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 عند ابن يعيش خمارج احلروف وصفاجها
 

 قحطان جاسم محمدم. م.            حمد     فاضل عبد أ .م. م
 جامعة كركوك
 كمية التربية

 
 ادلقدمة

 :وبعد .والصالة والسالم عمى سيد المرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
ضزوعات صوات من العموم الناشئة لخدمة كتاب اهلل العزيزز. ومزن المو عمم األ ن  إف

وقزززد تناولززز   ،د نطزززل الحزززرفالمهمزززة فزززخ تزززاريل المةزززة العربيزززة التزززخ تحتزززاج الزززى فهزززم قواعززز
 (بن عمزخ بزن يعزيشوهو البقاء )ن بينهم العالم الجميل ابن يعيش فخ مصنفاتهم وم اءالقدام

ربعزين وسزتمائة أسزنة ثزالث و  ىة لمهجرة بحمب والمتوفوخمسين وخمسمائ المولود سنة ثالث
لزاا كززان مززدار بحثنززا هززو  ((شزرح  لكتززاب المفصززل لمزمخشززري))شززهر مؤلفاتزز  أومززن  ،لمهجزرة

رفزة مفهزوم الصزوت دراسة صوتية فخ كتاب  حاولنا فيها بيزان المزادة الصزوتية مزن خزالل مع
وقزد قسزمنا هيكزل البحزث عمزى ثالثززة صزوات بحسزب مخارجهزا وصزفاتها. عنزد  وتصزنيف  لأ

الثزززانخ  مبحزززثوال .لعربيزززةوعزززدد حزززروف ا ول يتضزززمن مفهزززوم الصزززوتاأل مبحزززثال ،مباحزززث
ثم ،صزوات بحسزب صزفاتهاالثالث تصزنيف األ مبحثمخارجها وال صوات بحسبتصنيف األ

   .وجزنا فيها النتائج التخ توصمنا اليهاأانهينا الموضوع بخاتمة 
   .صبنا في  فهداية اهلل تعالىأوما ا ،نفسناأعترا  من قصور فمن أفما 

 
 ولاأل حبث ادل

 عند ابن يعيش صىتال مفهىم
 االساسززية المززادة هززو الهززواء ان عمززى العممززاء نززص وقززد ،(0)الجززرس معنززا  الصززوت

 عامزززة بصزززورة صزززواتاأل عمزززى لمداللزززة الصزززوت مصزززطم  واسزززتخدموا ،الصزززوت نتزززاجا فزززخ
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 تاصزو   يصزوت الشزخءُ  صزات مصدر الصوت ن  إف): ) جنخ ابن قال ،المةوية وغير المةوية
 صزوت سزمعتُ  يقزال ،مخزتص غيزر عزام وهزو ،تصزو  مُ  فهزو تصزويتاً  تَ وصزو   ،صائت فهو

 الصززوت عززرف حيززث ،دقيقززة لةويززة مالحظززة فمزز  الجززاحظ مززاأ (7)((الحمززار وصززوت الرجززل
 (3)((التاليف يوجد وب  ،التقطيع ب  يقوم الاي والجوهر المفظ لةآ هو): ) بقول  االنسانخ

 
   والصوت الحرف بين الفرق

 الرمزززز وعمزززى الصزززوت عمزززى لمداللزززة الحزززرف  مصزززطم اءالقزززدام العممزززاء اسزززتعمل
 اسزتخدام المحزدثون يفضزل اإ .المحزدثين قبزل مزن اءالقدام عمى ماخااً  هاا عد  وي ،(1)الكتابخ
 عنزززد الحزززرف معنزززى عمزززى لمداللزززة (6)((المةزززوي الصزززوت)) و (5) (الكالمزززخ الصزززوت)) عبزززارة
 .القدماء

 يختمط ال حتى لةويٌ   ُ ن  أب الصوت ووصف)) شاهين الصبور عبد الدكتور قال
 ابن ن  أ والحقيقة (7)((...نساناإل غير الكائنات عن تصدر التخ المةوية غير صواتباأل

 هو نماإ:  الحرف): ) قال اإ الصوت بمعنى( (الحرف)) مصطم  استعمل قد يعيش
 هاا من يفهم اإ دقيقة لةوية مالحظة الك فخ ول  ،(8)((معموم مخرج فخ مقروعٌ  صوت
 نأب متازت الحروف نأل ،منهما كل نتكو   طريقة فخ يكمن الحرف بين رلَ الف نأ النص

 وأ عاقةإ محل لهل نأ بمعنى فيها اصواتها تنقطع النطل لةآ فخ معينة مخارج لها
 ويدفع فا  الناطل يفت )) نأ ما الكالمية غير صواتاأل اجزززنتا يمكن بينما عتراضا

 .(9)((لصوتيينا رينززالوت ابابة مع الخارج لىإ بالهواء
 

   العربية حروف عدد
 صززواتاأل يتتبززع والززاي ،وفززروع اصززول ىعمزز العربيززة حززروف اءالقززدام العممززاء قسززم

 نسزجا الزك وكان ،حاو  وحاا ،سيبوي  كالم منوال عمى نسج  نسج قد يجد  يعيش ابن عند
   .جيدٍ  كالم من اً جيد
 
   االصمية الحروف - أ
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 عنززد المعجززم حززروف صززلأ ن  أ عمززمإ)) : المعجززم حززروف عززدد فززخ يعززيش ابززن قززال
 وافزززززل وبزززززالك (01)((عزززززددها مزززززن المشزززززهور مزززززاهو عمزززززى حرفزززززاً  وعشزززززرون تسزززززعة الجماعزززززة
 بزوأ وكزان)) يعزيش ابزن قزال ،حرفزاً  وعشزرين ثمانية هاعد   الاي المبرد وخالف ،(00)الجمهور
 الهمززة ويقزول ،ولهزاأ مزن الهمززة ويزدع الباء ولهاأ اً حرف وعشرين ثمانية هايعد   المبرد العباس

 محفوظزة شزكالهاأ التزخ مزع عزدهاأ فزال اً لفزأ وتارة ياءً  وتارة اً واو  تارة تكتب نماا  و  لها صورة ال
 الخززط فززخ بالعالمززات عميهززا ويسززتدل المفززظ فززخ موجززودة لسززناأل عمززى جاريززة فهززخ معروفززة

 ن  أ مزن حاب صزأو  سزيبوي  اكر  ما والصواب): ) قائالً  عمي  رد   وقد ،(07)((لها رةصو  ال  ن  أل
 المعجزم حزروف ولأ فزخ التخ لفاأل وهخ الهمزة ولهاأ حرفاً  وعشرون تسعة المعجم حروف
 هزلأ مزاهب عمى أخرى ياءً  وأ" واوا تارة كتبت نماا  و  الحقيقة عمى صورتها هخ لفاأل وها 

 وقعزت ااإ نهزاأ تزرى الأ صزلاأل عمزى لفزاً أ ال  إ تكزن لم تحقيقها ريدأ ولو التخفيف فخ الحجاز
 اً لفززأ الً إ تكتززب ال والً أ وقعززت ااإ والززك تخفيفهززا فيزز  يمكززن ال ةً محققزز ال  إ فيزز  تكززون ال وقعززاً م

 لززم أو الً  وقعززت لمززا والززك ،ترجزز أ ،بززراهيمإ ،حمززدأ سززماءاأل وفززخ ،خززرجأو  اهززبأو  ،عمززمأ نحززو
 مززرأو  ،منزز  بقززرُ  بمززا أيبتززد ال كززالك بسززاكن أيبتززد ال فكمززا السززاكن مززن لقربهززا تخفيفهززا يمكززن

 تسزززميت  حززروف ولأ ففززخ سزززميت  حززرف كززل ان لزززفاأل صززورة الهمزززة صزززورة ن  أ يززدل خززرآ
 ولأ ففززخ( تززاء) قمززت ااا  و ( اءيزز) حروفزز  ولأ ففززخ( اءيزز) قمززت ااإ كن ززأ تززرى اال بعينزز  لفظزز 
 الحزروف ولأفز لفأ قمت ااإ فكالك ،المعجم حروف وسائر ودال جيم وكالك ،(تاء) حروف 
 نحزو فزخ التزخ ينزةم  ال لزفاأل مزاأف ،لزفاأل صزورة صزورتها نأ الزك فدل همزة بها نطقت التخ
 ال نزز أل خواتهززاأ منهززاج عمززى تسززميتها يمكززن فمززم سززاكنة ال  إ تكززون ال ةمززد   نهززاإف وبززاع قززال

  لبت ززأ بهزا فنطقززوا وغيرهمزا والززدال بزالجيم النطززل امكزن كمززا االسزم ولأ فززخ بهزا النطززل يمكزن
 الحززروف بسززائر صزز    كمززا بهززا النطززل ليصزز  ملالبززا فززدعموها منفززردة بهززا النطززل يمكززن ولززم

 (03)((غيرها
 يتضزز  وال حرفززاً  وعشزرين ثمانيززة عززدها فزخ لممبززرد فهمهززم فزخ وهمززوا نهززمأ والحقيقزة

 قزال الحزروف عزد   ن  أ فبعزد االصزمية العربيزة حزروف مزن الهمززة يعزد ال  ن  أ قاطع بشكل من 
 فهززو (01)((الهمززة مخززرج حمزلال قصزىأ فمززن مخزارج ةثالثزز لمحمزل فمنهزا)) :مباشززرة الزك بعزد
 سززبابأل كتززابخ رمززز لهززا يكززن لززم العربيززة صززواتأ بززين مززن والهمزززة الكتززابخ الرمززز هنززا ديززير 
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 مخززارج مززىع كالمزز  الززك تقريززر فززخ فيكفززخ العربيززة صززواتأ حززدأ نهززاأ مززاأ ،تاريخيززة لةويززة
 (05)الحمل حروف

 
 ب ـ الحروف الفرعية 

م سزيبوي  وقزد قس ز، اءة التخ اكرها القزدامحروف العربي قسامأوهخ القسم الثانخ من 
مزا الحززروف المستحسزنة فهزخ التززخ أ، روف غيززر مستحسزنةمستحسزنة وحز حززروف عمزىهزا  

ها سززيبوي  سززتة حززروف وعززد  ، شززعارن واألآاالسززتخدام وتستحسززن فززخ قززراءة القززر كثززرت فززخ 
ن النززو )وتكززون بززالك خمسززة وثالثززين مززع التسززعة والعشززرين الصززحيحة وهززا  الحززروف هززخ 

، والشزززين التزززخ كزززالجيم، لزززف التزززخ تمزززال امالزززة شزززديدةواأل، والهمززززة التزززخ بزززين بزززين، يفزززةالخف
هل الحجاز فزخ قزولهم الصزالة والزكزاة ألف التفخيم يعنى بمةة أو ، كالزايوالصاد التخ تكون 

 (06)(والحياة
وقزد اكزر عممززاء العربيزة الالحقززون لسزيبوي  هزاا النززوع مزن الحززروف ومزنهم مززن زاد 

مزا ابزن يعزيش فمزم يخزرج عزن هزاا االسزاس فزخ تقسزيم الحزروف وقزد اكزر اغمزب أ، (07)عميها
نمزززا كانزززت هزززا  ا  و )فقزززال :)، فرعيزززة هزززا  الحزززروف مزززع توضزززي  نطقهزززا وبيزززان كونهزززا حروفزززاً 

ت زلزن عزن معتمزدهن فتةيزر أروف التزخ اكرناهزا ال غيزرهن ولكزن نهن الحأل الحروف فروعاً 
 ك(و )عن ز (كالمراد بها الساكنة فخ نحزو )من زون الخفيفة النف، جروسهن والمراد بها ما اكرنا

مخرجهززا مززن الخيشززوم مززع خمسززة عشززر فنمززا يكززون ا  و ، فهززا  النززون مخرجهززا مززن الخيشززوم
مززن حززروف الفززم وهززخ )القززاف والكززاف والجززيم والشززين والصززاد والضززاد والسززين والزززاي  حرفززاً 

هزخ متزى سزكنت وكزان بعزدها حزرف مزن ف، (والطاء والظاء والدال والتاء والاال والثاء والفزاء
خراجهزا ولزو نطزل بهزا النزاطل إالخيشوم ال عالج عمى الفزم فزخ  ها  الحروف فمخرجها من

كانزززت سزززاكنة وبعزززدها حزززرف مزززن  ن  ا  ختاللهزززا و امسزززك انفززز  لبزززان أحزززد هزززا  الحزززروف و أمزززع 
لزك كانزت بينزة غيزر خفيزة وااء والالم و حروف الحمل الستة مخرجها من الفم من موضع الر  

لززى داخززل الفززم ال مززن إيحززدث  نززف الززاينمززا تخززرج مززن حززرف األإن النززون الخفيززة أمززن قبززل 
 نهزن يخالطنهزا وتبينزت عنزد حزروف الحمزل لبعزدهنفمالك خفيت مع حروف الفزم أل، نخرالم

اا لززم يكززن حززرف البتززة كانززت مززن الفززم وبطمززت الةنززة إعززن الحززرف الززاي يخززرج منزز  الةنززة فزز
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لتززخ مززا همزززة بززين بززين فهززخ الهمزززة اأف،  وهمززا ممززا يوقززف عميززونح (ن  ( و)َعززن  كقولززك :)َمزز
اليزاء و كانزت مكسزورة كانزت بزين الهمززة اا إفز، الحرف الاي منز  حركتهزا تجعل بين الهمزة و

مززا ألف...و اا كانززت مفتوحززة بززين الهمزززة واألا  و ، ضززمومة فهززخ بززين الهمزززة والزواواا كانزت ما  و 
،   المةزةبوا الصزالة والزكزاة والحيزاة بزالواو عمزى هزاينحى بها نحو الواو فكت أن  لف التفخيم فأ
وهزخ  فيز ونقصزان الجهزر  ن الترخيم تميزين الصزوتلف الترخيم ألألف االمالة فتسمى أما أو 

مزا أو ، ف التفخزيم تنحزو بهزا نحزو الزواولزأتنحزو بهزا نحزو اليزاء و  نكلف التفخيم ألأبالضد من 
الدال حزرف مجهزور شزديد والجزيم مجهزور  ن  أل، اجدل، تخ كالجيم فقولك:فخ اشدلالشين ال

 ن  والرخززاوة فقربوهززا مززن لفززظ الجززيم ألشززديد والشززين مهمززوس رخززو فهززخ ضززد الززدال بززالهمس 
وكززالك الصززاد التززخ كززالزاي فزززززخ ، الجزيم قريبززة مززن مخرجهززا موافقززة الززدال فززخ الشززدة والجهززر

   (08)..((.نحو قولهم فخ مصدر مزدر وفخ يصدل يزدل
 فززخ تستحسززن ال األحززرف هززا  ن  أ سززيبوي  اكززر فقززد لمستحسززنةا غيززر الحززروف مززاأ

 كالكززاف التززخ والجززيم ،والكززاف الجززيم بززين التززخ الكززاف)) وهززخ الشززعر فززخ وال القززرآن قززراءة
 والظززاء كالتززاء التززخ والظززاء ،كالسززين التززخ والصززاد الضززعيفة والضززاد كالشززين التززخ والجززيم
لز  قو  فزخ دريزد ابزن عزن نقزالً الزك  يعزيش ابن وض  وقد (09)((كالفاء التخ والباء كالثاء التخ
 وفزخ كمزل جمزل فزخ يقزول الزيمن فزخ لةة هخ))قائاًل :  والكاف الجيم بين التخ الكافعمى 
 قزال كالكزاف التخ الجيم ماأو  ،(71) بالمثةة شبيهة فاشية بةداد هلأ عوام فخ وهخ ركل رجل
شزززخء جميعزززا همزززا)) فيززز   ثزززم الكزززاف ىاالخزززر  لصزززأو  الجزززيم همااحزززدأ صزززلأ أن إال واحزززد ًً

 .(70)(( بينهما الاي الحرف هاا لىإ اميقمبونه
 الجزززيم فزززخ تكثزززر فهزززخ كالشزززين التزززخ الجزززيم مزززاأو ):) قزززائالً  الحزززروف بزززاقخ ووضززز  
 شزززدرواأل اشزززتمعوا جزززدرواأل اجتمعزززوا:فزززخ قزززولهم نحزززو تزززاء وأ دال بعزززدها كزززان ااإ السزززاكنة
 الطززاء مززاأو ...وافشززى ابززين الشززين ن  أ ال  إ ،واحززد مخززرج مززن نهمززاأل الشززين مززن الجززيم فتقززرب
 الطزاء ن  أل تالزب طالزب فزخ قزولهم نحزو كثيزراً  العزرال هزلأ عجزم منتسمع  نهاإف كالتاء التخ

 فززخ لززيس مززا تكمفززوا طززاء فيزز  العربيززة مززن بشززخء النطززل الززى احتززاجوا ااإفزز لةززتهم مززن ليسززت
 خرجوهززاأ اب مزر ف عمزيهم اعتاصززت قزوم لةزة مززن الضزعيفة والضزاد ،بهززا لفظهزم فضزعف لةزتهم

 مززن جهززااخر إ رامززوا وربمززا الثنايززا طززرافأو  المسززان طززرف مززن يخرجونهززا نهززمأ والززك( طززاءً )
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 صزب  فزخ قزولهم كالسزين الصزاد ومثزال ،والظزاء الضزاد بزين فخرجزت لهزم ت  أيت فمم مخرجها
 السززين مززن السززمع فززخ اصززةى الصززاد نأل السززين مززن الصززاد بززدالإ حسززن فززخ ولززيس سززب 

 بززور فززخ قززولهم كالفززاء البززاء ومثززال ،ثمززم ظمززم: قززولهم كالثززاء الظززاء مثززالو ، الفززم فززخ صززفرأو 
 .  (73)((الفرس لةة فخ كثيرة وهخ فور
 

 يالثان دلحبث ا
 عند ابن يعيش احلروف خمارج

 وقزززد (73)((عنزززد  الصزززوت ينتهزززخ الزززاي المقطزززع)) نززز أب المخزززرج يعزززيش ابزززن عزززرف
 ومزنهم مخرجزاً  عشر سبعة هخ الق من فمنهم الحروف ها  مخارج عدد فخ العمماء اختمف

   .مخرجاً  عشر ربعةأ هخ قال من ومنهم مخرجاً  عشر ستة هخ قال من
 وبزالك (71)((مخرجزاً  عشزر ستة الحروف مخارج وجممة): ) قال فقد يعيش ابن ماأ

 .(75)العربية عمماء اكثر عمي  جرى وما الحروف لمخارج سيبوي  تقسيم عمى سار
 عزززددها فزززخ اختمفزززوا فقزززد)) الحزززروف مخزززارج عزززدد فزززخ قزززال فقزززد الجززززري ابزززن مزززاأ
 بززخأ بزن ومكززخ حمزدأ بززن كالخميزل المحققزين مززن تقزدمنا مززن وعنزد عنززدنا المختزار فالصزحي 

   (76)((مخرجاً  عشر سبعة شري  الحسن باأو  الهالخ القاسم بخأو  طالب
 ،نظززر فيهززا عشززر سززبعة الحززروف مخززارج فززخ قززال الخميززل ن  إ الجزززري ابززن وقززول

 الحززززروف مخززززارج ن  أ كالمزززز  مززززن نسززززتنتج  الززززاي نمززززاا  و  الشززززىء بهززززاا حيصززززر   ملزززز فالخميززززل
 نزز أو  ثمانيزة جعمهزا قزد عنزدالخميل الحزروف مخزارج ن  أ المحزدثين مزن قسزم ويزاكر ،(77)تسزعة

 .(78)معين مخرج لىإ والهمزة لفواأل والواو الياء ينسب لم
 وهزززخ المخززارج متقسززي فزززخ يعززيش ابززن مزززع اختمفززوا فقززد المحزززدثين لززىإ بالنسززبة مززاأ

 ،(30)عشزر حزدأ و ،(31)عشزرةو  ،(79)تسزعة فهزخ ،القزدماء عنزد كمزا العزدد مستقرة غير همعند
  .(37)ًً مخرجا عشر اثنا و

 اشززراك ن  ا  و  ،يززا إ كززان ال  ا  و  االخززر لمخززرج مخالفززاً  مخرجززاً  حززرف لكززل ن  أ والحقيقززة
 سزواء العممزاء بزين الخزالف وهزاا ،التقريزب سزبيل عمزى جزاء واحد مخرج فخ حرف من كثرأ
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 لززززىإ يعززززود والمحززززدثين اءالقززززدام بززززين وأ انفسززززهم المحززززدثين وأ انفسززززهم اءالقززززدام بززززين كززززانأ
 .نفس  لمعالم الشخصية والخبرة الااتية المالحظة

 
 المخارج بحسب صواتاأل تصنيف

 سززتة الحززروف مخززارج وجممززة)) قززائالً  مخرجززاً  عشززر سززتة صززواتلأ ن  أ يعززيش ابززن اكززر
   -: فيها القول لفص   ثم (31) سيبوي  تصنيف بالك وافلف (33)((مخرجاً  عشر

 : الحمق: والا أ
 الهمززة مخزرج الصزدر مزابين لزىإ سزفم أ من قصاهاأف)) مخارج ثالثة عمى ملتويش

 لزفاأل صزوت فزخ الخزالف اكزر ثم(35) لفاأل وبعدها الهاء ثم لتباعدها خراجهاإ ثقل ولالك
 :ترتيبهزا ن  أ شزري  بزن الحسزن بزخأ عنزد مزاأ (36) الحمل قصىأ من سيبوي  عند استقر حيث
 ابززنُ  عميزز  رد وقززد (37) بعززد  وال قبمزز  ال لززفاأل مخززرج هززو الهززاء ومخززرج ،الهززاء ثززم الهمزززة
 الحززروف قززربأ لززىإ انقمبززت لززفاأل كنززاحر   متززى ننززاأ فسززاد  عمززى يززدل   والززاي)) قززائالً  يعززيش

 ينبةزخ فكزان الهمززة مزن ليهزاإ قزربأ لكانزت مخرجهزا مزن الهزاء كانزت ولزو الهمززة وهزخ يهاإل
 الخميزززل وصزززف كمزززا (38)((الحمزززل وسزززط مزززن والحزززاء العزززين ثزززم هزززاء تصزززير أ ن   حركتهزززا ااإ

 جززوف والهمزززة واليززاء والززواو لززفاأل ن  ))أ قولزز  يعززيش ابززن واكززر (39)((هززوائخ))  ن ززأب لززفاأل
 هزخ نمزاإ انالمسز وال المهزاة وال الحمزل مزدارج مزن مدرجزة فخ تقع وال الجوف من تخرج نهاأل

 .(11) ((هواء
 مززا لززوال لففززاأل الصززوتيين الززوترين بززأثر حساسزز إ عززن نززاتجٌ  الخميززل رأي ن  أ ويبززدو

 جعززل الززاي هززو االهتزززاز هززاا وموضززع صززوتاً  ال هززواءً  تكززون الززوترين هتزززازإ مززن يصززاحبها
 الفزم وأ الحمزل فزخ اً مقطعز لز  يجزد لزم الحمزل قصزىأ مزن الخزارج الصوت ن  أل لفلأ مخرجاً 

   .الشفتين وأ
 وبززالك (10)((الحمززل وسززط مززن والحززاء العززين ثززم)) قززال والحززاء العززين ترتيززب وعززن

 مجهزور صزوت العزين ن  إ حيزث صزفاتهما اكزر فزخ وخالفز  مخرجهما تعين فخ سيبوي  وافل
 صززززواتاأل مززززن القززززدماء مززززن وغيززززر  سززززيبوي  هاعززززد   حززززين فززززخ (17) مهمززززوس والحززززاء عنززززد 

 لشززبهها فيهززا الترديززد لززىإ تصززل والشززديدة الرخززوة فبززين ينالعزز مززاأ)) قززال حيززث(13) المتوسززطة
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 لكانززت الحززاء فززخ بحززة مززوالف): قززال اإ أحمززد بززن الخميززل الززك فززخ سززبق  وقززد (11)(.(بالحززاء
   (15).(العينك مشبهة

 ابزن واكزر ،والخاء الةين صوتخ ويضم الحمل دنىأ فهو لمحمل الثالث المخرج ماأ
 عممزززاء مزززن المتقزززدمين ماعميززز  وهزززاا (16)((الةزززين مزززن الفزززم لزززىإ قزززربأ الخزززاء)) ن  أ يعزززيش
   (17)العربية

 :قززال مززن فمزنهم مخرجهمززا تحديزد فززخ بيززنهم فيمزا راءاآل اختمفززت فقزد المحززدثون مزاأ
 ن  إ:  قززززال مززززن ومززززنهم ،(18) المهويززززة جميعززززاً  وسززززماها المهززززاة مززززن القززززاف مززززع مخرجهمزززا ن  إ

 .(19) قصخ - حنكخ منهما واحد فكل عمىاأل الحنك قصىأ من مخرجهما
 الموضززع فززخ لززيس الخززالف نً إ:  قززائالً  النعيمززخ حسززام الززدكتور الموضززوع ويعززالج

 عبزر فمزن الفزم الزى الحمزل دنزىأ وأ الحنزك اقصزى فزخ تقزع المهزاة اإ لفظزخ خزالف هو نماا  و 
 رادهزززاأ فزززتقد الحنززززك قصززىأب عزززززبر ومززن ،رادهزززاأ فقززززد الحمزززل دنىأبزز عبزززر ومزززن فهزززخ المهززاة

 .(51)يضاً أ
 
 المهاة -انياث

 الكززاف ن  أو  واحززد حيززز فززخ نهمززاأ يعززيش ابززن اكززر وقززد والكززاف القززاف مخززرج وهززو
 ،(50)المهزاة مزن مبزدأهما ن  أل لهويتزان نهمزاأب امووصزفه الفزم مقزدم لزىإ دنزىأو  القاف من رفعأ

 سزيبوي  يعزيش ابزن وتزابع .(57) لهوية نهماأب حمدأ بن الخميل وصف عمى ينطبل نفس  وهو
 (53)منهما كل رجمخ تحديد فخ

، اتجزززاهين فزززخ القزززاف حزززرف وصزززف فزززخ اءالقزززدام مزززع اختمفزززوا فقزززد المحزززدثون مزززاأ
 ينبةزخ  ن زأ ،(51) المحزدثين بعزض يزرى حيزث، بصزفت  يتعمزل والثانخ ،بمخرج  خاص ولاأل
 مززن وغيززر  يعززيش ابززن بزز  جززاء لمززا خالفززاً  يأ بعززدها ال والخززاء الةززين قبززل القززاف نززورد ن  أ

 -: احتمالين حدأ لىإ االختالف سبب جعر أو  العربية عمماء
 .القاف لنطل الدقيل الموضع تقدير فخ العربية عمماء خطا:  االول
 .الحالية القاف غير لقاف وصفهم: اآلخر
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 ورد أ الززززاي الززززدقيل الوصززززف ن  أ همهززززاأ عديززززدة السززززباب حتمززززاالناإل هززززاان د  رَ وُيزززز
 لزو انزك 111)) : قززال حيزث حاليزةال القزاف عمزى نطباقز إل تةيرهزا عزدم يؤكزد لمقاف سيبوي 
 (55)(( بالقاف مخال الك تر لم ،قل قل:  قمت ثم فبالةت حنكيك بين جافيت

 قزراءة فزخ القزاف نطزل عمى يتفقون نجدهم اختالفهم مع العرب نأ الك عن فضالً 
   .العربية عمماء ورد أ الاي بالوصف وهو ،واحدة بصورة القرآن

 بززين الخززالف هززاا وجززدأ الززاي هززو القززاف مززن نوالةززي الخززاء مخززرج قززرب ن  أ ويبززدو
 الخزاء): ) قزال حيزث منهزا كزل مخزرج قرب لىإ سيبوي  شارأ وقد المحدثين وبعض اءالقدام
 مززن وقربهمززا ،الفزم حززروف مزن القززاف بمنزلزة الحمززل حززروف مزن وهمززا القزاف بمنزلززة والةزين

 .  (56)(الحمل من القاف كقرب الفم
 

   الحمق وسط -ثالثا
 وهزو واحزد حيزز فزخ نهزاأ يعزيش ابزن واكزر ،((واليزاء والشزين الجزيم)) مخزرج ويمثل

 .(57)شجرية نهاأب ووصفها ،الحنك وسط وبين بينة المسان وسط
 الجزيم)) الثالثزة صزواتاأل مخرج وصف فخ نفس  سيبوي  اتجا  فخ سار قد وبالك

 (58)(.(والياء والشين
 
 

 : المسان حافة-رابعا
 ضزراساأل مزن يميهزا ومزا المسزان حافزة ولأ مزن ربتقز نهزاأو )) الضزاد مخرج ويمثل

 بهزاا وهزو (59)((يسزراأل الجانزب مزن شزئت ن  ا  و  يمزناأل الجانب من هاتتكمف شئت ن  إ كن  أ ال  إ
  (61) العمماء من سبق  عمن يختمف ال الوصف

 نطزززل يمثزززل ال الوصزززف وهزززاا ،والمحزززدثين القزززدماء عنزززد الضزززاد نطزززل اختمزززف وقزززد
 النظزر معنزاأ ااا  و  (60) انفجزاري مطبزل سزنخ نز أ المحزدثين عزضب وصزف  حيزث اليزوم الضاد

 (67) مرينأ فخ يختمف  ن  أ عرفنا لمضاد القدماء وصف فخ
 .جانب  وأ المسان حافة بل ،ةوالمث سناناأل مخرج  ليس القديم  الضاد ن  أ - ولاأل
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 (.(رخواً )) احتكاكياً  صوتاً  كان بل( (شديداً )) نفجارياً إ يمكن لم  ن  أ - الثانخ
 

   المسان طرف -خامساا 
 والنززون الززالم)) وهززخ صززواتاأل مززن عززدد كبززرأ المسززان مززن الجزززء هززاا عززن وينززتج

( (والثززاء والززاال الظززاء)) و ((والزززاي والسززين الصززاد))و( (والتززاء والززدال الطززاء)) و ((والززراء
 المشززاركة صززواتاأل تضززم مجموعززة كززلف مجموعززات مززىع صززواتاأل هززا  نقسززم ن  أ ويمكززن

 -: واحد رجمخ فخ
 
   والراء والنون الالم -أ

 عميهزا طمزلأو  بز  خاصزاً  مخرجزاً  الثالثزة صزواتاأل مزن صزوت لكل يعيش ابن فردأ
 المسززان حافززة مززن يخززرج  ن ززإ الززالم فززخ فقززال. (63)الطززرف هززو والززالل اولقيززة وأ القيززة تسززمية

 فويزل ممزا عمزىاأل الحنزك مزن يميهزا مزا وبزين بينهزا مزن المسزان طرف منتهى لىإ خرهاآ من
 فويززل مزا وبزين بينزز  المسزان خمزف مزن)) فهززخ النزون مزاأ. والثنيززة والرباعيزة والنزاب الضزاحك

(( الزالم لزىإ النحرافز  قميالً  المسان ظهر فخ دخلأ ن أ غير مخرج  منو  مخرج النون الثنايا
 مخرجزاً  الثالثزة صزواتاأل مزن صزوت لكزل افزرد الزاي تابعز  ومزن سزيبوي  وافزل قزد بهاا وهو

 ةلثويزز نهززاأب ووصززفوها واحززد مخززرج فززخ ةمدرجزز هاعززد   فززخ المحززدثين مززع ويختمززف بزز  خاصززاً 
 (61) المثة من صواتهاأ خروج لىإ نسبة

 ء :والتا والدال طاءلا -ب
 المسزان طزرف مزابين وهو واحد حيز من والتاء والدال والطاء... )) يعيش ابن قال

 فيززز  يظهزززر وسزززط  وهزززو عمزززىاأل الةزززار نطزززع مزززن مبزززداها ن  أل ةنطعيززز وهزززخ الثنايزززا واصزززول
 المخزرج لهزاا تحديد  فخ سيبوي  تابعوا حيث العربية عمماء عند كالك وهخ. (65)((كالتحاير

 .(66)((والتاء والدال الطاء مخرج الثنايا واصول المسان طرف بين ومما):) قال عندما
 فززخ ركيشززت حيززث (67)((ةالمثويزز سززناني األ)) تسززمية عميهززا طمقززواأ فقززد المحززدثون مززاأ
  ن زأ سزاسأ عمى الضاد هو خرآ صوت ضافةإ مع المسان طرف مع ةوالمث االسنان تكوينها
 .نفس  المخرج من ينطل
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 والزاي والسين الصاد-ج

 بزين مزا)) ومخرجهزا المسزان طزرف مزن تنزتج التزخ المخارج من الثالث لمخرجا هوو 
 المخزرج هزاا وصزف فزخ سزيبوي  منهج عمى يعيش ابن سار وقد (68)((المسان وطرف الثنايا
 وقزد (69) صزواتاأل هزا  تكزوين فزخ المسزان طزرف مزع تشترك التخ الثنايا نوع يحدد لم حيث

 نهزاأو  المسزان طرف مستدل وهو المسان سمةأ من مبداها ن  أل سمي أ نهاأب يعيش ابن وصفها
 صززفيراً  نطقهززا عنززد فتحززدث مخرجهززا عنززد يضززيل االصززوات هززا  مجززرى الن (71) صززفيري 

 .ياً عال
 . (77) ةلثوي ةسنانيأ وأ، (70)(ةلثوي) نهاأب وصفوها فقد المحدثون ماأ

 
   والثاء والذال الظاء- د

 المسزززان طزززرف بزززين مزززا ومخرجهزززا المسزززان طزززرف مخزززارج مزززن الرابزززع المخزززرج وهزززو
  (73) بعض من رفعأ وبعضها الثزنايا صزولأو 

 مزززع واختمزززف ،(71)(ةالمثويززز) بزززز تمقيبهزززا فزززخ حمزززدأ بزززن الخميزززل يعزززيش ابزززن تزززابع وقزززد
 .(76)سناناأل بين ما وأ (75) سنانيةأ نهاأب وصفوها حيث المحدثين

 
 : الشفتان -سادساا 

 مزززىع الصزززوت منهزززا يخزززرج التزززخ النقطزززة لزززىإ بالنسزززبة صزززواتهاأ نقسزززم ن  أ ويمكزززن
 -: قسمين

 مخزززرج وهزززو العميزززا الثنايزززا طزززرافأو  السزززفمخ الشزززفة بزززاطن مزززن يخزززرج قسزززم:  ولاأل
 الصززوت هززاا خززروج طريقززة عمززى القززدماء مززع المحززدثون صززواتاأل عممززاء واتفززل (77)الفززاء

 .(78) الشفوي سنانخاأل بالصوت ووصفو 
 ابزن وضز  وقزد( (والبزاء المزيم)) مخزرج وهزو الشزفتين مزابين يخرج الثانخ القسم ماأ

 تسزمعها فمزالك الةنزة مزن فيها بما ميالخياش لىإ ترجع الميم ن  أ ال  إ):) قائالً  مخرجهما يعيش
 (79)((ميالخياش من والةنة غنة مشربة المتحركة النون ن  أل كالنون
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 ضزافأو ، (81)ينشزفويت صزواتاأل هزا  جعزل فزخ يعزيش ابن المحدثين بعض ووافل
 .(80)الواو مخرج خراآل بعضهم

 
   الجوفية -سابعاا 

 مزززن الزززواو ن  أ ال  إ ةٌ غنززز فيهزززا يضزززاً أ والزززواو)) : يعزززيش ابزززن قزززال الزززواو مخزززرج وهزززو
 .(87)((لفاأل بمخرج تتصل حتى المين من فيها لما الفم من تهوى نهاأل الجوف

 ةالمدي زز غيززر الززواو مززاأ ،التجويززد عممززاء عنززد ةالمدي زز الززواو هززخ الززواو هززا  ن  أ ويبززدو
 .(83)الشفتين من فمخرجها

 وخزززرج ،(81) الشزززفوية ضززمن الزززواو جعززل فزززخ المحززدثين المةزززويين بعززض وافزززل وقززد
 نأ إلززى تنبهززوا اإ اً قصززي اً حنكيزز ززز اً شززفوي اً صززوت الززواوَ  فجعززل يمالتقسزز هززاا عززن خززراآل بعضززهم

 .(85)الشفتين انضمام لىإ ضافةإ الواو نطل عند الحنك قصىأ نحو يقترب المسان قصىأ
 

 الث حبث ادل
 
 ال ـ

 الصفات حبسب صىاتاأل جصنيف
 والدة تحديزدفزخ  هميزةأ ممخرجل كان ااإف ،الصوت تحديد فخ كبير شأن لها الصفة

 يقززززول وكمززززا الصززززوت الززززك وتشززززخيص مالمزززز  تحديززززد اهميززززة لهززززا لصززززفةا ن  إفزززز ،وتالصزززز
 عالقززة دون وحززد  المخززرج تحديززد وتميززز  الحززرف لمعرفززة يكفززخ ال)) برجستراسززر المستشززرل

 (86)((الحرف صفة هخ ثانية
 -:مجموعتين عمى نقسمها ن  أ ويمكن صواتاأل صفات اكر قد يعيش ابن ونجد

   -: (87) تخكاآل عند  تمثمت متضادة وأ متقابمة صفات:  ولىاأل
 1المهموسة وتقابمها ةالمجهور  -0
 1الرخوة وتقابمها الشديدة -7
 1المنفتحة وتقابمها المطبقة -3
 1المنخفضة وتقابمها المستعمية-1
 .المصمتة وتقابمها الاالقة -5
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 نززدع تتمثززل وهززخ، لهززا ضززدادأ ال أي مسززتقمة صززفات تمثززل وهززخ-: مفززردة صززفات:  الثانيززة
 -: تخكاآل يعيش ابن
 المينة حروفال -3                 الصفير حروف -7             القمقمة حروف -0
 الهاوي الحرف -6                 المكرر الحرف -5          المنحرف الحرف -1
 المهتوت الحرف -7
 
 المتضادة وأ المتقابمة الصفات -: والا أ
 والهمس الجهر ز0

 حتزى، مع  يجري ن  أ النفس ومنع ،موضع  فخ االعتمادُ  شبعأً  رفح)) هو الجهر
 سزار مزا وهزو حرفزاً  عشر تسعة سيبوي  هاوعد   (88)((الصوت ويجري عمي  االعتماد ينقضخ
، واليززاء، والجززيم، والقززاف ،والةززين ،والعززين ،لززفواأل الهمزززة وهززخ العربيززة عممززاء غمززبأ عميزز 

، والمزززيم، والبزززاء ،والزززاال، والظزززاء، والززززاي ،والزززدال ،والطزززاء ،والزززراء ،والنزززون والزززالم، والضزززاد
 .(89)((والواو

 ولززم سززيبوي  رأي لززىإ والهمززس الجهززر ظززاهرتخ فززخ اسززتند قززد يعززيش ابززن ن  أ ويبززدو
:  بزززالقول صزززواتهاأ دوعزززد   المهموسزززة فعزززر   نأ بعزززد اكتفزززى نمزززاا  و  كتابززز  فزززخ الجهزززر فيعزززر  
 .(91)((مجهورة تسمى خراألُ  الحروف وباقخ))

 حتزى موضزع  فزخ االعتمزاد ضزعفأ فحزرف)) بقولز  سزيبوي  فهزافعر   المهموسزة ماأ
 والشززين والكززاف والخززاء والحززاء الهززاء)) وهززخ صززواتأ عشززرة هاوعززد  (90)((معزز  الززنفس جززرى

   (97)((والفاء والثاء والصاد والتاء والسين
 ساسززي األ لفزاظباأل المسزاس دون لكزن ،سزيبوي  نزص تةييزر مزع يعزيش ابزن دهزادور 

 الحززرف ترديززد مززع الززنفس وجززرى فيهززا االعتمززاد فضززعف الخفززخ الصززوت الهمززس)) قولزز  فززخ
 . (91)( خصف  ستشحثك) ظزززلف يجمعها  ن  أ واكر ،(93) ((لضعف 

 ال  إ والمحززدثين اءالقززدام بززين ((والهمززس الجهززر)) مصززطم  تشززاب  مززن الززرغم وعمززى
 التززخ هززخ المحززدثين لززدى ورةالمجهزز صززواتاأل نأ اإ منهززا واحززد كززل معنززى فززخ اختمفززوا نهززمأ
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 تمززززك تصززززاحبها ال مززززا فهززززخ ةالمهموسزززز مززززاأ الصززززوتيين الززززوترين تابززززاب نطقهززززا يصززززاحب
 .(95)الابابة

 اءالقززدام مززع والمهموسززة المجهززورة صززواتلأ تصززنيفهم فززخ المحززدثون يختمززف ولززم
 ثونالمحزد خرجهزاأ قزد الهمززة ن  أ فنجزد((والقزاف والطزاء الهمززة)) وهزخ صزواتأ ثالثزة فخ ال  إ

 .واحدة صفة الى نسبتها عمى يتفقوا لم لكنهم المجهورة صواتاأل مجموعة من
 ن  أل بزالمهموس هزو وال بالمجهور هو ال شديد صوت)) الهمزة:  نيسأ ابراهيم قال

 واليسزززم  الصزززوتين الزززوترين ابابزززة لهزززا تسزززمع فزززال تامزززاً  اغالقزززاً  مةمقزززة معهزززا المزمزززار فتحزززة
 فقزززد والقزززاف الطزززاء امزززا( 96) ((المزمزززار فتحزززة تنفزززرج حزززين ال  إ الحمزززل لزززىإ بزززالمرور لمهزززواء
 .(79)اءالقدام مااكر خالف وهو المهموسة االصوات من بانها المحدثون وصفها

 
 
 
 : بينهما والتوسط والرخوة الشديدة -2

  ن زبأ الشزديد الصزوت عزرف وقد الرخوة وتقابمها ،الشديدة صواتاأل يعيش ابن اكر
 قزززائالً  الحزززروف هزززا  عزززدد اكزززر وقزززد (98)((معززز  يجزززري نأ تالصزززو  يمنزززع الزززاي الحزززرف))
 والبززاء والتززاء والززدال والطززاء والجززيم والكززاف والقززاف الهمزززة وهززخ حززرفأ ثمانيززة ةفالشززديد))

 : قزززائالً  حدوثززز  كيفيزززة بزززين وقزززد ،(قطبزززت جزززدكأ) وأ (طبقزززك تجزززدأ) المفزززظ فزززخ وتجمعهزززا
 رمزت ثزم والشزط الحزل قمزت لزو وكزالك يجزز لزم صوتك ومددت الحج : قمت لو كن  أ والك))
 .(99)((ممتنعا لكان والطاء القاف فخ صوتك مد

 وهززخ حززرفأ ثمانيززة وعززددها والرخززوة الشززديدة بززين التززخ الحززروف الززك بعززد واكززر
، ((يروعنزا لزم)) المفزظ فزخ وتجمعهزا والزواو والمزيم والزراء والنزون والزالم والياء والعين لفاأل))
 عززرف وقززد رخززوة اصززوات نهززاأب هززاا سززوى مززا واكززر، (011)((يرعونززا لززم)) : قمززتَ  شززئتَ  ن  ا  و 

 نززكأ تززرى الأ الصززوت معزز  يجززري الززاي هززو): ) قززائالً  حدوثزز  كيفيززة وبززين الرخززو مصززطم 
 والشززززين السززززين مززززع جاريززززاً  الصززززوت فتجززززد الززززك ونحززززو والسزززز  والززززرش المززززس هززززو تقززززول

 بززززين لفززززرلوا)) : فقززززال والرخززززاوة الهمززززسو  الجهززززر مصززززطم  بززززين فززززرل كمززززا (010)((والحززززاء
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 بمزومهززا فيهززا االعتمززاد يشززتد والشززديدة فيهززا االعتمززاد يقززوى المجهززورة ن  أ والشززديدة المجهززورة
 مجهورتززان والظززاء الززدال ن  أ تززرى الأ الضززةط مززن اكرنززا  مززا وهززو الوقززع بشززدة ال موضززعها

 المهموسززززة بززززين والفززززرل 1.مززززا صززززوت معهززززا فيجززززري ((ظ)) ااإ فتقززززول مضززززةوطتين غيززززر
 فهزخ الرخزوة ماأو  الصدر من وليس بنفسها المسان فيها تردد التخ هخ مهموسةال ن  أ والرخوة
 والشزديدة الرخزوة بزين التزخ ماأو  الصدر من وهوصوت تردد غير من فيها النفس يجري التخ
 ((الرخزوة مزن جزاور مزا بصزوت السزتعانتها معهزا النفس يجري نماا  و  صلاأل فخ شديدة فهخ

(017)
  

 ،امزبينه ومزا والرخزوة الشزديدة صزواتاأل صفة بيان فخ سيبوي  يعيش ابن وافل وقد
 صزواتاأل وعمزى (013) االنفجاريزة اسزم الشزديدة صزواتاأل عمى طمقواأ فقد المحدثين عند ماأ

 تمثمهزززا التززخ والحززروف وتعريفهززا والرخززاوة الشزززدة عززن وتحززدثوا (011)االحتكاكيزز  اسززم الرخززوة
 عزدم عنزد مزاأ االنفجزاري الصزوت فيحزدث طالقز إ ثم كامالً  النفس احتباس عمى تعتمد فهخ

 يكززون وقززد االحتكززاكخ الصززوت يكززون الهززواء بتسززرب يسززم  ضززيل المجززرى يكززون حتباسزز ا
 منز  يتسزرب منفزااً  الهواء يجد حيث احتباس  لىإ اليؤدي لكن الهواء لمجرى اعتراض هناك

 .(015) متوسطاً  الصوت فيكون الخارج لىإ
 
   واالنفتاح االطباق-3

 ترفززع ن  أ االطبززال):) قززائالً  االنفتززاح دون طبززالاال تعريززف يرادإبزز يعززيش ابززن اكتفززى
 .(016) ((ل  مطبقاً  عمىاأل الحنك لىإ لسانك ظهر

 سزوى ومزا((والظزاء ،والطزاء ،الضزاد ،الصزاد)) هزخ حزرفأ ربعزةأ فخ االطبالَ  وعد  
 فزخ االطبزال ظزاهرة بزدور تامزة معرفزة عمزى يعزيش ابزن كزان وقزد ،مطبزل غيزر فمفتزوح الك

 والصززاد داال الطززاء لصززارت االطبززال ولززوال)) سززيبوي  قالزز  مززا فززردد صززواتاأل بززين التمييززز
 ،(017)((غيرهزا موضزعها مزن شزخءٌ  لزيس  ن زأل الكزالم مزن الضزاد ولخرجزت ااال والظاء سينا
 نحززو قصززا أو  المسززان طززرف يرتفززع ن  أبزز المطبززل الصززوت المحززدثون صززواتاأل عممززاء وحززدد
 .القدماء اكرها التخ نفسها هخ عندهم المطبقة صواتاأل ن  أو (018) وسط  ويتقعر الحنك
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   والمنخفضة ةالمستعمي - 4
، بعكسزة واالنخفزاض عمزىاأل الحنزك الى المسان بتصعد االستعالء يعيش ابن حدد

 الحنززززك فززززخ تتصززززعد نأ سززززتعالءاال)) : قززززال حيززززث ،الفززززم قززززاع لززززىإ المسززززان يززززنخفض أي
 طبزززالإ اسززتعالئها مززع منهززا ربعززززةأف)):  قائزززالً  سززتعالءاال حززروف اكززر ثززم، (019)((عمززىاأل

 هنزاك ان الزك مزن ويفهزم ،(001)((والقزاف والةين الخاء وهخ استعالئها مع طبالإ ال وثزالثة
 حيزث االسزتعالء صزواتأ بعض طبالاإل صواتأف واالستعالء طبالاإل اصوات بين تداخالً 

 يرجزع كمزا وسزط  ويتقعزر الحنزك نحزو  قصزاأو   طرفز يرتفزع طبزالاإل صواتأ مع المسان ن  إ
 الخمفززخ بجزئزز  المسززان قصززىأ فززان والقززاف والخززاء الةززين صززواتأ مززع مززاأ قمززيالً  الززوراء لززىإ

 قالزززز  لمززززا مطابقززززاً  واالنخفززززاض االسززززتعالء عززززن المحززززدثين كززززالم وجززززاء المهززززاة نحززززو يرتفززززع
 .(000)القدماء

 
 والمصمتة الذالقة حروف - 5

 الاالقزززة مصزززطم  العربيزززة عممزززاء اطمزززل وقزززد ابمتزززانمتق صزززفتان والمصزززمتة الاالقزززة
 مزززززر)) قولزززززك فزززززخ يعزززززيش ابزززززن وجمعهزززززا( (م ب ف ،ن ر ل)) هزززززخ حزززززروف سزززززتة عمزززززى
 سزميت نمزاإ)) بقولز  الزك لنزا حمزدأ بزن الخميزل فسزر فقزد االسم بهاا تسميتها ماأ (007)((بنفل
 وهمزززا لشزززفتينوا المسزززان سزززمةأ بطزززرف هزززخ نمزززاإ نطزززللا فزززخ الاالقزززة ن  أل القزززاً  الحزززروف هزززا 

 . (003)( (الستة حرفاأل ها  مدرجتا
 الفزززاء)) و المسزززان طزززرف مزززن تخزززرج( (والنزززون والزززراء الزززالم)) ن  أ مزززن الزززرغم وعمزززى

 فززخ تشززترك جميعززاً  وهززخ واحززد مصززطم  ضززمن امززنهأ ال  إ الشززفتين مززن تخززرج( (والمززيم والبزاء
:  فيقزول الزك نزيسأ هيمابزرا الزدكتور ويفسزر ،والشفتين المسان عضل لمرونة والسهولة الخفة

 عمززى القززدرة وهززو ،المززالوف الشززائع معناهززا مززن كثززرأ التعنززخ هنززا الاالقززة كممززة نأ ويبززدو))
 التقسزززيم هزززاا العممزززاء جعزززل وقزززد (001)((ثممعزززت وأ تعثزززر دون بالعربيزززة الكزززالم فزززخ نطزززاللالا

 اسززماً  دتجزز تكززاد ال): ) يعززيش ابززن قززال ،والخماسززية الرباعيززة الكممززة صززولأ لتحديززد اساسززاً 
  ن زأ أي (005)((الستة الحروف ها  من شخء من عارياً  صولأ كمها حروف  اوخماسياً  رباعياً 
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 فزاقض منهزا عريزت وااا صولاأل عربية فهخ الكممة بنية فخ الاالقة حروف حدأ اشترك ااإ
 (006) العرب كالم عمى دخيل بان 

 عنهزا صزمت نز كا مصزمتة لهزا وقيزل)) الاالقزة حزروف عزدا مزا فهزخ المصمت  ماأ
 الززك عزن اصززمتت نهزاأك الاالقززة حزروف مززن معزراة خماسززية وأ رباعيزة كممززة منهزا يبنزى ن  أ

 . (007)((سانمال عمى العتياصها مصمتة لها قيل نماإ وقيل اسكتت أي
 

 : المفردة الصفات -: ثانياا 
   القمقمة حروف -1

 والزدال لطزاءوا والجزيم القاف أحرف هخ : خمسة القمقة حروف أن   يعيش ابن اكر
 وسزبب صزواتاأل هزا  حزدوث كيفيزة يعزيش ابزن فسزر وقزد (008)((طزبج دزززق)) ويجمعها والباء

 مواضززعها فززخ وتضززةط الوقززف فززخ تخفززى حززروف وهززخ)) : قززائالً  القمقمززة بحززروف تسززميتها
 تقزول القزاف فمنهزا وجدتزة الزك شزددت ااا  و  تتبعزة نبزرة منهزا الحرف عمى الوقف عند فيسمع

ن   شززد  أ القززاف حصززر ن  أل القززاف دون نهززاأ ال  إ الكززاف ومنهززا، الحززل :  النبززرة هززا  تظهززر مززاً وا 
 إلزى صزوٍت آخزر عنهزا المسزان خرجزتأ نزكأل الصزوت الزك يكزن لزم وصزمت نإفز الوقف فخ

 القزاف فزخ اكرنزا كمزا بعزض من حصراً  شد  أ بعضها القمقمة وها  االستقرار وبين بين  فحمت
 الحصزززر لشزززدة والزززك بصزززوت ال  إ عميهزززا فو الوقززز عتسزززتطي ال نزززكأل القمقمزززة حزززروف ميتوُسززز

 مززن اً تصززويت شززد  أ العززرب وبعززض( (اخززرج)( )(اخمززط)( )(ااهززب)( )(الحززل)) نحززو والضززةط
 .(009)((بعض

 صززفة الززى رجززعي القمقمززة حززدوث ن  أ مززىع والمحززدثين القززدماء العربيززة عممززاء واتفززل
 عنززدها الهززواء ينحززبس ن  أ المةززوي لمصززوت المكززونين عضززوينال لتقززاءإ عززن ينشززا حيززث ةالشززد  
 . (071) العضوين انفصال بعد فجأة ينفجر ثم تاماً  حبساً 

 
   الصفير حروف -2

 فزخ الشزديد االحتكزاك نتيجزة السزمع فخ الوضوح شديد الصوت كون هو:  الصفير
، ((والززاي والصزاد السزين)) هخ صواتأ بثالثة تختص حروفها العمماء وجعل (070) المخرج
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 ن  أل والسزين والززاي الصزاد وهخ الصفير حروف)) : قائالً  حدوثها كيفية يعيش ابن بين وقد
 هنزززاك الصزززوت فينحصزززر المسزززان وطزززرف الثنايزززا بزززين مزززن تخزززرج نهزززاأل كالصزززفير صزززوتها

 1(077) ((صفر ب وي
 يضزيل مجراهزا ن  أل ،(073) صزواتاأل هزا  تزالزم التزخ الصزفة مزن تسميتها جاءتف

 .عالياً  صفيراً  هاب النطل عند فتحدث مخرجها عند جداً 
 
   المينة الحروف -3

 يعمززل يعززيش ابززن ونجززد (071) والززواو واليززاء لززفاأل بصززوت العربيززة عممززاء وخصززها
 تسزززعإ ااإ قطزززعموال مخرجهزززا تسزززاعإل الزززك لهزززا وقيزززل)) : يقزززول حيزززث بزززالك تسزززميتها سزززبب
 لبشزك يفزرل لزم  ن زأ ال  إ (075)(( صزمبو  الصزوت فيز  ضةطنا ضال ااإألن و  الصوت انتشر
 ن  أ)) بعبزارة اكتفزى نز أ سزوى لزينٍ  صزواتأ وأ مزد   صزواتأ صزواتاأل هزا  تكزون متى واض 

 لزفاأل ن  أ العبزارة هزا  مزن ويفهزم ،(076)((مخرجزاً  وسزعأ كزان اإ واستطالة امتداداً  شد  أ لفاأل
 ن  أل)) : قزززائالً  بالممزززدودة تسزززميتها سزززبب اكزززر مزززن العممزززاء ومزززن ،مزززد   صزززوت ال  إ يكزززون ال

 المززد مززن كثززرأ لززفاأل فززخ الززاي المززد ن  أ ال  إ موضززعها مززن خراجهززاإ بعززد بهززا ديمتزز الصززوت
 قززد نززكأل لهمززا تسززاع إ مززن شززد  أ لززفاأل بمخززرج الصززوت تسززاعإ ن  أل والززواو اليززاء فززخ الززاي
 المزززين حزززروف يضزززاً أ وتسزززمى اليزززاء فزززخ الحنزززك قبزززل لسزززانك وترفزززع الزززواو فزززخ شزززفتيك تضزززم

 والضزمة اليزاء مزن والكسزرة لزفاأل مزن فالفتحزة نهزام خواةأمز الحركزات ن  ا  و  وخفائها لضعفها
 . (077)( (الواو من
   المنحرف الحرف -4

 بزالك تسزميتها سزبب يعزيش ابزن وبزين (078) بزاالنحراف الالم العربية عمماء وصف
 عزززن المسزززان مسزززتدل ناحيتزززا تجزززافىتو  الصزززوت مزززع فيززز  ينحزززرف المسزززان ن  أل)) يقزززول حيزززث

 ونقززل (079)((فويقهمززا وممززا النززاحيتين ينززكت مززن تالصززو  فيخززرج الصززوت عمززى اعتراضززهما
 مززع المسززان النحززراف فيزز  جززرى شززديد حززرف وهززو : سززيبوي  قززال)): فيزز  قززال لسززيبوب  كالمززاً 

 (031)((الصوت
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 بزاالنحراف الززالم لصزوت وصزفهم فزخ يعزيش وابزن سيزبوي  وافقوا فقزد المحدثزون ماأ
 .(030)((جانبخ)) وهو جديداً  وصفاً  عمي  واطمقوا الراء صوتخ دون
 
   المكرر الحرف -5

 ااإ)):  بقولزز  الززك روفس زز يعززيش ابززن اكرهززا ،الززراء لصززوت مالزمززة صززفة التكريززر
 االمالزززززة فزززززخ احتسزززززب والزززززك ،التكريزززززر مزززززن فيززززز  بمزززززا يتعثزززززر المسزززززان رايزززززت عميززززز  وقفزززززت
 االخفززاء ن  أو  لزز  مالزمززة غيززر الززراء صززفة ن  أ التجويززد عممززاء بعززض كززدَ أ وقززد (037)((بحززرفين

 عمززى واجززب وقززال ،التكريززر اخفززاء مززن القززراءة فززخ البززد)) مكززخ قززال، القززراءة فززخ منزز  البززد
 المخفززف ومززن حروفززاً  المشززدد الحززرف مززن جعززل فقززد ظهززرأ ومتززى تكريززر  يخفززخ ن  أ القززارىء
 .(033)((حرفين

 ن  ا  و  العربيزززة عممزززاء عنزززد لمعناهزززا موافقزززة فهزززخ المحزززدثين عنزززد التكريزززر صزززفة مزززاأ
   (031)سيبوي  عبارة عن كثيراً  تعدتب ال فهخ اختمفت

 
   الهاوي الحرف -6

 خالجرسز لز  ويقزال)) : قزال بزالجرس يسمى  ن  أ يعيش ابن واكر لفاأل صفة وهخ
 تسززعإ حززرف هززو)) : قززائال حدوثزز  كيفيززة وبززين ، (035)((الحمززل فززخ لزز  معتمززد ال صززوت نزز أل

 الززواو فززززخ شززفتيك متضززز نززكأل واليززاء الززواو مخززرج اتسززاع مززن شززد  أ الصززوت لهززواء مخرجزز 
 معترضززين غيززر منفتحززين والحمززل الفززم فنجززد لززفاأل مززاأو  اليززاء فززخ الحنززك لززىإ لسززانك وترفززع
 واخفزززاهن مخرجهزززا تسزززاعإل الحزززروف اخفزززى الثالثزززة هزززا  حصزززر وال بضزززةط الصزززوت عمزززى

 .(036) لفاأل مخرجاً  واوسعهن
 مززا عمززى لززفاأل حقيقززة دراكإ فززخ والمحززدثين القززدماء بززين كبيززراً  تقاربززاً  نجززد وبهززاا

 غيزر مزن المجهزور الهزواء انطمزل ااا  و  مجهزور صزوت لففزاأل المخزرج فزخ خالف من بينهم
 .(037) لفاأل صوت كان اقتراب وأ الصوت جهاز فخ انطبال

 
 :   المهتوت الحرف -7
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 هززاا فززخ العممززاء اختمززف وقززد (038) لمصززوت العصززر شززب  وهززو( الهززت) مززن وهززو
 واكززر، (039)والخفززاء الضززعف مززن فيزز  لمززا الهززاء حززرف  زن ززأ جنززخ ابزززن اكزززر فقززد ،الحززرف

 تسزميت  سزبب ن  إ وقزال التزاء وتصز نز أ اكزر فقد يعيش ابن ماأ، (011) الهمزة ن أ السيوطخ
 كثيززززر خفيززززف اي وهتزززات مهززززت رجززززل قزززولهم مززززن والخفزززاء الضززززعف مززززن فيززز  لمززززا)) بزززالك
 . (010)((.الكالم

 
 امتةـاخل

ج رأينا أن تجمعها عت لنا جممة من النتائتجم فقد بعد انتهائنا من هاا البحث
 هخ :خاتمة لبحثنا 

أورد ابن يعيش جممة من القضايا الصوتية التخ عنخ بها اغمب عمماء العربية مثل  -1
وتعريف المخرج واكر  ،مى أصمية وفرعيةعحديد عدد حروف العربية وتقسيمها ت

 .بأنها ستة عشر مخرجاً  االختالف بين العمماء فخ عدد المخارج واتبع الرأي القائل
فخ تعيين بعض مخارج  اءلبحث االختالف الحاصل بين القدامتبين لنا من خالل ا -2
و أمخرج  حافة المسان  ضاد القديمةن الإوف وتسميتها مثل نطل الضاد وحيث الحر 

ن  صوت ا  مخرج  األسنان والمثة و  الحديثةأما الضاد ، ن  صوت احتكاكخ رخوا  جانب  و 
 .دانفجاري شدي

فمنهم من  ((الصاد والسين والزاي))اختالف العمماء فخ تعيين نوع الثنايا لمخرج  -3
يعيش عمى نهج  وقد سار ابن، الثنايا العميا ومنهم من قال بانها الثنايا السفمى قال بأنها

سيبوي  فخ وصف هاا المخرج حيث لم يحدد نوع الثنايا التخ تشترك مع طرف المسان فخ 
 .واتتكوين ها  األص

تبين لنا اختالف المحدثين فخ تصنيفهم لأصوات المجهورة والمهموسة مع  -4
أما بقية األصوات فمم يختمفوا ( (والطاء والقاف ،الهمزة)) القدامى فخ ثالثة أصوات وهخ

 .فيها

 
 هىامشــال
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  01/031وينظر شرح المفصل :  6/35، ابن منظور -لسان العرب : -( 0)
 .0/00، ب : البن جنخعراسر صناعة األ -( 7)
 .0/79البيان والتبيين / لمجاحظ :  -( 3)
 وجمهزززرة 1/136 والكتزززاب لسزززيبوي ، 0/53هيزززدي : حمزززد الفراأر : العزززين لمخميزززل بزززن ينظززز -( 1)

 .0/8المةة البن دريد : 
 .013عمم المةة مقدمة لمقاريء العربخ : محمود السعران:  -( 5)
 .76: عبد الصبور شاهين :  المنهج الصوتخ لمبنية العربية -( 6)
 .76المصدر نفس  :  -( 7)
 .506/ 5 : شرح المفصل -( 8)
 .066الدراسات الصوتية عند عمماء التجويد غانم قدوري الحمد :  -( 9)
 .01/076شرح المفصل :  -( 01)
، المفصزززل، 0/51عزززراب : سززر صزززناعة األ، 1/130والكتزززاب ، 0/57ينظززر : العزززين :  -( 00)

كالهمززززززززاالبن ، والمقززززززززرب، 7/663 الممتززززززززع فززززززززخ التصززززززززريف:، 089لمزمخشززززززززري 
 .0/171عصفور:

 .0/097وينظر فخ قول المبرد المقتضب : ، 01/076شرح المفصل :  -( 07)
 .01/076المفصل :  شرح -( 03)
 .0/097المقتضب :  -(01)
 .071الدراسات الصوتية عند عمماء التجويد :  -( 05)
 .1/137(ز الكتاب:06)
سززيبوي  فززخ  سززاس الززاي اسززتند اليزز لمززا كززان األ ،0/01حيززان :  بززختشززاف الضززرب : ألار  -(07)

ن يزروي أاا إقراء القرآن والعزرب فمزن المتوقزع العربية هو السماع من  بيان عدد الحروف
 .كثزززززر مزززززن حزززززرفأ أو حرفزززززاً  عزززززد هانززززز  أو أيسزززززمعها  مزززززا النززززز  لزززززماخزززززرى ا غيزززززر  حروفزززززاً 

 . 073لتجويد : ينظر:الدراسات الصوتية عند عمماء ا

 .077- 01/076شرح المفصل :  -(08)     
 .1/137الكتاب :   -( 09)     
 .0/17وينظرجمهرة المةة: ،077/ 01شرح المفصل :  -(71)     
 . 01/077( _شرح المفصل:  70)     
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 .078- 01/077(_ المصدر نفس  : 77)     

 .01/073(_  نفس  : 73)     
 .01/073نفس  :   -(71)     
 0/57عززززراب : وسززززر صززززناعة األ، 0/093والمقتضززززب :  137/ 1الكتززززاب  -_  ينظززززر :  (75)    

 . 7/668والممتع :    5-1/  0رتشاف الضرب : ا  و 
 . 0/098(_  النشر فخ القراءات العشر : البن الجزري : 76)    
 . 079( _  الدراسات الصوتية  عند عمماء التجويد : 77)    
 .85، حمد مختارأ 1د، والبحث المةوي عند العرب، 30دخل الى عمم المةة : (_ الم78)    
 .73-77صوات العربية : (_ دروس فخ عمم األ79)    
 . 30المدخل الى عمم المةة / ، 97(_دراسة الصوت المةوي 31)    
 .083- 087(_ عمم المةة 30)    
 . 707-099صوات المةة أ(_37)    
 .073/ 01صل (  : شرح المف33)    
 . 133/ 1(: ينظر الكتاب :31)    
 . 01/073(: شرح المفصل : 35)    
 . 01/073وشرح المفصل  133/ 1(: ينظر الكتاب :36)    
 .073/ 01(: ينظر شرح المفصل : 37)    
 . 073/ 01(: المصدر نفس  : 38)    
                                             .58/ 0( : ينظر العين : 39)    
 .073/ 01( : شرح المفصل : 11)    

 .073/ 01( : المصدر نفس  : 10) 
 . 079/ 01( المصدر نفس  : 17) 
  . 69/ 0وسر الصناعة :، 135/ 1( ينظر الكتاب : 13) 
   135/ 1( الكتاب : 11) 
  073/  01وينظر شرح المفصل : ، 0/58( : العين : 15) 
 . 073/  01 ( ز شرح المفصل :16) 
 .135/ 1والكتاب : ، 0/58( ز ينظر العين : 17) 
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 078ومحاضرات فخ عمم المةة : ، 30( ز ينظر : دروس فخ عمم اصوات العربية : 18) 
 . 077( ز ينظر عمم المةة:19) 
  315( ز الدراسات المهجية والصوتية عند ابن جنخ : 51) 
 . 071/  01شرح المفصل :  ينظر ( ز50) 
 . 58/ 0العين :  ينظر ز (57) 
 . 133/  1الكتاب : ينظر  ( ز53) 
                                                                                                          007ومحاضرات فخ عمم المةة ، 011ز  039األصوات ز  -( ز ينظر عمم المةة العام 51) 

 .01/181الكتاب :   -(55)
 . 181/ 1المصدر نفس  :  -(56)
مبزززداها مزززن شزززجر الفزززم يقزززال  ن  والشزززجر مفزززرج الفزززم أل، 071/ 01ل :شزززرح المفصزززينظر   -(57)

/ 01اشززتجر الرجززل ااا وضززع يززد   تحززت شززجر  عمززى حنكزز  ينظززر شززرح المفصززل :
071 . 

 . 1/133ينظر الكتاب :-( 58)
 .075/ 01شرح المفصل :  -(59)
 . 0/57ة األعراب : وسر صناع 133/ 1ينظر الكتاب:  (61)
 . 055عمم المةة لمسعران :ينظر  -(60) 
 . 61-63صوات المةوية :األينظر  -(67) 
 اءصززوات مززن القززدامول مززن جمززع هززا  األأ ن  أويبززدو  01/075ينظززر شززرح المفصززل : ( ز63) 

ن القيز  والراء والالم والنو )) ا قال :إحمد أالخميل بن  هو طمل عميها تسمية القي أو 
 .0/58العين  ،((مبدها من الل المسان ن  أل

 . 30ينظر المدخل الى عمم المةة :-(61)
والطاء ): )ول من سماها بالنطعي  حيث قال أالخميل  ن  أويبدو  075/ 01شرح المفصل :-(65)

  .0/58العين   ،((داها من نطع الةار األعمىمب لىإوالتاء والدال نطعي  
 . 133/ 1الكتاب : -( 66)
 . 16والمدخل الى عمم المةة :، 081صوات المةوي  :ينظر األ-( 67)
   .075/ 01شرح المفصل :-( 68)
مزن واختمزف العممزاء مزن بعزد سزيبوي  فزخ تعزين نزوع الثنايزا فمزنهم  1/133ينظر الكتزاب : -( 69)
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  .هم  من قال بانها الثنايا السفمىالعمياومن قال بانها الثنايا
 ،حمززدأسززمي  الخميززل بززن أول مززن اطمززل عميهززا تسززمية أو  01/075صززل :لمفشززرح اينظززر  –( 71)

 ،صززفيري  فقزززد اطمززل عميهززا هززاا الوصززف سزززيبوي  مززا كونهززاأ ،58/ 0ينظززر العززين 
 .1/133ينظر الكتاب 

 .075عمم المةة لمسعران :ينظر  -( 70)
 .769دراسة الصوت المةوي :ينظر  –( 77)

 .01/075شرح الفصل : ينظر -(73)
 .0/58العين:  -(71)
 . 79والمةة العربية معناها ومبناها: ، 158فقة المةة العربية لمزبيدي ينظر  -(75)
 .061الوجيز فخ فقة المةة : ينظر -(76)
 .01/075ينظر شرح المفصل :  -(77)
 .16صوات المةوية األ، 073ينظر عمم المةة لمسعران   -(78)
 .075/ 01شرح المفصل :  -(79)
 .063والوجيز فخ فقة المةة :، 069و 051م المةة لمسعران :عم ينظر -(81)
 .063والوجيز فخ فقة المةة  17المدخل الى عمم المةة : ينظر -(80)
حمززد فززخ وصززف مخززرج الززواو أووافززل ابززن يعززيش الخميززل ابززن  01/075شززرح المفصززل :  -(87)

   .وخالف سيبوي  الاي جعمها شفوي 
 .0/099النشر : ينظر -(83)
 .000صواتألعمم ا، 069ز015عمم المةة لمسعران ظر ين-(81)
 .081عمم المةة مقدمة لمقارئ العربخ :، 13صوات المةوية األ ينظر -(85)
 .03التطوير النحوي: -(86)
 .079/ 01شرح المفصل : ينظر -(87)
 .1/131الكتاب: -(88)
 .1/131المصدر نفس  : -(89)
 .01/079شرح المفصل :  -(91)
 .131/ 1: الكتاب  -( 90)
 .131/ 1المصدر نفس  : -(97)
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 .01/079شرح المفصل :  -(93)
 .01/079المصدر نفس  : ينظر   -(91)
 .070صوات المةوية : األ ينظر -(95)
 .97المصدر نفس  :  -(96)
 .97نفس  : ينظر المصدر -(97)
 .01/079شرح المفصل : -(98)
 .01/079المصدر نفس  :  -(99)
متوسزطة فمززنهم صزوات العربيزة فزخ عزدد األواختمزف عممزاء ال 01/079 شزرح المفصزل : -(011)

وشزرح الشزافية  71زز0/69عزراب ينظزر سزر صزناعة األ ،حزرفأ ةنهزا ثمانيزإمن قزال 
 ،و ))لزززن عمزززر((أ( (لفزززظ ))لزززم تزززرع انهزززا خمسزززة يجمعهزززإومزززنهم مزززن قزززال ، 3/358

 خلنزززو )نهزززا سزززبعة يجمعهزززا لفزززظ)إومزززنهم مزززن قزززال  ، 013/011ينظزززر جهزززد المقزززل 
 .0/717ينظر النشر: ،((عمر

 .01/079شرح المفصل : -(010)
 .079/ 01المصدر نفس  :  ينظر -(017)
 .053ينظر عمم المةة لمسعران : -(013)
 .71صوات المةوية واأل، 077عمم المةة لمسعران : ينظر -(011)
 .71ز73ينظر االصوات المةوية : -(015)
 .01/079شرح المفصل :  -(016)
 .01/079وينظر شرح المفصل : ، 1/136كتاب:(ز ال017)
 .18ز 17صوات المةوية : األ (ز018)
 .01/079(زشرح المفصل :019)
 .01/079(زالمصدر نفس  :001)
 .007وعمم االصوات :، 18( ز ينظر االصوات المةوية: 000)
 . 01/079( زشرح المفصل : 007)
 .0/50(زالعين :003)

 .019االصوات المةوية :  -(001)
 .031/ 01(ز شرح المفصل : 005)
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 .0/57(ز ينظر العين : 006)

 .031/ 01(ز شرح المفصل : 007)

 .01/079المصدر نفس  : ينظر  (ز 008)

 .                                                           031ز079/ 01نفس  : -(009)
                                                        .  058ز057عمم المةة مقدمة لمقاريء العربخ : ينظر  (071)

 .071صوات : عمم األينظر  (ز070)
 . 01/031(ز شرح المفصل :077)
ى ن هزززاا الوصزززف قزززائم عمزززأي أصزززوات هزززخ صزززفة الصزززفير الصززفة التزززخ تزززالزم هزززا  األ -(073)

نهزززا أ ال  أمخزززرج واحزززد  صزززوات الثالثزززة مزززن التقسزززيم الوصزززفخ لهزززا ال الموضزززعخ فاأل
 1بقة والزاي مجهورة والسين مهموسةتختمف فخ الصفات فالصاد مط

صززوات المززين أصززوات المززد و أن سززيبوي  قززد فززرل بززين بززأ عممززاً ، 135/ 1الكتززاب : ينظززر (ززز071) 
 .136-1/135ينظر : الكتاب : 

 .031/ 01(ز شرح المفصل : 075) 
 .031/ 01(ز المصدر نفس  : 076) 
هما تاا سززبقإوالززواو واليززاء  لززف مطمقززاً صززوات المززد هززخ األأن أيعنززخ  هززاا 019التحديززد / (ززز077) 

لززف المتززان قبمهمززا المززين  فهززخ اليززاء والززواو دون األ صززواتأمززا أحركززة مززن جنسززها 
 حركة التجانسها وهخ الفتحة.

ينظزر جهزود الكزوفيين فزخ عمزم  ،عدهم الالم والراء صوتخ انحزراف هل الكوفةأ إلى نسب(ز ُ 078) 
 .53الصوت /

 .  031/ 01(ز شرح المفصل : 079)
 . 135/ 1وينظر الكتاب : ، 031/ 01(ز  شرح المفصل :031)

 .1/135وينظر الكتاب  071(ز عمم المةة لمسعران : 030)
 .01/031(ز شرح المفصل : 037)
 .071الرعاية:  (ز 033)
 .087وعمم المةة لمسعران: ، 67(ز  االصوات المةوية : 031)
 .031/ 01صل : (ز شرح المف035)
 .030-031/ 01(ز المصدر نفس  : 036)
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 .797(ز ينظر دراسة الصوت المةوي 037)
 . (هتت)لسان العرب : مادة  ينظر ( ز038)
 .0/61سر صناعة االعراب :  ينظر-(039)
 .3/156همع الهوامع : ينظر  -(011)
 .01/030شرح المفصل:  -(010)
 

 وادلراجع ادلصادر ثحبث
 تحقيل د.  (هز 715ت ) بخ حيان االندلسخمن لسان العرب / أل رتشاف الضربإز 0

 .م  0981  –ه 0111/  0ط ،حمد النحاسأمصطفى 
 .م 0963القاهرة  ،مطبعة دارالتاليف.يوبأأصوات المةة : د.عبد الرحمن  -7
 م.0975/ 5ط،مكتبة االنجمو المصرية .األصوات المةوية : د.إبراهيم أنيس -3
 ،القاهرة ،عالم الكتب ،7ط ،أحمد مختار عمر 1د العرب : دالبحث المةوي عن -1

 .م0976
تحقيل عبد السالم  هز(755ت )حظ بخ عثمان عمرو بن بحر الجاالبيان والتبيين : أل -5

  م.0985-ه 0115القاهرة،  -، مكتبة الخانجخ 0ط، محمد هارون
 م.0988 ،0ط ،الحمدغانم قدوري . تحقيل د ،التحديد فخ اإلتقان والتجويد : لمدانخ -6
تعريب: رمضان عبدالتواب ز مكتبة ، التطور النحوي لمةة العربية :لبرجستراستر -7

 .م0987، الخانجخ ز القاهرة ز دار  الرفاعخ ز الرياض
 م.0987، دار العمم لمماليين رمزي بعمبكخ  ز تحقيل:، ز جمهرة المةة: البن دريد8
، بةداد، رسالة دكتوراة، الحمد سالم قدوري1ددراسة وتحقيل ، ز جهد المقل: لممرعشخ9

 م.0986
معة داب ز جابراهيم العطية ز مجمة كمية اآلإالكوفيين فخ عمم الصوت : د.خميل ز جهود 01

 م.0973(05العدد) البصرة ز
 ،فوقاحمد ز وزارة األالغانم قدوري  .د ز الدراسات الصوتية عند عمماء التجويد :00

 م.0976مطبعة الخمود ز بةداد 
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دار الرشيد ، حسام سعيد النعيمخ ز الدراسات المهجية و الصوتية عند ابن جنخ : د.07
 م.0981، لمنشر

 م.0976، 0عالم الكتب ز القاهرة ز ط، حمد مختار عمرأ .دز دراسة الصوت المةوي : 03
، تونس، ترجمة :صال  القرماوي، ز دروس فخ عمم اصوات العربية : جان كانتينو01

 م.0966
 )تالقيسخ  ز الرعاية لتجويد القراءة وتحقيل لفظ التالوة : مكخ بن ابخ طالب05

 العربية. دار الكتب، حمد حسن فرحانأيل : تحق، (هز137
تحقيل : مصطفى  ،(هز 397ت )بن جنخ بخ الفت  عثمان عراب: ألز سر صناعة األ06

 م.0951، 0ط، خرين ز مطبعة البابخ الحمبخآالسقا و 
 مكتبة، عالم الكتب بيروت، (هز 613ت ) بن يعيشموفل الدين ا ل :ز شرح المفص07

 .لمتنبخ  ز القاهرةا
تحقيل : محمد ، (هز 688ت ) الستراباايرضخ الدين از شرح شافية ابن الحاجب : 08

 هز.   0358، القاهرة، مطبعة حجازي، الزقزال واخرين
بور شاهين ز مكتبة الشباب ترجمة ودراسة: عبد الص، صوات: برتيل هالمبرجعمم األ -09

 م.0985، ز مصر
 .دار النهضة الحديثة ،محمود السعران (،مقدمة لمقاريء العربخ)عمم المةة  -71
 ،مصر ،دار المارف ،7األصوات( : كمال محمد بشر، ط)عمم المةة العام   -70

 .م0970
ي المخزومخ ز تحقيل: ابراهيم السامرائخ ومهد ،العين : لمخميل بن احمد الفراهيدي  -77

    .0981بةداد   ،دار الرشيد لمنشر
مديرية دار النشر والطباعة ز الموصل ز ، الزيديياسر كاصد 1د ز فق  المةة العربية : 73

 م.0987
تحقيل: عبد  ،(هز 081ت )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ز الكتاب : سيبوي  71

 م.0987، 7مطبعة الخانجخ ز القاهرة ز ط، السالم هارون
دار صادر  ،(هز 700ت ) ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم  ز لسان العرب : 75
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 .بيروت
 م. 0979، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، ز المةة العربية معناها ومبناها: تمام حسان76
 م.0966، بةداد، مطبعة المعارف، يوبأز محاضرات فخ المةة : عبدالرحمن  77
، مكتبة الخانجخ، المةة ومناهج البحث المةوي : رمضان عبد التوابز المدخل الى عمم 78

 م0985، 7ط، القاهرة
دا ر ، عبد الخالل عضيمة ،تحقيل ،(هز 785ت ) لمبردمحمد بن يزيد ا ز المقتضب: 79

 التحرير لمطباعة والنشر.
 ،(هز 669ت )عمخ بن مؤمن بن محمد بن عصفور الحضرمخ االشبيمخ  ز  المقرب: 31

ز  مطبعة العانخ ز بةداد 0ط، عبد اهلل الجبوري، احمد عبد الستار الجواري لتحقي
0970. 

ت )الحضرمخ االشبيمخ  بن عصفورعمخ بن مؤمن بن محمد  ز الممتع فخ التصريف:30
، 3ز بيروت ط منشورات دار االفال الجديدة، تحقيل فخر الدين قباوة ،(هز 669

0978. 
د الصبور ية رؤية جديدة فخ الصرف العربخ : عبز المنهج الصوتخ لمبنية العرب37

 م. 0981 بيروت ز، موسسة الرسالة، شاهين
دار الكتب ، تحقيل عمخ محمد الضياع، ز النشر فخ القراءات العشر: البن الجزري33

 .بيروت ز لبنان، العممية
تحقيل  ،(هز 900ت )لسيوطخ جالل الدين ا ز همع الهوامع فخ شرح جمع الجوامع:31

 .0998، 0ط، ممية بيروتدار الكتب الع ، د شمس الديناحم

 م.0969، حمب، المطبعة الحديثة، الوجيز فخ فق  المةة: محمد األنطاكخ ز35


