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  حفظ القرآن الكريم و أحكام التجويد

 

   السنة الدراسية 2018-2017

 انحصار الصوت بين اللسان والحنك األعلىربية من حيث الحروف الع

  قوة: صفة اإلطباق  (1

 تعريفه --أ

   اإللصاق : لغة

                          واطباقه على ما يقابله من الحنك األعلى عند النطق الحرف اللّـسانهو تالصق  :يم قد        : إصطالحا  

  هو انحصار الصوت عند النطق بالحرف بين اللسان والحنك األعلى حديث:                     

  

 فوائد :

ٍّ من مخارج حروف طرف اللسان و * إذا وضع الناطق طرف لسانه في اللسان شيء قليل )حتى  تــصــعّــد أقصى -أَّي

 يصير مقوساً كالطبق : مقعراً( ينتج عن ذلك صفات االطباق >> غانم قدوري<<

 

 *وإذا بقية أقصى اللسان منخفضاً كان الحرف منفتحاً >> غانم قدوري<<

  *االطباق أقوى من االستعالء

 

   حروفه -ب

 ""ط" والظاء "ظ " و الطادالصاد "ص" والضاد " ض  ( وهي04عة )حروف االطباق أرب

 

 فوائد :

 ظ ( رجعت إلى االنفتاح :-ط-ص أََزْلـــَت االطباق من حروفه ) إذا          

 سين "س" --------الصاد "ص" -: ترجع

 "ذ"    ذال --------" الظاء "ظ -         

 تاء "ت" ----------الطاء "ط" -         

  عند المتقدمين أما الضاء "ض" تخرج من الكالم العربي        

 كل حرف من حروف االطباق هو حرف من حروف االستعالء وليس كل حرف مستعل هو من حروف االطباق       

 والتوصف باالطباق االستعالءالخاء "خ" والقاف"ق" توصف بفالغاء "غ" و

 مطبق - مستعل – شديد -الطاء "ط" أقواه ألنه مجهور -حروف االطباق بعضها أقوى من بعض ف:         

  فها وذلك النحرافه إلى طرف اللسان ولرخاوته" اضع الظاء "ظ -                                                               

  في االطباق نمتوسطا اهمالضاد "ض" ف الصاد "ص" و أما -                                                               

  يلزم من االطباق االستعالء وال يلزم من االستعالء االطباق        

 

  صفة ضعف :االنفتاح (2
 

 تعريف --أ 

  االفتراق : لغة

من بينهما  النّفسوالحنك األعلى عن األخر حتى يخرج  اللّـسانهو افتراق وتجافي كل من  :: قد يم               إصطالحا  

   عند النطق بالحرف

   " والحنك األعلى اللّـسانهو عدم انحصار الصوت عند النطق بالحرف بين حديث:                                 

 

  وهي باقي الحروف 25حروف االنفتاح :  حروفه -ب

 

 اإلطباق≠ االنفتاح
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  حفظ القرآن الكريم و أحكام التجويد

 

   السنة الدراسية 2018-2017

 

 

 فوائد :  

      

  المستعلية الحروف العربية                                           

                                                                           ُخــصَّ َضــْغــطٍّ قِــْظ                                                 

 

 

         مطبقة                                                                                                                          منفتحة

            ص-ض- ط - ظ                                                                                    غ- خ- ق

   * حروف االستعالء المطبقة أشد تفخيماً من حروف االستعالء المنفتحة

  ـــاِلــب  َغـ  :أشد تفخيماً من  ــــاِمــر  ضَ  -:  أمثلة

 ــــــومــــواقُــو   :أشد تفخيماً من   ـــــور  طُ و -         

 ـيـفَـةخِ ـبَـَل ـ قِ ــيــَض ـ غِ  :أشد تفخيماً من ـيــم   ظِ ـــيــــَزى ـ َعـــِض  -         

 

        

 


