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 " 1الوحدة "

 

 التَّفخيُم والتَّرقيقُ 

 : تعريفه -

o التفخيم : 

 التسمين.  :لغة -

 سمن يدخل على صوت الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه. اصطالًحا: -

o - الترقيق: 

 التنحيف. لغة: -

 نحول يدخل على صوت الحرف عند النطق به فال يمتلئ الفم بصداه.  واصطالًحا: -

 على ثالثة أقسام:: لهجائيةأقسام الحروف ا -

١-  ً ً  -٢،  الحروف المفخمة دائما  الحروف المرققة أحيانا والمفخمة أحيانا  -٣، الحروف المرققة دائما

 الحروف المفخمة دائما   -١

o خص ضغط قظ، مجموعة في ) هي أحرف االستعالء السبعة ( 

o خمس مراتب مرتبة حسب قوتها كما يلي: مراتب التفخيم 

 مثل: }قَاَل{. المفتوح الذي بعده ألف -١

 مثل: }َخلَقَُكْم{. المفتوح الذي ليس بعده ألف -٢

 مثل: }يَقُول{. المضموم -٣

 مثل: }فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن{ ، } اْقَرأْ {. الساكن -٤

 مثل: }قِيَل{. ورالمكس -٥

 الحروف المرققة دائما   -٢

 )أي باقي حروف الهجاء غير حروف االستعالء ما عدا: األلف والالم والراء(.هي أحرف صفة االستفال  
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 الحروف المرققة أحيانا والمفخمة أحيانا  -٣

 ا بالتفصيل.، وإليك أحكامه األلف والالم، والراءهو األحرف الثالثة الباقية من حروف االستفال:  

 األَِلفِ  

ا وترقيق ا :حكمها - ً كانت األلف  تتبع األلف ما قبلها تفخيم  ، أي إن كان الحرف الواقع قبل األلف مفخما
 مفخمة وإن كان ما قبلها مرققاً فهي مرققة.

 مثل:  }الكتاب{ ، }السائحون{.ترقيقها مثل: }قال{ ، }الطامة{ ، و تفخيمها :أمثلتها -

 فإنها تابعة لما بعدها تفخيماً وترقيقاً. عكس حكم الغنةم األلف هنا هو حك الحظ أن: -

 الالم 

الالم الواردة في القران الكريم اما ساكنة وإما متحركة ، فالالم الساكنة حكمها إما اإلظهار 

 أواإلدغام ، أما الالم المتحركة فالحكم فيها دائر بين التفخيم والترقيق كما يلي:

 ألنها من حروف االستفال. الترقيق األصل في الالم □

 ) سواء كانت مفتوحة مثل: }لكم{ ، أو مكسورة مثل: }ذلك{ ، أو مضمومة مثل: }قلوبهم{(.

 ثالث حاالت: وهي....  لفظ الجاللةبعض حاالت ال تفخم الالم المتحركة إال في  □

 ، مثل:}قال هللا{ ، }رسول هللا{. ا  إن كان ما قبلها مفتوح -١

 ، مثل: }عبد هللا{ ، }قالوا اللهم{.ما  ما قبلها مضموإن كان  -٢

 مثل: }هللا ال إله إال هو{. ، عند االبتداء بها -٣

 سواء كانت: مطلقا حكمها الترقيقأو ياء  مكسورحرف قبلها الالم في لفظ الجاللة التي  □

 الكسرة متصلة بها ، مثل: }هلل{. -

 الكسرة منفصلة عنها ، مثل:  }بسم هللا{. -

 كسرةً أصلية ، مثل: }باهلل{. -

 كسرةً عارضة ، مثل:  }قل اللهم ، أحدٌ هللا الصمد{. -

 هللا{.في }قبلها ياء :  -
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 واحدنوعوتحتها

مواضع4فيووردتالمنونةغيرمصركلمةعلىالوقف
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 : الراء  إما أن تكون متحركة أو ساكنةأوال : القاعدة العامة

 وقاعدتها العامة هي:: الراء المتحركة .1

ً المفتوحة والمضمومة □ مثل: ..  : مفخمة دائما

. 

ً المكسورة □  .. مثل: : مرققة دائما

 وهي ثالثة أقسام: الراء الساكنة:  .2

ً :   في أول الكلمة .أ  ..  مفخمة دائما

 ظر الى حركة الحرف قبلها :نن في وسط الكلمة: .ب

ً مضموم وأمفتوح الحرف قبلها  □  ..   : مفخمة دائما

ً مكسورالحرف قبلها  □  .. مثل:  : مرققة دائما

 ننظر الى حركة الحرف قبلها :وقف .. اً أصلياً أو عارضاً للسكون في آخر الكلمة: .ج

ً : مفخممضموم وأمفتوح الحرف قبلها  □ .. مثل:   ة دائما

 

ً الحرف قبلها مكسور □  ..  : مرققة دائما

 : ننظر الى حركة الحرف قبل الحرف الساكن: ساكنالحرف قبلها  □

   مضموم وأمفتوح الحرف قبل الساكن ً .. مثل:  .. : مفخمة دائما

 

   مكسورقبل الساكن الحرف ً  .. مثل:  : مرققة دائما

 المستثنيات:: ثانيا   

  والتفخيم أولىالوجهان .. : )وقفاً( مصر .1

 الوجهان .. الترقيق أولى:  فرق   – )وقفاً( القطر .2

 التفخيم فقط :فرقة – لبالمرصاد – مرصادا   – إرصادا   – قرطاس .3

 الترقيق فقط :)وقفاً( طير .. الخ( –)خير في آخر الكلمة وقبلها ياء لينة  .4

 .. وهي في : الوجهان .. الترقيق أولى :)وقفاً( في آخر الكلمة وبعدها ياء محذوفة .5

 6ونذر □

يسر □

 فأسر □

□  

 الترقيق )بسبب اإلمالة( : مجريها .6

 ..   الترقيق راء مكسورة في آخر الكلمة وموقوف عليها بالروم: .7
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 تنقسم الحروف  الهجائية إلى ثالثة أقسام من حيث التفخيم والترقيق.  □

 ت في " خص ضغط قظ" . الحروف التي تفخم دائما جمع □

 الحروف التي ترقق دائما هي باقي أحرف الهجاء عدا األلف والالم والراء. □

 حكم األلف أنها تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا وذلك عكس الغنة.  □

 األصل في الالم الترقيق إال في لفظ الجاللة إذا سبق بفتح أو ضم أو عند اإلبتداء به.  □

 إال أن لها أربعة أحوال في القران .  األصل في الراء التفخيم □

 الفتح والضم مرتبط بالتفخيم في الراء أما الكسر فاألصل انه مرتبط بالترقيق. □

 

 إختبر معلوماتك

 

 ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ : -أ

 …………...………. )    (أقوي الحروف تفخيما هو الطاء وأضعفها هو الخاء  .1

 ………. )     (.………………...كم الغنة أنها تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقاح .2

 …………...…….. )     (اذا كان ما قبل لفظ الجاللة مكسورا فحكم الالم التفخيم  .3

  (     ) ...…….....………" وقفا بالروم هو التفخيم فقطفرقحكم الراء في كلمة "  .4

 )    ( ………...……ا قبلها مكسور{ الترقيق ألنها ساكنة ومفرقة{ حكم الراء في .5

 أمام األمثلة التالية :  من حيث التفخيم والترقيقما تحته خط  حكم أكتب -ب

 ......................................................................................... :{صادارم} .1

 ........................................................................................ :{رعين القط} .2

 ...................................................................................... :{تضىرالذي ا} .3

ً رالذك} .4  ........................................................................................... : {وقفا

 ............................................................................................ :{عونرف} .5

 .................................................................................. :{روالليل إذا يس} .6

 ........................................................................................... :{هملقل ال} .7

 ............................................................................................. :{ائبونتال} .8

  

 تذكَّــر

 

 
  





 
 

 

 


