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 التفخيم يف أصوات العربية
 

 د. سالم قدوري حمد أ. 
 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، و الصبلة و السبلـ على سيدنا محمد و علػى للػو و حاػحا و 
  عد: و  حجمعين.

 ففي الدراسات اللغوية العر ية مجاؿ رحب للبحث و الدرس، مع  اختبلؼ األزماف، و
 تطور المعرفة.

و نسػػتطيع مػػن خػػبلؿ ال اػػر فػػي الجوانػػب الف ريػػة حْف ناػػا علػػى حاػػالة مػػا جػػا ت  ػػو 
الحضارة العر ية و االسبلمية، و قد غطت الدراسات الارلنية مساحة واسعة فػي ذػ ا الحضػارة، 
و من  ين ذ ا الدراسات علم التجويد، ال ي يعد األساس الػ ي   ػي مػن خبللػو الف ػر الصػوتي 

 ي، و نما ذ ا العلم نمواً سريعاً فأابح لو علما  كثيروف نجد مؤلفاتهم م تشػرة فػي م تبػات العر 
 العالم.

و ما محاولت ا ذ ا في دراسة ظاذرة التفخيم في حاوات العر ية إال اسهاـ في ال شا 
عن  عض جوانب الف ر الصوتي العر ي من خبلؿ ال ار في عدد مػن المسػا ا الجي يػة، و  تتبػع 

 الو العلما  حولها يم ن ت وين ف رة واضحة عن اسس ذ ا الااذرة.ما ق
عالج علما  السلا جوانب كثيرة م ها، شملت الجانػب ال اػري و الجانػب التطبياػي، 
و ناقشوا قضايا كثيرة في التفخيم، و وضحوا الااعدة األساسية التي ياـو عليهػا علػى الػرغم مػن 

 افتاادذم لبلجهية العلمية.
مبلحاتو في الدراسات الصوتية ع د علما  السلا ذو التطور في األف ار و ما يم ن 

و المعالجات، فالبلحق يؤسس على ما جا   و السا ق، و من ذ ا تتطور المصطلحات و األف ار 
 و المرت يات األساسية لمختلا الاواذر الصوتية.
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لصػػػفة إف اػػػفة التفخػػػيم تعػػػد مػػػن الصػػػفات الصػػػعبة الدراسػػػة، و ذلػػػ  لطبيعػػػة ذػػػ ا ا
 العضوية، و ذي ليست كالجهر و الشدة و غيرذما من الصفات االخرى.

و اعتمد البحث على مصادر قديمة و حديثة، فمن المصػادر الاديمػة كتػاب سػيبويو و  
كتب التجويد، و من الحديثة دراسة الصوت اللغوي )د. ححمد مختار عمر ( و دراسة السمع و 

لغوية رؤية مادية و نطاية و فيييا ية )د. سمير استيتية، ال بلـ )د. سعد مصلوح(  و األاوات ال
و قد حخ ت كثيراً من المصدرين األخيرين الل ين اعتمدا على وسا ا علمية كثيرة م ها التشػريح 

 و الجانب الفيييا ي و ما يتعلق  و من تصوير و غير ذل ، و قد رفدا البحث  أف ار قيمة.
در الحديثة حفَّ حاحا ها قد رذ وا حنفسهم ع د وما يم ن مبلحاتو على عدد من المصا

غيرذم فتراذم يرددوف حف ار للغات اخرى، و يحاولوف إسااطها على العر ية دوف حف يت بهوا الػى 
حف للعر ية خصواية تتعلق  أدا  الارلف ال ريم. إف عرض ذػ ا األف ػار  جانػب األف ػار ارخػرى 

 يعطي تصوراً حكثر قبوال لها.
 على ثبلثة مباحث:و البحث ياـو 

 التفخيم حاياتو و مصطلحاتو -ٔ
 طبيعة التفخيم الصوتية -ٕ
 دراسة تحليلية ألاوات التفخيم -ٖ

و حرجػػو حف حكػػوف قػػد ححطػػت  الجوانػػب األساسػػية فػػي عػػرض ذػػ ا الاػػاذرة و م اقشػػة 
  ٓاألف ار المتعلاة  ها، سا بًل اهلل حف يلهم ي الصواب
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 المبحث األول

 مصطلحاتهالتفخيم حقيقته و 

تحتػػا الصػػفات الصػػوتية الرتبػػة الثانيػػة  عػػد المخػػارج فػػي علػػم التجويػػد، قػػاؿ ح ػػو عمػػرو 
ذػػػػ(، )) اعلمػػػوا حفَّ قطػػػب التجويػػػد و مػػػبلؾ التحايػػػق معرفػػػة مخػػػارج الحػػػروؼ و  ٗٗٗالػػػداني )

، )) و ال تجػػػد ححرفػػػاً اتفاػػػت فػػػي الصػػػفات و (ٔ) اػػػفاتها التػػػي  هػػػا ي فصػػػا  عضػػػها مػػػن  عػػػض((
، و لػوال الصػفات (ٕ)ألفَّ ذل  يوجب اشتراكها في السمع فتصػير  لفػو واحػد(( المخرج واحد،

 لما فرَّق ا  ين األاوات.
ذػ( على  ٜٕٚو نار العلما  في الصفات و  ياف حاياتها و حثرذا، و جعلها المرادي )

 .(ٗ)ذػ( فجهلها الزمة و عارضة ٗٔٓٔ، حما علي الااري )(ٖ)نوعين مميِّي و محسِّن
ذػػ( حقسػاـ الحػروؼ، و مشػيراً  ػ ل  للصػفات حيػث جعػا  ٕٜٖا ػن ج ػي )و سػماذا 

 الخ. (٘)حوؿ ذ ا الصفات المجهور و المهموس و تبلذما  الشديد و الرخو و المتوسط
حمػػا المحػػدثوف فػػانهم درسػػوا الصػػفات غيػػر حنهػػم حخػػ وا  م ػػاذج مختلفػػة فػػي الت ػػاوؿ، 

تعػػدادذا مرتبػػة،  ػػا اذػػتم كثيػػراً  جهػػر ا ػػراذيم حنػػيس يػػدرس الصػػفات دوف حف يلتػػـي   ٓف جػػد د
، فػي حػين جعػا د. محمػد كمػاؿ  شػر الصػفات (ٙ)الصوت و ذمسو، و  شدة الصوت و رخاوتو

، حمػا د. سػعد مصػلوح ف ػاف اعتمػادا علػى (ٚ)مجموعات و حقسػامًا مػن غيػر حف يػ كر لفاػة اػفة
الصوتيين، و تيار الهوا  و الم اذج الحديثة مؤكداً في دراسػػتو الصفػػات على : )) نشاط الوترين 

، و عّبر د. ححمد مختػار عػن الصػفات  ػأنواع الػتح م الحااػا (ٔ)وضع الح   اللين و اللهاة((
و عبر د. سمير اسػتيتية عػن الصػفات  هي ػات ال طػق و  (ٕ)في ال فس، و حصرذا في ثمانية حنواع

ي تتحدد  ها المبلمح المميػية وظا فها اللغوية، و شرحها  اولو: )) ياصد  هي ة ال طق ال يفية الت
، و يبلحػػػو حف د. سػػػمير حقػػػرب مػػػن غيػػػرا لعلمػػػا  التجويػػػد فػػػي (ٖ)ل ػػػا اػػػوت مػػػن األاػػػوات((

 . (ٗ)التصريح عن حذمية الصفات
و في ضو  ما تادـ نجد حفَّ علما  العر يػة و التجويػد الاػدما  مػ هم و المحػدثين حولػوا 

يترتب عليهػا مػن تميػي األاػوات عػن  عضػها،  حث الصفات حذمية كبيرة مدركين لحاياتها و ما 
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و مػػػن ذػػػ ا الصػػػفات التػػػي  حثوذػػػا التفخػػػيم، مسترشػػػدين  ػػػأقواؿ العلمػػػا  و حف ػػػارذم ع هػػػا فػػػي 
 معالجة كا ما يتعلق  ها من قضايا اوتية.

 حواًل: حاياة التفخيم 
ذػػػػػ( ذػػػػ ا المصػػػػطلح، مػػػرة واحػػػػدة، ع ػػػػد تعػػػػدادا لؤلاػػػػوات  ٓٛٔاسػػػتخدـ سػػػػيبويو )

، ل ػن سػيبويو، و إف لػم ي ػرر ذػ ا المصػطلح إال حنػو (٘)ذكػر م هػا حلػا التفخػيم المستحس ة، و
تحدث عن األاوات المطباة و المستعلية، و التي ذي حاػوات مفخمػة، قػاؿ: )) فأمَّػا المطباػة 
فالصػاد و الضػاد و الطػػا  و الاػا ...و ذػ ا الحػػروؼ األر عػة إذا وضػعت لسػػان  فػي مواضػػعهن 

إلى ما حػاذى الح ػ  األعلػى مػن اللسػاف، ترفعػو الػى الح ػ ، فػاذا  انطبق لسان  من مواضعهن
، حمػا (ٙ)وضعت لسان  فالصوت محصور فيما  ين اللساف و الح   إلى موضع ذ ا الحروؼ((

االسػػتعبل  فػػ كرا  سػػيبويو ع ػػد حديثػػو عػػن األاػػوات الممانعػػة لبلمالػػة، ياػػوؿ: ))ألنهػػا حػػروؼ 
ا قالػػو سػػيبويو  تػػردد علػػى حلسػػ ة العلمػػا  و  صػػورة ، و ظػػا مػػ(ٔ)مسػػتعلية إلػػى الح ػػ  األعلػػى((
ذػػػ( حكثػػر اختصػػاراً مػػن عبػػارة سػػيبويو، حيػػث اكتفػػى  ػػ كر  ٕ٘ٛمػػوجية، و جػػا ت عبػػارة المبػػرد)

مصػػطلح األاػػوات المطباػػة و لػػم يػػ كر حاػػوات اإلطبػػاؽ إال ع ػػدما ذكػػر األاػػوات المسػػتعلية، 
و الاػػػػػا  و الخػػػػػا  و الغػػػػػين و  ياػػػػػوؿ: )) و الحػػػػػروؼ المسػػػػػتعلية: الصػػػػػاد و الضػػػػػاد و الطػػػػػا 

، و اإلطبػػاؽ (ٖ)، و سػػميت مسػػتعلية )) ألنهػػا حػػروؼ اسػػتعلت الػػى الح ػػ  األعلػػى(((ٕ)الاػػاؼ((
، و (ٗ)ذػػػ( ذػو : ))حف ترفػػع ظهػػر لسػػان  إلػى الح ػػ  األعلػػى، مطباػػاً لػػو(( ٕٜٖع ػد ا ػػن ج ػػي )

 .(٘)االستعبل  ع دا )) حف تتصعد في الح   األعلى((
ذػػ( التعريػا  األاػوات المطباػة حيػث ياػوؿ: )) و المطباػة مػا  ٙٛٙو حاوؿ الرضي)

 (ٙ)ي طبق معو الح   على اللساف، ألن  ترفع اللساف إليو فيصير الح   كالطبق على اللساف((
، و ك ل  فعا مع األاوات المستعلية، ياوؿ ع ها: )) ما يرتفع  سببها اللساف و ذي: المطباة 

اػػاؼ، ألنػػو يرتفػػع اللسػػاف  هػػ ا الثبلثػػة حيضػػًا، ل ػػن ال إلػػى حػػد و الخػػا  و الغػػين المعجمتػػاف و ال
، و كػبلـ الرضػي يضػيا إلػى مػا قالػو السػا اوف توضػيحاً و تصػوراً حدؽ (ٚ)انطباؽ الح   عليها((

في مفهومي اإلطباؽ و االستعبل  دوف حف يخرج عما قررا سيبويو، يضاؼ إلى ذل  إف مصطلح 
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ا ع د من عرض ا ألقوالهم و حف ارذم دوف محاولة الخوض التفخيم ال ي ذكرا سيبويو ت رر ذكر 
 في تفسير ذ ا الصفة.

و قػػد اسػػتثمر علمػػا  التجويػػد واػػا علمػػا  العر يػػة لئلطبػػاؽ و االسػػتعبل ، و حػػاولوا 
ذػػػػ(:  ٖٚٗإيجػػػاد عبلقػػػة  ػػػين التفخػػػيم و اإلطبػػػاؽ و االسػػػتعبل ، ياػػػوؿ م ػػػي  ػػػن ح ػػػي طالػػػب )

...يتفّخم اللفو  ها، النطباؽ الصػوت  هػا  ػالريح مػن  ))حروؼ التفخيم: و ذي حروؼ اإلطباؽ
ذػ(: ))فما يسوغ فيو التفخيم حروؼ االستعبل  السبعة، و  ٓٗٗ، و قاؿ المهدوي )(ٔ)الح  ((

ذػػ( كػبلـ يوضػح  ٔٙٗ، و جا  على لساف عبد الوذػاب الارطبػي )(ٕ)ذل  الستعبل ها  الح  ((
 صورة حكثر وضوحًا، ياوؿ: ))...فصار التفخيم في   العبلقة  ين التفخيم و اإلطباؽ و االستعبل 

، و قػاؿ: ))...إفَّ (ٖ)كونػو انحصػار الصػوِت  ػين اللسػاف و الح ػ  نايػر االسػتعبل  و اإلطبػاؽ((
ذػػ( عػن ذػ ا العبلقػة: ))  ٓ٘ٔٔ، و قػاؿ المرعشػي ) ( ٗ )التفخيم و االستعبل  من واد واحػد((
و قػػػاؿ: )) حفَّ قػػػدر التفخػػػيم علػػػى قػػػدر االسػػػتعبل  و  ، (٘)اعلػػػم حفَّ التفخػػػيم الـز لبلسػػػتعبل ((

، و ارجع المرعشي حيضا التفخيم إلى استعبل  حقصى اللساف، ياوؿ: )) حفَّ المعتبػر (ٙ)اإلطباؽ((
 .(ٚ)في االستعبل  في ااطبلحهم استعبل  حقصى اللساف سوا  استعلى معو  اية اللساف حو ال((

ن علمػػا  العر يػػة قػػد واػػفوا شػػ ا اللسػػاف فػػي و يم ػػن الاػػوؿ: إفَّ سػػيبويو و غيػػرا مػػ
حػػالتي اإلطبػػاؽ و االسػػتعبل ، و حف علمػػا  التجويػػد قػػد حوضػػحوا حفَّ الصػػوت المتحاػػق مػػن ذػػ ا 

 الواا ذو التفخيم.
و نجد علما  التجويد قػد فّرقػوا  وضػوح  ػين عمػا اللسػاف العضػوي  و األثػر السػمعي 

المحػدثين، قػاؿ عبػد الصػبور شػاذين: )) و  المتحاق عن عمػا اللسػاف، و وافػق رحيهػم ذػ ا رحي
الفرؽ  ين اإلطباؽ و التفخيم إف اإلطباؽ واا عضوي للساف فػي شػ لو الماعػر المطبػق علػى 

 . (ٛ)ساا الحلق، و حف التفخيم ذو األثر السمعي ال اشئ عن ذ ا اإلطباؽ((
ؿ ا ػن و حدرؾ علما  السلا الصورة التي يأخ ذا ش ا اللساف في حالة اإلطباؽ، ياػو 

ذػ(: ))...ل ن الطا  يحػبس فػي ذلػ  الموضػع،  جػي  مػن طػرؼ اللسػاف حعاػم، و  ٕٛٗسي ا )
، و حكػد المرعشػػي ذػ ا الشػػ ا  اولػو: )) ولمػػا  (ٔ)ورا ا  ضػلعي اللسػاف و تاعػػر وسػط اللسػػاف((
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كاف اللساف ماوسًا في الاا  ظهرا مستعا و م طبق على الح  ، و رحسػو مػ خفض إلػى حطػراؼ 
 .(ٕ)الث ايا((

و جعا د. سمير استيتية الجانب التطبياي حساسػاً للتفريػق  ػين التفخػيم و اإلطبػاؽ: )) 
 فالفرؽ  ين المصطلحين فرؽ كبير من ال احية التطبياية فالصوت المطبق يتم إنتاجو: 

 يوضع اللساف في نفس موضعو ع د نطق نايرا المرقق.    -ٔ
 و جػداً مػع تػرؾ م فػ  ضػيق فػي م طاػة الطبػق يرفع ظهر اللساف  اتجاا الطبق حتى ياترب م -ٕ

نفسها...ذ ا ذي حاياة الصوت المطبق من ال احية ال طاية، و ل ن ذػ ا لػيس شػأف كػا اػوت 
، و ذ ا يشير حف اإلطباؽ ححد (ٖ)مفخم...فإف كا اوت مطبق مفخم و ليس كا مفخم مطبق((

الػػ   تحػػدث عػػن حاػػوات  األسػػباب التػػي تػػؤدي إلػػى التفخػػيم، و  إعػػادة قػػرا ة الػػ   يتضػػح حفَّ 
مفخمػػة غيػػر مطباػػة، و  ػػو يتحاػػق مػػا حشػػرنا إليػػو سػػا ااً  ػػأفَّ المعبّػػر فػػي التفخػػيم اسػػتعبل  حقصػػى 

 اللساف. 
و عرؼ د. ححمد مختػار عمػر التفخػيم  اولػو: ))مع ػاا ارتفػاع مػؤخر اللسػاف الػى حعلػى 

، و (ٗ)حا ط الخلفي للحلق((قليبلً في اتجاا الطبق اللين و تحركو الى الخلا قليبًل في اتجاا ال
نجد د. تماـ حساف قد عّرؼ التفخيم تعريفاً ال يختلا كثيراً عما قالو ححمد مختار عمر، حيث 
ياوؿ: )) فالتفخيم إذاً ظاذرة ااواتية ناتجة عن حركات عضوية تغيػر مػن شػ ا حجػرات الػرنين 

د. سعد مصلوح عن ذل   ، و عبر(٘) الادر ال ي يعطي الصوت ذ ا الايمة الصوتية المفخمة((
،  (ٔ) اولو: )) ...و يصحبو تمدد في سطح اللساف إلى الجانبين و تراجع لمؤخرا إلى الخلا((

و يضيا ملمحًا جديدًا،و ذػو )) وجػود عبلقػة  ػين مػدى اسػتدارة الشػفتين و حركػة اللسػاف إلػى 
ي ال اشػئ مػن ذػ ا ، و جا  في كتاب علم األاوات حفَّ )) التفخيم ذػو األثػر السػمع(ٕ)الخلا((
 .(ٖ)اإلطباؽ((

و الخبلاػػة حفَّ علمػػا  العر يػػة الاػػدما  مػػ هم و المحػػدثين متفاػػوف علػػى حفَّ اإلطبػػاؽ و 
 االستعبل  عما عضوي، و حفَّ التفخيم اثر سمعي ع هما.
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 ثانياً : مصطلحات التفخيم 
حطلق : حقدـ مصطلحات ذ ا الضػمة، و ذػو ع ػد سػيبويو اػفة ل ػوع مػن األلفػات،التفخيم (ٔ)

، و ظلػػت عبػػارة سػػيبويو حاضػػرة فػػي كتػػب (ٗ)عليػػو حلػػا التفخػػيم و ي حػػى  هػػا نحػػو الػػواو
العلما  ال ين حعابوا، و خااة ع دما ي كروف األاوات الفرعية المستحسػ ة، و التػي مػن 

، من غير ال اػر فػي  (ٚ)و غيرذم (ٙ)و ا ن يعيش (٘) ي ها حلا التفخيم، و من ذؤال  المبرد
 و عبلقتها  المصطلح. حاوات االستعبل 

و نجد مصطلح التفخيم واضحاً ع د علما  التجويد، حطلق م ي حروؼ التفخيم على 
. و نجػػد تفصػػيبًلُك حكثػػر عػػن التفخػػيم فػػي كتػػاب (ٛ)حاػػوات اإلطبػػاؽ و الػػبلـ و الػػرا  و األلػػا

فَّ الموضح في التجويد لعبد الوذاب الارطبي، حيث عّرؼ اإلطباؽ و االسػتعبل ، ياػوؿ: ))...أل
، و حابح ال ار في ذ ا المصػطلح و تحليلػو (ٔ)التفخيم و اإلطباؽ و االستعبل  من واٍد واحد((

، حمػا المرعشػي فجػا   (ٕ)من اذتماـ علما  التجويد، و من ذؤال  علي الااري فػي شػرحو للمادمػة
ا  . فضبًل عن ذكرذم المصطلح و مػا خصػوا مػن لر (ٖ)كبلمو واسعًا و دقياًا عن كثير من قضاياا

 و حف ار.
و لػػػم تتضػػػح قيمػػػة التفخػػػيم الصػػػوتية إال ع ػػػد علمػػػا  التجويػػػد خااػػػة، حيػػػث درسػػػوا 
األسباب المؤدية إليو، و سموا  أسما  مختلفة ال حجد لها سبباً إال محاولة م هم إلكسا و الداللة 
المبل مػػة، و حسػػتطيع الاػػوؿ: إفَّ المصػػطلحات االخػػرى جػػا ت  سػػبب العمػػا علػػى تفسػػير ذػػ ا 

 رة تفسيراً احيحًا، و ال يياؿ مصطلح التفخيم مستعمبًل في دراسات المحدثين.  الااذ
ذػػ( فػي كتا ػو األنبػا  فػي تجويػد الاػرلف ياػوؿ  ٓٙ٘: مصطلح ذكرا ا ن الطحاف )التغليو (ٕ)

فيػػػػو: )) التفخػػػػػيم عبػػػػارة عػػػػػن سػػػػػمن الحػػػػرؼ و امػػػػػتبل  الفػػػػػم  صػػػػداا و التغلػػػػػيو ع ػػػػػدنا 
 ػػال بلـ دوف غيػػرا، قػػاؿ المرعشػػي: التفخػػيم و  ، و نجػػد مػػن خصػػ  التغلػػيو(ٗ) مع ػػاا((

التغلػيو واحػد، إال حفَّ االسػػتعماؿ األكثػر حف ي ػوف ضػػد الترقيػق فػي الػػرا  التفخػيم، و فػػي 
 .(٘)البلـ التغليو((

: قػػػػػاؿ ا ػػػػػن الطحػػػػػاف: )) التفخػػػػػيم عبػػػػػارة عػػػػػن سػػػػػمن الحػػػػػرؼ و امػػػػػتبل  الفػػػػػم التسػػػػػمين (ٖ)
 ٗٔٓٔو قاؿ علي الااري ) (ٚ)الحرؼ((، و قاؿ المرادي)) التفخيم: تسمين (ٙ) صداا((
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ذػػػػػ(: )) و ضػػػػد الترقيػػػػق التفخػػػػيم، فانػػػػو  مع ػػػػى التسػػػػمين و التجسػػػػيم، فهػػػػو و التغلػػػػيو 
 .(ٜ)، )) و مع ى التفخيم التسمين(((ٛ)واحد((

 .(ٔ): قاؿ علي الااري: ))...و ضدا التفخيم، فانو  مع ى التسمين و التجسيم((التجسيم (ٗ)
 ات السا اة، يم ن حْف نسجا المبلحو اآلتية:و ع د التدقيق في المصطلح 

 إفَّ لفو التفخيم مشترؾ فيها جميعًا، حي: إنّها عبارة عن تفسير لمصطلح التفخيم. -ٔ
ال نجػػد تفسػػيراً اػػوتياً واضػػحاً للتسػػمين و التجسػػيم  ػػا يعتمػػد تعريفهػػا علػػى اسػػس ذوقيػػة،  -ٕ

يػػق، و ال شػػ  حنهػػا لفاػػة تطلػػق علػػى للتعبيػػر عػػن الترق (ٕ)ف جػػد ماا ػػا التسػػمين لفاػػة )ال حػػوؿ(
 جسم اإلنساف و وافو  ال حوؿ ال ي ذو ضد السم ة و التجسيم مثلو.

احسب حف تخصي  تفخيم البلـ  مصػطلح ذػو مػن  ػاب التمييػي، ألفَّ التفخػيم فػي الػرا  و  -ٖ
األكثػر  البلـ ليس دا مػًا، و لػ ل  جعلػوا للػرا  التفخػيم و لػبلـ التغلػيو، ))...إال حفَّ االسػتعماؿ

 .(ٕ)حف ي وف ضد الترقيق في الرا  التفخيم، و في البلـ التغليو((
إف األلفػػاظ التػػي ذكػػرت لػػم تػػرؽ الػػى مسػػتوى حف ت ػػوف مصػػطلحات شػػا عة علػػى الػػرغم مػػن  -ٗ

وضػػعها ع ػػد المرعشػػي  مسػػتوى واحػػد، ياػػوؿ: )و التفخػػيم و التسػػمين و التجسػػيم و التغلػػيو 
 (ٖ) مع ى واحد((

: إفَّ التفخيم ذو المصطلح الػراجح لواػا ذػ ا الاػاذرة الصػوتية، و شػاع و خبلاة الاوؿ -٘
استعمالو ع د المحدثين، و كا ما يم ن حف يااؿ عن جهود المحدثين، فيما يتعلػق  المصػطلح، 
حنهػػم جػػا وا  أف ػػار ال تختلػػا فػػي جوذرذػػا عمػػا ع ػػد السػػلا، فالػػدكتور تمػػاـ حسػػاف يسػػتخدـ 

ر التفخيم: )) حما الع صر اآلخػر مػن ع ااػر التفخػيم فهػو مصطلح التحليق ال ي ذو ححد ع اا
، حّمػػػػا الع صػػػػر الثػػػػاني (ٗ)التحليػػػػق، و ذػػػػو قػػػػرب مػػػػؤخر اللسػػػػاف مػػػػن الجػػػػدار الخلفػػػػي للحلػػػػق((

، و ذو مساٍو للتفخيم ع د د. ححمد مختار عمر، و مساٍو للتحليق حيضًا، ياوؿ  عػد (٘)فاإلطباؽ
سػاف إلػى حعلػى قلػيبًل فػي اتجػاا الطبػق اللػين و تحركػو حف واا التفخيم ))  أنّو ارتفاع مؤخر الل

، )) و لػػػػ ل  يسػػػػػميو  عضػػػػػهم  (ٔ)إلػػػػى الخلػػػػػا قلػػػػيبًل فػػػػػي اتجػػػػاا الحػػػػػا ط الخلفػػػػي للحلػػػػػق((
))اإلطباؽ((  ال ار إلى الحركة العليػا للسػاف، و يسػميو  عضػهم ))التحليػق((  ػال ار الػى الحركػة 
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اتين الحػركتين، و حفضػا تسػمية الحركػة االولػى ، ل نَّ التفخيم ذو مجموع ذػ(ٕ)الخلفية للساف((
  التح ي  ليشما اإلطباؽ و االستعبل .-ارتفاع اللساف اتجاا الطبق–

و طالمػػا الحػػديث عػػن المصػػطلح الصػػوتي للتفخػػيم فػػإني حفَّ تعػػدد المصػػطلح لػػم ي ػػن 
ف المصػطلح ماتصرًا على العر ية فاالن لييية لها مثا التعدد،  و ما نريد قولو عن ذ ا الاضية: إ

 حكثر استاراراً و وضوحاً م و في اللغة االن لييية. -كما يبدو لي-في العر ية
و ذ اؾ قضية اخرى تتعلق  المصطلح، و ذي: ضرورة التفريق  ين األاوات المطباة و 

، (ٖ)األاوات الطباية، فاالولى ذي ػة عارضػة حمػا األاػوات الطبايػة فهػي تخػرج مػن م طاػة الطبػق
 لى المخرج.حي حنها تشير إ

و األاوات المطباة ذي: ص ض ط ظ، )) و علة تسميتها  المطباة إلطباؽ طا فة من 
، ياػػػوؿ د. سػػػمير )) و حتػػػى نييػػػد الفػػػرؽ  ػػػين الصػػػوت الطباػػػي و الصػػػوت المطبػػػق (ٗ)اللسػػػاف((

توضيحًا تاوؿ: إفَّ ال اؼ العر ية الفصيحة اوت طباي،  مع ػى حفَّ مخرجػو مػن م طاػة الطبػق،و 
و  (٘)اوتًا طبايًا،  ع س الضاد مثبًل، فهػو اػوت مطبػق، و ل  ػو لػيس اػوتاً طبايػًا((ل  و ليس 

 وفق ذ ا التصو يخرج اوت ال اؼ من مجموعة األاوات المطباة.
 

 المبحث الثاني

 أراء العلماء في طبيعة صفة التفخيم

 سػػأت اوؿ فػػي ذػػ ا المبحػػث لرا  العلمػػا  فػػي جػػانبين يتعلاػػاف  طبيعػػة اػػفة التفخػػيم، و
ذما: الجانب األوؿ، ال ار في ذ ا الصفة ذا ذي مميية حـ محس ة ؟ و الجانب الثاني: تحديد 

 ذ ا الصفة ذا ذي افة للصوامت حـ للمصوتات ؟ حـ ذي لبلث ين معاً ؟ 

 الجانب األوؿ: الصفات المميية و المحس ة
 سػػػميت مميػػػية ألنهػػػا ))تميػػػي الحػػػروؼ المتشػػػاركة فػػػي المخػػػرج، و لوالذػػػا ال تحػػػدت

و )) حذم الصفات المميية: الجهر و ياا لو الهمس، و الشدة و  (ٔ)حاواتها، و لم تميي ذواتها((
 .(ٕ)ياا لها الرخاوة، و االطباؽ و ياا لو االنفتاح((
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و قد حدرؾ سيبويو حثر الصفات المميية، ياوؿ: )) و لوال االطباؽ لصارت الطا  داال و 
 ، فاالطباؽ افة مميية.(ٖ)لضاد من ال بلـ((الصاد سي اً ، و الاا  ذاال و لخرجت ا

و نجد عبارة سيبويو قد ت ررت في لثار الدارسين، حتى حنها اكتسبت ذ ا الصػفة فػي 
، و قػػد حكػػد األاػػواتيوف المحػػدثوف كثيػػراً عليهػػا (ٗ)التصػػ يا ع ػػد المػػرادي، و مػػن  عػػدا الوفػػا ي

همػا شػفوياف وقفيػاف يتباي ػاف فػي علػى سػبيا المثػاؿ يتصػفاف  أن (b-p)ياوؿ سػاف فػورد: )) إفَّ 
، فػػالجهر اػػفة مميػػية، و يشػػير د.سػػعد مصػػلوح الػػى حفَّ التفخػػيم اػػفة مميػػية، (٘)اػػفة الجهػػر((

 .(ٙ))فاللغة العر ية تعد من  ين اللغات التي تهتم  التفخيم  اعتبارا مميياً اوتيماً  ين سواك ها((
تت ػوع را عػاً  حسػب التفخػيم و و ياوؿ حيضػاً عػن ت ػوع االنطبلقيػات االحت اكيػة: )) و 

الترقيػػػق، و ذػػػو خااػػػة اػػػوتية تشػػػما االحت اكيػػػات جميعهػػػا، و ل  هػػػا اػػػفة اػػػوتيمية مميػػػية 
، و  هػ ا نصػا إلػى حف (ٔ)لبعضها، و يتضح ذ ا التاا ػا  ػين السػين و الصػاد و الػ اؿ و الاػا ((

 لها افة مميية. األاوات المفخمة التي لها ما ياا لها من األاوات المرقاة ي وف التفخيم
و فا ػػدتها ))  (ٕ)حمَّػػا الصػػفات المحسػػ ة فهػػي ))مجموعػػة الصػػفات التػػي ال ضػػد لهػػا((

، و الصػفات المحسػ ة ذػي: )) الالالػة و الصػفير (ٖ)تحسين لفو الحروؼ المختلفة المخػارج((
، و حاػوات االسػتعبل  :غ خ ؽ ص ض ط ظ كلهػػا مفخمػة، قػاؿ ا ػػن (ٗ)....و االسػتعبل  ...((

: )) فالحروؼ المفخمة سبعة، و ذي: الطا  و الاا  و الخا  و الغين و الااؼ و الصاد الطحاف
ف و لػػػيس (٘)و الضػػػاد، فهػػػ ا السػػػبعة ذػػػي حػػػروؼ االسػػػتعبل  مفخمػػػة  إجمػػػاع مػػػن ح مػػػة اللغػػػة((

ألاوات االستعبل   )خ ع ؽ( ما ياا لها، و ذ ا يدعونا للتساؤؿ ذا حاوات االستعبل  الثبلثػة 
حاوات حقصى اللساف و حاوات حدنى الحلق إلى الفػم و ذػي ؽ غ خ، حاػوات  مفخمة؟  ))إفَّ 

 .(ٙ)مفخمة حيضًا، ل ن افة التفخيم فيها محس ة و ليست مميية((
و ياهر ل ا مما تادـ حفَّ التفخيم افة مميية و افة محس ة، و يم ػن اف ن ػاقش ذػ ا 

فػونيم، إذ ياػوؿ دانيػاؿ جػوني عػن ال تيجة مرة اخرى من خبلؿ نارية اوتية حديثة، ذػي ناريػة ال
تمثػا اسػراً اػغيرة مػن األاػػوات   essential soundالفػونيم: )) إفَّ األاػوات األساسػية  
فػي اللغػة، إضػافة إلػى مجموعػة  important soundكػا اسػرة تحتػوي علػى اػوت ذػاـ 

ن اخرى من األاوات الماار ة التي تمثا ذ ا الصوت في تتا عات حو تحت اشتراطات خااػة مػ
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، )) و قػػد سػػمى جػػوني (ٔ)طػػوٍؿ حو نبػػٍر حو ت غػػيٍم...و لمثػػا ذػػ ا االسػػرة وضػػع المصػػطلح فػػونيم((
 حفراد الفونيم  عدة اسما  فسماذا: 

 membersح(    حعضا       
 allophonesب(  حو الفونات 

  (ٕ)(( conditional variantsجػ( حو ت وعات مشروطة 
 فاايا ذ ا ال ارية ألنها واسعة.و حكتفي  ه ا الخبلاة دوف الدخوؿ في ت

و نرمي من ذ ا المادمة  ياف موقع التفخيم من ذ ا المصطلحات الصوتية . و ع دما 
ي وف التفخيم افة مميية فهو فونيم او ما سماا جوني الصوت الهاـ في اللغة، حو فونيم تركيبين 

 ونيم ثانوي.حمَّا إذا كاف التفخيم محس اً كما في حاوات خ غ ؽ فهو حلفوف حو ف
و اختلػػا العلمػػا  فػػي واػػا الػػبلـ، فعبػػد الوذػػاب الارطبػػي ياػػوؿ: )) الػػبلـ المفخمػػة 

، و قاؿ عبد الغ ي ال ا لسي: )) حما البلـ (ٖ)فرع على المرقاة، ألفَّ التفخيم فيها  سبب طارئ((
هػا فهي رقاة حيث وقعػت، و ال يجػوز تفخيمهػا إال فػي لفػو الجبللػة )اهلل(،  شػرط حف ي ػوف قبل

)) ، و يم ػػػن حف تاػػػوؿ: حفَّ الػػػبلـ المرقاػػػة فػػػونيم تركيبػػػي و الػػػبلـ (ٗ)حػػػرؼ مفتػػػوح...حو مضػػػمـو
 المفخمة حلفوف حو فونيم ثانوي.

غير حف قول ا ذ ا غيػر متفػق عليػو فالػدكتور سػلماف العػاني و غيػرا لهػم رحي لخػر، فهػو 
م الجػػػانبي خلػػػا ياػػػوؿ: )) الػػػبلـ المفخمػػػة حشػػػيع الفونػػػات ذػػػ ا الفػػػونيم، ذػػػو الصػػػوت المفخػػػ

األس اني، ال ي يوجد في عدد محدود جداً من ال لمػات و  جػوار الفتحػة فاػط. و ذػو الفػونيم 
الوحيد ال ي لم يضع لو نااـ األلا  ا  حرفاً مستابًل، و توجػد ذػ ا الػبلـ المفخمػة فػي العر يػة 

يػدل ا علػى  الفصحى في كلمة واحدة فاط ذي لفو الجبللة ))اهلل(( و  عض مشتااتها...و ال ي
 حفَّ البلـ المرقاة تاا ا المفخمة فونيمياً )حي حفَّ ححدذما ناير اآلخر( ذ ا الث ا ية: 

 aahllWaو اهلل  - 
 (ٔ) ((Wallaahو اّلا  -
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و عيز ذ ا االتجاا من قبا د. ححمد مختار عمر حيػث ياػوؿ: ))ر مػا كػاف إفػراد الػبلـ 
اً غريباً  ال سبة ل ثير من الباحثين، و ذو في الحاياة المفخمة ...، و اعتبارذا فونيماً مستابًل امر 

، و (ٕ)ك ل ، ألفَّ الادما  جميعًا عاملوا البلـ المفخمة على حنهػا ت ػوع حو حلفػوف لػبلـ المرقاػة((
، و قػاؿ ع ػو إنَّػو ))حوؿ  Charles A. Fergusonاعتمد في رحيو ذ ا على  احث غر ػي 
ل  و لم ي كر  (ٖ)بلً في اللغة العر ية، و قدـ حدلة على ذ ا((من اعتبر البلـ المفخمة فونيماً مستا

 ذ ا األدلة  ا ذكر ملخصاً للبحث خاٍؿ م ها.
فػي  حػث لػو عػن الػبلـ المفخمػة  Fergsunoو ياوؿ د. سػمير اسػتيتية ))و ذذػب 

 ن ...و مع حنَّو ال يم(ٗ)في العر ية، إلى حّف ورودذا في ذ ا اللغة ذو وجود اوتوني..ال اويتوني
تأييد حجتو إال  مثا تاا لي واحد فإنو ذو حذمية  الغة، و الالة و ال ثػرة لػيس لهمػا كبيػر حذميػة، 
 ا ليس لها حذمية مطلااً في الح م على كوف الصوت ذا وجود اوتوني حو اويتوني، و المثاؿ 

 التاا لي ال ي حوردا: 
 و اهلل               والا              

لػػواردة فػػي التركيػػب األوؿ: )و اهلل( مختلفػػة عػػن الػػبلـ الػػواردة فػػي فلمػػا كانػػت الػػبلـ ا
التركيب الثاني: )واّلا( : حعطاا والية في التفخيم فاط، و لما كاف التركيباف متحدين نطااً  سا ر 
األاوات، مختلفين داللة، فاد دؿَّ ذ ا على حف تغيير التفخيم ذو ال ي حدى الى تغيير الداللة، 

 (٘)ٍؼ للداللة على حف البلـ لها وجود اوتوني في العر ية((.و ذ ا وحدا كا
 و حود حف حقا ع د ذ ا الف رة و التي ت رر عرضها من ثبلثة مصادر ألؤيد الاوؿ: 

، و تلافهػػا ذػػؤال  العلمػػا  الثبلثػػة مػػن دوف Fergsumoإفَّ الف ػػرة جػػا ت مػػن الباحػػث  -ٔ
 تحليا.

جػػا  فػػي مػػ ذب ورش، و سػػ تحدث ع ػػو الحاػػًا، و إفَّ األاػػا فػػي الػػبلـ الترقيػػق، عػػدا مػػا  -ٕ
التفخيم فيو خاص  لفو الجبللة )) و ليس في كبلـ العرب الـ حظهر تفخيماً و حشد تعايماً مػن 
البلـ في اسم اهلل، جا ذكرا، ألنهػا المػاف مفخمػاف إلرادة التعاػيم و اإلجػبلؿ، و ذلػ  إذا كػاف 

 (ٔ)البلـ نحو: في اهلل و  اهلل((. قبا االسم فتح حو ضم، فإذا كاف قبلو كسر رقات
 إفَّ التفخيم في البلـ ظاذرة سياقية. -ٖ
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إفَّ البلـ في )والا( مرقاػة و ليسػت مفخمػة جريػاً مػع الااعػدة العامػة و ذػي: حفَّ األاػا فػي  -ٗ
 البلـ الترقيق.

 تعد البلـ المفخمة فونيماً ثانويًا. )فوؽ تركيبي(.  -٘
توجيػػػو قولػػػو: إفَّ الػػػبلـ المفخمػػػة فػػػونيم مسػػػتاًا، فمػػػرة نفسػػػو فػػػي  Fergsunoو احتػػػار  -ٙ

، و مػرة ياػػوؿ: ))إم انيػػة (ٕ)ياػوؿ: ))إم انيػػة معاملػة )اهلل( علػػى حنهػػا خػارج ال اػػاـ الفونولػػوجي((
  (ٖ)اعتبار التفخيم في اللغة العر ية ملمحاً  روسوديا...حو ما يسمى  الفونيم فوؽ التركيبي((

 فة للصوامت حـ المصوتات حـ لبلث ين معًا؟ الجانب الثاني: ذا التفخيم ا
نبػػدح حواًل  ػػال ار فػػي طبيعػػة المصػػوتات، و ذػػي: )) ح عػػاض مػػن حػػروؼ المػػدِّ و اللػػين و 
ذػػي األلػػا و اليػػا  و الػػواو، ف مػػا حفَّ ذػػ ا الحػػروؼ ثبلثػػة، ف ػػ ل  الحركػػات ثػػبلث، و ذػػي : 

و ال نجػػػد تصػػػريحاً ع ػػػد ، و ي ػػػوف مجموعهػػػا سػػػتة مصػػػوتات، (ٗ)الفتحػػػة و ال سػػػرة و الضػػػمة((
، و ذػي )) التػػي (ٔ)الاػدما   أنَّهػػا حلػا التفخػػيم، و التػي جعلهػػا سػيبويو مػػن الحػروؼ المستحسػػ ة

و ظػػا علمػػا  العر يػػة يػػرددوف ماولػػة سػػيبويو كلمػػا ذكػػروا  (ٕ)تجػػدذا  ػػين األلػػا و  ػػين الػػواو ((.
 ين على حقساـ: ، حما الدرس الصوتي الحديث ف جد حفَّ األاواتي(ٖ)األاوات المستحس ة

قسم يرى إفَّ المصوتات مفخمة ياوؿ د. كماؿ محمد  شر: إفَّ الفتحة الطويلة يعتريها ما  -ٔ
يعتػري الفتحػػة الاصػػيرة مػػن التفخػػيم و اخوتػػو، و ذػ ا الشػػي  نفسػػو يطبػػق علػػى ال سػػرة و 

 (ٗ)الضمة )طويلة و قصيرة( ((.
ر شػػاذين: )) و نػػػرى حفَّ و قسػػم ياػػػوؿ إفَّ التفخػػيم خػػػاص  الفتحػػة، ياػػػوؿ د. عبػػد الصػػػبو  -ٕ

 (٘)للتفخيم حثراً في اختبلؼ المع ى حين ي وف في الفتحة ال في ال سرة حو الضمة((.
 (ٙ)إنّما ذي متغير تا ع ال مستاا((.ٓو قسم ياوؿ: إف المصوتات ) -ٖ

و إني حجد ماولة د. سمير ذي األنسب في إطبلؽ افة التفخيم على المصوتات، حي 
 التفخيم و إنما ذي تا عة لبلاوات السا اة لها حو البلحاة، فتفخيمهػا حفَّ المصوتات ال تواا 

 ػا ذػي تا عػة ألاػوات اخػرى، و يم ػن حف ي ػوف األلػا  (ٚ)ال يغير المع ى كما فػي اػبر و سػبر
ع صػػراً معػػيزاً للتفخػػيم، قػػاؿ م ػػي: ))فيجػػب علػػى الاػػارئ حف يلفػػو  الخػػا  إذا كػػاف  عػػدذا حلػػا 
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، و قػػاؿ عبػػد (ٜ)المفخػػم إذا كػػاف  عػػدا حلػػا ي ػػوف تفخيمػػو  الغػػًا(( ، )) الفَّ (ٛ)مفخمػػة مغلاػػة((
الغ ػػي ال ا لسػػػي: )) حمَّػػػا األلػػػا فػػػبل تواػػػا فػػػي ذاتهػػػا  ػػػالتفخيم و ال  ػػػالترقيق، و إنَّمػػػا تواػػػا 
 اعتبار الحرؼ ال ي قبلها، فاف وقعػت  عػد حػرؼ مفخػم فهػي مفخمػة، و إذ وقعػت  عػد حػرؼ 

 .(ٔ)مرقق فهي مرقاة((
مير استيتية: )) و قد ترد الحركة مفخمة  سبب حفَّ السياؽ يستدعي ذ ا و ياوؿ د. س

و يؤكػد د.  (ٖ)، و عليو فإفَّ الفتحة ت وف مفخمػة مػع حاػوات اإلطبػاؽ و االسػتعبل (ٕ)التفخيم((
عبد الصبور شاذين ذ ا التأثر  اولو: ))...و لتأثر الحركػة  مجاورذػا مػن الصػوامت ...مػن حيػث 

. و ليس التفخيم ماصوراً على الفتحة  ا ك ل  الضمة و ال سرة، حيث (ٗ)(التفخيم و الترقيق(
ياػػوؿ ع همػػا د. كمػػاؿ محمػػد  شػػر: )) فهمػػا مفخمتػػاف مػػع حاػػوات اإلطبػػاؽ و  ػػين التفخػػيم و 

 (٘)الترقيق مع الااؼ و الغين و الخا ((.
( و مػا  ي همػا مػن واػا د. ٛ( و رقم)٘يم ن حف نفهم التفخيم في المصوتات رقم )

حو طبايػػة  back( تواػػا  أنهػػا خلفيػػة ٛ-٘ححمػػد مختػػار عمػػر لهػػا  اولػػو: )) و األاػػوات )
velar  ))(ٙ) و ذػػ ا الواػػا يػػتبل ـ مػػع قول ػػا: إف التفخػػيم تصػػعد اللسػػاف تجػػاا الح ػػ  و ،

 تراجع مؤخر اللساف إلى الخلا.
سػػيبويو إفَّ عبػػارات علمػػا  العر يػػة و التجويػػد تؤيػػد حفَّ التفخػػيم اػػفة للصػػوامت، ف جػػد 

يصا ل ا االطباؽ و االستعبل  و يعدد حاوات كاٍّ م هما، و معلـو حف حساس التفخيم مب ي على 
، و قاؿ علي (ٚ)االطباؽ و االستعبل ، قاؿ م ي: ))...حروؼ التفخيم، و ذي حروؼ االطباؽ((
اؿ عبػد ، و قػ(ٛ)الااري : )) و حّما الحروؼ المستعلية فمفخمة كلها من غير اسػتث ا  شػئ م هػا((

الغ ي ال ا لسي: )) حّما الحروؼ الواجبة التفخيم ح داً ...فهي سبعة، حروؼ االستعبل ...و ذػي: 
 .(ٔ)الخا  و الصاد و الضاد و الغين و الطا  و الااؼ و الاا ((

، و ال شػ  فػي حفَّ ذػ ا (ٕ)و قاؿ المرعشي: )) ثم اعلػم حفَّ التفخػيم الـز لبلسػتعبل ((
التفخيم من افات الصوامت، و حيَّد ذل  األاواتيوف المحدثوف، ياوؿ د.  األقواؿ تؤكد ل ا حفَّ 

. و حطلػق (ٖ)سلماف العاني: )) ع دما وضع ال حاة األلفيا  العر ية اعتبػر التفخػيم ع صػراً سػاك ًا((
علػػػى األاػػػوات المفخمػػػة )مجموعػػػة السػػػواكن(ف و ياػػػوؿ كػػػانتي و: )) و ال يم ػػػن التفريػػػق  ػػػين 
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طبػػػػاؽ و االسػػػػتعبل ، و إف كػػػػاف التفخػػػػيم ال يػػػػ كر عػػػػادة فػػػػي قا مػػػػة اػػػػفات التفخػػػػيم و  ػػػػين اال
الحروؼ... و من الػراجح فيمػا يبػدو حف لفػو التفخػيم يطلػق علػى  عػض الحػروؼ التػي لهػا وقػع 
خػػاص علػػى السػػمع، حي: وقػػع ))فخػػم(( ...و ذػػ ا الحػػروؼ ذػػي األر عػػة المطباػػة ثػػمَّ الاػػاؼ و 

و ذذػب  (٘)م فػي العر يػة )) مميػياً اػوتيمياً  ػين سػواك ها((، و يعػد التفخػي(ٗ)الخا  و الغػين...((
عدد من الباحثين الى استخداـ مصطلح )اوتيم(  داًل من فونيم في دراساتهم، و م هم د. عبػد 
الػػرحمن حيػػوب فػػي كتا ػػو )محاضػػرات فػػي اللغػػة( و د. سػػعد مصػػلوح فػػي كتا ػػو) دراسػػة السػػمع و 

ألاوات اللغوية رؤية عضوية و نطايػة و فيييا يػة(، و مػا ال بلـ( و د. سمير استيتية في كتا و ) ا
ذػػي إال محاولػػة اليجػػاد الماا ػػا العر ػػي لمصػػطلح )فػػونيم(، ف مػػا حف ذػػ ا المصػػطلح م ػػوف مػػن 

 في االن لييية اوت، فالمصطلح العر ي ذو )اوت+ يم(.   phone)فوف + يم( و 
 و خبلاة ما جا  في ذ ا المبحث: 

ية فػػي األاػػوات: ص ض ط ظ، و يم ػػن حف ناػػوؿ ع ػػو: إنّػػو فػػونيم إفَّ التفخػػيم اػػفة مميػػ -ٔ
 حساسي )تركيبي(.

 إفَّ التفخيم في خ غ ؽ افة محس ة، حي: فونيم ثانوي )غير تركيبي(  -ٕ
 البلـ المفخمة تعد ت وعاً نطاياً لبلـ، )حلفوف(. -ٖ
 ٓ مستابلً إف التفخيم افة لؤلاوات الصامتة، و في المصوتات تعد متغيراً تا عاً ال -ٗ

 
 المبحث الثالث

 دراسة تحليلية لألصوات المفخمة

إفَّ التفخػػيم قيمػػػة اػػػوتية تعتمػػد علػػػى إرتفػػػاع حقصػػػى اللسػػاف إتجػػػاا الح ػػػ  األعلػػػى و 
تراجعو نحو جدار الحلق، و ال ش  حفَّ ذ ا المعيار تؤثر فيو مجموعة من العواما م ها االطباؽ 

و ت ػػوع حاػػوات التفخػػيم فػػي العر يػػة. و ذػػ ا دراسػػة و المجػػاورة و درجػػة ارتفػػاع حقصػػى اللسػػاف، 
 تحليلية لها:
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 حواًل: حاوات تفخيم دا ماً ) حاوات االطباؽ و االستعبل ( 
تتػألا ذػ ا المجموعػة الصػوتية مػن سػبعة ااػوات و ذػي : الصػاد و الضػاد و الطػػا  و 

األعلػى، و ت فػرد  الاا  و الااؼ و الغين و الخا ، و تشترؾ  ارتفاع حقصى اللسػاف تجػاا الح ػ 
األاػػوات االر عػػة االولػػى  االطبػػاؽ و ذػػو : )) حْف ترفػػع ظهػػر لسػػان  إلػػى الح ػػ  األعلػػى مطباػػاً 

و يفصػا المرعشػي حكثػر و ياػوؿ: )) اسػتعبل  اقصػى اللسػاف و وسػطو الػى جهػة الح ػ   (ٔ)لو((
 .  (ٕ)األعلى، و انطباؽ الح   على وسط اللساف((

 ميعاً على فرياين : و اناسم العلما  في تفخيمها ج
األوؿ: ي ذب الى حّف ذ ا األاوات السبعة كلهػا مفخمػة و فػي جميػع األحػواؿ، )) و 

، و حكد المرعشي ذ ا الرحي (ٖ)حما الحروؼ المستعلية فمفخمة كلها من غير استث ا  شئ م ها((
ـز ، و قػػػػػػاؿ )) ثػػػػػػم اعلػػػػػػم حفَّ التفخػػػػػػيم ال(ٗ) اولػػػػػػو: )) و حػػػػػػروؼ االسػػػػػػتعبل  كلهػػػػػػا مفخمػػػػػػة((

، و يعػػػدد كػػػانتي و األاػػػوات المفخمػػػة  اولػػػو: )) و ذػػػ ا الحػػػروؼ ذػػػي األر عػػػة (٘)لبلسػػػتعبل ((
 (ٙ)المطباة ثم الااؼ و الخا  و الغين((.

حما الفريق الثاني في ذب إلى حصػر التفخػيم  أاػوات اإلطبػاؽ األر عػة، قػاؿ المػرادي: 
يع ػي  ػالتفخيم مػا فػي اػوتها  )) و قوؿ  عضهم إفَّ الخا  مفخمة على كا حاؿ و ك ل  الغػين،

من االستعبل ، و التحايق حفَّ المفخم من حروؼ االستعبل  حر عة ححرؼ، و ذي المطباة، و  اقي 
، و ي ػػاد المػػرادي ي فػػرد (ٔ)حػػروؼ االسػػتعبل ، حع ػػي: الاػػاؼ و الغػػين و الخػػا  ال تفخػػيم فيهػػا((

و يختلا معػو فػي جانػب لخػر،   رحيو ذ ا من الادما ، غير حف د. سمير استيتية يتفق في جانب
يتفػػػق معػػػو فػػػي تفخػػػيم حاػػػوات االطبػػػاؽ مطلاػػػاً ،و يختلػػػا ع ػػػو فػػػي تفخػػػيم خ غ ؽ ، ياػػػوؿ : 
))األاوات المطباة في العر يػة الفصػيحة حر عػة ذػي الصػاد و الضػاد و الطػا  و الاػا  ...و ذػ ا 

، حما خ غ (ٕ)مة((األاوات األر عة ال تواا  أنّها مطباة  ا تواا في حاؿ التفخيم  أنها مفخ
ؽ فيجعلها على مجموعتين، مجموعة تضم خ غ و التفخيم فيها سياقي،  اػوؿ د. سػمير: )) و 
ذ ػػاؾ حاػػوات تػػرد مرقاػػة فػػي سػػياقات، و مفخمػػة فػػي سػػياقات اخػػرى، ذػػ ا األاػػوات ذػػي :... 

، و المجموعػة (ٖ)الخا  و الغػين، و ذػ ا األاوات...تواػا، فػي حػاؿ التفخػيم  أنهػا مفخمػة((
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خرى تضم اوت الااؼ، و ال نجد في كبلـ د. سمير عػن الاػاؼ رحيػاً واضػحاً  أنػو مفخػم او اال
 .(ٗ)مرقق

 حف التفخيم افة مميية في عدد من األاوات، و ))في العر ية المعاارة ار عة حزواج 
 الصامت المفخم                     الصامت المرقق            

 س                      ص                             
 __                      (٘)ض )قديمة(                 
 ض )حديثة(                         د                 
 ط )مجهور(                         د                 
 ط )مهموس(                        ت                 
 (ٔ)ذ ((                                 ظ                   

يبين الجدوؿ حف األاوات المطباة كلها لها ماا ا  استث ا  الضاد الاديمة ال ماا ا لها 
علػػى الػػرغم مػػن كونهػػا اػػوتاً  (ٕ)و كمػػا قػػاؿ ع هػػا سػػيبويو ))...و لخرجػػت الضػػاد مػػن ال ػػبلـ((

اػا  أنهػا قديمػة،  ػا اػفة مميػية فػي مطباًا، و ال ي وف االطباؽ افة مميية في الضاد التػي تو 
 الضاد الحديثة.

و يبػػين الجػػدوؿ اختبلفػػاً  ػػين الطػػا  الاديمػػة و ماا لهػػا الػػداؿ و يبػػين الطػػا  الحديثػػة و 
 ماا لها التا .

و مػػع وجػػود الماا ػػا يم ػػن حف نلحػػو شػػ ا اللسػػاف فػػي األاػػوات المفخمػػة، ياػػوؿ 
و يحػػدد  (ٖ) ػػين ذػػ ا الف ػػة و تلػػ (( د.سػػمير : )) فشػػ ا اللسػػاف ذػػو العامػػا المميػػي الفااػػا

د.سعد مصلوح ش ا اللساف  اولو: )) و يتحاق التفخيم نتيجة تاعر سطح اللسػاف حث ػا  ال طػق 
 .(ٗ)و تراجع مؤخرا قليبًل((

و من  اب التوكيد على عبلقة األاوات المستعلية  التفخيم اكرر و حقوؿ: ي ذب عدد 
ر على حاوات اإلطبػاؽ، و إنمػا يشػما حاػواتاً اخػرى و من العلما  إلى حفَّ التفخيم ليس  ماصو 

ذي : خ غ ؽ، ألف الااعدة التػي ياػـو عليهػا االسػتعبل  قا مػة علػى ارتفػاع حقصػى اللسػاف اتجػاا 
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الح ػػ  األعلػػى و تراجػػع مػػؤخرا قلػػيبًل، و ذػػ ا يشػػما حاػػوات االسػػتعبل  و اإلطبػػاؽ معػػًا. ياػػوؿ 
سػػػتعبل  حقصػػػى اللسػػػاف، سػػػوا  اسػػػتعلى معػػػو  ايػػػة المرعشػػػي: )) إفَّ المعتبػػػر فػػػي ااػػػطبلحاتهم ا

، و قػػاؿ ا ػن الطحػػاف: ))فػػالحروؼ المفخمػة سػػبعة، و ذػي: الطػػا  و الاػػا  و (٘)اللسػاف حو ال ((
، و ياوؿ د. عبػد (ٔ)الخا  و الغين و الااؼ و الصاد و الضاد...مفخمة  إجماع من ح مة اللغة((

ف  جي و الخلفي نحو اللهاة ليخػرج الصػوت الصبور شاذين عن خ غ ؽ: )) و فيها يرتفع اللسا
 ، فالتفخيم فيها افة محس ة )فونيم ثانوي( حو )فونيم غير تركيبي(.(ٕ)غليااً مفخمًا((

و ناقش علما  التجويد االختبلؼ في مادار التفخيم فػي كػا اػوت مػن حاػواتو، قػاؿ 
إلطبػاؽ و حم  هػا، م ي: )) و  عضها، حي حاوات اإلطباؽ، حقوى من  عػض فالطػا  حقواذػا فػي ا

لجهرذا و شدتها، و الاا  حضعفها في اإلطباؽ لرخاوتها و انحرافها إلى طرؼ اللساف مع ااوؿ 
، و جعػػػا ا ػػػن الطحػػػاف حاػػػوات (ٖ)الث ايػػػا العليػػػا، و الصػػػاد و الضػػػاد متوسػػػطتاف فػػػي اإلطبػػػاؽ((

قيػق و فيػو االستعبل  على ثبلثة حقساـ: قسم مفخم  إجماع و قسم مرقػق  إجمػاع و قسػم فيػو تر 
 . (ٗ)تفخيم

و يشير ا ن الطحاف في الاسم األوؿ لؤلاوات المستعلية و عددذا سػبعة حاػوات، و 
الاسم الثاني لؤلاوات المرقاػة و ذػي مػا عػدا حاػوات االسػتعبل  و الػرا  فػي حالػة الترقيػق، حمػا 

 الاسم الثالث فيشما اوتي الرا  و البلـ في حالة التفخيم.
و فػػي الػػ   حيضػػاً إشػػارة إلػػى كػػا حنػػواع التفخػػيم المميػػي كمػػا فػػي حاػػوات اإلطبػػاؽ، و 
المحسػػػن كمػػػا فػػػي حاػػػوات االسػػػتعبل ، و التفخػػػيم السػػػياقي كمػػػا فػػػي الػػػرا  و الػػػبلـ فػػػي  عػػػض 

 ححوالهما، و المصوتات حيضاً ي وف التفخيم فيها سياقيًا.
المستعلية، و االستعبل  من و قاؿ ا ن الجيري: )) و م ها الحروؼ المستفلة و ضدذا 

اػػػفات الاػػػوة و ذػػػي سػػػبعة يجمعهػػػا قولػػػ : قػػػو خػػػ  ضػػػغط، و ذػػػي حػػػروؼ التفخػػػيم علػػػى 
الصػػواب، و حعبلذػػا الطػػا  كمػػا حفَّ حسػػفا المسػػتفلة اليػػا ، و قيػػا حػػروؼ التفخػػيم ذػػي حػػروؼ 

. و جعػػػا علػػػي الاػػػاري الصػػػاد حضػػػعا األاػػػوات (٘)االطبػػػاؽ، و ال شػػػ  حنَّهػػػا حقواذػػػا تفخيمػػػًا((
 .(ٔ)مطباة، ياوؿ: )) إفَّ الصاد المهملة مع قوتها حضعا حروؼ اإلطباؽ ألنَّو مهموس((ال
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و فصَّا المرعشي في ذ ا الاضية و  ين درجة تفخيم كا اوت، ياوؿ: )) و لما كاف 
الطا  المهملة حقوى في اإلطباؽ من حخواتها، كاف تفخيمها حزيد من تفخيم حخواتها...و لما كػاف 

متوسػطتين فػي اإلطبػاؽ ...كانػا متوسػطتين فػي التفخػيم حيضػًا، و لمػا كػاف الاػا   الصاد و الضػاد
المعجمة حضعا حروؼ اإلطباؽ في اإلطباؽ كاف تفخيمها حقا من تفخيم حخواتها...و لمػا كػاف 

و ذػ ا التمييػي  (ٕ)الااؼ ح لػ  فػي االسػتعبل  مػن الغػين و الخػا  المعجمتين...كػاف حفخػم م هػا((
الصوتية في درجة التفخيم قا م على  عض المعالم التي اعتمد عليها العلما    ين ذ ا المجموعة

في تفريعهم لها، و يم ن حف ن كر نصوااً تؤيد قول ا ذ ا. قاؿ علي الااري)) و خص  حروؼ 
، حمػػا المرعشػػي فياػػوؿ: )) ...فلػػـي حف (ٖ)اإلطبػػاؽ  تفخػػيم حقػػوى مػػن سػػا ر حػػروؼ االسػػتعبل ((

 . (ٗ)اؽ حكما من تفخيم الااؼ((ي وف تفخيم حروؼ اإلطب
و يستمر المرعشي في توضيح الفرؽ  ين حاوات اإلطباؽ و حسبا و، ياوؿ: ))...لػيس 
المراد من ذ ين االنطباقين انحصار الصوت  ال لية كما في الطا  المهملة،  ا المراد االنحصار 

لحروؼ الرخوة، و الرخو، في الجملة كما في الصاد المهملة و الضاد المعجمة، ألفَّ الضاد من ا
 .(٘)ما يجري فيو الصوت جرياناً كامبًل((

و ل ػػي ال يفهػػم كػػبلـ علػػي الاػػاري عػػن الصػػاد فهمػػاً خاط ػػاً حػػاوؿ المرعشػػي حف يفسػػر  
كبلمو  اولو: ))ليس مراد علي الااري حف الصاد المهملػة حضػعا حػروؼ اإلطبػاؽ فػي اإلطبػاؽ، 

همس.  خبلؼ حخواتها، و ل ا كاف حضػعفها، مػع حنَّػو  ا مرادا: إنَّو وجد فيو افة ضعا و ذو ال
 .(ٔ)متوسط في اإلطباؽ، و الاا  حضعفها في اإلطباؽ ال مطلاًا((

و يبلحو حف تفخيم الااؼ حقا من تفخيم حاوات اإلطباؽ، و ا ل  من الخا  و الغين، 
و ياوؿ : )) و ، (ٕ)ياوؿ المرعشي: )) ال يبل  تفخيمها، حي الااؼ، إلى مرتبة حروؼ اإلطباؽ((

 .(ٖ)الااؼ حقوى حثراً من  اقي حروؼ االستعبل  ((
و يؤيػػد الػػدرس الصػػوتي الحػػديث التفػػاوت فػػي درجػػة التفخػػيم. ياػػوؿ د. عبػػد الصػػبور 
شاذين عن تفخيم خ غ ؽ : )) ...يخرج الصوت غليااً مفخمًا، و ل ن دوف مبالغػة فػي تغلػيو 

اػػػوات المفخمػػػة فػػػي اللغػػػة العر يػػػة يم ػػػن ، و ياػػػوؿ د. ححمػػػد مختػػػار عمػػػر/ )) األ(ٗ)ال طػػػق((
 تاسيمها إلى ثبلثة حنواع: 
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)ح( حاػػوات كاملػػة التفخػػيم حو مفخمػػة مػػن الدرجػػة االولػػى ، و ذػػي : الصػػاد و الضػػاد و الطػػا  و 
 الاا  و البلـ المفخمة.

 )ب( حاوات ذات تفخيم جي ي، حو مفخمة من الدرجة الثانية، و ذي : الخا  و الغين و الااؼ.
 .(٘)اوت يفخم في مواقع و يرقق في مواقع، و ذو الرا (( )جػ(

و ياوؿ د. تماـ حساف: )) فحروؼ اإلطباؽ األر عة مفخمة إلى درجة حكبر من تفخيم 
الحػػروؼ الطبايػػة الثبلثػػة، و ذػػي تػػرد مفخمػػة حكثػػر ممػػا تػػرد الثبلثػػة الطبايػػة فإنهػػا ال تفخػػم فػػي 

 .(ٙ)طباة حقوى تفخيماً من الطباية((مجاورة ال سرة، و يعرؼ علما  التجويد  أف الم
و يفصح ما ذكرناا حفَّ جميع حاوات االستعبل  مفخمة، و ذػي متفاوتػة فػي التفخػيم و 

  عضها ح ل  من  عض، و ما اإلطباؽ إال ع صر قوة للتفخيم و درجتو.
و من الم اسب اإلشارة إلى قضية ذكرذا المرعشي تبين حثر السياؽ في التفخيم، حيث 

)) فتفخيم الاػاؼ مػثبًل فػي )قػاؿ( حزيػد مػن تفخيمهػا فػي )قعػد(، و البػاقي نحػو : )قتػا( ياوؿ : 
، و ياهر ذ ا الاوؿ اثر المصوتات على األاوات المفخمة، (ٔ) ضم الااؼ و )اقرح( و )قيا( ((

و ذو حمر مصرح  و، ياوؿ المرعشي، )) و حروؼ االستعبل  ع د ا ن الطحاف ثبلثة حضػرب فػي 
 م: مادار التفخي

 األوؿ: ما تم ن، حي قوي في التفخيم، و ذو ما كاف مفتوحًا.
.  و الثاني: ما كاف دونو، و ذو المضمـو

، و ذو الم سور((  (ٕ)و الثالث: ما كاف دوف المعلـو
و حدخا م ي ع صر الجهر و الهمس و الشػدة و الرخػاوة فػي تفػاوت درجػة التفخػيم، 

التفخيم، ل ن الجهر  عطي الصوت قػوة حكبػر مػن  و ححسب حفَّ ذ ا الع اار ال تؤثر في حاياة
 الهمس و ك ل  الشدة و الرخاوة.

و علا الوفا ي علَّة تسميتها  المطباة: )) األنسب حف يااؿ فػي علػة تسػميتها  المطباػة 
 .(ٖ)إلطباؽ طا فة من اللساف ع د خروجها على ما يحاذيها من الح   األعلى((
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ايػػة ال مطباػة كمػػا يصػػفها د. تمػػاـ حسػػاف حيػػث و الخػا  و الغػػين و الاػػاؼ حاػػوات طب
ياػػػػوؿ : )) فحػػػػروؼ اإلطبػػػػاؽ األر عػػػػة مفخمػػػػة إلػػػػى درجػػػػة حكثػػػػر مػػػػن تفخػػػػيم الحػػػػروؼ الطبايػػػػة 

، غير حّني حجد د. تماـ حساف (ٗ)الثبلثة...حما الثبلثة الطباية فإنها ال تفخم في مجاور ال سرة((
 ٓاوات الثبلثة ليست طبايةخالا ما حجمع عليو األاواتيوف العرب في حف ذ ا األ

 ثانيًا: حاوات ترقق و تفخم ) ؿ ر ا(
 الػبلـ  -ٔ

األاػػا فػػي الػػبلـ الترقيػػق، ياػػوؿ عبػػد الغ ػػي ال ا لسػػي: )) حمػػا الػػبلـ فهػػي مرقاػػة حيػػث 
 . (ٕ)، و )) البلـ المفخمة فرع على المرقاة ألفَّ التفخيم يجب  سبب طارئ(((ٔ)وقعت((

ح فجعلوا لو التغليو، قاؿ المرعشػي: )) التفخػيم و ل ل  مييا  عض العلما   المصطل
و التغليو واحد، إال حف االستعماؿ األكثػر حف ي ػوف ضػد الترقيػق فػي الػرا  التفخػيم و فػي الػبلـ 

. و ي وف ش ا اللساف مع المفخمة ماعرًا، قاؿ د. ا راذيم حنيس: )) إفَّ اللساف مع (ٖ)التغليو((
 (ٗ)لحاؿ مع حاوات اإلطباؽ((المغلاة يتخ  ش بًل ماعراً كما ذو ا

 و تستث ى من األاا المرقق لبلـ حالتاف: 
تفخيم البلـ في لفو الجبللة،و سػبق الحػديث ع ػو فػي المبحػث الثػاني، و خلصػ ا فيػو إلػى  -ٔ

حف البلـ فونيم مستاا، و يؤكد ذل  قوؿ د. فوزي الشايب: )) و يوجد في العر ية الفوناف لػبلـ 
، و قاؿ: ) و لو كانت البلـ المفخمة من لفو الجبللػة (٘)لبلـ المفخمة((ذما: البلـ المرقاة و ا

فونيمًا مستابًل ل اف يجب حف يتغير مع ى ال لمة، فلما لم تاع البلـ المفخمػة فػي تاا ػا وظيفػي 
 .(ٙ)مع المرقاة، كانت في توزيع ت املي معها، و من ثم فهي مجرد حلفوف ال فونيم مستاا((

تفخػػيم الػػبلـ لغػػة ألذػػا الحجػػاز و العػػراؽ: )) إنمػػا حسػػن تغلػػيو  و ذكػػر االنػػدرا ي حف
البلـ في اسم اهلل، عي و جػا، فاػط. و ذػو لغػة حذػا الحجػاز و مػن يلػيهم مػن العػرب مػن ناحيػة 

 .(ٚ)العراؽ إلى  غداد((
 م ذب ورش في تفخيم البلمات  -ٕ
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)) فأّمػػػا يجعػػػا ورش ألاػػػوات اإلطبػػػاؽ تػػػأثيراً فػػػي الػػػبلـ فيفخمهػػػا، ياػػػوؿ المهػػػدوي: 
مػػ ذب ورش فيمػػا فخمػػو مػػن البلمػػات فػػالحروؼ التػػي توجػػب التفخػػيم فيهػػا ع ػػدا حر عػػة، و ذػػي 

 . (ٔ)الحروؼ المطباة الطا  و الاا  و الصاد و الضاد((
إفَّ تأثير ذ ا األاوات راجع إلى ))قوة إطباؽ الطا  و الصاد، فأراد حف يعامػا اللسػاف 

اؿ ا ػػن الجػػيري: )) ورووا ...عػػن ورش تغلػػيو الػػبلـ إذا ، و قػػ(ٕ)إذا فخػػم الػػبلـ معاملػػة واحػػدة((
و يلخػػػ  المرعشػػػي مػػػ ذب ورش  اولػػػو : )) فإنّػػػو يغلػػػو الػػػبلـ إذا  (ٖ)جاورذػػػا حػػػرؼ تفخػػػيم((

تحركػػت  الفتحػػة و وليهػػا مػػن قبلهػػا اػػاد مهملػػة او طػػا  حو ظػػا  تحركػػت ذػػ ا الثبلثػػة  ػػالفتح حو 
لػبلـ  عػد الصػاد  ػػ )الصػبلة( و  عػد الطػا   ػػ . و ذكر ا ن الجيري حمثلة على تفخيم ا(ٗ)س  ت((

، حما الضاد فأشار ا ػن الجػيري الػى حف التفخػيم  عػد الضػاد (٘))الطبلؽ (، و  عد الاا   ػ)ظلموا(
 .(ٙ)مما جا  شاذاً ع د  عض المغار ة و المصريين

 الػػرا   -ٕ
))وجػػػو و  (ٚ)األاػػا فػػي الػػػرا  التفخػػيم، قػػػاؿ المهػػدوي: )) إفَّ حاػػا الػػػرا  التفخػػيم((

 التفخيم في الرا  حنَّو اجتمع فيها حمراف يوجباف ذل .
ححدذما: حنها حقرب حروؼ طرؼ اللساف الى الح  ، فأشبهت حروؼ االستعبل  التي 

 ذي من الح   ل ل .
و االخػػػػرى: حنَّهػػػػا حػػػػرؼ فيػػػػو ت ريػػػػر، فػػػػإذا كانػػػػت مفتوحػػػػة ت ػػػػرر الفػػػػتح الػػػػ ي فيهػػػػا 

 . (ٔ)لت ررذا((
بي ذ ا األمر حيػث ياػوؿ ع هػا: ))فػإذا كانػت مضػمومة حو و يوضح عبد الوذاب الارط

مفتوحة فخمت، و كاف ما يأخ ا طرؼ اللساف م ها حكثر مما يأخػ ا مػع الترقيػق، و كػاف معتمػد 
اللساف حخرج في الح   األعلى يسيراً في بسػط اللسػاف، و ي حصػر الصػوت  ي ػو و  ػين الح ػ  

حنيس: )) و الفرؽ  ين الرا  المرقاة و المفخمػة و ياوؿ د. ا راذيم  (ٕ)فيحدث التفخيم ل ل ((
و الفرؽ  ػين البلمػين راجػع إلػى شػ ا اللسػاف فػي   (ٖ)يشبو الفرؽ  ين البلـ المرقاة و المغلاة((

، و ياوؿ: )) إفَّ الرا  المفخمة (ٗ)كاٍّ م هما، و )) ألفَّ اللساف في المغلاة يتخ  ش بًل ماعرًا((
 .(٘)وات اإلطباؽ((تعد من ال احية الصوتية ححد حا
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حما ححواؿ الرا  فاد لخصها عبد الغ ي ال ا لسي  عبارة موجية في قولػو: )) و حمػا الػرا  
 فهي مفخمة حيث وقعت ال يحوز ترقياها إال  أحد سببين: 

[ ٕالسبب األوؿ: كسرذا مطلاًا، و لو كسرة عارضة، نحو : ﴿حن ر ال اس ﴾ ]يونس: 
 [.ٛو ﴿اذكر اسم ر  ﴾ ]الميما: 

السػػػبب الثػػػاني للترقيػػػق: كسػػػر مػػػا قبلهػػػا فيمػػػا إذا كانػػػت سػػػاك ة سػػػ وناً الزمػػػاً ، نحػػػو: 
[ في حالة الوقا،  شرط حف ٜ[، حو عارضاً نحو: ﴿يعثر﴾ ]العاديات: ٜٗ﴿فرعوف﴾ ]البارة: 

[ و﴿ ٚ[ و ﴿قرطػػاس﴾ ]االنعػػاـ: ٕٕٔال ي ػػوف  عػػدذا حػػرؼ مفخػػم نحػػو ﴿فرقػػة﴾ ]التو ػػة: 
حف ال ت وف ال سرة قبلها عارضة، نحو ﴿اف ارتبػتم﴾ ]الما ػدة:  [، وٗٔ المرااد ﴾ ]الفجر: 

[ و ٕٓ[، و إال تفخم، و اليا  الساك ة تاـو مااـ كسر ما قبلها، نحو﴿ قػدير﴾ ]الباػرة: ٙٓٔ
 [ حالة الوقا.ٖٕٗ﴿ خبير﴾ ]البارة: 

و الحرؼ الساكن  ين الرا  و  ين ال سرة لػيس  مػانع مػن الترقيػق نحو﴿حذػا الػ كر﴾ 
[ حو ٜٜ[، و ي سر حالة الوقا. و لو كاف ااداً نحو ﴿ادخلوا مْصَر﴾ ]يوسا: ٖٗ: ]ال حا

[، فػػػاف الػػػرا  ترقػػػق فػػػي جميػػػع ذلػػػ  و فيمػػػا عػػػدا ذلػػػ  ٕٔطػػػا  نحػػػو ﴿عػػػين الاطػػػر﴾ ]سػػػبأ: 
 .(ٔ)تفخم((

و م ذب ورش ال يختلا كثيراً في عمومو، ل  و خ   عض الحروؼ فارحذا على غير 
ذػػ ا الحػروؼ يػػدل ا علػى التػػدقيق الصػوتي فيهػػا، مػن ذلػػ  علػػى  مػا عليػػو الجمهػور. و ال اػػر فػي

[ ، و  ين ﴿ذكر﴾ ٘ٙسبيا التمثيا ما ذكرا المهدوي، حيث فرؽ ورش  ين ﴿كبر﴾ ]االنفاؿ: 
[ فالرا  في كبر مفخمة، و في ذكر مرقاة، ))إفَّ ال اؼ حقػرب مخرجػاً إلػى الػ اؿ ٙ٘]المؤمن: 

لمخػػػػػرجين، و رقاػػػػػت فػػػػػي ﴿ذكػػػػػر﴾ لاػػػػػرب م هػػػػػا إلػػػػػى البػػػػػا  ففخمػػػػػت فػػػػػي ﴿ كبػػػػػر﴾ لبعػػػػػد ا
 .(ٕ)المخرجين((

و الرا ات المفخمة و المرقاة ال تعدو عن كونها ت وعات نطاية لفػونيم الػرا ، ))فػالرا  
 .(ٖ)م رر لثوي مجهور مرقق((

و يػػ ذب د. ا ػػراذيم حنػػيس إلػػى حفَّ الػػرا  المضػػمومة حو السػػاك ة المضػػمـو مػػا قبلهػػا ال 
))حمَّػا الػرا  المضػمومة حو السػاك ة و قبلهػا ضػم فح مهػا غػامض ال يتضح فيها التفخػيم فياػوؿ: 
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علماً حفَّ  (ٗ)ن اد نهتدي فيو إلى رحي ي طبق على ما نسمعو من حفواا الارا  في الوقت الحاضر((
، و التفخػػيم (٘)الضػػم مصػػوت م اسػػب للتفخػػيم، فالضػػمة حركػػة ضػػياة كمػػا يصػػفها دانيػػاؿ جػػوني

األعلػػى كمػػا ذػػو الحػػاؿ فػػي حاػػوات االسػػتعبل ، و ))الػػرا  و تصػػعد حقصػػى اللسػػاف تجػػاا الح ػػ  
 .(ٙ)البلـ المفخمتين يشبهاف الحروؼ المستعلية((

و ما ذذب إليو د. ا راذيم حنيس غير واضح السبب، حيػث توجػد ع ااػر تفخػيم الػرا  
المضػمومة، و ذػو نفسػو يصػا الػػرا  المفخمػة  أنهػا تشػبو األاػػوات المسػتعلية، ر مػا يشػير الػػى 

ة نطايػػػة غالبػػػة علػػػى قػػػرا   ػػػبلدا. و الػػػ   اآلتػػػي يم ػػػن حف ي ػػػوف م اسػػػباً فػػػي كشػػػا ذػػػ ا عػػػاد
 الغموض.

حمػػا الاػػا لوف  ػػأفَّ الػػرا  ال تواػػا  ترقيػػق و ال  تفخػػيم فػػإفَّ ذلػػ  يسػػت د الػػى تػػأثر الػػرا  
 المصػػوتات ))فػػالرا  تػػا ع للحركػػة فػػاف كػػاف مفتوحػػاً حو مضػػموماً فخػػم ألجػػا التصػػعد، و إف كػػاف 

 .(ٔ)رقق ألجا التسفا(( م سوراً 
، و (ٕ)و حرجع د. ا راذيم حنيس التفخيم و الترقيق في الرا  الى الالة و ال ثرة 

 ليس إلى الاوانين الصوتية، و ذو حمر ال يخلو من غرا ة.
 األلػا -ٖ

حوؿ مػػن واػػا األلػػا  ػػالتفخيم سػػيبويو، و جعلهػػا مػػن األاػػوات المستحسػػ ة ياػػوؿ: 
، و ردد (ٖ) لغة حذا الحجاز في قولهم: الصػبلة و اليكػاة و الحيػاة(( ))...و حلا التفخيم، يع ي

ذ ا الماولة كثير من علما  العر ية و التجويد، قاؿ المبرد: ))و حما الحػروؼ السػتة التػي كملػت 
، قػػاؿ ا ػػن ج ػػي: ))...حفَّ  ػػين كػػا حػػركتين (ٗ)ذػػ ا خمسػػة و ثبلثػػين حرفػػًا...و حلػػا التفخػػيم((

تحة و الضمة ذي التي قبا حلا التفخيم، نحو فتحة الـ الصبلة و اليكػاة حركة...و التي  ين الف
و الحياة...و يدؿ على حفَّ ذ ا الحركات معتدات اعتداد سيبويو  ألا اإلمالة و التفخيم حرفين 

، و ياار ػػو فػػي المع ػػى قػػوؿ عبػػد الوذػػاب الارطبػػي: ))و حلػػا (٘)غيػػر األلػػا المفتػػوح مػػا قبلهػػا((
ا فيو نحو الواو، و ذل   أف ت حػى  الفتحػة التػي قبلهػا نحػو الضػمة فتخػرج ...التفخيم يؤخ   ه

، و يوضح ح و العبل  الهمداني العطار طبيعة حلا التفخيم  اولو: (ٙ)ذي  ين الواو و  ين األلا((
[ و ٙٗ)) و حّما األلا المفخمة فهي التي ت وف  ػين األلػا و الػواو نحو﴿سػبلـ﴾ ]األعػراؼ: 
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[ ...و مػػا حشػػبهها، و لػػ ل  كتبػػوا الصػػبلة و اليكػػاة و الحيػػاة  ػػالواو ألفَّ ٖٓ﴿ قػػاؿ ﴾ ]الباػػرة: 
 .(ٔ)األلا مالت نحو الواو((

و ياا ا ذ ا الرحي رحي لخر ي  ر تفخيم األلا، ياوؿ المرادي : )) الحو األلا في 
ري ، و علػق علػي الاػا(ٖ)، و ياوؿ: )) و ليح ر تفخيم األلػا لمجاورتهػا المفخػم(((ٕ)التفخيم((

على كبلـ المرادي  اولو: )) و ما وقع في كبلـ ح مت ا من اطػبلؽ ترقياهػا فإنمػا يريػدوف التحػ ير 
، و قاؿ: ))و حّما ما ن  (ٗ)مما يفعلو  عض األعاجم من المبالغة في لفاها الى حف تصير كالواو((

 .(٘)عليو  عض المتأخرين على ترقياها  عد الحروؼ المفخمة فهو شي  وذم((
ا ػػن الجػػيري فجػػا  رحيػػو وسػػطاً  عػػد حف تراجػػع عػػن رحيػػو السػػا ق الػػ ي نسػػبو الػػى و حمػػا 

شيخو ا ن الج دي ياوؿ: )) و قاؿ شيخ ا ا ن الج دي، رحمو اهلل، و تفخيم األلا  عد حروؼ 
، قػػاؿ: )) و حمػػا األلػػا فالصػػحيح حنهػػا ال تواػػا  ترقيػػق و ال  تفخػػيم،  ػػا (ٙ)االسػػتعبل  خطػػأ((

ثمَّ ياوؿ: )) و رحيت من ذل  تأليفػاً لبلمػاـ  (ٚ)ها تتبعو ترقيااً و تفخيمًا(( حسب ما يتادمها، فإن
 .(ٛ)ح ي عبد اهلل محمد  ن  ضخاف سماا: الت كرة و التبصرة لمن نسي تفخيم األلا حو حن را((

و انشػػػػغا الػػػػػدرس الصػػػػػوتي الحػػػػػديث  الحركػػػػات المعياريػػػػػة كثيػػػػػرًا، و تركػػػػػيت دراسػػػػػة 
ار الػ ي وضػعو العػالم االن ليػيي دنيػاؿ جػوني، و ياتػرب اػوت المصوتات من خبلؿ ذػ ا المعيػ

[، و ياوؿ ع ها د. سػمير اسػتيتية: ٘، من الحركة المعيارية رقم ](ٜ)األلا و ال ي يمثا فتحتين
، و ي ػػػوف األلػػػا مفخمػػػاً )) جػػػوار (ٔ))) و ذػػػي فػػػي العر يػػػة لػػػوف مػػػن حلػػػواف الفتحػػػة المفخمػػػة((

، و)) إف ال م ذو المميي األساسي  ين الفتحػة الاصػيرة (ٕ)السواكن المفخمة و الااؼ و الرا ((
 ، و ما تفخيم األلا إال درجة من درجات التفخيم.(ٖ)و الفتحة الطويلة ((

و  ين د. غالب المطلبي الايمة التفخيميػة لؤللػا  اولػو: )) و فسػر المحػدثوف اػوت 
حػو الح ػ  ارتفاعػاً يييػػد األلػا المفخػم ذػ ا  أنَّػو اػوت مػدِّ يحػدث عػػن ارتفػاع مػؤخر اللسػاف ن

على ارتفاعو في الفتحة و الضمة، و ي وف وضع الشفتين مع حلا التفخيم وضع انضماـ ال يبل  
، و ذػػ ا الواػػا يمثػػا العمػػا العضػػوي الػػ ي (ٗ)االسػػتدارة التامػػة، كمػػا ذػػو الشػػأف مػػع الضػػمة((

 يترتب عليو التفخيم.
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 حاوات اخرى 
إكسػاب األاػوات المتجػاورة مبلمػح اػوتية، و مػن ال ش  حفَّ للمجاورة حثرا كبيراً في 

ذلػػ  التفخػػيم فػػي األلػػا و الػػبلـ و غيرذمػػا، و جػػا ت عبػػارات متفرقػػة تحػػ ر مػػن تفخػػيم  عػػض 
 األاوات، حو الت بيو على التفخيم في  عضها اآلخر.

 ال ػػاؼ                                     -ٔ
تفخيم ال اؼ، فااؿ: ))...ثمَّ ال اؼ، و ذػ(   ٜٙ٘جـي ح و العبل  الهمداني العطار )

 . و ذ ا حمر ال ياا  و ححد فيما اطلعت عليو من مصادر ذ ا الفن.(٘)يجب تفخيمها((
و حاياة األمر حفَّ ال اؼ ليس  حرؼ استعبل ، فأاوات االستعبل  سبعة، و قد ت ػرر 

م فيو، و حع ي  و ذكرذا في ذ ا البحث، و استبعاد اوت ال اؼ راجع الى فاداف شرط التفخي
 استعبل  حقصى اللساف تجاا الح   األعلى.

و استبعد د.سمير حف ي وف ال اؼ الماا ا المرقػق للاػاؼ، معتمػداً شػ ا اللسػاف فػي 
التفريق  ين األاوات المفخمة و المرقاة، )) فهي ة اللساف ع د نطػق ال ػاؼ مختلفػة عػن ذي تػو 

وف ال ػاؼ اػوت طبيعػي حي يخػرج مػن م طاػة ، و يرجػع االخػتبلؼ إلػى كػ(ٔ)ع د نطػق الاػاؼ((
الطبق ال مطبق، ألف المطبق حركة حقصى اللساف تجاا الح   األعلى، فالمطبق افة حمػا الطبػق 
فهو م اف تحاق الصوت. ياوؿ د. سمير استيتية: )) إفَّ ال اؼ العر ية الفصيحة اوت طباػي، 

 ع ػػس الضػػاد مػػثبًل فهػػو اػػوت   مع ػػى حف مخرجػػو مػػن م طاػػة الطبػػق، و ل  ػػو لػػيس اػػوتاً مطباػػاً 
، ألفَّ مخػػػرج ال ػػػاؼ  عػػػد الاػػػاؼ، قػػػاؿ (ٖ)فضػػػبًل عػػػن االخػػػتبلؼ فػػػي موضػػػع ال طػػػق (ٕ)مطبػػػق((

، (ٗ)الداني: )) و ال اؼ مػن حسػفا مػن موضػع الاػاؼ مػن اللسػاف قلػيبًل و مػا يليػو مػن الح ػ ((
 في وف ال اؼ مرقاًا، ل  و ليس الماا ا للااؼ.

 الميم المشددة -ٕ
نتي و: )) و يوجد مثا ذ ا التفخيم في لهجات افريايا الشمالية نحػو ))اّمػ (( قاؿ كا 

 .(٘) تفخيم الميم المشددة



 
 ( ٕٕٔٓ)(        ايلوؿ  ٜ) العدد(       ٜٔ) المجلد  

ٕٜٓ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 الواو -ٖ
ية تفخم  شرط حْف يسباها اوت مفخم، و قاؿ )) و لعا  ذكر المرعشي حفَّ الواو المدِّ

ية تفخم  عد الحرؼ المفخم(( اً لها، حيػث ياػوي و يم ن حف نجد توجيه (ٙ)الحق حفَّ الواو المدِّ
الصوت المفخم ارتفاع حقصى اللساف في الػواو فيحاػق التفخػيم فيػو، و ياػوؿ كػانتي و: )) ي ػوف 

 . (ٚ)في األغلب مفخماً  الطبع((
 الهمية -ٗ

مػػن الغريػػػب حف يػػػوحي كػػػانتي و للاػػػارئ  إم انيػػػة تفخػػػيم الهمػػػية، علػػػى الػػػرغم مػػػن عػػػدـ 
 .(ٔ) ٙٗتشراؽ االلمانية حوؿ الموضوع ص تصريحو   ل  ل  و ححاؿ إلى مجلة جمعية االس

 البا  و الميم و الفا  -٘
التفخػػػيم فػػػي ذػػػ ا األاػػػوات لهجػػػي كمػػػا ياػػػوؿ كػػػانتي و )) و ي ػػػوف العامػػػا فػػػي ذلػػػ  
التفخػػػيم إمػػػا تػػػأثير حركػػػات خلفيػػػة تا عػػػة لطا فػػػة: )) )الضػػػمة( ...و إمػػػا تػػػأثير حػػػروؼ مفخمػػػة 

 .(ٖ)خيم الثانوي، و يطلق عليو كانتي و مصطلح التف(ٕ)مجاورة((
و قػػػاؿ د. ححمػػػد مختػػػار عمػػػر: )) و يبلحػػػو حف ذ ػػػاؾ فونيمػػػات اخػػػرى تعرفهػػػا  عػػػض 

 (ٗ)العاميات العر ية، مثا الصوت الشفوي المفخم )مفخم البا (...((
 ال وف  -ٙ

ذكػػر الػػدكتور ححمػػد مختػػار عمػػر نونػػاً مفخمػػة و نسػػبها الػػى العاميػػة: ياػػوؿ: )) ... و 
 .(٘)الصوت االنفي المفخم...((

 الياي  -ٚ
ياوؿ د. سمير استيتية: )) و ذ اؾ اوت مطبق يستعما في  عض العاميات العر ية، و 

 ، و ذو  ه ا الواا ي وف اوتاً مفخمًا، و  ل  و لم يمثا لو.(ٙ)ذو مطبق اوت الياي((
و حما د. عبد الرحمن حيوب فانو خص  ع واناً في كتا و )محاضػرات فػي اللغػة( و ذػو 

المصرية[ ركي فيو على األثر ال ي يتركو التفخيم في تغيير الداللة، ياوؿ: ))ال لمة ]التفخيم في 
الفصيحة )درب(  مع ى: الطريق، كلمة ال تفخيم فيهػا و ل  هػا فػي المصػرية مفخمػة، و قػد نػتج 
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عػن ذلػػ  حف تشػػا هت فػي نطاهػػا مػػع ال لمػة الفصػػيحة و المصػػرية )َضػْرب(، و ال يشػػعر مػػت لم 
اػػػوتي  ػػػين ال لمػػػة االولػػػى فػػػي كػػػا مػػػن عبػػػارتي )ضػػػرب األوالد ( و ) درب مصػػػري  ػػػأيِّ فػػػرؽ 

   .(ٔ)المها يا( ((
 

 الخاتمـة

عرض البحث مجموعة من األف ار المتعلاة  ااذرة التفخيم، و حسػفرت الم اقشػة عػن 
 ال تا ج اآلتية: 

تعبل ، إفَّ التفخيم ذو األثر السمعي لعما عضوي لحركة اللساف، و يمثلو اإلطباؽ و االس -ٔ
 و ال ي يتحاق ع هما ارتفاع حقصى اللساف تجاا الح   و تراجع مؤخرا إلى الخلا.

إفَّ التفخيم في العر ية افة مميية في ص ض ط ظ  )فونيم حساسي(، و افة محس ة في  -ٕ
 خ غ ؽ )فونيم فوؽ تركيبي(، و ذل   حسب نوع الصوت و موقعو.

 وامت و المصوتات.حكدَّ البحث حفَّ التفخيم افة مشتركة  ين الص -ٖ
يبين البحػث تفػاوت درجػات التفخػيم فػي حاػواتو، و ذلػ  راجػع إلػى درجػة ارتفػاع حقصػى  -ٗ

 اللساف و تراجعو إلى الخلا.
يُعدُّ التفخيم في البلـ و الرا  و األلا ت وعاً سياقياً و   ل  ال تعد البلـ المفخمػة فونيمػاً  -٘

 تركيبيًا.
وات الطباية، و في ضػو  ذلػ  ال يعػد ال ػاؼ فّرؽ البحث  ين األاوات المطباة و األا -ٙ

 من األاوات المطباة  ا من األاوات الطباية.
كشا البحث عن الجهود ال بيرة لعلمػا  العر يػة و التجويػد التػي  ػ لت مػن حجػا تفسػير  -ٚ

 ظاذرة التفخيم، و من خبلؿ اعتمادذم على حسهم الصافي.
حف ػار و دراسػات و موازناتهػا  يفتح البحث ناف ة جديدة فػي دراسػة مػا خلفػو السػلا مػن -ٛ

 مع ما توص إليو العلم الحديث في ميداف علم الصوت.
 

 هوامش البحث:
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_____________________ 
 ٕٓٔالتحديد في االتااف و التجويد:   ( ٔ)
 ٘ٔٔالرعاية:  (ٕ)
 ٕ٘ي ار المفيد :   (ٖ)
 ٛٔي ار الم ح الف رية:  (ٗ)
 ٛٙ/ٔي ار: سر ا اعة اإلعراب:  (٘)
 ٖٕو  ٕٓي ار: األاوات اللغوية:  (ٙ)
 ٜٛي ار: علم اللغة العاـ/ألاوات:  (ٚ)
 ٜٚٔالسمع و ال بلـ:   (ٛ)
 ٕٕٖي ار: دراسة الصوت اللغوي:   (ٜ)
 ٖٕٔاألاوات اللغوية رؤية عضوية و نطاية و فيييا ية: (ٓٔ)
 و ما ذكرناا عن لرا  العلما  في الصفات ليس على سبيا الحصر.  (ٔٔ)
 ٕٖٗ/ٗي ار: ال تاب:  (ٕٔ)
 ٖٙٗ/ٗال تاب  (ٖٔ)
 ٜٕٔ/ٗال تاب:   (ٗٔ)
 ٕٕ٘/ٔالماتضب ي ار   (٘ٔ)
 ٕٕ٘/ٔالمصدر نفسو  (ٙٔ)
 ٓٚ/ٔسر ا اعة االعراب  (ٚٔ)
 ٕٕ٘/ٔالمصدر نفسو  (ٛٔ)
 ٕٕٙ/ٖشرح الشافية )الرضي(:  (ٜٔ)
 ٕٕٙ/ٖالمصدر نفسو:  (ٕٓ)
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 ٕٛٔالرعاية:  (ٕٔ)
 ٕٕ٘الموضح في تعليا وجوا الارا ات السبع :  (ٕٕ)
 ٓٔٔالموضح في التجويد:  (ٖٕ)
 ٜٚٔالمصدر نفسو:  (ٕٗ)
 ٗ٘ٔجهد الماا:  (ٕ٘)
 ٘٘ٔالمصدر نفسو:  (ٕٙ)
 ٔ٘ٔالمصدر نفسو:  (ٕٚ)
 ٔٚٔعلم األاوات:   (ٕٛ)
 ٚٔحسباب حدوث الحرؼ:  (ٜٕ)
 و ٚٔ ياف جهد الماا: ؽ  (ٖٓ)
 ٗٗٔ-ٖٗٔاألاوات اللغوية رؤية عضوية نطاية و فيييا ية :  (ٖٔ)
 ٕٖٙدراسة الصوت اللغوي:   (ٕٖ)
 ٙٔٔغة: م اذج البحث في الل  (ٖٖ)
 ٕٕٓالسمع و ال بلـ:   (ٖٗ)
 ٕٕٓالمصدر نفسو:   (ٖ٘)
 ٚٔٔعلم األاوات:  (ٖٙ)
 ٕٖٗ/ٗي ار: ال تاب   (ٖٚ)
 ٜٗٔ/ٔي ار: الماتضب  (ٖٛ)
 ٜٕٔ/ٓٔي ار: شرح المفصا ال ن يعيش:  (ٜٖ)
 ٕ٘٘:ٖ، شرح الشافية للرضي : ٕٕٔ/ٖي ار: الخصا  :  (ٓٗ)
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 ٕٛٔي ار: الرعاية:  (ٔٗ)
  ٖٚٔضح في التجويد: المو   (ٕٗ)
 ٕٕو  ٕٔي ار: الم ح الف رية:  (ٖٗ)
 ٘٘ٔ، ٗ٘ٔي ار: جهد الماا:  ٗٗ)
 وٖٛٔؽ   (٘ٗ)
 ٖٚٔجهد الماا:  (ٙٗ)
 و ٖٛٔاألنبا  في تجويد الارلف: ؽ  ٚٗ)
 ٓٗشرح الواضحة:  (ٛٗ)
 ٕٙالم ح الف رية:  (ٜٗ)
 ظ ٕٕقواعد التجويد: ؽ  (ٓ٘)
 ٕٙالم ح الف رية:  (ٔ٘)
 ٖٚٔالماا:  جهد (ٕ٘)
 ٗ٘ٔالمصدر نفسو:  (ٖ٘)
 ٙٔٔم اذج البحث في اللغة:   (ٗ٘)
 ٙٔٔي ار: المصدر نفسو:  (٘٘)
 ٕٖٙدراسة الصوت اللغوي:  (ٙ٘)
 ٕٖٙالمصدر نفسو:   (ٚ٘)
 ٗٗٔ-ٖٗٔاألاوات اللغوية رؤية عضوية و نطاية و فيييا ية:  (ٛ٘)
 ظ ٖٔالجواذر المضي ة: ؽ  (ٜ٘)
 ٘ٗٔرؤية عضوية نطاية و فيييا ية: األاوات اللغوية  (ٓٙ)
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 ٕ٘المفيد:   (ٔٙ)
 ٔٓٔالمدخا الى علم  حاوات العر ية:  (ٕٙ)
 ٖٙٗ/ٗال تاب:  (ٖٙ)
 و ٕٙي ار: الجواذر المضي ة: ؽ  (ٗٙ)
 ٖٛال ااـ الصوتي التوليدي:  (٘ٙ)
 ٜٕٔالسمع و ال بلـ:  (ٙٙ)
 ٕٗٔالسمع و ال بلـ:  (ٚٙ)
 ٚٔٔ ية: المدخا إلى علم حاوات العر  (ٛٙ)
 ٖ٘المفيد:   (ٜٙ)
 ٛٔٔ-ٚٔٔالمدخا إلى علم حاوات العر ية:   (ٓٚ)
 ٖٛٔاألنبا  في تجويد الارلف: ؽ   (ٔٚ)
 ٘ٔٔالمدخا الى علم حاوات العر ية:   (ٕٚ)
 ٕٓٓ-ٜٜٔدراسة الصوت اللغوي:   (ٖٚ)
 ٕٓٓالمصدر نفسو:  (ٗٚ)
 ٗٛالموضح في التجويد:   (٘ٚ)
 ظ ٔٔم التجويد: ؽ كفاية المستفيد في عل  (ٙٚ)
 ٛٚالتش يا الصوتي:  (ٚٚ)
 ٖٖٔدراسة الصوت اللغوي:   (ٛٚ)
 ٖٖٔالمصدر نفسو:   (ٜٚ)
 allophonic، و حلفوف phonemicيع ي فونيم  (ٓٛ)
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 ٛٗٔ-ٚٗٔاألاوات اللغوية رؤية عضوية و نطاية و فيييا ية:  (ٔٛ)
 ٕٛ٘الرعاية:  (ٕٛ)
 ٖٖٖدراسة الصوت اللغوي:   (ٖٛ)
 ٖٖٗصدر نفسو الم (ٗٛ)
  ٜٔسر ا اعة اإلعراب:  (٘ٛ)
 .ٕٖٗ/ٗي ار: ال تاب  (ٙٛ)
 ٙ٘/ٔسر ا اعة االعراب:  (ٚٛ)
، و شػػػرح المفصػػػا ال ػػػن ٕ٘٘/ٖو شػػػرح الشػػػافية للرضػػػي  ٜٗٔ/ٔي اػػػر: الماتضػػػب  (ٛٛ)

 ٖٛو الموضح في التجويد: ٜٓٔ، و الرعاي: ٕ٘ٔ/ٓٔيعيش 
  ٜٗٔ-ٛٗٔعلم اللغة العاـ/ األاوات:  (ٜٛ)
 ٚٚعلم األاوات:   (ٜٓ)
 ٜٗٔاألاوات اللغوية: رؤية عضوية و نطاية و فيييا ية:  (ٜٔ)
 ي ار: األاوات اللغوية رؤية عضوية و نطاية و فيييا ية   (ٕٜ)
 ٛٙٔالرعاية:  (ٖٜ)
 ٜٕ٘جهد الماا:  (ٜٗ)
 و ٕٔ-ظٔٔكفاية المستفيد في علم التجويد: ؽ    (ٜ٘)
 ٖٛٔطاية و فيييا ية : األاوات اللغوية رؤية عضوية و ن (ٜٙ)
 ٜٗٔو  ٛٗٔي ار: علم اللغة العاـ/ األاوات:  ٜٚ()
 ٙٚعلم األاوات:  (ٜٛ)
  ٜٗٔعلم اللغة العاـ / (ٜٜ)
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ٕٔٙ 

 

 

 
 ٕ٘ٔدراسة الصوت اللغوي:  (ٓٓٔ)
 ٕٛٔالرعاية:  (ٔٓٔ)
 ٕٔالم ح الف رية:  (ٕٓٔ)
 ظ ٔٔكفاية المستفيد في علم التجويد: ؽ   (ٖٓٔ)
 ٗ٘ٔجهد الماا:  (ٗٓٔ)
 ٔٚالتش يا الصوتي:  (٘ٓٔ)
 ٖٚدروس في علم حاوات العر ية:  (ٙٓٔ)
 ٜٕٔالسمع و ال بلـ:  (ٚٓٔ)
 ٔٚسر ا اعة االعراب:  (ٛٓٔ)
 ٕ٘ٔجهد الماا:  (ٜٓٔ)

 ٕٔالم ح الف رية:  (ٓٔٔ
 ٗ٘ٔجهد الماا:  (ٔٔٔ)
 ٗ٘ٔالمصدر نفسو:  (ٕٔٔ)
 ٖٛدروس في علم حاوات العر ية:  (ٖٔٔ)
 ٖٚالمفيد:  (ٗٔٔ)
 ٚٗٔاألاوات اللغوية رؤية عضوية و نطاية و فيييا ية:  (٘ٔٔ)
 ٚٗٔالمصدر نفسو:  (ٙٔٔ)
 ٚٗٔالمصدر نفسو:  (ٚٔٔ)



 
 ( ٕٕٔٓ)(        ايلوؿ  ٜ) العدد(       ٜٔ) المجلد  

ٕٔٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
ي ذب الدرس الصوتي إلى حف الضاد التي وافها سيبويو ال توجد على حلس ة ال اطاين   (ٛٔٔ)

ي:  العر يػػػة، و حػػػا محلهػػػا ضػػػاد انفجاريػػػة ضػػػمن مجموعػػػة : ط د ت، )دراسػػػة الصػػػوت اللغػػػو 
ٖٜٗ) 

 ٙٔٔعلم األاوات:  (ٜٔٔ)
 ٖٙٗ/ٗال تاب  (ٕٓٔ)
 ٚٗٔاألاوات الللغوية رؤية عضوية و نطاية و فيييا ية:  (ٕٔٔ)
 ٕٙٓالسمع و ال بلـ:  ٕٕٔ)
 ٔ٘ٔجهد الماا:  (ٖٕٔ)
 ٖٛٔاألنبا  في تجويد الارلف: ؽ  (ٕٗٔ)
 ٚٔٔعلم األاوات:  (ٕ٘ٔ)
 ٕٕٔالرعاية:  (ٕٙٔ)
 و ٖٛٔتجويد الارلف: ؽ ي ار: األنبا  في  (ٕٚٔ)
 ٕٕٓ/ٔال شر:  (ٕٛٔ)
 ٜٕالم ح الف رية:  (ٜٕٔ)
 ٘٘ٔ-ٗ٘ٔجهد الماا:  (ٖٓٔ)
 ٜٕالم ح الف رية:  (ٖٔٔ)
 ظ ٙٔ ياف جهد الماا: ؽ  (ٕٖٔ)
 ظ ٙٔالمصدر نفسو: ؽ  (ٖٖٔ)
 و ٚٔ ياف جهد الماا : ؽ  (ٖٗٔ)
 و ٚٔالمصدر نفسو : ؽ  (ٖ٘ٔ)
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ٕٔٛ 

 

 

 
 و ٚٔالمصدر نفسو : ؽ  (ٖٙٔ)
 ٚٔٔعلم األاوات:  (ٖٚٔ)
 ٕٖٙ-ٕٖ٘دراسة الصوت اللغوي  (ٖٛٔ)
 ٛٛٔم اذج البحث في اللغة:  (ٜٖٔ)
 ظ ٚٔ ياف جهد الماا ؽ  (ٓٗٔ)
 ٘٘ٔجهد الماا:  (ٔٗٔ)
 ظ ٖٔالجواذر المضي ة: ؽ  (ٕٗٔ)
 ٛٛٔم اذج البحث في اللغة :  (ٖٗٔ)
 ظ ٔٔكفاية المستفيد في علم التجويد: ؽ   (ٗٗٔ)
 ٗٛالتجويد:  الموضح في (٘ٗٔ)
 وٖٛٔ، و ي ار: األنبا  في تجويد الارلف: ؽ ٖٚٔجهد الماا:  (ٙٗٔ)
 ٗ٘األاوات اللغوية:  (ٚٗٔ)
 ٙٚٔمحاضرات في اللسانيات:  (ٛٗٔ)
 ٙٚٔالمصدر نفسو:  (ٜٗٔ)
 ٕٔٗاإليضاح في الارا ات :  (ٓ٘ٔ)
 ٖٕٓالموضح في تعليا وجوا الارا ات السبع:  (ٔ٘ٔ)
 ٖٕٓالمصدر نفسو :  (ٕ٘ٔ)
 ٔٔ/ٕال شر  (ٖ٘ٔ)
 ٜٚٔجهد الماا:  (ٗ٘ٔ)



 
 ( ٕٕٔٓ)(        ايلوؿ  ٜ) العدد(       ٜٔ) المجلد  

ٕٜٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
، و مػا ذكػر لػيس علػى سػبيا الحصػر  ػا ذػي حمثلػة علػى تفخػيم ٕٔٔ/ٔي ار: ال شر:  (٘٘ٔ)

 البلـ  عد ذ ا األاوات و على م ذب ورش.
 ٗٔٔ/ٔي ار: ال شر:  (ٙ٘ٔ)
 ٕٗٗالموضح في تعليا وجوا الارا ات السبع:  (ٚ٘ٔ)
 ٕٕٙارا ات السبع: الموضح في تعليا وجوا ال (ٛ٘ٔ)
 ٙٓٔالموضح في التجويد:  (ٜ٘ٔ)
 ٘٘األاوات اللغوية:  (ٓٙٔ)
 ٗ٘المصدر نفسو:  (ٔٙٔ)
 ٘٘المصدر نفسو:  (ٕٙٔ)
 وظ ٕٔكفاية المستفيد في علم التجويد: ؽ   (ٖٙٔ)
 ٕ٘ٗالموضح في تعليا وجوا الارا ات السبع:  (ٗٙٔ)
 ٔٛٔمحاضرات في اللسانيات:  (٘ٙٔ)
 ٘٘للغوية: األاوات ا (ٙٙٔ)
 ٕ٘ٔي ار: علم اللغة العاـ/ األاوات:  (ٚٙٔ)
 ٔ٘ٔجهد الماا:  (ٛٙٔ)
 و ٔٔرسالة م تخبة: ؽ  (ٜٙٔ)
 ٘٘ي ار: األاوات اللغوية:  (ٓٚٔ)
 ٕٖٗ/ٗال تاب:  (ٔٚٔ)
 ٜٗٔ/ٔالماتضب:  (ٕٚٔ)
 ٕٕٔ/ٖالخصا  :  (ٖٚٔ)
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ٕٕٓ 

 

 

 
 ٖٛالموضح في التجويد:  (ٗٚٔ)
 ٕ٘ٚالتمهيد في معرفة التجويد:  (٘ٚٔ)
 ٖٚشرح الواضحة في تجويد الفاتحة:  (ٙٚٔ)
 ٘٘المصدر نفسو :  (ٚٚٔ)
 ٖٕالم ح الف رية:  (ٛٚٔ)
 ٖٕالمصدر نفسو:  (ٜٚٔ)
 ٕٛٔالتمهيد في علم التجويد:  (ٓٛٔ)
 ظ ٔٔ، و ي ار: كفاية المستفيد في علم التجويد: ؽ ٕ٘ٔ/ٔال شر:   (ٔٛٔ)
 ٕٕٔ/ٔرات: ، و ي ار: لطا ا اإلشإ٘ٔ/ٔالمصدر نفسو  (ٕٛٔ)
 .ٔ٘ٔي ار: دروس في علم حاوات العر ية:  (ٖٛٔ)
 ٛٙٔاألاوات اللغوية رؤية عضوية و نطاية و فيييا ية  (ٗٛٔ)
 ٔٗالتش يا الصوتي في اللغة العر ية:  (٘ٛٔ)
 ٕٗٗدراسة السمع و ال بلـ:  (ٙٛٔ)
 ٛٔفي األاوات اللغوية/ دراسة في حاوات المدِّ العر ية:  (ٚٛٔ)
 ٜٕٙيد في معرفة التجويد: التمه (ٛٛٔ)
 ٚٗٔاألاوات اللغوية رؤية عضوية و نطاية و فيييا ية:  (ٜٛٔ)
 ٘ٗٔالمصدر نفسو:  (ٜٓٔ)
 ٚٗٔالمصدر نفسو:  (ٜٔٔ)
 ٕٓٔالتحديد في االتااف و التجويد:  (ٕٜٔ)
 ٚٗدروس في علم حاوات العر ية:  (ٖٜٔ)



 
 ( ٕٕٔٓ)(        ايلوؿ  ٜ) العدد(       ٜٔ) المجلد  

ٕٕٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
 ٗ٘ٔجهد الماا  (ٜٗٔ)
 ٚٙدروس في علم حاوات العر ية  (ٜ٘ٔ)
 ٚٙدروس في علم حاوات العر ية : (ٜٙٔ)
 ٚٙي ار: المصدر نفسو:  (ٜٚٔ)
 ٚٙي ار: المصدر نفسو:  (ٜٛٔ)
 ٕٖٛدراسة الصوت اللغوي:  (ٜٜٔ)
  ٕٖٛالمصدر نفسو:  (ٕٓٓ)
 ٚٗٔاألاوات اللغوية: رؤية عضوية و نطاية و فيييا ية:  (ٕٔٓ)
 ٛٚٔمحاضرات في اللغة:  (ٕٕٓ)
 

 المصــادر

ذػػ(، طبعػة تفلػيس  ٕٛٗالحرؼ: ا ن سي ا ) ح و علػي  ػن عبػد اهلل،  ت  حسباب حدوث -ٔ
 ـ. ٜٙٙٔ جورجيا 

 ـ. ٜٔٙٔدار ال هضة العر ية،  -/ مصرٖاألاوات اللغوية: د.ا راذيم حنيس، ط  -ٕ
األاػػوات اللغويػػة رؤيػػة عضػػوية و نطايػػة و فيييا يػػة: د. سػػمير شػػريا اسػػتيتية، دار وا ػػا  -ٖ

 ـ . ٖٕٓٓ، ٔعماف/األردف، ط  -لل شر
ذػػػػ(، تػػػر: عبػػػد  ٖٙٔاالاػػػوؿ فػػػي ال حػػػو: ح ػػػو   ػػػر محمػػػد  ػػػن سػػػها  ػػػن السػػػراج) ت  -ٗ

 ـ. ٜٚٛٔ-ذػ  ٚٓٗٔ،  ٕالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة ط 
األنبا  فػي تجويػد الاػرلف/ ا ػن الطحػاف )عبػد العييػي  ػن علػي السػماني األندلسػي( ، د.  -٘

-ذػػػػ ٕٗٔالرا ػػػع، د ػػػي ، العػػػدد -حػػػاتم اػػػالح الضػػػامن، م شػػػور فػػػي مجلػػػة األحمديػػػة
 ـ.ٜٜٜٔ



 التفخيم في حاوات العر ية
   ح. د. سالم قدوري حمد 

ٕٕٕ 

 

 

 
ذػػػ(، ، تحػػػ م ػػى  ٓٓ٘االيضػػاح فػػي الاػػرا ات: األنػػدرا ي )ححمػػد  ػػن ح ػػي عمػػر، ت  عػػد  -ٙ

 ـ.ٕٕٓٓ-ذػ ٖٕٗٔة ت ريت، عدناف غ ي)رسالة دكتوراا( ، كلية التر ية للب ات، جامع
 ٓ٘ٔٔ - ياف جهد الماا: للمرعشي )محمد  ػن ح ػي   ػر الملاػب  سػاجالي زادة ت -ٚ

عػػػػن األاػػػػا المحفػػػػوظ فػػػػي الخيانػػػػة العامػػػػة  الر ػػػػاط تحػػػػت رقػػػػم  ذػػػػػ(، نسػػػػخة مصػػػػورة
(ٕٛٔٔ.) 

التش يا الصوتي في حاوات اللغة العر ية: د. سػلماف العػاني، ترجمػة ياسػر المػبلح، ط  -ٛ
 ـ. ٖٜٛٔ-ذػ ٖٓٗٔاالولى، جدة/ الممل ة العر ية السعودية، 

: ذػ( ، تحػ ٖٖٛير محمد  ن محمد ت التمهيد في علم التجويد: ا ن الجيري )ح و الخ -ٜ
 ٜٙٛٔ-ذػػ ٙٓٗٔ يػروت /لب ػاف ، -، مؤسسػة الرسػالة ٔد. غانم قدوري الحمد، ط 

 ـ.
 ٜٙ٘مػػ اني ت التمهيػػد فػػي معرفػػة التجويػػد: العطػػار )ا ػػو العػػبل  الحسػػن  ػػن ححمػػد اله -ٓٔ

-ذػػػػٕٓٗٔى، ٔعمػػػاف/االردف، ط –، تحػػػػ: د. غػػػانم قػػػدوري الحمػػػد، دار عمػػػار ذػػػػ(
 ـ. ٕٓٓٓ

 -عشػػػػػػي، تحػػػػػػػ د. سػػػػػػالم قػػػػػػدوري الحمػػػػػػد، دار عمػػػػػػارجهػػػػػػد الماػػػػػػا: ا ػػػػػػو   ػػػػػػر المر  -ٔٔ
 ـ. ٕٔٓٓ-ذػ ٕٕٗٔ، ٔعماف/االردف، ط 

الجواذر المضي ة على المادمة الجيرية: الوفا ي )ح و الفتوح سيا الدين  ن عطا اهلل ت  -ٕٔ
 (.ٕ/ٕٕٓٗذػ(، مخطوط، م تبة األوقاؼ العامة  بغداد، تحت رقم ) ٕٓٓٔ

ذػػػ(، تحػػػ: محمػػد علػػي ال جػػار، دار  ٕٜٖالخصػػا  : اػػ عة ح ػػي الفػػتح  ػػن ج ػػي ) ت  -ٖٔ
 ، مشروع ال شر العر ي المشترؾ.ٜٜٓٔ غداد -الشؤوف الثاافية

الحواشي المفهمة في شرح المادمة: ا ن الجيري ) ح و   ر احمد  ن محمػد الجػيري   -ٗٔ
 (.ٕٗٓٗذػ( ، مخطوطة، م تبة األوقاؼ  بغداد  رقم ) ٜٕٛكاف حياً س ة 

 ـ. ٜٓٛٔالااذرة /مصر ،  -مصلوح، عالم ال تبدراسة السمع و ال بلـ: د. سعد  -٘ٔ



 
 ( ٕٕٔٓ)(        ايلوؿ  ٜ) العدد(       ٜٔ) المجلد  

ٕٕٖ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
-ذػػػػػ ٜٖٙٔ، ٔر، عػػػػالم ال تػػػػب، طدراسػػػػة الصػػػػوت اللغػػػػوي: د. ححمػػػػد مختػػػػار عمػػػػ -ٙٔ

 ـ.ٜٙٚٔ
 ـ. ٜٙٙٔدروس في علم حاوات العر ية: جاف كانتي و، ترجمة االح الارمادي، تونس  -ٚٔ
رسػػػالة م تخبػػػة: محمػػػد جلبػػػي، مركػػػي المخطوطػػػات فػػػي  غػػػداد، مخطػػػوط، تحػػػت رقػػػم  -ٛٔ

 مجموع(. ٜٕٓٙٔ)
الرعاية لتجويد الارا ة و تحايق لفو التبلوة: ح و محمد م ي  ن ح ي طالب الايسي ت  -ٜٔ

ـ، دار عمػار،  ٜٗٛٔ -ذػػ ٗٓٗٔس ة  ٕذػ ، تحػ د. ححمد حسن فرحات، ط  ٖٚٗ
 عماف/ األردف.

ذػػ(، تحػػ  ٕٜٖسر ا اعة االعراب: ا ن ج ي ) ح و الفتح عثماف  ن ج ي ال حػوي )ت  -ٕٓ
-ذػػػػػ ٖٗٚٔسػػػػ ة  ٔحلبػػػػي  مصػػػػر ، طلخػػػػرين، مصػػػػطفى البػػػػا ي ال مصػػػػطفى السػػػػاا و

 ـ.ٜٗ٘ٔ
شػػرح شػػافية ا ػػن الحاجػػب: للشػػيخ رضػػي الػػدين محمػػد  ػػن الحسػػن االسػػتر ادي ) ت  -ٕٔ

ذػػػػ( ، تحػػػػ : محمػػػد اليفػػػياف و محمػػػد نػػػور الحسػػػن و محمػػػد محػػػي الػػػدين عبػػػد  ٙٛٙ
 ـ. ٜ٘ٚٔ -ذػ ٜٖ٘ٔلب اف -الحميد، دار ال تب العلمية،  يروت

ذػػ( ، عػالم  ٖٗٙا : موفق الػدين يعػيش  ػن علػي  ػن يعػيش ال حػوي ) ت شرح المفص -ٕٕ
 م تبة المث ى  الااذرة.-لب اف-ال تب،  يروت

 ٜٗٚشرح الواضحة فػي تجويػد الفاتحػة: الحسػن  ػن قاسػم  ػن اـ قاسػم المػرادي )ت  -ٖٕ
  يروت.-ذػ( ، تحػ د. عبد الهادي الفضلي، دار الالم

-د. عبد الصبور شاذين، م تبة الشباب  الااذرةعلم األاوات:  رتيا مالبرج، ترجمة:  -ٕٗ
 ـ. ٜ٘ٛٔمصر، 

الآللئ الس ية في شرح المادمة الجيرية: للاسطبلني محمػد  ػن ححمػد  ػن ح ػي   ػر ت  -ٕ٘
 (.ٕٕٓٗذػ، نسخة خطية محفوظة في م تبة اوقاؼ في  غداد  رقم ) ٖٕٜ



 التفخيم في حاوات العر ية
   ح. د. سالم قدوري حمد 

ٕٕٗ 

 

 

 
ن و الشػيخ لطا ا اإلشارات لف ػوف الاػرا ات: للاسػطبلني، تحػػ د. عبػد الصػبور شػاذي -ٕٙ

عػػػامر السػػػػيد عثمػػػػاف، لج ػػػػة إحيػػػػا  التػػػراث االسػػػػبلمي فػػػػي المجلػػػػس األعلػػػػى للشػػػػؤوف 
 ـ. ٕٜٚٔ -ذػ ٕٜٖٔاالسبلمية، الااذرة 

في األاوات اللغويػة/ دراسػة فػي حاػوات المػدِّ العر يػة: د. غالػب فاضػا المطلبػي، دار  -ٕٚ
 ـ.ٜٗٛٔ غداد/ العراؽ،  -الحرية للطباعة

ني، نسػػخة خطيػػة محفوظػػة فػػي مركػػي المخطوطػػات فػػي قواعػػد التجويػػد: محمػػد الميػػدا -ٕٛ
 .ٖٕٓٛٗ غداد  رقم 

ذػػػ، تحػػػ: عبػػد السػػبلـ  ٓٛٔال تػػاب: سػػيبويو ح ػػو  شػػر عمػػرو  ػػن عثمػػاف  ػػن ق بػػر ت  -ٜٕ
 ـ. ٜٛٛٔ-ذػ  ٛٓٗٔ، ٖمصر، ط  -ذاروف، م تبة الخانجي  الااذرة

ذػ، ت  ٖٗٔٔكفاية المستفيد في علم التجويد: عبد الغ ي  ن اسماعيا  ال ا لسي ت  -ٖٓ
 ( .ٜ٘ٛٓٔمركي المخطوطات ،  غداد ) الرقم  -مخطوط

-محاضػػرات فػػي اللسػػانيات: د. فػػوزي حسػػن الشػػايب، ال اشػػر : وزارة اإلعػػبلـ، عمػػاف -ٖٔ
 ـ. ٜٜٜٔ ٔاألردف، الطبعة 

 ـ. ٜٙٙٔمحاضرات في اللغة : د. عبد الرحمن حيوب ، مطبعة المعارؼ ،  غداد،  -ٕٖ
، عماف /األردف -ي الحمد، دار عمارانم قدور المدخا إلى علم حاوات العر ية: د. غ -ٖٖ

 ـ. ٕٗٓٓ-ذػ ٖ٘ٗٔ/ ٔط 
المفيد في شرح عمػدة المجيػد فػي الػ ام و التجويػد: للحسػن  ػن قاسػم ا ػن اـ قاسػم  -ٖٗ

 ـ.ٜٚٛٔ-ذػٚٓٗٔاألردف، -المرادي، تحػ د. علي حسين البواب، م تبة الم ار
ػ : عبػػػد الخػػػالق ذػػػػ، تحػػػ ٕ٘ٛالماتضػػػب أل ػػػي العبػػػاس محمػػػد  ػػػن يييػػػد المبػػػرد ) ت  -ٖ٘

  يروت-عضيمة، عالم ال تب
الػػػدرا  البيضػػػا / المغػػػرب،  -م ػػػاذج البحػػػث فػػػي اللغػػػة : د. تمػػػاـ حسػػػاف، دار الثاافػػػة -ٖٙ

 .ٜٜٚٔ-ذػ ٓٓٗٔ



 
 ( ٕٕٔٓ)(        ايلوؿ  ٜ) العدد(       ٜٔ) المجلد  

ٕٕ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
-ذػػػ(، المطبعػػة الميم يػػة ٗٔٓٔالمػ ح الف ريػػة : المػػبل علػػي  ػػن سػلطاف الاػػاري  ) ت  -ٖٚ

 ذػ. ٖٙٓٔ مصر 
ذػ( ، تحػ : د. غانم  ٔٙٗارطبي ) ت الموضح في التجويد : عبد الوذاب  ن محمد ال -ٖٛ

 ـ. ٕٓٓٓ-ذػ ٕٔٗٔ، ٔعماف/األردف، ط –قدوري الحمد، دار عمار 
ال شر في الارا ات العشر: للحافو ا ي الخير محمد  ن محمد الدمشاي الشهير  ا ن  -ٜٖ

 يروت/لب ػػػػاف، مراجعػػػػة: علػػػػي محمػػػػد -ذػػػػػ(، دار ال تػػػػب العلميػػػػة ٖٖٛالجػػػػيري )ت 
 الضباع، ب ت.

، ترجمػة د. فػواز SANFORD. A. SCHANEوتي التوليػدي: تػأليا ال اػاـ الصػ -ٓٗ
 ـ ٕ٘ٓٓ:  ٔحسن ححمد، الطبعة 


