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 2020جانفي                               303                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض
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ٕاضافة ٕاىل اسـتعام[  ،يعمتد الصوت اللغوي ٔاساسا

ٔاي ٕالقاء تسـتدعي  ،لغة اجلسد ٔاثناء احلدث الbيم

mارة ودربة يتعود علهيا الفنان حىت وٕان اكن ذا 

حىت يتأت [ عرض  ،موهبة فالبد عليه ٔان يصقلها

 ،مرسح-معs الفين عىل ٔامكل وجه mام اكن نوعه

ولٕاللقاء اجليد  ،ٕانشاد شعري ،متثيل سيwيئ

 ،مرتكزات ٔاساسـية ُحتقِّق لٕالبداع رشطه امجلايل

املرتكز النفيس واملرتكز  :ؤامه هذه املرتكزات
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bمٔامراض ال.  

  

Abstract:    
Each art work is based on rules 

that govern it, whether it is written 

or spoken. The art of dumping is a 

sound art that relies mainly on the 

language, in addition to its use of the 

body language during the KM event. 

This is a dumping that requires skill 

and pedagogy, even if the artist is 

talented. To be able to present his 

artistic work to the fullest of any 

kind - theater, representation of 

Sinai, poetry, and good delivery of 

basic bases to achieve the creativity 

of the police, and the most important 

of these pillars: the psychological 

basis and the basis of voice 

Keywords: vocalization, vocal 

performance, art, Speech defects 
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        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
فنو� قولية تعمتد النطق ٔاساسا، ) ٕانشاد شعري ،خطابة ،مرسح،متثيل(تعد الفنون أالدائية 

عيوب  وملا اكن النطق السلمي هو غاية ما هيدف ٕاليه فن إاللقاء وجب ملن يلقي قوال ٔان يتجنب
النطق اليت حتول دون أالداء اجليد، ووراء هذا أالخري خلفية فزييولوجية ؤاخرى نفسـية، يشرتط عىل 

اخل ٔان يولهيا اه�ما كبريا، ومن هنا ....لك من املمثل واملرس¬ والشاعر، واخلطيب واحملارض واملذيع
املرتكز الصويت، واملرتكز : يفاكن حتقيق اجلودة يف إاللقاء مرهو� بتحقيق رشطني ٔاساسني ممتثلني 

  .النفيس
        املرتكز الصويت املرتكز الصويت املرتكز الصويت املرتكز الصويت         ----    1111

من أالمهية مباكن دراسة الصوت Uعتباره الركزية أالساسـية اليت يبدٔا هبا أاللسـين يف وصف 
لغة ما، من حيث جرسها ورنيهنا وٕايقاعها املوسـيقى، ومثلام اكن البيان وسالمة الرتكيب مطلبني 

Uٕعطائه حقه ومسـتحقه من النطق مطلبا يف الفصاحة ٔايضا؛حيث سارع ، اكن جتويد احلرف 1111بالغيني
علامء التجويد خباصة ٕاىل استنان الرشوط جلودة اللكمة كبنية الصوتية، يتعهدها ا�ود عند التالوة، 
ولقد خلصت هذه الرشوط عند ابن سـنان اخلفاÊ يف مثاين خصائص للربهنة عىل رس الفصاحة يف 

  2222.البالغة القدمية
ن �ه�م Uجلانب الصويت خالل معلية إاللقاء حييلنا ٕاىل دراسة عيوب النطق ٔالهنا تعني إ 

املهمت هبذا اجلانب عىل التخلص مهنا Uملران واÐربة ٔاو جتنب ٔاسـباب حدوÏا ٔاو معاجلة ما يعرتيه من 
مه تÔ عيب ذÓ حىت يعود ٕاىل صوته طبيعته النقية اخلالية من العيوب اليت علقت به، ومن أ 

العيوب إالهامل يف نطق احلروف القريبة يف ا×رج Ðرجة اخللط بيهنا، وقد يأيت اخلطأ من سامع 
الفاسد من القول، وهو ما يسمى Uخلطأ السمعي وقد تأيت عيوب النطق من اضطراب نفيس ٔاو 
عضيل ٔاو من عيوب ظرفية وليست ٔاساسـية، وسـنتناول هذه العيوب Uلرشح حىت نمتكن من 

  3333.عرف علهيا ومن التخلص مهناالت
  :يف حق ومسـتحق احلرفيف حق ومسـتحق احلرفيف حق ومسـتحق احلرفيف حق ومسـتحق احلرف    - - - - ٔا ٔا ٔا ٔا     

كثري ممن يتعرضون لفن إاللقاء ٔاولئك اÜين يكون الصوت نقطة �نطالق يف جتارهبم الفنية 
، حمكوم علهيم برداءة أالداء نظرا لعدم معرفهتم Uٔالداء الصويت اÜي يبدٔا ...)متثيل غناء، شعر تالوة(

، )ا×رج(احلرف كيف نعطيه حقه : مضن تركيب بنية اللكمة ٔاال ويه بأول وحدة ãمية تندرج
من النطق فنجد بعضهم حياولون نطق بعض احلروف من خمارج غري خمارæا، ٕاما ) الصفة(ومسـتحقه 

  :القرتاب بعضها البعض مثل ما حيدث يف الفرق بني بعض احلروف املتشاهبة مثل
رج من ظهر اللسان مع التصاقه برؤوس الثناë العليا، فاÜال خت: الفرق بني اÜال والزايالفرق بني اÜال والزايالفرق بني اÜال والزايالفرق بني اÜال والزاي    ----ب ب ب ب     

  .والزاي خترج من رٔاس اللسان مع اقرتابه من ٔاصول الثناë السفىل
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اîْز  ،ومعىن ذÓ ٔانه جيب ٔان خترج طرف لسانك عند النطق ÜUال خبالف الزاي، اîذْ    
فنسمع لها " اîزْ اîزْ اîزْ اîزْ "تبني صوته  ٕاذا قلنا كام سـبق، ون  4444تَْزَرعُُه ؛ ٔالن الزاي فهيا صفة الصفري،مثل تَْذُروهُ 

صو÷ يشـبه صوت بعض الطيور، والفرق نفسه جنده بني الثاء والشني لكوهنام يشرتاكن مع االٓخرين يف 
  .صفة الصفري

   :الفرق بني الشني و اجلميالفرق بني الشني و اجلميالفرق بني الشني و اجلميالفرق بني الشني و اجلمي    - - - - ج ج ج ج 
الشني واجلمي خيرجان من وسط اللسان ٕاال ٔان الفرق بيهنام يكون Uهلمس يف الشني واجلهر يف 

مي، ويف الشني ٔايضا صفة التفيش بيw جند اجلمي شديدة خبالف الشني، والشدة ٔان حيبس الصوت اجل
  5555.اîجْ : عند النطق هبا كام يتبني لنا يف قولنا

                        ::::الفرق بني الضاد والظاءالفرق بني الضاد والظاءالفرق بني الضاد والظاءالفرق بني الضاد والظاء    - - - - دددد
كرثت البحوث واÐراسات يف شأن هذين احلرفني قصد التفرقة بيهنام وتبني الصور النطقية 

ٕاذا كنا ننطق حرفني بصوت واحد فمل وجب تكرارهام : ام، وتصويب رٔاي لك من يقولاحلقيقية للكهي
واحلقيقة غري ذÓ كون الظاء خترج من طرف اللسان عند التصاقه  برؤوس الثناë العليا، . مرتني خطا

عند  - جانبه: وÓÜ فٕاننا خنرج طرف اللسان عند النطق هبا، والضاد خمرæا من حافة اللسان ٔاي
؛ فالفرق بني خمرج الظاء وخمرج الضاد بعيد، فالضاد فهيا صفة 6666صاقه مبا حياذيه من أالرضاس العلياالت

�سـتطا� خبالف الظاء و�سـتطا� معناها امتداد ضغط احلرف وصوته يف ا×رج لكه، فالضاد ميتد 
  .صوهتا عند النطق هبا يف حافة اللسان لكها

ويه ٔاصوات لثوية جند اÜال فهيا صوت رخو جمهور وال فرق : الفرق بني اÜال والتاء والظاءالفرق بني اÜال والتاء والظاءالفرق بني اÜال والتاء والظاءالفرق بني اÜال والتاء والظاء    ----هههه    
بني اÜال والتاء ٕاال يف ٔان التاء صوت mموس، واÜال صوت جمهور والظاء صوت جمهور اكÜال متاما، 
ولكن الظاء خيتلف عن اÜال يف الوضع اÜي يأخذه اللسان عىل احلنك أالعىل آخذا شb مقعرا كام 

  7777.راء قليال مع الظاءيرجع اللسان ٕاىل الو 
كثريا ما حيدث اخللط بني هذه أالصوات النطقية ذÓ ٔالن : الفرق بني اÜال والثاء والطاءالفرق بني اÜال والثاء والطاءالفرق بني اÜال والثاء والطاءالفرق بني اÜال والثاء والطاء    - - - - و و و و 

التاء صوت شديد mموس ال فرق بينه وبني اÐال، ٕاال ٔان التاء mموسة واÐال جمهورة والظاء جمهورة 
ٕالطباق فوضع اللسان مع الطاء خمتلف ٔايضا ال يفرتق عن التاء يف يشء، غري ٔان الطاء ٔاحد ٔاصوات ا

عند وضعه مع التاء، واللسان مع الطاء يتخذ شb مقعرا منطبقا مع احلنك أالعىل، ويرجع ٕاىل الوراء 
  8888.قليال

ووجه الشـبه بيهنام يف النطق قريب ومسى بعض القدماء هذه  :بني الالم، والراء، والنونبني الالم، والراء، والنونبني الالم، والراء، والنونبني الالم، والراء، والنون    - - - - ز ز ز ز 
ه الشـبه بني هذه أالصوات يتضح يف قرب خمارæا أالصوات Uٔالصوات اÜلقية؛ حيث يرون وج

وكذÓ يف نسـبة وضو�ا الصويت كام رٔاى احملدثون ٔاهنا ٔاوحض أالصوات الساكنة يف السمع؛ وÜا 
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يروهنا ٔاشـبه بأصوات اللني، فهـي ليست شديدة يسمع لها انفجار، واليه رخوة ٔاي ٔاهنا متوسطة بني 
  .بني الشدة والرخاوة: بني ٔاي

يف هذا السـياق هو ٔان اخللط بني أالصوات يأيت من تقارب خمارج هذه  ما نسـتخلصه
كام ٔان كثريا من الناس مييلون ٕاىل السهو� يف النطق ٔاو  ،احلروف، وصعوبة تطويع اللسان لبعضها

الرسعة يف إاللقاء، بيد ٔان إاللقاء السلمي يتطلب ٕاعطاء احلرف العريب حقه وتسحقه من النطق وهذا 
هودا عضليا، وحيتاج ٕاىل مران عىل النطق السلمي وأالداء الصحيح وهذا أالخري mارة وحده يقتيض جم 

  .ال تكتسب يف يرس وسهو�
  ::::ٔامراض الbمٔامراض الbمٔامراض الbمٔامراض الbم     -2- 1111

لقد اكنت منه هللا عىل خلقه ٔان جعل [ لسا� وشفتني، وجعلهام مدار الفصاحة والبيان  وÜا 
 الكامل وسبيال ٕاىل سالمة النطق واكنت العرب اكنت العناية هبام، وحماو� النطق السلمي دليال عىل

ومازالت تعيب ما يعرتي اللسان من رضوب االٓفات أالمراض، ولقد ذكر ابن أالعرايب ٔان ٔاU رمادة 
Óا ٔالثغ وقال يف ذÐ9999.طلق امرٔاته حني وجدها لثغاء، وخاف ٔان ت� [ و  

ْيَفٍس اîلْثََغ                      تَِميٍس ِيف الَْمْوِيش َوالَْمْصَبغِ        لَثْغَاَء تَا�ِيت ِحبَ
كام ذكر اجلاحظ ملا عمل واصل بن عطاء ٔانه ٔالثغ فاحش اللثغ، ؤان خمرج ذÓ منه شنيع ؤانه 
ٕاذا اكن داعية مقا�، ورئيس حن�، ؤانه يريد �حتجاج عىل ٔارUب النحل وزعامء امللل ؤانه البد من 

ن البيان حيتاج ٕاىل متيزي وسـياسة وٕاىل ترتيب ورëضة، وٕاىل مقارعة أالبطال من اخلطب الطوال، وأ 
متام االٓ� وٕاحاكم الصنعة وٕاىل سهو� ا×رج، وmارة النطق وتمكيل احلروف وٕاقامة الوزن، ويوحض 

ومن ٔاجل حسن البيان راىم واصل ٕاسقاط الراء من ãمه وٕاخراæا "اجلاحظ طريقة العالج فيقول 
ل ياكبد ذÓ ويغالبه ويناضs ويساجs ويتأىت لسرته والراحة من جهنته من حروف املنطوقة فمل يز 

   10101010".انتظم [ ما حاول واتسق [ ما آمل
يتضح من قول اجلاحظ ٔان النطق السلمي اÜي يضمن أالداء الصحيح، وإاللقاء اجليد 

ان، كام يسـتدعي ترويض آ� النطق وتطويعها وذÓ عن طريق املران واملاكبدة حىت يسـتقمي اللس
اللثغة بوصفها مرضا ٔاو عيبا : حييلنا قو[ ٕاىل بعض ٔامراض الbم اليت تؤثر عىل إاللقاء السلمي ويه

نطقيا يمتثل يف عدم النطق السلمي للحرف ٔاو ٕابدا[، وتكون يف ٔاربعة ٔاحرف ويه القاف السني 
  11111111.والالم والتاء

: مهزة ٔاو ج  فٕاذا ٔاراد ٔان يقول واللثغة اليت تعرض للقاف فٕان صاحهبا جيعل القاف طاء ٔاو
طلت [ ٔاو ٔالت ٔاو جلت [ ٔاو دلت، ٔاما اللثغة اليت تعرض السني فينطقها صاحهبا : قلت [ قال

رجل مثني فتغري املعىن، بل يصل ذÓ : رجل مسني ٔاي غليظ قال: الثاء ٔاو التاء، فٕاذا ٔاراد ٔان يقول
U بمث هللا، واللثغة اليت تقع يف الالم : للثغة فيقول خطأ ٕاىل النطق ما هو متعارف عليه بسم هللا فيحرفها
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فٕان من جيعل الالم Uء فيقول بدل قو[ اعتللت اعتييت، وبدل :" فيحىك لنا اجلاحظ ٔامث� مهنا يقول
ما الكعكة يف هذا؟ بيw اللثغة اليت تقع : ما الع� قال: مجل مجى وآخرون جيعلون الالم اكفا اÜي يقول

عددها يضعف عىل اللثغة الالم ويظهر العيب فهيا واحضا، يشعر به السامع واملتحدث  يف الراء فٕان
  12121212. وذÓ ٔالن اللثغة يف الراء ال يسـتطيع هبا ولكن ينطق بدال مهنا ٕاما الغني ٔاو اÐال ٔاو الياء

لقد اكنت الفصاحة مسة صوتية وملمحا ٔادائيا يف ٔادب اجلاحظ، ويظهر ذÓ جليا يف كتابه 
معوال عىل صاحب أالداء اجليد اÜي ال يتأىت [ بلوغ البيان ٕاال يف ٕاطار صويت " والتبيني البيان،"

يمتثل يف وضوح النطق وطالقة اللسان من قبل املتلكم وآخر نفيس يصل املتلكم Uملسـمتع عن طريق 

  .التوصيل وإالفهام
لربميك ٕاذ يقول ومن صور أالداء اجليد اليت وصفها لنا اجلاحظ ما ذكره عن جعفر حيىي ا

اكن جعفر بن حيىي الربميك ٔانطق الناس قد مجع الهدوء والمتهل : "خالل حديثه عن البلغاء واخلطباء
واجلزا� وٕافهاما يغنيه عن إالعادة، ولو اكن يف أالرض �طق يسـتغين مبنطقه عن إالشارة السـتغىن 

  13131313...."جعفر يف إالشارة كام اسـتغىن عن إالعادة
، اليت تكون 14141414تؤكد املواصفات اليت نسـهبا اجلاحظ جعفر حيىي الربميك نسـبة الفصاحة 

للمتلكم ٔاكرث مما تكون لللكمة فاللكمة قد تكون فصيحة بيw قد يكون من يتداولها ليس فصيحا، 
والعكس من ذÓ قد جند متلكام  فصيحا يتلكم بلفظة ال تعد فصيحة، وفصاحة اللفظة ترد ٕاىل بنيهتا 
الصوتية حيث �نسجام وحسن التأليف بني أالصوات املكونة لها، ٔاما فصاحة املتلكم فرتد ٕاىل ابتعاده 
عن التعقيد، بل جبنوحه ٕاىل السهو� و�سرتسال يف الbم وسالمة æازه النطقي من عيوب تعيق 

  .أالداء الصويت
أثريها عىل إاللقاء، Uعتبار كام ال ننىس يف هذا ا�ال حديث اجلاحظ عن العيوب الbمية وت

ٔان رداءة إاللقاء تتسبب فهيا ٕاحدى ٔامراض الbم، وحىت نوحض ٔامهية ذÓ نمكل نص اجلاحظ 
وما رٔايت ٔاحدا ال يتحبس وال يتوقف وال ".. السابق اÜي يصف فيه فصاحة جعفر بن حيىي الربميك 

لمتس التخلص ٕاىل معىن قد تعىص يتلجلج وال يتنحنح وال يرتقب لفظا قد اسـتدعاه من بعيد، وال ي 

  15151515".عليه طلبه ٔاشد اقتدار، وال ٔاقل تلكفا من جعفر بن حيىي الربميك
 Ôذكر اجلاحظ يف نصه صفات أالداء السلمي اليت متزي هبا جعفر بن حيىي الربميك �فيا عنه ت

كام يضيف ٕالهيا  العيوب اليت تعيق احلدث الbيم، وتمتثل يف احلبسة، والتوقف، واللجلجة، والتنحنح
مالمح ٔاخرى، ويه السهو� و�قتدار ويه صفات جعلت من هذا الرجل البليغ ممتكنا من �صية 
الbم السلمي، وغريها من الصفات اليت نسـهبا اجلاحظ لٔالداء السلمي اكجلزا� والطالوة، والفخامة 

        11116666.حىت غدت عنده دسـتورا لٔالداء اجليد ومفتاحا للبيان الساحر
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  :         رتكز النفيسرتكز النفيسرتكز النفيسرتكز النفيساملاملاملامل    ----2222
إالنسان تركيبة نفسـية معقدة، تتدخل املشاعر والعواطف يف تكويهنا، Üا سعى علامء النفس 
منذ القدم ٕاىل فهمها وتفسريها، وال تنفصل اللغة عندمه عن اÐراسة النفسـية كون هذه اللغة وسـي� 

نا اكن للمركب النفيس ٔامهية كربى تعبري وتصوير للحياة الشعورية، والالشعورية عند إالنسان ومن ه 
اكلنرب والتنغمي ٔالهنا تمتخض عن معطيات نفسـية : يف اÐراسة الصوتية السـ  تÔ اليت تتعلق Uٔالداء

ٔاساسها �نفعال واملزاج، وهذا يفرس ارتباط اللغة Uٕالنسان ؤاحوا[ وتقلباته، تتجىل هذه أالحوال 
 هذا أالخري مبثابة الرابط بني املتلكم و املسـمتع، وبني والتقلبات من خالل فعل أالداء حيث يعترب

هذين القطبني أالساسني يف معلية التواصل حتدث العمليات العقلية موæة احلدث الbيم بيهنام، 
ويؤطر هذه العمليات العقلية مطلب نفيس يمتثل يف ذÓ �سـتعداد اÜي مفاده ٔان املتلكم يسـتعد 

اته بطريقة مفهومة واليشء نفسه Uلنسـبة للمسـمتع، ولك ذÓ يتحقق بفعل للتعبري عن لك ما خيتلج ذ
  .أالداء ولو بشلك نسـيب

لنئ اكنت اÐراسات احلديثة وعىل رٔاسها دراسات ëكبسون قد فصلت احلديث يف قضية 
تعالق النطق Uحلا� النفسـية؛ من حيث اه�مامه بدراسة احلبسة وأالمراض اللغوية، وعالقهتا 

مل تسـبق تÔ الرشوحات اليت وردت يف تراثنا  –تÔ اÐراسات –ب اللغة عند الطفل فٕاهنا Uكتسا
العريب الزاخر مبا قدمه رواد هذا ا�ال من حتاليل حول عالقة الصوت Uحلا� الشعورية Ðى املتلكم، 

ويت عند ولعل ٔابرز نص بني العالقة بني الصوت واحلا� الشعورية، ومدى تأثريها عىل أالداء الص
إالنسان، ماجاء يف كتاب الفراسة لفخر اÐين الرازي يعرض فيه أالسـباب اليت تؤدي ٕاىل تغري 

ٕاننا نشاهد إالنسان حال استيالء الغضب عليه يصري صوته غليظا " الصوت ٕاذ يقول فيه Uلتفصيل 
خترج  æريا وعند استيالء اخلوف يصري صوته حادا خفيفا، والسبب يف استيالء الغضب عليه؛

احلرارة الغريزية من الباطن ٕاىل الظاهر فيسخن ظاهر البرشة، واحلرارة توجب توسـيع املنافذ وتفسـيح 
السدد يف آالت الصوت، وهذه أالحوال توجب صريورة الصوت ثقيال غليظا،ؤاما عند اخلوف فٕان 

bيوجب صريورة الصوت حادا خفيفا وٕاذا عرفت ال Óوذ ،Óلعكس من ذU م يف أالمر يكون
هذين املثالني، مث تأملنا ٔان احلادث عند حدوث لك نوع مهنا ٔاي ٔانواع أالصوات علمنا حينئذ ٔان بني 

  .11117777"تÔ احلا� النفسـية وبني ذÓ الصوت ا×صوص مناسـبة واجبة ومالزمة ÷مة 
يفرس نص الرازي مسأ� ارتباط الصوت Uحلا� الشعورية عند املتلكم، وجيعلنا نفهم بأن 

يات النفسـية تتحمك بشلك كبري ؤاسايس يف معلية أالداء الصويت؛ فالطبقة الصوتية Ðى ٔاي املعط 
متلكم يه الصفة ٔاو �نطباع احليس اÜي يسـتقر يف ذهن املسـمتع، جفهارة الصوت ٔاو خفوته مردها 
ٕاىل تÔ املواقف الشعورية اليت يعيشها املرء كام ٔان هذه املواقف من حيث يه سلواكت ٕارادية 
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الفعل الصوت ٔاو (الفكرة، إالنفعال، : تؤطرها ثالثة مصطلحات نفسـية تتبادل أالدوار ف  بيهنا ويه
  :ولنا يف الرمس أاليت ما يزيد الرشح ٔاكرث) إالشارة 

 
  ) تصور، خياالت، خطوات ( الفكرة                                       

  
ٔاداء صويت ٔاو حريك صوت ٔاو ( الفعل     )                 �نفعال( انطباع حيس   

 )ٕاشارة
   

مفا خيطر يف Uل املرء من ٔافاكر ال يبقى حبيس الك�ن والتخفي ٔاحيا�، بل قد يرتمج ٕاىل 
اكنت قبل الفعل ٔاو بعده حسب ما يتوخاه املرء من ٔاهداف : ٔافعال اليت تصدر عن انفعال سواء

 الفكرة اليت تقوده ٕاىل الفعل، وهذا أالخري قد يكون هو ونتاجئ، كام ٔان �نفعال يف بداëته يتجه ٕاىل
  .أالصل يؤدي mام اكن نوع هذا �نفعال

تعد هذه املفاهمي الثالثة مرجعية سلوكية تفرس النشاط إالنساين كلك، ومهنا النطق اÜي 
از ٕان Uلصوت ٔاو تتقامسه املفاهمي الثالثة؛ ٕاذ هو انعاكس لتفكري� ومصور النفعاالتنا مبا ٔانه فعل واجن

Uحلركة، فال غرو ٔان نالحظ إالنسان حال اسـتعام[ الصوت جنده ينوع يف طبقة صوته ٔاو يضغط عىل 
 .لكمة ما يريد تبيني مدلولها للمسـمتع
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        املصادراملصادراملصادراملصادر    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملراجع و واملراجع و واملراجع و واملراجع و  
 
ويف هذا السـياق  ،ةعالقة اللفظ Uملعىن وٕافصاحه عن املراد حسب ما يقتضيه احلال تتحقق البالغ ----1111

اعمل انه ملا اكنت أاللفاظ للمعاين ٔازمة وعلهيا ٔاد� وٕالهيا موص� وعىل املراد مهنا حمص� : "ابن جينابن جينابن جينابن جينيقول 
  ."عنيت العرب هبا فأوصلهتا صورا صاحلة من تثقيفها وٕاصال�ا

2222 -Êاحةصرس الفص)ابن سـنان(ٔان ال يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة ا×ارج؛ينظر اخلفا.  
 طه عبد الفتاح مق�، فن إاللقاء، مكتبة الفيصلية عىل املوقع �لكرتوين: ينظر ----3333

www.shemela.com  
ٔاي نفس الفرق بني اÜال والزاي، فالسني خترج من خمرج الزاي وتتصف Uلصفري بيw الثاء  - - - -      4444

  .س والرخاوةخترج من مكخرج اÜال وتتصف Uهلم
  . مثلام يتبني لنا ٕاذا قلنا ٔاْجرموا - 5555
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