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 تصنيف األصوات إلى صامتة وصائتةالمحاضرة الخامسة/  
تقسـ األصكات عمى )األصكات الصامتة(، كىي كؿ الحركؼ العربية ما عدا )األلؼ، 
كالياء المدية، كالكاك المدية(، ك)األصكات الصائتة( كتسمى الحركات، كىي الحركات الطكيمة: 

 )األلؼ، كالياء المدية، كالكاك المدية(، كالحركات القصيرة: )الفتحة كالكسرة كالضمة(. 

نيؼ عمى معايير معينة تتعمؽ بطبيعة األصكات كخكاصيا المميزة ليا، كيبنى ىذا التص
 (.وضع األوتار الصوتية، وكيفية مرور الهواءكأىـ ىذه المعايير )

كبالنظر في ىذيف المعياريف معا، كجد أّف الكتريف الصكتييف يككف غالبا في كضع 
يمر حرا طميقا مف خالؿ الحمؽ  الذبذبة عند النطؽ بالحركات، كأّف اليكاء في أثناء النطؽ بيا

كالفـ. بيد أف الصكت الصامت ىك الصكت المجيكر أك الميمكس الذم يحدث أثناء النطؽ بو 
 اعتراض أك عائؽ في مجرل اليكاء في الفـ.

 كتأسيسا عمى ما تقدـ يتبيف:

الحركات كميا مجيكرة في الكالـ العادم، أما األصكات الصامتة فمنيا ما ىك  (1
 ما ىك ميمكس.  مجيكر كمنيا

 كؿ صكت حصؿ اعتراض في مجرل اليكاء حاؿ النطؽ بو، فيك صامت. (2
 كؿ صكت ميمكس فيك صكت صامت. (3

 تصنيف العرب لألصوات

اطمؽ العرب عمى األصكات الصامتة اسـ "الحركؼ"، كعمى األصكات الصائتة 
بحكثيـ "الحركات". كالحركؼ ىي التي أكلكىا عناية خاصة ككجيكا إلييا معظـ جيكدىـ ك 

الصكتية: فيي التي اخضعكىا لمتصنيؼ كالتقسيـ مف دكف الحركات، كىي التي نظركا فييا نظرا 
 جادا مف حيث مخارجيا كصفاتيا المختمفة.
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كلكف ىؤالء العمماء عمى الرغـ مف ىذا الجيد المشككر لـ يقدمكا لنا دراسة عممية لبياف 
صرفية مف كظائفيا؛ كىي  -ى كظيفة صكتيةكظائؼ ىذه الحركؼ، كاكتفكا باإلشارة العارضة إل

ككنيا المادة الصكتية التي تتألؼ منيا أصكؿ الكممات ميما اختمفت صكرىا كصيغيا الصرفية. 
بيد أف ىذه الخاصية التي ذكركىا ليست مقصكرة عمى الحركؼ )= األصكات الصامتة(، 

 فالحركات ىي األخرل ليا أثر في الػتأليؼ الصرفي. 

مثال، ال تشّكؿ بمادتيا كحدىا الصيغ الصرفية المتنكعة باالعتماد عمى فػ)ض، ر، ب( 
الحركؼ )الصكامت( فقط، بؿ إّف لمحركات )الصكائت( أثرا ميما في الصياغات الصرفية، كػ 

 )َضْرب، ضارب، مضركب(.

كلعؿ مف أسباب اىتماـ العرب بالحركؼ كجكد رمكز ليا مستقمة، مف دكف الحركات 
س ليا مثؿ ىذه الرمكز. كالعالمات المعركفة: الفتحة، كالكسرة، كالضمة ) َ  ، ِ  القصيرة التي لي

،ُ ( عالمات حديثة نسبيا، إذ ىي مف ابتكار الخميؿ، كليست ليا في نظرىـ أىمية الحركؼ 
المستقمة. كىذا في كاقع األمر منيج غير دقيؽ؛ إذ ىـ في ذلؾ متأثركف بالكتابة عمى حيف أّف 

النطؽ. كدليؿ ىذا التأثر تسميتيـ األلؼ كالكاك كالياء المديات حركفا، ألّنيا  األساس ىنا ىك
 تكتب برمكز مستقمة.

كىذه الحركؼ المدية قد اىتـ بيا عمماء العربية اىتماما ممحكظا. كعرضكا لمميزاتيا 
الصكتية بصكرة تتفؽ في عمكميا مع ما حدده عمماء األصكات المحدثكف مف خكاص كصفات 

كطكيميا عمى السكاء. فالخميؿ بف أحمد الفراىيدم عند الكالـ عمى حركؼ العربية نراه قصيرىا 
يكزع ىذه الحركؼ عمى مخارجيا، كينسب كؿ كاحد )أك مجمكعة( منيا إلى مدرجة أك حيز 
معيف مف أحياز النطؽ المعركفة، كالحمؽ كالمياة كالمساف كالشفاه إلخ .. كلكنو في الكقت نفسو ال 

المسمؾ مع األلؼ كالياء كالكاك )كاليمزة كذلؾ( فال يربطيا بمخرج مف ىذه المخارج كال يسمؾ ىذا 
نما ينسبيا إلى اليكاء. قاؿ الخميؿ: ))في العربية تسعة كعشركف  ينسبيا إلى أم كاحد منيا، كا 
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حرفا، منيا خمسة كعشركف حرفا صحاحا، ليا أحياز كمخارج، كأربعة ىكائية. كىي الكاك كالياء 
  .لؼ المينة كاليمزة((كاأل

فإذا أخذنا بالحسباف عدـ نسبة حركؼ المد إلى أم مخرج مف مخارج النطؽ، نستطيع 
أف نقرر أف الخميؿ قد أتى في الكاقع بأىـ خاصة مف خكاص الحركات. كىي حرية مركر اليكاء 

ذا كانت ىذه ىي خاصة الحركؼ المدية  كما حاؿ النطؽ بيا، فال يقؼ في طريقيا عائؽ. كا 
فيميا الخميؿ فمعناىا أنو يدرؾ أنيا صنؼ مف األصكات يختمؼ عف بقية الحركؼ التي حدد 

 مخارجيا كنسبيا إلى أحيازىا المعينة.

كربما يشير إلى ىذه الفكرة ذلؾ األسمكب الذم اتبعو في ترتيب حركؼ العربية مف حيث 
األصكات مختمفيف في  المخرج عمى مجمكعتيف اثنيف، إشارة إلى أنيما تمثالف صنفيف مف

الخكاص كالسمات. فيك يأتي بالحركؼ التي سماىا صحاحا كىي ذات األحياز كالمدارج عمى 
نسؽ متصؿ في سمسمة كاحدة، ثـ يتبعيا بالمجمكعة األخرل كىي مككنة مف حركؼ المد 

 )كاليمزة( كفي ىذا النيج إشارة كاضحة إلى كجكد فركؽ صكتية بيف المجمكعتيف.

جني في كتابو )سر صناعة اإلعراب( فصال خاصا تحت عنكاف "ذكؽ كيعقد ابف 
أصكات الحركؼ" كَشَرح كيفية تذكؽ الحركؼ كنطقيا، كتحدث عف خكاص الحركؼ المختمفة مف 
حيث كيفية مركر اليكاء حاؿ النطؽ. كذكر أف اليكاء قد يقؼ كقكفا تاما، كما في حاؿ الداؿ 

ا اليكاء قد يمر كلكف يحدث حفيفا أك ما سماه "صكيتا" كالطاء كغيرىما مف األصكات، أك أف ىذ
كما في السيف كالذاؿ كغيرىما مف تمؾ األصكات، غير أف مجرل الحركؼ قد يتسع كال يعكؽ 

 اليكاء عائؽ كذلؾ في حالة األلؼ كالياء كالكاك.

كمف ىذا التصكر البارع نالحظ أف ابف جني قد أدرؾ خاصية حركؼ المد بكصفيا 
ي أف ىكاءىا يمر حرا طميقا مف دكف مانع يمنعو، عمى حيف يحس إحساسا صادقا حركات، كى

بخاصة النكع اآلخر مف الحركؼ كىي األصكات الصامتة، فيمحظ أف ىكاءىا قد يقؼ كقكفا تاّما. 
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كىك بيذا يفصؿ فصال كاضحا بيف صنفي األصكات: األصكات الصامتة، كحركؼ المد )كىي 
 الحركات الطكيمة(.

نا كذلؾ أف نشير إلى أف عمماء العربية لـ يكتفكا بتسجيؿ ىذه الخاصية كخميؽ ب
نما نصكا كذلؾ عمى خاصية أخرل  األساسية مف خكاص حركؼ المد )بكصفيا حركات(. كا 
ميمة ىي ككنيا )مجيكرة(. كبيذا اكتممت لنا السمتاف األساسيتاف لمحركات في عمكميا، كىما 

 الذم أكردناه لمحركات )الصكائت( سابقا. السمتاف المتاف نص عمييما المعيار

كمف ىذا الذم قرره لغكيك العرب نستطيع القكؿ بأنيـ أدرككا الفرؽ بيف صنفي 
األصكات؛ الصامتة كالصائتة، كأف ما قرركه بالنسبة لمحركات )حركؼ المد( ينطبؽ عمييا كميا 

حركؼ المدية كىي )الحركات سكاء أكانت قصيرة أـ طكيمة. كينبغي أف نعمـ أف ما نسبكه ليذه ال
–الطكيمة( ينطبؽ برمتو عمى الحركات القصيرة )الفتحة كالضمة كالكسرة( فيذه الحركات القصيرة 

)أبعاض الحركات الطكيمة أك حركؼ المد، كما يتصؼ بو  -كما صرحكا ىـ بذلؾ أكثر مف مرة
 الكؿ ينسحب عمى الجزء بداىة(.

كف القصيرة مرجعو إلى كجكد رمكز ليا كقصر حديثيـ عف الحركات الطكيمة مف د
مستقمة في الكتابة. أما القصيرة فال رمكز ليا سكل تمؾ العالمات الثانكية التي ابتكرىا الخميؿ، 

 ككثيرا ما ييمميا الناس في الكتابة، فضال عف حداثة عيدىا.

كبتطبيؽ التعريفات التي أكردناىا لصنفي األصكات عمى النطؽ الفعمي في األصكات 
 في ىذه المغة ىي:ألصوات الصامتة العربية، يتضح لنا أف ا

)ىمزة القطع ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف 
 ق ك )غير المدية( م غير )المدية((.

 )الحركات(، فيي: األصوات الصائتةأما 

 الحركات القصيرة )الفتحة كالكسرة كالضمة(  - أ
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كىي األلؼ في )َقاؿ(، كالياء في )القاِضي(، كالكاك الحركات الطكيمة )حركؼ المد(،  - ب
 في )يدُعك(.

 يتبيف لنا مما تقدـ أف لمكاك كالياء قيمتيف صكتيتيف مختمفتيف:

ككنيما حركات، كما في )القاضي، كأدعك(، كذلؾ ألف الياء في المثاؿ األكؿ كالكاك في  (1
تاما، كىذه الياء ليست إال  المثاؿ الثاني ينطبؽ عمييما تعريؼ الحركات السابقة انطباقا

رمزا لحركة عربية طكيمة ىي الكسرة، كالكاك ىي األخرل رمز لحركة طكيمة ىي الضمة. 
فال فرؽ بيف الكسرة القصيرة )ِ ( كالطكيمة )م( إال الطكؿ فقط أك الكمية، ككذلؾ الفرؽ 

 بيف الضمة القصيرة ) ُ  ( كالطكيمة )ك(.
الصامتة فالكاك في مثؿ )َكلد( كالياء في مثؿ ككنيما كحدتيف ضمف نظاـ األصكات  (2

 )َيترؾ( ىما مف األصكات الصامتة.
 يمكن التفريق بين الواو والياء الصامتتين والصائتتين، عمى مستوى النطق:  

 قمة كضكح الكاك كالياء الصامتتيف في السمع إذا قيسا بالكاك كالياء الصائتتيف. - أ
المساف كبيف الحنؾ األعمى في نطؽ الياء  يبدك في نظر ىؤالء أف الفراغ بيف كسط - ب

الصامتة يككف أضيؽ منو حاؿ النطؽ بالكسرة الطكيمة الياء الصائتة. كيترتب عمى 
ذلؾ أننا نسمع نكعا مف الحفيؼ الخفيؼ في نطؽ ىذه الياء الصامتة. ككذلؾ الحاؿ 
ؽ مع الكاك الصامتة حيث يككف الفراغ بيف أقصى المساف كأقصى الحنؾ حاؿ النط

بو أضيؽ منو حاؿ النطؽ بالضمة الطكيمة الكاك الصائتة. كمف ثـ نسمع حفيفا خفيفا 
 مع النطؽ بالكاك الصامتة.

 الكاك كالياء الصامتتيف أقصر مف الحركتيف المناظرتيف ليما. - ت
ليذه األسباب النطقية يمكف أف نفرؽ بيف الكاك كالياء مف األصكات الصامتة عمى الرغـ 

 مما ليما مف شبو صكتي بالحركات. 
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 عمى مستوى الوظيفة:

أف الكاك كالياء الصامتتيف في نحك )َكلد(، ك)َيترؾ( تقكماف بكظيفة األصكات الصامتة 
العربية. فإذا قارنا )َكلد(، بػ )َبمد(. ك)َيترؾ(، بػ كتقعاف مكقعيما تماما في التركيب الصكتي لمغة 

)نترؾ(. نالحظ أف الكاك كقعت مكقع صكت صامت كىك الباء في مثاؿ )كلد كبمد(. كلـ يفرؽ 
بيف الكممتيف في التركيب كالمعنى إال كجكد الكاك في األكلى كالباء في الثانية. كمعنى ىذا أف 

صكات الصامتة، كأنيا مثميا في ككنيا قادرة عمى التفريؽ بيف الكاك يمكف أف تتبادؿ المكقع مع األ
 المعاني. كمثؿ ىذا الكالـ يقاؿ في )يترؾ كنترؾ(.

كمما يؤيد أف الكاك كالياء في ىذيف المثاليف كنحكىما تؤدياف كظيفة األصكات الصامتة 
خاصتاف تنفرد أنيما كاألصكات الصامتة تماما )كقعتا في أكؿ الكالـ كمتبكعتاف بحركة( كىما 

بيما األصكات الصامتة مف دكف الحركات؛ إذ مف المستحيؿ في العربية اجتماع حركتيف في 
 كممة كاحدة، كما يستحيؿ كقكعيما في أكؿ الكممة.

كىذا الذم نقكلو ىنا يطبؽ عمى الكاك في نحك )َحْكض(، كالياء في نحك )َبْيت(. فكؿ 
كظيفتيا، كقد يؤيد ىذا االدعاء التصريفات األخرل منيما كقعت مكقع األصكات الصامتة كأدت 

ليذه الكممات فحكض جمعيا )أحكاض(، كبيت جمعيا )أبيات(. نالحظ أف الكاك في أحكاض 
 كالياء في أبيات متمكتاف بحركة، كىك مكقع ال يككف إال لألصكات الصامتة.

................................................................................... 

 المصادر:

 األصكات المغكية، إبراىيـ أنيس
 عمـ األصكات، كماؿ محمد بشر

 دراسة الصكت المغكم، احمد مختار عمر
 البحث الصكتي عند العرب، خميؿ العطية
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 تصنيف األصوات إلى صامتة وصائتةالمحاضرة الخامسة/  
تقسـ األصكات عمى )األصكات الصامتة(، كىي كؿ الحركؼ العربية ما عدا )األلؼ، 
كالياء المدية، كالكاك المدية(، ك)األصكات الصائتة( كتسمى الحركات، كىي الحركات الطكيمة: 

 )األلؼ، كالياء المدية، كالكاك المدية(، كالحركات القصيرة: )الفتحة كالكسرة كالضمة(. 

نيؼ عمى معايير معينة تتعمؽ بطبيعة األصكات كخكاصيا المميزة ليا، كيبنى ىذا التص
 (.وضع األوتار الصوتية، وكيفية مرور الهواءكأىـ ىذه المعايير )

كبالنظر في ىذيف المعياريف معا، كجد أّف الكتريف الصكتييف يككف غالبا في كضع 
يمر حرا طميقا مف خالؿ الحمؽ  الذبذبة عند النطؽ بالحركات، كأّف اليكاء في أثناء النطؽ بيا

كالفـ. بيد أف الصكت الصامت ىك الصكت المجيكر أك الميمكس الذم يحدث أثناء النطؽ بو 
 اعتراض أك عائؽ في مجرل اليكاء في الفـ.

 كتأسيسا عمى ما تقدـ يتبيف:

الحركات كميا مجيكرة في الكالـ العادم، أما األصكات الصامتة فمنيا ما ىك  (1
 ما ىك ميمكس.  مجيكر كمنيا

 كؿ صكت حصؿ اعتراض في مجرل اليكاء حاؿ النطؽ بو، فيك صامت. (2
 كؿ صكت ميمكس فيك صكت صامت. (3

 تصنيف العرب لألصوات

اطمؽ العرب عمى األصكات الصامتة اسـ "الحركؼ"، كعمى األصكات الصائتة 
بحكثيـ "الحركات". كالحركؼ ىي التي أكلكىا عناية خاصة ككجيكا إلييا معظـ جيكدىـ ك 

الصكتية: فيي التي اخضعكىا لمتصنيؼ كالتقسيـ مف دكف الحركات، كىي التي نظركا فييا نظرا 
 جادا مف حيث مخارجيا كصفاتيا المختمفة.
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كلكف ىؤالء العمماء عمى الرغـ مف ىذا الجيد المشككر لـ يقدمكا لنا دراسة عممية لبياف 
صرفية مف كظائفيا؛ كىي  -ى كظيفة صكتيةكظائؼ ىذه الحركؼ، كاكتفكا باإلشارة العارضة إل

ككنيا المادة الصكتية التي تتألؼ منيا أصكؿ الكممات ميما اختمفت صكرىا كصيغيا الصرفية. 
بيد أف ىذه الخاصية التي ذكركىا ليست مقصكرة عمى الحركؼ )= األصكات الصامتة(، 

 فالحركات ىي األخرل ليا أثر في الػتأليؼ الصرفي. 

مثال، ال تشّكؿ بمادتيا كحدىا الصيغ الصرفية المتنكعة باالعتماد عمى فػ)ض، ر، ب( 
الحركؼ )الصكامت( فقط، بؿ إّف لمحركات )الصكائت( أثرا ميما في الصياغات الصرفية، كػ 

 )َضْرب، ضارب، مضركب(.

كلعؿ مف أسباب اىتماـ العرب بالحركؼ كجكد رمكز ليا مستقمة، مف دكف الحركات 
س ليا مثؿ ىذه الرمكز. كالعالمات المعركفة: الفتحة، كالكسرة، كالضمة ) َ  ، ِ  القصيرة التي لي

،ُ ( عالمات حديثة نسبيا، إذ ىي مف ابتكار الخميؿ، كليست ليا في نظرىـ أىمية الحركؼ 
المستقمة. كىذا في كاقع األمر منيج غير دقيؽ؛ إذ ىـ في ذلؾ متأثركف بالكتابة عمى حيف أّف 

النطؽ. كدليؿ ىذا التأثر تسميتيـ األلؼ كالكاك كالياء المديات حركفا، ألّنيا  األساس ىنا ىك
 تكتب برمكز مستقمة.

كىذه الحركؼ المدية قد اىتـ بيا عمماء العربية اىتماما ممحكظا. كعرضكا لمميزاتيا 
الصكتية بصكرة تتفؽ في عمكميا مع ما حدده عمماء األصكات المحدثكف مف خكاص كصفات 

كطكيميا عمى السكاء. فالخميؿ بف أحمد الفراىيدم عند الكالـ عمى حركؼ العربية نراه قصيرىا 
يكزع ىذه الحركؼ عمى مخارجيا، كينسب كؿ كاحد )أك مجمكعة( منيا إلى مدرجة أك حيز 
معيف مف أحياز النطؽ المعركفة، كالحمؽ كالمياة كالمساف كالشفاه إلخ .. كلكنو في الكقت نفسو ال 

المسمؾ مع األلؼ كالياء كالكاك )كاليمزة كذلؾ( فال يربطيا بمخرج مف ىذه المخارج كال يسمؾ ىذا 
نما ينسبيا إلى اليكاء. قاؿ الخميؿ: ))في العربية تسعة كعشركف  ينسبيا إلى أم كاحد منيا، كا 



صوتية صرفية محاضرات مادة:                                            الجامعة اإلسالمية                  
المرحمة الرابعة      كمية العموم اإلسالمية                                                                     

  مدرس المادة: د. حكيم السمطاني                                    قسم الدراسات القرآنية والمغوية          
 ............................................................................................................
                                                                              
  

3 
 

حرفا، منيا خمسة كعشركف حرفا صحاحا، ليا أحياز كمخارج، كأربعة ىكائية. كىي الكاك كالياء 
  .لؼ المينة كاليمزة((كاأل

فإذا أخذنا بالحسباف عدـ نسبة حركؼ المد إلى أم مخرج مف مخارج النطؽ، نستطيع 
أف نقرر أف الخميؿ قد أتى في الكاقع بأىـ خاصة مف خكاص الحركات. كىي حرية مركر اليكاء 

ذا كانت ىذه ىي خاصة الحركؼ المدية  كما حاؿ النطؽ بيا، فال يقؼ في طريقيا عائؽ. كا 
فيميا الخميؿ فمعناىا أنو يدرؾ أنيا صنؼ مف األصكات يختمؼ عف بقية الحركؼ التي حدد 

 مخارجيا كنسبيا إلى أحيازىا المعينة.

كربما يشير إلى ىذه الفكرة ذلؾ األسمكب الذم اتبعو في ترتيب حركؼ العربية مف حيث 
األصكات مختمفيف في  المخرج عمى مجمكعتيف اثنيف، إشارة إلى أنيما تمثالف صنفيف مف

الخكاص كالسمات. فيك يأتي بالحركؼ التي سماىا صحاحا كىي ذات األحياز كالمدارج عمى 
نسؽ متصؿ في سمسمة كاحدة، ثـ يتبعيا بالمجمكعة األخرل كىي مككنة مف حركؼ المد 

 )كاليمزة( كفي ىذا النيج إشارة كاضحة إلى كجكد فركؽ صكتية بيف المجمكعتيف.

جني في كتابو )سر صناعة اإلعراب( فصال خاصا تحت عنكاف "ذكؽ كيعقد ابف 
أصكات الحركؼ" كَشَرح كيفية تذكؽ الحركؼ كنطقيا، كتحدث عف خكاص الحركؼ المختمفة مف 
حيث كيفية مركر اليكاء حاؿ النطؽ. كذكر أف اليكاء قد يقؼ كقكفا تاما، كما في حاؿ الداؿ 

ا اليكاء قد يمر كلكف يحدث حفيفا أك ما سماه "صكيتا" كالطاء كغيرىما مف األصكات، أك أف ىذ
كما في السيف كالذاؿ كغيرىما مف تمؾ األصكات، غير أف مجرل الحركؼ قد يتسع كال يعكؽ 

 اليكاء عائؽ كذلؾ في حالة األلؼ كالياء كالكاك.

كمف ىذا التصكر البارع نالحظ أف ابف جني قد أدرؾ خاصية حركؼ المد بكصفيا 
ي أف ىكاءىا يمر حرا طميقا مف دكف مانع يمنعو، عمى حيف يحس إحساسا صادقا حركات، كى

بخاصة النكع اآلخر مف الحركؼ كىي األصكات الصامتة، فيمحظ أف ىكاءىا قد يقؼ كقكفا تاّما. 
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كىك بيذا يفصؿ فصال كاضحا بيف صنفي األصكات: األصكات الصامتة، كحركؼ المد )كىي 
 الحركات الطكيمة(.

نا كذلؾ أف نشير إلى أف عمماء العربية لـ يكتفكا بتسجيؿ ىذه الخاصية كخميؽ ب
نما نصكا كذلؾ عمى خاصية أخرل  األساسية مف خكاص حركؼ المد )بكصفيا حركات(. كا 
ميمة ىي ككنيا )مجيكرة(. كبيذا اكتممت لنا السمتاف األساسيتاف لمحركات في عمكميا، كىما 

 الذم أكردناه لمحركات )الصكائت( سابقا. السمتاف المتاف نص عمييما المعيار

كمف ىذا الذم قرره لغكيك العرب نستطيع القكؿ بأنيـ أدرككا الفرؽ بيف صنفي 
األصكات؛ الصامتة كالصائتة، كأف ما قرركه بالنسبة لمحركات )حركؼ المد( ينطبؽ عمييا كميا 

حركؼ المدية كىي )الحركات سكاء أكانت قصيرة أـ طكيمة. كينبغي أف نعمـ أف ما نسبكه ليذه ال
–الطكيمة( ينطبؽ برمتو عمى الحركات القصيرة )الفتحة كالضمة كالكسرة( فيذه الحركات القصيرة 

)أبعاض الحركات الطكيمة أك حركؼ المد، كما يتصؼ بو  -كما صرحكا ىـ بذلؾ أكثر مف مرة
 الكؿ ينسحب عمى الجزء بداىة(.

كف القصيرة مرجعو إلى كجكد رمكز ليا كقصر حديثيـ عف الحركات الطكيمة مف د
مستقمة في الكتابة. أما القصيرة فال رمكز ليا سكل تمؾ العالمات الثانكية التي ابتكرىا الخميؿ، 

 ككثيرا ما ييمميا الناس في الكتابة، فضال عف حداثة عيدىا.

كبتطبيؽ التعريفات التي أكردناىا لصنفي األصكات عمى النطؽ الفعمي في األصكات 
 في ىذه المغة ىي:ألصوات الصامتة العربية، يتضح لنا أف ا

)ىمزة القطع ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف 
 ق ك )غير المدية( م غير )المدية((.

 )الحركات(، فيي: األصوات الصائتةأما 

 الحركات القصيرة )الفتحة كالكسرة كالضمة(  - أ
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كىي األلؼ في )َقاؿ(، كالياء في )القاِضي(، كالكاك الحركات الطكيمة )حركؼ المد(،  - ب
 في )يدُعك(.

 يتبيف لنا مما تقدـ أف لمكاك كالياء قيمتيف صكتيتيف مختمفتيف:

ككنيما حركات، كما في )القاضي، كأدعك(، كذلؾ ألف الياء في المثاؿ األكؿ كالكاك في  (1
تاما، كىذه الياء ليست إال  المثاؿ الثاني ينطبؽ عمييما تعريؼ الحركات السابقة انطباقا

رمزا لحركة عربية طكيمة ىي الكسرة، كالكاك ىي األخرل رمز لحركة طكيمة ىي الضمة. 
فال فرؽ بيف الكسرة القصيرة )ِ ( كالطكيمة )م( إال الطكؿ فقط أك الكمية، ككذلؾ الفرؽ 

 بيف الضمة القصيرة ) ُ  ( كالطكيمة )ك(.
الصامتة فالكاك في مثؿ )َكلد( كالياء في مثؿ ككنيما كحدتيف ضمف نظاـ األصكات  (2

 )َيترؾ( ىما مف األصكات الصامتة.
 يمكن التفريق بين الواو والياء الصامتتين والصائتتين، عمى مستوى النطق:  

 قمة كضكح الكاك كالياء الصامتتيف في السمع إذا قيسا بالكاك كالياء الصائتتيف. - أ
المساف كبيف الحنؾ األعمى في نطؽ الياء  يبدك في نظر ىؤالء أف الفراغ بيف كسط - ب

الصامتة يككف أضيؽ منو حاؿ النطؽ بالكسرة الطكيمة الياء الصائتة. كيترتب عمى 
ذلؾ أننا نسمع نكعا مف الحفيؼ الخفيؼ في نطؽ ىذه الياء الصامتة. ككذلؾ الحاؿ 
ؽ مع الكاك الصامتة حيث يككف الفراغ بيف أقصى المساف كأقصى الحنؾ حاؿ النط

بو أضيؽ منو حاؿ النطؽ بالضمة الطكيمة الكاك الصائتة. كمف ثـ نسمع حفيفا خفيفا 
 مع النطؽ بالكاك الصامتة.

 الكاك كالياء الصامتتيف أقصر مف الحركتيف المناظرتيف ليما. - ت
ليذه األسباب النطقية يمكف أف نفرؽ بيف الكاك كالياء مف األصكات الصامتة عمى الرغـ 

 مما ليما مف شبو صكتي بالحركات. 
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 عمى مستوى الوظيفة:

أف الكاك كالياء الصامتتيف في نحك )َكلد(، ك)َيترؾ( تقكماف بكظيفة األصكات الصامتة 
العربية. فإذا قارنا )َكلد(، بػ )َبمد(. ك)َيترؾ(، بػ كتقعاف مكقعيما تماما في التركيب الصكتي لمغة 

)نترؾ(. نالحظ أف الكاك كقعت مكقع صكت صامت كىك الباء في مثاؿ )كلد كبمد(. كلـ يفرؽ 
بيف الكممتيف في التركيب كالمعنى إال كجكد الكاك في األكلى كالباء في الثانية. كمعنى ىذا أف 

صكات الصامتة، كأنيا مثميا في ككنيا قادرة عمى التفريؽ بيف الكاك يمكف أف تتبادؿ المكقع مع األ
 المعاني. كمثؿ ىذا الكالـ يقاؿ في )يترؾ كنترؾ(.

كمما يؤيد أف الكاك كالياء في ىذيف المثاليف كنحكىما تؤدياف كظيفة األصكات الصامتة 
خاصتاف تنفرد أنيما كاألصكات الصامتة تماما )كقعتا في أكؿ الكالـ كمتبكعتاف بحركة( كىما 

بيما األصكات الصامتة مف دكف الحركات؛ إذ مف المستحيؿ في العربية اجتماع حركتيف في 
 كممة كاحدة، كما يستحيؿ كقكعيما في أكؿ الكممة.

كىذا الذم نقكلو ىنا يطبؽ عمى الكاك في نحك )َحْكض(، كالياء في نحك )َبْيت(. فكؿ 
كظيفتيا، كقد يؤيد ىذا االدعاء التصريفات األخرل منيما كقعت مكقع األصكات الصامتة كأدت 

ليذه الكممات فحكض جمعيا )أحكاض(، كبيت جمعيا )أبيات(. نالحظ أف الكاك في أحكاض 
 كالياء في أبيات متمكتاف بحركة، كىك مكقع ال يككف إال لألصكات الصامتة.

................................................................................... 

 المصادر:

 األصكات المغكية، إبراىيـ أنيس
 عمـ األصكات، كماؿ محمد بشر

 دراسة الصكت المغكم، احمد مختار عمر
 البحث الصكتي عند العرب، خميؿ العطية











































































































































































































































































































































































































































  أنواع املقطع يف العربية

وحبسب ما رصده علماء الدرس الصويت يف العربية فاملقاطع فيها على أنواع      

 :  

ويتشــكل من صــامت متبوع حبركة قصــرية ومثاله املقاطع  املقطع القصــري : -١

ـــَ ) و ( َب ) ، كل منها مقطع  ــ ــــ( َذ ) و( هــ ــ الثالثة يف كلمة ( َذَهَب ) فـ

قصري مكون من صامت متبوع حبركة قصرية . فإذا رمز� للصامت بـ(ص) 

وللحركة القصرية بـ(ح ق) وللحركة الطويلة بـ(ح ط ) ؛ تشكل لدينا رمز 

  صري من (ص ح ق).املقطع الق

 املقطع الطويل ( وبعض الدارسني يسميه املتوسط ) وهو على نوعني : -٢

املقطع الطويل املفتوح : ويتشـــــكل من صـــــامت متبوع حبركة طويلة (  –أ 

ـــ (   ص ح ط ) ومثاله ( ما ) و( ال ) واملقطع األول يف كلمة (كامل ) فــ

  ويلة .ة طكا ) مقطع طويل مفتوح ألنه متشكل من صامت متبوع حبرك

ــرية  –ب  ـــامت متبوع حبركة قصـــ املقطع الطويل املغلق : ويتشـــــكل من صــ

ــرية فيه حمصــــورة  متبوعة بصــــامت ( ص ح ق ص ) ، أي أن احلركة القصــ

ــط من كلمة (  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــامتني ، ومثاله ( من ) و( لن ) واملقطع األوسـ ــ ــ ــ ــ ــ بني صــ

  َجَلْسُت ) فـ( َلْس ) مقطع طويل مغلق .

  رسني يسميه الطويل ) :املقطع املديد ( وبعض الدا -٣

وهو مقطع يتشـكل من صـامت متبوع حبركة طويلة متبوعة بصـامت ( ص ح ط 

ص ) مثل كلمة ( �ْب ) يف حال الوقف ، ومثل مقطعي كلمة ( ضاّلني ) فهي 

ـــاْل ) يف الدرج و( لْني ) يف حال الوقف . والغالب على هذا  ـــكلة من ( ضـــ مشـــ

يف  أن يقع يف مواضع الوقف ، أما إذا وقعاملقطع يف العربية كما يقول الدارسون 

درج الكلمة فُيدغم صامته بصامت املقطع التايل له كما يف ضالني . ويلحظ أن 

ــرتاط الوقف فيه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــعوبة هذا املقطع يف النطق العريب يف الدرج أو اشــ ــ ــ ــ ــ الزعم بصـــ



ــــرة من كثرة يف هذا النوع من  ــيحة والعاميات املعاصـــ ــ خيالف ما عليه العربية الفصـــ

ـــــعفة مجيعاً عليه ( داّلون ، وحاّلون ، املق ــ ــ ــ ــ ــم الفاعل من األفعال املضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طع فاســ

وماّرون ، وراّدون ) وأمثاهلا . وقد يبدو اإلدغام ، الذي قال به العلماء يف هذا 

ــــة ، ولكن هذا احلّل نظر حبثي وليس  ــ ــ ـــــعوبة مفرتضــ ــ ــ النوع من املقاطع ، حّال لصـ

ــــور القرآين هلذا النوع كث ــ ــ ـــــعحقيقة لغوية ؛ فاحلضـ ــ وبته أو ري ، وال ميكن الزعم بصــ

ـــتعمال  ــ ــ ــ ــ ـــــعيها إىل التخلص منه بفك اإلدغام مع هذا االســـ ــ ــ ــ نفور العربية منه وســـ

ـــبب يف حديث القدماء عن كراهة هذا  ــ ــ القرآين املتوافر له . وميكن القول إن الســـ

ــيقاه  ــ ـــطوة ثقافة الشـــــعر وموسـ املقطع ، اليت قال �ا احملدثون تبعاً هلم ، إمنا هو ســ

ــــرب من األلفاظ على الفك ــ ــ ـــــعر مبوازينه ال يقبل هذا الضــ ــ ر اللغوي العريب ؛ فالشـــ

ــتبداهلا مبرادف ال إدغام فيه ،  ــ ــ ــرتط إما اســ ــ ــ ــتمل على هذا املقطع ، ويشــ ــ ــ اليت تشــ

وإما فك إدغامها وجو�ً ( مثًال حالٌّ : حال/ لن : مقطع مديد / مقطع طويل 

ــري /مغلق ، ُتفك إىل حالٌل : حا/ ل/لن : مقطع طويل مفتوح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  / مقطع قصــ

مقطع طويـــل مغلق ) فتتغري بنيتهـــا املقطعيـــة من ( مـــديـــد ) إىل ( طويـــل مفتوح 

ـــبب من هذا  ــ ــ ــىن هلا أن تكون على وفق أوزان العروض . وبسـ ــ ــ ــري ) ؛ ليتســ ــ ــ وقصــ

ـــــعري فظن القدماء واحملدثون أن  ــ ــ ــ ــ ــــورة املقطعية عن الرتاث الشــ ــ ــ ــ ــ ــ غابت هذه الصـ

ـــبب نفور العرب منها وكراهتهم  ــ ــ ــ ــ ــ رة يف إ�ها ؛ واحلقيقة أ�ا متوافغيا�ا كان بســـ

ـــمح بقبول القول  ــ ــ ــ ــ ــ النثر الفين والكالم ، وقبلهمـــا يف القرآن الكرمي ، مبـــا ال يســـ

  بكراهتها .

  املقطع املزيد ( ويعده بعض الدارسني نوعاً من املقطع الطويل ) : – ٤

ويتشكل هذا املقطع من صامت متبوع حبركة قصرية متبوعة بصامتني ( ص ح ق    

  ) ؛ وهو ما يكثر وقوعه يف الوقف ، مثل ( نـَْهْر )  . ص ص

  املقطع املتماّد : – ٥



ويتشـــكل هذا املقطع من صـــامت متبوع حبركة طويلة متبوعة بصـــامتني ( ص ح ط   

  ص ص ) ؛ وهو من مقاطع الوقف أيضاً ؛ ومثاله ( ماّد ) و(جاّر) . 

 



ا:المعجماتعريف:اأوًلا

 

ا:لغةًااالمعجما1/ا1

 

 

 فكٌف الغموض، على تدل   بل الوضوح، تفٌد ال أنها( عجم) كلمة مشتقات من ٌتَِّضح

 والتسهٌل التٌسٌر األساسٌة أهدافه من أن والمعروف مشتقاتها؟ ِمن المعجم ٌكون

 ترتٌبُ  وبنائه ترتٌبه فً ٌراَعى الذي الكتاب على المعجم لفظة أُطلِقت وقد

 المعنى هو فما الل غوٌٌن، اصطالح فً المعجم تعرٌف إلى ٌقودنا كله وهذا الحروف،

 للمعجم؟ االصطالحً

 :اصطالًحا المعجم 2/ 1

بةً  العربٌة اللغة ألفاظ ٌضم   كتاب   هو نة، طرٌقة على مرتَّ ٌَّ  ٌُزٌل شرًحا مشروحة مع

 الباحث تفٌد التً المعلومات من ٌناسبها ما على احتوائها إلى باإلضافة إبهاَمها،

 بمصطلحات األولى بالدرجة ٌُْعَنى فهو مراِده، إلى الوصول على الدارسَ  وتِعٌن

 لغة   أي فً ٌنتهً ال عماًل  المعاجم وضع مسؤلةُ  تبقى لذلك معٌن؛ علم أو موضوع  

 والحضارة الفكر مطالبِ  تحقٌق على وقدرتها اللغة هذه مساٌرةِ  بهدف اللغات، من

 قائمة   المعجم إن: القول وٌمكن ،...واالجتماعٌة والعلمٌة الفكرٌة المجاالت شتى فً

 باعتباره المجتمع، تجاربَ  بآخر أو بشكل تصنِّف التً المعجمٌة المداخلِ  من

ًِّ  فكر عن ٌعبر األفكار، متسلسل موضوًعا  ترتٌبه فً اتخذه الذي والمنهج المعجم

 .تفسٌره أو توضٌحه أو



 

ا:القاموسالغة

 الماء فً الدلو وقمست. فٌه غاب إذا الماء فً الرجل قمس": العرب لسان فً جاء

" قمس" مادة فً" المحٌط القاموس" صاحب أبادي الفٌروز وٌورد. فٌه غابت إذا

 أما مائها، كثرة من الدالء فٌها تغٌب بئر" هً" موساالق" وأن الغوص تعنً أنها

 أو وسطه أو البحر" قاموس" كلمة تعنً وبذلك.البحر ماء معظم فهو القاموس

 على ٌطلقون اللغة، جمع حاولوا الذٌن العربٌة اللغة علماء من فكثٌر معظمه،

 مجمع" معجمه على أطلق الذي سٌده ابن: نحو البحر، أسماء من أسماء أعمالهم

 "المحٌط" باسم معجمه سمى الذي عباد وابن" البحرٌن

 أن اعتبار على" قاموس" ومصطلح" معجم" مصطلح بٌن العالقة من نوع هناك 

. إلخ... فقد. بٌنهما الخلط ٌتم ما وكثٌرا. المصطلحٌن بٌن التداخل من نوع ٌوجد

 القاموس" صاحب( ه718 توفً) الفٌروزأبادي هو بالقاموس معجمه سمى من فؤول

 تداوله لكثرة" القاموس هذا اشتهر حٌث. وضبط دقة من به ٌمتاز لما نظرا" المحٌط

 كل فصار اللغوي، المعجم ٌرادف وأصبح. علٌه واعتمادهم المتؤخرٌن أٌدي فً

 (.الفٌروزأبادي قاموس هو األصل أن مع التوسع سبٌل على قاموسا لغوي معجم

 هو الصواب أن وٌرى". قاموس" كلمة ٌرفض فهو السامرائً إبراهٌم الدكتور أما

 المشهور أبادي الفٌروز كتاب بٌن التمٌٌز أجل من وذلك" معجم" كلمة استعمال

 . األخرى المعجمٌة المإلفات وباقً

 ٌستعمل" القاموس" ألن" وقاموس معجم: "المصطلحٌن بٌن الفصل الضروري فمن

 من قائمة دفتٌه بٌن ٌجمع وثقافً، تربوي هدف له تؤلٌف أو كتاب كل على للداللة

 األلسنة، من لسان فً بالفعل وجودها تحقق التً( المداخل) المعجمٌة الوحدات

 . معٌن وشرح لترتٌب وٌخضعها

اأهميةاالمعجم:

 لمعانٌها شرح مع هجائٌا، ترتٌبا عادة ترتب منتقاه، كلمات ٌتضمن المعجم

 باللغة والمعلومات الشروح تلك أعطٌت سواء بها، عالقة ذات أخرى ومعلومات

 للمعجم وكذا. اللغوٌة المشكالت حلل المعجم استعمل إن. أخرى بلغة أم ذاتها

 :منهاوظائف 

 اللغة . سالمة على المحافظة  -1



 القرآن من الشواهد وذكر وتفسٌرها، وتوضٌحها شرحها مع المعانً ذكر -2

 .المعنى لتوضٌح الفصٌح العربً والشعر النبوي والحدٌث

 الكلمات. وضبط ،االشتقاقً التؤصٌل  -3

 .والبلدان والمواضع بالمصطلحات التعرٌف -4

 .األشٌاء أسماء ذكر -5

 ومعرفة واللزوم، التعدي ومعرفة .والنحوٌة الصرفٌة المعلوماتاعطاء   -6

 ومعلومات القٌاسٌة، غٌر والمشتقات والتؤنٌث والتذكٌر والجموع المصادر

 .االستعمال

 .فصٌحة أو عامٌة اللفظة كون معرفة -8

 استعمالها. وتحدٌد الكلمات وأضداد مرادفات معرفة  -7

نة برموز والتنبٌه النطق، بٌان -9 ٌَّ  والمولد والدخٌل والمعّرب الفصٌح على مع

 .األلفاظ من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اأسباباتأليفاالمعجم:

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مراحل نشؤة المعجم:

 

 

 



جدول صفات الحروف الهجائية
صفات الحروف العربية[1]

الصفات التي ال ضد لهاالصفات[1] التي لها ضد

الهمس/ جريان النفس عند النطق بحروفه، لضعف االعتماد على المخرج.

وحروفه عشرة مجموعة في (فحثه شخص سكت)

القلقلة/ اضطراب المخرج عند النطق بالحرف
ساكنًا حتى تسمع له نبرة قوية.

وحروفه خمسة مجموعة في (قطب جد)

الشدة/ احتباس جريان الصوت عند النطق بالحرف، لقوة االعتماد على
المحرج.

وحروفها ثمانية مجموعة في (أجد قط بكت)

اللين/ إخراج الحرف في اللين وعدم كلفة،

المفتوح الياء)الساكنتان  (الواو،  وهما  حرفان  وله 
ماقبلهما.

الرخاوة/ جريان الصوت عند النطق بالحرف، لقوة االعتماد على المخرج.

وحروفها ستة عشر وهي ماعدا حروف الشدة والتوسط.

االنحراف/ ميل الحرف بعد خروجه حتى يصل إلى
طرف اللسان بمخرج غيره.

وله حرفان وهما (الالم، الراء).

التوسط/ اعتدال الصوت عند النطق بحروفه، لعدم كمال انحباس الصوت
كما في الشدة، وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة.

وحرفه خمسه مجموعة في (لن عمر)

التكرير/ ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف،
وله حرف واحد وهو (الراء).

االستعالء/ ارتفاع معظم اللسان إلى الحنك األعلى عند النطق بحروفه.

وحروفه سبعة مجموعة في (خص ضغط قظ)، ويلزمه التفخيم.
التفشي/ انتشار الريح في الفم عند النطق بالحرف،

وله حرف واحد وهو (الشين).

االستفال/ انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بحروفه، وهي اثنان
وعشرون حرفا ماعدا حروف االستعالء، ويلزمه الترقيق.

االستطالة/ امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى
أخرها، وله حرف واحد وهو (الضاد).

اإلطباق/ انطباق معظم اللسان الى حنك األعلى عند النطق بحروفه.

وهي أربعة (الصاد، الضاد، الطاء، الظاء).

االنتفاح/ انتفاح قليل بين اللسان والحنك األعلى،

 وحروفه خمسة عشرون حرفا، وهي ماعدا حروف اإلطباق.

 اإلذالق/ خروج الحرف من طرف اللسان او الشفتين بخفة وسهولة، وحرفه ستة مجموعة في (فر من لب).

اإلصمات/ خروج الحرف بكلفة وصعوبة،

 وحروفه ثالثة وعشرون حرفا وهي ماعدا حروف اإلذالق.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%3D%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%3D&action=edit&redlink=1


1. كتاب نظم اغاثة الملهوف في عدد صفات الحروف

"https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=جدول_صفات_الحروف_الهجائية&oldid=33706506" مجلوبة من

آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 19 مارس 2019، الساعة 08:24.

النصوص منشورة برخصة المشاع اإلبداعي. طالع شروط االستخدام للتفاصيل.

مراجع

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&oldid=33706506
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جدول صفات الحروف الهجائية
صفات الحروف العربية[1]

الصفات التي ال ضد لهاالصفات[1] التي لها ضد

الهمس/ جريان النفس عند النطق بحروفه، لضعف االعتماد على المخرج.

وحروفه عشرة مجموعة في (فحثه شخص سكت)

القلقلة/ اضطراب المخرج عند النطق بالحرف
ساكنًا حتى تسمع له نبرة قوية.

وحروفه خمسة مجموعة في (قطب جد)

الشدة/ احتباس جريان الصوت عند النطق بالحرف، لقوة االعتماد على
المحرج.

وحروفها ثمانية مجموعة في (أجد قط بكت)

اللين/ إخراج الحرف في اللين وعدم كلفة،

المفتوح الياء)الساكنتان  (الواو،  وهما  حرفان  وله 
ماقبلهما.

الرخاوة/ جريان الصوت عند النطق بالحرف، لقوة االعتماد على المخرج.

وحروفها ستة عشر وهي ماعدا حروف الشدة والتوسط.

االنحراف/ ميل الحرف بعد خروجه حتى يصل إلى
طرف اللسان بمخرج غيره.

وله حرفان وهما (الالم، الراء).

التوسط/ اعتدال الصوت عند النطق بحروفه، لعدم كمال انحباس الصوت
كما في الشدة، وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة.

وحرفه خمسه مجموعة في (لن عمر)

التكرير/ ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف،
وله حرف واحد وهو (الراء).

االستعالء/ ارتفاع معظم اللسان إلى الحنك األعلى عند النطق بحروفه.

وحروفه سبعة مجموعة في (خص ضغط قظ)، ويلزمه التفخيم.
التفشي/ انتشار الريح في الفم عند النطق بالحرف،

وله حرف واحد وهو (الشين).

االستفال/ انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بحروفه، وهي اثنان
وعشرون حرفا ماعدا حروف االستعالء، ويلزمه الترقيق.

االستطالة/ امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى
أخرها، وله حرف واحد وهو (الضاد).

اإلطباق/ انطباق معظم اللسان الى حنك األعلى عند النطق بحروفه.

وهي أربعة (الصاد، الضاد، الطاء، الظاء).

االنتفاح/ انتفاح قليل بين اللسان والحنك األعلى،

 وحروفه خمسة عشرون حرفا، وهي ماعدا حروف اإلطباق.

 اإلذالق/ خروج الحرف من طرف اللسان او الشفتين بخفة وسهولة، وحرفه ستة مجموعة في (فر من لب).

اإلصمات/ خروج الحرف بكلفة وصعوبة،

 وحروفه ثالثة وعشرون حرفا وهي ماعدا حروف اإلذالق.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%3D%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%3D&action=edit&redlink=1


1. كتاب نظم اغاثة الملهوف في عدد صفات الحروف

"https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=جدول_صفات_الحروف_الهجائية&oldid=33706506" مجلوبة من

آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 19 مارس 2019، الساعة 08:24.

النصوص منشورة برخصة المشاع اإلبداعي. طالع شروط االستخدام للتفاصيل.

مراجع

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&oldid=33706506
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 مخارج الحروف وصفاتها 1

 تعريف المخرج

: ىو محل خروج الحرؼ الذي ينقطع عنده الصوت فيتميز بو عن غيره، سواء   المخرج
 كاف الصوت معتمدا على مخرج محقق أو مخرج مقدر.

 : ىو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللساف أو الشفتين المخرج المحقق

 يس لو حيز معين وىو مخرج حروؼ المد الثالثة.: ىو الذي ل المخرج المقدر

    

كيفية إيجاد المخرج. 

يمكنك معرفة مخرج الحرؼ بالنطق بو ساكنا أو مشددا مع إدخاؿ ىمزة الوصل عليو 
بها محركة بأي حركة )الفتح أو الكسر أو الضم(، فحيثما ينقطع صوت النطق  والبدء

 بالحرؼ فثّم مخرجو.

 فستجد مخرج حرؼ الباء من الشفتين. )المثاؿ األوؿ(  " أبْ  إذا قلت مثال "

" فستجد أف مخرج حرؼ النوف من طرؼ اللساف من جهة ظهره مع  َأفْ  وإذا قلت مثال "
 ما يقابلو من لثة األسناف العليا. )المثاؿ الثاني(

   عذد المخرج. 

 ثة مذاى  :اختلف علماء التجويد في تحديد عدد مخارج الحروؼ التفصيلية على ثال

المذى  األوؿ: سبعة عشر مخرجا: وعلى ىذا المذى  جمهور القراء وىو اختيار الخليل 
 بن أحمد وابن الجزري الذي يقوؿ في متنو:

َعةَ  الح ر وؼِ  َمَخارِج    اْخَتبَػرْ  َمنِ  َيْخَتار ه   الَِّذي َعَلى   َعَشرْ  َسبػْ



جوؼ، وىو مذى  سيبيويو عشر مخرجا: وذلك بإسقاط مخرج ال المذى  الثاني: ستة
 والشاطبي.

المذى  الثالث: أربعة عشر مخرجا: وذلك بإسقاط مخرج الجوؼ وجعل مخرج الالـ 
 والراء والنوف مخرجا واحدا عوضا عن ثالثة. وىذا مذى  الفراء وقطرب وغيرىما.

وبإذف اهلل سنقـو بتفصيل ىذه المخارج في األبواب التالية وفق المذى  األوؿ الذي  
 ترناه )سبعة عشرة مخرجا(.اخ

    

 فهرس حسب ترتيب األحرف الهجائية

  

 ط ض  ص  ش س ز ر ذ د خ ح  ج ث ت  ب   ء 

                      

 ػِي   ػ و ػَا  ي   و ىػ ف ـ ؿ ؾ ؽ ؼ غ  ع ظ

 الغنة

             
  

                 

            

 فهرس حسب المخارج الرئيسية

 يمكن تقسيم المخارج التفصيلية السبعة عشر إلى خمسة مخارج رئيسية:

 )مخرج واحد( اجلوف .1

 )ثالثة مخارج( احللق .2

 )عشرة مخارج( اللسان .3
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 )مخرجاف( الشفتان .4

 )مخرج واحد( اخليشوم .5

  

  

  

 المخرج األول: الجىف

 الجوؼ ىو الخالء أو الفراغ الممتد مما وراء الحلق إلى الفم.

 وىو مخرج حروؼ المد الثالثة :

 )ػَا( األلف الساكنة المفتوح ما قبلها       -

 الواو الساكنة المضمـو ما قبلها )ػ و(       -

 ة المكسور ما قبلها )ػِي(الياء الساكن       -

تِْلَك ِمْن أَنَباِء في قولو تعالى : ﴿ ن وِحيَها وىذه الحروؼ الثالثة مجموعة في كلمة
 ﴾ِإلَْيكَ  ن وِحيَها الَغي ِ 

وىذا المخرج تقديري حيث ال يمكن تحديد حيز معين تخرج منو ىذه الحروؼ، بل 
 ا.تخرج من الجوؼ وتنتهي بانتهاء الصوت في الهواء تقدير 

    

  المخرج الثاني: الحلق

 في الحلق أو الحلقـو ثالثة مخارج لستة حروؼ :

file:///C:/Program%20Files/Ø£ØÙ�Ø§Ù�%20Ø§Ù�ØªØ¬Ù�Ù�Ø¯/data/html/Ch2-2.htm%2340
file:///C:/Program%20Files/Ø£ØÙ�Ø§Ù�%20Ø§Ù�ØªØ¬Ù�Ù�Ø¯/data/html/Ch2-2.htm%2350


: مما يلي الصدر وىو األبعد عن الفم: ويخرج منو الهمزة والهاء أقصى الحلق   .1
 (. ومخرج الهمزة أبعد من مخرج الهاء.ىػ - ء)

بعد من ( ومخرج العين أح - ع: ويخرج منو حرفي العين والحاء )وسط الحلق   .2
 الحاء

( خ - غ: وىو أقربو إلى الفم ومنو يخرج حرفي الغين والخاء )أدنى الحلق   .3
 ومخرج الخاء أقرب إلى الفم من مخرج الغين.

    

 المخرج الثالث: الللسان

 في اللساف عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا. وىي :

: ويخرج منو نك العلويأقصى اللساف )أبعده مما يلي الحلق( مع ما يقابلو من الح   .1
 (ؽحرؼ القاؼ )

: أقصى اللساف قبل مخرج حرؼ القاؼ قليال مع ما يقابلو من الحنك العلوي   .2
 ( ومخرج الكاؼ أقرب إلى الفم من مخرج القاؼ.ؾويخرج منو حرؼ الكاؼ )

: ويخرج منو ثالثة حروؼ وىي الجيم وسط اللساف مع ما يحاذيو من اللثة العليا   .3
 (.ي - ش – ج)  والياء غير المدية.والشين 

 والياء غير المدية ىي الياء المتحركة أو الياء الساكنة التي ال يسبقها كسر.

ويكوف مخرج الجيم بإلصاؽ وسط اللساف باللثة العليا إلصاقا معتدال أما الياء والشين 
 فيكوف بتجاؼ.



منو يخرج أدؽ حروؼ : و من األضراس العليا إحدى حافتي اللساف مع ما يحاذيها   .4
(. وخروج الضاد من حافة اللساف اليسرى أسهل ضالعربية نطقا وىو حرؼ الضاد )
 وأكثر استعماال من الحافة اليمنى.

)لثة  إحدى حافتي اللساف )أو كلتاىما( مع ما يحاذيها من لثة األسناف العليا   .5
 (.ؿلالـ )الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين(: ويخرج منو حرؼ ا

يرى البعض أف خروج الالـ يكوف من إحدى الحافتين وأف خروجها من الحافة اليمنى 
 أيسر. ويرى البعض اآلخر أف خروجها يكوف من كلتي الحافتين.

 لإلنسان أسنان ثنايا رباعيـه

 وأنياب كل كـالضواحك أربع

   طواحن ضعف الست أربعة أخر

 نواجـذ فاعممها إذ العمم أرفع

  

 

 (.فويخرج منو حرؼ النوف ) طرؼ اللساف مع ما يقابلو من لثة األسناف العليا :   .6

يخرج منو  طرؼ اللساف مع شيء من ظهره وما يحاذيو من لثة األسناف العليا:   .7
 (. ومخرج الراء قري  من خرج النوف إال أنو أدخل إلى ظهر اللساف.رحرؼ الراء )

– د – طومنو مخرج الطاء والداؿ والتاء ) لعليا:طرؼ اللساف مع أصوؿ الثنايا ا   .8
 (. ومخرج الطاء أبعدىا ثم تحتها الداؿ ثم التاء.ت 

)مع إبقاء حيز ضيق بين سطح اللساف والحنك  طرؼ اللساف وفوؽ الثنايا السفلى    .9
 (.ز – ص – ساألعلى لمرور الهواء ىاربا(: ويخرج منو السين والصاد والزاي )



– ث: ومنو يخرج الثاء والذاؿ والظاء )اللساف وأطراؼ الثنايا العليا طرؼ        .11
 (.ظ - ذ 

 



 مخارج الحروف وصفاتها 1

 تعريف المخرج

: ىو محل خروج الحرؼ الذي ينقطع عنده الصوت فيتميز بو عن غيره، سواء   المخرج
 كاف الصوت معتمدا على مخرج محقق أو مخرج مقدر.

 : ىو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللساف أو الشفتين المخرج المحقق

 يس لو حيز معين وىو مخرج حروؼ المد الثالثة.: ىو الذي ل المخرج المقدر

    

كيفية إيجاد المخرج. 

يمكنك معرفة مخرج الحرؼ بالنطق بو ساكنا أو مشددا مع إدخاؿ ىمزة الوصل عليو 
بها محركة بأي حركة )الفتح أو الكسر أو الضم(، فحيثما ينقطع صوت النطق  والبدء

 بالحرؼ فثّم مخرجو.

 فستجد مخرج حرؼ الباء من الشفتين. )المثاؿ األوؿ(  " أبْ  إذا قلت مثال "

" فستجد أف مخرج حرؼ النوف من طرؼ اللساف من جهة ظهره مع  َأفْ  وإذا قلت مثال "
 ما يقابلو من لثة األسناف العليا. )المثاؿ الثاني(

   عذد المخرج. 

 ثة مذاى  :اختلف علماء التجويد في تحديد عدد مخارج الحروؼ التفصيلية على ثال

المذى  األوؿ: سبعة عشر مخرجا: وعلى ىذا المذى  جمهور القراء وىو اختيار الخليل 
 بن أحمد وابن الجزري الذي يقوؿ في متنو:

َعةَ  الح ر وؼِ  َمَخارِج    اْخَتبَػرْ  َمنِ  َيْخَتار ه   الَِّذي َعَلى   َعَشرْ  َسبػْ



جوؼ، وىو مذى  سيبيويو عشر مخرجا: وذلك بإسقاط مخرج ال المذى  الثاني: ستة
 والشاطبي.

المذى  الثالث: أربعة عشر مخرجا: وذلك بإسقاط مخرج الجوؼ وجعل مخرج الالـ 
 والراء والنوف مخرجا واحدا عوضا عن ثالثة. وىذا مذى  الفراء وقطرب وغيرىما.

وبإذف اهلل سنقـو بتفصيل ىذه المخارج في األبواب التالية وفق المذى  األوؿ الذي  
 ترناه )سبعة عشرة مخرجا(.اخ

    

 فهرس حسب ترتيب األحرف الهجائية

  

 ط ض  ص  ش س ز ر ذ د خ ح  ج ث ت  ب   ء 

                      

 ػِي   ػ و ػَا  ي   و ىػ ف ـ ؿ ؾ ؽ ؼ غ  ع ظ

 الغنة

             
  

                 

            

 فهرس حسب المخارج الرئيسية

 يمكن تقسيم المخارج التفصيلية السبعة عشر إلى خمسة مخارج رئيسية:

 )مخرج واحد( اجلوف .1

 )ثالثة مخارج( احللق .2

 )عشرة مخارج( اللسان .3
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 )مخرجاف( الشفتان .4

 )مخرج واحد( اخليشوم .5

  

  

  

 المخرج األول: الجىف

 الجوؼ ىو الخالء أو الفراغ الممتد مما وراء الحلق إلى الفم.

 وىو مخرج حروؼ المد الثالثة :

 )ػَا( األلف الساكنة المفتوح ما قبلها       -

 الواو الساكنة المضمـو ما قبلها )ػ و(       -

 ة المكسور ما قبلها )ػِي(الياء الساكن       -

تِْلَك ِمْن أَنَباِء في قولو تعالى : ﴿ ن وِحيَها وىذه الحروؼ الثالثة مجموعة في كلمة
 ﴾ِإلَْيكَ  ن وِحيَها الَغي ِ 

وىذا المخرج تقديري حيث ال يمكن تحديد حيز معين تخرج منو ىذه الحروؼ، بل 
 ا.تخرج من الجوؼ وتنتهي بانتهاء الصوت في الهواء تقدير 

    

  المخرج الثاني: الحلق

 في الحلق أو الحلقـو ثالثة مخارج لستة حروؼ :
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: مما يلي الصدر وىو األبعد عن الفم: ويخرج منو الهمزة والهاء أقصى الحلق   .1
 (. ومخرج الهمزة أبعد من مخرج الهاء.ىػ - ء)

بعد من ( ومخرج العين أح - ع: ويخرج منو حرفي العين والحاء )وسط الحلق   .2
 الحاء

( خ - غ: وىو أقربو إلى الفم ومنو يخرج حرفي الغين والخاء )أدنى الحلق   .3
 ومخرج الخاء أقرب إلى الفم من مخرج الغين.

    

 المخرج الثالث: الللسان

 في اللساف عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا. وىي :

: ويخرج منو نك العلويأقصى اللساف )أبعده مما يلي الحلق( مع ما يقابلو من الح   .1
 (ؽحرؼ القاؼ )

: أقصى اللساف قبل مخرج حرؼ القاؼ قليال مع ما يقابلو من الحنك العلوي   .2
 ( ومخرج الكاؼ أقرب إلى الفم من مخرج القاؼ.ؾويخرج منو حرؼ الكاؼ )

: ويخرج منو ثالثة حروؼ وىي الجيم وسط اللساف مع ما يحاذيو من اللثة العليا   .3
 (.ي - ش – ج)  والياء غير المدية.والشين 

 والياء غير المدية ىي الياء المتحركة أو الياء الساكنة التي ال يسبقها كسر.

ويكوف مخرج الجيم بإلصاؽ وسط اللساف باللثة العليا إلصاقا معتدال أما الياء والشين 
 فيكوف بتجاؼ.



منو يخرج أدؽ حروؼ : و من األضراس العليا إحدى حافتي اللساف مع ما يحاذيها   .4
(. وخروج الضاد من حافة اللساف اليسرى أسهل ضالعربية نطقا وىو حرؼ الضاد )
 وأكثر استعماال من الحافة اليمنى.

)لثة  إحدى حافتي اللساف )أو كلتاىما( مع ما يحاذيها من لثة األسناف العليا   .5
 (.ؿلالـ )الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين(: ويخرج منو حرؼ ا

يرى البعض أف خروج الالـ يكوف من إحدى الحافتين وأف خروجها من الحافة اليمنى 
 أيسر. ويرى البعض اآلخر أف خروجها يكوف من كلتي الحافتين.

 لإلنسان أسنان ثنايا رباعيـه

 وأنياب كل كـالضواحك أربع

   طواحن ضعف الست أربعة أخر

 نواجـذ فاعممها إذ العمم أرفع

  

 

 (.فويخرج منو حرؼ النوف ) طرؼ اللساف مع ما يقابلو من لثة األسناف العليا :   .6

يخرج منو  طرؼ اللساف مع شيء من ظهره وما يحاذيو من لثة األسناف العليا:   .7
 (. ومخرج الراء قري  من خرج النوف إال أنو أدخل إلى ظهر اللساف.رحرؼ الراء )

– د – طومنو مخرج الطاء والداؿ والتاء ) لعليا:طرؼ اللساف مع أصوؿ الثنايا ا   .8
 (. ومخرج الطاء أبعدىا ثم تحتها الداؿ ثم التاء.ت 

)مع إبقاء حيز ضيق بين سطح اللساف والحنك  طرؼ اللساف وفوؽ الثنايا السفلى    .9
 (.ز – ص – ساألعلى لمرور الهواء ىاربا(: ويخرج منو السين والصاد والزاي )



– ث: ومنو يخرج الثاء والذاؿ والظاء )اللساف وأطراؼ الثنايا العليا طرؼ        .11
 (.ظ - ذ 
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