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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  وعلي آله وصحبه ومن وااله احلمد هللا والصالة علي سيدنا رسول اهللا حممد بن عبد اهللا

  
  خمارج احلروف

  
) 5(خمرجا ولكن لقرب املخارج دمج العلماء املخارج وجعلوها مخس  29كان من املفروض أن يكون عدد املخارج 

  خمارج رئيسيه 
  خمرج احلروف هو احليز الذي من خالله خيرج احلرف وإذا خرج من غريه تغري صوته فتغري مدلوله فتغري املعين

  
  :خارج الرئيسية للحروف هي فامل
  )3(احللق  – 2)             1(اجلوف  -1
  )2(الشفتان  -4)          10(اللسان  -3

  )1(اخليشوم  – 5             
  ويتفرع من اخلمسة سبع عشر خمرجا 

  اجلوف )1(
  .الفراغ املمتد وراء احللق إيل الفم وهو خمرج غري حمدد 

  )الذي ميأل احللق والفم فمجموعهما يسمي اجلوف الفراغ (                      
وليس الصدر فمن خيرج احلروف من الصدر يفرغ الرئتني من اهلواء وال يأيت ) جتويف الفم + جتويف احللق         

  : صحيحه وخيرج منه           باحلروف 
  والياء  –والواو  –احلروف املدية وهي األلف                                

  ال يكون إال ساكنا مفتوحا ما قبله األلــــــف 
  مضموم ما قبلها) الواو(مكسور ما قبلها ) الياء(الساكنتان اانس هلما حركة ما قبلها أي الــــواو و اليـاء 

  
  .وال الضآلني -قال : أمثله 

  "نوحيــــهــا"وهناك كلمه يف القرءآن قد مجعت حروف املد مجيعا وهي كلمة   
  :طيع أن نقول ونست

  .حروف املد هي األلف والواو والياء السواكن اانس هلن حركه ما قبلها
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  وضع اللسان عند النطق حبروف املد

عند النطق باأللف يكون اللسان أسفل الفم مقدمته ومؤخرته مثل الضآلني فال يوجد ما حيول خروج الصوت  -1
  .من الصدر إيل اهلواء مع مراعاة عدم الغنة 

  السماء –قال  :مثل 
أما عند النطق بالواو يكون اللسان مقدمته قريبه من السنان السفلي ومؤخرته قد ارتفعت إيل الوراء عاليا  -2

خبالف األلف ولكنها مل تالمس احلنك اللحمي ولكن بقيت فرجه صغرية خلروج اهلواء والبد من ضم الشفتني 
  عند نطق الواو 

  سوء أعماهلم –يقول : مثل 
عند األسنان السفلي ويعلو اللسان يف منطقة وسط ) رأس اللسان(لنطق بالياء فيكون اللسان مقدمته أما عند ا -3

اللسان أي منتصفه بدون التصاق أيضا فليس هناك مكان نستطيع أن نقول أنه خمرج الواو أو اللف أو الياء 
  وت املدية ولكن الفم قد أخذ وضعا معينا وال يوجد جزء من أجزاء الفم يقطع الص

  نستعــني –وجئ يومئذ جبهنم : مثل 
  فمقدمة اللسان يف الواو والياء واللف يف مقدمة الفم ولكن االختالف يكون يف مؤخر اللسان فريتفع عند الواو 

  وعند الياء يرتفع وسط اللسان 
  أما األلف فبدون ارتفاع مطلقا

  احلــــلق
  

  :احللق له ثالث أماكن
  وهي منطقة األوتار الصوتية " )) هـ"، اهلاء "  ء"اهلمزة ((احللق عن الشفتني أبعد منطقه من : أقصي احللق  -1

  )هذان  –إليه  –به  –اهدنا (يأتون  :مثل 
  إن حرف اهلاء خمرجة من أقصى احللق وليس من الصدر فمن خيرجها من الصدر يقع يف : حتذيـــــــر

  
  
  
  

  مل خيرج اهلاء من خمرجها الصحيح : أوالً 
  فرغ الرئة من اهلواء: ثانياً 
  مل يأت حبرف اهلاء صحيحاً : ثالثاً 

  هو اهللا أحد  -هؤالء  : مثال                                  
  ) منطقة لسان املزمار "          ( ح حــ "احلاء "      ع عــ "العني : وسط احللق  -2

  ) احلمد اهللا –الرمحن  –علي رم  –نعبد ( مثل                      
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  . إن حرف العني الفصيحة أعمق من العني املعتادة :حتذيـــــر 

  "خ خــ " خاء "     غ غــ " غني : أدين احللق  -3
  وهيب املنطقة القريبة من الشفتني وهي منطقة احلنك اللحمي                         
غري  –غلبت الروم سيغلبون  –بة غائ –خيدعون  –خالق كل شئ  –وال خلة  –وال خالل : مثل                        

  .املغضوب
  اللســــان

أكثر أجزاء الفم حروفا وهو جزء من الفم ولكن حروفه ال خترج من اللسان وحده ولكن يشاركه عدد من األعضاء 
  .األخري من الفم ولذلك فيجب أن نوضح أجزاء الفم الرئيسية حىت يتضح لتنا بالشرح 

  :أجزاء الفم الرئيسية 
  ك األعلىاحلن) 1(

  أي سقف احللق وهو يف أعلي الفم 
  :أجزاءه 
  اجلزء املقدم من احلنك وهي اللحم النابت حول األسنان: اللثــــة ?         
  اجلزء املتجعد من مقدمة الفم: مقدم احلـنك  ?        
  )الصلب ( احلنك العظمي  ?        
  )الرخو ( احلنك اللحمي   ?       
  اللهاة  ?       

  
  

  أقصي اللسان  )2(
أقصي اللسان مع ما حياذيه من احلنك اللحمي عندما يصطدم اللسان مبنطقة احلنك اللحمي خيرج القاف ) : ق ( القاف 

  "ق"
  من أقصى اللسان مع ما حياذيه من احلنك والعظمي معا ) : ك ( الكاف 

  وسط اللسان) 3( 
  )ي  –ش  –ج ( خيرج منها 

حياذيه من احلنك العلي ولكن بالتصاق تام حمكم ومينع حدوث حرف اجليم من اجلريان  وسط اللسان مع ما) ج( اجليم 
فال مير شئ من هذه املنطقة ويسمي حرف انفجاري لنه ينقفل عليه املخرج مث ينفتح مع مالحظة أن رأس اللسان إيل 

  األمام فال عالقة له باملخرج 
  )حاجوك  –احلج : (مثل 
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ما حياذيه من احلنك العلي ولكن بدون التصاق فيكون املخرج غري منقفل متاماً ورأس  وسط اللسان مع) ش ( الشني 

  اللسان عند األسنان 
  )شرعة  –شكور  –شاكرا : ( مثل 

من وسط اللسان مع ما حياذيه من احلنك العلي واملخرج غري منقفل وأقصى اللسان يف اخللف انسفل إيل ) ي ( الياء 
  قة له باخلرج ويكون قريبا من السناناسفل ورأس األسنان ال عال

  حافة اللسان)  4( 
من إحدى حافيت اللسان أو كالمها معا وهذا احلرف انفردت به اللغة العربية وهو خيرج من منطقة حافة ) : ض (الضاد 

ضغط اللسان اليمين أو اليسرى أو مها معا ولكن هذا ال مينع أن تشارك حافة اللسان إيل منتهاها كلها ولكن ال
واالعتماد علي إحدى حافيت اللسان أو مها معا وهذه املنطقة تقرع اجلدار الداخلي لألضراس العليا ففي هذه املنطقة 

يقع الضغط وكانت بعض القبائل تضغط علي احلافة اليمين والبعض اآلخر يضغط علي احلافة اليسرى والبعض يضغط 
اد يلتصق املخرج متاما فينحبس اهلواء وراء اللسان وهذا االحنباس علي احلافتني معا بتوزيع متعادل وعند النطق بالض

يسبب الضغط فيندفع اللسان إىل األمام مليمترات بسيطة فيصل رأس اللسان إيل منطقة التقاء اللحم باللسان مع 
خلطا بني  مراعاة عدم إخراج طرف اللسان ألنه ميكن أن يصل إيل خمرج الظاء وهو أطراف األسنان العليا لذلك جند

  الضاد والظاء 
  ))وخمرج الظاء هو منتهى رأس اللسان مع أطراف الثنايا العليا (( 

  
  أدين حافة اللسان) 5(

  "ل " حرف الالم 
خيرج من منطقة أدىن حافة اللسان إيل منتهاها من اليمني وأدناها إيل منتهاها من اليسار مع مراعاة عدم التصاق منطقة 

ال تالمس شيئاً فيكون بعيداً فعندما يصل اهلواء إيل هذه املنطقة وهي أصول الثنايا العليا ) منطقة احلافتني (الضاد 
والرباعيات واألنياب والضواحك فعندما يصل إيل هذه املنطقة جيد اهلواء خمرجه مقفالً فينحرف بعض الصوت عن ميني 

  احلافة وبعضة عن يسار احلافة مث يتابع اهلواء
  يسمي بصفة االحنراف يف الالم  خرجه اهلواء وهذا ما

  طرف اللسان) 6( 
  ) :ن ( خمرج النون  -1

عندما يقرع طرف اللسان ما حياذيه من اللثة )أي اللحم النابت حول األسنان ( طرف اللسان مع ما حياذيه من اللثة 
  نيينقفل هذا املكان فال خيرج أي صوت فلذلك خيرج عن طريق األنف وخروج حرف النون يتكون من جزئ

  طرف اللسان يقرع ما حياذيه من غار احلنك العلي : اجلزء األول 
  فينحبس الصوت فيخرج اري من اخليشوم : اجلزء الثاين 
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فمجموع هاتني العمليتني يشكل خمرج النون والتأكد من ذلك يكون عن طريق سد فتحيت األنف فيظهر أنه ال صوت 

  خيرج من الفم 
  :خمرج الراء  -2

من طرف اللسان مع اللثة اليت حتاذيه من احلنك األعلى وبغري التصاق بالثنايا العليا فعندما ننطق ) : ر ( حرف الراء 
حرف الراء يتقعر اللسان فترتفع املنطقة اليمين واليسرى من حافة اللسان ويبقي وسط حافة اللسان مفتوحاً فتصدم 

سط مير منه جزء الصوت فالصوت ليس منحبساً احنباسا هذه املنطقة اليمين باحلنك األعلى وتبقي فتحة صغرية يف الو
كامال كالنون وال جيري جريانا كامال كالشني وإمنا مرور الصوت يكون يف حالة وسطية بني االحنباس واجلريان وهي 

للثة واحدة صفة البينية وخيتلف وضع اللسان عند النطق بالراء املفخمة عن الراء املرققة فاملنطقة اليت يقرع فيها اللسان ا
 ولكن مؤخرة اللسان ختتلف عند النطق بالراء املفخمة فترتفع فتتصعد مؤخرة اللسان إيل جهة احلنك األعلى 

 
 

  رمضان –الروم  –الرمحن : مثل 
  أما الراء املرققة فمؤخرة اللسان تستفل إيل أسفل الفم 
  الريح –الربا : مثل 

  حرف الراء يكون أغوط من النون بقليل
  ت فيخرج من بني الثنايا العليا والسفلي أما الصو

  )اللثة ( طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ) ط  –ت  –د (  -3
  يقرع اللسان اللحم فيها 

  طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا) ذ  –ظ  –ث (  -4
  املخرج الرابع من املخارج الرئيسية

  الشفتان)  4( 
  خمرج الفاء بطن الشفة السفلي مع أطراف الثنايا العليا -1
مع مراعاة ) الغري مديه ( من الشفتني معا خترج الباء والواو وامليم مع إطباق يف الباء وامليم وانفتاح مع الواو  -2

  ضم الشفتني
  اخليشوم)  5( 

  وهو أقصي األنف وخيرج منه صوت النون وامليم 
األنف فنجد أن الصوت خيرج من األنف ال ختلو نون وال ميم من الغنة والدليل علي ذلك يكون بسد فتحيت : ملحوظة 

  وليس من الفم سواء كانت امليم والنون مشددة أو خمفاة أو مظهرة أو متحركة 
  )من الغم  –جان ( امليم والنون املشددتني ال تغن فيهما عند البدء ما ولكن إذا وقفنا عليها تكون غنة مثل 

  : ولكن للغنة أزمة 
  "محالة  –مثّ  –إنّ " مثال )  حالة الشدة( أكمل ما تكون يف  -1
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  من قبل  –قل بئسما يأمركم به " مثل ) حالة اإلخفاء ( كاملة يف   -2

  "خلقنكم أزواجا  –من خوف " مثال ) اإلظهار ( ناقصة يف حالة 
  "مالك يوم الدين  –نستعني " أنقص ما تكون يف حالة احلركة 

  :حتذيــر
 –العاملني  –الرجيم " امليم والتحذير من استخدامه مع حروف املد مثل ال يستخدم اخليشوم إال مع النون والتنوين و

  "نستعني 
  صفات احلروف

  :تعريف الصفة 
كيفية ثابتة للحروف عند النطق به من جهر واستعالء وحنو ذلك ، وهي مبثابة املعايري للحروف فنستطيع بصفة احلرف 

  .رج واحد كالطاء والتاء أن منيز بينه وبني غريه وخاصة احلروف اليت خترج من خم
فلوال اإلطباق والقلقلة يف الطاء ما استطعت أن متيز بينهما فبيان الصفة تعرف كيفية النطق السليم للحرف وذا تظهر 

  لنا أمهية معرفة صفات احلروف
  تقسيم الصفات

  ذاتية  -1
  عرضية   -2

  قلقلة والشدة هي الصفة املالزمة للحرف مبعين أا ال تفارقه أبداً كال :فالذاتية 
  وهي الصفة اليت تلحق احلروف أحيانا وتفارقه أحيانا أخري كالتفخيم والترقيق  :والعرضية 

  )  علي املشهور ( عشرون صفة : وعدد الصفات 
  :وهي قسمــــان 

  صفات هلا ضد 
  صفات ليس هلا ضد 

  عدد صفاته إحدى عشر صفة : القسم األول 
  ت عدد صفاته تسع صفا: القسم الثاين 

  :أوالً القسم األول 
  :الصفات اليت هلا ضد 

  اهلمس -2اجلهر          ضده           -1
  الرخاوة  -4الشدة         ضده           -3
  )البينة ( وبينهما صفة التوسط ويقال هلا -5
  االستفال -7االستعالء      ضده          -6
  االنفتاح – 9اإلطباق        ضده          -8



8  
  اإلذالق -11االصمات    ضده        -10

  الصفات اليت ليس هلا ضد
  الصفري -1
  القلقلة   -2
  اللني  -3
  االحنراف  -4
  التكرار  -5
  التفشي  -6
  االستطالة   -7
  اخلفاء  -8
  الغنة   -9

  مالحظة 
تكون صفات احلروف أوضح ما تكون يف حالة سكون احلروف أو التشدد أما يف حالة احلركة تضعف الصفة قليال 

  بقي الصفة موجودة يف احلرف ولكن أقل من احلرف الساكن ولكن ال تنعدم فت
  وفيما يلي بيان هذه الصفات تفصيالً

  أوالً الصفات اليت هلا ضد
ـٍس    ) النظر إيل احلروف من زاوية جريان النفس ( : اهلمــــــ

  )تكلم يف مهس أي يف خفاء ( اخلفاء : معناه يف اللغة 
  ف لضعف االعتماد علي خمرجه اصطالحا جريان النفس عند النطق باحلر

  ) سكت فحثه شخص ( وحروف اهلمس عشرة مجعها اإلمام ابن اجلزرى يف قوله 
  التاء  –الكاف  –السني  –الصاد  –اخلاء  –الشني  –اهلاء  –الثاء  –احلاء  –الفاء : وهي 

  :ومن الناحية التطبيقية 
  جيري مع هذه احلروف جريانا واضحا  أن تضع يدك أمام فمك عند نطق هذه احلروف فتجد أن اهلواء

أكرب  –أخلده  –اهدنا  –وما أدراك ما هيه  –أشتاتا  –سيصلى  –كورت  –الفتح  –أفواجا  –الرمحن  –يسم : أمثلة 
  مثقال  –

  :مالحظة 
استعالء  ألن فيها( ويليها اخلاء ) ألن صفاا كلها قوية ( بعض هذه احلروف أقوي من بعضها يف اهلمس فأعالها الصاد 

  ) ملا فيهما من الشدة ( ويليها الكاف والتاء ) 
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وكذلك تري عند اهلمس أنه جريان للنفس وليس الصوت فلنحذر املبالغة اليت تؤدي إيل زيادة حرف يف القرءآن فإن 

فهذا ال جيوز وجيب مراعاة ذلك وأضعف هذه ) إذا السماء انفطرت س ( ذلك يعد حلنا فإن القارئ يقرأ ويقول 
  حلروف هي اهلاء والفاء واحلاء والثاء إذ ليس فيهن صفة قوة مطلقاا

  وهي صفة مقابلة للهمس : اجلهــــــــر
  )جهر فالن برأيه أي أعلن رأيه ( لغة اإلعالن 

  احنباس النفس أو معظمه عند النطق باحلرف لقوة االعتماد علي خمرجه : اصطالحا 
  حروف اهلمس من أحرف اهلجاء الباقية بعد ) تسعة عشر حرفا (  :وحروفه 

القاف  –الغني  –العني  –الظاء  –الطاء  –الضاد  –الزاي  –الراء  –الذال  –الدال  –اجليم  –الباء  –اهلمزة ( وهي 
  )  الياء  –األلف  –الواو  –النون  –امليم  –الالم  –

  ومن الناحية التطبيقية 
وأبكي  –أ ق يأتون  –أ ط  –أ ب  –أ ء : معها نفس أبدا مثل  أن تضع يدك أمام فمك جتد أن بعض احلروف ال جيري

  أفتطمعون  –أقسم  –
  أغين   –إ ذ  –أ غ  –أ ذ : وبعضها جيري معها نفس قليل ال يتعد به مثل 

  وبعض هذه احلروف أقوي من بعضها يف اجلهر وذلك علي قدر ما يف احلرف من صفات القوة فالطاء أقوي من الدال 
  )النظر إيل احلرف من حيث جريان الصوت أي قابلية احلرف للتطويل واملط ( :  الشـــــــدة

  القوة : معناها لغة 
  احنباس الصوت عند النطق باحلرف لكمال قوة االعتماد علي خمرجه : اصطالحا 
  )أجد قط بكت ( مثانية جمموعه يف قول : حروفها 

  )التاء –الكاف  –باء ال –الطاء  –القاف  –الدال  –اجليم  –اهلمزة ( وهي 
  :من الناحية التطبيقية 

ال ميكن جريان الصوت ) أق ( قابالً للتطويل وأما حرف القاف ) أش ( ننظر إيل احلروف ونتذوقها فنجد حرف الشني 
  فيه مهما ضغطنا عليه 
رة جلريان ميكن أن نضغط عليه وجنري الصوت فيه أما حرف الباء ال ميكن أن جند ذ) أث ( وكذلك حرف الثاء 

فنجد أن الصوت مل ينقطع فيه كانقطاع الباء والقاف ولكنه مل جير ) أع ( الصوت عند نطق هذا احلرف أما لو قلنا 
  جريان الشني والثاء 

  مالحظة
القرءآن ال يبدأ إال مبتحرك وال ( عند حماولة نطق احلرف تضع قبله مهزة لتتمكن من نطق احلرف الساكن تطبيقا لقاعدة 

  )إال بساكن ينتهي 
  وهي ضد الشدة : الرخـــــاوة 

  اللني: معناها يف اللغة 
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  جريان الصوت جريانا تاما عند النطق حبرف من حروف الرخاوة : اصطالحا 

  ستة عشر حرفا بعد حروف الشدة والتوسط : وحروف الرخاوة 
اهلاء  –الفاء  –الغني  –الظاء  –ضاد ال –الصاد  –السني  –الشني  –الزاي  –الذال  –اخلاء  –احلاء  –الثاء : وهي 

  )الياء  –األلف  –الواو  –
  :التوسط البينـــة 

  االعتدال: معناها يف اللغة 
  جريان الصوت جريانا ناقصا : اعتدال الصوت عند النطق باحلرف فهي : اصطالحا 
  " لن عمر " جمموعه يف : حروفها 

  
  الراء  –امليم  –العني  –النون  –الالم : وهي 

وتسمي البينية وذلك لعدم كمال احنباس الصوت كاحنباسه يف حروف الشدة وعدم كمال جريانه كما يف حروف 
  الرخاوة بل هي حالة متوسطة بني كمال احنباس الصوت وكمال جريانه 

  من الناحية التطبيقية 
يدا وما كان من حروف مسي شد) أجد قط بكت ( احلروف اهلجائية مقسمة بني الصفات الثالث فما كان من حروف 

  .مسي متوسطا أو بينيا وما مل يكن منهما مسي رخويا ) لن عمر ( 
  :عندنا ثالثة جمموعات 

مهما حاول اإلنسان أن يضغط علي اهلمزة فال يستطيع أن جيري معه ) يأتون ( جمموعه ينحبس الصوت معها متاما مثل 
  .الصوت ألن خمرج اهلمزة قد انقفل متاما 

  جليم ينقفل املخرج متاما ال جيري معها صوت ائيا فاجليم الفصيحة ال جيري معها الصوت وكذلك حرف ا
أي ( أما اجليم العامية فيجري معها الصوت فاملخرج يكون صحيحا ولكن ناقصا صفة من صفات اجليم وهي الشدة 

  . ويأيت التفشي يف اجليم نتيجة لعدم إغالق املخرج متاما) عدم جريان الصوت 
  ) لن عمر ( عند النطق حبروف التوسط البينية  أما

عند النطق بالالم ال جيري الصوت متاما وال ينحبس وحيدث معها توسط وما قيل عن الالم قيل عن الراء وتنظر إيل 
  فاجلزء الشفوي ال جيري معه الصوت ) خيشومي ( فيها جزء شفوي وجزء أنفي ) أ م ( حرف امليم 

  )صوت الغنة ( تان أما اجلزء اخليشومي قابل للمط وهذا شديد االصطدام الشف
  فمجموع هذين اجلزأين ميثل امليم ) رخو ( أما اجلزء اخليشومي قابل للمط ) شديد ( إذا فاجلزء الشفوي غري قابل للمط 

  فهل تعترب امليم حرفا شديدا ؟ 
  ال ألن فيها جزء رخو : اإلجابة 

  وهل نعتربها حرفا رخواً ؟ 
  ضاً ال ألن فيها جزء شديداًأي: اإلجابة 
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  لذلك عدها العلماء من احلروف البينية 

  
  

  وما قيل عن امليم يقال عن النون 
  فالنون جزء لساين وجزء خيشومي 

فالعني ال ينقطع عنها الصوت ) دون كلفه ( من طبيعته جيري معه الصوت قليالً مث يقف ) أ ع ( ويبقي حرف العني 
  شنيكاهلمزة وال جيري معها كال

صفاتان متتاليتان يف الكاف والتاء فعندما تنطق الكاف والتاء تنطق الشدة أوالً مث اهلمس ألنه ال :  الشدة واهلمس 
  يستطيع اإلنسان أن يأيت باحنباس الصوت وجريان النفس يف آن واحد 

  احلرف العريب إما أن يكون متحركا أو ساكنا 
ع ( وكذلك  ) ش  –ش  –ش ( زمنها واحد وكذلك ) ق  –ق  –ق (  احلروف املتحركة زمنها يف النطق واحد فمثالً

  )ع  –ع   –
  استخدام حرف القاف وهو من حروف الشدة :  ونالحظ 

  الرخاوة   0000000) ش ( وكذلك حرف 
  البينية   0000000) ع (                  

أزمنة احلروف فمثالً كتب جند هنا أن ولكن الزمن عند نطق كل حرف منهم واحد ألن احلركة تكون متساوية بني 
) أ ش ( الزمن متساو أما احلرف الساكن فله ميزان دقيق عندما يكون رخوا فيكون قابالً للجريان حيتاج إيل زمن مثل 

  يأتون فنجد أن زمن احلرف قصري  –أ ط  –خبالف أ ق 
  من أق وحروف لن عمر فيها جريان ولك قليل فزمن أع أقصر من زمن أش وأطول من ز
  فالرخاوة فيها مط أي امتداد وجريان للصوت وبالتايل هذا الزمن له جريان معني 
  الثمرة العلمية للشدة والرخاوة والبينية 

  )جريان الصوت عند النطق به جريانا تاما ( حقه : فاحلرف الرخو 
  طول زمانه عند سكوته ) أي ما يترتب علي احلق ( مستحقة                    

  )احنباس الصوت عند النطق به ( حقه : رف الشديد احل
  ) قصر زمانه عند سكونه ( مستحقه                    

  )احلج  –السماء  –يأتون  –أحد (                              
  )عدم كمال جريان الصوت وعدم كمال احنباسه ( حقه  :احلرف البيين 

  )عند سكونه  توسط زمانه( مستحقه                  
  أي احلرف البيين أقصر من الرخو وأطول من الشديد 

  :مثال 
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  )نعبد  –العاملني  –أنعمت  –احلمد هللا (  

  : من الناحية التطبيقية 
  جند أن زمن احلروف املتحركة واحد لذلك سوف نركز علي احلروف الساكنة 

ساكنه ألن احلرف املشدد حرفان ) اهللا (  لفظ اجلاللة ساكنة وهي من حروف الرخاوة والالم األويل يف: السني يف بسم 
أحدمها الساكن واآلخر متحرك أدغما فصارا حرفا واحدا وحنن نريد أن نتحدث عن الالم الساكنة فهي من حروف 

  : البينية فيجب أن تكون السني أطول زمنا من الالم وكذلك الراء يف الرمحن الرحيم 
  ) اهللا ( روف البينة فيجب أن يكون زمنها مساو لالم لفظ اجلاللة الراء األويل ساكنه وهي من احل

  : أما احلاء يف الرمحن 
  فهي من حروف الرخاوة فيجب أن تكون مساوية للسني يف بسم 

  : أما امليم يف الرحيم 
فظ عند الوقوف عليها تصبح ساكنه سكونا عارض وهي من حروف البينية فيجب أن تساوي زمنها زمن الالم يف ل

  اجلاللة والراء يف الرمحن الرحيم 
  :اإلطبـــــاق 

يوجد يف اللغة العربية أربع حروف عند النطق ا يكون جزء من اللسان منطبق علي غار احلنك األعلى أو يكون قريبا 
  الصاد والضاد والظاء وهذه هي حروف اإلطباقمنه جدا أو حماذيا له وهي 

  االلتصاق : تعريفة لغة 
  .هو انطباق طائفة من اللسان علي احلنك األعلى أو حماذاا له حماذاة شديدة عند النطق حبرف مطبق: اصطالحا 

  : من الناحية التطبيقية 
انطبق ) أ ض ( جند أن قطعة من اللسان قد انطبقت علي غار احلنك األعلى وكذلك الضاد ) أ ط ( فعند نطق الطاء 

  .اللسان علي غار احلنك األعلى 
  النطق بالصاد جند أن اللسان تصعد إىل غار احلنك األعلى ولكنه مل ينطبق بل حياذي غار احلنك حماذاة شديدة أما عند 

  .وكذلك حرف الظاء ارتفع وحاذ احلنك العلي حماذاة شديدة 
  

  وهذا العمل جيعل احلرف عند النطق قويا لذا اعترب العلماء صفة اإلطباق من الصفات اليت تدل علي قوة احلرف 
  :  االنفتــــــاح

  وهو يقابل اإلطباق 
  االفتراق  :واالنفتاح يف اللغة 

  هو انفتاح ما بني اللسان واحلنك األعلى عند النطق حبرف منفتح :  اصطالحا
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  حرف 25باقي حروف اهلجاء  :حروفه 

 –العني  –الشني  –السني  –الزاي  –الراء  –الذال  –الدال  –اخلاء  –احلاء  –اجليم  –الثاء  –التاء  –الباء : وهي 
  .الياء  –األلف  –الواو  –اهلاء  –النون  –امليم  –الالم  –الكاف  –القاف  –الفاء  –الغني 

  : االستعالء واالسـتفال 
من الصفات اهلامة ألما يتعلقان بكل حرف من حروف القرءآن فلو الحظنا عند نطقنا باحلروف جند أن هلا ضغطا 

الضغط أحيانا يتجه إيل احلنك األعلى وأحيانا يتجه إيل احلنك األسفل واحلروف اليت يتجه ضغطها  وهواء يف الفم وهذا
  إيل أعلي تسمي حروف االستعالء واليت يتجه ضغط حروفها إيل أسفل تسمي حروف االستفال

  :االستعـــــالء 
  االرتفاع  :يف اللغة 

  احلنك األعلى  هو اجتاه ضغط احلرف عند النطق به إيل غار :اصطالحا 
  :وهي ) خص ضغط قظ ( سبعة وتتكون يف  :حروفه 

  .الظاء  –القاف  –الطاء  –الغني  –الضاد  –الصاد  –اخلاء 
  : مالحظة 

  املعترب يف االستعالء أقصي اللسان سواء استعلي معه بقية اللسان أو ال 
  : االستفــــــال 

  االخنفاض :يف اللغة 
  رف عند النطق به إيل احلنك األسفلهو اجتاه ضغط احل :اصطالحا 

  ) حرف  22( باقي حروف اهلجاء  :حروفه 
  
  
  

العني  –الشني  –السني  –الزاي  –الراء  –الذال  –الدال  –اخلاء  –احلاء  –اجليم  –الثاء  - الياء –اهلمزة  :وهي 
  .الياء  –األلف  –الواو  –اهلاء  –النون  –امليم  –الالم  –الكاف  –القاف  –الفاء  –الغني  –

  ))باستثناء الراء والالم يف لفظ اجلاللة اهللا فإا ترقق أحيانا وتفخم أحيانا (( 
  )التفخيم والترقيق ( ويترتب علي االستعالء واالستفال 

  :االذالقـــــ 
  لغة حدة اللسان وبالغته وطالقته 

  ى الشفتني أو منهما معا خفة احلرف وسرعة النطق به خلروجه من اللسان أو طرف احد: اصطالحا 
  الباء  –الالم  –النون  –امليم  –الراء  –الفاء : وهي ) فر من لب ( سته وتتكون يف : حروفه 

  : االصمـــــات 
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  ضد االذالق 
  املنع تقول صمت عن الكالم أي منع نفسه منه  :معناه يف اللغة 

ق أي طرف اللسان والشفة وهذا التعريف يتعارض ثقل احلرف وعدم سرعة النطق به خلروجه بعيدا عن ذل :اصطالحا 
  مع الواو وخلروجها من الشفتني مع انفراج بينهما بعكس الفاء والباء وامليم فهي أخف احلروف أسهلها

  : حرفا الباقية من حروف اهلجائية بعد حروف االذالق  وهي )  مخسة وعشرون ( وحروف االصمات 
الغني  –العني  –الشني  –السني  –الزاي  –الراء  –الذال  –الدال  –اخلاء  –احلاء  –اجليم  -الثاء  –التاء  –اهلمزة 

  .الياء  –األلف  –الواو  –اهلاء  –الكاف  –الظاء  –الضاد  –الصاد  –
إن كل كلمة علي : وقيل مسيت احلروف مصمتة ألا ممنوعة من االنفراد أصوال يف الكلمات الرباعية واخلماسية مبعين 

  .ة أحرف أو مخسة أصوال البد أن يكون فيها من احلروف املصمتة حروف من احلروف املذلقة أربع
حروف مصمته ومعهم حرف الراء من احلروف الذلقية فإذا وجدت ) الذال و الكاف و األلف ( ذكرى جند أن  : مثل 

  علي إا أعجمية وليس عربية   فذلك دليل) إسحاق ( كلمة رباعية أو مخاسية غري مزيدة وليس فيها حرف مذلق مثل 
  
  
  

  ثانياً الصفات اليت هلا ضد 
   :القلـــقلـــة 

  كالم العرب يتكون من حروف ساكنه وحروف متحركة 
  خيرج بالتصادم بني طريف عضو النطق: احلرف الساكن 
  خيرج بالتباعد بني طريف عضو النطق : احلرف املتحرك 

فنالحظ أن الشفتني تلتصقان مث ) م ( كنة تصطدم الشفتني أما إذا أردنا النطق مبيم عند النطق بامليم السا) أ م ( فمثالً 
  تبتعدان

أن الشفتني ابتعدتا وكذلك الفكني أيضا ابتعدا ) م ( ويصاحب ذلك أصل خمرج الفتحة أي األلف فنالحظ عند نطق 
  .يعين انفتحا الفكني 

عدتا وصاحب ذلك خمرج أصل الضمة وهي الواو مع ضم وكذلك عند النطق مبيم مضمومة نالحظ أن الشفتني ابت
الشفتني وعند النطق مبيم مكسورة نالحظ أن الشفتني ابتعدا وصاحب ذلك خمرج أصل الكسرة وهي الياء خبفض الفك 

  ) م ( السفلي 
  وسيقية فإا خترج باهتزاز األحبال الصوتية يف احلنجرة كاهتزاز الوتر يف اآلالت امل :أما حروف املد واللني 

  األحبال الصوتية عند نطق األلف تز وينتج عن خروج حرف األلف ) وجاء ربك : ( مثال 
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تز األحبال الصوتية مع ضم الشفتني جمموع هذين العملني ينتج عنه خروج ) سوء أعماهلم ( وكذلك بالنسبة للواو 

تية مع اخنفاض الفك السفلي جمموع هذين تز األحبال الصو) وجئ يومئذ جبهنم ( الواو وكذلك بالنسبة للياء 
  .العمليتني ينتج عنه حرف الياء 

  :  وميكن أن نلخص ذلك يف األيت 
  احلرف هو صوت يعتمد علي خمرج معني 

  طبقات اهلواء بشكل تدركه األذن البشرية ) اهتزاز ( الصوت هو ختلخل 
  كيفية حدوث احلرف يف جهاز النطق اإلنساين ؟

  رج بالتصادم بني عضوي النطق ومسي ابن سينا هذا التصادم بالقرعخي: احلرف الساكن  -1
  خيرج بالتباعد بني عضوي النطق ومسي ابن سينا هذا التصادم بالقلع : احلرف املتحرك   -2
  خترج باهتزاز األحبال الصوتية يف احلنجرة : حروف املد واللني  -3

عند السكون بالتباعد بني طريف عضو النطق مع كوا هذه هي القاعدة الكلية لكن العرب كانوا خيرجون مخسة أحرف 
  د  –ج  –ب  –ط  –ق : ساكنه مشبهة يف ذلك احلروف املتحركة وهذه احلروف اخلمسة هي 

  وهي حروف القلقلة ) قطب جد ( وهي جمموعة يف كلمتني 
  طريف النطق وهذه احلروف خالفت القاعدة األصلية عند سكوا ال خترج بالتصادم ولكن بالتباعد بني 

  : القلــقلـــة
  احلركة واالضطراب : يف اللغة 

هو إخراج حرف القلقلة حالة سكونه بالتباعد بني طريف النطق دون أن يصاحبه انفتاح للفم أو انضمام : اصطالحا 
  للشفتني أو اخنفاض يف الفك السفلي 

  ن حركتها ؟ ملاذا قلقلة العرب حروف القلقلة دون غريها ؟ وملاذا حركة سكوا دو
ألنه عند النطق ذه احلروف اخلمسة ينغلق املخرج متاما فينحبس اهلواء خلف هذه احلروف فيسبب ذلك إزعاجا 

  بالقلقلة ) الشدة ( وضيقا عند النطق ا لذلك ختلصت العرب من اإلزعاج وهو 
  ملاذا قلقلتها عند السكون ؟ 

  عند السكون  ألن هذا اإلزعاج والضيق يف جهاز النطق حيدث فقط
 –د  –فنجد أن العرب ختلصت من شدة حروف ال ج ) أجد قط بكت ( إن حروف الشدة هي : وهناك سؤال آخر 

ما دامت ) ت  –ك  –أ ( ملاذا مل تقلقل العرب الثالث احلروف الباقية : ب بالقلقلة وهنا يظهر السؤال  –ط  –ق 
  وف ؟ نفس العلة موجودة وهي ضيق جهاز النطق عند هذه احلر

فتارة يبدلوا ألفا أو واوا أو ياء مثل يؤمنون كانوا ينطقوا يومنون : إن اهلمزة كانوا يتخلصون من شدا بطرق شىت 
أو يسهلوا مثل أءنذرم أو حيذفوا فيقولون من السما بدال من السماء تلك الطرق العديدة يف التخلص من اهلمزة يف 

  لك مل تقلقل العرب اهلمزة لغة العرب أغنت عن قلقلتها لذ
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فحث شخص ( أما الكاف والتاء فيهما شدة أيضاً ولكن ختلصت العرب من الشدة فيهما باهلمس فحروف اهلمس 

  )سكت 
إن الشدة واهلمس يف الكاف والتاء يف زمن متتاليني وليسا يف زمن واحد ألنه يستحيل علي اإلنسان أن يأيت باحنباس 

  ا مها خلف بعضهما النفس يف الزمن نفسه وإمن
  إذا السماء انفطرت –اهللا أكرب : مثل 

  
  بالقلقلة والكاف والتاء باهلمس واهلمزة بطرق شىت ) قطب جد ( وبذلك ختلصنا من حروف الشدة مجيعا 

  : وتنقسم القلقلة بالنسبة حلروفها إيل ثالث أقسام 
  مستقلة –شديدة  –أعلي        الطاء   صفات قويه  -1
  اجليم   حرف انفجاري     أوسط    -2
  الدال –الباء  –أدين         القاف  -3

  :مراتب القلقلة 
  )تب  –احلق ( املشدد عند الوقوف عليه مثل  -1
  )كسب  –خالق ( الساكن املوقوف عليه مثل   -2

ارض أما السكون الع) ومل يولد ( سواء كان أصليا أو سكونا عارضا ، والسكون األصلي جند عليه عالمة السكون 
  فيكون عند الوقوف 

  ) خلقنا ( الساكن املوصول  مثل  -3
  :وقد يقع القارئ يف أخطاء عند النطق باحلرف املقلقل ومنها 

  خلط حرف القلقلة حبركة من احلركات الثالث  -1
  متيل الدال إيل الكسر ) قد أفلح  –لقد كان ( مثل      
  متيل الباء إيل الفتح)        إبراهيم ( مثل      

  )أحدء  –كسبء ( خلط صوت القلقلة مزة ساكنه فتنطق -2
  زيادة احلرف باملط-3
  وذلك عند الوقوف ) ليلة القدر ( قلقلة احلرف الذي يتبع احلرف املقلقل مثل -4

  وذلك عند سكون احلرف السابق ) بالقسط  –وأوفوا بالعهد ( قلقلة احلرف الذي يسبق احلرف املقلقل مثل 
  رة جيتمع فيها حرفان متتابعان فيهما قلقلة وهناك حاالت ناد

  وذلك عند الوقف فال بد من حتقيق قلقلة كل حرف علي حده ) العبد بالعبد : ( مثل 
جيب مراعاة الوقف بالقلقلة علي احلرف املشدد وأن نفرق بينه وبني الوقف علي احلرف املخفف فاملخفف تكون : تنبيه

  )ما أغين عنه ماله وما كسب ( يف املخرج للحرف املقلقل مثل  قلقلته بسرعة االرتداد وعدم الركون
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تبت ( أما احلرف املشدد فإن القلقلة تؤدي بصورة أبطأ يف ارتداده وكأن هناك فاصل بني احلرفني يف احلرف املشدد مثل 

  ) يدا أيب هلب وتب 
نفتح الشفاه مبجرد ) كسب ( مه واالنتباه يكون يف عدم تشديد احلرف املخفف فإن يف حرف الباء املخفف يف كل

  من السبب) كشتم ( إطباقها وإال حتول إال حرف مشدد وتغري املعين فصار كسب أي 
  :الصفــــــري 

  هناك ثالث أحرف إذا نطقها العرب كانت هلا قوة تشبه صفري الطائر وهذه احلروف هي 
  )ز  –ص  –س (                                      

  هو الصوت الزائد  :اللغة  والصفري يف
  خروج صوت يشبه صوت الطائر مع احلرف عند النطق به  :اصطالحا 

  ومن الناحية التطبيقية 
أ ز يصدر صوت قوي ونشعر بذلك عندما نسمع املصلني يف الصالة السرية  –أ ص  –عند النطق حبروف الصفري أ س 

  اد والزاي  وال تسمع أي صوت حلرف آخر يصدرون صوتا مثل صوت الصفارة وهذا هو صوت السني والص
واعلي درجة يف درجات الصفري هي الصاد مث الزاي مث السني والصوت الزائد يف الصاد يشبه األوز والصوت الزائد يف 
الزاي يشبه صوت النحلة والصوت الزائد يف السني يشبه صوت العصفور وهذا الترتيب يتوقف علي قوة احلرف فنجد 

د ملا فيها من استعالء و اطباق وصفري مث يليها الزاي ملا فيها من جهر مث السني وهي أضعفها لكوا أن أقواها الصا
  مهموسة 

  : التفشــــــي
  ) الشني ( وهي صفة حلرف واحد وهو حرف 

  االنتشار : معناه يف اللغة 
ا ومسيت الشني متفشية ألنتشار انتشار الريح يف الفم عند النطق حبرف الشني سواء كان ساكنا أو متحرك: اصطالحا 

  الريح يف الفم عند النطق ا حىت تتصل مبخرج الظاء 
  مما علمت رشدا  –تشكرون  –مشكورا  –شاكرا : مثال 

  : اإلستطالــــــه
  تكون يف حرف الضاد 

  االمتداد  :معناها يف اللغة 
  

حىت يالمس رأس اللسان أصول الثنايا العليا حتت عملية اندفاع اللسان وجريانه من مؤخرة الفم إيل مقدمته  :اصطالحا 
  تأثري اهلواء املضغوط خلف اللسان 

  :من الناحية التطبيقية 
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حرف الضاد يتميز مبخرجه عن بقية احلروف العربية وال يشاركه يف خمرجه أحد وقد سبق شرح خمرج الضاد يف درس 

  ستطالة اليت ينفرد ا حرف الضاد املخارج وال مانع من إعادة الشرح هنا لعالقة ذلك بصفة اال
اللسان حافتان حافة ميين ويسري وعند احتكاك هاتان احلافتان أو أحدمها باجلدار الداخلي لألضراس العليا خيرج الضاد 

فكل حافيت اللسان ) أظن ( وحافتا اللسان إيل منتهاها تلتصقان مبا حياذيهما من غار احلنك األعلى فإذا قال اإلنسان 
  ان علي غار احلنك األعلى إال أن الضغط خيرج اهلواء املندفع من الرئتني فنجد املخرج مغلقا تلتصق

فتحت تأثري ضغط هذا اهلواء يندفع اللسان قليال إيل أن يصل رأسه إيل منطقة التقاء حلمه اللثة بالثنايا العليا وهذا ما 
  يسمي حرف الضاد

أما حركة ) التباعد ( وان احلرف املتحرك خيرج بالقلع ) االصطدام ( ع وقد قلنا سابقا أن احلرف الساكن خيرج بالقر
اللسان عند النطق باحلرف فهذا ما انفردت به الضاد وقد حيدث ليس بني صفة الرخاوة يف الضاد وبني االستطالة فقد 

  يظن البعض أن االستطالة يف الضاد هي الرخاوة لذلك جيب أن نفرق بني هاتني الصفتني
  خاوة يف الضاد هي جريان الصوت صفة الر

  أما صفة االستطالة فهي جريان اللسان يف خمرج الضاد 
  وقد يسأل سائل هل توجد صفة االستطالة يف الضاد املتحركة أيضا أم يف الساكنة فقط ؟

نعم تكون يف الضاد املتحركة أيضا ولكن أخف وأضعف من الضاد الساكنة فاحلرف الساكن أوضح من : اإلجابة 
  حلرف املتحرك ا

  )اضرب بعصاك  –ذلك فضل اهللا  –وال الضالني  –غري املغضوب عليهم : ( أمثلة 
  :التكـــــرير

   اإلعادة: معناه يف اللغة 
  :اصطالحا 

  ارتعاد طرف اللسان باحلرف عند النطق حبرف الراء مما يؤدي إيل تكريره وال يكون إال يف حرف الراء فقط
  
  
  
  
لراء مبعين إا قابلة هلا فيجب احلذر منها ألن الغرض من معرفة هذه الصفة تركها مبعين عدم لتكرير صفة مالزمة ل 

  املبالغة فيها 
  :من الناحية التطبيقية 

يصطدم ) أ ر(وخمرج حرف الراء من ظهر اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعلى بعد خمرج النون فعندما يقول اإلنسان 
حياذيه من احلنك األعلى ولكن يبقي فرجة بسيطة ألن اللسان يكون مقعرا عند النطق مع ما ) ظهر طرف اللسان ( 
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بالراء وهذه الفرجة تبقي كصمام أمان للراء من التكرير ألننا لو احكمنا إلصاق ظهر اللسان كلية علي املخرج لقفل 

  املخرج متاما كما حدث مع حرف الضاد
ت تأثري الضغط الناتج من هذا االحنباس يترل طرف اللسان رغما ولو حدث ذلك الحنبس اهلواء خلف اللسان وحت

فيحدث فجوة جتعل اهلواء يندفع فإذا اندفع اهلواء ذهب الضغط من هنا وعاد اللسان واحكم اإلغالق فينشأ ضغط 
  جديد فتحت تأثري الضغط اجلديد يترل طرف اللسان 

اللسان يكرر االصطدام حلرف الراء فيكون النطق مثال يف  وخيرج اهلواء وهكذا تتكرر العملية وينتج من هذا أن طرف
  وهذا من اخلطأ ) اررررمحن (كلمة الرمحن هكذا 

  كيفية اخلالص من تكرار الراء ؟ 
أن يبقي القارئ فجوة بسيطة عند طرف اللسان مير منها جزء الصوت ويكون هذا الصوت مبثابة صمام أمان حيمي الراء 

  من االرتعاد املبالغ 
  )الراء(ه الفجوة تؤدي أيضا إيل ظهور صفة البينية يف وهذ

  )القرءآن  –مرة  –كرة ( وأكثر ما يظهر التكرير إذا كانت الراء مشددة حنو 
  فالواجب علي القارئ أن خيفي هذا التكرير وال يظهره 

رأس اللسان واللثة  وليس معين إخفاء التكرير عدم ارتعاد راس اللسان بالكلية ألن ذلك يؤدي إيل حصر الصوت بني
  كما يف حرف الطاء وهذا خطأ ال جيوز وإمنا يرتعد رأس اللسان ارتعادة واحدة خفيفة حىت تنعدم الصفة

  االحنــــــراف 
  )امليل والعدول(

  الالم والراء : حروفه 
  هناك نوعان من االحنراف 

  نوع نأخذ به للتعلم  -1
  ) ال نعمل به ( نوع آخر يترك   -2

امليل باحلرف بعد خروجه من خمرجه عند النطق به حىت يتصل مبخرج آخر فالالم فيها احنراف من  هو: النوع األول 
خمرجها وهو أدين حافيت اللسان مع ما حياذيهما من أصول الثنايا العليا والرباعيات واألنياب والضواحك فعندما خيرج 

احلافة وبعضه عن يسار احلافة مث يتابع اهلواء خروجه اهلواء من الرئة جيد املخرج منقفالً فينحرف بعض اهلواء عن ميني 
  إيل اخلارج فينحرف املخرج إيل طرف اللسان والراء فيها احنراف أيضا إيل ظهر اللسان وميل قليل إيل جهة الالم 

منحرفني هو امليل باحلرف من خمرجه عند النطق به حىت يتصل إيل خمرج آخر  ويسميان حرفا الالم والراء : النوع الثاين 
( بدال من أن يقولون ) وجعنا الليل : ( الحنراف الالم عن خمرجها إيل خمرج حرف النون فكثري من القراء يقولون 

  ) ربنــا ( بدال من أن يقول ) يبـنا : ( واحنراف الراء من خمرجها إيل خمرج حرف الياء فالطفل يقول )  وجعلنا الليل
  :اللـــــــني 

  وعدم الكلفة السهولة : يف اللغة 
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  إخراج احلرف من خمرجه يف سهولة وعدم كلفة من اللسان: اصطالحا
  الواو و الياء الساكنتان املفتوح ما قبلهما  :حروفه 

  )شئ  –يوم  –البيت  –خوف ( مثل           
  ويسميان لينني لسهولة النطق ما وعدم الكلفة يف إخراجها من خمرجها           

  :اخلفـــــــاء 
  االستتار: يف اللغة 

  خفاء احلرف عند النطق: اصطالحا 
  )هاوي ( حروف املد الثالثة واهلاء وجيمعهما كلمة ) أربعة (   : حروفه 

  أما خفاء حروف املد فلسعة خمرجها 
  وأما خفاء اهلاء فإلن صفاا كلها ضعيفة ومن أجل هذا قويت بالصلة 

  : من الناحية التطبيقية 
اجلوف وقد سبق أن قلنا أنه خمرج غري حمدد فهو جمموع التجويف احللقي والفموي فال يوجد مكان  خمرج حرف املد من

  معني فيهما نستطيع أن نقول أنه خيرج منهما لذلك كانت صفات حروف املد اخلفاء 
  بدون اهلاء فتصبح واستغفر) واستغفره ( فسبح حبمد ربك واستغفره فالكثري ينطقون : مثال 
  : الغنة 

  صوت له رنني من اخليشوم: ناها يف اللغة مع
  صوت لذيذ مركب يف جسم النون وامليم يف كل األحوال : اصطالحا
  النون وامليم وكذلك التنوين ألنه نون ساكنه تلحق بأخر الكلمة لفظا ال خطا : حروفها 

  إنه يشبه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها : قيل 
  قصاه من الداخل من اخليشوم وهو أعلي األنف وأخمرجها 

  ) ينطقون ( هي تابعة ملا بعدها تفخيما وترقيقا فإن كان ما بعدها حرف استعالء فخمت مثل : كيفية النطق ا 
  )ما ننسخ ( وإن كان ما بعدها حرف استفال رققت مثل 

  :ومراتب الغنة 
  أكمل ما تكون يف حالة الشدة واإلدغام الكامل  -1
  م الناقصكاملة يف حالة اإلخفاء واإلدغا  -2
  ناقص يف حالة اإلظهار  -3
  انقص ما تكون يف احلرف املتحرك   -4

  والواقع أن الغنة ال تظهر إال يف احلالتني األويل والثانية أما يف الثالثة والرابعة ال يظهر إال أصلها 
  وقد يسأل سأل كيف تثبت الغنة يف الساكن املظهر واملتحرك ؟
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يف الساكن املظهر واملتحرك حيث يتعذر النطق بالنون وامليم املظهرين  أم استدلوا علي ثبوت الغنة: واجلواب 

  واملتحركني إذا انسد خمرج الغنة وهو اخليشوم 
  كيفية التعرف علي الصفات ؟ 

إذا أردت أن تعرف صفات أي حرف من حروف اهلجاء فاحبث أوال عنه يف الصفات اليت هلا ضد حبيث تبدأ بصفيت 
فهو مهموس وإال فهو جمهور مث تنتقل إيل ) فحث شخص سكت (  حروف اهلمس وهي اهلمس واجلهر فإن وجد يف

فهو شديد وإن وجد ) أجد قط بكت ( والرخاوة فإن وجد يف حروف الشدة وهي ) البينية ( صفات الشدة والتوسط 
تفال فإن وجد يف فهو متوسط وإال فهو رخوي مث تنتقل إيل صفيت االستعالء واالس) لن عمر ( يف حروف التوسط وهي 

حروف االستعالء فهو مستعمل وإال فهو مستفل مث تنتقل إيل صفة اإلطباق واالنفتاح فإن وجد يف حروف اإلطباق 
فهو مطبق وإال فهو منفتح مث تنتقل إيل صفيت اإلذالق واإلصمات فإن وجد ) الظاء –الضاد  –الطاء  –الصاد ( وهي 

  مذلق وإال فهو مصمت وإيل هنا  يكون احلرف قد مت له مخس صفات  فهو) فر من لب ( يف حروف اإلذالق وهي 
مث تنتقل إيل الصفات التسع اليت ال ضد هلا واحبث عنه فيها فإذا وجد له صفة منها كانت الصفة السادسة وال يوجد 

  حرف له سبع صفات إال الراء وخالصة ذلك 
  عن سبع أن أي حرف من حروف اهلجاء ال تقل صفاته عن مخس وال تزيد

  :   تنبيـه 
) س ( فاملخرج واحد ومجيع الصفات واحدة إال صفة اهلمس فهي يف السني ) ز  –س ( يف الفرق بني النطق يف حريف 

لذلك خيتلط األمر بينهما يف النطق ومن هنا يتضح لنا أمهية الصفات فلوال صفة اهلمس لكانت ) ز ( وليس يف الزاي 
ومن مث جيب علي القارئ أن مييز بينهما ألن اخللط بينهما قد يغري ذلك ) س ( سينا ) ز (والزاي ) ز (زايا ) س ( السني 

  .يف املعين 
  : وقد يغري ذلك يف املعين  فمثالً ) ذ  –ظ ( وأيضا حيدث خلط بني 

  " إن عذاب ربك كان حمظورا " " وما كان عطاء ربك حمظورا " 
) ( وأسروا النجوى ( ين فمن احلذر وهو اخلوف وكذلك السني والصاد فاألول من احلظر وهو املنع أو النقص أما الثا

  فاألول من السر والثاين من اإلصرار ) وأصروا واستكربوا استكبارا 
  

  توزيع الصفات علي احلروف 
  تنقسم الصفات من حيث القوة 

  صفات ال توصف بقوة وال بضعيفة  صفات ضعيفة  صفات قويه
  االذالق) 1  اهلمس )1  اجلهر) 1                
  اإلصمات) 2   الرخاوة) 2  الشدة) 2                

  )البينية ( التوسط ) 3           اإلستفاء) 3  االستعالء) 3  
    االنفتاح) 4  اإلطباق) 4

    اخلفاء) 5                 القلقة) 5               
    اللني) 6                 التفشى) 6               
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      االحنراف) 7 

      التكرير) 8
      الغنة) 9               

      االستطالة) 10
      الصفري) 11

  
  كيفية تقدير قوة احلرف أو ضعفه ؟ 

 –الصاد  –الراء  –الدال  –اجليم  –الباء ( احلروف القوية هي اليت تكون فيها صفات القوة أكثر من صفات الضعف وهي تسعة 
  وأقواها الطاء ألن صفاا قوية )  القاف  –الظاء  –الضاد 

الزال  –الذال  –اخلاء  –التاء ( وهي ) إحدى عشرة ( أما احلروف الضعيفة هي اليت يكون فيها الضعف أكثر من صفات القوة وعددها 
فات ضعيفة وليس الياء املتحركتان أو اللينتان وأضعفها حرف اهلاء ألن فيها مخس ص –الواو  –الكاف  –العني  –الشني  –السني  –

  فيه صفات قوة 
 –امليم  –الالم  –الغني  –اهلمزة ( اليت تستوي فيها صفات القوة وصفات الضعف وعددها مخسة وهي : وأما احلروف املتوسطة هي 

  ) النون 
  

  :لذلك فاحلروف اهلجائية تنقسم من القوة والضعف إيل مخسة أقسام 
  قوية )  8(
  أقوي ) ط ( 
  ضعيفة )  10( 

  ف املد أضعف حرو
  متوسطة 

  :وبذلك قد اتضح لنا فوائد دراسة صفات احلروف وهي 
  متيز احلروف املشتركة يف املخرج 

معرفة القوي من الضعيف ليعلم ما جيوز إدغامه وما ال جيوز فإن ماله قوة وميزة عن غريه ال جيوز أن يدغم يف ذلك الغري 
  لئال تذهب امليزة 

  املخارجحتسني لفظ احلروف املختلفة 
  التعرف علي كيفية احلرف عند النطق به من سليم الطبع كمجري الصوت وعدمه 
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  صفات ليس هلا ضد  صفات هلا ضد  احلروف
  عدد الصفات  7  6  5  4  3  2  1  احلرف

  5      اإلصمات  االنفتاح   االستفال  الشدة   اجلهر  أ
  6    لة القلق  االذالق  االنفتاح  االستفال  الشدة  اجلهر  ب
  5      اإلصمات  االنفتاح   االستفال  الشدة   مهس  ت
  5      اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  مهس  ث
  6    القلقلة  اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الشدة  اجلهر   ج
  5      اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اهلمس  ح
  5      اإلصمات  االنفتاح  االستعالء  الرخاوة  اجلهر  خ
  6    القلقلة  اإلصمات  االنفتاح  االستفال  شدةال  اجلهر  د
  5      اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اجلهر  ذ
  7  التكرير  االحنراف  االذالق  االنفتاح  االستفال  التوسط  اجلهر  ر
  6    الصفري  اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اجلهر  ز

  6    الصفري  اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اهلمس  س
  6    التفشي  اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اهلمس  ش
  6    الصفري  اإلصمات  اإلطباق  االستعالء  الرخاوة  اهلمس  ص
  6    استطالة  اإلصمات  اإلطباق  االستعالء  الرخاوة  اجلهر  ض
  6    القلقلة  اإلصمات  اإلطباق  االستعالء  الشدة  اجلهر  ط
  5      اإلصمات  اإلطباق  االستعالء  الرخاوة  اجلهر  ظ
  5      اإلصمات  االنفتاح  االستفال  التوسط  اجلهر  ع
  5      اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اجلهر  غ
  5      االذالق  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اهلمس  ف
  6    القلقلة  اإلصمات  االنفتاح  االستعالء  الشدة  اجلهر  ق
  5      اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الشدة  اهلمس  ك
  6    االحنراف  االذالق  االنفتاح  االستفال  التوسط  اجلهر  ل
  6    الغنة  االذالق  االنفتاح  االستفال  التوسط  اجلهر  م
  6    الغنة  االذالق  االنفتاح  االستفال  التوسط  اجلهر  ن
  5      اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اهلمس  ه

واو مدية 
  ومتحركة 

  6    خفاء  اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اجلهر

  6    لني  اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اجلهر  او لينةو
  6    خفاء  اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اجلهر  األلف

  6    خفاء  اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اجلهر  ياء مدية ومتحركة 
  6    لني  اإلصمات  االنفتاح  االستفال  الرخاوة  اجلهر  ياء لينة 
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  مالحظات

  ف الراء هو احلرف الوحيد الذي له سبع صفات نالحظ أن حر -
  : نالحظ أن هناك بعض احلروف متحدة يف الصفات وهي   -
  التاء والكاف -1
  الثاء واحلاء  -2
  اجليم والدال  -3
  الذال والواو و الياء املتحركتان   -4
  الواو و الياء اللينتان  -5
  حروف املد الثالثة   -6
  فهي اليت تفرق بينهما كما أن املخرج واحد صفاما متحدة إال صفة اهلمس ) ز  –س ( إن حريف  -
  إن حريف الضاد والظاء صفاما متحدة إال صفة االستطالة يف الضاد والفرق بينهما يف املخرج   -
  إن حريف الطاء والتاء مشتركتان يف املخرج ولكن خيتلفا يف الصفات فلوال الصفات ال اختلطت األمر بينهما  -
  
    
    
  
     

       
  

  
  
  
  

  صر املنفصل مبقدار حركتني فقط ق -1
  اإلتيان بالبسملة يف أجزاء السورة دون تركها اجلائز من الشاطبية وذلك للتربك   -2
  حركات فقط)  4(مد املتصل   -3
  وجوب إبدال مهزة الوصل مع املد يف املواضع الستة -4

  )يونس  91،  51( ءاالن )  النمل 59 –يونس  59( ءاهللا  –األنعام )  144، 143(ءالذاكرين           
  من سورة الروم )  54آيه ( يف الثالث كلمات ) ضعف وضعفا ( فتح حرف الضاد يف كلميت -5
  ]املرسالت  20آيه ) [ خنلقكم ( وجوب اإلدغام الكامل يف كلمة  -6
  ]يوسف  11آيه [ وجوب اإلمشام مع اإلدغام يف كلمة تامناً  -7
  ] الشعراء  63آيه ) [ فرق ( وجوب التفخيم يف راء  -8
  ]النمل  36آيه [ عند الوقف عليها ) ءاتاين ( وجوب احلذف يف ياء  -9

بل ران ( القيامة والالم يف ) من راق ( يس والنون يف ) مرقدنا ( الكهف ) موجا ( عدم السكت علي األلف من  -10
  املطففني ) 

  أحكام قصر املنفصل
  )البن املعدل (احلفاظ روضة 

  رواية حفص عن عاصم طريق الفيل عن عمرو بن الصباح
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  ] اإلنسان  4آيه [ وجوب احلذف يف ألف سالسال عند الوقف عليها  -11
  ] الطور  37آيه [ وجوب السني يف املصيطرون  -12
  ] األعراف  69آيه [ وبسطه ] البقرة  245آيه [ وجوب السني يف يبسط  -13
  ]الغاشية  22آيه [ وجوب الصاد يف مبصيطر -14
  مرمي والشورى) عني ( وجوب القصر يف  -15
  ] األعراف  176آيه [ عند الوصل ) يلهث ذلك ( وجوب اإلدغام يف  -16
  ]هود  42آيه [ عند الوصل ) اركب معنا ( وجوب اإلدغام يف  -17
  وصالً ] القلم  1آيه ) [ نون والقلم ( و ] يس  1،2آيه ) [ يس والقرءآن ( وجوب اإلظهار يف نون  -18
  عدم الغنة يف النون والتنوين قبل الالم والراء مثل شاكراً ألنعمه  -19
  هلمزة عدم السكت قبل ا -20
  عدم التكبري عند أول كل سورة  -21

  
   
   

  
  


