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 نإلدغبو انشًغِّ ًاإلظيبس انقًشُّانتفغري انصٌتِ 
 أ.د. طػدون أخمد غلي 

 ًلُت التربُت للػلىم ؤلاوظاهُت

 حامػت بابل 

 الػسام 

 اإلالخف

ٖٓت مً  ٍٓذ في ال٩لماث اإلاىخٓمت لِا م٘ مجم ٓجُت الٞخت للىٓغ ُمٟاصَا ازخٟاء الم ألاصاة )ؤ٫( مً الخه زمت ْاَغة ن
ٓاث الٗغبُت ٖىض اٞخخاح ٧لمت بها ؤَ ٍٓذ ٖىض اٞخخاح ٧لمت بها في ألان ٓعَا في الخه ِ ٓاث الكمؿُت، ْْ ل٤ ٖلحها ألان

ٓاث الكمؿُت: ) ن  ٢ْض يّمذ ألان ت .  ٓاث ال٣مٍغ ُذ باألن ٖٓت ؤزٔغ ؾّمِ  ،ؽ ،ػ  ،ٍ  ،ص  ،ث  ،ّ  ،ط  ،ر  ،٫ ،ع ،مجم
ت: )ٝ ،ى  ،م  ٓاث ال٣مٍغ  ط(. ،ي ،ء ،َـ ،ٕ ،ح ،ر ،ٙ ،١ ،٥ ،ْ ،م ،ب ،ف(. في خحن يّمذ ألان

ٍْمىدّ قِئًا  ْ مخ٣اعبحن في اإلاسغط ًازغ ؤخضَما في آلازغ  ٓجحن مخجاوؿحن ؤ ْع ن ٓجُت ًٖ ججا ر ؤلاصٚام مً الىاخُت اله ٌّٗبِ
ًٟا ٧الشاوي ،مً زهاثهّ ّٗ ٓجًا مً ٓجحن ن ال زم ًى٤ُ باله  ،َْٓ لِظا جإزغ عظعي ،ؤْ ٧لَّ زهاثهّ بإن ٣ًلب بلى مشُلّ ؤ

ٓاث ال ّٖٓ في ؤٚلب ؤن ٢ْ ٓػ  ٓاث الخل٣ُتًج ٓع ببغاَُم  ،لٛت الٗغبُت بال ألان ٢ْض ٖلل الض٦خ ألجها لِؿذ بإنل لئلصٚام. 
ِٖٓا  ٕٓ الالم الؿا٦ىت في اللٛت الٗغبُت خُض جبلٜ وؿبت قُ ٓاث اإلاخ٣اعبت اإلاساعط ب٨ثرة قُ ؤهِـ بصٚام الالم في جل٪ ألان

ٓالي ) ٓاث الؿا٦ىت. 127خ  ( مغة في ٧ل ؤل٠ مً ألان
Abstract 

 This research paper contains of the mechanic interpretation to the phenomenon of alshamsi 

assimilation  and alqamari emergence in the matter of alam in(Al) in Arabic language ,the light is 

fall on the absence of alam with alshamsi letters and her appearance in alqamari letters and the 

interpretation of the ancient and the modern scientific to this phenomenon and they reached to a 

group of results from it:   there is a vocal phenomenon of eye catching effect that the 

disappearance of/l/ tool (Al)of the  phonetic in the regular word of her with a group of Arabic 

letters when the word is open from it that it is called the  alqamari letters ,and her appearance in 

the  phonetic at the opening of a word in it in another group called the  alshamsi letters. The  

alqamari letters has included these sounds( alnon , alam , altha , althal , altha'a , alta , aldal , alta'a , 

alza , alsean , alshean ,alsad, and althad )while    alshamsi letters has included thee sounds  (alfa, 

alba, almem, alwaw, alkaf, alqaf, alkane, alkha, alha, alaen, alha'a, alhamza, alea, and alcheam) 

.assimilation of a caustics expresses for juxtaposition of two sound homogenous or very nearly 

affect one in another and gives it a bit of its feature or all these feature to utter the two sounds as a 

double sound as a second .In this there is an  affected retroactively may reside in the most the 

Arabic language sounds just only the  phonetics ringed because it is not an asset of  assimilation. 

And Dr. Ibrahim Amis give a reason about the  assimilation of the sound /l/ in those voices 

converged vent frequently common the consonant /l/ in Arabic language where the common rent is  

about (127) once in every thousands of consonant.  
   

 مهدمت :                                  
ٓجُت الٞخــت للىٓــغ         ْــاَغة نــ ٍٓذ فــي ال٩لمــاث اإلاىخٓمــت لِــا مــ٘ َاثٟــت مــً  زمــت  ُمٟاصَــا ازخٟــاء الم ألاصاة )ؤ٫( مــً الخهــ

 ْ ت.  ٝ ال٣مٍغ ُذ بالخْغ ٍٓذ بُاثٟت ؤزٔغ ؾّمِ ٓعَا ٖىض الخه ِ ٝ الكمؿُت، ْْ ٓاث الٗغبُت ؤَل٤ ٖلحها الخْغ ْ ؤن ألان ٍبض
ْحؿـمُت مـا جِٓـغ مٗـّ الـالم  ٓاث الكمؿـُت،  ـت لِؿـذ حؿـمُت ٢ضًمـت، بط حؿمُت ما جضٚم ُٞـّ الم)ؤ٫( باألنـ ٓاث ال٣مٍغ باألنـ
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ْعصث ٖىـض الٗـالم الُمجـي ظلم ًغص لِ ـت  ٝ ال٣مٍغ ْؤ٢ـضم بقـاعة للخـْغ  ،ّ ْمٗانٍغ ًً اإلاهُلخحن ط٦غ لضٔ الخلُل الٟغاَُضي 
ـت  599ٖلي بً ؾلُمان الخُضعة )ث ٓ جبُـحن الم اإلاٗٞغ ٫ٓ: ))ؤمـا الخبُـحن: ِٞـ بط َـ( في ٦خابّ )٦ك٠ اإلاكـ٩ل فـي الىدـٓ( خُـض ٣ًـ

٣َُِمــّ(( َٖ َْزــ٠ْ  ــَ٪  ِٜ َحجَّ ٓلــّ: اْبــ ٍْجمِٗــا ٢ ــت  ٝ ال٣مٍغ ْحؿــمى الخــْغ ــًا  ْؤقــاع بلحهــا ٦ــظل٪ (1) صزــل ٖلــى ؤخــض ؤعبٗــت ٖكــغ خٞغ  .
 . ( 2) َـ( في ٦خابّ اليكغ 833ابً الجؼعي )ث 

ـت مـً بـاب حؿـمُت ال٩ـل باؾـم  966ْٖلل هانغ الـضًً الُـبالْي) ث         ٢ْمٍغ ْحؿـمُتها قمؿـُت  ٓلـّ: )) َــ( جلـ٪ الدؿـمُت ب٣
ْال٣مــــغ(( ٓ الم الكــــمـ  َْــــ ـــا ؾــــب٤ ًخطــــر لىــــا ؤن الم ألاصاة )ؤ٫( جى٣لــــب بلــــى )ف( فــــي ٧لمــــت الكــــمـ ٞــــخلٟٔ  (.3)  الجــــؼء،  ممـ

٢ُْاؾـــًا ٖلـــى طلـــ٪ ٞـــةن ٧ـــل نـــٓث فـــي  ٧ْـــل نـــٓث ال )اْقَكـــْمـ(  ٓ نـــٓث قمســـخي،  بضاًـــت ال٩لمـــت ٣ًلـــب الم )ؤ٫( بلـــى مشُلـــّ ِٞـــ
ٓ نٓث ٢مغي، ٞخِٓغ الم ألاصاة )ؤ٫( ٚحر مخإزغة بظل٪ الهٓث.   ٣ًلب الم )ؤ٫( بلى مشُلّ ِٞ

ٖٓخحن َما ٓاث( الٗغبُت جبًٗا لظل٪ بلى مجم ٝ)ألان   (:4) ٢ْض نى٠ ٖلماء اللٛت الخْغ
o التــي جسخٟــي ٞحهــا  ،(ن، ع، ٫، ر، ط، ّ، ث، ص، ٍ، ػ، ؽ، م، ى، ف : )ْحكــمل :الؼمظــُت الخــسوف ٝ ْهــي الخــْغ

 الم ألاصاة )ؤ٫( ٖىض اٞخخاح ٧لمت بها. 

o ـــــت ـــمل :الخـــــسوف الهمٍس ٝ التـــــي جِٓـــــغ مِٗـــــا الم  ،) ٝ، ب، م، ْ، ٥، ١، ٙ، ر، ح، ٕ، َــــــ، ء، ي، ط( : ْحكــ ْهـــــي الخـــــْغ
 ألاصاة )ؤ٫( ٖىض اٞخخاح ٧لمت بها.     

كان الؼمس ّي والهمسّي  (أُ)  : والخػٍس
َٓا يــمً ْــاَغة         ْجبُِجهــا( ٞضعؾــ ــت  ٓجها )بصٚــام الــالم اإلاٗٞغ ٓا ٌؿــم ْاثــل بلــى َــظٍ الٓــاَغة التــي ٧ــاه ل٣ــض ُٞــً ٖلمائهــا ألا

ْجدضًـــضَم مساعظِـــا ْنـــٟا ٓاث الٗغبُـــت  ْؤخ٩امِـــا فـــي صعاؾـــتهم ألنـــ ٓابُِا  ٓا لِـــا يـــ ْاؾـــخيبُ ٣تهم تبصٚـــام اإلاخ٣ـــاعبحن  ها بُـــٍغ
ٝ(. اإلا  شلى آهظا٥ التي هي)ط١ْ الخْغ

ٍّٓ )ث        ـت( جـضٚم ٣ٞ180ض ؤقـاع ؾـِب ٝ الكمؿـُت ٣ٞـا٫: )) ْ)الم اإلاٗٞغ ْظـٓب بصٚـام الم )ؤ٫( فـي مـا ؾـمي بـالخْغ ٌ( بلـى 
ْالــال   ،ٝ ٓا٣ٞتهــا لِــظٍ الخــْغ ٦ْثــرة م ــت فــي ال٨ــالم ؛  ٓػ ٞحهــا مِٗــً بال ؤلاصٚــام ؛ ل٨ثــرة الم اإلاٗٞغ ــًا ال ًجــ م مــً فـي زالزــت ٖكــغ خٞغ

ان ًسالُان َٝغ اللؿان، ٞلما اظخم٘ ٞحها  ْخٞغ ٝ َٝغ اللؿان،  ًا، مجها خْغ ٝ ؤخض ٖكغ خٞغ َْظٍ الخْغ َٝغ اللؿان. 
ْالــؼاي،  ْالُــاء،  ْالهــاص،  ْالخــاء،  ْالــضا٫،  ْالــغاء،  ٓن،  ــًا: الىــ ٦ْثرتهــا فــي ال٨ــالم لــم ًجــؼ بال ؤلاصٚــام ، ... ْألاخــض ٖكــغ خٞغ َــظا 

ْا ْالشــــاء،  ْالٓــــاء،  ْتهــــا ختــــى اجهــــلذ بمســــغط ْالؿـــحن،  ْالكــــحن، ألن الًــــاص اؾـــخُالذ لغزا ْاللـــظان زالُاَــــا: الًــــاص،  لــــظا٫. 
))ٝ ٦ْظل٪ ؾاثغ َظٍ الخْغ ْالغظل؛  ٓل٪ الىٗمان  ْطل٪ ٢ ْالكحن ٦ظل٪ ختى اجهلذ بمسغط الُاء.   .(5) الالم. 

ي)ث ٢ْ577ض جاب٘ ؤبٓ البر٧اث ألاهباعي )ث          ْؤبٓ ب٨غ الؿَُٓ ٝ التي جضٚم ٞحها الم ( ؾِبـَ 911َـ(  ٍ الخْغ ٍّٓ بّٗضِ
ًا، بط لم ٌّٗض  ٝ الكمؿُت ؤًًاً ألاصاة )ؤ٫( زالزت ٖكغ خٞغ ٓي ب َْظا ما ؤ٢غّ (، 6) ا خٝغ الالم )٫( مً الخْغ ّ الضعؽ اللٛ

ٝ الكمؿُت، ِٞظا م٩ي بً ؤبي َالب)ث  ٍٓحن بلى ّٖض الالم مً الخْغ ْاللٛ ٍٓحن  الخضًض ؤًًا. في خحن طَب بٌٗ الىد
ًا بال ازخالٝ في طل٪((437 ٫ٓ: ))اٖلم ؤن الم الخٍٗغ٠ جضٚم في ؤعبٗت ٖكغ خٞغ ٍْخابّٗ في َظا الغؤي ٖاّلمت (7)  َـ( ٣ً  .

٫ٓ: )) بصٚام الم الخٍٗغ٠ زانت م٘ ؤعبٗت ٖكغ 599الُمً في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي ٖلي بً ؾلُمان الخُضعة )ث َـ( ٣ُٞ
ْا ْالظا٫  ْالضا٫  ْالشاء  ْهي: الخاء  ًا  ْالكحن. ج٣لب الالم ٖلى خٞغ ْالؿحن  ْالؼاي  ْالٓاء  ْالُاء  ْالًاص  ْالهاص  ٓن  ْالى لالم 

ْجضٚمِا ُّٞ((  .(8)مشا٫ طل٪ الخٝغ 
ٓاٞــ٤ ابــً الخاظــب)ث          ٫ٓ: َـــ( الازىــحن فــي ٖــّض  646ٍْ ــا ٣ُٞــ ٝ الكمؿــُت لخبلــٜ ٖــّضتها ؤعبٗــت ٖكــغ خٞغ ٍ الــالم مــً الخــْغ

ـــ ـــا فــــي مشلِـ ٓبـ ْظ ــــت جــــضٚم  ْالــــالم اإلاٗٞغ ــــا(()) ـــتراباطي )ث (9) ا ْفــــي زالزــــت ٖكــــغ خٞغ ٢ْــــض قــــغح الغضــــخي الاؾـ ٫ٓ ابــــً  686،  َـــــ( ٢ــــ
ْالًــاص  ْالــظا٫  ْالشــاء  ْالٓــاء  ْالُــاء  ْالؿــحن  ْالــؼاي  ْالهــاص  ْالخــاء  ْالــضا٫  ْالــغاء  ٓن  ــض بالشالزــت ٖكــغ الىــ الخاظـب ٢ــاثال: ))ًٍغ

 ْ ٓا٣ٞتهـــا لِــظٍ الخـــغ ْٞــٍغ م ــت فـــي ال٨ــالم  ٓبــا ل٨ثـــرة الم اإلاٗٞغ ْظ  ٝ ْبهمــا ؤصٚمـــذ فــي َـــظٍ الخــْغ ٝ، ألن ظمُــ٘ َـــظٍ ْالكــحن، 
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ٝ َٝغ اللؿان ؤًًًا، ؤما الًاص ٞؤلجها اؾخُالذ  َْما ًسالُان خْغ ْالكحن،  ٝ مً َٝغ اللؿان ٧الالم بال الًاص  الخْغ
٦ْظا الكحن ختى اجهلذ بمسغط الُاء(( ْتها ختى اجهلذ بمسغط الالم ٦ما مّغ      (.10)لغزا

ذي لٓاَغة بصٚام الم اإلاٗ       ٓجُا زم حٗلُل ازخٟاء الم ألاصاة )ؤ٫( ْبٗض َظا الؿغص الخاٍع ت البض مً جبُحن مٗجى ؤلاصٚام ن ٞغ
 في بضاًت ال٩لماث الٗغبُت اإلابضْءة بدٝغ قمسخي. 

 ؤلادؾام : 
ٍْمىدــّ قــِئًا مــً        ْ مخ٣ــاعبحن ًــازغ ؤخــضَما فــي آلازــغ  ٓجحن مخجاوؿــحن ؤ ْع نــ ٓجُت ٖــً ججــا ــر ؤلاصٚــام مــً الىاخُــت الهــ ٌّٗبِ

ْ ٧ـــلَّ ز ّٗ زهاثهــّ، ؤ ٓجًا مًــ ٓجحن نـــ ٖٓــّ فـــي ؤٚلـــب هاثهــّ، بدُـــض ًىُــ٤ بالهـــ ٢ْ ٓػ  ٓ لِـــظا جـــإزغ عظعــي، ًجـــ َْــ ًٟا ٧الشـــاوي، 
٫ٓ اإلابرص)ث  ٓاث الخل٣ُت، ألجها لِؿذ بإنل لئلصٚام ٦ما ٣ً ٓاث اللٛت الٗغبُت بال ألان ٓع  285ؤن َْظا ما ًٟؿغ لىا ِْ َـ(، 

ٓاث ال  ٓاث الخل٤ ألن َبُٗت َظٍ ألان    (.11) ىاء نٓث الالم ٞحهاٟ حؿمذ لالم ألاصاة )ؤ٫( م٘ ؤن
 م ٖلماء الهٓث ؤلاصٚام ٖلى ٢ؿمحن َما :ْلِظا ٣ٞض ٢ّؿ       

 .ئدؾام اإلاثلحن 

 .ئدؾام اإلاخهازبحن 

٢ْ٘ مىّ في ال٣ـغآن        ٕٓ الخاؾ٘ مً ال٣ؿم الشاوي الظي  ت في م٣اعبها الى ٍٓض ال٣ضماء بصٚام الم اإلاٗٞغ ٢ْض ظٗل ٖلماء الخج
م ؤخـــض ٖكـــ ٖٓـــاً ال٨ـــٍغ ٝ (12) غ ه ٓعَـــا مـــ٘ الخـــْغ ِ ٝ الكمؿـــُت ْْ ـــ٠ مـــً الخـــْغ ٢ٓـــٝٓ ٖلـــى ٖلـــت ازخٟـــاء الم ؤصاة الخٍٗغ ْلل  ،

ْاإلادضزحن: ْظِاث هٓغ ٖلماء الهٓث ال٣ضماء  ت، ؾُٗغى لِا الباخض في   ال٣مٍغ
ت مً  أ _  وحهت هظس الػلماء الهدماء.   ئدؾام الم )أُ( مً الخسوف الؼمظُت وظهىزَا مؼ الخسوف الهمٍس

ٝ الكمؿــــُت بــــإن مسغظِــــا مــــً مســــاعط َــــظٍ          ــــًا فــــي الخــــْغ ٓب ْظ ــــ٠  ل٣ــــض ٖلــــل ٖلمــــاء الهــــٓث ال٣ــــضماء بصٚــــام الم الخٍٗغ
ْ م٣اعبــت إلاســـغط الـــالم،  ٝ فـــي الٟـــم، ؤ ْ ممازلــت لِـــا، الخــْغ ٓن ؤقـــبهذ اظخمـــإ اإلاشلـــحن، ْألا٫ْ ؤ ْلؼمِـــا الؿــ٩ ٞلمـــا ؾــ٨ىذ الـــالم 

ِٖٓا فـ ٦ْثرة الاؾخٗما٫ لِـا ل٨ثـرة قـُ ٝ ؤ٢ـٔٓ مـً الـالم باؾـخصىاء الخـاء، ٩ٞـان فـي ؾا٦ً،  ْمـ٘ ؤن َـظٍ الخـْغ ي اللٛـت الٗغبُـت، 
ٝ الٟـم لخباٖــض مساعظِــا  ــت مـً خــْغ ٓاث ال٣مٍغ ـت مــ٘ ألانـ ال جــضٚم الــالم اإلاٗٞغ ٓة لِــا، ٞإصٚمـذ ٞحهــا لـظل٪،  بصٚامِـا ٞــحهً ٢ـ

٢ْـض خـ ٝ الكمؿـُت،  ٍٓـض مـً بصٚـام ًٖ مسغط الالم باؾخصىاء الجُم الظي ٌكتر٥ في مسغظـّ مـ٘ الخـْغ ظع بٗـٌ ٖلمـاء الخج
ْٖلّ  ـت بلـى الـالمالم الخٍٗغ٠ فـي الجـُم مشـل )الجىـت( إلابـاصعة اللؿـان بلـى طلـ٪،  ٝ ال٣مٍغ ٓن الجـُم ؤصوـى الخـْغ ٓا طلـ٪ ب٩ـ  (.13) لـ

ْؤ ْمشلِا: ؤْلِؼمت،  ٝ الم ؾا٦ىت ٚحر الم الخٍٗغ٠ لم جضٚم ٞحهً هدٓ: )ؤْلِؿَىت "ظم٘ ِلَؿان"  ٢ْٗذ ٢بل َظٍ الخْغ ْلِه٣َت، ْبن 
ٓن ٦مــــ ْؤجهــــا لــــم جلــــؼم الؿــــ٩ ْٖلــــت طلــــ٪ ؤن َــــظٍ الالمــــاث ؤنــــلُت ٞهــــي جمشــــل ٞــــاء الٟٗــــل،  ــــ٠ ٞلمــــا  اْؤْلِشَمــــت(؛  لؼمخــــّ الم الخٍٗغ

ْلِؿــذ مــً ؤنــل ال٩لمــت،  جدغ٦ــذ ٢ــّل  ــ٠ ػاثــضة  َْلِؼْمُخــّ .... الــخ، فــي خــحن ؤن الم الخٍٗغ  ِّ َْلِهــ٣ُْذ بــ ٫ٓ : َلِؿــْيُخّ  اؾــخٗمالِا ج٣ــ
ٓن ٣ٞ ــت فــي ْلؼمِــا الؿــ٩ ْٞــٕغ لــم جــضٚم الــالم الؿــا٦ىت ٚحــر اإلاٗٞغ ٓ ؤنــل  ــ٤ بــحن مــا َــ ْللخٍٟغ ٦ْثــر اؾــخٗمالِا،  ٍٓــذ فــي ؤلاصٚــام 

م ُٞــظَب  ْٓ ــ ــَىت( التــي حٗجــي الىَّ ٓلــ٪: )الّؿِ ٓ ؤهــ٪ ؤصٚمــذ الــالم ألانــلُت في)ؤْلِؿــَىت( ظمــ٘ لؿــان، ألقــبّ ٢ ٝ الكمؿــُت، ٞلــ الخــْغ
   (.14) الخا٫ اإلاٗجى اإلاغاص، لظا ْظب بِْاع الم ألانل في َظٍ

ْج       ٍٓ ٖلى مغاجب مخٟا ْظٗل ٝ الكمؿُت  ْبل( في الخْغ ٓ الم)َل  ت هد ٓػ بٌٗ الٗلماء بصٚام الالم ٚحر اإلاٗٞغ فـي  ت٢ْض ّظ
ٓة ْال٣ ٓا٣ِٞا في الهٟت  ْ ج ْالخؿً جبًٗا ل٣غب مساعظِا مً مسغط الالم ؤ ٓصة     ( .15) الج

ت مً وحهت هظس الػلماء اإلاددزحن :  ب_ ئدؾام الم )أُ(  في الخسوف الؼمظُت وظهىز      َا مؼ الخسوف الهمٍس
      ٝ ٓن ؤنَّ بصٚـــام الم ألاصاة )ؤ٫( فـــي الخـــْغ ٓاَغ اإلامازلـــت ) ًـــٔغ ٖلمـــاء اللٛـــت اإلادـــضز ْـــ (  Assimilationالكمؿـــُت مـــً ؤ٦ثـــر 

ًٖٓا فــي الاؾــخٗما٫ َّٗ ّن ازخٟــاء الم ألاصاة )ؤ٫( ٖىــض الىُــ٤ بال٩لمــاث اإلابــضْءة بإخــض ببط ؛ قــُ ًــ ًُ ٝ الكمؿــُت الــظي  ٠ الخــْغ
ٓن  ٓ ٢ـــاه ْهَجهـــاع( َـــ

َ
هـــاع) ؤ ٕٓ الـــظي ٌؿـــمى باإلصٚـــام  للضاللـــت ٖلـــى بصٚـــام الـــالم ُٞـــّ هدـــٓ: الجَّ ٓحي زـــام باللٛـــت الٗغبُـــت مـــً الىـــ نـــ

ٓجــّ  Complet  regressive  assimilationالغظعــي الخــام )  ٢ٓــ٘ ألا٢ــٔٓ الــظي ا٦دؿــب ٢ ٓا٢ــ٘ فــي اإلا (، خُــض ًــازغ الهــٓث ال
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ــت مــً جدغ٦ــّ بدغ٦ــت ٚحــر ٢ابلــت للؿــ٣ٍٓ ٖلــى الهــٓث الؿــاب٤ ٖلُــّ ٚحــر طي الخغ٦ــت، ُٞيــخج ٖــً َــظا الخــإزحر ؤن ًخٛحــر الخإزح ًر
 ّٓ ٓجحن  الهـٓث الؿــا٦ً بلــى نــٓث ممازــل للهــٓث اإلاخلــ ٓجُت بــحن الهــ ٓص ٖال٢ــت نــ ٓظــ بالخغ٦ــت ؛ ل٨ــً طلـ٪ الخــإزحر لــً ًــخم بال ب

ْ اإلامازلت ْعًٍ لُدهل ؤلابضا٫ ؤ ً ازىحن َما:َْ (.16) اإلاخجا  ظٍ الٗال٢ت جغج٨ؼ ٖلى مغج٨ٍؼ
 : ٓجحن ج٣اعبألاُو ْ اجداصَما ُمسَغظاً  اله  .ؤ

ْالخغ٧اثوالثاوي:  ٓامذ،  ْاخضة مً اله ٖٓت  ٓجحن مً مجم ٓن اله ٧. 
ٓاث(         ٝ)ألانــ ٓحي للٛــت الٗغبُــت الٟهــخى مــً خُــض مســاعط الخْغ ْلخدضًــض َــظٍ الٗال٢ــت البــض مــً مالخٓــت الىٓــام الهــ

  :ي الجض٫ْ آلاحيْنٟاتها ف

 
ت في يٓء مساعظِا في الجض٫ْ الؿاب٤ جخطر لىا         ْال٣مٍغ ٓاث( الكمؿُت  ٝ)ألان ٓاػهت بؿُُت بحن الخْغ ٖلت  ْبةظغاء م

ت باإلاالخٓخحن آلاجِخحن ٝ ال٣مٍغ ٓعَا م٘ الخْغ ِ ٝ الكمؿُت ْْ    (:17) زٟاء الالم مً الخْغ
ٟــم ألاولــى:  ْم٣ضمخــّ باالقــترا٥ مــ٘ ؾــ٠٣ ال ٓلُــضَا َــٝغ اللؿــان  ٟــم التــي ٌؿــِم فــي ج ٓاث م٣ــضم ال ؤن الــالم ازخٟــذ مــ٘ ؤنــ

ْاإلاسغجـي، ْيـ٠ٗ اإلامخض مً ألاؾىان الٗلُا بلى جهاًت الجؼء الٗلـٓي مـً الخىـ٪، ْؾـبب  ٓحي  ازخٟائهـا ًغظـ٘ بلـى الخ٣ـاعب الهـ
٢ٓـ٘ الـالم  ( ألن اللؿـان ًىدـٝغ ُٞـّ مـ٘ الهـٓث –م ٢ْــض  -( 18) الـظي ٌؿـمُّ ابـً ظجي)اإلاىدـٝغ ٢ٓـ٘ الهـٓث بٗـضَا،  ٓة م ٢ْـ

ٓعة اإلامازلــت الغظُٗــت الخامــت   )  م اإلاضٚمــت (. ٖلــى ؤن جلــ٪ الــال  Complet  regressive  assimilationظــٔغ جــإزغ الــالم فــي نــ
ْجسخٟـي لٟٓـًا بدكـضًض الخـٝغ الكمسـخي، ُّٞٗبـ ْاخـضة  ْجحـرة  ٝ الكمؿـُت جِٓـغ فـي ال٨خابـت َـغصًا للبـاب ٖلـى  ر الدكـضًض بـالخْغ

، فــي خــحن ٌّٗبــ ر مــً هاخُــت الىُــ٤ ٖــً اؾــخٛغا١ الىُــ٤ مــً هاخُــت ال٨خابــت ٖــً الٗالمــت التــي جٓيــ٘ ٞــ١ٓ الخــٝغ لخُٟــض ج٨ــغاٍع
ٓ فـــي ْٗ بالهـــٓث اإلاكـــضص ػمىـــا م٣ـــضاٍع ِيـــ ٓاخـــض هٟؿـــّ مـــً صْن حكـــضًض، ؤي ؤن الهـــٓث اإلاكـــضص َـــ ٠ مـــا ٌؿـــخٛغ٢ّ الهـــٓث ال
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ٓاث التـي  ْمٗجى طل٪ ؤن الم )ؤ٫( ٢ض ٢لبذ بلى نٓث ًمازل الهٓث الظي ًلحها مً ألانـ ٓالُان،  ٓجان مخمازالن مخ خ٣ُ٣خّ ن
ٓجان مخمــــازلحن، ُٞــــضٚم  ٓاث الكمؿــــُت(، ُٞهـــحر الهــــ ٓلُــــض )ألانــــ ألا٫ْ فــــي الشــــاوي لُاصًــــان ٢ُمــــت حكـــتر٥ مِٗــــا فــــي مى٣ُــــت الخ

ْاخضة مكضصة    (.19)ه٣ُُت 
ٕٓ الـــالم الؿـــا٦ىت        ٓاث اإلاخ٣اعبـــت اإلاســـاعط ب٨ثـــرة قـــُ ٓع ببـــغاَُم ؤهـــِـ بصٚـــام الـــالم فـــي جلـــ٪ ألانـــ اللٛـــت  فـــي٢ْـــض ٖلـــل الـــض٦خ

ٓالي ) ِٖٓا خــ ْٖــّض 127الٗغبُــت خُــض جبلــٜ وؿــبت قــُ ٓاث الؿــا٦ىت،  ــ٠ فــي الكــحن بصٚــام ال  ( مــغة فــي ٧ــل ؤلــ٠ مــً ألانــ م الخٍٗغ
بــًا، بــغّ  ْلهــٟت الخٟصــخّ ؤمـغًا ٍٚغ ٝ الكمؿـُت،  ٓاث الخىــ٪ للخــْغ رب بهـا بلــى مســغط الــالم ٦مــا تــي التــي ج٣عٍ بــإن الكـحن ؤ٢ــغب ؤنــ

ٓاث ال٣ضماء.    طَب بلى طل٪ ٖلماء ألان
ْاثل البِذ آلاحي :         ٝ الكمؿُت في ؤ  ٢ْض ظم٘ ؤخض الكٗغاء الخْغ

َسمْ  ِهْب ُزمَّ  ٌَ كًا ِلل ًًّ ُشْز َػِسٍْ  (20)  ِؿْل َزِخمًا َجُكْص ِكْل َذا ِوَػْم        َدْع ُطْىَء َظ
 

ٓعة آهٟــــًا بؿــــبب  الثاهُــــت: ٝ الكمؿــــُت اإلاــــظ٧ ٓلُــــض الخــــْغ ْص مى٣ُــــت ج ٓلــــضة زــــاعط خــــض ٓاث اإلاخ ؤن الــــالم ِْــــغث مــــ٘ ب٣ُــــت ألانــــ
ٖــــض  ٓاث الــــظي ٌّؿــــاالخبا ْمســــاعط جلـــــ٪ ألانــــ ـــدشجى مــــً َـــــظٍ إلاسغجــــي بــــحن مســـــغط الــــالم  ـــِما. ٌؿـ ـــل زهاثهــ ٓجحن ب٩ـ ـــ٤ الهــــ غ هُــ

ْلٗـّل  ٓلُـض،  ٓاث الكمؿُت في مى٣ُت الخ ت ل٨ىّ ٌكتر٥ ْألان ٝ ال٣مٍغ ٓن مً الخْغ ٍٓ ٓاث نٓث)الجُم( بط ٌٗضٍ الىد  ألان
ْطَــب بٗـٌ البــاخشحن بلـى اجســاط َــظا  َْؿـغ.  ٓلت  ٓ الؿـبب فــي بم٩اهُـت ه٣ُــّ قمؿـًُا بؿــِ ٓلُـض َــ َـظا الاقــترا٥ فـي مى٣ُــت الخ

ان الغؤي ال٣اثل بإن الهٓث)ط( ٧ان ًلٟٔ ) گ  ْؤن  gصلُاًل لبَر ٢ٓذ الخايغ،  ت في ال ( ؤي : ٦ما ٌكُ٘ ه٣ُّ باللهجت اإلاهٍغ
ٓع ٖلى بزٍغ الهٓث)گ( ال٣مغي بلى)ط( الكمسخي ٓحي للٛت الٗغبُت جُ  (.21)حٛحرًا ٢ض َغؤ ٖلى الىٓام اله

ٓجُت الخضًشـــت مـــا ٢ـــغعٍ         ِٟـــا ٢ْـــض ؤًـــضث الضعاؾـــاث الهـــ ـــض حٍٗغ ال٣ـــضماء بال ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بهـــٓث الـــالم فـــي بضاًـــت ٧لمـــت هٍغ
َمان(، ٞال٣ضماء ُْ اب، ِل َٗ م، ُل ْٓ ْؤبي البر٧اث ألاهباعي  -مشل:)َل  ٍّٓ ٓ  –باؾخصىاء ؾِب ُمـان، َـ ْالّلِ ٗـاب،  ْاللُّ م،  ْٓ ن ؤن ه٤ُ: اللَّ ًْغ

ٓن ؤن الالم الكمؿُت جٟجى  في الهٓث آلاحي بٗضَا ٞىاء ٧ـاماًل بٓـاَغة ؤلاصٚـام مً ٢بُل الالم الكمؿُت، في خحن ًٔغ اإلادضز
ْاضـخت، ال ٞـغ١ بُجهـا  ـت  ٓصة ب٩ـل زهاثهـِا، مـً صْن ؤصوـى جـإزغ ، ٞهـي ٢مٍغ ٓظـ ٓعة آهٟـًا م ْهـي فـي ألامشلـت اإلاـظ٧ الغظعي الخام . 

 (.22) اْلباب، اْلخبل، اْلُلٗاب .....الخ -ْبحن الالم في مشل: 
ٓع ٚالب اإلاُل       ْالدكـضًض٢ْض جٓنل الض٦خ ـ٠ الٗغبُـت بلـى ؤن ألاصاة هـي الِمـؼة  ٓع (23) بي في بدشّ ؤصاة الخٍٗغ ْخمـل ِْـ  ،

ٓجحن اإلاخمــازلحن ٦غاَُــت الخًــ٠ُٗ بهــٓث مســال٠ لِمــا  ٓن اإلاسالٟــت باؾــدبضا٫ ؤخــض الهــ ــت ٖلــى ٢ــاه ٝ ال٣مٍغ الــالم مــ٘ الخــْغ
ٖٓت في ٧لم ْ ؤقباَِا اإلااجٗت اإلاجم ٍٓلت ؤ ٓاث اإلاض الُ ٓن مً ؤن ٓن(.ٖاصة ما ٩ً  ت      )ًغمل

ـــت ٖلـــى ْـــاَغة اإلاسالٟـــت، بط لـــم هـــ       ٝ ال٣مٍغ ٓع الـــالم مـــ٘ الخـــْغ ٓع اإلاُلبـــي ٢ـــض ظاهـــب الخ٣ُ٣ـــت فـــي خملـــّ ِْـــ ٔغ ؤن الـــض٦خ
لٗــذ ٖلُــّ مــً مهــاصع –ؤٖثــر َّ ٓجحن اإلاخمــازلحن  –ُٞمــا ا ــت مــً ؤخــض الهــ ٖلــى ؤًــت ٧لمــت ؤبــضلذ ٞحهــا الــالم فــي بضاًــت ٧لمــت مٗٞغ

ًـــ٠ُٗ، ل٨ىجـــي  ٓجحن اإلاخمـــازلحن مـــً هدـــٓ: )اهجاهـــّ( بـــضاًل مـــ٦ًغاَُـــت الخ ٓن مـــً ؤخـــض الهـــ  ٖثـــرث ٖلـــى ٧لمـــاث ؤبـــضلذ ٞحهـــا الىـــ
ٓع اإلاُلبـــــي فـــــي الخمشُـــــل إلاـــــا طَـــــب بلُـــــّ بإٞٗـــــا٫ خـــــضزذ ٞحهـــــا  (اهجـــــام))بّظاهـــــّ( ، ْ بـــــضاًل مً)بّظـــــام(، فـــــي خـــــحن ا٦خٟـــــى الـــــض٦خ

ــٓ: )ًملـــل  ٓ  –ًملـــي(، ْ)ًجلـــل  –اإلاسالٟـــت، مـــً هدـ م ال٣ضًمـــت إلاشـــل َـــظا ؤلابـــضا٫ ؤمـــغ ال ًم٨ـــً ًجلـــٓ(. بن ٖـــضم خٟـــٔ الىهـــ
ٓاث فـي مى٣ُـت  ْجلـ٪ ألانـ ت بؿبب ٖـضم اقـترا٥ الـالم  ٓاث ال٣مٍغ ٓلت، ًٞاًل ًٖ حٗظع ببضا٫ الالم مً ؤخض ألان ْػٍ بؿِ ججا

ت ٌّؿ  ٓاث ال٣مٍغ ْمساعط جل٪ ألان ٓلُض، ٞالخباٖض بحن مسغط الالم  ٓجحن ب٩ل زهاثهِما.الخ  َغ ه٤ُ اله
 الهىامؽ :

 (  195ًىٓغ: الِامل ) ، 387/ 2( ٦ك٠ اإلاك٩ل، ٖلي بً ؾلُمان الخُضعة: 1)

 . 222 – 221/ 1( ًىٓغ: اليكغ في ال٣غاءاث الٗكغ: 2)

ٍٓض : 3) ٓجُت ٖىض ٖلماء الخج  .  417 – 416( الضعاؾاث اله
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ْاليكــــغ فــــي ال٣ــــغاءاث الٗكــــغ:  387 ، 384/ 2( ًىٓــــغ: ٦كــــ٠ اإلاكــــ٩ل: 4) ْاإلاــــىه 222 – 1/221،  ٓحي للبيُــــت الٗغبُــــت ،  ج الهــــ
212  . 

 . 457/ 4( ال٨خاب: 5)
ٓ البر٧اث ألاهباعي:6) ٓام٘:  ،426( ًىٓغ: ؤؾغاع الٗغبُت، ؤب  .  307/ 6َْم٘ الِ
 .  141/ 1( ال٨ك٠: 7)

 . 384/  2( ٦ك٠ اإلاك٩ل: 8)

 . 279/  2( قغح الكاُٞت: 9)

 . 279/  2( م. ن: 10)
ٍٓت : ْألان ،167/ 1( ًىٓغ: اإلا٣خًب : 11)  . 187ٓاث اللٛ

ٍٓض : 12) ٓجُت ٖىض ٖلماء الخج  . 416( ًىٓغ: الضعاؾاث اله

 .  387 ،384/ ٦ْ2ك٠ اإلاك٩ل: ، 426ْؤؾغاع الٗغبُت :  ، 1141ْال٨ك٠ :  ، 457/ 4( ًىٓغ: ال٨خاب : 13)
 . 79/ 3ْقغح الكاُٞت:  ، 457/ 4( ًىٓغ: ال٨خاب : 14)

 .   153/ 1: ْال٨ك٠  ، 457/ 4( ًىٓغ: ال٨خاب : 15)

ٓحي للبيُت الٗغبُت: 16)  . 210( ًىٓغ: اإلاىهج اله

ٓحي للبيُت الٗغبُت: 17)  . 212( ًىٓغ: اإلاىهج اله
غاب 18) ٓاث الٗغبُت:  ،339/ 2ْالخهاثو :  ،72/ 1( ًىٓغ: ؾغ نىاٖت ؤلٖا ؽ في ٖلم ؤن  .  38ْصْع

ْاإلاىهج :  34( ًىٓغ: مضزل بلى ٖلم اللٛت ، حجاػي : 19) ُٟت،  ْالْٓ ْاللؿاهُاث اإلاجا٫ ،   ،142  . 

ْمىاهج البدض اللٛٓي: 20)  . 244( ًىٓغ: اإلاضزل بلى ٖلم اللٛت 

ْمىاهج البدض اللٛٓي: 21)  .  244( ًىٓغ: اإلاضزل بلى ٖلم اللٛت 
ٓحي للبيُت الٗغبُت: 22)  .212( ًىٓغ: اإلاىهج اله

سُت: 23)  . 95( ًىٓغ: ؤصاة الخٍٗغ٠ في الٗغبُت ـ صعاؾت جاٍع
 اإلاـادز واإلاساحؼ 

سُت، ص . ٚالب اإلاُلبي  -* ؤصاة الخٍٗغ٠ في الٗغبُت   ٓعص، ، صعاؾت جاٍع   .م  1990 ،  2ٕ, 19ممجلت اإلا
ٓ البر٧اث ألاهباعي )ث   م.   1957 ، مدمض بهجت البُُاع, مُبٗت الترقي , صمك٤ :جذ ، َـ(  577* ؤؾغاع الٗغبُت ، ؤب

ٍٓت ، ببغاَُم ؤهِـ، م٨خبت  ٓاث اللٛ ٓ * ألان ت، ال٣اَغة، ٍ ألاهجل  . 1975،  5اإلاهٍغ
ٓ الٟـخذ ٖشمـان ن الش٣اُٞـت الٗامـت، بٛــضاص،  ٍ  :جـذ ،َــ(392ث )بـً ظجـي  * الخهـاثو، ؤبـ ،  4مدمـض ٖلـي الىجـاع, صاع الكـْا

1990 . 
ٓص , بٛضاص* الضعاؾاث  ْعي الخمض , مُبٗت الخل ٍٓض ، ص . ٚاهم ٢ض ٓجُت ٖىض ٖلماء الخج  م. 1986, 1ٍ، اله

ٓاث الٗغبُت، ظان ٧اهخِىٓ، جغظمت  ؽ في ٖلم ؤن ٓوؿُت، :* صْع ٓوـ  نالر ال٣غماصي، الجامٗت الخ  م. 1966، ج
ٓ الٟخذ ٖشمان بً ظجي ) ث  غاب، ؤب ؼاٝ،  مهُٟى الؿ٣ا: جذ ،  َـ( 392* ؾغ نىاٖت ؤلٖا ْ  ْمدمض الٞؼ ببغاَُم مهُٟى ، 

 م . 1954، مهُٟى البابي الخلبي، ال٣اَغة  ْٖبض هللا ؤمحن،، 
ْمدمـــض  :جــذ ، َـــ(  686ث )يطالــضًً مدمــض بـــً الخؿــً الاؾــترابا ي* قــغح قــاُٞت ابــً الخاظــب، لغضــخ ٓع الخؿــً ,  مدمــض هــ

ؼاٝ   م .  1975 ،بحرْث ،ْمدمض مدحي الضًً ٖبض الخمُض، صاع ال٨خب الٗلمُت، الٞؼ
ٓ بكــغ ٖمــْغ بــً ٖشمــان بــً ٢ىبــر ٍّٓ ) ؤبــ ن، ٖــالم ال٨خــب، ٍ: َـــ( ، جــذ  180ث ()* ال٨خــاب ، ؾــِب ، 3ٖبــض الؿــالم مدمــض َــاْع

 م .   1983
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ِــا ْحنجِــا ، م٩ــي بــً ؤبــي َالــب ال٣ِســخي    ْٖلل ٍٓ ال٣ــغاءاث الؿــب٘  ْظــ ٖــً  ص . مدحــي الــضًً : َـــ ( ، جــذ  437ث )* ال٨كــ٠ 
 م . 1981، بحرْث، عمًان، ماؾؿت الغؾالت

، 1ص . َـاصي ُُٖـت مُـغ، مُبٗـت ؤلاعقـاص، بٛـضاص، ٍ: َــ(, جـذ 599ث ة )* ٦ك٠ اإلاك٩ل في الىدٓ، ٖلي بً ؾـلُمان الخُـضع 
1984  . 

ْاإلاــىهج ، ؤ. ص. ؾــمحر قــٍغ٠ اؾــخِخُت ، ٖــالم ال٨خــب الخــضًض ، ظــضاعا لل٨خــاب الٗــالمي ،  -* اللؿــاهُاث  ُٟــت ،  ْالْٓ اإلاجــا٫ ، 
 م  . 2008، 2ألاعصن ، ٍ

ٓص ِٞمي حجاػي، م٨خبت جهًت الكغ١، ظامٗت ال٣اَغة،   م . 1995* مضزل بلى ٖلم اللٛت ، ص. مدم
ٓاب  ْمىاهج البدض اللٛٓي ، ص . عمًان ٖبض الخ  م .   1985، 2ال٣اَغة، ٍ ، مُبٗت اإلاضوي ،* اإلاضزل بلى ٖلم اللٛت 

ض اإلابرص ٓ الٗباؽ مدمض بً ًٍؼ  بحرْث .  ، مدمض ٖبض الخال٤ ًُٖمت، ٖالم ال٨خب :جذ، ( َـ285ث ) * اإلا٣خًب ، ؤب
ُـــت الٗغبُـــت ٓحي للبي ٓع قـــاَحن، ماؾؿـــت الغؾـــالت، بحـــرْث  -* اإلاـــىهج الهـــ  ،عئٍـــت ظضًـــضة فـــي الهـــٝغ الٗغبـــي ، ص . ٖبـــض الهـــب

 م . 1980
ت ٖلي مدمض : جذ، َـ( 833ث ()عي)مدمض بً مدمض الضمك٣ي* اليكغ في ال٣غاءاث الٗكغ، ابً الجؼَ  الًبإ، اإلا٨خبت الخجاٍع

،  ص . ث .   ،مهغ، ال٨بٔر
ي   ٓ ب٨ـــغ ظـــال٫ الـــضًً ٖبـــض الـــغخمً الؿـــَُٓ ٓامـــ٘ ، ؤبـــ ٓامـــ٘ فـــي قـــغح ظمـــ٘ الج ص . ٖبـــض الؿـــالم : َــــ( ، جـــذ 911ث )* َمـــ٘ الِ

ن  ٍٓذ، َاْع  م . 1975 ، ْص . ٖبض الٗا٫ ؾالم م٨غم، صاع البدٓر الٗلمُت، ال٩
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