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 : قسمني احلروف إىل صفات العلماء قسم

  ذلك وحنو ، والتفشي ، واالستعالء ، كالصفري: الزمة صفاتٌ  - 
 الصفة ىذه مع هبا ويُنطق فللحر  تعرض صفةٌ  ىي:  عارضة وصفاتٌ  - 

 ابحلرف النطق أصل على زائدة صفاتٌ  فهي ؛ الصفة ىذه غري من هبا ويُنطق ،
 

 :  احلرف مثل جسم على يطرأ ِِسَنٌ  ىو

 تُفخم . كلمة يف
 

 
:  قولك يف جمموعة وىي سبعة حروف ؛ لو االستعالء

 . التفخيم فيها حيصل اليت احلروف وىي ؛ االستعالء حروف ىذه ؛ 
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 :  ىي أحياان وتُفخم أحياان ُترقق حروفٌ 

 
 أعلى على اللسان احلروف ادلطبقة ىي احلروف اليت تنطق إبطباق

 . ابلتفخيم أخص فإهنا ؛(   ط ، ظ ، ض ، ص: )  الفم
 

 
 ، منو قلأ مث ، مرتبةالتفخيم ىي : أعلى  مراتب

  منو أقل مث
 

أو و ،تفخم الراء اذا كانت مفتوحة مثل : 
رة مثل : وترقق إذا كانت مكسو ، و مضمومة مثل : 

 مفتوحا قبلها ما كان أما إذا كانت ساكنة فإن، و 
أما إذا كان مضموما فخمت مثل :  أو:  مثل ُفخمت
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 ؛ عارضةً  الكسرة كانت إذا أماو ما قبلها مكسورا رُققت مثل 
 من حرفٍ  قبل وقعت وأما إذامثل :  تُفخم فإهنا

 وأما إذا، و االستعالء فإهنا تفخم مثل :  حروفِ 
أما أن الوقف مثل :  يف ُترقق فإهنا ، ساكنة قبلها ما كان

 أو فتحة كانت فإنقبلها حرف ساكن ننظر إىل احلركة اليت قبل احلرف الساكن 
 رُققت مكسورًا الساكن قبل ما كان وإن:  مثل ؛ ُفخمت ضمة

 .مثل : 
 

 الساكنني فاللتقاء ساكن احلرف أن األصل أن أي ارضةع سكون
 عارًضا وإمنا أصلًيا ليس الكسر وتفخم ألن ابلكسر مثل : حُيرك

 الساكنني . اللتقاء

فمن قال ابلرتقيق يف اختلفوا بني ترقيق وتفخيم 
  إىل ومن قال ابلتفخيم نظر  وىو - ادلكسورين نظر إىل
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ة او مفخمة ألن فيجوز أن تقرأ مرقق حرف وىو - االستعالء

 ، صحيحتان قراءاتن تضاد فكالمها اختالف تنوع ليس االختالف ىنا اختالف
 . التفخيم أو ابلرتقيق

 اجلاللة لفظ إال ادلواضع مجيع يف الالم ُترقق حاالت الالم
مثال على الفتحة  مضموًما أو ًحامفتو  قبلها ما كان إذا تُفخم فإهنا ؛

 مكسورا   قبلها ما كان واما إذامثال على الضمة :  
رُِقَقت مثال على الكسرة : 

االستعالء مثل  حروف بعد لف : تُفخمأحوال تفخيم األ
مثل :  بكسر ُيسبق مل الذي و تفخم بعد

ادلمالة مثل :  وتفخم إذا أتت بعد الراء غريو 
 أما سوى ىذه احلاالت فريقق الراء فيها مثل : 
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 أبحد النون أخفي إذا ؛ الغنة تُفخم للغنة أحوال عند تفخيمها وىي
:  وىي اخلمسة االستعالء أحرف

فرتقق فيها الغنة مثل  احلاالت ىذه سوى و أمامثل  
  . وحنوىا: 

 

 يدخل مل الغنة تفخيم عند االستعالء حروف من مخسة ادلصنف حدد
اإلخفاء  حروف من ليست االستعالء ألن حروف مجيع

 حلروف اإلظهار . اتبعة ألهنا تُغن ال فهي
 

 وجهره لشدتو ابحلرف النطق عند ادلخرج يف اضطراب القلقلة : ىي
 . قولك جيمعهاأحرف  مخسة ولو

 حاالت القلقلة  اليت جيب بياهنا فيها كااليت :
 



 

7 

 
 :حنو متحرك صحيحٍ  حرفٍ  بعد الزًما سكوان ساكنة كانت إذا

حنو : عارض الزم  سكوان غري ساكنة كانت إذا
 . حنو علة حرف بعد إذا جاء السكون 


