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  حفظ القرآن الكريم و أحكام التجويد

 

   السنة الدراسية 2018-2017

 جريان الصوت أو انحباسهربية من حيث الحروف الع

 

  قوة: صفة الشدة (1

 تعريفه --أ

 القوة : لغة

                                            النطق بالحرف لكمال ) قوة( اعتماده على المخرجهي إنحباس جريان الصوت عند  :يم قد            : إصطالحا  

  هي إنحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج حديث:                         

  

 

  حروف الشدة -ب

 " أَِجـــدْ  قَـــٍط  بَـــَكـــْت"  ( يجمعها قولك08ثمانية )  حروف الشدة

 " أَِجـــدْ  قَـــٍط  بَـــَكـــْت" حروف الشدة                              :فائدة

 

 

  مجهور                                                                                                 مهموس             

 قطب جد+ أ                                                                                               ك + ت        

  قلقلة            

 فوائد :

  * الحرف الشديد المجهور ينطلق فيه الصوت بعد انحباسه

 

  فيه النفس بعد إنحباس الصوت  *الحرف الشديد المهموس ينطلق

 

 " أيمن سويد"  ن واحدت" صفة على الترتيب وليستا في زم*الشدة والهمس في الكاف "ك" والتاء "

 

  ت" شديدان في أولهما مهموساً في اخرهما-هذان الحرفان "ك*

 

 صفة ضعف :الرخاوة (2
 

 تعريف --أ 

  اللين : لغة

  الـتلـفـظ بالحرف لضعفه وضعف اعتماده على المخرجلين الحرف وجريان الصوت عند  :: قد يمإصطالحا                 

  هي الجريان التام للصوت الرخو عند مروره في المخرجحديث:                           

  حروف الرخاوة : -ب

  ( وهي بقية الحروف عدا حروف الشدة والبينية16حروفها ستة عشر )

 :  التوسط = البينية (3

 الجزئي للصوت في مخرج الحرف البيني بسبب عدم كمال غلقه )تضييق المخرج (هي الجريان : تعريف -أ

  "لن عمر"  (05حروفه خمسة ):  ب( حروفه

 

 

 

 الشدة ≠ الرخاوة

 التوسط - البينية
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  حفظ القرآن الكريم و أحكام التجويد

 

   السنة الدراسية 2018-2017

 

 فوائد :

 إذا انحصر الصوت في المخرج كان الصوت شديدا >> غانم قدوري<< -1

 

 قدوري<<>> غانم   إذا ضاق ممر النفس ولم يمنعه ذلك من الجريان كان الصوت رخوا -2

 

>> غانم    إذا منع النفس من المرور من نقطة االعتراض ولكنه وجد منفذاً له من مكان أخر كان الصوت بينياً /متوسط -3

 قدوري<<

 

 ال يمكن أن يجري الصوت وال يجري معه النفس >> البارودي<< -4

 

 يمكن أن يجري النفس وال يجري الصوت >> البارودي<< -5

 

  الصحيحة الساكنة قياس أزمنة الحروف

 

      في تالوة القرأن الكريم ويعطي القراءة جماالً   َمــْبــَحــُث الشدة والرخاوة والبينية ميزان دقيق ألزمنة الحروف الساكنة

 و َرْونَــقًـا

 أطول من زمن الحرف البيني الساكن زمن الحرف الرخو -1

  أطول من زمن الحرف الشديد الساكن زمن الحرف البيني-2

   قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة يتناسب مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويراً وحدراً  -3

  من مراتب القراءة  ضمن المرتبة الواحدة متساويةتكون أزمنة الحروف المتحركة  -4

  ==< زمن الحرف المضموم= زمن المفتوح = زمن المكسور

 

 ُسـئِـلَـتْ  -يَـِعـُظـُكـْم  -مثال: ُكـتِـَب 


