّ أنَّ  »الطاء والدال والتاء«وخترج منه 
  .بغري استعالء »والتاء

مع التصاقه برءوس الثنايـا العليـا،   : ظهر طرف اللسان -ي
  .بغري استعالء »الذال والثاء«باستعالء، و »الظاء«وخترج منه 

  : وفيهما خمرجان: الشفتان -٤
وخيـرج منـه   : راف الثنايا العليابطن الشفة السفلى مع أط –ا

  .»الفاء«
بغـري انطبـاق    »الواو«وخيرج منه : ما بني الشفتني معا -ب

  .بانطباقهما فيهما »امليم والباء«و
  ..وهو أعلى األنف، وهو خمرج الغنة: اخليشوم -٥

: وتكون مظهرة يف حالة ،»النون وامليم«: والغنة صفة حلرفني
  . اإلدغام واإلخفاء والتشديد

رزقين اهللا وإياكم حسن تالوة القرآن الكرمي آناء الليل وأطراف 
النهار، ومن علينا بالعمل مبا جاء فيه من اآليات احملكمة، واإلميـان  
والتصديق مبا فيه من اآليات املشاة، ونفعين وإياكم بالعلم النـافع  

ى وصلى اهللا وسلم عل.. والعمل الصاحل، إنه ويلُّ ذلك والقادر عليه 
  . نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

 


