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  قدیرالشكر والت

 إنْ  همَّ اللَّ  م سلطانك،ك ولعظینبغي لجالل وجهكما ی نا لك الحمدربَّ  یا
  حالي. ضعفتك، وٕان أسأُت فبتقصیري و بمنَّ أحسنُت فبفضلك و 

 -حفظه اهللا -كتور فایز المحاسنة دال عاء إلىه بالشكر والدأتوجَّ 
سعِة ُأُفِقِه، مه وعلمه و هْ فَ لم یبخل عليَّ ب الذي، هي وأستاذيمشِرفي وموجِّ 

، الشكُر الجمیل والثناء الجلیل لهبقلِبه وحنانه وعطفه، ف وكان ُیشِفق عليَّ 
ه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على َسعة صدورهم وتكبُّدهم  وأتوجَّ

ه وأتوجَّ قراءة هذه الدراسة إلثرائها بمالحظاتهم التي سترفع من قیمتها، 
صاحِب فكرة هذا  - حفظه اهللا -الصدیق یوسف السعود  إلىبالشكر 

، َلهؤُ َق له سُ ُیحقِّ  أنْ  اهللاَ  أسألُ  ،جهوَ  كلّ ن من وْ ه بالعَ ه، ومِمدِّ البحث، ومتابعِ 
بكلمٍة أو  الدراسة هَمن ساهم في هذ كلَّ خیرًا  یجزيوأدعو اهللا في الختام أن 

  .دعاٍء أو نصیحةٍ 
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وتهدف إلى حصر  ،التحلیليّ ین الوصفّي، و على الجانبالدراسة  هذه رّكزت
الحدود الصوتیة في كتاب كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، 

ة وثالثة قّدمعلى مالدراسة  عوتتوزّ وموازنتها بالتعریفات الصوتیة عند المتقدمین، 
، اوأهدافه ،اته، وأهمیّ الدراسةمشكلة  بّینفت ةقّدمالم أّما فصول وخاتمة،

الفصل  أّماالمصادر والمراجع، و  أهمّ ، و ها، ومحتویاتاة علیهالسابقوالدراسات 
 حدود اولفیتن انيالثالفصل  أّما، و صفات األصوات فیتناول حدود ّولاأل

 أّماو  ،األداء الصوتي حدودالفصل الثالث فیتناول  أّما، و وظائف األصوات
، وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل اوتوصیاته ،الدراسةنتائج  بّینالخاتمة فت

 التعریفات هي التعریفات الوظیفیَّة.



  و 
 

Abstract 
 

Vocal Limits in the kashaf aistilahat alfunun waleulum 
of Tahanwi, descriptive and analytical study 

 
Rakan Khazer Ibrahim Aldhmour 

Mu'ta University, 2017 

 

This study focuses on both the descriptive and analytical aspects, and aims 
to limit the voice limits in the Book of Art and Science conventions for the 
purpose of the spelling, and balanced with the voice definitions of 
applicants, the study is divided into an introduction, three chapters and a 
finale, and the introduction shows the problem of study, and its importance. 
Its objectives, its previous studies, its contents, the most important sources 
and references, and the first chapter deals with the definition the attributes 
of the sounds, the second chapter deals with the definitions of the function 
of the sounds, and the third chapter deals with the definitions of acoustic 
performance , and the conclusion shows the results of the study and its 
recommendations, and the study found that the best tariffs are functional 
tariffs. 
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  :ةمقدّ الم

تها البالغة في ربط ثقافة عمومًا، في أهمیّ  تعریفاتتكمن خطورة ال
م هْ فَ  أيّ  ٕانّ الماضي بالحاضر، وفي تالحم الشعوب ذات اللسان الواحد، و 

وقع في مشاكل كبیرة كانت تحتاج إلى قلیل من ما یُ ا، ربّ مَ  تعریفخاطئ ل
  .مهْ ما یوقع في الوَ وربّ  ي،ت والتروّ التثبّ 

والبحث والتألیف،  الدراسةأساس  اهإلى أنّ  تعریفاتال مّیةأهوترجع 
 الدّقةإلى عدم  یؤّديمها قد هْ في فَ  الدّقة عدمَ  ٕانّ غة العلماء، و دعامة لُ  وهي

صة، إذ المتخصّ  التعریفاتمن  اكغیرهلتعریفات الصوتیة ، واافي استعماله
غني عن ی الذيباإلیجاز  ةمشحون ، فهيمحّددز بالتعبیر عن مفهوم تمیّ ت

وتثبیت داللتها  تعریفاتالتحدید الدقیق لل ه من الضروريّ إنّ الكثیر، وعلیه ف
  .اتصوتیّ العالقتها بالمفاهیم األخرى أو المتقاربة في حقل و 

الحدود الصوتیة في كّشاف ة في مّثلالمت الدراسةهذه  أهمّیة تْ وجاءَ 
 ضّمنًا یتجممع هذا الكتاب عدّ ؛ إذ یُ اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي

ات المستخدمة في الفنون والعلوم، وهو یشمل ما مصطلحتحدید معاني ال
للحدود  موضوع دراستي -بإذن اهللا -ًا، ستكون صوتیّ سبعین تعریفًا  یقارب

بالحدود  ها مقارنةً تطّور وصفًا وتحلیًال ونقدًا وموازنًة، وبحث مدى  ةصوتیّ ال
 ها سترفدمن أنّ  الدراسة أهمّیة ، وتنبعینقّدمین المتاللغویعند  ةصوتیّ ال

ین بالدراسات هتمّ والمُ  العربّیة اللغةفي مجاالت  مختّصینوال العربّیةالمكتبة 
  بدراسة متخّصصة. ةصوتیّ ال

ترّكز  وال عاِصر،ء علم األصوات المُ وْ لیست في ضَ  الدراسةهذه  إنّ 
 ترّكز ّنماإ و ، ین فیها قدیمًا وحدیثاً ة واختالف اللغویّ الصوتیّ  على الظواهر

الواردة  ةصوتیّ العلى الجانب الوصفّي التحلیلّي القائم على حصر الحدود 
، وتحلیلها ،، وتصنیفهاللتهانوياصطالحات الفنون والعلوم  كّشاففي كتاب 

معرفة خصائص و ، ینقّدمالمتین اللغویانطالقًا من تعریفات  ونقدها،
  .ینقّدمالمت اللغةعند علماء  ةصوتیّ الات التعریف
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ة الدراسات : قلّ أّوالً : جعلتنا نختار هذا الموضوع التيوافع ومن الد
، ثانیًا: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي اعتنت بكتاب التي
هذا العلم  م مبادئهْ علم هو السبیل لفَ  أيّ  تعریفاتم هْ فَ  نا بأنّ تعقنا

، ض التعریفاتبعق بَفْهم تتعلّ  التيبعض المشكالت  ثالثًا: وجودُ  اته،ونظریّ 
موض المعنى نتیجة كثرة استعمال یوقع في غ الذي لفظيّ الكالمشترك 
  .دون معنى في معنىً  المصطلح
ة وثالثة قّدمعلى م الدراسةع توزّ اقتضت طبیعة الموضوع أن ت لقد

ّما صفات األصوات، وأ األّول فیتناول حدودالفصل أّما  فصول وخاتمة،
ّما الفصل الثالث فیتناول األصوات، وأ وظائف الفصل الثاني فیتناول حدود

  وأّما الخاتمة فتبّین نتائج الدراسة، وتوصیاتها. ،األداء الصوتي حدود
العین للخلیل،  منها: ، نذكرُ الدراسةه هذ رفدتْ  التي المراجع أهمّ من و 

، والمقتضب بیین للجاحظالبیان والت، و اءمعاني القرآن للفرّ و والكتاب لسیبویه، 
 اجّي،ل للزجّ مَ والجُ ، والجمهرة البن درید، سّراجألصول البن الد، واللمبرّ 

 والموسیقا الكبیر الحروف، و األنباريّ  بي بكرأل ءوٕایضاح الوقف واالبتدا
والخصائص وسّر صناعة اإلعراب والمحتسب والمنصف البن ، للفارابيّ 

البن  اللغةومقاییس والحجة البن خالویه،  والسبعة البن مجاهد، ،يجنّ 
 ،للدانيّ  البیانسیر وجامع التیالتحدید و و ، لمكيّ  والتبصرة والرعایة ،رسفا

، األندلسيّ  الطّحانالبن  رشد القارئومُ اب القرطبّي، ح لعبد الوهّ والموضّ 
مهید ألبي والت ،اء البغداديّ لبنَّ ل القّراءها یجب أن یجتنب التيوبیان العیوب 

ونتائج الفكر  ،األنباريّ  ركاتبي البأل العربّیةوأسرار  ،ذانيّ العالء الهم
ل البن یعیش، وشرح الشافیة لألستراباذي، وهمع ، وشرح المفصّ هیليّ للسُّ 

، ، ورسائل إخوان الصفاءولسان العرب البن منظور الهوامع للسیوطي،
  ها.وغیرَ 

  منها: نذكرُ ف، الدراسةه هذل الموازیةراسات الد أّما
وء علم اللغة في ضَ القدماء ة "المصطلح الصوتّي عند علماء العربیّ كتاب  -1

 ،م1993سنة  ،جامعة مؤتةفي ع بِ خلیل، طُ الالمعاصر"، لعبد القادر مرعي 
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قارن حیث  ،واشتملت على عدد كبیر من مصطلحات صفات األصوات ووظائفها
األصوات  علم أقوال دارسيبین بین أقوال المتقّدمین من علماء العربّیة، و  فیها

 .عاصرینمال
یغ، طبعة دار لعبد العزیز الصِّ  "العربّیةراسات في الد صوتيّ ال حمصطل"الكتاب  -2

، وقد عدد كبیر من المصطلحاتودار الكتاب حول ، م1998سنة  ،الفكر بدمشق
ومن أهّم ، همءَ المعاصر وآرا م األصوات الغربيّ ات دارسي علمصطلحأشرك بعَض 

یرًا عن المصطلحات ین ال تختلف كثقّدمة عند المتصوتیّ أن المصطلحات ال: نتائجه
علم األصوات هو علم عربي قدیم  الحدیث، وأنّ  صوتيّ ة في الدرس الصوتیّ ال

 أنّ و  ،العربّیةعة في علوم أبحاثه كانت متوزّ   أنّ إّال  بمصطلحاته ومفاهیمه،
عند العرب،  ةصوتیّ الات مصطلحراسات المعاصرة في علم األصوات ُتغِفل الدال

 تعّددات بمصطلحال تعّددغات األخرى، ولذلك تاللات مترجمًة من مصطلحل وَتستعم
 .مصطلححول ال خالفالالمترجمین، وبالتالي ینشأ 

دار طبعة َمد، وري الحَ عند علماء التجوید"، لغانم قدّ  ةصوتیّ الراسات "الد كتاب -3
 أهمّ من و  ،اتمصطلحمل على عدد كبیٍر من التاش، و م2007سنة  ،انعمار بعمّ 

 .العربّیة ةصوتیّ ال الدراسةجوید كمصدٍر أصیل من مصادر عن علم الت نتائجه الكشف
رسالة دكتوراة بعنوان "المصطلحات الصوتیة في الثراث اللغوي عند العرب"،  -4
عدد كبیر من م، واشتملت على 2004عادل إبراهیم أبو شعر، جامعة أّم القرى، سنة لِ 

هار ما لهم من وٕاظ ین األوائلالمصطلحات، ومن أهّم نتائجها الكشف عن لغة الصوتیّ 
ع مْ ة، وجَ معارف صوتّیة موّظفًا معطیات العصر التقنّیة من رسومات وتحلیالت طیفیّ 

 ة.المصطلحات تحت موضوعات كلّیة وجزئیّ 
رسالة ماجستیر بعنوان "مصطلحات األداء الصوتي في كتب القراءات القرآنّیة  -5

م، واشتملت على 2007سنة  ،سكینة یوسف الرواشدة، جامعة مؤتةوكتب التجوید"، لِ 
المصطلحات دراسة خلصت الدراسة إلى أهمّیة من المصطلحات الصوتیة، و  عدد كبیر

 ة علم التجوید في إثراء الدرس، باإلضافة إلى أهمیّ وأدائها أداًء سلیماً  راءة القرآنفي ق
 .العربيّ  الصوتيّ 
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ام، هي: في تقسیمها للتعریفات الصوتیة إلى ثالثة أقسوتتمیَّز هذه الدراسة 
األداء الصوتي، من خالل وحدود وظائف األصوات،  وحدودصفات األصوات،  حدود

 موازنة التعریفات الصوتّیة الواردة في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي
  .المتقّدمین اللغةات الواردة عند علماء بالتعریف
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  التمهید:
المّطلع على آثار أصبحت التعریفات مثاَر اهتمام الدارسین، ف

اللغویین یسّجل تكرارًا للتعریفات في معظم اآلثار من جهة، ویسّجل جدیدًا 
  في بعضها من جهة أخرى.

والتعریفات العربّیة ال تخلو من شوائب؛ ومردُّ ذلك غیاب التعریف 
، ولك أن تتصّور كیف یمكن أْن نتعّلم علومًا لیس فیها تعریفات، )1(الدقیق

  .)2(ألة ستكون أكثر تعقیداً ال شّك أّن المس
ویهدف التعریف إلى وضع الحدود الفاصلة بدّقة بین المفاهیم 
والمتصوَّرات التي یّتسم بها كّل مصطلح، خاّصة إذا كانت هذه المفاهیم 
قریبة من بعضها في حقل داللّي، أو في مجال استعمالّي داخل نظام 

صطلح وتوضیح محتواه معرفّي معّین، فُیسهم التعریف في ضبط تسمیة الم
المفهومّي ویخّصص معناه، وُیشتَرط في المصطلحّي الذي یقوم بعملّیة 
التعریف أن یكون عارفًا بسیاقات إجراء المصطلح إلى جانب عملّیة إنتاجه، 
فیربط المتصّور بالمفهوم، ثّم یربطهما بالمیدان حتى یتسّنى له وضُع تعریف 

  .)3(معة مانعةشامل ودقیق، وأْن ُیصاغ بعبارات جا
ونشیر إلى أّن االصطالح ال یعني التعریف، فاالصطالح یكون 
باالّتفاق والمواضعة، وهذا ال ینطبق على تعریف المصطلح باعتباره وصفًا 
خاّصًا من قبل مصطلحّیین مختّصین كلٌّ في میدانه، فالمصطلح ُیصنع 

بتكره صناعة وُیشحن بالمفهوم الذي هو أساس لمتصوَّر علمّي مسبق ی
  .)4(الباحث في سیاق نظرّیة أو نشأة علم خاصٍّ 

                                                           

م)، المصطلح اللساني وتأسیس المفهوم، دار األمان، 2013لیفة، (انظر: المیساوي، خ )1(
 .229، الرباط، ص1ط

م)، اللسانیات المجال والوظیفة والمنهج، عالم 2008استیتیة، سمیر شریف، ( انظر: )2(
 .352، عمان، األردن، ص2الكتب الحدیث، إربد، األردن، جدارا للكتاب العالمي، ط

 .73اني وتأسیس المفهوم، صالمیساوي، المصطلح اللس )3(
 .74المیساوي، المصطلح اللساني وتأسیس المفهوم، ص )4(
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 شیئین حدٌّ  كلّ  : َفْصُل ما بینَ )حد(ن في یْ في العَ أّما الحدُّ، فقد ورد 
 ها وأمر أنْ بّین التي، وحدود اهللا: هي األشیاء شيء حدٌّ  بینهما، ومنتهى كلّ 

  .)1(فیها ُیتعدَّىال 
 األّولدال أصالن: : (حد) الحاء والاللغةمقاییس  معجموورد في 

  .)2(الحاجز بین الشیئین ، فالحدُّ الشيءطرف  الثانيالمنع، و 
َحَدْدُت ، وقد الشيءعن  الشيء: تمییز معجم تاج العروس الحدُّ وفي 

: دهالشيَء من غیره یحدُّه حّدًا وحدَّ  ًا والتحدید مثله، وحدَّ ها حدّ الدار أحدُّ 
وفي .)3(ه ویمنعه عن التماديه یردُّ منتهاه؛ ألنّ  :شيء كلّ  زه، وحدُّ میَّ 

ي الحدُّ: قوٌل دالٌّ على ماهّیة الشيء، وفي اللغة: الَمْنع، وف التعریفات،
. )4(یشتمل على ما به االشتراك، وعلى ما به االمتیاز االصطالح: قولٌ 

  .)5(ا یشاركهحدود عمّ تمییز المَ  الحدّ د من صْ والقَ 
ین الشیئین لئّال یختلط وورَد في لسان العرب الحدُّ بمعنى: الفصل ب

أحدهما باآلخر أو لئّال یتعّدى أحدهما على اآلخر، ومنتهى كّل شيء حدُّه، 

                                                           

مهدي المخزومي  :كتاب العین، تح)، م2003(، ه)170( الفراهیدي، الخلیل بن أحمد )1(
 .19، ص3جدار ومكتبة الهالل، وٕابراهیم السامرائي، 

تحقیق عبد  ییس اللغة،م)، معجم مقا1979( ،ه)395( الحسین أحمد و، أبابن فارس )2(
 .3ص (ح د)، ،2، جبیروت، 2، طالفكر السالم محمد هارون، دار

ج العروس من جواهر تا م)،1970( ،ه)1205(ت الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني )3(
 .8، ص8ج : عبد العزیز مطر، مطبعة حكومة الكویت،القاموس، تح

د محم :تعریفات، تحالمعجم  )،م2004( ،ه)816(ت الجرجاني، علي بن محمد )4(
 .74، صصدِّیق المنشاوي، دار الفضیلة

اللباب في علل  )،م1995( ،ه)616(ت الُعْكَبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین )5(
، 1، جبیروت ،1ط یمات، دار الفكر المعاصر،غازي مختار طل: البناء واإلعراب، تح

 .45ص
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ه عن ه ویمنعُ ه یردّ نتهاه؛ ألنّ شيء: مُ  كلّ  ، وحدُّ هُ زَ ره: میَّ من غی الشيء وحدَّ 
  .)1(التمادي

َحه  وجاء في المعجم الوسیط، حدَّد معنى اللفظ أو العبارة: وضَّ
  .)2(وبیََّنه

نستنتج مّما سبق: أّن الحد عنَد اللغویین إعالٌم عن حدود الشيء، 
  بِذْكر خواّصه التي تمّیزه عن غیره.

 مسّمىاسمان ل األصولّیینف النحاة والفقهاء و رْ ف في عُ والمعرِّ  والحدُّ 
عن  الشيء یمّیزالواحد: ما  مسّمىأي: ال ،واحد، وهو واحد، أي: لمعنىً 

  .)3(داهجمیع ما عَ 
ف یبّین المقصود من المصطلح ویحّدده، ویحصر ما یدخل فالتعری

تحَت هذا المصطلح في أشیاء محّددة، وال َیترك الباَب مفتوحًا إلدخال كّل 
ما یؤّدي إلى المعنى الذي یؤّدیه هذا المصطلح، فبعُض المصطلحات یمكن 
ا تأدیُة معناها بوسائَل متنوعٍة تخالف الحدَّ أو المعنى االصطالحي، ولكّنه

  ال تسّمى مصطلحات لعدم انطباق التعریف أو الحّد وأحكاِمه علیها.
دُّ لغًة: الَمْنع، ومنه سّمي البّواب الح"وقال صاحب الحدود األنیقة: 

 المّطردقال: ادًا لمنعه الناس عن الدخول، واصطالحًا: الجامع المانع، ویُ دّ ح

                                                           

لسان  م)،1994( ،ه)711( رمابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مك )1(
. وانظر: ابن سیده، أبو الحسن علي 140، ص3م ،بیروت، 3طالعرب، دار صادر، 

عبد الحمید : المحكم والمحیط األعظم، تح)، م2000(، ه)458( بن إسماعیلا
 .504، ص2بیروت، ج، 1ط، علمّیةهنداوي، دار الكتب ال

 تح: مجمع اللغة العربّیة، سیط،الو المعجم  م)،2004( مصطفى، إبراهیم وآخرون، )2(
 .160ص ،، مصرمكتبة الشروق الدولیة ،4ط

محمد  :، تحالنحوّیةشرح الحدود  )،هـ1417( ،ه)972(ت عبد اهللا بن أحمد الفاكهي، )3(
 .17، بیروت، ص1اإلبراهیم، دار النفائس، ط طّیبال



8  
 

العبد عنها، ویمتنع "وحدود الشرع موانع وزواجر لئّال یتعّدى  ،)1("المنعكس
  .)2(بها"

وقال المرداوّي: "وسّمي التعریف حّدًا لمنعه الداخل من الخروج، 
  .)3(والخارج من الدخول"

المنُع والفصُل بین الشیئین، كحدود  أصل الحدّ  أنّ  نستنتج مّما سبق:
الذي یمنع ان ، أي: السجّ ادفصل بین الحالل والحرام، وكالحدّ ت التيالشرع 

اء، الشيء ویفصله عن أقرب األشی یمّیز من الخروج، فالحدّ  محبوسینال
بحیث یمنع من مخالطة غیِره له، ففائدة الحّد التمییز وٕازالة اللبس بین 

  المحدود وغیره.
بین الحّد وبین  قه) فرّ 395أبا هالل العسكرّي (ت بعد  غیر أنّ 

ع للمعنى من النهایة بقوله: "الحّد یفید تمییز المحدود من غیره، والحّد أجم
: اشترى الداَر بحدودها، ولم یقولوا )4(النهایة، ولهذا قال الشروطّیون

بنهایاِتها؛ ألّن الحّد أجمُع للمعنى، ولهذا ُیقال للعاَلم نهایٌة وال ُیقال للعاَلم 
  .)5(حّد، فإن ِقیل فَعلى االستعارة وهو بعیٌد"

                                                           

ات لتعریفاالحدود األنیقة و )، م1991(، ه)926(ت األنصاري، زكریا بن محمد )1(
 .65بیروت، ص، 1مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، ط :الدقیقة، تح

 .66، صالتعریفات الدقیقةالحدود األنیقة و  األنصاري، )2(
 )،م2000( ه)،885المرداوي، عالء الدین أبو الحسن علي بن سلمان الحنبلي (ت )3(

اهللا الجبرین، مكتبة التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه، تح: عبد الرحمن بن عبد 
 .271، ص1الرشد، الریاض، م

القضّیة الشرطّیة عند المناطقة هي القضیة المرّكبة من قضیتین: إحداهما محكوم  )4(
م)، المعجم الفلسفي، الشركة 1994علیها، واألخرى محكوم بها. صلیبا، جمیل، (

 .698، ص1العالمیة للكتاب، بیروت، ج
م)، الفروق 1980( ،ه)395(تبن سهل  بن عبد اهللالحسن  أبو هالل العسكري، )5(

، 4تح: لجنة إحیاء التراث العربي في دار اآلفاق الجدیدة، دار اآلفاق، ط في اللغة،
 .290- 289، صبیروت
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بمعنى التعریف وُیذكر التعریف عند األصولّیین بمعنى الحّد، والحّد 
  دون تفریق بین المصطلحین، فمعناُهما عنَدهم واحد.

وقال التهانوي: " والتعریف أو المعرِّف یسّمى حّدًا أیضًا عنَد 
  .)1(األصولّیین وأهِل العربّیة"

ه) ناقًال عن الفاكهّي صاحب الُحدود 337(ت جاجيّ الز  وقال
الفالسفة والفقهاء ف المناطقة و ر عُ إّن الحّد والتعریف في ": النحوّیة

اسمان لمسّمى واحد، وهو ما یمّیز الشيء عّما عداه، وال یكون  األصولّیینو 
كذلك إال ما كان جامعًا مانعًا"، وقال أیضًا: "وعندنا الحدُّ هو الدالُّ على 

  .)2(حقیقة الشيء"
ه): "الحدُّ: هو اللفظ الوجیز المحیط 489وقال السمعانّي (ت

  .)3(بالمعنى"
ین الحد والتعریف أّن األّول یدّل على ماهّیة الشيء ویترّكب والفرق ب

من الجنس والفصل، على حین أّن الثاني ال ُیقصد منه إّال تحصیُل صورة 
الشيء في الذهن أو توضیحها، فكّل حّد تعریٌف، ولیَس كّل تعریف حّدًا 

  .)4(تاّمًا، بل قد یكون حّدًا ناقصًا، أو َرسمًا تاّمًا أو غیر تامّ 
فالتعریف یكون بالحّد أو بالرسم، وكّل منهما یتوّقف على الجنس 
والفصل أو الخاّصة، فمثًال الحیوانّیة غیُر اإلنسانّیة في العقل، فإّن اإلنسان 

                                                           

 اصطالحات الفنون كّشافم)، 1996، (ه)1158محمد علي (ت بعد ، التهانوي )1(
 .482، ص1ج بیروت،، 1تح: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط ،والعلوم

م)، اإلیضاح في 1979ه)، (337الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت )2(
 .46، بیروت، ص3علل النحو، تحقیق مازن المبارك، دار النفائس، ط

م)، 1998ه)، (489السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار(ت )3(
اهللا بن حافظ بن أحمد الحكمي، مكتبة التوبة،  قواطع األدّلة في أصول الفقه، تح: عبد

 .44، ص1، الریاض، ج1ط
 .305، ص1صلیبا، المعجم الفلسفي، ج )4(
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حیوان وناطق، والحیوان جنس، والناطق فصل، وهو مرّكب من الجنس 
  .)1(والفصل

. ویعني )2(انع"ه): "هو القول الجامع الم505والحدُّ عند الغزالّي (ت
قوُله أّن الحّد یجمع معنى الشيء المقصود به، ویمنع دخول ما یخرج عن 

  معناه علیه.
والفرق بین األصولّیین وبین المنطقّیین في تعریف الحّد، أّن الحّد 
عند المنطقّیین هو القول المعرِّف للذات بماهّیتها، وأّما عند األصولّیین فهو 

دود وصفته، وهو( الفصل والتمییز بین المحدود القول المفسِّر السم المح
  وغیره).

ولعلَّ صعوبة الحدود والتعریفات تكمن في كثرتها وتعّددها، وكثرة 
  .)3(االعتراضات على كّل حدٍّ منها؛ بسبب إقحام الفلسفة في هذه الحدود

وهنا یأتي دور المتخّصصین كي یحّددوا التعریف السلیم والدقیق 
  طّلبات ذلك العلم.الذي یتوافق مع مت

وال شّك في أّن معرفة المتقّدمین الموسوعّیة، ومشاركَتهم في أكثر 
من علم، جعلت المعلومات الصوتّیة متفّرقة في علوم مختلفة، وٕاّن طبیعة 

                                                           

ق لمتن الشرح الواضح المنسَّ  )،م2016( عبد الملك بن عبد الرحمن، انظر: السعدي، )1(
عمان،  ،3طالمنطق لعبد الرحمن األخضري، دار النور المبین،  ق في فنِّ رَ نوْ م المُ السلّ 

 .35 - 34، صاألردن
م)، منطق تهافت الفالسفة المسّمى معیار 1961ه)، (505الغزالي، أبو حامد (ت )2(

 .283العلم في فن المنطق، تح: سلیمان دنیا، دار المعارف، مصر، ص
، معیار العلم في فن المنطق مسّمىمنطق تهافت الفالسفة ال انظر: الغزالي، )3(

 اس أحمد بن عبد الحلیم الحرانيّ الدین أبو العبّ  يّ تق ،، وابن تیمیة283-281ص
الرّد على المنطقّیین المسّمى نصیحة أهل اإلیمان في الرّد )، م2005( ه)،728(ت

- 61، صبیروت ،1ط على منطق الیونان، تح: عبد الصمد الكتبي، مؤسسة الریان،
م)، 1997ه)، (505، والغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت65
، 1ستصفى من علم األصول، تح: محمد سلیمان األشقر، مؤسسة الرسالة، طالم

  .71، و66- 64، ص1بیروت، ج
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هذه الموسوعّیة عندهم، فرضت علیهم نمطًا معّینًا من التفكیر، أّدى بهم إلى 
ا كتبهم، فالواجب على الباحثین عرض كثیر من األفكار الصوتّیة في ثنای

استخالُص هذه األفكار وٕابرازها وتحدیثها حتى تناسب نمطّیة هذا العصر، 
ومّما یستحّث ِهَمَم الباحثین في هذا المیدان الَخْصب كثرة التطابق في 
المعلومات بین ما بحثه الصوتّیون المتقّدمون، وما قّدمه علم األصوات 

  المعاصر.
دود والتعریفات إلى جمع المصطلحات العلمّیة بین وتهدُف ُكُتب الح

یدي طلبة العلم، وتوّفر هذه الكتب الجهد والوقت في البحث عن معاني 
المصطلحات في بطون الُكُتب، وتقّدمها في لفظ وجیز یحّدد معانیها، 
وتسهم كذلك في تطویر لغة علمّیة مشتركة تسّهل التواصل بین أرباب العلم 

ین وباحثین، ومن ُكُتب التعریفات الموسوعّیة كتاُب: الواحد من مختصّ 
"كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم" لمحّمد علّي التهانوّي (ت بعد 

  ه).1158

د بن قاضي محمّ  )1(د بن شیخ أعلىمحمّ هو "أّما مؤلِّف الكتاب ف
"، ذكرت التهانويّ  الحنفيّ  د صابر الفاروقيّ حامد بن موالنا أتقى العلماء محمّ 

  .)2(ه)1158ي بعد (ه توفّ المصادر أنّ بعض 

                                                           

م)، معجم المؤلِّفین " تراجم مصنِّفي 1957محمد بن علي، انظر: كحالة، عمر رضا، ( )1(
. وانظر: 47، ص11الكتب العربّیة"، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ج

م)، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من 1980یر، (الزركلي، محمد خ
، 6، بیروت، لبنان، ج5العرب والمستعربین والمستشرقین، دار العلم للمالیین، ط

 . 295ص
م)، اإلعالم بَمن في 1999ه)، (1341انظر: الحسیني، عبد الحي بن فخر الدین (ت )2(

واطر وبهجة المسامع والنواظر، دار ابن تاریخ الهند من األعالم الُمسمَّى ِبنزهة الخ
یتضّمن علماء الهند وأعیانها في القرن الثاني عشر،  6، بیروت، لبنان، ج1حزم، ط

 .804ص
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لهي نسبة لبلدة صغیرة تدعى (تهانة بهون) من ضواحي دِ  التهانويو 
بالنسبة  ، وكذلك األمرالتهانوي تحدید مولد الغموُض  بالهند، وقد ساد

ستفاد منها ما یُ  كلّ بت المصادر والمراجع تاریخ الوفاة، بل غیّ  لوفاته، إذْ 
م)، وذلك عند انتهائه من 1745ه/1158ًا عام (ه كان حیّ أنّ  كّشافومن ال

صل الفراغ من ا ح:" ولمّ التهانوي، یقول )1(كّشافوضع معظم نصوص ال
ح كفیل أحمد ، وقد رجَّ )3(وخمسین" )2(ئة وثمانيتسویدها سنة ألف وم

 بما كتبه الشیخ نور تدالًّ سه)، مُ 1191وفاته كانت سنة ( أنّ  القاسميّ 
 التهانويتوقیع القاضي  ة، أنّ ردیّ في مقالة له باألُ  الحسن راشد الكاندهلوليّ 

ه)، 1191ة والفتاوى حتى سنة (یوجد على األوراق والوثائق الرسمیّ وَخْتمه 
  .)4(وبعد هذه السنة ال توجد ورقة تحمل ختمه أو توقیعه

ت مشارب علومه لغًة، وفقهًا، وحدیثًا، تعّددو  التهانويعت ثقافة تنوّ 
ر عن ساق ًا، وغیر ذلك، وهو ما جعله یشمّ فتصوُّ فلسفًة، و وتاریخًا، وفلكًا، و 

ات مصطلحإلى اقتناء ذخائر العلوم بعد مطالعتها، فاقتبس منها هذه ال الجدّ 
  .)5(رها بما یلیق بهاكشفها اهللا علیه، وسطّ  التي

  

  
                                                           

العجم، رفیق، مقدمة المحّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم انظر:  )1(
 .32للتهانوي، ص

 في األصل (مائة وثمانیة). )2(
 .2، ص1اصطالحات الفنون والعلوم، ج التهانوي، كّشاف )3(
م)، ذیل األعالم "قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء 1998العالونة، أحمد، (انظر:  )4(

- 261، جدة، السعودیة، ص1من العرب والمستعربین والمستشرقین"، دار المنارة، ط
زهة . وانظر: الحسیني، اإلعالم بمن في تاریخ الهند من األعالم المسّمى بن262

 .805الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، ص
العجم، مقدمة المحّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، انظر:  )5(

 .1. وانظر: كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ص33- 32ص
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ه موسومًا جعلتُ " ة كتابه:قّدمفي م التهانويیقول أّما عن الكتاب ف
كلمة (العلوم)  نا على أنّ یدلّ ، وهو ما )1(حات الفنون"اصطال كّشافبًا بوملقّ 

مراجعي  وأقي محقّ  ما تكون من إضافة مترجمي أوربّ في عنوان الكتاب 
  الكتاب، واهللا أعلم.

م)، حتى انبرى 1862بكلكتا عام ( كّشافظهرت طبعة ال وما إنْ 
سع، ه، إذ وجدوا فیه المرجع الرصین، والعلم الوامعینالعلماء ینهلون من 

  .)2(الوافر اللغويوالزاد 
 علمّیةات المصطلح: "هو معجم عظیم النفع للكّشافیل في القِ 

، یغني عن مراجعة آالف من الصفحات وعشرات من الكتب، كفى الفنّیةو 
  .)3(بول، وعلماء الغرب عملوا على نشره"وه بالقَ علماء العرب تلقّ  تقدیرًا له أنّ 

تعریفات لـثالثة  ضّمنیت اصطالحات الفنون معجم كّشافوكتاب 
 ،اللغةو  ،والمنطق ،ات الفلسفةمصطلحمن  مصطلحاً أربعین و آالف وخمسة 

 العربّیةوسائر العلوم، من األلفاظ  ،والطبّ  ،والِفَرق ،والفقه وأصوله والبالغة
 كلّ  ماّدةب رتّ  ثمّ ًا في أبواب بحسب أوائل الحروف، بها ترتیبًا ألفبائیّ رتّ  التي

ة ًا تبعًا ألواخر الحروف، ومن األلفاظ العجمیّ سلسل ألفبائیّ باب في فصول تت
ج في بحث المعاني وٕایرادها على مختلف ، وقد تدرّ بالترتیب الهجائيّ 

أحیانًا في  توّسع، و علمّیةال ثمّ ة، ة، فالعقلیّ جًا من الداللة النقلیّ دالالتها متدرّ 
  .)4(اقتضاها البحث وأسهب التيإیراد المسائل 
ته ینهض بتألیف هذا جعل التيالدوافع  ةقّدمالمفي  انويالتهویذكر 

نة حتاج به في تحصیل العلوم المدوّ أكثر ما یُ  : "إنّ العمل الجاّد والشاقّ 
علم  كلّ ل جة إلى األساتذة هو اشتباه االصطالح، فإنّ والفنون المروّ 

                                                           

 .2العجم، مقدمة المحّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، ص )1(
 .35م، مقدمة المحّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، صالعج )2(
 .33العجم، مقدمة المحّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، ص )3(
العجم، مقدمة المحّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، انظر:  )4(

 .38- 37ص
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إلیه  ر للشارع فیه االهتداءُ به، إذا لم ُیعلم بذلك ال یتیسَّ  خاّصاً اصطالحًا 
تب الرجوع إلیهم، أو إلى الكُ  اإمّ سبیًال، وال إلى انقسامه دلیًال، فطریق علمه 

ة... ولم أجد كتابًا حاویًا الصطالحات مصطلحُجِمَع فیها اللغات ال التي
  .)1(جمیع العلوم المتداولة بین الناس وغیرها..."

ة بالعلوم ات الخاصّ مصطلحجمعت ال موسوعة كبیرة كّشافوال
 ه استطاع جمعها أو جمعیل إنّ ما قِ ، وربّ التهانوية حتى زمان المعروف

ها، فهذا فوق طاقته، إذ الوسائل في عصره لم كلّ معظمها، لكن لم یسبرها 
  .)2(استخدام اآلالت اآلن، إضافة إلى المراجع رة كما هي حالَ تكن متوفّ 
 كّشاف"في  ةصوتیّ البین الحدود  موازنةً الفصول الالحقة  تعدُّ و 
 اللغةعند علماء  ةصوتیّ ال، وبین الحدود حات الفنون والعلوم"اصطال

في تقسیمه لعلوم  التهانوي ومن الواجب بدایة التنبیه على أنّ ، ینقّدمالمت
، وجمعها على عشرة علوم، هي: علم وفروعٍ  ه قسمها إلى أصولٍ ، أنّ العربّیة
ع، وعلم ، وعلم التصریف، وعلم المعاني، وعلم البیان، وعلم البدیاللغة

العروض، وعلم القوافي، وعلم النحو، وعلم قوانین الكتابة، وعلم قوانین 
  .)3(القراءة

أشار  ه قدأنّ  إالّ بعلم األصوات،  خاّصاً ج قسمًا درِ ه لم یُ فالمالحظ أنّ 
بأبنیة  التصریف علمٌ رف، إذ یقول: "إلیه إشارات غیر مباشرة في علم الص
ة، وٕاعالل، ة، وزیادة، وحذف، وصحّ الكلمة، وبما یكون لحروفها من أصال

لة)، ام، فالثالثة األخیرة، أعني (اإلعالل، واإلدغام، واإل)4(لة"إاموٕادغام، و 
لم یفصلوا  ینقّدمالمتباحث علم األصوات، وهو یدرجه هنا؛ ألنَّ هي من م

من  ونقّدمتالم؛ إذ جعل الصرفّیةو  اللغوّیةعن الدراسات  ةصوتیّ الراسات الد
                                                           

 .1ّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، صالعجم، مقدمة المح )1(
 .38العجم، مقدمة المحّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، ص )2(
انظر: العجم، مقدمة المحّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي،  )3(

 .18- 17ص
 .23اف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، صمقدمة المحّقق في كتاب كشّ العجم،  )4(
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المتقّدمین لم یفصلوا ، الصرفّیةرات  إلى تفسیر التغیّ األصوات سبیالً 
الدراسات الصوتّیة عن الدراسات اللغوّیة والصرفّیة؛ إذ جعل المتقّدمون من 
علماء القراءات القرآنّیة األصواَت سبیًال إلى تفسیر التغّیرات الصرفّیة، 

األصوات من  فالمحَدثون یَرْون أّن التصریف ال یقوم إّال على ما یقّرره علم
حقائق وما یرسمه من حدود، فهو یعتمد علیه اعتمادًا كلّیًا، فالظواهر 
الصوتّیة تلعب دورًا بارزًا في تحدید الوحدات الصرفّیة وبیاِن قیمتها، فینبغي 
على من أراد معرفة التصریف أْن یبدَأ بمعرفة األصوات؛ ألّن التصریف 

ت اللغوّیة، ومعرفة الماّدة التي یبحُث في األبنیة التي تتأّلف من األصوا
، أي: إّن الدراسات الصرفّیة ال )1(ُیبَنى منها یجب أْن تكون قبَل معرفة البناء

وٕاّن أكثر الكثیر مّما قالوه في ذلك  یمكن عزلها عن دراسة األصوات،
صحیح ال تنقُصه المعرفُة الحدیثة في هذین العلمین، وال یجري علیه كبیر 

زیادات تقتضیها كشوف حدیثة، وهفواٍت ُیعَذرون علیها؛  استدراك، إّال في
  .)2(فما كان للقوم من وسیلة یدرسون بها اللغة إال التأّمل والنظر

ره علم التصریف ال یقوم إال على ما یقرّ  ن أنّ وْ ثون یرَ حدَ فالمُ 
ًا، األصوات من حقائق وما یرسمه من حدود، فهو یعتمد علیه اعتمادًا كلیّ 

وبیان  الصرفّیةتلعب دورًا بارزًا في تحدید الوحدات  ةوتیّ صالفالظواهر 
یبدأ بمعرفة األصوات؛  قیمتها، فینبغي على من أراد معرفة التصریف أنْ 

 ، ومعرفةُ اللغوّیةف من األصوات تتألّ  التيالتصریف یبحث في األبنیة  ألنّ 
  .)3(تكون قبل معرفة البناء ُیبَنى منها یجب أنْ  التي ماّدةال

                                                           

م)، مناهج الصرفّیین ومذاهبهم في القرنین الثالث 1989انظر: هنداوي، حسن، ( )1(
 .28، و25، دمشق، ص1والرابع من الهجرة، دار القلم، ط

 .63، و18استیتیة، اللسانیات المجال والوظیفة والمنهج، صانظر:  )2(
، 25ین ومذاهبهم في القرنین الثالث والرابع من الهجرة، صهنداوي، مناهج الصرفیّ  )3(

 .28و
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بألفاظ  النطق كیفّیةث فیه عن بحَ : علم یُ )1(القراءة أیضًا:" وعلمُ وقال 
  .)2(أ"ه كیف ُیقرَ القرآن، وموضوعه القرآن من حیث إنّ 

، ومخارج الحروف علم القراءة أصلٌ  وأشار في موضع آخر إلى أنّ 
  .)3(ع علیهرْ فَ 

، ج علم األصوات في علم الصرف تارةً درِ ه یُ نا على أنّ یدلّ ه كلّ وهذا 
ه یذكر في بدایة ذلك أنّ  یؤّكد مّماأخرى، و  علم قراءة القرآن تارةً  وفي

، بقوله: مصطلحینتمي إلیه ال الذيالمجال  ةصوتیّ الات مصطلحتعریفاته لل
 الصرفّیین...)، أو ( وهو عند القّراء...)، أو (وهو عند الصرفّیین(وهو عند 

  ...).القّراءو 
  الخطوات اآلتیة: ات فكان یتبعُ مصطلحفي عرض ال منهجي أّما

عام  ،ناشرون ،ى لمكتبة لبنانلو األبعة الطات على مصطلحال عِ مْ في جَ  اعتمدتُ  -1
ترتیبها، سهولة وضوح طباعتها، و فهي طبعة كاملة، إضافة إلى م؛ 1996

بذول في تحقیقها وٕاخراجها، بخالف بقیة الطبعات، فهي غیر هد الكبیر المَ والجَ 
ة في كلكتا عام مرّ  الذي صدر أّول ت بنشر النّص األصليّ كاملة، واكتف

 م.1862
 تناولها والرجوع إلیها. ؛ لیسهلَ موضوعّیاً  ات ترتیباً مصطلحبترتیب ال قمتُ  -2
 ةوازنمال ثمّ ، ینالسابقتعریفات  ِذْكرِ  ثمّ ه، یلحلت ثمّ ، التهانويتعریف  بذكر قمتُ  -3

 .ونقّدمتالم اللغةعلماء ه ردَ ما أو بین ، و التهانويه ما أوردَ بین 

                                                           

یقصد: علم قراءة القرآن الكریم، وهو من العلوم الشرعّیة حسب تقسیمه، إذ یوّزع العلوم  )1(
على ثالثة تصنیفات عاّمة (العلوم العربّیة، والعلوم الشرعّیة الدینّیة، والعلوم العقلّیة)، 

حّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، انظر: العجم، مقدمة الم
 .39- 38ص

 .35مقدمة المحّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، صالعجم،  )2(
 .66مقدمة المحّقق في كتاب كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، صالعجم،  )3(
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ات بما تقتضیه طبیعة مصطلحإلى علم األصوات المعاصر في بعض ال شرتُ أ -4
 ؛ ألنّ مصطلح كلّ لتزم بذكر رأي علم األصوات المعاصر في أ، ولم دراسةال

 .وء علم األصوات المعاصرلیست في ضَ  الدراسةهذه 
إذا كان المقام یقتضي  إالّ االختصار والتركیز في عرض المعلومات  راعیتُ  -5

بعض  ه الكامل أحیانًا؛ ألنّ بنصّ  التعریفذكر ي ال أنإنّ  ، حیثاإلطالة
یخدم  الذي صوتيّ البالجانب  صلخذ منها ما یتّ جدًا، بل آ ات طویلةالتعریف

 بمضمونها. ، دون إیجاز مخلٍّ ویختّص به مصطلحال
هدف إلى ترجیح بعض ال أ الدراسةفي هذه  نيله أنّ  أنبَّهینبغي أْن  مّما -6

فالحدیث ، مثالً  "الهّت" تعریفجانب الحیاد والموازنة، ك ، بل التزمتتعریفاتال
 .، ال على الظاهرةتعریفعلى ال رّكزی

ق ذكر ما یتعلّ ني أّي، فإنّ شتركًا في أكثر من مجال معرفمُ  مصطلحإذا كان ال -7
 فحسب. صوتيّ البالجانب 

ات مصطلحبعض ال أنّ  وجدت كّشافات المصطلحل من خالل استعراضي -8
االستعالء، االعتماد، الترجیع، المعروفة، مثل:  ةصوتیّ ال جاءت بغیر معانیها

 ذكرها.، فلم أوغیرها الموضع،، الُمزدَوج، الُمصَمت، مرّكبز، الَمجرى، الالحیّ 
ویختّص المصطلح الصوتّي بالتحدید والتعیین إّما لموِضع من مواضع 

كمّیاته  حدوث الصوت كالنَّطع، أو صفٍة من صفاته كالجهر، أو كمّیة صوتّیة من
  .)1(كالتفخیم والترقیق، أو ظاهرٍة صوتّیة كالمّد واإلدغام

 كّشاففي كتاب  تورد التي ةصوتیّ الالحدود  أنّ بّین ومن خالل الجرد ت
ًا، سأبّینها في ثالثة فصول.صوتیّ ًا حدّ  اصطالحات الفنون بلغت سبعینَ 

                                                           

، م)، سّر صناعة اإلعراب1993، (ه)239أبو الفتح عثمان (ت انظر: ابن جني، )1(
 شارف،، و 60، و51، و50، و6، ص1ج ،دمشق، 2طتح: حسن هنداوي، دار القلم، 

، المصطلح الصوتي في معجم الصحاح )،م2015( إبراهیم، و سنوس، عبد القادر،
 .37ص ،رسالة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر
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  الفصل األول: 

 صفات األصوات: حدود

 :)1(بین الشدیدة والرخوة 1.1

فحروٌف ال یتمُّ  )2(ذكر التهانوي في تقسیمات الحروف: " وأّما ما بیَنهما
حروف (لم یرِو عّنا) فإّنها لیست شدیدة وال رخوة ... لها االنحصار وال الَجري

فهي مّما بیَنهما، وٕاّنما جعَل هذه األحرف الثمانیة أي: الالم والمیم والیاء المثّناة 
الواو والَعْین المهملة والنون واأللف مّما بینهما، أي: التحتانّیة والراء المهملة و 

بین الشدیدة والرخوة؛ ألّن الشدیدة هي التي ینحصر الصوت في مواضعها عند 
الوقف، وهذه األحرف الثمانیة ینحصر الصوت في مواضعها عند الوقف أیضًا، 

ّم ، ث)3(لكن یعِرُض لها أعراٌض ُتوِجب َحْصر الصوت في غیر مواضعها..."
  یستطرد في ذكر مخرج كّل حرف من الحروف المتوّسطة.

فحروٌف ال یتّم  ، بقوله: "وأّما ما بیَنهماشرحنالحظ أّنه یبدأ بالتعریف بال
لها االنحصار وال الَجري"، ثّم یعّدد األصوات التي تكون بین الشدیدة والرخوة، 

  ونالحظ أّنه ال یذكر المراجع التي أخذ منها.

                                                           

ا العین فهي عند محدثین هي الالم والمیم والنون والراء، أمّ ة عند المتوّسطاألصوات ال )1(
ة متوّسط، وتحدث األصوات المتوّسطمین صوت المحدثین صوت رخو، وعند المتقدّ 

 عند المحدثین بمرور الهواء أثناء إنتاجها بمجراه دون إحداث أي انحباس، إمَّا ألنّ 
 ، كما في صوت الالم، أو ألنّ مجراه في الفم یتجنب المرور بنقطة السداد أو التضییق

ما بالفم، وٕانّ  الهواء ال یمرّ  هذا التضییق غیر ذي استقرار، كما في صوت الراء، أو ألنّ 
عند علماء  تسّمىباألنف، كما في صوتي المیم والنون، وهذه األصوات األربعة  یمرّ 

إلى  المدخل)، م1997(الغرب باألصوات المائعة أو السائلة. عبد التواب، رمضان، 
 .36، ص، القاهرة3، مكتبة الخانجي، طلغويّ ومناهج البحث ال اللغةعلم 

 أي: بین الشدیدة والرخوة (المتوّسطة). )2(
 .647، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
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األصوات المتوّسطة صراحًة عند المتقّدمین، ولكّنهم  ولم یِرد مصطلح
استخدموا مصطلح األصوات التي تعترض بیَن الشدیدة والرخوة، فقد عّرف ابن 
عصفور هذا الصوت بأّنه: "هو الذي ال یجري الصوت في موضعه عند 
الوقف، ولكن یعرض له أعراٌض توجب خروج الصوت باتِّصاله بغیر 

، وقد )2(ر سیبویه من هذه األصوات سوى حرِف الَعْین، ولم یذك)1(مواضعها"
، وقال المبّرد: )3(جعلها ابن الجزرّي خمسة أصوات، ویجمعها قولك: لن عمر

"یجري فیها الّنَفس؛ الستعانتها بصوِت ما جاورها من الرخوة، كالعین التي 
ت یستعین المتكّلم عند اللفظة بها بصوت الحاء... وكالنون التي تستعین بصو 

  .)4(الخیاشیم؛ لما فیها من الُغّنة"
وتعریف التهانوي یّتفق مع تعریف ابن عصفور في كیفّیة حدوث 

  األصوات المتوّسطة، وفي تحدید عددها.

 :التفّشي  2.1

یعّرف التهانوي التفّشي، بقوله: "بالشین المعجمة لغًة: االّتساع، وفي 
مخَرج الظاء المعجمة، اصطالح القّراء انتشاُر الریح في الفِم حّتى یّتصل ب

                                                           

الممتع الكبیر في )، م1996(ه)، 669أبو الحسن علي بن مؤمن (تابن عصفور،  )1(
 .427- 426، صبیروت، 1طلدین قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، التصریف، تح: فخر ا

شرح  )،م1982( ه)،686الدین محمد بن الحسن (ت رضيّ  األستراباذي،وانظر: 
ي الدین عبد یشافیة ابن الحاجب، تح: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد مح

 .260، ص3، جالحمید، دار الكتب العلمّیة، بیروت
تاب، الكِ  )،م1982( ه)،180بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (تأانظر: سیبویه،  )2(

 .435، ص4، جالقاهرة، 2، طتح: عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي
النشر في  )،م2008( ه)،833أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقي (تابن الجزري،  )3(

، 1، جالقراءات العشر، مراجعة: علي محمد الضباع، دار الكتب العلمّیة، بیروت
 .202ص

ب، تح: المقتضَ  )،م1994( ه)،285أبو العباس محمد بن یزید المبّرد (تالمبّرد،  )4(
 .332-331، ص1، جمحمد عبد الخالق عضیمة، مطابع األهرام، مصر
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وبذلك ُعِرَف وجُه تسمیة حرِف الشین المعجمة متفّشیًا، كذا في الدقائق 
  .)1(المحكمة"

نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي، بقوله: "بالشین المعجمة"، ثّم 
یستعین بالتعریف اللفظّي أو بالمرادف أو ما یسّمیه التهانوي لغًة، بقوله: 

ّم یذكر المجال المعرفّي الذي ینتمي إلیه المصطلح، "لغًة: االّتساُع"، ث
بقوله: "في اصطالح القّراء"، ثّم یستعین بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "انتشار 

  الریح في الفِم.."، ثّم یذكر المرجع الذي أخذ منه.
وورَد مصطلح التفّشي عند المتقّدمین، وقد اختلفوا في تحدید صفة 

ر سیبویه أّن الظاء أفشى في الفم من التاء، قال التفّشي وتثبیتها، فقد ذك
، وقال عن )2(عن التاء: "ألّنها لیست كالظاء في الَجْهر والُفُشوِّ في الَفِم"

، ولعّل سیبویه یرید بهذا الُفُشوِّ األثَر )3(الطاء: "الُمطَبق أفَشى في السمع"
في الجیم؛ التفخیمّي في حروف اإلطباق، ویرى سیبویه أّن الشین ال ُتدغم 

، وقال المبّرد: "وال ُتدَغم الشین في الجیم )4(الستطالة مخرجها، وتفّشیها
ألبّتة؛ ألّن الشین من حروف التفّشي، فلها استطالٌة من مخرجها حتى تّتصل 

، فقوله: "من حروف"، یدّل على أّن التفّشي ال یختصُّ )5(بمخرج الطاء"
شین فیما بعد عند مكّي في كتابه بالشین وحَدها، وقد تّم تثبیت التفّشي لل

 ، وقال ابن الطّحان: "التفّشي)6(الرعایة، وتابَعه الدانّي في كتابه التحدید

                                                           

 .494، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .481، ص4سیبویه، الكتاب، ج )2(
 .460، ص4سیبویه، الكتاب ج )3(
 .448، ص4انظر: سیبویه، الكتاب، ج )4(
 .346، ص1المبّرد، المقتضب، ج )5(
الرعایة لتجوید القراءة  )،م1996( ه)،437بن أبي طالب (ت يّ أبو محمد مكِّ القیسي،  )6(

-134، صاألردن ،3ط وتحقیق لفظ التالوة، تح: أحمد حسن فرحات، دار عمار،
التحدید )، م2000(ه)، 444(ت األندلسيّ  أبو عمرو عثمان بن سعید. والداني، 135
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انتشار خروج الریح، وانبساطه؛ حتى ُیتَخیََّل أّن الشین انفرشت؛ حتى لحقْت 
  .)1(بَمنشأ الظاء؛ وهي أخصُّ بهذه الصفة من الهاء"

ابن الطّحان في بیان كیفّیة حدوث وتعریف التهانوي یتّفق مع تعریف 
صفة التفّشي للشین وحدها، بخالف ما ذهب إلیه  إثباتالتفّشي، وفي 

  المتقّدمون من أّن التفّشي ال یختصُّ بالشین وحدها.

 القة:الذ  3.1

عنه  : "حروف الذالقة ما ال ینفكُّ أنّ ذكر التهانوي في تقسیمات الحروف 
 ،)4(قةوالزهزَ  ،)3(قةوالدهدَ  ،)2(جدسْ كالعَ  ،اً شاذّ  إالّ  خماسيّ أو  رباعيّ 

والنون والفاء والالم،  موّحدةوالباء ال المهملة، وهي المیم والراء )5(طوسسْ والعَ 
وى ، وهي ما سِ خماسيّ و  رباعيّ عنها  تة بخالفها، وهي حروف ینفكُّ صمَ والمُ 
  فُّ ــروف أخـذه الحــوه الم،ـي الكــة فــفّ ــاحة والخـــصـــة الفــذالقــ، والةــذالقــروف الــح

                                                                                                                                              

- 107، صعمان، 1طفي اإلتقان والتجوید، تح: غانم قدوري الحمد، دار عمار، 
108. 

ابن الطّحان، أبو األصبغ السماتي عبد العزیز بن علي بن محمد اإلشبیلي (ت بعد  )1(
، 1م)، مخارج الحروف وصفاتها، تح: محمد یعقوب تركستاني، ط1984ه)، (560

. وقال مالبرج: "ولوال التفّشي لصارت الشین 94امعة الملك عبد العزیز، جدة، صج
م)، علم األصوات، تعریب ودراسة: عبد الصبور 1984سینًا". مالبرج، برتیل، (

 .120شاهین، مكتبة الشباب، مصر، ص
 .290، (عسجد)، ص3العسجد: الذهب. ابن منظور، لسان العرب، ج )2(
 .107، (دهق)، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج .ك السّيءالدهدقة: صوت الضح )3(
، (زهق)، 10الزهزقة: شدة الضحك، أو كالم ال یفهم. ابن منظور، لسان العرب، ج )4(

  .149ص
 .141، (عسس)، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج العسطوس: شجرة الخیُزران. )5(
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  .)2(")1(ولذا ال ینفكُّ عنها رباعّي وخماسّي فسمِّیت بها الحروف
نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي، فالكلمة الرباعّیة أو الخماسّیة التي 
تخلو من حروف الذالقة ال ُتعّد عربّیة، أي: كلمة أعجمّیة ولیست من أصٍل 

صَمتة خالُفها، ویعّرفها، ثّم یستعین بالتعریف عربّي، ثّم یذكر أّن الحروف المُ 
اللفظّي فیعّرف الذالقة لغًة، ثّم یذكر سبَب عدم خلوِّ الرباعّي أو الخماسّي من 
حرف أو أكثر من حروف الذالقة، ونالحظ هنا أّنه لم یذكر المرجع الذي أخذ 

  منه.
الحروف وقد ورد مصطلح الذالقة عند المتقّدمین، قال الخلیل: "اعلم أّن 

الُذْلق والشفوّیة ستة، وهي: ر، ل، ن، ف، ب، م، ... فإن وردت علیك كلمة 
رباعّیة أو خماسّیة معّراة من حروف الذَلق أو الشفویة... فاعلْم أّن تلك الكلمة 

، وقال ابن جني: "ومنها حروف )3(ُمحَدثة ُمبتَدعة، لیست من كالم العرب"
، )4(علیها بَذَلق اللسان، وهو صدُره وطَرُفه"الذالقة، وهي سّتة... ألّنه ُیعتَمد 

وقال األستراباذّي: "وحروف الذالقة ما ال ینفّك رباعّي أو خماسّي عن شيء 
  .)5(منها؛ لسهولِتها، ویجمُعها (ُمْر ِبَنَفٍل)"

وتعریف التهانوي یرّكز على الجانب الشكلّي، وهو أمر یتعّلق بعلم 
أّما المتقّدمون فتعریفهم  لفظّي اللغوّي،الصرف ال بعلم األصوات، والجانب ال

                                                           

سّیة على صوت من أصوات "نرى أّن السبب في تضّمن الكلمات الرباعّیة أو الخما )1(
الذالقة رّبما یعود لتباعد مخارج هذه األصوات، فكّلما تباعدت مخارج األصوات؛ كانت 
في التألیف أحسن، وٕاذا تقاربت األصوات في مخارجها؛ قُبح اجتماعها، والتألیف 

المصطلح الصوتّي عند علماء العربّیة )، م1993(عبد القادر مرعي،  منها". الخلیل،
ء في ضوء علم اللغة المعاصر، منشورات جامعة مؤتة، عمادة البحث العلمي القدما

 .123، صجامعة مؤتة ،1والدراسات العلیا، ط
 .648، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
 .52- 51، ص1الفراهیدي، العین، ج )3(
 .64، ص1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )4(
 .258، ص3شافیة ابن الحاجب، ج األستراباذي، شرح )5(
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یرّكز على الجانب الوظیفّي، الذي یبّین اعتماَد حروِف الذالقة في إنتاجها على 
  طرف اللسان.

 :)1(الرخوة  4.1

"الشدیدة ما ینحصُر َجْرُي : ذكر التهانوي في تقسیمات الحروف، أنّ 
فالحروف  الفها،صوِته في َمخرجه عند إسكانه، فال یجري الصوت، والرخوة بخ

الشدیدة الهمزة والجیم والدال والطاء المهملتان والباء الموّحدة والتاء المثّناة 
كورة، وما عدا الفوقانّیة والكاف والقاف، والرخوة ما عدا هذه الحروف المذ

  )2(حروف (لم یرو عنا)"
نالحظ أّنه یستعین بالتعریف بالنقیض، ، بقوله: "الرخوة بخالفها"، أي: 

  ف الشدیدة.بخال
والرخو عند المتقّدمین هو الصوت الذي یجري معه الصوت، فلو ُقلَت: 

  .)3(الطِّْس أجریت فیه الصوت إْن ِشْئتَ 

                                                           

سّمى الُمحَدثون الرخو باالحتكاكي، وهو الذي ال ینغلق مجرى الهواء عند النطق به  )1(
انغالقًا تاّمًا، وٕاّنما یضیق المجرى بحیث یمّر الهواء مع احتكاكه بجانبي المجرى 

وت فیحدث نوعًا من الصفیر أثناء مرور الهواء، وعلى قدر نسبة الصفیر في الص
م)، فصول في علم اللغة العام، 1984انظر: سوسیر، فردیناند دي، ( تكون رخاوته.

، وحجازي، 88ترجمة: أحمد نعیم الكراعین، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ص
 ، وأنیس،55م)، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة، ص1997محمود فهمي، (

، مصر، 5ط ، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة،األصوات اللغوّیة )،م1979( إبراهیم،
م)، التعریف بعلم اللغة، ترجمة: حلمي خلیل، دار 1993، وكریستل، دافید، (25ص

 .95- 94، اإلسكندریة، ص2المعرفة الجامعیة، ط
 .647، ص1التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
- 331، ص1ّرد، المقتضب، ج، والمب435- 434، ص4انظر: سیبویه، الكتاب، ج )3(

)، م1996(ه)، 316أبو بكر محمد بن سهل البغدادي (ت، وابن السّراج، 332
، 3، جبیروت، 3طاألصول في النحو، تح: عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، 
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والتهانوي یفتِرض ُمسَبقًا أّن المتلقِّي على معرفة بالضّد المقابل، وكما 
 قلنا سابقًا: إّن التعریف بأحِد الضّدین ال ُیثبت حقیقة الضّد المقابل، ولن

یستطیع المتلقِّي معرفة المعرَّف دون أْن یكون ُمدِركًا لمفهوم الضّد الُمقاِبل، أّما 
  تعریف المتقّدمین فهو تعریف وظیفّي تمثیلّي، ویبّین المعنى الُمراد.

 :)1(ةالشدید  5.1

"الشدیدة ما ینحِصر َجري : ذكر التهانوي في تقسیمات الحروف، أنّ 
جري الصوت، والرخوة بخالفها، وأّما ما صوِته في َمخرجه عند إسكانه فال ی

بینهما فحروٌف ال یتمُّ لها االنحصار وال الَجْري، وٕاّنما اعتُِبر إسكان الحروف 
والحركاُت أبعاُض الحروف من الواو والیاء واأللف وفیها  -ألّنك لو حّركَتها 

َلجرت الحركات لشدَّة اّتصالها بالحروف الشدیدة إلى شيء من  -رخاوة ما
رخاوة فلم یتبّین شّدتها، فَقْید اإلسكان المتحان الشدیدة من الرخوة، فالحروف ال

والدال والطاء المهملتان والباء الموّحدة والتاء المثّناة  )2(الشدیدة الهمزة والجیم
، ثّم یفّرق التهانوي بین الشدیدة والمجهورة، بقوله: )3(الفوقانّیة والكاف والقاف"

                                                                                                                                              

، وابن عصفور، الممتع 61، ص1، وابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج402ص
 .427- 426الكبیر في التصریف، ص

ى المحدثون الشدید باالنفجاري أو الوقفي، فهو یتكّون نتیجة انغالق تاّم لمجرى سمّ  )1(
الهواء في نقطة المخرج، ثّم یتبعه انفتاح مفاجئ، فینفذ مع الهواء محدثًا صوتًا 

، وحجازي، مدخل 87- 86سوسیر، فصول في علم اللغة العاّم، ص انفجارّیًا. انظر:
 .95- 94التعریف بعلم اللغة، ص، وكریستل، 55-54إلى علم اللغة، ص

صوت الجیم عند المتقّدمین انفجارّي (شدید)، إّال أّنه عند المحدثین  من األصوات  )2(
المرّكبة، الذي یجمع بین الشّدة والرخاوة (االنفجار واالحتكاك)، وهو یبدأ انفجارّیًا، ثّم 

سر صناعة ، وابن جني، 434، ص4ینتهي احتكاكّیًا. انظر: سیبویه، الكتاب، ج
 ه)،428أبو علي الحسین بن عبد اهللا (ت ، وابن سینا،61، ص1اإلعراب، ج

ان ویحیى میر علم، ان الطیّ رسالة أسباب حدوث الحروف، تح: محمد حسّ  )،م1982(
 .114، ومالبرج، علم األصوات، ص61، صمطبوعات مجمع اللغة العربّیة بدمشق

 .647-646، ص1م، جالتهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلو  )3(
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الصوت بها بل إّنك َتسمع به في آٍن ثّم ینقطع، والمجهورة "إّن الشدیدة ال یجري 
ال اعتباَر فیها ِلَعدم َجري الصوت، بل االعتباُر فیها لعدم َجري الّنَفس عند 
التصویت بها، هذا كّله ما ذهب إلیه ابن الحاجب واختاره الرضّي، وبعُضهم 

ضاد والطاء أخرج من المجهورة األحُرف السبعة التي هي من الرخوة، أي: ال
والذال والزاء والَعْین والَغْین والیاء... وهذا القائُل ظّن أّن الرخاوة تنافي الَجْهر، 
ولیس بشيء؛ ألّن الرخاوة أْن یجري الصوت بالحرف، والَجْهر رفُع الصوت 

  .)1(بالحرف سواٌء جرى الصوت أو لم یجِر"
َجري صوِته في نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "ما ینحِصر 

مخرجه..."، ثّم یستعین بالتعریف بالنقیض، بقوله: "والرخوة بخالفها"، ثّم یشیر 
إلى ما بین الشدیدة والرخوة، وهي المتوّسطة، وقد بّیناها سابقًا، ونالحظ سیطرة 
كَتها..."،  القیود المنطقّیة علیه، بقوله: "وٕاّنما اعتُِبر إسكان الحروف ألّنك لو حرَّ

د الحروف الشدیدة، وُیفّرق بینها وبیَن المجهورة، ثّم یذكر المراجع التي ثّم یعدّ 
  أخذ منها.

والشدید عند المتقّدمین هو الصوت الذي یمنُع الصوت أْن یجري فیه، 
، فالِمعیار جریاُن الصوت أو )2(فلو قلَت أْلَحَج ثّم َمددَت صوَتك لم یجِر ذلك

  عدُم جریانه.
تعریف المتقّدمین، في َتركیز كال الطرفین  وتعریف التهانوي یّتفق مع

  على التعریف الوظیفّي.

 امت:الص 6.1

"قال التهانوي   .)3(: "بالمیم ِقْسٌم من الحروف كما مرَّ

                                                           

 .648، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
- 331، ص1، والمبّرد، المقتضب، ج435- 434، ص4انظر: سیبویه، الكتاب، ج )2(

، وابن جني، سر صناعة 402، ص3، وابن السّراج، األصول في النحو، ج332
 .426ریف،ص، وابن عصفور، الممتع الكبیر في التص61، ص1اإلعراب، ج

 .1056، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
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نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي، بقوله: " بالمیم"، ثّم یذكر أّنه من 
ال: تقسیمات حروف الهجاء التي ذكرها في مصطلح الحرف سابقًا، حیث ق

كًة أو ساكنًة ولكْن لیس حركة ما  )1("والصامتة ما ِسواها سواٌء كانت متحرِّ
تة لوجوب كونها ساكنة وما قبلها  قبلها من جنسها، فاأللف أبدًا مصوِّ
مفتوحًا، وٕاطالُق اسم األلف على الهمزة باالشتراك اللفظّي، وأّما الواو والیاء 

، وذكر أیضًا: "وكذا )2(مواقف"فقد تكونان صامتتین أیضًا، كذا في شرح ال
بعض الصوامت، كالفاء والقاف والسین والشین، ونحوها مّما یمكن َتمِدیُدها 

أیضًا، وٕاّما آنّیة  )3(بال توّهم َتكرار، فإّن الغالب على الظّن أّنها زمانّیة
صرفة، كالتاء والطاء وغیرها من الصوامت التي ال یمكن تمدیُدها أصًال 

في آخر زمان َحْبس الّنَفس كما في لفظ َبْیت وَفْرط، أو في  فإّنها ال ُتوجد
أّوله كما في لفظ ُتراب، أو في آٍن یتوّسطُهما، كما إذا وقعْت تلك الصوامت 
في أوساط الَكِلم، فهي بالنسبة إلى الصوت كالنقطة، واآلن بالنسبة إلى 

  .)4(الخّط والزمان..."
الواو غیر المدّیة، وأّن الیاء  وقد ذكر ابن سینا أّن الواو الصامتة هي

، واستعمل الفارابّي لفَظ (غیر مصوِّت) )5(الصامتة هي الیاء غیر المدّیة
ت وغیِر مصوِّت، یعني بالمصوِّت:  عند تقسیمه الحروف إلى: مصوِّ

                                                           

تة، وهي حروف المّد واللین، أي: حروف العّلة الساكنة التي  )1( الضمیر یعود على المصوِّ
 حركة ما قبلها مجانسة لها.

 .646، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
 اقیة معه زمانًا.زمانّیة: عارضة للصوت ب )3(
 .646، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )4(
 .124، وص84انظر: ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص )5(
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الحركات وحروف المّد، وذلك بالنظر إلى وضوحها السمعّي، ویعني بغیر 
  .)1(المصوِّت: باقي الحروف

رفین التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین، في تركیز كال الط وتعریف
 .الشكليّ  التعریفعلى 

 :الصفیر  7.1

ذكر التهانوي في تقسیمات الحروف، أّن: "حروف الصفیر ما ُیصَفر 
بها، أي: ُیصوَّت بها، وهي الزاء المعجمة والصاد والسین المهملتان، سمِّیت بها 

  .)2(لوجود الصفیر عند النطق بها"
نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "حروف الصفیر ما ُیصَفر 

، بقوله: اللغويبها"، وقوِله: "لوجود الصفیر عند النطق بها"، ویستعین بالتعریف 
"ُیصَفر بها، أي: ُیصوَّت بها"، ثّم یعّدد حروف الصفیر، وال یذكر المرجع الذي 

  أخذ منه.
والزاي فال ُتْدِغْمهنَّ في هذه الحروف  قال سیبویه: "وأّما الصاد والسین

، وعّرف )4(؛ ألّنهنَّ حروف الصفیر، وهنَّ أندى في السمع")3(التي ُأدغمت فیهنَّ 
مكّي الصفیر، بقوله: "وحقیقُة الصفیر: أّنه اللفظ الذي یخرج بقّوة مع الریح من 

وقال ابُن ، )5(طرف اللسان مّما بین الثنایا َتسمُع له حّسًا ظاهرًا في السمع"
الطّحان األندلسّي: "والصفیر حّدة الصوت، كالصوت الخارج عن ضغِط 

                                                           

 ،)م1989( ه)،339أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان (ت انظر: الفارابي، )1(
، ، القاهرةتح: غطاس عبد الملك خشبة، دار الكتاب المصريالموسیقى الكبیر، 

 .1075ص
 .648، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
 .خرجیعني جاراِتها في الم )3(
 .464، ص4سیبویه، الكتاب، ج )4(
 .212القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة، ص )5(
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ه) عن دّقة شیِخه یعقوب 255، وذكر أبو حاتم السجستانّي (ت)1(ثُقب"
ه) في األَداء، أّنه قال له: "یا سهُل، سمِّعني صفیر 205الحضرمّي (ت

، وهي عبارة )3(بها ، فحروف الصفیر سّمیت بهذا االسم ألّنه ُیصَفر)2(السین..."
عن حّدٍة في الصوت، وأثٍر سمعّي واضحٍ ناشٍئ عن مرور الصوت في َمجرًى 
ضیِّق، وُیعّد من فضائل الحروف التي ُیحاَفظ علیها وُینبَّه على اإلتیان بها في 

  هذه األصوات الثالثة: الصاد، والزاي، والسین.
مین عمومًا، إّال أّن وبالرغم من اّتفاق تعریف التهانوي مع تعریف المتقدّ 

المتقّدمین أكثر دّقًة في تعریفهم وتركیزهم على التعریف الوظیفّي، والكیفّیة التي 
  یحُدث بها الصفیر، وتمثیلهم علیها بأمثلة من الواقع.

 الَقْلَقَلة:  8.1

: ما ینضمُّ إلى ةلَ قَ لْ : "حروف القَ أنّ  ،في تقسیمات الحروف التهانويذكر 
الَوْقف، وذلك الّتفاق كونها شدیدًة مجهورًة معًا، والشدَّة الشدَّة فیها ضغٌط في 

تمنع الصوت أْن یجري معها، فلذلك یحصل ما یحصل من الضغط للمتكّلم 
 وتحریكه عن موضع، حتىعند النطق بها ساكنة فیحتاج إلى َقلقلة اللسان 

لموّحدة یجري صوُتها فُیسَمع، وهي القاف والدال المهملة والطاء المهملة والباء ا
  .)5(")4(والجیم، وقال المبّرد: لیس القاف منها بل الكاف

                                                           

 .94ابن الطّحان، مخارج الحروف وصفاتها، ص )1(
التمهید في  )،م2000( ه)،569لعالء الحسن بن أحمد العطار (تأبو االهمذاني،  )2(

 .296، صعمان، 1طمعرفة التجوید، تح: غانم قدوري الحمد، دار عمار، 
أبو البقاء ، وابن یعیش، 258، ص3انظر: األستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، ج )3(

باعة ل، إدارة الطشرح المفصّ  (دت)، ه)،643موفق الدین یعیش بن علي (ت
، 10، جة، المجلس األعلى لألزهر، مصر، تعلیق: جماعة من العلماءالمنیریّ 
 .130ص

ذكر المبّرد أّن القاف أشّد قلقلة من الكاف، قال: "فمنها القاف، والكاف، إّال أّنها دون  )4(
 .332، ص1القاف؛ ألّن حصر القاف أشّد". المبّرد، المقتضب، ج

 .648، ص1فنون والعلوم، جالتهانوي، كّشاف اصطالحات ال )5(
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نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "ما ینضمُّ إلى الشدَّة فیها 
ضغٌط في الَوْقف"، وقوِله: "فیحتاج إلى َقلقلة اللسان وتحریكه..."، ثّم یعّدد 

  منه. حروف القلقلة، ونالحظ أّنه ال یذكر المرجع الذي أخذ
قال سیبویه: "واعلم أّن ِمن الحروِف حروفًا ُمشَربة ُضغطت من 
مواضعها، فإذا وقفَت خرَج معها من الفم ُصویٌت، وَنَبا اللسان عن موضِعه، 

، وقال األستراباذّي: "إّنما سّمیت حروف القلقلة؛ ألّنها )1(وهي حروف الَقْلقلة..."
مع شدَّة الصوت المتصعِّد من  یصحبها ضغُط اللسان في مخرجها في الَوْقف،

الصدر، وهذا الضغط التاّم یمنُع خروج ذلك الصوت، فإذا أردَت بیاَنها 
للُمخاَطب احتجَت إلى قلقلة اللسان وتحریكه عن موضعه حتى یخرج صوُتها 

 -عند خروِج حروِفها -، وقال ابن الطّحان: "والَقْلقلة صوٌت حادث)2(فُیسَمع"
ال یكون إّال في الَوْقف، وال ُیستطاع أْن ُیوَقف بالضغَطة عن موضعها، و 

  .)3(دوَنها"
وتعریف التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في التركیز على التعریف 

  الوظیفّي.

 :ورالمجه  9.1

ذكر التهانوي في تقسیمات الحروف، أّن: "الحروف المجهورة ما 
ما ال ینحصر َجري  ینحِصر َجري الّنَفس مع تحرُّكه، والمهموسة بخالفها، أي:

الّنَفس مع تحرُّكه، واالنحصار: االحتباس، وهي السین والشین والحاء والخاء 
والثاء المثّلثة والتاء المثّناة الفوقانّیة والصاد المهملة والفاء والهاء والكاف، 

في موضعه، فِمن إشباع  والمجهورة ما سواها، فِفي المجهورة ُیشَبع االعتماد
رتفاع الصوت، والَجْهر هو ارتفاع الصوت فسمِّیت بها... االعتماد یحصل ا

والَعْین والَغْین والیاء  والزاء فإذا أشبعَت االعتماد وجرى الصوت كما في الضاد
                                                           

 .174، ص4، جالكتابسیبویه،  )1(
 .263، ص3األستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، ج )2(
 .96ابن الطّحان، مخارج الحروف وصفاتها، ص )3(
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فهي مجهورة رخوة، وٕاذا أشبعَته ولم یجِر الصوت كالقاف والجیم والطاء والدال 
در... وُتمتَحن فهي مجهورة شدیدة، ِقیل المجهورة تخرُج أصواُتها من الص

رها َمفتوحًة أو َمضمومًة أو َمكسورًة، رفعَت صوتك بها أو  المجهورة بأْن تكرِّ
أخفیَته، سواٌء أشبعَت الحركات حتى تتولَّد الحروف نحو قاقاقا، أو قوقوقو، أو 
قي قي قي، أو لم ُتشِبعها نحو ققق، فإّنك ترى الصوت یجري وال ینقطع، وال 

رت الحروف  یجري الّنَفس إّال بعد انقضاء االعتماد وسكون الصوت...وٕاّنما ُكرِّ
في االمتحان ألّنك لو نطقَت بواحد منها غیر مكّرر فعقیب فراغك منه یجري 
ر  الّنَفس بال َفْصل فُیَظنُّ أّن الّنَفس إّنما خرج مع المجهورة ال بعَده، فإذا تكرَّ

ّررة عرفَت أّن النطق طاَل زمان الحرف ولم یخرج الّنَفس مع تلك الحروف المك
بالحروف هو الحابس للّنَفس، وٕاّنما جاز إشباُع الحركات ألّن الواو واأللف 

  .)1(والیاء أیضًا مجهورة، فال یجري مع صوتها الّنَفس..."
نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "الحروف المجهورة ما 

في  الَمجهورة ُیشَبع االعتمادینحِصر َجري الّنَفس مع تحرُّكه"، وقوِله: "فِفي 
موضعه، فِمن إشباع االعتماد یحصُل ارتفاع الصوت"، ثّم یستعین بالتعریف 
بالنقیض، بقوِله: "والمهموسة بخالفها، أي: ما ال ینحصر َجري الّنَفس مع 
تحرُّكه"، ثّم یستعین بالتعریف اللفظّي أو بالمرادف، بقوِله: "واالنحصار: 

"والَجْهر هو ارتفاع الصوت"، ثّم یعّدد األصوات المهموسة، االحتباس"، وقوِله: 
 ویذكر أّن المجهورة ما سواها، ثّم یذكر طریقة امتحان األصوات المجهورة،

  ونالحظ أّنه ال یذكر المرجع الذي أخذ منه.

                                                           

 .647-646، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
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في  )1(وقد عّرف سیبویه المجهور، بقوله: "حرٌف ُأشِبع االعتماد
علیه  )4(یجري معه حتى ینقضي االعتماد أنْ  )3(، ومنَع الّنَفس)2(موضعه

، فهذه حال المجهورة في الحلق والفم، إّال أّن المیم والنون قد )5(ویجري الصوت
ُیعتَمد لهما في الفم والخیاشیم، فتصیُر فیهما ُغّنة، والدلیل على ذلك أّنك لو 

سیبویه أیضًا: ، وقال )6(أمسكَت بأنِفك ثّم تكّلمَت ِبهما لرأیَت ذلك قد أخلَّ بهما"
فردَّدت الحرف مع َجري الّنَفس، ولو أردَت ذلك  )7("وأنَت تعرُف ذلك إذا اعتبرتَ 
  .)8(في المجهور لم تقدر علیه"

رفین التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في تركیز كال الطوتعریف 
  .وظیفيّ ال التعریفعلى 

                                                           

أي مخرجه أثناء تحریكه، أو االعتماد: هو ارتكاز عضو النطق على موضع الحرف،  )1(
. انظر: الخلیل،  هو: التقاء عضوین، أو جزأین من عضو واحد التقاًء تاّمًا أو غیر تامٍّ

 .92المصطلح الصوتي عند علماء العربّیة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، ص
صطلح انظر: الخلیل، الم الموضع: هو المخرج، أو النقطة التي یتّم فیها االلتقاء. )2(

 .92الصوتي عند علماء العربّیة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، ص
الّنَفس: الهواء الخارج من الرئتین وال یحمل ذبذبة صوتیة. انظر: الخلیل، المصطلح  )3(

 .92الصوتي عند علماء العربّیة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، ص
العضو في المخرج، ورفعه عنه أكثر من مّرة، انقضاء االعتماد: انتهاء عملّیة وضع  )4(

أي: انقضاء تحریك الحرف وانتهاء العملّیة المطلوبة إلصدار الصوت المجهور، 
انظر: الخلیل، المصطلح الصوتي عند علماء العربّیة  لیجري بعد ذلك هواء التنفُّس.

 .92القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، ص
الذبذبات الصوتّیة. انظر: الخلیل، المصطلح الصوتي الصوت: الهواء الذي یحمل  )5(

 .92عند علماء العربّیة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، ص
 .434، ص4سیبویه، الكتاب، ج )6(
 .580مصطفى، المعجم الوسیط، (عبر)، صانظر: : اختبرت، أو امتحنت. اعتبرت )7(
 .434، ص4سیبویه، الكتاب، ج )8(
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 :المستعلیة  10.1

  .)1(قسیمات الحروف": "ِمن الحروف قد مرَّت في تقال التهانوي
وقد ذكر في تقسیمات الحروف، أّن: "المستعلیة ما یرتفع بسببها 
اللسان وهي الحروف األربعة الُمْطَبقة والخاء والَغْین المعجمتان والقاف؛ 
ألّنه یرتفع بهذه الثالثة أیضًا اللسان، لكْن إلى حدِّ انطباق الَحَنك علیها... 

إْذ ال یلزم ِمن االستعالِء اإلطباُق، ویلزُم من  والمستعلیة أعمُّ من الُمْطَبقة
اإلطباق االستعالُء، ولذا یسّمى األحرف األربعة الُمْطَبقة ُمستعِلیة 

  .)2(ُمطِبقة"
ستعلیة ما یرتفع بسببها المنالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "

الُمْطَبقة، ونالحظ اللسان"، ثّم یعّدد األصوات الُمستعِلیة، ویفّرق بینها وبیَن 
  أّنه ال یذكر المرجع الذي أخذ منه.

بأّنه َوْضُع اللسان في موضِع  )3(وقد عّرف سیبویه االستعالء
واستعمل سیبویه كذلك لفظ االستعالء أو الُمستعِلیة في حدیثه ، )4(استعالء

  .)5(عن الحروف التي تمنُع اإلمالةَ 

                                                           

 .1534، ص2ف اصطالحات الفنون والعلوم، جالتهانوي، كّشا )1(
 .648، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
. وسّماه ابن 12، ص1سّماه بعضهم الشخوص. انظر: ابن درید، جمهرة اللغة، ج )3(

 )،م1952( ،ه)392أبو الفتح عثمان (تجني بالسمّو. انظر: ابن جني، 
، 2، جار، دار الكتب المصریة، المكتبة العلمّیةتحقیق محمد علي النج، الخصائص

 .162ص
 .136، ص4انظر: سیبویه، الكتاب، ج )4(
، وابن جني، 46، ص3، المبّرد، المقتضب، ج129، ص4انظر: سیبویه، الكتاب، ج )5(

، 3، وابن السّراج، األصول في النحو، ج209، ص1سر صناعة اإلعراب، ج
ابن زنجلة، أبو زرعة اعة أو الموانع. انظر: وسّماها بعضهم بالحروف المنّ . 164ص

م)، حجة القراءات، تح: سعید األفغاني، 1997ه)، (403عبد الرحمن بن محمد (ت
أبو جعفر أحمد بن محمد  النحاس،و  ،516، و449، بیروت، ص5مؤسسة الرسالة، ط
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مالَة هذه السبعة: الصاد، اإل )1(: "فالحروف التي تمنُعهاسیبویه قالو  
والضاد، والطاء، والظاء، والَغْین، والقاف، والخاء، إذا كان حرف منها قبَل 
األلف واأللُف تلیه، وذلك قوُلك: قاعد، وغائب، وخامد، وصاعد، وطائف، 

، وقد مّیز ابن جني بین اإلطباق واالستعالء، بقوله: )2(وضامن، وظالم"
د في الَحنك األعلى، فأربعٌة منها فیها مع "ومعنى االستعالء: أْن تتصعّ 

استعالئها إطباق، وقد ذكرناها، وأّما الخاء والَغْین والقاف فال إطباق فیها 
، فاالستعالء تصعُّد في اللسان إلى أعلى دوَن أْن ینطبق )3(مع استعالئها"

على الَحنك األعلى، وقال ابن الجزرّي: "واالستعالء من صفات القّوة، وهي 
عة یجمعها قوُلك: قظ خص ضغط، وهي حروف التفخیم على الصواب، سب

  .)4(وأعالها الطاء"
رفین التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في تركیز كال الطوتعریف 

  .وظیفيّ ال التعریفعلى 

 تة:مَ صْ المُ   11.1

، وهي )5(هاتة بخالفِ صمَ والمُ  ...: "ذكر التهانوي في تقسیمات الحروف
... والشيء ، وهي ما سوى حروف الذالقةخماسيّ و  رباعيّ عنها  حروف ینفكُّ 

                                                                                                                                              

إعراب القرآن، تح: زهیر غازي زاهد، عالم  )،م1985( ه)،338بن إسماعیل (ت
ابن خالویه، أبو عبد ، و 219، ص1، جبیروت ،2ط مكتبة النهضة العربّیة،الكتب، 

وعللها، تح: عبد  إعراب القراءات السبع)، م1992(ه)، 370اهللا الحسین بن أحمد (ت
 .522، ص2، القاهرة، ج1الرحمن بن سلیمان العثیمین، مكتبة الخانجي ط

باب ما یمتنع من اإلمالة من الضمیر یعود على األَِلفات، وعنوان الباب هو "هذا  )1(
 األَِلفات التي أَمْلَتها فیما مضى".

 .128، ص4سیبویه، الكتاب، ج )2(
 .62، ص1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )3(
 .202، ص1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج )4(
 الضمیر یعود على حروف الذالقة. )5(
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الُمصَمت هو الذي ال جوَف له فیكون ثقیًال فسّمیت بذلك لثقلها على 
  .)1(اللسان"

ثّم  "،هاتة بخالفِ صمَ والمُ نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف بالنقیض، بقوله: "
منها كلمة  یستعین بالتعریف الشكلّي، فالحروف الُمصَمتة ِمن الممكن أْن تخلو

رباعّیة أو خماسّیة وُتعدَّ عربّیة، ثّم یذكر أّن الحروف الُمصَمتة خالف حروف 
الذالقة التي ذكرها، ثّم یستعین بالتعریف اللفظّي فیعّرف الُمصَمت لغًة، ونالحظ 

  هنا أّنه لم یذكر المرجع الذي أخذ منه.
ف غیَر هذه وقد عّرف ابن جني الُمْصَمتة ، بقوله: "ولذلك سّمیت الحرو 

ُمصَمتة، أي: ُصِمَت عنها أْن تُبَنى منها كلمة رباعّیة أو خماسّیة معّراة  )2(السّتة
، وقال مكّي: "إّنها حروف ُأْصِمَتْت، أي: ُمنعْت أْن )3(من حروف الذالقة"

تختّص ببناِء كلمة في ُلغة الَعرب، إذا كثرْت حروُفها، العتیاصها على 
  .)4(اللسان"

ي تركیز كال الطرفین ین فقّدمتوي یّتفق مع تعریف المالتهانوتعریف 
على الجانب الشكلّي، وهو أمر یتعّلق بعلم الصرف ال بعلم األصوات، ویّتفقون 
كذلك في نظرتهم إلى سبب تسمیتها بالُمصَمتة وهو الجانب الصوتّي الذي 

نا، وهو ِثَقُل واعتیاُص    َرت.الحروِف الُمصَمتة على اللسان إذا َكثُ  )5(یخصُّ

                                                           

 .648، ص1لعلوم، جالتهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون وا )1(
 حروف الذالقة. )2(
 .65، ص1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )3(
 .135القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة، ص )4(
 .58، (عوص)، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج صعوبة.اعتیاص:  )5(
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 :)1(الُمْطَبقة  12.1

: "الُمْطَبقة ما ینطبُق معه أنّ ذكر التهانوي في تقسیمات الحروف، 
الَحَنك على اللسان؛ ألّنك ترفُع اللسان إلیه فیصیر الَحنك كالطبق على اللسان، 
فتكون الحروف التي یخرج بینهما ُمطَبقًا علیهما، وهي الصاد والضاد والطاء 

حاجب ِمن أّنها ما ینطبق على مخرجه الَحنك فلیس والظاء، وأّما قول ابن ال
بمطَّرد؛ ألّن مخرج الضاد حاّفة اللسان وحاّفته ینطبق علیها األضراس، وباقي 
اللسان ینطبق علیه الحنك، قال سیبویه: "لوال اإلطباق في الصاد لكان سینًا 

ألّنه  وفي الظاء لكان ذاًال وفي الطاء لكان داًال، ولخرجت الضاد من الكالم؛
  .)2(لیس شيء من الحروف في موضعها غیرها"

نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "الُمْطَبقة ما ینطبُق معه 
الَحَنك على اللسان..."، ثّم یعّدد الحروف الُمْطَبقة، ثّم یردُّ قوَل ابن الحاجب 

إلطباق، باالعتماد على خبرته وُمالحظِته، ثّم یذكر رأي سیبویه في أهمّیة ا
  ونالحظ أّنه ال یذكر المرجع الذي أخذ منه

وقد عّرف سیبویه الحروف المطَبقة، بقوله: "وهذه الحروف األربعة إذا 
وضعَت لساَنك في مواضِعهنَّ انطبَق لساُنك من مواضِعهنَّ إلى ما حاذى الَحنك 
األعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك، فإذا وضعَت لساَنك فالصوت َمحصوٌر 

، وهي الصاد والضاد والطاء )3(ما بین اللسان في الَحنك إلى موضع الحروف"فی
والظاء، وعّرف ابن جني اإلطباق، بقوله: "اإلطباق: أْن ترفع ظهر لسانك إلى 

                                                           

لطبق فیسّد المجرى أو الطبقّیة عند المحدثین هي ارتفاع مؤّخرة اللسان حتى یّتصل با )1(
یضیقه، أّما اإلطباق فهو ارتفاع مؤّخرة اللسان في اّتجاه الطبق بحیث ال یّتصل به، 

م)، 1990على حین یجري النطق في مخرج آخر غیر الطبق. انظر: حّسان، تّمام، (
 .89مناهج البحث في اللغة، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، ص

 .648، ص1ات الفنون والعلوم، جالتهانوي، كّشاف اصطالح )2(
، 3. وانظر: ابن السّراج، األصول في النحو، ج436، ص4سیبویه، الكتاب، ج )3(

 )،م1984( ،ه)337أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت ، والزجاجي،404ص
 .413، صبیروت، 1طالجمل في النحو، تح: علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، 
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ومّیز ابن جني بین اإلطباق واالستعالء، بقوله:  ،)1(الَحنك األعلى ُمطِبقًا له"
، فأربعٌة ِمنها فیها مع استعالِئها "االستعالء: أْن تتصعَّد في الَحنك األعلى

إطباق، وقد ذكرناها، وأّما الخاء والَغْین والقاف، فال إطباق فیها مع 
  .)2(استعالِئها"

رفین التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في تركیز كال الطوتعریف 
  .وظیفيّ ال التعریفعلى 

رال  13.1  :مكرَّ

حروف الهجاء وهي  : "هو عند أهل الصرف اسم حرف منقال التهانوي
  .)3("...المهملةالراء 

وقد ذكر سابقًا في تقسیمات الحروف: "وأّما الراء فلم یجِر الصوت في 
ابتداء النطق به، لكّنه جرى شیئًا النحرافه ومیِله إلى الالم... والراء مكّرر فإذا 

ر َجرى الصوت معه في أثناء التكریر"   .)4(تكرَّ
رفّي الذي ینتمي إلیه المصطلح، بقوله: نالحظ أّنه یذكر المجال المع 

المهملة"، وهي الراء "، ثّم یستعین بالتعریف الشكلّي، بقوله: "الصرف عند أهلِ "
ر َجرى الصوت  ثّم یستعین بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "والراء مكّرر فإذا تكرَّ

  معه..."، ونالحظ أّنه ال یذكر المرجع الذي أخذ منه.
المكّرر وهو حرٌف شدیٌد یجري فیه الصوت لَتكریره، قال سیبویه: "وِمنها 

ر لم یجِر الصوت فیه،  وانحراِفه إلى الالم، فتَجاَفى للصوت كالرخوة، ولو لم یكرَّ
، وقال ابن جني: "ومنها المكّرر، وهو الراء، وذلك أّنك إذا وقفَت )5(وهو الراء"

                                                           

 .61، ص1اإلعراب، جابن جني، سر صناعة  )1(
 .62، ص1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )2(
 .1637، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
 .647، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )4(
، 3. وانظر: ابن السّراج، األصول في النحو، ج435، ص4سیبویه، الكتاب، ج )5(

 .332، ص1المقتضب، ج، والمبّرد، 403ص
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لك احُتِسَب في اإلمالة علیه، رأیَت طرف اللسان یتعّثر ِبما فیه من التكریر، ولذ
ر على اللسان عند )1(ِبحرفین" ، وقال السیوطي: "وسّمي الراُء المكّرر؛ ألّنها تتكرَّ

النطق بها، كأّن طرف اللسان یرتعُد بها، فكأّنك نطقَت بأكثر ِمن حرٍف 
  .)2(واحد"

رفین التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في تركیز كال الطوتعریف 
  .وظیفيّ لا التعریفعلى 

 ف:نحرِ المُ   14.1

یعّرف التهانوي الُمْنحِرف، بقوله: "هو اسُم فاعل من االنحراف عند 
الصرفّیین، اسم حرف من حروف الهجاء وهي الالم؛ ألّن اللسان ینحرف 
بها عند النطق بها، هكذا في الشافیة وشروِحه في بیان حروف 

  .)3(الهجاء..."
له: "هو اسُم فاعل"، ثّم یستعین نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي، بقو 

بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "وهي الالم؛ ألّن اللسان ینحرف بها عند النطق 
  ونالحظ أّنه یذكر المرجع الذي أخذ منه. بها"،

وقد اختلف المتقّدمون في تحدید الصوت الُمنحِرف، فالخلیُل استعمل 
، وعّرف سیبویه )4(لفَظ االنحراف في وصف انحراف الالم والراء والنون

الُمنحِرف، بقوله: "وهو حرٌف شدید َجرى فیه الصوت النحراف اللسان مع 
الصوت، ولم یعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشدیدة، وهو 

                                                           

 .63، ص1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )1(
 )،م1979(، ه)911عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جالل الدین (تالسیوطي،  )2(

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح: عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمّیة، 
 .298، ص6، جالكویت

 .1654، ص2الفنون والعلوم، جالتهانوي، كّشاف اصطالحات  )3(
 .52، ص1انظر: الفراهیدي، العین، ج )4(
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، وقال القرطبّي: "الالم هي الحرف الُمنحِرف وهي ُتخالُط النون في )1(الالم"
ولّقبهما بحرفي  ، ووصَف مّكي الراء والالم باالنحراف)2(المخرج"

  .)4(، وقال الكوفّیون: الُمنحرف المكّرر هو الراء)3(االنحراف
وتعریف التهانوي یّتفق مع تعریف سیبویه في التركیز على التعریف 

  الوظیفّي.

 :نخفضةالم  15.1

ذكر التهانوي في تقسیمات الحروف: "والُمنخِفضة ما ینخفُض معه 
  .)5("اللسان وال یرتفع، وهي ما عدا الُمستعِلیة

نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "والُمنخِفضة ما ینخفُض معه 
اللسان وال یرتفع"، ثّم یستعین بالتعریف بالنقیض، بقوله: "وهي ما عدا 

  الُمستعِلیة"، ونالحظ أّنه ال یذكر المرجع الذي أخذ منه.
اللساِن  وقد عّرف ابن الطّحان االستفال، أو التسفُّل، بقوله: "انخفاُض 

  .)6(والصوت إلى قاِع الفم"
 التعریفركیز على ابن الطّحان في التمع تعریف  یّتفق التهانويوتعریف 

  .وظیفيّ ال

                                                           

 .435، ص4سیبویه، الكتاب، ج )1(
الموضح في التجوید، تح: )، م2000( ه)،461عبد الوهاب بن محمد (ت القرطبي، )2(

 .118، صاألردن، 1طغانم قدوري الحمد، دار عمار، 
 . 132- 131حقیق لفظ التالوة، صانظر: القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وت )3(
 .108انظر: الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید، ص )4(
 .648، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )5(
 .94ابن الطّحان، مخارج الحروف وصفاتها، ص )6(
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 حة:المنفتِ   16.1

؛ ألّنه ینفتُح )1(ذكر التهانوي في تقسیمات الحروف: "والُمنفِتحُة بخالِفها
عة ما بین اللسان والَحنك عند النطق بها، وهي ما سوى الحروِف األرب

  .)2(الُمْطَبقة"
نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف بالنقیض، بقوله: "والُمنفِتحُة بخالِفها"، ثّم 
یستعین بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "ألّنه ینفتُح ما بین اللسان والَحنك عند 
النطق بها"، ثّم یذكر أّن الحروف الُمنفِتحة هي ما سوى الحروِف األربعة 

   یذكر المرجع الذي أخذ منهالُمْطَبقة، ونالحظ أّنه ال
وقد عّرف سیبویه الحروف الُمنفِتحة، بأّنها التي: "ال ُتطِبُق لشيٍء ِمنهنَّ 

وتعریف التهانوي یّتفق مع تعریف سیبویه في التركیز على التعریف ، )3(لساَنك"
  الوظیفّي.

 هتوت:المَ   17.1

اسُم حرف یعّرف التهانوي الَمهُتوت، بقوله: "بالتائین عنَد الصرفّیین هو 
  .)4(من حروف التهجِّي وهو التاء المثّناة الفوقانّیة وقد سبق في لفظ الحرف"

بالتعریف الشكلّي، بقوله: "بالتائین"، وقوله: "وهو  ه یبدأنالحظ أنّ 
التاء المثّناة الفوقانّیة"، ثّم یذكر المجال المعرفّي الذي ینتمي إلیه المصطلح، 

أّنه یشیر إلى ورود الَمهتوت في مصطلح  بقوله: "عنَد الصرفّیین"، ونالحظ
الحرف، وقد ذكر سابقًا في تقسیمات الحروف، أّن: "الحروف الشدیدة: 
الَهْمزة والجیم والدال والطاء المهملتان والباء الموّحدة والتاء المثّناة الفوقانّیة 

                                                           

 الضمیر یعود على الُمْطَبقة. )1(
 .648، ص1، جالتهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم )2(
، 3. وانظر: ابن السّراج، األصول في النحو، ج436، ص4سیبویه، الكتاب، ج )3(

 .404ص
 .1664، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )4(
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، فهو یذكر أّن التاء من الحروف الشدیدة، دون أْن یذكر )1(والكاف والقاف"
  طلح (الَمهتوت)، ونالحظ أّنه ال یذكر المرجع الذي أخذ منهمص

وقد اختلف المتقّدمون في تخصیص الصوت الَمهتوت، واختلفوا 
كذلك في تحدید معناه اللفظّي، بین الشّدة والضعف، فالَمهتوت عند الخلیل 
هو الهمزة، قال: "وأّما الَهْمزة فمخرُجها من أقصى الحلق مهتوتًة مضغوطًة، 

ُرفَِّه عنها النْت فصارْت الیاَء والواَو واأللَف عن غیر طریقة الحروف  فإذا
، وقال أیضًا: "وُیقال الَهْمُز صوٌت َمهتوٌت في أقصى الحلق، )2(الصحاح"

ل إلى َمخرج الهاء، ولذلك استخفَّت  فإذا ُرفِّه عن الَهْمز كاَن َنَفسًا، تحوَّ
ُیقال: َأراق وَهراق، وَأیهات العرُب إدخاَل الهاء على األلف الَمقطوعة، 

، وتابعه أبو حّیان، بقوله: "ومهتوت هو صوت الَهْمزة، سّمیت )3(وَهیهات"
بذلك لخروجها من الصدر كالتهوُّع، فتحتاج إلى ظهور صوت قوّي شدید، 

، واستعمل الخلیل )4(والَهتُّ الصوت بقّوة... والهتُّ في اللغة َعْصر الصوت"
ل: "ولوال هتَّة في الهاء، وقال مّرة ههَّة ألشبهت الحاء، الهتَّ للهاء كذلك، قا

، وتابعه سیبویه في قوٍل نسَبه ابُن منظور )5(ِلُقرب َمخرج الهاء من الحاء"
َله: "ِمن الحروف الَمهتوت، وهو الهاء، وذلك ِلما فیه من الضعف 

  .)6(والخفاء"

                                                           

 .647، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .52، ص1الفراهیدي، العین، ج )2(
 .349ص ،3الفراهیدي، العین، ج )3(
م)، النكت 1985ه)، (745األندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي (ت )4(

، 1الحسان في شرح غایة اإلحسان، تح: عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط
 ه)،745ان محمد بن یوسف (تأبو حیّ . وانظر: األندلسي، 283بیروت، ص

َرب من لسان العرب، تح: رجب عث )،م1998( مان محمد، مكتبة ارتشاف الضَّ
 .20- 19، ص1، جالقاهرة، 1، طالخانجي

 .57، ص1الفراهیدي، العین، ج )5(
 .103، (هتت)، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج )6(
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لّقب مكّي و ، )3(، والهمذانيّ )2(، والقرطبيّ )1(وتابعه كذلك ابن جني
، وذكر القرطبّي أّن الَهتَّ َعْیٌب ِمن ُعیوب التجوید عنَد )4(الَهْمزة بالَمهتوت

  .)5(َأَداء الَهْمزة
ولّقب الزمخشرّي التاء فقط بالَمهتوت، ُمعلًِّال بذلك التعلیل الذي تقّدم 

  .)6(للهاء، قال: "والَمهتوت التاء؛ لضعِفها وخفاِئها"
لمتقّدمین في َتخصیص الصوت وبصرِف النظر عن اختالف ا

الَمهتوت، فتعریُف التهانوي یّتفق مع تعریف بعض المتقّدمین في الجانب 
اللفظّي، فالَهتُّ هو الضْغُط والشدَّة، إّال أّن تعریف المتقّدمین یرّكز على 

  الجانب الوظیفّي، وعلى الكیفّیة التي یخرج بها الصوت الَمهتوت.

 وس:مُ هْ المَ   18.1

ي تقسیمات الحروف، أّن: "الحروف الَمهموسة ذكر التهانوي ف
، أي: ما ال ینحصر َجْري الّنَفس مع تحرُّكه، واالنحصاُر: االحتباس، )7(بخالفها

وهي السین والشین والحاء والخاء والثاء المثلَّثة والتاء المثّناة الفوقانّیة والصاد 
لَهْمس وهو المهملة والفاء والهاء والكاف... بسبِب ضعف االعتماد یحصل ا

اإلخفاء... وِقیل المهموسة تخرج أصواُتها من مخارجها في الفم وذلك مّما 
                                                           

 .64، ص1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، جانظر:  )1(
 .94القرطبي، الموضح في التجوید، صانظر:  )2(
 .282ید، صالهمذاني، التمهید في معرفة التجو انظر:  )3(
 .138انظر: القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة، ص )4(
 .123انظر: القرطبي، الموضح في التجوید، ص )5(
في النحو،  لالمفصّ م)، 1859ه)، (538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر (ت )6(

 ي التاء، وقال:الجاربردّي فك وقد شكّ  .190طبعة برلین، لغات، علم اللغة، أدب، ص
. شاهین، محمد "الناسخه غلٌط من كأنّ فالمهتوَت التاُء  ل من أنّ ما ُذِكر في الُمفصّ أّما "

م)، مجموعة الشافیة في علمي التصریف والخط، دار الكتب 2012عبد السالم، (
 .464، بیروت، ص1العلمّیة، ط

 الضمیر یعود على الحروف المجهورة. )7(
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ُیرخي الصوت، فَیخرج الصوت من الفم ضعیفًا، ثّم إْن أردَت الَجْهر بها 
وٕاسماَعها أتَبْعَت صوَتها بصوٍت من الصدر ِلُتفَهم... وأّما المهموسة فإّنك إذا 

رتها مع إشباع الحركة أو بد ونها فإّن جوهَرها لضعِف االعتماد على كرَّ
مخارِجها ال َیحبُس الّنَفس، فَیخرُج الّنَفس وَیجري كما یجري الصوت نحَوك، 

  .)1(وِقْس على هذا"
نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف بالنقیض، بقوله: "الحروف الَمهموسة بخالفها"، 

ّنَفس مع تحرُّكه"، ثّم یستعین بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "ما ال ینحصر َجْري ال
ثّم یستعین بالتعریف اللفظّي، بقوله: "واالنحصاُر: االحتباُس"، ثّم یعّدد الحروف 

  المهموسة، ونالحظ أّنه ال یذكر المرجع الذي أخذ منه.
وقد عّرف الخلیل الَهْمَس، بقوله: "الهمُس: ِحسُّ الصوت في الفم، مّما 

الَمنطق، ولكّنه كالٌم َمهموس ال إشراب له من صوت الصدر، وال َجهارة في 
" ، وعّرف سیبویه المهموس، بقوله: " حرٌف ُأضِعف )2(في الفم كالسرِّ

، وقال القرطبّي: "وأنَت َتعتبر )4(في موضِعه حتى َجرى الّنَفس معه" )3(االعتماد
ذلك بأْن ُتردِّد كّل واحٍد ِمن المهموس والمجهور، وال یتأّتى ذلك مع ُسكونه، 

كًا أو فتأِتي به مُ  أحَد حروف المّد واللین، كقولك: َسَسَس، َكَكَك، َسا  تُتبعهتحرِّ
َسا َسا، كا كا كا، قق قق، قا قا قا قا، فتجد الصوت في المهموس َیضعف 

  .)5(ألجِل َجریان الّنَفس معه، وفي المجهور یقوى المتناِع َجریان الّنَفس معه"
ركیِز كلیهما على وتعریف التهانوي یّتفق مع تعریف سیبویه في ت

  التعریف الوظیفّي.

                                                           

 .647-646، ص1طالحات الفنون والعلوم، جالتهانوي، كّشاف اص )1(
 .10، ص4الفراهیدي، العین، ج )2(
ضعف االعتماد: التباعد بین عضوي النطق في أثناء نطق الصوت المهموس، بحیث  )3(

ال یحصل للهواء الخارج من الرئتین أّي إعاقة. انظر: الخلیل، المصطلح الصوتي عند 
 .92غة المعاصر، صعلماء العربّیة القدماء في ضوء علم الل

 .434، ص4سیبویه، الكتاب، ج )4(
 .89- 88القرطبي، الموضح في التجوید، ص )5(
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 الهاوي:  19.1

"قال التهانوي وقد ذكر سابقًا في تقسیمات ، )1(: "هو حرُف اَأللف وقد مرَّ
ي الواو خرجَ ساع مَ من اتّ  ه أكثرُ صوتِ  خرج األلف لهواءِ ساع مَ الحروف: "واتّ 

لنابل، كالناشب وا: ذا الهواء، أي ،اويي الهَ مِّ هما، فلذلك سُ صوتِ  والیاء لهواءِ 
رفع وتَ  ،ق المخرجشفتیك للواو فتضیِّ  ك تضمُّ ألنّ ؛ ساع لأللف أكثركان االتّ  ٕاّنماو 

 هنَّ ن هذا، فأوسعلف فال یعمل له شيء مِ األَ  أّمانك للیاء، و الحَ  ك قبلَ لسانَ 
خارجها ساع مَ خفى الحروف التّ الواو، فهذه الحروف أَ  ثمّ الیاء  ثمّ مخرجًا األلف 

  .)2(ة مخرجها أكثر"سعاأللف لِ  هنَّ وأخفا
 خرج األلف لهواءِ ساع مَ واتّ نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "

: ذا أي ،اويي الهَ مِّ سُ ..."، ثّم یستعین بالتعریف اللفظّي، بقوله: "ه أكثرُ صوتِ 
"، كالناشب والنابلالهواء"، ثّم یستعین بالتعریف بالتمثیل، بقوله: "... ذا الهواء، 

  ه ال یذكر المرجع الذي أخذ منه.ونالحظ أنّ 
وقد عّرف سیبویه الَهاوي، بقوله: "وِمنها اللّینة وهي الواو والیاء؛ ألّن 
مخرجهما یّتسع لهواء الصوت أشدَّ من اّتساع غیرهما... ومنها الهاوي، وهو 
حرف اّتسع لهواء الصوت مخرُجه أشدَّ من اّتساع مخرج الیاء والواو؛ ألّنك قد 

في الواو، وترفُع في الیاء لساَنك قبَل الَحنك، وهي اَأللف... وهذه  تضمُّ شفتیك
الثالثة أخَفى الحروف الّتساع ُمخَرجها، وأخفاهنَّ وأوسعهنَّ ُمخَرجًا: األلف، ثّم 

، ولّقب الخلیل حروف المّد ِبالهاویة، كنایًة عن اّتساع )3(الیاء، ثّم الواو"
وقال ابن درستویه: "ولیست األلف من  ،)4(َمخارجها وحرّیة ُمرور الصوت فیها

الحروف الحلقّیة، وال لها ُمعتَمد في حلق وال غیره؛ ألّنها من الحروف الهاویة 

                                                           

 .1736، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .648-647، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
 .436-435، ص4سیبویه، الكتاب، ج )3(
 .57، ص1العین، ج انظر: الفراهیدي، )4(
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في الَجوف، وٕاّنما َمقطعها في أقصى الحلق، والحروف كّلها َمقطعها هناك؛ 
  .)1(ألّن الصوت كّله إّنما یخرج من الحلق، ثّم یحصره الُمعتِمد، فُیصیِّره حرفًا"

ویّتفق تعریف التهانوي مع تعریف المتقّدمین في التركیز على التعریف 
  الوظیفّي.

  

  

                                                           

 )،م2004( ه)،347أبو محمد عبد اهللا بن جعفر بن المرزبان (تابن درستویه،  )1(
تصحیح الفصیح وشرحه، تح: محمد بدوي المختون، وزارة األوقاف، المجلس األعلى 

 .35- 34، صللشؤون اإلسالمّیة بجمهوریة مصر العربّیة، القاهرة
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  الفصل الثاني: 

  وظائف األصوات: حدود

 :)1(دغاماإل  1.2

یعّرف التهانوي اإلدغام، بقوله: "بالَغْین المعجمة هو في اللغة إدخال 
الشيء في الشيء، وهو إّما مصدٌر من باب اإلفعال كما ذهب إلیه 

كوفّیون، وٕاّما مصدٌر من باب االفتعال على أّنه بتشدید الدال كما ذهب ال
إلیه البصرّیون، وبالجملة بتخفیف الدال من عبارات الكوفّیین وبتشدیدها من 

في بحث الَعَلم، وفي اصطالح  )2(عبارات البصرّیین كما في شرح اللباب
لباِث الحرفین في الصرفّیین والقّراء هو ِإلباُث الحرف في مخرجه مقدار إِ 

، وُنِقض بُمدٍَّة ُمدَّ بها مقدار الحرفین )3(مخرجهما، كذا ُنِقل عن جار اهللا
كالسماء، وأیضًا المقصود من اإلدغام التخفیف ورفع الثقل، فلو كان هو 

                                                           

ف في بّیة المحدثین، أّن الحرف المشّدد أو المضعّ العر لقد أثبتِت البحوث عند علماء  )1(
حقیقته صوٌت صامٌت طویٌل یساوي زمُنه زمَن صوتین اثنین، ولیس في حقیقته 

م)، أسس علم اللغة، ترجمة 1998انظر: ماریو باي، ( صوتین من جنٍس واحد.
. وانظر: جان 146، عالم الكتب، بیروت، ص8وتعلیق: أحمد مختار عمر، ط

)، دروس في علم أصوات العربّیة، نقله إلى العربّیة: صالح م1966(كانتینو، 
الجامعة  ،االقتصادیة واالجتماعیةالقرمادي، نشریات مركز الدراسات والبحوث 

 .25، صالتونسیة

روف بالفاضل اللباب في النحو لتاج الدین محمد بن محمد بن أحمد بن السیف المع )2(
ه)، 1067مصطفى بن عبد اهللا (ت حاجي خلیفة، .ه)684اإلسفراییني (ت

عن أسامي الكتب والفنون، تعلیق: محمد شرف الدین  كشف الظنونم)، 1941(
 .1543، ص2یالتقایا ورفعت بیلكة الكلیسي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج

ه)، 538هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري أبو القاسم جار اهللا (ت )3(
وجاور بها زمانًا، فصار یقال له: جار اهللا، فأصبح االسم علمًا علیه.  سافر إلى مكة

 .186، ص12ج ،كحالة، معجم المؤّلفین
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، ولذا ِقیل إّن )1(عبارة عن اإللباث الَمذكور لعاد إلى موضوعه بالنقض
ان الحرف الواحد، فاألْولى في تعریفه ما الحرف المشّدد زماُنه أقصر من زم

ِقیل من أّنه عبارة عن إدراج الحرف األّول في الثاني، والحرُف األّول یسّمى 
، وضدُّ اإلدغام )2(ُمدَغمًا والثاني ُمدَغمًا فیه، هكذا في شرح مراح األرواح

م اإلظهاُر، واإلدغاُم ینقسم إلى كبیر وصغیر، فالكبیر هو ما كان فیه الُمدغَ 
كین، سواٌء كانا مثلین أو جنسین أو متقاربین، ُسمِّي به  والُمدَغم فیه متحرِّ
ألّنه ُیسكَّن األّول وُیدَغم في الثاني، فیحصل فیه عمالن فصار كبیرا، وِقیل 
ُسمِّي به لكثرة وقوعه إْذ الحركة أكثر من السكون، وِقیل ِلما فیه من 

م ساكنًا فُیدَغم في الثاني فیحصل الصعوبة، والصغیر هو ما كان فیه الُمدغَ 
  .)4(وشرح الشاطبّي" )3(فیه عمٌل واحد، ولذا ُسمِّي به ، كذا في اإلتقان

نالحظ أّنه یبدأ تعریفه بوصف الشكل والجانب الصورّي للمصطلح، 
بقوله: "ِبالَغْین الُمعَجمة"، ثّم یعمد إلى التعریف بالُمراِدف أو تعریف اللفظ 

في الداللة على المعنى الُمراد، بقوله: "إدخال الشيء  بلفٍظ آخر أوضح منه
                                                           

�َ�َ� (أثقل، قال تعالى:  یقال: أنقض الحمل الظهر، أي:النقض: الثقل،  )1(
َ
ِٓي أ ٱ��

. وقال 947، انظر: مصطفى، المعجم الوسیط، ص]3، آیة: ة الشرحسور [ ]َ�ۡ�َ�كَ 
الصبور شاهین: "فالناطق في اإلدغام یزید من فترة حبس الهواء في المخرج".  عبد

م)، المنهج الصوتي للبنیة العربّیة، مؤسسة الرسالة، 1980شاهین، عبد الصبور، (
  .207بیروت، ص

ه)، من أبناء القرن 855شرح مراح األرواح لشمس الدین أحمد المعروف بدیكنقوز (ت )2(
األرواح في الصرف ألحمد بن علي بن مسعود، بهامشه الفالح  التاسع الهجرة، ومراح

معجم المطبوعات م)، 1928(یوسف إلیان، سركیس،  لشرح المراح البن كمال باشا.
ة، القاهرة، عن طبعة مطبعة سركیس بمصر عام بة، مطبعة الثقافة الدینیّ العربّیة والمعرَّ 

 .906، ص1، ج، مصرم1928
ن ألبي الفضل عبد الرحمن بن الكمال، أبي بكر جالل الدین اإلتقان في علوم القرآ )3(

م. 1852ه)، طبع في كلكته سنة 911السیوطي أو األسیوطي الخضري الشافعي (ت
 .1074، ص1سركیس، معجم المطبوعات العربّیة والمعربة، ج

 .130-129، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )4(
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في الشيء"، ثّم یذكر اختالف البصرّیین والكوفّیین في أصل كلمة 
(اإلدغام)، وهي مسألة صرفّیة لیست في مجال دراستنا، ثّم یذكر المجال 
المعرفّي الذي ینتمي إلیه المصطلح، بقوله: "في اصطالح الصرفّیین 

عرِّف المصطلح عند الصرفّیین والقّراء ُمستعینًا بالتعریف والقّراء"، ثّم ی
الوظیفّي، بقوله: "ِإلباُث الحرف في مخرجه مقدار ِإلباث الحرفین في 
مخرجهما"، ثّم یلجأ إلى التعریف بالتمثیل ذاكرًا مثاًال للمصطلح؛ لتوضیحه، 

بة للت عریف، ثّم یذكر بقوله: " كالسماء"، وهو ال ُیعتَبر تعریفًا، بل وسیلة مقرِّ
الفائدة المقصودة من اإلدغام، ویذكر أّن الحرف المشّدد زماُنه أقصر من 
زمان الحرف الواحد، دون أن یبدي رأیه في ذلك، ثّم یستعین بالتعریف 
بالضّد أو النقیض، بقوله: "وضدُّ اإلدغام اإلظهار"، ثّم ُیحیل إلى المراجع 

  التي أخذ منها كما جرِت لدیه العادة.
قد ورَد مصطلح اإلدغام عند المتقّدمین بمعنى إدخال الحرف في و 

، أو هو أن یلتقي حرفان من ِجْنس )1(حرف، دون وجود حركة تفصل بینهما
واحد، فُتسكِّن األّول منهما وتدغمه في الثاني، أي: تدخله فیه، فیصیر حرفًا 

متقاربان في  واحدًا مشّددًا، َینبو عنه اللسان نبوًة واحدة، أو یلتقي حرفان
المخرج، فتُبدل األّول حرفًا من جنس اآلخر، وتدغمه فیه فیصیر حرفًا 

  .)2(واحداً 

                                                           

، واألشموني، أبو الحسن علي 405، ص3، جاألصول في النحوانظر: ابن السّراج،  )1(
م)، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك 1955ه)، (900بن محمد بن عیسى (ت

المسّمى منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك، تح: محمد محیي الدین عبد الحمید، دار 
َرب من ارتشاف ا، واألندلسي، 899، ص3، بیروت، لبنان، ج1الكتاب العربي، ط لضَّ

 .337، ص1، جلسان العرب
، وابن 333، ص1والمبّرد، المقتضب، ج ،437، ص4الكتاب، ج ،انظر: سیبویه )2(

- 413، صالجمل في النحو، والزّجاجي، 405، ص3السّراج، األصول في النحو، ج
 .889، ص3، واألشموني، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، ج414
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ونجُد في تعریف علماء العربّیة القدماء شیئًا من الغموض وعدم 
الوضوح؛ إذ إّن الصوت ال یدخل في الصوت ، وٕاّنما یماثله، فیصبح 

قدماء بالمشّدد الصوتان صوتًا واحدًا طویًال، وهو ما عّبر عنه ال
  .)1(والُمضّعف

أّما ابن جني فقد استخدم مصطلح التقریب الصوتّي للداللة على 
معنى اإلدغام،  فالصوت األّول ُیقرَّب من الصوت الثاني حتى یماثُله، 
فیكون صوتًا مضاعفًا، قال: "قد ثبَت أّن اإلدغام المألوف الُمعتاد إّنما هو 

َقَسم ابن جني اإلدغام إلى قسمین، ، وقد )2(تقریب صوٍت من صوت..."
وهو أن یلتقي المثالن على األحكام التي یكون عنها  هما: اإلدغام األكبر،

االدِّغام، فیدَِّغم األّول في اآلخر، واإلدغام األصغر، وهو تقریب الحرف من 
الحرف وٕادناُؤه منه من غیر إدغام یكون هناك، وهو ضروب، فمن ذلك: 

وت من الصوت، وتقریب الحرف من الحرف، اإلمالة، وتقریب الص
وٕاضعاف الحركة، وجمیع هذا جاٍر َمجرى اإلدغام عنَده ِلما ذكره من 

  .)3(التقریب
أّن الغرض من اإلدغام إلى وقد أشار المتقّدمون من علماء العربّیة 

، وتعریف التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في التركیز )4(هو التخفیف
  وظیفّي.على التعریف ال

                                                           

عند علماء العربّیة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر،  الخلیل، المصطلح الصوتي )1(
 .181ص

 .139، ص2ابن جني، الخصائص، ج )2(
 .145- 139، ص2ابن جني، الخصائص، ج انظر: )3(
. وابن 334، ص1، والمبّرد، المقتضب، ج530، ص3انظر: سیبویه، الكتاب، ج )4(

بن أبي طالب  يّ أبو محمد مكِّ . والقیسي، 131، ص10یعیش، شرح المفّصل، ج
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تح:  )،م1984(ه)، 437(ت

 . وابن عصفور،134، ص1، جبیروت، 3طمحیي الدین رمضان، مؤسسة الرسالة، 
 .403، صالممتع الكبیر في التصریف
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 اإلشمام:  2.2

یعّرف التهانوي اإلشمام، بقوله: "هو عند القّراء والنحاة عبارة عن 
اإلشارة إلى الحركة من غیر تصویت، وِقیل أن تجعل شفتیك على صورتها، 
وكالهما واحد، ویختّص بالضّم سواٌء كانت حركة إعراب أو بناء إذا كانت 

ا في اإلتقان، وأّما اإلشمام الزمة؛ وهو بهذا المعنى من أقسام الَوْقف كم
بمعنى أْن َتنحو الكسرُة نحَو الضّمة فتمیُل الیاُء الساكنة بعدها نحَو الواو 
قلیًال إْذ هي تابعٌة لحركة ما قبلها فیستعمله النحاة والقّراء في نحو ِقیل وِبیع، 
وِقیل اإلشمام في نحو قیل وبیع كاإلشمام حالَة الوقف، أعني ضّم الشفتین 

، وِقیل اإلشمام )1(سرة الفاء خالصًا، هذا خالف المشهور عند الفریقینمع ك
أْن تأتي الضّمة خالصًة بَعدها یاٌء ساكنة وهذا أیضًا غیر مشهور عندهم، 
والغرض من اإلشمام في نحو قیل وبیع اإلیذاُن بأّن األصل الضّم في أوائل 

  .)3(ل المجهول"في بحث الفع )2(هذه الحروف، هكذا في الفوائد الضیائّیة
نالحظ أّنه یذكر المجال المعرفّي الذي ینتمي إلیه المصطلح الُمراد 
تعریفه، بقوله: "عند القّراء والنحاة"، ثّم یستعین بالتعریف بالمعنى الوظیفّي، 
بقوله: "اإلشارة إلى الحركة من غیر تصویت، وقیل أن تجعل شفتیك على 

شمام، ویرّد بعض التعریفات بناًء صورتها"، ونراه یمّیز بین نوعین من اإل
على ما هو مشهور عند النحاة والقّراء، ثّم یبّین الغرض من اإلشمام، ثّم 

  یحیل إلى المراجع التي أخذ منها.
وقد ورَد مصطلح اإلشمام عند المتقّدمین وعّرفوه بأّنه اإلشارة 

أْن  بالشفتین إلى الحركة ُبعیَد اإلسكان من غیر تصویت ُیسمع، والُمراد
تضّم شفتیك بعد اإلسكان وتدَع بینهما بعض االنفراج؛ لیخرَج منه النََّفس 

                                                           

 أي: النحاة والقّراء. )1(
ألبي البركات عبد الرحمن بن أحمد الفوائد الضیائّیة، أو شرح مال جامي على الكافیة،  )2(

 .672، ص1ه). سركیس، معجم المطبوعات العربّیة والمعربة، ج898الجامي (ت
 .211، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
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فیراهما المخاَطب مضمومتین، فیعلم أّنك أردَت بضّمهما الحركَة، فهو شيء 
یختّص بإدراك العین دون اُألذن؛ ألّنه لیس صوتًا ُیسمع، بل هو تحریُك 

العضو للنطق من غیر  اإلشمام هو: "تهیئةُ  وذكر ابن یعیش أنّ ، )1(عضوٍ 
، وبّین علماء العربّیة )2(شفتیك بعد اإلسكان" تضمّ  تصویت، وذلك أنْ 

المتقّدمون أّن اإلشمام یكون للحركة وللحرف، فإشمام الحركة یكون بإشمام 
، وأّما )3(الحركة صفَة حركة أخرى، كالكسرة المشوبة بالضّمة، مثل: ُقِیل

لصوت صفة صوت آخر، كإشمام اإلشمام في الحروف فیكون بإشمام ا
، )5(، وعّرفه الخلیل: "أْن ُتِشمَّ الحرف الساكن حرفاً )4(الصاد صوَت الزاي

كقولك في الضّمة: هذا الَعَمل، وتسكت، فتجد في فیَك إشمامًا ِلالم لم یبلغ 

                                                           

وابن هشام، أبو محمد عبد اهللا جمال الدین  .171، ص4، جالكتابسیبویه، انظر:  )1(
أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تح: محمد  م)،1955ه)، (761ابن یوسف (ت

. 345، ص4محیي الدین عبد الحمید، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، ج
. واألزهري، خالد بن عبد اهللا 275، ص2واألستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، ج

م)، شرح التصریح على التوضیح، تح: محمد باسل عیون السود، 2000ه)، (905(ت
 .624، ص2، بیروت، ج1كتب العلمّیة، طدار ال

. وانظر: ابن السّراج، األصول في النحو، 67، ص9ابن یعیش، شرح المفصل، ج )2(
 .372، ص2ج

، وابن جني، الخصائص، 53- 52، ص1انظر: ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )3(
 .121، ص3ج

علم اللغة المعاصر، الخلیل، المصطلح الصوتي عند علماء العربّیة القدماء في ضوء  )4(
م)، 1981ه)، (377، وانظر: الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد (ت189ص

التكملة وهي الجزء الثاني من اإلیضاح العضدي، تح: حسن شاذلي فرهود، جامعة 
 )،م1993( ه)،377(تأحمد أبو علي الحسن بن ، والفارسي، 223الریاض، ص

، جي وبشیر حویجاتي، دار المأمون للتراثاء السبعة، تح: بدر الدین قهو ة للقرّ الحجّ 
 .55، ص1، جدمشق، 1ط

ذكر ابن جني أّن متقّدمي النحاة كانوا یسّمون الحركات حروفًا. انظر: ابن جني، سر  )5(
 .17، ص1صناعة اإلعراب، ج
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أن یكون واوًا، وال تحریكًا ُیعتدُّ به، ولكن شّمة من ضّمة خفیفة، ویجوز ذلك 
قال الدانّي: "اإلشمام في (قیل) إمالة الكسرة  ،)1(تح أیضًا"في الكسر والف

، وكالم الخلیل السابق یثبت أّن )2(نحو الضّم قلیًال ولیس بضمٍّ خالص"
مصطلح اإلشمام هو الذي كان متداَوًال بین القّراء لكیفّیتین من كیفّیات 

ویرى  الَوقف على الكلمة، أعني الوقَف بَرْوم الحركة والوقَف باإلشمام،
الدانّي أّن اإلشارة إلى الحركات في الوقف في مذهب القّراء تكون َرْومًا 

ْوم یكون في )3(وتكون إشارة ، واإلشارة واإلشمام واحٌد، وهذا یعني أّن الرَّ
الحركة الَمسموعة؛ ألّن اإلشمام بال صوت ال یكون في الفتح والكسر، 

ر، وقد ذكر سیبویه في فاإلشمام یختصُّ بالضّم وحَده دون الفتح والكس
الكتاب عن وجه اختیار الضّمة في اإلشمام دون الفتحة والكسرة، قال: 
"فأنت تقدُر أْن تضَع لسانك في أّي َموضع من الحروف شئَت، ثّم تضمَّ 
شفتیك؛ ألّن ضّمك شفتیك كتحریك بعض جسدك، وٕاشمامك في الرفع 

  .)4(للرؤیة ولیس بصوت لُألُذن"
فق مع تعریف المتقّدمین في التركیز على وتعریف التهانوي یتّ 

التعریف الوظیفّي، وبأّن اإلشمام یختّص بالضّم، وبأّنه من أقسام الوقف، 
 وبأّنه لیس ضّمًا خالصًا.

                                                           

 .224، ص6الفراهیدي، العین، ج )1(
، المقِنع في رسم م)1980ه)، (444الدانّي، أبو عمرو عثمان بن سعید األندلسي (ت )2(

مصاحف األمصار مع كتاب النقط، تح: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكلّیات 
 .132األزهرّیة، القاهرة، ص

جامع )، م2005(ه)، 444(ت أبو عمرو عثمان بن سعید األندلسيّ انظر: الداني،  )3(
 علمّیة،البیان في القراءات السبع المشهورة، تح: محمد صدوق الجزائري، دار الكتب ال

 .385ص، بیروت، لبنان ،1ط
 .171، ص4، جالكتابسیبویه،  )4(
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 اإلضجاع:  3.2

  .)1(: "بالجیم اسُم اإلمالة كما سیجيء"قال التهانوي
نالحظ أّنه یبدُأ بالتعریف الشكلّي الصورّي للمصطلح، بقوله: 

یم"، ثّم یحیل إلى تعریف آخر، وهذا یدّل على وجود بعض األلفاظ "بالج
  .المتراِدفة لمصطلح واحد

وقد ذكَر ابُن منظور أّن معنى اإلضجاع في باب الحركات مثُل 
، وٕاضجاُع اَأللف یعني عدَم استواِئها، وهو ما یدّلنا على )2(اإلمالة والَخْفضِ 

 فظّي.أّن المعنى االصطالحي مشتق من المعنى الل

 اإلظهار:  4.2

الصرفّیین والقّراء خالُف هو عند اإلظهاَر، بقوله: " التهانوي یعّرف
اإلدغام، أي: فكُّه وترُكه، ویسّمى بالبیان أیضًا، كما في المراح 

  .)4(")3(وشروحه
نالحظ أّنه یبدأ بذكر المجال المعرفّي الذي ینتمي إلیه المصطلح 

ین والقّراء"، ثّم یستعین بالتعریف بالضّد أو الُمراد تعریُفه، بقوله: "عند الصرفیّ 
التعریف بأحِد الضدین ال ُیثبُت حقیقة و بالنقیض، بقوله: "خالف اإلدغام"، 

الضّد الُمقابل، ثّم یستخدم التعریف بالمراِدف، بقوله: "ویسّمى بالبیان"، وقد 

                                                           

 .218، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .221، ص8ابن منظور، لسان العرب، (ضجع)، ج )2(
من شروحه: شرح عبد الوهاب الشافعي، سّماه فتح الفتّاح في شرح المراح، وشرح بدر  )3(

ه)، سّماه مالح األرواح، وهو أّول 855أحمد العیني الحنفي (تالدین محمود بن 
تصانیفه، وشرح لصاحب الضمائر ولعّله قّره سنان، سّماه مراح األرواح، وشرح البن 

، 2كمال، سّماه الفالح. حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج
 .1651ص

  .225، ص1جالتهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  )4(
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ذكر في مصطلح البیان أّن: "البیان عند الصرفّیین یطلق على اإلظهار أي 
  ، ثّم یحیل إلى المرجع الذي أخذ منه.)1(فكِّ اإلدغام"

وقد ورد عند المتقّدمین مصطلحات عّدة تشترك في الداللة على ترك 
اإلدغام وٕایضاح صورة الصوت المنطوق، حیث ورد مصطلح البیان عند 

، وَورَد عند سیبویه مصطلح اإلظهار، بقوله: "فاإلظهار في )2(الخلیل
َرج واحد ولیست بأمثال سواٍء أحسُن... وهو في الحروف التي من ُمخْ 

المختلفة المخارج أحسُن؛ ألّنها أشدُّ تباعدًا، وكذلك اإلظهار كّلما تباعدت 
، وقد وردت مصطلحات اإلظهار، والبیان، والتبیان، )3(المخارج ازداد ُحسنًا"

، ویقصد بها إظهاَر الصوت وترَك اإلدغام، فاإلظهار عكس )4(عند الفّراء
إلدغام، فالمالحظ أّن اإلظهار عند المتقّدمین هو ُنطق الصوتین وعدُم ا

  إدغامهما، وهو ما یّتفق مع تعریف التهانوي.

 االعتالل:  5.2

: "عند الصرفّیین هو اإلعالل كما ُیستفاد من قال التهانوي
  .)6(")5(الضریريّ 

، بقوله: المصطلحنالحظ أّنه یذكر المجال المعرفي الذي ینتمي إلیه 
ند الصرفّیین"، ثّم ُیحیل إلى مصطلح آخر ُمراِدف له في االستعمال، "ع

                                                           

 .351، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .443، ص4سیبویه، الكتاب، ج )2(
 .446-445، ص4سیبویه، الكتاب، ج )3(
معاني القرآن، عالم  )،م1983( ه)،207أبو زكریا یحیى بن زیاد (تانظر: الفراء،  )4(

 .18، ص1، ج56، ص2، ج411، ص1، جبیروت ،3ط الكتب،
لعّلها مقدمة في النحو، وهو حمید الدین أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهیم الضریر  )5(

م)، تاریخ 1983بروكلمان، كارل، (ه). 666(الضریري)، القهندزي، البخاري (ت
، 3األدب العربي، ترجمة: رمضان عبد التواب وعبد الحلیم النجار، دار المعارف، ط

 .268، ص5القاهرة، ج
 .230، ص1كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، جالتهانوي،  )6(
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بقوله: "هو اإلعالل"، فاالعتالل واإلعالل كالهما مشتركان في الداللة على 
المعنى الُمراد، إّال أّنه ال یذكر معناهما االصطالحي، ثّم یحیل إلى المرجع 

  .الذي أخذ منه

 عالل:اإلِ   6.2

بقوله: "ِبَكْسر الهمزة عنَد الصرفّیین تغییُر  یعّرف التهانوي اإلعالَل،
حرف العلَّة بالقلب أو اإلسكان أو الحذف للتخفیف وُیسمَّى تعلیًال واعتالًال 
أیضًا، وحروف العّلة األلف والواو والیاء، فال ُیقال لتغییر الهمزة بأحد 
الثالثة أي بالقلب أو الحذف أو اإلسكان إعالل، بل تخفیُف همزة، وال 

بدال غیِر حروف العّلة وال لحذفه وال إلسكانه إعالل، وال ُیقال أیضًا إل
لتغییر حروف العّلة لإلعراب ال للتخفیف إعالٌل كمسلمیَن وأبیه، وقد اشُتهر 
في اصطالحهم الحذف اإلعاللّي للحذف الذي یكون لعّلة ُموجِبة على سبیل 

والحذف ال لعّلة االّطراد كحذف ألف عصا ویاء قاض، والحذف الترخیمّي 
للحذف غیر المّطرد، كحذف الم ید ودم، وٕاْن كان أیضًا حذفًا للتخفیف، 
ولفُظ القلب مختّص في اصطالحهم بإبدال حروف العّلة والهمزة بعِضها 
مكاَن بعض، والمشهور في غیر األربعة لفُظ اإلبدال، هكذا في الرضّي 

  .)1(شرح الشافیة وغیِره"
ّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي أو ما ُیسمَّى نالحظ في هذا التعریف أ

بالجانب اللفظّي الصورّي للمصطلح، بقوله: "بكسر الهمزة"، ثّم یذكر المجال 
المعرفّي الذي ینتمي إلیه المصطلح، بقوله: "عند الصرفّیین"، ثّم یستعین 
بالتعریف بالُمراِدف، بقوله: "تغییر"، ویستعین كذلك بالتعریف بالمعنى 

لتمییز وظیفة المصطلح عن غیره من المصطلحات من خالل الوظیفّي 
بیان الغایة من اإلعالل بقوله: "للتخفیف"، ثّم یعتمد على التعریف بالتمثیل، 

                                                           

 .233، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
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؛ )1(بقوله: "كمسلمیَن وأبیه"، وهو ال ُیعتبر تعریفًا، بل وسیلًة مقّربة للتعریف
ن ألّن القیاس على المثال یؤّدي إلى تمییز المصطلح عن غیره م

  المصطلحات، ثّم یحیل التهانوي إلى المرجع الذي أخذ منه.
وتعریف التهانوي السابق یخالف ما ذهب إلیه بعض المتقّدمین من 
علماء العربّیة الذین خلطوا بین اإلعالل واإلبدال، وراحوا یبحثون اإلعالل 

ه) قد عّد اإلعالل 643في إطار اإلبدال بصورته الواسعة، فابن یعیش (ت
من أنواع اإلبدال، مع أّن اإلبدال یعني إقامَة حرف مقام حرف مطلقًا،  نوعاً 

أّما اإلعالل فهو تغییر یجري على حروف المّد واللین (األلف، والواو، 
والیاء)، كما عّد الهمزة من الحروف التي تُبَدل من الواو والیاء واأللف على 

ش: "البدل على الرغم من أّن الهمزة ُتعدُّ من الصوامت، قال ابن یعی
ضربین: بدٌل هو إقامة حرف مقاَم حرف غیره... وبدٌل هو قلب الحرف 
نفِسه إلى لفِظ غیره، على معنى إحالته إلیه، وهذا إّنما یكون في حروف 
العّلة، التي هي: الواو، والیاء، واأللف، وفي الهمزة أیضًا، لمقاربتها إّیاها، 

لك الهمزة معتّلة، قال: "وأّما الهمزة ، وقد عدَّ الخلیل كذ)2(وكثرة تغّیرها"
فمخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة، فإذا ُرفِّه عنها النْت فصارِت 

، وقال في موضع )3(الیاء والواو واأللف، عن غیر طریقة الحروف الصحاح"
آخر: "ألّن الهمزة معتّلة ِلما یدخل علیها من التلیین والسقوط في مواضَع 

  .)4(كثیرة"

                                                           

م)، تقنیات التعریف بالمعاجم العربّیة المعاصرة، اّتحاد 1999الجیالني، حّالم، ( )1(
 .115، دمشق، ص1الُكتّاب العرب، ط

م)، شرح 1973ه)، (643(تابن یعیش، أبو البقاء موفق الدین یعیش بن علي  )2(
 .214، حلب، ص1الملوكي في التصریف، تح: فخر الدین قباوة، المكتبة العربّیة، ط

 .52، ص1الفراهیدي، العین، ج )3(
 .355، ص8الفراهیدي، العین، ج )4(
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تغییر حرف العّلة  األستراباذي اإلعالل، بقوله: "اإلعاللُ  وعّرف
، وعّرفه الحمالوي بأّنه: )1(للتخفیف، ویجمعه القلب والحذف واإلسكان"

، وهذان )2("تغییر حرف العّلة للتخفیف، بقلبه، أو إسكانه، أو حذفه"
الل التعریفان یّتفقان مع تعریف التهانوي، إّال أّن القول بأّن الغرض من اإلع

هو التخفیف یخالف ما جاء به علم اللغة الحدیث، إذ أصواُت المّد واللین 
  .)3(هي أكثر األصوات سهولًة في النطق

 لة:مااإل  7.2

التهانوي اإلمالة، بقوله: "هي عند القّراء والصرفّیین أْن ینحو  یعّرف
بالفتحة نحو الكسرة، وباَأللف نحو الیاء كثیرًا، وهو الَمْحض، وُیقال له 

إلضجاُع والَبْطح والَكْسر؛ وقلیًال وهو بین اللفظین، ویقال له أیضًا التقلیل، ا
والتلطیف، وبیَن بیَن، فهي قسمان: شدیدة ومتوّسطة، وكالهما جائزان في 
القراَءة، والشدیدة ُیجتَنب معها القلب الخالص واإلشباع الُمباَلغ فیه، 

یدة، قال الدانّي: علماؤنا والمتوّسطة بیَن الفتح المتوّسط واإلمالة الشد
مختلفون أّیهما أوجه وَأْوَلى، وأنا أختار اإلمالة الوسطى التي هي بیَن بیَن؛ 
ألّن الغرض من اإلمالة حاصل بها وهو اإلعالم بأّن أصل األلف الیاُء 
والتنبیه على انقالبها إلى الیاء في موضع أو مشاكلِتها للكسر الُمجاِور لها 

  .)4(المسائل ُیطلب من اإلتقان" أو الیاء، وتوضیحُ 
نالحظ أّنه یذكر المجال المعرفّي الذي ینتمي إلیه المصطلح الُمراد 
تعریفه، بقوله: "عند القّراء والصرفّیین"، ثّم یستعین بالتعریف بالمراِدف، 

                                                           

 .66، ص3األستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، ج )1(
العرف في فن الصرف،  ه)، شذا1427ه)، (1315الحمالوي، أحمد بن محمد (ت )2(

 .200تعلیق: محمد بن عبد المعطي، دار الكیان، الریاض، ص
انظر: الخلیل، المصطلح الصوتي عند علماء العربّیة القدماء في ضوء علم اللغة  )3(

 .165المعاصر، ص
 .259، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )4(
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فیعّرف اللفظ بلفٍظ آخر أوضح منه في الداللة على المعنى الُمراد، بقوله: 
ذكر بعض األلفاظ المرادفة لإلمالة، مثل: اإلضجاع، "أن ینحو بـ"، ثّم ی

، ثّم یذكر یَن اللفظین، والتقلیل، والتلطیفوالَبْطح، والَكْسر، وبیَن بیَن، وب
  الغرض من اإلمالة، ثّم یحیل إلى المرجع الذي أخذ منه.

وقد ورد مصطلح اإلمالة عند المتقّدمین بمعنى تقریِب األلف من 
، وقال )1(األلف قد تشبه الیاء فأرادوا أن یقّربوها منها"الیاء، قال سیبویه: "ف

، وقال )2(المبّرد: "اإلمالة أْن تنحو باأللف نحو الیاء، وال یكون ذلك إال لعّلة"
ابن یعیش: "اإلمالُة في العربّیة عدوٌل باأللف عن استواِئه، وجنوٌح به إلى 

، )3(َمخرج الیاء" الیاء، فیصیُر مخرجه بیَن مخرج األلف الُمفخَّمة وبین
ووردت اإلمالة عند المتقّدمین بمعنى تقریب الفتحة من الكسرة أیضًا، قال 

، ووردت )4(الرضّي األستراباذّي: "اإلمالة هي أن ُینَحى بالفتحة نحو الكسرة"
األلف من الیاء، والفتحة من الكسرة  اإلمالة عند المتقّدمین بمعنى تقریب

ة أْن تُقرِّب الحرف مّما یشاكله من كسرة أو أیضًا، قال المبّرد: "اإلمال
، وقال ابن السّراج: " اإلمالة أْن ُتمیل األلَف نحو الیاء، والفتحَة نحو )5(یاء"

، قال مكّي بن أبي طالب: "اإلمالة تقریب األلف نحو الیاء، )6(الكسرة"
و ، وقال ابن الجزرّي: "اإلمالة أْن تنح)7(والفتحة التي قبلها نحو الكسرة"

بالفتحة نحو الكسرة، وباأللف نحو الیاء كثیرًا، وهو الَمْحض، وُیقال له 

                                                           

 .117، ص4سیبویه، الكتاب، ج )1(
 .42، ص3مبّرد، المقتضب، جال )2(
 .54، ص9ابن یعیش، شرح المفصل، ج )3(
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، وحّدد ابن )1(اإلضجاُع، ویقال له الَبْطح، ورّبما قیل له الكسر أیضًا"
الجزرّي مصطلحي اإلمالة الشدیدة واإلمالة المتوّسطة، بقوله: "واإلمالة 

اَلغ فیه، واإلمالة الشدیدة ُیجتَنب معها القلب الخالص واإلشباع الُمب
، وذكر البّناء )2(المتوّسطة بین الفتح المتوّسط وبین اإلمالة الشدیدة"

الدمیاطّي أّن اإلمالة بیَن بیَن ُتسمَّى الصغرى، والتقلیل بیَن بیَن، وأّن اإلمالة 
، واستخدم بعض المتقّدمین )3(الَمحضة تسمَّى الكبرى واإلضجاع والَبْطح

، )5(، والمبّرد)4(ن اإلمالة الشدیدة، كالفّراءمصطلح الكسر للتعبیر ع
، وذكر ابن منظور أّن معنى الَكْسر هو عدم )7(، وابِن ُمجاهد)6(والزّجاج

، وبذلك یكون معنى )8(االستقامة، نحو: َكْسِر الشِّعر، أي: عدم إقامة وزِنه
  اإلمالة في االصطالح قد تأّثر بمعناها اللغوي.

                                                           

أبو جعفر  . وانظر: ابن الباذش،30، ص2النشر في القراءات العشر، ج ابن الجزري، )1(
اإلقناع في القراءات  )،ه1403( ه)،540(ت الغرناطيّ  أحمد بن علي األنصاريّ 

 .268، ص1، جدمشق، 1السبع، تح: عبد المجید قطامش، دار الفكر، ط
 .30، ص2النشر في القراءات العشر، جابن الجزري،  )2(
م)، 1998ه)، (1117ّناء الدمیاطي، أحمد بن محمد بن عبد الغني (تانظر: الب )3(

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، وضع حواشیه: أنس مهرة، دار 
 .102، بیروت، ص1الكتب العلمّیة، ط

 .94، ص1انظر: الفّراء، معاني القرآن، ج )4(
 .47، ص3انظر: المبّرد، المقتضب، ج )5(
معاني القرآن  )،م1988( ه)،311أبو إسحاق إبراهیم بن السرّي (تج، انظر: الزجا )6(

 .239، ص2، جبیروت ،1وٕاعرابه، تح: عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب، ط
أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التمیمي البغدادي  انظر: ابن مجاهد، )7(

دار كتاب السبعة في القراءات، تح: شوقي ضیف،  )،م1972( ه)،324(ت
 .141، صالمعارف، مصر

 .139، ص5انظر: ابن منظور، لسان العرب، (كسر)، ج )8(
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أّن اإلمالة تدخل طلبًا للتشاكل؛ لئّال  وذكر أبو البركات األنباريّ 
  .)1(تختلف األصوات فتتنافر

وتعریف التهانوي یّتفق مع ما ذهب إلیه المتقّدمون، في تقسیم 
اإلمالة إلى شدیدة ومتوّسطة، وفي األلفاظ التي اسُتخِدمت للتعبیر عن 
اإلمالة بقسمیها، وفي الغرض من اإلمالة، فاإلمالة تقریٌب صوتّي بین 

  لحركات ولیس بین الصوامت.ا

 :حوحةالبُ   8.2

ذكر التهانوي في تقسیمات الحروف، أّن: "الُبحوحة هي ِغَلظ الصوت 
الخارج من الحلق، فإّن الُغّنة والُبحوحة سواٌء كانتا ُملذَّتین أو غیر ُملذَّتین 
صفتان عارضتان للصوت یمتاز بهما عّما یشاركه في الحّدة والثقل، لكّنهما 

ین، فال یكون التمییز الحاصل منهما تمییزًا في المسموع من حیث لیسا مسموع
هو مسموع ونحوهما كطول الصوت وِقَصره، وكونه طیِّبًا وغیر طیِّب، فإّن هذه 
األمور لیست مسموعة أیضًا... وأّما كون الصوت طیِّبًا أي: ُمالئمًا للطبع أو 

عان ال مسموعان، إْذ قد غیر طیِّب، فأمٌر یدركه الوجدان دون السمع فهما مطبو 
تختلف هذه األمور أعني: الُغّنة والُبحوحة ونحوهما والمسموع واحد، وقد تّتحد 
والمسموع مختلف، وذلك ألّن األمور وٕان كانت عارضة للصوت المسموع إّال 
أّنها في أنُفِسها لیست مسموعة، فال یكون اختالُفها ُمقتِضیًا الختالف المسموع، 

قتِضیًا الّتحاده، بخالف العوارض المسموعة، فإّن اختالفها وال اّتحاُدها مُ 
یقتضي اختالف المسموع الذي هو مجموع الصوت وعارضه، واّتحادها یقتضي 
اّتحاد المسموع ال مطلقًا بل باعتبار ذلك العارض المسموع... كذا في شرح 

  .)2(المواقف في مبحث األصوات"
                                                           

انظر: األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبید اهللا األنصاري  )1(
م)، أسرار العربّیة، تح: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب 1997ه)، (577(ت

 .202، بیروت، ص1العلمّیة، ط
 .644، ص1كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج التهانوي، )2(
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ظیفّي، بقوله: "الُبحوحة هي ِغَلظ نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف بالمعنى الو 
الصوت الخارج من الحلق"، ثّم یستعین بالتعریف المنطقّي أو الجوهرّي، وذلك 
بتحدید الخصائص الجوهرّیة للشيء أو الذات، ولیس ِللفظ الذي یدّل علیه، 

، )1("ویرصد هذا النوع من التعریف الخصائص الجوهرّیة للشيء جنسًا وفصًال"
  لصفات الجوهرّیة للصوت، ثّم یذكر المرجع الذي أخذ منه.فالُبحوحة من ا

: صوٌت  قال الخلیل: "األصوات التي تصاغ منها األلحان ثالثة: األجشُّ
ٌة..." ٌة )2(من الرأس، یخرج من الخیاشیم فیه ِغَلٌظ وُبحَّ ، وقال الخلیل: "ولوال ُبحَّ

ة عند المتقّدمین )3(في الحاء ألشبهت العین..." ِغَلٌظ في الصوت، وهو ، فالُبحَّ
ما یّتفق مع تعریف التهانوي، إّال أّن القیود المنطقّیة قد سیطرت على تعریف 

  التهانوي.

 ح:طْ البَ   9.2

: "بالَفْتح وسكون الطاء المهملة عند القّراء هو اإلمالة قال التهانوي
  .)4(كما سیجيء"

نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي أو الجانب اللفظّي الصورّي 
لمصطلح، بقوله: "بالفتح وسكون الطاء المهملة"، ثّم یذكر المجال المعرفّي ل

الذي ینتمي إلیه المصطلح، بقوله: "عند القّراء"، ثّم ُیحیل إلى تعریف آخر، 
  بقوله: "هو اإلمالة كما سیجيء"، وقد بّینا مصطلح اإلمالة سابقًا.

ى اإلمالة وقد ورد مصطلح الَبْطح عند المتقّدمین للتعبیر عن معن
  ، كما مّر معنا سابقًا في مصطلح اإلمالة.)1(الشدیدة أو المحضة

                                                           

م)، التعریف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربّیة، مجلة 1999لحسن، توبي، ( )1(
 .247،  ص48اللسان العربي، الرباط، عدد

 .3، ص6الفراهیدي، العین، ج  )2(
 .57، ص1الفراهیدي، العین، ج )3(
 .340، ص1وم، جالتهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعل )4(
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 التثقیل:  10.2

یعّرف التهانوي التثقیل، بقوله: "هو تشدید الحرف، ومنه أنَّ المثقلة 
والنون الثقیلة، وقد ُیطلق على الضّم أیضًا، في فتح الباري شرح صحیح 

تاب َبْدِء الخلق: المراد في باب ما جاء في صفة الجّنة من ك )2(البخاريّ 
  .)3(بالتثقیل ههنا الضّم، وبالتخفیف اإلسكان، انتهى"

نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف بالمراِدف، بقوله: "هو تشدید الحرف"، ثّم 
یستخدم التعریف بالتمثیل، بقوله: "ومنه أّن المثقلة والنون الثقیلة"، ثّم یذكر 

  إلى المرجع الذي أخذ منه. أّن التثقیل قد یطلق على الضّم، ثّم یحیل
وقد ورد مصطلح التثقیل عند المتقّدمین، فقد استخدمه الخلیل للداللة 
على تحریك الحرف الساكن، بقوله: "الَعْصر: الَدْهر فإذا احتاجوا إلى تثقیله 

، واستخدمه )5(، وقال أیضًا: "والُعُنق معروف، ُیخفَُّف وُیثقَّل")4(قالوا: ُعُصر"
شدید الحرف، بقوله: "وفي الَمَثل: ویٌل للشجْي من الخلْي، للداللة على ت

الشجْي مخفَّف، وبعضهم یشدِّدهما جمیعًا، فیقول: ویٌل للشجيِّ من 
" ، )7(، واستخدم سیبویه مصطلح التثقیل للداللة على تشدید الحرف)6(الخليِّ

ول واستخدم الفّراء أیضًا التثقیل للداللة على تحریك الحرف، بقوله: "في ق

                                                                                                                                              

. والبناء الدمیاطي، 30، ص2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج انظر: )1(
 .102، ص1إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، ج

ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  فتح الباري شرح صحیح البخاري )2(
- 547، ص1كتب والفنون، جه). حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي ال852(ت

548. 
 .379، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
 .292، ص1الفراهیدي، العین (عصر)، ج )4(
 .168، ص1الفراهیدي، العین (عنق)، ج )5(
 .156، ص6الفراهیدي، العین (شجو)، ج )6(
 .363، ص3انظر: سیبویه، الكتاب، ج )7(
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، وهو )2(الشَّنآن بعُضهم.." لوقد ثقَّ  ،)1(]�نُ  َٔ َوَ� َ�ۡ�َِ���ُ�ۡ� َ�َ� (تعالى: اهللا 
یقصد بالتثقیل تحریك النون اُألولى بالفتح، واستخدم ابن جني مصطلح 
التثقیل للداللة على تحریك الحرف، بقوله: "هذه اللغة تمیمّیة، یقولون في 

ّدمون التثقیل للداللة على تحقیق الَهْمز، ، واستخدم المتق)3(ُرُسل: ُرْسل"
  .)5(، وابن جني)4(كسیبویه

طلق على التثقیل یُ  في أنّ  المتقّدمینفي تعریفه مع  التهانوي ویّتفق
ه ه لم یذكر أنّ أنّ  إّال ، الضمّ تشدید الحرف، ویطلق على تحریك الحرف ب
كر كذلك لم یذو ه، ، وغیرُ الفّراءیطلق على تحریك الحرف بالفتح كما ذهب 

  هما.، وغیرُ جنيز كما ذهب سیبویه وابن مْ طلق على تحقیق الهَ ه یُ أنّ 

 التخفیف: 11.2

یعّرف التهانوي التخفیف، بقوله: "هو ضدُّ التشدید، ومنه أْن المخّففة 
والنون الخفیفة، وقد یطلق على إسكان الحرف أیضًا، كما في فتح الباري، 

الهمزة عند الصرفّیین ُیطلق على  وقد مّر في لفظ التثقیل أیضًا، وتخفیفُ 
تغییر الهمزة بالقلب أو الحذف أو اإلسكان كما ورد في لفظ اإلعالل، 

                                                           

 .8سورة المائدة، آیة:  )1(
 .300، ص1الفّراء، معاني القرآن، ج )2(
الُمحتَسب في تبیین وجوه شواذ  )،م1994(، ه)392أبو الفتح عثمان (تابن جني،  )3(

ار وعبد الفتاح القراءات واإلیضاح عنها، تح: علي النجدي ناصف وعبد الحلیم النجّ 
 ،ألوقاف، القاهرةبوزارة ا إسماعیل شلبي، مطابع األهرام، لجنة إحیاء التراث اإلسالميّ 

 .205، ص1ج
 .541، ص3انظر: سیبویه، الكتاب، ج )4(
 .57، ص1انظر: ابن جني، الخصائص، ج )5(
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، ویجيُء في لفِظ )1(والهمزة المخّففة تسّمى همزة بیَن بیَن، كما في الصراح
  .)2(التسهیل"

نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف بالُمقابل أو بالنقیض، بقوله: "هو ضدُّ 
ّم یستعین بالتعریف بالتمثیل، بقوله: "ومنه أْن المخّففة والنون التشدید"، ث

الخفیفة"، ثّم یذكر بعض المعاني التي یدّل علیها التخفیف، مثل: تسكین 
، وتخفیف الهمزة عند الصرفّیین )3(الحرف كما مّر سابقًا في مصطلح التثقیل

ورد في  الذي یطلق على تغییر الهمزة بالقلب أو الحذف أو اإلسكان كما
لفظ اإلعالل، حیث قال: "فال ُیقال لتغییر الهمزة بأحِد الثالثة، أي: بالقلب 

، ثّم یذكر بعض األلفاظ )4(أو الحذف أو اإلسكان إعالل، بل تخفیف همزة"
، والتسهیل كما -وقد سبق ذكرها - المراِدفة لتخفیف الَهْمز، مثل: بیَن بیَن 

یذكر المراجع التي أخذ منها  سیجيء، وسنأتي على بیانه في موضعه، ثمّ 
  كما جرت لدیه العادة.

وقد ورَد مصطلح التخفیف عند المتقّدمین بمعنى تسكین الحرف، 
، فقد استخدمه الخلیل للداللة على تسكین )5(وعدم تضعیفه، وتخفیف الَهْمز

                                                           

الصراح من الصحاح، وهو مختصر صحاح الجوهري، ألبي الفضل محمد بن عمر  )1(
ه). سركیس، معجم المطبوعات العربّیة والمعربة، 681ابن خالد القرشي (ت بعد 

 .707، ص1ج
 .397، ص1تهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، جال )2(
 .379، 1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
 .233، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )4(
تخفیف الهمز، وُیعبَّر عنه بالنقل واإلبدال واإلسقاط والتسهیل، وهو تحریك الحرف  )5(

بحركتها، ثّم ُتحَذف الهمزة من اللفظ، فالنقل یكون إلى حرف ساكن  الواقع قبل الهمزة
یمان، فُیحرَّك الساكن إلوحي، اأ لرسلنا، قأ دصحیح منفصل واقع قبل الهمزة، نحو: ولق

بحركة الهمزة التي ُتحَذف لفظًا، وُیعبَّر عنه بالتخفیف؛ ألّن الهمزة أثقل الحروف 
أحمد مفلح، وشكري، أحمد، ومنصور، محمد  وأبعدها مخرجًا، انظر: القضاة، محمد

. 134، عمان، ص1م)، مقّدمات في علم القراءات، دار عمار، ط2001خالد، (
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، واستخدمه سیبویه )2(، واستخدمه كذلك للداللة على ذهاب التشدید)1(الحرف
، واستخدمه الفّراء للداللة )3(ة على عدم تضعیف الحرف وتشدیدهكذلك للدالل

، واستخدمه سیبویه وابن جني للداللة على حالة من )4(على تسكین الحرف
حاالت الهمز، وهي حالة تخفیفها، وبّین أّن تخفیف الهمزة یكون بجعلها 

  .)5(همزة بیَن بیَن، أو بإبدالها بصوٍت من أصوات اللین أو حذفها
  یف التهانوي یّتفق مع ما جاء في تعریفات المتقّدمین.وتعر 

 تفخیم:ال  12.2

یعّرف التهانوي التفخیم بقوله: "بالخاء كالتصریف، هو الفتح كما 
سیأتي، قالوا ُیستحبُّ قراءة القرآن بالتفخیم لحدیث الحاكم (ُأنزل القرآن 

 یخضع الصوت : معناه أْن ُیقَرأ قراءة الرجال وال)7(، قال الحلیميّ )6(بالتفخیم)
                                                                                                                                              

)، القراءات القرآنّیة بین العربّیة واألصوات اللغوّیة م2005واستیتیة، سمیر شریف، (
 .136- 134، صإربد، الحدیث الكتب عالممنهج لساني معاصر، 

 .296، ص6، العین، جانظر: الفراهیدي )1(
 .156، ص6انظر: الفراهیدي، العین، ج )2(
 .417، ص4انظر: سیبویه، الكتاب، ج )3(
 .300، ص1انظر: الفّراء، معاني القرآن، ج )4(
 .141، ص3. وابن جني، الخصائص، ج541، ص3انظر: سیبویه، الكتاب، ج )5(
أبو عبد اهللا محمد بن عبد ، أخرجه الحاكم في مستدَركه عن زید بن ثابت. النیسابوري )6(

ك على الصحیحین، تح: مصطفى عبد ستدرَ المُ  )،م2002( ه)،405اهللا الحاكم (ت
 باب قراءات النبي ،كتاب التفسیر، 2، جبیروت ،2ط القادر عطا، دار الكتب العلمّیة،

. وانظر: الهروي، أبو 252)، ص2908مّما لم یخرِّجاه وقد صحَّ سنده، حدیث رقم (
م)، فضائل القرآن، تح: مروان العطیة، 1995ه)، (224اسم بن سالم (تعبید الق

 .350بیروت، ص - ، دمشق1ومحسن خرابة، ووفاء تقّي الدین، دار ابن كثیر، ط
الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم (نسبة إلى َجدِّه) البخاري الجرجاني  )7(

ه)، 1345سني (ته)، فقیه شافعي. الكتاني، محمد بن جعفر بن إدریس الح403(ت
م)، الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السّنة المشّرفة، تح: محمد المنتصر 1993(

 .58الزمزمي بن محمد جعفر الكتاني، دار البشائر اإلسالمّیة، بیروت، ص
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فیه ككالم النساء، قال وال یدخل في هذا كراهة اإلمالة التي هي اختیار 
ص مع ذلك  بعض القّراء، وقد قال: یجوز أْن یكون القرآن نزَل بالتفخیم فرخَّ

  .)1(في إمالة ما َتْحُسن إمالُته، ویقابل التفخیَم الترقیُق، كذا في اإلتقان"
ّي، بقوله: "بالخاء"، ثّم یستعین نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكل

فة، بقوله:  بالتعریف بالتمثیل لیذكَر الوزن الصرفّي للكلمة المعرَّ
"كالتصریف"، ثّم یذكر أّنه مرادف لمصطلح آخر، بقوله: "هو الَفتح كما 
سیأتي"، ثّم یذكر بشكٍل غیر مباشر المجاَل المعرفّي الذي ینتمي إلیه 

حباب قراءة القرآن بالتفخیم، دون كراهة المصطلح، من خالل إشارته الست
اإلمالة التي اختارها بعض القّراء، فهو من اصطالحات القّراء، ثّم یستعین 
بالتعریف بالنقیض، بقوله: "ویقابُل التفخیَم الترقیُق"، ثّم یذكر المرجع الذي 

  أخذ منه.
وقد ورد مصطلح التفخیم عند المتقّدمین، قال الخلیل: "وَتفخیُم 

م ُیضارُع الواَو"الكال ، )2(م: تعظیُمه، والرفع في الكالم تفخیٌم، وَأِلٌف ُمفخَّ
فمعناه عنَده تفخیم األلف نحَو الواو، وذكر الفّراء أّن التفخیم بمعنى اإلطالة، 

، وورد التفخیم عند علماء القراءات، فهو عند مكّي )3(أي: الزیادة في المدّ 
ف مكّي ألف التفخیم وأِلف اإلمالة، ، وعرّ )4(ابن أبي طالب یعني التغلیظ

                                                           

 .491، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .281، ص4الفراهیدي، العین، ج )2(
 .160، ص2فّراء، معاني القرآن، جانظر: ال )3(
. 209، ص1الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج انظر: القیسي، )4(

ویفّرق العلماء في إطالق كلمتي التفخیم والتغلیظ، بأّن التفخیم غلب استعماله في 
الراءات، والتغلیظ غلب استعماله في بعض الالمات. انظر: المرصفي، عبد الفتاح 

ه)، هدایة القاري إلى تجوید كالم الباري، مكتبة 1399ه)، (1409ید عجمي (تالس
، والجریسي، محمد مكي نصر (ت بعد 103، المدینة المنورة، ص2طیبة، ط

ه)، نهایة القول المفید في علم التجوید، مراجعة: علي محمد 1349ه)، (1305
 .93الضباع، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ص
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بها من لفظ الواو،  مة: وهي ألف یخالط لفَظها تفخیٌم، یقرِّ بقوله: "األلف المفخَّ
بها من الیاء، فهي نقیضُة  كما كانت األلف الممالة یخالط لفَظها َتْرقیٌق یقرِّ

منزلتین،  ، وقال الدانّي: "وأّما المفتوح فحقُّه أْن ُیؤَتى بینَ )1(األِلف الممالة"
بیَن التفخیم الشدید الذي یستعمله أهُل الحجاز، في نحو: الصالة والزكاة، 
فینُحون باأللف نحو الواو من شدَّة التفخیم، وهذه اللغة ال ُتستعمل في القرآن 
ألّنه ال إماَم لها، وبیَن اإلمالة الَمحضة التي یستعملها القّراء، وهي التي 

ل عبد الوّهاب القرطبّي: " وأّما ألُف التفخیم ،وقا)2(دون الَكْسر الصحیح"
فهي ضدُّ ألف اإلمالة، ألّن اإلمالة ُیؤَخُذ باأللف فیها نحَو الیاء، والتفخیم 

، وقال القرطبّي أیضًا: "فَصاَر التفخیم في كوِنه )3(ُیؤَخذ بها فیه نحو الواو"
، وجعل )4(انحصار الصوت بین اللسان والَحنك نظیَر االستعالء واإلطباق"

، وهو عند ابن الباذش یعني ربوَّ )5(ابن الجزرّي التفخیم مراِدفًا لالستعالء
صّلى اهللا علیه  -، أّما حدیث الرسول)6(الحرف وتسمیَنه، فهو والتغلیظ واحدٌ 

: "نزل القرآن بالتفخیم"، فقد نقل الدانّي االختالف في تأویل معنى  -وسّلم
                                                           

 .109، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة، صالقیسي )1(
 .101- 100الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید، ص )2(
 .83القرطبي، الموضح في التجوید، ص )3(
. والتفخیم عند علماء اللغة الُمحدثین مساٍو 110القرطبي، الموضح في التجوید، ص )4(

یم أو اإلطباق وصٌف لصوٍت ال ُینطق في لإلطباق، قال رمضان عبد التواب: "فالتفخ
الطبق، وٕاّنما ینطق من مكان آخر وتصحبه ظاهرة عضلیة في مؤّخرة اللسان". عبد 

. وقال أحمد مختار 38التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوّي، ص
للّین، عمر: "والتفخیم معناه ارتفاع مؤّخر اللسان إلى أعلى قلیًال في اّتجاه الطبق ا

وتحّركه إلى الخلف قلیًال في اّتجاه الحائط الخلفي للحلق، ولذلك یسّمیه بعضهم 
اإلطباق بالنظر إلى الحركة العلیا ِللسان، ویسّمیه بعضهم التحلیق بالنظر إلى الحركة 

م)، دراسة الصوت اللغوّي، عالم الكتب، 1997الخلفّیة ِللسان". عمر، أحمد مختار، (
 .326القاهرة، ص

 .218، و215، ص1انظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج )5(
 .324، ص1ابن الباذش، اإلقناع في القراءات السبع، ج )6(
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بن سّالم رّجح أّن التفخیم هنا هو الَفتُح  سمالتفخیم، فذكر أّن أبا عبیٍد القا
  .)1(ضدُّ اإلمالة، وأّنه دلیل على أّنه األصلُ 

فوا التفخیم لغًة واصطالحًا،  وتعریف المتقّدمین أدقُّ وأوضح، فقد عرَّ
وبّینوا كیفّیة حدوِثه، أّما تعریف التهانوي فهو مجّرد إشارة إلى أّن القراءة 

 راهِة اإلمالة التي اختارها بعُض القّراء.بالتفخیم هي األصُل، دون ك

ْوم  13.2   :الرَّ

ْوم، بقوله: "بالَفْتح وسكون الواو عند القّراء  یعّرف التهانوي الرَّ
والصرفّیین عبارٌة عن النطق ببعض الحركة، وقال بعُضهم: تضعیف الحركة 
وتنقیصها حتى یذهب معظُمها، قال ابن الجزرّي: وكال القولین واحٌد، 

بالمرفوع والمجرور والمضموم والمكسور بخالف المفتوح؛ ألّن ویختصُّ 
الفتحة خفیفٌة، وٕاذا خرج بعُضها خرَج سائُرها فال ُیقَبل التبعیُض، كذا في 

  .)2(اإلتقان في بحث الَوْقف"
نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي، بقوله: "بالَفْتح وسكون الواو"، ثّم 

إلیه المصطلح، بقوله: "عند القّراء  یذكر المجال المعرفّي الذي ینتمي
والصرفّیین"، ثّم یستعیُن بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "النطق ببعض 
ْوم یختصُّ بالمضموم والمكسور بخالف  الحركة..."، ثّم یذكر أّن الرَّ
المفتوح؛ ألّن الفتحة ال تقبل إخراج بعِضها دوَن بعض، ثّم یذُكر المراجع 

  التي أخذ منها.
ْوم بأّنه اإلتیاُن بحركة خفیفة  وقد عّرف علماء العربّیة المتقّدمون الرَّ

حرصًا على بیان الحركة التي ُتحرَّك بها آخُر الكلمة في الَوْصل، ویدرُكه 

                                                           

م)، 1971ه)، (328انظر: األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بّشار (ت )1(
الرحمن  إیضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عّز وجّل، تح: محیي الدین عبد

 .14، ص1رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربّیة بدمشق، ج
 .886، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
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، )1(األعمى الصحیُح السمع إذا استمَع؛ ألّن في آخر الكلمة ُصوْیتًا خفیفاً 
ْوم عند الخلیل، بقوله: "وأّما الذی ن راموا الحركة، َفُهم الذین وجاء مصطلح الرَّ

، یعني: تحریَك )2(قالوا: هذا ُعَمْر، وهذا أحَمْد، كأّنه ُیرید رفَع ِلسانه"
كًا...  الحرف، وذكر ابن جني أّن: "َرْوم الحركة یكاُد الحرف یكون به ُمتحرِّ
قیل: هذا القدر من الصوت إّنما هو ُمتمِّم للحرف وُموفٍّ له في الَوْقف... 

ْوم )3(ْقف ُیضِعف الحركة"ألّن الوَ  ، وعّرفه أبو البقاء العكبرّي، بقوله: "وأّما الرَّ
فهو أْن َیُضمَّ شفتیه في الرفع بعَض الضّم، وَیكِسر في الَكْسر بعَض 
ْوم  الَكْسر، فَیضُعف الصوت بها، وهذا یدركه السمع، ویسمَّى: َرْومًا؛ ألّن الرَّ

، )4(لم یأِت بها وبقي على إرادتها دلیل"اإلرادة، فكأّنه أراد الحركة التاّمة و 
ْوم بأّنه: "صوٌت ضعیٌف ناقٌص، فكأّنك تُروم ذاك وال  وعّرف ابُن السّراج الرَّ

َضُعَفْت وَزاَل  َرْوَم الحَرَكِة حركٌة، وٕانْ الدانّي أّن: "وذكَر ، )5(تُْتِمْمُه"
  .)7(، وُذِكر عن حمزة أّنه ال یروُم الَهمزة)6(ُمْعَظُمها"

ْوم هو وتعر  یف التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في أّن الرَّ
تضعیف الحركة، وفي أّنه یختصُّ بالضّم والَكْسر دون الَفْتح، إّال أّن 
ْوم یدرُكه األعمى الصحیح السمع إذا استمع،  المتقّدمین نّبهوا على أّن الرَّ

                                                           

، وابن هشام، أوضح 275، ص2انظر: األستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، ج )1(
 .169-168، ص4، وسیبویه، الكتاب، ج345، ص4المسالك إلى ألفّیة ابن مالك، ج

 .169، ص4سیبویه، الكتاب، ج )2(
 .328، ص2ابن جني، الخصائص، ج )3(
 .198العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب، ص )4(
 .372، ص2ابن السّراج، األصول في النحو، ج )5(
 .173ید في اإلتقان والتجوید، صالتحدالداني،  )6(
 )،ه1412( ه)،784أبو معشر عبد الكریم بن عبد الصمد (تانظر: الطبري،  )7(

التلخیص في القراءات الثمان، تح: محمد حسن عقیل موسى، رسالة ماجستیر، جامعة 
 .193، ص، السعودیةأم القرى
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ْوم عبارٌة عن ُصویت خفیف،  وهو ما یدّل على دّقتهم في التعریف؛ ألّن الرَّ
ْوم بالمعنى اللغوّي وهو القصد واإلرادة.   وٕاشارتهم كذلك إلى ارتباط الرَّ

 :)1(تنوینال  14.2

ْنُته، أي:  یعّرف التهانوي التنوین، بقوله: "هو في األصل مصدُر نوَّ
أدخلُته ُنونًا، وفي اصطالح النحاة: نوٌن ساكنة تتبع حركة آخر الكلمة ال 

نة، أي: بذاتها فال تضرُّها الحركة العارضة مثل: لتأكید الفعل، فقوُلهم ساك
عادن اُألولى، وهي شاملة لنون من ولدن، فخرجت بقولهم: تتبع حركة آخر 
الكلمة، وٕاّنما لم یقل تتبع اآلخر؛ ألّن المتباَدَر من متابعتها اآلخر لحوُقها به 

، ولم من غیر تخلُّل شيء، وههنا الحركة متخلِّلة بین آخر الكلمة والتنوین
یقل آخَر االسم لیشمَل تنوین الترنُّم في الفعل، والقیُد األخیر؛ إلخراج نون 

، ثّم ُیسهب التهانوي في ذكر )2(التأكید الخفیفة، كذا في الفوائد الضیائّیة..."
اَألوُجه التي تأتي علیها النون، وهي أربعة: نونا التأكید، ونوُن اإلناث، ونون 

أّن التنوین: "نوٌن ساكنٌة زائدٌة تلحق آخر الكلمة الوقایة، والتنوین، ویرى 
بغیر توكید"، ویسهب في ذكر أقسام التنوین، وذكر اختالف اللغوّیین في 

  بعض هذه األقسام، ویستطرد بتوضیح داللة النون عند الصوفّیة.
ْنُته أي أدخلُته  نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف باللغة، بقوله: "مصدُر نوَّ

ر المجال المعرفّي الذي ینتمي إلیه المصطلح، بقوله: "في نونًا"، ثّم یذك

                                                           

ُیعتَبر التنوین الحقًا للنون؛ ألّن التنوین في حقیقته النطقّیة لیس شیئًا آخر غیر النون،  )1(
ونیمات العربّیة، أي: إّنه صوت ومن الفروق بین النون والتنوین، أّن النون فونیم من ف

من أصواتها التي تتكّون منها الكلمات، وأّما التنوین فهو إجراء صوتّي في األسماء 
الُمعَربة غیر المعّرفة بـ(أل)، وغیر المضافة، وبالتنوین ُیغَلق المقطع، وهذه هي وظیفته 

ات اللغوّیة منهج لساني القراءات القرآنّیة بین العربّیة واألصو  الصوتّیة، انظر: استیتیة،
 .98- 97معاصر، ص

 .521-519، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
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، أي: ال تضرُّها الحركة )1(اصطالح النحاة"، ثّم یبّین أّن قوَلهم: ساكنة
العارضة، مثل: عادن اُألولى، وقولهم: تتبُع حركة آخر الكلمة، ولم یقل 

تخلُّل تتبُع اآلخر؛ ألّن الُمتباَدر من متابعتها اآلخر لحوُقها به من غیر 
لة بین آخر الكلمة الحركة متخلِّ  لذلك فهي شاملة لنون من ولدن؛ ألنّ  شيء،

وقولهم: ال ، )2(في الفعل متنوین الترنُّ  والتنوین، ولم یقل: آخر االسم؛ لیشملَ 
؛ إلخراج نون التأكید الخفیفة، ثّم یذكر المرجع الذي أخذ )3(لتأكید الفعل

  منه. 

                                                           

الساكنین، نحو: (منیٍب، كت اللتقاء تحرّ  التينوَن التنوین  التعریفمن  خرجَ لیُ  ساكنة؛ )1(
كریم، ادخلوها). انظر: شكري، أحمد، ولجنة التالوة في جمعیة المحافظة على القرآن ال

م)، المنیر في أحكام التجوید، جمعیة المحافظة على القرآن الكریم، المطابع 2008(
 .46- 45، عمان، ص13المركزّیة، ط

قة بدًال من حروف طلَ الحقًا: هو الالحق للقوافي المُ  التهانويم كما أوضح تنوین الترنُّ  )2(
یحصل بحروف  الذيي والتغنِّ م ى به لقطع الترنُّ اإلطالق وهي األلف والیاء والواو، ویؤتَ 

موا جاءوا بالنون في مكانها، وال ، فإذا أنشدوا ولم یترنّ الصوت اإلطالق لقبولها مدّ 
، 1اصطالحات الفنون والعلوم، ج كّشاف، التهانويهذا التنوین باالسم.  یختّص 
ذل عا مَ وْ ي اللَّ أقلِّ : //(الوافر) ول جریرم یلحق االسم، نحو، ق. وتنوین الترنُّ 520ص

م)، دیوان جریر 1989ه)، (114//. جریر، جریر بن عطّیة الخطفي (تالعتابنو 
ه)، تح: نعمان محمد أمین طه، دار المعارف، 245بشرح محمد بن حبیب (ت

القاهرة، تذییل دیوان جریر، قصائد من كتاب نقائض جریر والفرزدق ألبي عبیدة 
 أیضاً  ما في قول جریرتنوین الترنُّم كذلك الفعل، ك ویلحق. 813ه)، ص207(ت

أیضًا، كما  الحرفَ  ویلحقُ  //. المرجع السابق.أصابنلقد  أصبتُ  وقولي إنْ //: (الوافر)
الذبیاني، زیاد بن معاویة بن  .//ندِ قَ  نا وكأنْ برحالِ  لْ زُ ا تَ لمّ (الكامل): // في قول النابغة

لفضل م)، دیوان النابغة الذبیاني، تح: محمد أبو ا1980ق.ه)، ( 18ضباب (ت
 .89إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، ص

تنوین، سمت على شكل رُ  التينون التوكید الخفیفة  التعریفمن  ؛ لیخرجَ ال لتأكید الفعل )3(
. انظر: شكري، المنیر في أحكام ]15سورة العلق، آیة: [ ]�َ�َۡ�َ�َ�ۢ� �ِ����ِ�َ��ِ (نحو: 

 .46- 45التجوید، ص
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ند المتقّدمین بلفظ الُغّنة، فاستعمل أبو ع وقد ورَد استعماُل التنوین
األسود الدؤلي الُغّنة بمعنى التنوین، في حدیثه للكاتب: "فإن أتَبعُت شیئًا من 

، وعّرف أبو البركات األنبارّي التنوین، )1(ذلك ُغّنة؛ فاجعل النقطَة نقطتین"
ق، فأشبَه فقال: "أال ترى أّنه ُغّنٌة في الخیشوم، وأّنه ال ُمعتَمد له في الحل

، واستعمال المتقّدمین للُغّنة بمعنى التنوین أمٌر )2(األلَف إذ كان حرفًا هوائّیًا"
َمقبول بالنظر إلى عدم تمایز المصطلحات في ذلك الوقت، والتنوین عند 

، وقال السیوطّي عن التنوین )3(ابن جني هو نوٌن في الحقیقة یكون ساكناً 
  .)4(ّطًا"بأّنه: "نوٌن َتثبُت َلفظًا، ال خ

ونالحظ أّن تعریف التهانوي تعریٌف نحوّي، ولم یتعّرض للجانب 
  الصوتّي الذي تعّرض له المتقّدمون.

 :الدويّ   15.2

یعّرف التهانوي الدوّي، بقوله: "بالَفْتح وَكْسر الواو وتشدید المثّناة 
التحتانّیة، قال السیِّد الشریف: هو الصوت الذي ال ُیفَهم منه شيء من 

لنحل، وعند األطّباء هو صوت َیسمعه اإلنساُن ال من خارج، الذباب وا
والفرق بیَنه وبین الطنین، أّن الطنین وٕاْن كان في ُعرفهم ُیطلق على صوت 
  یسمعه اإلنساُن ال من خارج إّال أّن صوت الطنین أحدُّ وأدقُّ، وَصوت الدويّ 

                                                           

م)، مراتب النحوّیین، 1955ه)، (351الواحد بن علي (ت اللغوّي، أبو الطّیب عبد )1(
 .11تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ص

 .39األنباري، أسرار العربّیة، ص )2(
 .490-489، ص2انظر: ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )3(
 .405، ص4، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالسیوطي )4(
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: ُهما یستعمالن )2(، وقال األقَسرائيّ )1(َأْلَین وَأعَظم، كذا في بحر الجواهر 
بمعنى واحد عند األطّباء، وهو صوت ال یزال یسمعه اإلنساُن من غیر 

  .)3(شيء من خارج"
نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي، في قوله: "بالفتح وكسر الواو 
وتشدید المثّناة التحتانّیة"، ثّم ینقل تعریف الجرجانّي، ثّم یعّرفه عند األطّباء، 

  الطنین، ثّم یذكر المراجع التي أخذ منها. ویفّرق بینه وبین
وقد ورَد الدوّي عند المتقّدمین، فالدوّي عند الفارابّي في شرحه لظاهرة 
الرنین هو تضخیُم الصوت، قال: "فمَتى تمّوج الهواء الذي حوَل األوتار 
عندما تهتّز، تأّدى ذلك من الَمنافذ إلى تجویفاتها، فَیحُدث من الهواء 

"الُمنحِصر ف ون قد ، وقال ابن سینا عن صوت الُغّنة: "والمیُم والن)4(یها دويٌّ
في تجویِف آخِر  الحاِدِث من الهواءِ  الدويّ یكوُن منهما ما ُیْقَتَصُر فیه على 

وهذا كُغّنٍة  ى خارٍج،ه عند اإلطالق بَحفٍز للهواِء إل، وال ُیْرَدُف حبسُ الَمْنِخر
، وقال أیضًا عن صوت الصاد عند خروجه: "حتى یكون النِفالت )5(مجّردة"

، فهو ُیعّبر عن األثر التفخیمّي الُمصاِحب للحروف )6(الهواء كالدوّي"
  المفّخمة.

                                                           

الجواهر في تحقیق المصطلحات الطبیة من العربّیة والالطینیة والیونانیة لمحمد  بحر )1(
ه). میر سلیم، إسماعیل باشا الباباني 949ابن یوسف الهروي الطبیب (ت

ه)، إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون، تصحیح: 1425ه)، (1339(ت
  .164، ص1جرفعت بیلكة الكلیسي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

ه)، عالم بالطب 776جمال الدین محمد بن محمد بن محمد بن فخر الدین (ت بعد  )2(
، 1والتفسیر واللغة واألدب. حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج

 .192، ص11، وكحالة، معجم المؤّلفین، ج1478، و210ص
 .813ص، 1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
 .584الفارابي، الموسیقى الكبیر، ص )4(
 .92ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص )5(
 .120ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص )6(
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وتعریف التهانوي یرّكز على التعریف اللفظّي أو ما یسمَّى لغًة، فقد 
، أّما المتقّدمون )1(فَهم منه شيءذكر أّن الدوّي هو الصوت الذي ال یُ 

فتعریفهم یرّكز على الجانب الوظیفّي والكیفّیة التي یحصل بها الدوّي، 
  فتعریُفهم أكثُر دّقًة.

 :الضّمة  16.2

یعّرف التهانوي الضّمة، بقوله: "هي عبارة عن َتحریك الشفتین 
بالضّم عند النطق، فیحُدث من ذلك صوت خفّي ُمقاِرن للحرف إْن امتدَّ 
كان واوًا، وٕان َقصَر كان ضّمة... فقوُلهم ضمٌّ وَفْتح وَكْسر هو من صفة 
الُعضو، وٕاذا سمَّیَت ذلك َرْفعًا وَنْصبًا وَجّرًا وَجْزمًا فهو من صفة الصوت، 
وعّبروا عن هذه بحركات اإلعراب؛ ألّنه ال یكون إّال بسبب، وهو العامل، 

كة الُعضو، وعّبروا عن كما أّن هذه الصفات إّنما تكون بسبب وهو حر 
أحوال البناء بالضّمة والَفتحة والَكسرة والسكون؛ ألّنه ال یكون بسبب، أعني 
بعامل... قال بعُضهم: الضّم والَفْتح والَكْسر مجّردة عن التاء ألقاُب البناء، 
والَوْقف والسكون یختصُّ بالبنائّي، والَجْزم باإلعرابّي، وسمَّى سیبویه حركات 

ْفعًا وَنْصبًا وَجّرًا وَجْزمًا، وحركات البناء َضّمًا وَفْتحًا وَكْسرًا وَوْقفًا، اإلعراب رَ 
فإذا ِقیل هذا االسم َمرفوع أو َمنصوب أو َمجرور ُعِلَم بهذه األلقاب أّن 
عامًال عمَل فیه یجوز زواُله ودخوُل عامٍل یعمل خالف عمله، هكذا في 

  )2(كلّیات أبي البقاء"
بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "تحریك الشفتین بالضّم  نالحظ أّنه یبدأ

عند النطق..."، ویرى أّن الضّم من صفة الُعضو وهو من حركات البناء، 

                                                           

في حدیث اإلیمان، قال الصحابّي عن الرجل الذي ُیسَمع صوُته، وال ُیفَهم كالُمه:  )1(
، (دوي)، 14ظور، لسان العرب، ج"تسمع دويَّ صوته، وال تفقه ما یقول". ابن من

 .281ص
 .1121، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
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ویرى أّن الرفع من صفة الصوت وهو من حركات اإلعراب، ثّم یذكر 
  المرجع الذي أخذ منه.

ویعود استعمال الضّم بمعنى استدارة الشفتین إلى أبي األسود 
ي، في قوله للكاتب: "فإن َضَمْمُت فمي؛ فانقط نقطًة بین یدي الدؤل

، وأتى التفریق بین عالمات البناء واإلعراب على یِد سیبویه، )1(الحرف..."
قال السیرافّي: "اعلم أّن سیبویه لّقب الحركات والسكون هذه األلقاب 

لعربّیة، ، وقال سیبویه: "هذا باب مجاري أواخر الَكِلم من ا)2(الثمانیة..."
وهي تجري على ثمانیة مجاٍر: على النصب، والجّر، والرفع، والَجْزم، 

، وذكر الحریرّي سبب تسمیة الضّم )3(والَفْتح، والضّم، والَكْسر، والَوْقف"
رفعًا، فقال: "ألّن الضّمة من الواو، ومخرج الواو من الشفتین، وهما أرفُع 

خوارزمّي: "والضّم ما وقع في أعجاز ، یعني الُمشِرفتین علیه، وقال ال)4(الفم"
ن، نحو: یفعُل"   .)5(الَكِلم غیر منوَّ

وتعریف التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في أّن الضّم هو 
استدارة الشفتین، وفي أّن الضّم من الواو؛ ألّن الضّمة إْن امتّدت كانت واوًا، 

  وٕاْن َقصرت كانت ضّمة.

                                                           

ین أخبار النحویّ  )،م1955( ه)،368أبو سعید الحسن بن عبد اهللا (ت ،السیرافي )1(
ین، تح: طه محمد الزیني، ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابي البصریّ 
 .12ص ،مصر ،1ط الحلبي،

شرح كتاب سیبویه، )، م2008( ه)،368أبو سعید الحسن بن عبد اهللا (ت السیرافي، )2(
 .21، صبیروت ،1ط تح: أحمد حسن مهدلي وعلي سید علي، دار الكتب العلمّیة،

 .13، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(
م)، شرح ملحة اإلعراب، 1991ه)، (516الحریري، أبو محمد القاسم بن علي (ت )4(

، إربد، األردن، القسم الثاني: متن شرح ملحة 1فائز فارس، دار األمل، طتح: 
 .31اإلعراب، ص

مفاتیح  )،م1930( ه)،387أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن یوسف (تالخوارزمي،  )5(
 .30، صمصر ،1العلوم، راجعه: محمد كمال الدین األدهمي، طبعه عثمان خلیل، ط
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 نین:الط  17.2

، بقوله: "بالنون كحبیب، لغًة: صوُت الذباب، یعّرف التهانوي الطنین
وفي الُعْرف الطبّي صوٌت سمَعه اإلنسان ال من خارج، والفرق بینه وبین 
الدوّي أّن صوَت الطنین أحدُّ وأدقُّ، والدوّي َأْلَین وأعظم، كذا في بحر 

  .)1(الجواهر"
نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف بالتمثیل لیذكر الوزَن الصرفّي للكلمة 
فة، بقوله: "بالنون كحبیب"، ثّم یستعین بالتعریف باللغة، بقوله: "لغًة:  الُمعرَّ
صوُت الذباب"، ثّم یعّرفه عند األطّباء، ثّم یفرِّق بینه وبین الدوّي، ثّم یذكر 

  المراجع التي أخذ منها.
، یا َسْهلُ " :وقد ورد الطنین عند المتقّدمین، قال یعقوب الحضرميّ 

، وهو هنا ینّبه على )2(ون، وَقْعَقَعة الَعین"َر السین، وَطِنین النَسمِّْعِني َصِفی
ضرورة تبیین الُغّنة في النون، وشبَّه أبو العالء الهمذانّي الرنین األنفّي 

، وقال إخوان الصفاء: "واألجسام الصلبة )3(المتمّثل في صوت الُغّنة بالطنین
فة كاألواني... إذا ُنِقرت طنَّت زماناً  طویًال؛ ألّن الهواء یتردَّد في  الُمجوَّ

   .)4(جوِفها"
وتعریف التهانوي یرّكز على التعریف اللفظّي أو ما یسّمى لغًة، أّما 
المتقّدمون فتعریفهم یرّكز على الجانب الوظیفّي الذي ینّبه على ضرورة 

  تبیین الُغّنة في النون، فتعریُفهم أكثُر دّقًة.

                                                           

 .1140، ص2لفنون والعلوم، جالتهانوي، كّشاف اصطالحات ا )1(
 .296الهمذاني، التمهید في معرفة التجوید، ص )2(
 .282انظر: الهمذاني، التمهید في معرفة التجوید التمهید، ص )3(
ن ّال رسائل إخوان الصفاء وخ)، م1957(، (في القرن الرابع الهجري) إخوان الصفاء )4(

 .133- 132، ص3، جالوفاء، دار صادر، بیروت
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 :الُغّنة  18.2

ات الحروف، أّن: "الُغّنة هي التي َتظهر من ذكر التهانوي في تقسیم
تسریب الهواء، بعضها إلى جانب األنف، وبعضها إلى الفم مع انطباق 
الشفتین... إّن الُغّنة والُبحُوحة سواٌء كانتا ملذَّتین، أو غیر ملذَّتین صفتان 
عارضتان للصوت یمتاز بهما عّما یشاركه في الحدَّة والثقل، لكّنهما لیسا 

ین، فال یكون التمییز الحاصل منهما تمییزًا في الَمسموع من حیث هو مسموع
مسموع ونحوهما كطول الصوت وقصره، وكونه طّیبًا وغیر طّیب، فإّن هذه 

  .)1(األمور لیست َمسموعة أیضًا... كذا في شرح المواقف في مبحث األصوات"
ثّم  لُغّنة،نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الوظیفّي الذي یبّین كیفّیة حدوث ا

یستعین بالتعریف المنطقّي أو الجوهرّي، وذلك بتحدید الخصائص الجوهرّیة 
للشيء أو الذات، ولیس للفظ الذي یدّل علیه، "ویرصد هذا النوع من التعریف 

، فالُغّنة من الصفات الجوهرّیة )2(الخصائص الجوهرّیة للشيء جنسًا وفصًال"
  .للصوت، ثّم یذكر المرجع الذي أخذ منه

وقد وردت الُغّنة عند المتقّدمین، قال الخلیل: "والُخّنة كالُغّنة، كأّن الكالم 
، وقال سیبویه: "ومنها حرٌف شدید یجري معه الصوت؛ )3(یرجع إلى الخیاشیم"

ألّن ذلك الصوت ُغّنة من اَألنف، فإّنما تخِرُجه من َأنِفَك واللساُن الزٌم لموضع 
لم یجِر معه الصوت، وهو النون، وكذلك  الحرف؛ ألّنك لو أمسكَت بأنِفك

، وقال ابن درید: "ألّن الُغّنة صوت من أصوات الخیشوم، والخیشوم )4(المیم"
، وقال مكّي: "وتبّین أّن )5(مرّكب فوق الغار األعلى وٕالیه یسمو هذا الصوت"

                                                           

. وانظر: مصطلح 644، ص1هانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، جالت )1(
 في هذه الدراسة. وحةالبح

 .247لحسن، التعریف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربّیة، ص )2(
 .142، ص4الفراهیدي، العین، ج )3(
 .435، ص4سیبویه، الكتاب، ج )4(
جمهرة  )،ه1344( ه)،321(ت أبو بكر محمد بن الحسن األزدي البصريابن درید،  )5(

 .7، ص1، جحیدر آباد، 1طاللغة، مطبعة مجلس دائرة المعارف، 
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، وقال أیضًا: "والُغّنة حرف مجهور شدید، ال عمَل )1(النون الخفّیة هي الُغّنة"
  .)2(للسان فیها"

وتعریف التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في التركیز على التعریف 
  الوظیفّي، إّال أّن القیود المنطقّیة قد سیطرت على تعریف التهانوي.

 ح:تْ الفَ   19.2
یعّرف التهانوي الَفْتَح، بقوله: "بالَفْتح وسكون التاء المثّناة الفوقانّیة 

نوٍع من الحركة، وهو من ألقاب المبنّي كما  عند أهل العربّیة ُیطلق على
ستعرف، وعلى فتِح القارئ فاُه بلفِظ الحرف، وُیقال له التفخیم، وهو شدید 
ومتوّسط، فالشدید هو نهایة َفْتح الشخص َفاُه بذلك الحرف، وال یجوز في 
القرآن، بل هو معدوم في ُلغة العرب، والمتوّسط ما بین الَفْتح الشدید 

المتوّسطة، قال الدانّي: وهذا هو الذي یستعمله أصحاب الَفْتح من واإلمالة 
القّراء، واختلفوا هل اإلمالة َفْرع عن الَفْتح، أو كّل منهما أصٌل برأِسه؟ ووجه 
األّول أّن اإلمالة ال تكون إّال بسبب فإْن ُفِقَد َلِزَم الَفْتح، وٕان ُوِجَد جاز الَفْتح 

إّال وفي العرب َمْن یفتُحها، فدلَّ اطِّراد الَفْتح واإلمالة، فما من كلمة ُتمال 
  .)3(على أصالته وفرعّیِتها، كذا في اإلتقان"

نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي، بقوله: "بالَفْتح وسكون التاء المثّناة 
الفوقانّیة"، ثّم یستعین بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "وعلى فتِح القارئ فاُه بلفِظ 

یستعین بالتعریف بالُمراِدف، بقوله: "وُیقال له التفخیم"، ثّم  الحرف"، ثمّ 
یستعین بالتعریف بالتقسیم، فالَفْتح إّما شدید وهو َمعدوم في ُلغة العرب، وٕاّما 
متوّسط وهو ُمستعَمل عند القّراء، ثّم یذكر اختالف المتقّدمین في أَصالة 

ة علیه في تحدید أّیهما أصٌل الَفْتح واإلَمالة، وُنالحظ سیطرة القیود المنطقیّ 
  لآلخر، ونالحظ أّنه یذكر المرجع الذي أخذ منه.

                                                           

 .268القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة، ص )1(
 .240القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة، ص )2(
 .1263، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
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ویرجع استعمال الَفْتح إلى أبي األسود الدؤلي، في حدیثه للكاتب: 
، وقد )1("إذا رأیَتني قد فتحُت فِمي بالحرف؛ فانقط نقطًة فوقه على أعاله"

عراب والبناء أَتى متأّخرًا أشرنا سالفًا أّن التفریق بین العالمات الخاّصة باإل
، ویقول أهل العربّیة في الَفْتح: "هو النصب، كأّن الكلمة )2(على یِد سیبویه

، وذكر السهیلّي أّن لفَظ الَفْتح من ِصفة الُعضو، )3(تنتصب في الفم انتصابًا"
، وقال أیضًا: "الحركُة عبارٌة عن تحریك )4(والنصَب من صفة الصوت

، وقال )5(تان عند النطق بالصوت الذي هو الحرف"الُعضو الذي هو الشف
ابن جني: "كما یعّبرون بالَفْتح عن النصب، وبالنْصب عن الَفْتح... كّل ذلك 

، وقال الجاحظ: "ثّم اعلم )6(ألّنه أمٌر قد ُعرف غرُضه والَمعَنى المعنيُّ به"
، أّن أقبَح اللحن لحُن أصحاب التقعیر، والتقعیب، والتشدیق، والتمطیط

، فالَفْتح الشدید یقترن بحركات الفم ودرجات انفتاحه، )7(والجهورة، والتفخیم"
ونقل الخوارزمّي معنى التفخیم عند الخلیل بأّنه: "ما وقَع في أوساط الَكِلم 

، أي: فتحة الهمزة من سأل، وهذا )8(على اَألِلفات الَمهموزة، نحو: سأل"
أما المفتوح فحقه أن ُیؤَتى بین لیس في مقابلة اإلمالة، وقال الدانّي: "و 

منزلتین، بین التفخیم الشدید الذي یستعمله أهل الحجاز في نحو: الصالة 
والزكاة، فینُحون باأللف نحو الواو من شّدة التفخیم، وهذه اللغة ال تستعمل 

                                                           

 .12السیرافي، أخبار النحویین البصریین، ص )1(
 .20، ص1، والسیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج13، ص1انظر: سیبویه، الكتاب، ج )2(
 .434، (نصب)، ص5ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج )3(
 .67انظر: السهیلي، نتائج الفكر في النحو، ص )4(
نتائج الفكر في )، م1992(ه)، 581اهللا (ت أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد السهیلي، )5(

 ،1ط النحو، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمّیة،
 .66، صلبنان

 .469، ص2ابن جني، الخصائص، ج )6(
البیان والتبیین، تحقیق  )،م1998( ه)،255أبو عثمان عمرو بن بحر (تالجاحظ،  )7(

 .146، ص1، جالقاهرة ،7ط الخانجي،عبد السالم هارون، مكتبة 
 .30الخوارزمي، مفاتیح العلوم، ص )8(
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في القرآن؛ ألّنه ال إمام لها، وبین اإلمالة المحضة التي یستعملها القّراء، 
، وقد عَرفنا سالفًا أّن الحركات أوائٌل )1(الكسر الصحیح"وهي التي دون 

  .)2(لحروف المّد وأجزاٌء منها على حدِّ قول ابن جني
وذكر سیبویه أّن األلف: "لیس منها عالٌج على اللسان والشفة، وال 

، وهو یصُف خروج األلف والفتحة بال )3(ُتحرَّك أبدًا، فإّنما هي بمنزلة الّنَفس"
اء النطق، وقال القرطبّي: "الَفْتح من األلف، وال آلَة لأللف إعاقة من أعض
  ، یقصد باآللة: عضَو النطق.)4(یدرُكها النظر"

وتعریف التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في أّن الَفْتح من ِصفة 
الُعضو، یعني: َفْتح القارئ َفاُه ِبلفِظ الحرف، وفي أّن اَلفْتح المتوّسط هو 

  القّراء، أّما الَفْتح الشدید فَمكروٌه ومعیب في القراءة. المستعَمل عند

تة  20.2   :)5(المصوِّ

  .)6(: "قسم من الحروف وقد سبق"قال التهانوي
تة حروف المّد  وقد ذكر سابقًا في تقسیمات الحروف، أّن: "المصوِّ
واللین، أي: حروف العّلة الساكنة التي حركة ما قبلها مجانسة لها... 

تة لوجوب كوِنها ساكنة وما قبلها مفتوحًا، وٕاطالق اسم فاأللف أبدًا مصوِّ 
األلف على الهمزة باالشتراك اللفظّي، وأّما الواو والیاء فقد تكونان صامتتین 

                                                           

 .101- 100الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید، ص )1(
 .23، و18- 17، ص1انظر: ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )2(
 .336، ص4سیبویه، الكتاب، ج )3(
 .209، صالقرطبي، الموضح في التجوید )4(
ثون مصطلح الصائت للداللة على الحركات، یقول كمال بشر في استخدم المحد )5(

مصطلح الصائت: "إّنه الصوت المجهور الذي یحدث في أثناء النطق به أْن یمّر 
الهواء حّرًا طلیقًا من خالل الحلق والفم، دون أْن یقف في طریقه أّي عائق أو حائل، 

حتكاكًا مسموعًا". بشر، ودون أْن یضیق مجرى الهواء ضیقًا من شأنه أْن یحدث ا
 .74م)، علم اللغة العام "األصوات"، دار المعارف، القاهرة، ص1980كمال محمد، (

 .1559، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )6(
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تة زمانّیة )1(أیضًا، كذا في شرح المواقف" ، وذكر أیضًا أّن: "الحروف المصوِّ
  .)2(عارضة للصوت باقیة معه زمانًا بال شبهة"

تة حروف المّد نالحظ أّنه ی بدأ بالتعریف بالمرادف، بقوله: "المصوِّ
واللین"، ثّم یستعین بالتعریف الشكلّي، بقوله: "حروف العّلة الساكنة التي 
حركة ما قبلها مجانسة لها"، ثّم یستعین بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "الحروف 

تة زمانّیة عارضة للصوت باقیة معه زمانًا بال شبهة"، ونال حظ أّنه المصوِّ
  یذكر المرجع الذي أخذ منه.

تة  تة وأخُتها الفتحة، والیاء المصوِّ وقد ذكر ابن سینا أّن األلف المصوِّ
تة وأخُتها الضّمة ، وقال القرطبّي: "وأّما )3(وأخُتها الكسرة، والواو المصوِّ

ت  تة ألّن النطق بهنَّ یصوِّ تة فاأللف والواو والیاء، وٕاّنما سّمیت مصوِّ المصوِّ
" ، الّتساع َمخارجهنَّ وامتداد الصوت ِبهنَّ ، )4(أكثر من تصویته بغیرهنَّ

تة لقٌب ُلقِّبت به حروف المّد الثالثة، وسمَّاها ابن جني بالحروف  فالمصوِّ
تات لحروف المدّ )5(الَمْمطولة ، وقَسم )6(، واستعمل ابن سینا لفَظ المصوِّ

تات إلى قصیرة التي هي الحرك ات، وطویلة التي هي حروف الفارابّي المصوِّ
  .)7(المدّ 

ویّتفق تعریف التهانوي مع تعریف المتقّدمین في أّن الحروف 
، إّال أّنه  تة هي حروف المّد الّتساع مخارجهنَّ وامتداد الصوت ِبهنَّ المصوِّ
تات ُتطلق أیضا على الحركات: الَفْتحة  یختلف مع الفارابّي في أّن المصوِّ

  والضّمة والَكْسرة.

                                                           

 .646، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .646ص ،1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
 .84انظر: ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص )3(
 .98- 97القرطبي، الموضح في التجوید، ص )4(
 .128، و124، ص3انظر: ابن جني، الخصائص، ج )5(
 .126انظر: ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص )6(
 .1075انظر: الفارابي، الموسیقى الكبیر، ص )7(
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 ف:رْ حَ ال  21.2

یعّرف التهانوي الحرف، بقوله: "بالَفْتح وُسكون الراء المهملة في 
الُعرف، أي: ُعْرف العرب، كما في شرح المواقف، ُیطلق على ما یترّكب 
منه اللفظ نحو: أ ب ت، ال ألف وباء وتاء، فإّنها أسماُء الحروف ال 

ّجي وحرف ، ویسمَّى حرف الته)1(أنفُسها، كما في النظامّي شرح الشافیة
الهجاء وحرف المبنّي، وماهّیُته واضحة بدیهّیة وجمیُع ما ُذكر في تعریفها 
المقصوُد منها التنبیه على خواّصها وصفاتها، وبهذا االعتبار عّرفه القّراء 
بأّنه صوٌت ُمعتِمد على َمقطع ُمحقَّق وهو أْن یكون اعتماُده على ُجزء معّین 

أو َمقطع مقدَّر وهو هواء الفم إذ األنُف ال  من أجزاء الحلق واللسان والشفة،
له في شيء من أجزاء الفم بحیث إّنه ینقطع في ذلك الجزء، ولذا  )2(ُمعتَمد

یقبل الزیادة والنقصان، ویختّص باإلنسان َوْضعًا، كذا في تیسیر القاري، 
وعّرفه ابن سینا بأّنه كیفّیة ُتْعَرض للصوت بها، أي: بتلك الكیفّیة یمتاز 

لصوت عن صوت آخر مثله في الحّدة والثقل تمییزًا في المسموع، فقوله ا
كیفّیة، أي: هیئة وضعّیة، وقوُله ُتْعَرض للصوت أراد به ما یتناول عروَضها 
له في طرف عروض اآلن للزمان، فال یرُد ما قیل إّن التعریف ال یتناوُل 

اآلن الذي هو بدایة الصوامت كالتاء والطاء والدال فإّنها ال ُتوجد إّال في 
زمان الصوت أو نهایته فال تكون عارضة له حقیقة، إْذ العارض یجب أْن 
یكون موجودًا مع الَمعروض، وهذه الحروف اآلنّیة ال توجد مع الصوت 
الذي هو زمانّي، وتوضیح الدفع أّنها عارضة للصوت عروَض اآلن للزمان 

بحیث یجتمعان في  والنقطة للخّط، فإّن عروض الشيء للشيء قد یكون
                                                           

ه)، والشافیة لعثمان بن 710د النظام األعرج النیسابوري (تشرح الحسن بن محم )1(
، 5ه). بروكلمان، تاریخ األدب العربي، ج646عمر المعروف بابن الحاجب (ت

 .328ص
. انظر: )2(  االعتماد: التقاء عضوین، أو جزأین من عضو واحد التقاًء تاّمًا أو غیر تامٍّ

قدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، الخلیل، المصطلح الصوتي عند علماء العربّیة ال
 .92ص
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الزمان وقد ال یكون، وحینئٍذ یجوز أْن یكون كّل واحد من الحروف اآلنّیة 
طرفًا للصوت عارضًا له عروض اآلن للزمان، وقوُله مثُله في الحّدة والثقل؛ 
لُیخرَج عن التعریف الحّدة والثقل فإّنهما وٕاْن كانتا صفتیِن مسموعتین 

صوت عّما یخالفه في تلك الصفة عارضتین للصوت یمتاز بهما ذلك ال
العارضة، إّال أّنه ال یمتاز بالحّدة صوٌت عن صوٍت آخر یماثله في الحّدة 
وال بالثقل صوت عّما یشاركه فیه، وقوُله تمییزًا في الَمسموع؛ لُیخرَج الُغّنة 
وهي التي تظهر من تسریب الهواء بعضها إلى جانب األنف وبعضها إلى 

تین، والُبُحوحة التي هي ِغَلظ الصوت الخارج من الفم مع انطباق الشف
صفتان  الحلق، فإّن الُغّنة والُبُحوحة سواٌء كانتا ملذَّتین أو غیر ملذَّتین

عارضتان للصوت یمتاز بهما عّما یشاركه في الحّدة والثقل، لكّنهما لیسا 
ب َمسموعین... وأّما َكْون الصوت طّیبًا، أي: ُمالئمًا للطبع، أو غیر طیّ 

فأمٌر یدركه الوجدان دوَن السمع فهما مطبوعان ال مسموعان... وال یكون 
اختالف الُغّنة والُبُحوحة ُمقتِضیًا الختالف الَمسموع، وال اّتحادهما ُمقتِضیًا 

، وذكر أیضًا: "... وتسمیتها )1(الّتحاده، بخالف العوارض المسموعة..."
طراف الصوت، والحرف هو بالحروف َأوَلى من تسمیتها بغیرها؛ ألّنها أ

ثّم ُیسهب في ِذْكر تقسیمات الحروف، فقد قسمها إلى ثمانیَة  ،)2(الطرف"
عشَر قسمًا، وسنبّین منها ما یّتصل بالجانب الصوتّي حسَب الترتیب 

  الهجائّي الُمعتَمد في هذه الدراسة.
نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي، بقوله: "بالَفْتح وُسكون الراء 

ملة"، ثّم یذكر المجال المعرفّي الذي ینتمي إلیه المصطلح، بقوله: المه
"عّرفه القّراء"، ثّم یستعین بالتعریف الوظیفّي، بقوله: "صوٌت ُمعتِمد على 
َمقطع ُمحّقق..."، ثّم یذكر تعریف ابن سینا للصوت، وُیسهب في شرحه 

                                                           

 .644-643، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .646، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
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بقوله: مستعینًا بالتعریف المنطقّي، ثّم یستعین بالتعریف اللفظّي، 
  "...والحرف هو الطرف"، ونالحظ أّنه یذكر المراجع التي أخذ منها.

وقد اسُتعِمَل الحرُف عند المتقّدمین للصوت المنطوق كما الرسم 
، ونجُد ذلك في حدیث أبي األسود الدؤلي للكاتب: "إذا رأیَتني قد )1(المكتوب

فانقط نقطًة فتحُت فمي بالحرف فانقط نقطًة على أعاله، وٕاذا ضممُت فمي 
، ونجُد )2(بیَن یدي الحرف، وٕاذا كسرُت فمي فاجعل النقطة تحَت الحرف"

ذلك أیضًا في تعریف السهیلّي للحركة، بقوله: "تحریك العضو... عند 
، )3(النطق بالصوت الذي هو الحرف، والحرف عبارة عن جزء من الصوت"

عّرفه ، و )4(وفي تعریف ابن جني لإلدغام: "تقریب صوٍت من صوٍت"
، ولمَّا كان الصوُت ینقطع في )5(الفارسّي: "تقریب الحرِف األّول من الثاني"

أماكن محّددة على طول َمجرى النطق، ویتولَّد عند كّل نقطة ینقطع فیها 
صدًى معّین تدركه اُألُذن؛ َسمَّى المتقّدمون األوائل هذه األصداء حروفًا؛ 

قال ابن جني: "اعلم أّن الصوت  ألّنها تمّثل حدودًا ینقطع الصوت عندها،
َعَرٌض یخرج مع الّنَفس ُمستِطیًال مّتصًال حتى َیْعِرض في الحلق والفم 
والشفتین مقاطُع تثنیه عن امتداده واستطالِته، فیسّمى الَمقطُع أینما ُعِرض 

، فالحروف )6(له حرفًا، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختالف مقاطعها"

                                                           

جعل المحدثون مصطلح الحرف مساویًا لرمز الصوت ورسمه الكتابي، قال تّمام  )1(
هذه الوحدات أقسام ذهنّیة ال أعمال نطقّیة، على حّسان: "والحروف وحدات من نظام، و 

نحو ما تكون األصوات، والفرق واضح بین العمل الحركي الذي للصوت، وبین 
ومبناها،  م)، اللغة العربّیة معناها1994اإلدراك الذهني الذي للحرف". حّسان، تّمام، (

 .73دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ص
 .12، صالنحوّیین البصرّیینأخبار السیرافي،  )2(
 .66السهیلي، نتائج الفكر في النحو، ص )3(
 .139، ص2ابن جني، الخصائص، ج )4(
 .56، ص1الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج )5(
 .6، ص1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )6(
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، وقال ابن سینا: "والحرف هیئة للصوت عنده مقاطع تعرض للصوت
عارضة له یتمّیز بها عن صوت آخر مثله في الحّدة والثقل تمّیزًا في 

، ومّیز سیبویه بین الرمز الكتابّي للحرف وبین الصوت )1(الَمسموع"
المنطوق، فقال: "وهذه الحروف التي َتمَّمتها اثنین وأربعین جّیُدها وردیُئها، 

، وهو یقصد أّن َعدد )2(شرون، ال تُتبّین إّال بالمشافهة"أصُلها التسعة والع
الرموز تسعة وعشرون، أّما أصواتها المنطوقة فعدُدها اثنان وأربعون، 
وُصوِّرت هذه األصداء بصور كتابّیة مبنّیة على اللفظ؛ ألّن الخّط یأتي في 

، )3(مرحلة الحقة عن اللفظ، فاللفظ أصُل للخط، والخط َفرع على اللفظ
واسُتعمل لها ذات المصطلح الذي اسُتعمل للصوت المنطوق، فغدا الحرُف 

، )4(ُمشتَركًا لفظّیًا اسُتعمل في معنیین: الصوت المنطوق، والرسم المكتوب
ه) إلى عالقة الرسم الكتابّي للحرف بالصوت 311وأشار الزّجاج (ت

هما... المنطوق له، بقوله عن الصاد والطاء: "ینطبق الحنك على اللسان ب
  .)5(وهما أیضًا ُمطَبقتان في الخّط"

                                                           

 .60ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص )1(
 .432، ص4سیبویه، الكتاب، ج )2(
 .44، ص1انظر: ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )3(
یعیُب الُمحَدثون هذه االزدواجّیة، ویرون التفریق واجبًا بین المنطوق والمكتوب، لكّن  )4(

بعض المصطلحات التي قّدموها أوقعتهم فیما هربوا منه، مثل: مصطلح الصوت، وهو 
وصوت الحرف  یطلق على أكثر من معنى، منها: الصوت المجّرد (المسموع)،

(الصوت اللغوّي)، ولم یخُل هذا المصطلح من نقد. انظر: الحمزاوي، محمد رشاد، 
م)، أعمال مجمع اللغة العربّیة بالقاهرة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 1988(

. أّما المصطلحات األجنبیة كالفونیم فهي مصطلحات غریبة على 234-233ص
ن أخذت بعدًا صوتّیًا معّینًا في علم األصوات اللغة، ولیست في مجال البحث هنا، وإ 

 المعاصر.
 .294، ص4النحاس، إعراب القرآن، ج )5(
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وقال الخلیل في تعریفه للمعجم: "المعجم: حروف الهجاء المقطَّعة؛ 
" ، وذكر )1(ألّنها أعجمّیة، وتعجیُم الكتاب: تنقیُطه كي تستبین عجمُته ویصحَّ

الخلیل: "أّن العرب یشتقُّون من هجاء الحروف أفعاًال، فیقولون: داٌل 
لة" ، وسرُّه في القرآن حروف )2(ُمَدوَّ ، وقال الشعبّي: "هللا في كّل كتاب سرٌّ

، وروى الطبرّي بإسناده عن ابن عّباس )3(الهجاء المذكورة في أوائل السور"
  .)4(: "اسٌم مقطَّع"قال ،]نۚٓ (، ]��ٓ (، ]ا�ٓٓ�  (: في قوله

، قال )5(والحرف لغًة: "حدُّ الشيء، وحرف كّل شيء حدُّه، كالسَّْیف"
ن جني: "وأّما الحرف فالقوُل فیه وفیما كان من لفِظه: أّن (ح ر ف) أینما اب

وقعت في الكالم ُیراد بها حدُّ الشيء وِحدَّته، من ذلك حرف الشيء إّنما هو 
، وقال أیضًا: "ومن هنا سّمیت حروف المعجم حروفًا، وذلك )6(حدُّه وناحیته"

ه، كحرف الجبل ونحوه، ویجوز أّن الحرف حدُّ ُمنقَطِع الصوت وغایُته وطرفُ 
أْن تكون ُسمِّیت حروفًا ألّنها جهاٌت للَكِلم ونواٍح، كحروف الشيء وجهاِته 

  .)7(الُمحدَقة به"
وتعریف التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في تركیز كال الطرفین 

 على التعریفین: الوظیفّي، واللفظّي.

                                                           

 .238، ص1الفراهیدي، العین، ج )1(
 .444، ص8الفراهیدي، العین، ج )2(
 .56، ص1الزجاج، معاني القرآن وٕاعرابه، ج )3(
طبري "جامع م)، تفسیر ال2001ه)، (310الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر (ت )4(

، 1البیان عن تأویل آي القرآن"، تح: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط
 .208، ص1مصر، ج

 .42ف)، ص، (حر 2فارس، معجم مقاییس اللغة، جابن  )5(
 .14- 13، ص1، ج، سر صناعة اإلعرابجنيابن  )6(
  .14، ص1سر صناعة اإلعراب، جابن جني،  )7(
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 ة:كَ ر الح  22.2

"الحركُة بفتح الحاء والراء المهملة في یعّرف التهانوي الحركة، بقوله: 
... والحركة كما ُتطَلق على ما )1(الُعْرف العاّم: النقل من مكاٍن إلى مكان

كذلك ُتطَلق على كیفّیة عارضّیة للصوت وهي الضّم والَفْتح والَكْسر،  )2(مرَّ 
تات، أّما )3(ویقابلها السكون، قال اإلمام الرازيّ  : الحركات أبعاُض المصوِّ

تة قابلٌة للزیادة والنقصان، وكّلما كان كذلك فَلُه  أّوًال؛ فألّن الحروف المصوِّ
تة إّال بهذه الحركات بشهادة االستقراء،  طرفان وال طرَف في النقصان للمصوِّ
تات َلَما حصلت  وأّما ثانیًا؛ فألّن الحركات لو لم تكن أبعاَض المصوِّ

تات بَتْمدیِدها، فإّن الحركة إذا كانت مخالفًة لها وَمَدْدَتها لم یمكنك أْن  المصوِّ
ت َتَبعًا له، لكّن  ت إّال باستئناف صامٍت آخَر یجعُل المصوِّ َتْذُكَر المصوِّ
د َتْمدید الحركات، كذا في شرح  تة بمجرَّ الحسَّ شاهٌد بحصول المصوِّ

  .)5(في بحث المسموعات" )4(المواقف
"الحركة بَفْتح الحاء والراء  نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي، بقوله:

، بقوله: "النقل من مكان إلى مكان"، اللغويالمهملة"، ثّم یستعین بالتعریف 

                                                           

 .652، ص1طالحات الفنون والعلوم، جالتهانوي، كّشاف اص )1(
فقد عّرف الحركة في الُعْرف العاّم، وعند الصوفّیة، وعند المتكلِّمین، وعند األشاعرة،  )2(

وعند المعتزلة، وعند الحكماء. انظر: التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، 
 .658-652، ص1ج

بن الحسن بن الحسین التیمي البكري، الفخر الرازي هو اإلمام الكبیر محمد بن عمر  )3(
ه)، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم األوائل. الزركلي، 606فخر الدین (ت

تاریخ آداب اللغة العربّیة، )، م1957(جرجي،  ، وزیدان،313، ص6األعالم، ج
 .102، ص3ج ،، بیروتمراجعة وتعلیق: شوقي ضیف، دار الهالل

ه)، والمواقف في علم 816ریف علي بن محمد الجرجاني (تشرح المواقف للسید الش )4(
ه). حاجي خلیفة، كشف 756الكالم لعضد الدین عبد الرحمن بن أحمد اإلیجي (ت

 .1891، ص2الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج
 .658، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )5(
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ثّم یذكر تعریفات المصطلح في كّل مجال معرفّي ینتمي إلیه، ثّم یستعین 
بالتعریف المنطقّي، ویسّمیه بعُضهم الجوهرّي؛ ألّنه یسَعى إلى تحدید 

أو الذات، ولیَس ِللفظ الذي یدّل علیه، و"یرصد  الخصائص الجوهرّیة للشيء
، )1(هذا النمط من التعریف الخصائص الجوهرّیة للشيء جنسًا وفصًال"

فقوله: "الحركة كیفّیة عارضّیة للصوت"، فالحركة هي الجنس أو النوع الذي 
ینتمي إلیه الصوت، والكیفّیة العارضّیة، أعني: الضّم والَفْتح والَكْسر، هي 

تات،  الفصلُ  الذي یمّیز الصوت عن بقیة أنواع الكیفّیات العارضة أو المصوِّ
وهذه من الخصائص الجوهرّیة للصوت، ثّم یستعین بالتعریف بالنقیض، 
بقوله: "ویقابلها السكون"، وكما قلنا سابقًا: إّن التعریف بَأحِد الضدین ال 

داللة واضحة، ویحیله ُیثِبت حقیقَة الضّد المقابل؛ ألّنه ال یضُع القارئ أمام 
إلى شيء آخر، ثّم ینتقُل إلى تعریف اإلمام الرازّي للحركات في أّنها أبعاض 
ة والدلیل إلثبات ذلك، فإشباع  تات، حیث یستعین الرازّي بالُحجَّ المصوِّ
الحركة یولِّد حرَف المّد، واجتزاُء حرِف المّد ُیرِجُعه حركًة قصیرًة، ثّم یذكر 

  ه.المرجع الذي أخذ من
وقد ورد مصطلح الحركة عند المتقّدمین من علماء العربّیة، فاللغة 
العربّیة لغة مقطعّیة، أي: إّن نظامها یفرض أّال ُینَطق الصوت ِخلوًا من 

، ویرى ابن جني أّن الحركات أصوات ناقصة، وأّنها سمِّیت )2(الحركة
التي هي حركات ألّنها تقلق الحرف الذي تقترن به، وتجتذبه نحو الحروف 

، وقال: "الحركات أبعاُض حروف المّد واللین، وهي األلف والیاء )3(أبعاضها
والواو، فكما أّن هذه الحروف ثالثة، فكذلك الحركات ثالث، وهي الفتحة 

، وقال أیضًا عن عالقة الحركة بحرف المّد: "وأّن )4(والكسرة والضّمة"

                                                           

 .247اجم العربّیة، صالتعریف المصطلحاتي في بعض المع لحسن، )1(
 .320، ص3انظر: سیبویه، الكتاب، ج )2(
 .27- 26، ص1انظر: ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )3(
 .17، ص1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )4(
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هیلّي الحركة، بقوله: "الحركة ، وعّرف الس)1(الحركات أوائٌل لها وأجزاٌء منها"
عبارٌة عن تحریك الُعضو الذي هو الشفتان عند النطق بالصوت الذي هو 

تات إلى طویلة وقصیرة، وبّین أّن القصیرة )2(الحرف" ، وقّسم الفارابّي المصوِّ
  .)3(هي التي تسمَّى الحركات في العربّیة

من تعریف نالحظ أّن تعریفات المتقّدمین أكثر وضوحًا وتفصیًال 
  التهانوي؛ ألّن القیود المنطقّیة ُتسیطر على تعریف التهانوي.

 السكون:  23.2

یعّرف التهانوي السكون، بقوله: "بضمِّ السین والكاف هو یطلق على 
، ُیقال الحروف إّما ُمتحرِّك أو )4(معنیین، أحُدهما ما هو من صفات الحروف

ألّن الُحُلول من خواصِّ  ساكن، وال ُیراد بهذا حلوُل الحركة والسكون فیها
كًا أْن یكون الحرف الصامت بحیث یمكن أْن  األجسام، بل ُیراد بكونه متحرِّ
تات، وبكونه ساكنًا أْن یكون بحیث ال یمكن أْن  یوجد عقیَبه مصوِّت من المصوِّ
تات، ثّم إّنهم بعد اّتفاقهم على عدِم جواز  یوجد عقیَبه شيٌء من تلك المصوِّ

تًا، اختلفوا في جواز االبتداء بالساكن االبتداء بالسا كن إذا كان حرفًا مصوِّ
الصامت، فقد منَعه قوٌم للتجربة، وجّوزه آخرون ألّن ذلك أي عدُم إمكان 
االبتداء رّبما یختصُّ ِبُلَغة العرب، ویجوز في ُلغة أخرى، كما في اللغة 

فإّن بعض الناس یقدر الخوارزمّیة مثًال، فإّنا نَرى في المخارج اختالفًا كثیرًا، 
یمكن  ، وهل)5(ظ بعضهاعلى تلفُّ یقدر على التلفُّظ بجمیع الحروف، وبعُضهم ال 

                                                           

 .23، ص1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )1(
 .66في النحو، ص نتائج الفكرالسهیلي،  )2(
 .1072كبیر، صانظر: الفارابي، الموسیقى ال )3(
قال السهیلي: "فقولنا إذًا: فتح، وضم، وكسر، وسكون، هو من صفة العضو، وٕاذا  )4(

سّمیناها رفعًا، ونصبًا، وخفضًا، وجزمًا، فهي من صفة الصوت". السهیلي، نتائج الفكر 
 .67في النحو، ص

 في األصل (البعض). )5(
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َوَ� (، نحو: الَجْمع بین الساكنین؟ إّما صامٌت ُمدَغم في مثله قبَله مصوِّت
 َ�ِ�ّ� باالّتفاق، وٕاّما الصامتان أو صامٌت غیر ُمدَغم قبَله فجائٌز  )1(]ٱ���

زه قوٌم كما في الَوْقف على الثالثّي الساكن األوَسط كزید وعمر، مصوِّت، فجوّ 
 )2(حینئٍذ ثالثةبل جّوزوا أیضًا َجْمع ساكنین صامتین قبلهما مصوِّت فَیجتِمع 

سواكن كما ُیقال في الفارسّیة (كارد وكوشت)، وِمنهم من منَعه وجعل ثّمَة حركة 
نبغي، فُیَظنُّ أّنه اجتمع ساكنان أو ُمختَلسة خفّیة جّدًا ال ُتِحسُّ بها على ما ی

ت فال نزاع في  تین أو صامت بعَده مصوِّ أكثر، وأّما اجتماع ساكنین مصوِّ
امتناع ذلك، هكذا في شرح المواقف في بحث المسموعات، وثانیهما ما هو من 

، وقال التهانوي في موضع آخر: "والسكون عبارٌة عن )3(صفات األجسام..."
لحركات عند النطق بالحروف، وال یحُدث بغیر الحرف خلوِّ الُعضو عن ا

صوت، فینجزُم عند ذلك، أي: ینقطع، فلذلك یسّمى َجْزمًا اعتبارًا ِبانجزام 
الصوت وهو انقطاعه، وسكونًا اعتبارًا بالُعضو الساكن... والسكون یختصُّ 

  )4(بالبنائّي، والَجْزم باإلعرابّي..."
، في قوله: "بضّم السین والكاف"، ثّم نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكليّ 

یذكر أّنه ُیطَلق على معنیین، وسنتناول المعنى األّول الذي هو في مجال 
دراستنا، وهو أّن السكون من صفات الحروف، ونالحظ سیطَرة القیود المنطقّیة 
علیه، بقوله: "وال ُیراد بهذا حلوُل الحركة والسكون فیها ألّن الُحُلول من خواّص 

جسام"، ثّم یستعین بالتعریف بالنقیض، فالمتحرِّك نقیُض الساكن، ثّم یستعین األ
بالتعریف الشكلّي، فالمتحرِّك عبارٌة عن حرف صامت یتبُعه صائٌت من 
الصوائت، وأّما الساكن فعبارٌة عن حرف صامت ال یتبُعه صائت من الصوائت، 

بساكن، واختالفهم في جواز ثّم یذكر اّتفاق علماء اللغة على عدم جواز االبتداء 
االبتداء بالساكن الصامت؛ ألّن عدم جوازه یختّص ِبُلغة العرب، ویجوز في ُلغة 

                                                           

 .7سورة الفاتحة، آیة:  )1(
 في األصل (ثالث). )2(
 .963-962، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
 .1121، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )4(
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، ویمّثل على ذلك من )2(، ثّم یذكر جواز الَجْمع بین ساكنین وشرطه)1(أخرى
العربّیة، ویذكر كذلك اجتماع ثالثة سواكن، إّال أّنه یضرب مثاًال من الفارسّیة، 

، ثّم یذكر المرجع الذي أخذ منه، ویستعین كذلك بالتعریف )3(ةال العربیّ 
الوظیفّي، بقوله: "والسكون عبارٌة عن خلوِّ الُعضو عن الحركات عند النطق 

  ، بقوله: "فینجِزُم عند ذلك، أي: ینقطع".اللغويبالحروف"، ویستخدم التعریف 
هو من َوْضع ومن الَمعلوم لدینا أّن التقسیَم إلى عالمات إعراب وِبناء 

سیبویه، ذكر ذلك السیرافّي، قال: "اعلم أّن سیبویه لّقب الحركات والسكون هذه 
، العربّیةِلم من "هذا باُب مَجاري أواخِر الكَ  قال سیبویه: ،)4(األلقاب الثمانیة..."

 ضمّ الجّر والرفع والَجْزم، والفتِح والو  ْصبجري على ثمانیِة مجاٍر: على النوهي تَ 
في إیراد المعنى الُمراد  ابًا سّماه: (باببَ  جنيوَأورد ابُن  ،)5(ف"ر والَوقْ سْ والكَ 

 ات، فقال:مصطلحأمثلًة على ذلك من ال جني وضَرب ابن، عتاد)المُ  اللفظبغیر 
ف، قْ م عن الوَ زْ ح، وبالجَ تْ ب، وبالنْصب عن الفَ ح عن النصْ تْ رون بالفَ عبّ "وكما یُ 

، )6(به" عنيُّ ه أمٌر قد ُعِرف غرُضه والمعنى المَ ذلك ألنّ  كلّ  ،ْزمف عن الجَ قْ وبالوَ 
                                                           

كان أبو علي الفارسي من أوائل من قالوا بتجویز االبتداء بالساكن في لغة العجم،  )1(
خصائص، وامتناع ذلك في لغة العرب من جهة أّن نظامها یفرض ذلك. ابن جني، ال

 .91، ص1ج
منع البصرّیون الجمع بین ساكنین في وسط الكلمة، وأجازه الكوفّیون. انظر: السیرافي،  )2(

م)، إدغام القّراء، تح: محمد علي 1985ه)، (368أبو سعید الحسن بن عبد اهللا (ت
أبو  ، والسیرافي،37، و30، الجزائر، ص2عبد الكریم الردیني، دار الشهاب، باتنة، ط

ون من اإلدغام، تح: ما ذكره الكوفیّ  )،م1985( ه)،368لحسن بن عبد اهللا (تسعید ا
 .82، صجدة ،1ط صبیح التمیمي، دار البیان العربي،

،                                                          في العربّیة أمثلة على اجتماع ثالثة سواكن في مقطع واحد، ویسّمى المقطع المتمادّ  )3(
 ،( ، احمارّْ ، ادهامّْ ، وحارّْ وهو من المقاطع النادرة والمكروهة في العربّیة، نحو: (ضالّْ

 .94- 92اللغوّیة، ص في حالة الوقف. انظر: أنیس، األصوات
 .21، ص1، جشرح كتاب سیبویه السیرافي، )4(
 .13، ص1، جالكتابسیبویه،  )5(
 .469، ص2، جالخصائصابن جني،  )6(
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ٌن، هو من صفِة الُعضو، كو ٌر، وسُ سْ ، وكَ مٌّ ، وضَ حٌ تْ "فقوُلنا إذًا: فَ  :قال السهیليّ 
ه َیرتِفُع الصوت؛ ألنّ مًا، فهي من صفة زْ ضًا وجَ فْ بًا وخَ صْ عًا ونَ فْ یناها رَ وٕاذا سمّ 
ُم عند ِرهما، وَینَجزِ سْ ند فتِحهما، وَیْنَخِفُض عند كَ ن، وَینَتِصُب عیتفّم الشعند ضَ 

، وِنظام )3(، أو َسْلُب الحركة)2(، والَمقصود بالسكون هو عدُم الحركة)1(كوِنهما"سُ 
كًا،  العربّیة ال یسمُح بأْن ُینَطق الحرف مجّردًا ِمن الحركة، ساكنًا كان أو ُمتحرِّ

ظاٌم َمقطعّي بُمقتَضى كالم العرب، فنظاُم ُنْطق األصوات في اللغة العربّیة ن
وذكر ذلك سیبویه عن شیخه الخلیل عندما سأل أصحاَبه: "كیف تقولون إذا 
أردتم أْن تلفظوا بالكاف التي في لك والكاف التي في مالك، والباء التي في 
ضرب؟ فقیل له: نقول: باء كاف، فقال: إّنما جئتم باالسم ولم تلفظوا بالحرف، 

َكْه، وَبْه، فقلنا: ِلَم ألحقَت الهاء؟ فقال: رأیُتهم قالوا: ِعه، فَألَحقوا وقال: "أقول: 
هاًء، حتى صّیروها ُیستطاع الكالم بها؛ ألّنه ال ُیلفظ بحرف... فهذه طریقة كّل 
كًا، وقد یجوز أْن یكون اَأللف هنا بمنزلة الهاء ِلقربها منها  حرف كان ُمتحرِّ

هم الخلیَل أجابَ  وذكر سیبویه أنّ ، )4(كما تقول: أنا" وَشَبِهها بها، فتقول: با، وكا،
(قد)، فقال:  اكن في یاء (غالمي)، ویاء (اضرْب)، ودالِ ق الحرِف السطْ عن نُ 

م كلّ تَ  وصولًة... وأنَت ال َتسَتطیُع أنْ فًا مَ لِ )، فُأْلِحُق أَ ، وِادْ ، وِايْ "أقوُل: (ِابْ 
فًا حتى لِ واِكن، فأْلَحْقَت أَ ظ بهِذه الساللفاسٍم، كما ال َتِصُل إلى  أّولبساكٍن في 
، )5(بها" اللفظفاِت حتى َتِصَل إلى لِ بها، فكذلك ُتْلِحُق هذه األَ  اللفظَوَصْلَت إلى 
 النطق"ال سبیَل إلى  ها:التي نصُّ ه َر قاعدتَ یقرِّ  أنْ  جني دا بابنِ وهذا ما حَ 

  .)6(ًا"كتحرِّ أو مُ  كان، ساكناً  ،ًا من غیرهمجّردبالحرِف الواحِد 

                                                           

 .67في النحو، ص نتائج الفكرالسهیلي،  )1(
 .54، ص1انظر: األزهري، شرح التصریح على التوضیح، ج )2(
 .67، ص9انظر: ابن یعیش، شرح المفصل، ج )3(
 .320، ص3سیبویه، الكتاب، ج )4(
 .321، ص3سیبویه، الكتاب، ج )5(
 .28، ص1ابن جني، الخصائص، ج )6(
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وتعریف التهانوي یرّكز على الجانب الوظیفّي والتمثیلّي، أما تعریف 
  المتقّدمین فیرّكز على الجانب اللغوّي اللفظّي.

 :الصوت  24.2

یعّرف التهانوي الصوت، بقوله: "باَلفْتح وُسكون الواو ماهّیة بدیهّیة 
سببه به تُ ماهیّ  )1(الَمحسوسة، وقد اشتبه عند بعضهمات ه من الكیفیّ ألنّ 

ع، رْ ع أو قَ لْ یل هو قَ ج الهواء، وقِ هو تموُّ  الصوتیل البعید، فقِ القریب أو 
، ولیس جُ القریب التموُّ  الصوتته لیست ما ذكر بل سبب ماهیّ  أنّ  والحقُّ 
بعد َصْدم، وُسكوٌن  مٌ دْ ه، بل هو صَ ة من هواء واحد بعینِ انتقالیّ  ج حركةً التموُّ 

وُّج حصل الصوت، وٕاذا انتفى؛ انتفى، بعد ُسكون... ألّنه متى حصل التم
فإّنا نجد الصوت مستمّرًا باستمرار تموُّج الهواء الخارج من الحلق واآلالت 
الصناعّیة وُمنقِطعًا بانقطاعه... وسبب التموُّج َقْلع، أي: َتْفریق، أو َقْرع، 
أي: إمساٌس... فُیسمع الصوت لوصوله إلى السامعة ال لتعّلق حاّسة السمع 

الصوت، یعني اإلحساس بالصوت یتوّقف على أْن یصَل الهواُء  بذلك
الحامُل له إلى الصماخ... واعلم أّن الصوت موجوٌد خارج الصماخ... اعلم 
أّن ما یخرج من الفم إْن لم یشتمل على حرف فهو صوت، وٕان اشتمل ولم 

، )2(البقاء ُیِفد معنًى فهو لفٌظ، وإْن أفاَد معنًى فهو قوٌل... كذا في كلّیات أبي
والصوت عند النحاة لفٌظ ُحِكي به صوٌت، أو ُصوِّت به... هكذا ُیستفاد من 

  .)2(")1(وشروح الكافیة )3(الهدایة

                                                           

 في األصل (البعض). )1(
كلیات أبي البقاء، أو كلیات العلوم في اللغة للقاضي أیوب بن موسى أبي البقاء  )2(

ّیة ه). سركیس، معجم المطبوعات العرب1094الحسیني القریمي الكفوي الحنفي (ت
، ومیر سلیم، إیضاح المكنون في الذیل على كشف 294- 293، ص1والمعربة، ج
 .380، ص2الظنون، ج

ه). سركیس، معجم 593الهدایة شرح البدایة لبرهان الدین أبي الحسن المرغیناني (ت )3(
 .1739، ص2المطبوعات، ج
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نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي، بقوله: "باَلفْتح وُسكون الواو"، ثّم 
الصوت القریب التموُُّج"، وقوِله: سبب یستعین بالتعریف المنطقّي، بقوله: "

"ألّنه متى حصل التموُّج حصل الصوت، وٕاذا انتفى؛ انتفى"، وقوِله: "وسبب 
التموُّج َقْلع، أي: َتْفریق، أو َقْرع، أي: إمساٌس"، ثّم یعّرف الصوت عند 

  النحاة، ثّم یذكر المراجع التي أخذ منها.
وقد ورَد الصوت عند المتقّدمین بمعنیین: أّولهما: الصوت المجّرد 

یهما: صوت الحرف اللغوّي، حیث عّرف الجاحظ الصوت المسموع، وثان
، والصوت عند إخوان )3(بأّنه: "آلُة اللفظ، والجوهر الذي یقوم به التقطیع"

الصفاء: "َقْرٌع یحدث من الهواء إذا صدمت األجساُم بعضها بعضًا، فَتحدث 
، والصوت عند ابن )4(بین َذیِنك الجسمین حركة عرضّیة تسّمى صوتًا"

َعَرٌض یخرج مع الّنَفس ُمستِطیًال مّتصًال، حتى یعِرض له في الحلق جني: "
والفم والشفتین مقاطُع تثنیه عن امتداده واستطالته، فیسّمى المقطع أینما 

، )5(ُعِرَض له حرفًا، وتختلُف أجراُس الحروف بحسب اختالف مقاطعها"
ثبات...  فالصوت عند ابن جني هو الَعَرض، و"الَعَرض هو ما ال یكون له

                                                                                                                                              

وف بابن شرح الكافیة لجمال الدین أبي عمرو عثمان بن عمرو المعر  من شروحها: )1(
ه)، وقد شرح فیها مختصره المعروف الكافیة في النحو، وعلى 646الحاجب (ت

الكافیة شروح وحواٍش كثیرة، وأهم شروحها: شرح رضي الدین األستراباذي 
، 2ه). حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج686(ت
كافیة، ألبي البركات ، والفوائد الضیائّیة، أو شرح مّال جامي على ال1376- 1370ص

ه). سركیس، معجم المطبوعات العربّیة 898عبد الرحمن بن أحمد الجامي (ت
 .672، ص1والمعربة، ج

 .1100- 1098، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
 .79، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج )3(
 .95، ص3ج، سائل إخوان الصفاء وخالن الوفاءالصفاء، ر  إخوان )4(
 .6، ص1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )5(
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، أّما الثابت والجوهر )1(وِقیل: الدنیا َعَرض حاضر تنبیهًا أْن ال ثباَت لها"
، فقد تّتخذ من )2(واألصل فهو الّنَفس الحامل للصوت وهو أساس تكویِنه

األوضاع المختلفة ألعضاء النطق نقطة البدایة لنشأة مختَلف األصوات، 
الطّحان الُموسیقّي بأّنه: "هواٌء  وكذلك المصطلحات المتعّلقة بها، وعّرفه ابن

یخرج من الرئة، فیصدم اللسان والَحَنك واألسنان، ویرتقي في باطن 
المناِخر، ویجري نحو اللسان والشفة، فیصیر َنغمًا مؤّلفة، فما كان جهیرًا 

، والصوت )3(فهو منسوب إلى الَحْنجرة، وما كان دقیقًا ُنِسب إلى الصدر"
، وقال الفارابّي: )4(ج هواء الّنَفس الناتج عن َقْلع أو َقْرععند ابن سینا هو تموُّ 

"والتصویت اإلنسانّي یحدث بسلوك الهواء في الحلوق، وقرعه ُمقعَّرات أجزاء 
، وعّرف ابن رشد )5(الُحلوق، وأجزاء سائر األعضاء التي یسلك فیها"

وَلفظ،  التصویت: "هو صوت ما من متنفِّس، وهو الذي یوجد فیه َنَغم وٕایقاع
تة على جهة التشبیه بالحیوان، مثل  ولذلك سّمیت كثیر من اآلالت مصوِّ

تة، )6(المزمار وأشباهه" ، وقال الفارابّي: "إّن اإلنسان وسائر الحیوان المصوِّ
                                                           

م)، المفردات 2009ه)، (502الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد (ت )1(
في غریب القرآن، تح: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، مكتبة 

 .430، ص2نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ج
ه)، 606خر الدین أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن حسین (تانظر: الرازي، ف )2(

، 1م)، التفسیر الكبیر، المطبعة البهیة المصریة، میدان الجامع األزهر، ط1938(
 .12- 11، ص1مصر، ج

م)، حاوي الفنون 1976ه)، (450ابن الطّحان، أبو الحسن محمد بن الحسني (ت )3(
بي للموسیقى، وزارة الثقافة، بغداد، وسلوة المحزون، تح: زكریا یوسف، المجمع العر 

 .17ص
 .57- 56انظر: ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص )4(
 .1066الفارابي، الموسیقى الكبیر، ص )5(
تلخیص كتاب  م)،1994( ه)،595أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد (تابن رشد،  )6(

یر: إبراهیم مدكور، ، تح: الفرد. ل. عبري، ومراجعة: محسن مهدي، وتصدالنفس
ومعنى  .82المجلس األعلى للثقافة، مطابع الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، ص
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لها بالطباع في كّل حال من أحوالها اللذیذة أو الُمؤِذیة َنَغٌم تستعملها، وهذه 
وان عالماٍت ُیؤِذن بها بعُضها بعضًا سوى األصواِت التي یستعملها الحی

بأمر من األمور، وأكثر هذه هي في اإلنسان، وهي األصوات التي یركِّب 
  .)1(اإلنسان منها األلفاظ، وهذه خاّصة باإلنسان"

وتعریف التهانوي یرّكز على الصوت المجّرد المسموع، أّما تعریف 
هم على الصوت المتقّدمین فهو أكثر دقة ووضوحًا، حیث یرّكز تعریف

المجّرد، وعلى صوت الحرف اللغوّي، وهو ما نالحظه في تعریف ابن 
  جني.

  فظ:الل 25.2

یعّرف التهانوي اللفظ، بقوله: "بالَفْتح وُسكون الفاء في اللغة الرَّْمي، 
 ابتداءً ُیقال أكلُت الثمرة ولفظُت النواة، أي: رمیُتها، ثّم ُنِقل في ُعْرف النحاة 

لَملفوظ، كالَخْلق بمعنى الَمخلوق إلى ما یتلفَّظ به بمعنى ا أو بعد جعله
اإلنسان حقیقًة كان أو ُحْكمًا مهمًال كان... ثّم الحروف الهجائّیة نوٌع من 

یتلفَّظ به اإلنسان من حرٍف فصاعدًا،  كما )2(همه بعضُ عّرفولذا أنواع اللفظ، 
ّنها في ُحكم وال یصُدق التعریف على الحروف اإلعرابّیة كالواو في أبوك؛ أل

الحركات نائبٌة مناَبها، وِقیل اللفظ صوٌت یعتمد على المخارج من حرف 
فصاعدًا، والمراد بالصوت الكیفّیة الحاصلة من المصدر، والمراد باالعتماد 
أْن یكون حصوُل الصوت باستعانة المخارج، أي: جنس المخارج إذ الالم 

ت؛ ألّنه مصدر، واللفظ هو تبطل الجمعّیة فال َیِرد أّن الصوت فعل الصائ
الكیفّیة الحاصلة من المصدر، وأّن االعتماد من خواّص األعیان والصوت 

                                                                                                                                              

- 503ص ،1ج . صلیبا، المعجم الفلسفي،: الكائن الحيّ فالسفةالحیوان في عرف ال
م)، المعجم الشامل للمصطلحات العلمّیة 2008وسرور، إبراهیم حسین، (، 505

 .550- 549، ص2بیروت، ج، 1والدینیة، دار الهادي، ط
 .63الفارابي، الموسیقى الكبیر، ص )1(
 في األصل (البعض). )2(
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لیس منها، وٕاّن أقّل الجمع ثالثة فوجب أْن ال یكون اللفظ إّال من ثالثة 
الفاضل ... وذكر )1(أحرف كّل منها من مخرج... كذا في غایة التحقیق

اللفظ صوت َیعتمد على مخارج  أنّ  )3(في حاشیة المطّول )2(الچلپي
الحروف، ثّم قال: والمختار أّنه كیفّیة عارضة للصوت الذي هو كیفّیة 
تحدث في الهواء من تموُّجه، وال یلُزم قیام الَعَرض بالَعَرض المّمنوع عند 

  .)4(المتكّلمین؛ ألّنهم یمنعون كون الحروف أمورًا موجودة، انتهى"
بقوله: "بالَفْتح وُسكون الفاء"، ثّم  كلّي،نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الش

، بقوله: "في اللغة الرَّمي"، ثّم یستعین بالتعریف غويیستعین بالتعریف الل
الوظیفّي، بقوله: "وِقیل اللفظ صوٌت یعتمد على المخارج من حرف 

  فصاعدًا"، ونالحظ أّنه یذكر المرجع الذي أخذ منه.
ي تستطیع أْن توصل فیها ما ذكر الجاحظ أّن اللفظ من األدوات الت

، وذكر ابن جني أّن )5(في نفسك إلى اآلخرین، واإلشارُة واللفظ شریكان

                                                           

ه). حاجي خلیفة، 644غایة التحقیق لمحمد بن عمر األخسیكتي حسام الدین (ت )1(
 .1848، ص2كشف الظنون، ج

ه)، وله حاشیة 886محمد شاه الفناري، الملقب بمّال حسن شلبي (ت بن چلپيحسن  )2(
، وحاجي خلیفة، كشف الظنون 213، ص3طّول. كحالة، معجم المؤّلفین، جعلى الم

 .474، ص1عن أسامي الكتب والفنون، ج
ه). حاجي خلیفة، كشف 792المطوَّل لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني (ت )3(

 .474، ص1الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج
 .1412- 1410، ص2جالتهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  )4(
والعدد وداللة  فاللفظ والرمز والخطّ . 78، ص1انظر: الجاحظ، البیان والتبیین، ج )5(

انظر: الجاحظ، البیان والتبیین،  الحال، تدخل في علم العالمات، أو علم السمیولوجیا.
م)، مالمح التفكیر السیمیائي 2009، وشتوح، عامر، (169، و140، و76، ص1ج

لجاحظ من خالل البیان والتبیین، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي في اللغة عند ا
س، (51، و50، و11مرباح ورقلة، الجزائر، ص م)، 2011، ومختار، مالَّ

السیمیولوجیا والعالمة المفهوم والمصطلح، مجلة الرافد، دائرة الثقافة، حكومة الشارقة، 
 .73، ص172اإلمارات العربّیة، عدد
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، وقال الخفاجي: "وٕاّنما فزع )1(الخّط یأتي في مرحلة الحقة عن اللفظ
العقالء إلى الحروف في المواضعة؛ ألّنها أسهل وأوسع، ومع التأمُّل ال 

كّي في حروف اللین: "ألّنهنَّ یخرجن من ، وقال م)2(یوجد ما یقوم مقاَمها"
، وقال أیضًا: "كّنا ُنمیل أكثر اللفظ في القرآن قبَل َمجيء )3(اللفظ في لین"

د أْن یلفظ بالضاد )5(...")4(اإلنطاكيّ  ، وقال أیضًا: "فال ُبدَّ للقارئ الُمجوِّ
مًة..."   .)6(مفخَّ

متقّدمون فكان وتعریف التهانوي یرّكز على الجانب الوظیفّي، أّما ال
  تركیزهم على فوائد اللفظ، دون تعرُّضهم لتعریفه.

 :)7(المخرج  26.2

رج، بقوله: "اسُم ظرف من الخروج هو عند یعّرف التهانوي المخ
القّراء والصرفّیین عبارة عن موضع خروج الحرف وظهوره وتمیُّزه عن غیره 

األّول بواسطة صوت، وِقیل المخرج عبارة عن الموضع المولِّد للحرف، و 
أظهر، كذا في تیسیر القارئ والدقائق المحكمة، ومعرفة المخرج تحصل بأْن 
ُتسكِّنه وُتدخل علیه همزة الوصل وتنظر أین ینتهي الصوت فحیث انتهى 
فثّمة مخرجه، َأال ترى أّنك تقول: اب، وتسكُت فتجُد الشفتین قد انطبقت 

                                                           

 .44، ص1اإلعراب، ج ابن جني، سر صناعة )1(
سرُّ )، م1982( ه)،466أبو محمد عبد اهللا بن سعید بن سنان (ت الخفاجي، )2(

 .49، صبیروت، 1طالفصاحة، دار الكتب العلمّیة، 
 .126القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة، ص )3(
ومقرئ شهیر.  ه)، إمام380أبو طاهر محمد بن الحسن بن علي األنطاكي (ت قبل  )4(

 .106، ص2ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء، ج
م)، دفاعًا عن القراءات 1984، (ه)437، أبو محمد مكي بن أبي طالب (تالقیسي )5(

، 1تمكین المّد في "آتى" و"آمن" و"آدم" وشبهه، تح: أحمد حسن فرحات، دار األرقم، ط
 .45بیروت، ص

 .184القراءة وتحقیق لفظ التالوة، صالقیسي، الرعایة لتجوید  )6(
 .435، ص4الُمْخَرج (هكذا ضبط سیبویه في الكتاب). انظر: سیبویه، الكتاب، ج )7(
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، ثّم ُیسهب في )1(إحداهما على األخرى، كذا في بعض شروح الشافیة..."
ذكر اختالف القّراء ومتقّدمي النحاة في َعَدِد َمخارج الحروف، وتفصیل 

  .)2(المخارج
نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف اللفظّي، بقوله: "اسُم ظرف من الخروج"، 
ثّم یذكر المجال المعرفّي الذي ینتمي إلیه المصطلح، بقوله: "عند القّراء 

تعریف الوظیفّي، بقوله: "عبارٌة عن موضع خروج والصرفّیین"، ثّم یستعین بال
الحرف وظهوره وتمیُّزه عن غیره بواسطة صوت"، ثّم یذكر طریقة معرفة 

  ونالحظ أّنه یذكر المراجع التي أخذ منها. مخرج الصوت،
والمخرج عند المتقّدمین هو نقطة االنسداد أو التضییق التي یحدث 

ذي نسمعه، وقد استعمل الخلیل عندها حبس الهواء، حیث ینتج الصوت ال
، واستخدم كذلك سیبویه )3(الموضع بمعنى مخرج الحرف في أكثر من مكان

، واستخدم ابن جني )4(وابن جني وابن سینا وغیرهم المخرج والموضع
، واستخدم ابن درید مجاري )6(، واستخدم ابن سینا المحابس)5(المقاطع أیضاً 

ل سیبویه: "المجهور حرف أشبع ، وقا)7(الحروف للتعبیر عن المخارج

                                                           

  .1492، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .1493- 1492، ص2انظر: التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
 . 111، ص8، و ج58، ص1ین، جانظر: الفراهیدي، الع )3(
، وابن جني، 464، و434، و195، و193، ص4، جانظر: سیبویه، الكتاب )4(

 .116، صأسباب حدوث الحروف، وابن سینا، رسالة 233، ص1، جالخصائص
 .6، ص1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج )5(
 لعربّیةاعلماء  ونرى أنّ . 60انظر: ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص )6(

یجري فیها حبس الهواء، وذلك  التيلم تكن واضحة لدیهم نقطة االنسداد  المتقّدمین
، ولذلك اكتفوا بذكر هذه المصطلحات دون أْن ر وسائل التشریح في عصرهملعدم توفّ 

الخلیل، المصطلح الصوتي عند علماء العربّیة القدماء في ضوء علم  یحّددوا معناها.
 .48اللغة المعاصر، ص

 .8، ص1انظر: ابن درید، جمهرة اللغة، ج )7(
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، فاالعتماد: ارتكاز عضو النطق على موضع )1(االعتماد في موضعه..."
، )2(الحرف، وعرَّف الدانّي المخرج بأّنه: "الموضع الذي ینشأ منه الحرف"

یعني المكان، وقال ابن درستویه: "ولیست األلف من الحروف الحلقّیة، وال 
ألّنها من الحروف الهاوَیة في الَجْوف، وٕاّنما  لها ُمعتَمد في حلق وال غیره؛

َمقطُعها في أقصى الحلق، والحروف كّلها مقَطُعها هناك؛ ألّن الصوت كّله 
 )4(، وذكر اللیث)3(إّنما یخرج من الحلق، ثّم یحصره الُمعتِمد، فیصیِّره حرفًا"

ن قبل الكیفّیة التي كان َیختبر بها الخلیُل الحروَف، وذلك بإدخال همزٍة م
الحرف، فقال: "وٕاّنما كان َذَواُقه إّیاها أّنه كان یفتح فاه باأللف، ثّم ُیظهر 
الحرف، نحو: اْب، اْت... فوجد الَعْین أدخَل الحروف في الحلق؛ فجعَلها 

د الحرف مّما یلحقه من أصوات )5(أّول الكتاب..." ، وهذه الطریقة تجرِّ
  : نقطة التقاء عضوي النطق.القلقلة، وهي ُتستعمل الختبار المخرج، أي

وتعریف التهانوي یّتفق مع تعریف المتقّدمین في تركیز كال الطرفین 
  على التعریف الوظیفّي.

                                                           

 .434، ص4سیبویه، الكتاب، ج )1(
 .102الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید، ص )2(
. وانظر: ابن جني، سر صناعة 34ابن درستویه، تصحیح الفصیح وشرحه، ص )3(

. فالقدامى یرون أّن األصوات كلها تنشأ من أقصى الحلق، 6، ص1اإلعراب، ج
ّمون ذلك المقطع، ثّم یتحدد الصوت عن طریق حصره في مكان ما في الفم ویس

ویسّمون ذلك المكان المعتمد. عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث 
 .39اللغوّي، ص

ه)، معجم 626ه). الحموي، یاقوت (ت190اللیث بن رافع بن نصر بن سیَّار (ت )4(
لعمومیة، دار المأمون، مكتبة عیسى البابي الحلبي، األدباء، مراجعة دائرة المعارف ا

 .44-43، ص17ج
 .47، ص1الفراهیدي، العین، ج )5(
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 المقطع:  27.2

یعّرف التهانوي الَمقطع، بقوله: "َبفْتح الطاء المخفَّفة على أّنه اسم 
ظرف، ِقیل هو حرف مع حركة أو حرفان ثانیهما ساكن، فَضَرَب مركَّب من 

ثة َمقاطع، وُموسى من مقطعین، وِقیل هو الحركة اإلعرابّیة وقد استعمله ثال
بإزاء الحركة، وقد ُیفسَّر بالوقف ألّنه ینقطع عنده  )1(الشیخ في الشفاء

في التقسیم األّول للُمفَرد، وُیطَلق على  )2(كذا في شرح المطالعالكالم، 
على َمقطع ُمحقَّق كما مخرج الحرف أیضًا، ولذا ُیقال الحرف صوٌت ُمعتِمد 

  )3(مّر..."
َبفْتح الطاء المخفَّفة"،  نالحظ أّنه یبدأ بالتعریف الشكلّي، بقوله: "

وقوله: "هو حرف مع حركة أو حرفان ثانیهما ساكن"، ثّم یستعین بالتعریف 
بالتمثیل، بقوله: "فَضَرَب مرّكب من ثالثة َمقاطع، وُموسى من مقطعین"، ثّم 

یأخذ وظائف متعّددة في االستعمال، فُیستعمل للداللة على  یذكر أّن الَمقطع
الحركة اإلعرابّیة (وظیفة نحوّیة)، وُیستعمل للداللة على الَوْقف (وظیفة 
داللّیة)، وُیستعمل للداللة على مخرج الحرف (وظیفة صوتّیة)، ونالحظ أّنه 

  یذكر المرجع الذي أخذ منه.

                                                           

الشفاء في المنطق، ألبي علي حسین بن عبد اهللا المعروف بابن سینا، الشیخ الرئیس  )1(
ه)، وعلیه شروح. حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 428(ت
 .1055، ص2ج

ه). سركیس، معجم 766طالع األنوار، لقطب الدین محمد ین محمد الرازي (تم )2(
. ومن شروحه لوامع األسرار شرح 920-918، ص1المطبوعات العربّیة والمعربة، ج

مطالع األنوار، أو شرح المطالع في المنطق، لسراج الدین أبي الثناء محمود بن أبي 
، 1العربّیة والمعربة، ج ه). سركیس، معجم المطبوعات682بكر األرموي (ت

علي بن محمد علي،  . وشرح السید الجرجاني على مطالع األنوار، وهو427ص
ه). سركیس، معجم المطبوعات العربّیة 816المعروف بالشریف الجرجاني (ت

 .920- 919، ص1والمعربة، ج
 .1631، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
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ّیة تعتمد على النظام المقطعّي وقد أشار الخلیل إلى أّن اللغة العرب
في ُنطق أصواتها، أي: ال ُینطق صوتٌ صحیٌح مجّردًا عن حركة أو حرف 

: ل الفارابيّ مدٍّ، وهذا النظام هو الذي اسُتعِمل في وصف األصوات، وقا
تُأتبع ب مصوِّت حرف غیرِ  كلّ "و  قطع المَ  یسّمىه ن به، فإنّ رِ قصیر قُ  مصوِّ

تون السمُّ هم یُ ، من ِقَبِل أنّ تحرِّكه الحرف المُ ونسمُّ یُ  القصیر، والعربُ  ات مصوِّ
ت غیرِ  حرفٍ  كلّ و  ...القصیرة حركاتٍ  ا مصوِّت طویل، فإنّ ن به ُقرِ  مصوِّ

من  یأتلفُ  الذيقطع هو شد:" والمَ رُ  ، وقال ابنُ )1(قطع الطویل"ه المَ سّمینُ 
یر عن ، واسُتعِمل المقطع كذلك للتعب)2("مصوِّت ، وغیرِ مصوِّتحرفین: 

أماكن َقْطِع الصوت، التي َیتولَّد عندها الصوت اللغوّي، ویكون مخرج 
الحرف، وهو الذي جعل القرطبّي والخفاجّي یعّرفان الحروف بأّنها 

، قال ابن جني: "اعلم أّن الصوت َعَرض یخرج مع الّنَفس )3(مقاطع
اطُع تثنیه ُمستِطیًال مّتصًال، حتى َیْعِرض له في الحلق والفم والشفتین َمق

عن امتداده واستطالته، فیسّمى الَمقطُع أینما ُعِرض له حرفًا، وتختلف 
  .)4(أجراُس الحروف بحسب اختالف َمقاطعها"

وتعریف التهانوي یرّكز على جانبین: الجانب الشكلّي، وهو جانب 
یّتصل بعلم الصرف، وجانب صوتّي، وهو یّتفق مع ما ذهب إلیه ابن جني 

  اجّي، وهو الداللة على مخرج الحرف.والقرطبّي والخف

                                                           

 .1075ى الكبیر، صالفارابي، الموسیق )1(
م)، تفسیر ما بعد 1938ه)، (595ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد (ت )2(

 .892الطبیعة، تح: موریس بوجاس، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ص
 .26، والخفاجي، سرُّ الفصاحة، ص71انظر: القرطبي، الموضح في التجوید، ص )3(
 .6، ص1جابن جني، سر صناعة اإلعراب،  )4(
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  الفصل الثالث: 

  :األداء الصوتي حدود

 اجتماع الساكنین:  1.3

، وهو جائزٌ  )1(هبقوله: "على حدِّ  ،اجتماع الساكنین التهانويف یعرّ 
 ة فيصَّ یْ وَ ة وخُ كدابَّ ، )2(مًا فیهدغَ مُ  انيالث، و حرف مدٍّ  ّولاألوهو ما كان 
جائز، وهو ما  ه، وهو غیرُ نین على غیر حدِّ الساك ة، واجتماعُ تصغیر خاصَّ 

 ،حرف مدٍّ  ّولاألال یكون  أنْ  امّ إه، وهو كان على خالف الساكنین على حدِّ 
  .)4(")3(د الجرجانيّ یِّ غمًا فیه، كذا في السدمُ  انيالثأو ال یكون 

                                                           

قوله: "على حدِّه"، أي: على طریقه الجائز، ویسّمى الُمغتَفر. انظر: األسمر، راجي،  )1(
م)، المعجم المفّصل في علم الصرف، مراجعة: إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب 1997(

م)، المیزان في أحكام تجوید 2005، والعبد، فریـال زكریا، (47العلمّیة، بیروت، ص
، 238، ص1المقتضب، جالمبّرد، ، و 159، ص1مان، القاهرة، جالقرآن، دار اإلی

 . 168، ص3، ج321، و302و
یقصد: والثاني ُمدغمًا في مثله. انظر: األسمر، المعجم المفّصل في علم الصرف،  )2(

وُیغتَفر اجتماع الساكنین إذا كان األول حرف مد، والثاني ُمدَغمًا في مثله،  .151ص
وقد ألحق النحوّیون یاء التصغیر بحروف المّد؛ فاغتفروا  وكان ذلك في كلمة واحدة،

ة، قال المبّرد: "حرف المّد یقع بعَده الساكن بَّ ع الساكنین في تصغیر دابَّة: دویْ اجتما
المدغم؛ ألّن المّدة عوض من الحركة، وأّنك تعتمد على الحرفین المدَغم أحدهما في 

 .319، ص1". المبّرد، المقتضب، جاآلخر اعتمادًة واحدة، نحو قولك: دابَّة...
السیِّد الجرجاني" أي: في كتاب التعریفات للسیِّد الجرجاني، وهو علي بن قوله: "في  )3(

، 5ه). الزركلي، األعالم، ج816محمد علي، المعروف بالشریف الجرجاني (ت
م)، الضوء 1992ه)، (902السخاوي، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (ت .7ص

. سركیس، معجم 328، ص5، بیروت، ج1ل القرن التاسع، دار الجیل، طالالمع أله
، 3اللغة العربّیة، جآداب زیدان، تاریخ  .678، ص1المطبوعات العربّیة والمعّربة، ج

 .352ص
 .100، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )4(
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یصف الشكل والجانب  الذي شكليّ ال التعریفه یبدأ بنالحظ أنّ 
 ثمّ دغمًا فیه"، مُ  انيالثو  حرف مدٍّ  ّولاألما كان "، بقوله: مصطلحلل الصوريّ 

، بقوله: مصطلحح الیذكر مثاًال یوضّ  :، أيمثیليّ الت التعریفیستعین ب
بالتقسیم، بذكر  التعریفیعمد إلى  ثمّ ة"، صة في تصغیر خاصَّ ة وخویِّ "كدابّ 

ه... وعلى غیر ، بقوله: "على حدِّ مصطلحتندرج تحت ال التيالتقسیمات 
ها، ویستعین یعّرف.."، ویطلق حكمه علیها بجوازها، أو عدم جوازها، و ه.حدِّ 

، أو النقیض، بقوله: "على خالف الساكنین"، ویشرح بالضدِّ  التعریفكذلك ب
 أنّ إلى  التعریفة أخرى، ویشیر في آخر مرّ  شكليّ ال التعریفستعینًا بذلك مُ 

د السند، ه بالسیِّ بَ لقّ  الذي د الجرجانيّ تعریفه موافق لما جاء في تعریفات السیّ 
ینتمي  الذي المعرفيّ  ال یذكر المجال هأنّ  التعریفظ في هذا الحَ ومن المُ 

  كما جرت لدیه العادة. مصطلحإلیه ال
 ، واألخفش)1(الفّراءع بین ساكنین)، كمْ (الجَ  ونقّدمتالمواستعمل 

 ، وابن)5(ه)370(ت وابن خالویه ،)4(، والسیرافي)3(المبّرد، و )2(ه)215(ت
  .)10(الفارسيّ  وأبي عليّ ، )9(انيّ الدو ، )8(، ومكيّ )7(وابن فارس، )6(يجنّ 

                                                           

 .18، ص1انظر: الفّراء، معاني القرآن، ج )1(
 .237، ص1، جإعراب القرآنس، انظر: النحا )2(
 .320، ص1المقتضب، جانظر: المبّرد،  )3(
 .81انظر: السیرافي، ما ذكره الكوفیون من اإلدغام، ص )4(
 .127، صفي القراءات السبع انظر: ابن خالویه، الحجة )5(
  .496، ص2انظر: ابن جني، الخصائص، ج )6(
م)، 1997ه)، (395زكریا (ت انظر: ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن )7(

الصاحبي في فقه اللغة العربّیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها، تعلیق: أحمد حسن 
 .21، بیروت، ص1بسج، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمّیة، ط

 .270انظر: القیسي، التبصرة في القراءات السبع، ص )8(
 .172التجوید، صالتحدید في اإلتقان و  انظر: الداني، )9(
 .42، ص6الحجة للقراء السبعة، جانظر: الفارسي،  )10(
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 نجدولم مثیلّي، والت شكليّ العلى الجانبین:  رّكزی التهانويوتعریف 
من یذكر تعریفًا الجتماع  -علیه نااّطلع مّما – ینقّدمالمت اللغةعند علماء 

 رقَ ویذكرون طُ  ،هم یذكرونهلكنّ ز، و وجَ الساكنین عمومًا ولو بشكل مُ 
  .)1(ص منهالتخلُّ 

 االختالس:  2.3

تكمیل الحركة  هو عدمُ  القّراءعند : "بقوله ،االختالس التهانويیعرف 
  .)3(")2(كما في شرح الشاطبيّ 

، بقوله: مصطلحالینتمي إلیه  الذي المعرفي یذكر المجاله أنّ نالحظ 
تكمیل الحركة"،  ، بقوله: "عدمبالضدّ  التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراء"وهو عند 

ف به، ُعرِّ  الذي القارئ مدرك لمفهوم الضدّ  وهو بهذا یفترض مسبقًا أنّ 
، وهو هنا یحیل القارئ إلى شيء آخر، وال فعرَّ وبهذا یستطیع معرفة الم

 أنّ  إلى التعریف، ویشیر في نهایة مصطلحم داللة واضحة للاأمیضعه 
  .يّ تعریفه موافق لما جاء في شرح الشاطب

ن الذی أّماقال سیبویه: "و ، ینقّدمالمتاالختالس عند  مصطلح وقد ورد
سرعوَن ال یشبعون فیختلسون اختالسًا، وذلك قولك: َیْضِرُبها، وِمن مأَمِنك، یُ 

                                                           

، وعبد الجلیل، عبد القادر، 345، و302، ص1انظر: المبرد، المقتضب، ج )1(
األصوات . وأنیس، 304ة، دار صفاء، عمان، صم)، األصوات اللغویّ 2010(

 .94- 92اللغوّیة، ص
عبد اهللا المعروف بشعلة، وشرح لمال  من شروح الشاطبیة: شرح كنز المعاني ألبي )2(

علي القارئ، على حرز األماني ووجه التهاني، وهي القصیدة المشهورة بالشاطبیة في 
القراءات، ألبي محمد ویكّنى أیضًا أبا القاسم، القاسم بن فیرا (من اللغة الالتینیة ومعناه 

لشاطبي المقري الحدید) بن خلف بن أبي القاسم بن أحمد الرعیني األندلسي ثم ا
- 1091ه)، سركیس، معجم المطبوعات العربّیة والمعربة، ص590الضریر (ت

1092. 
 .116، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
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ها ك على أنّ یدلّ و  ،)2(]إَِ�ٰ �َ�رِ�ُِ��ۡ (: )1(وقال أبو عمر  ثمّ اللفَظ، ومن 
، ق النونُ حقّ كانت ساكنًة لم تُ  ون النوَن، فلوبّینة قوُلهم: من مأَمِنَك، فیكتحرّ م

علیهم... وزنُة الحركة ثابتٌة، كما  الفتح أخفُّ  وال یكون هذا في النصب؛ ألنّ 
س ختلَ المُ  أّما: "و انيّ الد قالو  ،)3("في الهمزة حیث صارت بیَن بینَ  تثبتُ 
حركته  السامع أنّ  به إسراعًا یظنُّ  اللفظع سرَ ه أن یُ ه من الحروف فحقُّ حركتُ 

ة في الحقیقة، ة اإلسراع، وهي كاملة في الوزن، تامّ لشدّ  اللفظت من قد ذهب
وقال  ،)4(ها"تحقیقُ  بّینها ولم یتل بها، فخفي إشباعُ سِّ رُ ط وال تُ مطّ ها لم تُ أنّ  إالّ 
  .)5("الصوته كتقلیل اج عن االختالس: "إنّ جّ الز 

ه إسراع االختالس عند سیبویه حقیقتُ  أنّ  بّیننتمن خالل ما سبق 
سة تكون في الحرف ختلَ بالحركة، والحركة المُ  الصوت، وٕاخفاء ظاللف

سة ختلَ الفتح، والحركة المُ  خّفةالمضموم والمكسور، وال تكون في المفتوح ل
كالحركة الكاملة  العروضيّ  صوتيّ الان في المیزان عدّ تُ  بینَ  وحركة همزة بینَ 
  هما.بِ  الصوتف عُ ضَ  ، وٕانْ كتحرِّ في الحرف المُ 

بشكل غیر  یّتفق -ل القول فیهلم یفصّ  وٕانْ  – هانويالتوتعریف 
تكمیل الحركة یكون نتیجًة للسرعة في  دمُ فعَ  مباشر مع تعریف سیبویه؛

                                                           

ه). الذهبي، شمس الدین محمد بن 154هو أبو عمرو زبَّان بن العالء المازني (ت )1(
النبالء، تح: حسین األسد، م)، سیر أعالم 1996ه)، (748أحمد بن عثمان (ت

، والسیوطي، جالل الدین عبد الرحمن 407، ص6، بیروت، ج11مؤسسة الرسالة، ط
م)، بغیة الوعاة في طبقات اللغوّیین والنحاة، تح: محمد أبو 1965ه)، (911(ت

 .231، ص2، القاهرة، ج1الفضل إبراهیم، مطبعة عیسى البابي الحلبي، ط
 .54سورة البقرة، آیة:  )2(
. قال ابن مجاهد: "كان أبو عمرو یختلس الحركة من 202، ص4سیبویه، الكتاب، ج )3(

(باِرِئكم) وما أشبه ذلك مما تتوالى فیه الحركات، فُیري من سمعه أنه قد أسكن، ولم 
 .155یكن ُیسكن". ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص

 .96-95، صفي اإلتقان والتجوید الداني، التحدید )4(
 .275، ص4لزّجاج، معاني القرآن وٕاعرابه، جا )5(
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تعریف سیبویه أوضح  أنّ  إّال بالحركة،  الصوتإلى إخفاء  یؤّدي مّما، اللفظ
  .وأدقُّ 

 ن:یْ بَ  نَ یْ بَ   3.3

وهما اسمان ُجعال فة الساكنة بالیاء المخفَّ في تعریفه: " التهانويقال 
د والرديء، الجیِّ  بینَ  :، أينَ یْ بَ  نَ یْ قال هذا بَ اسمًا واحدًا وُبنیا على الفتح، یُ 

 بینَ  :الصرفّیونكذا في الصراح، قال  ،بینَ  همزة بینَ  ىتسمَّ ة والهمزة المخففَّ 
التقلیل  :قال لهأیضًا ویُ  اإلمالةمن  هو التسهیل، وقد یطلق على قسمٍ  بینَ 

  )1("...یضاً والتلطیف أ
 الصوريّ یصف الجانب  الذي شكليّ ال التعریفه یبدأ بنالحظ أنّ 

، وظیفيّ ال التعریفیستعین ب ثمّ الساكنة"،  مخّففةبالیاء ال" ، بقوله:مصطلحلل
، معّینات في مجال مصطلحعن غیره من ال مصطلحوظیفة ال یمّیز الذي

، بینَ  قال هذا بینَ " یُ  ًا تبرز من خالل استعمالها، بقوله:وظیفیّ فداللة الكلمة 
، مصطلحیذكر أكثر من مجال في استعمال ال ثمّ ديء"، د والر الجیِّ  بینَ  :أي

عرف بالتسهیل عند ، وهو ما یُ بینَ  همزة بینَ  تسّمى مخّففةفالهمزة ال
معنا  مرّ كما  – اإلمالةمن  كذلك على قسمٍ  بینَ  طلق بینَ ویُ ، الصرفّیین

  .القّراءالتقلیل والتلطیف عند  تسّمىو ة متوّسطال اإلمالةوهي  -سابقاً 
اللة على تخفیف الهمزة ین للدقّدمبیَن بیَن عند المت مصطلحوقد ورد 

 یسّمىة أو ما متوّسطاللة على اإلمالة ال، وللد)2(الهمزة واأللفبجعلها بیَن 
ین في التركیز قّدمتمع تعریف الم یّتفق التهانويلطیف، وتعریف بالتقلیل والت

 .مصطلحاالستعمالّي لل وظیفيّ ال على الجانب

 التجوید:  4.3

                                                           

 .357، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .306، ص3للقّراء السبعة، ج لحجةانظر: الفارسي، ا )2(



107  
 

، وفي اصطالح التحسینُ  اللغةبقوله: "في  ،التجوید التهانوي یعّرف
مة له من ن مخرجه وصفته الالز ه مِ حرف حقّ  كلّ القرآن بإعطاء  تالوةُ  القّراء

ه من الصفات ستحقَّ حرف مُ  كلّ  اوة ونحوها، وٕاعطاءِ خة ور وشدّ  َهْمس وَجْهر
حرف إلى  كلّ  ي ونحوهما، وردِّ ستعلِ ل وتفخیم المُ ستفِ رقیق المُ المذكورة كت

من أفواه المشایخ العارفین بطریق أداء  ذُ خْ ه األَ ف، وطریقُ كلّ أصله من غیر ت
حتاج إلیه القارئ من مخارج الحروف وصفاتها القرآن بعد معرفة ما یَ 

راتب التجوید، م في ذكرِ  التهانويیسهب  ثمّ ، )1(والوقف واالبتداء والرسم ..."
ؤخذ عنه القراءة، مع اإلحالة للمراجع تُ  نْ مَ  ، وذكرِ القّراءبعض مذاهب  وذكرِ 
  .)2(ب في القراءات العشرهذّ أخذ منها، كاإلتقان، والمُ  التي

 ثمّ التحسین"،  اللغةفي "قوله: ب، اللغوي التعریفب ه یبدأُ نالحظ أنّ 
في اصطالح في قوله: "، مصطلحینتمي إلیه ال الذي یذكر المجال المعرفيّ 

حرف  كلّ ، في قوله: "بإعطاء وظیفيّ بالمعنى ال التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراء
  ه...".حقّ 

، قال الجاحظ عنه: "إعطاء ینقّدمالمتالتجوید عند  مصطلحوورد 
: "فتجوید القرآن هو إعطاء الحروف انيّ الد، وقال )3(الحروف حقوقها"

حروف المعجم إلى مخرجه  الحرف من دُّ ها، ور ها مراتبَ ها، وترتیبُ حقوقَ 
به على حال  النطق لفظه، وتمكینِ  ه بنظیره وشكله، وٕاشباعِ لحاقِ وأصله، وإ 

ف، ولیس بین كلّ ف، وال إفراط وال ته وهیئته، من غیر إسراف وال تعسُّ صیغت
  اــنــمْ لَّ ــات: "تعــزة الزیّ ــال حمــ، وق)4(ه"ـكِّ ـَرُه ِبفَ ـن تدبَّ ـُة مَ ـه إال ریاضـركـوید وتــجـتال

  
                                                           

 .386، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
محمد بن أحمد بن علي المهذب في القراءات العشر، ألبي منصور اإلمام الزاهد  )2(

ه). حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 499الخیاط البغدادي (ت
 .1913، ص2ج

 .15، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج )3(
 .68الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید، ص )4(
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بتجوید  القارئُ  : "وُیؤَمرُ ديّ یْ عَ ، وقال السُّ )2(")1(ابن أبي لیلى دَجْودة القراءة عن
�ّ�ِ�َ (من  ادالض تجوید القراءة  إنّ : "، وقال الهمذانيّ )3("وغیرها ]ٱ���

ها من مخارجها، الحروف وتقویمها، وٕاخراجُ  : هو تصحیحُ )4(وتحبیرها
ها بنظائرها، من غیر إفراط ها إلى أصولها، وٕالحاقُ ها، وردُّ ها مراتبوترتیبُ 
فضي إلى التضییع، بل بمالحظة الرفق وال نقصان یُ  ،لى التشنیعإ یؤّدي

التالي بشيء من وصفها  ة والصعوبة، ومتى ما أخلَّ والسهولة، ومجانبة الشدّ 
، وقد )5(ة"القراءة وحلیة التالو  ها ورصفها، والتجوید زینةُ فقد أزالها عن حدِّ 

لما فیه من اجتهاد  ؛)6(ف)كلّ (الت مصطلحأطلق ابن قتیبة على علم التجوید 
ن لیس لهم طبع العرب، وال فطرة الذیب علیه من ، والتدرُّ النطقلتصحیح 

في تعریف التجوید،  ونقّدمتالممع ما ذكره  یّتفق التهانويوتعریف  .النطق
  مراتب التجوید في مواضعها. بیانوسنأتي على 

 التحزین:  5.3

 متأّخري عند بعضِ  مةالمعجبقوله: "بالزاء  ،التحزینَ  التهانوي یعّرف
ه كأنّ آخر،  ه في التالوة یأتي بها على وجهٍ ه وعادتَ ترك طباعَ یَ  أنْ  القّراء

                                                           

القاضي هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى األنصاري الكوفي  )1(
 .310، ص6ه). الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج148(ت

ه)، 833ابن الجزري، شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن محمد بن علي (ت )2(
م)، غایة النهایة في طبقات القراء، تح: ج. برجستراسر، دار الكتب العلمّیة، 2006(
 .312، ص6، جالذهبي، سیر أعالم النبالء . وانظر:146، ص2، بیروت، ج1ط

م)، الدراسات الصوتّیة عند علماء التجوید، دار عمار، 2007الحمد، غانم قدوري، ( )3(
 .18، عمان، ص2ط

 .157، ص4ج(حبر)، التحبیر: تحسین الصوت. ابن منظور، لسان العرب،  )4(
 .62صالهمذاني، التمهید في معرفة التجوید،  )5(
م)، تأویل مشكل القرآن، 1973ه)، (276م (تابن قتیبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسل )6(

 .58، القاهرة، ص2تح: السید أحمد صقر، مكتبة دار التراث، ط
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یاء، ما فیه من الر لِ  ؛وخضوع، وهو منهيٌّ  یبكي من خشوعٍ  حزین یكاد أنْ 
  . )2(")1(مةحكَ كذا في الدقائق المُ 

قوله: في  ، مصطلحلل الصوريّ  شكليّ ال التعریفب ه یبدأُ أنّ نالحظ 
، في مصطلحینتمي إلیه ال الذي یذكر المجال المعرفيّ  ثمّ "، مةعجالم"بالزاء 
، في قوله: وظیفيّ ال التعریفیستعین ب ثمّ اء"، القرّ  متأّخري بعضِ  عندَ قوله: "

عنه  منهيٌّ  هیذكر أنّ  ثمّ وخضوع"،  یبكي من خشوعٍ  ه حزین یكاد أنْ كأنّ "
 مصطلحوقد ورد أخذ منه.  الذيیحیل إلى المرجع  ثمّ ة النهي، ًا علّ بّینم

القراءة عن  أئّمةى هَ نَ  التيب رُ ضْ ، وذلك في األَ ینقّدمالمتالتحزین عند 
: ، وقد نهى ابن مجاهد عن اإلقراء باأللحان، قال القرطبيّ )3(قراء بهااإلِ 
ى صلّ  –قول الرسول  أّما، )4(بالتحزین..."وال  اإلقراء به فال یجوز، ... أّما"و 

فقد ، )5(ن به"القرآن یتحزَّ  أحسن الناس قراءة، من قرأَ  : "إنّ  -ماهللا علیه وسلّ 
حین المذموم، لراد من ذلك التطریب المكروه، والتالمُ  : "فلیَس قال الهمذانيّ 

ف، الحروف، ومراعاة الوقو  ، وحفظُ الصوتالمراد به الترتیل، وتحسین  ٕاّنماو 
  ین التالوة، مع استشعار الخوفـراءة وتحسـوید القـن تجــك مــوى ذلــا ســى مـإل

                                                           

الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزریة في التجوید، ألبي یحیى زكریا بن محمد بن  )1(
ه). سركیس، معجم المطبوعات 925أحمد األنصاري السنیكي القاهري الشافعي (ت

 .485- 483، ص 1المعربة، جالعربّیة و 
 .391، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
. واألقسام التي نهوا عن 213، و211انظر: القرطبي، الموضح في التجوید، ص )3(

 اإلقراء بها، هي: الترعید، والترقیص، والتطریب، والتلحین، والتحزین.
 .213القرطبي، الموضح في التجوید، ص )4(
. والحدیث ضعیف، انظر: األلباني، 127الهمذاني، التمهید في معرفة التجوید، ص )5(

م)، ضعیف الجامع 1988ه)، (1420أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین (ت
 .30، ص200الصحیح وزیادته "الفتح الكبیر"، المكتب اإلسالمي، حدیث رقم: 



110  
 

، )3(وجابر، )2(اس، وابن عبّ )1(وارتداء الحزن على ما رواه ابن عمر
القارئ  ه تركُ التحزین فإنّ  أّماو ة النهي: "ًا علّ بّینم وقال القرطبيّ ، )5(")4(ریدةوبُ 

ه ذو كأنّ ْغَمَة ، وَیْخِفُض النالصوتن لیِّ ، فیُ اله وعادته في الدرس إذا تَ طباعَ 
  .)6(یاء"جرى الر ضوع، ویجري ذلك مَ شوع وخُ خُ 

اءة في القر  أئّمةمن  ینقّدمالمتمع تعریف  التهانوي تعریفُ  یّتفقو 
  هي عن القراءة به.ة النفي علّ و  ،تعریف التجوید

 التحقیق:  6.3

حرف  كلّ طاء هو إع القّراءالتحقیق بقوله: "عند  التهانوي یعّرف
  .)7(حقَّه، وقد سبق في لفظ التجوید"

ینتمي إلیه  الذي بذكر المجال المعرفيّ  التعریفه یبدأ نالحظ أنّ 
قوله: ب، وظیفيّ ال التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراءعند ، بقوله: "مصطلحال

جوید، حیث قال: الت مصطلحفي  ه وردَ یذكر أنّ  ثمّ ه"، حرف حقّ  كلّ "إعطاء 
ات القراءة حیث قال: كیفیّ  ،فًا للتحقیقرادِ قان جعل الترتیل مُ اإلت وصاحبُ "

                                                           

عّز الدین ابن األثیر أبو ه). الَجَزري، 73هو عبد اهللا بن عمر بن الخطاب (ت )1(
م). أَسُد الغابة في معرفة الصحابة، تح: 1994ه)، (630الحسن علي بن محمد (ت

، 3، بیروت، ج1علي محمد معّوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمّیة، ط
 .336ص

ه). الجزري، أسد الغابة في معرفة 68هو عبد اهللا بن عّباس بن عبد المطلب (ت )2(
 .291، ص3الصحابة، ج

أسد الغابة في  ه). الجزري،74هو جابر بن عبد اهللا بن حرام بن كعب األنصاري (ت )3(
  .494، ص1معرفة الصحابة، ج

أسد الغابة في معرفة الصحابة،  الجزري، ه).63هو بریدة بن الُحَصْیب األسلمي (ت )4(
 .367، ص1ج

 .123الهمذاني، التمهید في معرفة التجوید، ص )5(
 .213طبي، الموضح في التجوید، صالقر  )6(
 .392، ص1، جالتهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم )7(
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وتحقیق  المدّ ه من إشباع حرف حقّ  كلّ : إحداث التحقیق وهو إعطاء ثالثٌ 
ز وٕاتمام الحركات واعتماد اإلظهار والتشدیدات، وبیان الحروف مْ الهَ 

ة، ومالحظة وتفكیكها وٕاخراج بعضها من بعض بالسكت والترتیل والتؤدَّ 
ك وال إدغامه، حرَّ ر وال اختالس وال إسكان مُ صْ جائزات من الوقوف بال قَ ال

ذ به على خْ ن وتقویم األلفاظ، ویستحب األَ وهو یكون لریاضة األلسُ 
اإلفراط بتولید الحروف من  ز فیه إلى حدِّ تجاوَ یُ  مین من غیر أنْ المتعلِّ 

مبالغة في الحركات وتكریر الراوات وتحریك السواكن وتطنین النونات بال
رق بین الترتیل وبین التحقیق فیما ذكره والفَ  :قال ثمّ ونحو ذلك...  ،اتنّ الغُ 

ر یكون للتدبُّ  ، والترتیلُ والتمرینِ  والتعلیمِ  یاضةِ حقیق یكون للر الت هم أنّ بعضُ 
  .)1(تحقیقًا" ترتیلٍ  كلّ ولیس  ،ترتیلٌ  تحقیقٍ  كلّ ر واالستنباط، فوالتفكُّ 

القراءة بمعنى  أئّمةمن  ینقّدمالمتند التحقیق ع مصطلحوقد ورد 
القرآن هو إعطاء الحروف  في تعریف التجوید: "فتجویدُ  انيّ الدالتجوید، قال 

الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه  ها، وردُّ ها مراتبَ ها، وترتیبُ حقوقَ 
القراءة اإلقراء  أئّمةأجاز  التي، والتحقیق من أقسام القراءة )2(وأصله..."

 هاقال: "فصفتُ  ،)5(قراءة حمزة )4(صف أحمد بن نصر الشذائيّ ، وو )3(بها

                                                           

 .388-387، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .68الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید، ص )2(
إلقراء بها، . واألقسام التي أجازوا ا211انظر: القرطبي، الموضح في التجوید، ص )3(

 هي: التحقیق، واشتقاق التحقیق، والتجوید، والتمطیط، والَحْدر.
ه). ابن الجزري، 373أحمد بن نصر بن منصور، أبو بكر الشذائي البصري (ت )4(

 .132- 131، ص1غایة النهایة في طبقات القراء، ج
لسبعة حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل اإلمام الحبر الكوفي، أحد القراء ا )5(

 .237- 236، ص2ه). ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء، ج156(ت
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د، بال تمطیط وال تشدیق، جوَّ م، والتشدید المُ قوَّ ز المُ مْ ر والهَ صْ ل والقَ دْ العَ  المدّ 
  .)1(وال ترعید، فهذه صفة التحقیق" صوتٍ  وال تعلیةِ 

 أئّمةمن  ینقّدمالمتمع تعریف  یّتفق التهانويتعریف  ونالحظ أنّ 
  ة.القراء

 :دویرالت 7.3

ط بین الترتیل اء هو التوسّ القرّ  بقوله: "عندَ  ،التدویر التهانويیعرف 
  .)2(التجوید" في لفظِ  ر، وقد سبقَ دْ والحَ 

، مصطلحینتمي إلیه ال الذي ه یبدأ بذكر المجال المعرفيّ نالحظ أنّ 
مرتبة بالتقسیم، فالتدویر یأتي في ال التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراءقوله: "عند ب

: "مراتب التجوید أنّ  مصطلحة من مراتب التجوید، وقد ذكر سابقًا في انیالث
... ةُ ، فالترتیل التؤدَّ انيالثمن  أتمُّ  ّولاألر، و دْ التجوید ثالثة: ترتیل وتدویر وحَ 

عن  وردَ  الذيهما... والتدویر هو بینَ  توّسط... والتدویر الر اإلسراعُ دْ والحَ 
ذهب سائر بلغ فیه اإلشباع، وهو مَ ل ولم یَ نفصِ المُ  مدَّ  مّمن ئّمةأكثر األ

  . )3(ختار عند أكثر أهل األداء"اء، وهو المُ القرّ 
، فقد قال أحمد بن القّراءمن  ینقّدمالمتالتدویر عند  مصطلحوقد ورد 

ن ینتحُل قراءة أبي مَ  صفةُ  أّما: "و )4(أبي عمرو ةِ في صفة قراءَ  نصر الشذائيّ 

                                                           

الهمذاني، التمهید في معرفة  . وانظر:93الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید، ص )1(
 .131التجوید، ص

 .404، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
 .388-387، ص1والعلوم، ج التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون )3(
ه). ابن 154زّبان بن العالء بن عمار، أبو عمرو التمیمي المازني البصري (ت )4(

 .265-262الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء، ص
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صفُة قراءة  أّما:"و أبو العالء الهمذانيّ  قال، و )1(ر..."والتدوی توّسطعمرو فال
  .)2(..."ٌة بین الَحْدِر والترتیلمتوّسطرٌة لٌة ُمَدوَّ هْ أبي عمرو ویعقوب فَجْزلٌة سَ 

  .ینقّدمالمتمع ما جاء في تعریفات  یّتفق التهانويوتعریف 

 یل:الترت  8.3

هو  القّراءعند  نّیةفوقاال المثّناةبقوله: "بالتاء  ،الترتیل التهانوي یعّرف
 الترتیل رعایةُ  ، وفي الجرجانيّ )3(كما في البرجنديّ  ،في القراءة تمّهلال

 ُض فْ یل هو خَ ، وقِ المدّ الوقوف واألوصال واآلي و  مخارج الحروف وحفظُ 
في  ، انتهى، وقد سبق مستوفىً الصوتوالتحزین بالقراءة وتحسین  الصوت

  .)4(لفظ التجوید"
بالتاء بقوله: "، مصطلحلل الصوريّ  شكليّ ال عریفالته یبدأ بنالحظ أنّ 

، مصطلحینتمي إلیه ال الذي یذكر المجال المعرفيّ  ثمّ "، فوقانّیةال المثّناة
في  تمّهلقوله: "هو الب، وظیفيّ ال التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراءقوله: "عند ب

تعریفه في  ذكرالتجوید، وقد  مصطلحفي  ه ورد مستوفىً یذكر أنّ  ثمّ القراءة"، 
، انيالثمن  أتمُّ  ّولاألر، و دْ للتجوید: "ومراتب التجوید ثالثة: ترتیل وتدویر وحَ 

قال  ثمّ فًا للتحقیق... رادِ وصاحب اإلتقان جعل الترتیل مُ  ة...فالترتیل التؤدَّ 
التحقیق یكون  هم أنّ بین الترتیل وبین التحقیق فیما ذكره بعضُ  والفرقُ 

 كلّ ر واالستنباط، فر والتفكُّ الترتیل یكون للتدبُّ للریاضة والتعلیم والتمرین، و 

                                                           

 .93الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید، ص )1(
 .187الهمذاني، التمهید في معرفة التجوید، ص )2(
خص لعبد العلي البرجندي، علق فیها على شرح موسى بن محمود حاشیة شرح المل )3(

المعروف بقاضي زاده الرومي الذي كان یعیش في مطالع القرن التاسع الهجري، 
والملخص في الهیئة البسیطة هو لمحمود بن محمد الجغمیني الخوارزمي. حاجي 

 .1820- 1819، ص2خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج
 .414، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )4(
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ب في ذكر فضل الترتیل، سهِ یُ  ثمّ ، )1(تحقیقًا" ترتیلٍ  كلّ ولیس  ،ترتیلٌ  تحقیقٍ 
فقوا على كراهة اإلفراط في اإلسراع، قالوا: اتّ  )2(بقوله: "في شرح المهذّ ب

مان بال ترتیل، ین في قدر ذلك الز من قراءة جزأَ  بترتیل أفضلُ  زءٍ جُ  وقراءةُ 
 إلى اإلجالل والتوقیر وأشدُّ  ه أقربُ ، وألنّ رتدبِّ وقالوا: واستحباب الترتیل للمُ 

 )3(فهم معناه، وفي النشرال یَ  الذي لألعجميّ  بُّ ستحَ تأثیرًا في القلب، ولهذا یُ 
 وأحسنَ  رعة مع كثرتها؟ة القراءة، أو السالترتیل وقلّ  : هل األفضلُ فَ لِ اختُ 

 الكثرة أكثرُ  قدرًا، وثوابَ  قراءة الترتیل أجلُّ  ثوابَ  قال: إنّ تنا فأئمّ  بعُض 
 كمالُ  )5(، وفي البرهان للزركشيّ حسنات )4(حرف عشر كلّ ب عددًا، ألنّ 

یل م حرفًا في حرف، وقِ دغِ ال یُ  ألفاظه واإلبانة عن حروفه وأنْ  الترتیل تفخیمُ 
د أو تهدِّ المُ  به لفظَ  دیدًا لفظَ ته قرأَ  ه على منازله، فإنْ یقرأَ  ه أنْ ه، وأكملُ هذا أقلّ 

  )6(به على التعظیم" تعظیمًا لفظَ 
فًا لمعنى التجوید، مرادِ  ینقّدمالمتالترتیل عند  مصطلحوقد ورد 

ي القرآن نِ بُ  ٕاّنماو : "الفّراءفي قراء القرآن، قال  ترّسلوال التأّنيویأتیان بمعنى 
م دغَ ن إدغامه، وقد أَ مِ  إليَّ  ه أحبُّ والترتیل وٕاشباع الكالم، فتبیانُ  ترّسلعلى ال

                                                           

 .388-387، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
المهّذب في القراءات العشر، ألبي منصور اإلمام الزاهد محمد بن أحمد بن علي  )2(

ن، عن أسامي الكتب والفنو  كشف الظنونحاجي خلیفة، ). ه499الخّیاط البغدادي (ت
 .1913، ص2ج

النشر في القراءات العشر للشیخ شمس الدین أبي الخیر محمد بن محمد الجزري  )3(
ه)، ثّم اختصره وسّماه التقریب، وهو الجامع لجمیع طرق العشرة لم ُیسَبق إلى 833(ت

 .1952، ص2مثله. حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج
 في األصل (عشرة). )4(
لبرهان في علوم القرآن للشیخ بدر الدین محمد بن بهادر عبد اهللا الزركشي ا )5(

، 240، ص1ه). حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ج794(ت
. وانظر: كحالة، معجم 1334، و1223، و1201، ص2، ج698، و549، و491و

 .205، ص10، و ج122- 121، ص9المؤّلفین، ج
 .388، ص1صطالحات الفنون والعلوم، جالتهانوي، كّشاف ا )6(
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صفة قراءة  أّما: "و ، وقال أبو العالء الهمذانيّ )1(صواب" كلٌّ بار، و الكِ  القّراء
ر والترتیل، دْ الحَ  ة بینَ متوّسطرة دوَّ مُ  لةٌ هْ سَ  لةٌ زْ ، فجَ )2(أبي عمرو، ویعقوب

  .)5(")4(والتمضیغ )3(زعن اللكْ  خارجةٌ 
في تعریفهم  ونقّدمتالملیه مع ما ذهب إ یّتفق التهانويتعریف و 

الوقوف،  مخارج الحروف، ومراعاةُ  ، وحفظُ الصوت ه تحسینُ للترتیل، في أنّ 
إلى ما سوى ذلك من  إشباع الحركات، وتبیین السواكن، ومراعاة مواضع 

ف، كلّ ف وعن اإلفراط والتالترقیق والتغلیظ، واالبتعاد عن اإلسراف والتعسُّ 
  ن.واستشعار الخوف وارتداء الحز 

 :رعیدالت  9.3

 متأّخري عند بعضِ  مهملةالن یْ بالعَ ، بقوله: "الترعید التهانوي یعّرف
، نهيّ د من َبْرٍد أو ألٍم، وهو مَ عُ رْ یَ  الذيالقرآن ك صوتُ  دَ رعَّ یُ  ، هو أنْ القّراء

  .)6(كذا في اإلتقان"
ن یْ قوله: "بالعَ ب ،مصطلحلل شكليّ ال التعریفه یبدأ بنالحظ أنّ 

 قوله: "عندَ ب، مصطلحینتمي إلیه ال الذيالمعرفي كر المجال یذ ثمّ "، مهملةال
                                                           

 .441، ص1الفّراء، معاني القرآن، ج )1(
ه)، أحد القراء العشرة، إمام أهل 205أبو محمد یعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت )2(

 .338- 336، ص2البصرة. ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء، ج
به، ومن صفته اإلبالغ في الهمزة اللكز: دفع الحرف بالّنَفس عند شّدة إخراج له  )3(

المتحّركة فوق حّقها. البّناء، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد اهللا البغدادي 
م)، بیان العیوب التي یجب أْن یجتنبها القراء، تح: غانم قدوري 2001ه)، (471(ت

 .39-38، عمان، ص1الحمد، دار عمار، ط
ر والضا )4( حك المخافت. البناء، العیوب التي یجب التمضیغ: تعریض الشدقین كالمتزحِّ

. والزحیر: إخراج الصوت أو النفس بأنین عند عمل أو شّدة. 38أن یجتنبها القراء، ص
 .319، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج

 .187الهمذاني، التمهید في معرفة التجوید، ص )5(
 .422، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )6(
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َد أْن ُیرعَّ  قوله: "هوب، وظیفيّ ال التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراء متأّخري بعضِ 
 ثمّ ة النهي، ، دون ذكر علّ نهيّ الترعید مَ  یذكر أنّ  ثمّ ..."، صوُت القرآن
  أخذ منه. الذيیذكر المرجع 

 ب القراءة المنهيّ رُ ضْ ، وهو من َأّراءالقوقد ورد الترعید عند بعض 
بتردید  الصوته تعلیق فتُ اء: "وصِ ، قال ابن البنّ )1(اإلقراء أئّمةعنها عند 

 الحروف، ومنعٍ  ر في إفسادِ دْ والحَ  ،من التطریب وم منزلةً ه یرُ كأنّ جرة نْ الحَ 
مجاهد عن اإلقراء  ى ابنُ هَ ، وقد نَ )2(لمدارج الكالم من إمضائها على سواء"

، وقد )3(اإلقراء به فال یجوز، ... وال بالترعید" أّما: "و أللحان، قال القرطبيّ با
، وقد )4(ةوالغینیّ  الُمْطَبقةاستعمله ابن سینا في وصف خروج الراء والراء 

اللسان في الراء یكون في الطول، وفي الزاي  ارتعاد سطحِ  ذكر أیضًا أنّ 
إذا قرأ  الصوتیأتي ب فهو أنْ  الترعید أّما: "و ، وقال القرطبيّ )5(ضرْ بالعَ 

ن یطلب حق ذلك مَ ما لَ لم، وربّ رد أو أَ من بَ  ه یرتعدُ كأنّ بًا، ضطرِ مُ 
نبغي قوله: "یَ بب، جتنَ لیُ  المدّ ه في كرَ ستَ أیضًا ما یُ  القرطبيّ  بّین، و )6(األلحاَن"

من  ، وقد ذكرنا سابقًا أنّ )7(سلیمًا من ترعید..." المدّ في  الصوتیكون  أنْ 
هي عن تهزیِز على الن یدلّ ، وهذا الترعید حقیق والتجوید عدمَ صفة الت
ًة في القراءة في الحرف نفسه وخاصّ  صوتيّ اللوین والتنغیم به والت الصوت

  تقبل ذلك. التي المدّ في حروف 

                                                           

 .213، و211القرطبي، الموضح في التجوید، ص انظر: )1(
 .39- 38البناء، بیان العیوب التي یجب أن یجتنبها القراء، ص )2(
 .213القرطبي، الموضح في التجوید، ص )3(
 .130-129انظر: ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ، ص )4(
 .121- 120ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص انظر: )5(
 .212لقرطبي، الموضح في التجوید، صا )6(
 .134القرطبي، الموضح في التجوید، ص )7(
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 إالّ القراءة،  أئّمةین من قّدممع تعریفات المت یّتفق التهانويوتعریف 
ون فقد قّدمتالم أّماءة، رعید في القراالت ة النهي عنال یذكر علّ  التهانوي أنّ 
  وا ذلك. بّین

 :الترقیص 10.3

 هو أنْ  القّراء متأّخريبالقاف عند ، بقوله: "الترقیص التهانوي یعّرف
هي رولة، ونُ نفر مع الحركة في عدٍو وهَ یَ  ثمّ على السكون  السكوتَ  ومَ یرُ 

  .)1("مة واإلتقانحكَ قائق المُ ه من الِبْدعات، كذا في الدألنّ  ؛عنه
 ثمّ قوله: "بالقاف"، ب، مصطلحلل شكليّ ال التعریفه یبدأ بنالحظ أنّ 
 متأّخريعند بقوله: "، مصطلحینتمي إلیه ال الذيالمعرفي یذكر المجال 

على  یروَم السكوتَ  قوله: "هو أنْ ب، وظیفيّ ال التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراء
، الترقیص منهيٌّ  یذكر أنّ  ثمّ  مع الحركة في عدٍو وهرولة"، ِفرنْ یَ  ثمّ السكون 

  أخذ منه. الذيجع یذكر المر  ثمّ ة النهي، مع ذكر علّ 
 نهيّ ب القراءة المَ رُ ضْ ، وهو من َأالقّراءوقد ورد الترقیص عند بعض 

مجاهد عن اإلقراء باأللحان، قال  ى ابنُ ، وقد نهَ )2(اإلقراء أئّمةعنها عند 
: قال القرطبيّ  )3(بالترقیص..." اإلقراء به فال یجوز، ...وال أّما: "و القرطبيّ 

 هكأنّ  مع الحركةر فِ ینْ  ثمّ على السواكن  السكوتَ  یرومَ  الترقیص فهو أنْ  أّماو "
 ن یرید التجوید والتحقیق، وهو أدقُّ ذلك على مَ  ما دخلَ رولة، وربّ في عدٍو وهَ 

   .)4(معرفًة من الترعید"
 القراءة، ةأئمّ ین من قّدمتمع تعریفات الم یّتفق التهانويوتعریف 

قیص ر ي عن التة النهیذكر علّ  التهانوي أنّ  إالّ ة مع تعریف القرطبّي، وخاصّ 
  وا ذلك. بّینی ون فلمْ قّدمتالم أّمافي القراءة، 

                                                           

 .422، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .213، و211انظر: القرطبي، الموضح في التجوید، ص )2(
 .213القرطبي، الموضح في التجوید، ص )3(
 .212القرطبي، الموضح في التجوید، ص )4(
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 تسهیل:ال 11.3

، القّراءو  الصرفّیینبقوله: "كالتصریف عند  ،التسهیلَ  التهانوي یعّرف
أ الهمزة بین قرَ تُ  :كتها، أيحر  حرفِ  ها وبینَ نفسِ  تُقَرأ الهمزة بینَ  وهو أنْ 

كانت  ، وبینها وبین األلف إنْ كانت الهمزة مضمومةً  الهمزة والواو إنْ 
یل ، وقِ بینَ  ، وُیقال له أیضًا بینَ كانت مكسورةً  ، وبینها وبین الیاء إنْ مفتوحةً 

قرأ الهمزة بینها وبین تُ  أنْ  انيالث، و مرّ هما ما على ضربین أحدُ  بینَ  بینَ 
 في نوع تخفیف الهمزة، وفي الرضيّ  قبلها، كذا في اإلتقانحرف حركة ما 

  .)1(شرح الشافیة
 ةٌ كتحرِّ وعندنا م ین ساكنةٌ عند الكوفیّ  بینَ  همزة بینَ  )2(بردي وفي جار

حیث یجوز وقوع الساكن  إّال ى بها نحو الساكن، ولذلك ال تقع نحَ یُ  ضعیفةٌ 
  .)3(الكالم" أّولغالبًا وال تقع في 
للكلمة  الصرفيّ  بالتمثیل لیذكر الوزنَ  التعریفدأ به یبنالحظ أنّ 

ینتمي إلیه  الذي یذكر المجال المعرفيّ  ثمّ قوله: "كالتصریف"، بة، فعرَّ المُ 

                                                           

ه). 686شرح شافیة ابن الحاجب، لرضي الدین محمد بن الحسن األستراباذي (ت )1(
. وانظر: حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي 183، 9كحالة، معجم المؤّلفین، ج

، والسیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغوّیین والنحاة، 1370، ص2الكتب والفنون، ج
م)، اكتفاء القنوع 1896ه)، (1313، وفاندیك، إدوارد كرنیلیوس (568-567، 1ج

بما هو مطبوع، صّححه وزاد علیه: السّید محمد علي الببالوي، مطبعة الهالل، مصر، 
. والشافیة في التصریف ألبي عمرو جمال الدین عثمان بن عمر بن أبي بكر 306ص

ه). كحالة، معجم 646ابن یونس الكردي الدویني األصل النحوي المالكي (ت
، وحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 265ص ،6المؤّلفین، ج

 .1020، و593، و162، ص1ج
ه)، له شرح 746أبو المكارم أحمد بن الحسن  بن یوسف فخر الدین الجار بردي (ت )2(

على شافیة ابن الحاجب في التصریف. حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي 
 .198، ص1م المؤّلفین، ج، وكحالة، معج1021، ص1الكتب والفنون، ج

 .432، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
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بالمعنى  التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراءو  الصرفّیین، بقوله: "عند مصطلحال
یذكر  ثمّ ..."، حركتها حرفِ  ها وبینَ نفسِ  تُقَرأ الهمزة بینَ  قوله: "أنْ ب، وظیفيّ ال
 ّولاأل على ضربین: بینَ  بینَ  یذكر أنّ  ثمّ ، بینَ  بینَ  مصطلحرادف له مُ أنّ 

من تخفیف الهمزة وهو ما  كنوعٍ  انيالث، و اآلنَ  هبّیننوهو ما س )1(كالتسهیل
  التخفیف. مصطلحسابقًا في  اهبّین

 المدّ تقریب الهمزة من حرف  جنيوقد ورد عند سیبویه وعند ابن 
اعلم : "بینَ  ، وقال سیبویه في وصف تسهیل الهمزة المفتوحة بینَ )2(بالتسهیل

 ها بینَ ك تجعلها إذا أردَت تخفیفَ فإنّ  ها فتحةٌ كانت قبلَ  مفتوحةٍ  همزةٍ  كلّ  أنّ 
  .)3(الساكنة" لفِ الهمزة واألَ 

ین قّدمتمن تعریف الم وأكثر تفصیالً  سهیل أشملللت التهانويوتعریف 
  تخفیف الَهْمز فحسب.سهیل عن روا بالتن عبّ الذی

                                                           

ة بین الهمزة متوّسطالتسهیل هو النطق بالهمزة بحالة  تشیر الدراسات الحدیثة إلى أنّ  )1(
ل الهمزة المفتوحة بجعلها بین الهمزة س لحركتها، فتسهّ جانِ المُ  قة، وبین حرف المدّ المحقّ 

ل الهمزة المضمومة بجعلها بین الهمزة والواو، نحو: حو: ءأنتم، وتسهّ واأللف، ن
ل الهمزة المكسورة بجعلها بین الهمزة والیاء، نحو: أئنكم، فالتسهیل في أبناؤكم، وتسهّ 

هو إسقاط الهمزة مع اإلبقاء على حركتها، مثل: شركاؤنا= شركاُ_نا،  الصوتّیةحقیقته 
ة بین بین، وهو في الثانیل الهمزة أمة، حیث تسهّ التسهیل بین بین نحو: جاء  أّما

 ة بینَ الثانیل الهمزة الواو نصف حركة، ونحو: شهداء إذ، حیث تسهّ  الصوتّیةحقیقته 
استیتیة، القراءات القرآنّیة بین . انظر: الیاء نصف حركة الصوتّیة، وهو في حقیقته بینَ 

ّدمات في علم القراءات، القضاة، مق، و 112- 110العربّیة واألصوات اللغوّیة، ص
 .133ص

، 2، وابن جني، الخصائص، ج542-541، ص3انظر: سیبویه، الكتاب، ج )2(
 .144ص

 .541، ص3سیبویه، الكتاب، ج )3(
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 التطریب:  12.3

 متأّخريهو عند  مهملةالبقوله: "بالراء  ،التطریب التهانوي یعّرف
ما ال تجیزه  المدّ في  ویزیدَ  المدّ  في غیر محلِّ  یمدَّ بالقرآن فَ  مَ ترنَّ أن یَ  القّراء

  .)1(دعات كما في اإلتقان"قائق المحكمة، وهو من البِ ، كذا في الدالعربّیة
"، مهملةالقوله: "بالراء ، بمصطلحلل شكليّ ال التعریفیبدأ ب هنالحظ أنّ 

 متأّخريقوله: "عند ب ،مصطلحینتمي إلیه ال الذي المعرفي یذكر المجال ثمّ 
بقوله: "أن َیترنََّم بالقرآن َفیمدَّ في ، وظیفيّ ال التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراء

ة ، مع ذكر علّ طریب منهيّ الت یذكر أنّ  ثمّ  "،المدّ ویزیَد في  المدّ  غیر محلِّ 
  أخذ منها. التيیذكر المراجع  ثمّ النهي، 

 ب القراءة المنهيّ رُ ضْ ، وهو من أَ القّراء وقد ورد التطریب عند بعضِ 
مجاهد عن اإلقراء باأللحان، قال  ى ابنُ هَ ، وقد نَ )2(اإلقراء أئّمةعنها عند 

، وقال إبراهیم بن )3(اإلقراء به فال یجوز، وال بالتطریب..." أّماو : "القرطبيّ 
  .)5(ع"القراءة ال ُتطرَّب وال ُترجَّ : ")4(یزید النخعيّ 

ین قّدمتة النهي، بخالف المعلّ  بّینوأوضح وی أدقُّ  التهانويوتعریف 
نهّي عنها فحسب دون بیان التطریب من َأْضُرب القراءة الم ن رَأوا أنّ الذی
  ة.العلّ 

 تقلیل:ال  13.3

  .)6("اإلمالةهو  القّراء: "عند قال التهانوي
                                                           

 .473، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .213، و211انظر: القرطبي، الموضح في التجوید، ص )2(
 .213التجوید، صالقرطبي، الموضح في  )3(
ه). ابن الجزري، غایة 96هو إبراهیم بن یزید بن قیس بن األسود النخعي الكوفي (ت )4(

 .33، ص1النهایة في طبقات القّراء، ج
 .211القرطبي، الموضح في التجوید، ص )5(
 .501، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )6(
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بقوله: ، مصطلحینتمي إلیه ال الذي ه یذكر المجال المعرفيّ نالحظ أنّ 
  ".اإلمالةقوله: "هو ب، مالةه مرادف لإلیذكر أنّ  ثمّ اء"، عند القرّ "

نوعان: شدیدة  اإلمالة أنّ  اإلمالة مصطلحسابقًا في  ابّینوقد 
 التي ،ةمتوّسطلا اإلمالةعلى  تدلّ  التيات مصطلحة، والتقلیل من المتوّسطو 

هم الصغرى أو ها بعضُ یسّمی، و )1(الشدیدة اإلمالةو  متوّسطتح التكون بین الفَ 
  :(الطویل) في منظومته ، قال الشاطبيّ )2(بینَ  بینَ 

   )3(........................       فتُحها قد قلَّ  آليِ ا رؤوَس  ولكنَّ 
  ة).متوّسط( صغرى إمالةً  ها ُأمیلتْ فتُحها): أنّ  وهو یعني بـ (قلَّ 

 التقلیل هو اإلمالة ، فهو یرى أنّ الدّقةب یّتسمال  التهانويوتعریف 
من أنواع اإلمالة، وهو من نوع قلیل الت ون أنّ قّدم، بینما یرى المتبشكل عامّ 

ها بعضهم اإلمالَة یسّمیة أو ما متوّسطعلى اإلمالة ال تدلّ  التيات مصطلحال
  غرى.الص

 تلطیف:ال  14.3

  .)4("اإلمالةاء هو د القرّ عن: "قال التهانوي
، بقوله: مصطلحینتمي إلیه ال الذي ه یذكر المجال المعرفيّ نالحظ أنّ 

  ".اإلمالةهو بقوله: "، مالةه مرادف لإلیذكر أنّ  ثمّ "، القّراءعند "
  

                                                           

 .30، ص2راءات العشر، جفي الق النشرابن الجزري، انظر:  )1(
 .103انظر: البناء الدمیاطي، إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، ص )2(
م)، 2004ه)، (911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جالل الدین (ت )3(

، 1شرح الشاطبیة، تح: مكتب قرطبة للبحث العلمي وٕاحیاء التراث، مؤسسة قرطبة، ط
 .130، ص315ت رقم السعودیة، بی

 .505، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )4(
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 اإلمالةالتلطیف واللطافة و  القّراءمن  ونقّدمتالموقد استعمل 
ا بّینة كما متوّسطال اإلمالةى عل ات تدلّ مصطلح، والتلطیف من ال)1(اللطیفة
   سابقًا.

التلطیف هو اإلمالة  أنّ ، فهو یرى الدّقةب یّتسمال  التهانويوتعریف 
لطیف من أنواع اإلمالة، وهو من الت ون أنّ قّدمبشكل عاّم، بینما یرى المت

ها بعضهم اإلمالَة یسّمیة أو ما متوّسطلى اإلمالة الع تدلّ  التيات مصطلحال
  غرى.الص

 مطیط:الت  15.3

: "مراتب التجوید ثالثة: ترتیل أنّ جوید الت مصطلح في التهانويذكر 
  .)2(في الترتیل من االحتراز عن التمطیط..." دَّ ر... وال بُ دْ وتدویر وحَ 

رتیل، بها أثناَء التیجُب تجنُّ  التيمطیط من األسالیب ه یرى التنالحظ أنّ 
  ة ذلك.ه، ودون أْن یذكَر علّ یعّرفدون أْن 

من األسالیب الخمسة  القرطبيّ  هجَعلَ ین، فقّدمتالتمطیط عند الم وقد ورد
اإلقراء بها، وُنِقَلْت  ئّمةمنها أجاز األ وخمسةٍ ... قوله:" بُیقرأ القرآن بها،  التي

عنهم على اختالٍف فیها، وهي: التحقیق، واشتقاُق التحقیق، والتجوید، والتمطیُط، 
الحرف نقصان  فإخفاءُ  ،ى شیئان: حرٌف وحركةٌ فَ "والُمخ :انيّ الدوقال ، )3(والَحْدُر"

هذه  وشرح أبو علي الفارسيّ  ،)4(ها"نقصان تمطیط ه، وٕاخفاء الحركةصوت
ها بالتمطیِط، ال ُتشِبعَ  ك ُتْخِفي الحركَة، وٕاخفاؤها هو أنْ لكنّ الحركة، فقال:"و 

                                                           

م)، 1981ه)، (381انظر: ابن مهران، أبو بكر أحمد بن الحسین األصبهاني (ت )1(
المبسوط في القراءات العشر، تح: سبیع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربّیة 

، 237د في معرفة التجوید، ص، والهمذاني، التمهی119، و117بدمشق، ص
 .379، صالتلخیص في القراءات الثمانوالطبري، 

 .386، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
  .211في التجوید، ص الموضحالقرطبي، ) 3(
  .96في اإلتقان والتجوید، ص التحدیدالداني، ) 4(
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 أّما"و ط، فقال:وشرح القرطبيُّ أسلوب القراءة بالتمطی، )1(ك َتخَتِلُسها اختالسًا"لكنّ و 
مع َجْرِي  المدّ  - ینلوال المدّ ما ذَكرُته في حروف  لىإ -فُیضی التمطیُط فهو أنْ 

 أیضًا أنْ  ومن التمطیط... شافهةً ُك حقیقُة التمطیِط إال مُ وال ُتدرَ  …فیه الّنَفس
قوله  نحو ض،فْ ْصب والخَ والن فعر القارُئ على اإلعراب في موضع الَیْثُبَت 

ۖ [و ،)2(]َ�ٰ�ِِ� �َۡ�ِم ٱّ�ِ��ِ [تعالى:  َ �َُ�ُ� ٱۡ�َ�� �� [، و)3(]ّ�ِۢ� َ�ۡ�ِ� َ�� �َ�َ��
َ
� �َ�َ�َ�َ ��َ

 ونالبصرّیون والبغدادّیون والخراسانیّ  أّماو ، كان ، ونحو ذلك حیثُ )4(]�َۡ�ُ��َ 
  .)7(تمطیط" بغیرِ  )6(ن نافعٍ ع )5(رشٍ هم یأخذون عن وَ واألصبهانّیون فإنّ 

منها:  ،حنها من أقبح اللاٍظ وَصفها بأنّ ة ألفذَكر الجاحُظ عدّ و  
ین منهم في ى المبالغفي القراءة، حت اء عن التشدیقهى القرّ وقد نَ ، )8(التمطیط

َیخرُج عن ْل عنه أّنه كان ات لم ُینقَ كحمزة بن حبیب الزیّ  المدّ تحقیق الحروف و 
الرجُل  رجًال قرأ على حمزة، "فجَعل ن ذلك ما ذكروه من أنّ القراءة، فمِ  حدِّ 

 انيّ الدقال ، و )9("هذا التمطیط ،ق، فقیل له: یا حمزة، هذا التحقیق؟ فقال: الیتشدَّ 
 َیستعِمُل القارُئ الَحْدَر والَهْذَرمة، وهما سرعةُ  ٕاّنما"و  هي عن ذلك:في معنى الن

حرٍف  كلّ حسناُته، إذ كان له ب القراءة مع تقویم األلفاظ وتمكین الحروف، لَتكُثرَ 
من غیر تمطیٍط،  المدّ ِز من غیر َلْكٍز، و مْ عشُر حَسناٍت، وذلك بعد معرفِته بالهَ 

                                                           

  .402، ص4للقراء السبعة، ج الحجةالفارسي، ) 1(
 .4سورة الفاتحة، آیة:  )2(
 .109سورة البقرة، آیة:  )3(
 .12سورة األعراف، آیة:  )4(
ه). ابن الجزري، غایة النهایة في 197هو أبو سعید عثمان بن سعید المصري (ت )5(

 .446، ص1طبقات القراء، ج
ابن الجزري، غایة النهایة في  ه).169هو أبو ُرویم نافع بن عبد الرحمن المدني (ت )6(

 .288، ص2قات القراء، جطب
  .215-214في التجوید، ص الموضحالقرطبي، ) 7(

  .146، ص1ج البیان والتبیینانظر: الجاحظ، ) 8(
  .134في معرفة التجوید، ص التمهیدالهمذاني، ) 9(



124  
 

"ینبغي  :قال القرطبيّ و ، )1(ف"كلّ مضیٍغ، واإلشباِع من غیر تَ من غیر ت والتشدیدِ 
  .)2("سلیمًا من ترعیٍد وتمطیطٍ  المدّ في  الصوتأن یكون 
تصیر حرَف  من عیوب التمطیِط في الحركات زیادُتها وٕاشباُعها إلى أنْ و 

 الق، نقول في القراءةالمَ  َوز به الحدُّ أن ُیتجا المدّ في  ، ومن عیوب التمطیطمدٍّ 
َل ُتُرسِّ  ات"وٕاذا توالت الحرك الحركات: رعة القراءة إذا توالتعن تخفیف س انيّ الد
َ�َ� َ�َ�َ َ�ۡ�َ��ٗ [كقوله: من غیر تمطیٍط وال َهْذرمة،  هنَّ ب

َ
 وهي ستُّ  ،)3(]�أ

"وقرأت  :)5(]إِ���َك َ�ۡ�ُ��ُ [عن  انيّ الد ، وقال)4(فتحاٍت، وفتحة الكاف سابعة"
حكاه  الذيالداِل من غیر تمطیٍط، و  ضّمةالجماعُة بإشباِع كسرِة الكاِف و 

، وال بالحركة الصوت ِرْد به تضعیفُ ، لم یَ من االختالس )7(عن قالون )6(مدأح
بعد  بذلك التمطیطِ  دبها، فیتولَّ  الصوت ال تمطیط أرادَ  إّنمافبها،  اللفظ إسراعُ 

ف، ویعني كلّ ومت إلى طبیعيٍّ  المدّ  انيّ الد قّسمو  ،)8("واوٌ  ةالضمّ وبعد ، الكسرة یاءٌ 
الَممدود  أّماعلى سبٍب من همزٍة أو سكوٍن، قال:"و  فیتوقّ  الذي المدّ  فكلّ بالمت

األلف والیاء  ه أن ُیزاَد في تمكینُف حقُّ كلّ توالم… فٍ كلّ ومت لى ضرَبین: طبیعيٍّ فعَ 
 به، ِمن غیر إالّ  هنَّ ب النطقال ُیوَصُل إلى  الذي المدّ من  هنَّ والواو على ما فی

                                                           

  .71في اإلتقان والتجوید، ص التحدیدالداني، ) 1(
  .134في التجوید، ص الموضحالقرطبي،  )2(
 .4: سورة یوسف، آیة )3(
  .137ص في اإلتقان والتجوید، التحدیدالداني،  )4(
 .5سورة الفاتحة، آیة:  )5(
ابن الجزري، غایة النهایة في  ه).250هو أبو الحسن أحمد بن یزید الحلواني (ت )6(

 .136، ص1طبقات القراء، ج
ه). ابن الجزري، غایة النهایة في 220هو أبو موسى عیسى بن مینا المدني (ت )7(

 .542، ص1القراء، ج طبقات
  .154جامع البیان في القراءات السبع المشهورة، صالداني،  )8(
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 والحروفَ  الهمزاتِ  ِقینَ ، وذلك إذا لَ وال إسراٍف في التمطیط إفراٍط في التمكین
  .)1(السواكن ال غیر"

منها عند  یجب االحتراز التيمور أّن التمطیط من األ التهانويویرى 
على فریقین: فیه ن اختلفوا الذیین قّدمتمع بعض آراء الم یّتفق، وهو ما القراءة

ه من ى أنّ نهم من رأَ ومِ  أ بها القرآن،قرَ یُ  التيلیب اه من األسى أنّ نهم من رأَ فمِ 
ومذاهِب شیوخهم في القراءة بین بصرّي  القّراءه یرجع إلى كلّ ، و القراءة عیوِب 

 وكوفّي.

 الَحْدر:  16.3

من مراتب  القّراءعند  مهملةالبالفتح وسكون الدال : "قال التهانوي
  .)2(التجوید"

بالفتح وسكون الدال بقوله: "، شكليّ ال التعریفه یبدأ بنالحظ أنّ 
عند بقوله: "، مصطلحینتمي إلیه ال الذي یذكر المجال المعرفيّ  ثمّ "، هملةمال

 ه من مراتب التجوید، دونَ بالتقسیم، فیذكر أنّ  التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراء
مراتب : "التجوید أنّ  مصطلحبه عمومًا، وقد ذكر سابقًا في  یعّرف أنْ 

ر دْ في الحَ  دّ ... وال بُ اإلسراعُ  ُر:دْ ر... والحَ دْ التجوید ثالثة: ترتیل وتدویر وحَ 
زاد  مرة، وٕانْ صار سُ  قلّ  من االحتراز عن االندماج؛ إذ القراءة كالبیاض إنْ 

 لتین، وهو إدراجُ همَ ر بفتح الحاء وسكون الدال المُ دْ صًا... والحَ رَ صار بَ 
ل واإلدغام دَ ر والتسكین واالختالس والبَ صْ ها بالقَ القراءة بسرعتها وتخفیفُ 

ت به الروایة، مع مراعاة إقامة صحّ  مّماتخفیف الهمزة ونحو ذلك الكبیر و 
واختالس أكثر  المدّ ر حروف تْ ن الحروف بدون بَ وتمكُّ  اللفظاإلعراب وتقویم 

  .)3(به القراءة" ال تصحُّ  والتفریط إلى غایةٍ  الُغّنةالحركات وذهاب صوت 

                                                           

  .98في اإلتقان والتجوید، ص التحدیدالداني،  )1(
 .626، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )2(
 .388-387، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
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من  رطبيّ ، فقد جعله القالقّراءمن  ینقّدمالمتر عند دْ وقد ورد الحَ 
 ٕاّنما: "و انيّ الد، وقال )1(اإلقراء بها ئّمةأجاز األ التياألسالیب الخمسة 

القراءة مع تقویم األلفاظ  ذرمة، وهما سرعةُ َر والهَ دْ الحَ  یستعمل القارئُ 
فقال: تأخُذ ، وجاء رجل إلى نافع، )2(ه..."حسناتُ  وتمكین الحروف، لتكثرَ 

، جلُ الر  ْعنا، قال: فقرأَ ها، أسمِ ؟ ما أعرفُ رُ دْ َر، فقال نافع: ما الحَ دْ الحَ  عليَّ 
نفي الحروف، ط اإلعراَب، وال نَ سقِ ال نُ  ْدُرنا، أنْ ُر، أو قال حَ دْ فقال نافع: الحَ 

 ُمدَّ ر ممدودًا، وال نَ صِ قْ فًا، وال نَ د مخفَّ شدِّ دًا، وال نُ شدَّ ف مُ وال نخفِّ 
  .)3(قصورًا..."مَ 

  .ینّدمقالمتمع تعریف  یّتفق التهانويوتعریف 

 :السكت  17.3

هو  القّراءكون الكاف عند ح وسُ تْ بقوله: "بالفَ  ،السكت التهانوي یعّرف
في  ئّمةاأل س، واختلفت ألفاظُ ن غیر تنفُّ مِ  زمنٍ  زمنًا دونَ  الصوتع طْ قَ 

في  -رحمه اهللا - ن حمزةَ على طوله وِقَصره، فعَ  یدلّ ما یة عنه بِ التأدِ 
 )4(سیرة، وقال األشنانيّ ة یَ السكت على الساكن قبل الهمزة سكتَ 

تَلسة من غیر إشباع، وقال ابن خسكتة مُ  )5(قصیرة، وعن الَكسائيّ سكتة ٌ 

                                                           

 .211الموضح في التجوید، صانظر: القرطبي:  )1(
 .71الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید، ص )2(
 .91الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید، ص )3(
، 7ه). كحالة، معجم المؤّلفین، ج339هو عمر بن الحسن بن مالك الشیباني (ت )4(

 .282ص
للغة والنحو ه)، إمام في ا189علي بن حمزة بن عبد اهللا األسدي الكوفي (ت )5(

، والزبیدي، أبو 474، ص1والقراءات. ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء، ج
م)، طبقات النحوّیین واللغوّیین، 1984ه)، (379بكر محمد بن الحسن األندلسي (ت

 .127، مصر، ص2تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، ط
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دقیقة، وعن  )2(سریجخفیفة، وقال ابن  وقفةٌ  یسیرة، وقال مكيّ  وقفةٌ  )1(ونغلب
 )4(سكتة لطیفة، وعن الجعبريّ  انيّ الدس، وعن فَ ع نَ طْ من غیر قَ  )3(قتیبة

طال صار  ه إنْ ؛ ألنّ الّنَفسًال أقصر من زمن إخراج زمانًا قلی الصوتُع طْ قَ 
د بالسماع قیّ ه مُ والصحیح أنّ  فًا، وفي عبارات ُأَخر قال ابن الجزريّ قْ وَ 

یل ذاته، وقِ ت الروایة به بمعنًى مقصود بِ فیما صحّ  إالّ ، وال یجوز )5(والنقل
إلتقان، د البیان، كذا في اصْ ل لقَ صْ طلقًا حالَة الوَ اآلي مُ  یجوز في رؤوسِ 

ع طْ ه وبین القَ رق بینَ ه مع بیان الفَ ذكرُ  جيءُ ف ویَ قْ طلق على الوَ وقد یُ 
  .)6(ف"قْ والوَ 

 ثمّ "، كون الكافح وسُ تْ بالفَ قوله: "ب ،شكليّ ال التعریفنالحظ أنه یبدأ ب
 ثمّ "، القّراءقوله: "عند ب، مصطلحینتمي إلیه ال الذي المجال المعرفيّ  یذكرُ 

زمنًا دون زمن من غیر  الصوتع طْ قوله: "قَ ب، يّ وظیفال التعریفیستعین ب

                                                           

ه). 389ن بن المبارك، أبو الطّیب الحلبي (تهو عبد المنعم بن عبید اهللا بن غلبو  )1(
 .420- 419، ص1ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء، ج

ه)، لقب بالباز األشهب، فقیه 307أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج البغدادي (ت )2(
الشافعیة في عصره، قاٍض، مناظر. السبكي، تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب بن 

ه)، طبقات الشافعیة الكبرى، المطبعة الحسینیة المصریة، 1324، (ه)771علي (ت
، وابن كثیر، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر 87، ص2، مصر، ج1ط

م)، البدایة والنهایة، تح: عبد اهللا بن عبد 1998ه)، (774القرشي الدمشقي (ت
، مصر، 1دار هجر، طالمحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربّیة واإلسالمّیة، 

 .808، ص14ج
ابن الجزري،  ه)، أخذ القراءة عن الكسائي.200قتیبة بن مهران األزاذاني (ت بعد  )3(

 .24، ص2غایة النهایة في طبقات القراء، ج
ه). ابن الجزري، غایة النهایة في 732إبراهیم بن عمر الجعبري، أبو إسحاق (ت )4(

 .21، ص1طبقات القراء، ج
 وایة.أي: الر  )5(
 .960-959، ص1التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )6(
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على ُطوله  یدلّ بما  في تأدیة السكت ئّمةیذكر اختالف األ ثمّ س"، تنفُّ 
  ، وفي مواضع استعماله.وِقَصره

هران السكت مَ  ب ابنُ ، فقد لقّ القّراءالسكت عند  مصطلح وقد وردَ 
مات، في ف على بعض حروف الكلقْ في الوَ  القّراء یستعمله بعُض  الذي

لف بن ، وقال خَ )3(بـ(السكتة اللطیفة) ،)2(]َ��ۡۜ َراقٖ ( و ،)1(]�َ�ۡۜ َرانَ (مثل: 
 الفّراء، وقال )4(شیئًا" ل، فإذا سكتُّ لم ُأِشمَّ صْ في الوَ  اإلعرابُ  إّنماهشام: "
الهمزَة إذا َسَكَن ما  ؛ ألنّ ِبَغْیِر َهْمزٍ  "وُكِتَبتْ  :ف الهمزة ِمن ِدْفءذْ عن حَ 

  .)5(ُحِذَفْت ِمَن الِكَتاب، وذلك ِلَخَفاِء الهمزِة إذا ُسِكَت َعَلْیها" قْبَلها
ون من قّدمالمت أّما، وظیفيّ على الجانب ال رّكزی التهانويوتعریف 

وه یعّرففقد ذكروا مواضع السكت وُطرق تأدیِته ُطوًال وِقصرًا، دون أْن  القّراء
  ًا.وظیفیّ 

 بط:الض  18.3

زم، وفي عبارة عن الجَ  اللغة: "في بقوله ،الضبط التهانوي یعّرف
 ثمّ رید به، أُ  الذيمعناه  مُ هْ فَ  ثمّ ه، سماعُ  االصطالح إسماع الكالم كما یحقُّ 

ه إلى غیره، كذا ه إلى حین أدائِ تِ رَ ذاكَ جهوده، والثبات علیه بمُ ه ببذل مَ حفظُ 
  .)6("في الجرجانيّ 

                                                           

 .14سورة المطففین، آیة:  )1(
 .27سورة القیامة، آیة:  )2(
في  الغایة)، م1985ه)، (381ابن مهران، أبو بكر أحمد بن الحسین األصبهاني (ت )3(

. 158ض، ص، الریا1القراءات العشر، تح: محمد غیاث الجنباز، دار الشواف، ط
 التیسیر)، م1984ه)، (444الدانّي، أبو عمرو عثمان بن سعید األندلسي (ت وانظر:

، بیروت، 2في القراءات السبع، عنى بتصحیحه: اوتو یرتزل، دار الكتاب العربي، ط
 .62ص

 .386، ص1األنباري، إیضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل، ج )4(
 .96، ص2ج، معاني القرآنالفّراء،  )5(
 .1110، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )6(
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م"، زْ ة عن الجَ عبار  اللغةقوله: "في ب، اللغوي التعریفه یبدأ بنالحظ أنّ 
 قوله: "إسماعُ ب، وظیفيّ ال التعریفیذكر تعریفه في االصطالح مستعینًا ب ثمّ 

  أخذ منه. الذيیذكر المرجع  ثمّ سماعه..."،  الكالم كما یحقُّ 
في  ع الحروفُ وضَ "تُ  م الكالم) بمعنى أنْ زْ وقد استعمل الخلیل (جَ 

ین أللفاظ التالوة بـ الضابط ب السعیديّ ، ولقّ )1(وَمَهل" مواضعها في بیانٍ 
  .)2((أهل الضبط واألداء)

بط هو الض ین في أنّ قّدممع تعریف المت التهانويتعریف  یّتفقو 
  .تمّهلُحْسن َأداء الكالم في بیان و 

 الَقْصر:  19.3

 المدّ  هو ضدُّ  القّراءعند  مهملةالكون الصاد ح وسُ تْ : "بالفَ قال التهانوي
  .)3(كما سیجيء"

، بقوله: "بالَفْتح وُسكون الصاد شكليّ ال یفالتعر ه یبدأ بنالحظ أنّ 
، بقوله: "عند مصطلحینتمي إلیه ال الذي یذكر المجال المعرفيّ  ثمّ  ،"مهملةال

ذكر في قد و  "،المدّ  بالنقیض، بقوله:"هو ضدُّ  التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراء
له  دَّ  بُ ال المدّ ، إذ )4(وهو األصلُ  المدّ  كُ رْ ر: " وهو تً صْ القَ  أنّ  المدّ  مصطلح

                                                           

 .73، ص6الفراهیدي، العین، ج )1(
التنبیه على  )،م2000( ه)،410أبو الحسن علّي بن جعفر (ت السعیدي،انظر:  )2(

حن الجلّي والخفّي، مطبوٌع ضمن: رسالتان في تجوید القرآن، تح: غانم قدوري اللَّ 
 .1، صاألردن ،1ط ّمار،الحمد، دار ع

 .1320، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
 ،]4سورة المزمل، آیة: [ ]َوَر�ِِّ� ٱ�ُۡ�ۡ�َءاَن �َۡ��ِ�ً� (قوله تعالى: ، ودلیله األصل في المدّ  )4(

ا فیه على التمّهل، والتمّهل یعطي المّد، وهو االختیار... لم ]َر�ِّ�ِ (ویدّل قوله تعالى: 
. 57من البیان. القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ص

. وعن قتادة قال: 50وانظر: المرصفي، هدایة القاري إلى تجوید كالم الباري، ص
ًا". رواه البخاري في مدّ  فقال: "كان یمدّ  -مى اهللا علیه وسلّ صلّ  –سألت عن قراءة النبي 
لعسقالني، أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن انظر: اكتاب فضائل القرآن. 
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 كُ رْ تلك الزیادة ال تَ  ك مدِّ رْ ر هو تَ صْ اد بالقَ رَ ع علیه... والمُ یتفرَّ  من سببٍ 
ه یذكر المرجع ، ونالحظ أنّ )1(، كذا في تیسیر القارئ"أصل الزیادة، فافهمْ 

  أخذ منه. الذي
، )2(الطبیعي المدّ بمعنى  القّراءمن  ینقّدمالمتر عند صْ القَ  وردَ قد و 
 عن صیغة حرفِ  عبارةٌ  رصْ ر: "والقَ صْ فًا القَ عرِّ مُ  األندلسيّ  الطّحانقال ابن 

 سیرجع حركةً ر إذا ُقصِّ  المدّ  ، فحرفُ )3("الطبیعيّ  المدّ واللین، وهو  المدّ 
على  المدّ في حرف  عبارة عن زیادة مطٍّ  المدّ جزري: "و ابن ال ، وقالقصیرةً 

ر عبارة عن صْ والقَ ه، دونَ  المدّ الطبیعي، وهو الذي ال یقوم ذات حرف  المدّ 
 في صفةِ  ، وقال نافع)4(الطبیعي على حاله" المدّ ترك تلك الزیادة وٕابقاء 

  .)5(قصورًا"مَ  مدُّ مدودًا، وال نَ دة: "... وال نقِصر مَ القراءة الجیِّ 

                                                                                                                                              

فتح الباري بشرح اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن  )،م1989( ه)،852حجر (ت
ه)، ترقیم وتنبیه: محمد فؤاد عبد الباقي، تح: عبد العزیز 256إسماعیل البخاري (ت

لقراءة، ا ، كتاب فضائل القرآن، باب مدّ 9، جباز، دار الكتب العلمّیة، بیروت بنا
  .91- 90)، ص5046)، و(5045حدیث رقم (

 .1497، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
ف على سبب من همز : ال تقوم ذات الحرف إال به وال یتوقّ أو الطبیعيّ  األصليّ  المدّ  )2(

 انظر: .ه یقابل المدّ الصیغة، والقصر؛ ألنّ  ، ومدّ الذاتيّ  أو سكون، ویسّمى المدّ 
صاحب الطبیعة  ًا؛ ألنّ ي طبیعیّ . وسمّ 131القضاة، مقدمات في علم القراءات، ص

ه حركتان، بالمعنى، ومقدارُ  وال یزید علیه، وبتركه قد ُیَخلُّ ه ه عن حدِّ نقصُ السلیمة ال یُ 
 ط إالّ ضبَ والحركة هي مقدار قبض اإلصبع أو بسطه بین اإلسراع والتأّني، وال یُ 

 .73- 72ر في أحكام التجوید، صبالمشافهة. شكري، المنی
ابن الطّحان، أبو األصبغ السماتي عبد العزیز بن علي بن محمد اإلشبیلي (ت بعد  )3(

م)، مرشد القارئ إلى تحقیق علم المقارئ، تح: حاتم صالح 2007ه)، (560
 .64، اإلمارات، ص1الضامن، مكتبة الصحابة، ط

 .313، ص1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج )4(
 .91الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید، ص )5(
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 المدّ ر هو صْ القَ  ین في أنّ قّدممع تعریف المت التهانويتعریف  یّتفقو 
  .الطبیعيّ 

 حن:الل  20.3

هو  القّراءكون الحاء عند ح وسُ تْ الفَ بقوله: "بِ  ،لحنال التهانوي یعّرف
إخالًال ظاهرًا  لُّ خِ یُ  ، والجليُّ وخفيٌّ  ، وهو جليٌّ خلُّ على األلفاظ فیُ  یطرأُ  لٌ لَ خَ 

 في اإلعراب، والخفيُّ  هم وهو الخطأُ القراءة وغیرُ  في معرفته علماءُ  یشتركُ 
وه من أفواه قَّ لن تَ الذیاألداء  ّمةأئالقراءة و  بمعرفته علماءُ  إخالًال یختصُّ  لُّ خِ یُ 

داء، كذا في اإلتقان، وفي الدقائق األَ  العلماء وضبطوا من ألفاظ أهلِ 
 ل عن الصواب، والجليُّ یْ وهو الخطأ والمَ  حن واجبٌ ز عن اللحرُّ المحكمة الت

به، صْ ع المجرور أو نَ فْ بالمعنى واإلعراب كرَ  ویخلُّ  اللفظمنه خطأ بغیر 
ك اإلخفاء رْ بالمعنى وال باإلعراب كتَ  وال یخلُّ  اللفظض رُ عْ أ یَ منه خط والخفيُّ 

یكون في الحروف  هم: اللحن الجليّ ، انتهى، وقال بعضُ الُغّنةواإلقالب و 
، وهو نوعان: الُغّنةیكون في أنواع  واإلعراب، واللحن الخفيُّ  اللفظو 

ونًا، مثل: یكون آخر الكلمة ن هو أنْ  ، فاالحتماليّ ، وغیر احتماليّ احتماليّ 
ن حرف النون... وغیر مِ  ناشئٌ  الُغّنةأصل  تكذبان، تكذبون... ألنّ 

ال یكون آخرها  التيا وبني... وظالمي وظالمو... هو مثل كنَّ  االحتماليّ 
  .)1(في القراءة..." نُّ حرَف نون، وُتغَ 
 ثمّ ، بقوله: "ِبالَفْتح وُسكون الحاء"، شكليّ ال التعریفه یبدأ بنالحظ أنّ 

 ثمّ  "،القّراء"عند  ، بقوله:مصطلحینتمي إلیه ال الذيالمجال المعرفّي یذكر 
أخذ  التيیذكر المراجع  ثمّ بالتقسیم لبیان نوعي اللحن،  التعریفیستعین ب

  .منها
ه سمع رجًال أنّ  - مى اهللا علیه وسلّ صلّ  – ى أبو الدرداء عن النبيّ وَ رَ و 

 نْ : "َألَ ه)13(ت بكر الصدیق، وقال أبو )2("قرَأ فلحَن، فقال: "أرشدوا أخاكم
                                                           

 .1403- 1402، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )1(
 .197الهمذاني، التمهید في معرفة التجوید، ص )2(
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، وقال ابن مجاهد: "اللحن في )1("أقرأ وألحنَ  من أنْ  إليَّ  َط، أحبُّ سقِ أقرأ وأُ 
إعطاء  كُ رْ : تَ اإلعراب، والخفيُّ  : لحنُ ، فالجليُّ وخفيٌّ  : جليٌّ حنانِ القرآن لَ 
  .)2(ه من تجوید لفظه"حقَّ  الحرفِ 

 اللحن الجليّ  ي أنّ ین فقّدمتمع تعریف الم یّتفق التهانويوتعریف 
  ر على المعنى.ال یؤثّ  صوتيّ فهو خطأ  اللحن الخفيُّ  أّمار على المعنى، یؤثّ 

 :المدّ   21.3
 القّراءغًة الزیادة، وعند ح والتشدید لُ تْ بقوله: "بالفَ  المدّ  التهانوي یعّرف

ة وهو األلف والواو والیاء روف العلّ ن حُ ي مِ بحرف مدِّ  الصوت إطالةُ 
 المدّ ك رْ ر وهو تَ صْ ه القَ لها، وضدّ  جانسةت ما قبلها محركا التيالساكنة 

ب في ذكر سهِ یُ  ثمّ ، )3(ع علیه"له من سبب یتفرَّ  ال بدَّ  المدّ إذ  ،وهو األصل
  .)4(أخذ منها التيه، مع ذكره للمراجع وسببِ  المدّ أنواع 

 ثمّ شدید"، ، بقوله: "بالَفْتح والتشكليّ ال التعریفب ه یبدأنالحظ أنّ 
عرفّي یذكر المجال الم ثمّ غًة الزیادة"، ، بقوله: "لُ لفظيّ ال لتعریفایستعین ب

 التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراء، بقوله: "عند مصطلحینتمي إلیه ال الذي
 ثمّ ة..."، دِّي ِمن ُحروف العلّ بحرف م الصوت، بقوله: "إطالُة وظیفيّ ال

  اه سابقًا.بّینبالنقیض، بقوله: "وضّده الَقْصر..."، وقد  التعریفیستعین ب

                                                           

إذا أسقطت ي . وتتمة القول: "ألنّ 202الهمذاني، التمهید في معرفة التجوید، ص )1(
ه)، 500افتریت". انظر: األندرابي، أحمد بن أبي عمر (ت بعدمت، وٕاذا لحنت تعلَّ 
م)، اإلیضاح في القراءات، تح: منى عدنان غني، رسالة دكتوراة، كلیة التربیة 2002(

 .50للبنات، جامعة تكریت، العراق، ص
 116الداني، التحدید في اإلتقان والتجوید،  )2(
 .1497، ص2جالتهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  )3(
 .1498- 1497، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج انظر: )4(
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 –عن قراءة النبيّ  )2(بن مالك أنَس  ، قال: سألتُ )1(ورد عن قتادةوقد 
، )3(ًا"وفي روایة: "كانت مدّ ، ًا"مدُّ مدّ ، فقال: "كان یَ -مى اهللا علیه وسلّ صلّ 

وهي الواو  المدّ ب الخلیل حروف ، ولقّ المدّ األصل في  فهذا دلیل على أنّ 
ف، فال وْ ها تخرج من الجَ باألحرف الُجوف؛ ألنّ نة والهمزة والیاء واأللف اللیِّ 

في َمدرجٍة من مدارج اللسان، وال من مدارج الحلق، وال من مدارج  تقعُ 
 إالّ ب إلیه نسَ ز تُ هي هاویة في الهواء، فلم یكن لها حیِّ  إّنمااللهاة، 
  .)4(الجوف

ون فقد قّدمتالم أّما، وظیفيّ على الجانب ال رّكزی التهانويوتعریف 
  ساع مخارج هذه الحروف.عن اتّ  وار عبَّ 

 وز:مُ هْ المَ   22.3

أحد  لفظُ  الصرفّیین یم هو عندَ بقوله: "بالمِ  ،موزهْ المَ  التهانوي یعّرف
ز، كما مْ ك الهَ رْ مز ویریدون به تَ طلقون الهَ اء یُ ... والقرّ حروف أصوله همزة

  .)5("ذكر في شرح الشاطبيّ 
یذكر المجال  ثمّ لِمیم"، ، بقوله: "باشكليّ الف یبالتعر  ه یبدأنالحظ أنّ 

یستعین  ثمّ "، الصرفّیین، بقوله: "عنَد مصطلحینتمي إلیه ال الذي المعرفيّ 
ثّم یذكر مجاًال ، بقوله: "لفُظ أحد حروف أصوله همزة"، وظیفيّ ال التعریفب

                                                           

، 2ه)، ابن الجزري، غایة النهایة، ج117قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب (ت )1(
 .24ص

 .294، ص1ه). الجزري، أسد الغابة، ج93أنس بن مالك بن النَّْضر (ت )2(
، كتاب الصالة، باب 1الصحیحین في الحدیث، ج ك علىالنیسابوري، المستدرَ  )3(

 . رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب مدّ 358ص)، 852التأمین، حدیث رقم (
، فتح الباري بشرح اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل العسقالنيالقراءة. انظر: 

رقم القراءة، حدیث  ، كتاب فضائل القرآن، باب مدّ 9، ج)ه256البخاري (ت
 .91- 90)، ص5046)، و(5045(
 .57، ص1انظر: الفراهیدي، العین، ج )4(
 .1664، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )5(
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 التعریفیستعین ب ثمّ اء..."، فیه الَمهموز، بقوله: "والقرّ  ًا آخر ُیستخَدممعرفیّ 
یذكر  ثمّ اء ُیطلقون الَهمز ویریدون به َتْرك الَهْمز"، : "والقرّ ، بقولهلفظيّ ال

  أخذ منه. الذيالمرجع 
مز النفي أو اإلثبات، كالهَ  ات بطریقِ مصطلحالد داللُة بعِض وتتحدّ 

، هعلى تخفیفِ  یدلّ  انيالثز، و مْ على تحقیق الهَ  یدلّ  ّولاألمز، فرك الهَ وتَ 
ورش  كون الدال غیرَ األلف وسُ  ) بقطعِ هم قرأوا (قد أفلحكلّ وقال ابن مهران: "

ها حركتها إلى الدال قبلَ  الهمزة منها، ویردُّ  ها ویتركُ ه یصلُ عن نافع فإنّ 
  .)1(فیفتُحها"

 هو تحقیق :زمْ ، فالهَ لفظيّ العلى الجانب  رّكزی التهانويوتعریف 
هو ما ذهب إلیه ابن مهران، ف أّما الَهْمز، وَتْرُك الَهْمز: هو تخفیف الَهْمز،

  .)2(وظیفيّ على الجانب ال رّكزی

 صل:الو   23.3

 مُ دَ عَ  القّراءكون الصاد عند ح وسُ تْ بقوله: "بالفَ  ،لصْ الوَ  التهانوي یعّرف
قع في بعض ، وما وَ الجائز كما مرَّ  هم الوقفَ علیه تعریفُ  یدلّ ل، كما صْ الفَ 
 علیه علمُ  بیترتّ  إّنمامًا سْ عرفة المقطوع والموصول رَ مَ  ن أنّ مِ  )3(ةقّدمالمروح شُ 

                                                           

 .310ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص )1(
ثین وهو من أنواع تخفیف الهمز، ویعني: تحریك اء المحدَ وهو ما یعرف بالنقل عند القرّ  )2(

تحذف الهمزة من اللفظ، فالنقل یكون إلى حرف  حرف الواقع قبل الهمزة بحركتها، ثمّ ال
ك الساكن بحركة الهمزة التي تحذف حرَّ ساكن صحیح منفصل واقع قبل الهمزة، فیُ 

ها أثقل الحروف وأبعدها مخرجًا. انظر: فت الهمزة بهذه الصورة؛ ألنّ ما خفِّ لفظًا، وٕانّ 
 .134راءات، صالقضاة، مقدمات في علم الق

ف بالجزریة، عرَ یعلمه، وتُ  المقدمة الجزریة، أو المقدمة فیما یجب على القارئ أنْ  )3(
) أبیات في التجوید، لشمس الدین أبي الخیر محمد بن محمد بن 107منظومة في (

ه). سركیس، معجم المطبوعات 833علي بن یوسف العمري الدمشقي الشافعي (ت
. ومن شروحها: الدقائق المحكمة في شرح المقدمة 63- 62، ص1والمعربة، ج العربّیة

الجزریة في التجوید، ألبي یحیى زكریا بن محمد بن أحمد األنصاري السنیكي القاهري 
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ها، كما قبلَ  صلت بحرفٍ تسقط إذا اتّ  ل همزةٌ صْ الوَ  عًا، وهمزةُ رْ ل فَ صْ ف والوَ قْ الوَ 
  .)1(سم اهللا..."في بِ 

 ثمّ اد"، ، بقوله: "بالَفْتح وُسكون الصشكليّ ال التعریفیبدأ ب هنالحظ أنّ 
 ثمّ "، القّراء، بقوله: "عند مصطلحینتمي إلیه ال الذي یذكر المجال المعرفيّ 

 التعریفیستعین ب ثمّ "، ، بقوله: "َعَدُم الَفْصلقیضنبال التعریفستعین بی
ثّم صلت بحرٍف قبَلها"، إذا اتّ  وله: "وهمزُة الَوْصل همزٌة تسقط، بقوظیفيّ ال

ه یذكر المرجع ِبسم اهللا"، ونالحظ أنّ مثیل، بقوله: "كما في بالت التعریفیستعین ب
  أخذ منه. الذي

، )2(فقْ الوَ  صَل ضدَّ الوَ  اللغةمن علماء  ونقّدمتالماستعمل وقد 
  .)3(لصْ ل بمعنى همزة الوَ صْ ف الوَ لِ واستعملوا أَ 

، )4(فقْ الوَ  عندَ  الحروف لحقُ مات تمتمِّ قلة والنفخ لْ القَ  أنّ  وذكر سیبویه
ل إذا صْ م للحرف یكاد یذهب في الوَ المتمِّ  الصوتهذا  ه سیبویه على أنّ ونبَّ 

، وقال )5(هبعدَ  الذي الصوتنطق تشتغل بِ  النطق أعضاء ؛ ألنّ َسَكَن الحرفُ 
                                                                                                                                              

- 483، ص 1والمعربة، ج العربّیةه). سركیس، معجم المطبوعات 925الشافعي (ت
زهري المصري ألفاظ المقدمة الجزریة، لخالد األ . والحواشي األزهریة في حلّ 485

، 1والمعربة، ج العربّیةسركیس، معجم المطبوعات  ه).905المعروف بالوقاد (ت
ة على المقدمة الجزریة، لسیف الدین الفضالي البصیر الجواهر المضیّ و  .812ص
 .ه)870مة في شرح المقدمة، لعبد الدائم األزهري (ته)، والطرازات المعلَّ 1020(ت

 .1793، ص2الفنون والعلوم، جالتهانوي، كّشاف اصطالحات  )1(
، وابن 399، ص1، والمبّرد، المقتضب، ج525، ص3انظر: سیبویه، الكتاب، ج )2(

أبو عمرو عثمان بن سعید األندلسي  ، والداني،188مجاهد، السبعة في القراءات، ص
م)، المكتفى في الوقف واالبتدا في كتاب اهللا عز وجل، تح: 1987ه)، (444(ت

 .177- 175، بیروت، ص2المرعشلي، مؤسسة الرسالة، طیوسف عبد الرحمن 
، والمبّرد، 323، ص3، وسیبویه، الكتاب، ج49، ص1انظر: الفراهیدي، العین، ج )3(

 .82، ص2، وابن السّراج، األصول في النحو، ج170، ص1المقتضب، ج
 .175-174، 4انظر: سیبویه، الكتاب، ج )4(
 .175، ص4انظر: سیبویه، الكتاب، ج )5(
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ف صوٌت، وهو مع قْ ن الحروف ما یتبعه في الوَ مِ  : فقد نجدُ قلتَ  : "فإنْ جنيابن 
له في  وموفٍّ  م للحرفهو متمِّ  إّنما الصوتر من دَ یل: هذا القَ ذلك ساكٌن... قِ 

 إّنماحق... الال الصوتهذا  أو كاد... ومع ذلك فإنّ  ذهبَ  ف، فإذا وصلتَ قْ الوَ 
 قّوةفي الشین، و  التفّشيق في الطاء، والتكریر في الراء، و امنزلة اإلطبهو بِ 

صوت الساكن في  أیضًا أنّ  جني، وذكر ابن )1(في الالم"الذي االعتماد 
  .)2(فقْ ا علیه في الوَ ل یكون ناقصًا عمّ صْ الوَ 

  الَوْقف. ین في أّن الَوْصل ضدُّ قّدمتمع تعریف الم یّتفق التهانويوتعریف 

 الوقف:  24.3

س بْ الحَ  :غةً كون القاف لُ ح وسُ تْ بقوله: "بالفَ  ،فقْ الوَ  التهانوي یعّرف
قد  القّراءو  الصرفّیینین من ... وعند البصریّ ع، كما في شرح الشاطبيّ نْ والمَ 

 :أي ،ا بعدهاع الكلمة عمّ طْ طلق على قَ ... وقد یُ طلق على السكون البنائيّ یُ 
ع الكلمة عن الحركة، كذا طْ یل هو قَ ا شيء، وقِ هیكون بعدَ  على تقدیر أنْ 
ف قْ مة في علم القراءة الوَ حكَ شرح الشافیة، وفي الدقائق المُ  في الجاربرديّ 

ها شيء لم یكن بعدَ  ا بعدها بسكتة طویلة، فإنْ ع الكلمة عمّ طْ قَ  :اصطالحاً 
ها طلقع والسكت یُ طْ ف والقَ قْ عًا، انتهى... وفي اإلتقان: الوَ طْ ذلك قَ  یسّمى

ع طْ فقالوا: القَ  قوا بینها،فرّ رون ف، والمتأخِّ قْ رادًا بها الوَ غالبًا مُ  ونقّدمتالم
على رأس آیة؛  إّال فهو كاالنتهاء... وال یكون  ،ع القراءة رأساً طْ عن قَ  عبارةٌ 
عن  الصوتع طْ ف عبارة عن قَ قْ ها مقاطع، والوَ اآلي في نفسِ  رؤوَس  ألنّ 

ة اإلعراض، ویكون نیَّ ة استئناف القراءة ال بِ نیَّ بِ  س فیه عادةً تنفَّ الكلمة زمنًا یُ 
مًا، سْ صل رَ اآلي وأوساطها، وال یأتي في وسط الكلمة وال فیما اتّ  في رؤوسِ 

ف عادًة من غیر قْ الوَ  زمنِ  زمنًا هو دونَ  الصوتع طْ عن قَ  والسكت عبارةٌ 
  .)3(س..."تنفُّ 

                                                           

 .328، ص2ابن جني، الخصائص، ج )1(
 .58، ص1انظر: ابن جني، الخصائص، ج )2(
 .1802، ص2التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج )3(
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 ثمّ ح وُسكون القاف"، ، بقوله: "بالَفتْ شكليّ ال التعریفیبدأ ب هنالحظ أنّ 
یذكر المجال  ثمّ بالمرادف، بقوله: "ُلغًة: الَحْبس والَمْنع"،  التعریفیستعین ب
 الصرفّیینین من ، بقوله: "وعند البصریّ مصطلحینتمي إلیه ال الذي المعرفيّ 

ة ق على عدّ طلَ ف یُ قْ الوَ  أنّ  بّینلی وظیفيّ ال التعریفیستعین ب ثمّ "، القّراءو 
ینا ستعِ ف والسكت مُ قْ ع والوَ طْ القَ  ن بینَ متأّخریر تفریق الیذك ثمّ مور، أُ 
  أخذ منها.  التيه یذكر المراجع كذلك، ونالحظ أنّ  وظیفيّ ال التعریفب

 النبيّ  أنّ  ه)61(ت -رضي اهللا عنها -مةلَ سَ  مِّ دة أُ ي عن السیِّ وِ رُ وقد 
على  ي: یقفُ ، یعن)1("آیةً  ته آیةً ع قراءَ طَ قْ یَ كان: " -مى اهللا علیه وسلّ صلّ  –

قاطع الكالم منك على د لمَ كن التفقُّ : "... ولیَ ه)60(ت عاویةآیة، وقال مُ  كلّ 
بن  ى على عليٍّ ملَ أَ  -مى اهللا علیه وسلّ صلّ  –رسول اهللا  ي شهدتُ باٍل، فإنّ 

قاطع د مَ كتابًا، وكان یتفقَّ  ه)40(ت -هللا عنهرضي ا –أبي طالب 
ف بالسكون على قْ اللسان في الوَ  استراحة ، وذكر الخلیل أنّ )2(الكالم..."

 وضعُ ف مَ قْ الوَ  ه هاء السكت؛ ألنّ ة، أو إلحاقِ المجزوم بحذف حرف العلّ 
تجري على ثمانیة  العربّیةم في لِ الكَ  أواخرَ  ، وذكر سیبویه أنّ )3(استراحة

                                                           

انظر: العظیم آبادي، أبو  .180- 179الهمذاني، التمهید في معرفة التجوید، ص )1(
أبي  عون المعبود شرح سنن)، م1969(ه)، 1329محمد شمس الحق (ت طّیبال

ه)، تح: عبد الرحمن محمد عثمان، 751داوود مع شرح الحافظ ابن قیم الجوزیة (ت
والقراءات، حدیث رقم ، كتاب الحروف 11، ج، المدینة المنورة2المكتبة السلفیة، ط

، كتاب 2، جفي الحدیث النیسابوري، المستدرك على الصحیحینو  .34)، ص3982(
)، 2909سنده، حدیث رقم ( جاه وقد صحّ خرّ ا لم یممّ  التفسیر، باب قراءات النبيّ 

 .252)، ص2910و(
ه)، كتاب 1320ه)، (395العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل (ت )2(

 .350، تركیا، ص1الصناعتین: الكتابة والشعر، مطبعة محمود بك، األستانة، ط
ید اهللا بن أحمد . وانظر: ابن أبي الربیع، عب442، ص8انظر: الفراهیدي، العین، ج )3(

سیر القرآن الكریم، تح: صالحة ه)، تف1411ه)، (688القرشي اإلشبیلي السبتي (ت
 .53، ص1راشد آل غنیم، رسالة دكتوراة، جامعة أم القرى، ج ابنة
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وضع : "مَ هإنّ  عن آخر الكلمة جني، وقال ابن )1(فقْ مجاٍر، منها: الوَ 
لم قوانین ن عِ مِ  أنّ  ، وذكر الفارابيّ )2("نوْ واألَ  احةاالستر  ف، ومكانُ قْ الوَ 

على  یدلّ ، وهذا ما )3(ع لمقاطع األقاویلوضَ تُ  التيُت امتصحیح القراءة العال
ز بمعرفة ن یتمیّ ف في كالم العرب، وكانوا یمتدحون مَ قْ واضع الوَ مَ  أهمّیة

 فقْ الوَ كن اأم قاطع القرآن:مَ معنى  أنّ  قاطع الكالم، وذكر الزمخشريّ مَ 
ف في إظهار بعض األصوات قْ الوَ  أهمّیةإلى  ونقّدمتالم، وقد أشار )4(منه

فة، ضاعَ ها مُ كأنّ  بها خرجتْ  تَ مْ كلّ وٕایضاحها، قال سیبویه: "والراء إذا ت
 إالّ القلقلة ال یمكن الوقف علیها  ، فأصواتُ )5(ها إیضاحًا"ف یزیدُ قْ والوَ 
القاف أبینها صوتًا في : "و ، وقال مكيّ )6(ویت یلحقها؛ لضغطهابصُ 
  .)7(ف"قْ الوَ 

، وظیفيّ ین في الجانب القّدمتمع تعریف الم یّتفقالتهانوي وتعریف 
  .الكلمة عّما بعَدها بشكٍل عامٍّ  َقْطعالَوْقف  وهو أنّ 

  

                                                           

 .13، ص1انظر: سیبویه، الكتاب، ج )1(
 .233، ص1ابن جني، الخصائص، ج )2(
)، م1996(ه)، 339ن طرخان (تانظر: الفارابي، أبو نصر محمد بن محمد ب )3(

، بیروت، 1دار ومكتبة الهالل، طلعلوم، تقدیم وشرح: على بوم لحم، إحصاء ا
 .24ص

م)، أساس 1998ه)، (538الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر (ت )4(
، 2، بیروت، ج1ط البالغة، تح: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمّیة،

  .88ص
 .136، ص4الكتاب، ج سیبویه، )5(
 .174، ص4انظر: سیبویه، الكتاب، ج )6(
 .125القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة، ص )7(
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  اصطالحات الفنون والعلوم": كّشاففي " ةصوتیّ الالخالصة: طبیعة الحدود 

 كّشافوردت في  تيال ةصوتیّ اللتعریفات لاستعراضنا  بعدَ 
، وتحلیلها، ونقدها، وموازنتها مع للتهانوياصطالحات الفنون والعلوم 

عددًا من السمات  ناالحظ، ینقّدمالمت اللغةردة عند علماء ات الواالتعریف
  ها فیما یأتي:نجملَ  یمكننا أنْ و ات، التعریفسمت بها هذه اتّ  التيالبارزة 

عند تعریفه، وهو  مصطلحینتمي إلیه ال الذي المجال المعرفيّ  التهانوي یذكر  -1
 .اً أمر مهم جدّ 

رة في العلوم المختلفة، فیذكرها عتبَ ب المُ تُ في تعریفاته على الكُ  التهانويیعتمد   -2
د غالبًا إلى ین، ویعمَ مؤّلفورد الثقات من العلماء والأحیانًا أصحابها، ویُ  ویذكرُ 

 أو في آخرها. ماّدةلنقل عنها، ویرسلها في ثنایا ا التي إیراد المظانّ 
ن بالتمثیل في غالبًا في تعریفاته، ویستعی شكليّ الالوصف  غةَ لُ  التهانويیستخدم   -3

 .توضیح بعض الحدود
تحدید ، القائمة على منطقّیةال ةاألرسطیّ المقاییس من  التهانوير لم یتحرّ   -4

 ميتنت التيعن المفاهیم  مصطلحتسمح بتمییز ال التيزة میِّ الجنس والصفات المُ 
 للجنس نفسه.

، بل محّدد معالِ ، إذ ال یأخذ من انتقائيٌّ  ةصوتیّ الفي تعریفاته  التهانويمذهب   -5
الواحد،  مصطلحیذكر أكثر من تعریف لل ، فهوین وأقوالهملغویّ الیجمع بین آراء 

ض أكثر من رأي للعلماء في فیقول في تعریفه كذا، وِقیل كذا، وهو بذلك یعرِ 
یترك المجال وال یمیُل إلى جانب دون آخر، بل  الواحد، مصطلحتعریف ال

  یناسبه. الذي التعریفي؛ كي یختار للمتلقِّ 
، بل یجمع ما یذكره أكثر معّین لغويّ ه عن تعریفًا بنصِّ  التهانوينادرًا ما ینقل   -6

 .صیغه بأسلوبه الخاّص ین ویُ لغویّ ال
 طلحمص، فیذكر الةصوتیّ الات مصطلحبعض ال تعریفَ  التهانوير یكرِّ   -7

في  الدّقةعلى عدم  یدلّ وهذا ، التعریفر معه نفس بطریقتین مختلفتین ویكرِّ 
 فة.ات المعرَّ مصطلحعرض ال
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 التعریف، فیبدُأ باتمصطلحنمطًا واحدًا في تعریف الغالبًا  التهانويبع یتّ   -8
 التعریفذكر ب ثمّ ، مصطلحینتمي إلیه ال الذي ذكر المجال المعرفيّ ب ثمّ ، شكليّ ال

 أخذ عنها. التيذكر المراجع ب ثمّ ة، تعّددات المیفالتعر أو 
د ویستطرِ ب سهِ یُ باإلطناب، فهو  التهانويعند  ةصوتیّ الات التعریفسم أغلب تتّ   -9

 .معّین مصطلحب متعّلقةال المسائلبعض   في إیراد توّسعوی
ه ألنّ ات؛ مصطلحمن ال مصطلحعلى  مثاالً  التهانوي یذكرنادرًا ما  -10

 .ُیدَرك بالُمشافهة تطبیقيّ  ُنطقيّ جانب 
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  الخاتمة

ر علم من العلوم توفّ أّي قیقة في ات الدالتعریفمعرفة الحدود و  إنّ 
لطالب العلم الجهد والوقت في تحصیل ذلك العلم، وهي في الحقیقة أصل 

  .یطلبه الذين ال یحیط بها علمًا ال یفلح في العلم علم، فمَ  كلّ 
  ما یأتي: لدراسةا لت إلیهاتوصّ  التيمن أبرز النتائج 

 .وظیفيّ على الجانبین: الوصفّي وال التهانويعند  ةصوتیّ الات التعریفت رّكز   -1

هم لم أنّ  إالّ ، وظیفيّ ین على الجانب القّدمعند المت ةصوتیّ الات التعریفت رّكز   -2
 .محّددواحد  مصطلحات على التعریفوا في بعض یّتفق

بحدِّ ، وهذا یكون لوضوحر من ادَ إلى أكبر قَ  أهمّیة الوصول في التعریف  -3
 المصطلح الصوتّي بحدٍّ وظیفّي.

 ة.وظیفیّ ات الالتعریفات هي التعریفمن أفضل  إنّ   -4
ین لغویّ بین أصحاب العلوم من  ةصوتیّ العن العالقات  الدراسةت كشف  -5

 .ینوفالسفة وموسیقیّ  ّیین ومجّودین وعروضّیین وقّراء وأطّباءین وبالغحویّ ون
في معانیها وألفاظها من خالل  العربّیة اللغةة َسععن  الدراسةكشفت   -6

 صوتيّ ال مصطلحإلى ارتباط ال كذلك ترادف، وأشار والت لفظيّ الالمشترك 
 لفظيّ بمعناها ال متأّثرة، فبعض المصطلحات قد جاءت معجمّیةبأصوله ال
 المعجمي.

للحدود  نادراست : أنّ أّوالً أذكر:  أنْ  الدراسةني في خاتمة هذه وال یفوتُ 
 إالّ لن یكتمل  ، جزءٌ للتهانوياصطالحات الفنون  كّشاففي كتاب  ةصوتیّ ال

 اللغةتب القراءات والتجوید والمعاجم و في كُ  ةصوتیّ الات التعریفبدراسة 
واحد، وموازنتها  تستعمل لمعنىً  التيها رادفاتِ مُ  ها، وحصرِ وغیرها، وحصرِ 

سم ریفات تتّ في علم األصوات المعاصر، والخروج بتع ةصوتیّ البالحدود 
من أراد اإلبحار في علم  كلّ رجعًا شامًال لمَ  والوضوح، لتكونَ  الدّقةب

من خالل  ینقّدمالمتعند  ةصوتیّ الإظهار المعارف  األصوات، ثانیًا: ضرورةَ 
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ما لهم من نظرات دقیقة وعمیقة في  بیانوها، و قّدم التيات مصطلحال
  .عاصرةالمُ  ةصوتیّ الراسات دتفوق أحیانًا ال التي ةصوتیّ الاهر و تحلیلهم للظ
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م)، 1994ط، تح: موریس بوجاس، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت. و(الطبیعة
، تح: الفرد. ل. عبري، ومراجعة: محسن مهدي، تلخیص كتاب النَّْفس

وتصدیر: إبراهیم مدكور، المجلس األعلى للثقافة، مطابع الهیئة المصرّیة 
  كتاب، القاهرة.لل

طبقات النحوّیین م)، 1984طه)، (379الزبیدّي، أبو بكر محمد بن الحسن األندلسي (
  ، مصر.2، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، طواللغوّیین

تاج العروس من م)، 1970طه)، (1205الزبیدّي، محمد مرتضى الحسیني (ت
  حكومة الكویت.، تح: عبد العزیز مطر، مطبعة جواهر القاموس

معاني القرآن م)، 1988طه)، (311الزّجاج، أبو إسحاق إبراهیم بن السرّي (ت
  ، بیروت.1، تح: عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب، طوٕاعرابه
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اإلیضاح في م)، 1979طه)، (337الزّجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت
، بیروت. 3طو، تحقیق مازن المبارك، دار النفائس، علل النح

، تح: علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، الجمل في النحوم)، 1984طو(
  ، بیروت.1ط

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من م)، 1980طالزركلّي، محمد خیر، (
  ، بیروت، لبنان.5، دار العلم للمالیین، طالعرب والُمستعِربین والُمستشِرقین

أساس م)، 1998ط(وه)، 538ر اهللا محمود بن عمر (تالزمخشرّي، أبو القاسم جا
، بیروت. 1، تح: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمّیة، طالبالغة

  م)، المفصَّل في النحو، طبعة برلین.1859طو(
ة القراءاتم)، 1997طه)، (403ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد (ت ، حجَّ

  ، بیروت.5الة، طتح: سعید األفغاني، مؤسسة الرس
، مراجعة وتعلیق: شوقي تاریخ آداب اللغة العربّیةم)، 1957طزیدان، جرجي، (

  ضیف، دار الهالل، بیروت.
طبقات ه)، 1324طه)، (771السبكّي، تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب بن علي (ت

  ، مصر.1، المطبعة الحسینّیة المصرّیة، طالشافعّیة الكبرى
األصول في م)، 1996طه)، (316محمد بن سهل البغدادي (تابن السّراج، أبو بكر 

  ، بیروت.3، تح: عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، طالنحو
، مطبعة معجم المطبوعات العربّیة والمعرَّبةم)، 1928طسركیس، یوسف إلیان، (

م، 1928الثقافة الدینّیة، القاهرة، عن طبعة مطبعة سركیس بمصر عام 
  مصر.

، المعجم الشامل للمصطلحات العلمّیة والدینّیةم)، 2008طیم حسین، (سرور، إبراه
  ، بیروت.1دار الهادي، ط

الشرح الواضح المنسَّق لمتن م)، 2016طالسعدّي، عبد الملك بن عبد الرحمن، (
، دار النور المبین، السّلم الُمنْوَرق في فنِّ المنطق لعبد الرحمن األخضري

  ، عمان، األردن.3ط
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التنبیه على اللَّحن م)، 2000طه)، (410، أبو الحسن علّي بن جعفر (تالسُّعیديّ 
، مطبوٌع ضمن: رسالتان في تجوید القرآن، تح: غانم قدوري الجلّي والخفيّ 

  ، األردن.1الحمد، دار عّمار، ط
م)، 1998طه)، (489السمعانّي، أبو المظّفر منصور بن محمد بن عبد الجبار(ت

، تح: عبد اهللا بن حافظ بن أحمد الحكمي، فقهقواطع األدّلة في أصول ال
  ، الریاض.1مكتبة التوبة، ط

نتائج الفكر م)، 1992طه)، (581السُّهیلّي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا (ت
، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب في النحو

  ، لبنان.1العلمّیة، ط
، ترجمة: أحمد نعیم فصول في علم اللغة العامّ )، م1984طسوسیر، فردیناند دي، (

  الكراعین، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة.
، تح: الِكتابم)، 1982طه)، (180سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت
  ، القاهرة.2عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، ط

، تح: إدغام القرّاءم)، 9851طه)، (368السیرافّي، أبو سعید الحسن بن عبد اهللا (ت
، باتنة، الجزائر. 2محمد علي عبد الكریم الردیني، دار الشهاب، ط

، تح: طه محمد الزیني، ومحمد أخبار النحوّیین البصرّیینم)، 1955طو(
، مصر. 1عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

سید  ، تح: أحمد حسن مهدلي وعليشرح كتاب سیبویهم)، 2008طو(
شرح كتاب م)، 1986ط، بیروت. و(1علي، دار الكتب العلمّیة، ط

، تح: رمضان عبد التواب ومحمود فهمي حجازي، ومحمد هاشم سیبویه
عبد الدائم، مركز تحقیق التراث، الهیئة المصریة العاّمة للكتاب، مصر. 

، تح: صبیح التمیمي، دار ما ذكره الكوفّیون من اإلدغامم)، 1985طو(
  ، جدة.1العربي، ط البیان

رسالة أسباب م)، 1982طه)، (428ابن سینا، أبو علي الحسین بن عبد اهللا (ت
، تح: محمد حّسان الطّیان ویحیى میر علم، مطبوعات حدوث الحروف

  مجمع اللغة العربّیة بدمشق.
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م)، 1965طه)، (911السیوطّي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جالل الدین (ت
، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، ي طبقات اللغوّیین والنُّحاةُبغیة الوعاة ف

، شرح الشاطبیةم)، 2004ط، القاهرة. و(1مطبعة عیسى البابي الحلبي، ط
، 1تح: مكتب قرطبة للبحث العلمي وٕاحیاء التراث، مؤسسة قرطبة، ط

، تح: عبد همع الهوامع في شرح جمع الجوامعم)، 1979طالسعودیة. و(
  م، دار البحوث العلمّیة، الكویت.العال سالم مكر 

المصطلح الصوتّي في معجم م)، 2015شارف، إبراهیم، و سنوس، عبد القادر، (
  ، رسالة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر.الصحاح

المنهج الصوتّي للبنیة العربّیة رؤیة جدیدة في م)، 1980طشاهین، عبد الصبور، (
  الرسالة، بیروت.، مؤسسة الصرف العربي

مجموعة الشافیة في علمي التصریف م)، 2012طشاهین، محمد عبد السالم، (
  ، بیروت.1، دار الكتب العلمّیة، طوالخطّ 
مالمح التفكیر السیمیائي في اللغة عند الجاحظ من خالل م)، 2009شتوح، عامر، (

  ر.، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائالبیان والتبیین
م)، 2008طشكري، أحمد، ولجنة التالوة في جمعّیة المحافظة على القرآن الكریم، (

، جمعّیة المحافظة على القرآن الكریم، المطابع الُمنیر في أحكام التجوید
  ، عمان.13المركزیة، ط

  ، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت.المعجم الفلسفيّ م)، 1994طصلیبا، جمیل، (
تفسیر الطبرّي "جامع م)، 2001طه)، (310محمد بن جریر (تالطبرّي، أبو جعفر 

، تح: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار البیان عن تأویل آي القرآن"
  ، مصر.1هجر، ط

التلخیص في ه)، 1412ه)، (478الطبرّي، أبو معشر عبد الكریم بن عبد الصمد (ت
یر، جامعة أم ، تح: محمد حسن عقیل موسى، رسالة ماجستالقراءات الثمان

  القرى، السعودیة.
ابن الطّحان، أبو األصبغ السماتي عبد العزیز بن علي بن محمد اإلشبیلي (ت بعد 

، تح: محمد یعقوب مخارج الحروف وصفاتهام)، 1984طه)، (560
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ُمرِشد م)، 2007ط، جامعة الملك عبد العزیز، جدة. و(1تركستاني، ط
م صالح الضامن، مكتبة ، تح: حاتالقارئ إلى تحقیق علم المقارئ

، حاوي الفنون وسلوة المحزونم)، 1976ط، اإلمارات. و(1الصحابة، ط
  تح: زكریا یوسف، المجمع العربي للموسیقى، وزارة الثقافة، بغداد.

، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويّ م)، 1997طعبد التواب، رمضان، (
  ، القاهرة.3مكتبة الخانجي، ط

  ، دار صفاء، عمان.األصوات اللغوّیةم)، 2010طعبد القادر، (عبد الجلیل، 
، دار اإلیمان، المیزان في أحكام تجوید القرآنم)، 2005طالعبد، فریـال زكریا، (

  القاهرة.
ه)، 852العسقالنّي، أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن حجر (ت

سماعیل فتح الباري بشرح اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إم)، 1989ط(
، ترقیم وتنبیه: محمد فؤاد عبد الباقي، تح: عبد العزیز ه)256البخاري (ت

  بن باز، دار الكتب العلمّیة، بیروت.
الفروق م)، 1980طه)، (395العسكرّي، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل (ت

، تح: لجنة إحیاء التراث العربي في دار اآلفاق الجدیدة، دار في اللغة
، كتاب الصناعتین: الكتابة والشعره)، 1320ط، بیروت. و(4اآلفاق، ط

  ، األستانة، تركیا.1مطبعة محمود بك، ط
الممتع الكبیر في م)، 1996طه)، (669ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن (ت

  ، بیروت.1، تح: فخر الدین قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، طالتصریف
عون م)، 1969طه)، (1329ق (تالعظیم آبادي، أبو الطّیب محمد شمس الح

المعبود شرح سنن أبي داوود مع شرح الحافظ ابن قیم الجوزّیة 
، المدینة 2، تح: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفیة، طه)751(ت

  المنورة.
اللباب في علل م)، 1995طه)، (616الُعْكَبرّي، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین (ت

، 1زي مختار طلیمات، دار الفكر المعاصر، ط، تح: غاالبناء واإلعراب
  بیروت.
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ذیل األعالم "قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من م)، 1998طالعالونة، أحمد، (
  ، جدة، السعودیة.1، دار المنارة، طالعرب والمستعربین والمستشرقین"

، عالم الكتب، دراسة الصوت اللغويّ م)، 1997طم)، (1988عمر، أحمد مختار، (
  لقاهرة.ا

منطق تهافت الفالسفة م)، 1961طه)، (505الغزالّي، أبو حامد محمد بن محمد (ت
، تح: سلیمان دنیا، دار المعارف، المسّمى معیار العلم في فّن المنطق

، تح: محمد سلیمان الُمستصَفى من علم األصولم)، 1997طمصر. و(
  ، بیروت.1األشقر، مؤسسة الرسالة، ط

إحصاء م)، 1996طه)، (339حمد بن محمد بن طرخان (تالفارابّي، أبو نصر م
، بیروت. 1، تقدیم وشرح: على بوم لحم، دار ومكتبة الهالل، طالعلوم
، تح: غطاس عبد الملك خشبة، دار الموسیقى الكبیرم)، 1989طو(

  الكتاب المصري، القاهرة.
معجم م)، 1979طه)، (395ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا (

، بیروت. 2، تحقیق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، طمقاییس اللغة
الصاحبي في فقه اللغة العربّیة ومسائلها وسنن العرب في م)، 1997طو(

، تعلیق: أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب كالمها
  ، بیروت.1العلمّیة، ط

الحّجة للقرّاء م)، 1993طه)، (377الفارسّي، أبو علي الحسن بن عبد الغفار (ت
، 1، تح: بدر الدین قهوجي وبشیر حویجاتي، دار المأمون للتراث، طالسبعة

، التكملة وهي الجزء الثاني من اإلیضاح العضديم)، 1981طدمشق. و(
  تح: حسن شاذلي فرهود، جامعة الریاض.

، تح: ةشرح الحدود النحویّ هـ)، 1417طه)، (972الفاكهّي، عبد اهللا بن أحمد (ت
  ، بیروت.1محمد الطّیب اإلبراهیم، دار النفائس، ط

اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من م)، 1896طه)، (1313فاندیك، إدوارد كرنیلیوس (
، صّححه وزاد علیه: أشهر التآلیف العربّیة في المطابع الشرقّیة والغربّیة

  السید محمد علي الببالوي، مطبعة الهالل، مصر.
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، عالم الكتب، معاني القرآنم)، 1983طه)، (207كریا یحیى بن زیاد (تالفّراء، أبو ز 
  ، بیروت.3ط

، تح: مهدي كتاب العینم)، 2003طه)، (170الفراهیدّي، الخلیل بن أحمد (
  المخزومي وٕابراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، بیروت.

، مشكل القرآن تأویلم)، 1973طه)، (276ابن قتیبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم (ت
  ، القاهرة.2تح: السید أحمد صقر، مكتبة دار التراث، ط

، تح: الموضح في التجویدم)، 2000طه)، (461القرطبّي، عبد الوهاب بن محمد (ت
  ، األردن.1غانم قدوري الحمد، دار عمار، ط

م)، 2001طالقضاة، محمد أحمد مفلح، وشكري، أحمد، ومنصور، محمد خالد، (
  ، عمان.1، دار عمار، طالقراءات مقّدمات في علم

الرعایة لتجوید م)، 1996طه)، (437القیسّي، أبو محمد مكِّّي بن أبي طالب (ت
، 3، تح: أحمد حسن فرحات، دار عمار، طالقراءة وتحقیق لفظ التالوة

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها م)، 1984طو( ،األردن
، بیروت. 3لرسالة، ط، تح: محیي الدین رمضان، مؤسسة اوحججها

دفاعًا عن القراءات تمكین المّد في "آتى" و"آمن" و"آدم" م)، 1984طو(
  ، تح: أحمد حسن فرحات، دار األرقم، بیروت.وشبهه

الرسالة م)، 1993طه)، (1345الكتانّي، محمد بن جعفر بن إدریس الحسني (ت
صر ، تح: محمد المنتالمستطرفة لبیان مشهور كتب السنَّة المشرَّفة

  الزمزمي بن محمد جعفر الكتاني، دار البشائر اإلسالمّیة، بیروت.
ه)، 774ابن كثیر، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي (ت

، تح: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مركز البدایة والنهایةم)، 1998ط(
  صر.، م1البحوث والدراسات العربّیة واإلسالمّیة، دار هجر، ط

، دار معجم المؤّلفین " تراجم مصنفي الكتب العربّیة"م)، 1957طكّحالة، عمر رضا، (
  إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان.

، ترجمة: حلمي خلیل، دار المعرفة التعریف بعلم اللغةم)، 1993طكریستل، دافید، (
  ، اإلسكندریة.2الجامعیة، ط
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، مجلة ي في بعض المعاجم العربّیةالتعریف المصطلحاتم)، 1999طلحسن، توبي، (
  اللسان العربي، الرباط.

، مراتب النحوّیینم)، 1955طه)، (351اللغوّي، أبو الطّیب عبد الواحد بن علي (ت
  تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة نهضة مصر، القاهرة.

، 8، ترجمة وتعلیق: أحمد مختار عمر، طُأسس علم اللغةم)، 1998طماریو باي، (
  م الكتب.عال

، تعریب ودراسة: عبد الصبور شاهین، علم األصواتم)، 1984طمالبرج، برتیل، (
  مكتبة الشباب، مصر.

، تح: المقتَضبم)، 1994طه)، (285المبّرد، أبو العباس محمد بن یزید المبّرد (ت
  محمد عبد الخالق عضیمة، مطابع األهرام، مصر.

ه)، 324التمیمي البغدادي (ت ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس
، تح: شوقي ضیف، دار كتاب السبعة في القراءاتم)،  1972ط(

  المعارف، مصر.
، مجلة الرافد، السیمیولوجیا والعالمة المفهوم والمصطلحم)، 2011طمختار، مّالس، (

  دائرة الثقافة، حكومة الشارقة، اإلمارات.
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