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 وتداخلها ةــيـاللهجات العرب

ن اتحدت وإ وفق المستويات اللغوية المعروفةمتعددة ومتنوعة القبائل العربية لهجات كانت 
 . العامة في أصولها

لغة قريش، هي أشرف اللغات عند العرب، وأفصحها وأعربها وأوسعها، النتسابها إلى وكانت 
نزلة رجال الدين والعلم في األمم، ولورود طوائف العرب عليها مكة، فكانت قريش عند العرب، بم

في المواسم، وكمل سلطانها بمجيء الكتاب المجيد بلغتها، فأصبحت لغة األمة والدين، ومعظمها 
 لغة مضر.

 .الجماعة الناطقة بها، ومكان وجودها: هماتتمايز اللهجات بشيئين أساسيين و 

 :منهاعوامل ظهورها لو 

 .لحاجة إلى التعبير عن األشياءاالتفكير، و ختالف ا – 1

 .المجموعات البشريةنعزال ا-2

 .اللغاتصراع -3
 اللهجات:أمثلة 

 .مدهته في مدحته قولون ي

 .فتحهاببكسر الواو، و  يقولون: الوتر

 .بالسين يقولون ، و يقولون: الباصقات بالصاد
 .عليعلج في  قولون:ي
 .ضمهاب: السم بفتح السين، أي ثقب اإلبرة، و قولون ي
 .اسمك؟ما  :اسمك؟ في با :قولون ي

 .أملىيقولون: أمل بتشديد الالم في 
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 .يحزنهحزنه يقولون: أحزنه يحزنه، و 
 .الته ليتايقولون: : ألته ألتا، مثل أمره، أي أنقصه، و ون قولي

 .غناءهو ال عض القبائلب عندالسمود 

  .نريآخة لغب ِشّدة البردو  .ة بعضهمالزمهرير هو القمر بلغ
 .بلغة آخرينالظلمة ، و ة بعضهملسدفة هي الضوء بلغا

  .العاصيهو  ةبلغو  .البخيلهو ة بلغو  .بالنعمةهو الكفور  ةالكنود في لغ
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 العربية تداخل اللهجات
 ابن جني: فيه قال  اللغوية التي اختلف فيها الباحثون. الظواهرمن 

وكلما كثرت األلفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت "
حد من َهنَّا ومن َهنَّا. ورويت عن األصمعي قال: اختلف رجالن في الصقر فقال أحدهما: إلنسان وا

الصقر " بالصاد"، وقال اآلخر: السقر "بالسين "؛ فتراضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما هما فيه. 
ذه ه فقال: ال أقول كما قلتما؛ إنما هو الزقر. أفال ترى إلى كل واحد من الثالثة كيف أفاد في

 "الحال إلى لغته لغتين أخريين معها. وهكذا تتداخل اللغات.
رع س"أن العرب تختلف أحوالها في تلقي الواحد منها لغة غيره، فمنهم من يخف ويقال و  

قبول ما يسمعه، ومنهم من يستعصم فيقيم على لغته البتة، ومنهم من إذا طال تكرر لغة غيره 
 :أمثلته. ومما أورده ابن جني من عليه، لصقت به ووجدت في كالمه"

 قال. و تصريف الفعل قلى ف اختال
 ال ابن جني: ق
مع كأن يجت-وما اجتمعت فيه لغتان أو ثالث أكثر من أن يحاط به. فإذا ورد شيء من ذلك "

مه اللفظتان في كال فينبغي أن تتأمل حال كالمه فإن كانت في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان
كثرتهما واحدة فإن أخلق األمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك  االستعمال،متساويتين في 

المعنى على ذينك اللفظين؛ ألن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها وسعة تصرف 
ال رى من قبيلة أخرى وطأقوالها. وقد يجوز أن تكون لغته في األصل إحداهما ثم إنه استفاد األخ

 .األولى بلغته-استعمالهالطول المدة واتصال -بها عهده وكثر استعماله لها، فلحقت 
وإن كانت إحدى اللفظتين أكثر في كالمه من صاحبتها فأخلق الحالين به في ذلك أن تكون 

ذا أيًضا أن هالقليلة في االستعمال هي المفادة والكثيرته هي األولى األصلية. نعم وقد يمكن في 
منهما إنما قلت في استعماله لضعفها في نفسه وشذوذها عن قياسه وإن كانتا  لةتكون القلي

 "جميًعا لغتين له ولقبيلته.
 وقال:  
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أن  رى ذلكح  وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد فإن أ"
نت القبيلة الواحدة ال تتواطأ في المعنى الواحد على يكون قد أفاد أكثرها أو طرًفا منها من حيث كا

 .ذلك كله. هذا غالب األمر وإن كان اآلخر في وجه من القياس جائًزا
 وذلك كما جاء عنهم في أسماء األسد والسيف والخمر وغير ذلك وكما تنحرف الصيغة

 .".غاوته وُرغايته.وُرغاوته ورِ  وِرغوته، وُرغوته، اللبن،واللفظ واحد نحو قولهم: هي َرغوة 
 .ة من المحدثين عبد هللا العاليليوممن أثبت هذه الظاهر 

 .يقر بفكرة تداخل اللهجات ابن عاشوروممن 
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 يــــــانــعـمــلـاظ لــفـة األلـبـاســـــنـم
 

 :                        ابن جني الذي يقولهذه القضية لممن عرض 
عند  بتلئونهج م ،فباب عظيم واسع ،حداثصواتها من األألفاظ بما يشاكل األ  ةما مقابل"فأ

 ؛حداث المعبر بها عنهاصوات الحروف على سمت األأنهم كثيرا ما يجعلون أوذلك  .عارفيه مأموم
 ".ف ما نستشعرهاأضعو  ،وذلك أكثر مما نقدره ؛ونها عليهاتذويح ،فيعدلونها بها

 :ثلة العديدة عليهاويمضي في ذكر األم
 .لشعيرالدابة اقضمت  :نحو ،لصلب اليابسلم ضوالق ،كل الرطب كالبطيخ والقثاءأل  مضفالخ

سوس صوات على محموع األسمحذوا ل ،ليابسلبتها اللصاف قوال ،للرطب ء لرخاوتهاالخا وااختار "ف
 ."حداثاأل

 قال .منه لغلظ الخاءقوى أخ لما هو ضوالن ء،الحالرقة ح للماء الضعيف ونحوه ضوالن
 ."فيهما عينان نضاختان" :تعالى

 ر:خآويقول في موضع 
لى إقد يضيفون  منهأوذلك  ،صنعأعلى و أوالحكمة ، ظهرألطف فيه ال امن وراء هذا م"نعم و 

ول ي أهما يضا ترتيبها وتقديم ،صواتها باألحداث المعبر عنها بهاتشبيه أو  ،اختيار الحروف
نى سمت المععلى أوسطه، سوقا للحروف سيط ما يضاهي و وت ،خرهآي وتأخير ما يضاه ،الحدث

لى بصوتها خفقة الكف عتشبه ذلك قولهم: بحث. فالباء لغلظها و المطلوب، رض غالالمقصود، و 
لثاء او  ،رضذئب ونحوهما إذا غارت في األ براثن السد و مخالب األتشبه  األرض، والحاء لصحلها

 ."للتراب ثوالب ثلنفل
اب ـ ـ وهو الذببأصواتها، كالخازباز ء، تسمية العرب األشيابه على هذه القضيةوالذي ين

 . وتهـ لصوغاق ـ وهو للغراب ـ لصوته، والواق ـ وهو الصرد ،لصوته ـطيرلصوته، والبط ـ وهو 
 اءيت وعاعيت وهاهيت، إذا قلت: حاء وعحاح: "نحو ،صواتفعال من األوكذا اشتقاقهم األ

 . وهاء. وقولهم: بسملت وهيللت وحولقت"
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 لحروف العربية بما ال يمكن إثباتهفي إعطاء قيمة داللية  العاليليعبد هللا الغ ب وحديثا
  والبرهنة عليه.

 إذ قال:الشأن هذا في جهة أخرى وذكر سيبويه 
فقد يكون االسمان مشتقين من شيء، والمعنى  ؛"هذا أكثر من أن أصفه لك في كالم العرب

. ا"ا به شيء دون شيء، ليفرق بينهمفيكون أحد البناءين مختص   ؛وبناؤهما مختلف ،فيهما واحد
ل للمتاعوالعِ  ،ِديل أي ما عادلك من الناسومّثل له بـ: العَ   ؛مرأةَصان للوحَ  ،بناءين للِص وبحَ  ؛د 

 . ...زان للمرأةوالرَّ  ،ِزين للحجارة والحديدوبالرَّ 
ومما ذكر أيضا المصادر التي جاءت على وزن َفَعالن، الدالة على االضطراب والزعزعة 

الطوفان، والدوران، و والغليان والغثيان واللمعان والميالن  ، والعسالنواالهتزاز، نحو: النقزان
 ."بتوالي حركات المثال توالي حركات األفعال افقابلو قال ابن جني: "  .اللهبان والطيرانوالجوالن و 

 وأمثلة مختلف األوزان متفرقة في الكتاب. 
ومثل له قائال إن الجماعة تلقته بالقبول، واالعتراف  ابابوعقد ابن جني لهذه المسألة 

  .بصحته
أيضا ما وجده هو، مثل المصادر الرباعية المضعفة الدالة على التكرير نحو الزعزعة  فذكر

 .والقلقلة والصلصلة والقعقعة والجرجرة والقرقرة
 ،عماستسقى واستطوذكر أيضا صيغة استفعل الدالة في الغالب على الطلب ومن أمثلتها: "

 .واستقدم..." واستمنح، ،واستوهب
مما ذكر: فّعلت يكون لمعنى التكثير نحو: غّلقت األبواب؛ و  ضاأيكما عرض له ابن فارس 

ُت؛  ُت وأخَبر  ُت الَحدَّ وفولمعنى مضاد ألفعلت نحو: ولمعنى أفعلت نحو: خبَّر  ّرطت أف َرطُت أي ُجز 
ع ته نسبُته إلى الشجا رُت؛ ولمعنى النسبة نحو: َشجَّ ُته نسبُته إلى الأي َقصَّ ظلم ويكون عة وَظلَّم 

ًة ال لمعنى   نحو: كلَّمت. ِبني 
عال إذا كان عادًة نحو: ِمع طار أيضا ومما ذكر  َفُعول نحو: َضروب، وَفعَّال نحو: َضرَّاب، وِمف 

كار إذا كانت تِلُد الذُّكور و   مئَناث في اإلناث.وامرأة ِمذ 
 . المحدثون  اهنهج على منوالمتعارفة، وقد صارت األبنية 
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 في تقارب األلفاظ لتقارب المعاني
 

 نها:م أضربوهو  غفاًل،أكثر كالم العرب عليه وإن كان  فقالتناول ابن جني هذه الفكرة 
َودّ   ،ُلوقة وَألوقةنحو: اقتراب األصلين الثالثيين؛  و وِرخ   . ورخ 

 دمثنحو:  ؛غيرهأو رباعي ا أحدهما وخماسي ا  غيره،الثي ا أحدهما ورباعي ا واقتراب األصلين ث
 .ى والضبغطر  والضبغطى ،ودمثر

ما "ك م ل " و"م ك ل " و ونحو: "ك ل م "  ،األصولاألحرف والتقديم والتأخير في تقليب 
  .أشبهه مما اتحدت أحرفه ولم تتجاور

 فيما يلي بعض أمثلته:  وهو باب واسع المعاني،وأن تتقارب الحروف لتقارب 
فظان فتقارب الل الهاء،والهمزة أخت  تهّز،في معنى  وهو وتقلق،تزعج  وتهّز: فاألول تؤزّ 

؛ ألنألن معناها و  الهاء،الهمزة ألنها أقوى من واختيرت لتقارب المعنيين.  هز لا أعظم من الهزِّ
 .هماال بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو يكون لما 

فو  كما أن أسف النفس أغلظ  العين،والهمزة أقوى من  الهمزة،العين أخت ف :واألَسف الَعس 
 .منهايعسف النفس وينال وهو  ،من التردد بالعسف

إذا كان  ،: بيضة عرماء وقطيع أعرمفيو  والعلم،في العالمة  :" " و"ع ر م"ع ل م اتركيبو 
 كل واحد منهما علًما لصاحبه. ويصير  ،اآلخرأحد اللونين من فيبين  وبياض،فيهما سواد 

 اومناسبتهم اشتد،وحمس الشر إذا  الشيء،: حبست يقال ":"ح م س " و "ح ب س  اتركيبو 
 فكان ذلك كالشر يقع بينهما. وتعازا،أن الشيئين إذا حبس أحدهما صاحبه تمانعا 

ب: ف"غ ر ف""و"غ ر ب  اتركيبو   .الماء الدلو العظيمة، ألنها يغرف بها من الَغر 
ته الجبل لشدّ فلتقاربها في االلتئام والتماسك.  :كيب "ج ب ل " و "ج ب ن " و "ج ب ر"اتر و 
 أي قويته. ونحوهجبرت العظم و  وتجمَّع،وجبن إذا استمسك وتوقَّف  وقوته،

 وقد تقع المضارعة بالحرفين نحو: 
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ما أن الهاء ك السين،الصاد أخت ف "،ومن "ص هـ ل  "،من "س ح ل  والصهيل، السحيل
 أخت الحاء. 

 كما أن الالم أخت الراء. الزاي،السين أخت ف ،وزحر الصوت،سحل في و 
 وهما متقاربان معًنى ومتقاربان لفًظا. للقطع، للقشر وجرم جلفف :"ج ر م "و ""ج ل ف و
 .سار يسورو  ،يصولصال و 

 ."ة: الفاء والعين والالموتجاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا باألصول الثالث قال ابن جني: "نعم،
 وأورد مثال منها:
والعصر ضرب من الحبس.  حبسه،إذا  وأزله الشيء،عصر فاألول  ":"أزل" و"ع ص ر

 والراء أخت الالم.  الزاي،والصاد أخت  الهمزة،العين أخت ف
والهمزة أخت  متقاربان،فالمعنيان  ،األزم: المنعالشّد، و العصب: و"أ ز م": ف "ب"ع ص و

 والميم أخت الباء.  الصاد،والزاي أخت  ن،العي
وإذا سلب الشيء فقد صرف عن  ؛الصرفاآلخر و  ،السلب": فاألول "ص ر ف" وو"س ل ب 

 والباء أخت الفاء. الراء،والالم أخت  الصاد،وجهه. فالسين أخت 
 الراءو  التاء،والدال أخت  الخاء،الغين أخت و  متقاربان، الختلو الغدر ف ":"خ ت ل " وو"غ د ر

 أخت الالم.
 ومعنى. الفظ انتقاربوزأر، وسعل: م

 أي أقام وتلبَّث. :رتأطّ و  بالمكانوعدن 
ن  له كالجلف للشيء.  :وجلف شرب،و   ألن شارب الماء ُمف 

 وعانده.  حقه،وألته 
 عالمة. وال الشيئين،للحد بين  رفةواألُ 

 كبسها.  ألن القافز إذا استقرَّ على األرض :وكبس وقفز،
 زأر. و  هل،وص

 تقرب منه. و  به،وكلف 
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الشيء إذا تجعَّد وتقبَّض ؛ و شحطاآلخر ن ومتجعد ": فمن األول "ش ح ط " وو"ج ع د 
  الطاء.والدال أخت  الحاء،والعين أخت  الشين،فالجيم أخت  ؛عن غيره شحط وبعد عنه

لسيف يوصف بأنه اآلخر الصوب؛ وامن و السيف : فمن األول ب" "ص وو و"س ي ف"
وهذا معنى صاب يصوب إذا  رسوب،ولذلك قالوا: سيف  ومضائه،يرسب في الضريبة لحدته 

 . والفاء أخت الباء الواو،والياء أخت  الصاد،فالسين أخت انحدر. 
 ،والجائع مريد للطعام يشاء،شاء من اآلخر و  يجوع،جاع ": فمن األول "ش ي أ " وو"ج وع 

أخت  الجيمفواإلرادة هي المشيئة.  ، أريد ولست أشتهيإذا لم يجب: اليه ولهذا يقول المدعّو إل
 .والعين أخت الهمزة الياء،والواو أخت  الشين،

 ،أرز إلى الشيءومن اآلخر لس بيته إذا الزمه. حفالن ": من األول ز ر "أوو"ح ل س" 
الالم و  الهمزة،فالحاء أخت  المدينةومنه: إن اإلسالم ليأرز إلى  إليه،إذا اجتمع نحوه وتقبَّض 

 .والسين أخت الزاي الراء،أخت 
والغابر غائب  غاب،أفل ومعنى  ر،غبومن اآلخر  ،أفل": من األول " غ ب ر" وو" أف ل 

  الراء.والالم أخت  الباء،والفاء أخت  الغين،فالهمزة أخت . أيًضا
ن م وإنما بقي اللغة،وهذا النحو من الصنعة موجود في أكثر الكالم وفرش قال ابن جني: "

وضح له وكشفت عنده حقيقته طاع طبعه لها فوعاها بل َمن  إذا أُ  مكنونه،يثيره ويبحث عن 
 ومن جهل ألف،وعزَّ فيهم مذهًبا! وقد قال أبو بكر: من عرف  مطلًبا،وتقبلها. وهيهات ذلك 

 ."استوحش
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 انـــصـقــنـادة والـــــالزي
 الـــزيـــــــــــــــــــــــــــادة

  
العرب تنشيء "عن الحركة الحرف من جنسها؛ فتنشيء بعد  ذكر أنّ فابن جني  اتناوله

 :رةنتعلمطل الفتحة قول  منها ،ةمثلذكر أو  ؛ة الواو"وبعد الضمّ  ،وبعد الكسرة الياء ،الفتحة األلف
 جسرةغضوب  ينباع من ذفرى 

 . : ينبعأي واألصل
 مطل الكسرة قولهم: الصياريف والمطافيل والجالعيد. من و 

 . ، والجالعد، والمطافلأي واألصل: الصيارف
 مطل الضمة قول الشاعر: من و 

 ابها القرنفولــ* كأن في أني ُجّم العظام عطبول ممكورة
 .القرنفلأي 

قال لعّل أكثره إلقامة وزن الشعر وقوافيه، وأورد لذلك شواهد، منها قول و  ابن فارس تناولهو 
 : شاعر

  وداقُ ر  يَ مَّ أن ا هَ عمرً  لو أنّ 
 يريد يرقد. 
 وقول آخر:

  الكلكالِ ت على خرّ  أقول إذ
 ، والزيادة التي ال معنى"وهذا قريب من الذي ذكرناه في الخزم :يريد الكلكل. قال 
ا جعله من مظاهر اختالف لغات العرب، وهو االختالف في الزيادة كما في قول كم .لها" 

 الشاعر:
  ورـأنظُ فوإنني حيثما يثني الهوى بصري * من حيثما سلكـوا أدنـو 
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 أنظرأي 

 
من أمثلته: خشن واخشوشن، فمعنى األول دون معنى الثاني لتكرير العين ابن جني وذكر 

د كثرته، وقدر واقتدر، وكسب واكتسب، وزيادة الواو، وأعشب المكان واعشوشب، فإن الثاني يفي
 وحمل واحتمل.

وكذلك العدول عن معتاد حال األسماء هو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى، ومما ذكر من 
أمثلتها: جميل وُجّمال، ووضيء وُوّضاء، وحسن وُحّسان.... وكذلك بالتخفيف نحو: ُطوال أبلغ 

من خفيف، وُقالل أبلغ من قليل، وُسراع أبلغ من طويل، وُعراض أبلغ من عريض، وُخفاف أبلغ 
 .  من سريع

 . تغيير شكل الكلمة للزيادة في معناهاالزيادة فألحق ب
 ؛)رعشن( للذي يرتعش :ومن أمثلة ما ذكرهكما جعلها ابن فارس من سنن العرب؛ 

ا االسم لمّ  ه"فشوّ  ،ديح أي البعر  وأصله من الطّ  فين،ِرّماح( للمفرط الطول البعيد ما بين الطر و)الطِّ 
عّنة  .هت الصورة"شوّ  ثرالكَ و) .رنظّ ع والتّ سمّ للكثيرة التّ  ةظ َرنّ نِ و  وِسم  ه الواو الدالة ( الذي زيدت فيو 

 .على المبالغة
َلىيقولون: "حال الشيء" فإذا انتو  َلى". ويقولون: "اق لو   نشدون:على فراشه" وي هى قالوا: "احلو 

َن فوَق المضاِجع َلي  َلو   واق 
ِني صدوُرهم" َأاَل ِإنَُّهم   وقرأ ابُن عباس: "  .على هذا الذي قلناه من المبالغة" َتث َنو 

 
 الـنـــقــــصـــــــــــــان

قولهم:  هاأمثلة كثيرة  منل له بحيث مثّ لظاهرة في كثير من أبواب كتابه، سيبويه هذه ا درس
ع، ِس َتِقي ويتَ ويَ وأحست ومست وظلت، وَتَقي ت  ذ،ذ في فخِ ِتٌد، وفخ  وأصلها سدس، وودٌّ أصله وَ  ستّ 

ض أنواع لبع واعتلّ  .الالميريد على الماء بنو فالن فحذف  ،ل ماء بنو فالنوعَ  ،عنبر وبلحارثلوب
 . ضرورة الشعرالبالحذف 
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لذي ط امحاذاة للبس ،ى ابن فارس الحذف قبضا. وسمّ ةالعربيّ ي من شجاعة وجعله ابن جنّ 
ابن  واله .يريد المنازل ؛المناذكره، وسرد له أمثلة كثيرة وردت في بعض األشعار، منها: درس 

أشعارهم، وما أحسب في كتاب هللا جل ثناؤه في هو "كثير  :. وجعله من سنن العرب، وقالكعمّ 
  .لك، وهللا أعلم بصحة ذلك"أراد يا ما ،(مالمنه، إال أنه روي عن بعض القراء أنه قرأ )ونادوا يا 

  



14 

 

 امـــــــــــــــدغواإل كّ ـــــــــــــــــفــال
داً هو   .ِإدخاُل حرٍف في حرٍف آخَر بعد تسكين األول، والنطق بهما حرفًا واحدًا ُمشدَّ

ويعد اإلدغام من الظواهر  ،مشددا النطق بحرفين متماثلين أو متقاربين نطقا واحدافحقيقته 
  :التي خصصها علماء العربية وعلماء القراءات بمباحث في مدوناتهم. قال سيبويه

"وإنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات، لتعرف ما يحسن فيه اإلدغام وما يجوز 
فيه، وما ال يحسن فيه ذلك وال يجوز فيه، وما تبدله استثقاال كما تدغم، وما تخفيه وهو بزنة 

 .المتحرك"
 - في ثنايا كتابه –المخارج والصفات؛ وقد بسط سيبويه فلهذه الظاهرة عالقة وطيدة ب 

 وسرد كثيرا من األمثلة والشواهد عليها.، عللها وشروطها وقواعدها العامة
ب وأن معناه الجامع هو تقري ،وذكر ابن جني أن اإلدغام يكون في المثلين وفي المتقاربين 

غام أما االدّ  .وسّمى هذا االّدغام األكبر ؛ا نبوة واحدةالصوت من الصوت، حتى ينبو اللسان عنهم
األصغر، فهو أن يقرب الصوت من الصوت ويدنى منه، من غير أن يمتزجا امتزاجا تاما، ويكونا 

 .أوصائتان حرفين أو حركتين، أي هما صامتان
  :منها على أضربوجعل هذا اإلدغام  

 وقضى واستقضى. نحو: عالم وكتاب وسعىاإلمالة، 
 واطرد، واظطلم.  اضطرب،اصطبر و افتعل طاء بعد أحرف اإلطباق ك قلب تاء

 وادعى، وادكر، واذدكر.داال بعد الزاي أو الدال أو الذال كازدان، تاء افتعل  قلب
وصقت في سقت، وصبقت  ،المستعلي كالصوق في السوق قلب السين صادا قبل الحرف 

  .اخط، وصقر في سقر، ومصاليخ في مساليخ، وست في سدسفي سبقت، وصاخط في س
وِزئير،  وِبعير، وِرغيف،عير، حلق بعده ياء كِش قلب الفتحة كسرة في الحرف الذي قبل حرف 

 وِوعيد.
لمضارعة فتحة العين في المضارع  ،عينه أو المه حرف حلقيّ  فيمافتح عين المضارع 

 نحو: َسَألكسائر أحرف الحلق، أللف لالحلق مخرج لف، و الفتحة من األ ألن  ،حرف الحلقأجنس 
َبح.  يقَرع،وَقَرأ َيَقَرأ، وقرع  يسَأل،  وَسَبح َيس 
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 والحمِد هلل، بكسر الدال. ،هلل بضم الالم األولى من االسم األعظم ُ اإلتباع كالحمدُ 
 والتزدير في التصدير.تقريب الحرف من الحرف كمزدر في مصدر، 

 .وُأعييَ  الحركة حتى تقترب من السكون كحيي وُأحييإضعاف 
"العرب ينطقون  :فـبإدغام النون في الميم؛ ، (1أالنب)قوله سبحانه: "عّم يتساءلون"  قراءة

 .بالنون الساكنة التي بعدها ميم ميما، ويدغمونها فيها"
"أنها قريبة منها على طرف اللسان، وذلك ته بـوقد أثبت سيبويه هذا اإلدغام، وشرح عل

أدغمت  اللسان، وإن شئت فإن شئت كان إدغامًا بال غنة فتكون بمنزلة حروفقولك: من ّلك. 
بغنة  ألن لها صوتًا من الخياشيم فترك على حاله؛ ألن الصوت الذي بعده ليس له في الخياشيم 

 نصيٌب فيغلب عليه االتفاق".
الجمهور بعد قلب (، بإدغام الالم في الراءعند 14المطففين)ان" قوله تعالى: "بل رّ  قراءة

ًا نحو لقرب المخرجين؛ وألن فيهما انحراف ؛حبة"اشغل رّ بعد التمثيل بـ. وذكر سيبويه عّلته الالم راء
هما الصوت سواٌء، وليس بين مخرجي ي الالم قلياًل، وقاربتها في طرف اللسان. وهما في الشدة وجر 

  مخرٌج. واإلدغام أحسن."

قلب بعد  ،الطاء في التاء  ، بإدغامبطاء مشددة (،22النمل)قوله تعالى: "أحطت" قراءة 
 .طاءالتاء 

 ،ها جاءت لمعنىألنّ  ،رب اللغتين وأجودهما أن ال تقلب التاء طاءعولكن جعل سيبويه أ 
 .وهي عالمة إضمار، وغير الزمة للفعل

ى إدغامها في أصله اوتسق، قلبت الواو تاء ليتأتّ (، 18االنشقاق)سق""اتّ  :قوله تعالى قراءة
 ل:، قاتاء في فاء الكلمة، لإلدغام ولغير إدغامعرض سيبويه إلبدال الواو وقد  تاء االفتعال.

 "وأما التاء فتبدل مكان الواو فاًء في اتعد، واتهم، واتلج وتراث، وتجاه ونحو ذلك."
لثقلهما،  ثم أدغمتاياء قلبت الواو فأصله غوي، و ، (256البقرة)"الغّي"  :قوله تعالىقراءة 

 .وقد بين سيبويه علته

قلب بعد  في الواوأدغمت الياء (، أصله قيووم، 255وم" )البقرة "القيّ  :ىقوله تعال قراءة
 .وقد أورده سيبويه مع أمثلة أخرى، وشرح علته  الواو ياء.
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ه سيبويذكر وقد  األولى،وأدغمت فيها الدال  ،قلبت التاء داال ،أصله ادتان ،نّداا الفعل:
والتاء والدال سواٌء، كل واحدة  منهما تدغم فقال: " يضاهذا النوع من اإلدغام أشرح و  .المثال نفسه

في صاحبتها حتى تصير التاء داال والدال تاء، ألنهما من موضع واحد، وهما شديدتان ليس 
 لك فتدغم.المًا، وانقتّ بينهما شيء إال الجهر والهمس، وذلك قولك: انعدّ 

م ت دالمًا لجاز. وهو يثقل التكل، واضبط تلك، وانقد تلك، وانعولو بينت فقلت: اضبط دالما
 به لشدتهن، وللزوم اللسان موضعهن ال يتجافى عنه.

فإن قلت: أقول اصحب مطرًا، وهما شديدتان، والبيان فيهما أحسن؟ فإنما ذلك الستعانة 
 "الميم بصوت الخياشيم، فضارعت النون. ولو أمسكت بأنفك لرأيتها بمنزلة ما قبلها.
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 غةالقياس في الل
 .حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه

 نرى أن للقياس أركانا أربعة:ومن خالل التعريف 

ذهب ، وهو مواشترطوا أال يكون شاذا وإال فال يجوز القياس عليه :المقيس عليه ألصلا-1
  .الشاذالبصريين. أما الكوفيون فيرون القياس على 

 إذا استوفى شرطه.: ويلحق بكالم العرب المقيس الفرع-2

 هي التي تسوغ إلحاق الفرع باألصل.: الجامعة العلة-3

 مفهوم منه. اللغوي: وهو  الحكم-4

فهو عربي. وقد قال المازني: "ما قيس على كالم كل ما صح إلحاقه بكالم العرب، بوجه ف
 . العرب، فهو من كالم العرب"

مذهبان لاالقواعد ظهر في ف كثيرةسباب ألولقد اختلف العلماء في مقدار عملهم بالقياس، 
الذي  في المذهب فاختلفوامحدثين الخالف إلى الوامتد الكوفة. و هما: مذهبا البصرة و مشهوران ال

 يذكر حججه.وكل  ؛ناصروه

بعض العلماء كان ينكر القياس في العربية، كابن فارس الذي يقول بوجوده في اللغة و 
ى ، ولكنه يمنعه علوقوعه على-من شذ منهم  إال-عند العرب األوائل، بل ينقل إجماع أهل اللغة 

 قها، ونكتة الباب أن اللغة ال تؤخذ قياسا"أن في ذلك فساد اللغة، وبطالن حقائلـ من يأتي بعدهم، 
 . اللهم إال إن أراد بالقياسغةي نشأة اللفمبني على رأيه  ،وهو مذهب غريب .نقيسه اآلن نحن"

 .هو مذهب سيبويه وابن السراج أيضاو  ،ال يقول به أحد آخرشيئا  ،هنا

لعلماء لمنكري القياس، وما أثاروه من شبهات، وأوردوه من إشكاالت، فدحضوا وقد تصدى ا
 .اعتراضاتهم، وأبطلوا متمسكاتهم، كصنيع ابن األنباري 
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 القياسقسام أ
  :رباعيةبين القياس قسمة ابن جني جعل 

 .القياس جميعاو مطرد في االستعمال ـ 1
 .مطرد في االستعمال شاذ في القياسـ 2
 .والقياس جميعا شاذ في االستعمالـ 3
 .شاذ في االستعمال مطرد في القياسـ 4
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 دالــب واإلبـــلـالق
بقاء  مع ،حروفه بالتقديم والتأخير في اللفظ الواحد هو ما نقل عن العرب مقلوبةً   قلب:ال

 وشاء   اء  ج ليل يعدُّ الخ وقد نقل سيبويه أنّ  ؛حرفاأل الثيّ ثّ بال تصوهو غير مخ ،هالمعنى نفِس 
خالفا ، التصرف. وعلته نقصان أنّ مواطالث وشاك، وكذلك طأمن  ، مثلونحوهما مقلوب الالم

 لّ ذلك يطرد فيهما في ك فليس فيه قلب، وكّل واحد منهما على حدته، ألنّ  ،لجذب وجبذ "ونحوه
 .ف الفعل فيه"معنى، ويتصرّ 

أشار إلى فكرة ، ف(ن يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخيرى )باب في األصليابن جنّ وعقد  
  مت عن الخليل.وهي التي تقدّ  ،الهو موضوع أوّ  وما ،مقلوب وما هبين التمييز 

 واضمحل وامضحل أيس ويئسأمثلة جذب وجبذ و فذكر 
أنه متى أمكن تناول الكلمة  ،: "والقلب في كالمهم كثير، وقد قدمنا في أول هذا البابقال

كان ذلك مضطرا  ،عدول عن ذلك بها، وإن دعت ضرورة إلى القول بقلبهالم يجز ال ،على ظاهرها
 .إليه ال مختارا"

كل وب ،وذكر ابن فارس أيضا أن القلب من سنن العرب وأنه كثير، ومثل له بجذب وجبذ 
ا في إبطال كتاب فألف ابن درستويهغالى . و .شيءفي القرآن الكريم  منه- رأيه في-ولبك، وليس 

 .القلب
 أمثلة القلب غير ما مر: ومن 

 ناء- ورأى راء- وُحوشيوحشي ، و دفي تأوّ  دوتوأ ،آرامجمع رئم على و  ،أصلعأصعل في 
 جلور - السالح وشائك شاكي-ر، وهاوِ  هار  -ولهلههالنساج الثوب  هلهل- وقيد ِقدى- ونأى
 .وصائت صاتٌ 

 

 ويّ ـــغــلـدال الــاإلب
 حرف، واختالفهما في بعضمع اتفاقهما في معظم األ ،ه على اتحاد الكلمتين في المعنىمدار 
 ومن أمثلته وهي كثيرة جدا: .موقوف على السماع عن العربوهو باإلبدال. 



20 

 

بالزاي و بين الصاد والزاي باإلشمام و  ،ة عن السين"مبدل ،وبالصاد هو بالسين، الصراطلفظ 
 .وهي مرجوحة لم يقرأ بها ،الخالصة
  . بت صادالاألصل هو السين، وق ،بصطة ويبصط اولفظ 
  ،الضبع لغة في الضبحو 
 بّكة لغة في مّكة و 

 أصدروأزدر لغة في 
  ،أربد في أرمدو 
  وسجعتسجحت الحمامة و 
 اّدكر واّذكرو 
 سملسمر عينه في و 
  جدثجدف في و 
  تهوقنّ ة الجبل قمّ و 
  إسرائيلإسرائين في و 
  دأكّ د في وكّ و 
 وهذا مثل: .حركاتهاو كل حروف العربية تشمل وظاهرة اإلبدال  

 .طوبىفي  بىطي
 .يتمّططى في يتمطّ و 
 .َضىرَ و ى قَ بَ  :وقول طيء ،عند معظم العرب يَ ِض رَ ِقَي و بَ و 

وفرس  ،ومثل له بقولهم: مدحه ومدهه، وقد نبه ابن فارس على أنه من سنن العرب وكثير
 .يتعاقبان . فالالم والراء"...ق فكان كّل فرق "فانفل :وقوله تعالى ،ورفّن، وفلق الصبح وفرقه رفلّ 

واشترط فيه الشرط نفسه الذي تقدم في  ،ابن جني اإلبدال ضربا من التحريف وعدّ   
زَ ر طَ نحو ُسكّ  ،لم يسغ العدول عنه ،أن يكون كل من اللفظين أصال نفمتى أمكالقلب،  ٌل َبر 

َزن وطَ  ت نوهت ،تهتل تهتاال وسحائب ُهتَّل ــ ساويان في االستعمال، وكذا هتلت السماءفهما مت ، ،َبر 
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ل فليس أحد اللفظين أولى بأن يجعالسماء تهتن تهتانا وسحائب ُهّتن، ودهمج البعير ودهنج، 
 .فيهمالتمام تصرفهما، فال إبدال ، أصال من اآلخر

دال، قولهم: بن في بل، ألن بل أكثر استعماال، ومع هذا، هو ال يستبعد ومما ذكره من اإلب 
. وكذا )فّم( بدل من )ثّم(، ألن الثاني أكثر استعماال، ورجل خامن برأسهاأن تكون )بن( لغة قائمة 

 بدل من خامل، ألن هذا أكثر وفعله متصرف، نحو خمل يخمل خموال. 
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 ة النطقأفي هي
وهي  ،علوم الضرورية في دراسة أية لغة، ألنه يرصد العناصر األولىيعد علم األصوات من ال

 كشافتها، السوفي حال تركبّ  ،الحروف التي تتركب منها ألفاظ اللغة، فيدرسها في حال انفرادها
 خصائصها. وقد تعددت فروع هذا العلم ومناهجه منذ نشأته.

 .الذين أبدعوا فيهااألصوات قديمة عند األمم ومنهم العرب ودراسة 
  هموغير وابن جني  ،وسيبويه ،خليل بن أحمدال ،ل الدراسات الصوتية العربيةيمثّ و 
 

 الّصوت اللغويّ 
والجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد  ،فظعند الجاحظ "هو آلة اللّ  غويّ وت اللّ الّص  

إال بظهور الصوت، وال  ،وال كالما موزونا وال منثورا ،التأليف. ولن تكون حركات اللسان لفظا
 .إال بالتقطيع والتأليف" ،تكون الحروف كالما

تأتي  ،، وتصحبها آثار سمعيةلنطقيّ ة يقوم بها الجهاز اة حركيّ ه "عمليّ ف حديثا بأنّ ويعرّ  
فيما بين مصدر إرسال الصوت وهو الجهاز  ،على شكل موجات من ذبذبات الهواء الخارجيّ 

 .ة"النطقي، ومركز استقباله وهو األذن اإلنسانيّ 
دى أيضا إلى طبلة األذن لها نقلتو  األصواتجات األثير وهي الذبذبات الهوائية تحفظ تموّ ف

ل مث ،ات تشارك فيها أجهزة أخرى بعد عمليّ  ،األصوات مع أي إدراكا يحدث السّ السامع، وعنده
 .الجهاز العصبيّ 

 ةتصل إلى أذن السامع عن طريق الموجات الصوتيّ  ،وهذه الذبذبة الخارجة من فم الناطق 
 ديوج ،معيةوفي نهاية القناة السّ  .الثانيةمتر في  340بسرعة فائقة تقدر بحوالي  ،في الهواء

غشاء الطبلة الذي هو أداة استقبال ألجهزة معقدة، فيتذبذب على وقع الذبذبة المنقولة إليه، وبعد 
 .المسموعةيفهم السامع األصوات  ،عمليات غير معروفة تماما

عن طريق  المارّ  ،طة الهواء الخارج من الرئتينابوس ،وصائتةً  تحدث الحروف صامتةً  
غالق طق، من انفتاح أو انين إلى جهة الفم، وما يصاحبه من هيئات ألعضاء النّ الوترين الصوتيّ 

 ل الجهاز النطقيّ هي التي تشكّ  ،عضاءأو انطباق أو استطالة أو احتكاك أو غيرها. وهذه األ



23 

 

ك وهو نَ والحَ  ،وأصول الثنايا ،واألسنان ،وهي: الشفتان ،ك ومنها الثابتلإلنسان؛ منها المتحرّ 
َجَرةوالحَ  ،والحلق ،سانواللّ  ،واللهاة ،سقف الفم  .يّ األنفجويف والتّ  ،ةوالقصبة الهوائيّ  ،ن 

 العربية واتــارج األصــخـم
  .امخرج عشرالخليل، وذهب إليه كثير من القراء، سبعة أحصاها 

، وغيرهم من النحاة والقراء، إلى أنها عصفوروابن  جنيوابن  السراج وابن سيبويهوذهب 
، وَ ستة عشر.  ِفيَِّة وِهَي أحُرُف ال َمدِّ حُرِف ال َجو  َرج األ  َرَج اَفلم يعتدوا بَمخ  َِلِف ِمن  َأق َصى َجَعُلوا َمخ  أل 

َحل ِق،  َياءال  ُمَتَحرَِّكِة منهما وال َواو وال  َرِج ال   .ِمن  َمخ 
َرج  َفلم يعتدوا .وذهب الفراء وابن دريد وقطرب والجرمي وابن كيسان إلى أنها أربعة عشر بَمخ 

ِم َوالرَّاِء َوَجَعُلوا الثالثة ِمن   ، ُهَو َطَرُف اللَِّسانِ النُّوِن َوالالَّ َرج  َواِحد   .َمخ 
. 

 تعيين المخارج
 

فُ -1   :ال َجو 
َلَها، َوُتَسمَّى ُسور َما َقب  اِكَنة ال َمك  َياء السَّ َلَها َوال  ُموم َما َقب  اِكَنة ال َمض  َِلف َوال َواو السَّ  َوأحرفه األ 

ِفيَّة. ثالثتها أحرُ  ّية َوَهَواِئيَّة َوَجو   فا َمدِّ

  :ال َحل قـــ 2

وأحرفه الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى أحرفه الحلقية وهي أوائل حروف: 
 أخي هاك علما حازه غير خاسر.

  اللهاة:ـــ 3

َفاهما القاف والكاف؛ ويسميانفيه موضعان،  َبًة ِإَلى اللََّهاِة َوِهَي بَ  وَحر  َفِم َلَهِوّيين، ِنس  َن ال  ي 
َحل ِق.   َوال 
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  الفم: ـ شجر 4

يَِّة و  َياء َغير ال َمدِّ ين َوال  حرف  ،أي اللينة )الساكنة المسبوقة بفتح(أحرفه ال ِجيم َوالشِّ َوتسمى األ 
جِريَّة  .الشَّ

عنده  هي. وقال ابن الجزري: رأي الخليلي شجرية ففهي أما الضاد  اد ال ُمع َجَمة:الضَّ  
وقال غير الخليل: وهو مجمع  ،مفتحه أيالفم "من مخرج الثالثة قبلها، والشجرة عنده مفرج 

  .اد منه"اللحيين عند العنفقة، فلذلك لم تكن الّض 

  ـ ذلق اللسان:5
رف وهو ط ،"الذلقية: نسبة إلى موضع مخرجهاوتسمى  والراء،ثالثة: الالم والنون  هحرفأو 

 . اللسان، إذ طرف كل شيء ذلقه"

  ـ نطع الفم:6

َع  نط ع نسبة إلى األحرف النطعية التاء، وتسمى وأحرفه ثالثة الطاء والدال و  َغاِر األ  َلى، ال 
فُ   .العلياالثنايا ا يخرج من بين طرف اللسان وأصول وكله غار الحنك األعلى. َوُهَو َسق 

  ـ أسلة اللسان:7

َتَدّقةَأَسَلِة اللَِّساِن، َوُهوَ نسبة إلى  ،وتسمى أسلية والزاي. والسين وأحرفها ثالثة: الصاد ،  ُمس 
 .نايا"ويق الثسان وفُ ا بين طرف اللّ فثالثتها تخرج "ممّ 

  ـ اللثة:8

 ة نسبة إلى اللثة، وهو اللحم المركب فيه األسنان، ثويّ وأحرفها الظاء والذال والثاء، وتسمى لِ 

  ـ الشفتان:9

ة أو الشفويحرف ها باألالملقبة كلّ والواو غير المدية، والباء والميم  ءوأحرفهما أربعة الفا
 نسبة إلى الشفتين. ،الشفهية
 
 



25 

 

  ـ الخيشوم:10

 .وهو للغنة في حرفي النون والميم الساكنين في حالي اإلخفاء واإلدغام بغنة
 

 العربية صفات األصوات
اختلف العلماء في مقدار ما أثبتوه من الصفات. فبينما يقتصر بعضهم على إثبات إحدى 

 . صفةيوصلها آخرون إلى أربع وأربعين  ،عشرة صفة
شدة بين الالتوسط  وأالرخاوة  وأوالشدة  ،الهمس وأ: الجهر اهمنورة وألقاب الصفات المشه

المد و  أو اإلذالق، اإلصماتو  ،االنفتاح وأواإلطباق  )االنخفاض(،االستفالأو واالستعالء  ،والرخاوة
بيان  ما يليوفي والتفشي، والغنة، ،واالستطالة ،والتكرار ،واالنحراف ،والقلقلة ،والصفير ،اللينأو 

 ع ذلك:  جمي

  والهمس: الجهرـ 1

ى حت ،ومنع النفس أن يجري معه ،صفة للحرف الذي "أشبع االعتماد في موضعهالجهر 
 . ينقضي االعتماد عليه ويجري الصوت"

والحروف المجهورة تسعة عشر هي: الهمزة، واأللف، العين، والغين، والقاف، والجيم،  
ون، والراء، والطاء، والدال، والزاي، والظاء، والذال، والباء، والميم، والياء، والضاد، والالم، والن

 .عظم وزن قارئ ذي غض جد طلبوهي مجموعة في قولهم:  .والواو
هو انحباس جري النَفس عند النطق بالحرف لقوته؛ وذلك لقوة " ،المحدثين دوالجهر عن

 "االعتماد على مخرجه.
ن عند مرور الهواء الصادر من الرئتي ،ي حالة تقاربهمايحدث بتذبذب الوترين الصوتيين فو 

إذا سد المتكلم أذنيه، كما أنه يحس باهتزازات  ،ويمكن أن يسمع رنين الذبذبات للنطق بالحرف،
هورة عند المحدثين خمسة جوعدد الحروف الم. ()ص إذا لمس تفاحة آدم ،الوترين الصوتيين

 .وغيرهبويه يلف والطاء والقاف التي هي مجهورة عند س، أي بإسقاط الهمزة واأل فقطعشر 



26 

 

"أضعف االعتماد في موضعه، حتى ضد الجهر، وهو صفة الحرف الذي فهو الهمس  أما
 ولو أردت ذلك في ،وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جري النفس ،جرى النفس معه

فأنت ترفع صوتك إن شئت بحروف اللين  ،فإذا أردت إجراء الحروف ،المجهورة لم تقدر عليه
 . وإن شئت أخفيت" ،أو بما فيها منها ،والمد

: الهاء والحاء والخاء والكاف والشين والسين والتاء والصاد وحروف الهمس عشرة هي
 مجموعة في قولنا: ستشحثك خصفة. .والفاءوالثاء 

هو انطالق النفس عند النطق بالحرف لضعفه؛ وذلك " وتفسير الهمس عند المحدثين 
، هر يكر تك الحرف و يحر عند تس و هممر والو جهمالبين  الفرق ويظهر  "لضعف االعتماد على مخرجه

 ينحبس. وه أينطلق النفس عند النطق ببأن 
فراج وهما في حالة ان ،الهواء المنبعث من الرئتين على الوترين الصوتيين أن يمرّ  وبيانه

ي ويزيدون ف ،الحروفأو تذبذبا عند النطق بحرف من  ادون أن يحدث فيهما اهتزاز من  ،وتباعد
 .عند علمائناوهما مجهوران  ؛والقافحروفه الطاء 

 والرخاوة والتوسط: الشدةـ 2
وهو الهمزة والقاف والكاف والجيم  ،"الذي يمنع الصوت أن يجري فيه وه لشديدالحرف ا

َحَج ثم مددت صوتك لم يجر ذلك" فظ: ويجمعها ل. والطاء والتاء والدال والباء، وذلك أنك لو قلت َأل 
 أجدت طبقك. أو أجدك طبقت.

؛ حرف لتمام قوتهانحباس الصوت عند النطق بال" بأنه ويصف المحدثون الصوت الشديد،
 ."وذلك لتمام قوة االعتماد على مخرجه

المندفع من الرئتين في مخرج من المخارج،  ،نغالق تام لمجرى الهواءاعن  كونه مسبباوذلك ل
ثم بانفتاح مجرى الهواء فجاءة، يحدث ذلك الصوت الذي يشكل الحرف، ولذا تسمى األصوات 

 .والوقفية األصوات االنفجارية واالنسدادية ،الشديدة
الشديدة، وهي وصف لـ "الذي يجري فيه الصوت، أال ترى أنك تقول:  هي ضدّ فخوة الرّ  أما

 . ، ونحو ذلك فتمد الصوت جاريا مع السين، والشين، والحاء"ّش، والشحّ ّس، والرَّ المَ 
وةوذكر سيبويه الحروف الرِّ  ضاد لوهي: الهاء والحاء والغين والخاء والشين والصاد وا ،خ 

 . والفاءوالزاي والسين والظاء والثاء والذال 
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هي انطالق الصوت عند النطق بالحرف لتمام ضعفه؛ وذلك لتمام " ،وة عند المحدثيناوالرخ
 ."ضعف االعتماد على مخرجه

وإنما يضيق محدثا احتكاك  ،هي األصوات االحتكاكية التي ال ينغلق عندها مجرى الهواءف
 اوة.وعلى قدر نسبة الصفير تكون الرخ ،يسمع له صفير أثناء مروره بالمخرجف ،الهواء بجانبيه

 والرخو إذا سكن الحرف.يد الشدالفرق بين ويظهر 
ري "هو الذي ال يج الحرف المتوسط بين الشدة والرخاوة فإن بين الشدة والرخاوةلتوسط اأما 

صوت باتصاله بغير ولكن يعرض له أعراض توجب خروج ال ،الصوت في موضعه عند الوقف
 حرف المتوسطة. أي األ ،مواضعها"

ومعنى هذا أن عضوي النطق  "ال يتم انطالق الصوت وال انحباسه.حين "فالتوسط يحدث 
دث دون أن يحمن  ،ولكن الهواء يجد طريقا له فيتسرب إلى الخارج ،في هذه األحرف يلتقيان

 .صفيرااحتكاكا أو 
 .ّنا أو لم يروِّعنا أو لم يرَعوناِو عير مجموعة في قولهم: لم  ،واألحرف المتوسطة ثمانية 

وهي عند المحدثين أربعة: الالم والميم  .الثالثةوجعلها ابن الجزري خمسة بإسقاط أحرف المد 
 . والراءوالنون 

 :االستفالو االستعالء ـ 3

َعةٌ فهو " ."أن تتصعد في الحنك األعلىاالستعالء يراد به " ُقوَِّة َوِهَي َسب  َمُعَها ِمن  ِصَفاِت ال   َيج 
اَلَها الطَّاءُ  َواِب َوَأع  ِخيِم َعَلى الصَّ . َوِهَي ُحُروُف التَّف  ُلَك: ِقظ  ُخصَّ َضغ ط    ."َقو 

وج صوت الحرف من أعلى الفم؛ وذلك لعلو اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك هو خر فـ"
 ."األعلى

  .أما االستفال فعكس صفة االستعالء من سائر الحروف
هو خروج صوت الحرف من أسفل الفم؛ وذلك لتسفل اللسان عند النطق بالحرف إلى و"

 ".الحنك األسفل
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  :االنفتاحو  اإلطباقـ 4

 ،فالمطبقة هي: الصاد والضاد والطاء والظاء ف يقابل االنفتاح؛و اإلطباق من أوصاف الحر 
ه الحروف وهذ ،لسانك ترفعه إلى الحنك األعلى لشيء منهنّ  قال تطبك "ألنّ  ،منفتح اما سواه وكلّ 

لى الحنك األع ىما حاذمواضعهن إلى  انطبق لسانك من ،ضعهنااألربعة، إذا وضعت لسانك في مو 
فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى  ،فإذا وضعت لسانك ،إلى الحنك من اللسان ترفعه
فإنما ينحصر الصوت إذا وضعت لسانك في  ،وأما الدال والزاي ونحوهما ،موضع الحروف

 ،اقولوال اإلطب صر الصوت.ن ذلك بحوقد بيّ  ،فهذه األربعة لها موضعان من اللسان ضعهن،امو 
ه ليس شيء من ألنّ  ،ولخرجت الضاد من الكالم ،والصاد سينا والظاء ذاال لصارت الطاء داال

 . "موضعها غيرها
انحصار صوت الحرف بين اللسان والحنك األعلى؛ الرتفاع بأنه "ويبين المحدثون اإلطباق 

 ."ظهر اللسان إلى الحنك األعلى حتى يلتصق
حرفه أو  ،ص بالحلق وأقصى الفميصحبه تقلّ  ،اع طرف اللسان وأقصاه إلى الطبقارتف فهو

 . المذكورةهي األربعة 
فهو جريان النفس النفراج ظهر اللسان عند النطق بالحرف وعدم إطباقه على أما االنفتاح "

 أخذ وجد سعة فزكا حق له ، وحروفه خمسة وعشرون مجموعة في قولهم: من"الحنك األعلى.
 .غيثشرب 

 ـ الذالقة واإلصمات:5
هي ستة: الالم، والراء، والنون، والفاء، والباء، والميم، ألنه يعتمد أما األحرف المذلقة فـ "

 "عليها بذلق اللسان، وهو صدره وطرفه.
هي باقي الحروف، وفي هذه الحروف الستة سر طريف، ينتفع به في وأما المصمتة فـ "

اسما رباعيا أو خماسيا غير ذي زوائد، فال بد فيه من حرف من هذه  اللغة، وذلك أنك متى رأيت
فيه  :والراء، وقعضب الفاء،جعفر، ففيه  الستة، أو حرفين، وربما كان فيه ثالثة، وذلك نحو:

: فيه الالم والباء، وسفرجل: فيه الفاء والراء والالم، وفرزدق: فيه الفاء والراء، هبلالباء، وس
 : فيه الراء والباء، فهكذا عامة هذا الباب.يم والراء والالم، وقرطعب: فيه الموهمرجل
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حرف الستة، فاقض بأنه دخيل معراة من بعض هذه األ ةأو خماسيفمتى وجدت كلمة رباعية 
في كالم العرب، وليس منه، ولذلك سميت الحروف غير هذه الستة مصمتة، أي صمت عنها، أن 

، وربما جاء بعض ذوات األربعة معرى الذالقةمعراة من حروف  تبنى منها كلمة رباعية أو خماسية
 ....."منه العسجد ،من بعض هذه الستة، وهو قليل جدا

 أخف الحروف وأسهلها وأكثرها امتزاًجا بغيرها؛ لسرعة النطق بها"المذلقة "فاألحرف 
ة من ثالثة لفأما المصمتة فـ "يصعب على اللسان النطق بها، فال تنفرد بنفسها في كلمة مؤ 

تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذا كثرت  أن-منعتأي -أحرف. وسميت مصمتة ألنها أصمتت 
 .حروفها"

 :اللينو  ـ المدّ 6

َهَواِئيَُّة، حرُف ال َمدِّ ِهَي األ  أ ِفيَُّة َوِهَي ال  َمت  ي التحُرُف ال َجو   .لى المخارجفي الكالم عَتَقدَّ
 أما اللين فهو وصف في الواو والياء الساكنين المفتوح ما قبلهما. 

  :الصفيرـ 7

يُن، َوالزَّاُي َوهِ وحروفه " اُد، َوالسِّ َمةُ َثاَلَثٌة: الصَّ ُمَتَقدِّ ََسِليَُّة ال  ُحُروُف األ   ."َي ال 
   :القلقلةـ 8

َزَة ِلكونَها  ، َوَأَضاَف َبع ُضُهم  ال َهم  ُلنا: ُقط ُب َجدّ  َمُعَها َقو  ٌس َيج  َلَقُة وأحرفها َخم  َوتسمى اللَّق 
ُكوِن ويدخلها اإلعالل؛ َفاختلفت  عن َمج   ُهوُر أِلنها تخفف َحاَلَة السُّ ُكر َها ال ُجم  ُهوَرٌة َشِديَدٌة، َوَلم  َيذ 

 الخمسة 

 :االنحرافـ 9
فَ أن  وذهب ابن الجزري إلىوهو وصف في الالم  حِ " يَحر  ُم َوالرَّاُء َعَلى الصَّ ِحَراِف الالَّ يِح، ااِلن 

َرِجِهَما َحتَّ  َحَرَفا َعن  َمخ  َيا ِبَذِلَك أِلَنَُّهَما ان  ِريِّيَن، َوُسمِّ ُم َفَقط ، َوُنِسَب ِإَلى ال َبص  ى اتََّصاَل َوِقيَل: الالَّ
ِرِهَما َرِج َغي   ."ِبَمخ 

 ".خروجه إلى طرف اللسان هو ميل الحرف بعدفاالنحراف "
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 :التكرارـ 10
 "راء.هو ارتعاد طرف اللسان بالحرف عند النطق بالفالتكرير "وهو وصف في الراء 

 :االستطالةـ 11
صوت بالضاد من أول حافة امتداد الاالستطالة "و وصف في الضاد فهو الحرف المستطيل 

 ."اللسان إلى آخرها

   :التفشيـ 12

"ألنه تفشى في مخرجه حتى اتصل بمخرج الطاء، وأضاف بعضهم إليها وصف في الشين 
 .: الراء والصاد والسين والياء والثاء والميم"الفاء والضاد، وبعٌض 

 :غنةالـ 13
ََغنَّاِن ِلَما ِفيهِ عند خروجهما من الخيشوم َوال ِميم النُّون  وصف فيهي  َما ِمَن ، "َوُيَقاُل َلُهَما األ 

ُشوِم." ُمتَِّصَلِة ِبال َخي  ُغنَِّة ال   ال 
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