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 العربيةالمغة حروؼ 
 عدد الحروؼ:

( بإضافة اليمزة ?8ىا بعض المغكييف )كيعدٌ  ( حرفان <8في المغة العربية )
 ؛كف ىذه الحركؼ بأكثر مف ترتيبب المغكيٌ كقد رتٌ  ى )حركؼ اليجاء(،كتسمٌ إلييا، 

ب الحركؼ عمى أشكاليا في الرسـ عمى النحك الذم يرتٌ  أشيرىا الترتيب األلفبائيٌ 
ء  ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص ض  ط  ظ  ع  اآلتي: ) 

 (. غ  ؼ  ؽ  ؾ  ؿ  ـ  ف  ىػ  ك  م
 

 
 ز النطقي )الصوتي(االجي

 جياز النطقي:التعريؼ بال
 اليضميمف الجياز  مجمكعة مف أعضاء الجسـ في اإلنساف تشمؿ أعضاءن 

فيي تقكـ بعرقمة  ؛عند مركر اليكاء فيياإنتاج األصكات  تعمؿ عمىسي كالجياز التنفٌ 
ؿ ىذا اليكاء إلى أصكات تحكٌ في ؛السماح لو باالنطالؽ مركر اليكاء أك حجزه، ثـٌ 

 .في تأدية الصكت كلكٌؿ كاحدة منيا كظيفة معٌينة كثيرة؛ عضاءكىذه األ ،متنٌكعة
 

 :أعضاء الجياز النطقي
انقباض كانبساط ساعد عمى تقع تحت الرئتيف ت الحجاب الحاجز: عضمة -

 لرئتيف.ا
ثـ يندفع  فييما،اليكاء  لمتمٌدد كاالنكماش؛ يخزف فقابال افالرئتاف: كيس -

 أثناء عممية النطؽ. مامني
مكٌكف مف غضاريؼ عمى شكؿ حمقات غير  القصبة اليكائٌية: أنبكب -

 مصكت.ل ينارن حدثيي الخمؼ؛  مف مكتممة
الكتريف  تضـٌ  ؛ؼ األعمى لمقصبة اليكائٌيةبالطر  الحنجرة: عمبة مٌتصمة -

 .د نكع الصكتفتحدٌ  ىماأك إبعاد يمايبتعمؿ عمى تقر ك  ،الصكتييف
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كر عند مر  افييتزٌ مف العضالت متقابالف الكتراف الصكتٌياف: شريطاف  -
 .اليكاء عمييما

 بمع الطعاـ. عندالتنفس  ي مجرلتغطٌ لساف المزمار: عضمة رقيقة  -
ر في بيف الحنجرة كأقصى الحنؾ، يؤثٌ يقع تجكيؼو خمؼ المساف الحمؽ:  -

 كحجمو. واألصكات عف طريؽ تغيير شكم إنتاج
المساف أىـ عضك في  عدٌ يك  ،الحركة داخؿ الفـ ةكثير  ةمرنعضمة المساف:  -

تو نيسبت المغة اإلنسانٌية إليو في اج كتشكيؿ األصكات، كألىٌميٌ إنت عممٌية
 عممٌية النطؽ.

، يككف عمييا )كالسٌيما العميا منيا( في الفكيف ثابتة عظاـاألسناف:  -
مف األصكات المغكٌية بمساعدة أحد أعضاء  إخراج عدد االرتكاز في

 النطؽ المتحٌركة كالمساف كالشفة السفمى.
 تان.اصك أ يفحدثمي  ينفرجافك  فاقنطبيكاف قياف متحرٌ الشفتاف: عضكاف نط -

 
 عمؿ الجياز النطقي:

لدقيقة، فيك يقـك ييعٌد الجياز النطقٌي في اإلنساف مف األجيزة المعٌقدة كا
صكات، كيتمٌتع ىذا ، كمف بيف ىذه الكظائؼ إنتاج األبكظائؼ أساسٌية مختمفة

ر نبرىا، كالتحٌكـ بقٌكتيا عمى تنكيع ىذه األصكات، كتغيي الجياز بقدرة عجيبة
 كضعفيا، كالسيطرة عمى ترديدىا كتنغيميا، كغير ذلؾ مف اإلمكانات المذىمة.
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 مخارج الحروؼ
 

 :التعريؼ بالمخرج
 .الخركج : مكافالمخرج لغةن 

 كينقطع عنده الصكت حدثخركج الحرؼ الذم ي كضع: مالمخرج اصطالحان 
ؽ أك عمى مخرج محقٌ  كاف الصكت معتمدان  سكاءن ف غيره، مفيتميز بو  )بعد أف يكتمؿ(

 .رمخرج مقدٌ 
 

 :أنواع المخارج
 

ف مف أجزاء الحمؽ أك ؽ: ىك الذم يعتمد عمى جزء معيٌ المخرج المحقٌ  -
 .المساف أك الشفتيف

كىك مخرج حركؼ المد  ،فز معيٌ ر: ىك الذم ليس لو حيٌ المخرج المقدٌ  -
 الثالثة.

 
 :كيفية إيجاد المخرج

مع إدخاؿ ىمزة  دان أك مشدٌ  خرج الحرؼ بالنطؽ بو ساكنان م تحديديمكف 
(، فحيثما أك الضـٌ  ،أك الكسر ،حركة )الفتح ةكة بأيٌ الكصؿ عميو كالبدء بيا محرٌ 
 مخرجو.يككف ينقطع صكت النطؽ بالحرؼ 

 
 :رجاعدد المخ

 .اءعمى مذىب جميكر القرٌ  مخرجان ( =7)عدد المخارج 
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 :والتفصيمي ة ةعام  المخارج ال
 :ىي خمسة مخارج رئيسةفي ة السبعة عشر المخارج التفصيميٌ  عتق
 

 مخرج حركؼ المدٌ  فيوك ، ا كراء الحمؽ إلى الفـممٌ  ىك الفراغ الممتدٌ : الجكؼ 
الكاك الساكنة المضمـك ما قبميا ، ك األلؼ الساكنة المفتكح ما قبميا )ػىا( الثالثة:

كىذه الحركؼ الثالثة مجمكعة ، الياء الساكنة المكسكر ما قبميا )ًػي(، ك )ػيك(
كىذا ، في كممة نيكًحييىا في قكلو تعالى : ﴿ًتٍمؾى ًمٍف أىنبىاًء الغىيًب نيكًحييىا ًإلىٍيؾى﴾

ف تخرج منو ىذه الحركؼ، بؿ ز معيٌ حيث ال يمكف تحديد حيٌ  ؛المخرج تقديرمٌ 
 .تخرج مف الجكؼ كتنتيي بانتياء الصكت في اليكاء تقديران 

 
 مؽ ثالثة مخارج لستة حركؼ:في الح: الحمؽ 

كمخرج  ،ىػ(،: كيخرج منو اليمزة كالياء )ء(األبعد عف الفـ) أقصى الحمؽ -
 اليمزة أبعد مف مخرج الياء.

ح( كمخرج العيف أبعد مف ،كسط الحمؽ: كيخرج منو العيف كالحاء )ع -
 .الحاء

ج كمخر  ،خ(،الغيف كالخاء )غمنو يخرج  (:قرب إلى الفـ)األ أدنى الحمؽ -
 .خاءمف مخرج ال بعدأ غيفال
 

 في المساف عشرة مخارج لثمانية عشر حرفان  :المساف: 
 .خرج حرؼ القاؼ )ؽ(مأقصى المساف مع ما يقابمو مف الحنؾ العمكم:  -
مع ما يقابمو مف الحنؾ العمكم:  (قبؿ مخرج القاؼ قميالن )أقصى المساف  -

 رج القاؼ.كمخرج الكاؼ أقرب إلى الفـ مف مخ ،خرج حرؼ الكاؼ )ؾ(م
خرج ثالثة حركؼ ىي الجيـ مكسط المساف مع ما يحاذيو مف المثة العميا:  -

 .م(،ش،)ج ةيٌ كالشيف كالياء غير المدٌ 
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خرج حرؼ مإحدل حافتي المساف مع ما يحاذييا مف األضراس العميا:  -
 ة المساف اليسرل أسيؿ كأكثركخركج الضاد مف حافٌ  ،الضاد )ض(

 ة اليمنى.استعماال مف الحافٌ 
: تي المساف )أك كمتاىما( مع ما يحاذييا مف لثة األسناف العمياإحدل حافٌ  -

 خرج حرؼ الالـ )ؿ(.م
خرج حرؼ النكف مطرؼ المساف مع ما يقابمو مف لثة األسناف العميا:  -

 )ف(.
طرؼ المساف مع شيء مف ظيره كما يحاذيو مف لثة األسناف العميا:  -

 .حرؼ الراء )ر( خرجم
مخرج الطاء كالداؿ كالتاء الثنايا العميا: اف مع أصكؿ طرؼ المس -

 التاء. ثـٌ  ،تحتيا الداؿ ثـٌ  ،كمخرج الطاء أبعدىا ،ت(،د،)ط
ؽ بيف سطح المساف ز ضيٌ طرؼ المساف كفكؽ الثنايا السفمى )مع إبقاء حيٌ  -

 ز(.،ص،خرج السيف كالصاد كالزام )سمكالحنؾ األعمى لمركر اليكاء(: 
 ظ(.،ذ،خرج الثاء كالذاؿ كالظاء )ثمميا: طرؼ المساف كأطراؼ الثنايا الع -

 
 اف ألربعة حركؼ:كفييما مخرجاف تفصيميٌ : الشفتاف 

ـ( بانطباؽ الشفتيف، كالباء أقكل ،الباء كالميـ )برج خمما بيف الشفتيف:  -
 .الكاك غير المدية )ك( بانفتاح الشفتيف، كتخرج انطباقان 

 حرؼ الفاء )ؼ(. خرجمسفمى مع أطراؼ الثنايا العميا: بطف الشفة ال -
 

 كتخرج  ،صمة مف أعمى األنؼ إلى الحمؽالخيشـك ىك الفتحة المتٌ : الخيشـك
 رافؽ حرفي الميـ )ـ( كالنكف )ف(.ة صكت رخيـ يي كالغنٌ ، ةمنو الغنٌ 
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 ألقاب الحروؼ
 : ك  م  ا)مف الجكؼ( ةالجكفيٌ 
 : أ  ىػ  ع  ح  غ  خ)مف الحمؽ( ةالحمقيٌ 
 ؾ: ؽ  )مف المياة( ةالميكيٌ 
 : ج  ش  م  ضالفـ( شجر)مف  ةالشجريٌ 
 : ؿ  ر  ف)طرؼ المساف( ةالذلقيٌ 
 : ط  د  ت)الحنؾ األعمى( ةالنطعيٌ 
 : ص  س  ز)مستدؽ المساف( ةاألسميٌ 
 : ظ  ذ  ث)مف الًمثة( ةالمثكيٌ 
 : ؼ  ب  ـ  ك)مف الشفة( ةيٌ الشفيٌ 

 
 
 

 الحروؼ صفات
 التعريؼ بالصفة:

عدد صفات ك  ،ف غيرهمزه تميٌ الحرؼ ف ابينطؽ يىي الكيفية التي  :الصفة
 صفة. (=7) حركؼال

 
 :فوائد معرفة صفات الحروؼ

 ،كالذاؿ ،الثاء) :فمثالن  ،ف بعضمتمييز الحركؼ المشتركة في المخرج بعضيا . 7
ز بينيا إال بإعطاء كال ييميٌ  ،يا مف طرؼ المساف كأطراؼ الثنايا العمياتخرج كمٌ  (كالظاء

 فات.و مف الصحرؼ حقٌ  كؿٌ 
 .كصفةن  و مخرجان و كمستحقٌ حرؼ حقٌ  كذلؾ بإعطاء كؿٌ  ،تحسيف النطؽ بالحركؼ. 8
كمعرفة ما يجكز إدغامو  ،ة كالضعيفة مف حيث الصفاتمعرفة الحركؼ القكيٌ . 9

 .ناقصان  دغـ إدغامان كما يي  كامالن  دغـ إدغامان كما يي  ،كما ال يجكز
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 :الصفات نواعأ
مجمكعة  : كىي خمس مجمكعات في كؿٌ (ضدٌ تي ليا ال) ةالمتضادٌ  الصفات. 7

 ىا، كال بدٌ ضدٌ  نتفى عنوفإذا كجدت صفة منيما في حرؼ ا ،تافصفتاف متضادٌ 
 كىذه الصفات ىي: ،ىمااصؼ بإحدلمحرؼ مف أف يتٌ 

 الجير :هكضدٌ  ،اليمس -
 (كبينيما التكسط)الرخاكة  :ىاكضدٌ  ،ةالشدٌ  -
 االستفاؿ :هكضدٌ  ،االستعالء -
 االنفتاح :هدٌ كض ،اإلطباؽ -
 اإلذالؽ :كضده ،اإلصمات -
 
 : كىي سبع صفات:(ليا التي ال ضدٌ ة )غير المتضادٌ الصفات . 8
 الميف - التكرير – االستطالة - التفشي - االنحراؼ - الصفير - القمقمة -
 

 معرفة صفات الحرؼ:
ثبت ة، فني ادٌ حرؼ نستعرض مجمكعات الصفات المتضالكالستخراج صفات 

حرؼ بخمس صفات  صؼ كؿٌ عمى ىذا ينبغي أف يتٌ  كبناءن  ،الصفتيف للمحرؼ أحد
صفا بأحدىا ، فإف كاف متٌ غير المتضادةعرضو عمى الصفات نثـ ىذه الصفات، مف 

خمس بحرؼ  كؿٌ صؼ كيتٌ ، ةضادٌ المت ةالخمسالصفات فيا إلى يضكني  ا لويثبتني 
م أف الحرؼ ، أ(ةالمتضادٌ  )مف غير أك صفتيف ،بصفةك  ،ة(المتضادٌ مف صفات )

 الكاحد ال يتصؼ بأقؿ مف خمس صفات، كال بأكثر مف سبع صفات.
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 :ةالمتضاد   الصفات

 
 الجير كاليمس: -
حركفو ك ، لضعؼ االعتماد عمى المخرج ،جرياف النفس عند النطؽ بالحرؼ: اليمس
 .(تٍ كى سى فى  شخصه  وي ث  حى ): عبارة مجمكعة فيعشرة 
، ة االعتماد عمى المخرجلقكٌ  ،عند النطؽ بالحرؼ ان انحباس جرياف النفس جزئيٌ : الجير

ٍزفي قىاًرم ًذم غىضِّ ًجدِّ طىمىب): عبارة مجمكعة فيحركفو: تسعة عشر ك   (.عىظـى كى
 

 :(كالتكسط)ة كالرخاكة الشدٌ  -
مجمكعة في حركفو ثمانية ، ك جرياف الصكت عند النطؽ بالحرؼ انحباس: ةالشدٌ 

 .(ؾى قى بى طى  تى دٍ جى أى عبارة )
ث ح خ ذ ز س ) ة عشر:حركفو: ستٌ ، ك جرياف الصكت عند النطؽ بالحرؼ: ةالرخاك 

 .(ش ص ض ظ غ ؼ ىػ ك م ا
بحيث  ،ة كالرخاكةكىي صفة بيف الشدٌ  ،ط: اعتداؿ الصكت عند النطؽ بالحرؼالتكسٌ 

كال يجرم معيا جريانو مع  ؛ال ينحبس معيا الصكت انحباسو مع حركؼ الشدة
 .(ؿو مٍ رى  فٍ جمكعة في عبارة: )عى محركفو: خمسة ، ك حركؼ الرخاكة

 
 االستعالء كاالستفاؿ: -
حركفو ، ك عند النطؽ بالحرؼ ارتفاع أقصى المساف إلى الحنؾ األعمى :االستعالء

غٍ ): عبارةسبعة مجمكعة في   .(طو ًقظ  خيص  ضى
حركفو ، ك االستفاؿ: انخفاض أقصى المساف عف الحنؾ األعمى عند النطؽ بالحرؼ

  :اثناف كعشركف حرفان 
 .(ؼ ؾ ؿ ـ ف ق ك م ا ء ب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ع )

 
 



 بيعية                إعداد: أ.د. مجيد طارش الرثانيمحاضرات في قواعد التالوة والحفظ                    المرحلة ال

 

 11 

 اإلطباؽ كاالنفتاح: -
: حركفو: أربعة، ك اإلطباؽ: إلصاؽ أكثر المساف بالحنؾ األعمى عند النطؽ بالحرؼ

 .(ص ض ط ظ)
حركفو ، ك تجافي المساف أك معظمو عف الحنؾ األعمى عند النطؽ بالحرؼ: االنفتاح

مف أخذ كجد سعة فزكا حؽ لو شرب ) :عبارة خمس كعشركف حرفا مجمكعة في
 .(غيث

 
 اإلذالؽ كاإلصمات: -
 حركفو، ك سرعة النطؽ بالحرؼ لخركجو مف طرؼ المساف أك مف الشفتيف: اإلذالؽ

 .(ليب   فٍ مً  ر  فى ): مجمكعة في عبارة ةستٌ 
 ٍز جي ) :مجمكعة في عبارةحركفو ثالثة كعشركف ، ك ثقؿ النطؽ بالحرؼ: اإلصمات

 .(ؾى ض  حي يى  وي ظى عى كى  ذٍ إً  ةو قى ثً  دي يٍ صى  ساخطو  ش  غً 
 

 :غير المتضادةالصفات 
 :ثالثة حركفو، صكت يشبو صكت الطائر يصحب النطؽ بالحرؼ: الصفير -

 .س( ،ز ،)ص
كاضحة إذا القمقمة كتظير   اضطراب في المخرج عند النطؽ بالحرؼ،: القمقمة -

: عبارة خمسة مجمكعة في احركفي، ةى تيسمع لو نبرة قكيٌ كاف الحرؼ ساكنا حتٌ 
كة أك سكاء كانت متحرٌ  يذه الحركؼكالقمقمة مف الصفات الالزمة ل، (د  جً  بي طي قي )

 :القمقمة أقساـ، ك عند سككف الحرؼ ضحك أىذه الصفة تككف ك ساكنة، 
 نحك، دا في آخر الكممة المكقكؼ عميياقمقمة كبرل: إذا كاف حرؼ القمقمة مشدٌ  .أ
﴾ في قكلو تعالى:( الحجٌ ) جِّ  .﴿يىٍسأىليكنىؾى عىًف األًىم ًة قيٍؿ ًىيى مىكىاًقيتي ًلمن اًس كىاٍلحى
في آخر الكممة المكقكؼ عمييا كلـ  قمقمة كسطى: إذا كاف حرؼ القمقة ساكنان  .ب

 .في قكلو تعالى: ﴿قيٍؿ أىعيكذي ًبرىبِّ اٍلفىمىًؽ﴾ (الفمؽٍ )نحك ، دان يكف مشدٌ 
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في كسط الكممة أك في آخر كممة غير  مة ساكنان قمقمة صغرل: إذا كاف حرؼ القمق .ج
ًميؾو  (مٍقتدر)ك (صٍدؽ): نحك ،مكقكؼ عمييا ٍقعىًد ًصٍدؽو ًعندى مى في قكلو تعالى: ﴿ًفي مى

﴾ ٍقتىًدرو  .م 
حركفو: الكاك كالياء الساكنتيف ، ك خركج الحرؼ مف مخرجو بسيكلة كيسر: الميف -

 ٍيت.ٍيت، بى ٍكؼ، ىى نحك خى  ،يتيف( المفتكح ما قبميما)غير المدٌ 
حركفو: ، ى يقرب مف مخرج غيرهميؿ الحرؼ كانحرافو عف مخرجو حتٌ : االنحراؼ -

 .(ر ،ؿ)الالـ كالراء 
حرؼ الشيف كيككف في ، انتشار اليكاء في الفـ عند النطؽ بالحرؼ: التفشي -

 )ش(.
، حرؼ الراء )ر(يككف في ، ك ارتعاد طرؼ المساف عند النطؽ بالحرؼ: التكرير -
 ،دةإذا كانت الراء مشدٌ  ماالسيٌ ك  ،المراد مف ذكر ىذه الصفة اجتنابيا ال فعمياك 

لذا  ،ة خرجت راءما ارتعد المساف مرٌ يا قابمة لو، فكمٌ ككصؼ الراء بالتكرير يعني أنٌ 
 يجب عمى القارئ عند النطؽ بالراء، عدـ السماح بأكثر مف ارتعادة كاحدة.

ة المساف إلى آخره بحيث يستكعب ؿ حافٌ مف أكٌ  طكؿ المخرج كامتداده: االستطالة -
 حرؼ الضاد )ض(. يككف في، ك والحنؾ كمٌ 
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 صفاتاأللقاب والمخارج و المخطط 
 1الصفة  المقب الحرؼ

 )متضادة(
 2الصفة 

 )متضادة(
 3الصفة 

 )متضادة(
 4الصفة 

 )متضادة(
 5الصفة 

 )متضادة(
 6الصفة 

 )غيرمتضادة(
 7الصفة 

 )غيرمتضادة(
   مصمت منفتح مستفؿ شديد مجيور حمقي ء
  ممدود مصمت منفتح مستفؿ شديد مجيور جوفي ا
  متقمقؿ منذلؽ منفتح مستفؿ شديد مجيور شفيي ب
   مصمت منفتح مستفؿ شديد ميموس نطعي ت
   مصمت منفتح مستفؿ رخو ميموس لثوي ث
  متقمقؿ مصمت منفتح مستفؿ شديد مجيور شجري ج
   مصمت منفتح مستفؿ رخو موسمي حمقي ح
   مصمت منفتح مستعؿ رخو ميموس حمقي خ
  متقمقؿ مصمت منفتح مستفؿ شديد مجيور نطعي د
   مصمت منفتح مستفؿ رخو مجيور لثوي ذ
 مكرر منحرؼ منذلؽ منفتح مستفؿ متوسط مجيور ذولقي ر
  صفير مصمت منفتح مستفؿ رخو مجيور أسمي ز

  صفير مصمت منفتح تفؿمس رخو ميموس أسمي س
  متفش مصمت منفتح مستفؿ رخو ميموس شجري ش
  صفير مصمت مطبؽ مستعؿ رخو ميموس أسمي ص
  مستطيؿ مصمت مطبؽ مستعؿ رخو مجيور شجري ض
  متقمقؿ مصمت مطبؽ مستعؿ شديد مجيور نطعي ط
   مصمت مطبؽ مستعؿ رخو مجيور لثوي ظ
   صمتم منفتح مستفؿ متوسط مجيور حمقي ع
   مصمت منفتح مستعؿ رخو مجيور حمقي غ
   مصمت منفتح مستفؿ رخو ميموس شفيي ؼ
  متقمقؿ مصمت منفتح مستعؿ شديد مجيور ليوي ؽ
   مصمت منفتح مستفؿ شديد ميموس ليوي ؾ
  منحرؼ منذلؽ منفتح مستفؿ متوسط مجيور ذولقي ؿ
  غنة منذلؽ منفتح مستفؿ متوسط مجيور شفيي ـ
  غنة مصمت منفتح مستفؿ متوسط مجيور لقيذو  ف
   مصمت منفتح مستفؿ رخو ميموس حمقي ىػ
  ليف مصمت منفتح مستفؿ رخو مجيور شفيي/جوفي و
  ليف مصمت منفتح مستفؿ رخو مجيور جوفي/شجري ي
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 التفخيـ والترقيؽ
 

 سمف يدخؿ عمى صكت الحرؼ حتى يمتمئ الفـ بصداه. التفخيـ:
 .خؿ عمى صكت الحرؼ فال يمتمئ الفـ بصداهنحكؿ يد الترقيؽ:

 
 األحرؼ اليجائية بيف التفخيـ والترقيؽ

 تنقسـ الحركؼ اليجائية مف حيث التفخيـ كالترقيؽ ثالثة أقساـ:
 (.خص ضغط قظ): كىي حركؼ االستعالء: حركؼ تفخـ دائمان    .7
 حركؼ تفخـ تارة كترقؽ أخرل: األلؼ، الراء، الـ لفظ الجاللة.   .8
 الحركؼ اليجائية. سائر: كىي حركؼ مرققة دائمان    .9
 

 :األحرؼ المفخمة دائماً 
كتختص حركؼ (، خص ضغط قظ)الحركؼ المفخمة دائما ىي حركؼ 

ٍرتيـي ، نحك: بتفخيـ أقكل )ص ض ط ظ(اإلطباؽ  ت ى زي ﴾، ﴿حى الِّيفى ﴿كىالى الض 
ا الط اًرؽي﴾، ﴿الم   ا أىٍدرىاؾى مى مى ﴾، ﴿كى قىاًبرى ًمبىًت اٍلمى مىؽى﴾، ﴿غي وي الص مىدي﴾، ﴿ًمف شىرِّ مىا خى

ؿو كىعييي  ﴾، ﴿ًإف  اٍلميت ًقيفى ًفي ًظالى ـٍ مىى قيميكًبًي كـي﴾، ﴿فىطيًبعى عى رىاطى الر  ﴾، ﴿اىًدنىا الصِّ كفو
ـٍ ًإٍخرىاجان﴾ كي ييٍخًرجي ًئن ةي﴾، ﴿كى بىةو﴾، ﴿يىا أىي تييىا الن ٍفسي اٍلميٍطمى ٍقرى  .الميستىًقيـى﴾، ﴿يىًتيمان ذىا مى

 
 :)الراء، والالـ، األلؼ( تارة والمرققة تارةاألحرؼ المفخمة 

 
 أحكاـ الراء

 :حاالت تفخيـ الراء -
( في قكلو تعالى ،تكحة. إذا كانت الراء مف7  ب ؾى ( ك)رى ـٍ تىرى كىٍيؼى فىعىؿى  :نحك: )تىرى ﴿ أىلى

اًب اٍلًفيًؿ﴾. ب ؾى ًبأىٍصحى  رى
ًزٍقنىا( في قكلو تعالى ،. إذا كانت الراء مضمكمة8  ًزقيكٍا( ك)ري ًزقيكٍا  :نحك )ري ا ري ﴿ كيم مى

ًزٍقنى  ٍزقان قىاليكٍا ىىػذىا ال ًذم ري  كىأيتيكٍا ًبًو ميتىشىاًبيان﴾. ا ًمف قىٍبؿي ًمٍنيىا ًمف ثىمىرىةو رِّ
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ًت( ك)عيٍرفان( ك)فىٍرقان(  إذا كانت الراء ساكنة بعد فتح أك ضـ. نحك:   .9  )كىاٍلميٍرسىالى
ًت عيٍرفان  :في قكلو تعالى   *كىالن اًشرىاًت نىٍشران  *فىاٍلعىاًصفىاًت عىٍصفان   *﴿كىاٍلميٍرسىالى
ره م ٍرفيكعىةه﴾. :م ٍرفيكعىةه( في قكلو تعالى)، فىاٍلفىاًرقىاًت فىٍرقان﴾  ﴿ًفييىا سيري

إذا كانت الراء ساكنة كقبميا كسر أصمي كبعدىا حرؼ استعالء في نفس    .: 
اًد( في قكلو تعالى نحك: ،الكممة اًد﴾ :)لىًباٍلًمٍرصى ب ؾى لىًباٍلًمٍرصى ( في ، ك﴿ًإف  رى )ًقٍرطىاسو

ٍلنىا  :قكلو تعالى لىٍك نىز  كٍا ًإٍف ﴿كى ـٍ لىقىاؿى ال ًذيفى كىفىري مىٍيؾى ًكتىابان ًفي ًقٍرطىاسو فىمىمىسيكهي ًبأىٍيًديًي عى
.﴾  ىىػذىا ًإال  ًسٍحره م ًبيفه

ى( في قكلو  نحك: ،إذا كانت الراء ساكنة كقبميا كسر عارض   .;  ًف اٍرتىضى )ًلمى
﴿أىًفي قيميكًبًيـ  :اٍرتىابيكا( في قكلو تعالى)أىـً ، ك﴿كىالى يىٍشفىعيكفى ًإال  ًلمىًف اٍرتىضىى﴾ :تعالى

بًِّؾ رىاًضيىةن م ٍرًضي ةن﴾.، كم رىضه أىـً اٍرتىابيكا﴾  )اٍرًجًعي( في قكلو تعالى ﴿اٍرًجًعي ًإلىى رى
. إذا كانت الراء في آخر الكممة كسكنت حاؿ الكقؼ عمييا ككاف قبميا حرؼ ساكف >

ٍتًر(. :كنح ،غير الياء، كقبؿ الساكف فتح أك ضـ ( ك)كىاٍلكى  )كىاٍلفىٍجًر( ك)عىٍشرو
 
 :حاالت ترقيؽ الراء -
ـٍ ًرٍحمىةى الشِّتىاء  :)ًرٍحمىةى( في قكلو تعالى نحك: ،إذا كانت الراء مكسكرة   .7  ًفًي ﴿ًإيالى

ٍيًؼ﴾  .﴿ اٍلقىاًرعىةي﴾، ككىالص 
حرؼ  إذا كانت الراء ساكنة كقبميا كسر أصمي في كممة كاحدة كليس بعدىا   .8

ثىميكدى﴾ نحك: ،استعالء ( في قكلو تعالى ﴿ًفٍرعىٍكفى كى )ًشٍرعىةن( في قكلو تعالى ، ك)ًفٍرعىٍكفى
ًمٍنيىاجان﴾ ـٍ ًشٍرعىةن كى عىٍمنىا ًمنكي ـٍ ًفي ًمٍريىةو مِّف  :)ًمٍريىةو( في قكلو تعالى، ك﴿ًلكيؿ  جى ﴿أىالى ًإن يي

.﴾ ـٍ بًِّي  لِّقىاء رى
الكممة كسكنت كقفان ككاف قبميا ياء ساكنة، سكاء كانت إذا كانت الراء في آخر    .9

﴾ :نحكياء مدية،  ميكفى بىًصيره ا تىٍعمى ( في قكلو تعالى ﴿كىالم وي ًبمى ( في ، ك)بىًصيره ًبػيػره )لىخى
﴾ :قكلو تعالى ًبػيػره ًئذو ل خى ـٍ يىٍكمى ب ييـ ًبًي  أـ كانت ياء لينة )غير مدية(، نحك:، ﴿ًإف  رى
( ف ﴾ :ي قكلو تعالى)الس ػٍيرى قىد ٍرنىا ًفييىا الس ػٍيرى ػٍيًر( في قكلو تعالى ﴿فىًإذىا ، ك﴿كى )اٍلخى

ػٍيًر﴾. مىى اٍلخى ةن عى مىقيككيـ ًبأىٍلًسنىةو ًحدىادو أىًشح  ٍكؼي سى  ذىىىبى اٍلخى
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. إذا كانت الراء في آخر الكممة كسكنت كقفان، ككاف قبميا حرؼ ساكف مف أحرؼ :
 نحك: ،الستعالء( كقبؿ الساكف كسر في نفس الكممةاالستفاؿ )غير أحرؼ ا

مىٍيًو ًمفى  ا أىٍكرىٍىتىنىا عى مى طىايىانىا كى بِّنىا ًليىٍغًفرى لىنىا خى ن ا ًبرى )السٍِّحًر( في قكلو تعالى ﴿ًإن ا آمى
 ﴿ص كىاٍلقيٍرآًف ًذم الذٍِّكًر﴾. :)الذٍِّكًر( في قكلو تعالى، كالسٍِّحًر﴾

قىاؿى  :اؿ. ككردت في )مىٍجرىاىىا( في قكلو تعالىمى حرؼ مي  إذا كاف بعد الراء   .; ﴿كى
ميٍرسىاىىا﴾.  اٍركىبيكٍا ًفييىا ًبٍسـً الٌمًو مىٍجرىاىىا كى

 
 :الحاالت التي يجوز فييا ترقيؽ الراء وتفخيميا -
، . إذا كانت الراء ساكنة ككاف قبميا كسر أصمي كبعدىا حرؼ استعالء مكسكر7

﴾. :تعالى )ًفٍرؽو( في قكلو :نحك  ﴿فىانفىمىؽى فىكىافى كيؿ  ًفٍرؽو كىالط ٍكًد اٍلعىًظيـً
إذا سكنت الراء في حالة الكقؼ عمييا ككاف قبميا حرؼ استعالء ساكف قبمو    .8

( في قكلو تعالى نحك: ،كسر ﴾ :)ًمٍصرى ميكٍا ًمٍصرى  :)اٍلًقٍطًر( في قكلو تعالى، ك﴿اٍدخي
ٍمنىا لىوي عىٍيفى اٍلًقٍطرً   .﴾﴿كىأىسى

﴿ فىكىٍيؼى كىافى  :)نيذيًر( في عدة مكاضع مف سكرة القمر منيا قكلو تعالى. كممة 9
نيذيًر﴾  .عىذىاًبي كى

ك﴿أىٍف  ،﴿فىأىٍسًر﴾، ك﴿كىالم ٍيًؿ ًإذىا يىٍسًر﴾ :)يىٍسًر( في قكلو تعالى. في كممات: :
 أىٍسًر﴾.

 
 الالـ أحكاـ

 :حاالت تفخيـ الالـ -
ده﴾ مثؿ: ،بيا ةمبدكء تإذا تقدميا فتح أك كان   .7 مىدي﴾ ، ﴿قيٍؿ ىيكى الم وي أىحى ﴿الم وي الص 

 )عند البدء بيا(.
 ﴿نىاري الم ًو اٍلميكقىدىةي﴾. مثؿ: ،إذا تقدميا ضـٌ    .8
مىى الم ًو شىطىطان﴾. مثؿ: ،إذا تقدميا ساكف قبمو فتح   .9  ﴿كىأىن وي كىافى يىقيكؿي سىًفييينىا عى
 ﴿أىًف اٍعبيديكا الم وى كىات قيكهي كىأىًطيعيكًف﴾. مثؿ: ،قبمو ضـٌ إذا تقدميا ساكف    .:
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 :حاالت ترقيؽ الالـ -
ا الن ٍصري ًإال  ًمٍف ًعنًد الٌمًو﴾. :نحك ،إذا تقدميا كسر أصمي   .7 مى  ﴿كى
﴾. :نحك ،إذا تقدميا كسر عارض   .8 ـى تىًعظيكفى قىٍكمان الٌموي ميٍيًمكيييـٍ  ﴿ًل
﴾. :نحك ،ساكف قبمو كسرإذا تقدميا    .9 ـٍ ًتًي ي الم وي ال ًذيفى ات قىكا ًبمىفىازى يينىجِّ  ﴿كى
اًدليكا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب  مثؿ: ،ف حرؼ الالـ حرؼ استفاؿ(إسائر الكالـ )إذ    .: ﴿كىالى تيجى

﴾ عىؿى لى ، ًإال  ًبال ًتي ًىيى أىٍحسىفي ًإال  ال ًذيفى ظىمىميكا ًمٍنييـٍ ـي اأٍلىٍرضى ذىليكالن ﴿ىيكى ال ًذم جى كي
.﴾ لىٍيًو الن شيكري ٍزًقًو كىاً  كيميكا ًمف رِّ نىاًكًبيىا كى  فىاٍمشيكا ًفي مى

 
 :األلؼأحكاـ 

 :األلؼ يتبع ما قبمو تفخيما كترقيقا
ا اٍلقىاًرعىةي﴾ نحك: ،ـفإف كاف الحرؼ الذم قبمو مفخما فيخٌ  ا أىٍدرىاؾى مى مى ﴿كىالم وي ًمف ، ك﴿كى

رىاًئًيـ م   ﴾.، كًحيطه﴾كى الِّيفى  ﴿كىالى الض 
ف كاف الحرؼ الذم قبمو مرققا ريقٌ  ﴾ نحك: ،ؽكا  ـي الت كىاثيري ، ﴿كىاٍلًجبىاؿى أىٍكتىادان﴾، ﴿أىٍليىاكي

.﴾ بىدت ـٍ اًبده م ا عى  ﴿كىالى أىنىا عى
 

 :األحرؼ المرققة دائماً 
قظ(  )خص ضغط المفخمة دائما األحرؼ اليجائية عدا أحرؼ االستعالء سائركىي 

 كاألحرؼ التي تفخـ تارة كترقؽ أخرل )الراء كالالـ كاأللؼ(.
كىذه األحرؼ ترقؽ دائما ميما كانت حركتيا أك حركة ما قبميا أك الحرؼ الذم 

 (.ء ب ت ث ج ح د ذ ز س ش ع ؼ ؾ ـ ف ىػ ك م)بعدىا : 
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 اإلدغاـ
 

في الثاني كينطقاف تكالي حرفيف األكؿ ساكف كالثاني متحرؾ، فيدغـ األكؿ  اإلدغاـ:
دغاـ  حرفا كاحدا مشددا مف جنس الثاني، كاإلدغاـ أنكاع: )إدغاـ المتماثميف، كا 

دغاـ المتجانسيف(.  المتقاربيف، كا 
 
ىك إدغاـ حرفيف أكليما ساكف كالثاني متحرؾ اتفقا صفة  إدغاـ المتماثميف: -

قىدلداليف، نحك: )كمخرجا، كال يككف ىذا اإلدغاـ إال إذا اتفقا اسما، كالذاليف كا ميكاٍ  كى  د خى
ذىا(، )ًباٍلكيٍفرً   (.ميغىاًضبان  ذ ىىبى  ًإذ الن كفً  كى

إدغاـ المتماثميف في الميميف كالنكنيف، كيسمى إدغاـ المتماثميف بغنة،  يغفٌ 
ًقفيكىيـٍ نحك: ) مىفٍ (، )م ٍسئيكليكفى  ًإن ييـ كى ٍمؽً  ًفي نينىكٍِّسوي  نيعىمٍِّرهي  كى  (.اٍلخى

ـي  تىكيكنيكاٍ  أىٍينىمىاغاـ المتماثميف في كممة كاحدة كفي كممتيف، )يأتي إد  ييٍدًركك 
ا(، )اٍلمىٍكتي  يو   أىٍينىمى ٍيرو  يىٍأتً  الى  ييكىجِّ مىف(، )ًبخى  (.ييٍكًرىي ف   كى

 ًإال  (، )ييكسيؼى  ًفييستثنى مف إدغاـ المتماثميف الكاك كالياء المديتيف، نحك )
نيكا ال ًذيفى  اتً  ميكاكىعىمً  آمى اًلحى (، أما الكاك كالياء فإف كانا حرفي ليف يدغماف نحك: الص 

ذىا) نيكىيـٍ  أىك كىاليكىيـٍ  كىاً  ـي (، ك)ك زى ٍفتيكفي  ًبأىييِّكي (، كلـ يرد في القرآف الكريـ إدغاـ الياء مع اٍلمى
 الياء غير ىذا المثاؿ.

اًليوٍ ىاء ) يمتنع إدغاـ المتماثميف في ا)( في قكلو تعالى: مى اًليوٍ  عىنِّي أىٍغنىى مى  مى
 (.سيٍمطىاًنيوٍ  عىنِّي ىىمىؾى 
 

ىك إدغاـ حرفيف أكليما ساكف كالثاني متحرؾ تقاربا مخرجا  إدغاـ المتقاربيف:
 كصفة، كلو صكرتاف:

أف يتقارب الحرفاف مخرجا كصفة بحيث يككف أحدىما قريبا مف اآلخر، كال  -
ـٍ  بىؿ قىاؿى في: ) يختمفاف إال في صفة كاحدة، كالالـ كالراء ب كي قيؿ(، )الس مىاكىاتً  رىب   ر   كى

مىى رىافى  بىؿٍ كيستثنى مف ذلؾ قكلو تعالى: )، (ًعٍممان  ًزٍدًني ر بِّ   (.قيميكًبًيـ عى
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أف يتقارب الحرفاف مخرجا بحيث يككف مخرج كؿ منيما قريبا مف اآلخر، أما  -
ًييفو  م اء ًمف نىٍخميقك ـ ـٍ أىلى صفاتيما فتككف مختمفة، كالقاؼ كالكاؼ، نحك: ) (، كلـ يرد م 

 غير ىذا المثاؿ في القرآف.
 

ىك إدغاـ حرفيف أكليما ساكف كالثاني متحرؾ اتفقا مخرجا  إدغاـ المتجانسيف:
 كاختمفا صفة، كلو ثالث مجمكعات مف الحركؼ: )ت د ط(، )ث ذ ظ(، )ب ـ(.

 
 )ت د ط(

مىي دت  األكؿ داؿ كالثاني تاء: ) ٍشدي  ت بىي فى  قىد(، )تىٍمًييدان  لىوي  كى  (.اٍلغىيِّ  ًمفى  الر 
 (.الٌموى  د عىكىا أىٍثقىمىت فىمىم ااألكؿ تاء كالثاني داؿ: )
 (.ط اًئفىةه  فىآىمىنىتاألكؿ تاء كالثاني طاء: )

ا أىحىطتي  فىقىاؿى يمتنع اإلدغاـ الكامؿ إذا كاف األكؿ طاء كالثاني تاء، نحك: )  ًبمى
ًمف(، )ًلتىٍقتيمىًني يىدىؾى  ًإلىي   بىسىطتى  لىًئف(، )ًبوً  تيًحطٍ  لىـٍ  ا قىٍبؿي  كى (، كىنا ييكسيؼى  ًفي فىر طتيـٍ  مى

يجب في المفظ منع القمقمة في الطاء كتظير صفة اإلطباؽ فقط كىذا ما يسمى 
 باإلدغاـ الناقص.

 
 )ث ذ ظ(

لىكٍ األكؿ ذاؿ كالثاني ظاء: ) (، كلـ يرد في القرآف ظ مىٍمتيـٍ  ًإذ(، )فيسىييٍـ أىن ظ مىميكاٍ  ًإذ أىن ييـٍ  كى
 الكريـ غيرىما.

 (، كلـ يرد في القرآف الكريـ غيره.ذ ًلؾى  يىٍميىث تىٍتريٍكوي  أىكٍ األكؿ ثاء كالثاني ذاؿ: )
 

 )ب ـ(
( كلـ يرد في القرآف الكريـ م عىنىا اٍركىب بينىي   يىاأف تككف الباء متقدمة عمى الميـ: )

 غيره.
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 اني الكممات )جزء تبارؾ(مع
 سورة الممؾ

 ليختبركـ ليبموكـ تعالى وتكاثر خيره تبارؾ
 تناقض تفاوت واحدة فوؽ األخرى طباقا
 مرتيف كرتيف شقوؽ فطور
 كميؿ حسير ذليال خاسئا

 شيبا رجوما نجوـ مصابيح
 صوتا قبيحا شييقا النار السعير
 تتقطع تميز تغمي تفور
 ئكة جينـمال  خزنتيا جماعة فوج
 بكفرىـ بذنبيـ نفيـ نعقؿ
 أخفوا أسروا بعدا سحقا

 سيمة ذلوال خفايا النفوس ذات الصدور
 اإلحياء النشور طرقيا مناكبيا
 ريحا حاصبا ترتج تمور

 أعواف جند باسطات صافات
 منع أمسؾ خديعة غرور
 ابتعاد نفور تمادوا لجوا
 مستويا سويا منكسا مكبا

 القموب فئدةاال خمقكـ أنشأكـ
 تبعثوف تحشروف خمقكـ ذرأكـ
 يحمي يجير قريبا زلفة
 ظاىر معيف ناضبا غورا

 
 سورة القمـ
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 مقطوع ممنوف يكتبوف يسطروف
 تاه ضؿ المختبر بالجنوف المفتوف
 كثير الحمؼ حالؼ يميموف يدىنوف
 مغتاب ىماز حقير مييف

 متجاوز معتد ساع بالنميمة مشاء بنميـ
 غميظ عتؿ إلثـكثير ا أثيـ
 خرافات أساطير دعي   زنيـ

 امتحناىـ بموناىـ نعممو بعالمة نسمو
 كالميؿ كالصريـ يقطعوا ثمارىا يصرمنيا

 يتساروف يتخافتوف بكروا اغدوا
 ىالكنا ويمنا أعدليـ أوسطيـ
 تقرأوف تدرسوف متجاوزيف طاغيف
 عيود أيماف تختاروف تخيروف

 ذليمة خاشعة كفيؿ زعيـ
 أميؿ أممي تغشاىـ يـترىق

 شديد متيف بطشي كيدي
 طرح نبذ ممموء غيضا مكظوـ
 اختاره اجتباه األرض الخالية العراء

   يصيبونؾ ليزلقونؾ
 

 سورة الحاقة
 قوـ صالح ثمود القيامة الحاقة
 الصيحة الشديدة الطاغية القيامة القارعة
 شديدة عاتية ريح صرصر
 متتابعة حسوما سمطيا سخرىا
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 متآكمة خاوية جذوع أعجاز
 قرى قـو لوط المؤتفكات بالية نخرة
 ارتفع طغى شديدة رابية

 تحفظيا تعييا سفينة نوح الجارية
 تكسرت دكت أذف حافظة أذف واعية

 انفصمت انشقت القيامة الواقعة
 جوانبيا أرجائيا ضعيفة واىية
 ثمارىا قطوفيا تعالوا ىاؤـ
 قدمتـ أسمفتـ قريبة دانية

 قيدوه غموه الموتة األولى القاضية
 طوليا ذرعيا أدخموه النار صموه

 يشجع يحث أدخموه فاسمكوه
 صديد أىؿ النار غسميف قريب حميـ

 مدعي العمـ بالغيب كاىف الكافروف الخاطئوف
 األقواؿ الكاذبة األقاويؿ اختمؽ القوؿ تقوؿ
 مانعيف حاجزيف عرؽ )الشرياف( الوتيف

 
 جسورة المعار 

 جبرئيؿ الروح مانع دافع
 الصوؼ كالعيف المعدف المذاب كالميؿ
 عشيرتو فصيمتو زوجتو صاحبتو

 الجمد الشوى النار لظى
 حريصا ىموعا جمع أوعى

 الفقير المحروـ نصيب مفروض حؽ معموـ
 خائفوف مشفقوف القيامة يوـ الديف
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 حافظوف راعوف المعتدوف العادوف
 فمسرعي ميطعيف نحوؾ قبمؾ
 مغموبيف مسبوقيف فرؽ عزيف
 القبور األجداث دعيـ فذرىـ
 أصناـ نصب مسرعيف سراعا

 تغشاىـ ترىقيـ يسرعوف يوفضوف
 

 سورة نوح
 تغطوا استغشوا ىروبا فرارا

 غزيرا مدرارا عمنا جيارا
 عظمة وقارا بساتيف جنات
 خمقكـ أنبتكـ تدرج في الخمؽ أطوارا
 ا واسعةطرق سبال فجاجا فراشا بساطا
 تتركوف تذرف عظيما كبارا
 ىالكا تبارا ساكف الدار ديارا

 
 سورة الجف

 الصواب الرشد جماعة نفر
 باطال شططا جاىمنا سفيينا
 طغياف رىقا يستجيروف يعوذوف

 ىداية رشدا المالئكة األقوياء حرسا شديدا
 نقصانا بخسا فرقا مختمفة طرائؽ قددا
 راكثي غدقا الجائروف القاسطوف

 شديدا صعدا يدخمو يسمكو
 معينا ناصرا ممجأ ممتحدا
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 يطمع يظير ميمة أمدا
   ضبط أحصى

 
 سورة المزمؿ

 اقرأ رتؿ المتمفمؼ بثيابو المزمؿ
 القرآف قوال ثقيال سنوحي سنمقي

 ثقال وطأة ساعات الميؿ ناشئة الميؿ
 انقطع تبتؿ أصوب أقـو

 األغنياء أولي النعمة اعتزاال ىجرا
 قيودا أنكاال أخرىـ يميـم

 تالؿ الرمؿ كثيبا مييال شوؾ غصة
 أقؿ أدنى شديدا وبيال

يضربوف في  تتحمموه تحصوه
 األرض

 يسافروف

أنفقوا في سبيؿ  أقرضوا
 اهلل

 إنفاؽ بتطوع قرضا حسنا

 
 سورة المدثر

 المعاصي الرجس المتدثر بثيابو المدثر
 شديد عسير نفخ في الصور نقر في الناقور

 ماال كثيرا ماال ممدودا دعني ذرني
 سيمت ميدت حضورا شيودا
 عذابا صعودا سأكمفو سأرىقو
 جينـ سقر نظر بكراىية عبس
 موعظة ذكرى يشؾ يرتاب
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 أضاء اسفر ذىب أدبر
 حمير الوحش حمر رافضيف معرضيف
 اسد قسورة شاردة مستنفرة

 
 سورة القيامة

 امموأن بنانو نعيدىا مف جديد نجمع عظامو
 ال ممجأ ال وزر شخص البصر برؽ البصر

 شاىدة بصيرة المصير المستقر
 الحياة الدنيا العاجمة توضيحو بيانو
 عابسة باسرة حسنة ناضرة
 الحمقوـ التراقي قاصمة لمظير فاقرة
 يتبختر يتمطى طبيب راؽ

 دـ متجمد عمقة ميمال سدى
 

 سورة اإلنساف
 وجةماء الزوج والز  أمشاجا وقت حيف

 مكفير عبوس منتشرا مستطيرا
 فحماىـ فوقاىـ شديدا قمطريرا
 األسرة األرائؾ بيجة نضرة

 قربت ثمارىا ذلمت قطوفيا بردا زميريرا
 آنية الزجاج قوارير يدار يطاؼ

 حرير رقيؽ سندس تنساب بسيولة سمسبيال
 صباحا ومساء بكرة وأصيال حرير غميظ استبرؽ
 عبرة تذكرة قوينا شددنا
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 سورة المرسالت
 العواصؼ العاصفات الرياح المرسالت
 مالئكة التفريؽ الفارقات مالئكة السحب الناشرات
 محيت طمست مالئكة الوحي الممقيات
 قمعت نسفت شققت فرجت
 أخرت أجمت عيف ليا وقت أقتت

 تيديد ويؿ يوـ القيامة يـو الفصؿ
نطفة المني  ماء مييف

 الحقيرة
 المرأة رحـ قرار مكيف

 وعاء كفاتا زمف محدود قدر معموـ
 عاليات شامخات جباؿ ثابتة رواسي

 دخاف النار ظؿ عذبا فراتا
 قطع النار شرر يقي يغني
   حيمة كيد

 
 


