
   : الّنحاة( الدراسة الصوتية عند ب-1
  (عثمان بن قنرب)سيبويه : 

، وله   نن أعمانااا  وقد أبدع يف علوم اللغة حىت صار علماخلليل بن أمحد الفراهيدي  هو تلميذسيبويه 
ية فقد قدم أّول منوذج بنيوي يصف اللغة العرب يعّد نعجزة ال نثيل هلا.ال نقدنة له وال خامتة و  كتاب

والذي يعنينا يف كتابه  م،صوتيا، وصرفيا وحنواي ونعجميا، مل يستطع أحد بعده أن يقدم بديما عنه حىت اليو 
 الفريد الدراسة الصوتية.

يتجلى الدرس الصويت عند سيبويه يف الكتاب يف ابب اإلدغام خاصة  ونا تفرق نن نعلونات صوتية و 
ننثورة يف ثنااي الكتاب. وقد رأى أنَّ دراسَة األصواِت نقدنٌة ال بدَّ نناا لدراسِة اللغِة وأنَّ النظام الصويت 

راد دراسة النظام الصريف لذا نراه يضع الدراسات الصوتية يف ابب صريف هو ابب اإلدغام ضروري ملن أ
،وقد اهتم سيبويه بتضييق جمال دراسة األصوات العربية بوضعه الدراسات الصوتية حتت ابب اإلدغام ألن 

لتقي فياا صواتن ة ياإلدغام ليس جزءا  نن النظام الصويت وإمنا هو ظاهرة نوقعية سياقية ترتبط مبواقع حمدد
لكن األنر ليس كذلك فقد ناد بعمله هذا لدراسة األصوات العربية  (1)األول نناما ساكن والثاين نتحرك

 ووصفاا ورتباا ودرساا دراسة جعلت نن تبعه ال خيرج عن دراسته إال يف القليل والقليل القليل .
 :  عند سيبويه احلروف

ورأيه هذا رأي  (2)بتسعة وعشرون حرفا  وهو نفس العدد عند اخلليلحدد سيبويه عدد احلروف العربية 
ونعىن  علماء العربية كافة ومل يشذ عنام إال املربد الذي رأى أهنا مثانية وعشرين حرفا وهذه احلروف أصول ٌ
 ذلك أن هلا فروعا تتفرع نناا وتنحرف عناا إىل أصوات متاثلاا وقد ذكرها نرتبة على ترتيب خيالف ترتيب

اخلليل وهي:) اهلمزة، واأللف، واهلاء، والعني، واحلاء، والغني، واخلاء، والكاف، والقاف، والضاد، واجليم، 
والشني، والياء، والمام، والراء، والنون، والطاء والدال، والتاء، والصاد، والزاي، والسني، والطاء، والذال، 

 والثاء، والفاء، والباء، وامليم، والواو.(
ذه األصول ستة حروف )ألفوانت(فتكون مخسة  وثماثني حرفا  وهذه الستة فروٌع نن التسعة يضاف إىل ه

والعشرين، وهي كثريٌة يؤخذ هبا وتستحسن يف قراءة القرآن واألشعار، فلاا وجود يف القراءات القرآنية و 
 الشعر مما يكسباا صفة الفصاحة وهي :

اد اليت ف اليت متال إنالة شديدة، والشني اليت كاجليم، والص)النون اخلفيفة، واهلمزة اليت بني بني، واألل
 . تكون كالزاي، وألف التفخيم(

                                                           
(1)

 50اللغة العربية معناها ومبناها .متام حسان ص  
(2)

 431ص4.الكتاب ج  48العني ص 



 . النون اخلفيفة :يرى الدكتور متام حسان أن األصح اخلفية ألن اخلفيفة تقابل الثقيلة يف التوكيد يف علم1
ا الصوتية، ري نن خصائصاالنحو .وهي النون الساكنة املتبوعة حبروف اإلخفاء مما يؤدي إىل ضياع الكث

واكتساهبا نن خصائص احلرف الذي يلياا ،على خماف النون املتحركة الواضحة الصوت وقد حبث علماء 
 التجويد التأثريات اليت تتعرض هلا النون الساكنة نع تلك احلروف.

[ويعين هبا 3. اهلمزة اليت بني بني:قيل نصطلح )بني بني(نن ابتداع سيبويه وقيل ونن الشعر العريب ]2
 اهلمزة اليت تسال تبعا  حلركة احلرف السابق هلا ،نثل مهزة كأس اليت تسال فتصبح كاس،ذئب تصبح ذيب

. األلف اليت متال إنالة شديدة:غاية اإلنالة التسايل وتوفري اجلاد النطقي واإلنالة نعروفة نشاورة غري 3
لياء احملضة  عند النطق هبا إىل النحو هبا إىل ا أن هذه األلف متال حىت تفقد األلف خاصيتاا ابتساع الفم

 كنطق أهل حلب لعبارة )بيت جنان (بيت جنني .
. الشني اليت كاجليم : وهي الشني اجملاورة اليت تشبه صوت اجليم يف اللاجة السورية واللبنانية كما يف 4

 واحدولعل السبب يف ذلك أن اجليم حرفان شجراين وخمرجاما  قولنا )أشدق،أجدق(
. الصاد اليت كالزاي :وهي صاد جماورة نفخمة تشبه نطق العانة يف نصر للظاء يف ظامل )زامل(وقد نطقت 5

به العرب فقالوا :زقر يف صقر وقالوا يف املثل :نا حرم نن فزد له يريدون نا حرم نن فصد له.أي ناحرم 
 القرى نن فصد له دم الناقة أي أكل دناا .

أللف بلغة أهل احلجاز ونن ذلك ألفاظ الصماة والزكاة اليت رمست يف القرآن . ألف التفخيم :وهي ا6
 ابلواو إشارة إىل تفخيماا جملاورهتا أصواات  طبقية الصاد والزاي

ضى مث يضيف سيبويه إىل هذه احلروف حروفا  مثانية  يصفاا أبهنا غرُي نستحسنٍة وال كثريٍة يف لغِة نن ال ترت
 راءة القرآن و ال يف الشعر وهذه الفروع هي :عربيته وال تستحسن يف ق

الكاف اليت بني اجليم والكاف، واجليم اليت كالكاف، واجليم اليت كالشني، والضاد الضعيفة، والصاد اليت  
 كالسني، والطاء اليت كالتاء، والظاء اليت كالثاء، والباء اليت كالفاء.

 ال ابملشافاة.ئاا أصلاا التسعة والعشرون، ال تتبني إوهذه احلروف اليت تتمتاا اثنني وأربعني جيدها وردي
. الكاف اليت بني اجليم والكاف:مل ميثل هلا سيبويه لكن ابن عصفور نثل هلا بكلمة )كمل ( حيث 1

 تلفظ الكاف كما يف الكشكشة أي كما يلفظ العراقيون وأهل املنطقة الشرقية كلمة )كيف؟(تشيف
يبدو ا سيبويه لكن ابن عصفور نثل هلا بكلمة )رجل (اليت تلفظ )ركل(و . اجليم اليت كالكاف:مل ميثل هل2

 (gأن املقصود ابجليم اليت كالكاف اجليم القاهرية اليت تضارع لفظ حرف )
. اجليم اليت كالشني:مل ميثل هلا سيبويه لكن ابن عصفور نثل هلا بكلمة )اجتمعوا(اليت تلفظ )اشتمعوا( 3

 )وجه( )وش( ونن ذلك نطق أهل الشام لكلمة
 . الضاد الضعيفة: الضاد الفصيحة اليت وصفاا سيبويه خمتلفة عما يعرفاا العرب اليوم، فالضاُد الفصيحةُ 4

 )شجرية( خمرجاا نن بني أول حافة اللسان ونا يلياا نن األضراس ،ولكناا نتكلفة صعبة،



حيح وقد بت سينا والعكس ص. الصاد اليت كالسني:الصاد نفخمة والسني نرققة فالصاد إذا رققت انقل5
نثل هلا ابن عصفور بكلمة صابر اليت ترقق فياا السني فتنطق سابر وهذا الوجه النطقي نوجود عند النسوة 

 املتشباات ابألجنبيات
. الطاء اليت كالتاء:الطاء نفخمة والتاء نرققة فالتاء إذا فخمت انقلبت إىل اتء والعكس صحيح ومل ميثل 6

ة ن عصفور نثل هلا بكلمة طال اليت تلفظ اتل وهذه الطاء املرققة توجد عند نساء الطبقهلا سيبويه لكن اب
 الراقية

. الظاء اليت كالثاء:الظاء جماورة نفخمة والثاء ناموسة نرققة ومل ميثل هلا سيبويه لكن ابن عصفور نثل 7
 هلا بكلمة ظامل اليت تنحرف فياا الظاء لتتحول على اثء ظامل =اثمل

(يف اللغات األجنبية واملعروف عن العرب أهنم  Pء اليت كالفاء:وهي الباء الفارسية ،أو حرف ال). البا8
 ( إىل فاء كما يظار يف تعريبام لكلمة )برزده( فقالوا )فرزدق(Pكانوا حيولون هذا الصوت )

 قرآن يفاملماحظ على نا سبق أن سيبويه غالبا  مل ميثل هلذه األصوات ألهنا ليست فصيحة ال تستحسن 
وال شعر و ألنه ذكر يف املقدنة بعد حتديد عددها أهنا ال تعرف إال ابملشافاة فاحلرف عاجز عن إيصال 

 . قارئ أنا األنثلة فاي البن عصفورحقيقتاا لل
اليت تعمل يف  عضاءاألبذكر  اكتفىيف كتابه عن جااز النطق وامنا  سيبويه مل يتحدث :أعضاء النطق

 . وتتألف جمموع أعضاء اجلااز النطقي عند سيبويه نن األقسام اآلتية: حدوث الصوت
 . أدىن احللق، وسط احللق، أقصى احللق :/ احللق: وقد قسمه إىل ثماثة أقسام داخلية1
أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، جانب اللسان، أدىن اللسان، / اللسان: وقسمه إىل: 2

 ننتاى طرف اللسان، نستدق اللسان، ظار اللسان، طرف اللسان. 
 / احلنك األعلى: ونن أقسانه عند سيبويه: أقصى احلنك، وسط احلنك، أصول الثنااي.3
 لرابعيات، الثنااي، أطراف الثنااي. / األسنان: وقسماا إىل اقسام: األضراس، األنياب، الضواحك، ا4
  / الشفتان. 5
 ./ اخليشوم6

  خمارج احلروف عند سيبويه:
 .سيبويه املخارج بستة عشر خمرجا   حصر

 أقصى احللق : اهلمزة واهلاء واأللف.* 
 نن أوسط احللق :خمرج العني واحلاء.* 
 أدىن احللق: خمرج الغني واخلاء.* 
 نن احلنك األعلى خمرج القاف.نن أقصى اللسان ونا فوقه * 
 نن أسفل نن نوضع القاف نن اللسان قليما  ومما يليه نن احلنك األعلى خمرج الكاف.* 



 نن وسط اللسان بينه وبني وسط احلنك األعلى خمرج اجليم والشني والياء.* 
 نن بني أول حافة اللسان ونا يلياا نن األضراس خمرج الضاد.* 
انها إىل ننتاى طرف اللسان نا بيناا وبني نا يلياا نن احلنك األعلى ونا فويق نن حافة اللسان نن أد* 

 الثنااي خمرج المام.
 نن طرف اللسان بينه وبني نا فوق الثنااي خمرج النون* 
 نن خمرج النون غري أنه أدخل يف ظار اللسان قليما  الحنرافه إىل المام خمرج الراء.* 
 ثنااي خمرج الطاء، والدال، والتاء.مما بني طرف اللسان وأصول ال* 
 مما بني طرف اللسان وفويق الثنااي خمرج الزاي، والسني، والصاد.* 
 مما بني طرف اللسان وأطراف الثنااي خمرج الظاء والذال، والثاء.* 
 نن ابطن الشفة السفلى وأطراف الثنااي العلى خمرج الفاء.* 
 الباء، وامليم، والواو. زاتومما بني الشفتني خمرج* 

 * نن اخلياشيم خمرج: النون اخلفيفة. 
 صفــــــات احلروف عند سيبويه يف ابب اإلدغام :

 عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب. عددها تسعة عشر حرفا  جيمعاا قولك: : ( احلروف اجملاورة1
حرٌف أشبع االعتماد يف نوضعه، وننع النفس أن جيري نعه حىت ينقضي االعتماد عليه  احلرف اجملاور :و 

وجيري الصوت. فاذه حال اجملاورة يف احللق والفم؛ إال أن النون وامليم قد يعتمد هلا يف الفم واخلياشيم 
ة وقد يكون سالدرس احلديث خيرج حروف ال)ء،ق،ط(نن اجملاورة ويضيفاا إىل املامو . و فتصري فياما غنةٌ 

 مما يذكر أن اجلار سببه اهتزاز الوترين الصوتيني-الدرس احلديث-السبب يف ذلك تطور األصوات وهو
يؤدي على تضخم الصوت يف احلنجرة سيبويه أدرك األثر لكنه مل يعرف اآللية والسبب والعلماء العرب 

 مجيعام مل يعرفوا الوترين الصوتيني
احلروف )عشرة حروف( واملاموس: حرٌف أضعف االعتماد يف نوضعه حىت  ( احلرف املاموس :بقية2

 جرى النفس نعه.
( احلروف الشديدة : )وهو الذي مينع الصوت أن جيرى فيه وهو اهلمزة، والقاف، والكاف، واجليم، 3

 والطاء، والتاء، والدال، والباء. وذلك أنك لو قلت أحلج مث نددت صوتك مل جير ذلك.(
الصوت احلبسي .التوقفي.االنفجا ري وحيدث نتيجة التصاق عضوين نن أعضاء النطق نع  الشديد :هوو 

بعضاما ،مث يتلبث)يتوقف( فجأة  مث ينفتح العضوان فينفجر الصوت لذا وصف احلرف الشديد أبنه 
ألنه مير ابملراحل الثماث اليت ذكرانها أنا احلروف الشديدة ففياا نظر فقد –_وقفي حبسي انفجاري 

احلروف  حعاا القدناء يف قولك :)أجدك قطبت(الدرس احلديث يضيف الياا الضاد وحيذف اجليم فتصبمج
 (الشديدة )ء،د،ك،ق،ط،ب،ت



( احلروف الرخوة: اهلاء، واحلاء، والغني، واخلاء، والشني، والصاد، والضاد، والزاي، والسني، والظاء، 4
 والثاء، والذال، والفاء

 )املركب( :وهو حرف اجليمبني الرخوة والشديدة ( نا5
( املنحرف: هو حرٌف شديد جرى فيه الصوت الحنراف اللسان نع الصوت، ومل يعرتض على الصوت  6

كاعرتاض احلروف الشديدة، وهو المام. وإن شئت نددت فياا الصوت. وليس كالرخوة؛ ألن طرف 
للسان حييت نستدق االلسان ال يتجاىف عن نوضعه. وليس خيرج الصوت نن نوضع المام ولكن نن ان

 فويق ذلك.
( املكرر:) وهو حرٌف شديد جيري فيه الصوت لتكريره واحنرافه إىل المام، فتجاىف للصوت كالرخوة، ولو 7

 مل يكرر مل جير الصوت فيه. وهو الراء.( وقصد به الراء الساكنة أنا الراء املتحركة فليست تكرارية .
ما يتسع هلواء الصوت أشد نن اتساع غريمها. جعل سيبويه هلا ( اللينة: هي الواو والياء، ألن خمرجا8

كون صورة االعتمال .والثاين :أن ت :ا والواو والياء هلا شكمان األولخمرجا  وليس األنر كذلك فما خمرج هل
 نصف صئت نصف صانت أي تسبق حبركة ال تناسباا وهذان احلرفان ميدان إن سبقا حبركة تناسباما

رٌف اتسع هلواء الصوت خمرجه أشد نن اتساع خمرج الياء والواو، ألنك قد تضم شفتيك ( اهلاوي: وهو ح9
يف الواو وترفع يف الياء لسانك قبل احلنك، وهي األلف، يبدو أن سيبويه استمدَّ التسمية نن شيخه اخلليل 

 الذي دعا حروف املد ابهلاوية يف اهلواء
ظاء. ومسيت كذلك )ألنك ال تطبق لشيٍء ننان لسانك، هي فالصاد، والضاد، والطاء، وال ( املطبقة:10

نؤخر -رأى العلماء القدانى أن اإلطباق حيدث نتيجة ارتفاع جذر اللسان  ترفعه إىل احلنك األعلى(.
إىل احلنك احملدثون قالوا :رجوع اللسان إىل اخللف هو املام لذلك تسمى هذه الظاهرة عند -اللسان

رجوعه اق فاإلطباق هو رجوع جذر اللسان إىل اجلدار اخللفي للحلق فالقضية بالغربيني التحليق وليس اإلطب
 .لكيفيته يدل على سعة علمه الدقيقوليس ابرتفاعه وحصر سيبويه حروف اإلطباق ووصفه 

 .( املنفتحة:كل نا سوى حروف اإلطباق11
  :أبو الفتح عثمان ابن جين 

، العربية علما، فعندنا يطلق نصطلح علم األصواتيعترب ابن جين أول نن مسى البحث يف األصوات 
يطلقه بلفظ واضح وصريح، وذلك قبل الدراسات الغربية بقرون، وهو يقصد دراسة األصوات والبحث يف 

 .phonétiques نشكماهتا املختلفة فاو ال يبتعد عن نصطلح الدراسات الصوتية احلديثة
 م بذاته، وهذه إشارة واضحة على أن الدراسة الصوتية يفلقد جعل هذا العامل الفذ علم األصوات علما قائ

عاده يف القرن الرابع اهلجري كانت تلقى العناية المائقة فأخذ ينظر إلياا على أهنا دراسة نستقلة ال تقل 
 ...شأان عن النحو والصرف والبماغة



صطلح الدقيق ت ذلك املويرى كثري نن الدارسني أن ابن جين قد سبق األوربيني يف استعماله علم األصوا
وكتابه "سر صناعة اإلعراب" هو أول كتاب نستقل يؤلف يف   (1)الذي رسم به صورة واضحة هلذا العلم

هذا العلم، فلم تعرف العرب كتااب خمصوصا لعلم األصوات، وهو جيمع الدراسات الصوتية السابقة اليت 
 ريه.ند ابن جين يف هذا الكتاب وغبدأت عند اخلليل وتلميذه سيبويه مث تطورت إىل أن وصلت ع

  :جهاز النطق
، ومّسي جاازا جتّوزا، فاو عبارة (2)لقد حتدثت الدراسات الصوتية احلديثة كثريا عن جااز النطق

عن أعضاء خمتلفة، إنا نتحركة أو اثبتة، فاملتحركة هي: الشفتان والفك األسفل والطبق وفيه الماهات، 
احثون والثابتة : كاألسنان، واللثّة، والغار، واجلدار اخللفي للحلق...وقد تتبع البواحلنجرة، واألواتر الصوتية، 

رحلة الصوت نن خروجه نن الرئتني ووصوله إىل الفم، فاو مير ابلقصبة اهلوائية مث تستقبله احلنجرة فيمّر 
 .ىل الفمإ ابلوترين الصوتيني ليخرج إىل احللق، فيحتّك ابلّلسان واحلنك فيلتقي ابلشفتني فيخرج

وابن جين يشّبه بعض أعضاء جااز النطق بقوله : "وقد شّبه بعضام احللق والفم ابلناي فإن الصوت خيرج 
فيه نستطيما أنلس ساذجا، كما جيري الصوت يف األلف غفما بغري صنعة، فإذا وضع الرانز أاننله على 

احبه، خرق نناا صوت ال يشبه ص خروق الناي املنسوقة، وراوح بني عمله اختلفت األصوات ومسع لكلّ 
فكذلك إذا قطع الصوت يف احللق والفم ابعتماد على جاات خمتلفة كان سبب استماعنا هذه األصوات 

 ." (3)املختلفة
ويصف ابن جين سر اختماف األصوات اخلارجة نن هذا اجلااز والكيفية اليت يتم هبا هذا االختماف، 

ونظري ذلك أيضا وتر العود، فإن الضارب إذا ضربه، وهو نرسل وهي عملية نيكانيكية للنطق، فيقول: "
مسعت له صوات، فإن حصر آخره الوتر ببعض أصابع يسراه أّدى صوات آخر فإن أدانها قليما مسعت غري 
اإلثنني، مث كذلك كلما أدىن أصبعه نن أول الوتر تشكلت لك أصداء خمتلفة، إال أن الصوت الذي يؤديه 

صور جتده ابإلضافة إىل نا أداه وهو نضغوط حمصور أنلس ناتزا، وخيتلف ذلك بقدر الوتر غفما غري حم
قوة الوتر وصمابته وضعفه ورخاوته، فالوتر يف هذا التمثيل كاحللق واخلفقة ابملضراب عليه كأول صوت نن 

ن نأقصى احللق، وجراين الصوت فيه غفما غري حمصور كجراين الصوت يف األلف الساكنة، ونا يعرتضه 
الضغط واحلصر ابألصابع كالذي يعرض للصوت يف خمارج احلروف نن املقاطع، واختماف األصوات هناك  
كاختمافاا هنا، وإمنا أردان هبذا التمثيل اإلصابة والتقريب، وإن مل يكن هذا الفن )يقصد املوسيقى( مما لنا 
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شاركة وات واحلروف له تعلق ونوال هلذا الكتاب به تعلق، ولكن هذا القبيل نن هذا العلم فعلم األص
 (4) للموسيقى ملا فيه نن صنعة األصوات والنغم

وابن جين ينبه على أن األصوات ختتلف فيما بيناا تبعا ألوضاع أعضاء جااز النطق، وأن نن األصوات 
دثني حملنا تعرتضه العوائق اليت نثلاا أباننل الزانر على الناي أو أصابع دارب العود على الوتر، وهي عند ا

فاملقطع عند ابن جين يعين  .عوائق الوترين الصوتيني واللسان، وغري ذلك، وهو يقصد ابملقطع املخرج
املكان الذي يعرتض فيه الصوت لعائق مينعه عن جراينه واستطالته، ويقول رمحه هللا عند تعريفه للصوت: 

م والشفتني يف احللق والفمّتصال حىت يعرض له  مستطيالخيرج من النفس  الصوت عرضواعلم أن "
 .وهو تعريف جانع يشتمل على خصائص مل جندها عند غريه (1)مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته .

الصوت عرض : فاو عارض خيرج نع النفس وليس أساسيا حلياة الفرد كالّنفس بغري الّنفس ال حييا  -أ
 ق أقوال بعلماء اليوم عن الصوت اإلنسايناإلنسان، وأنا بغري الصوت فيمكن حييا اإلنسان، وهذا يواف

يفرض على النفس كعرض يوجد مث يزول فإن كان النفس جوهر احلياة اإلنسانية فالصوت عرض هلا، وهم 
 يعرّبون عن ذلك أحياان بقوهلم إن الصوت نفروض على النفس.

األعجم عند  انالصوت نستطيل:  فاو يتشكل أبشكال جااز النطق يف اإلنسان وقد يشاركه احليو  -ب
خروج النفس، نن الرئتني، ويعطي أنثلة فيشبه جمرى الصوت بداخل الناي يستطيل فيه الصوت حىت خيرج 
نن فتحاته، ويشّباه كذلك أبواتر العود، وهو يعطي نن خمال هذه األنثلة صفات للصوت، تتقاطع يف 

دث يشبه جمرى اهلواء يف الناي وحينا جاء به العلماء اليوم "إن الصوت اإلنساين خيرج نن جمراه الذي 
 ."الصوت فيه عند احلبال الصوتية كما حيدث يف آلة العود

الصوت نتصل:  صوت اإلنسان نتصل احلركات وهي تشبه الساكنات أن تكون عليه نتوءات متنعه  -ج
ن أن و نن االستطالة واالتصال، فالصوت يستطيع أن االتصال نا اتصل النفس اإلنساين، والغربيون يقول

الوحدة النفسية هي الوحدة احلقيقية للكمام وليست الكلمة، ألن الوحدة النفسية يتصل فياا الصوت حىت 
ينتاي النفس والصوت نعا، ونا نسميه كلمة هو يف الواقع اصطماح أخذانه نن الكتابة اليت نفرق فياا 

 بني الكلمات، ومل يؤخذ نن واقع الصوت اإلنساين.
شفتان :وهي أناكن إحداث األصوات فبعض الساكنات حلقية والبعض فمية، واآلخر احللق والفم وال -د

 .شفوية، وابن جين أشار يف هذا التعريف إىل خمارج األصوات العربية
  :الصوت )احلرف( عند ابن جين
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لقد نظر ابن جين إىل احلرف نظرة السابقني له نع بعض االختماف، فاحلرف يف نفاوم السابقني 
نعان: نن أمهاا الصوت املنطوق، والرنز املكتوب والعريب عندنا يتحدث عن احلرف فإنه يعين له عدة 

الصوت اللغوي، وإذا عىن رنزه املكتوب نّبه على ذلك، وظلت هذه الفكرة نسيطرة على الدارسات 
  .اللغوية، ويف العصور املتأخرة أصبحت تدل يف غالباا على الرنز املكتوب للحرف

الدارسني على سيبويه استعماله كلمة حرف اليت تعرّب يف احلقيقة عن الرنز  وقد عاب بعض
املكتوب، فقد استعملاا ملا يسمع أيضا، وهذا ليس نقصورا على سيبوبه، بل جند بعض علماء أوراب إىل 

 عاد قريب يسلكون نفس املسلك.
أن )ح ر ف(  ا كان نن لفظهوابن جين نّيز بني احلرف والصوت يف قوله: "أنا احلرف فالقول فيه وفيم

أينما وقعت يف الكمام يراد هبا حّد الشيء وحّدته نن ذلك حرف الشيء إمنا هو حّده وانحيته.. " 
 "...ويتحّدث عن الصوت "الصوت عرض خيرج نع النفس نستطيما

وجند ابن جين يقرن الصوت ابحلرف أو احلرف ابلصوت فيتحدث عن "ذوق أصوات احلروف" وغري ذلك. 
د أكد كمال بشر على أن ابن جين عندنا يتحدث عن الصوت يف بعض السياقات يعين به اهلواء. وق

فمثما يقول: "وسبيلك إذا أردت اعتبار صدى احلرف أن أتيت به ساكنا ال نتحركا ألن احلركة تقلق احلرف 
سورة نن قبله، كيف نوضعه ونستقره وجتتذبه إىل جاة احلرف اليت هي بعضه، مث تدخل عليه مهزة الوصل ن

ألن الساكن ال ميكن االبتداء به فنقول اك، اق، اج وكذلك سائر احلروف إاّل أن بعض احلروف أشد 
 ."حصرا للصوت نن بعضاا

وقد يستعمل ابن جين الصوت واحلرف مبعىن واحد، فأثناء حديثه عن اإلدغام فذكر تقريب الصوت نن 
نصطلحي )الصوت واحلرف نع بعض االختماف  الصوت، وتقريب احلرف نن احلرف. فابن جين عرف

يف استعمال احملدثني، وهذا نا جعل بعض االضطراب أو التداخل يف استعماهلما وهو يف الغالب يعين 
 .ابحلرف الصوت إذ ال يبتعد كثريا عن السابقني له

  :الصّويت
وات العربية صيتحدث ابن جين عن الصويت وهو نصطلح يعرّب به عن ظاهرة تلحظ يف أواخر بعض أ

حني حياول نطق هذه األصوات نفردة فيقول: "...أال تراك تقول يف الدال والطاء والمام: إد، إط، إل، 
فما جتد للصوت ننفدا هناك، مث تقول: اْس، اص، از، اذ، اث، اف، فتجد الصوت يتبع احلرف، وإمنا 

غريها،  ال تنوي األخذ يف حرفيعرض هذا الصويت التابع هلذه احلروف وحنوها نا وقفت علياا ألنك 
فيتمكن الصويت فيظار، فأنا إذا وصلت هذه احلروف وحنوها...فإنك ال حتّس نعاا شيئا نن الصوت  
كما جتده نعاا إذا وقفت علياا وذلك حنو: يصرُب، ويسلُم، ويزلُق، ويثرُد، ويفتُح، وإمنا كان ذلك كذلك 

لك وبني التلّبث، واالسرتاحة اليت يوجد نعاا ذ نن قبل أخذك يف حرف آخر وأتهبك له قد حال بينك
 .الصويت



ويعلق كمال حممد بشر على ذلك: أييت أبهم خواص احلروف املختلفة نن حيث كيفية نرور اهلواء حال 
النطق، ويذكر أن اهلواء قد يقف وقوفا اتنا كما يف حال الدال والطاء وغريها نن األصوات اليت اتفق على 

صوات االنفجارية أو الوقفات أو أن هذا اهلواء قد ال مير ولكن حيدث حفيف أو نا تسميتاا حديثا ابأل
مساه "صويّتا" كما يف السني والذال وغريمها نن تلك األصوات املعروفة، ابالحتكاكية، غري أن جمرى احلروف 

ن جين حيث ابيتسع وال يعوق اهلواء عائق وذلك يف حالة األلف والياء والواو، وهذا تصور ابرع الحظه 
أدرك خاصة حروف املد بوصفاا حركات، وهي أن هواءها مير حرا طليقا دون نانع مينعه، على حني حيس 
إحساسا صادقا خباصة النوع اآلخر وهي األصوات الصانتة فيلحظ أن هواءها قد يقف وقوفا اتنا أو ال 

صوات صوات: األيقف لكنه ينسل نن خمال طريق ضيق، فاو يفصل فصما واضحا بني صنفي األ
 الصانتة، وحروف املد )وهي حركات(.

ومما سبق  .وابن جين ذكر أن لألصوات فروعا نثل ألف اإلنالة وألف التفخيم فاو يعتربها فروعا لأللف
يتضح أن "الصويت" أو فرع الصوت"يوضح رأي ابن جين يف الدراسات الصوتية الدقيقة اليت تدرس 

 ميكن أن تكون له فروع يسمياا الغربيونPhoneme مايزالصوتوفروعه وترى أن الصوت املت
Allophones.أو صويّتات 

   :اللغة أصوات
عّرف ابن جين اللغة تعريفا هانا، يستوقف الباحث اللغوي احلديث، يذكر أهم اجلوانب املميزة 

، "إهنا ةللغة، فاي أصوات ووظيفتاا التعبري ونقل الفكر وبنيتاا ختتلف ابختماف اجملتمعات اإلنساني
أصوات يعرّب هبا كل قوم عن أغراضام".إن تعريفه للغة يثري الكثري نن االهتمام إىل درجة )الدهشة( 
واالستغراب عند الغرب ألنه يشمل نعظم جوانب التعريف اليت عرضاا علم اللغة احلديث، والقول اللغة 

حلقيقة اا الصوتية عن هذه اأصوات قول يف غاية الدقة حيث مل تكشف اللسانيات احلديثة، وخاصة نن
العلمية إال نؤخرا، ويكاد جيمع اللغويون على أن اللغة أصوات، وهذا التعريف البن جين خيرج كما نن 
الكتابة واإلشارة والرنز واللون وأشكال تعبريية أخرى نن هذا التعريف الدقيق، وهذا دليل على أن علماء 

جيعل  وقة ال نكتوبة، وهو شأن علم اللغة احلديث إىل اليوم، فاوالعربية كانوا يدرسون اللغة ابعتبارها ننط
اللغة نظانا نن الرنوز الصوتية. والبن جين نظرة يف نشأة اللغة جيعلاا حماكاة األصوات الطبيعية، فيقول: 
"ذهب بعضام إىل أن أصل اللغات كلاا إمنا هي نن األصوات املسموعات كدوي الريح وحنني الرعد 

وشحيج احلمار ونعيق الغراب وصايل الفرس، ونزيب الظيب وحنو ذلك،  مث ولدت اللغات عن  وخرير املاء
ذلك فيما بعد، وهذا عندي وجه صاحل ونذهب نتقبل". وهذا القول على الرغم أنه مل ينسبه إليه، بل 

وهي نظرية  ةأقرّه، فلم جيد الّدارسون نن سبقه إليه؛ وهو يتفق نع إحدى النظرايت احلديثة يف نشأة اللغ
 .احملكاة

  :أمساء احلروف



يستعمل ابن جين نصطلح أمساء احلروف ويعقد له اباب أمساه "ابب أمساء احلروف وأجناساا 
وخمارجاا وفروعاا املستحسنة وفروعاا املستقبحة، وذكر خماف العلماء فياا نستقصى نشروحا"، وجيعلاا 

ة؛ "اعلم أن أصول حروف املعجم عند الكافة تسعة تسعة وعشرون حرفا، كما هي عند أغلب علماء العربي
وعشرون حرفا، فأوهلا األلف، وآخرها الياء على املشاور نن ترتيب حروف املعجم، إال أن أاب العباس فإنه  
كان يعّدها مثانية وعشرين حرفا، وجيعل أوهلا الباء، ويدع األلف نن أوهلا يقول: هي مهزة ال تثبت على 

ا صورة نستقرة، فما أعتدها نع احلروف اليت أشكاهلا حمفوظة نعروفة. وهذا الذي صورة واحدة وليست هل
ذهب إليه أبو العّباس غري نرضي ننه عندان، واملرّبد قال: "اعلم أن احلروف العربية مخسة وثماثون حرفا، 

عمانات، لنناا مثانية وعشرون هلا صور، واحلروف السبعة جارية على األلسن، نستدل علياا يف اخلط اب
فأنا يف املشافاة فموجدة"، إال أن املربّد مل يعترب اهلمزة هنا نن جاة أهنا ال صورة هلا اثبتة واعتربها يف نا 
أييت نن األصل فيقول: "وأنا احلروف اليت كّملت هذه اخلمسة والثماثني حرفا بعد ذكران: اهلمزة بنَي بنْي، 

صاد، ض بني الشني واجليم، واحلرف املعرتض بني الزاي والفاأللف املمالة، وألف التفخيم واحلرف املعرت 
 والنون، اخلفيفة فاي مخسة وثماثون حرفا.

وابن جين يعد اهلزة ألفا "هي صورة اهلمزة يف احلقيقة، وإمنا كتبت اهلمزة واوا نرة وايء أخرى على نذهب 
ويستدل على  ى كل حال..." ،أهل احلجاز يف التخفيف ولو أريد حتقيقاا البتة لوجب أن تكتب ألفا عل

أن اهلمزة حرف ألهنا نثبتة يف اللفظ. "واهلمزة نوجودة أيضا يف اللفظ كاهلاء والقاف وغريمها، فسبيلاا أن 
تعتد حرفا كغريها"، وهذا مما يؤكد على أن اللغة أصوات، فاحلرف عندنا يلفظ يثبت بعد ذلك ابخلط 

 .فاالعتداد ابلصوت ال ابحلرف املكتوب
  :ب أصوات العربية  حسب املخارجترتي

يقول: اهلمزة، األلف، اهلاء، العني، احلاء، الغني،  : يرتب ابن جين احلروف على النحو اآليت
اخلاء، القاف، الكاف، اجليم، الشني، الياء، الضاد، المام، الراء، النون، الطاء، الدال، التاء، الصاد، الزاي، 

فاذا هو ترتيب احلروف على نذاقاا وتصّعدها، وهو  .السني الظاء، الذال، الثاء، الفاء، الباء، امليم، الواو
الصحيح، فأنر ترتيباا يف كتاب العني ففيه خطل واضطراب وخمالفة...مما رتّبه سيبويه وأصحابه وهو 

 الصواب الذي يشاد له التأّنل بصّحته.
فاو خيالف اخلليل يف عدة نواضع، كما خالف سيبويه بعض املواضع وان صرح أن ترتيبه هو الصواب، 

ل بني ء واخلاء. واهلمزة واأللف واهلاء تسبقاا عند ابن جين. وفصفاخلليل جعل العني أوال وتلياا احلاء واهلا
القاف والغني ابخلاء، أنا اخلليل فوضع القاف بعد الغني، وسيبويه يرتب ابتداء نن )ك، ق، ض، ج، ش، 
ي(، وابن جين )ق، ك،ج، ش، ي، ض(.وإذ نماحظ أن ابن جين يستعمل نصطلح "نذاق"، و"تصّعد" 

ارج احلروف، وهو رمبا يقصد ظروف النطق يف التذوق يكون عن طريق الفعل حني يتحدث عن ترتيب خم
 ...والصعود واهلبوط، كذلك يكون ابلفعل واحلركة



  :احلركات واألصوات
احلروف أو األصوات الصانتة كما يسمياا احملدثون، والعرب يطلقون علياا احلروف، واملتعارف عليه أن 

 ال أن درجة االختماف ال تبلغ حّدهتا يف احلركات.هذه الصوانت ختتلف نن لغة ألخرى إ
فاحلركات تسمى أصوات انقصة، أنا أصوات الساكنات أو احلروف فاي أصوات كانلة، "وإمنا مسيت هذه 
األصوات الناقصة حركات ألهنا تقلق احلرف الّذي تقرتن به، وجتتذبه حنو احلروف اليت هي أبعاضاا، 

غ الناطق ، والكسرة جتتذبه حنو الياء، والضمة جتتدبه حنو الواو، وال يبلفالفتحة جتتذب احلرف حنو األلف
 .)"هبا ندى احلروف اليت هي أبعاضاا، فإن بلغ هبا نداها تكملت احلركات حروفا أعين ألفا وايءا وواوا

وابن جين يستعمل هذا املصطلح )حركات( ويقصد به أبعاض احلروف قبل أن تبلغ نداها، وإال فأصبحت 
 .فا كانلة أي أصواات صانتة أو ساكناتحرو 

وهو يعطي أنثلة، ويطيل الكمام يف الفرق بني احلرف واحلركة، واحلرف عنده أقوى نن احلركة، وأن احلركة 
تتبع احلرف وال تسبقه، وال حتدث نعه، ويناقش أستاذه أاب علي الفارسي، وسيبويه يف رأياما أن احلركة 

 قبله، نع احلرف، وينتاي إىل أن احلركة تتبع احلرف وأتيت بعده وال أتيت تسبق احلرف، أو أن احلركة حتدث
 مث يؤكد يف كتابه اخلصائص على أن احلركة أتيت بعد احلرف ال قبله وال نعه.

وابن جين أدرك نعىن هذه األصوات احلركات ودورها، وبنّي الفرق بيناا وبني األصوات الصانتة "احلروف"، 
وضح أن هناك حركات قصرية وأخرى طويلة، وعرّب عن الفرق بيناما بدقّة قائما: يف النطق والصفات، وأ

"اعلم أن احلركات أبعاض حروف املد والّلني، وهي األلف والياء والواو، فكما أن هذه احلروف الثماثة، 
فكذلك احلركات الثماث، وهي الفتحة والكسرة والضمة،  بعض األلف، والكسرة بعض الياء، والضمة 

ض الواو، وقد كان نتقدنو النحويني يسّمون الفتحة األلف الصغرية، والكسرة الياء الصغرية، والضّمة بع
 .)"الواو الصغرية، وقد كانوا يف ذلك على طريق نستقيمة

 احلركات يف العربية ثماث أساسية وهي الفتحة والكسرة والضمة. -1ونستنتج نن هذا القول أن : 
 طويلة.احلركات تكون قصرية و  -2 
 .رنوزها هي: ــَـــــُـِ للحركات القصرية، واأللف والياء والواو للحركات الطويلة -3 

  :أقسام أصوات العربية
يتحدث ابن جين عن ثماثة وأربعني حرفا للعربية، نفصما ذلك، فجعلاا تسعة وعشرين حرفا، ويلحق هبا 

وع أصوات العربية مثانية أحرف وهبذا يكون جممستة تتفرع عناا فتصري مخسة وثماثني حرفا، مث يلحق هبا 
ثماثة وأربعني إال أن املربّد يقول: "واعلم أن احلروف العربية مخسة وثماثني حرفا". إال أن ابن جين يصف 

 :هذه احلروف الزائدة بصفتني



ا، فاألوىل ختص الستة اليت قال عناا: "...تلحقاا ستة أحرف تتفرع عناا حىت تكون مخسة وثماثني حر 
وهذه الستة حسنة يؤخذ هبا يف القرآن وفصيح الكمام وهي النون اخلفيفة ويقال اخلفية، واهلمزة املخففة، 

 .)"وألف التفخيم، وألف اإلنالة والشني اليت كاجليم والصاد اليت كالزاي
تحسنة، سالثانية وهي الثمانية اليت استقبحاا قائما: "وقد تلحق بعد ذلك مثانية أحرف، وهي فروع غري ن

وال يؤخذ هبا يف القرآن وال يف الشعر، وال توجد إال يف لغة ضعيفة نرذولة غري نتقبلة وهي: الكاف اليت 
بني اجليم والكاف، واجليم اليت كالكاف، واجليم اليت كالشني، والضاد الضعيفة، والصاد اليت كالسني والطاء 

ة للتسعة ، وال يصح أنر هذه احلروف األربعة عشر الماحقاليت كالتاء، والظاء اليت كالتاء، والباء اليت كامليم
والعشرين حىت كّملتاا ثماثة وأربعني إال ابلسمع واملشافاة".وابن جين هنا استعمل حسنة، وغري نستحسنة، 

 .وهو يعين هبا نقبولة ونستعملة وغري نقبولة وقليلة االستعمال
 

  :(خمارج األصوات )احلروف وأقسامها
أصوات العربية على نكان خمرجاا وجيعلاا ستة عشر خمرجا بدءا ابحللق وانتااء ابلشفتني، وابن جين يوزع 

فيقول: "واعلم أن خمارج هذه احلروف ستة عشر ثماثة نناا يف احللق...ومما بني الشفتني خمرج الباء وامليم 
 )"والواو

  وميكن أن خنتصر نا جاء به ابن جين يف اجلدول التايل:



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
إّن وصف املخارج عند ابن جين هبذه الصورة يدل على قوة املماحظة والذكاء النادر، واحلق أن النتائج اليت 
وصل إلياا هذا العامل يف هذا الوقت الذي كان يعيش فيه لتعد نفخرة له وملفكري العرب يف هذا املوضوع 

ون نا توصلوا إليه نن حقائق ندهشة دومما يؤكد براعتام ونبوغام يف هذا العلم أهنم قد توصلوا إىل 
 االستعانة أبية أجازة أو آالت على البحث كما نفعل حنن اليوم.

 صفات األصوات عند ابن جين: 
 :اجلهر واهلمس-1

بعد توضيح خمارج احلروف واحلركات، يقسم ابن جين أصوات العربية إىل عدة انقسانات، فيقول: "اعلم 
انقسانات...فمن انقساناا يف اجلار واهلمس، وهي على ضربني جماور أن للحروف يف اختماف أجناساا 

وناموس، فاملاموسة عشرة أحرف، وهي: اهلاء، واحلاء، واخلاء، والكاف، والشني، والصاد، والتاء، 
والسني، والثاء، والفاء، وجيمعاا يف اللفظ قولك: "ستشحثك خصفة" وابقي احلروف هي تسعة عشر 

 .حرفا جماورا



عند  نفس". وهو نفس القولس عنده هو: "حرف أضعف االعتماد يف نوضعه حىت جرى نعه الفاملامو 
واجملاور هو: "حرف أشبع االعتماد يف نوضعه وننع الّنفس أن جيري نعه حىت ينقضي االعتماد . سيبويه

 وجيري الصوت"، وهذا التعريف نفسه عند سيبويه وبعباراته.
 :سطة(الشدة والرخاوة وما بينها )املتو -2

فالشديد: عند ابن جين هو ذلك "احلرف الذي مينع الصوت نن أن جيري فيه، أال ترى أنك لو قلت: 
احلّق، والشّط، مث رنت نّد صوتك يف القاف والطاء لكان ذلك ممتنعا". وهي نا تقابل األصوات اإلنفجارية 

مزة،  مثانية وهي: اهلأو الوقفات يف الدرس الصويت احلديث، وعدد األصوات الشديدة عند ابن جين
والقاف، والكاف، واجليم والطاء، والدال والتاء والباء وجيمعاا يف اللفظ "أجدت طبقك" و"أجدك 

 ."طّبقت
والرخو عند ابن جين: "هو الذي جيري فيه الصوت، أال ترى أنك تقول: املّس والرّس، والشّح، وحنو ذلك، 

وهي نا تقابل األصوات االحتكاكية عند احملدثني؛ إاّل  .)"فتمّد الصوت جاراي نع السني والشني واحلاء
 .أن ابن جيّن عّد الضاد نن الرخوة وعّدها احملدثون شديدة أي انفجارية كما عدوا العني احتكاكية

فاألصوات االحتكاكية عند احملدثني: )ف، ث، ذ، ظ، ز، س، ص، ش، خ، غ، ح، ع، هـ(.أنا 
 .، ث، ذ، ظ، ز، س، ش، ص، ض، خ،غ، ح، هـ(األصوات الرخوة عند ابن جين فاي: )ف

األصوات املتوسطة : وهي األصوات اليت بني الشديدة والرخوة، وهي تضم أنواعا خمتلفة يف الصفات 
والسمات وهي مثانية: "األلف، والعني، والياء، والمام، والنون، والرّاء، وامليم، والواو، جيمعاا يف اللفظ "مل 

 يرّوعنا"، وإن شئت قلت: "مل يرعوان".واحملدثون يعيبون على القدناء عدم يروعّنا وإن شئت قلت: "مل
 .)تفسريهم للتوسط مبا ليس شدة وال رخاوة

 : االنطباق واالنفتاح-3
يرجع هذا التقسيم إىل طبيعة األصوات العربية فابن جين يعّرف اإلطباق بقوله: "أن ترفع ظار لسانك إىل 

االطباق لصارت الطاء داال، والصاد سينا، والظاء ذاال، وخلرجت الضاد  احلنك األعلى نطبقا له، ولوال
نن الكمام، ألنه ليس نن نوضعاا شيء غريها تزول الضاد إذا عدنت االطباَق إليه". واألصوات املطبقة 

. ويف حال النطق هبا حيدث "أربعة هي: "الضاد والطاء، والصاد والظاء، ونا سوى ذلك فمفتوح غري نطبق
ألطباق قيمة صوتية نعينة تلون الصوت املنطوق برنني خاص، واملنفتحة يبعد اللسان عن احلنك عن ا

 األعلى ليخرج الصوت نن بيناما.
 : االستعالء واالخنفاض -4

االستعماء هو ارتفاع اللسان عند النطق ابحلرف إىل احلنك األعلى، ويعرّب ابن جين عن ذلك: "أن تتصّعد 
ألصوات املستعلية سبعة: "اخلاء والغني، والقاف، والضاد والطاء، والصاد، والظاء، يف احلنك األعلى"، وا

ونا عدا هذه احلروف فمنخفض"، فاللسان عند النطق ابألصوات املنخفضة، ينخفض نن احلنك إىل قاع 



 الفم، واألصوات املستعلية جيعلاا على قسمني، األوىل فياا اطباق نع اإلستعماء وهي: الضاد والطاء
 والصاد والضاد، والثانية ال إطباق فياا نع استعمائاا، وهي اخلاء، والغني، والقاف.

 : أصوات القلقلة-5
ومسية أبصوات القلقلة، ألهنا أصوات حتتاج إىل حتريك، فكأن القلقلة جاءت نن الفعل "قلقل" الشيء 

ؤكد ابن " أو بصوت خفيف قصري عند النطق هبا ساكنة، ويمبعى حركه، وحتتاج إىل أن تتبعاا "بصويت
جين على ذلك بقوله: "ألنك ال تستطيع الوقوف علياا إال بصوت، وذلك لشدة احلفز والضغط وذلك 

 .)"حنو احلّق واذهب واحلط واخرج
وهذه األصوات نشربة حتفز يف الوقف، وتضغط عن نواضعاا وهي: القاف، واجليم، والطاء، والدال، 

الباء...وأصوات أخرى نشربة خيرج نعاا عند الوقف علياا حنو النفخ إال أهنا مل تضغط ضغط األول، و 
وهي: الزاي، والظاء، والدال، والضاد، واحملدثون هلم بعض املماحظات حول هذه األصوات وخباصة حول  

 كوهنا مجيعا أصواات شديدة )انفجارية(.
 : أصوات الذالقة واالصمات-6

قة ستة: المام، والراء، والنون، والفاء، والباء، وامليم، ويعتمد علياا بذلق اللسان، وهو صدره وأصوات الذال
وطرفه، على حّد قول ابن جين. أنا ابقي احلروف ويعّدها نصمتة، ذلك ميتنع انفرادها أصوال يف الكلمات 

 نناا كلمة عناا أن تبين الرابعية أو اخلماسية اجملردة، ومسيت احلروف غري هذه الستة نصمتة أي: صمت
رابعية أو مخاسية نعرّاة نن حروف الذالقة وإذا خلت كلمة رابعية أو مخاسية نن بعض هذه األحرف 

 الستة تكون دخيلة على كمام العرب.
ويرى ابن جين أن كلما تباعدت حروف الذالقة يف التأليف كانت أحسن وإذا تقارب احلرفان يف خمرجياما 

 سيما حروف احللق. قبح اجتماعاما وال
  :صفات أخرى لبعض األصوات

األلف : أشد انتدادا وأوسع خمرجا، وهو احلرف اهلاوي. وابن جين يستعمل هذا املصطلح "اهلاوي"  1-
وال يشرحه، وقد أشار إىل أن احلروف هلا قسمة نن حيث الصحة واالعتمال فجميع احلروف صحيحة 

 حروف املد واالستطالة. إال األلف، والياء، والواو، اللوايت هن
المام : ننحرف، ألن اللسان ينحرف فيه نع الصوت وتتجاىف انحيتا نستدق اللسان عن اعرتاضاما  2-

 على الصوت فيخرج الصوت نن تينك الناحيتني ومما فوقاما وهو المام.
إلنالة ا الراء : نكرر، وتعثر طرف اللسان عند الوقف عليه مبا فيه نن التكرير وذلك احتسب يف 3-

 حبرفني.
 اهلاء : ناتوت، وذلك ملا فياا نن الضعف واخلفاء.4-

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


