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 ℘ المقدمة ℘

الحؿد هلل الؿـعؿ بآٓئهف   الؿفػضهؾ بـعؿائهف  الهذي لهؿ صهزل بصهػااف وأسهؿائف  الهذي 

وكرر فقهف الؿهقاط      بقـ فقف الحالل والحرام^ ورسقلف محؿدكزل الؽفاب طؾك طبده أ

وبعهث محؿهداً  والؼصص لإلففام  وضرب فقف إمثال  وشرح فقهف الػهرائو وإحؽهام 

لألكام  وبقـ ما يف الؽفاب مـ الؿقاط  وإحؽام   وسار أصحابف طؾك إثره إلهكهاديا  ^

لجحهقؿ   فصهؾك اهلل اعهالك طؾقهف جـات الـعقؿ   ورغب الؿعرضقن طـ سـفف إلك صهرا  ا

   ..ومالئؽفف وسؾؿ اسؾقؿا كثقرا  وبعد 

فنن اهلل بحؽؿفف ورحؿفف أكزل كفابف ابقاكا لؽؾ شلء وجعؾف هدى وبرهاكا لفذه إمة  

َُا   وصسره لؾذكر والفالوة والفداصة بجؿقع أكقاطفا  قال سبحاكف : ۡ  ۡىُلۡرَءانَ ٱَوىََلۡد يََّسر
ۡو  َٓ نِرٖ لِّلِۡنرِ َف در ٌُّ  ٌَِ٤٠1واؽػؾ بحػظف وإبالغف لجؿقع البشر فؼال  :  ۡۡلَا َُ َُزر إُِرا ََنۡ

كسان بف جقارحف كفاب ولذلؽ فنن مـ أطظؿ ما صشغؾ اإل، ٩2َىَحَِٰفُظٔنَ  ۥِإَوُرا َلُ  ّلِۡنرَ ٱ

بذلؽ مـ أهؾ    لقؽقنوادبر معاكقف  والعؿؾ بؿا فقف عؾؿف   مـ حػظف وااهلل الؽرصؿ

 .عادة يف الدارصـالس

ولذلؽ فنن مـ أطظؿ ما صشغؾ اإلكسان بف جقارحف كفاب اهلل الؽرصؿ   مـ حػظف 

واجقصده وادبر معاكقف   والعؿؾ بؿا فقف   لقؽقن بذلؽ مـ أهؾ السعادة يف الدارصـ   وٓ 

كعؾؿ حفك أن أمة مـ إمؿ خدمت كفاهبا كؿا خدم الؼرآن الؽرصؿ فؿـ العؾؿاء مـ اهفؿ 

صده واحؼقؼ حروفف   ومـفؿ مـ اهفؿ بفػسقره وبقان معاكقف وأسباب كزولف   ومـفؿ بفجق

مـ اهفؿ بؼراءااف وصرقف ورواصااف ومـفؿ مـ اهفؿ ببقان طد آصااف ورسؿف وبقان وققفف إلك 

 غقر ذلؽ مـ طؾقم الؼرآن .
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هذا ولؿا اػضؾ اهلل طؾل بشرف حػ  الؼرآن وادرصسف فلي شرف بعد هذا الشرف 

ََ  :خقر بعد هذه الخقرصة   فؾؼد شرف اهلل أهؾ الؼرآن أصؿا شرف فؼال اعالكوأي  ِي ٱلر
ْوَلَٰٓئَِم 

ُ
َ يَۡكُفۡر ةِِّۦ فَأ ٌَ َُِٔن ةِِّۦۗ َو ٌِ ْوَلَٰٓئَِم يُۡؤ

ُ
ۥ َحقر تََِلَوتِِّۦٓ أ ُّ ًُ ٱۡىِهَتََٰب َحۡتئَُُ ُٓ  َءاَتۡيَنَٰ

ونَ  ًُ ٱۡىَخََِّٰسُ ُْ
:وقال اعالك   [121]سقرة البؼرة:  َِا ٱۡىِهَتََٰب ۡوَرۡث

َ
ًر أ ََ  ُث ِي َِا  ٱلر ٱۡصَطَفۡي

 َٰ ِِۚ َذ ًۡ َساةُِقُۢ ةِٱۡۡلَۡيَرَِٰت بِإِۡذِن ٱّللر ُٓ ِۡ ٌِ ۡلَتِصٞد َو ٌُّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ َۡفِسِّۦ َو ًٞ ّۡلِ ِ ًۡ َظال ُٓ ِۡ ٍِ ۖ فَ َۡ ِعَتادَُِا لَِم ٌِ
َٔ ٱۡىَفۡضُو  ِي وقال اعالك :  [32]سقرة فاصر:ٱۡىَهترُِي  ُْ ِ إِنر ٱلر ََ َحۡتئَُن نَِتََٰب ٱّللر

ا وََعََلجَِيثّٗ يَرُۡجَٔن تَِجََٰرةّٗ ىرَ َتُتَٔر  ًۡ ِسّّٗ ُٓ ا َرزَۡكَنَٰ ٍر ْ ِم َُفُلٔا
َ
َة َوأ َٰٔ يَ ْ ٱلصر كَاُمٔا

َ
]سقرة َوأ

 .[29فاصر:

خقُركم َمن تعؾَّم الؼرآَن وطؾَّؿه . قال : وأقَرَأ أبو طبِد الرحؿِن :^قال رسقل اهلل و 

اُج  قال : وذاَك الذي أقَعدين َمؼَعدي هذايف إمرِة طُ  ثؿاَن حتى كان الَحجَّ
1. 

  من ُهم  قاَل: هم َأْهُل : ^وقال الـبل 
ِ
 َأْهؾقَن مَن الـَّاِس قالوا: يا رسوَل اهَّلل

ِ
إنَّ هَّلل

ُتهُ   وخاصَّ
ِ
ين كاكوا ُيمَتى بالؼرآن يوَم الؼقامِة وأهِؾه الذ: ^الـبل  وقال،2الؼرآِن  َأْهُل اهَّلل

 
ِ
ثالثَة أمثاٍل . ما  ^يعَؿؾون به تؼُدُمه سورُة البؼرِة وآُل طؿراَن وضرب لفؿا رسوُل اهَّلل

تاِن سوداواِن . بقـفؿا شرٌق . أو كلكفؿا ِحْزقاِن من  كسقُتفنَّ بعد . قال كلكفؿا َغؿامتان أو ُضؾَّ

اِن طن صاحبِفؿا صقرٍ صوافَّ . ُتحاجَّ
3. 

بالؼرآن مع السػرِة الؽراِم البَرَرِة . والذي يؼرأ الؼرآَن ويَتَتْعَتُع الؿاهُر : ^وقال الـبل 

فقه وهو طؾقه شاقٌّ  له أجراِن . ويف روايٍة : والذي يؼرُأ وهو يشتدُّ طؾقه له أجرانِ 
4. 

فنكه يلتي يوَم الؼقامِة شػقًعا ، اْقَرؤوا الؼرآنَ يف االواف بؼقلف: ^ورغب الـبل

 تعاَهدوا هذا الؼرآَن : عاهده وحذر مـ اعرصضف الـسقان بؼقلفوحث طؾك ا،  5ألصحابه
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ًتا من اإلبِل يف ُطُؼِؾفا فوالذي كػُس محؿٍد بقِده ! لفو أَشدُّ تَػؾُّ
1. 

كؾ ما سبؼ صحث الؿسؾؿقـ جؿقعا طؾك اعؾؿ الؼرآن وصحث خاصففؿ طؾك إاؼان 

عؾؿ ثؿ الفصدي لؿفؿة الؼراءة وأفاضؾفؿ طؾك حػ  كفاب اهلل   وأئؿففؿ طؾك اؿام الف

 مخارج الحروف وصػاهتا.  ففذه رسالة مخفصرة مرابة لبقان ولذلؽ الفعؾقؿ

سفؾة قرصبة لؾػفؿ وافقة بالؿؼصقد   كؿا اعؾؿـا مـ مشاصخـا الػضالء راجقا أن اؽقن 

وأسللف سبحاكف وهق خقر مسمول أن  بارك اهلل يف أطؿارهؿ وأحسـ اهلل لـا ولفؿ الخفام 

ل ورشدي وأن صجـبـل الخطل والـسقان والزلؾ يف الؼقل والعؿؾ   وأن صـػع صؾفؿـل صقاب

                                                                         هبا كؾ مـ قرأها  وأن صجعؾف خالصا لقجفف الؽرصؿ ففق كعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقر .

 كفبف أفؼر العباد لعػق ربف الباري  

 ـ مؿدوح الشرقاوي أحؿد ب

 ولؿشاصخف غػر اهلل لف ولقالدصف                                                                                            
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  مخارج الحروف    
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 مخارج الحروف 

 الحرف لغة : صرف الشلء 

 : صقت اطفؿد طؾك مخرج محؼؼ أو مؼدر . واصطالحا

 الؿخرج : اسؿ لؿقضع خروج الحرف واؿققزه طـ غقره مـ الحروف.

 « ب   ق   س   ...... » الؿخرج الؿحؼؼ : لف مؽان محدد يف الػؿ أو الحؾؼ مثؾ 

 «حروف الؿد » الؿخرج الؿؼدر : لقس لف مؽان محدد يف الػؿ أو الحؾؼ مثؾ 

 ** الحرفكيفية تحديد مخرج  **

 : صفؿ احدصد مخرج الحرف بناباع الخطقات أاقة 

 . صُسؽـ الحرف أو ُصشدد 

 . كدخؾ طؾقة هؿزة وصؾ محركة بلي حركة 

  كـطؼ الحرف فحقث صـففل صقاف ففذا مخرجة الؿحؼؼ وحقث صؿؽـ اكؼطاع

 الصقت فثؿ مخرجة الؿؼدر 

 ** تطبيق عملي **

 حدد هذا الؿخرجحاول أن اخرج حرف )ب( مـ مخرجف الصحقح  وا. 

  ًٓ ده: )ْب  :أو ـ هذا الحرف  أو شدِّ  .(سؽِّ

 (أدخؾ طؾك هذا الحرف هؿزة وصؾ: )اْب  :ثاكًقا 

 ك هذه الفؿزة بلصة حركة: )َاْب  :ثالًثا  )حرِّ

 اكطؼ هذا الحرَف واسَؿْع صقاف  وحقث صـؼطع الصقت صؽقن مخرُج ذلؽ  :رابًعا

 .الحرف

 .مخرج الباء هـا هق الشػفان :إًذا
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 ال اـشقخ اـعالمة طثامن مراد رمحه اهلل : ؾ

 اطَؾْم بَِلنَّ احلَْرَف َصْوٌت اطَتَؿدْ  (76) 

 وادَخرُج اطَؾْم أكَُّه يف اـُعْرِف  (76)           

َع هلا يف اـَػمِّ َحدْ 
 طذ َمؼاصِ

 معـاُه َموِضُع خُروِج احلَْرِف 

 

 ** تقسيم الحروف الهجائية **

 ِة:*  اؼسقؿ الحروُف الفجائق

 * الحروف الفجائقة قسؿان: أصؾقة وفرطقة

 * فإصؾقة: اسعة وطشرون حرًفا طؾك الؿشفقر  أولفا إلػ  وآخرها القاء.

 قال اإلمام الطقبل رحؿف اهلل :  

 
ِ
ُة احْلُُروِف ـِْؾِفَجــــــاء   َوِطدَّ

ِ
وَن باَِل اْمتِـــــَراء  تِْسٌع َوِطْػُ

ُد : هل الفل اخرج مـ مخه1* والػرطقة بهقـ حهرفقـ أو صهػفقـ وطهددها رجقـ أو َاَفهَردد

 وهل طؾك الفػصقؾ كالفالل:  2خؿسة

َؾة َبْقَن َبقنَ  -1  : أي الفل صـطؼ هبا بقـ الفؿزة وإلػ كحق:الفؿزة اْلُؿَسفَّ

ٌّْعَجممِ ي
َ
أ
َ
ـَ الفؿههزة والقههاء كحههق: أ   أو بههقـ الفؿههزة والههقاو كحههق أِءهمم   أو َبههق

أُءهِْزل  حػص فقفؿا.طـد غقر 

: أي الفل صـطهؼ هبها مائؾهة إلهك القهاء وههل لحػهص خاصهة يف كؾؿهة األلف اْلُؿَؿاَلة -2

ََمَْراَيا .بسقرة هقد 

اي -3 ة صوَت الزَّ َرا : كحق الصاد اْلُؿَشؿَّ يف قراءة حؿزة فقـطهؼ هبها مخؾقصهة  الصِّ

 بصقت الزاي.
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ة صموَت المالقاء  -4 قهراءة الؽسهائل وهشهام فقـطهؼ هبها  يف ِقيمَ ٌٌّّ: كحهق واوَّ اْلُؿَشمؿَّ

 مخؾقصة بصقت القاو.

: ذلؽ إذا وقعت إلػ بعد حرف مػخهؿ فناها افبعهف يف الفػخهقؿ األلف الؿػخؿة -5

ةٌّمع أن إصؾ فقف الرتققؼ كحق:  امَّ الطَّ

  : قال الشقخ العالمة طثؿان مراد رحؿف اهلل 

 ُثمَّ احُلُروُف ِطـَْدُهْم ِؾْساَمنِ  (76)

 ََخسُة َأحُرٍف بال ِِماـةْ  (67)

َتانِ  (67)  واـصاُد واـقاُء ادَُشؿَّ

 َأْصؾِقٌَّة َؽْرطقٌَّة ؽاـثاين

ةْ  ـَ ٌل َأـِْف ُُمَا  ََهٌز ُمسفَّ

 وَأـُِف اـتَّػخقِم َسْل َبقاين

 

 **اختالف العلماء في عدد المخارج  **

 تـؼسم الؿخارج إلى قسؿقن :

 مخارج طامة ومخارج خاصة 

هق الذي صشفؿؾ طؾك مخرج خاص واحد أو أكثر مثؾ : الجهقف     :لعامالؿخرج ا*  

 الحؾؼ   الؾسان .

ؿؾ طؾك مخرج واحد فؼط قد صخرج مـف حهرف أو فهق الذي صش :الؿخرج الخاص*  

 حرفان أو ثالثة أحرف . 

 وقد اختؾف العؾؿاء يف طد الؿخارج العامة والخاصة إلى أقوال : 

 :أحؿد الؿخارج العامة إلك خؿسة مخارج وهل قسؿ الخؾقؾ بـالرأي إول : 

 »الخقشقم  –الشػفقـ  –الؾسان  –الحؾؼ  –الجقف » 

 :قسؿ الػراء وقطرب وسقبقصف الؿخارج العامة إلك أربعة مخارج وهلالرأي الثاين :

فلسؼطقا مخرج الجقف » الخقشقم  –الشػفقـ  –الؾسان  –الحؾؼ » 

 .ووزطقا حروفف 
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 ف الواقع بقن العؾؿاء:وهذا شؽل توضقحي لؾخال

 الؿجؿقع الخقشقم  الشػفقـ الؾسان الحؾؼ الجقف 

 17 1 2 11 3 1 الخؾقؾ بـ أحؿد

 16 1 2 11 3 × سقبقصف 

 14 1 2 8 3 × قطرب

 

 قال العالمة طثؿان مراد رحؿف اهلل : 

اُء يف الَؿخارِج 43)  ( اخَفَؾَػ الُؼرد

َشرْ 44)  ( َففل ِطـَْد ُقْطُرٍب أرَبع طد

ـِ الَجَزري45)  ( َومْذَهُب الَخؾقِؾ واب

 ( َوْهَق الذي َجَرى َطَؾْقِف أكا46)

 ( فاْلجْقُف َمْخَرُج ُحُروِف الَؿدِّ 47)

 ( وأَخَراِن الَجْقَف َأْسَؼَطاهُ 48)

 طَؾك َمذاِهٍب َثالَثٍة َاِجل

 وِطـَْد ِسقَبَقْصِف ِسفدَة َطَشرْ 

َرها بَسْبَعٍة َوَطَشرِ   َقدد

ُد الُؼرءاَكا ُمْعَظؿُ  ـْ ُصَجقِّ  َم

 ِطـَْد الَخؾقِؾ ثابٌِت يف الَعدِّ 

ـْ ِسقاهُ 
 وَأْخَرجا الُحُروَف مِ

 

 "والؿذهب الؿختار أن طدد الؿخارج سبعة طشر مخرجا طؾى قول الجؿفور وممـفم 

 رحؿه اهَّلل فؼال :  "ابن الجزري

ـِ اْخَفهَبرْ َطَؾك الدِذي َصْخَفارُ  َمَخاِرُج اْلُحُروِف َسْبَعَة َطَشهرْ   ُه َم

* ولؿا كاكت مادة الحرف الصقت الذي هق الفقاء الخارج مـ داخهؾ الرئهة مفصهعدا 

فقؼدمقن يف الذكر ما ههق أقهرب   راب العؾؿاء مخارج الحروف باطفبار الصقت  إلك الػؿ

 . ثؿ الذي صؾقف وهؽذا حفك صـففل إلك مؼدم الػؿ  إلك ما صؾل الصدر
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 ** ما يتصل بها من مخارج خاصةالمخارج العامة و **

 

 أوال : مخرج الجوف                    

 اعرصػف : هق الخالء القاقع داخؾ الحؾؼ والػؿ.

 وصخرج مـف حروف الؿد الثالثة وهل :

 ( إلػ وٓ اؽقن إٓ ساكـة وٓ صؽقن ما قبؾفا إٓ مػفقحا.1

 ( القاو الساكـة الؿضؿقم ما قبؾفا.2

 الؿؽسقر ما قبؾفا.( القاء الساكـة 3

ومبدؤها أول الحؾؼ أقصاه واؿر طؾك كؾ جقف الػؿ وٓ اراقهب بقـفها يف الؿخهرج إذ 

إن الرتاقب إكؿا صظفر يف الؿخهرج الؿحؼهؼ دون الؿؼهدر لعهدم وجهقد حقهز صـففهل إلقهف بهؾ 

 صـففل باكففاء الصقت ولذلؽ قبؾت الزصادة طؾك مؼدار الطبقعل .

 لصقت يف صسر طـد الـطؼ هبا .ٓمفداد ا " حروف مدصة"واسؿك 

 لخروجفا مـ الجقف. " حروف جقفقة"واسؿك 

لخروج الفقاء معفا بشدة أكثر مـ غقرها وٓطفؿادها طؾهك  " حروف هقائقة"واسؿك 

 اردده يف الجقف.

 لفلوه العؾقؾ هبا. "حروف طؾة"واسؿك 

 قال ابـ الجزري رحؿف اهلل : 

 ُحهُروُف َمهدٍّ لِْؾَفَقاِء َاـَْفهِفل لَفَللُِػ اْلَجْقِف َوُأْخَفهاَها َوِهه

 رسؿ اقضقحل لؿخرج الجقف واقزصع حروفف : وهذا
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                    حلقثانيا: مخرج ال 

 وصـؼسؿ إلك ثالثة مخارج فرطقة:

 : صخرج مـف حرفان هؿا الفؿزة والفاء.أقصى الحؾق:  1

 لؿفؿؾفان.: صخرج مـف حرفان هؿا العقـ والحاء ا وسط الحؾق:  2

 قال العؾؿاء : لقٓ يف الحاء بحة ويف العقـ بعة لخرجفا بصقت واحد.

إذن رددت  العههقـ: مههـ وسههط الحؾههؼ ولؽـفهها أقههرب مههـ الحههاء مههـ جفههة الحؾههؼ 

( بـػس واحد دون فاصؾ بقـفؿا اجد أن الحرفقـ مـ وسط الحؾهؼ  ولؽهـ العهقـ أْع/َأْح )

لؾػؿ  قد صؽقن السبب يف قرب الحاء مهـ  أقرب مـ الحاء لؾحؾؼ  والحاء أقرب مـ العقـ

الػههؿ صههػاهتا مههـ : جرصههان الههـػس والصههقت  مؿهها صههمدي إلههك قرهبهها واكجههذاهبا أكثههر إلههك 

الخارج بااجاه الػؿ واهلل أطؾؿ  طؾك الهرغؿ مهـ كهؾ ذلهؽ الفػسهقر الهدققؼ لؿخهرج العهقـ 

 والحاء لقس لـا إٓ أن كؼقل: إند مخرج العقـ والحاء واحد.

الحاء قبؾ العقـ احرص طؾك بقااا ٕاؿا مـ مخهرج واحهد  وٕن العهقـ  وإذا جاءت

ًُ ٌّْفدرب كػسؽ طؾك ههذه إمثؾهة:   أققى مـ الحاء ففجذهبا إلك كػسفا  موْ ََ ٌّ ْْ ََ ﴾ فَاْصم

َماو  ًِ    .فففحقل الحاء طقـًا ﴾ زُْحِزَحٌَّعِنٌّانلَّارٌِّ﴾و فَالٌُّجوَاَحٌَّعلَي

خههرج مـههف حرفههان هؿهها الغههقـ والخههاء : وهههق أقههرب لؾسههان   وص أدكممى الحؾممق:  3

 الؿعجؿفان.

حروفها  "الخهاء -الغهقـ-الحهاء -العهقـ -الفهاء -الفؿهزة"* واسؿك الحروف السفة 

 حؾؼقة لخروجفا مـ الحؾؼ.

 قال ابـ الجزري رحؿف اهلل : 

 ُثؿد َْٕقَصك الَحْؾِؼ ِ َهْؿٌز َههاُء 

ـٌ َخاُؤَها .........  َأْدَكهاُه َغقه

ـٌ َحههاءُ ُثؿد لَِقْسهطِ   ِف َفَعْقه
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 رسؿ اقضقحل لؿخرج الحؾؼ واقزصع حروفف : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا: مخرج اللسان  

 :وصؿؽـ اؼسقؿ الؾسان إلك أربعة مقاضع  هل

 (.وفقف مخرجان لحرفقـ  هؿا: )الؼاف( و)الؽاف :أقصاه

 (.وبف مخرج واحد لثالثة أحرف  هل: )الجقؿ( و)الشقـ( و)القاء :وسطه

 (.وبف مخرجان لحرفقـ  هؿا: )الالم( و)الضاد :حاَفُته

 .وبف خؿسة مخارج ٕحَد طَشَر حرًفا :صرفه

 ؿخارجف طشرة وحروفف ثؿاكقة طشر :فأما طؾك الفػصقؾ 

: وصخهرج مـهف حهرف "لػهقق  ": أقصك الؾسان مع مها صحاذصهف مهـ الحـهؽ إطؾهك  1

 الؼاف.

طؾههك : وصخههرج مـههف حههرف : أقصههك الؾسههان إدكههك مههع مهها صحاذصههف مههـ الحـههؽ إ 2

 الؽاف.

 لخروجفؿا مـ الؾفاة طؾك ققل وقرهبؿا طؾك ققل. "حرفقـ لفقصقـ"وصسؿقان * 

اسفطقع أن احدد مخرَج الؼاف والؽاف والػرق بقـفؿها طهـ صرصهؼ اسهؽقـ  مؾحقضة:

قهرب إلهك كؾٍّ مـفؿا  وإدخهال هؿهزة القصهؾ طؾقفؿها ففؼهقل: )اْق(  )اْك( سهفجد الؼهاف أ

  لذلؽ جعؾـا لؽؾ حرف مـفؿ مخرج مـػصؾ   ولقس كؿا فعؾـها أبعَد مـف الحؾؼ  والؽاف

 مع العقـ والحاء لصعقبة الفػرصؼ بقـفؿا يف الؿخرج.
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: وسههط الؾسههان مههع مهها صحاذصههف مههـ الحـههؽ إطؾههك : وصخههرج مـههف الجههقؿ والشههقـ  3

ؿ أو الؿعجؿههة والقههاء غقههر الؿدصههة والقههاءات غقههر الؿدصههة هههل : الؿفحركههة بههالػفح أو بالضهه

 ."َبْقت"بالؽسر أو الساكـة الؿػفقح ما قبؾفا كحق 

 * أما الساكـة الؿضؿقم ما قبؾفا فؾؿ ارد يف الؼرآن وٓ يف الؾغة.

ومعفا الضاد الؿعجؿة أصضا لخروجفها مهـ شهجر  "شجرصة"* واسؿك هذه الحروف

 الػؿ وهق مـػفحف.

إضهراس العؾقها الفهل :  حاففا الؾسان بعد مخرج القاء وقبؾ مخرج الالم مؿها صؾهل  4

أولفا الـاجذ الؿسؿك ضرس العؼؾ وآخرها الضاحؽ الؿجاور لؾـاب وصخرج مـهف حهرف 

 . "الضاد الؿعجؿة"

 * وصجقز خروجفا مـ الجفة القسرى وهق أسفؾ وأكثر اسفعؿآ .

 * وصجقز خروجفا مـ الجفة القؿـك وهق أصعب وأقؾ اسفعؿآ.

رج الؿثالل لؾضاد الذي أطقا الػطاحؾ مهـ * وصجقز خروجفا مـ الجففقـ وهق الؿخ

العؾؿاء هبهذا الػهـ فضهال طهـ غقهرهؿ إخراجفها مـهف وههق أصهعب الحهروف طؾهك الؾسهان 

ولقست صقصؾة بؾ مخرجفا صقصؾ فؾقحذر الؼارئ مهـ زصهادة الفطقصهؾ طـهد الـطهؼ هبها فنكهف 

 لحـ.

ع وأمهها مههـ صخههرج الضههاد مههـ مخرجفهها الؿثههالل ففههق غالبهها صعجههز طههـ ذلههؽ يف جؿقهه

 مقاضعفا يف الؼرآن فقخرجفا مـف اارة ومـ غقره اارة .

الضاد صقٌت صعب إداء ومـ ثؿ أخذت ألسهـة "قال الدكفقر غاكؿ قدوري الحؿد: 

مهة حفهك  الـاس اـحرف يف كطؼف إلك أصقات أخرى  وصبدو أند ذلؽ ضفر يف الؼهرون الؿفؼدِّ

ح يف الؼرن الخامس أند  اء صـطؼقَكفا ضاًء  ثؿ صليت  وجدكا طبدالقهاب الؼرصبل ُصصرِّ أكثَر الُؼرد

  ُثؿد صؼهقل ابهـ الجهزري يف "َقؾد مـ ُصْحؽُِؿفا يف الـاس"ابـ وثقؼ بعد قرن مـ ذلؽ لقؼقل: 
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ـْ ُصحسـف"أواخر الؼرن الثامـ:   اهه.  1"ألسـة الـداس فقف ُمخفؾػة وقؾد َم

ٓ صسهفطقع يف الغالهب  ومـ أخرج الضاد مـ الحافة القؿـك فؼط أو القسهرى فؼهط فنكهف

الفحؽؿ يف الؾسان وإصؼاف الحافة طـد إضراس فؾعؾ لساكف صفؼدم قؾهقال يف الػهؿ بهؾ لعهؾ 

   البعو صصؾ لساكف إلك لثة الثـاصا العؾقا ويف بعو آحقان صؾفصؼ هبا .

ففذا كؾف ٓ صزطؿ صاحبف أبدا أكف صخرجفا مـ مخرجفا الؿثالل وإكؿا هق صجففد وقهال 

ُ ٱََل يَُكّيُِف    اعالك : ِۚ  ّللر ا َٓ َٰ آ َءاتَى ٌَ ُ ٱََل يَُكّيُِف  قال اعالكو ﴾ َجۡفًسا إَِلر  َجۡفًساا إَِلر  ّللر
 ِۚ ا َٓ ﴾وُۡسَع

هاد ) (:  مهـ إحهدى حهاففل الؾسهان أو كؾقفؿها مًعها  "قال الشهقخ أصؿهـ سهقصد: الضد

سهان الُقؿـَهك أو وهذا الحهرف اكػهرَدْت بهف الؾغهة العربقهة  وههق َصخهرج مهـ مـطؼهة حافهة الؾِّ 

ـد  القسرى أو هؿا مًعا  ولؽـ هذا ٓ َصؿـع أن اشارك حافهة الؾسهان إلهك مـففاهها كؾفها  ولؽه

الضغط وآطفؿاد طؾك إحهدى حهاففل الؾسهان أو هؿها مًعها  وههذه الؿـطؼهة اؼهرُع الِجهداَر 

 لألضراِس الُعؾقا فػل هذه الؿـطؼهة صؼهع الضهغط  وكاكهْت بعهو الؼبائهؾ 
د
اخؾل اضهَغُط الدد

طؾك الحافة القؿـك  والبعو أخر صضغط طؾهك الحافهة الُقسهرى  والهبعو صضهغط طؾهك 

الحاففقـ معا بفقزصٍع مفعادل  وطـد الـطؼ بالضهاد صؾَفِصهُؼ الؿخهرج اؿاًمها فقـَْحهبُِس الفهقاء 

وراَء الؾسان  وهذا آكحباس صسبب الضغط فقـدفع الؾسان إلك إمام مؾِّقؿهرتات بسهقطة  

أس الؾسان إلك مـطؼة الفؼاء الؾحؿ بالؾسان مع مراطاة طدم إخراج صهرف الؾسهان: فقصؾ ر

ٕكدف ُصؿؽـ أن صصؾ إلك َمخرج الظاء وهق أصهراف إسهـان العؾقها  لهذلؽ َكِجهُد خؾًطها بهقـ 

."الضاد والظاء  ومخرج الظاء هق مـففك رأس الؾسان مع أصراف الثـاصا العؾقا

مهـُفؿ َمهـ َصجعُؾهف "ي إبداُلف إلل اغقُّر الؿعـهك  قهال ابهـ الجهزري: وَقْؾُب الضاِد ضاًء قد صمدِّ 

فؾهقٓ آسهفِطالُة  -ضاًء مطؾًؼا ٕكدف صشارك الظاء يف صهػاهتا كؾفها وصزصهد طؾقفها بآسهفطالة 

ـِ لؽاكْت ضاًء  وههؿ أكَثهُر الشهامقِّقـ وبعهُو أههؾ الؿشهرق  وههذا ٓ  -واخفالُف الؿْخَرَجْق

الِّقـاعالك  إذ لق قؾـا ) صجقز يف كالم اهلل هاء كهان معـهاه: الهدائؿقـ  وههذا خهالُف الضد ( بالظد
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الل بالضاد  هق ِضدُّ الُفَدى كؼقلف اعالك:   ُمراِد اهلل اعالك  وهق مبطؾ لؾصالة: ٕند الضد

ٌّإِيَّما ٌُّ  ٌَّمْنٌّتَْدُعٌَنٌّإِالَّ مالي ٌَّ [ و 67]اإلسهراء:  ﴾َض َّ ه  [ وكحهق7]الػااحهة:  ﴾َوالٌّالضَّ

وام كؼقلف اعهالك:  ا وبالظداء هق الدد ٌَدًّ ُىٌُّمْس ًُ ٌّوَْج [ فؿثهؾ الهذي صجعهؾ 58]الـحهؾ:  ﴾َظ َّ

ي ُصْبههِدل السههقـ صههاًدا يف َكحههق ققلِههف اعههالك:  واٌّ الضههاَد ضههاًء يف هههذا وشههْبِفف كالههذد ََسُّ
َ
َوأ

ٌَى واٌَّواْستَْكََبُوا [ و3]إكبقاء:  ﴾انلَّْج ََصُّ
َ
ـ السهر والثهاين مهـ [ فهإول مه7]كقح:  ﴾َوأ

 .اهه 1"اإلصرار

 

 قال ابـ الجزري رحؿف اهلل : 

 .......................َوالَؼهاُف 

ـُ َصا ق  َأْسهَػُؾ َواْلَقْسُط َفِجقُؿ الشِّ

ـْ َأْصَسَر َأو ُصْؿـَاَها 
 آْضَراَس مِ

 َأْقَصهك الؾَِّساِن َفْقُق ُثؿد اْلَؽاُف 

ـْ َحاَففِهِف إِذْ 
هاُد مِ  َولَِقها َوالضد
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: أدكك حافة الؾسان بعد مخرج الضاد مـ الضاحؽ إلك الثـقة مع ما صحاذصفا مـ لثهة  5

إسـان العؾقا   وصخرج مـف حرف الهالم   واخهرج كالضهاد مهـ الجهاكبقـ إٓ أن خروجفها 

 مـ إصؿـ أسفؾ وأكثر اسفعؿآ   ومـ إصسر أصعب   طؽس الضاد.

أدكهك حافهة الؾسهان إلهك : طـ مخهرج الهالم -رحؿف اهلل-قال الشقخ محؿقد طؾل بسة 

مـففاها مؿا صؾل إكقاب  أي جاكبف مـ الخارج  مع ما صحاذصف مـ لثة إسـان العؾقها  ومـهف 

اخهرج الهالم  فهالالم اخهرج مهـ أدكهك حافهة الؾسهان إلهك مـففاهها  مهع مها صحاذصهف مهـ لثهة 

رى  مهـ القؿـهك أصسهر  وأكثهر اسهفعؿآ  إسـان العؾقا  وإكقاب مـ القؿـك  أو مـ القسه

 .اهه 1ا أطز  وأقؾ اسفعؿآؿومـ القسرى أصعب  وأقؾ اسفعؿآ  ومـفؿا م

 **فائدة  **

صبؾغ طدد إسهـان يف فهؿ أكثهر إشهخاص طـهد اكفؿهال كؿهقهؿ اثـهان وثالثهقن سهـّ   

 مؼّسؿة كؿا صؾل:

فههان يف الػههؽ إطؾههك وثـقههان يف الثـاصهها: وهههل إسههـان إربعههة يف مؼّدمههة الػههؿ  ثـق-1

 الػؽ إسػؾ  وهل اؼع يف مؼّدمة الػؿ أمام الشػفقـ.

الرباطقات: وهل أربعة اؼع طؾك جاكبل الثـاصا  اثـفان مـفا يف الػؽ إطؾهك واثـفهان -2

 يف الػؽ إسػؾ.

إكقاب: وهل أربعة اؼع خؾػ الرباطقات  اثـفان مـفا يف الػهؽ إطؾهك واثـفهان يف -3

 ػؽ إسػؾ  وهل طؿقؼة الجذور ذات رأس حاد.ال

إضراس: وطددها طشهرون  طشهرة مـفها يف الػهؽ العؾهقي والعشهرة إخهرى يف -4

 الػؽ السػؾل  واؼع طؾك جاكبل الػّؽقـ بالفساوي واؼسؿ هذه إلك ثالثة أكقاع:

 الضقاحؽ: وطددها أربعة  اؼع طؾك جاكبل إكقهاب  اثـهان مـفها يف الػهؽ إطؾهك - أ

 واثـان يف الػؽ إسػؾ  وسّؿقت بالضقاحؽ ّٕكفا اظفر طـد الفبّسؿ.
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الطقاحقـ: وطددها اثـفا طشرة ضرس   صؼع وراء كؾ ضاحؽ ثالثة صهقاحقـ  أي - ب

 سفة يف الػؽ العؾقي وسفة يف الػؽ السػؾل.

الـقاجذ: وطهددها أربعهة  وههل اؾهل الطهقاحقـ واؼهع آخهر الػهؿ  اثـهان يف الػهؽ - ت

 واثـان يف الػؽ إسػؾ  وٓ دور لفا يف أداء الحروف.إطؾك 

: صرف الؾسهان احهت مخهرج الهالم قؾهقال مهع مها صحاذصهف مهـ لثهة إسهـان العؾقها    6

 وصخرج مـف حرف الـقن الؿظفرة.

: صرف الؾسان بعد مخرج الـقن مائؾة إلك ضفر الؾسان قؾقال مع ما صحاذصفها مهـ لثهة  7

 ف حرف الراء.إسـان العؾقا   وصخرج مـ

لخروجفهها مههـ ذلههؼ الؾسههان أي  "ذلؼقههة  "* واسههؿك الههالم مههع الـههقن والههراء حروفهها 

 صرفف.

 : صرف الؾسان مع أصقل الثـاصا العؾقا   واخرج مـف الطاء والدال والفاء  8

 لخروجفا مـ كطع الػؿ أي ااصة اجقصػف. "كطعقة  "* واسؿك حروفا 

وٓ فهرق  -أو مع ما بقـ الثـاصا السػؾك والعؾقا -لسػؾكصرف الؾسان مع ما فقق الثـاصا ا:  9

بقـفؿا  ٕن ما فقق الثـاصا السػؾك هق بالضبط مها بهقـ الثـاصها السهػؾك والعؾقها  وقهد جهاء   

بعههو الؽفههب بقههان هههذا الؿخههرج بههالفعبقر إول كالجزرصههة  و  بعضههفا بههالفعبقر الثههاكك 

رة الشهعر الفهك دطهت كهال إلهك الفعبقهر بؿها كالشاصبقة  والعؾة   اخهفالف الفعبقهرصـ ضهرو

صفسههع لههف كظؿههف. ومههـ هههذا الؿخههرج اخههرج الصههاد  والههزاى  والسههقـ  واسههؿك أسههؾقة 

 .اهه 1لخروجفا مـ أسؾة الؾسان أى مسفدقف

 لخروجفا مـ أسؾة الؾسان أي مسفدقف. "أسؾقة  "* واسؿك حروف 
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وهمى   الظهاء والهذال والثهاء: صرف الؾسان مع أصراف الثـاصا العؾقا   واخهرج مـهف  11

الحروف التى جرت طادة الؼراء طؾى الـصح بنخراج الؾسان طـد الـطق بفا، وتسمؿى لثويمة 

 لؼرب مخرجفا من لثة األسـان.

   لؼرب مخرجفا مـ لثة إسـان. "لثقصة "واسؿك حروفا  *

 

 

 قال ابـ الجزري رحؿف اهلل : 

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

ـْ َصَرفِِف َاْحُت اْجَعؾهُقاَوالـُّق
 ُن مِ

ـْ  اُل َوَاا مِـُْف َومِه  َوالطداُء َوالدد

ْػَؾك ـْ َفْقِق الثدـَهاَصا السُّ
 مِـُْف َومِ

 َوالالُم َأْدَكههاَها لُِؿـَْفهَفاَههها

ا ُصَداكِقِف لَِظهْفٍر َأْدَخهُؾ   َوالهرد

ـْ  ِػقُر ُمْسَفؽِ  ُطْؾَقا الثدـَاَصها َوالصد

اُل َوَثها لِْؾُعْؾههَقاَوالظد   اُء َوالذد
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 رابعا: مخرج الشفتين

 * فقفؿا مخرجان خاصان:      

 : بطـ الشػة السػؾك مع أصراف الثـاصا العؾقا واخرج مـف الػاء. 1 

: بقـ الشػفقـ وصخرج مـف القاو باكػفهاح   والبهاء والؿهقؿ باكطبهاق   والهقاو هـها ههل  2

و الؿػفقحهة والؿضهؿقمة والؿؽسهقرة والسهاكـة بعهد فهفح أمها القاو غقهر الؿدصهة   أي الهقا

القاو الساكـة بعد ضؿ ففخهرج مهـ الجهقف   وأمها الهقاو السهاكـة بعهد كسهر فهال اقجهد يف 

 الؼرآن وٓ يف الؾغة.

حروفهها شههػقصة لخروجفهها مههـ  "الػههاء   الههقاو   البههاء   الؿههقؿ  "* واسههؿك حههروف 

 الشػفقـ .

 فقـ واقزصع حروفف : وهذا رسؿ اقضقحل لؿخرج الشػ

 

 

 ؾال ابن اجلزري رمحه اهلل : 

َػْه   ِمْن َصَرَؽْقِفاَم َوِمْن َبْطِن اـشَّ

ـَػَتْعِ اــَواُو َبـاٌء ِمقـمُ   ـِؾشَّ

َؽهْ  َػا َمَع اْصَراِف اـثَّـَاَيااُدْػِ ـْ  َؽا

 .................... 
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 خامسا: مخرج الخيشوم

ومـههف اخههرج الغـههة الؿركبههة يف جسههؿ الـههقن وهههق أطؾههك إكههػ وأقصههاه مههـ الههداخؾ 

 . .والؿقؿ بؿراابفا

وصسفطقع الؼارئ أن صحدد هذا الؿخرَج طؾك وجف الدقة  بلن صضهع صهده طؾهك إكهػ  

ـُ ههق الخقشهقم   وحقـؿا صشعر بركقـ  فهنن ذلهؽ الؿقضهَع الهذي صحهدث طـهده ذلهؽ الهركق

 مقضع خروج الغـة الفل االزم الـقن والؿقؿ.

 

 

 

 

 

 

 بـ الجزري رحؿف اهلل : قال ا

 َوُغـدٌة َمْخهَرُجهَفا الَخْقُشهقمُ  ................................

 

  لؾؿخارج تػصقؾقا رسم توضقحي: 
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  لجفاز الـطقرسم توضقحي : 

 الشػاه. -1

 إسـان. -2

 أصقل إسـان والؾِّثة. -3

 الحـؽ الصؾب. -4

 الحـؽ الرخق )الطبؼ(. -5

 الؾدفاة. -6

 ذلؼ الؾسان. -7

 صرف الؾسان. -8

 وسط الؾسان. -9

 ممخرة الؾسان. -11

 أول مـطؼة الحؾؼ. -11

 لسان الؿزمار. -12

 مقضع القارصـ الصقاققـ. -13

 مـطؼة الحـجرة. -14

 الؼصبة الفقائقة. -15
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 الحروف صفات

 

 روف.الصػة : هل كقػقة ثابفة طـد الـطؼ بالحرف واؿقزه طـ غقره مـ الح 

 ولؾصػات فقائد ثالث :

اؿققز الحروف الؿشهرتكة يف الؿخهرج ولهقٓ ذلهؽ ٓاحهدت الصهػات وااحهدت   .1

أصقات الحروف فال صؽقن بقـفا فرقا   فنذا هؿست وجفرت وأصبؼهت وففحهت اخفؾػهت 

 .أصقات الحروف الفل مـ مخرج واحد 

  ٓولصارت فؿثال لقٓ اإلكطباق لصارت الطاء ااء أو دآ ولصارت الظاء ذا

 الصاد سقـا.

معرفة مرااب الحروف مـ حقث الؼقة والضعػ لقعؾؿ ما صجقز أن صدغؿ ومآ  .2

 صجقز .

 احسقـ لػ  الحروف الؿخفؾػة الؿخارج . .3

 **عدد الصفات  **

وؾد اختؾف اـعؾامء ىف طددها ؽذهب اجلؿفور ومـفم ابن اجلزرى إغ أهنـا ثامكـى طػـة 

ؼصفا بعضفم إغ َخس طػة صػة، حقـث طـدوا هـذه صػة، وهى ادذؿورة ىف اجلزرية، وأك

اـصـػات ؿؾفـا طـدا اتصـامت، وات ٓق، واـؾــع، وبادهـا بعضـفم إغ مـا ؽـوق ا ربعــع 

 .اهه 1حقث أضاؽوا صػات أخرى إغ تؾك اـصػات
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 ** تقسيم الصفات إلى ذاتية وعرضية **

 تـػـك طــه كحـو اـصػات اـذاتقة : هي حق احلـرف وهـي صـػات ٓ تػـارق احلـرف وٓ *

 اـشدة واجلفر واـؼؾؼة.

اـصػات اـعرضقة : هي مستحق احلرف وهي صػات ؾد تؾحق باحلرف وؾد تػارؾه مثـل  *

 اـتػخقم واـرتؾقق باــسبة ـؾراء

 **من حيث القوة والضعف تقسيم الصفات  **

 

  صفة وهي : 11صفات قوية : وعددها 

ر ، اـؼؾؼؾة ، آكحراف ، اـتؽريـر ، آسـتطاـة اجلفر ، اـشدة ، آستعالء ، آصباق ، اـصػ

 ، اـتػف ، اـغـة .

  صفات وهي : 6صفات ضعيفة : وعددها 

 اهلؿس ،اـؾع ، آستػال ، آكػتاح ، اـرخاوة ، اخلػاء.

  صفات وهي : 3صفات ليست من صفات القوة أو الضعف  وعددها 

 واـرخاوةبع اـشدة  "اـبقـقة  "اتصامت ، ات ٓق ، اـتوسط 
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 **إلى قسمين تقسيم الصفات  **

 
 

 صػات لقس لفا ضد  صػات لفا ضد 

 الصػة الضد الصػة

 الؼؾؼؾة -الصػقر  الجفر × الفؿس

 الرخاوة

 آسفػال

 آكػفاح

 اإلذٓق

× 

× 

× 

× 

 الشدة وبقـفؿا الفقسط

 آسفعالء

 اإلصباق

 اإلصؿات

 الفؽرصر -آكحراف 

 الفػشل -آسفطالة 

 الخػاء  –الؾقـ  –ـة الغ

    

 

 واآلن إليك بيان تلك الصفات تفصيال :

 

     **أوال: الصفات التي لها ضد   **

الهمس  

 لغة : الخػاء

 اصطالحا : جرصان الـػس طـد الـطؼ بالحرف لضعػ آطفؿاد طؾك الؿخرج

 والـػس : هق الفقاء الخارج مـ الػؿ طـد كطؼ الحرف .

وطهدم جرصهف طـهد احرصهؽ الحهرف أبهقـ مـفها طـهد إسهؽاكف  هذا وصؽقن جري الهـػس

بعو العؾؿهاء ققهدها ولذلؽ اظفر صػفا الفؿس والجفر أكثر يف الحرف الؿحرك حفك إن 
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 وحروف الفؿس طشرة جؿعفا ابـ الجزري يف ققلف :بف يف اعرصػفا 

 "فحثف شخص سؽت  "

الجهر  

 لغة : الظفقر واإلطالن .

كف لؼقاف  واكحبهاس الهـػس معهف طـهد الـطهؼ بهف لؼهقة ضفقر الحرف وإطالاصطالحا : 

آطفؿههاد طؾقههف   مخرجههف وحروفههف اسههعة طشههرة  وهههك الباققههة مههـ أحههرف الفجههاء بعههد 

حروف الفؿهس العشهرة  وسهؿقت ههذه الحهروف جفرصهة لؾجفهر هبها  وققهتها  واكحبهاس 

 الـػس معفا طـد الـطؼ هبا لؼقة آطفؿاد طؾقفا   مخارجفا.

ن الفؿس والجفر قائم طؾى جريان الـػس ىف األول، واكحباسمه ىف الثماكى، فالػرق بق *

ففمو « فحثمه شمخس سمؽت»والحروف الفجائقة مؼسؿة بقـفؿا فؿا كان مـفا ممن حمروف 

 .اهم 1مفؿوس، وما لم يؽن مـفا ففو جفرى

الشدة  

 ـغة : اـؼوة

د طــذ ـؽــامل ؾــوة آطــتام اصــطالحا : اكحبــاي جــري اـصــوت طـــد اــطــق بــاحلرف

ويؽؿــل هــذا آكحبــاي طـــد إســؽان احلــرف ســواء اكحــبس معــه اــــػس ؿــام يف ،ادخرج

ا حرف اجلفرية اـشديدة أم ٓ ؿام يف ا حرف ادفؿوسة اـشـديدة ؽبـذـك طؾـم اـػـرق بـع 

 اــػس واـصوت .

 ومن اـعؾامء من ؾقد صػة اـشدة بسؽون احلرف وؿذـك صػة اـرخاوة واـتوسط 

 ابن اجلزري يف ؾوـه : وحروف اـشدة مجعفا

 "أجد ؾط بؽت  "
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التوسط  

 ـغة : آطتدال

اصطالحا : اطتدال اـصوت طـد اــطق باحلرف ، أي طدم ؿـامل اكحباسـه وطـدم ؿـامل 

 جرياكه .

وسؿقت هذه احلروف متوسطة أو بقـقة ـتوسط اـصـوت طــد اــطـق  ـا، وطـدم ؿـامل 

 .ه ؿام ىف حروف اـرخوم ؿامل جرياكاكحباسه ؿام ىف حروف اـشدة، وطد

ومل يعد أؿثر اـشارحع ـؾجزرية هذه اـصـػة : -رمحه اهلل  –ؾال اـشقخ ِمؿود طظ بسة  

ــه،  هنــا صــػة  ا ت تعريــف، وحــروف ؿغرهــا مــن مــن اـصــػات، وهــو مــا أخــاـػفم ؽق

 .اهه 1 ة ٓ سبع طػة ؿام يرونومن ثّم ؿان طدد اـصػات طـدى ثامكى طػ ،اـصػات

 ."ـن طؿر "ابن اجلزري يف ؾوـه : وحروؽه مجعفا

 

الرخاوة  

 لغة : الضعػ والؾقـ

 اصطالحا : جرصان الصقت مع الحرف لضعػ اطفؿاده طؾك الؿخرج .

 وحروفف كؾ حروف الفجاء غقر حروف الشدة والفقسط.

   ما الػرق بقن الصػات الثالث ؟ولؽـ هـاك سمال مفؿ وهق: 

والشمدة اكحصمار الصموت  ،د تحرك حروفهأن الجفر اكحصار الـػس طـ فالػرق هو *

فؼد يجري الـػس وال يجري الصوت كالؽاف والتاء ، وقمد يجمري الصموت ،طـد سؽوكفا

 وال يجري الـػس كالضاد والغقن .
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فحقثؿهها وجههد   ثههؿ اطؾههؿ أن كههؾ هههذه إمههقر كسههبقة إذ الههـػس والصههقت مفالزمههان

مهـ أخهر يف الظفهقر ولؽهـ بعهو الحهروف صؽهقن أحهدهؿا أقهؾ   أحدهؿا وجد أخهر 

 بالـسبة لؾحروف إخرى .

فمالػرق بمقن همذه الصمػات المثالث، وهمى : -رمحـه اهلل  –ؾال اـشقخ ِمؿود طـظ بسـة 

الشممدة والتوسممط، والرخممو قممائم طؾممى جريممان الصمموت وطدمممه، فؿمما جممرى معممه الصمموت 

 رخوى، وما اكحبس معه الصوت شديد، وما لم يؽؿل االكحباس والجريمان معمه متوسمط،

« أجمد قمط بؽمت»وحروف الفجاء مؼسؿة بقن هذه الصػات الثالث، فؿا كان من حمروف 

سؿى متوسطا، أو بقـقا، وما لم يؽن ممن همذه « لن طؿر»سؿى شديدا، وما كان من حروف 

 .اهه 1 وال من تؾك سؿى رخويا

االستعالء  

 لغة : العؾق وآراػاع .

 ـؽ إطؾك طـد الـطؼ بالحرف.اصطالحا : اراػاع جزء كبقر مـ الؾسان إلك الح

 . "خص ضغط ق   "وحروفف سبعة جؿعفا ابـ الجزري يف ققلف 

االستفال  

 لغة : آكخػا  . 

 اصطالحا : اكخػا  جزء كبقر مـ الؾسان إلك أدكك الػؿ طـد الـطؼ بالحرف .

 وحروفف باقل حروف الفجاء غقر حروف آسفعالء.

قائم طؾى ارتػاع الؾسان بالحرف طـد الـطق به أو  فالػرق بقن االستعالء، واالستػال*

اكخػاضه، فؿا ارتػع الؾسمان معمه مسمتعل، ومما اكخػم  معمه مسمتػل، وتـؼسمم الحمروف 

السممبعة سممؿى « خممس ضممغط قمم »الفجائقممة بممقن همماتقن الصممػتقن، فؿمما كممان مممن حممروف 

 .مستعؾقا، وما لم يؽن مـفا سؿى مستػال
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اإلطباق                        

 لغة : اإللصاق واإلكضؿام .

اصطالحا : ضهؿ أجهزاء الػهؿ واالصهؼ مها صحهاذي الؾسهان مهـ الحـهؽ إطؾهك طؾهك 

والحـههؽ الؾسههان طـههد الههفؾػ  بههالحرف وصحههدث لههذلؽ اكحصههار لؾصههقت بههقـ الؾسههان 

 "    ص       ظ  "وحروفف أربعة هل برتاقب ققة إصباقفا  إطؾك

رههها وشههدهتا   والظههاء الؿعجؿههة أضههعػفا يف فالطههاء الؿفؿؾههة أققاههها يف اإلصبههاق لجف

 اإلصباق لرخاوهتا واكحراففا إلك صرف الؾسان مع أصراف الثـاصا العؾقا .

االنفتاح                       

 ـغة : آؽرتاق .

 اصطالحا : اؽرتاق أجزاء اـػم وجتايف اـؾسان طن احلـك ا طذ طـد اــطق باحلرف .

قـا بقــفام وحروؽـه بـاؾي حـروف اهلجـاء  إٓ حـروف وـذـك ٓ يؽون اـصوت مـح

 اتصباق .

فالفرق بني اإلطباق واالنفتاح قائم عىل انطباق اللسان عند النطق باحلرف إىل احلنك  *

األعىل، وانفتاحه عنه، فام انطبق معه اللسان عىل احلنك األعىل مطبق، وما انفتح معه اللساان 

 عن احلنك األعىل منفتح.

اإلذالق                        

 ـغة : حد اـفء وصرؽه .

اصطالحا : آطتامد طذ  ـق اـؾسان واـشػة طـد اــطـق بـاحلرف وسـؿقت بـذـك  ن 

بعض حروؽفـا خيـرج مـن  ــق اـؾسـان وبعضـفا مـن  ــق اـشـػة وحلـرج هـذه احلـروف يف 

 سفوـة ويرس .

 "ؽر من ـب  "وحروؽه مجعفا ابن اجلزري يف ؾوـه 
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ت اإلصما                       

 لغة : الؿـع .

 اصطالحا : مـع اكػراد حروفف أصقٓ يف بـات إربعة والخؿسة .

ومعـك ذلؽ أن كؾ كؾؿة مـ كالم العرب بـقت طؾهك أربعهة أحهرف أو خؿسهة أصهقل 

 ٓبد وأن صؽقن فقفا مع الحروف الؿصؿفة حرف مـ الحروف الؿذلؼة .

 ا حروف اإلصؿات الثؼقؾة العسرة يف الـطؼ .وفعؾقا ذلؽ لخػففا فعادلقا هب

 وحروف اإلصؿات هل باقل حروف الفجاء غقر حروف اإلذٓق .

فالػرق بقن اإلذالق واإلصؿات قائم طؾى خػة الـطق بالحرف لخروجمه ممن صمرف *

الؾسان أو الشػتقن، وثؼل الـطق به لخروجه بعقدا طن ذلك، فؿا خف كطؼه مذلق، وما ثؼمل 

 "الحروف الفجائقة بقن اإلذالق واإلصؿات أيضا، فؿا كان من حمروفمصؿت، وتـؼسم 

 الستة سؿى مذلؼا، وما لم يؽن مـفا سؿى مصؿتا. "فر من لب

 

     **ثانيا: الصفات التي ليس لها ضد   **

 

 الصفير                       

 لغة : صقت صشبف صقت الطائر .  

 "بقـ الثـاصا العؾقا والسػؾك  "ـ اصطالحا : صقت زائد صخرج مـ بقـ الشػفق

 "وصجري فقف الـػس  "طـد الـطؼ بالحرف 

 .الصاد   السقـ   الزاي وحروفف ثالثة : 

فلققاها يف الصػقر الصاد لؽقاا مطبؼة ثؿ لؽقاا مجفقرة ثؿ السهقـ لؽقاها مفؿقسهة 

 فقحرص طؾك بقان صػقرها دون كؾػة .            
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القلقة   

 اب .لغة : آضطر

اصطالحا : اضطراب الؾسان طـد الـطؼ بالحرف مائال إلك الػفح حفك صسهؿع لهف كه ة 

 ققصة أي صقت طال .

 "قطب جد  "وحروفف خؿسة جؿعفا ابـ الجزري يف ققلف 

والؼؾؼؾة : صػة ٓزمة لفذه إحرف لؽـفها يف الؿققهقف طؾقهف أقهقى مـفها يف السهاكـ 

 أصضا لؽـفا أقؾ مـفؿا .الذي لؿ صققػ طؾقف ويف الؿفحرك قؾؼؾة 

ووصال حال سؽقاا ٕاا شدصدة مجفقرة وهؿا صؿـعان جرصان الهـػس معفها لهقٓ أن 

 الؼارئ صليت هبذه الـ ة لؿ ابـ .

     **مراتب القلقلة   **

ومرااب : -رحؿف اهلل  –أما طـ مراابفا فعؾك الفحؼقؼ  صؼقل الشقخ محؿقد طؾل بسة 

ـ الؿقققف طؾقف  ثؿ الساكـ الؿقصقل  ثؿ الؿحهرك  غقهر الؼؾؼؾة ثالث  أققاها الساك

أاهها اؽههقن كامؾههة   الؿههرابفقـ إولفههقـ  وكاقصههة   الؿحههرك الههذى ٓ صقجههد فقههف إٓ 

 أصؾفا.

فالؼؾؼؾة   هذه الحروف أشبف ما اؽقن بالغـة   الـقن والؿقؿ الفك اؽؿؾ   بعو  

ٓ صقجههد فقفؿهها حههقـ اإلضفههار أحقالفؿهها  واضههعػ   الؿظفههر  والؿحههرك مـفؿهها  إذ 

 .اهه 1 والفحرصؽ إٓ أصؾ الغـة طؾك ما اؼدم

     **ذكر مذاهب العلماء في القلقلة  **

 :رون يف مرااب الؼؾؼؾة إلك مذهبقـاخفؾػ الؿفلّخ 

فالصهغرى ههل   ؼؾة مرابفهان وههل الصهغرى و الؽه ىصرى أّن لؾؼؾ :فالؿذهب األول

والؽه ى  (خؾْؼـها)والؼهاف يف  (صْبفغهقن)حهق البهاء يف الفل اؽقن يف السهاكـ لغقهر الققهػ ك
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والهدال يف  (الحهّؼ )والؼهاف يف  (أبل لفب)اؽقن لؾققػ يف الحرف الؿفطّرف كحق الباء يف 

 وكحق ذلؽ. (اهلل الصؿد) ( قؾ هق اهلل أحد)

وطؾك هذا الؼقل اخفّص الؼؾؼؾة بالحرف السهاكـ فؼهط دون الؿفحهّرك وطؾقهف فصهػة  

ػة طارضة حقث اعر  لؾحرف حال سؽقكف فؼط  وهق مهذهب أههؾ الشهام الؼؾؼؾة إذًا ص

 حالق .

 أّن لؾؼؾؼؾة أربعة مرااب وهل: الؿذهب الثاين:

والؼهاف يف  (اّب )و  (الجّب )الحرف الساكـ الؿشّدد الؿقققف طؾقف كحق الباء يف  -1

 .(الحّؼ )

ل يف والههدا (خههالق)الحههرف السههاكـ الؿخػههػ الؿققههقف طؾقههف كحههق الؼههاف يف  -2

 .(الصؿد)  و (أحد)

 .(خؾؼـا)والؼاف  (صبفغقن)الحرف الساكـ لغقر الققػ كحق الباء يف  -3

 .(وَبَطَؾ )  والباء والطاء يف (الؼؿر)الحرف الؿفحّرك كحق الؼاف يف  -4

 فصػة الؼؾؼؾة يف الؿرااب الثالثة إولك اؽقن كامؾة ويف الؿرابة إخقرة أصؾفا.

  وههق امفهاز طهـ :واهلل أطؾؿلخقذ بف الققم وهق الصحقح وهق الؿذهب الؿشفقر والؿ

 . 1 إّول بالفػرصؼ بقـ الؿشّدد والؿخػػ وإثبات أصؾ الؼؾؼؾة يف الؿفحّرك

 

اللين  

 لغة : السفقلة .

 اصطالحا : إخراج الحرف بسفقلة وطدم كؾػة طؾك الؾسان .

 "صهقم   بقت  "مثؾ :"ؿا القاو   القاء الساكـفان الؿػفقح ما قبؾف "وحروفف إثـان : 
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 االنحراف                      

 لغة : الؿقؾ والعدول .

 اصطالحا : مقؾ الحرف بعد خروجف حفك صفصؾ بؿخرج غقره .

وهل اؿقؾ إلك  الراءوهل اؼرتب مـ صرف الؾسان واؿقؾ إلقف و  الالموحروفف اثـان : 

  ضفر الؾسان .

التكرير                        

 لغة : اإلطادة .

 الراء اصطالحا : اراعاد صرف الؾسان طـد الـطؼ بالحرف  ولف حرف واحد فؼط هق 

ومعـك وصػف بالفؽرصر كقكف قابال لف فقجب الفحرز طـهف ٕن الغهر  مهـ ههذه الصهػة 

 اجفـاهبا   وصؽقن الفؽرصر أشد يف الراء الؿشددة .

التفشي                        

 . لغة : آكفشار

اصطالحا : اكفشهار الفهقاء يف الػهؿ طـهد الـطهؼ بهالحرف ولهف حهرف واحهد فؼهط وههق 

 الشقـ .

االستطالة                        

 لغة : آمفداد .

لهك آخرهها حفهك ااصهؾت اصطالحا : امفداد الضاد يف مخرجفا مـ أول حافة الؾسان إ

 .الضاد ولف حرف واحد فؼط وهق   بؿخرج الالم
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    **والضعيف من الحروف  القوي **

الصػات السابؼة مـفا ما هق ققى كالؼؾؼؾة  وآسفعالء  ومـفا ما هق ضعقػ كهالؾقـ ف

والرخق  وطؾقف فالحروف الفجائقة مـفا ما هق ققى  ومـفا ما ههق ضهعقػ كهذلؽ  واؼهدر 

ققة الحرف  وضعػف بؿؼدار ما صفصػ بف مـ الصػات الؼقصة أو الضعقػة  ولذلؽ كهرى أن 

ققى الحروف الفجائقة: الطاء لؽقن جؿقع صهػاهتا ققصهة  وأضهعػفا: الفهاء لؽهقن جؿقهع أ

وبهرتدده   وهؽذا اسفطقع أن اؼدر قهقة وضهعػ كهؾ حهرف مهـ الحهروف  صػاهتا ضعقػة

بقـ صػات الؼقة والضعػ صؽهقن معفهدٓ  وأقهؾ طهدد مهـ الصهػات لؾحهرف ههق خؿهس 

 ا سبع صػات .صػات وبعو الحروف لفا ست صػات والراء وحدها لف

 :  طـ صػات الحروف واؼسقؿفا قال ابـ الجزري رحؿف اهلل اعالك

 ِصَػاُُتَا َجْفٌر َوِرْخـٌو ُمْسَتِػــْل 

 َمْفُؿوُسَفا َؽَحثَُّه َشْخٌص َسَؽْت 

ِديِد ـِْن ُطَؿرْ   َوَبْعَ ِرْخٍو َواـشَّ

 َوَصاُد َضاٌد َصاُء َضاٌء ُمْطَبَؼـهْ 

 َصِػُرَها َصـاٌد َوَباٌى ِسعُ 

 َواٌو َوَيـاٌء َســَؽـَا َواْكَػَتـَحا

ا َوبَِتْؽِريٍرُجِعـْل  َـّالِم َواـرَّ  يِف ا

ـدَّ ُؾْل   ُمـَْػتِـٌح ُمْصَؿَتٌة َواـضِّ

ْػُظ َأِجـْد َؾـٍط َبَؽْت  ـَ  َشِديُدَها 

 َوَسْبُع ُطْؾٍوُخصَّ َضْغٍط ِؾْظ َحَقْ 

َؼةْ  ـَ ُـّبِّ احْلُُروُف ادُْْذ  َوؽِرَّ ِمْن 

 ٌة ُؾْطــُب َجــٍد َواـؾِّعُ َؾْؾَؼؾَ 

َحا  َؾْبَؾُفاَم َوآْكِحــَراُف ُصحِّ

ُع َضـاًدااْسَتطِْل   َوـِؾتََّػفِّ اـشِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ℘الخاتمة  ℘

  وأسلل اهلل اعهالك أن إققال والشرح لؾؿخارج والصػاتهذا ما اقسر لل جؿعف مـ 

سهبحاكف واعهالك مزصهدا مهـ صفؼبؾ مـا هذا العؿؾ وأن صؽقن خالصا لقجفف الؽرصؿ  وأسللف 

 الفقفقؼ والسداد وأسللف الؼبقل ففق سبحاكف واعالك كعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقر .

 وباهلل حقلك واطفصامل وققاك ... ومالل إٓ سرته مفجؾال

 فقا رب أكت اهلل حسبل وطديت ... طؾقؽ اطفؿادي ضارطا مفقكال

واعههالك الؿسههفعان وطؾقههف  والحؿههد هلل أوٓ وآخههرا   وضههاهرا وباصـهها   ففههق سههبحاكف

وصؾك اهلل طؾك الـبل محؿد وطؾك آلهف الفؽالن   وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل العؾل العظقؿ   

 وصحبف وسؾؿ.

 ؿتبه 

 ُمدوح اـػؾاويبن أمحد أبو رؾقة 

 ودشاخيه ؼػر اهلل ـه وـواـديه

Alsharkawi50@yahoo.com 
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