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  الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  

  وتحليلها التجويدوعلم  األصواتبين علمعرض البيانات عن انقالب األصوات  -1

ستحلل الباحثة البيانات عن انقالب األصوات الذي ظهر في اآليات القرآنية ببيان من حيث علم األصوات وعلم 

  :مما يليفعرض البيانات عن انقالب األصوات بين علماألصوات وعلم التجويد وتحليلها أما . التجويد
  

  نمرة
ــــالب  ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــاهر انقــ ــــ ـــ ـــ مظــــ

ــات  ــــ ـــ ـــ ــــواتفي اآليــ ــــ ـــ األصـــ

  القرآنية

  التجويدعلم   صواتعلم األ

  البيان  التسمية  البيان  التسمية

1         

      



  

  

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تباعدية

ــــــأثر ــــوت  ت ــابقصــ ـــين ( ســــ ســـ

ــاء ( الحـــقبصـــوت ) مرققـــة طـ

 تفانقلب غير مباشرة )مفخمة

ـــادا ـــ ـــين صــ ـــ ــة السـ ــــ ــي كيفيــ ــــ  فـ

ـــنطق ـــى ال ألن الصـــاد أقـــرب إل

ـــــوائب  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ شـ

ـــروف  ـــ ـــ ــــ ـــ الحـ

  )مشكالت(

ــأثير  ـــاء(ق اطبـــــحـــــرف اإلتـــ  )طــ

ـــرف علــــى  ــاححـ ــ  )ســــين( االنفت

ــ ـــادا ألن  تفانقلبـــــ ــــين صــــ الســـ

ــرب إلــــى  الصــــاد ــن الطــــاء أقــ مــ

ـــى الطـــــاء إذ الصـــــاد  ـــين إلــ الســ
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الطاء من السين إلى الطاء إذ   

ـــا  ــــ ـــــــاء، كالهمـــ ـــاد والطـــ ـــ الصــــ

أمــا مخــرج . حرفــان مفخمــان

السين والصاد والطاء فواحـد 

  .هو األسنان مع اللثة

. انطبقـحرفانم همـاالوالطاء، ك

ــن  ــاء مـــ ــاد والطـــ والســـــين والصـــ

ــــرف  ـــ ــــو طـ ـــ ــــد هـ ـــ ـــــرج واحـ مخـــ

  * *.اللسان

2        

        

       

        

       

   

  

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تباعدية

ـــابق  ــــوت ســـ ــــــأثر صــ ـــين (ت ســـ

ــاء (بصـــوت الحـــق ) مرققـــة طـ

 تغير مباشرة فانقلب) مفخمة

السين صادا في كيفيـة النطـق 

ألن الصــاد أقـــرب إلــى الطـــاء 

ــــاء إذ  ــــى الطــ ــ ـــين إل ـــــن الســـ مـ

ـــا  ــــ ـــــــاء، كالهمـــ ـــاد والطـــ ـــ الصــــ

أمــا مخــرج . حرفــان مفخمــان

السين والصاد والطاء فواحـد 

ـــــوائب  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ شـ

ـــروف  ـــ ـــ ــــ ـــ الحـ

  )مشكالت(

ـــاء(تـــــأثير حـــــرف اإلطبـــــاق  ) طــ

ــاح  ــ ـــرف االنفت ) ســــين(علــــى حـ

ـــادا ألن ــــين صــــ ــت الســـ ـــ  فانقلبــ

ــن  ــرب إلــــى الطــــاء مــ الصــــاد أقــ

ـــى الطـــــاء إذ الصـــــاد  ـــين إلــ الســ

ــــــان  ـــ ــــــا حرفــ ـــ ـــــاء، كالهمــ ــــ والطــ

ــــــــان ـــــــاد . مطبق ــين والصــ ـــ والســـ

والطـــاء مـــن مخـــرج واحـــد هـــو 

  * * .طرف اللسان
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  .هو األسنان مع اللثة

3        

    

  

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تباعدية

ـــابق  ــــوت ســـ ــــــأثر صــ ـــين (ت ســـ

ــاء (الحـــق بصـــوت ) مرققـــة طـ

 تغير مباشرة فانقلب) مفخمة

السين صادا في كيفيـة النطـق 

ألن الصــاد أقـــرب إلــى الطـــاء 

ــــاء إذ  ــــى الطــ ــ ـــين إل ـــــن الســـ مـ

ـــا  ــــ ـــــــاء، كالهمـــ ـــاد والطـــ ـــ الصــــ

أمــا مخــرج . حرفــان مفخمــان

السين والصاد والطاء فواحـد 

  .هو األسنان مع اللثة

ـــــوائب  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ شـ

ـــروف  ـــ ـــ ــــ ـــ الحـ

  )مشكالت(

ـــاء(تـــــأثير حـــــرف اإلطبـــــاق  ) طــ

ـــرف اال ــاح علــــى حـ ــ ) ســــين(نفت

ـــادا ألن  ــــين صــــ ــت الســـ فانقلبـــــ

ــن  ــرب إلــــى الطــــاء مــ الصــــاد أقــ

ـــى الطـــــاء إذ الصـــــاد  ـــين إلــ الســ

ــــــان  ـــ ــــــا حرفــ ـــ ـــــاء، كالهمــ ــــ والطــ

ــــــــان ـــــــاد . مطبق ــين والصــ ـــ والســـ

والطـــاء مـــن مخـــرج واحـــد هـــو 

  * * .طرف اللسان

4    

  

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

ـــابق  ــــوت ســـ ــــــأثر صــ ـــين (ت ســـ

ــاء (بصـــوت الحـــق ) مرققـــة طـ

 تغير مباشرة فانقلب) مفخمة

ـــــوائب  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ شـ

ـــروف  ـــ ـــ ــــ ـــ الحـ

  )مشكالت(

ـــاء(تـــــأثير حـــــرف اإلطبـــــاق  ) طــ

ـــ ــاح علــــى حـ ــ ) ســــين(رف االنفت

ـــادا ألن  ــــين صــــ ــت الســـ فانقلبـــــ
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السين صادا في كيفيـة النطـق   تباعدية

ألن الصــاد أقـــرب إلــى الطـــاء 

ــــاء إذ  ــــى الطــ ــ ـــين إل ـــــن الســـ مـ

ـــا  ــــ ـــــــاء، كالهمـــ ـــاد والطـــ ـــ الصــــ

أمــا مخــرج . حرفــان مفخمــان

السين والصاد والطاء فواحـد 

  .هو األسنان مع اللثة

ــن  ــرب إلــــى الطــــاء مــ الصــــاد أقــ

ـــى الطـــــاء إذ الصـــــاد  ـــين إلــ الســ

ــــــان  ـــ ــــــا حرفــ ـــ ـــــاء، كالهمــ ــــ والطــ

ــــــــان ـــــــاد . مطبق ــين والصــ ـــ والســـ

والطـــاء مـــن مخـــرج واحـــد هـــو 

  * * .طرف اللسان

5    

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) متوسطة بـين مفخمـة ومرققـة

) دال مرققــــة(بصــــوت الحــــق 

مباشــــرة فانقلبـــــت الـــــالم داال 

فـي شــكل الكامــل ألن الــدال 

ـــــالالم . لهـــــا صـــــفة متســـــاوية ب

ـــدال  ــــ ـــ ـــالم والــ ـــ ـــ ـــرج الــ ـــ ــــ ومخـ

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

على الالم ) الشدة(تأثير الدال 

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

فأدغمــت الـالم فــي )  والرخـاوة

الــدال ألن صـــفة الــالم والـــدال 

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــالم . مختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ
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ــان ــرج الــــالم . مختلفــ أمــــا مخــ

ــــدال  ـــرج الــ ــا مخـــ ــــة وأمــــ فاللثــ

  .فاألسنان مع اللثة

  .الدال فطرف اللسان

6    

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) متوسطة بـين مفخمـة ومرققـة

) صاد مفخمـة(بصوت الحق 

مباشــرة فانقلبــت الــالم صــادا 

في شكل الكامـل ألن الصـاد 

ـــــالالم . لهـــــا صـــــفة متســـــاوية ب

ـــــاد  ـــ ــالم والصـــ ـــ ـــ ــرج الـــ ــــ ـــ ومخــ

ــان ــرج الــــالم . مختلفــ أمــــا مخــ

ــرج الصـــــاد  ــــا مخـــ ـــــة وأمـ فاللث

  .فاألسنان مع اللثة

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

ــــأثير الصــــاد  ــاو (ت ــى ) ةالرخــ علــ

ــدة (الــــالم  ـــين الشــ المتوســــط بـ

فأدغمــت الــالم فــي ) والرخــاوة

الصـاد ألن صــفة الـالم والصــاد 

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــالم . مختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .الصاد فطرف اللسان
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7           



 

 
 
 
 
 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) متوسطة بـين مفخمـة ومرققـة

) ضاد مفخمـة(بصوت الحق 

مباشــرة فانقلبــت الــالم ضــادا 

في شكل الكامـل ألن الضـاد 

ـــــالالم . لهـــــا صـــــفة متســـــاوية ب

ـــــاد  ـــ ــالم والضـــ ـــ ـــ ــرج الـــ ــــ ـــ ومخــ

ــان ــرج الــــالم . مختلفــ أمــــا مخــ

ــرج الضـــــاد  ــــا مخـــ ـــــة وأمـ فاللث

  .اللثةفاألسنان مع 

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

ــــأثير الضــــاد  ــاوة(ت ــى ) الرخــ علــ

ــالم  ــين (تــــــأثير الــــ ـــ ــــط بـ المتوســ

ـــــاوة ــــدة والرخـ ـــــت ) الشــ فأدغمـ

ـــفة  ـــاد ألن صـــ ــــي الضـــ ــالم فــ الــــ

وهما . الالم والضاد متساويتان

ـــو حافــــة  ـــرج واحــــد هـ مــــن مخـ

  .اللسان

8    ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) متوســطة بــين مفخمــة مرققــة

ــطة (بصـــوت الحـــق  راء متوسـ

ــرة ) بـــين مفخمــــة مرققـــة مباشــ

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

ــراء  ــين (تــــــأثير الــــ ـــ ــــط بـ المتوســ

علــــى الــــالم ) الشــــدة والرخــــاوة

ــ( ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ ــدة المتوسـ ـــ ـــ ين الشـــــ

فأدغمــت الــالم فــي ) والرخــاوة
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فانقلبــت الــالم راء فــي شــكل 

ــا صــــفة  ــراء لهـ الكامـــل ألن الــ

ــاوية بــــالالم ـــن . متســ وهمــــا مــ

  .مخرج واحد هو اللثة

ـــالم والـــــراء  الـــــراء ألن صـــــفة الــ

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــالم . مختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .الراء فطرف اللسان

9    ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) متوســطة بــين مفخمــة مرققــة

نــون متوســطة (بصــوت الحــق 

ــــاكي ــــاري واحتكــ ـــين انفجــ ) بـــ

ـــا  ـــرة فانقلبــــت الــــالم نونـ مباشـ

فــي شــكل الكامــل ألن النــون 

ـــــالالم . لهـــــا صـــــفة متســـــاوية ب

وهمـــا مـــن مخـــرج واحـــد هـــو 

أمـا مخـرج الـالم فاللثـة . اللثة

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

ــــون  ــين (تـــــأثير النـ ـــ ــط ب المتوســـ

علــــى الــــالم ) الشــــدة والرخــــاوة

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

فأدغمــت الــالم فــي ) والرخــاوة

ــالم والنـــون  النـــون ألن صـــفة الـ

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــفم ـــالم . ختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .النون فطرف اللسان
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وأمــا مخــرج الضــاد فاألســنان 

  .مع اللثة

10    ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) متوسطة بـين مفخمـة ومرققـة

) شــين مرققــة(بصــوت الحــق 

ـــت الـــالم شـــينا  ــرة فانقلب مباشـ

في شكل الكامل ألن الشـين 

ـــــالالم . لهـــــا صـــــفة متســـــاوية ب

ـــين  ـــ ــــالم والشـــــ ــــ ــرج الـــ ــــ ـــ ومخــ

ــان ــرج الــــالم . مختلفــ أمــــا مخــ

ـــين  ــــرج الشــ ــــا مخـ ـــــة وأمـ فاللث

  .فالغار

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

ــاوة(تــــأثير الشــــين  ــى ) الرخــ علــ

ــدة (الــــالم  ـــين الشــ المتوســــط بـ

فأدغمــت الــالم فــي ) والرخــاوة

الشـــين ألن صـــفة الـــالم والـــراء 

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــالم . مختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .الشين فوسط اللسان

11    ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) متوسطة بـين مفخمـة ومرققـة

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

على الـالم ) الشدة(تأثير الطاء 

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ
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) طــاء مفخمــة(بصــوت الحــق   تجاورية

مباشرة فانقلب الالم طاء فـي 

شــكل الكامــل ألن الطــاء لهــا 

ـــــــالالم ــــ ـــــاوية ب ـــ ـــــفة متســـ ــــ . صــ

ــاء  ـــ ــــ ــــالم والطـــ ـــ ــــ ــــرج الـ ـــ ـــ ومخــ

ــان ــرج الــــالم . مختلفــ أمــــا مخــ

ـــــاء  ــــرج الطـ ـــا مخــ ــــة وأمـــ ــ فاللث

  .فاألسنان مع اللثة

فأدغمــت الــالم فــي ) والرخــاوة

ـــالم والطـــاء  الطـــاء ألن صـــفة ال

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــفم ـــالم . ختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .الطاء فطرف اللسان

12           

          



      

  

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) متوسطة بـين مفخمـة ومرققـة

ـــاء مرققــــة(بصــــوت الحــــق  ) ثـ

مباشرة فانقلبت الالم ثـاء فـي 

شـــكل الكامـــل ألن الثـــاء لهـــا 

ـــــــالالم ــــ ـــــاوية ب ـــ ـــــفة متســـ ــــ . صــ

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

م على الال) الرخاوة(تأثير الثاء 

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

فأدغمــت الــالم فــي ) والرخــاوة

ــــاء  ــــالم والثـ ــــفة الـ الثـــــاء ألن صـ

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــفم ـــالم . ختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ
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ــاء  ـــ ــــ ـــ ـــالم والثـ ـــ ــــ ـــ ــرج ال ـــ ـــ ــــ ومخـ

ــان ــرج الــــالم . مختلفــ أمــــا مخــ

ـــــاء  ــ ـــرج الث ــــا مخــــ ـــــة وأمـــ فاللثــ

  .فاألسنان

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .الثاء فطرف اللسان

13    

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) مرققـةمتوسطة بـين مفخمـة و 

ـــاء مرققــــة(بصــــوت الحــــق  ) تـ

ــــاءا  ـــرة فانقلبــــت الــــالم ت مباشـ

فــي شــكل الكامــل ألن  التــاء 

ـــــالالم . لهـــــا صـــــفة متســـــاوية ب

ــ ـــ ـــ ــــ ــاء ومخـ ـــ ــــ ـــ ـــالم والتـ ـــ ــــ ـــ رج ال

ــان ــرج الــــالم . مختلفــ أمــــا مخــ

ـــــاء  ــ ـــرج الت ــــا مخــــ ـــــة وأمـــ فاللثــ

  .فاألسنان مع اللثة

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

علـى الـالم ) الشـدة(تأثير التـاء 

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

فأدغمــت الــالم فــي ) وةوالرخــا

ــــاء  ــــالم والتـ ــــفة الـ التـــــاء ألن صـ

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــالم . مختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .التاء فطرف اللسان
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14    

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) متوسطة بـين مفخمـة ومرققـة

) ذال مرققــــة(بصــــوت الحــــق 

مباشــــرة فانقلبـــــت الـــــالم ذاال 

فـي شــكل الكامــل ألن الــذال 

ـــــالالم . لهـــــا صـــــفة متســـــاوية ب

ـــذال  ــــ ـــ ـــالم والــ ـــ ـــ ـــرج الــ ـــ ــــ ومخـ

ــرج الــــالم . نمختلفــــا أمــــا مخــ

ــــذال  ـــرج الــ ــا مخـــ ــــة وأمــــ فاللثــ

  .فاألسنان

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

ـــذال  ــأثير الــ ــى ) الرخـــــاوة(تـــ علـــ

المتوســـط بـــين الشـــدة (الالمــم 

فأدغمــت الــالم  فــي ) والرخـاوة

الــذال ألن صـــفة الــالم والـــذال 

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــالم . مختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .الذال فطرف اللسان

15         

  

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

ــة  ـــ ــــ ــين مفخمــ ـــ ـــ ـــ ـــطة ب ــــ ـــ ومتوسـ

ظــاء (بصــوت الحــق ) ومرققــة

ـــة ــت ) مفخمـــ ـــرة فانقلبـــــ مباشــــ

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

ــى ) الرخـــــاوة(تـــــأثير الظـــــاء  علـــ

ــدة (الــــالم  ـــين الشــ المتوســــط بـ

فأدغمــت الــالم فــي ) والرخــاوة

ـــالم والظـــاء  الظـــاء ألن صـــفة ال
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الــالم ظــاء فــي شــكل الكامــل 

ألن الظــاء لهــا صــفة متســاوية 

ومخــرج الــالم والظــاء . بــالالم

ــرج الــــالم . نمختلفــــا أمــــا مخــ

ـــــاء  ــــرج الظـ ـــا مخــ ــــة وأمـــ ــ فاللث

  .فاألسنان

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــالم . مختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .الظاء فطرف اللسان

16    

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) متوسطة بـين مفخمـة ومرققـة

) زاي مرققــــة(بصــــوت الحــــق 

مباشــــرة فانقلبـــــت الـــــالم زاي 

فــي شــكل الكامــل ألن الــزاي 

ـــــالالم . لهـــــا صـــــفة متســـــاوية ب

ــــزاي  ــــ ـــالم والــــ ــــ ـــ ـــرج الــ ــــ ـــ ومخــ

ــان ــرج الــــالم . مختلفــ أمــــا مخــ

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

ـــزاي  ــأثير الــ ــى ) الرخـــــاوة(تـــ علـــ

ــدة (الــــالم  ـــين الشــ المتوســــط بـ

فأدغمــت الــالم فــي ) والرخــاوة

الـــزاي ألن صـــفة الـــالم والـــزاي 

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــالم . مختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .الزاي فطرف اللسان
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ــــزاي  ــــرج الــ ــا مخــ ــــة وأمــــ فاللثــ

  .فاألسنان مع اللثة

17    

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) متوسطة بـين مفخمـة ومرققـة

) ســين مرققــة(بصــوت الحــق 

ـــت الـــالم ســـينا  ــرة فانقلب مباشـ

في شكل الكامل ألن السـين 

ـــــالالم . لهـــــا صـــــفة متســـــاوية ب

ـــين  ـــ ــــالم والســـــ ــــ ــرج الـــ ــــ ـــ ومخــ

ــان ــرج الــــالم . مختلفــ أمــــا مخــ

ـــين  ــــرج الســ ــــا مخـ ـــــة وأمـ فاللث

  .فاألسنان مع اللثة

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

ــاو (تــــأثير الســــين  ــى ) ةالرخــ علــ

ــدة (الــــالم  ـــين الشــ المتوســــط بـ

فأدغمــت الــالم  فــي ) والرخـاوة

السين ألن صـفة الـالم والسـين 

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــالم . مختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .السين فطرف اللسان

18    

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

) بـين مفخمـة ومرققـةمتوسطة 

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  شمسية

ــالم  ــين (تــــــأثير الــــ ـــ ــــط بـ المتوســ

علــــى الــــالم ) الشــــدة والرخــــاوة
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الم متوســـطة (بصـــوت الحـــق   تجاورية

مباشــرة ) بــين مفخمــة ومرققــة

فأدغمــت الــالم فــي الــالم فــي 

ــل ألن لحــــرفين  ـــكل الكامــ شـ

ـــن . صـــــفة متســـــاوية ــــا مــ وهمـ

  .مخرج واحد هو اللثة

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

م فــي فأدغمــت الــال) والرخــاوة

الــالم ألن صــفة الحـــرف األول 

وهمـــا مـــن . والثــاني متســـاويتان

  .مخرج واحد هو اللثة

19         



  

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ـــين  ـــ ــــ ــــطة بــ ــــ ــــورة متوســــ ـــ مجهـــــ

بصـوت ) انفجاري واحتكاكي

) باء مجهورة انفجارية(الحق 

مباشـــرة فانقلبـــت النـــون ميمـــا 

ــي كيفيــــة النطــــق ألن المــــيم  فـ

أقرب إلى الباء من النون إلـى 

الباء إذ الميم والبـاء، كالهمـا 

ـــر والشــــدة(تــــأثير البــــاء   إقالب ) الجهـ

الجهــر والمتوســط (علــى النــون 

فانقلبـت ) بين الشـدة والرخـاوة

النـــون ميمـــا ألن مخـــرج المـــيم 

أقــرب إلــى البــاء مــن النــون إلــى 

البــاء إذ المــيم والبــاء، كالهمـــا 

مخـرج حرف جهران وهما من 

ــفة ـــ ـــــو الشــ ــد هــ ــــ ـــع أن . واحـ ـــ مـ

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 
 

52 
 

حرفـــان مجهورتـــان وهمـــا مـــن 

ــفتان ــو الشـ . مخـــرج واحـــد هـ

ــرج النــــو  ــاءن والمــــع أن مخــ  بــ

ــون . يخالفــــان أمــــا مخــــرج النــ

ـــرج ا ـــــا مخــــ ـــــة وأمــ ـــــاءفاللثــ ــ  لب

  . فالشفتان

. يخالفـــان لبــاءمخــرج النــون وا

ــــرف  ــون فطـــ ــــ ــــرج الن ــا مخـــ ــــ وأم

ـــرج ال ــــا مخــــ ــان وأمـــ ــــاءاللســـــ  بـــ

  .فالشفة

20         

        



      

  

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

راء (بصــوت الحــق ) مجهــورة

ــــورة ــت ) مجهـ ــــرة فانقلبــــ مباشـ

النــون راء فـــي شـــكل الكامـــل 

ألن النــون لهــا صــفة متســاوية 

ــــــالراء ــــرج . ب ـــــن مخــ ـــــا مـ وهمـ

  .واحد هو اللثة

ــــال  ـــام بـــ ـــ إدغـ

  غنة

ــراء  ــ ــــأثير ال ) الجهــــر الذالقــــة(ت

ــر (علــــى النــــون  ) الذالقــــةالجهــ

فأدغمـــت النـــون فـــي الـــراء ألن 

. صــفة النــون والــراء متســاويتان

ـــو  ـــرج واحــــد هـ ـــن مخـ وهمــــا مـ

  .طرف اللسان

21   ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــابق مماثلــ ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ــــال ن ـــام بـــ ـــ ــالم إدغـ ) الجهــــر الذالقــــة(تــــأثير الــ
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ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

الم (بصــوت الحــق ) مجهــورة

ــــورة ــت ) مجهـ ــــرة فانقلبــــ مباشـ

فـي شـكل الكامــل النـون المـا 

ألن النــون لهــا صــفة متســاوية 

ــــرج . بــــــالالم ــن مخــ ـــ ــا مـ ـــ وهمـ

  .واحد هو اللثة

ــر الذالقــــة(علــــى النــــون   غنة ) الجهــ

فأدغمــت النــون فــي الـــالم ألن 

ومخرجهمــا . صــفتهما متســاوية

ــف ـــ ــــون . مختل ــــرج النـ ـــا مخـ أمــ

ـــرج  ـــا مخــ ـــان وأمــ ـــرف اللســ فطــ

  .اللسانالالم فحافة 

22    

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ـــــابق  ـــوت سـ ـــاف (تــــــأثر صـــ قـــ

ـــة ـــق ) انفجاريـــــ ـــ ــوت الحــ ـــ بصـــ

ـــــة( ــ ــاف انفجاري ــــ ــرة ) كـ ـــ مباشــ

ـــي  فانقلبــــــت القــــــاف كافــــــا فـــ

شكل الكامل ألن القـاف لهـا 

ــاف ـــ ـــــاوية بالكــــ ــــــفة متســـ . صــ

ــــــاف  ـــاف والكــ ــــ ـــرج القـ ـــ ومخــ

أمــا مخــرج القــاف . مختلفــان

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  متقاربين

ـــــأثير القـــــاف  ـــدة(ت ــى ) الشــ علـــ

ــدة(الكـــــــاف  ـــــت ) الشـــــ فأدغمــ

القــــاف فــــي الكــــاف ألن صــــفة 

. الكـــــاف والقـــــاف متســـــاويتان

ـــو  ـــرج واحــــد هـ ـــن مخـ وهمــــا مـ

  .أقصى اللسان
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وأمــــا مخــــرج الكــــاف فاللهــــة 

  .فالطبق

23            

    



       

  

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ــــوت ســــ ـــ ـــــأثر صـ ــاء (تـــ ـــ بـــ

ــة ـــ ــــورة مرققــــ ـــ ـــــوت ) مجهـ بصــــ

) مـــيم مجهـــورة مرققـــة(الحـــق 

ــاء ميمــــا  ــت البــ مباشـــرة فانقلبــ

فـــي شـــكل الكامـــل ألن البـــاء 

ـــاوية بــــالميم ـــفة متسـ . لهــــا صـ

وهمـــا مـــن مخـــرج واحـــد هـــو 

  .الشفتان

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  متقاربين

ـــيم  ـــــأثير المــ ــين (ت ـــ ــط ب المتوســـ

ــــاء ) الشــــدة والرخــــاوة علــــى الب

ــي ) الشــــدة( ــــاء فــ ــت الب فأدغمــ

ــاء والمـــيم  ــيم ألن صـــفة البـ المـ

وهمـــا مـــن مخـــرج . متســـاويتان

  .واحد هو الشفة

24  

       

        

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ـــــوت ســـ ـــ ـــــــأثر صــ الم (تـــ

مجهورة متوسـطة يـبن مفخمـة 

راء (بصـــوت الحــــق ) ومرققـــة

مجهورة متوسـطة يـبن مفخمـة 

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  متقاربين

ــراء  ــ الجهــــر والذالقــــة (تــــأثير ال

ــدة  ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــ ــــط ب ــــ ـــ والمتوسـ

الجهـــر (علـــى الـــالم ) والرخـــاوة

والذالقة والمتوسط بين الشدة 
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ـــة ــت ) ومرققــــ ــــ ـــرة فانقلبـ مباشــــ

الـــالم راء فـــي شـــكل الكامـــل 

ألن الــالم لهــا صــفة متســاوية 

ــــــالراء ــــرج . ب ـــــن مخــ ـــــا مـ وهمـ

  .واحد هو اللثة

فأدغمــت الــالم فــي ) والرخــاوة

ـــالم والـــــراء  الـــــراء ألن صـــــفة الــ

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــالم . مختلــــ ــرج الـــ ــــا مخــــ أمــ

ـــرج  ــا مخــ ــان وأمـــ ــة اللســـ فحافـــ

  .الراء فطرف اللسان

25  



         

   

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

يــاء (بصــوت الحــق ) مجهــورة

ــــورة ــت ) مجهـ ــــرة فانقلبــــ مباشـ

النــون يــاء فــي شــكل الكامــل 

ألن النــون لهــا صــفة متســاوية 

ــاء ومخـــرج النـــون واليـــاء . بالي

ــون . نمختلفـــا ــا مخـــرج النـ أمـ

ـــــاء  ــ ـــرج الي ــــا مخــــ ـــــة وأمـــ فاللثــ

علـى النـون ) الجهر(تأثير الياء   إدغام بغنة

ــي فأدغمـــت النـــ) الجهـــر( ون فـ

ــون واليـــــاء  ـــفة النـــ اليــــاء ألن صــ

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــ ــــون . مختل ــــرج النـ ـــا مخـ أمــ

ـــرج  ـــا مخــ ـــان وأمــ ـــرف اللســ فطــ

  .الياء فوسط اللسان
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  .فالغار

26  

  

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

) نون أنفيـة(تأثر صوت سابق 

ــــة(بصــــوت الحــــق  ) مــــيم أنفي

مباشـــرة فانقلبـــت النـــون ميمـــا 

فــي شــكل الكامــل ألن النــون 

ـــاوية بــــالميم ـــفة متسـ . لهــــا صـ

ــاء  ـــ ــــ ـــــون واليــــ ـــ ـــ ــــرج النــ ـــ ــــ ومخـ

ــون . مختلفـــان ــا مخـــرج النـ أمـ

ــــرج  ــا مخــ ــــة وأمــــ ــــيمفاللثــ  المــ

  .شفتانفال

علــى النــون ) الغنـة(تـأثير المــيم   إدغام بغنة

ــة( ــي ) الغنــ ــون  فــ ــت النــ فأدغمــ

ــو  ـــاء ألن صــــفة النـ ن والمــــيم الي

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ

ــف ـــ ــــون . مختل ــــرج النـ ـــا مخـ أمــ

ـــرج  ـــا مخــ ـــان وأمــ ـــرف اللســ فطــ

  .الميم فالشفة

27  

    

    

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

واو (بصـوت الحــق ) مجهـورة

ــــورة ــت ) مجهـ ــــرة فانقلبــــ مباشـ

النــون واوا فــي شــكل الكامــل 

على النون ) الجهر(تأثير الواو   إدغام بغنة

ــي فأدغمـــت ا) الجهـــر( لنـــون فـ

الــــواو ألن صــــفة النــــون والــــواو 

ــــــاويتان ـــ ــــ ــا . متســـ ــــ ـــ ـــ ومخرجهمــــ
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ألن النــون لهــا صــفة متســاوية 

ومخــرج النــون والــواو . بــالواو

ــا م. مختلفـــان ــون أمـ خـــرج النـ

ـــواو ــرج الــــ ـــ ــــا مخـ ــــة وأمــ  فاللثــ

  .فاشفتان

ــف ـــ ــــون . مختل ــــرج النـ ـــا مخـ أمــ

ـــرج  ـــا مخــ ـــان وأمــ ـــرف اللســ فطــ

  .فالشفة واوال

28  

         

       

     

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

) مرققــةتــأ (تــأثر صــوت ســابق 

) مفخمــةطــاء (بصــوت الحــق 

مباشرة فانقلبت التاء طاء في 

شـــكل الكامـــل ألن التـــاء لهـــا 

وهمــا . صــفة متســاوية بالطــاء

من مخرج واحد هو األسـنان 

  .مع اللثة

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  متجانسين

علـى التـاء ) الجهر(تأثير الطاء 

فأدغمـــت التـــاء فـــي ) الهمـــس(

ــفة التــــاء والطــــاء  الطــــاء ألن صــ

وهمـــا مـــن مخـــرج . متســـاويتان

  .واحد هو طرف اللسان

29         

       

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــاء (تـــــــأثر صــ ـــ طــ

ــق ) مفخمــــة ــوت الحــ تــــأ (بصــ

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  متجانسين

ــاء  ــــس(تــــــأثير التــــ ــى ) الهمــ ـــ علـ

فأدغمت الطـاء ) الجهر(الطاء 
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مباشرة فانقلبت الطاء ) مرققة  تجاورية

ــل ألن  ــــي شــــكل الكامــ تــــاء ف

ــــفة متســــــاوية  ــا صــ ـــ ـــاء لهـ الطـــ

ـــاء ـــ ــــرج . بالت ـــــن مخــ ــــا مـ وهمــ

  .واحد هو األسنان مع اللثة

في التاء ألن صفة الطاء والتـاء 

وهمـــا مـــن مخـــرج . متســـاويتان

  .واحد هو طرف اللسان

30       

           

         

      َقَلْت اَثـْ

َدَعَوا

       

     

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ــــ ـــوت سـ ـــ ــــــأثر صـــ ـــأ (تـــ ــــ ــ ت

ـــة ـــ ـــق ) مهموســ ـــ ــوت الحــ ـــ بصـــ

ـــورةدال ( ـــ ــــ ـــ ــرة ) مجهـ ـــ ـــ ــــ مباشــ

فانقلبت التـاء داال فـي شـكل 

ــا صــــفة  ــاء لهــ الكامــــل ألن التــ

ــدال ــا مــــن . متســـاوية بالــ وهمــ

مخرج واحد هو األسـنان مـع 

  .اللثة

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  متجانسين

التـاء على ) الجهر(تأثير الدال 

فأدغمـــت التـــاء فـــي ) الهمـــس(

الـــدال ألن صـــفة التـــاء والـــدال 

وهمـــا مـــن مخـــرج . متســـاويتان

  .واحد هو طرف اللسان

31   ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــابق مماثلــ ـــ ــوت ســ ــــ ــــــأثر صـــ ــــــــام دال (تـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء إدغـــــ ــــس(تــــــأثير التــــ ــى ) الهمــ ـــ علـ
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رجعيــة كليــة 

  تجاورية

تـــأ (بصـــوت الحـــق ) مجهـــورة

ـــة ــت ) مهموســ مباشـــــرة فانقلبـــ

الــدال تــاء فــي شــكل الكامــل 

ألن الـدال لهــا صـفة متســاوية 

ـــاء ـــ ــــرج . بالت ـــــن مخــ ــــا مـ وهمــ

  .واحد هو األسنان مع اللثة

ــدال   متجانسين ـــ ـــ ــر(ال ــــ ـــــت ) الجهــ فأدغمـــ

ـــفة  ـــــاء ألن صــــ ـــي التــ ـــدال فــــ الــــ

وهمـا . الدال والتـاء متسـاويتان

ــرج واحــــد هــــو طــــرف  مــــن مخــ

  .اللسان

32  

       

  

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ـــ ــوت ســ ــــ ــــــأثر صـــ ذال (تـــ

ــاء (بصـــوت الحـــق ) مرققـــة ظـ

ـــة ـــرة ) مفخمـــ ــت مباشــــ فانقلبـــــ

الذال ظاء فـي شـكل الكامـل 

ألن الـذال لهــا صـفة متســاوية 

ــاء ــــرج . بالظـــ ــن مخــ ـــا مـــ وهمــ

  .واحد هو األسنان

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  متجانسين

ــى ) االســــعالء(تــــأثير الظــــاء  علــ

فأدغمـــــت ) الســـــتفالا(الـــــذال 

ـــفة  ـــاء ألن صـــ الــــــذال فــــــي الظـــ

وهما . الذال والظاء متساويتان

ــرج واحــــد هــــو طــــرف  مــــن مخــ

  .اللسان

33            ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرئ  مماثلــ ــــال، إذا قـــ ــــــــام وصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تأثير وصال، إذا قرئ  إدغـــــ
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رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ــــوت ســــ ـــ ـــــأثر صـ ــاء (تـــ ـــ ثـــ

ـــة ـــ ـــق ) مهموســ ـــ ــوت الحــ ـــ بصـــ

ـــورةذال ( ـــ ــــ ـــ ــرة ) مجهـ ـــ ـــ ــــ مباشــ

فانقلبت الثـاء ذاال فـي شـكل 

ــا صــــفة  ــاء لهــ الكامــــل ألن الثــ

ــذال ــا مــــن . متســـاوية بالــ وهمــ

  .مخرج واحد هو األسنان

ــــر(الــــــذال   متجانسين ــــــاء ) الجهــ ــى الث علــــ

فأدغمـــت الثـــاء فـــي ) الهمـــس(

ـــاء  الـــذال ألن صـــفة الـــذال والث

وهمـــا مـــن مخـــرج . متســـاويتان

  .واحد هو طرف اللسان

34    ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ـــة( ـــ ـــــــاء احتكاكيـــ ــ ــرة ) ث ـــ ـــ مباشـ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ـــفة متســــــاوية  ــا صـــ ـــ ـــون لهـ ـــ الن

ــاء ومخـــرج النـــون والثـــاء . بالث

فـي النـون ) الرخـاوة(تأثير الثاء   إخفاء

المتوسط بين الشدة والرخاوة (

ــــاء )  ــــ ــ ـــون والث ـــ ــــ ــفة الن ـــ ــــ ألن صـ

فــالنون مخافــة ألن . متســاويتان

ـــاء لـــيس حـــرف يخـــرج مـــن  الث

ــة الفنـــــاء  ــغ درجـــ ـــال تبلـــ ــم فــ الفـــ

والنون والثـاء مـن مخـرج  .التام
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ــون . مختلفـــان ــا مخـــرج النـ أمـ

ـــــاء  ــ ـــرج الث ــــا مخــــ ـــــة وأمـــ فاللثــ

  .فاألسنان

  . واحد هو  طرف اللسان

35          

        

        



       

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ـــة( ـــ ـــ ــــــــاء انفجاري ــرة ) طـ ـــ ـــ مباشـ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ـــفة متســــــاوية  ــا صـــ ـــ ـــون لهـ ـــ الن

ومخرج النون والطـاء . بالطاء

ــون . مختلفـــان ــا مخـــرج النـ أمـ

ـــــاء  ــــرج الطـ ـــا مخــ ــــة وأمـــ ــ فاللث

  .فاألسنان مع اللثة

فـي النـون ) الشـدة(تأثير الطـاء   إخفاء

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ

ــــــاويتان ــاء متسـ ـــ ـــــالنون . والطــ فــ

مخافــة ألن الطـــاء لـــيس حـــرف 

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 

والنـون والطـاء مـن  .الفناء التام

ــــرف  ـــ ــــو طـ ـــ ــــد هـ ـــ ـــــرج واحـ مخـــ

  .اللسان

36   ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــابق مماثلــ ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ في النون ) الرخاوة(تأثير الزاي   إخفاءن
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    ـــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ــــة( ـــ ــرة ) زاي احتكاكيــــ ـــ ـــ مباشـــ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ـــفة متســــــاوية  ــا صـــ ـــ ـــون لهـ ـــ الن

ومخـرج النـون والثــاء . بـالزاي

ــون . مختلفـــان ــا مخـــرج النـ أمـ

ــــزاي  ــــرج الــ ــا مخــ ــــة وأمــــ فاللثــ

  .فاألسنان مع اللثة

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ

ـــــزاي متســـــــاويتان ـــــالنون . والــ فــ

ــزاي لــيس حــرف  مخافــة ألن ال

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 

والنون والـزاي مـن  .الفناء التام

ــــرف  ـــ ــــو طـ ـــ ــــد هـ ـــ ـــــرج واحـ مخـــ

  . اللسان

37        

         



      

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ــــة( ـــ ـــــــاف انفجاريـ ــرة ) قـ ـــ مباشـــ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

في النون ) الشدة(تأثير القاف   إخفاء

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ

ــــاويتان ــــاف متســ ـــــالنون . والقــ فـ

مخافــة ألن القــاف لــيس حــرف 
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ـــفة متســــــاوية  ــا صـــ ـــ ـــون لهـ ـــ الن

ــــاف ـــ ــ ــون . بالق ـــ ــــ ـــــرج الن ـــ ومخـ

أمـا مخـرج . مختلفانوالقاف 

ــــرج  ـــــا مخــ ــــة وأمـ ــ ـــون فاللث النـــ

  .القاف فاللهة

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 

ـــــام ــــون  .الفنـــــاء الت ــــرج النـ ومخـ

أمــا مخـــرج . مختلفـــانوالقــاف 

ــا  ــان وأمــــ ـــرف اللســــ ــون فطـــ النــــ

  .مخرج القاف فأقصى اللسان

38           

    



 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ــة( ـــ ـــين احتكاكيــ ــرة ) ســــ ـــ مباشــ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ـــفة متســــــاوية  ــا صـــ ـــ ـــون لهـ ـــ الن

ــــين ــــ ــون . بالسـ ـــ ــــ ـــــرج الن ـــ ومخـ

أما مخـرج . مختلفانوالسين 

ــــرج  ـــــا مخــ ــــة وأمـ ــ ـــون فاللث النـــ

ـــين   إخفاء ـــــأثير الســ ــاوة(ت ــي ) الرخـــ ـــ ف

ـــو  ــدة (ن الن ــط بــــين الشــ المتوســ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ

ــين متســــــاويتان فــــــالنون . والســــ

مخافـة ألن الســين لـيس حــرف 

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 

والنون والسين من  .الفناء التام

ــــرف  ـــ ــــو طـ ـــ ــــد هـ ـــ ـــــرج واحـ مخـــ

  .اللسان
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  .السين فاألسنان مع اللثة

39        



         

       

      

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

مباشرة فـالنون ) تاء انفجارية(

مخافـــة فـــي النطـــق ألن النـــون 

ــاوية بالتـــــاء ــفة متســـ . لهـــــا صـــ

ــاء  ـــ ــــ ـــــون والتــــ ـــ ـــ ــــرج النــ ـــ ــــ ومخـ

ــون . مختلفـــان ــا مخـــرج النـ أمـ

ـــــاء  ــ ـــرج الت ــــا مخــــ ـــــة وأمـــ فاللثــ

  .فاألسنان مع اللثة

فــي النــون ) الشــدة(تــأثير التــاء   إخفاء

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ

ــاويتان ـــ ــــــاء متســـ ـــــالنون . والتــ ـــ ف

ــيس حـــرف  مخافـــة ألن التـــاء لـ

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 

والنــون والتــاء مــن  .الفنــاء التــام

ــــرف  ـــ ــــو طـ ـــ ــــد هـ ـــ ـــــرج واحـ مخـــ

  .اللسان

40       



         

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

فـي النـون ) لرخاوةا(تأثير الفاء   

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ
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   ـــة(  تجاورية ـــ ــرة ) فـــــــــاء احتكاكيـــ ـــ مباشــــ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ـــفة متســــــاوية  ــا صـــ ـــ ـــون لهـ ـــ الن

ومخــرج النــون والفــاء . بالفــاء

ــون . مختلفـــان ــا مخـــرج النـ أمـ

ـــــاء  ـــرج الفــ ــــا مخــــ ـــــة وأمـــ فاللثــ

ــــفلى واألســــــنان  ــفة الســ فالشــــ

  .األعلى

ــاويتان ــــ ـــــــاء متســ ـــــالنون . والفـ فـــ

مخافـــة ألن الفـــاء لـــيس حـــرف 

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 

ـــــام ــــون  .الفنـــــاء الت ــــرج النـ ومخـ

ــانوالفــــاء  ـــرج . مختلفــ ـــا مخـ أمـ

ــا  ــان وأمــــ ـــرف اللســــ ــون فطـــ النــــ

  .مخرج الفاء فالشفة

41        



 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ـــــة( ــ ــاف انفجاري ــــ ــرة ) كـ ـــ مباشــ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ـــفة متســــــاوية  ــا صـــ ـــ ـــون لهـ ـــ الن

ــــدة(تــــــأثير الكــــــاف   إخفاء ــي ) الشــ ـــ فـ

ـــون  ــدة (الن ــط بــــين الشــ المتوســ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ

ــاويتان فـــــالنون . والكـــــاف متســـ

مخافة ألن الكاف ليس حـرف 

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 
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ــاف ـــ ــون . بالكـــ ـــ ــرج النـــ ـــ ومخـــ

ــاف  ـــ ـــ ــــــانوالكــ ـــ ـــا . مختلفـ ــــ أمـــ

ـــا  ـــــة وأمـــ ــــون فاللثـ ــ ـــرج الن مخـــ

  .مخرج الكاف فالطبق

ـــــام ــــون  .الفنـــــاء الت ــــرج النـ ومخـ

أمــا مخــرج . مختلفــانوالكــاف 

ــون ــا  النــــ ــان وأمــــ ـــرف اللســــ فطـــ

ــى  ـــ ـــ ـــــاف فأقصــــ ـــ ـــــرج الكــــ ـــ مخــــ

  .اللسان

42       



      

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ــــة( ـــ ــرة ) ذال احتكاكيــــ ـــ ـــ مباشـــ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ـــفة متســــــاوية  ــا صـــ ـــ ـــون لهـ ـــ الن

ـــذال ـــ ــون . بالــــ ـــ ــــ ــــرج النـ ـــ ومخـــ

أمــا مخــرج . مختلفــانوالـذال 

ــــرج  ـــــا مخــ ــــة وأمـ ــ ـــون فاللث النـــ

ــاوة(تــــــأثير الــــــذال   إخفاء ـــ ــي ) الرخـ ـــ فـ

ـــون  ــدة (الن ــط بــــين الشــ المتوســ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ

ــــذال متســـــــاويتان ـــــالنون . والـــ فــ

مخافــة ألن الــذال لــيس حــرف 

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 

والنون والـذال مـن  .الفناء التام

ــــرف  ـــ ــــو طـ ـــ ــــد هـ ـــ ـــــرج واحـ مخـــ

  .اللسان
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  .الذال فاألسنان

43            



     

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ــة( ـــ ـــين احتكاكيــ ــرة ) شــــ ـــ مباشــ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ـــفة متســــــاوية  ــا صـــ ـــ ـــون لهـ ـــ الن

ــــين ــــ ــون . بالشـ ـــ ــــ ـــــرج الن ـــ ومخـ

أما مخـرج . مختلفانوالشين 

ــــرج  ـــــا مخــ ــــة وأمـ ــ ـــون فاللث النـــ

  .الشين فالغار

ـــين   إخفاء ـــــأثير الشــ ــاوة(ت ــي ) الرخـــ ـــ ف

ـــون  ــط(الن ــدة  المتوســ بــــين الشــ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ

ــين متســــــاويتان فــــــالنون . والشــــ

مخافـة ألن الشــين لـيس حــرف 

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 

ـــــام ــــون  .الفنـــــاء الت ــــرج النـ ومخـ

أمــا مخــرج . مختلفــانوالشــين 

ــا  ــان وأمــــ ـــرف اللســــ ــون فطـــ النــــ

  .مخرج الشين فوسط اللسان

44  

  

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ــــاد   إخفاء ــاوة(تـــــأثير الصــ ــي ) الرخــــ فــــ

ـــون  ــدة (الن ــط بــــين الشــ المتوســ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ
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ــة(  تجاورية ـــ ــرة ) صـــــــاد احتكاكيــ ـــ مباشــ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ـــفة متســــــاوية  ــا صـــ ـــ ـــون لهـ ـــ الن

ــاد ـــ ــون . بالصــــ ـــ ــــ ــــرج الن ــــ ومخـ

أمـا مخـرج . مختلفانوالصاد 

ــــرج  ـــــا مخــ ــــة وأمـ ــ ـــون فاللث النـــ

  .فاألسنان مع اللثةالصاد 

ــــاويتان ـــــالنون . والصــــــاد متســ فـ

مخافــة ألن الصــاد لــيس حــرف 

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 

والنون والصاد من  .الفناء التام

ــــرف  ـــ ــــو طـ ـــ ــــد هـ ـــ ـــــرج واحـ مخـــ

  .اللسان

45    

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ــــة( ـــ ــــــاد انفجاريـ ــرة ) ضــ ـــ مباشـــ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ــــا صـــــفة متســـــاوية  ــوت لهـ النـــ

ــاد ـــ ــون . بالضــــ ـــ ــــ ــــرج الن ــــ ومخـ

في النـون ) الشدة(تأثير الضاد   إخفاء

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ

ــــاويتان ـــــالنون . والضــــــاد متســ فـ

مخافــة ألن الضــاد لــيس حــرف 

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 

ـــــام ــــون  .الفنـــــاء الت ــــرج النـ ومخـ
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أمـا مخـرج . مختلفانوالضاد 

ــــرج  ـــــا مخــ ــــة وأمـ ــ ـــون فاللث النـــ

  .مع اللثة الضاد فاألسنان

أمـــا مخـــرج . مختلفـــانوالضــاد 

ــا  ــان وأمــــ ـــرف اللســــ ــون فطـــ النــــ

  .اللسانمخرج الضاد فحافة 

46      



  

 

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ـــــابق  ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ ن

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ــــة( ـــاء احتكاكيــــ ـــ ــرة ) ظــ ـــ مباشـــ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ـــفة متســــــاوية  ــا صـــ ـــ ـــون لهـ ـــ الن

ومخرج النون والظـاء . بالظاء

ــون . مختلفـــان ــا مخـــرج النـ أمـ

ـــــاء  ــــرج الظـ ـــا مخــ ــــة وأمـــ ــ فاللث

  .فاألسنان

في النون ) الرخاوة(تأثير الظاء   إخفاء

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

ـــــاوة ــــون ) والرخــ ـــ ــــــفة الن ألن صـ

ــــــاويتان ــاء متسـ ـــ ـــــالنون . والظــ فــ

مخافــة ألن الظـــاء لـــيس حـــرف 

يخرج من الفم فـال تبلـغ درجـة 

والنـون والظـاء مـن  .الفناء التام

ــــرف  ـــ ــــو طـ ـــ ــــد هـ ـــ ـــــرج واحـ مخـــ

  .اللسان

47         ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــابق مماثلــ ــوت ســ ـــ ــون (تـــــــأثر صــ ـــ ــ فـي النـون ) الشـدة(تأثير الدال   إخفاءن
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ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ رجعيـ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جزئيــ

  تجاورية

ــــــــاري  ــين انفجـــ ــــ ـــ ـــــطة بــ ـــ متوســـ

ـــق ) واحتكـــــاكي ــوت الحــ بصـــ

ــة( ــــ ـــ ـــ ــرة ) دال انفجاريـ ـــ ـــ ــــ مباشـ

فـالنون مخافــة فــي النطــق ألن 

ـــاويةصــــفتهما  ومخــــرج . متسـ

أمـــا . مختلفـــانالنـــون والـــدال 

ـــا  ـــــة وأمـــ ــــون فاللثـ ــ ـــرج الن مخـــ

ــدال فاألســـنان مـــع  مخـــرج الـ

  .اللثة

ــدة ( ـــ ـــ ــين الشـــــ ـــ ـــ ــــط بـــــ ـــ ــــ المتوسـ

ــــاوة ــــ ـــ ـــ ــــفتهما ) والرخــ ـــ ـــ ــــ ألن صــ

فـــــالنون مخافـــــة ألن . متســــاوية

الــدال لــيس حــرف يخــرج مــن 

ــة الفنـــــاء  ــغ درجـــ ـــال تبلـــ ــم فــ الفـــ

ـــام ــن  .التــــ ـــ ــ ــــدال م ـــ ــون وال ــــ والنـ

ــــرف  ـــ ــــو طـ ـــ ــــد هـ ـــ ـــــرج واحـ مخـــ

  .اللسان

48       ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

تأثر صـوت . عم أصله عن ما

بصـوت ) نـون مجهـورة(سابق 

مباشـرة ) مـيم مجهـورة(الحـق 

ـــي  ـــا فــــ ـــــون ميمـــ ــت النــ ـــ فانقلبـ

شــكل الكامــل ألن النــون لهــا 

ــر الذالقــــة(النــــون تـــأثير   غنة ) الجهــ

ــر الذالقــــة(علـــى المــــيم   )الجهــ

أدغمــت النــون فــي المــيم ألن ف

ومخرجهمــا . صــفتهما متســاوية

ــف ـــ ــــون . مختل ــــرج النـ ـــا مخـ أمــ
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ــــــــالميم ـــاوية بـــ ـــ ـــ ــــفة متسـ ــــ . صــ

ــــيم  ـــ ـــ ــون والمـ ــــ ـــ ــ ـــرج الن ـــ ــــ ومخـ

ــون . مختلفـــان ــا مخـــرج النـ أمـ

ــــيم  ــــرج المــ ــا مخــ ــــة وأمــــ فاللثــ

  . فالشفتان

ـــرج  ـــا مخــ ـــان وأمــ ـــرف اللســ فطــ

  .الميم فالشفة

49        



  

ــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ مماثلــ

رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــابق  ــــوت ســــ ـــ ـــــأثر صـ ــأء (تـــ ـــ تـــ

ـــة ـــ ـــة مرققــ ــــ ـــــوت ) مهموسـ بصـــ

) تـــاء مهموســـة مرققـــة(الحـــق 

ـــي  ــــاء فـ ـــت الت ـــرة فأدغمـ مباشـ

التـــاء فـــي شـــكل الكامـــل ألن 

وهمـا . لحرفين صفة متساوية

من مخرج واحد هو األسـنان 

  .مع اللثة

ــــــــام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ إدغـــــ

  متماثلين

على التـاء ) الهمس(تأثير التاء 

لتــاء فــي فأدغمــت ا)  الهمــس(

التـــاء ألن صـــفة الحـــرف األول 

وهمـــا مـــن . والثــاني متســـاويتان

ــــرف  ـــ ــــو طـ ـــ ــــد هـ ـــ ـــــرج واحـ مخـــ

  .اللسان

50      ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــابق مماثلــ ــــوت ســــ ـــ ـــــأثر صـ ــاء(تـــ ـــ ــــــــام  بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  لبــاءعلــى ا) الجهــر( بــاءتــأثير الإدغـــــ
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رجعيــة كليــة 

  تجاورية

ــــورةم ـــ ــة جهـ ـــ ـــــوت ) مرققــــ بصــــ

ــــق  ) مرققــــــة بــــــاءمجهورة(الحـ

ـــت ال ـــرة فأدغمـ ــــاءمباشـ ـــي  ب فـ

فـــي شـــكل الكامـــل ألن  لبـــاءا

وهمـا . لحرفين صفة متساوية

ــــو  ـــ ـــد هــ ـــ ـــرج واحـــ ــــ ـــــن مخــ ـــ مـ

  .الشفتان

ــي  بـــاءفأدغمـــت ال)  جهـــرال(  متماثلين فـ

ــرف األول لبــــاءا ــفة الحــ ألن صــ

وهمـــا مـــن . والثــاني متســـاويتان

  .شفةمخرج واحد هو 
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علم و علم األصواترض البيانات عن أوجه التشابه واالختالف من حيث التسمية والمخارج والصفات في انقالب األصوات بين ع -2

  وتحليلها التجويد

من ناحية التسمية علم التجويد و علم األصوات وجدت الباحثة أوجه التشابه واالختالف في انقالب األصوات بين 

 .والمخارج والصفات

  :أما أوجه التشابه واالختالف في انقالب األصوات بين علم األصوات وعلم التجويد من ناحية التسمية فمما يلي

 

  البيان  ختالفاال  البيان  التشابه  نمرة

ــ  -  -  1 ـــمية تــــ ــــر تســـ أثر ذكــ

ــوات  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ األصـــ

  بمجاورتها 

المختلفــة فــي تـأثر األصــوات بمجاورتهــا بــين وجـدت التســمية 

ـــم التجويـــد ـــم األصـــوات وعل ــأثر األصــــوات . عل ــا تســـمية تـ أمـ

ــالب  ـــ ــة انقـ ـــ ـــــق بعمليـ ـــوات فيتعلـ ــم األصـــ ـــ ــي علـ ــا فــــ بمجاورتهــــ

تســـمى بمماثلـــة رجعيـــة ألن " يبصـــط"مـــثال، كلمـــة . األصـــوات

وهـــي ). طـــاء(بصـــوت الحـــق ) ســـين(فيهـــا تـــأثر صـــوت ســـابق 

ألن فيهـا تـأثر السـين بالطـاء عيـر تسمى أيضا بمماثلة تباعدية 

وهــي تســمى أيضــا بمماثلــة جزئيــة ألن فيهــا انقــالب . مباشــرة
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. السين صادا وليس فيها انقـالب السـين طـاء فـي شـكل التـام

وأما تسمية تأثر األصوات بمجاورتها في علم التجويد فيتعلـق 

ــر مصـــطلح خـــاص بكيفيـــة النطـــق مـــثال، كلمـــة . حتـــى أن يظهـ

ب الحوروف أو المشـكالت ألن فيهـا تسمى بشوائ" مصيطر"

المشــكلة التــي تظهــر مــن كيفيــة نطــق الســين بالصــاد أو كلمــة 

تسمى بإدغام بغنة ألن فيها إدغام النون ياء لتـأثير " من يقول"

اليــاء التــي لهــا صــفة الجهــر غلــى النــون التــي لهــا صــفة الجهــر 

  .وكذلك إدغام شمسية واإلقالب وما إلى ذلك. أيضا

ــــا   -  -  2 ـــمية أمـ ـــدة تســ وحــ

ــوات  ـــالب األصـــ انقــ

فـــي علـــم األصـــوات 

ــــــد ــــ ـــمية فوحــ ــــ ـــ ة تســ

ــوات  ـــالب األصـــ انقــ

في علم التجويـد أو 

انقالب األصوات له التسميات المختلفـة بـين علـم األصـوات 

ــة جزئيــة تباعديــة . وعلــم التجويــد هــي إحــدى أمــا مماثلــة رجعي

فـي علـم األصـوات فتسـمية انقـالب تسمية انقالب األصـوات 

أمـا مماثلـة و . علم التجويد هي شوائب الحروف فياألصوات 

في علم هي إحدى تسمية انقالب األصواترجعية كلية تجاورية 

ــد هـــي األصــوات فتســمية انقــالب األصــوات فــي ع لــم التجوي
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ـــة وإدغـــام إدغـــام إدغـــام شمســـيةوإدغام بغنـــة و : ســـبعة  أكثر ــال غن بـ

ــين و  ـــةمتقــــاربين وإدغــــام متمــــاثلين وإدغــــام متجانســ أمــــا و . غنـ

ــةعيــــة مماثلــــة رج ـــة  جزئيــ ــالب تجاوريـ ــمية انقــ هــــي إحــــدى تســ

في علم األصوات فتسمية انقالب األصوات فـي علـم األصوات

  .إقالب وإخفاء التجويد هي

  

  :فمما يلي صفةوأما أوجه التشابه واالختالف في انقالب األصوات بين علم األصوات وعلم التجويد من ناحية ال
  

  نمرة
  

  التشابه

  

  البيان
  

  االختالف 

  

  البيان

ــــفة   1 ـــ ــــور صــــ ـــ ظهــــ

  متساوية

ــة انقــالب األصــوات إمــا بتــأثر  العربي

الصــفة المتســاوية وإمــا بتــأثر الصــفة 

ـــة ــوات . المختلفـ ـــا انقــــالب األصــ أمـ

  :بتأثر الصفة المتساوية فهو

 مثـلمماثلة رجعية كلية تجاورية ، :

ــــمية  ـــ ـــ ـــــر تســ ـــ ـــ ذكـ

  الصفة

في انقالب األصـوات البـد مـن قـرب صـفة 

ــــوات ـــــم . األصــ ــي علـ ـــ ـــفة فـ ــمية الصـــ و تســــ

ـــم التجويـــد مختلفـــة ـــل. األصـــوات وعل : مث

ـــة  ــــي كلمـ ــة ف ــة تباعديــ ـــة جزئيــ ـــة رجعيـ مماثلـ

ــله مســــيطرون" علــــم  ، فــــي"مصــــيطرون أصــ
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ـــوت  ــــأثر صـ ) انفجــــاري(قــــاف الت

ـــوت  ــــافالبصـــ –) انفجــــــاري( كــ

ــــــاربين ــام متقـ ــــلإدغـــــ ـــــأثير : ، مثـــ ــ ت

ــــى الكــــــاف ) الشـــــدة(القـــــاف  علـ

 .)الشدة(

 مثـلمماثلة رجعية كلية تجاورية ، :

ــتـــأثر صـــوت  ـــين  متوســـط(الم الـ ب

صـــاد البصـــوت ) مفخمـــة ومرققـــة

 :، مثـلإدغـام شمسـية –) مفخم(

علـى الـالم ) الرخـاوة(تأثير الصاد 

 .)المتوسط بين الشدة والرخاوة(

 مثـلمماثلة رجعية كلية تجاورية ، :

ــوت  ـــ ـــونالتـــــــأثر صــ ـــور( نــــ ـــ ) مجهـ

إدغــام  –) مجهــور(راء الــبصــوت 

ـــة  ـــفة المفخمــ ـــوات هنـــــاك تـــــأثير الصــ األصــ

ولكــن ) ســين(علــى الصــفة المرققــة ) طــاء(

ــفه  ـــد هنــــــاك تــــــأثير الصــــ ــــم التجويـــ ــي علــ فــــ

ــــة  ــاء(المطبقــ ـــ ـــتح ) طـ ـــــفة المنفــــ ـــى الصـ علـــ

  ).  سين(
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الجهـر (تأثير الـراء : ، مثلبال غنة

ــــةو  ــون ) الذالقـ ــــى النـــ الجهـــــر (علـ

 .)الذالقةو 

 مثـلمماثلة رجعية كلية تجاورية ، :

بصـوت ) أنفـي(نـون التـأثر صـوت 

: ، مثلإدغام بغنة –) أنفي(ميم ال

ــون ) الغنــــة(تــــأثير المــــيم  علــــى النــ

 .)الغنة(

   مثـلكلية تجاوريةمماثلة رجعية ، :

ــله عـــن مـــا عـــمّ  تـــأثر صـــوت . أصـ

ــــون ال ـــي(نـــ ـــ ــــوت ) أنفـ ــــيم البصـــ مـــ

تأثير المـيم : ، مثلغنة –)  أنفي(

 .)الغنة(على النون ) الغنة(

 ــــة تجاوريـــــة ــــة جزئيـ ـــة رجعيـ ، مماثلــ
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مجهــور (تــأثر صــوت النــون : مثــل

) متوسط بين انفجاري واحتكاكي

 ) مجهــور انفجــاري(بصــوت البــاء 

ـــالب - ــــلإقــــ ــاء : ، مثـــ ـــ ــ ـــــأثير الب ــ ت

ــون ) الجهــــــر والشــــــدة( ـــ ـــى النـ علـــ

ــر والمتوســــط بــــين الشــــدة ( الجهــ

  ).والرخاوة

ــــفة   2 ـــ ــــور صــــ ـــ ظهــــ

  مختلفة

ــــا  ــالب األصــــوات إم ـــون انقــ ـــد يكـ قـ

ــاوية وإمـــا بتـــأثر  ـــأثر الصـــفة المتسـ بت

ــــة ــــفة المختلفــــ ــــا . الصـــ ـــــالب أمـــ انقـــ

تلفــة أو خاألصــوات بتــأثر الصــفة الم

  :المقاربة فهو

 ـــــة ــــة تباعدي ــــة جزئيـ ـــة رجعيـ ــ ، مماثل

) مرقــق(ين ســالتــأثر صــوت : مثــل
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شــوائب  –)مفخــم(بصــوت الطــاء 

ــروف ـــ ـــلالحـ ــرف : ، مثــــ ـــ تــــــأثير حــ

ـــــاق  ــرف ) طـــــــاء(اإلطبــ ـــ ـــى حـــ ــــ عل

 .)سين(االنفتاح 

 مثـلمماثلة رجعية كلية تجاورية ، :

ــدال  ـــ ـــــوت الـ ـــور(تــــــأثر صــ ) مجهــــ

إدغــام  –)مهمــوس(التــاء بصــوت 

ـــل ـــين، مثــ ــرف : متجانســ تـــــأثير حـــ

علــى حــرف الجهــر ) تــاء(الهمــس 

  ).دال(

  

  :وأما أوجه التشابه واالختالف في انقالب األصوات بين علم األصوات وعلم التجويد من ناحية المخرج فمما يلي

  البيان  االختالف  البيان  التشابه  نمرة

ـــرج   1 ـــ ــور مخــ ــــ ــمية األصـــوات إمـــا قـــد يكـــون انقـــالب ظهــ ـــ ــــ ـــر تســـ ــــ ـــ ـــرب ذكــ ـــد مــــن قـ ــي انقــــالب األصــــوات البـ فــ
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ـــا   متساوي ــاوي وإمــ ــــرج المتســـ بتـــــأثر المخـ

ــــف ـــرج المختلــ ـــا . بتــــــأثر المخـــ أمـــ

انقـــــالب األصـــــوات بتـــــأثر الصـــــفة 

  :المتساوي فهو

 مماثلـــة رجعيـــة جزئيـــة تباعديـــة ،

ــة يبصــــط أصــــله  ــل فــــي كلمــ مثــ

ــين يبســــــط،  ـــرج الســــ ـــــا مخـــ أمـ

ـــاد و  ـــو والصـــ ـــد هـــ الطــــــاء فواحـــ

ــنان مـــــع اللثـــــة ــوائب  –األســـ شـــ

، مثل في كلمة يبصط الحروف

الســـين والصـــاد أصـــله يبســـط، 

ــد هـــو  والطـــاء مـــن مخـــرج واحـ

 .طرف اللسان

 مثل  مماثلة رجعية كلية تجاورية

 فـي مخـرجو تسـمية ال. مخرج األصـوات  المخرج

. علــم األصـــوات وعلـــم التجويـــد مختلـــف

مماثلة رجعية كلية تجاورية في كلمة : مثل

ــوات هنـــــاك "والســــماء" ــي علــــم األصــ ، فــ

ــرج الســـــين ) اللثـــــة(مخـــــرج الـــــالم  و مخـــ

ــــة( ـــع اللثـ ــي علــــــم ) األســـــنان مــ ـــن فـــ ولكــ

ــالم  ـــ ــ ـــرج ال ــــاك مخــــ ــد هنـــ ـــ ـــة (التجويــ ـــ حافـ

ــــان ــــ ــين ) اللسـ ــــ ـــرج الســـ ـــ ـــرف (و مخـــ ـــ طــــ

  ).  اللسان

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 
 

81 
 

ــي كلمــــة  ــــافــ ــــاء ، اركــــب معن الب

مـــن مخـــرج واحـــد هـــو  والمـــيم

مثـل  إدغام متقـاربين –الشفتان

ــي كلمــــة  ــــاء فــ ــــا، الب اركــــب معن

مـــن مخـــرج واحـــد هـــو  والمـــيم

 .الشفة

 مثل  تجاورية مماثلة رجعية كلية

 همافي كلمة ربحت تجارتهم، 

ـــة( ــــى والثانيـــ ــ ــن  )التــــــاء األول ـــ مـ

مخــرج واحــد هــو األســنان مــع 

ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ــة اللثـ ــــ ـــ ـــ ــــــــام  –.اللثــــ ـــ ــــ إدغـ

مثـــل فـــي كلمـــة ربحـــت متماثلين

ــى ( همــــاتجــــارتهم،  التــــاء األولــ

مــن مخــرج واحــد هــو  )والثانيــة
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 طرف اللسان

 مثل  مماثلة رجعية كلية تجاورية

 في كلمة وجـدتم، الـدال والتـاء

مــن مخــرج واحــد هــو األســنان 

ــع اللثــــة ــينإدغــــام  –مــ  متجانســ

مثــل فــي كلمــة وجــدتم، الــدال 

مــــن مخــــرج واحــــد هــــو والتــــاء 

 .طرف اللسان

  مثل مماثلة رجعية كلية تجاورية

ــــون  ـــم، النـ ــــن رحــ ـــة مـ ــــي كلمــ فـ

والــــراء مــــن مخــــرج واحــــد هــــو 

مثـل فـي   إدغام بال غنـة –اللثة 

كلمـــة مـــن رحـــم، النـــون والـــراء 

ــو  ــرج واحــــد هــ طــــرف مــــن مخــ
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  .اللسان

ـــرج   2 ـــ ــور مخــ ــــ ظهــ

  مختلف

قـــد يكـــون انقـــالب األصـــوات إمـــا 

ـــا  ــاوي وإمــ ــــرج المتســـ بتـــــأثر المخـ

ـــف أو  ـــ ـــ ــــرج المختلـ ـــ ـــــــأثر المخـــ بتـــ

ــالب األصـــــوات . مقـــــارب أمـــــا انقـــ

  :المتساوي فهو مخرجبتأثر ال

  مثل مماثلة رجعية كلية تجاورية

ــرت،  ــة مـــــن الثمـــ ـــي كلمـــ ـــا فــ أمــ

مخرج الالم فاللثة وأمـا مخـرج 

ـــاء ـــ ــــ ـــنان  الث ـــ ــــــــام  –فاألســــ إدغــ

أما مخـرج الـالم فحافـة شمسـية

ــــان  ــن اللسـ ــة مـــ ــي كلمـــ ـــــل فـــ مث

ــــرت،  ــــرج الثــــــاء الثمـ ــــا مخـ وأمـ

 .فطرف اللسان

    

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 
 

84 
 

 مثل  مماثلة رجعية كلية تجاورية

ـــــن وراءي،  ـــة مــ ــي كلمــــ ـــ ـــا فــ ـــ أمـ

خرج النون فاللثة وأما مخرج م

ــــواو ـــفتان ال ــام بغنــــة –فاشـ  إدغــ

أمــا  مثــل فــي كلمــة مــن وراءي،

مخـــرج النـــون فطـــرف اللســــان 

 .فالشفة واووأما مخرج ال

  مماثلـــة رجعيــــة جزئيـــة تجاوريــــة

أمــا مثــل فــي كلمــة اركــب معنــا، 

مخرج النون فاللثة وأما مخرج 

مثــل  إقــالب –فالشــفتان  لبــاءا

ــا، ــب معنـــ ــة اركـــ ـــي كلمـــ ـــا  فــ وأمــ

مخـــرج النـــون فطـــرف اللســــان 

 .فالشفة ءباوأما مخرج ال
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 مثل  مماثلة رجعية كلية تجاورية

أمـا مخـرج في كلمة من شـيء، 

النون فاللثة وأما مخرج الشـين 

ــة  إخفـــاء–فالغـــار مثـــل فـــي كلمـ

أمــــا مخــــرج النــــون  مــــن شــــيء،

ـــرج  ـــا مخــ ـــان وأمــ ـــرف اللســ فطــ

  .الشين فوسط اللسان

  

 منها يجوز فيهما القراءة بالسين والصاد في رواية حفص الذي ضبطت عليها المصاحف، ولكن القراءة بالسين األوالن ثناناإل  * *

وموضع  ،القراءةلبيان هذا الترجيح في ) تعذر علينا بيانها(لذلك كتبت سين صغيرة فوق الصاد فيهما مقدمة على القراءة بالصاد

وموضع رابع  ،دم في الوجهين القراءة بالصاد، لذلك كتبت سين صغيرة تحت الصادثالث يجوز فيه القراءة بالسين والصاد ، والمق

  .يقرأ بالصاد على وجه واحد برواية حفص

والسر في كتابة حرف السين صاًدا يعود على معنى حرف السين والصاد في االستعمال "قال أبو مسلم عبد المجيد العرابلي 

  العربي؛
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والصاد في االستعمال العربي هي لالمتناع، .للتفلت، والتفلت خروج من أمر كان مستمًرا فيهفالسين في االستعمال العربي هي 

واالمتناع يفيد رفض دخول شيء آخر إلى الشيء أو الخروج منه، ولذلك جاء في رسم الصاد صورة باطن فيها مقفل عليه، من 

الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، باإلضافة إلى الفاء،  ضمن سبعة حروف من حروف اللغة العربية، وهي؛ حروف اإلطباق األربع ؛

وقد جاء القبض والبسط في آية البقرة؛ . والقاف، والواو، وترجع العلة في رسمها بهذه الصورة إلى معانيها في االستعمال العربي

فبعض البسط قد عرفه اإلنسان، وما يجهله  .، بصيغة العموم وليس بالتخصيص ليشمل ما يعلم وما ال يعلم)َواللَُّه يـَْقِبُض َويـَْبُصطُ (

أكثر، أي ممتنع عن المعرفة لخفاء سره، فإنزال المطر، وإنبات النبات مثال؛ تتداخل فيهما عوامل كثيرة، عرف اإلنسان بعضها، 

كانت صورة . لمعرفتهويجهل كثيًرا منها، وبعضها مما ال يخطر على باله، ولن يدركه حتى يقف عليه إذا فتح له سبيل من اهللا تعالى 

ومثل ذلك موضع .السين صاًدا في هذا الموضع لبيان أن الوقوف على حدود البسط والقبض؛ فوق قدرة البشر على اإلحاطة بها

فإن هذه البسطة كانت في خلق غير محدد، هل كانت البسطة في خلق األرض ومدها؟ أم  ) َوزَادَُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْصَطةً (األعراف؛ 

بسط السماء وتوسيعها، أم في بسط الدواب بزيادة حجمها وعددها، أم البسط كان في كمية األمطار فأجرت األنهار من   كان في

فرسم السين صاًدا ليدل أن معرفة اإلنسان وإحساسه . فالخلق في هذه اآلية عام وغير محدد بنوع أو جنس... أم ... كثرتها؟ أم 

َقاَل ِإنَّ اللََّه : (أما كتابة السين سيًنا في قوله تعالى .فعرف منها أشياء، وجهل باقيهالم يحط ببسط كل الخلق بعد الطوفان؛ 

البقرة، فقد كان البسط في أمر ) 247(َعِليٌم اْصطََفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّه يـُْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع 

اللَُّه يـَْبُسُط الرِّْزَق : (وكذلك البسط في قوله تعالى . اعلم والجسم؛ فلم تكتب السين صادً مخصص ومحدد؛ وهو البسط في ال
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أَْم (صاًدا في أما كتابة السين .فإن محدد بالرزق دون غيره. العنكبوت) 62(ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلُه ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

فإن السيطرة تكون في اإلحاطة بالمغلوب، ومنعه من الخروج، فكانت صورة صاد ) َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَصْيِطرٍ (، و ) ُهُم اْلُمَصْيِطُرونَ 

فقراءتها بالسين وهو أما قراءة هذه الكلمات األربع بالسين والصاد. عالتفلت هو األمثل في تصوير الواقاالمتناع بدال من سين 

والسطر يقيد كتابة الكلمات عليه، ويقيد رسم الحروف عليه، لكنه يجعل لها هامًشا تتفلت فيه؛ فيكون " سطر"األصل ألن الجذر 

 أما كتابتها بصاد االمتناع فتكون. والحال مع المسيطر بالسين أنه يترك له هامش من الحرية.بعضها تارة فوقه، وتارة تحته، أو عليه

وأكثر ترجيًحا لقراءتها ... فكانت الصاد أكثر تمثيال لهذا الواقع . السيطرة كلية، مقيدة للمسيطر عليه، ليس لها هامش من الحرية

وبالقراءتين يكون الوصف لحالين تنعدم في أحدها الحرية بالمنع والسيطرة، وفي الثانية فيها بعض الحرية مع .بالصاد بدل السين

فاختالف الرسم القرآني عن الرسم اإلمالئي ينبهنا إلى معان نغفل عنها لوال هذا الرسم، وأن صورة الكلمة .غلبة المنع عليها

بحروفها يجب أن تكون مطابقة للمعنى المراد؛ الذي من أجله تم استحضارها، فنتعلم من الرسم ما نتعلم من صريح اللفظ، فهو 

  1".ك فيهاللمؤمن نور ينتفع به، وللمشكك في صحته فتنة يهل

                                                
1Abu Muslim Abdul Majid A., Kutibat al-Sin Shodan fi Arba’i Mawadli’ fi al-Quran al-Karim,  http://www.wata.cc/forums/showthread.php?30143-
%D8%B3%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86-
%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85, (15 Desember 2013) 
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