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ِّ
بسم ه
ّللا الرهحمن الرحيم
ق اإلنسانَ مختلهفَ الصفات ،وفَطَ َره
الحمد لله الذي ال تشتبه علي هه األصوات ،الهذي َخلَ َ
ك عَلي هه
طق فَبَلَ َغ به هه َكما َل َوصْ فهه ،وعله َمه بهالقلم ،فكانَ ذله َ
بحكمتهه ولطفهه ،ور هك َ
ب فيه آلةَ النه ه
ض هح ههم
هم ْن أَتم النهعم ،والصالة والسالم على رسو هل ّللا مح هم ٍد،
ب لسانًا ،وأو َ
أفصح العر ه
ه
واألبلغ ذي
بيانًا ،وأعذبههم نطقًا ،وأسدهم لفظًا ،وأبينه ههم لهجة ،وعلى آله األجو هد ذي كفهين،
ه
لسان ،واألعف ذي هم ْق َول...
تزول هذه
أ هما بعد فالقرآن الكريم دستور هذه األ همة ومشكاتها الهتي تضيء دربَها حتى
َ
ب يرتشف منه لسان العلماء لهما فيه من ثروة علميهة ال تنفد وكان
الحياة ال هدنيا ،وهو كال َ
ض َر ه
من فضائل ّللا على العرب نزوله بلغتهم ،إذ جعله قرآنا ً عربيهًا بلسان عرب هي مبين لسان
طه األمين ،ففضهلهم على العالمين وفضهل لغتهم على سائر لغات اآلخرين ،وما إن رأى
علي بن أبي طالب زوج البتول ــ عليهما ال هسالم ــ اللهحنَ في لسان
وص هي هذا الرهسول
ُّ
علم يحمي لغة القرآن من الخطأ وال هزلل ،فوضع البذرة األولى
بعض النهاس انبرى لوضع ٍ
لهذا العلم وأشار إلى تلميذه أبي األسود الدؤل هي أن ينحى نحو هذا ،فكان علم اللهغة العربيهة
شغل العلماء ال هشاغل وه همهم النهاصب ،فش همروا عن ساعد الج هد وبدؤوا بالتهصنيف في
مختلف مستويات هذا العلم واضعين القرآن نصب أعينهم.
وكان من مستويات علم اللهغة العربيهة علم األصوات ذلك العلم الهذي يعتني بمخارج
األصوات وصفاتها وما تتشكل من ظواهر صوتيهة في الكلمة الواحدة أو الكلمتين ،إذ يع ُّد
هذا العلم اللبنة األساسيهة األولى لبقيهة علوم اللهغة ،وكان لعلماء العربيهة جهو ٌد وأفكا ٌر في
هذا العلم منها ما رأى النهور على يد الباحثين ،ومنها ما يزال دفين الكتب لم ي َر النهور بعد
فرحت أجوس خالل كتب العلماء لعلهي أجد ما هدة صوتيهةً لعالم من العلماء لم تخضع بعد
ً
فضال عن الرهغبة الهتي تملكتني لكي أخدم هذه
للبحث العلم هي حتهى أدرس جهوده الصهوتيهة

أ

مقدمة ....................................................................................................................................
ِّ
اللهغة ،فاهتديت إلى كتاب (البديع في علم العربيهة) ،وقد شحذت النيهة وشددت الحيازم
لدراسة المادة الصهوتيهة في كتاب ابن األثير.
وبعد جلسة طويلة مع كتاب ابن االثير اتصفهح فيه ومشورة أستاذي الفاضل ال هدكتور
مح همد حسين استق هر عنوان بحثي على (البحث الصهوت هي عند ابن األثير (ت 606هـ) في
كتابه البديع في علم العربيهة) ،وجاء مق هس ًما على ثالثة فصول سبقتها مقدمة وتمهيد وتلتها
خاتمة بالنهتائج فقائمة بالمصادر والمراجع.
أ هما التهمهيد فاحتوى على فقرتين :إحداهما :نبذة مختصرة عن حياة ابن االثير ومؤلهفاته
واألخرى :كتاب البديع ومنهجه ،وتع همدت أن أذكر في الفقرة األولى نبذة عن حياة إخوة
مجد ال هدين ابن األثير مع ذكر أهم مؤلفاتهم؛ نظرًا لما يقع فيه الطه هالب من خل ٍط بينهم.
أ هما الفصل األ هول فحمل عنوان (مخارج األصوات وصفاتها) ،واشتمل على مبحثين:
األ هول :مخارج األصوات ،والثهاني :صفات األصوات،
وجاء الفصل الثهاني تحت عنوان (الظهواهر الصهوتيهة في مستوى الصهوامت) ،وضم ثالثة
مباحث :اإلدغام واإلبدال والهمز.
و(الظهواهر الصهوتيهة في مستوى الصهوائت) كان عنوان الفصل الثهالث ،وبحثت فيه ظاهرة
اإلمالة وظاهرة اإلعالل ،وتض همنت الخاتمة أهم النتائج الهتي توصهل إليها البحث.
وتجدر المالحظة إلى أن البحث قد سار على وفق منهج ذي صبغة وصفيهة تحليليهة،
أذكر فيه نص ابن األثير أ هو ًال ثم أشرع بتحليل النهص قدر المستطاع ،وموازنته بآراء
القدماء وأقوالهم ،مبيهنًا رأي ابن األثير ،ثم أعرض رأيه على ما جاء به ال هدرس الصهوت هي
عرف بها ما
الحديث من معطيات ومفاهيم ومصطلحات ،متهخ ًذا الكتابة الصهوتيهة وسيلة ي َ
طرأ على الكلمة من متغيهرات ،ومعتمدًا على مصادر ومراجع متن هوعة من نحو ولغة
وصرف وصوت وقراءات وتجويد.

ب

مقدمة ....................................................................................................................................
ِّ
أ هما الصعوبات الهتي واجهتني فهي عدم وجود نسخة أصليهة في العراق للكتاب هإال نسخة
واحدة في المكتبة العلويهة؛ لذلك اعتمد الباحث على النهسخة المص هورة ،وكنت بين فينة
وأخرى أذهب إلى النهجف األشرف أقلب صفحات الكتاب لهما تحمله النهسخة المص هورة من
عدم وضوح في بعض الكلمات تجعلني أوقف الكتابة مرهات عديدة.
وال أنكر أنهي واجهت كثيرًا من األمور الم ْلتَبهك هة في كيفية الكتابة والبحث هإال أني سرعان
ما أجد من يربهت على كتفي ويأخذ بيدي إلى أنوار البيان لينير إل هي دربي ويضعني على
الطهريق الصحيح ،وكثيرًا ما أَ ْلفَ َج ْتني الحاجة إليه ،ووجدته َج ْعفَرًا يرفدني بالتهوجيهات
واآلراء السهديدة ،أسأل ّللا أن يحفظ أستاذي ال هدكتور مح همد حسين ،وأن يطي َل في عمره،
ويجعلَه من أعضاد العلم ودعائمه.
َوإهني َألَحْ َمد ّللاَ ْالعلي ْالقَ هدي َر على أَن م هكنني من إنجاز هَ َذا ْال َع َم هل ال هذي َما قصدت هم ْنه
إهال َوجهَ ّللاه ثم خد َمةَ اللُّ َغ هة ْال َع َربية ،فَإهن أكن قد وفقت فهي هه فَ َذلهك من فضله هه وجو هد هه عليَ ،وإهن
لم أصبْ فحسبي أنهي بَذلَت جه هدي َو َما بخلت هبطاقَتهي في هذا العمل الذي لم يخل من هَف َو ٍة
كثير
وعَثر ٍة و َس ْقط ٍة ونَبْو ٍة وفَرْ ص ٍة ،والحمد لل الذي رزقني أساتيذ مناقشين قد وقفوا على
ٍ
من تلك الهفوات والعثرات...
وينبغي لي قبل أن أنه َي هذه المق هدمة أن أشك َر أستاذي المشرفَ الدكتور مح همد حسين
وإظهارها بهذه الصهورة ،ويطيب لي أن
صه ،ودأبه هه ،و هدقته هه في مراجع هة الرسالة،
له هحر ه
ه
ب بالمدح والشكر ألستا هذنا ال هدكتور عادل نذير لتج هش هم هه عنا َء قراء هة الرهسالة،
ي وأطنه َ
أطر َ
ت فضلَه.
وّللاَ أسأل أن يس هد َد خطاه ويدي َم أيا َمه
ويبقي على طلب هة الدراسا ه
َ
بالشكر لألستا َذين العزي َزي هن الدكتور حيدر حبيب حمزة والدكتورة
واإلطراء واإلطناب
ه
ميرفت يوسف كاظم لتج هش هم ههما عنا َء قراء هة الرسالة ،وّللاَ أسأل أن يَ ْكنفَهما بحف هظ هه
ورعايتهه.

ت

مقدمة ....................................................................................................................................
ِّ
وشكري وتقريظي ألَساتذتهي الذين تلمذت لهم سوا ٌء في مرحلة البكالوريوس في
ابن رشد ،أم في مرحلة الماجستير في جامعة كربالء كلية
جامعة بغدا َد في كلهيه هة تربي هة ه
بالدكتور عدنان مارد ،وأتوجهه بثنائي وشكري الجزيل إلى
التربية ،وعماد هتها المتمثل هة
ه
قسم اللغة العربيهة رئيسًا ومق هررًا وموظهفين.
وشكري وتقديري إلى زمالئي وأصدقائي الذين ما انفكوا يسألون عنهي وعن عملي،
وال سيهما الباحث كاظم سالم.
أن الحمد لله رب العالمينَ الذي بنعمته تت هم الصالحات ،والصالة والسالم
وآخر دعوانا ه
خير البريهات ،وعلى آله هه الطيهبينَ أولي الكرامات.
على نبيهنا مح هم ٍد ه
الباحث

ث

ّ
التعريف بابن األثري
وكتابه

تمهيد ...............................................
ا
أوًل :التّعريف بابن األثير:
 – 1اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:
هو العالء المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد
الشيبان ّي الجزر ّ
ي ،الموصل ّي ،اإلربل ّي ،الشافع ّي ،كنيته أبو ال ّسعادات ،ولُقِّب بمجد
ال ِّدين المعروف بابن األثير ،واألثير لقب لوالده(.)1
واألثير في اللّغة من األثر ،وهو بقيّة الشيء ،وقيل :إنّه :األجل ،و ُس ِّمي بِ ِه ألنه ي ْتب ُع
ٌ
مكين مكرّم(.)2
ْال ُع ْمر ،وقِيل :األثير :الصُّ بح ،وذو أثير و ْقتُه ،ويُقال :رج ٌل أثير أي:
وال ّشافعي إشارة إلى أنّه كان شافع ّي المذهب( .)3واإلربل ّي نسبة إلى مدينة (إربل)
تلك المدينة المعروفة الّتي تقع بين ال ّزابين قرب الموصل ،وكانت عبارة عن قلعة
حصينة ومدينة كبيرة على تلٍّ عا ٍل من التّراب ،وتع ُّد من أعمال الموصل وبينهما مسيرة
يومين ،قام بعمارتها وعمارة أسواقها وبناء سورها األمير مظفّر ال ّدين كوكبرى بن
زين ال ّدين ،فأقام بها ،وبُني فيها سو ٌ
ق صارت له هيبة ،وقطنها الكثير من العلماء(.)4
ويبدو أنه لُقِّب بالجزر ّ
ي نسبة إلى جزيرة ما ،ومدقّق النظر في الخارطة ال يجد
جزيرة قرب مدينة الموصل ،والمعروف أن الجزيرة هي األرض الّتي ي ْنج ِر ُز عنها
الم ُّد ،وهي أرض في البحر ،وس ّميت بذلك النقطاعها عن معظم األرض(.)5
والرّاجح أن هذه الجزيرة هي جزيرة ابن عمر ،إذ يُحيط بها نهر دجلة من ثالثة
جوانب ،ويُلحظ ذلك في وصف الحمو ّ
ي (ت  626هـ) لها" :ج ِزيرةُ اب ِْن ُعمر :بلدة

( )1يُنظر :معجم األدباء ،71/17 :وكتاب البديع في علم العربيّة ،تحقيق ودراسةةة :د .فتحي أحمد
عل ّي ال ّدين.17/1 :
( )2يُنظر :لسان العرب :ما ّدة (أثر) .9-8/4
( )3يُنظر :معجم األدباء.71/17 :
( )4يُنظر :معجم البلدان.137/1 :
( )5يُنظر :لسان العرب :ما ّدة (جزر) .133/4
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فوق الموصل ،بينهما ثالثة أيام ،ولها رستاق(*) مخصب واسع الخيرات ،وأحسب أن
أ ّول من ع ّمرها الحسن بن عمر بن خطّاب التغلبي ،وكانت له إمرةٌ بالجزيرة000 ،
وهذه الجزيرة تحيط بها دجلة إال من ناحية واحدة شبه الهالل ،ثم ُع ِمل هناك خندق
أجري فيه الماء ونصبت عليه رحى فأحاط بها الماء من جميع جوانبها بهذا الخندق
وينسب إليها جماعة كثيرة ،منهم :أبو طاهر إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران
الفقيه الجزري الشافعي  000وبنو األثير العلماء األدباء وهم :مجد الدين المبارك
وضياء الدين نصر هللا وعز الدين أبو الحسن عل ّي بنو محمد بن عبد الكريم الجزري
ك ّل منهم إمام"( ،)1وهذه الجزيرة تابعة اآلن لتركيا(.)2
وأ ّما ال ّشيبان ّي فألنّه من قبيلة شيبان تلك القبيلة العربيّة المعروفة ،وشيبان رجل من
رجال قبيلة بكر(.)3
 – 2وًلدته ونشأته وأسرته:
أ – وًلدته:
ُولِد أبو السّعادات مجد ال ّدين ابن االثير بجزيرة ابن ُعمر المذكورة آنفا ،وكانت سنة
والدته "في أحد ربيع ّي سنة أربع وأربعين وخمسمائة"( ،)4قال ابن خلّكان (ت 681هـ):
"وكانت والدته بجزيرة ابن ُعمر في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين وخمسمائة"

()5

ويكاد يتّفق العلماء على سنة والدته ما عدا يوسف بن تغري بردي (ت 874هـ) الّذي
ذكر أن سنة والدته 540 :هـ( ،)6إذ قال" :المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم
ٌّ
ٍّ
صف من
صف من النّخيل واألشجار الكثيرة الّتي تُحيط بالقرى أو هو
(*) تُطلق هذه الكلمة على
النّاس ،وهي كلمة معرّبة ،ويبدو أن األصةةةةةةح أن يُقال :رُزداق ورُسةةةةةةداق يُنظر :لسةةةةةةان العرب:
.116/10
( )1معجم البلدان ،138/2 :ويُنظر :ترجمة ضةةةةةةياء ال ّدين ابن األثير في المثل ّ
السةةةةةةائر في أدب
الكاتب وال ّشاعر ،تحقيق ودراسة :د .مح ّمد محي الدين عبد الحميد.11/1 :
( )2يُنظر :البديع في علم العربيّة.17/1 :
( )3يُنظر :العقد الفريد ،ابن عبد ربه األندلس ّي (ت 328هـ).290/3 :
( )4المصدر السّابق.
( )5وفيات األعيان.141/4 :
( )6يُنظر :البديع في علم العربيّة.17/1 :
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أبو السعادات مجد الدين ابن األثير الموصل ّى الجزر ّ
ى الكاتب ،ولد سنة أربعين
وخمسمائة بجزيرة ابن عمر"(.)1
ب – نشأته:
نشأ أبو السّعادات ابن األثير في جزيرة ابن عمر في كنف أبيه مع إخوته ،وكان والده
على ديوان هذه الجزيرة العمريّة" ،ثُم انتقل األثير وابناؤه إلى الموصل سنة ( 565هـ)
وبها تعلّم على كبار علمائها ،وإليها نُسب فقيل( :الموصل ّي)"(.)2
ونصُّ المحقّق يكشف لنا أن أبا السّعادات قد انتقل إلى الموصل وعمره واح ٌد
وعشرون عاما ،أي انتقل في ريعان شبابه؛ لذلك ال يُعلم كيف قضى ابن األثير هذه
العشرين عاما أفي جزيرة ابن ُعمر أم في غيرها وأتلقى فيها العلوم أم لم يتلق.
ويبدو أن كتب التّراجم قد خلت من ذكر ترجمة ابن األثير وهو في حداثة سنّ ِه ،بيد
ُّ
نستشف منها أنّه كان شغوفا
أن ال ّدكتور أحمد بن مح ّمد الخ ّراط ينقل مقولة البن األثير
بطلب العلم منذ حداثة سنّه وريعان شبابه ،إذ "قال مجد ال ِّدين( :ما زلت في ريْعان
الشباب وحداثة السن مشغوفا بطلب العلم ،ومجالسة أهله ،والتشبُّه بهم حسْب اإلمكان
ت ال ُوسْع في تحصيل ما ُوفِّ ْق ُ
وذلك من فضل هللا علي ولطفِه بي أن حببه إلي ،فبذ ْل ُ
ت له
من أنواعه حتى صارت فِي قوةُ االطالع على خفاياه وإدراك خباياه ،ولم آ ُل جهدا .وهللا
الموفق في إجمال الطلب وابتغاء األرب)"(.)3
ت – أسرته:
حظيت أسرة ابن األثير بال ّسلطان والجاه والمال الوفير ،فكان والده  -وهو أثير ال ّدين
أبو الكرم محمد بن محمد – أحد المقرّبين من أتابكة الموصل ،وأحد رجاالت ال ّدولة

( )1النّجوم ال ّزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.198/6 :
( )2البديع في علم العربيّة.17/1 :
( )3منهج ابن األثير الجزر ّ
ي في مصنّفه (النّهاية في غريب الحديث واألثر) .20 :والمقولة نُقلت
من كتاب ابن األثير :جامع األصول في أحاديث الرسول .يُنظر :مق ّدمة الكتاب.35/1 :

4

تمهيد ...............................................
وكان واليا على جزيرة ابن عمر ،وكان يملك بساتين وضيعا  ،وله قرية تس ّمى
(العقيمة) ،وله في جنوب الموصل قرية تس ّمى (قصر حرب)(.)1
أ ّما أوالد أثير ال ّدين فمن "لطائف ما قيل فيه
ير ثالثةٌ قد حاز ك ٌّل ُم ْفتخرْ
وبنُو األثِ ِ
ف ُمؤ ِّر ٌخ جمع ال ُعلُو وآخ ٌر ولِي الوزرْ
و ُمحد ٌ
ِّث كتب الح ِديث لهُ النِّهايةُ فِي األثرْ "

()2

إذ ح ِظي مج ُد ال ّدين ُ
ابن األثير بثالثة إخوة هو األكبر منهم سنّا ،وهم :علي بن أبي
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ال ّشيبان ّي الجزري أبو الحسن ع ّز ال ّدين بن األثير
ُولِد سنة ( 555هـ) في جزيرة ابن ُعمر ،ثم سكن الموصل ،وتجول في بلدان متع ّددة
ُ
الموت في الموصل في شهر شعبان
ونال المراتب العليا عند األمراء والمماليك ،حضره
سنة (630هـ) ،وله مؤلّفات كثيرة ،منها( :الكامل في التّاريخ) ،و(اللُباب في تهذيب
األنساب) و(أُسُد الغابة في معرفة الصحابة) و(التّاريخ الباهر في الدولة األتابكية
بالموصل)( .)3ويُذكر أنه "كان إماما في حفظ الحديث ومعرفته ،وحافظا للتاريخ
وخبيرا بأنساب العرب ،وأخبارهم ،وأيامهم ،ووقائعهم .وقد روى عنه ابن ال ّدبيثي"(.)4
واألخ الثّاني وهو الوزير نصر هللا بن أبي الكرم ال ّشيبان ّي الجزر ّ
ي المعروف بضياء
ال ّدين بن األثيرُ ،ولِد كذلك بالجزيرة العمريّة في شهر شعبان سنة (558هـ)  ،ثم ذهب
إلى الموصل رفقة أبيه وإخوته ،وولي الوزارة للملك األفضل بن صالح ال ّدين ،وتجول
في عدد من البلدان أمثال :دمشق ومصر ،ونال المراتب العليا عند األمراء والعلماء
حضره الموت في بغداد في يوم اإلثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الثّاني سنة
( )1يُنظر :البديع في علم العربيّة ،18/1 :وأسد الغابة ،عز الدين ابن األثير.7/1 :
( )2تاج العروس ،24/10 :والبديع في علم العربيّة.21/1 :
( )3يُنظر :ترجمته في :وفيّات األعيان ،350- 348/3 :والبديع في علم العربيّة.22 -21/1 :
( )4شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي،
أبو الفالح (ت 1089هـ).52/1 :
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(637هـ) .ورفد المكتبة العربيّة بالكثير من المؤلّفات ،أشهرها( :المثل السائر في أدب
الكاتب والشاعر) و(الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور) (الوشي المرقوم في
حل المنظوم) ،و(المعاني المخترعة في صناعة اإلنشا)( ،البرهان في علم البيان)
و(المفتاح المنشأ في حديقة اإلنشا)(.)1
ٌ
ثالث هو المظفر بن مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الكريم ال ّشيبان ّي لم يُعثر
والبن األثير أ ٌخ
على ترجمته(.)2
 – 3شيوخه وتالمذته:
تتلمذ ابن األثير على يد كثير من العلماء المشهورين ،ونجد بعض شيوخه في ترجمة
علي بن يوسف القفط ّي (ت646 :هـ) له" :ابن األثير كاتبٌ فاض ٌل ،له معرفة تا ّمة
باألدب ،ونظ ٌر حس ٌن في العلوم الشرعيّة .ولد بالجزيرة المعروفة بجزيرة ابن عمر
وسكن الموصل بدرب دراج ،وكتب ألمرائها ،وقرأ بها النحو على أبي مح ّمد سعيد بن
المبارك بن الدهان( ،)3ثم على أبي الحرم م ّك ّى بن ريّان الماكسين ّى الضرير ،نزيل
الموصل( .)4وسمع الحديث من أبي بكر يحيى بن سعدون القرطب ّي( ،)5وأبي الفضل

( )1يُنظر :ترجمته في :وفيّات األعيان ،389/5 :وذيل مرآة ال ّزمان ،قطب الدين أبو الفتح موسى
ابن محمد اليونيني (ت 726 :هـ) ،64/1 :ويُنظر :البديع في علم العربيّة.22/1 :
( )2يُنظر :البديع في علم العربيّة.23/1 :
ّ
ّ
( )3سةةةةةة ِعيد بْن المبارك بْن عل ّي أبُو ُمحمد النحوي عرف بابن الدهان النحويّ ،كان عالما بالنحو،
شرح كتاب اإليضاح وشرح اللمع البن جني فِي عدة مجلدات وشرح أبنية سيبويه وشرح ال ّدروس
النّحويّة وكتاب في الكنى واأللقاب .تُوفي سةةةةةةنة (569هـةةةةةةةةةةةة) .يُنظر :ترجمته في معجم األدباء:
.1369/3
مقرئا نحويّا ،حضره الموت سنة (603هـ).
( )4مكي بن ريان بن شبّة بن صالح الماكسيني ،كان ِ
يُنظر ترجمتةةه في معجم األدبةةاء ،171/19 :وإنبةةاه الرواة ،320/3 :والبةةديع في علم العربي ةّة ة:
 .31/1وماكسةةةين ّي نسةةةبة إلى ماكسةةةين وهي بُليدة صةةةغيرة من أعمال الجزيرة الفراتيّة ،تقع على
نهر الخابور .يُنظر :وفيّات األعيان.280/5 :
ي القرطب ّي النحو ّ
( )5أبو بكر يحيى بن سةةةةةةعدون األزد ّ
ي أحد األئمة المتأخرين في علوم القرآن
والقراءات والنحو والحديث واللغة ،توفي سةةةةةةنة (567هـةةةةةةةةةةةة) .يُنظر :وفيّات االعيان،171/6 :
والنّجوم الزاهرة.66/6 :
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عبد هللا بن أحمد بن محمد الطّوس ّي( ،)1وغيرهما .وحج وسمع ببغداد جماعة من
المتأخرين ،كابن ُسكينة( .)3(")2وغيرهم من العلماء أمثال :أبي حبّة البغداد ّ
ي (الطّحّان
(ت 588هـ) وأبي حامد التّبريزي وأبي قاسم الفرات ّي المعروف بصاحب ابن ال ِخ ّل (ت
593هـ) وابن كليب الحراني (ت596هـ) وابن ُزريق الح ّداد (ت596هـ)(.)4
وتتلمذ على يد ّ
ي أبي السّعادات ابن األثير جم ٌع من العلماء ،أشهرهم :أبو الحسن
القفط ّي (ت646هـ) وال ّشهاب القوص ّي (ت653هـ) وفخر ال ّدين البخار ّ
ي (ت690هـ)
وول ُده وغيرهم(.)5
 - 4مؤلفاته:
نبغ ابن األثير في كثير من العلوم ،إذ ألّف في النّحو والتّفسير واللّغة والحديث ويُلحظ
وصف عز ال ّدين ابن األثير له" :كان عالما في عدة علوم مبرزا فيها منها:
ذلك في
ِ
الفقه ،واألصوالن ،والنحو ،والحديث ،واللغة ،وله تصانيف مشهورة في التفسير
والحديث ،والنحو ،والحساب ،وغريب الحديث ،وله رسائل مدونة ،وكان كاتبا ُم ْفلِقا
يضرب به المثل ،ذا دين متين ،ولزوم طريق مستقيم ،رحمه هللا ورضي عنه ،فلقد كان
من محاسن الزمان ،ولعل من يقف على ما ذكرته يتهمني في قولي ،ومن عرفه من
أهل عصرنا يعلم أني مقصر"(.)6

(" )1أبو الفضةةةل عبد هللا بن أحمد الطوسةةةي ثم البغدادي ،خطيب الموصةةةل .قرأ الفقه واألصةةةول
على إلكيا وأبي بكر ّ
الشةةةةاشةةةةي ،واألدب على أبي زكريا التبريزي وولي خطابة الموصةةةةل زمانا،
وتفرد في الدنيا ،وقصده الرحالون" .قالدة النحر في وفيّات أعيان ال ّدهر.283 ،282/4:
ومات سنة ثمان وسبعين وخمس مائة
( )2عبد الوهاب بن أبي منصور البغداد ّ
ي الصّ وف ّي ،أبو أحمد ضياء ال ّدين المعروف بابن سكينة.
وسةةةةكينة أ ّم أبيه (ج ّدته) ،حضةةةةره الموت في بغداد سةةةةنة (607هـةةةةةةةةةة) ،قرأ عليه ابن األثير كتاب
السةةةنن ألبي داود وصةةةحيح مسةةةلم وكتاب الجمع بين ّ
ي وكتاب ّ
التّرمذ ّ
الصةةةحيحين .يُنظر :ترجمته
ّ
في :النجوم الزاهرة ،201/6 :وشذرات الذهب .26 – 25/5 :والبديع في علم العربيّة.32/1 :
( )3إنباه الرواة على أنباه النحاة.258 ،257/3 :
( )4يُنظر :البديع في علم العربيّة.31 – 29/1 :
( )5يُنظر :المصدر نفسه.39 – 34 :
( )6الكامل في التّاريخ.275/10 :
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طبوع
وجمع له المحقّق ال ّدكتور فتحي أحمد علي ال ّدين أكثر من ستة عشر مؤلفا بين م
ٍ
ومخطو ٍط ومفقود( ،)1فالمطبوع نحو :النّهاية في غريب الحديث واألثر ،وجامع
األصول في أحاديث الرّسول صلّى هللا عليه وآله وسلّم ،والمرصّع في اآلباء واأل ّمهات
والبنين والبنات واألذواء ّ
والذوات ،ومنال الطالب في شرح طوال الغرائب ،والبديع
في علم العربيّة وهو هدف ال ّدراسة.
أ ّما المخطوط فنحو :شافي ال ِع ّي بشرح مسند ال ّشافعي ،والمختار من مناقب األخيار
وا ّما المفقود فنحو :اإلنصاف في الجمع بين الكشف والك ّشاف ،والباهر في الفروق
والمصطفى والمختار في األدعية واألذكار ،والجواهر واآلل من إنشاء المولى الجالل
وبغية ال ّراغب في تهذيب الفصول النّحوية ،وصناعة الكتّاب ،وشرح غريب جامع
األصول ،وكتاب في علم الحديث.
 - 5مرضه ووفاته:
أُصيب ابن األثير في آخر عمره بداء النِّقرس( ،)2فأقعده ال ّدار وعجز عن الحركة
فمنعه من الكتابة ،فصار يُحم ُل في محفّة ،وأقام بداره في الموصل وأنشأ رباطا ،قانعا
بما ابتُلي به ،راضيا بقضاء هللا ،وحضره الموت ضحى يوم الخميس ْ
سلخ(*) ذي الحجّة
سنة (606هـ) ،ودفن بداره الّتي وقفها للصّوفيّة(.)3
وتكاد تتّفق كتب التّراجم على سنة وفاته( )4ما عدا العالم ياقوت الحمو ّ
ي الّذي رأى
أن سنة وفاته (626هـ) ،ويُلحظ ذلك في قوله" :وبنو األثير العلماء األدباء وهم :مجد
الدين المبارك وضياء الدين نصر هللا وعز الدين أبو الحسن عل ّي بنو محمد بن عبد

( )1يُنظر :البديع في علم العربيّة.51 – 44/1 :
اصل الكعْبي ِْن وأصابع الرِّ جْ ليْن .يُنظر :القاموس
( )2النِّقرس بكسر النّون :ور ٌم ،ووج ٌع يُصيبُ مف ِ
المحيط.578/1 :
(*) يعني آخر ليلة من الشهر .يُنظر :تاج العروس.220/7 :
( )3يُنظر :البديع في علم العربيّة ،60 – 58/1 :ويُنظر :وفيّات األعيان.143/4 :
( )4يُنظر :مرآة ال ّزمةةةان في تواريخ األعيةةةان ،171/22 :والنّجوم الزاهرة ،198/6 :وتةةةاريخ
إِ ِربْل.208/2 :
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الكريم الجزري ،ك ّل منهم إمام ،مات مجد الدين ،واآلخران حيّان ،في سنة "626

()1

وهو قو ٌل ضعيف ال يصْ ُم ُد أمام الرأي المشهور والمعو ِل عليه ،وأغلب الظن أن هذا
ُ
يكون من سهو النّسّاخ؛ ألن ياقوت الحمو ّ
ي كان معاصرا لمجد ال ّدين ابن
الوهم قد
األثير وأخويه ع ّز ال ّدين وضياء ال ّدين ،إذ ُولِد سنة (574هـ) وتُوفّي سنة (626هـ)"(.)2
ثانياا :كتاب البديع في علم العربيّة:
 – 1اسم الكتاب:
في العربيّة كتبٌ كثيرة حملت اسم (البديع) ،ففي علوم األدب والبالغة نجد كتابا البن
المعتز (ت 296هـ) وسمه بـ(البديع في البديع) ،وكتابا ألبي الوليد الحمير ّ
ي (ت
440هـ) أطلق عليه (البديع في وصف الرّبيع) ،وكتابا البن ُمنقذ الكنان ّي (ت584هـ)
وسمه بـ(البديع في نقد ال ّشعر)(.)3
لي بن عيسى الربع ّي (ت429هـ)
وفي النّحو كتبٌ كثيرةٌ أيضا س ّميت (البديع)؛ فع ُّ
ألّف كتابا س ّماه (البديع في النّحو)( ،)4ولمح ّمد الغزن ّي (ت421هـ) كتاب يُدعى
(البديع)( .)5ولصاحب الممتع (ابن عصفور) كتاب (البديع ) شرح فيه المق ّدمة الجزوليّة
الّتي صنّفها أبو موسى الجزول ّي (ت .)6()607
وكتاب أبي السّعادات ابن األثير من الكتب الّتي حملت تسمية (البديع) ،إذ أطلق عليه
(كتاب البديع في علم العربيّة) ،وهو هدف ال ّدراسة ،وتجدر المالحظة إلى أن كتاب
البديع في علم العربيّة قد حظي بتسميات أخرى:

( )1معجم البلدان.138/2 :
( )2يُنظر ترجمته في تاريخ إِ ِربْل.319/1 :
( )3يُنظر :بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (ت 660هـ).1253/3 :
( )4يُنظر :معجم األدباء ،1829/4 :والبديع في علم العربيّة.66/1 :
( )5يُنظر ترجمته في :بغية الوعاة.336/1 :
( )6يُنظر :الممتع الكبير في التّصريف (المق ّدمة).11 :
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أ  -س ّماه ياقوت الحمو ّ
ي البديع في النّحو( ،)1وكذلك القفط ّي(()2ت 646هـ)
والسّيوط ّي(()3ت 911هـ).
ب – س ّماه ابن خلكان البديع في شرح الفصول في النّحو البن ال ّدهان(.)4
ت – أطلق عليه ابن شعار الموصل ّي البديع في علم اإلعراب(.)5
بيد أن نظرة سريعة في مق ّدمة ابن األثير في كتاب البديع تُسقط كل تلك المس ّميات إذ
قال" :وس ّميته كتاب (البديع في علم العربيّة)"(.)6
وقد أوضح ابن األثير أن المقصود بـ(علم العربيّة) هو النّحو؛ لذلك ليس غريبا أن
يُطلق بعض العلماء كالحمو ّ
ي والقفط ّي والسّيوط ّي على الكتاب تسمية (البديع في
النّحو) ،وعلى الرّغم من أن هدف ابن األثير هو تأليف كتاب في النّحو ّإال أنك حين
تُقلّب صفحات البديع تجد أنّه قد أودع فيه كل أبواب الصّرف وكذلك الصّوت ،وكأنّه
من المؤمنين بقضيّة عدم الفصل بين النّحو والصّرف( ،)7فابن ال ّسرّاج ألّف كتابا س ّماه
(األصول في النّحو) ّإال أنّه كتاب لغو ّ
ي شمل النّحو والصّرف والصّوت وغير ذلك.
 - 2وصف الكتاب ومنهجه:
الكتاب يتك ّون من جزأين رئيسين في أربعة مجلّدات ،أطلق على ك ِّل جزء تسمية
القطب ،لذلك فالكتاب يتألّف من قطبين:
القطب األ ّول :س ّماه "فيما الغالب على أبوابه معرفة الحركات والسّكون ،وهي عوارض
الكلم"(.)8
( )1يُنظر :معجم األدباء ،76/17 :والبديع في علم العربيّة.66/1 :
( )2يُنظر :إنباه الرواة ،260/3 :والبديع في علم العربيّة.67/1 :
( )3يُنظر :بغية الوعاة ،274/2 :والبديع في علم العربيّة.67/1 :
( )4يُنظر :وفيّات األعيان ،141/4 :والبديع في علم العربيّة.67/1 :
( )5يُنظر :البديع في علم العربيّة.67/1 :
( )6البديع في علم العربيّة (مق ّدمة المؤلِّف).3/1 :
( )7يُنظر :المصدر نفسه.69/1 :
( )8المصدر نفسه.68/1 :
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القطب الثّاني" :فيما الغالب على أبوابه معرفة ذات الكلم وحروفها"(.)1
وكلُّ قطب من هذين القطبين اشتمل على عشرين بابا في النّحو والصّرف وغيرها.
أ ّما منهج الكتاب وترتيبه لهذه األبواب فقد اتّخذ ابن األثير لنفسه منهجا جديدا لم يسبقه
إليه أح ٌد ،قال ياقوت الحمو ّ
ي" :كتاب البديع في النّحو نحو األربعين كرّاسة وقفني عليه
 أي ع ّز ال ّدين ابن األثير  -فوجدته بديعا كاسمه سلك فيه مسلكا غريبا وب ّوبه تبويباعجيبا"(.)2
موضوع ما قسّمه على أحكام ،وقد
وخير ما انماز به كتاب البديع أنه إذا أراد شرح
ٍ
برز هذا التّبويب في ما ّدة الكتاب الصّرفيّة والصّوتيّة ،ومثال ذلك :قال "في إدغام
المثلين :هو صنفان :الصنف األول إذا كانا في كلمة واحدة وله أحكام:
الحكم األول :أن يجتمعا فيها عينا والما  ،)3("000وهكذا حتّى ينتقل إلى فرع آخر
ّ
فيبث ما ّدته في أحكام.
صوتيّة وشواهده:
 - 3مصادر الكتاب ال ّ
استند كتاب البديع في علم العربيّة إلى مصادر ِع ّدة ،وأغلبها كتبٌ نحويّة:
 – 1الكتاب ألبي بشر سيبويه (ت  180هـ) :كان لكتاب سيبويه األثر الواضح في
كتاب ابن األثير إذ تجد آراء سيبويه في مق ّدمة اآلراء في ما ّدة الكتاب الصّوتيّة ،فتجد
أثره في مخارج األصوات ،إذ اتّبع ابن األثير سيبويه في عدد مخارج األصوات ،ونجد
أثره كذلك في صفات األصوات واإلدغام والهمز واإلعالل وغير ذلك ،ووصلت آراؤه
وأقواله في عموم كتاب األثير إلى أكثر من واحد وعشرين وثالثمائة بين رأي ونصّ
منقول(.)4

( )1البديع في علم العربيّة.68/1 :
( )2معجم البلدان.76/17 :
( )3البديع في علم العربيّة.628/2 :
( )4يُنظر :المصدر نفسه.102/1 :
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ويبدو أن كثرة النّقل هذه قد أوقعت صاحب البديع في اضطراب ،إذ لُوحظ أن هناك
أخطاء في نقل كالم سيبويه( ،)1وسنبيّن ذلك في مسار البحث إن شاء هللا.
 – 2كتاب الغرّة في شرح اللّمع البن ال ّدهان النّحو ّ
ي شيخ ابن األثير :ههر أثر هذا
الكتاب في مواضع ِعدة من كتاب البديع.
 – 3المفصّل لجار هللا الزمخشر ّ
ي (ت  538هـ) :برز أثر هذا الكتاب واضحا في باب
التّصريف وما يجري على الحروف من بدل وحذف وزيادة ،بل يُلحظ أن ابن االثير
أخذ التّرتيب نفسه الّذي سار عليه الزمخشر ّ
ي في المفصّل في باب دراسة الحروف.
 – 4شرح كتاب سيبويه للسّيراف ّي (ت  368هـ) :يظهر أثر هذا الكتاب في باب
الحروف المشهورة والحروف المستقبحة والمستحسنة وفي باب اإلدغام واالعتالل.
 – 5س ّر صناعة اإلعراب البن جنّي (ت 392هـ) :ونلحظ آثار هذا الكتاب في دراسة
ي
الحروف في باب التّصريف .وغيرها من الكتب ككتاب التّكملة ألبي عل ّي الفارس ّ
وكتاب األصول في النّحو.
وال تكاد تج ُد أثرا لكتب علماء التّجويد في ما ّدة الكتاب الصّوتية ّإال في مواضع قليلة
أ ّما القراءات فنجد أثرها بارزا في مبحثي اإلدغام والهمز ،وفي مق ّدمتها قراءات أبي
عمر بن العالء.
وقد زخر كتاب البديع بشواهد كثيرة يأتي في مق ّدمتها القرآن الكريم ،إذ زادت على
سبعمائة وثمانين آية في البديع كلِّه( .)2وقد نال مبحث اإلدغام ومبحث الهمز نصيبا من
هذه ال ّشواهد المباركة.

( )1يُنظر :البديع في علم العربيّة.109 -108/1 :
( )2يُنظر :المصدر نفسه.118/1 :
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وتأتي بعد ال ّشواهد القرآنيّة الشواهد الشعريّة ،إذ بلغ عددها سبعمائة وسبعة وأربعين
شاهدا( ،)1فضال عن أمثال العرب المأثورة ،والحديث الشريف إذ يُع ُّد من النّفر الّذين
اعتمدوا الحديث شاهدا على النّحو واللّغة(.)2
أ ّما الما ّدة الصّوتيّة في كتاب البديع فقد ضم موضوعات صوتيّة وصوتيّة صرفيّة،
والموضوعات الّتي اعتمدها البحث هي :مخارج األصوات وصفاتها ،واإلدغام
واإلبدال والهمز ،واإلمالة واإلعالل.

( )1يُنظر :البديع في علم العربيّة.126/1 :
( )2يُنظر :المصدر نفسه.118/1 :

13

الفصل األول
خمارج األصىات
وصفاتها

ّ
املبحث األول :خمارج األصىات.
ّ

املبحث الثاني :صفات األصىات

املبحث األول
خمارج األصىات

ا
أوًل :األصىات املشهىرة وعذدها.
ا
ثانيا :األصىات الفروع.
ا
ثالثا :خمارج األصىات
أ :مفهىم املخرج.
ب :عذد املخارج.

املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
ا
أوًل :األصوات المشهورة وعددها
عالج ابن األثير األصوات العربية من أصوات مشهورة ،وفروع مستحسنة ومستقبحة
وبعيدة ،ومخارج وألقاب وصفات في باب كبير ،وهو باب اإلدغام ،وهذا نهج سار عليه
بعض العلماء أمثال؛ سيبويه ( ،)1وابن السراج( ،)2ويبدو أن من أسباب ذلك هو تلك العالقة
الوطيدة بين األصوات مخارجها وصفاتها وبين اإلدغام.
قال ابن األثير في األصوات المشهورة" :الحروف المشهورة المجمع عليها في اللّسان
العربي تسعة وعشرون حرفا"( ، )3ونلحظ في هذا النصّ أمرين:
األ ّول :قوله (الحروف المشهورة) وهو مصطلح أطلقه ابن األثير على تلك الرموز الكتابية
المتداولة عند علماء اللغة ،على حين أطلق عليها سيبويه "أصل حروف العربية"(،)4
وكذلك أطلق عليها (حروف المعجم) في غير موضع من كتابه( ، )5وقد تبعه في هذه
التسمية ــ حروف المعجم ــ أبو جعفر النحّاس(ت  338هـ)( ،)6وابن جنّي(ت 392هـ)(،)7
ونعتها العكبري باألصول ،إذ قال " :والحروف األصول تسعة وعشرون"( )8وهذه التسمية
أطلقت على تلك األصوات األصول التي تقابل الزوائد في الكلمة الواحدة( ،)9قال الثمانيني
(ت 442هـ)" :والتّصريف في النّحو والتّصرف فيه :هو أن تأتي إلى مثال من الحروف

( )1يُنظر :الكتاب.431/4 :
( )2يُنظر :األصول في النّحو.399/3:
( )3البديع في علم العربية.607/2 :
( )4الكتاب.431/4 :
( )5يُنظر :المصدر نفسه372/2 :ــ .366/3
( )6يُنظر :عمدة الكتاب.77:
( )7يُنظر :س ّر صناعة اإلعراب.28/1:
( )8اللباب في علل البناء واإلعراب.461/2:
( )9يُنظر :المقتضب.45/3:
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املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
األصول فتشتق منه بزيادة أو بنقص أمثلة مختلفة يد ّل ك ّل مثال منها على معنى ال يد ّل
عليه المثال اآلخر" ( ،) 1ويقول ابن يعيش (ت 643هـ)":معنى الزيادة أن يضاف إلى
الحروف األصول ما ليس منها م ّما قد يسقط في بعض تصاريف الكلمة وال يقابل بفاء وال
عين وال الم"(.)2
ُ
فوصف األصوات المشهورة بـ(الحروف األصول) ال يخلو من لبس ،ومنهم من لقّبها
بـ(حروف الهجاء)( .)3وقد ورد ذكر (حروف الهجاء) عند ابن األثير ،إذ عقد فصال كامال
ذكر فيه أقسام األصوات من مشهور ومستحسن ومستقبح وبعيد ومخارج وصفات(، )4
فيبدو أن مصطلح (حروف الهجاء) مصطلح عام شمل كل صوت عند ابن األثير سواء
وضع له رمز كتابي أم لم يوضع.
الثاني :عدد أصوات العربية ،إذ صرّح ابن االثير ّ
أن عدد أصوات العربية تسعة وعشرون
صوتا ،ويشير كالمه (المجمع عليها في اللّسان العربي) إلى ّ
أن هذا العدد مجمع عليه عند
علماء العربية ،فمعظم علماء النّحو والقراءات يرون ّ
أن عددها تسعة وعشرون( ،)5وقد
خالف بعض العلماء هذا؛ فالمب ّرد(ت 285هـ) ع ّدها ثمانية وعشرين صوتا مسقطا صوت

( )1شرح التّصريف.221:
( )2شرح المفصل.156/4:
( ) 3يُنظر :معاني القرآن ،الفرّاء ،368/1:ومعاني القراءات ،األزهري ،120/1:والحجة للقراء
ال ّسبعة ،أبو علي الفارسي ،186/5:واإلقناع في القراءات السبع ،ابن الباذش.97:
( )4يُنظر :البديع في علم العربيّة.606/2:
( ) 5يُنظر :الكتاب ،431/4:وس ّر صناعة اإلعراب ،41/1:والرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ
التالوة ،93:والتحديد في اإلتقان والتجويد ،104 :وأسرار العربية ،286 :وشرح المفصل:
126/10
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املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
الهمزة ،وحجته في ذلكّ :
أن الهمزة ليس لها صورة ثابتة ،فهي قد تخفّف بالحذف أو
بالتليين أو بالقلب(.)1
ور ّد بعض العلماء هذا القول ولم يقبل به( ،)2إذ يقول ابن جنّي " :وهذا الذي ذهب إليه
أبو العباس غير مرضي منه عندنا"

()3

ثم يردف قائال" :اعلم ّ
أن األلف التي في أول

حروف المعجم هي صورة الهمزة ،وإنما كتبت الهمزة واوا مرة وياء أخرى على مذهب
أهل الحجاز في التخفيف ،ولو أريد تحقيقها البتة ،لوجب أن تكتب ألفا على كل حال يدل
على صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقعا ال يمكن فيه تخفيفها وال تكون فيه إال محققة ،لم يجز
أن تكتب إال ألفا ،مفتوحة كانت أو مضمومة أو مكسورة ،وذلك إذا وقعت أوال نحو أَخذ
وأُخذ وإبراهيم ،فلما وقعت موقعا الب ّد فيه من تحقيقها اجتمع على كتابتها ألفا البتة"(. )4
وعد ابن عصفور رأي المب ّرد فاسدا ذاكرا بعض العلل ،ومنها(:)5
 - 1إن في العربية جذورا ثالثية تبدأ بصوت الهمزة ،وذلك نحو :أكل وأخذ ،فإن لم
تكن الهمزة أصال؛ لكانت هذه الكلمات على أصلين اثنين ،وهذا ال يمكن؛ ّ
ألن أقل أصل
من أصول الكلمة يتكون من ثالثة أصوات ممثلة بالفاء والعين و ّ
الالم.
ّ -2
إن التسهيل في الهمزة يكون سببا في عدم استقرار صورتها على حال فتكتب بحسب
تسهيلها ،ولوال ذلك لكانت على صورة واحدة وهي األلف.
ّ -3
إن أسماء أصوات المعجم وضعت على أن يكون في أول االسم لفظ الصّوت المسمى
بذلك االسم ،نحو :جيم ،ودال ،وباء ،فاأللف اسم للهمزة؛ لوجود الهمزة في أوله ،أ ّما ألف

( )1يُنظر :المقتضب.190/1 :
( )2يُنظر :األصول في النّحو ،399/3 :وس ّر صناعة اإلعراب.55/1 :
( )3س ّر صناعة اإلعراب.55/1 :
( )4المصدر نفسه.
( )5يُنظر :الممتع في التّصريف.422 - 421/1 :
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املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
امتَان}
المد في قوله تعالىُ { :م ْد َه َّ

()1

فهي ساكنة ،فلم يتمكن ذلك في اسمها وال يبتدأ

بساكن ،فسميت ألفا باسم أقرب األصوات إليها.
ومن الذين تابعوا المبرد في ع ّد أصوات العربية ثمانية وعشرين صوتا مرتضى
الزبيدي( ،)2وهناك عالم ذكر ّ
أن أصوات العربية ثالثون صوتا ،وهو المالقي (ت 705هـ)،
إذ قال" :اعلم ّ
أن أصول الحروف العربية ثالثون حرفا"( ، )3مضيفا صوت النّون الخفيفة
إلى األصوات المشهورة.
واألصوات المشهورة البالغ عددها تسعة وعشرين صوتا جاءت مرتبة على وفق ترتيب
سيبويه( ،)4إذ يرى ابن األثير ّ
أن األصوات المشهورة قد "ذكرها سيبويه على ترتيب
مخارجها عنده وهي :الهمزة ،واأللف ،والهاء ،والعين ،والحاء ،والغين ،والخاء ،والقاف،
والكاف ،والجيم ،وال ّشين ،والياء ،والضّاد ،و ّ
الالم ،والرّاء ،والنّون ،والطّاء ،وال ّدال،
والتّاء ،والصّاد ،والسّين ،والزاي ،والظّاء ،والذال ،والثّاء ،والفاء ،والباء ،والميم،
والواو"( ،)5والنّاظر إلى هذا التّرتيب يجد بعض االختالفات بين سيبويه وابن األثير الذي
يزعم ّ
أن سيبويه رتبها هكذا ،فجاء صوت الكاف قبل القاف عند سيبويه ،أ ّما ترتيبهما عند
ابن األثير فقد جاء صوت القاف قبل الكاف ،وصوت الضّاد عند سيبويه جاء قبل أصوات

( )1سورة الرحمن.64 :
( )2يُنظر :حكمة اإلشراق إلى كتاب اآلفاق.66:
( )3ال ّدر النّثير والعذب النمير ،المالقي.14/2:
( )4يُنظر :الكتاب.431/4:
( )5البديع في علم العربية.607 ،606/2 :
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املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
الجيم وال ّشين والياء( ،)1وجاء صوت السّين عند ابن األثير قبل صوت الزاي ،أ ّما ترتيبها
عند سيبويه فقد جاء صوت الزاي قبل صوت السّين.
ثم أردف ابن األثير قائال" :خالف بعض العلماء هذا الترتيب في بعض الحروف فق ّدم
بعضا وأ ّخر بعضا"( ،)2ويذكر محقق كتاب (البديع في علم العربية) ّ
أن المبرد قد ق ّدم
صوت ال ّشين على صوت الجيم( ،)3أما ابن السراج فقد ق ّدم النّون على الرّاء(ّ ،)4
لكن ابن
السرّاج لم يفعل ذلك بل جاء ترتيبه لهذين الصّوتين على النّحو اآلتيّ ":
الالم ،الرّاء،
النّون"( ،)5أي تابع سيبويه في ترتيبه(.)6
وللمحدثين نظرة مغايرة لما جاء به القدماء؛ ألنّهم اعتمدوا على أمرين اثنين:
األ ّول :تفريقهم بين الصّوت والحرف.
الثاني :تقسيم األصوات على قسمين :صامت وصائت.
فجاء فهمهم لألصوات المشهورة أو بتعبير أدق تلك الرموز الكتابية مغايرا بعض
ال ّشيء لما ق ّدمه القدماء.
وأ ّما األمر األ ّول :فقد ا ّدعى المحدثون ّ
أن أغلب القدماء لم يفرّقوا بين الصّوت
والحرف( ،)7وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن اإلمام الصّادق(ت 148هـ) (عليه السالم) هو أول من
( )1يُنظر :الكتاب.431/4 :
( )2البديع في علم العربيّة.607/2:
( )3يُنظر :المقتضب.192/1 :
( )4يُنظر :البديع في علم العربية 607/2:هامش رقم ()2
( )5األصول في النّحو.399/3 :
( )6يُنظر :الكتاب .سيبويه.431/4:
( )7يُنظر :اللغة العربية معناها ومبناها ،د .تمام حسان ،57:ويُنظر :علم األصوات اللغوية ،د .مناف
مهدي الموسوي ،41:ويُنظر :فصول في األصوات اللغوية ،د .أسعد محمد علي النجار.19:
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املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
ذكر الصّوت والحرف في أثناء كالمه الذي أماله على المفضل بن عمر " :أطل الفكر يا
مفضل في الصّوت والكالم وتهيئة آالته في األسنان فالحنجرة كاألنبوبة لخروج الصّوت،
واللّسان والشفتان واألسنان لصياغة الحروف والنغم  .أال ترى ّ
أن من سقطت أسنانه لم
يقم السّين ،ومن سقطت شفته لم يصحح الفاء ،ومن ثقل لسانه لم يفصح ال ّراء ،وأشبه شيء
بذلك المزمار األعظم ،فالحنجرة تشبه قصبة المزمار ،والرئة تشبه الزق الذي ينفخ فيه
لتدخل الريح ،والعضالت التي تقبض على الرئة ليخرج الصّوت كاألصابع التي تقبض
على الزق حتى تجري الريح في المزمار والشفتان واألسنان التي تصوغ الصّوت حروفا
ونغما كاألصابع التي تختلف في فم المزمار فتصوغ صفيره ألحانا ،غير أنّه وإن كان
مخرج الصّوت يشبه المزمار بالداللة والتعريف ،فإن المزمار بالحقيقة هو المشبه بمخرج
الصّوت ،قد أنبأتك بما في األعضاء من الغناء في صنعة الكالم وإقامة الحروف ،وفيها
مع الذي ذكرت مآرب أخرى.)1("...
فالصّوت هو الذي يخرج من الحنجرة الّتي تكون كاألنبوبة لخروجه ،وهي شبيهة
بقصبة المزمار ،وتكون وظيفة اللّسان الشفتين واألسنان صياغة الحروف والنغم.
ومن الذين ذكروا تعريف الصّوت ومخرج الحرف ابن جنّي (ت 392هـ) ،إذ قال:
"اعلم ّ
أن الصّوت عرض يخرج مع النفس مستطيال متصال ،حتى يعرض له في الحلق
والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته ،فيس ّمى المقطع أينما عرض له حرفا.
وتختلف أجراس الحروف بحسب اختالف مقاطعها"(.)2

( )1توحيد المفضل ،)63-62( :ويُنظر :بحار األنوار ،72/3 :و ،324/58:والمدارس الصّوتية عند
العرب (النشأة والتطور) ،عالء جبر ،166 :ومنهج ال ّدرس الصّوتي عند العرب (أطروحة) ،علي
خليف حسين ،56 :وال ّدرس الصّوتي عند تقي الدين النيلي(رسالة) ،جواد كاظم عبد محمود،17:
والفكر الصّوتي عند اإلمام جعفر الصّادق(ع) ( بحث) ،د .حسن عبد الغني األسدي.236 :
( )2س ّر صناعة اإلعراب.19/1:
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املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
وم ّمن فرّق بين الصّوت والحرف ابن سينا (ت 428هـ) ،إذ قال" :والحرف هيئة
لل ّ
صوت عارضة له يتميّز بها عن صوت آخر مثله في الح ّدة والثّقل تميّزا في المسموع(،)1
وذكر ابن سينا ّ
أن "الصّوت سببه القريب تم ّوج الهواء دفعه بسرعة وقوة من أي سبب
كان"(.)2
فالحرف عند المحدثين هو ذلك الرمز الكتابي الذي قد يض ّم مجموعة من األصوات،
لكن ّ
وتوضيح ذلك :صوت ّ
الالم يشار إليه بالرمز الكتابي (ل)ّ ،
الالم في لفظ الجاللة ( هللا)

في قوله تعالى {:أ ََوَل يَ ْعلَ ُمو َن أ َّ
َن اللَّهَ يَ ْعلَ ُم َما يُسُّرو َن َوَما

ي علنُو َن}( ،)3يختلف عن ّ
الالم
ُْ

في قوله تعالى " :ولو أنّهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عن ِد هللا خير لو كانوا يعلمون"( ،)4ف ّ
الالم
في اآلية األ ّول ى مفخمة وتختلف في النطق عن الم لفظ الجاللة في اآلية الثانية والتي
تتصف بالترقيق ،يقول ال ّدكتور رمضان عبد التّواب :إن "السّين في كلمة (سماء) تختلف
من ناحية ال ّ
صفة عنها في كلمة (سطاء) مثال ،فهي في الثّانية ذات قيمة تفخيمية ليست في
األ ّولى"(.)5
ويبيّن ال ّدكتور غانم ق ّدوري الحمد ذلك في أثناء حديثه على (النّون) موضّحا التعدد في
مخرجها عند النطق بها وهي واقعة في سياقات نطقية مختلفة ،إذ يقول:

( )1أسباب حدوث الحروف.60 :
( )2أسباب حدوث الحروف.56 :
( )3سورة البقرة.77 :
( )4سورة البقرة.103 :
( )5المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي.83:
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املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
" فالنّون في (ينهون عنه) لثوية أنفية .وهي في (أنفسكم) أسنانية شفوية أنفية .وفي (منذر)
أسنانية أنفية .وفي (منشورا) غارية أنفية .وفي (منكم) طبقية أنفية .وفي (منقلبون) لهوية
أنفية .فهذه ستة أصوات تشترك في صفة األنفية وتختلف في المعتمد أو المخرج"(.)1
فالقدماء ــ ومعهم ابن األثير ــ في نظر المحدثين لم يف ّرقوا بين الصّوت والحرف ،فهم
يطلقون تسمية الحرف على األصوات المشهورة وما تفرّع منها من أصوات فروع(،)2
ويبدو ّ
أن القدماء كان لديهم منهج للتفريق بين الصّوت والحرف ،ويت ّم ذلك عبر طريقين:
 - 1إذا د ّل الحرف (الرمز الكتابي) على داللة ما ،إذ يذكر ابن األثير في موضوع (النّدبة)
ّ
أن صوت األلف وضعوه في آخر المندوب " ل ّما أرادوا بعد الصّوت وامتداده في النّدبة"

()3

 ،ويقول العكبري( ت616هـ)" :وتزاد في آخر المندوب إذا ُوقف عليه( األلف) ليزداد م ُّد
الصّوت ليشيع حال المندوب ويدل على تفجع النادب"( ،)4فكلما طال الم ّد في األلف د ّل
على كثرة التفجع؛ لذلك خرجت األلف عندهم من حرفيّتها؛ ألنّها دلّت على داللة معينة
فوصفوها بأنّها صوت.
 - 2إذا أراد العلماء بيان نطق الحرف وتمييزه من غيره من الحروف في صفة من ال ّ
صفات
التي يتصف بها ،قال ابن األثير" :أال ترى أنّك إذا وقفت على الجيم فقلت الح ّج ،وجدت
صوت الجيم راكدا محصورا ال تقدر على م ّده"( ، )5فوصف ابن األثير الجيم بأنه صوت
حين أراد بيان صفة الشدة التي يمتاز بها صوت الجيم.

( )1المدخل إلى علم أصوات العربية.69 :
( )2يُنظر :البديع في علم العربية.614/2 :
( )3المصدر نفسه.426/1:
( )4اللباب في علل البناء واإلعراب.342/1 :
( )5البديع في علم العربية.614/2 :
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املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
فالحرف في نظر ال ّدرس الصّوتي الحديث عبارة عن عائلة من األصوات اللغوية ،فهو
يقابل مصطلح ( الفونيم)( )1عند المحدثين ،وعرّف دانيال جونز (الفونيم) بأنّه "أسرة من
األصوات – في لغة معينة – متشابهة الخصائص ،ومستعملة بطريقة ال تسمح ألحد
أعضائها أن يقع في كلمة ،في نفس السياق الصّوتي الذي يقع فيه اآلخر"(.)2
واألمر الثاني هو تصنيف المحدثين األصوات إلى صامت وصائت( ، ) 3أو صامت
ومتحرك( ،)4أو سواكن وعلل( ، )5أو جامد وذائب( ،)6فجاءت تصنيفاتهم لألصوات اللغوية
على "ثالثة أقسام رئيسة هي:
-1

الصوامت ،وعددها سبعة وعشرون فونيما في اللغة العربية.

-2

الصوائت ،وعددها ستة فونيمات في اللغة العربية.

-3

أنصاف الصوائت ،وعددها فونيمان في اللغة العربية"

()7

ثانياا :األصوات الفروع
هذه األصوات تتولد من األصوات المشهورة التي تحدث عنها ابن األثير ،إذ قال فيها:
"قد أشبه بعض هذه الحروف بعضا فاكتسى طرفا من مخرجه ،فتولد من ذلك حروف هي
فروع على الحروف األ ّول المذكورة وهي ثمانية عشر حرفا" ( ،) 8ويقسّم ابن األثير

( )1يُنظر :علم اللغة مق ّدمة للقارئ العربي ،د .محمود السعران.97:
( )2دراسة الصّوت اللغوي ،د .أحمد مختار عمر.177:
( )3يُنظر :المصدر نفسه.87:
( )4يُنظر :المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي.42:
( )5يُنظر :دراسة الصّوت اللغوي ،د .أحمد مختار عمر.313 :
( )6يُنظر :المدخل إلى علم أصوات العربية.74 :
( )7علم األصوات العام ،بسّام بركة.111:
( )8البديع في علم العربيّة.607/2 :
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املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
األصوات الفروع على ثالثة  :المستحسنة والمستقبحة والبعيدة ،ويبدو ّ
أن ابن االثير قد
انفرد في تقسيمه هذا ،إذ ّ
إن معظم العلماء قسّموا هذه األصوات على قسمين :مستحسنة
()2

ومستقبحة ،ومن هؤالء :سيبويه(( )1ت  180هـ) وابن السرّاج

( ت  316هـ) ،وابن

جنّي(( )3ت  392هـ) وأبو البركات األنباري( ( )4ت  577هـ)  ،والعكبري( ( )5ت 616
هـ)  ،وابن يعيش

() 6

(ت 643هـ) ،وابن عصفور

() 7

( ت 669هـ)  ،والرضي

اإلستراباذي( 686 ( )8هـ)  ،وعماد الدين أبو الفداء( ( )9ت  732هـ) .
ويبدو أ ّن هذه األصوات ما هي إال تش ّكالت صوتية نطقية سياقية أُنتجت من األصوات
المشهورة.
أ – األصوات المستحسنة
ذكر ابن األثير ستة أصوات مستحسنة ،إذ قال" :ستة أحرف مستحسنة ،قُرئ بها
القرآن العزيز ،وجاءت في فصيح الكالم"( ،)10وهذه األصوات هي" :ألف اإلمالة ،نحو:
عالِم لميلها إلى الياء؛ ولذلك كتبوها في المصحف بالياء ،نحو:

( )1يُنظر :الكتاب.432/4 :
( )2يُنظر :األصول في النّحو.399/3 :
( )3يُنظر :س ّر صناعة اإلعراب.59/1 :
( )4يُنظر :أسرار العربية.286:
( )5يُنظر :اللباب في علل البناء واإلعراب.461/2 :
( )6يُنظر :شرح المفصل.520/5:
( )7يُنظر :الممتع الكبير.422/1 :
( )8يُنظر :شرح شافية ابن الحاجب ،الرضي اإلستراباذي.257/3 :
( )9يُنظر :الكنّاش في فني النّحو والصّرف.312/2 :
( )10البديع في علم العربيّة.607/2 :

ضى ُه َّن َسْْب ََ
{فَ َق َ
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اوات}( ،)1وألف التفخيم  ،نحو :الصالة والزكاة ؛ لميلها إلى الواو ولذلك كتبوها في
ََسَ َ
المصحف واوا ،والنّون الساكنة وهي التي من الخيشوم ،نحو :منك وعنك ،فتراها في
النطق غنّة ،والصاد الّتي كال ّزاي نحو زدر ،في صدر ،ومنه قرئ:

صد َر
{ َح ََّّت يُ ْ

الر َعاءُ}( ،)2ومنهم من يقلبها إذا كانت ساكنة زايا ،فيقول :يزدر ،والشين التي كالجيم كقولهم
ِّ
في أشدق :أخذق(*) .والهمزة المخفّفة التي تسمى بين بين وهي بين الهمزة والياء"(.)3
وأ ّول من تح ّدث على هذه األصوات سيبويه ،إذ قال" :وتكون خمسة وثالثين حرفا
بحروف هن فروع ،وأصلها من التسعة والعشرين ،وهي كثيرة يؤخذ بها ويستحسن في
قراءة القرآن واألشعار ،وهي النّون الخفيفة ،والهمزة التي بين بين ،واأللف التي تمال
إمالة شديدة ،وال ّشين التي كالجيم ،والصّاد التي تكون كال ّزاي ،وألف التّفخيم يعني بلغة أهل
الحجاز ،في قولهم :الصالة والزكاة والحياة"(.)4
واألصوات المستحسنة عند ابن األثير هي كاآلتي:
ألف اإلمالة:
قال ابن األثير" :ألف اإلمالة ،نحو :عالِم؛ لميلها إلى الياء ولذلك كتبوها في المصحف
اوات }( ،)6(")5وقد أفرد لهذا الصّوت بابا كامال في كتابه
بالياء ،نحو { :فَ َق َ
ضى ُه َّن َسْْب ََ ََسَ َ

( )1سورة فصّلت.12:
( )2سورة القصص.23 :
(*) الصواب :أجدق.
( )3البديع في علم العربيّة.608 ،607/2 :
( )4الكتاب.432/4 :
( )5سورة فصلت.12 :
( )6البديع في علم العربيّة.607/2 :

26

املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
ونسب هذه الظاهرة إلى بعض لغات العرب ،إذ يقول" :اإلمالة لغة تميم وأسد وقيس وعا ّمة
أهل نجد ،فأما أهل الحجاز فلغتهم التفخيم إال في مواضع قليلة"( ،)1وع ّد سيبويه هذا الصّوت
من األصوات المستحسنة" :فاأللف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور ،وذلك قولك :عابِد،
وعالِم ،ومسا ِجد ،ومفاتيح"( ،)2وعرّفها المبرّد قائال" :وهو أن تنحو باأللف نحو الياء وال
يكون ذلك إال لعلّة تدعو إليه"( ،)3وورد ذكر اإلمالة عند ابن جنّي قائال" :وأ ّما ألف اإلمالة
فهي التي تجدها بين األلف والياء ،نحو قولك في عالِم وخاتمِ :عالِم و ِخا ِتم"( ،)4وقد يطلق
عليها ألف الترخيم؛" ّ
ألن الترخيم تليين الصّوت ونقصان الجهر فيه"(.)5
أ ّما عند المحدثين فيعرّف بها ال ّدكتور تمام حسّان قائال" :األلف الممالة إمالة شديدة:
والمقصود به األلف الجانحة نحو الياء ،وهي التي يقرأ بها القراء مثال قوله

ُّحى َواللَّْيل إذَا
تعالىَ {:والض َ

جى }( )6فيجعلون صوت األلف األخيرة في (الضحى) و
َس َ

(سجى) كصوت الياء في نطق العامة في مصر لكلمة ( بيت)"(، )7وع ّدها ال ّدكتور فهمي
حجازي "ظاهرة من ظواهر المماثلة ،وتعني المماثلة ّ
أن صوتا من األصوات في كلمة أو

( )1البديع في علم العربيّة.334/2 :
( )2الكتاب.117/4 :
( )3المقتضب.42/3:
( )4س ّر صناعة اإلعراب.64/1 :
( )5شرح السّيراف ّي ،388/5 :وشرح المفصل ،520/5:والكناش في فني النّحو والصّرف.311/2:
( )6سورة الضحى.2 ،1:
( )7اللغة العربية معناها ومبناها.53:
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ما يُشبه الكلمة أثّر في صوت آخر في نفس الكلمة فجعل نطقه قريبا من نطقه ،أي جعل
نطقه مماثال لنطقه"(.)1
ويبيّن ابن األثير ّ
أن الغاية من اإلمالة هو "لضرب من تجانس الحروف وليجري
اللّسان في النطق على طريقة واحدة" ( ،) 2فضال عن إبعاد ذلك التنافر الموجود في
األصوات نتيجة تجاورها ،ولتخفيف الجهد العضلي على اللّسان.

ألف التفخيم
وهي من األصوات المستحسنة عند ابن األثير ،إذ قال فيها مبيّنا سبب رسمها بالواو:
"وألف التفخيم نحو :الصالة والزكاة؛ لميلها إلى الواو ولذلك كتبوها في المصحف واوا"

()3

ونسب سيبويه هذا الصّوت المستحسن إلى لغة أهل الحجاز  ،إذ قال" :وألف التّفخيم يعنى
بلغة أهل الحجاز في قولهم :الصالة ،والزكاة ،والحياة"( ،)4وورد ذك ُر هذا الصّوت المتش ّكل
عند ابن جنّي ،فقال" :وأ ّما ألف التفخيم فهي التي تجدها بين األلف وبين الواو ،نحو قولهم:
سالم عليك ،وقام زيد ،وعلى هذا كتبوا الصلوة والزكوة والحيوة بالواو"( ،)5ويذكر أبو
البركات األنباري ّ
أن التفخيم في األلف هو األصل واإلمالة هي فرع على التفخيم وذلك؛
ّ
ألن اإلمالة تفتقر إلى أسباب توجبها(.)6

( )1علم اللغة ،د .محمود فهمي حجازي.227-226 :
( )2البديع في علم العربية.332/2 :
( )3المصدر نفسه.607/2:
( )4الكتاب.432/4 :
( )5س ّر صناعة اإلعراب.64/1:
( )6يُنظر :أسرار العربية.279 :
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وألف التفخيم وألف اإلمالة ما هما ّإال تنوع صوتي للفتحة الطّويلة؛ نتيجة ورودها في
سياقات نطقية مح ّددة ،ويُطلق على هذا التّنوع باأللفون أو الديافون(.)1
ولم يغفل المحدثون عن هذا التش ّكل الصّوتي ،إذ قال ال ّدكتور تمام حسان مبيّنا طريقة
إنتاجه" :وألف التّفخيم بلغة أهل الحجاز :وهي ألف تستدير في نطقها ال ّشفتان قليال مع
اتّساع الفم نتيجة لحركة الفك األسفل ،ويرتفع مؤخر اللّسان قليال فيصير الفم في مجموعه
حجرة رنين صالحة إلنتاج القيمة الصّوتية التي نسميها التفخيم على لغة أهل الحجاز ،وهو
أوغل في بابه من تفخيم القبائل األخرى ،حتى إن بعض األلفات المف ّخمة على لغة
الحجازيين في مثل كلمتي :الصالة والزكاة ،لما جاورت أصواتا غير مطبقة ،فخشي مدونو
القرآن على تفخيم األلف ،فلهذا السبب كتبوها في صورة الواو ليعلم القارئ ّ
أن هذه األلف
مفخمة"(.)2
النّون الخفيّة
ع ّرف ابن األثير بهذا الصّوت قائال" :والنّون الساكنة ،وهي من الخيشوم ،نحو :عنك،
فتراها في النطق غنّة"( ،)3وأفرد لها مخرجا خا ّ
صا بها ،إذ قال" :مخرج الخياشيم وهو
للنّون ال ّساكنة ،نحو :عنك وتسمى الخفيفة والخفية"( ،)4ويلحظ من كالم ابن األثير أنّه أطلق
تسميتين على هذا التّشكل الصّوتيّ ،
لكن هذه النّون قد وردت عند سيبويه باسم الخفيفة ،بي َد

( ) 1يُنظر :فصول في علم األصوات ،محمد جواد النوري ،121 :وال ّدرس الصّوتي عند ابن
عصفور(رسالة) ،سعد محمد إسماعيل علي.34:
( )2اللغة العربية معناها ومبناها.53:
( )3البديع في علم العربيّة.607/2:
( )4المصدر نفسه.612/2 :
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ّ
أن السّيراف ّي أوجب أن يقال الخفيّة؛ أل ّن التّفسير يد ّل عليه ،وهي ساكنة تخرج من
الخيشوم(.)1
ضح ابن جنّي دليل خروجها من الخيشوم بقوله" :ويدلّك على ّ
ويو ّ
أن النّون الساكنة إنّما
هي من األنف والخياشيم ،أنّك لو أمسكت بأنّفك ث ّم نطقت بها لوجدتها مختلّة"( ،)2ويُدخ ُل
م ّكي القيس ّي( ت 437هـ) التّنوين مع هذه النّون مسميّا إيّاها بالنّون الخفيفة ،إذ يقول:
"النّون الخفيفة :نحو التّنوين ،والنّون التي تخفى عند الكاف والجيم ،وشبه ذلك ،نحو النّون
الخفيفة التي تؤ ّكد بها األفعال ّ
ألن مخرجها من غير مخرج النّون المتحركة ،والنّون
ال ّ
صحيحة السكون" ( ،) 3وتخفى هذه النّون إذا جاء بعدها أحد أصوات اإلخفاء ،وهذه
األصوات جمعت في أوائل البيت الشعري اآلتي:
"صف ذا ثنا جود شخص قد سما كرما ...ضع ظالما زد تقى دم طالبا فترى"

()4

وهي سوى أصوات اإلدغام (ي ،ر ،م ،ل ،و ،ن) وصوت اإلقالب (ب) وأصوات الحلق
(ء ،هـ ،ع ،ح ،غ ،خ)(.)5
توضيح لهذا
وال يكاد ال ّدرس الصّوت ّي الحديث يضيف شيئا إلى ما ق ّدمه القدماء من
ٍ
التّشكل الصّوت ّي ،بي َد ّ
أن ال ّدكتور ت ّمام حسّان يفرّق بين المصطلحين أي الخفيفة والخفية،
إذ يقول :من األصوات المستحسنة في كتاب سيبويه "النّون الخفية  :والذي يبدو في كتاب
سيبويه هو وصفها بلفظ النّون (الخفيفة) ،والمعروف ّ
أن النّون الخفية غير النّون الخفيفة؛
ي.387/5:
( )1يُنظر :شرح السّيراف ّ
( )2س ّر صناعة اإلعراب.61/1 :
( )3الرّعاية.107 :
( )4الكنز في القراءات العشر.193/1:
( )5يُنظر :الرّعاية.266-262:
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فالخفية هي نون اإلخفاء قبل حروف الفم  ،...وأ ّما الخفيفة فهي إحدى نوني التوكيد ،ولها
أحكام في الوقف تفردها بطابع خاص حيث تصير في الوقف ألفا نحو :قفا= قفن"(،)1
ويبدو ّ
ت من كونها ساكنة وال ّساكن خالف المش ّدد عندهم
أن وصف القدماء لها بالخفيفة متأ ٍ
 ،فالمش ّدد ثقيل والساكن خفيف( ،)2هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فابن األثير قد علّل سبب
إطالق هاتين التسميتين على هذا التش ّكل الصّوتي ،إذ يقولّ :
إن هذه النّون الساكنة تس ّمى
"الخفيفة ،والخفية؛ لخفتها وخفائها في النطق"()3؛ لذلك ال ضير من إطالق هاتين التسميتين
على هذه النّون.
الهمزة المخفّفة
ع ّد ابن األثير هذا التّش ّكل الصّوتي من األصوات المستحسنة ،إذ قال" :الهمزة المخففة
التي تسمى بين بين وهي بين الهمزة والياء"( ،)4ومن المالحظ ّ
أن ابن األثير ذكر وجها
واحدا من أوجه تخفيف الهمزة ،وهو الذي بين الهمزة والياء ،لكنّه في موضع آخر من
كتابه فصّل فيها ذاكرا األوجه الثالث ،إذ قال" :ومعنى تخفيف الهمز :قلبه أو حذفه أو
جعله بين بين ،ومعنى جعله بين بين أن تجعل الهمزة بين الهمزة وبين ما منه حركتها،
فالمفتوحة بين الهمزة واأللف والمضمومة بين الهمزة والواو ،والمكسورة بين الهمزة
والياء"(.)5

( )1اللغة العربية معناها ومبناها.53:
( )2يُنظر :الكتاب ،518/3 :والحجة للقراء السبعة ،381/5 :ومعجم علوم القرآن ،إبراهيم محمد
الجرمي.298:
( )3البديع في علم العربية.619/2:
( )4المصدر نفسه.608/2:
( )5المصدر نفسه.325/2 :

31

املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
ويبدو ّ
أن ذك َر ابن األثير وجها واحدا لهمزة بين بين في حديثه على األصوات المستحسنة
ــ وهو :الهمزة التي بين الهمزة والكسرة ــ هو ذلك الثّقل في الكسرة التي تحت الهمزة؛
لذلك يخفّفونها جاعلين إياها بين الهمزة والياء.
ويتفق ابن األثير مع سيبويه( )1في استحسان هذا الصّوت ،ويبيّن ابن جنّي معنى قول
سيبويه في موضعين من كتابه :األ ّولّ :
أن " معنى قول سيبويه بين بين ،أي هي بين الهمزة
وبين الحرف الذي منه حركتها ،إن كانت مفتوحة ،فهي بين الهمزة واأللف ،وإن كانت
مكسورة فهي بين الهمزة والياء ،وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواو"(.)2
أ ّما الموضع اآلخر "فمعنى قول سيبويه (بين بين) :أي هي ضعيفة ليس لها تمكن المحقّقة،
وال خلوص الحرف الذي منه حركتها"(.)3ويعرّف ابن عصفور بالهمزة المخفّفة قائال:
"وهي المجعولة بينها وبين الحروف

(*)

الذي منه حركتها ،وذلك جائز في ك ّل همزة

متحرّكة تكون بعد ألف ،أو بعد حركة ما لم تكن مفتوحة مكسورا ما قبلها ،فتبدل ياء ،أو
مضموما فتُبدل واوا"(. )4
وتسهيل الهمزة سمة من سمات لهجة قريش ،والتسهيل يعني تخفيف صوت الهمزة الذي
يع ّد صوتا قويّا بتحويله إلى صوت لين يكون نطقه سهال يسيرا؛ ّ
ألن الهمزة تحتاج إلى

( )1يُنظر :الكتاب.432/4 :
( )2س ّر صناعة اإلعراب.61/1 :
( )3المصدر نفسه.64/1 :
(*) الصّواب :الحرف؛ ألن المعنى يقتضيه.
( )4المقرّب.320/1:
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مجهود عضلي كبير حين النطق بها( ،)1ومنهم من يرى ّ
أن الهمزة من أثقل األصوات نطقا
وأبعدها مخرجا؛ لذلك تن ّوع العرب في تحقيقه بأنواع التخفيف(.)2

ت
وخير مثال على تسهيل الهمزة قوله تعالىَ { :ولَ ْو َج َع ْلنَاهُ قُ ْرآنًا أ َْع َجميًّا لََقالُوا لَْوَل فُ ِّ
صلَ ْ
آيَاتُهُ أَأ َْع َجم ٌّي

ب}( ،)3إذ اجتمعت همزتان في لفظة (أأعجمي) فضال على العين
َو َعَر ٌّ

الساكنة التي تتلو هاتين الهمزتين ،إذ تكمن صعوبة النطق في ّ
أن صوت الهمزة ــ مك ّررا
ــ وصوت العين الساكنة متقاربا ِن في مخرجهما وهو الحلق؛ لذلك ذهب أكثر القرّاء
والمج ّودين إلى تخفيف الهمزة الثانية ( همزة القطع) جاعليها بين الهمزة واأللف( .)4وقد
وضع العلماء نقطة مدورة مسدودة الوسط فوق الهمزة الثانية؛ للداللة على تخفيفها بين
بين( )5ويمكن توضيح ذلك عبر الكتابة الصّوتية:
أأع َج ِمي

بتحقيق الهمزتين

أ~ع َج ِمي بتخفيف همزة القطع

ء ــَـ/ءــَـ ع/ج ــَـ/م ــِـ ي/ي ــُـ ن.
ء ــَـَـ ع/ج ــَـ/م ــِـ ي/ي ــُـ ن.

ويُلحظُ في الكلمة األ ّولى ّ
أن عدد المقاطع الصّوتية خمسة مقاطع ،أ ّما في الثانية فعدد
المقاطع صار أربعة بعد تخفيف الهمزة.
صاد التي كالزاي
ال ّ

( )1يُنظر :فصول في األصوات اللغوية.73 :
( )2يُنظر :الموسوعة القرآنية ،إبراهيم بن إسماعيل األبياري.109/2 :
( )3سورة فصلت.44 :
( )4يُنظر :حجة القراءات .637 :والنشر في القراءات العشر .366/1:وغاية المريد في علم التجويد،
عطية قابل ناصر ،290 :ودراسات ألسلوب القرآن الكريم ،محمد عبد الخالق عضيمة.602/7 :
( )5يُنظر :رسم المصحف وضبطه بين التوقيف واالصطالحات الحديثة ،شعبان محمد إسماعيل.99:
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تح ّدث ابن األثير عن هذا الصّوت المتش ّكل قائال" :والصّاد التي كالزاي

صد َر
نحو زدر ،في صدر ،ومنه قُرئَ {" :ح ََّّت يُ ْ

الر َعاءُ}( ،)1ومنهم من يقلبها إذا كانت
ِّ

ساكنة زايا ،فيقول  :يزدر"(.)2
ويشير كالم ابن األثير (منهم من يقلبها زايا إذا كانت ساكنة) إلى ّ
أن الصّوت الساكن
أكثر عرضة للتأثر إذا جاور أصواتا أخرى.
وع ّد سيبويه هذا الصّوت من األصوات المستحسنة( ،)3ووضّح ابن جنّي سبب حدوث هذا
الصّوت  ،إذ قال" :وأ ّما الصّاد التي كالزاي فهي التي يق ّل همسها قليال ويحدث فيها ضرب
من الجهر ،لمضارعتها الزاي ،وذلك قولك في يصدر يصدر ،وفي قصد قصد .ومن
العرب من يخلصها زايا ،فيقول يزدر وقزد ،وقالوا في مثل لهم( :لم يحرم من فزد له) أي
فصد له"(.)4
وزعم بعض العلماء ّ
أن هذا الصّوت يحدث نتيجة إشمام الصّاد الزاي( ،)5واإلشمام لغة
تنسب إلى بعض قيس وقد قرأ بها حمزة والكسائي(. )6
ويبدو أ ّن ال ّدرس الصّوتي الحديث يوافق على ما جاء به القدماء من وصف لهذا
الصّوت ،إذ يرى ال ّدكتور ت ّمام حسّان ّ
أن هذا الصّوت يشبه "نطق العامة في مصر للظاء
( )1سورة القصص.23:
( )2البديع في علم العربية.608/2:
( )3يُنظر :الكتاب.432/4:
( )4س ّر صناعة اإلعراب.65/1:
( )5يُنظر :شرح المفصل .520/5:والكناش في فني النّحو والصّرف.520/2 :
( )6يُنظر :ال ّسبعة في القراءات ،أحمد بن موسى البغدادي ( ،107 - 106 : )324وإعراب القرآن،
النّحاس (ت  338هـ)  ،والحجة في القراءات السبع ،ابن خالويه (ت370هـ).276:
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في كلمة (ظالم) مثال ،والقاهريون ينطقون هذه الصّاد المجهورة في كلمة (مصر) كما كان
العرب ينطقونها قديما"(.)1
الشّين التي كالجيم
أوجز ابن األثير القول في هذا التش ّكل الصّوتي ،إذ قال "وال ّشين التي كالجيم كقولهم في
أشدق  :أخذق*"( ،)2وكذلك أوجز سيبويه القول في هذا الصّوت( ،)3بيد ّ
أن السّيراف ّي (ت
 368هـ) وضح سبب حدوث هذا الصّوت قائال" :ال ّشين التي كالجيم في نحو األشدق إنّما
قربت فيه ال ّشين من الجيم بسبب ال ّدال لما بين الجيم وال ّدال من الموافقة في الش ّدة والجهر
كراهة لجمع ال ّشين وال ّدال لما بينهما من التباين"(.)4
أ ّما ابن جنّي فيرى ّ
أن حدوث هذا الصّوت بسبب "قلة تفشي ال ّشين واستطالتها م ّما يؤدي
إلى تراجعها قليال متص ّعدة نحو الجيم"( ،)5وذكر هذا الصّوت الزمخشري( )538( )6وابن
يعيش( )643()7وعماد الدين أبو الفداء( )732()8والسيوطي( )911()9لكنهم لم يضيفوا شيئا
المذكورين آنفا.
إلى قول السّيراف ّي وقول ابن جنّي
ِ

( )1اللغة العربية معناها ومبناها.54 :
( )2البديع في علم العربيّة * .608/2:الصواب أجدق.
( )3يُنظر :الكتاب.432/4 :
( )4شرح السّيراف ّي.389/5 :
( )5س ّر صناعة اإلعراب.59/1 :
( )6يُنظر :المفصل في صنعة اإلعراب.546:
( )7يُنظر :شرح المفصل.520/5 :
( )8يُنظر :الكناش في فني النّحو والصّرف.312 ،311/2:
( )9يُنظر :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع.492/3:
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أ ّما عند المحدثين فقد ذكر ال ّدكتور ت ّمام حسان ّ
أن هذا الصّوت هو "ال ّشين المجهورة
التي تشبه صوت الجيم في اللهجة السورية واللبنانية ،فكان الناطقون بهذه ال ّشين من العرب
يجعلون كلمة أشدق كأنها أجدق ،ومثل هذا ما نسمعه في لهجة القاهريّين في كلمات مثل
األشغال واألشجار"( ،)1ويقول ال ّدكتور رمضان عبد التوابّ :
إن هذه ال ّشين "قد تجهر
بتأثير األصوات المجهورة المجاورة لها ،مثل ال ّشين في كلمة ( :مشغول) ،وهذه ال ّشين
المجهورة توجد في نطق ال ّشوام للجيم العربية .ونحن نميز هذه ال ّشين المجهورة بالرمز
(ج) ونطقها يماثل نطق الصّوت األخير في الكلمة الفرنسية = )rouge( :روج"(.)2
ويبدو ّ
أن ما لحق صوت ال ّشين من تغير هو وقوع هذا الصّوت الموصوف بالتفشي
واالستطالة( )3بين صوتين يكون النطق بهما أسرع من ال ّشين ،وهذان الصّوتان هما الهمزة
وال ّدال في كلمة (أشدق) ،بينما يكون النطق بال ّشين بطيئا إلى ح ٍّد ما؛ نتيجة التفشي
واالستطالة التي فيه؛ لذلك يميل اللّسان إلى إشراب ال ّشين صوت الجيم.
ب  -األصوات المستقبحة
بعد أن أت ّم ابن االثير الحديث على األصوات المستحسنة شرع بذكر األصوات
المستقبحة واصفا إيّاها بأنّها ال يؤخذ بها في قراءة القرآن الكريم والشعر العربي ،وهي
عنده ثمانية أصوات" :الكاف التي كالجيم ،والجيم التي كالكاف ،والجيم التي كال ّشين ،والفاء
التي كالباء ،والصّاد التي كالسّين ،والطّاء التي كالثّاء ،والظّاء التي كالثّاء ،والضّاد
الضّعيفة"(.)4

( )1اللغة العربية معناها ومبناها.54 ،53:
( )2المدخل إلى علم اللغة.51:
( )3يُنظر :س ّر صناعة اإلعراب.59/1:
( )4البديع في علم العربية.609/2:
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ويبدو ّ
أن العلماء قد وضعوا قاعدة للتمييز بين الصّوت المستقبح وبين ال ّ
صوت
المستحسن ،فإذا ق ُرب الصّوت الضّعيف من الصّوت القوي ع ّدوا ذلك الصّوت مستحسنا،
وإذا قرُب الصّوت القوي من الصّوت الضّعيف ع ّدوا ذلك الصّوت مستقبحا.
ويبيّن السيوطي هذا األمر ــ بنقله كالما ألبي حيان ــ موازنا بين صوت الجيم التي
كال ّشين وبين صوت ال ّشين التي كالجيم ،إذ يقول" :قال أبو حيان :فإن قلت ما الفرق بين
هذه وبين عكسها حيث ُع ّدت هذه مستقبحة وتلك مستحسنة ،فالجواب أنّهم قرّبوا الحرف
الضّعيف من الحرف القوي في جعلهم ال ّشين كالجيم ،فلذلك كان من الفروع المستحسنة،
وذلك ّ
أن الجيم حرف شجري من وسط اللّسان مجهور شديد منفتح متقلقل فهو حرف قوي
لجهره وشدته وال ّشين حرف ضعيف لهمسه ورخاوته واستفاله وفيه بعض قوة لتفشيه،
فلذلك كان تقريبه من الجيم مستحسنا وكان تقريب الجيم منه مستقبحا"(.)1
ويرجّح السّيراف ّي ّ
أن هذه األصوات المستقبحة تكونت نتيجة مخالطة العرب للعجم ،إذ
ّ
وأظن الذين تكلموا بهذه األصوات المسترذلة من العرب خالطوا العجم :فأخذوا
يقول" :
لغتهم"( .)2ويبدو ّ
أن العلماء وضعوا مقاييس؛ لع ّد هذه التشكالت الصّوتية مستقبحة:
 - 1قلّة استعمالها في القرآن والكالم الفصيح :شعرا كان أم نثرا ،وصرّح بذلك ابن األثير

()3

وعلماء آخرون(.)4
 - 2إذا كان بين الصّوتين المختلطين تباين في القوة والضعف.

( )1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع.493/3 :
( )2شرح السّيراف ّي.360/5 :
( )3يُنظر :البديع في علم العربية.609/2 :
( )4يُنظر :الكتاب ،432/4 :وس ّر صناعة اإلعراب ،59/1:واللباب في علل البناء واإلعراب.462/2:
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 - 3تك ّون هذا الصّوت المستقبح؛ نتيجة مخالطة العرب للعجم ،فضال على قلة استعماله
وانحصاره في منطقة معينة دون أخرى.
فالكاف التي كالجيم التي ذكرها ابن األثير( )1أطلق عليها سيبويه الكاف التي بين الجيم
والكاف( ،)2وقال فيها ابن يعيش" :هي لغة في اليمن يقولون في جمل كمل وفي رجل ركل،
وهي في عوام أهل بغداد فاشية شبيهة باللثغة"( .)3ويرى بعض المحدثين ّ
أن هذا الصّوت
سائد اآلن في القاهرة والجهات المجاورة لها(.)4
والجيم التي كالكاف( )5هي مثل الكاف التي كالجيم " وهما جميعا شيء واحدّ ،إال ّ
أن
أصل أحدهما الكاف ،وأصل اآلخر الجيم وهما مما يعسر تحقيقهما ّ
فإن إشراب الكاف
صوت الجيم وبالعكس متعذر"(.)6

( )1يُنظر :البديع في علم العربية.609/2:
( )2يُنظر :الكتاب.432/4 :
( )3شرح المفصل.521/5 :
( )4يُنظر :قصة األدب في الحجاز ،عبد هللا عبد الجبار.193 :
( )5يُنظر :البديع في علم العربية.609/2:
( )6الكناش في فني النّحو والصّرف.312/2 :
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والفاء التي كالباء

()1

قد ع ّدها سيبويه(()2ت  180هـ) وابن جنّي

()3

سنان( ()4ت  466هـ) وابن يعيش( ()5ت  643هـ) والمؤيد باهلل

()6

(ت 392هـ) ،وابن
(ت  745هـ) من

األصوات المستقبحة أو المسترذلة أو المستهجنة ،ويقسّم السّيراف ّي هذا التش ّكل الصّوتي
على قسمين" :أحدهما لفظ الباء أغلب عليه من الفاء ،واآلخر لفظ الفاء أغلب عليه من
الباء"(.)7
وانبرى ابن سينا لشرح هذين الصّوتين ،إذ يقول" :فاء تكاد تشبه الباء وتقع في لغة
الفرس عند قولهم ( فزولي )(*) ،تفارق الباء بأنّه ليس فيها حبس تام وتفارق الفاء ّ
بـأن
تضييق مخرج الصّوت من الشفة فيها أكثر ،وضغط الهواء أشد حتى يكاد يحدث منه في
السطح الذي في باطن الشفة اهتزاز"( ،)8وأ ّما الباء التي أغلب عليها لفظ الفاء فقد وصفها
ابن سينا بأنّها باء مش ّددة ،وهي من لغة الفرس نحو( :بيروزي)(*) ،وتحدث هذه بش ّد قوي
على الشفتين وقلع بعنف ،فضال على ضغط في الهواء بعنف(.)9

( )1يُنظر :البديع في علم العربيّة.609/2 :
( )2يُنظر :الكتاب.432/4:
( )3يُنظر :س ّر صناعة اإلعراب.59/1:
( )4يُنظر :سر الفصاحة.49 :
( )5يُنظر :الممتع الكبير في التّصريف.423 :
( )6يُنظر :الطّراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز.123/3:
( )7شرح السّيراف ّي.390/5 :
(*) بثالث نقاط.
( )8أسباب حدوث الحروف.92 ،91 :
(*) بثالث نقاط.
( )9يُنظر :أسباب حدوث الحروف.92:
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ووضّح ال ّدرس الصّوتي الحديث المراد من هذين القسمين؛ فالفاء التي كالباء هي مثل
صوت ( )pفي اللغات األوربية ،فصوت الباء العربية صوت مجهور ،أ ّما صوت الباء في
اللغات األوربية فصوت مهموس( ،)1وأ ّما الصّوت الثاني فهو المشابه لصوت ( )vفي
اللغات األوربية ،فصوت الفاء العربية صوت مهموس ال يتذبذب معه الوتران ال ّ
صوتيان،
بيد ّ
أن صوت الفاء المشابه لصوت ( )vصوت مجهور يهتز معه الوتران الصّوتيان(.)2
سين من األصوات المستقبحة( ،)3والمتأ ّمل في صوت ّي
صاد التي كال ّ
وع ّد ابن األثير ال ّ
الصاد والسين يجد أنّهما يتشابهان تشابها كبيرا ّإال في صفة التفخيم ،إذ إنّهما " تشتركان
في المخرج وفي الصفات كلها ّإال التفخيم والترقيق ،فالصاد مفخمة والسين مرققة ،وهذا
هو الفارق الوحيد بينهما ،ومن ثَم فإن إحداهما إذا أشبهت األخرى فال بُد أن يكون معنى
ذلك مشار كتها في الصفة الوحيدة التي فارقتها من جهتها ،فإذا أشبهت الصاد السين فإن
معنى أن تترك الصاد تفخيمها إلى ترقيق السين"(.)4
وينسب سلمة الصحاري (ت  511هـ) هذا التش ّكل الصّوتي إلى كالم أهل بغداد ،إذ يقولون:
سدق ،ويريدون صدق( ،)5ومن العلماء من يرى ّ
أن سبب قرب الصّاد من السّين؛ لكونهما
" من مخرج واحد ،وهي كبعض لغات المتطرفين من العوام ،يقولون في صالح :سالح"(.)6

( )1يُنظر :األصوات اللغوية.145:
( )2يُنظر :المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي.43 ،42 :
( )3يُنظر :البديع في علم العربية .609/2
( )4اللغة العربيّة معناها ومبناها.55 :
( )5يُنظر :اإلبانة في اللغة العربية.56/1 :
( )6يُنظر :تاريخ آداب العرب ،مصطفى صادق الرافعي.81/1 :
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ومن األصوات المستقبحة التي ذكرها ابن األثير الطّاء التي كالتّاء( ،)1وذكره ثلّة من
العلماء  :كسيبويه(()2ت 180هـ) وابن جنّي(()3ت 392هـ) وأبي البركات األنباري(()4ت
 577هـ) والخوارزمي(()5ت 610هـ) ،لكن من دون تفسير.
ويمثّل ابن عصفور (ت669هـ) لهذا التش ّكل الصّوتي إذ قال":تال تريد :طال ،وهي
تسمع من عجم أهل المشرق كثيرا؛ ّ
ألن الطّاء في أصل لغتهم معدومة ،فإذا احتاجوا إلى
النطق بها ضعف نطقهم بها"( ،)6ويرى ال ّدكتور تمام حسان ّ
أن هذا الصّوت هو لكنة فاشية
في عجم أهل المشرق ،فيقولون في سلطان :سلتان.

()7

ويرى ال ّدكتور تمام حسان ّ
أن هناك شبها بين األسباب التي جعلت الصّاد سينا وبين
الطّاء التي كالتّاء من قرب المخرج والتفخيم الذي في الطّاء والترخيم الذي في التّاء ،فإذا
شبّهت الطّاء بالتّاء فإنّها تفقد تفخيمها( ،)8ويتفّق ُ
ابن األثير على استقباح صوت الظّاء التي
كالثّاء( )9مع عد ٍد من العلماء مثل :سيبويه(ت  180هـ)( ،)10وابن جنّي(ت  392هـ)(،)11

( )1يُنظر :البديع في علم العربية.609/2 :
( )2يُنظر الكتاب.432/4 :
( )3يُنظر :س ّر صناعة اإلعراب.59/1 :
( )4يُنظر :أسرار العربية.287 :
( )5المغرب في ترتيب المعرب.540 :
( )6الممتع الكبير في التّصريف.422/1 :
( )7يُنظر :اللغة العربية معناها ومبناها.56:
( )8يُنظر :المصدر نفسه.
( )9يُنظر :البديع في علم العربية.609/2 :
( )10يُنظر :الكتاب.432/4 :
( )11يُنظر :س ّر صناعة اإلعراب.59/1 :
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وابن سنان(ت  466هـ)( ،)1والزمخشري(ت  538هـ)( ،)2وأبي البركات األنباري( ()3ت
 577هـ) .وممن جاء بعد ابن األثير في استقباح هذا الصّوت ابن يعيش( 643 ()4هـ)،
وابن عصفور( ()5ت  696هـ)  ،وقد مثّل لها المؤيد باهلل ( ت  745هـ) بقوله" :والظّاء
التي كالثّاء نحو( :ثالم) في ( ظالم)"( .)6ويرى بعض الباحثين ّ
أن هذا الصّوت هو صوت
"يجيء من المبالغة في إفشاء الظّاء فتخرج كأنّها ثاء مفخمة"(.)7
وأوضح ال ّدرس الصّوتي الحديث سبب تش ّكل هذا الصّوت ،إذ قال ال ّدكتور تمام حسان:
"الفارق بين الظّاء والثّاء يوضح أنّهما يختلفان من وجهتين :أوالهما  :الجهر والهمس ،
والثانية  :التفخيم والترقيق  ،فإذا أشبهت الظّاء الثّاء فسيكون معنى ذلك أنّها فقدت إ ّما
الجهر وإ ّما التفخيم وإ ّما هما معا"(. )8
ضعيفة
ضاد ال ّ
وأ ّما ال ّ

()9

فبيّن سيبويه مخرجها  ،إذ قال :إ ّن "الضّاد الضّعيفة تتكلف من

َ
شئت تكلّفتها من الجانب األيسر وهو أخف ؛ ألنّها من حافة اللّسان
الجانب األيمن ،وإن
مطبقة؛ ألنّك جمعت في الضّاد تكلف اإلطباق مع إزالته عن موضعه ،وإنما جاز هذا فيها

( )1يُنظر :سر الفصاحة.29/1:
( )2يُنظر :المفصل في صنعة اإلعراب.546 :
( )3يُنظر :أسرار العربية.287:
( )4يُنظر :شرح المفصل.518/5 :
( )5يُنظر :الممتع الكبير في التّصريف.432 :
( )6الطّراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز.123/3 :
( )7تاريخ آداب العرب.81/1 :
( )8اللغة العربية معناها ومبناها.56 :
( )9يُنظر :البديع في علم العربية.609/2 :
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ّ
أخف ألنّها من حافة اللّسان
؛ ألنّك تحولها من اليسار إلى الموضع الذي في اليمين وهي
وأنّها تخالط مخرج غيرها بعد خروجها  ،فتستطيل حين تخالط حروف اللّسان"(.)1
ويرى السّيراف ّي ّ
أن هذا التش ّكل الصّوتي "من لغة قوم ليس في أصل حروفهم ضاد ،فإذا
احتاجوا إلى التكلم بها من العربية اعتاصت عليهم فربما أخرجوها ظاء ،وذلك أنّهم
يخرجونها من طرف اللّسان وأطراف الثنايا  ،وربّما تكلفوا إخراجها من مخرج الضّاد فلم
ت َ
تأت لهم فخرجت من بين الضّاد والظّاء"( ، )2ويبدو من كالم السّيراف ّي أنه شبّه الضّاد
بالظّاء ّ ،
لكن بعض العلماء قد شبّهها بالثّاء؛ كأبي البركات األنباري  ،إذ يقول ":الضّاد
الضّعيفة المبدلة من الثّاء وحكي ّ
أن منهم من يقول في  ":أثرد  :أضرد"( ،)3أ ّما العكبري
فيصرّح ّ
أن الضّاد الضّعيفة هي الشبيهة بالذال(،)4ويعترض أبو حيان (ت  745هـ) على
كالم مبرمان وابن عصفور ،إذ يرى هذان العالمان ّ
أن الضّاد الضّعيفة هي نتيجة قرب
الثّاء من الضّاد  ،ومثّل لها ابن عصفور بـ( أثرد له) إذ تصير ( أضرد له)( ،)5وكان
اعتراض أبي حيان عليهما هو بسبب تشبيههما الثّاء بالضّاد  ،إذ يرى ّ
أن الضّاد ال ّ
ضعيفة
هي التي تقترب من الثّاء وليس العكس.
والبحث يؤيّد ما ذهب إليه أبو حيان؛ ألن العلماء ع ّدوا الضّاد الضّعيفة من األصوات
المستقبحة؛ ألنها قربت من الثّاء ،والضّاد صوت قوي بينما الثّاء صوت ضعيف ،فإذا قرب
الصّوت القوي من الصّوت الضّعيف ع ّد الصّوت مستقبحا .ولو كان ادعاء مبرمان وابن

( )1الكتاب.432/4 :
( )2شرح السّيراف ّي.390/5:
( )3أسرار العربية.287 :
( )4يُنظر :اللباب في علل البناء واإلعراب.462/2:
( )5يُنظر :الممتع الكبير في التّصريف.423 :
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عصفور أن الضّاد الضّعيفة عبارة عن تقريب الثّاء من الضّاد صحيحا؛ لع ّد هذا ال ّ
صوت
مستحسنا؛ ألنّه إذا قرب الصّوت الضّعيف من الصّوت القوي ع ّد الصّوت مستحسنا.
أ ّما موقف ال ّدرس الصّوتي الحديث فيرى العالم براجستراشر ّ
أن حدوث هذا الصّوت
نتيجة التبادل بين الضّاد والظّاء ،و" ّ
أن الضّاد والظّاء كثيرا ما تبادلتا في تاريخ اللغة
العربية"(.)1
ويذهب ال ّدكتور محمود فهمي حجازي إلى ّ
أن الضّاد الضّعيفة هي ثمرة أثر من آثار
األساس اللغوي ،إذ ّ
إن اللغات التي سبقت اللغة العربية لم تكن تعرف صوت ال ّ
ضاد؛ لذلك
نتج عن محاوالتهم الناقصة النطق بصوت الضّاد ذلك الصّوت الذي أطلق عليه القدماء
اسم الضّاد الضّعيفة(.)2
ت -األصوات البعيدة
ذكر البحث فيما سبق ّ
أن ابن األثير قد انفرد في تقسيمه األصوات الفروع على ثالثة
أقسام  :مستحسنة ،ومستقبحة ،وبعيدة ،فمصطلح البعيدة لم يرد عند معظم علماء اللغة
والقراءات والتجويد( ،)3إذ قال" :أربعة أحرف بعيدة ذكرها بعضهم ،وهي السّين التي
كالزاي  ،والجيم التي كالزاي ،والقاف التي كالكاف ،و ّ
الالم المفخمة ّإال مع اسم هللا تعالى

( )1التّطور النّحوي.19 :
( )2يُنظر :علم اللغة مق ّدمة للقارئ العربي.299 :
( )3يُنظر :الكتاب ،432/4 :واألصول في النّحو ،399/3 :وس ّر صناعة اإلعراب ،59/1 :والرّعاية:
 ،107والكامل في القراءات ،يوسف بن علي بن جبارة ،98 :وأسرار العربية ،286 :واللباب في
علل البناء واإلعراب ،461/2 :وشرح المفصل ،520/5 :والممتع في التّصريف،422/1 :
وشرح شافية ابن الحاجب ،اإلستراباذي ،257/3 :والكناش في فني النّحو والصّرف،312/2 :
وهمع الهوامع ،492/3 :وغاية المريد في علم التجويد.125 :
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إذا كان قبله فتحة أو ضمة؛ فإنّه مطّرد"

()1

وا ّدعى ابن األثير ّ
أن هذه األصوات ذكرها

بعض العلماء ،لكنّه لم يصرّح بأسمائهم ،وأحال المحقق في الهامش إلى ّ
أن السّيراف ّي ذكر
ذلك في شرحه كتاب سيبويه ،بيد أنه لم يذكر الجزء والصفحة التي ورد فيها ذلك(. )2
وبعد البحث في كتاب السّيراف ّي وجدته قد ذكر هذه األصوات ،لكنّه ذكر ال ّشين التي
كالزاي وليس السّين التي كالزاي ،وكذلك ذكر الجيم التي كالزاي ،ناسبا هذين ال ّ
صوتين
وأن سيبويه قد ذكرهما في تتمة كالمه على األصواتّ ،إال ّ
إلى سيبويه(ّ ،)3
أن سيبويه قد
تحدث على هذين الصّوتين – أعني السّين وال ّشين – في مضارعتهما الزاي( )4وليس في
تتمة كالمه على األصوات.
ث ّم يذكر السّيراف ّي الصّوتين اآلخرين اللذين ذكرهما ابن األثير ،وهماّ :
الالم المفخمة
التي وسمها السّيراف ّي بأنّها " ّ
الالم المقحمة التي في اسم هللا عز وجل في لغة أهل الحجاز،
ي
ومن يليهم ناحية العراق إلى الكوفة وبغداد"( ،)5والقاف التي كالكاف ،إ ذ وصفها السّيراف ّ
بأنها القاف التي بين القاف والكاف( ، )6ووافق ابنَ األثير أخوه ضياء الدين ابن األثير في
عدد هذه األربعة ،إذ قال ":ذكر قوم أربعة أحرف هي  :السّين كالزاي ،والجيم كالزاي
و ّ
الالم المف ّخمة ،والقاف كالكاف"(. )7

( )1البديع في علم العربية.609/2 :
( )2يُنظر :المصدر نفسه :هامش رقم (.)9
ي.390/5 :
( )3يُنظر :شرح السّيراف ّ
( )4يُنظر :الكتاب.479 ،478/4 :
ي.390/5 :
( )5يُنظر :شرح السّيراف ّ
ي.390/5 :
( )6يُنظر :شرح السّيراف ّ
( )7يُنظر :الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكالم والمنثور.37 :
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ومهما يكن من أمر ّ
فإن ابن األثير لم يبن مقصده من إطالق مصطلح (البعيدة) على هذه
األصوات األربعة ،وتح ّدث أبو حيان على بعض هذه األصوات ،إذ قال" :زاد بعضهم
أحرفا لم يذكرها سيبويه ،وهي ال ّشين كالزاي ،كقولهم في أشرب :أزرب ،والجيم كالزاي
كقولهم في أخرج :أخرز ،والقاف كالكاف كقولهم في القمح :الكمح"( ،)1ونلحظ من نص
أبي حيان أمرين:
إن سيبويه لم يذكر هذه األصواتّ ،
األ ّول :قولهّ :
لكن سيبويه ذكرها في "باب الحرف الذي
يضارع به حرف من موضعه والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف وليس من
موضعه"(.)2
الثّاني :ذكر أبو حيان ال ّشين التي كالزاي وليس السّين التي كالزاي ،والبحث يميل إلى أنها
السّين التي كالزاي وليس ال ّشين التي كالزاي؛ ّ
ألن سيبويه وابن السرّاج قد وصفا صوت
ال ّشين التي كالزاي بأنّه عربي كثير(.)3
أن ابن األثير قد وصف هذا الصّوت بالبعيد؛ ّ
ويبدو ّ
ألن سيبويه وبعض العلماء قد منعوا
إشراب أو إشمام السّين صوت الزاي ،ولم يج ّوزوا إال إبداله ،فيقال في سدل

( )1ارتشاف الضرب من لسان العرب.16/1 :
( )2الكتاب.478/4 :
( )3يُنظر :الكتاب ،478/4 :ويُنظر :األصول في النّحو.430/3 :
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يسدل :يزدل(*) بإبدال السّين زايا( .)1ويعود سبب إبدال السّين زايا وعدم إشرابها؛ "ألنّها
من موضع الزاي وليست بمطبقة فيبقى اإلطباق والبيان فيها أحسن"

()2

وأ ّما الجيم التي كالزاي فيبدو أن ابن األثير وصف هذا التّش ّكل بالبعيد؛ لعدم وجود مناسبة
لتقريب هذين الصّوتين ،فضال عن البعد الذي بين مخرج الجيم ومخرج الزاي ،وتوضيح
ذلكّ :
أن صوت الجيم التي كال ّشين قد أشرب صوت الجيم صوت ال ّشين لسببين:
األ ّول :مجيء التّاء أو ال ّدال بعد الجيم الساكنة؛ كقولك :أجدر :أشدر ،واجتمعوا :اشتمعوا.
أن الجيم وال ّشين من مخرج واحد ّإال ّ
الثّاني :هو ّ
أن ال ّشين أبين وأفشى( ،)3وهذان السببان
ال تكاد تجدهما في صوت الجيم التي كالزاي.
ويبدو ّ
أن ابن األثير أبعد القاف التي كالكاف إ ّما لل ّسببين المذكورين آنفا ،وإ ّما أل ّن هذا
الصّوت الذي بين القاف والكاف قد أشبه صوتا آخر ،وهو صوت الجيم التي كالكاف،
وكذلك صوت الكاف التي كالجيم ،إذ يقول السّيراف ّي" :ورأَينا من يتكلم بالقاف بين القاف
والكاف فيأتي بمثل لفظ الكاف التي بين الجيم والكاف والجيم التي كالكاف"(.)4
الظن كال َم ال ّدكتور ت ّمام حسان على الجيم التي كالكاف ،إذ قالّ " :
ُّ
إن كلمة
وقد يُ َعض ُد هذا
(رجل) تصير بهذه الجيم إلى (ركل)  ،ragulوهو بهذا يجعل هذه الجيم أختا للجيم
(*) الحظ الباحث ّ
أن األزهري قد أهمل مادة (زدل :يزدل) يُنظر :تهذيب اللغة :مادة (زدل)  ،ولم
أجدها عند المتقدمين من أصحاب المعجمات ،لكنّي وجدتها عند الزبيدي(ت 1205هـ) ،إذ
قال":زدل ثوبه ،يزدله :سدله ،أورده سيبويه ،وقال هو على المضارعة؛ ّ
ألن السّين ليست بمطبقة،
وهي من موضع الزاي ،فحسن إبدالها لذلك ،والبيان فيها أجود" تاج العروس ،الزبيدي.120/29:
( )1يُنظر :الكتاب ،478/4:واألصول ،430/3 :والمفصل في صنعة اإلعراب.519 :
( )2يُنظر :المصادر أنفسها.
( )3يُنظر :شرح المفصل.521/5:
( )4شرح السّيراف ّي.390/5 :
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القاهرية ومطابقة تماما لها"()1؛لذلك قد يكون ابن األثير أبعد هذا الصّوت؛ لمطابقته صوتا
آخر وهو صوت الجيم التي كالكاف
وأ ّما ّ
الالم المفخمة فهنا يكمن الخالف بين ابن األثير وثلّة من العلماء ،إذ وصف ابن
األثير هذا الصّوت بأنّه صوت بعيد ،بينما ذهب بعض العلماء إلى ع ّد هذا الصّوت من
األصوات المستحسنة ،أمثال :ضياء الدين ابن األثير
األندلسي

() 3

(ت 745هـ) ،وابن الجزري

() 4

() 2

(ت 637هـ) ،وأبي حيان

(ت 833هـ) .وأطلق عليها ابن سينا

الالم المطبقة) ،إذ قال ":الم مطبقة نسبتها إلى ّ
(ت428هـ) ( ّ
الالم المعروفة نسبة الطّاء
إلى التّاء ،وتكثر في لغة الترك ،وربّما استعملها المتفيهق من العرب"

()5

الالم التي في اسم هللا تعالى ،إذ يقول :من األصوات البعيدة ّ
ويستثني ابن األثير ّ
الالم
المفخمة " ّإال مع اسم هللا تعالى إذا كان قبله فتحة أو ضمة؛ فإنه مطّرد"( ،)6ويبدو ّ
أن ابن
األثير قد أبعد هذا الصّوت؛ لكي يختص هذا التفخيم في ّ
الالم بلفظ الجاللة دون غيره من
األلفاظ؛ أي إن العلماء فخموا ّ
الالم تفخيما لهذه اللفظة المباركة ،وإال فال حاجةَ تدعو إلى
تفخيم ّ
الالم في هذا الموضع ،إذ ّ
إن هناك كلمات تحتوي على مقاطع صوتية مقاربة
للمقاطع الصّوتية في لفظ الجاللة ،لكنّها ال تفخم ،نحو :كلمة ّ
(الالم) مثال ،فالمقاطع الصّوتيّة
في هذه الكلمة تشبه المقاطع الصوتيّة في كلمة (هللا) ّإال أن الم لفظ الجاللة تُفخ ُم وتلك ال
تُف ّخم.
( )1اللغة العربية معناها ومبناها.55:
( )2يُنظر :الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكالم المنثور.37:
( )3يُنظر :ارتشاف الضرب من لسان العرب.13/1 :
( )4يُنظر :النشر في القراءات العشر.201/1:
( )5أسباب حدوث الحروف.91:
( )6البديع في علم العربية.609/2:
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أن القرّاء أجمعوا "على تفخيم ّ
وزعم النّويري (ت857هـ) ّ
الالم من اسم هللا تعالى ،وإن
زيد عليه الميم ،إذا تقدمتها (فتحة أو ضمة) ،سواء كان في حالة الوصل أو االبتداء؛ تعظيما

لهذا االسم الشريف ال ّدال على الذات ،وإيذانا باختصاصه بالمعبود الح ّق ،نحوَ { :شه َد
اللَّهُ}( ...)1وأجمعوا على ترقيقها بعد كسرة الزمة ،أو عارضة زائدة ،أو أصلية؛ استصحابا
باألصل مع وجود المناسبة نحو :بسم هللا(.)3(")2
ويُلحظُ في قول النويري "استصحابا باألصل مع وجود المناسبة" ّ
أن األصل في لفظ
الجاللة الترقيق؛ وذلك للعلة التي ذكرت آنفا ،فضال على إظهار الفرق بين لفظ الجاللة
وبين كلمة (الالت)( .)4أ ّما قول النويري (مع وجود المناسبة) فذلك لوجود التنافر بين صوت
الكسرة وصوت ّ
الالم المفخمة في لفظ الجاللة ،فحين النطق بالكسرة ينخفض اللّسان نحو
أن النطق ب ّ
الحنك األسفل ،على حين ّ
الالم المفخمة يالزمه صعود اللّسان إلى الحنك األعلى؛
لذلك يحدث تنافر بين الصّوتين ،فيجمع القرّاء على "ترقيق ّ
الالم بعد كسرة الزمة ،أو
عارضة زائدة ،أو أصلية"(.)5
وخالصة األمر ّ
أن ابن األثير أطلق تسمية ( البعيدة) على هذه األصوات لألسباب اآلتية
التي بدت للباحث:
 - 1التّقارب الكبير بين مخارج األصوات؛ كصوت السّين التي كالزاي.
 - 2لعدم وجود مناسبة تقتضي اإلشراب بين الصّوتين؛ ك ّ
الالم المفخمة في لفظ الجاللة.
( )1سورة آل عمران.18 :
( )2سورة النمل.30 :
( )3شرح طيبة النشر.41/2 :
( )4يُنظر :القراءات روايتا ورش وحفص (دراسة تحليليّة مقارنة) ،حليمة سال.211:
( )5المصدر نفسه.211 :
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 - 3قد يكون األمر للداللة على التفخيم؛ كتفخيم ّ
الالم في لفظ الجاللة تفخيما لهذه الكلمة
المباركة ،على الرغم من عدم وجود مناسبة صوتية لتفخيم هذه ّ
الالم.
 - 4البعد المخرج ّي بين الصّوتين المقربين؛ كصوت الجيم التي كالزاي.
 - 5خروج الصّوت المتش ّكل مشابها تشابها كبيرا لصوت متش ّكل آخر؛ كصوت القاف
التي كالكاف فإنه يشبه صوت الجيم التي كالكاف.
وبلغ عدد األصوات عند ابن األثير من مشهور ومستحسن وقبيح وبعيد سبعة وأربعين
صوتا( ،) 1وكان العلماء على خالف في ع ّدها ،فبلغ عدد األصوات عند سيبويه اثنين
وأربعين صوتا( ،)2وعند ابن جنّي والزمخشري وابن عصفور ثالثة وأربعين( ،)3ووصل
عددها إلى الخمسين عند أبي حيان األندلسي( ،)4وع ّدها أبو الفداء ستة وأربعين صوتا(.)5
ثالثاا :مخارج األصوات عند ابن األثير
نال موضوع مخارج األصوات عناية كبيرة من لدن العلماء ،وما من عالم في اللغة أو
القراءات أو التجويد إال وهو ذاكر هذا العلم ،وال يكاد كتاب في اللغة يخلو من ذكر هذا
العلم  ،سواء أكان تفصيال به أم اجماال ،لما لمخارج األصوات من أهمية جلية ،فكان علم
مخارج األصوات مختلف العلماء ،ومفترق اآلراء .ول ّما كان اعتماد معظم علماء العربية
على خبرتهم وذائقتهم الذاتية في تحديد مخارج األصوات

() 6

ظهر خالف في تحديدها

وعددها وتسمياتها بين القدماء أنفسهم ،وبين القدماء والمحدثين ،وبين المحدثين أنفسهم.
( )1يُنظر :البديع في علم العربية.609/2 :
( )2يُنظر :الكتاب.432/4 :
( )3يُنظر :س ّر صناعة اإلعراب ،59/1:والمفصل ،546 :والممتع في التّصريف.423/1:
( )4يُنظر :ارتشاف الضرب من لسان العرب.16/1:
( )5يُنظر :الكنّاش في فني النّحو والصّرف.312/2 :
( )6يُنظر :النشر في القراءات العشر.198/1:
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وقد دال ابن األثير ب دلوه في هذا العلم ،فكان عدد مخارج األصوات عنده ستة عشر
مخرجا ،وهي(:)1
المخرج األ ّول :أقصى الحلق ،وخصّه بأصوات الهمزة ،ث ّم الهاء ،ث ّم األلف.
المخرج الثاني :أوسط الحلق :للعين والحاء.
المخرج الثالث :أدنى الحلق من الفم وأعاله :للغين والخاء.
المخرج الرابع :أقصى اللّسان وما فوقه من الحنك :للقاف.
المخرج الخامس :أسفل من موضع القاف قليال ومما يلي الحنك األعلى :للكاف.
المخرج السادس :وسط اللّسان وما يقابله من وسط الحنك األعلى :ألصوات الجيم وال ّشين
والياء.
المخرج السابع :أول حافة اللّسان وما يليها من األضراس :فمنهم من يخرجها من الجانب
األيمن ،ومنهم من يخرجها من الجانب األيسر.
المخرج الثامن :أ ّول حافة اللّسان من أدناها إلى طرف اللّسان ،فيما بينها وبين ما يليها من
الحنك األعلى ،م ّما فويق الضاحك والناب والرّباعية والثنية :لالم.
المخرج التاسع :طرف اللّسان بينه وبين ما فوق الثنايا السفلى والخيشوم :للنون.
المخرج العاشر :أدخل في طرف اللّسان قليال من مخرج النّون؛ النحرافه إلى ّ
الالم :الرّاء.
المخرج الحادي عشر :ما بين طرف اللّسان وأصول الثنايا العلى :للطاء وال ّدال والتّاء.
المخرج الثاني عشر :ما بين طرف اللّسان وأطراف الثنايا العلى :للظاء والذال والثّاء.
المخرج الثالث عشر :ما بين طرف اللّسان وأطراف الثنايا العلى :للظاء والذال والثّاء.
( )1يُنظر :البديع في علم العربية.610/2 :
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المخرج الرابع عشر :ما بين الشفّة السفلى وأطراف الثنايا العلى :الفاء.
المخرج الخامس عشر :ما بين الشفتين :للباء والميم والواو.
المخرج السادس عشر :الخياشيم ،وهو للنون الساكنة ،نحو :منك ،وعنك ،وتسمى الخفيفة
والخفية.
والتّأمل في هذا النص الذي أورده ابن األثير يُثير في حفيظة الباحث أمرين:
األمر األ ّول :مفهوم المخرج ،والثّاني :عدد المخارج ،لكن قبل الخوض في هذا األمر أو ّد
اإلشارة إلى ّ
أن مخرج (الصّاد والسّين والزاي) لم يذكره ابن األثير ،وهو المخرج الثاني
عشر ،إذ جاء هذا المخرج مطابقا تماما للمخرج الثالث عشر ،فوردت عبارة "ما بين
طرف اللّسان وأطراف الثنايا العلى :للظاء والذال والثّاء" مك ّررة مرتين في المخرج الثّاني
عشر والثّالث عشر ،ولم ينتبه المحقق على ذلك الخلط ولم يشر إليه ،م ّما أضاع علينا قول
أن الباحث قد توصل إلى ّ
ابن األثير في هذه األصوات (الصّاد والسّين والزاي)ّ ،إال ّ
أن
هذه األصوات عند ابن األثير جاءت مرتبة على وفق اآلتي( :الصّاد ث ّم السّين ث ّم الزاي)؛
ّ
ألن ابن االثير كلّما ذكر هذه األصوات ذكرها وهي مرتبة على الترتيب المذكور آنفا ،وقد
ذكرت ست مرات في كتاب البديع على وفق الترتيب الذي ذكرته(.)1

أ :مفهوم المخرج:
وردت في كتاب ابن األثير مصطلحات ِع ّدة تدلُّ على المكان الذي يخرج منه الصّوت،
وهي المخرج والمبدأ والموضع ،وكان لمصطلح (المخرج) النصيب األوفر في كتاب
البديع قياسا ببقيّة المصطلحات ،إذ ورد هذا المصطلح في ثمانية وعشرين موضعا.

( )1يُنظر :البديع في علم العربية ،607/2 :و  ،614/2و  ،616/2و  ،618/2و  ،636/2و .640/2
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وهذا المصطلح قديم قدم ال ّدراسات الصّوتية ،إذ ورد ذكره في حديث اإلمام الصّادق
(عليه السالم) الذي أماله على المفضل بن عمر ،إذ قال (عليه السالم)" :وإن كان مخرج
الصّوت يشبه المزمار باآللة والتعريفّ ،
فإن المزمار في الحقيقة هو المشبّه بمخرج
الصّوت"(.)1
وورد عند الخليل (ت 170هـ)  ،إذ قال" :ولوال بحّة في الحاء ألشبهت العين لقرب
مخرجها من العين"( ، )2وقال في مؤلّف آخر ّ :
إن م ّدكر أصله " مذتكر اجتمع ذال وتاء
ومخرجهما قريب بعضه من بعض فل ّما ازدحمتا في المخرج أدغمت  )3("000وكذلك ورد
عند سيبويه(()4ت 180هـ) والمبرّد(()5ت285هـ) وابن جنّي(()6ت392هـ).
والمخرج في اللغة مشتق من الفعل خرج ،فيقال ":خرج خروجا ومخرجا ،وقد يكون
المخرج موضع الخروج .يقال خرج مخرجا حسنا ،وهذا مخرجه"( ،)7وأ ّما معناه في
االصطالح فقد عرّفه الداني(ت444هـ) ،فقال" :ومعنى المخرج :أنّه الموضع الذي ينشأ
منه الحرف"(.)8

( )1توحيد المفضل.63 ، 62 :
( )2العين.57/1:
( )3الجمل في النّحو.282:
( )4يُنظر :الكتاب سيبويه.433/4 :
( )5يُنظر :المقتضب.192/1 :
( )6يُنظر :س ّر صناعة اإلعراب.60/1 :
( )7ال ّ
صحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،209/1:ولسان العرب .249/2 :مادة (خرج).
( )8التّحديد في االتقان والتّجويد.190 :
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ويُلحظُ تك ّر ُر هذا التعريف عند الواسطي

(1

)(ت740هـ) والسيوطي

(2

)(ت911هـ)

والقسطالني (ت923هـ) قائال" :فاعلم ّ
أن المخارج جمع مخرج اسم للموضع الذي ينشأ
منه الحرف وهو عبارة عن الحيز المولّد له"(.)3
ومهما يكن من أمر ّ
فإن ابن األثير قد استعمل المشهور من المصطلحات للداللة على
مكان خروج الصّوت وهو مصطلح (المخرج) .أ ّما المصطلح الثاني فهو (المبدأ) ،إذ
استعمله ابن األثير عندما تح ّدث على أصناف األصوات وألقابها ،ومن ذلك قوله" :وأ ّما
النّطعية فثالثة أحرف :الطّاء وال ّدال والتّاءّ ،
ألن مبدأها من نطع الغار األعلى"( ،)4وقال
في موضع آخر ":وأ ّما الذلقية فثالثة أحرف :الرّاء و ّ
الالم والنّون؛ ّ
ألن مبدأها من ذلق
اللّسان وهو طرفه"( ،)5وهذا المصطلح من المصطلحات التي استعملها الخليل( )6وتبعه في
ذلك عدد من العلماء(ّ . )7إال أن الخليل لم يوضّح المغزى من هذا المصطلح ،ويبدو ّ
أن
المبدأ في اللغة من الفعل (بدأ) ،إذ يقول ابن فارس ":الباء وال ّدال والهمزة في افتتاح الشيء
يقال بدأت باألمر وابتدأت ،من االبتداء وهللا تعالى هو المبدئ والبادئ ،قال هللا ع َز وج َل:
يد}( .)9(")8وجاء في المعجم الوسيط ّ
أن (المبدأ) هو " مبدأ الشيء أوله
{إنَّهُ ُه َو يُْْبد ُ
ئ َويُع ُ

( )1يُنظر :الكنز في القراءات العشر.165/1:
( )2يُنظر :همع الهوامع.182/1:
( )3يُنظر :لطائف اإلشارات لفنون القراءات.182/1:
( )4البديع في علم العربية.616/2:
( )5المصدر نفسه.
( )6يُنظر :العين.58/1:
ي ،392/5:والمفصّل في صنعة اإلعراب ،548:وشرح المفصّل.517/5:
( )7يُنظر :شرح السّيراف ّ
( )8سورة البروج.13:
( )9مقاييس اللغة :مادة (بدأ)212/1 :
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ومادته الّتي يتكون منها كالنواة مبدأ النخل أو يتركب منها كالحروف مبدأ الكالم"( )1ويبدو
ّ
أن المبدأ عند الخليل هو بداية نشوء (الحرف) وافتتاحه.
أ ّما مصطلح (الموضع) فكان له النصيب األقل قياسا مع مصطلحي (المخرج) و(المبدأ)،
إذ قال ابن األثير" :أسفل من موضع القاف قليال وم ّما يلي الحنك :للقاف" ( .) 2وهذا
المصطلح قد استعمله الخليل( )3وسيبويه( )4وابن السرّاج( )5والصيمري( ،)6ويبدو ّ
أن هذا
المصطلح جاء مرادفا لمصطلح (المخرج)؛ ّ
ألن العلماء فسّروا المخرج بالموضع؛ لذلك
ق ّل استعماله في كتب العلماء.
وتجدر اإلشارة إلى ّ
ت كثيرة استعملها القدماء للداللة على مكان
أن هناك مصطلحا ٍ
خروج الصّوت؛ كالحيز(، )7والمدرجة(، )8والمأخذ والمجرى( ،)9والمسلك( ،)10والمكان(،)11
والمحبس(.)12

( )1المعجم الوسيط :مادة (بدأ) .42/1
( )2البديع في علم العربية.610/2 :
( )3يُنظر :العين.58/1:
( )4يُنظر :الكتاب.433/4:
( )5يُنظر :األصول في النّحو.400/3 :
( )6يُنظر :التبصرة والتذكرة.926/2:
( )7يُنظر :العين ،58/1:والموضح في وجوه القراءات وعللها.181/1:
( )8يُنظر :العين.58/1:
( ) 9يُنظر :جمهرة اللغة ،46/1 :ومعجم الصّوتيات ،رشيد عبد الرحمن العبيدي ،165:والجهود
الصّوتية لألندرابي (رسالة) ،أحمد خضير الجبوري.4:
( ) 10استعمل هذا المصطلح أحمد بن الحسين النيسابوريّ ،إذ قال" :فأ ّما الذي يختار إدغامه وال يرى
إظهاره وهو جائز فالحروف المتقاربة في المسلك" .المبسوط في القراءات العشر.93 :
( )11يُنظر :التبصرة والتذكرة.927/2 :
( )12يُنظر :أسباب حدوث الحروف.60:
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وتالقف المحدثون هذه المصطلحات واضعين إيّاها في كتبهم مستدلّين بها على مكان
خروج الصّوت ،لكن يبقى مصطلح المخرج هو األكثر شيوعا سواء أكان ذلك عند القدماء
أم عند المحدثين(.)1
ب :عدد المخارج:
ُ
ويمكن إيجاز ذلك على النّحو
اختلف العلماء في عدد المخارج ،فكانت لهم مذاهب شتّى،
اآلتي:
أوال :عدد المخارج تسعة ،وينسب هذا الرأي إلى الخليل بن أحمد (ت 170هـ) وهذه
المخارج هي :حلقية ولهوية وشجرية وأسلية ونطعية ولثوية وذلقية وشفوية وجوفية
أوهوائية( ،)2وقد ذكر ابن األثير معظم هذه المسميات ّإال أنه ذكرها مع صفات األصوات
وألقابها( ،)3فذكر اللهوية والشجرية واألسلية والنطعية واللثوية والذلقية والشفوية(ّ ،)4إال
الحلقية والجوفية أو الهوائية؛ ألن الحلق قد ع ّده مخرجا مقس ّما إياه على ثالثة أقسام :أقصى
الحلق و أوسط الحلق وأدنى الحلق( ،)5وأ ّما أصوات الجوفيّة أو الهوائيّة فقد و ّزعها ابن
األثير بين مخارج األصوات الستة عشر(.)6

( )1يُنظر :األصوات اللغوية ،46:ودراسات في فقه اللغة ،صبحي إبراهيم الصالح ،277:والمدخل
إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،16:وأسس علم اللغة ،ماريو باي ،48:والمدخل إلى علم
أصوات العربية.82:
( )2يُنظر :العين ،58/1 :والدراسات الصّوتية عند علماء التجويد ،د .غانم ق ّدوري الحمد.176:
( )3يُنظر :البديع في علم العربيّة.613/2 :
( )4يُنظر :المصدر نفسه.
( )5يُنظر :المصدر نفسه.
( )6يُنظر :المصدر نفسه.
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وللدكتور حاتم ال ّ
ضامن رأي في عدد المخارج عند الخليل ،إذ يرى أنّها ثمانية مخارج؛
ّ
ألن الخليل "لم ينسب الياء والواو واأللف والهمزة إلى مخرج معين ،وسماها هوائية"(.)1
ثانيا :عدد المخارج ستة عشر ،وهو مذهب سيبويه ،إذ قال ":ولحروف العربية ستة عشر
مخرجا"( ،)2وهذا المذهب هو المع ّول عليه عند كثير من علماء العربية(،)3وقد اتبع ابن
األثير سيبويه في ّ
أن عددها ستة عشر ،فضال على التشابه في ترتيب أصوات المخرج
الواحد ،وعلى ال ّرغم من ذلك ّ
فإن ابن األثير لم يتبع سيبويه اتباع الذي هو َكل على مواله،
فقد رصد الباحث أمورا ع ّدة خالف فيها ُ
ابن األثير سيبويه ،ويظهر هذا عبر الموازنة بين
عدد المخارج وترتيبها عند ابن األثير وسيبويه:
مخارج األصوات عند سيبويه

مخارج األصوات عند ابن األثير

 – 1أقصى الحلق :الهمزة والهاء واأللف

 – 1أقصى الحلق :الهمزة ثم الهاء ثم األلف

 – 2من أوسط الحلق :العين والحاء.

 –2أوسط الحلق :للعين والحاء.

 – 3أدناها مخرجا من الفم :الغين والخاء – 3 .أدنى الحلق من الفم وأعاله للغين
والخاء.
 – 4أقصى اللّسان وما فوقه من الحنك  –4أقصى اللّسان وما فوقه من الحنك:
األعلى :القاف.

للقاف.

( )1فقه اللغة ،د .حاتم الضامن.147:
( )2الكتاب.433/4 :
( )3يُنظر :األصول في النّحو ،414/3 :وس ّر صناعة اإلعراب ،61/1:والتبصرة والتذكرة،928:
والرّعاية ،243:واإلقناع في القراءات السبع ،ابن الباذش (ت 540هـ) ،60:وأسرار العربيّة:
 .287وإبراز المعاني من حرز األماني ،أبو شامة (ت665هـ) ،744:وشرح المفصل،516/5:
والممتع الكبير في التّصريف ،424:والكنّاش في فني النّحو والصّرف ،309/2:والبرهان في
علوم القرآن ،الزركشي (ت 794هـ).168/1 :
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 – 5من أسفل من موضع القاف قليال ومما  - 5أسفل من موضع القاف قليال ومما يلي
الحنك األعلى :للكاف.

يليه من الحنك األعلى :الكاف.

 – 6من وسط اللّسان بينه وبين وسط الحنك  – 6وسط اللّسان وما يقابله من وسط
الحنك األعلى :للجيم وال ّشين والياء.

األعلى :الجيم وال ّشين والياء.

 – 7من بين أول حافة اللّسان وما يليها من  – 7أول حافة اللّسان وما يليها من
األضراس :للضاد.

األضراس :الضّاد.

 – 8من حافة اللّسان من أدناها إلى طرف  – 8أ ّول حافة اللّسان من أدناها إلى منتهى
اللّسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك طرف اللّسان ،فيما بينها وبين ما يليها من
األعلى {م ّما فويق الضاحك والناب الحنك األعلى ،م ّما فويق الضاحك والنّاب
والرّباعيّة والثّنية :لالم.

والرباعية والثنيةّ :
الالم.
 – 9من طرف اللّسان بينه وبين}

()1

فويق الثنايا :النّون.

ما  – 9طرف اللّسان بينه وبين ما فوق الثنايا
السفلى والخيشوم :للنون.

 – 10من مخرج النّون غير أنه أدخل في  – 10أدخل في طرف اللّسان قليال من
ظهر اللّسان النحرافه إلى ّ
الالم :الرّاء.

مخرج النّون؛ النحرافه إلى ّ
الالم :للراء.

 – 11م ّما بين طرف اللّسان وأصول  – 11ما بين طرف اللّسان وأصول الثنايا
الثنايا :الطّاء وال ّدال والتّاء.

العلى :للطاء وال ّدال والتّاء.

 – 12م ّما بين طرف اللّسان وفويق الثنايا – 12 :للصاد ث ّم السّين ث ّم الزاي.
الزاي والسّين والصّاد.
 – 13م ّما بين طرف اللّسان وأطرافالثنايا – 13 :ما بين طرف اللّسان وأطراف الثنايا
الظّاء والذال والثّاء.

( )1إضافة من طبعة بوالق.405/2 :

العلى :للظاء والذال والثّاء.
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 – 14من باطن الشفة السفلى وأطراف  – 14ما بين باطن الشفة السفلى وأطراف
الثنايا العلى :الفاء.

الثنايا العلى :للفاء.

 – 15م ّما بين الشفتين :الباء والميم والواو – 15 .ما بين الشفتين :للباء والميم والواو.
 – 16من الخياشيم النّون الخفيفة.

 – 16الخياشيم ،وهو للنون الساكنة نحو:
منك وعنك ،وتسمى الخفيفة والخفية.

وبإنعام النظر في هذه الموازنة نلحظ ما يأتي:
 - 1في المخرج التاسع لم يحدد سيبويه أيّا من الثنايا حين تكلم على مخرج النّون( ،)1أ ّما
أظن ّ
ّ
أن للثنايا السفلى تدخال في نطق النّون ،وقد
ابن األثير فقد حد ّدها بالسفلى( .)2وال
وصف الرضي (686هـ) الثنايا بأنها العليا ،فقال :مخرج النّون من "طرف اللّسان وطرف
الثنايا ،أي :رؤوس الثنايا العليا"(.)3
 - 2في المخرج السابق أشرك ابن األثير الخيشوم في إنتاج صوت النّون ،إذ قال" :طرف
اللّسان بينه وبين ما فوق الثنايا السفلى والخيشوم :للنون"( . )4أ ّما سيبويه فقد خلت عبارته
من هذه الكلمة (،) 5ولم يذكرها كل من المبرد وابن السراج في كالمهم على مخرج
النّون(.)6ووجدتها عند الصيمري (من نحاة القرن الرابع) حين تكلم على مخرج النّون ،إذ

( )1يُنظر :الكتاب.433/4:
( )2يُنظر :المصدر السّابق.611/4:
( )3شرح شافية ابن الحاجب.254/3 :
( )4البديع في علم العربية.611/2:
( )5يُنظر :الكتاب.433/4:
( )6يُنظر :المقتضب ،193/1:واألصول في النّحو.254/3 :
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قال ":ومن طرف اللّسان وما قابله من الخيشوم مخرج النّون"( ،)1ويتضمن نصُّ الصيمري
أمرين :األ ّول :أنّه ال نون تنطق ّإال بغنة ،وهذا قد يكون موافقا لما جاء به ابن األثير مشركا
الخيشوم في انتاج النّون ،والثاني :كأن الصيمري جعل للخيشوم مكانا فوق أطراف الثنايا
وهذا أمر غريب.
أن أبا حيان األندلسي قد وافق ابن األثير في ّ
ويبدو ّ
أن الخيشوم يشترك في إنتاج النّون،
إذ قال :المخرج التاسع للنون" وهي من طرف اللّسان بينه وبين ما فويق الثنايا متصال
بالخيشوم تحت ّ
الالم قليال"(.)2
ويبدو ّ
أن ابن األثير قد أشرك الخيشوم ؛ ألنه حين أراد تحديد مخارج األصوات اتبع
الطريقة المشهورة في تحديد المخارج ،وهي النطق بالصّوت ساكنا مسبوقا بهمزة ،وهذه
طريقة ابتدعها الخليل (ت 170هـ)  ،إذ كان " يفتح فاه باأللف ث ّم يظهر الحرف"( ،)3فيظهر
صوت من الخيشوم عند النطق بالنّون ،ويبدو ّ
أن من علماء التجويد قد ألزم الغنة في النّون
 ،وهو الدركزل ّي (ت بعد 1315هـ) ،إذ قالّ ":
إن الغنة الزمة للنون والميم مطلقا سواء
كانا مظهرين أو مدغمين أو مخفيين ومتحركين أو ساكنين"( ،)4فضال على ّ
أن ال ّدكتور
غانم ق ّدوري الحمد قد ألزم الغنة في النّون في جميع أحوالها إال في إدغامها في صوت
ليس فيه غنة ،فالغنة ال تنفك عن النّون ،وهذا أمر يجعل ابن األثير مصيبا في وصفه
مخرج النّون ،إذ يشترك الخيشوم في إنتاجها؛ لذلك يكون ابن األثير أكثر دقة من سيبويه
في وصف مخرجها.

( )1التبصرة والتذكرة.927/2:
( )2ارتشاف الضرب من لسان العرب.10/1 :
( )3العين.47/1:
( )4خالصة العجالة ،حسن بن إسماعيل الدركزلي الحبار.205 :
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 - 3في المخرج العاشر  -وهو مخرج الرّاء – نلحظ خالفا في تحديد هذا المخرج بين
سيبويه وابن األثير ،إذ يرى سيبويه أ ّن مخرج الرّاء " أدخل في ظهر اللّسان"( ،)1أ ّما ابن
األثير فمخرج الرّاء عنده "أدخل في طرف اللّسان"(،)2بل ّ
إن هذا العالم قد خالف أغلب
علماء اللغة والقراءات والتجويد( ،)3ويبدو ّ
أن رأي ابن األثير ال يخلو من الصّواب ،وذلك
لألسباب اآلتية:
السبب األ ّول :قال الخليل" :اعلم ّ
أن الحروف الذلق والشفوية ستة وهي :ر ل ن ،ف ب
م ،وإنّما س ّميت هذه الحروف ذلقا ّ
ألن الذالقة في المنطق إنّما هي بطرف أسلة اللّسان
والشفتين وهما مدرجتا هذه األحرف الستة ،منها ثالثة ذليقة ر ل ن ،تخرج من ذلق اللّسان
من (طرف غار الفم) وثالثة شفوية :ف ب م  ،مخرجها من بين الشفتين خاصة ،ال تعمل
الشفتان في شيء ،من الحروف الصحاح ّإال في هذه األحرف الثالثة فقط ،وال ينطلق
اللّسان إال بالرّاء و ّ
الالم والنّون .وأ ّما سائر الحروف فإنّها ارتفعت فوق ظهر اللّسان من
لدن باطن الثنايا من عند مخرج التّاء إلى مخرج ال ّشين بين الغار األعلى وبين ظهر
اللّسان"( .)4وبإنعام النظر في نص الخليل نخلص إلى أمرين:
األ ّول :أ ّن الرّاء و ّ
ُ
طرف اللّسان وليس ظهر اللّسان.
الالم والنّون يدخل في نطقهن

( )1الكتاب.433/4 :
( )2البديع في علم العربية.611/2:
( ) 3يُنظر :األصول في النّحو ،400/3 :و ّ
الالمات ،وس ّر صناعة اإلعراب ،60/1 :والتّحديد في
اإلتقان والتجويد ،105 :والمفصل في صنعة اإلعراب ،546:اإلقناع في القراءات السبع،61 :
واللباب في علل البناء واإلعراب ،463/2 :وإبراز المعاني من حرز المعاني ،746:والممتع
الكبير في التّصريف ،425:وتسهيل الفوائد ،319/1 :وشرح شافية ابن الحاجب ،الرضي
اإلستراباذي ،253/3:وارتشاف الضرب من لسان العرب ،10/1 :والنشر في القراءات
العشر.200/1:
( )4العين.52/1:
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الثّاني :يبدو من كالم الخليل ّ
أن منطقة ظهر اللّسان لها مساحة محدودة ،وهي من عند
مخرج التّاء إلى مخرج ال ّشين ،أي إن ظهر اللّسان ال يشترك في إنتاج الرّاء ،وهذا األمر
يجعل ابن األثير مصيبا في قولهّ :
إن الرّاء أدخل في طرف اللّسان وليس ظهر اللّسان.
السبب الثانيّ :
أن طرف اللّسان له مساحة ليست بالقليلة ،وهذه المساحة تشترك في نطق
كثير من األصوات ،وهذا يد ّل على ّ
أن طرف اللّسان ليس ذلك الرأس المدبّب من اللّسان؛
وهذا األمر يجعل ابن االثير ال يجافي الحقيقة في ّ
أن مخرج الرّاء أدخل في طرف اللّسان.
وخالصة األمر ّ
أن ابن األثير قد خالف أغلب العلماء في وصف مخرج الرّاء ،وكان
أن قولهّ :
مصيبا في رأيه لألسباب التي ذكرها الباحث آنفا ،فضال على ّ
إن مخرج الرّاء
ق وصفا ممن قالّ :
أدخل في طرف اللّسان أد ّ
إن مخرج الرّاء أدخل في ظهر اللّسان.
 - 4يُلحظ أ ّن ابن األثير قد خالف سيبويه في ترتيب أصوات المخرج الثاني عشر ،فسيبويه
قد رتّبها على النّحو اآلتي :الزاي والسّين والصّاد( ،)1بينما رتبّها ابن األثير على النّحو
اآلتي :الصّاد ث ّم السّين ث ّم الزاي .ويبدو ّ
أن العلماء كانوا على خالف في ترتيب هذه
األصوات ،فابن األثير قد اتبع الخليل في ترتيبه هذه األصوات ،إذ قال الخليل ":والصّاد
والسّين والزاي أسلية ّ
ألن مبدأها من طرف اللّسان"( ،)2وقال في موضع آخر ":وصارت
حال السّين بين مخرج الصّاد والزاي كذلك"

( )1يُنظر :الكتاب.433/4:
( )2العين.58/1:
( )3العين.54/1 :

(3

) ،وممن سار على نهج الخليل

62

املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
األزهري(()1ت370هـ) ونشوان الحميري(()2ت573هـ) والمالقي(()3ت 705هـ) وعماد
الدين أبو الفداء(()4ت 735هـ) والنويري(ت 857هـ).
ومن العلماء من اتبع ترتيب سيبويه :كابن السراج

() 5

والعكبري

(6

) ،وكان

للسيرافي(ت368هـ) ترتيب مغاير للخليل وسيبويه ،فجاءت الصّاد مقدمة على الزاي
والسّين عنده( ،)7وقد تبعه غي ُر واحد من العلماء( .)8وأ ّما م ّكي القيسي(ت437هـ) فقد ق ّدم
الزاي على الصّاد والسّين ،إذ قال ":ث ّم الزاي والصّاد والسّين أخوات يخرجن من طرف
اللّسان وأصول الثنايا"(.)9
 - 5نجد تفصيال بصورة أدق في المخرج السادس عشر عند ابن األثير من سيبويه ،إذ قال
ابن األثير :مخرج الخياشيم" للنون الساكنة ،نحو منك وعنك ،وتسمى الخفيفة والخفية"(.)10
أ ّما سيبويه فقد اكتفى بعبارة" ومن الخياشيم النّون الخفيفة" وصفا لهذا المخرج.
بعد أن فرغ ابن األثير من ذكر المخارج الستة عشر قام بتوزيعها بين أربعة مخارج
أصول ":الحلق ،وله ثالثة مخارج ،واللّسان وله عشرة مخارج ،والشفة ولها مخرجان،

( )1يُنظر :تهذيب اللغة.40/1:
( )2يُنظر :شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم.85/1:
( )3يُنظر :ال ّدر النّثير والعذب النمير.16/2 :
( )4يُنظر :الكناش في فني النّحو والصّرف.309/2:
( )5يُنظر :األصول في النّحو.400/3:
( )6يُنظر :اللباب في علل البناء واإلعراب.462/2:
ي.391/5:
( )7يُنظر :شرح السّيراف ّ
( )8يُنظر :س ّر صناعة اإلعراب ،60/1 :والمفصل ،546:وشرح المفصل ،516/5 :والممتع الكبير
في التّصريف ،425 :وشرح الشافية ،الرضي.253/3 :
( )9الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،مكي القيسي.139/1 :
( )10البديع في علم العربية.612/2:
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والخيشوم وهو مخرج واحد"( .)1وال تكاد تجد هذا التوزيع عند سيبويه ّإال مخرج الحلق،
إذ فصّل فيه قائال ":فللحلق منها ثالثة فأقصاها مخرجا :الهمزة والهاء واأللف .ومن أوسط
الحلق مخرج العين والحاء ،وأدناها مخرجا من الفم :الغين والخاء"(.)2
ثالثا :مذاهب أخرى في عدد المخارج:
أ -عدد المخارج أربعة عشر:
نسب عدد من العلماء هذا الرأي إلى الفرّاء وقطرب والجرمي وابن كيسان ،ولم تخل
هذه النسبة من اضطراب وتشكيك في اآلراء ،إذ قال الداني (ت444هـ)" :وزعم الفرّاء
أن مخارج الحروف أربعة عشر مخرجا ،فجعلوا ّ
وقطرب والجرمي وابن كيسان ّ
الالم
والرّاء والنّون من مخرج واحد هو طرف اللّسان وجعلهن سيبويه من ثالثة مخارج"(.)3
ومن العلماء من أخرج الفرّاء وقطربا من هذه النسبة ونسبها إلى الجرمي ومن تابعه ،إذ
إن ّ
يقول أبو المعالي(ت621هـ) :وقال الجرمي ومن تابعه من النّحويين ّ
الالم والنّون
والرّاء من مخرج واحد ،فجعل مخارج الفم أحد عشر"(.)4
أن هذا العالم لم يجعل ا ّ
وتنبّه بعض الباحثين بعد استقراء نصوص الفرّاء على ّ
لالم
والنّون من مخرج واحد ،بل فرّق بينهما( ،)5إذ قال الفرّاء" :العرب تدغم ّ
الالم عند النّون

( )1البديع في علم العربيّة.612/2 :
( )2الكتاب.433/4:
( )3التّحديد في اإلتقان والتجويد.104 :
( )4ال ّدر المرصوف في وصف مخارج الحروف ،أبو المعالي بن أبي الفرج فخر الدين الموصلي،
تحقيق :غانم قدوري الحمد ،مجلة الحكمة ،جمادي اآلخرة ،1423 ،العدد ،25 :ص.236 :
( )5يُنظر :ال ّدرس الصّوتي عند أحمد بن محمد الجزري (رسالة) ،ميرفت يوسف كاظم.48:
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إذا سكنت ّ
الالم وتحركت النّون وذلك أنّها قريبة المخرج منها"( ،)1فقول الفرّاء (قريبة
المخرج منها) يد ّل على أنّه فرّق بينها ،بي َد أن البحث ال يرى في هذا القول دليال على ّ
أن
الفرّاء قد فرّق بين ّ
أن من العلماء من يصرّح ب ّ
ألن البحث قد تبيّن له ّ
الالم والنّون؛ ّ
أن
المخرج الواحد يحوي أصواتا ع ّدة ،لكنّه يلمح بعد حين إلى ّ
أن هذه األصوات متقاربة في
المخارج ،فكأنّه يجعل لكل صوت مخرجا مستقال ،ومن هؤالء العلماء :أبو علي
الفارسي(ت377هـ) ،إذ قالّ :
إن الطّاء والتّاء وال ّدال "من أطراف الثنا(*) واللّسان"( ،)2لكنّه
يقول في موضع آخرُ " :حذفت التّاء من قولهم(:اسطاع) فيمن جعلها (استفعل) ل ّما أريد
ّ
مستقال عن الطّاء.
إدغام التّاء في الطّاء لقرب المخرج"( ،)3وكأنه قد جعل للتاء مخرجا
وتجد مثل ذلك عند ابن األثير ،إذ وضع الباء والميم والواو في مخرج واحد ،فيقول:
المخرج "الخامس عشر :ما بين الشفتين :للباء والميم والواو"( ،)4ويقول في باب القسم":
وأ ّما الفرع :فهو الواو وهي بدل من الباء لقرب المخرج"( .)5إذ يصرّح ابن األثير ّ
بأن
والباء يخرجان من مخرج واحد ،لكنّه يشير إلى ّ
أن الواو قريبة المخرج من الباء.
وكذلك فعل الرضي اإلستراباذي( ،)686فالحاء والعين عنده يخرجان من أوسط
أن العين تدغم في الحاء؛ ّ
الحلق( ،)6لكنّه يرى ّ
ألن مخرج العين قريب من مخرج الحاء(.)7

( )1معاني القرآن ،الفرّاء.253/2:
(*) الصواب :الثنايا.
( )2التّعليقة على كتاب سيبويه.58/5:
( )3المصدر نفسه.169/3:
( )4البديع في علم العربية.611/2 :
( )5المصدر نفسه.270/1:
( )6يُنظر :شرح شافية ابن الحاجب ،الرضي اإلستراباذي.250/3:
( )7يُنظر :المصدر نفسه.276/3 :
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وخالصة األمر ّ
أن من العلماء من يجعلون ع ّدة أصوات في مخرج واحدّ ،إال أنّهم
يشيرون إلى ّ
أن لكل صوت مخرجا ،فكأنّهم بعملهم هذا يجعلون المخارج على نوعين:
األ ّول مخرج يحوي أكثر من صوت واحد ،فهو كالحيز.
الثاني :مخرج يحوي صوتا واحدا حصرا.
أو بتعبير آخر :مخرج كبير ومخرج صغير ،فالمخرج الكبير يحوي عددا من المخارج
الصغار ،وكلُّ مخرج صغير يختصّ بصوت واحد يميّزه من بقية األصوات؛ لذلك ال يمكن
بأن الفرّاء قد فرّق بين مخرج ّ
الجزم ّ
الالم ومخرج النّون جاعال لك ّل واحد منهما مخرجا
لألسباب التي ذكرت آنفا  -اللّهم – ّإال إذا كان أبو علي الفارسي وابن األثير والرضي
اإلستراباذي على خطأ فيما ق ّدموه ،فيكون في كالمهم تناقض؛ ألنّهم ع ّدوا بعض األصوات
من مخرج واحد على حين يف ّرقون بين مخارج هذه األصوات في مواضع أخرى.
ومن زعم ّ
أن مخارج األصوات أربعة عشر مخرجا هو ابن المؤ ّدب ،إذ قال" :ولحروف
العربية أربعة عشر مخرجا"( ،)1بي َد أن النّاظ َر في كتاب ابن المؤ ّدب يج ُد كثيرا من الخلط
واإلرباك اللذين لم يلتفت إليهما محقّقو هذا الكتاب؛ لذلك فقول ابن المؤدبّ :
إن مخارج
األصوات أربعة عشر ليست بدقيقة.
ب :المخارج خمسة عشر
تبنّى هذا الرأي أبو األصبغ السّماتي المعروف بابن الطحان(ت560هـ) ،إذ أسقط مخرج

( )1دقائق التّصريف ،547:ويُنظر :ال ّدرس الصّوتي عند أحمد بن محمد الجزري.49:
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النّون الخفيفة أو الخفيّة ،وحجته في هذا أنّه صوت من األصوات الفروع( .)1فقسّم الحلق
على ثالثة مخارج ،وحوى اللّسان عشرة مخارج ،وأ ّما الشفتان فعلى مخرجين(.)2
مخرجا:
ت :عدد المخارج سبعة عشر
ا
تبنّى هذا الرأي ابن الجزري( ،)833إذ قال" :فالصّحيح المختار عندنا ...سبعة
عشر مخرجا"( .)3وهذا الرأي نال استحسان عدد من علماء التجويد(.)4
ث :المخارج تسعة وعشرون:
وتجد صدى هذا عند ابن الحاجب(ت646هـ) ،إذ قال:
"لك ّل حرف مخرج ح ّ
ق النظر 000والك ّل بالتقريب ستة عشر"

()5

ّ
ق قبوال عند بعض العلماء(.)6
لكن هذا الرأي الذي ق ّدمه هذا العالم لم يل َ
ج :المخارج عند المحدثين:
المتتبّع آراء المحدثين يرى اختالفا فيما بينهم في ع ّد مخارج األصوات ،شأنهم في ذلك

( )1يُنظر :مرشد القارئ ،ابن الطّحّان ،30:وابن الطّحّان وجهوده في الدراسات الصّوتية (رسالة)،
سوسن غانم ق ّدوري الحمد.32:
( )2يُنظر :مخارج الحروف وصفاتها ،ابن الطحان.32 :
( )3النشر في القراءات العشر.198/1 :
ي (ت 1118هـ)  ،35:وهداية
( )4يُنظر :تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين ،أبو الحسن النوري الصفاقس ّ
القاري إلى تجويد كالم الباري ،عبد الفتاح المصري الشافعي ،63:وصفحات في علوم القراءات،
أبو طاهر عبد القيوم السندي.210 :
( )5الشافية في علم التّصريف ،ابن الحاجب.81/2:
( )6يُنظر :شرح الرض ّي على الشافية ،251/3 :والروضة النّديّة شرح متن الجزريّة ،محمود بن
مح ّمد العبد.16:

67

املبحث ّ
األول :مخارج األصوات ........................................................................
شأن القدماء على الرغم من ظهور األجهزة الحديثة التي استعملوها في تحديد مخارج
األصوات ،فمن المحدثين من ع ّدها تسعة مخارج؛ كالمستشرق كانتنيو( )1وع ّدها معظمهم
عشرة مخارج( ،)2وع ّدها ال ّدكتور السعران( )3وال ّدكتور كمال بشر( )4أحد عشر مخرجا،
وع ّدها ال ّدكتور غانم ق ّدوري الحمد اثني عشر مخرجا( ،)5وع ّدها بعضهم خمسة عشر
مخرجا(.)6
وعلى أيّة حال ّ
فإن من ع ّد مخارج األصوات عشرة جاء ترتيبه على النّحو اآلتي:
شفوية أو شفتانية( :ب ،م ،و) .وشفوية أسنانيّة( :ف) ،وأسنانيّة( :ذ ،ظ ،ث) ،وأسنانيّة
لثويّة( :د ،ض ،ت ،ط ،ز ،س ،ص) ،ولثويّة( :ل ،ر ،ن) ،وغاريّة( :ش ،ج ،ي) ،وطبقيّة:
(ك ،غ ،خ) ،ولهوية( :ق) ،وحلقيّة( :ع ،ح) ،وحنجريّة( :ء ،هـ) ،فضال على ّ
أن المحدثين
ال ينكرون أهمية اللّسان في نطق معظم هذه األصوات ،إذ يع ّد جزءا أساسيا في نطقها(.)7

( )1يُنظر :دروس في علم أصوات العربية ،كانتنيو.23-22:
( )2يُنظر :المدخل إلى علم اللغة ،31:ومناهج البحث في اللغة ،111 ،110 :ودراسة الصّوت اللغوي:
 ،97والوجيز في فقه اللغة ،مح ّمد األنطاكي ،164 ،163:وعلم األصوات اللغوية.44 -42 :
ي.200 ،199 :
( )3يُنظر :علم اللغة مق ّدمة للقارئ العرب ّ
( )4يُنظر :علم اللغة العام ــ األصوات ــ  ،كمال بشر.90-89:
( )5يُنظر :المدخل إلى علم أصوات العربية.95:
( )6يُنظر :فقه اللغة ،علي عبد الواحد وافي.165 :
( )7دراسة الصّوت اللغوي.257 :
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ّ
املبحث الثاني
صفات االصىات

ا
أوال :منهج ابن األثري يف دراسة صفات

األصىات.
ّ
ا
ثانيا :األلقاب املخرجية.
ّ
ّ
ا
ثالثا :الصفات املشرتكة التي هلا ضذ.
ّ
ّ
ّ
ا
رابعا :الصفات املشرتكة التي ليس هلا ضذ.
ّ
ا
خامسا :الصفات املنفردة.

ّ
املبحث الثاني :صفات األصوات .......................................................................................
أول :منهجاابنااألثيرافياعرضهاصفاتااألصوات
ًا
ااامعرفة مخرج الصّوت وحدها قد ال تكفي للتمييز بين صوت وبين صوت آخر ،فإذا
كانت أهمية المخرج هي تحديد مكان خروج الصّوت ّ
فإن الصّفات هي التي تح ّدد
مالمح ذلك الصّوت وتميّزه من بقية األصوات المجاورة له ،بخاصة األصوات التي
تشترك معه في المخرج نفسه.
والصّفة في اللغة "األمارة ّ
الالزمة لل ّشيء"

()1

وعرّف العلماء الصّفة بأنّها "كيفية

عارضة للحرف عند حصوله في المخرج ،وتتميز بذلك الحروف المتحدة بعضها عن
بعض"(.)2
قام منهج ابن األثير على ع ّدة أمور:
األمر األول :أفرد ابن األثير صفات األصوات في فرع خاصّ بها س ّماه (في أصنافها
وألقابها)(.)3
األمر الثاني :ذكر الصّفات واأللقاب دفعة واحدة في بداءة حديثه عليها ،ث ّم شرع في
شرح ك ّل صفة على حدة مبيّنا سبب تسميتها فضال عن ذكر األصوات التي تحمل تلك
الصّفة.
األمر الثالث :بلغ عدد هذه الصّفات عند ابن األثير ثالثين صفة" ،وهي المجهورة
والمهموسة ،والشديدة والرخوة ،وما بينهما ،والمطبقة والمنفتحة ،والمستعلية
والمستفلة ،واللّينة والشديدة مع الصّوت ،واللهوية والشجرية والنطعية واألسلية،
واللّثوية ،و ّ
الذلقيّة ،وال ّشفهيّة ،وحروف القلقلة ،والذالقة ،والمصمتة ،وال ّ
صفير،

( )1مقاييس اللغة ،115/6 :مادة (وصف) ،واألمارة :العالمة.
( )2شرح المق ّدمة الجزرية ،طاش كبري زاده ،11:ونهاية القول المفيد في علم التجويد ،مح ّمد
مكي نصر ،43:والمدخل إلى علم أصوات العربية.96:
( )3يُنظر :البديع في علم العربية.613/2:
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ّ
واألغن،
والمكرّر ،والهاوي ،والمهتوت ،والمنحرف والمتفشي ،والمستطيل
والخيشومي"(.)1
ولم يكن العلماء على وفاق في عددها؛ فمنهم من زاد فيها ومنهم من أنقص منها ،فهي
عند سيبويه وصلت إلى خمس وعشرين صفة متناثرة في صفحات كتابه( ،)2وهي أق ّل
ما تكون عند ابن السرّاج ،إذ وصل عددها عنده إلى اثنتي عشرة صفة( ،)3وتبعه
العكبري( )4في ذلك ،وأكثر ما تكون عند م ّكي القيس ّي ،إذ وصل عددها عنده إلى أربع
وأربعين صفة(.)5
األمر الرابع :المتأم ّل في هذه الصّفات يجد ابن األثير قد ذكر بعض األحياز التي جاءت
في كتاب العين ،وهي :الحلقية واللهوية والشجرية واألسلية والنطعية واللثوية وا ّ
لذلقيّة
والشفهية والهوائية( .)6وقد ذكر هذه األحياز ابن األثير ّإال الحلقية والهوائية.
وأطلق عليها ال ّدكتور عادل نذير تسمية (الصّفات المخرجية)( ،)7ويبدو ّ
أن تسمية
اللقب أقرب من الصّفة على هذه األحياز؛ وذلك ّ
ألن اللقب ال تكاد تجده يميّز بين صوت
وآخر بخاصة األصوات التي تشترك في المخرج نفسه ،أ ّما الصّفة فلها فوائد ع ّدة
ذكرها علماء التجويد ،وهي:

( )1البديع في علم العربيّة.613/2 :
( )2يُنظر :في الصّوتيات العربية والغربية ،مصطفى بوعناني ،53 – 48:والبحث الصّوتي عند
القوشجي (رسالة).55 :
( )3يُنظر :األصول في النّحو.401/3:
( )4يُنظر :اللباب في علل البناء واإلعراب.464/2:
( )5ينظر :الرّعاية.142 ،116 :
( )6يُنظر :العين.58/1 :
( )7يُنظر :التعليل الصّوتي عند العرب.94:
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 -1تميّز الصّفات بين األصوات المشتركة في المخرج الواحد ولوالها لكانت تلك
األصوات صوتا واحدا ،فصفتا اإلطباق واالستعالء في الطّاء هي التي ميّزتها من
التّاء ،ولوال هاتان الصفتان لصارت الطّاء تاء.
 -2تحسّن الصّفات لفظ األصوات المختلفة في مخرجها.
 - 3معرفة القوي والضعيف من األصوات؛ لمعرفة ما يجوز فيه اإلدغام وما ال
يجوز( . )1وهذه الفوائد ال تجدها في هذه المسميات التي ذكرها الخليل وابن األثير،
فإطالق تسمية (اللقب المخرجي) عليها أفضل وأنسب لها.
األمر الخامس :انماز ابن األثير في تقسيمه صفات األصوات على قسمين رئيسين:
صفات مشتركة ،وصفات منفردة .وقصد بالمشتركة هي تلك الصّفات التي يشترك فيها
صوتان فأكثر كصفة الجهر .أ ّما معنى المنفردة عنده تلك الصّفات التي ينضوي تحتها
صوت واحد حصرا كصفة المهتوت التي اختصّت بها التّاء ،والمكرر للراء.
بيد ّ
أن ابن األثير لم يكن غافال عن ذلك التضا ّد أو التقابل بين الصّفات ،فهو حين
يذكر المجهورة مثال يذكر بعدها المهموسة وكذلك بقية الصّفات؛ لذلك سيكون تقسيمنا
لهذه الصّفات على ثالثة أقسام رئيسة :األلقاب المخرجيّة ،والصّفات المشتركة
وسأقسّمها على قسمين :صفات مشتركة متضا ّدة ،صفات مشتركة غير متضا ّدة ،وأ ّما
القسم األخير فسيكون للصفات المنفردة.
ا
ا
ا
ا
( )1يُنظر :هداية القاري إلى تجويد كالم الباري ،77/1 :والروضة النديّة شرح متن الجزرية:
 ،25والقول السديد في علم التجويد ،على هللا بن علي أبو الوفا.160 :
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ثانايًا:ااأللقاباالمخرجياة
أو ّل من ذكر هذه األلقاب هو الخليل بن أحمد الفراهيدي( ،)1وق ّل شأنها بعده ،ولم
يذكرها ّإال قليل من العلماء؛ ألنّهم وضعوا ما جاء به سيبويه من وصف دقيق لمخارج
األصوات نصب أعينهم ،فكان شغلهم الشاغل ،وهمهم الناصب ،فنال احترام العلماء
من قدماء ومحدثين ،إذ يقول آرتور شادة "بلغ في تعيين مواضع الحروف ومخارجها
من الصّحة وال ّدقة ما يعسر علينا الزيادة واإلصالح"( .)2ا
وال ّدكتور الصيغ وال ّدكتور عادل نذير يعلّالن سبب قلة اعتناء العلماء بها؛ ألنّها أشبه
بألقاب لها وليست صفات تميّزها وحين تذكر تذكر إضافية( ،)3ويبدو ّ
أن الخليل ذلك
الصوت ّي البارع لم يكن غافال عن ترتيب مخارج األصوات الذي رتّبه تلميذه سيبويه،
وال ّدليل على ذلك أنّه صرّح َّ
بأن مخرج الهمزة من أقصى الحلق ،أي هي أ ّول األصوات
الظن َّ
ّ
أن سيبويه
عنده ،إذ قال" :وأ ّما الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق"( ، )4وأغلب
قد أخذ ترتيب مخارج األصوات من الخليل.
أ ّما سبب عدم البدء بالهمزة في معجمه فراجع إلى عدم استقرارها وكثرة تعرضها
للقلب والتخفيف واإلبدال ،م ّما يسبب كثيرا من اإلرباك في أكثر الكلمات التي تحوي
صوت الهمزة؛ لذلك تركها وابتدأ بالعين.
واأللقاب المخرجيّة التي وردت عند الخليل وذكرها ابن األثير هي:
 – 1اللّهوية:

( )1يُنظر :العين.58/1:
( )2علم األصوات عند سيبويه وعندنا.39 :
( )3يُنظر :المصطلح الصّوتي في الدراسات العربية ،195 :والتعليل الصّوت ّي عند العرب.172:
( )4العين.52/1:
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قال ابن األثير" :وأ ّما اللهوية فحرفان :القاف والكاف ّ
ألن مبدأهما من اللهاة"(،)1
واللهاة هي تلك "اللحمة الحمراء المعلّقة في أعلى الحنك على عكرة اللسان"( ،)2أو هي
"الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم والجمع اللها واللهوات واللهيات أيضا"(.)3
وأفرد ابن األثير مخرجا لك ٍّل من هذين الصّوتين ،فالمخرج الرابع عنده للقاف
وتخرج من "أقصى اللسان وما فوقه من الحنك"( ،)4أ ّما الكاف فمخرجها أسفل من
موضع القاف قليال وم ّما يلي الحنك األعلى"(.)5
والمتأ ّم ُل في أقوال ابن األثير يجد تناقضا في كالمه ،فهو من جهة يصف القاف
والكاف بأنهما لهويّان ّ
ألن مبدأهما من اللهاة ،على حين يجعل لك ّل صوت منهما
ّ
فكأن اللهاة عنده مكان واسع تحتمل مخرجين من مخارج األصوات ،وما هذه
مخرجا،
اللهاة ّإال "لحمة ّ
مدالة في أقصى سقف الحلق"( ،)6وأغلب الظّن أنَّها ال تحتم ُل خروج
صوتين منها.
واتّبع ُ
ابن األثير الخليل( )7والسّيراف ّي( )8وم ّكي القيس ّي( )9وال ّزمخشر ّ
ي( )10في إطالق
لقب اللهوية على هذين الصّوتين.

( )1البديع في علم العربية.616/2:
ّ
( )2الكنز اللغوي في اللسن العربي ،ابن السكيت (ت 244هـ).196 :
( )3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.2487/6 :
( )4البديع في علم العربية.610/2 :
( )5المصدر نفسه.
( )6غاية المريد في علم التجويد.131:
( )7يُنظر :العين.58/1 :
ي.392/5 :
( )8يُنظر :شرح السّيراف ّ
( )9يُنظر :الرّعاية.140 :
( )10يُنظر :المفصّل في صنعة اإلعراب.548 :
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وأطلق ال ّدرس الصّوتي الحديث لقب اللهويّة على صوت القاف حصرا( ،)1وينطق
هذا الصّوت "برفع مؤخرة اللسان ،وإلصاقها باللهاة ،لكي ينحبس الهواء عند نقطة هذا
االلتصاق ،ث ّم يزول هذا الس ّد فجأة ،مع عدم حدوث اهتزازات في األوتار الصّوتية"(.)2
أ ّما الكاف عندهم فهو صوت طبقي يتك ّون نتيجة التقاء مؤخر اللسان بالطبق( ،)3ومعه
صوتا الغين والخاء.
 -2ال َّشجرية:
أطلق ابن األثير هذا اللقب المخرجي على ثالثة أصوات ،وهي :الجيم والشين
والضاد؛ " ّ
ألن مبدأها من شجر الفم وهو مفرجه"( .)4لكن في حديثه على مخارج
األصوات يض ّم الياء إلى الجيم وال ّشين ويجعلها في مخرج واحد ويفرد للضاد
مخرجا( ،)5متّبعا سيبويه في عمله هذا(.)6ويبدو ّ
أن إفراد الضاد من قبل سيبويه وابن
األثير "يوافق ما يراه كثير من المحدثين اليوم"( ،)7لكنّهم يرون ّ
أن هذا الصّوت خرج
من األلسن العربية المعاصرة واضمح ّل منها فتحول إلى ظاء عند قوم وإلى دال مف ّخمة
عند قوم آخرين ،وإلى طاء في بعض اللهجات المغربيّة(.)8

( )1يُنظر :دراسة الصّوت اللغوي ،85 :وعلم األصوات اللغوية.44 :
( )2بحوث ومقاالت في اللغة.9 :
( )3يُنظر :علم األصوات اللغوية ،44 :والتعليل الصّوت ّي عند العرب.182 :
( )4يُنظر :البديع في علم العربية ،616/4:ويُنظر :العين ،58/1 :والرّعاية ،140:والمفصّل:
.548
( )5يُنظر :البديع في علم العربية.610/2 :
( )6يُنظر :الكتاب.433/4:
( )7علم اللغة العام.91 :
( )8يُنظر :ال ّدراسات اللّهجيّة والصّوتيّة.308 :
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أ ّما الجيم والشين والياء فقد أطلق عليها المحدثون ع ّدة ألقاب ،فمنهم من وصفها بأنّها
أدنى حنكيّة(،)1ومنهم من أطلق عليها الغاريّة( ،)2وهذه "االصطالحات ال تعدو أن تكون
اجتهادات فرديّة لغرض التمييز الشخصي أو البحثي ،وقد أسهم هذا التنوع في
المصطلح والمسميّات في الخلط بينها لدى الباحثين"(.)3
 – 3النّطعيّة:
اختصّ لقب النطعية بثالثة أصوات هي :الطّاء والدال والتّاء ،إذ قال ابن األثير:
"وأ ّما النّطعية فثالثة أحرف :الطّاء وال ّدال والتّاء؛ ّ
ألن مبدأها من نطع الغار األعلى
وهو موضع التّحزيز منه"( .)4ومخرجها عنده "ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا
العلى :للطاء والدال والتّاء"(.)5
والنّطع في اللغة "ما ظهر من الغار األعلى ،وهي الجلدة الملزقة بعظم الخليقاء فيها
آثار كالتحزيز"( ،)6فالنطع هو سقف غار الحنك األعلى(.)7
وهذا اللّقب أطلقه الخليل على أصوات الطّاء والدال والتّاء( ،)8وتبعه غي ُر واحد من
العلماء( ، )9ويبدو أنّه قد اضمح ّل عند المحدثين وع ّوض بمصطلحات متع ّددة ،فال ّدكتور
ت ّمام حسّان يصفها بأنّها أصوات (أسنانية لثوية)( ،)10و(أسناني شديد) عند ال ّدكتور
( )1يُنظر :دروس في علم أصوات العربية.28 :
( )2يُنظر :يُنظر :المدخل إلى علم اللغة.50:
( )3التعليل الصّوت ّي عند العرب.184:
( )4البديع في علم العربية.616/2:
( )5المصدر نفسه.610/2 :
( )6تهذيب اللغة :مادة (نطع).105/2 :
( )7يُنظر :النّشر في القراءات العشر ،201/1:ودراسات في فقه اللغة.279: ،
( )8يُنظر :العين.58/1 :
ي ،392/5:والرّعاية ،140 :والكامل في القراءات .348 :والمفصّل
( )9يُنظر :شرح السّيراف ّ
في صنعة اإلعراب.548 :
( )10يُنظر :مناهج البحث في اللغة.95 – 93:
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محيي الدين رمضان(ّ ،)1
لكن ال ّدكتور الصيغ اعترض على هذه التسمية مفضّال إطالق
مصطلح (بين أسناني)

()2

عليها ،أ ّما ال ّدكتور غانم ق ّدوري الحمد فيطلق عليها لقب

(اللثوي أمامي) ويض ّم إليها صوت الضاد(.)3
 – 4األسليّة:
قال ابن األثير" :وأ ّما األسلية فثالثة أحرف :الصاد والسين والزاي؛ ّ
ألن مبدأها من
أسلة اللسان"( ،)4ويبيّن الخليل معنى (أسلة اللسان) إذ قالّ :
إن هذه األصوات أسلية؛
"ألن مبدأها من أسلة اللسان وهي مستد ّ
ّ
ق طرف اللسان"( )5وقال ابن األثير في مؤلّف
ّ
تجف لطول المناجاة أسالت
آخر – مستشهدا بكالم اإلمام علي (عليه السّالم) – " (لم
ألسنتهم) هي جمع أسلة وهي طرف اللسان"( .)6ومن المالحظ ّ
أن األسلية لقب أطلق
على أصوات الصاد والسين والزاي نسبة إلى اللسان وليس إلى نقطة ما من الحنك
األعلى ،وأطلق بعض المحدثين لقب (اللثوية) على هذه األصوات( ،)7ومنهم من أطلق
عليها لقب (أسنانية لثوية)(.)8
ّ –5
الذلقيّة:
الذلقيّة والذالقة ،فا ّ
ميّز ابن األثير بين مصطلحين أصلهما من (ذلق) ،وهماّ :
لذلقيّة
عنده شملت ثالثة أصوات هي :الرّاء والالم والنون؛ ّ
ألن مبدأها من ذلق اللسان ،وهو

( )1يُنظر :المصطلح الصّوتي في ال ّدراسات العربيّة.80:
( )2يُنظر :المصدر نفسه.
( )3يُنظر :المدخل إلى أصوات العربيّة.95:
( )4البديع في علم العربيّة.616/2:
( )5العين.58/1 :
( )6النهاية في غريب الحديث واألثر.49/1:
ي.175:
( )7يُنظر :علم اللغة مق ّدمة للقارئ العرب ّ
( )8يُنظر :المدخل إلى علم اللغة ،31:والمدخل إلى علم أصوات العربيّة.95 :
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طرفه"( .)1وأ ّما الذالقة فشملت ستة أصوات" :الرّاء والالم والنون والفاء والباء
والميم"( ،)2فشملت األصوات ّ
الذلقيّة وثالثة أصوات تخرج من الشفة وهي الفاء والباء
أن ّ
والميم ،ويبدو ّ
الذلقيّة والذالقة تدل على معنى واحد في اللغة وهي الح ّدة ،قال ابن
فارس" :الذال والالم والقاف أصل واحد يد ّل على ح ّدة .فالذلق :طرف اللسان ،والذالقة
ح ّدة اللسان ،وك ّل مح ّدد مذلّق"( .)3فالرّاء والالم والنون وصفت بالذالقة؛ ألنّها تخرج
من ذلق اللسان وهو طرفه وح ّدته ،وكذلك الفاء والباء والميم تخرج من طرف الشفة.
الذلقيّة عند ابن األثير هي لقب مخرج ّي ال يميّز بين صوت وصوت آخر .أ ّما ّ
ف ّ
الذالقة
فهي تميّز بين كلمة وكلمة أخرى ،فمعنى الذالقة عند ابن جنّي وال ّزمخشر ّ
ي وابن األثير
هو االعتماد بالصّوت على ذلق اللسان وهو طرفه ،وتفيده قوة في اللفظ وزيادة في
تحريك اللسان ،ومنه قولهم هو ذلق اللسان ،وال تكاد تجد في أبنية الرباعي والخماسي
كلمة ّإال وفيها بعض أصوات الذالقة ،نحو :جعفر ،إذ تحوي الفاء والرّاء ،وكلمة
سفرجل إذ تحوي الفاء والرّاء والالم ،وقد ّ
شذ عسجد"(.)4
"وأ ّما المصمتة فما عدا حروف الذالقة ،وهي ثالثة وعشرون حرفا"( ، )5فاإلصمات
ضد الذالقة ،وسميّت مصمتة؛ ّ
ألن ال يكاد "يبنى منها كلمة رباعية أو خماسية خالية
من حروف الذالقة فكأنّها قد صمت عنها ،أي :سكت ،ول ّما كانت حروف الذالقة على
غاية من القوة والحركة ،وكانت هذه بخالفها س ّميت مصمتة"(.)6

( )1البديع في علم العربية.617/2:
( )2المصدر نفسه.
( )3مقاييس اللغة :مادة (ذلق) .359/2
( )4يُنظر :سر صناعة اإلعراب ،78/1:المفصّل في صنعة اإلعراب ،547:والبديع في علم
العربية.617/2 :
( )5البديع في علم العربية.618/2 :
( )6المصدر نفسه.
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و يرى ال ّدكتور غانم الحمد ّ
أن داللة هاتين الصفتين صرفية أكثر منها صوتية(،)1
ويؤيد البحث ذلك؛ ّ
ألن الذالقة واإلصمات تميّز بين الكلمات وليس األصوات.
أن ابن األثير قد جمع الالم والرّاء والنون تحت لقب ّ
وعلى ال ّرغم من ّ
الذلقيّة ّإال أنّه
ّ
مستقال به ،وهي ــ بعد هذا ــ تخرج من طرف اللسان
أفرد لك ّل صوت منها مخرجا
وموضع ما من الحنك األعلى(.)2
ويطلق معظم المحدثين لقب اللثويّة على أصوات ّ
الالم والرّاء والنون ويضعونها في
مخرج واحد( ،)3وأطلق عليها ال ّدكتور غانم ق ّدوري الحمد لقب (لثوي خلفي)(.)4

 –6اللّثوية:
نسب ابن األثير هذا اللقب إلى ثالثة أصوات ،وهي :الظاء والذال والثاء ،فهي لثوية؛
ّ
"ألن مبدأها من اللثة"( ،)5واللثة من (لثي) وجمعها "لِثات ،وهو اللحم الذي فيه منابت
األسنان"( ،)6وأ ّول من أطلق عليها هذا اللقب الخليل بن أحمد( ،)7وتبعه عدد من العلماء
في هذا(.)8

( )1يُنظر :المدخل إلى علم أصوات العربيّة.102:
( )2يُنظر :البديع في علم العربيّة.611/2 :
( )3يُنظر :مناهج البحث في اللغة ،156 :والمدخل إلى علم اللغة ،47 :ومفهوم الق ّوة والضعف
في أصوات العربية ،مح ّمد يحيى سالم الجبوري.27:
( )4يُنظر :المدخل إلى أصوات العربيّة.95 :
( )5البديع في علم العربية.617/2 :
( )6جمهرة اللغة :مادة (لثي) .1036/2
( )7يُنظر :العين.58/1:
( )8يُنظر :سر صناعة اإلعراب ،78/1:المفصّل في صنعة اإلعراب ،547:وشرح المفصّل:
.517/5
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ومخرج هذه األصوات عند ابن األثير "ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا
العلى"( ،)1والمتأمل في نصي ابن األثير السابقين يجد الغرابة فيهما ،فهو يذكر ّ
أن هذه
ألن مبدأها من اللثة على حين يصرّح ّ
األصوات لثوية؛ ّ
بأن مخرج هذه األصوات من
أطراف األسنان العليا وشتّان ما بينهما" ،إذ ال شأن لطرف اللسان باللثة عند النطق
بهذه األصوات الثالثة"( ،)2وس ّوغ المرعشي (ت1150هـ) سبب إطالق اللثوية على
ألن النفس المصاحب ّ
هذه األصوات؛ ّ
لهن ينتشر ويتّصل باللثة ،وليس خروجهن
منها(.)3
ويتفق معظم المحدثين على إطالق لقب (األسنانية) على هذه األصوات الثالث(.)4
 – 7ال ّشفهيّة:
الشفهيّة لقب أطلقه ابن األثير على أربعة أصوات" ،وهي الفاء والباء والميم والواو؛
ألنّها من بين ال ّشفتين"( ،)5وال ّشفتان هما :عضلتان مستديرتان ينتهي بهما الفم(،)6
"أخف األحرف موقعا ّ
ّ
وألذها سماعا ،وأسلسها جريا
وتوصف األصوات الشفهية بأنّها
على األلسنة"( .)7ويبدو ّ
أن ابن األثير قد خالف الخليل في عدد األصوات الشفهية ،فهي
عند الخليل ثالثة أصوات ،إذ قال" :والفاء والباء والميم شفوية وقال م ّرة شفهية؛ ّ
ألن
مبدأها من الشفة"( ،)8فالخليل أخرج الواو منها ،وهي عنده جوفية أو هوائية(.)9

( )1البديع في علم العربية.611/2 :
( )2المصطلح الصّوت ّي في الدراسات العربيّة201 :
( )3يُنظر :جهد المقل.135:
( )4يُنظر :المدخل إلى علم اللغة ،44 :والمصطلح الصّوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء
علم اللغة المعاصر ،63:وعلم األصوات اللغوية ،56:وفصول في األصوات اللغوية.53:
( )5البديع في علم العربية.617/2 :
( )6يُنظر :المحيط في أصوات العربية ،محمد األنطاكي.13/1 :
( )7الطّراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز.58/1 :
( )8العين.58/1:
( )9يُنظر :المصدر نفسه.58 ،57/1 ،
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وجعل ابن األثير مخرجين لهذه األصوات؛ فمخرج الفاء "ما بين باطن الشفة السفلى
وأطراف الثنايا العليا"( ،)1ومخرج الباء والميم والواو "ما بين الشفتين"(.)2
ويتفق المحدثون مع ابن األثير على إطالق لقب الشفوية على أصوات الباء والميم(،)3
أ ّما الواو فيرى ال ّدكتور صبحي الصالح ّ
أن الواو التي تخرج من الشفتين هي الواو غير
الم ّديّة في كلمة :قول( .)4وذهب بعض المحدثين إلى أبعد من هذا الوصف فتتبّعوا نطق
الواو في الفم جميعه ،فبان لهم ّ
أن هناك أعضاء لها دور في إنتاج هذا الصّوت كالحنك
األعلى وأقصى اللسان ،ولقد أحسن ال ّدكتور السعران وصف الواو ،إذ أطلق عليه لقب
(شفوي حنك ّي – قص ّي)( .)5أ ّما الفاء فهي عند المحدثين صوت شفوي أسناني أو أسناني
شفوي(.)6
وبقي من األلقاب الحلقية والجوفية أو الهوائية وهذان لم يذكرهما ابن األثير ،وهما
من مصطلحات الخليل؛ فالحلقية شملت أصوات ع ّدة عند الخليل وهي العين ثم الحاء
ث ّم الهاء ث ّم الخاء والغين( .)7أ ّما ابن األثير فقد قسّم الحلق على ثالثة مخارج :أقصاه
وأوسطه وأدناه وو ّزع األصوات السابقة بين هذه المخارج مضيفا إليها صوت األلف
فضال عن االختالف في ترتيبها( .)8أ ّما الجوفية فهي لقب أطلقه الخليل على الواو والياء

( )1البديع في علم العربية.611/2 :
( )2المصدر نفسه.
( )3يُنظر :األصوات اللغوية ،46:واللغة وعلم اللغة ،جون ليونز ،104 :والمدخل إلى علم اللغة:
.42
( )4يُنظر :دراسات في فقه اللغة.280 :
( )5يُنظر :علم اللغة مق ّدمة للقارئ العربي.150 :
( )6يُنظر :مناهج البحث في اللغة ،98 :والتعليل الصّوت ّي عند العرب.194 :
()7يُنظر :العين.58، 57/1 :
( )8يُنظر :البديع في علم العربية.610/2 :
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واأللف والهمزة "وس ّميت جوفا ألنّها تخرج من الجوف فال تقع في مدرجة من مدارج
اللسان ،وال من مدارج الحلق ،وال من مدرج اللهاة"(.)1
وأُضيف لقب مخرج ٌّي آخر هو الخيشومي( " ،)2والخيشوم من األنف :ما فوق نخرته
من القصبة وما تحتها من خشارم رأسه ،وقيل :الخياشيم غراضيف في أقصى األنف
بينه وبين الدماغ ،وقيل :هي عروق في باطن األنف ،وقيل :الخيشوم أقصى األنف"(.)3
ويبدو ّ
أن ابن األثير عامله معاملة الصّفة ،فهو لم يذكره في حديثه على األلقاب
المخرجية ،إذ ذكره بعد حديثه على صفات ع ّدة ،فقال" :وأ ّما الخيشومي فهو النون
الساكنة ،وتس ّمى الخفيفة والخفيّة؛ لخفتها وخفائها في النطق"( .)4وجعل ابن األثير
الخيشوم أو الخياشيم مخرجا من المخارج الستة عشر(.)5
ثالثًا:االصفاتاالمشتركةاالمتضادة ا
ااا الجهراوالهمس
حظيت هاتان الصفتان بالنصيب األوفر من ال ّشرح والتّدقيق قياسا مع بقية الصّفات،
وذلك نتيجة أمور
ع ّدة:
أ – محاولة تفسير المصطلحات التي جاء بها سيبويه في تعريفه المجهور
والمهموس.
ب – اختالف الضابط في تمييز المجهور من المهموس بين القدماء والمحدثين.
( )1المصدر السابق نفسه.58/1:
( )2يُنظر :التعليل الصّوت ّي عند العرب.196 :
( )3لسان العرب ،ابن منظور( :مادة خشم) .178/12
( )4البديع في علم العربية.619/2:
( )5يُنظر :المصدر نفسه.612/2 :
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ت – الخالف في عدد األصوات المجهورة والمهموسة بين القدماء والمحدثين.
قال ابن األثير" :أ ّما المجهورة فهي تسعة عشرة حرفا يجمعها (لقد عظم زنجي ذو
أطمار غضبا) تكرر فيها الميم واأللف وإنّما س ّميت؛ إلشباع االعتماد في مخارجها،
ومنع النفس أن يجري معها ،حتى ينقضي االعتماد ويجري الصّوت ،أال ترى أنّك إذا
لفظت بالعين اعتمدت على مخرجها بق ّوة ،ومنعت النفس أن يخرج معها فخرج ظاهرا.
والجهر :اإلظهارّ ،إال ّ
أن الميم والنون يعتمد لها في الفم والخياشيم فيصير فيهما
غنّة"(.)1
وقال في الهمس" :وأ ّما المهموسة فعشرة أحرف ،يجمعها( :ستشحثُك خصفة)

(*)

وهي خالف المجهورة وس ّميت؛ لضعف االعتماد في مخرجها حتى جرى معها النفس
فأخفاها ،والهمس :الصّوت الخفي"( .)2ونلحظ في كالم ابن األثير أمورا ع ّدة:
أ – اتّبع ابن األثير سيبويه في تعريفه الجهر والهمس ،وتجد بينهما موافقة على ذلك،
فالصّوت المجهور عند سيبويه "حرف أشبع االعتماد في موضعه ومنع النفس أن
يجري معه حتى ينقضي االعتماد عليه ويجري الصّوت"( ،)3أ ّما المهموس فحرف
أضعف االعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه"( .)4واالختالف الرئيس بين
تعريف سيبويه وابن األثير هو ّ
أن االعتماد يكون في الموضع عند سيبويه بينما يكون
االعتماد في المخرج عند ابن األثير.
ب – جمع ابن األثير األصوات المجهورة في مقولة :لقد (عظم زنجي ذو أطمار
غضبا) .بينما جمعها علماء في عبارات مختلفة ،منها" :ظل قند يضغم زرطا وإذ

( )1البديع في علم العربية.613/2:
(*) بالوقف.
( )2المصدر نفسه.614/2:
( )3الكتاب.433/4 :
( )4المصدر نفسه.433/4:
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بعج"( )1و "ض ّل قويرظ إذ غزا بجند طمع"( )2و "مد غطاء جعظر وقل ند ضيزن"(.)3
وكان عدد األصوات المجهورة عند ابن األثير تسعة عشر صوتا ،والمهموسة عشرة
أصوات ،متّبعا القدماء في ع ّدها(.)4
ت – أبدل بعض العلماء عبارة (أشبع االعتماد) أو (إشباع االعتماد) بعبارة (قوي
االعتماد) أو (قوة االعتماد) ،ويبدو أنّهم فعلوا ذلك ليقابلوا عبارة (أضعف االعتماد) أو
(ضعف االعتماد) في األصوات المهموسة؛ ظنّا منهم أنّها تقابلها في المعنى .ومن ذكر
هذه العبارة في تعريفه باألصوات المجهورة الصيمري

()5

(حوالي 400هـ) ،وم ّكي

القيس ّي(( )6ت 437هـ) والنيلي(( )7من علماء القرن السابع للهجرة) ،فالجهر والهمس
عندهم على النّحو اآلتي:
قوة االعتماد جهرا

ضعف االعتماد همسا

أ ّما عند ابن األثير وسيبويه:

إشباع االعتماد جهرا

ضعف االعتماد همسا

( )1اإلقناع في القراءات السبع.61 :
( )2شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم.88/1 :
( )3أسرار العربية.289 :
( )4يُنظر :الكتاب ،434/4 :وسر صناعة اإلعراب ،75/1 :والرّعاية ،117 ، 116 :وأسرار
العربية.290 ،289 :
( )5يُنظر :التبصرة والتذكرة.928/2 :
( )6يُنظر :الرّعاية.117:
صفوة ال ّ
( )7يُنظر :ال ّ
صفية في شرح الد ّرة األلفية.654/2:
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وقد يكون من قال بقوة االعتماد مصيبا في رأيه؛ َّ
ألن من البده ّي أن تكون القوة خالف
الضعف ،وليس اإلشباع ،واإلشباع في االعتماد هو من عبارات سيبويه( ،)1ويبدو ّ
أن
سيبويه لم يختر هذه اللفظة بشكل عفوي؛ لتكون خالف الضعف ،ولع ّل الس ّر في تفسير
علة الجهر يكون في هذه الكلمة.
فمادة (شبع) في اللغة تد ّل على معنى واحد؛ وهو االمتالء ،إذ قال ابن فارس" :ال ِّش ُ
ين
والبا ُء والعي ُن أصل ص ِحيح ي ُدلُّ على امتِال ٍء فِي أك ٍل وغي ِر ِهِ ،من ذلِك شبِع ال َّر ُج ُل ِشبعا
ق ِمن ذلِك أشبع ُ
ان ،ثُ َّم اشتُ َّ
و ِشبعا ،ورجُل شبع ُ
صبغا ،ويُقالُ :امرأة شبعى
ت الثَّوب ِ
الخلخا ِل ،أي ُممتلِئة ،وذلِك ِمن كثر ِة لح ِم ساقِها .و ِمن ذلِك قولُهُ  -صلَّى َّ
هللاُ علي ِه وآلِ ِه
ور}( ، )2ي ُِري ُد ال ُمتكثِّر بِما ليس ِعندهُ"(.)3
س ثوبي ُز ٍ
وسلَّم { :-ال ُمتشبِّ ُع ِبما ليس ِعندهُ كال ِب ِ
وبهذا نستطيع القولّ :
إن اإلشباع – أو االمتالء – يقابل الضعف ،فهو ضده.
ويبدو ّ
أن هذا االمتالء ما هو ّإال إشارة إلى ذلك الهواء الذي يم ّر عبر الحنجرة في
أثناء النطق بأحد األصوات ،فإذا أُشبعت الحنجرة بالهواء يتك ّون الجهر ،أ ّما إذا ضعف
الهواء ولم تمتلئ الحنجرة به فيكون الصّوت مهموسا.
وقد فسّر ال ّدكتور حسن األسدي " ّ
أن اإلشباع في االعتماد هو إشارة إلى م ّدة اإلعاقة
المخرجيّة ،وهي تمنع النفس ألجل هذا من المرور ،أ ّما ضعف االعتماد أو قلّة االعتماد
فيسمح بمرور النفس وفي الحالتين يمكن أن يم ّر الصّوت معهما"

()4

أ ّما االعتماد فقد ذكر ابن األنباري (ت327هـ) ّ
أن االعتماد هو اللسان أو هو
المسؤول عن االعتماد ،فقال" :والحرف المجهور س ّمي مجهورا؛ ّ
ألن اعتماد اللسان
يشت ّد في موضع الحرف منه ،فال يجري النفس حتى ينقضي االعتماد ويخرج صوت

( )1يُنظر :الكتاب.434/4:
بلفظ آخر مرادف .يُنظر :صحيح البخاريّ.35/7 :
( )2رُوي الحديث ٍ
( )3مقاييس اللغة.241/3:
( )4ال ّدرس الصّوتي عند رضي الدين اإلستراباذي (رسالة).103:
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الصدر مجهورا"( .)1وكالم هذا العالم الفاضل يثير تساؤال هو :أين عمل اللسان في
أصوات الهمزة والواو واأللف والياء والعين؟ ،فال اعتماد للسان مع هذه األصوات.
وقد تر ّشح ال ّدكتور عادل نذير " ّ
أن االعتماد يعني سيبويه به اإلعاقة المخرجيّة ،وقد
تم ّد تلك اإلعاقة أو التضييق إلى ما يستوجب معه حبس النفس؛ م ّما ينجم عنها الصّوت
المجهور ،وباإلمكان أن يُضعف المتكلّم تلك (اإلعاقة المخرجيّة) مع بعض األصوات
فينجم عن ذلك الصّوت المهموس ،فـ(االعتماد) مفهوم آلي في إنتاج األصوات ،ويمكن
السيطرة عليه والتحكم به"(.)2
ولو عرضنا هذه اإلعاقة على أصوات العلة المجهورة بخا ّ
صة صوت األلف الذي
ليس للسان نصيب في إنتاجه وال يؤثّر في نطقه وال يلتقي في إنتاجه عضوان ،و"ال
يصحب الهواء الخارج به غير ذبذبة الوترين الصّوتيين"( )3لتبيّن أنَّه ال إعاقة مخرجيّة
فيه إال وجود الوتريين الصّوتيين في الحنجرة ،إذ يعيقان الهواء في أثناء مروره
بالحنجرة ،وال ينكر البحث ّ
أن للسان دورا في بعض األصوات ،فهو قد يعيق الهواء
المار نتيجة االلتقاء بين عضوين من أعضاء الجهاز النطقي ،وهذا يؤدي إلى امتالء
الحنجرة بالهواء فيؤدي إلى اهتزاز الوترين الصّوتيين.
أن ابن األثير قد خالف سيبويه في ّ
وأشار البحث سابقا إلى ّ
أن االعتماد يكون في
المخرج عنده ،أ ّما االعتماد عند سيبويه فيكون في الموضع ،وأظن أ ّن سيبويه ال يعني
بالموضع تلك النقطة التي يتكون فيها الصّوت كأن تكون في الشفتين كصوت الباء
مثال ،وإنّما أراد بالموضع هو موضع خروج الصّوت وهو إشارة إلى الحنجرة؛ ّ
ألن

( )1األضداد.411 ،410 :
( )2التعليل الصّوتي.176 :
( )3المصدر نفسه.177 :
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اإلمام الصادق – عليه السّالم – يقول " :فالحنجرة كاألنبوبة لخروج الصّوت"( ،)1أي
هي موضع خروج الصّوت.
أ ّما المحدثون ّ
فإن الضابط الرئيس للتمييز بين المجهور والمهموس هو اهتزاز
الوترين الصّوتيين من عدمهما؛ فالصّوت المجهور هو الذي يصاحب نطقه اهتزاز
الوترين الصّوتيين ،وأ ّما الصّوت المهموس فهو الذي ال يصاحب نطقه اهتزاز الوترين
الصّوتيين ،فالمحدثون يختلفون مع ابن األثير في ثالثة أصوات :الهمزة والقاف والطّاء.
فالقاف صوت مجهور عند ابن األثير( ،)2لكنّه صوت مهموس عند المحدثين(،)3
ويرى بعض المحدثين أنّه بقي مجهورا في معظم البوادي في اللهجات العربية
المعاصرة( ،)4وخطّأ ال ّدكتور ت ّمام حسّان القدماء لع ّدهم القاف من األصوات
المجهورة( ،)5ولم يرض ال ّدكتور حسام النّعيمي هذا القول ،فقال" :وليس صحيحا أن
يحاكم القدماء على وفق المعنى الذي وضعناه لمصطلح وافقناهم فيه في لفظه وخالفناهم
في معناه ،بل الصواب أن ننظر في مرادهم من المصطلح ث ّم نرى أكانوا على صواب
فيما وصفوه أم ال"(.)6
و ُع ّدت الطّاء من األصوات المجهورة عند ابن األثير( ،)7بيد أنّه صوت مهموس في
نظر ال ّدرس الصّوتي الحديث(.)8

( )1توحيد المفضّل.63 ،62:
( )2يُنظر :البديع في علم العربية.613/2 :
( )3يُنظر :األصوات اللغوية ،72:والمدخل إلى علم اللغة.54:
( )4يُنظر :بحوث ومقاالت في اللغة.9:
( )5يُنظر :مناهج البحث في اللغة.95 :
( )6أصوات العربية بين التح ّول والثبات.27 :
( )7يُنظر :البديع في علم العربية.613/2 :
( )8يُنظر :األصوات اللغوية ،53 :وعلم اللغة مق ّدمة للقارئ العربي ،134:وعلم األصوات
اللغوية.62 :
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وأ ّما الهمزة تلك النبرة التي تخرج باجتهاد( )1فكانت مح ّل اختالف بين العلماء ،فهي
صوت مجهور عند القدماء( )2وتابعهم ابن األثير في ذلك( .)3وقد اختلف المحدثون في
شأنها؛ فهي صوت ال مهموس وال مجهور عند ال ّدكتور إبراهيم أنيس( )4وال ّدكتور كمال
بشر( )5وال ّدكتور بسّام بركة( ،)6وهي صوت مهموس عند ال ّدكتور عبد الرحمن أيوب

()7

وال ّدكتور رمضان عبد التّ ّواب( ،)8وهي صوت مجهور عند ال ّدكتور عادل نذير(.)9
ااااالشدةاوالرخاوةا ا
عرّف ابن األثير بهاتين الصفتين ،فقال" :وأ ّما الشديدة فثمانية أحرف ،يجمعها:
(أجدك قطبت) ومعنى الشديدة ،أنّها حروف قوية تمنع الصّوت أن يجري معها فينحصر
في مخارجها ،أال ترى أنّك إذا وقفت على الجيم فقلت :الحجّ ،وجدت صوت الجيم راكدا
محصورا ال تقدر على م ّده"( .)10وقال في الرخوة" :وأ ّما الرّخوة فهي ثالثة عشر حرفا:
الهاء والحاء والغين والخاء والشين والضاد والصاد والسين والزاي والظاء والذال
والثاء والفاء وس ّميت رخوة :لضعف االعتماد في مخارجها ،فيجري الصّوت معها ،أال

( )1يُنظر :الكتاب ،548/3:والمقتضب ،155/1 :وشرح السّيراف ّي ،284/4 :والمسائل
الحلبيّات.42:
ّ
( )2يُنظر :الكتاب ،434/4:واألصول في النحو ،401/3:وسر صناعة اإلعراب،75/1:
واإلقناع.61:
( )3يُنظر :البديع في علم العربية.613/2:
( )4يُنظر :األصوات اللغوية،77:
( )5يُنظر :دراسات في علم اللغة.59:
( )6يُنظر :علم األصوات العام.117 :
( )7يُنظر :أصوات اللغة.184 :
( )8يُنظر :المدخل إلى علم اللغة.56 :
( )9يُنظر :التعليل الصّوتي عند العرب.126:
( )10البديع في علم العربية.614/2 :
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ترى أنّك إذا وقفت على الشين من :الطش والضاد من العض ،أجريت فيهما الصّوت
وأمكنك م ّده"(.)1
ونلحظ ع ّدة أمور في كالم ابن األثير:
أ  -عرّف الشديدة بأنها حروف قوية تمنع جريان الصّوت معها ،وكالمه يشير إلى
االلتقاء المحكم بين عضوين من أعضاء النطق ،فاألصوات التي ينحصر فيها الصّوت
عند نطقها تع ّد أصواتا شديدة ،وأ ّما إذا جرى الصّوت معها فهي أصوات رخوة ،وهذا
تفريق ذكره سيبويه ،إذ قال" :ومن الحروف الشديد وهو الذي يمنع الصّوت أن يجري
فيه"( ،)2والرخوة عند سيبويه هي التي يجري معها الصّوت(.)3
ب  -علّل سبب الرخوة؛ لضعف االعتماد في مخارجها ،وهذا التعليل هو التعليل ذاته
الذي ذكره في األصوات المهموسةّ ،إال ّ
أن الفرق الرئيس بين المهموسة والرخوة هو
ّ
أن في المهموسة يكون الجريان في النفس ،وجريان الصّوت يكون في الرخوة.
ت  -أطلق ابن األثير (ال ّشديدة)على أصوات (أجدك قطبت) بيد أنّها حازت على
مس ّميات أخرى من قبل القدماء؛ كاألخرس عند الفرّاء( ،)4والصلبة عند ابن المؤدب(،)5
والمفردة عند ابن سينا(.)6
وأطلق عليها المحدثون لقب االنفجارية()7؛ ّ
ألن الهواء الخارج من الرئتين يعوقه "عائق
يمنعه من المرور عند مخرج معين ،ث ّم يزول هذا العائق بسرعة ،فيندفع الهواء بش ّدة محدثا

( )1البديع في علم العربيّة.614/2 :
( )2الكتاب.433/4:
( )3يُنظر :المصدر نفسه.434/4 :
ي.462/5:
( )4يُنظر :شرح السّيراف ّ
( )5يُنظر :دقائق التصريف.549:
( )6يُنظر :أسباب حدوث الحروف.60:
( )7يُنظر :اللغة ،جوزيف فندريس ،47 :والمدخل إلى علم اللغة ،100:وأسس علم اللغة.144:
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انفجارا ،وعندئ ٍذ يس ّمى الصّوت شديدا أو انفجاريا أو وقفيا"( .)1وأطلقوا لقب االحتكاكية
على األصوات الرخوة ،إذ ال ينحبس الهواء عند النطق بها انحباسا تا ّما محكما ،لكنّه يكتفي
بكون مجراه عند مخرج الصّوت ضيّقا ج ّدا؛ م ّما يُحدث نوعا من الصفير أو الحفيف،
وتختلف نسبته تبعا لضيق المجرى.
وكما اختلف المحدثون مع القدماء في عدد األصوات المجهورة والمهموسة فإنّهم اختلفوا
في عدد األصوات الشديدة والرخوة؛ فعدد األصوات الشديدة عند القدماء ثمانية ،وهي:
الهمزة والقاف والكاف والجيم والطّاء والدال والتّاء والباء( ،)2وتبعهم ابن األثير في
ع ّدها(.)3
وأ ّما األصوات الشديدة أو االنفجارية فعند المحدثين هي :الهمزة والباء والتّاء
والدال والضاد والطّاء والكاف والقاف .فالخالف بين القدماء والمحدثين هو:
 - 1إخراج القدماء الضاد من األصوات الشديدة ،على حين ع ّد المحدثون الضاد من
األصوات الشديدة.
 - 2إدخالهم الجيم ضمن األصوات الشديدة ،بينما ع ّدها المحدثون صوتا آخر يسمى
صوتا مر ّكبا أو مزدوجا أو صوتا انفجاريّا احتكاكيّا(.)4
ض ُح فيهما س ّر هذا الخالف:
ويضع ال ّدكتور كمال بشر احتمالين يو ِّ
األ ّول :قد يكون القدماء أخطؤوا في وصف هذين الصّوتين.

( )1علم األصوات اللغوية.46 ، 45 :
( )2يُنظر :الكتاب ،434/4:وسر صناعة اإلعراب ،75/1 :والكامل في القراءات واألربعين
الزائدة عليها.98:
( )3يُنظر :البديع في علم العربية.614/2 :
( )4يُنظر :المدخل إلى علم اللغة ،34 ،33 :ودراسات في علم اللغة.62:

90

ّ
املبحث الثاني :صفات األصوات .......................................................................................
الثاني :وهو ال ّراجح عند ال ّدكتور ّ
أن تطورا حصل لهذين الصّوتين أو أنّهم كانوا
يصفون صوتين آخرين غير اللذين نعرفهما اآلن(.)1
أ ّما األصوات الرخوة فعددها عند القدماء ثالثة عشر صوتا( ،)2وتبعهم في ذلك ابن
األثير( ،)3وهي" :الهاء والحاء والغين والخاء والشين والضاد والصاد والسين والزاي
والظاء والذال والثاء والفاء"( .)4أ ّما المحدثون فقد أدخلوا العين والواو والياء مع
األصوات الرخوة أو االحتكاكية وأخرجوا الضاد منها(.)5
ولم تأخذ ابن األثير ِسنة عن األصوات التي بين الشديدة والرخوة ،إذ قال" :وأ ّما
التي بين الشديدة والرخوة فثمانية أحرف ،يجمعها (لم يروعنا) ومعنى البينية فيها :أنّها
غير مفرطة في الشدة وال في الرخاوة ،بل هي على اعتدال بينهما فال يت ّم للصوت معها
االنحصار وال الجري"( .)6ونلحظ في هذا النص ع ّدة أمور:
األمر األ ّول :أطلق ابن األثير على هذه األصوات (بين الشديدة والرخوة) متّبعا
سيبويه

()7

وابن جني

()8

وال ّ
صيمري

()9

وال ّزمخشر ّ
ي

()10

وأبا البركات األنباري

()11

في

إطالق هذه التّسميةّ ،إال ّ
أن سيبويه قد أطلق هذه التسمية على العين مباشرة ،إذ قال:

( )1يُنظر :دراسات في علم اللغة.63:
( )2يُنظر :الكتاب ،434/4 :وسر صناعة اإلعراب ،75/1 :والكامل في القراءات.98:
( )3يُنظر :البديع في علم العربية.614/2:
( )4البديع في علم العربيّة.614/2 :
( )5يُنظر :مناهج البحث في اللغة ،87:والمدخل إلى علم أصوات العربيّة.113:
( )6البديع في علم العربيّة.615/2:
( )7يُنظر :الكتاب.435/4 :
( )8يُنظر :سر صناعة اإلعراب.75/1:
( )9يُنظر :التبصرة والتذكرة.929/2:
( )10يُنظر :المفصّل في صنعة اإلعراب.547 :
( )11يُنظر :أسرار العربية.288:

91

ّ
املبحث الثاني :صفات األصوات .......................................................................................
"وأ ّما العين فبين الشديدة والرخوة"( ،)1أ ّما بقية األصوات فقد وصفها بأنّها حرف شديد
يجري معه الصّوت :كالرّاء والالم والنون والميم(.)2
األمر الثاني :عدد هذه األصوات عند ابن األثير ثمانية أصوات يجمعها القول( :لم
يروعنا) وأ ّول من جمع هذه األصوات في هذه العبارة هو السّيراف ّي ،إذ قال "وقد قيدتها
بقولي :لم يروعنا"( ،)3أ ّما عددها فثمانية أصوات عند ابن األثير ،وقد سبقه إلى ع ّدها
ثمانية المبرّد( )4والسّيراف ّي( )5وابن جني( .)6وأخرج بعض العلماء الواو والياء واأللف
من هذ األصوات؛ كأبي عمرو الداني (ت444هـ) ،إذ قال "وأ ّما الشديد الذي يجري
معه الصّوت فخمسة أحرف يجمعها قولك :لم نرع"(.)7
ويرى ال ّدكتور علي زوين َّ
أن عدد هذه األصوات ستة( ،)8أ ّما ال ّدكتور حسام النعيمي
فيرى أنّها ثمانية أصوات موافقا القدماء في ع ّدها(.)9
األمر الثالث :ورد عند ابن األثير لفظة أطلقها على األصوات التي بين الشديدة
والرخوة ،وهي( :البينيّة) ،وهي مصدر صناعي(*) من (بين) ،ويبدو ّ
أن ابن األثير أ ّول
من أطلق هذه التّسمية على هذه األصوات ،واستقرت فيما بعد مصطلحا أطلقه بعض

( )1الكتاب.435/4 :
( )2يُنظر :المصدر نفسه.
( )3شرح السّيراف ّي.394/5:
( )4يُنظر :المقتضب.196/1:
ي.394/5 :
( )5يُنظر :شرح السّيراف ّ
( )6يُنظر :سر صناعة اإلعراب.75/1 :
( )7التّحديد في اإلتقان والتجويد.108:
( )8يُنظر :منهج البحث اللغوي بين التّراث وعلم اللغة الحديث.68 :
( )9يُنظر :الدراسات اللهجية والصّوتية عند ابن جنّي.318 ،317 :
(*) المصدر الصناعي :اسم تلحقه ياء مردفة بالتّاء لل ّداللة على صف ٍة فيه .ويكون في األسماء
الجامدة كالحريّة واإلنسانيّة والكميّة ،وفي األسماء المشتقّة كالعالميّة والفاعليّة .يُنظر :جامع
الدروس العربية ،مصطفى الغالييني.177/1 :
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المتأخرين على هذه األصوات( )1وأطلق بعض العلماء مصطلح (المتوسطة) على هذه
األصوات(.)2وكثرت عند المحدثين المصطلحات التي أطلقوها على هذه األصوات؛
كالمائعة()3والمزدوجة( ،)4ومنهم من تابع القدماء في وصفها بالمتوسطة( ،)5وغيرها من
المصطلحات التي أجاد في جمعها أصحاب كتب المصطلحات(.)6
األمر الرابع :الصّوت الذي وصفه ابن األثير بهذه الصّفة وبيّن كيفية انتاجه هو صوت
العين ،وهذا الصّوت هو الوحيد الذي وصفه سيبويه مباشرة بأنّه بين الشديدة
والرخوة( ،)7ويبدو ّ
أن اعتناء ابن األثير بتبيين كيفية انتاج هذا الصّوت هو التنبيه على
نطقه النطق الصحيح ،إذ ّ
حذر بعض العلماء من حصر هذا الصّوت؛ ّ
لئال يصير شديدا،

قال المرعشي" :ويجب أن يتح ّرز من حصر صوت العين بالكلّية إذا ش ّدد نحو{ :ي عُد ُّ
الْيتِيم}( )8و{ي ْوم يعُدعون إَِل نا ِر

جهنَّم}(ّ )9
لئال يصير من الحروف الشديدة"(.)10

وإذا كان صوت العين عند ابن األثير بين الش ّدة والرخاوة ّ
فإن المحدثين قد ع ّدوه من
األصوات الرخوة ،إذ يقول ال ّدكتور ت ّمام حسّان" :وقد اتضح بصورة األشعة ّ
أن في
نطق العين تضييقا كبيرا للحلق ،وهذا ما يدعونا وما دعا غيرنا من المحدثين قبل ذلك

( )1يُنظر :شرح شافية ابن الحاجب ،الرضي اإلستراباذي ،260/3:وجهد المقل.145 :
( )2يُنظر :ارتشاف الضرب من كالم العرب.17/1:
( )3يُنظر :األصوات اللغوية.26 :
( )4يُنظر :المدخل إلى علم اللغة.34:
( )5يُنظر :المدخل إلى علم أصوات العربيّة.114:
( )6يُنظر :المصطلح الصّوتي في الدراسات العربية ،132 - 131:والمصطلح الصّوتي في
كتب معاني القرآن إلى نهاية القرن الرابع الهجري (رسالة دكتوراه) ،خالد حازم عيدان
الجبوري.89-88 :
( )7يُنظر :الكتاب.435/4 :
( )8سورة الماعون.2:
( )9سورة الطور.13:
( )10جهد المقل.293:
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إلى اعتبار صوت العين رخوا ال متوسطا"( ،)1ويعلّل ال ّدكتور تمام حسان وال ّدكتور
رمضان عبد التواب سبب ع ّد القدماء هذا الصّوت من األصوات المتوسطة؛ لعدم
وضوح االحتكاك في هذا الصّوت وضوحا سمعيّا(.)2
ق ّ
أ ّما ال ّدكتور كمال بشر فيقول" :والح ّ
أن تكوين العين فيه غموض لم يتضح لنا بعد.
وهي أق ّل األصوات االحتكاكية احتكاكا؛ ولع ّل هذا هو ما دعا علماء العربية إلى عدم
ذكرها من األصوات التي س ّموها األصوات المتوسطة"( ،)3وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن ابن
دريد ع ّد العين صوتا رخويّا؛ (( )4ت321هـ) .
األمر الخامس :ألمح ابن األثير إلى ذلك التقارب الكبير بين العين والحاء ،إذ قال
"وتحسّ في صوتها شبه االنسالل من مخرجها إلى مخرج الحاء"( ،)5فلوال تلك البحّة
التي في الحاء لكانت مشابهة للعين ،وهذا ما أشار إليه الخليل

()6

وابن دريد

()7

وابن

جنّي( )8وال ّزمخشر ّ
ي( .)9وصوت الحاء في نظر ال ّدرس الصّوتي الحديث هو النظير
المهموس لصوت العين فال يختلف معه ّإال في الجهر والهمس(.)10

( )1مناهج البحث في اللغة.102 :
( )2يُنظر :مناهج البحث في اللّغة ،102 :والمدخل إلى علم اللغة.82:
( )3علم اللغة العام.156:
( )4يُنظر :جمهرة اللغة.46/1:
( )5البديع في علم العربية.615/2:
( )6يُنظر :العين.57/1:
( )7يُنظر :جمهرة اللغة.47/1:
( )8يُنظر :سر صناعة اإلعراب.254/1 :
( )9يُنظر :الفائق في غريب الحديث واألثر.392/2 :
( )10يُنظر :المدخل إلى علم اللغة ،55 :ومحاضرات في اللسانيات ،فوزي الشايب،186 :
والمدخل إلى علم أصوات العربية.116:
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األمر السّادس :نلمح في قول ابن األثير "وتحسّ في صوتها شبه االنسالل من
مخرجها"

()1

موافقة على جاء به المحدثون ،فاالنسالل عند ابن األثير يقابل ذلك

التضييق في الحلق عند لسان المزمار ونتوء لسان المزمار إلى الخلف حتى يكاد يتصل
بالجدار الخلفي للحلق ،فيحت ّ
ك الهواء الخارج من الرئتين بلسان المزمار والجدار
الخلفي للحلق عند نقطة تقاربهما(.)2
اإلطباقاوالنفتاح ا
هاتان الصفتان يكون للسان الدور الرئيس في تفريقهما؛ بارتفاعه نحو الحنك األعلى
وانخفاضه .إذ قال ابن األثير" :وأ ّما المطبقة فأربعة أحرف :الصاد ،والضاد ،والطّاء،
والظاء ،ومعنى اإلطباق :أن ترفع لسانك إلى الحنك األعلى عند النطق بها ،قال سيبويه:
لوال اإلطباق صار الطّاء تاء والظاء ثاء والصاد سينا و ُع ِدم الضاد؛ ألنّها منفردة في
مخرجها ،فإذا ترك اإلطباق فُقِدت"( .)3وقال في المنفتحة" :وأ ّما المنفتحة فما عدا
المطبقة ،وهي خمسة وعشرون حرفا ،واالنفتاح خالف االطباق"(.)4
وإذا تأملّت في كالم ابن األثير لحظت االضطراب الواضح في نقل رأي سيبويه،
فنصّ كالم سيبويه" :ولوال اإلطباق لصارت الطّاء داال ،والصاد سينا ،والظاء ذاال،
ولخرجت الضاد من الكالم؛ ّ
ألن ليس شيء من موضعها غيرها"( .)5ويتضح األمر
عبر الموازنة بين النظائر ،فعند ابن األثير:
الطّاء
الظاء

النظير المقابل له

التّاء.
الثاء.

( )1البديع في علم العربية.615/2:
ي عند العرب.177 :
( )2يُنظر :مناهج البحث في اللغة ،130:والتعليل الصّوت ّ
( )3البديع في علم العربية.615/2:
( )4المصدر نفسه.
( )5الكتاب.436/4:
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الصاد

السين.

الضاد

منفردة في مخرجها.

وعند سيبويه:
الطّاء

الدال.

الظاء

الثاء.

الصاد

السين.

الضاد

ليس شيء من مخرجها.

فابن األثير قد ع ّد األصوات المطبقة أربعة ،وهي :الصاد والضاد والطّاء والظاء،
وأ ّما المنفتحة فهي ما تبقّى من األصوات وعددها خمسة وعشرون صوتا( ،)1موافقا
أكثر من سبقوه(.)2
وبيّن معنى اإلطباق؛ فهو أن ترفع اللسان إلى الحنك األعلى عند النّطق بهذه
األصوات( ،)3ومن العلماء من ح ّدد الموضع الذي يرتفع من اللسان إلى الحنك األعلى،
فسيبويه يقولّ :
إن هذه األصوات "األربعة لها موضعان من اللسان"( ،)4وقد أشاد
المستشرق آرتور شادة بقول سيبويه قائال" :وما أصوب قول سيبويه ّ
(إن هذه األربعة
لها موضعان من اللسان)ّ ،
فإن الناطق بالصاد – مثال – ال يكتفي بوضع طرف لسانه
على لثّته كما يفعل في السين ،ولكنّه في الوقت نفسه يقرّب الجزء األخير من لسانه إلى

( )1يُنظر :البديع في علم العربية.615/2 :
( )2يُنظر :الكتاب ،436/4:واألصول في النّحو ،404/3:ومعاني القراءات ،141/1 :والمفصّل
في صنعة اإلعراب ،547 :وأسرار العربية.289 :
( )3يُنظر :البديع في علم العربية.615/2 :
( )4الكتاب.436/4 :
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ما يحاذيه من الحنك ،وإن كان ال يمسّه"( ، )1أ ّما م ّكي القيس ّي فح ّدد طائفة من اللسان
تنطبق إلى الحنك(.)2
وصفة اإلطباق قد شابها اإلرباك عند المحدثين ،إذ زاد بعضهم إلى أصوات اإلطباق
األصوات الطبقية (الخاء والغين والقاف)( ،)3وض ّم ال ّدكتور خليل إبراهيم الالم والرّاء
إليها ،إذ قال" :اإلطباق عند المحدثين صفة من صفات الصاد والضاد والطّاء والظاء
والرّاء والالم والقاف ويعنون به اتخاذ اللسان شكال مقعرا عند النطق بهذه
األصوات"(.)4
ويبدو ّ
أن بعض المحدثين لم يفرّقوا بين صفة التفخيم المح ّسنة وصفة التفخيم المميّزة،
فصفة التفخيم المحسّنة تكون في أصوات اإلطباق وتكون كذلك في أصوات :الخاء
والغين والقاف وفي الرّاء والالم المفخمتين ،أ ّما صفة التفخيم المميّزة التي تسمى
اإلطباق والتي يقابلها االنفتاح فهذه ال تكون ّإال في أصوات :الصاد والضاد والطّاء
والظاء(.)5
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن بعض المحدثين قد فرّق بين مصطلحي اإلطباق والطبقية،
فرأى َّ
أن الطبقية هي ارتفاع مؤخرة اللسان حتّى يتّصل بالطبق فيسد المجرى أو يضيقه
تضييقا يؤدي إلى احتكاك الهواء بهما في نقطة التقائهما فهي حركة عضوية مقصودة
لذاتها ،وفي اإلطباق ترتفع مؤخرة اللسان إلى الطبق ولكن من دون أن يتص َّل به على
حين يجري النطق في مخرج آخر عند الطبق( .)6وهذا التفريق لقي استحسانا عند بعض

( )1علم األصوات عند سيبويه وعندنا.61:
( )2يُنظر :الرّعاية.122 :
( )3يُنظر :مناهج البحث في اللغة.89:
( )4في البحث الصّوتي عند العرب.55:
( )5يُنظر :المدخل إلى علم أصوات العربيّة ،117:والجهود الصّوتية لألندرابي(ت بعد 500هـ)
في كتابه اإليضاح في القراءات – دراسة موازنة ( -رسالة) ،أحمد خضير الجبوري.31:
( )6يُنظر :مناهج البحث في اللغة ،89:والمدخل إلى علم اللغة.38 :
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المحدثين( ،)1إذ يقول ال ّدكتور علي زوينّ :
إن "هذا التمييز دقيق بموجبه يمتنع الخلط
بين األصوات التي تنطق من الطبق باتصال اللسان به واألصوات التي يتجه اللسان
حين النطق بها إلى الطبق من غير أن يتّصل به ويكون نطقها في مخرج آخر"(.)2
ويبدو ّ
أن تعريف ابن األثير باإلطباق موافق إلى ح ّد ما تعريف المحدثين ،وكذلك
االنفتاح وهو عدم رفع اللسان إلى الحنك وانخفاضه عند النطق باألصوات المتبقّية(.)3
الستعالءاوالستفالء ا
قال ابن األثير" :وأ ّما المستعلية فسبعة أحرف؛ وهي األربعة المطبقة ،والغين والخاء
والقاف"( .)4فعدد األصوات المستعلية عنده سبعة أصوات وهي المطبقة (الصاد والضاد
والطّاء والظاء) والغين والخاء والقاف ،وهي هي عند من سبقوه؛ كسيبويه( )5والمبرّد

()6

وابن جنّي( )7وأبي عمرو الداني(.)8
وا ّدعى ابن الجزري (ت833هـ) ّ
أن (م ّكي القيس ّي) قد زاد األلف على هذه األصوات،
إذ قال" :وزاد مك ٌّي عليها األلف ،وهو وهمّ ،
فإن األلف تتبع ما قبلها فال توصف بترقيق
وال تفخيم وهللا أعلم"(ّ ،)9
لكن نظرة سريعة في كتاب الرّعاية تجده قد ع ّدها سبعة ،إذ
قال :أصوات االستعالء سبعة" :منها األربعة التي هي حروف اإلطباق المذكورة،

( )1يُنظر :منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ،72 ،71:والمدخل إلى علم
.38
ّ
( )2منهج البحث اللغويّ.72 ،71 :
( )3يُنظر :علم اللغة العام.102 :
( )4البديع في علم العربية.615/2:
( )5يُنظر :الكتاب.129 ،128/4 :
( )6يُنظر :المقتضب.46/3 :
( )7يُنظر :المنصف.384:
( )8يُنظر :التّحديد في االتقان والتجويد.109 :
( )9النّشر في القراءات العشر.203/1 :
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والغين والخاء والقاف"( ،)1وزاد بعضهم العين والحاء إلى أصوات االستعالء ،إذ قال
يوسف بن علي المكنّى بأبي القاسم الهذلي (ت465هـ)" :والمستعلية سبعة :هذه األربعة
والخاء والغين والقاف وهي موانع اإلمالة زاد بعضهم العين والحاء على ما في
اإلمالة"( ،)2وقال األندراب ّي (ت بعد 500هـ) " :ومنهم من ألحق العين والحاء
بالمستعلية من القرّاء دون النحاة"(.)3
وقد عرّف ابن األثير االستعالء قائال" :واالستعالء ارتفاع اللسان إلى الحنك ،أطبقت
أم لم تطبق"( ، )4وذكر سيبويه هذه الصّفة حين تح ّدث على اإلمالة فقال" :وإنّما منعت
هذه الحروف اإلمالة ألنّها حروف مستعلية إلى الحنك األعلى"( .)5وقول ابن األثير
(أطبقت) إشارة إلى أصوات اإلطباق األربعة ،وقوله (أم لم تطبق) إشارة إلى الخاء
والغين والقاف.
وخالف االستعالء االستفال ،إذ قال ابن األثير" :وأ ّما المستفلة ــ وتس ّمى المنخفضة
ــ فما عدا المستعلية  ،وهي اثنان وعشرون حرفا واالستفال ضد االستعالء إذا نطقت
بها وبالمنفتحة لم ترفع لسانك إلى الحنك"( .)6ونلحظ في هذا النصّ أمرين:
األول :أنّه ذكر مصطلحين لهذه الصّفة وهما المنخفضة والمستفلة ،فأ ّما المنخفضة فقد
استعمله غي ُر واحد من العلماء( ،)7وا ّدعى األزهري ّ
أن هذه األصوات قد أطلق عليها

( )1الرّعاية.123 :
( )2الكامل في القراءات واألربعين الزائدة عليها.98:
ي.33:
( )3اإليضاح في كتب القراءات ،األندرابي ،318:ويُنظر :الجهود الصّوتية لألندراب ّ
( )4البديع في علم العربية.615/2 :
( )5الكتاب.129/4 :
( )6المصدر السابق.616 ،615/2 :
( )7يُنظر :سر صناعة اإلعراب ،76/1 :والمفصّل في صنعة اإلعراب ،547 :وأسرار
العربية ،290:والكنّاش في فني النّحو والصّرف.316/2 :
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الخليل المختفضة( .)1أ ّما المستفلة أو التسفل فهو من مصطلحات سيبويه( ،)2وتالقفه من
بعده علماء القراءات والتجويد(.)3
الثاني :أ ّخر ابن األثير التعريف بالمنفتحة ،وجمعها والمستفلة في تعليل وهو عدم رفع
اللسان إلى الحنك.
ا
الصفاتاالمشتركةاغيراالمتضادة ا
اللينة ا
أطلق ابن األثير مصطلح اللينة على أصوات األلف والواو والياء ،فقال" :وأ ّما اللينة
فهي ثالثة أحرف :األلف ث ّم الواو ث ّم الياء وتسمى حروف الم ّد وحروف العلّة؛ ألنّها
النت في مخارجها واتّسعت ،والمتداد الصّوت بعد خروجها من موضعها ،والنقالب
بعضها عند بعض وتغيرها عن حالها"( .)4ونلحظ من كالم ابن األثير ما يأتي:
أوال :أطلق ابن األثير مصطلح اللينة على هذه األصوات وهذا المصطلح يعود للخليل
بيد أنّه أطلقه على األلف حصرا ،إذ قال" :وأربعة أحرف جوف وهي الواو والياء
واأللف اللينة"( ،)5وقال" "األلف اللينة والواو والياء هوائية أي أنّها في الهواء"(،)6

( )1يُنظر :تهذيب اللغة.51/1 :
( )2يُنظر :الكتاب.130/4 :
( )3يُنظر :الرّعاية ،123 :والتحديد في االتقان والتجويد ،107 :واإلقناع في القراءات السبع:
 ،61والنّشر في القراءات العشر.202/1 :
( )4البديع في علم العربية.616/2 :
( )5العين.57/1 :
( )6المصدر نفسه.

100

ّ
املبحث الثاني :صفات األصوات .......................................................................................
وقال في موضع آخر" :ويقال األلف اللينة هافية في الهواء"( .)1وقد ذكر بعض الباحثين
ّ
أن اللينة مصطلح قديم يرجع إلى سيبويه(.)2
ثانيا :استعمل ابن األثير حرف العطف (ث ّم)

(*)

في قوله (فهي ثالثة أحرف األلف ث ّم

الواو ث ّم الياء) ،وهذا يد ّل على ّ
أن ابن األثير قد رتّب هذه األصوات على وفق االتّساع
في المخرج واللين الذي في هذه األصوات ،فاأللف أكثر اتّساعا ولينا من الواو فالياء،
وابن األثير يتفق مع الخليل على ّ
أن األلف أكثر اتساعا ولينا من الواو فالياء( ،)3ويبدو
ّ
أن سيبويه قد عكس هذا المصطلح؛ فأطلق اللينة على الواو والياء ،وأ ّما األلف فوصفها
بالهاوي(.)4
ثالثا :وصف ابن األثير هذه األصوات بمصطلحين آخرين هما :الم ّد والعلّة ،وأعطى
تعليال لك ّل مصطلح منهما ،فنُعتت بالم ّد؛ المتداد الصّوت بعد خروجها من موضعها،
ونُعتت بالعلّة؛ النقالب بعضها عن بعض وتغيرها عن حالها( ،)5ولم يشر ابن األثير
إلى ذلك الفرق بين الم ّد واللين ،إذ ّ
إن من العلماء من فرّق بين بينهما ،يقول السّيراف ّي:
"وقد يكون بعض هذه الحروف في مواضع لغير الم ّد واللين ،وإنّما س ّميت حروف الم ّد
واللين؛ ّ
ألن الم ّد فيها دون غيرها ،وإنّما الم ّد الزم في األلف منها وشرط الم ّد في الواو
والياء اللتين للم ّد أن يكونا ساكنين ،وقبل الواو ض ّمة وقبل الياء كسرة ،مثل (كافور) و
(قنديل) ،والواو والياء إذا حرّكتا فليستا للم ّد ،كقولك غزو وظبي ووحوحته
ويهيّرى"( .)6وكذلك فعل ابن جنّي قائال " :األلف ال تخرج من الم ّد ،والواو والياء
( )1العين.95/4 :
( )2يُنظر :المدخل إلى علم أصوات العربيّة.137:
(*) يفيد حرف العطف (ث َّم) اإلشراك في الحكم ويفيد الترتيب بمهلة .يُنظر :الجنى الداني في
حروف المعاني ،المرادي (ت 749هـ).426 :
( )3يُنظر :العين.57/1 :
( )4يُنظر :الكتاب.436 -435/4 :
( )5يُنظر :البديع في علم العربية.616/2:
( )6شرح السّيراف ّي.23/1:
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تخرجان من الم ّد بأن تتحركا ،أو تكون قبل ك ّل واحدة منهما حركة من غير جنسها"(،)1
وتجد مثل هذا عند م ّكي القيس ّي ،إذ قال" :حروف الم ّد واللين :وهي ثالثة أحرف:
األلف والواو الساكنة التي قبلها ض ّمة ،والياء الساكنة التي قبلها كسرة و  ...حرفا اللين:
وهي الواو الساكنة التي قبلها فتحة ،والياء الساكنة التي قبلها فتحة"(.)2
ونجد تقاربا بين تعليل ابن األثير لصفة اللين وتعليل ال ّدرس الصّوتي الحديث؛
صفت باللين عند ابن األثير؛ ألنّها النت في مخارجها واتّسعت ،ويرى العالم دانيال
ف ُو ِ
جونز ّ
أن األلف والواو والياء "أصوات مجهورة يخرج الهواء عند النطق بها ،على
شكل مستمر من البلعوم والفم دون أن يتعرض لتدخل األعضاء الصّوتية تدخال يمنع
ٍ
خروجه ،أو يسبّب فيه احتكاكا مسموعا"(.)3
وأطلق ال ّدرس الصّوتي الحديث على أصوات الم ّد :الحركات الطّويلة( ،)4أ ّما صوتا
اللين – الواو والياء المسبوقان بحركة من غير جنسهما – فقد تع ّددت المصطلحات
التي أطلقت عليهما؛ فمنهم من أطلق عليهما أنصاف الحركات( ،)5ومنهم من وصفهما
بأنّهما أشباه حركات(.)6
الشديدةاالتيايخرجامعهااالصوت ا
قال ابن األثير" :وأ ّما الشديدة التي يخرج معها الصّوت فحرفان :النون والميم؛ ّ
ألن
الصّوت فيهما غنّة من األنف ،واللسان الزم لموضع الحرف"(.)7

( )1المنصف.224/1:
( )2الرّعاية ،126 ،125 :ويُنظر :المدخل إلى علم أصوات العربيّة.138:
( D.Jones. An outline:97. )3نقال عن :المدخل إلى علم اللغة ،رمضان عبد التواب.91:
( )4يُنظر :دراسات في علم اللغة.47:
( )5يُنظر :المصدر نفسه.36:
( )6يُنظر :محاضرات في اللسانيات.199 :
( )7البديع في علم العربية.616/2 :
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ونلحظ في هذا النّص ع ّدة أمور:
()1

االمر األول :مصطلح الشديدة أطلقه ابن األثير

()2

وأغلب القدماء

على أصوات

(أجدك قطبت) وتقابلها صفة الرخاوة.
األمر الثاني :نلحظ خالفا بين ابن األثير وسيبويه في هذه الصّفة ،فابن األثير خصّ هذا
الوصف بصوتين هما :النون والميم ،أ ّما سيبويه فكانت عبارته حرفا شديدا يجري فيه
الصّوت ،فوصف المنحرف وهو الالم والمكرّر وهو الرّاء ،ووصف النون والميم
كذلك ،فصفة الشديد الذي يجري معه أو فيه الصّوت حملت أربعة أصوات عند سيبويه،
وهي :الالم والرّاء والنون والميم ،ويبدو ّ
أن ابن األثير قد اتّبع ابن الس ّراج في تخصيص
هذه الصّفة بصوتي النون والميم ،إذ قال ابن السرّاج :القسم السادس من صفات
األصوات" :الشديد الذي يخرج معه الصّوت ّ
ألن ذلك الصّوت غنّة من األنف فإنّما
تخرجه من أنفك واللسان الزم لموضع الحرف ألنّك لو أمسكت بأنفك لم يجر معه
صوت وهو النون والميم"(.)3
أن هذه الصّفة هي الصّفة المقابلة لصفة اللين ،ويبدو ّ
األمر الثالث :يبدو ّ
أن مقصد ابن
األثير هو مقابلة صفة اللين مع الشديدة التي معها الصّوت ،وذلك ألسباب:
مراع التضا ّد الذي بينها ،فذكر
 – 1ل ّما ذكر ابن األثير الصّفات المشتركة ذكرها وهو
ٍ
في بداءة األمر المجهورة فالمهموسة فالبينية ،ث ّم اإلطباق فاالنفتاح ،ث ّم االستعالء
فاالستفال ،ث ّم اللينة فالشديدة التي يجري معها الصّوت ،وبعد ذلك شرع في ذكر األلقاب
المخرجية ،فجاء ترتيب الصّفات عنده على النّحو اآلتي:
المجهورة

المهموسة

( )1يُنظر :البديع في علم العربية.614/2 :
( )2يُنظر :الكتاب ،435/4 :والمقتضب ،194/1 :واألصول في النّحو ،403/3 :والمفصّل
 ،546واللباب في علل البناء واإلعراب.465/2 :
( )3األصول في النّحو.403/3 :

103

ّ
املبحث الثاني :صفات األصوات .......................................................................................
الشديدة

الرخوة البينيّة

المطبقة

المنفتحة

المستعلية

المستفلة أو المنخفضة

اللينة

الشديدة التي يجري معها الصّوت(.)1

 – 2لو قابلت بين صفة اللين وصفة الشديد الذي يجري معه الصّوت لوجدت ما يأتي:
أ – السبب الرئيس في إطالق صفة اللين على األلف والواو والياء هو عدم وجود عائق
يعوق الصّوت والتساع مخرجها وامتداد الصّوت فيها .أ ّما الشديدة التي يجري معها
ّ
فإن اللسان يلتقي التقاء محكما مع اللثة أو يكون االلتقاء في الشفتين مع الميم فيكون
عائقا لخروج الصّوت فيخرج من األنف ،فالتضا ّد فيها هو العائق الذي يعوق خروج
الصّوت.
ض ُد هذا الظّ ّن في ّ
 – 3قد يُع َّ
أن اللين هو المقابل للشديد الذي يجري معه الصّوت
بالمعنى اللغوي لمادة (شدد) ،قال ابن سيده (ت458هـ) " :الش ّدة نقيض اللين ،تكون
في الجواهر واألعراض"( ،)2وقال ابن منظور" :شدد :الش ّدة :الصالبة ،وهي نقيض
اللين ،تكون في الجواهر واألعراض والجمع ِشدد"(.)3
القلقة ا
من الصّفات التي يشترك فيها عدد من األصوات :القلقلة ،وهذه األصوات هي:
"القاف والجيم والطّاء والدال والباء؛ ألنّك إذا وقفت عليها وقفت بصوت شديد يصعد

( )1يُنظر :البديع في علم العربية.616 ،613/2 :
( )2المحكم والمحيط األعظم :مادة (شدد) .605/7
( )3لسان العرب :مادة (شدد) .232/3
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من الصدر مع الحفز والضغط ،أال ترى أنّك إذا وقفت على :الح ّ
ق ،وجدت في الصدر
حفزا يصعد الصّوت عنه ،وال تجده في غير هذه الحروف"(.)1
والقلقة من المصطلحات التي ذكرها سيبويه ،إذ قال" :واعلم ّ
أن من الحروف حروفا
مشربة ضغطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت ونبا اللسان عن
موضعه ،وهي حروف القلقلة  ...وذلك القاف ،والجيم ،والطّاء ،والدال ،والباء .والدليل
على ذلك أنّك تقول :الحذق فال تستطيع أن تقف ّإال مع الصويت ،لش ّدة ضغط الحرف.
وبعض العرب أش ّد صوتا ،كأنهم الذين يرومون الحركة"(.)2
وبإنعام النظر في هذين النصّين نخلص إلى ع ّدة أمور:
 – 1نستطيع القول ّ
إن القلقة ترتكز على شرطين أساسيين لتحقيقها:
أ – الضغط الشديد في موضع التقاء العضوين عند الوقف ،وقد صرّح بذلك سيبويه في
قوله" :لش ّدة ضغط الحرف"

()3

 ،وأشار إليه ابن األثير في قوله" :وقفت بصوت

شديد...مع الحفز والضغط"(.)4
ب – ذلك الصويت

()5

الذي يخرج بعد انتهاء الضغط والحفز ،أي يخرج بعد انفراج

العضوين ،وقد وصفه ابن األثير بصعود الصّوت ،فقال" :يصعد الصّوت عنه وال تجده
في غير هذه الحروف"( .)6ونجد ذينك الشرطين في كالم ابن جنّي على القلقة ،إذ قال:
"واعلم ّ
أن في الحروف حروفا مشربة تحفز في الوقف وتضغط من مواضعها وهي

( )1البديع في علم العربية.617/2 :
( )2الكتاب.174/4:
( )3الكتاب.174/4 :
( )4البديع في العربية.617/2 :
( )5يُنظر :الكتاب.174/4:
( )6البديع في علم العربية.617/2 :
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حروف القلقلة ،وهي القاف والجيم والطّاء والدال والباء؛ ألنّك ال تستطيع الوقوف عليها
ّإال بصوت وذلك لش ّدة الحفز والضغط"(.)1
ويبدو ّ
أن شرط الصويت أهم من شرط الضغط والحفز؛ ألنّك مهما ضغطت على
موضع خروج الصّوت فإنّك تستطيع أن تخرجه بدون ذلك الصويت ،لكن في هذه
الحال تذهب القلقة وال تتحقق وال تظهر للسامع ،والدليل على ذلك ّ
أن هناك أصواتا
يكون فيها ضغط وحفز قريب من أصوات القلقلة لكنّها تخلو من ذلك الصويت؛ كالتّاء
والكاف؛ لذلك لم يدخلهما أكثر العلماء مع أصوات القلقة(.)2
أن الصويت أو صعود الصّوت أه ّم من الضغط والحفز هو ّ
وال ّدليل الثاني على ّ
أن
من العلماء حين عرّف بالقلقلة ترك شرط الحفز والضغط واكتفى بذكر شرط الصويت،
وتجد هذا في كالم م ّكي القيس ّي ،إذ قالّ :
إن القلقلة "صوت كالنبرة يتبع الحرف عند
الوقوف عليه من دون الوصل"( ،)3فتعريفه خال من شرط الضغط والحفز واكتفى بذكر
الصويت أو صعود الصّوت الذي وصفه بأنّه نبرة ،وهذا الصويت هو عبارة عن صوت
صائت مركزي ضعيف في نظر ال ّدكتور السعران(.)4
 – 2وردت عبارة عن القلقلة في كالم سيبويه لم يذكرها ابن األثير ،وهي" :ونبا اللسان
عن موضعه"( ،)5و(نبا) في اللغة من (نبو) وهو "أصل صحيح يد ّل على ارتفاع في
الشيء عن غيره أو تنحٍّ عنه"( ،)6فنبا اللسان بمعنى أنّه ارتفع أو تن ّح عن موضعه،
( )1سر صناعة اإلعراب.77/1:
( )2يُنظر :الكتاب ،174/4 :وسر صناعة اإلعراب ،77/1 :والمفصّل في صنعة اإلعراب:
 ،547وشرح المفصّل ،287/5 ،وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن مالك (ت672هـ)،320 :
شرح شافية ابن الحاجب ،الرضي اإلستراباذي ،258/3 :والكنّاش في فني النّحو والصّرف:
.316/2
( )3الرّعاية.124 :
( )4يُنظر :علم اللغة مق ّدمة للقارئ العربي.135 :
( )5الكتاب.174/4:
( )6مقاييس اللغة :مادة (نبو) .384/5
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ويبدو ّ
أن مقصد سيبويه من هذه العبارة هو اإلشارة إلى االلتقاء بين جزء من أجزاء
اللسان وبين موضع ما من الفم ،وبعد أن يرتفع اللسان أو يتن ّح عن موضعه يحدث ذلك
أن سيبويه أراد التّغليب؛ َّ
الصويت أو النبرة أو صعود الصّوت ،ويبدو َّ
ألن اللّسان ال
يعمل في أصوات القلقلة كلّها ،إذ ليس له نصيب في قلقلة صوت (الباء) ،والمسؤول
عن القلقلة في الباء هو الشفتان.
أ ّما الرضي فقد جعل اللسان هو المسؤول عن القلقة ،فقال" :إنّما س ّميت حروف
القلقة؛ ألنها يصحبها ضغط اللسان في مخرجها في الوقف مع ش ّدة الصّوت المتصعّد
من الصدر ،وهذا الضغط التام يمنع خروج ذلك الصّوت ،فإذا أردت بيانها للمخاطب
احتجت إلى قلقلة اللسان وتحريكه عن موضعه حتى يخرج صوتها فيسمع"( ،1علما ّ
أن
الرضي يع ّد الباء من أصوات القلقة( ،)2وكذلك فعل بعض علماء التجويد المعاصرين
إذ يجعلون اضطراب اللسان هو المسؤول عن قلقلة الباء(.)3
 – 3ذكر سيبويه ّ
أن هذه الصّفة تتحقّق عند الوقف على الحرف( ،)4وتبعه غي ُر واحد
من العلماء( )5وبهداهم اقتدى ابن األثير( ،)6سواء كانت هذه القلقة كبرى أم صغرى على
ح ّد زعم كانتنيو( ،)7ومن علماء التجويد من جعل القلقلة على ثالث مراتب(:)8

( )1شرح شافية ابن الحاجب.263/3 :
( )2يُنظر :شرح شافية ابن الحاجب.263/3 :
( )3يُنظر :هداية القاري إلى تجويد كالم الباري ،83/1:والوافي في كيفية ترتيل القرآن
الكريم ،84:والعميد في علم التّجويد ،محمود المصري.95:
( )4يُنظر :الكتاب.174/4 :
( )5يُنظر :المقتضب ،194/1 :وسر صناعة اإلعراب ،77/1 :والرّعاية ،124:والتّحديد:
 ،111والمفصّل،547 :
( )6يُنظر :البديع في علم العربية.617/2 :
( )7يُنظر :دروس في أصوات العربية.38:
( )8يُنظر :الميزان في أحكام تجويد القرآن ،80 :هناك مذاهب أخرى في مراتب القلقلة ،فمنهم
من ذكر أنّها أربع مراتب ،ومنهم من قال :إنّها خمس ،ومنهم من أوصلها إلى سبع مراتب .يُنظر:
حروف القلقلة بين القدامى والمحدثين ،د .فرغلي سيد عرباوي.217 :
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أ – قلقلة كبرى :وتحدث حين الوقف على كلمة آخرها مش ّدد؛ كقولك؛ الح ّ
ق.
ب – قلقلة وسطى :وهو الوقف على الصّوت الساكن غير المش ّدد في نهاية الكلمة؛

كالوقف على كلمة (أحد) في قوله تعالى{ :وَلْ ي عك ْن لهع عك عف ًوا

أحُد}

()1

ت – قلقلة صغرى :وتحدث حين يكون أحد أصوات القلقلة في وسط الكلمة ،نحو كلمة

(يقطعون) ،أو وسط الكالم نحو{ :ق ُْد أفْ لح م ْن

ت زَّ
كى}(.)2

ومن العلماء من اعترض على القلقلة الكبرى أي الوقوف على الصّوت المش ّدد،
فيرى ّ
أن الصّوت المش ّدد أ ّوله صوت مدغم والمدغم ال يقلقل ،وثانيه هو الذي يقلقل،
وهو في ذلك ال يختلف عن الصّوت المخفّف في قلقلته( .)3ويؤيد البحث ذلك ،بل يذهب
إلى ّ
أن للقلقلة وجها واحد ا ،وال صحة لهذه التقسيمات الثالث بخاصة القلقة الصغرى
التي تأتي في درج الكالم؛ وذلك لسببين:
أن كبار العلماء القدماء ذكروا ّ
األولّ :
أن القلقلة تتحقّق عند الوقف على آخر الكلمة التي
تحوي في آخرها صوتا من أصوات القلقلة ،وقد أشرنا إلى ذلك في أول الفقرة.
الثاني :يبدو ّ
أن الذين يقسّمون القلقلة على ثالث مراتب اعتمدوا على شرط الضغط
لكن البحث أثبت في بداية الكالم على القلقلة ّ
والحفز على موضع الصّوتّ ،
أن شرط
الصويت أهم من شرط الضغط ،ويبدو ّ
أن هذا ال ّ
صويت له درجة واحدة ال تختلف حين
النطق بأحد أصوات القلقلة ،ولو أجرينا تجربة مع ثالث كلمات تمثل المراتب الثالث
للقلقلة لبان ذلك:
الم ّد د د د د

( )1سورة اإلخالص.4:
( )2سورة األعلى.14 :
( )3يُنظر :الميزان في أحكام تجويد القرآن.80 :
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يلد د د د د
يدخلون يد د د د د
أ ّما المحدثون فقد وصفوا هذه األصوات بأنّها أصوات انفجارية( ،)1إذ ّ
إن هذه
األصوات عند القدماء تجتمع فيها صفتا الجهر والش ّدة( ،)2ومن المحدثين المصريين من
يرى ّ
أن الطّاء والقاف مهموسة في النطق المعاصر؛ لذلك فإنّها قد فقدت أحد شرطي
القلقلة وهو الجهر ،والجيم قد فقد الش ّدة؛ ألنّه صوت مر ّكب( ،)3أ ّما ال ّدكتور صبحي
الصالح فقد وافق القدماء على قلقلة هذه األصوات الخمسة(.)4
ا
الصفير ا
اختصّت أصوات الصاد والسين والزاي بخصائص هي:
 – 1إنّها جمعت في مخرج واحد عند القدماء سواء من ع ّد المخارج ستة عشر( )5أم
خمسة عشر( )6أم سبعة عشر(.)7

( )1يُنظر :علم اللغة مق ّدمة للقارئ العربي.134 :
( )2يُنظر :المدخل إلى علم أصوات العربيّة.122 :
( )3يُنظر :علم اللغة العام.117 ،116 :
( )4يُنظر :دراسات في فقه اللغة.283:
( )5يُنظر :الكتاب ،433/4 :واألصول في النّحو ،414/3 :وس ّر صناعة اإلعراب،61/1:
والتبصرة والتذكرة ،928:والرّعاية ،243:واإلقناع في القراءات السبع  ،60:وإبراز المعاني
من حرز األماني ،744:وأسرار العربية ،287:وشرح المفصّل ،516/5:والممتع الكبير في
التصريف ،424:والكنّاش في فني النّحو والصّرف ،309/2:والبرهان في علوم القرآن:
.168/1
( )6يُنظر :مرشد القارئ.30 :
( )7يُنظر :النّشر في القراءات العشر.198/1:
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 – 2لقّبها بعض العلماء باألسلية؛ لكونها تخرج من مستدق طرف اللسان(.)1
 – 3وصفت هذه األصوات بصفة الصفير ،إذ قال ابن األثير" :وأ ّما حروف الصفير
فثالثة :الصاد والسين والزاي؛ ألنّك تصفر عند النطق بها"( ،)2وذكر سيبويه هذه
ّ
تدغمهن في هذه
األصوات في باب اإلدغام ،فقال" :وأ ّما الصاد والسين والزاي فال
فيهن؛ ألنّهن حروف الصفيرّ .
الحروف(*) التي أدغمت ّ
وهن أندى في السمع"( ،)3ويرى
ّ
المبرّد ّ
ولهن انسالل عند التقاء
أن "حروف الصفير من طرف اللسان وأطراف الثنايا
ّ
فيهن من الصفير"(.)4
الثنايا لما
ويرى م ّكي القيس ّي ّ
أن الصفير عالمة من عالمات القوة ،إذ يقول" :وإنّما س ّميت
ّ
ففيهن قوة ألجل
ت يخرج معها عند النطق بها يشبه الصفير،
بحروف الصفير لصو ٍ
ّ
فيهن ،فالصفير من عالمات قوة الحرف"( ،)5ث ّم بيّن مراتب هذه
هذه الزيادة التي
األصوات في القوة؛ فأقواها الصاد بسبب اإلطباق واالستعالء وتليها الزاي بجهرها ث ّم
السين ألنّها مهموسة فهي أضعفها(.)6
ض ّمت هذه األصوات عند المحدثين إلى أصوات أخرى هي (الثاء والذال والشين
و ُ
والظاء والضاد)؛ لما لها من حفيف أو صفير عاليا كان أو منخفضا ،وعلى قدر ضيق
المجرى يكون علو الصفير ووضوحه .وأضيق ما يكون مجرى الهواء عند النطق
بأصوات الصاد والسين والزاي( .)7ويطلق عليها ال ّدكتور كمال بشر لقب األصوات
االحتكاكية إذ تتك ّون "بأن يضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضع من
( )1يُنظر :العين ،57/1:والبديع في علم العربية.613/2 :
( )2البديع في علم العربية.617/2:
ّ
( )3الكتاب )*( .464/4 :يعني :الطاء والدال والتّاء والظاء والذال والثاء.
( )4المقتضب.174/ :
( )5الرّعاية.124:
( )6يُنظر :المصدر نفسه.
( )7يُنظر :األصوات اللغوية.67 :
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المواضع ويم ّر من خالل منفذ ضيّق نسبيا يحدث في خروجه احتكاكا مسموعا"(،)1
ووصفها ال ّدكتور بسّام بركة بالصفيرية النخروبية(.)2
سا:االصفاتاالمنفردة
خام ً
المكرار ا
صفة من الصّفات الصّوتية التي أنفرد بها صوت الرّاء ،إذ قال ابن األثير" :أ ّما
المكرّر فهو الرّاء؛ ّ
ألن اللسان يتعثّر فيه حتّى كأنّه ينطق بحرفين ،وهو حرف شديد
ّ
وكأن ابن األثير في تعريفه بهذه الصّفة قد جمع بين رأيين
جرى فيه الصّوت"(،)3
لعالمين كبيرين؛ فقوله( :حرف شديد جرى فيه الصّوت) هو قول سيبويه ،إذ قال :الرّاء
"حرف شديد يجري فيه الصّوت لتكريره وانحرافه إلى الالم ،فتجافى للصوت
ّ
(ألن اللسان يتعثر فيه)
كالرخوة ،ولو لم يكرّر لم يجر الصّوت فيه" ،وقول ابن األثير
مقتبس من كالم ابن جنّي ،إذ قال" :طرف اللسان يتعثّر لما فيه من التكرير"(.)4
ويبدو ّ
أن ث ّمة خالفا بين العلماء في هذه الصّفة؛ أهي الزمة فيه أم غير الزمة،
فالتكرير عند سيبويه صفة الزمة؛ ألنّه يقول" :ولو لم يكرّر لم يجر الصّوت"( ،)5أ ّما
م ّكي القيس ّي فيوجب على القارئ إخفاء هذا التكرير أو التكرار في الرّاء وال يظهر
ذلك" ،ومتى ما أظهره فقد جعل من الحرف المش ّدد حروفا ومن المخفّف حرفين"(.)6

( )1علم األصوات ،كمال بشر.297:
( )2علم األصوات العام.120 :
( )3البديع في علم العربية.618/2 :
( )4سر صناعة اإلعراب.77/1:
( )5الكتاب.435/4:
( )6الرّعاية.196:
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وع ّد بعض علماء التّجويد التكرار في الرّاء عيبا في القراءة( ،)1ومنهم من ا ّدعى عدم
المبالغة في إخفاء التكرار في الرّاء المش ّددة؛ ألنّه يع ّد من العي( ،)2ومنهم من يرى ّ
أن
الفائدة من معرفة هذه الصّفة هي ؛ تجنّب خشية تكرار الرّاء ،ال ليؤتى بها .وطريق
الخالص أن يلصق الالفظ به ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة(.)3
أن التكرار في الرّاء صفة الزمة له ،لكن ليس في طرف اللسان كلّه؛ ّ
ويبدو لي ّ
ألن
طرف اللسان يشغل مساحة ليست بالقليلة ،فالتكرار يكون في مستدق طرف اللسان أو
ذلك الرأس المدبّب في طرف اللسان ،فكأنه يضطرب في تحرّكه أو يهت ّز اهتزازا يكاد
يكون مشابها الهتزازه في نطق الزاي ،بينما يكون باقي طرف اللسان ثابتا حين النطق
بصوت الرّاء ،وهذا االضطراب أو االهتزاز يكون واضحا في نطق الرّاء المرقّقة
المكسورة.
والتّكرار في نظر ال ّدرس الصّوتي الحديث يحدث نتيجة التقاء طرف اللسان مع حافة
الحنك األعلى م ّما يلي الثنايا العليا فيتكرّر حين النطق به ،فكأنّما طرف اللسان يطرق
حافة الحنك طرقا لينا يسيرا مرتين أو ثالث مرات فتتكون الرّاء العربية( ،)4ووصفها
ال ّدكتور بسّام بركة بأنّها تر ّدديّة نخروبية(.)5
الهاوي ا
ّ
وألن مخرجه اتسع له
قال ابن األثير " :وأ ّما الهاوي فهو األلف؛ لهويه في الحلق
الصّوت أش ّد من اتساع مخرج أخويه ،وهما الياء والواو"( .)6والهاوي أو الهوائية من
مصطلحات الخليل ،لكنّه وصف بها األلف والواو والياء والهمزة ،فهي "هاوية في
( )1يُنظر :النّشر في القراءات العشر.204/1:
( )2يُنظر :ال ّروضة الندية شرح متن الجزرية ،محمد بن محمد عبد المنعم.32:
( )3القول ال ّسديد في علم التّجويد ،على هللا بن علي أبو الوفا.174 :
( )4يُنظر :األصوات اللغوية.58 -57:
( )5يُنظر :علم األصوات العام.128 :
( )6البديع في علم العربية.618/2 :
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الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه ّإال الجوف"( ،)1وقال" :األلف اللينة والواو والياء
هوائية أي أنّها في الهواء"(.)2
وأطلق سيبويه صفة الهاوي على األلف حصرا ،إذ قال :ومن الصّفات "الهاوي وهو
حرف اتّسع لهواء الصّوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو؛ ألنّك قد تض ّم
شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل الحنك"( .)3وقد تبع سيبويه عدد من علماء
العربية والتجويد( ،)4ومنهم ابن األثير معلّال سبب هذه التسمية؛ ألنّه يهوي في الحلق
فضال عن ّ
أن مخرجه أش ّد اتساعا من مخرج الواو والياء(.)5
وقد وافق ال ّدرس الصّوتي الحديث القدماء في وصف األلف ،إذ "ال يصحب الهواء
الخارج به غير ذبذبة الوترين الصّوتيين ،أي إ ّن هذا الصّوت ال يلتقي في إنتاجه
عضوان ،والمسؤول عن األثر السمعي له عضو واحد من أعضاء الجهاز النطقي ،وال
أثر للسان في إنتاجه"(.)6
المنحرف ا
قال ابن األثير" :وأ ّما المنحرف ،وهو الالم وهو حرف شديد جرى فيه الصّوت س ّمي
بذلك؛ النحرافه عن إخوته شيئا إلى الرخوة"(.)7

( )1العين.57/1:
( )2المصدر نفسه.
( )3الكتاب.436 -435/4:
( )4يُنظر :المقتضب ،155/1:وسر صناعة اإلعراب ،76/1:واألصول في النّحو،404/3:
واإلقناع.61:
( )5يُنظر :البديع في علم العربية.618/2 :
( )6التّعليل الصّوتي عند العرب.176:
( )7المصدر السّابق.
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واالنحراف في اللغة هو (الميل)( .)1واصطالحا هو" :ميل الحرف عن مخرجه أو
صفته"( .)2والمنحرف صفة ذكرها سيبويه ،إذ قال :ومن الصّفات "المنحرف ،وهو
حرف شديد جرى فيه الصّوت النحراف اللسان مع الصّوت ،ولم يعترض على ال ّ
صوت
كاعتراض الحروف الشديدة ،وهو الالم .وإن شئت مددت فيها الصّوت .وليس
كالرخوة؛ ّ
ألن طرف اللسان ال يتجافى عن موضعه .وليس يخرج الصّوت من موضع
الالم ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك"( .)3فسيبويه وابن األثير قد أكدا على
الجانب النطقي ال على الجانب السمعي.
فابن األثير يتبع سيبويه في ّ
أن صفة االنحراف قد انفرد بها صوت الالم ،ولو بحثنا
بشكل أدق في كتاب (البديع في علم العربيّة) لوجدنا ابن األثير قد وصف الرّاء
باالنحراف أيضا حين تكلّم على مخارج األصوات ،إذ قال" :أدخل في طرف اللسان
قليال من مخرج النون؛ النحرافه إلى الالم :للراء"( ،)4وكذلك فعل سيبويه( ،)5وعلى
الرغم من ذلك لم يعد سيبويه وابن األثير االنحراف من صفات الرّاء ،ويبدو أنّهما أرادا
بيان مخرج الرّاء ليس غير ،أي إ ّن هذا االنحراف في الرّاء ما أرادا به إال تعليل
المخرج وبيانه وليس تعليل الصّفة ،وال ينهض كونه صفة تتميز بها الرّاء.

( )1يُنظر :لسان العرب :مادة (حرف) .388/10
( )2معجم علوم القرآن.69:
( )3الكتاب.435/4:
( )4البديع في علم العربية.611/2:
( )5يُنظر :المصدر السابق.
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()1

ومن العلماء من ع ّد االنحراف صفة للراء حصرا؛ كابن السرّاج
والداني

()3

وال ّزمخشر ّ
ي

()4

والجزولي

()5

وابن جنّي

()2

(ت607هـ) وال ّزركشي( ،)6ومنهم من خصّ

هذه الصّفة بالالم والرّاء(.)7
المهتوت ا
قال ابن األثير" :وأ ّما المهتوت فهو التّاء ،س ّميت بذلك؛ لضعفها وخفائها"(،)8
فالمهتوت أو الهتة صفة قد وصف بها ابن األثير صوت التّاء حصرا ،أ ّما الخليل فقد
نسب الهتة إلى الهمزة والهاء ،فوصف الهمزة بأنّها "مهتوتة مضغوطة فإذا رفّه عنها
النت"( .)9وقال في الهاء" :ولوال هتّة في الهاء ،وقال مرّة ههّة ألشبهت الحاء لقرب
ّ
ّ
مخرج الهاء من الحاء"( ،)10ويبدو ّ
فالهت في الهمزة قد فسّره بعض
الهت له معنيان،
أن
ّ
"هت الشيء هتّا عصره
العلماء بأنه العصر ،إذ قال ابن القطّاع الصقلي (ت515هـ):
ليصوت واإلنسان تكلّم بالهمز ألنّها مهتوتة في أقصى الحلق"( ،)11وقال السيوطي:
ّ
الهت وهو عصر الصّوت ألنّها معتصرة كالتهوع أو من
"وس ّمي الهمز المهتوت من

( )1يُنظر :األصول في النّحو.401/3:
( )2يُنظر :سر صناعة اإلعراب.72/1 :
( )3يُنظر :التّحديد في االتقان والتجويد.110 :
( )4يُنظر :المفصّل في صنعة اإلعراب.547 :
( )5يُنظر :المق ّدمة الجزوليّة في النّحو.320:
( )6يُنظر :البرهان في علوم القرآن.166/1 :
( )7يُنظر :الرّعاية ،132 ،131 :واإلقناع في القراءات السبع ،62:والكنز في القراءات العشر:
.170/1
( )8البديع في علم العربية.618/2:
( )9العين.52/1:
( )10المصدر نفسه.57/1:
( )11كتاب األفعال.357/3:
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الهت وهو الحطم والكسر ألنّها يعرض لها اإلبدال كثيرا فتنحطم وتنكسر"( .)1أ ّما
المعنى الثاني فهو ما ذكره ابن األثير وهو الضعف والخفاء.
ونسب صاحب المحكم إلى سيبويه قوله في المهتوت" :قال سيبويه :من الحروف
ّ
الهت إلى
المهتوت ،وهي الهاء ،لما فيها من الضعف والخفاء"( ،)2ونسب ابن جني
الهاء أيضا فقال" :ومن الحروف المهتوت ،وهو الهاء ،وذلك لما فيها من الضعف
والخفاء"( .)3وال تجد ذلك العصر في الهمزة حين النطق بالهاء.
ويبدو ّ
أن ابن األثير قد اتبع ال ّزمخشر ّ
ي في نسبة المهتوت إلى التّاء ،إذ قال
ال ّزمخشر ّ
ي" :والمهتوت التّاء لضعفها وخفائها"( ،)4وكذلك فعل ابن يعيش

()5

وركن

الدين اإلستراباذي(( )6ت715هـ).
وخالصة األمر ّ
أن المهتوت قد وصف به صوت الهمزة؛ لعصر الصّوت حين النطق
ّ
بالهت لضعفها وخفائها.
بها ،بينما وصف بعض العلماء الهاء والتّاء
المستطيل ا
وهي صفة الضاد كما وصفها ابن األثير بقوله" :وأ ّما المستطيل فهو الضاد المعجمة؛
ألنّها استطالت برخاوتها حتى اتصلت بمخرج الظاء ،ويس ّمى المنفرد؛ النفراده
بمخرجه"( ،)7ونلحظ في نص ابن األثير أمرين:

( )1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع.495/3:
ّ
(هت) .95/4
( )2المحكم والمحيط األعظم :مادة
( )3سر صناعة اإلعراب.78/1 :
( )4المفصّل في صنعة اإلعراب.548 :
( )5يُنظر :شرح المفصّل.525/5 :
( )6يُنظر :شرح شافية ابن الحاجب ،ركن الدين اإلستراباذي (ت715هـ).934/2 :
( )7البديع في علم العربية.618/2:
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األمر األول :نجد خالفا بين ابن األثير وبعض علماء العربية في امتداد هذه االستطالة؛
فهي عند ابن األثير تمت ّد حتى تتصل بمخرج الظاء( ،)1أ ّما سيبويه فيرى ّ
أن "الضاد
استطالت لرخاوتها حتّى اتصلت بمخرج الالم"(،)2وقد اتّبع سيبويه غير واحد من علماء
اللغة والقراءات والتجويد( .)3ويبدو ّ
أن هناك تقاربا بين الضاد والظاء؛ م ّما جعل ابن
األثير يم ّد استطالة الضاد حتى مخرج الظاء وليس مخرج الالم ،إذ يرى العالم
براجستراشر ّ
أن "الضاد والظاء كثيرا ما تبادلتا في تاريخ اللغة العربية"(.)4
ويُلحظ ّ
أن ابن األثير قد أدرك ذلك التقارب الصّوتي بين الضاد والظاء ،فالظاء أقرب
األصوات إلى الضاد وتشاركه في معظم الصّفات ّإال االستطالة ،إذ يقول أحد الباحثين:
ّ
إن صوت الضاد "يشارك الظاء في صفاتها كلها ويزيد عليها باالستطالة ،فلوال
االستطالة واختالف المخرجين لكانت ظاء"( ،)5فضال عن ّ
أن الضاد القديمة قد تحولت
إلى ظاء محضة في نطق أهل العراق في نظر ال ّدرس الصّوتي الحديث( ،)6أي إ ّن
االستطالة قد ُعدمت منها.
األمر الثاني :خصّ ابن األثير االستطالة بالضاد دون غيرهاّ ،إال ّ
أن من العلماء من
أشرك الشين فيها؛ كسيبويه قائال" :الضاد استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج
الالم .والشين كذلك حتى اتصلت بمخرج الطّاء"( ،)7وقال في موضع آخر" :وأ ّما

( )1يُنظر :المصدر نفسه.
( )2الكتاب.457/4:
( )3يُنظر :الالمات ،154:وشرح السّيراف ّي ،440/5:والرّعاية ،134:والتحديد في االتقان
والتجويد ،110:والكنز في القراءات العشر.171/1 :
( )4التّطور النّحوي للغة العربية.19:
( )5الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ،مح ّمد بن سيدي مح ّمد األمين.49:
( )6يُنظر :األصوات اللغوية ،52:والتطور النّحوي،18:
( )7الكتاب.457/4 :
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الحرف الذي ليس من موضعه فالشين ،ألنّها استطالت حتى خالطت أعلى الثنيتين"(.)1
وتبعه عدد من العلماء( .)2ومنهم من خصّ الضاد باالستطالة؛ كم ّكي القيس ّي( )3وأبي
عمرو الداني( )4وابن األثير( )5والمالقي(.)6
األمر الثالث :أطلق ابن األثير تسمية أخرى على صوت الضاد ،وهو المنفرد ،فقال:
"ويس ّمى المنفرد؛ النفراده بمخرجه"( .)7والمتأمل في هذا النصّ يجد االنفراد في
المخرج ليس خصيصة من خصائصه فقط ،بل ّ
إن هناك أصواتا قد انفردت في
أن ابن األثير قصد بهذا االنفراد هو ّ
مخرجها؛ كالالم والنون والرّاء ،لكن يبدو ّ
أن الضاد
ّ
ونستشف ذلك من قول سيبويه إذ
ال نظير يقابلها من بقيّة األصوات في صفة اإلطباق،
قال" :ولوال اإلطباق لصارت الطّاء داال ،والصاد سينا ،والظاء ذاال ،ولخرجت الضاد
من الكالم ،ألنّه ليس شيء من موضعها غيرها"()8؛ فسبب تسميتها بالمنفرد؛ لعدم
وجود النظير الصّوتي لها.
ويرى بعض المحدثين ّ
أن االستطالة نتيجة طبيعية في صوت الضاد "المتداد اللسان
من األسنان إلى ما يداني الجدار الخلفي للحلق ويسمى التحليق"( ،)9فاالستطالة صفة
ذاتية لها(.)10
المتفشي ا
( )1المصدر نفسه.479/4:
( )2يُنظر :الالمات ،154 :وشرح السّيراف ّي ،438/5:وجهد المقل.160:
( )3يُنظر :الرّعاية.134:
( )4يُنظر :التحديد في االتقان والتجويد.110:
( )5يُنظر :البديع في علم العربية.618/2:
( )6يُنظر :الدر النثير.25/2 :
( )7البديع في علم العربية.618/2:
( )8الكتاب.436/4:
( )9مناهج البحث في اللغة.92:
( )10يُنظر :التعليل الصّوت ّي عند العرب.168 :
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انماز صوت الشين من غيره من األصوات بصفة التفشي ،والتفشي في اللغة هو
االتوسع( )1والظهور(.)2
أوجز ابن األثير في حديثه على الصوت المتفشي قائال" :وأ ّما المتفشي فهو الشين
س ّمي بذلك؛ التّساع مخرجها"( ،)3وتعليله هذا ال يخلو من لبس مع بقية األصوات التي
اتصفت باتساع المخرج بيد أنّها لم توصف بالتفشي؛ كاأللف والواو والياء ،ووردت
هذه الصّفة في كتاب سيبويه( ،)4والمقتضب( ،)5والخصائص(ّ )6إال ّ
أن هذه الكتب خلت
من تعريف لهذه الصّفة.
وعلى ال ّرغم من ّ
أن م ّكي القيس ّي قد ذكر تعليال للتفشي لكنّه لم يبن المقصود منها ،إذ
قال" :الحرف المتفشي وهو الشين س ّميت بذلك ،ألنّها تف ّشت في مخرجها عند النطق
بها حتّى اتّصلت بمخرج الظاء"( .)7ويبدو ّ
أن الواسطي كان أكثر وضوحا في تعريف
هذه الصّفة ،إذ قال :من الصّفات " التفشي ،وحرفه الشين .س ّمي بذلك ألنّه تف ّشى في
مخرجه عند النطق به حتّى اتصل بمخرج الظاء .والتفشي كثرة االنتشار بخروج ال ّريح
بين اللسان والحنك وانبساطه في الخروج عند النطق بحرفه"(.)8
ومن العلماء من جعل التفشي في أصوات أخرى ،فسيبويه ذكر ّ
أن في الرّاء تفشيا
وتكريرا؛ لذلك ال تدغم في الالم والنون( ،)9وأضاف المبرّد وابن جنّي والثّمانيني

( )1يُنظر :العين :مادة (فشا) .289/6
( )2يُنظر :مقاييس اللغة :مادة(فشا)  ،504/4ولسان العرب :مادة (فشا) .155/15
( )3البديع في العربية.619/2:
( )4يُنظر :الكتاب.448/4 :
( )5يُنظر :المقتضب.211/1:
( )6يُنظر :الخصائص.165/2:
( )7الرّعاية.134:
( )8الكنز في القراءات العشر.171/1:
( )9يُنظر :الكتاب.448/4:
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(ت442هـ) الضاد( ،)1ووصف ابن يعيش الفاء بالتّفشي ،إذ قال" :وتدغم الباء في الفاء

لتقاربهما في المخرج؛ ألنّهما من الشفة ،كقولك :اذهب فّانظر ،و {َل ريْب

فِ ِ
يه}(،)2

فالفاء أقوى صوتا لما فيها من التف ّشي"(.)3
ويبدو ّ
أن هذا التف ّشي في هذه األصوات الثالثة (الرّاء والضاد والفاء) صفة عارضة
فيها تظهر عندما تدخل هذه األصوات في سياقات نطقية معينة متجاورة مع أصوات
أخرى فتتأثر فيما بينها ،أ ّما الشين فيرى المرادي (ت749هـ) ّ
أن التفشي صفة الزمة
في جميع أحوالها( ،)4أي صفة ذاتية فيها سواء أنطقت منفردة أم ضمن سياق معيّن.
ويبدو ّ
أن هذه الصّفة قد أهملها المحدثون( ،)5ولم يضيفوا شيئا إلى ما جاء به القدماء
من وصف لهذه الصّفة ،فالتّفشي عند المحدثين هو "أن يشغل الصّوت من عرض
اللسان مساحة ينتج بها هذا الوشيش"( ،)6ويرى ال ّدكتور عبد العزيز الصيغ ّ
أن هذا
التعريف هو تعريف م ّكي القيس ّي لكن بألفاظ مغايرة(.)7
األغنا ا
ّ
األغن فهو النون الخفيفة؛ للغنّة التي فيها"( .)8وظاهر كالمه
اااقال ابن األثير" :وأ ّما
ّ
أن الغنة تكون في النون حصرا ّإال أنّه ال ينكر الغنّة التي في الميم ،إذ قال" :الميم
( )1يُنظر :المقتضب ،214/1:وسر صناعة اإلعراب ،230/11 :وشرح التصريف.363:
( )2سورة آل عمران.9:
( )3شرح المفصّل.549/5 :
( )4يُنظر :المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد ،82:ويُنظر :ال ّدرس الصّوتي عند
المرادي (رسالة) ،شعالن جاسم مح ّمد العبيدي.204:
( )5يُنظر :المدخل إلى علم أصوات العربية.135:
( )6أثر القراءات في األصوات والنّحو العربي (أبو عمرو بن العالء) ،عبد الصبور
شاهين ،210:والمصطلح الصّوتي ،عبد العزيز الصيغ .182:
( )7يُنظر :المصطلح الصّوتي ،عبد العزيز الصيغ.182:
( )8البديع في علم العربية.619/2:
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والنون يعتمد لها في الفم والخياشيم فيصير فيهما غنّة"( .)1وقال في موضع آخر" :وأ ّما
الشديدة التي يخرج معها الصّوت فحرفان :النون والميمّ ،
ألن الصّوت فيهما غنة من
األنف ،واللسان الزم لموضع الحرف"(.)2
ويطلق ابن األثير على النون التي تخرج من الخيشوم لقب الخيشومي ،فيقول" :وأ ّما
الخيشومي فهو النون الساكنة ،وتسمى الخفيفة والخفية؛ لخفتها وخفائها في النطق"(.)3
فالغنّة عند ابن األثير صوت يخرج من األنف؛ اللتقاء عضوين من أعضاء الجهاز
النطقي التقاء محكما؛ كاللسان واللثة مع النون ،والتقاء الشفتين مع الميم ،فيخرج
صوتهما من األنف مسببّا تلك الغنّة ،فابن األثير يتبع سيبويه في غنّة هذين الصّوتين
إذ قال سيبويه" :ومنها حرف شديد يجري معه الصّوت ّ
ألن ذلك الصّوت غنّة من
األنف فإنّما تخرجه من أنفك واللسان الزم لموضع الحرف ،ألنّك لو أمسكت بأنفك لم
يجر معه الصّوت وهو النون وكذلك الميم"( ،)4والغنّة عند المبرّد تخرج من الخيشوم(.)5
ويرى ابن جني ّ
أن هذه الغنّة التي في النون هي كاللين الذي في حروف اللين( ،)6وذكر
م ّكي القيس ّي هذه الصّفة قائال" :حرفا الغنّة :وهما :النون والميم الساكنتان ،س ّميتا بذلك
ّ
ألن فيهما غنّة تخرج من الخياشيم عند النطق بهما"(.)7

( )1المصدر نفسه.613/2:
( )2البديع في علم العربيّة.616/2:
( )3المصدر نفسه.619/2:
( )4يُنظر :الكتاب.435/4 :
( )5يُنظر :المقتضب.194/1:
( )6يُنظر :سر صناعة اإلعراب.109/2:
( )7الرّعاية.131 :
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ويبدو ّ
أن الغنّة في النون صفة ذاتية عند ابن األثير ،وهذا ما أثبته البحث في كالم
ابن األثير على مخرج النون ،فقد أشرك الخيشوم في إنتاجها ،وهذا ما أثبته ال ّدكتور
أن الغنة ال تنف ّ
غانم الحمد ،إذ رأى ّ
ك عن النون والميم في جميع أحوالهما(.)1
ويرى ال ّدكتور إبراهيم أنيس ّ
أن هذه الغنة ليست ّإال إطالة لصوت النون( ،)2ويشبّه
الصّوت الخارج من األنف حين النطق بالميم بالحفيف ،إذ ّ
إن صوت الميم يتكون "بأن
يمر الهواء بالحنجرة أوال ،فيتذبذب الوتران الصّوتيان ،فإذا وصل في مجراه إلى الفم
هبط أقصى الحنك ،فسد مجرى الفم فيتخذ الهواء مجراه في التجويف األنفي محدثا في
مروره نوعا من الحفيف ال يكاد يسمع .وفي أثناء تسرب الهواء من التجويف االنفي
تنطبق الشفتان تمام االنطباق"( .)3فضال عن أنّه يطلق على الميم والنون لقب األصوات
األنفية( ،)4ويطلق عليها ال ّدكتور ال ّسعران لقب ال ّ
صوامت الغنّاء ،وتتكون "بأن يحبس
حبسا تا ّما في موضع من الفم ولكن يخفض الحنك اللين فيتمكن الهواء من النفاذ عن
طريق األنف .ومن أمثال الصوامت الغنّاء الميم والنون"(.)5

( )1يُنظر :المدخل إلى علم أصوات العربيّة.129 :
( )2يُنظر :األصوات اللغوية.62 :
( )3المصدر نفسه.48:
ّ
( )4يُنظر :األصوات اللغويّة.81 ،80 :
( )5علم اللغة مق ّدمة للقارئ العرب ّي.140:
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املبحثّاألولّ:اإلدغامّ .

املبحثّالثانيّ:اإلبدالّ .

املبحثّالثالثّ:اهلمز.

ل

املحبث ااوأّ
اإلدغاو

ّا
أوًل :تعريف اإلدغاو وانغرض منه.
ا
ثانيا :أحكاو اإلدغاو.
ا
ثانثا :أنىاع اإلدغاو.

 – 1إدغاو املثهني.

 – 2إدغاو املتقاربة.
ا
رابعا :يف تفصيم األصىات وما جيري فيها من
ا
ا
إدغاو نفيا وإثباتا.
ّ
ا
خامسا :أحىال اننىن
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أول :اعريف الدإغام اوللغيضامنه ا
ًا
قال ابن األثير" :اإلدغام :هو التداخل ،جيء به لضرب من التخفيف ،فيرتفع اللسان
بالحرفين دفعة واحدة حرفا مش ّددا ،حيث ثقُل التقاء المتجانسين على ألسنتهم.)1(" ،
يتضمن هذا النصّ ع ّدة أمور:
األمر األول :استعمل ابن االثير اإلدغام بتخفيف الدال ،وهو مصطلح كوفي ،واال ّدغام بالتشديد
هو مصطلح بصري ،وقد صرّح بذلك ابن يعيش ،إذ قال" :واال ّدغام بالتشديد من ألفاظ
البصريين ،واإلدغام بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين"(ّ ،)2إال ّ
أن االستعمال الشائع هو المصطلح
الكوف ّي قديما( )3وحديثا(.)4
األمر الثاني :فسّر اإلدغام بأنّه التداخل ،مشيرا إلى المعنى اللغوي لإلدغام ،إذ يقول صاحب
المقاييس" :الدال والغين والميم أصالن :أحدهما من باب األلوان ،واآلخر دخول شيء في
مدخل ما  ...قولهم أدخلت اللجام في فم الفرس ،إذا أدخلته فيه .ومنه اإلدغام في الحروف"(.)5
فاإلدغام عند ابن األثير هو تداخل األصوات فيما بينها.
ومن فسّر اإلدغام بأنّه إدخال سيبويه قائال" :واإلدغام إنّما يدخل فيه األول في اآلخر واآلخر
على حاله"( .)6وفسّره ابن ال ّسرّاج بالوصل إذ قال" :اإلدغام وهو وصلك حرفا ساكنا بحرف
مثله من موضعه من غير حركة تفصل بينهما وال وقف ،فيصيران بتداخلهما كحرف واحد"(.)7
وفسّره ابن جنّ ّي على أنّه" :تقريب صوت من صوت"(.)8

( )1البديع في علم العربية.620/2:
( )2شرح المفصّل ،512/5 :وينظر :توضيح المقاصد والمسالك ،1683/3:وشرح األشموني
أللفيّة ابن مالك.155/4 :
( )3ينظر :الكتاب ،431/4 :والمقتضب ،192/1:واألصول ،405/3 :والالمات.151 :
( )4ينظر :دراسات في فقه اللغة ،82 :والمدخل إلى علم اللغة ،99 :والمدخل إلى علم أصوات
العربية.224:
( )5مقاييس اللغة.285/2 :
( )6الكتاب.104/4 :
( )7األصول.405/3 :
( )8الخصائص.141/2 :
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ومن المحدثين من فسّره بأنّه فناء صوت في صوت آخر( ،)1وفسّره بعضهم بأنّه إدماج(،)2
وذوبان كذلك( ،)3مطلقين على اإلدغام مصطلح المماثلة الكليّة( .)4وأطلق عليه بعض المحدثين
مصطلح (التحييد) ،فاإلدغام عنده "تداخل أو ذوبان فونيم في فونيم آخر حتى يصير فونيما
واحدا في سياق صوتي معين .أو بعبارة أخرى :إلغاء أو محو فونيم معيّن نتيجة لتفاعله مع
فونيم آخر يختلف معه في ملمح صوتي واحد على األقل .ويكون الفونيم الجديد الناتج من عملية
(التحييد) صورة جديدة أو وسطا بين الفونيمين المح ّول عنه والمح ّول إليه نتيجة عملية
المماثلة"(.)5
ويرى الدكتور عبد الصبور شاهين ّ
أن اإلدغام "هو نطق صوت مض ّعف ال أكثر ،إ ّما بسبب
اتصال جزءيه مباشرة ،وإ ّما عن طريق إسقاط الحركة الفاصلة بين الجزءين ،ليت ّم
التضعيف"(.)6
ويبدو ّ
أن ظاهرة اإلدغام تعالج كلمات قد أصابها االعتالل نتيجة ثق ٍل أو ما شابه ،ونلحظ ذلك
في كالم سيبويه وابن ال ّسرّاج ،إذ يقول سيبويه" :وإذا كانت هذه الحروف المتقاربة في حرف
واحد ولم يكن الحرفان منفصلين ازداد ثقال واعتالال"( ،)7ويقول ابن ال ّسرّاج" :وكذلك ما جاء
من األسماء على وزن األفعال المدغمة أ ُ ِع َّل وأُد ِغ َم َّ
ألن اإلدغام إعالل"(.)8
األمر الثالث :بيّن ابن االثير الغرض من اإلدغام وآلية إجرائه في قوله" :جيء به لضرب من
التخفيف ،فيرتفع اللسان بالحرفين دفعة واحدة حرفا مش ّددا ،حيث ثقُل التقاء المتجانسين على
ألسنتهم"( .)9وإمعان النظر في هذا النص يكشف المغزى من اإلدغام وهو التخفيف.

( )1ينظر :األصوات اللغويّة.111 :
( )2ينظر :دراسة الصوت اللغوي.387:
( )3ينظر :التعليل الصوتي عند العرب.456 :
( )4ينظر :المدخل إلى علم أصوات العربية.224:
( )5أصول تراثية في علم اللغة ،كريم زكي حسام الدين ،89 :ويُنظر :أثر القراءات القرآنية في
الصناعة المعجمية (أطروحة) ،عبد الرزاق بن حمودة القادوسي.40:
( )6المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي ،عبد الصبور شاهين.207 :
( )7الكتاب.467/4:
( )8األصول.406/3 :
( )9البديع في علم العربية.620/2 :
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والظاهر ّ
أن معنى التخفيف هو تقليل تلك االرتفاعات واالنتقاالت التي يكون اللسان هو
المسؤول عنها في أغلب األصوات المدغمة ،فإذا كان اللسان يرتفع ارتفاعتين حين النطق
بصوتين متجاورين في المخرج؛ م ّما يؤدي إلى صعوبة في نطقهما فإنّه يرتفع دفعة واحدة في
حال إدغامهما ،فضال عن زيادة الضغط على موضع نطق الصوت الثاني فيؤ ّدي إلى تشديده.
فغاية اإلدغام هو طلب التخفيف ،قال الداني" :وإنّما أدغمت القرّاء والعرب طلبا للخفّة ،وكراهة
لالستثقال ،بأن يزيلوا ألسنتهم عن موضع ث ّم يعيدوها إليه ،إذ في ذلك من التكلف ما ال خفاء
فيه ...فخفّفوا باإلدغام من أجل ذلك مع توفّر المعنى به ،إذ كان الحرف المدغم في الوزن
والنّطق والثّواب بمنزلة حرفين ،مع أنّه ليس بمعدوم"(.)1
األمر الرابع :في قول ابن األثير" :فيرتفع اللسان بالحرفين دفعة واحدة" إشارة إلى ّ
أن الغالب
في اإلدغام في األصوات التي يكون للسان دور في إنتاجها ،فأصل اإلدغام يكون في أصوات
الفم واللسان ،إذ قال سيبويه" :وإنّما أصل اإلدغام في حروف الفم واللسان ألنّها أكثر
الحروف"( ،)2وقال ابن ال ّسرّاج" :وأصل اإلدغام في حروف الفم واللسان ،وحروف الحلق
وحروف الشفة أبعد من اإلدغام فما أدغم من الجميع فلمقاربة حروف الفم واللسان"(.)3
ومن أصوات الفم واللسان :القاف والكاف والجيم والشين والضاد والطاء والتاء والدال
والصاد والسين والزاي والظاء والثاء والذال .فإدغام القاف في الكاف مثال حسن عند العلماء،
إذ يرى أبو علي الفارسي ّ
ٌ
"حسن ألنّهما من أول مخارج الفم ،وأصل اإلدغام أن
أن إدغامهما
تكون فيهما دون حروف الطرفين :الحلق والشفة"(.)4
والظاهر ّ
أن كثرة اإلدغام في أصوات الفم واللسان هي بسبب االزدحام في المخرج ،إذ قال
إن مخرج ّ
الخليلّ :
الذال ومخرج التّاء "قريب بعضه من بعض فل ّما ازدحمتا في المخرج أدغمت
التّاء في ّ
الذال"(.)5

( )1اإلدغام الكبير.93:
( )2الكتاب.448/4 :
( )3األصول في النحو.428/3 :
( )4الحجة للقرّاء السبعة.303/6 :
( )5الجمل في النحو.282 :
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ثمنيم :اأحكم الدإغام ا
قسّم ابن األثير اإلدغام على أحكام ثالثة :واجب وجائز وممتنع ،ث ّم قام بتفصيل كل قسم على
حدة:
 -1للولجب :وهو نوعان:
"أحدهما :أن يسكن الحرف األول ويتحرّك الثاني ،نحو :لم يبرحْ حات ٌم ،ولم أجعلْ لك"(.)1
ويشترط بعض العلماء شروطا لكي يت ّم اإلدغام في هذه الحالة لم يذكرها ابن األثير ،فيجب
ّأال يكون األول هاء سكت ،وال همزة منفصلة عن الفاء (فاء الفعل) نحو :لم يقرأ أحد ،فهو
إدغام رديء ،فإذا كانت متصلة أُدغمت نحو :سآل ،وال م ّدة في آخر أو مبدلة من غيرها دون
لزوم ،وغيرها من الشروط(.)2
وال ّراجح في وجوب هذا اإلدغام هو عدم وجود مانع أو حاجز بينهما ،كأن تكون حركة
مثال( ،)3فيكون اإلدغام حتميّا ،وهذا الحكم ينطبق على إدغام المثلين ،وأمثلة ابن األثير المذكورة
آنفا تشير إلى ذلك.
الثاني" :أن يلتقي الحرفان في كلمة ،وليس أحدهما لإللحاق ،نحو :ر ّد ،وير ّد ،ومر ّد؛ ألنّك إذا
أدغمت الملحق فقد نقضت اإللحاق"( .)4ومثال اإللحاق :الفعل (جلبب) ،فالباء الثانية ُكرّرت
ليُلحق الفعل ببناء (دحرج) ،ولو حصل اإلدغام في الصوتين المتماثلين لصار الفعل (جلبب)
بعد اإلدغام (جلبَّ ) ،فخالف وزنه وزن (دحرج) فانتقض اإللحاق(.)5
والكتابة الصوتية تو ّ
ضح ذلك:
ب على وزن فَ ْعلَ َل
َج ْلبَ َ
ج ــَــ ل /ب ــَــ /ب ــَــ/
( )1البديع في علم العربيّة.620/2 :
( )2ينظر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،321 ،320:وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة
ابن مالك ،1638/3 :وشرح التصريح على التوضيح ،خالد بن عبد األزهري
(ت905هـ) ،756/2:وهمع الهوامع.483 -482/3 :
( )3ينظر :المدخل إلى علم أصوات العربية.237:
( )4البديع في علم العربية.621 -620/2 :
( )5ينظر :شرح المفصل.515/5 :
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بناء هذا الفعل ملحق ببناء (دحرج)
د ــَــ ح /ر ــَــ /ج ــَــ/
ب) إلى (جلبَّ ) إذ تُنقل حركة األول إلى الساكن الذي قبله
بتحقيق اإلدغام يتحول الفعل ( َج ْلبَ َ
فيدغم المثل األول بالثانيَ :جلَبَّ  :فَ َع َّل
ج ــَــ /ل ــَــ بْ  /ب ــَــ/
فال يكون بناء ( َجلَبَّ ) موازنا لبناء ( َدحْ َر َج) فينتقض اإللحاق.
ويضع بعض العلماء شروطا ليتحقّق هذا الحكم؛ فيُشترط عدم وقوع الشذوذ في الكلمة ،وعدم
االضطرار إلى فك الصوتين ،وال يكونان في بداية الكلمة ،وال تليهما نون التوكيد ...إلخ(.)1
 -2للجمئز :وهو أن يكون الصوتان متحركين وفي كلمتين ويكون قبلهما متحرّك أو م ّدة ،قال ابن
األثير" :وأ ّما الجائز فهو أن يلتقي الحرفان متحركين في كلمتين ،وقبلهما متح ّرك أو م ّدة ،نحو:
الجم ُل لَك ،والما ُل لِزيد ،ولك في هذا اإلدغام والترك"(.)2
ويضيف بعض العلماء شرطا لكي يت ّم هذا الحكم هو أن يلتقي هذان الصوتان "خطّا سواء

ليدخل نحو{ :إِنَّهُ هُ َو}( ،)3ويخرج نحو{ :أَنَا
كان خطّا أو لفظا أو خطّا ال لفظا
َ

نَ ِذير}( ،)5(")4بي َد

أن الدكتور يرفض فكرة االلتقاء الخطّي ويرى َّ
َّ
أن االلتقاء الصّوت ّي هو األساس(.)6
 -3للممتنع :اذكر ابن األثير أربعة أنواع يمتنع فيها اإلدغام ،وهي :ا
"األول :أن يتحرّك األول ويسكن الثاني نحو ظَلَ ْلت ،ورسول الحسن.
الثاني :أن يكون أحدهما لإللحاق نحو َم ْه َد ٍد ،وقد ذكرناه.
ولي يحيى ،وعد ّو وليد.
الثالث :أن يكون ما قبل األول حرفا ساكنا غير مدة ،نحوِّ :

( )1ينظر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،321:وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن
مالك.1539/3 :
( )2البديع في علم العربية.621/2 :
( )3سورة البقرة.37 :
( )4سورة العنكبوت ،50 :وغيرها.
( )5شرح طيبة النشر.54 :
( )6يُنظر :أثر القراءات في األصوات والنحو العرب ّي.132 -131 :
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ُر"(.)1
الرابع :أن يؤ ّدي اإلدغام إلى ما ليس بمثال للفعل ،نحو :ظُلَ ٍل ،و ُسر ٍ
واختتتم ابن األثير حديثه على هذه األحكام بقوله" :وإذا أردت اإلدغام فال ب ّد من سكون
الحرف األول؛ ليمكن النّطق به ،فإن كان ساكنا أدغم في الذي بعده ،وأن كان متح ّركا ُس ّكن
وأدغم"( ،)2وفي كالمه هذا إشارة إلى نوعين من اإلدغام ذكرهما بعض العلماء ،وهما اإلدغام
الصغير واإلدغام الكبير( ،)3فقول ابن األثير" :فإن كان ساكنا أدغم في الذي بعده" هو إشارة
إلى اإلدغام الصغير ،وقوله " :وأن(*) كان متح ّركا ُس ّكن وأدغم" هو إشارة إلى اإلدغام الكبير.
ومنهم من أطلق لقب إدغام الحروف السواكن على اإلدغام الصغير ،ولقب إدغام الحروف
المتحركة على اإلدغام الكبير(.)4
ثملثم :اأنولعالدإغام ا
ذكر العلماء أنواعا كثيرة لإلدغام بحسب السياقات التي يتجاور فيها ال ّ
صوتان المدغمان
ودرجة التأثر فيما بينهما ،فينقسم اإلدغام على إدغام صغير وكبير من حيث سكون الصوت
األول وتحركه  ،وينقسم على ناقص وتام من حيث بقاء صفة من صفات الصوت بعد إدغامه
في مقاربه ،وينقسم ع لى متصل ومنفصل من حيث التقاء الصوتين في كلمة واحدة أو في
كلمتين ،وينقسم على متجانسين ومتماثلين ومتقاربين من حيث التقارب والتطابق والتشابه بين
الصوتين المتجاورين في الحيز والذات والصفة.
وقد صرّح ابن األثير بنوعين من أنواع اإلدغام ،وهما إدغام المتماثلي ِن والمتقاربين ،وحصر
اإلدغام فيهما قائال " :وال يخلو اإلدغام أن يكون في :المثلين او المتقاربين ،وكلٌّ منهما ال يخلو:
أن يكون متصال في كلمة واحدة ،أو منفصال في كلمتين"( .)5ث ّم فصّل فيهما تفصيال دقيقا ،وأشار
إلى بقيّة األنواع في كالمه على اإلدغام وسيُشار إلى ذلك في مسار البحث.

( )1البديع في علم العربية.621/2 :
( )2البديع في علم العربيّة.623/2 :
( )3ينظر :اإلقناع في القراءات السبع ،97 :والنشر في القراءات العشر.275/1 :
(*) الصّواب :وإن.
( )4ينظر :إبراز المعاني من حرز األماني.77 :
( )5البديع في علم العربية.620/2 :

املبحث ّ
األول :اإلدغام ................................................................................

131

 -1إغام اللمثلين  :ا
يحصل هذا النّوع من اإلدغام إذا تماثل صوتان في االسم والمخرج والصفة سواء التقيا خطا
ولفظا أم خطا من دون لفظ ،وفي كلمة أم في كلمتين .وقد قسّم ابن األثير هذا النوع على صنفين
من حيث ورود ال ّ
صنف أحكاما.
صوتين في كلمة واحدة أو في كلمتين ،وجعل لك ّل
ٍ
أ -اإذلاكمناللمثالنافياكلمةاولحدة ا
وهذا الصنف له أحكام معيّنة:
الحكم األول :أن يجتمع ال ّ
صوتان المثالن في كلمة واحدة "عينا والما"( ،)1وال يخلو هذان
المثالن من "أن يكونا في فعل أو اسم"( ،)2فإذا التقيا في فعل ثالثي فأ ّن أبنيته تُدغ ُم جميعا،
"نحو :ف َّر يفرُّ  ،وم َّد يم ُّد ،و ُس َّر يُ َسرُّ "(.)3
ويضع ابن السّراج نظيرا لهذه األمثلة قائال "متى التقى حرفان من موضع واحد متحركين
ُ
ُر َر .فَفَ ّر نظير
ُحذف ِ
ت الحركة وأدغم أحدهما في اآلخر وذلك نحو :ف َّر و ُس َّر واألصل :فَر َر وس ِ
ت العين في ذا كما أُعلَّت في ذا ،و ُس َّر نظير قيل في أصلها"(.)4
قام أُعلَّ ِ
فالّذي جرى في الفعل (فَ َّر)مثال في نظر ابن األثير توضّحه الكتابة الصوتيّة:
فَ َر َر

ف ــَــ /ر ــَــ /ر ــَــ/

تسقط قمة المقطع الثاني القصير وهو مقطع قصير مفتوح ،بتسكين قاعدته تنقل إلى المقطع
األول (ف ــَــ) فيتح ّول إلى مقطع طويل مغلق (ف ــَــ ر:)/
ف ــَــ ر /ر ــَــ./
والفارق بين (فَ َر َر) المفتوح المثلين و (فَ َّر) المدغم المثلين هو:
 -1االختصار في المقاطع الصوتية من ثالثة مقاطع في (فَ َر َر) إلى مقطعين في (فَ َّر).

( )1البديع في علم العربيّة.623/2 :
( )2المصدر نفسه.
( )3المصدر نفسه.
( )4األصول في النحو.406/3 :
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 -2تقليل االرتفاعات التي يؤ ّديها اللسان وال سيّما تلك االرتفاعتان اللتا ِن يؤ ّديهما اللسان في نطق
الراءين ،فضال على تعثره في نطق الراء "حتّى كأنّه ينطق بحرفين"( ،)1فيرتفع دفعة واحدة

()2

عندما يُدغم المثالن.
 -3تحقيق الغاية من اإلدغام بعد تحقّق المطلبين السابقين ،وهذه الغاية هي الخفة في النطق.
ويضع ابن األثير شرطا لكي يتحقّق هذا اإلدغام وهو عدم تسكين آخر الفعل" ،فإن س ّكن
آخر الفعل؛ لوقف أو جازم أظهرت في لغة الحجاز وأدغمت في لغة غيرهم ،نحو :ارْ ُد ْد ولم
يَرْ ُد ْد( )3؛ التقاء ساكنين ،وذكر ابن األثير ذلك في باب التقاء الساكنين( .)4وقول ابن األثير
"وأدغمت في لغة غيرهم" إشارة إلى قوم بني تميم ،قال ابن مالك" :فإن كان السكون للجزم
نحو" :لم يَرْ ُد ْد" ،أو للوقف نحو" :أرْ ُد ْد" جاز الف ّ
ك على مذهب الحجازيين وهو القياس ،وجاز
اإلدغام على مذهب بني تميم"(.)5
أ ّما إذا كان المثالن في االسم فإنَّه يشارك "الفعل في (فَ ِع ٍل) بالكسر ،و(فَ ُع ٍل) بالض ِّم ،نحو:
ف ،وقد ّ
ف الحال وع َّ
ض َّ
ضفِف و َعفُ ٌ
شذ في بعض الكالم ،قالوا:
َف المئزر؛ أل َّن أصلَه َ
رجل َ
قوم ضففو الحال ،فإن كان االسم على (فَ َعل) ،بالفتح ،لم يدغم ،نحو :طَلَل و َش َرر ،وإن خرج
االسم عن وزن الفعل لم يدغم ،نحوُ :س ُر ٍر ،وظُلَ ٍل ،و ِم َر ٍر"(.)6
وهذا الذي ذكره ابن األثير في عدم إدغام االسم إذا كان على (فَ َعل) هو أحد موانع اإلدغام
ي
التي ذكرها في أثناء حديثه على الممتنع من اإلدغام قائال :الممتنع من اإلدغام "أن يُ َؤ ِّد َ
ُر"(.)7
اإلدغام إلى ما ليس بمثال للفعل ،نحو ظُلَ ٍل ،و ُسر ٍ

( )1ينظر :البديع في علم العربية.618/2 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.620/2 :
( )3المصدر نفسه.623/2 :
( )4ينظر :المصدر نفسه.672/1 :
( )5إيجاز التعريف في علم التصريف ،209 :وينظر :شرح شافية ابن الحاجب ،ركن الدين
اإلستراباذي ،125/1 :والكنّاش في فنّي النحو والصرف ،189/2 :وارتشاف الضرب من لسان
العرب.343/1 :
( )6البديع في علم العربية.624 -623/2 :
( )7المصدر نفسه.621/2:
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ويوافق ابن األثير من سبقوه في هذا المنع(.)1
ولم يخرج المحدثون ع ّما قاله القدماء ــ ومعهم ابن األثير ــ في سبب هذا المنع لكنّهم فصّلوا
فيه واضعين شروطا كثيرة له(.)2
الحكم الثاني:
ذكر ابن األثير في هذا الحكم ما إذا كان ال ّ
صوتان المثالن الما" ،فإ ّما أن تكون ملحقة أو غير
ملحقة"( ،)3فإذا كانت هذه ّ
الالم ملحقة فأنّها "ال تدغم نحوَ :م ْه َد ٍد ،وقُ ْع ُد ٍد ،ملحقين بجعفر وبُرْ ثُن؛
لما سبق"(.)4
ويو ّ
ضح ابن جنّي علّة ذلك المنع عبر كلمة ( َم ْهدَد) ،إذ يقول" :فأ ّما ميم َم ْه َدد فأصل ،ومثاله
وح ْبتَر .ويد ّل على ذلك أنّه لو كان م ْفعال؛ لوجب أن تدغمه ،فتقول (مه ّد) ،كما
فَ ْعلَل ك َج ْعفَرَ ،
قالوا (مس ّد) و (مر ّد)...فإنّا حملناه على أنّه فعلل ،ولم نحمله على أنّه مفعل مظهر التّضعيف
لضرورة العلم؛ ألنّا قد وجدنا في كالمهم (م هـ د) متصرفا؛ فحملنا على هذا دون أن نحمله
على أنّه (هـ د د) لما فيه من الضرورة"(.)5
فإدغام الملحق يف ّوت الغرض وهو اإللحاق ،وال يأمن اللبس فيها فضال عن اإلخالل في داللة
الكلمة ،وال ّراجح ّ
أن "الباعث إلى منع اإلدغام لم يكن صوتيّا محضا بل بنائيّا مرَّة ودالليّا أُخرى
م ّما يضطر المؤ ّدي إلى سياق اإلظهار"(.)6
الحكم الثالث:
قال ابن أألثير" :إذا لحقت األلف والنون آخر هذه األبنية فحكمها حكمها قبل أن يلحقاها ،فإن
كانت الكلمة مفتوحة العين لم تدغم ،نحوَ :ر َددَان؛ َّ
ألن أصله َر َد َد ،وإن كانت مكسورة أو

( )1ينظر :األصول في علم النحو ،406/3:والتعليقة على كتاب سيبويه.154/5 :
( )2ينظر :جامع الدروس العربية ،99/2 :وشذا العرف في فن الصرف.140 :
( )3البديع في علم العربية.624/2 :
( )4المصدر نفسه .624/2 :وقد ذكر ابن األثير هذا المنع في أثناء حديثه على الممتنع من اإلدغام.
( )5سر صناعة اإلعراب.101/2 :
( )6التعليل الصوتي عند العرب.405 :
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ضفَّان ،و َعفَّان ،واألخفش يظهر الجميع ،ويقول :هو ملحق باأللف
مضمومة أُدغمت ،نحوَ :
والنُّون فله حكم الملحق"(.)1
ّ
ويتضمن هذا النصّ أمرين:
األول :إذا لحقت األلف والنون هذه األبنية فلها مذهبان:
المذهب األول :إظهار الجميع ،وهو مذهب األخفش سواء أكانت الكلمة مفتوحة العين ( َر َددَان)
أم مضمومها (ر ُددان) أم مكسورها ( َر ِددان)(.)2
المذهب الثاني :وهو مذهب الخليل وسيبويه والمازن ّي( ،)3فهم يدعون صدر الكلمة على ما هو
عليه إذا كان مفتوح العين؛ نحوَ :ر َددَان ،فإذا كان مضموم العين أو مكسورها فإنّهم يدغمون
ذلك ،وتبعهم ابن األثير(.)4
ك في صيغة (فَ َعالن) المفتوحة العين يعود إلى ّ
أن الف ّ
الثاني :يبدو ّ
أن الخفة متحقّقة في النطق،
أ ّما صيغة (فَ ِعالن) و (فَعُالن) فاإلدغام فيهما أحسن ،ويمكن توضيح ذلك في ضوء الكتابة
الصوتيّة:
َردَدان

ر ــَــ /د ــَــ /د ــَـَـ ن./

فعلى الرغم من ّ
أن اللسان يرتفع ارتفاعتين متشابهتين من أجل النطق بالمقطع الثاني /د ــَــ/
والمقطع الثالث /د ــَـَـ نّ /إال أنّه يوجد اختالف بين المقطعين؛ ّ
ألن الحركة في المقطع الثاني
أقصر من الحركة في المقطع الثالث فال يوجب اإلدغام فيها.
َر ِددان

ر ــَــ /د ــِــ /د ــَـَـ ن/

يُلحظُ ّ
أن النطق بصيغة (فَ ِعالن) يشوبه مقدار من الصعوبة بسبب االختالف في الحركات
والتنقّل ،فضال على قمة المقطع الثاني (الكسرة) التي تقع بين حركتين متشابهتين ،فيالقي
اللسان صعوبة في نطق هذه الصيغة ،فيميل العلماء إلى إسقاط قمة المقطع الثاني (الكسرة)
فيلتقي صوتان :ساكن فمتحرّك فيتحقّق اإلدغام:
( )1البديع في علم العربية.624/2 :
( )2ينظر :األصول في علم النحو ،206/1 :والبديع في علم العربية.624/2 :
( )3ينظر :األصول في النحو.407/3 :
( )4ينظر :البديع في علم العربية.624/2 :
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ر ــَــ د /د ـَـَــ ن. /

فاللسان يرتفع بالمثلين ارتفاعة واحدة( )1أو دفعة واحدة(.)2
ب -اإذلاكمناللمثالنافياكلمتين ا
جعل ابن األثير لهذا الصنف أحكاما ثالثة:
الحكم األ ّول :إذا كان قبل "الحرف األ ّول متح ّر ٌ
ك"( )3فإنّه يجوز فيه أمران :اإلدغام والترك،
"نحوَ :ج َع َل لَكَ ،وفِ ْع ُل لَبيد ،وترك اإلدغام لغةُ الحجاز"(.)4
ويتضمن هذا النصّ أمورا ِع ّدة:
 -1يرى بعض العلماء ّ
أن اإلدغام أحسن ما يكون في المثلين المتحركين المنفصلين المسبوقين
بمتحرّك ( ،)5إذ يقول سيبويه" :فأحسن ما يكون اإلدغام في الحرفين المتحرِّ كين اللذين هما
سوا ٌء إذا كانا منفصلين؛ أن تتوالى خمسة أحرف متحركة بهما فصاعدا"( ،)6فيسبّب ثقال في
النطق نتيجة توالي خمس قمم في أداء نطقي واحد:
َ
ج

َ
ع

َ
ل

َ
ل

َ
ك

وهذا التوالي في القمم يؤ ّدى إلى ثق ٍل في نطقها ،وبذلك يتوفر ال ّسياق النّطق ّي لإلدغام:
ج ــَــ /ع ــَــ ل /ل ــَــ /ك ــَــ./
فيكون اإلدغام ها هنا "وسيلة أدائيّة للتخلّص من الثقل الذي يسبّبه توالي الحركات المرافقة
لألصوات ،وبعبارة المحدثين يوفّر اإلدغام للمؤ ّدي نبرة صوتيّة يستغني عنها بحذف صوت
مقطعي (= ق ّمة)"(.)7
( )1ينظر :التعليقة على كتاب سيبويه ،259/3 :والتحديد في االتقان والتجويد ،101 :وشرح
المفصّل ،513/5 :وشرح الرضي.212/2 :
( (2ينظر :البديع في علم العربيّة.620/2 :
( )3المصدر نفسه.
( )4المصدر نفسه.626/2 :
( )5ينظر :الكتاب ،438/4 :واألصول في النحو ،411 -410/3 :والتعليقة على كتاب سيبويه:
.164/5
( )6الكتاب.437/4 :
( )7التعليل الصوتي عند العرب.501 :
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أن من العلماء َمن يذكر َّ
حسن فيما ُذ ِك َر آنفا ّإال ّ
 -2على الرغم من ّ
ٌ
أن التّرك والبيان
أن اإلدغام
ٌ
حسن في هكذا سياقات نطقيّة( ،)1فهذا سيبويه يقول" :والبيان في ك ّل هذا عرب ٌّي جيد
أن ابن االثير قد وافقهم؛ ألنّه ذكر ّ
حجازي"( .)2ويبدو ّ
أن الترك لغة الحجاز ولم يذكر غيرها
من اللغات(. )3
 -3المتأ ّم ُل في ِمثالَي ابن االثير " َج َع َل لَكَ ،وفِ ْع ُل لَبيد"( )4يرى أنّه لم يوفّق في مثاله الثاني،
فهذا المثال ليس مطابقا للقاعدة التي ذكرها ،وقد ورد هذا المثال ذاته متحرك الوسط (فَ َعل
لبيد) عند بعض العلماء(.)5
الحكم الثاني:
"أن يكون قبل الحرف األ ّول ساكن"( ،)6وال يخلو هذا الساكن من أن يكون صحيحا أو م ّدا
فإن كان م ّدا "فلك اإلدغام والترك ،نحو :حمار راش ٍد ،والما ُل لَك ،وهم يظلمونني ،والترك ها
واسم موسى ولكن لك فيه
هنا أحسن ،وإن كان صحيحا فال يجوز لك اإلدغام ،نحو اب ِن نوح،
ِ
اإلخفاء"(.)7
في هذا النصّ إدغام وترك ومنع وإخفاء ،فأ ّما اإلدغام والترك فهما على سواء إذا سبق المثلين
ُ
ويستحسن
م ٌّد ،وقد مثّل له ابن األثير بأمثلة ثالثة :حمار راش ٍد ،والما ُل لَك ،وهم يظلمونني،
ّ
"ألن حرف الم ّد بمنزلة متحرّك في اإلدغام ،أال تراهم في غير االنفصال
سيبويه هذا اإلدغام؛
قالوا :را ّد ،وتمو َّد الثوب"(.)8

( )1ينظر :الكتاب ،437/4 :واألصول ،410/3 :والممتع الكبير في التّصريف.414 :
( )2الكتاب.437/4 :
( )3ينظر :البديع في علم العربيّة.626/2 :
( )4المصدر نفسه.
( )5ينظر :الكتاب ،437/4 :واألصول ،410/3 :والممتع الكبير في التصريف.414 :
( )6البديع في علم العربية.626/2 :
( )7المصدر نفسه.
( )8الكتاب.438 ،437/4 :
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وال ّراجح ّ
أن سبب حسن اإلدغام هنا هو الطّول في صوت األلف ،وهذه هي ميزة أصوات
الم ّد من غيرها من األصوات ،فإذا جاء بعدها إدغام ّ
فإن الجهاز النطقي يستطيع التخلّص من
التقاء الساكنين – أعني صوت المد(*) والصوت الساكن ال ُمدغم في مثله – عبر تمديد صوت
األلف في (حمار راشد) وتمديد صوت الواو في (يظلمونني) ،وهذا الم ّد يع ّد من المدود
الالزمة عند علماء التجويد( .)1فهذا الم ّد يوفّر مناخا صوتيّا مناسبا للتخلص من التقاء الساكنين،
فيتحقّق اإلدغام.
ساكن ّ
ٌ
فإن اإلدغام يمتنع في مثل هكذا سياقات نطقية،
أ ّما إذا سبق المثلين المنفصلين صحي ٌح
وقد ذكر ابن األثير ذلك المنع في كالمه على أحكام الممتنع( )2ومثّل له هنا بمثالين :ابن نوح
واسم موسى( ،)3ولم يبيّن ابن األثير علّة ذلك المنع ،وعلّته يو ّ
ضحها سيبويه في سببين:
األ ّول :ق ّوة الصوت وعدمها ،إذ يقول سيبويه" :لم يق َو المنفصالن على أن تحرّك السين في
اسم موسى"()4؛ ّ
ألن السين في اسم موسى والباء في ابن نوح جاءتا في وسط الكلمة فقويتا،
والميم والنون جاءتا في طرف الكلمة ،و"األوساط أقوى من األطراف"( ،)5والتغيير "إلى
األطراف أسبق منه إلى األوساط"(.)6
ويبدو ّ
أن الق ّوة في الصوت ال تكمن حصرا فيما يحمله ذلك الصوت من صفات قوية
بل موقعه في الكلمة أيضا له دور في ق ّوة الصوت ،فأقوى ما يكون الصوت في أ ّول
الكلمة ث ّم تق ّل هذه الق ّوة إذا كان الصوت في وسط الكلمة وأضعف ما يكون الصوت في
طرف الكلمة ،وقد أثبت هذا األمر الدكتور حيدر حبيب حمزة بعد استقرائه عددا من
نصوص العلماء التي تتحدث عن ظاهرة اإلعالل بالقلب ،إذ أثبت َّ
أن التغيير في الطرف

(*) صوت الم ّد يع ّد ساكنا في نظر ال ّدرس الصّوتي القديم.
( )1يُنظر :الوافي في كيفيّة ترتيل القرآن الكريم.58 :
( )2ينظر :البديع في علم لعربيّة.626/2 :
( )3ينظر :المصدر نفسه.626/2 :
( )4الكتاب.442/4 :
( )5شرح كتاب سيبويه.400/5 :
( )6المنصف.215 :
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أكثر تمكنا من غيره فضال عن َّ
أن الضعف في الطرف علّةٌ غائيّة ال تفارق الكلمة(،)1
ونلحظ ذلك في كالم السّيراف ّي متح ّدثا على الميم والتّاء الزائدتين في (مغتلم) ،إذ يرى ّ
أن
حذف الميم؛ ّ
حذف في التصغير وال تُ ُ
التاء تُ ُ
ألن الميم أقوى من التاء ،وذلك من جهات
وأحد هذه الجهات التي ذكرها السّيراف ّي هيّ :
"أن الميم أ ّول واألوائل أقوى من األوساط،
واألوساط أقوى من األواخر ،وعلى هذا إذا ص ّغرت ك ّل ما كان على (مفتعل) تكون التاء
أولى بالحذف"(.)2
ويتّضح هذا األمر في إدغام المتقاربين ،ومثال ذلك :إدغام صوت الجيم في ال ّشين،
فعلى الرغم من ّ
أن الجيم يحمل صفة الجهر التي تكون أقوى من صفة الهمس في صوت
الشين( )3بَي َد أنّه يُد َغ ُم في ال ّشين نحو :أخرج َّشيئا(ّ ،)4
ألن الجيم قد وقع في طرف الكالم
وهو ساكن؛ لذلك يكون أكثر عرضة للتغير.
يقو
الثاني :التغيّر البنائي ،ونلحظ هذا األمر في قول سيبويه" :فل ّما كان التضعيف ال يلزم لم َ
نوح ،واسم موسى ،ال تدغم هذا .فلو أنّهم كانوا
عندهم أن يغيّر له البناء ،وذلك قولك :ابن
ٍ
يح ّركون لحذفوا األلف ،ألنّهم قد استغنوا عنها ،كما قالوا قِتَّلوا و ِخطّفَ فلم يَقو هذا على تغيير
ُ
ذكرت لك"(.)5
البناء كما لم يق َو على أن ال يجوز البيان فيما
ويشرح السّيراف ّي قول سيبويه" :يريد(*) لو أدغمنا نون ابن نوح؛ فألقينا حركته على الباء
لوجب أن نقول :بنّوح وأسقطنا ألف الوصل لتحرك الباء كما قلنا في أسل ل ّما خففنا الهمزة
وألقينا حركتها على السين ،وكذلك يلزم في اسم موسى أن نقول س ّموسى ،وذلك غير جائز
النفصاله كما قد ذكرناه"(.)6

( )1يُنظر :ضعف الطرف وأثره في البنية العربيّة دراسة صوتيّة – صرفيّة (اإلعالل بالقلب
إنموذجا ،د .حيدر حبيب حمزة.54 -53 :
( )2شرح كتاب سيبويه.174/4 :
( )3ينظر :الرّعاية.116 :
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.635/2 :
( )5الكتاب.438/4 :
ي :سيبويه.
(*) المعن ّ
( )6شرح كتاب سيبويه.400/5 :
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فالتغيير يكون في بنية الكلمة؛ ألنّك إن ألقيت الحركة على الصوت الساكن قبل المثلين
المنفصلين تنتفي الحاجة إلى همزة الوصل؛ لتحرّك ما بعدها ،ويحدث اإلدغام ،وهو إدغام
منعه العلماء كما بيّنت ال ّدراسة ،وتبعهم ابن األثير في ذلك(.)1
أضف إلى ذلك ّ
أن الصوت الصحيح  -كالباء في ابن نوح والسين في اسم موسى – ال يتمتّع
بذلك الطول الذي في صوت األلف أو صوت الواو المسبوق بضمة أو صوت الياء المسبوق
بكسرة ،فضال عن تلك النشوة التي تتلقّاها األجهزة النطقيّة بخاصة اللسان ،فصوت
الم ّد يوفر له المناخ الصوت ّي المناسب لالنتقال في نطق األصوات المتتالية في سياق نطقي
واحد؛ ألنّه ليس له ذلك الدور الرئيس في نطق أصوات الم ّد بخاصة األلف.
وأ ّما اإلخفاء ّ
فإن ابن األثير يجيز في ابن نوح واسم موسى وما كان على شاكلتها إخفاء
الحركة فيها ،واإلخفاء هو االختالس ،إذ يقول المبرّد" :وإنّما اإلدغام على مقدار لزومه ولكنَّك
تُخفي إن ش ْئت وإن ش ْئت حقَّقت والمخفَى بزنة المحقَّق َّإال أنّك تختلس اختالسا كقولك أراك
متعفِّفا فتختلس"(.)2
صوتي الحديث على ما جاء به القدماء  -ومنهم ابن األثير  -فيما يخصّ
ويوافق ال ّدرس ال ّ
هذا الحكم من اإلدغام ،إذ يقول الدكتور ت ّمام حسّان :إذا " ُسبِق المثالن المتحركان بساكن ،ففي
اإلخفاء باختالس حركة المتحرّك األ ّول وليس فيه اإلدغام بسكون ما قبله ،وذلك نحوُ :
ابن نوح
واس ُم موسى"(.)3
الحكم الثالث:
ذكر ابن األثير في هذا الحكم صوتي الواو والياء قائال" :إذا اجتمع كلُّ واح ٍد من الواو والياء
ْ
كانت من
غير ِج ْن ِس ِه ،فإن
َم َع مثلِه ،فال يخلو ما قبل األ ّول أن تكونَ حركتُه من جن ِسه أو من
ِ
جنس ِه لم تُد َغم ،ولك اإلخفاء ،نحو :ظلموا واقدا ،واضربي ياسرا ،وإن لم تكن الحركةُ من
جن ِسه فلك اإلدغام ،نحو :اخشوا َّواقدا ،واخشي يَّا ِسرا"(.)4

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.626/2 :
( )2المقتضب.243/1 :
( )3اللغة العربية معناها ومبناها.282 -281 :
( )4البديع في علم العربيّة.627/2 :
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ونلحظ في هذا النصّ تفريقا بين الم ّد واللين عند ابن األثير ،فإذا كانت الحركة من جنس
الواو والياء أي إذا كانا م ّدا فإنّهما ال يدغمان ،وإذا كانت الحركة ليس من جنسهما أي إذا كانا
صوتي لين فلك اإلدغام.
ويبيّن الدكتور عادل نذير العلّة من منع اإلدغام في صوت ّي الم ّد ،إذ يقول" :وباختصار ّ
فإن
علّة المنع هنا هي َّ
أن اإلدغام إذا تحقّق فإنّه يطيح بفضيلة الم ّد للواو والياء ،وهي فضيلة أريد
لها البقاء في المتماثالت المنفصلة ،وال سيّما أن الواو عارضة وليست بأصل مما يجعلها
عرضة للزوال فال حاجة عندها إلى تج ّشم عناء إدغامها ،وهي ليست بأصل فتستثقل لكثرة
االستعمال مثال"(.)1
 -2إغام اللمتقمربة  :ا
هذا هو النوع الثاني من أنواع اإلدغام التي ذكرها ابن األثير ،وقد انماز منهجه في تقسيمه
إلدغام المتقاربة ،إذ قسّمه على صنفين ،تح ّدث في الصنف األ ّول على أحكام كليّة تخصّ هذا
النّوع من اإلدغام ،أ ّما ال ّ
صنف الثّاني فكان في تفصيل إدغام الحروف.
ال ّ
صنف األ ّول:
شمل هذا ال ّ
صنف أحكاما كليّة تخصّ إدغام المتقاربين:
أ -لألصولتاللمتقمربةاوممافجييافيهمامنالدإغام اوممالافجيي  :ا
مخار ُج بعضها
ُب
اااعرّف ابن األثير بالحروف المتقاربة قائال" :الحروف المتقاربة :ما َقر َ
ِ
من بعض"( ،)2وهذا التعريف قريب من تعريف سيبويه ّإال َّ
أن سيبويه كان أكثر دقّة في تفصيلها،
إذ قال " :باب اإلدغام في الحروف المتقاربة التي هي من مخرج واحد والحروف المتقاربة
مخارجها"( ،)3أي إ ّن المتقاربة عند سيبويه نوعان :أحدهما :ما كان من مخرج واحد ،واآلخر:
ما كان من مخرجين متقاربين .أ ّما ابن األثير فالمتقاربة عنده ما قَرُب مخارج بعضها من
بعض.

( )1التعليل الصوتي عند العرب.508 :
( )2البديع في علم العربيّة.628/2 :
( )3الكتاب.445/4 :
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أن ابن األثير يصرّح ّ
وقد بيّن البحث سابقا ّ
بأن بعض األصوات لها مخرج واحد ّإال أنّه يق ّر
ّ
بعد حين ّ
مستقال به ،ولع َّل كالمه على المتقاربة يشير إلى صحة ما ذهب
ت مخرجا
أن لك ِّل صو ٍ
إليه البحث.
ويُقسّم ابن األثير هذه األصوات المتقاربة المخارج "على ضربين :أحدهما يجري اإلدغام
فيه ،واآلخر :ال يجري"( ،)1ومن ثَ َّم قسّم األصوات التي يجري فيها اإلدغام على نوعين:
"أحدهما يجوز إدغام كلِّ واح ٍد من الحرفين في اآلخر ،نحو الدال والتاء .والثاني :يجوز إدغام
أحد الحرفين في اآلخر ،وال يجوز إدغام اآلخر فيه ،نحو الراء والالم"(.)2ااا
ويُلحظُ
ٌ
ُ
فوصف العلماء للنّوع األ ّول هو
اختالف بين عبارات ابن األثير وغيره من العلماء،
األصوات التي تدغم في مقاربها ويدغم مقاربها فيها ،والنّوع الثّاني :األصوات التي تدغم في
مقاربها وال يدغم مقاربها فيها( .)3وأ ّما الذي ال يجري فيه اإلدغام فهو األلف(.)4
ب -أنولعاإغام اللمتقمربين ا
يجعل ابن األثير إلدغام المتقاربين أنواعا ثالثة من حيث التأثر بين الصوتين المتقاربين
ب الحرفَ األول إلى لفظ الثَّاني ،ث َّم تدغم ،كقولك اِضْ ِرب
األ ّول" :وهو األصل :أن تقلِ َ
ْن ،وكقوله تعالى :ﱡﭐﱌﱍﱠ( )5قل َ
بت
َّم ْعنا ،تقلب الباء ميما ،ث َّم تدغمها في ميم َمع ٍ
التا َء طاء ث َّم أد َغ ْمتَها"(.)6
ويصطلح المحدثون على هذا النّوع من الـتّأثر بين الصوتين بالتّأثر ال ّرجع ّي( ،)7أو
"التّماثل المدبر ( ،)regressive assimilationومعنى ذلك َّ
أن المضارعة الصوتيّة

( )1البديع في علم العربيّة.628/2 :
( )2البديع في علم العربيّة.628/2 :
( )3ينظر :الكتاب ،449 ،447/4 :واألصول ،428/3 :وشرح المفصّل.529/5 :
( )4ينظر :المصدر السّابق.
( )5سورة آل عمران.72 :
( )6المصدر السابق.629/2 :
( )7ينظر :األصوات اللغويّة.109 :
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نتجت عن تأثير الصوت الالحق على الصوت السابق ،أي َّ
إن التأثير عمل باتجاه
معاكس التجاه تسلسل الحروف في الكالم"(.)1
الثّاني :أن "تقلب الحرف الثّاني إلى لفظ الحرف األ ّول ث ّم تدغم ،نحو :ا َّ
صبَ َر ،في :
اصْ طَبَ َر ،قلبت الطّاء صادا وأدغمتها في الصّاد ،ونحو :اظَّلَ َم فيْ :
َ
قلبت الطَّاء
اظطَلَ َم،
ظاء ،ثُ َّم أدغ ْم َ
ت"( .)2ويطلق الدكتور إبراهيم أنيس على هذا النوع من التأثر بالتأثر
التق ّدم ّي( ،)3أو "التماثل المقبل َّ ، progressive assimilation
ألن الصوت السابق
هو الذي يؤثّر في الصوت الالحق ،أي إ ّن التأثير سار مع اتجاه تسلسل الحروف في
الكالم"(.)4
الثالث :وهو أن "تقلب الحرفين معا إلى غيرهما وتدغم ،نحو اِ ْق َ
طحِّالال ،في ا ْقط ْع
أدغمت"( .)5ويرى الدكتور إبراهيم أنيس َّ
َ
َ
أن هذا
قلبت العين والهاء حاءين ،ث َّم
ِهالال،
اإلدغام نوع من اإلدغام التق ّدم ّي ّإال أنَّه جرى على غير العادة ،إذ يقول" :وقد يلقى
ضوءا على هذا التقسيم ما أجمعت عليه الروايات اللغويّة من َّ
أن (تميما) التي اتّخذت
دائما مثال لقبائل وسط الجزيرة قد روى عنها كانت تقول (محّم) بدال من ( َم ْعهُم) فقد
قلبت العين المجهورة إلى نظيرها المهموس وهو الحاء لمجاورتها لصوت مهموس
وهو الهاء ،ث َّم أدغمت الهاء في الحاء إدغاما تقدَميّا على غير العادة في اإلدغام
العربي"(.)6
وأطلق بعض الباحثين على هذا النّوع بالتّأثير التّبادل ّي؛ َّ
ألن الصوتين يؤثّر أحدهما
في اآلخر أي هو تأثير متبادل بين الصوتين(.)7
( )1شرح صوتيّات سيبويه (دراسة حديثة في النّظام الصوت ّي للعربيّة من خالل نصوص كتاب
سيبويه) ،عبد المنعم الناصر.182 :
( )2البديع في علم العربيّة.629/2 :
( )3ينظر :األصوات اللغويّة.109 :
( )4شرح صوتيّات سيبويه.182 :
( )5البديع في علم العربيّة.629/2 :
( )6في اللهجات العربيّة.64 :
( )7ينظر :القراءات القرآنيّة في معجم تهذيب اللغة لألزهري في ضوء علم اللغة الحديث
(أطروحة) ،إبراهيم عبد هللا سالم.10 :
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ت -أحسنالدإغام اوأقبحه ا
ااايرى ابن األثير ّ
أن أحسن اإلدغام في األصوات المتقاربة "ما كان من حروف الفم،
وما ق ُرب منها ،وأحسن ما يكون منها فيما كان أش َّد تقاربا"( .)1وهذا رأي ُمج َمع عليه
من لدن القدماء ،إذ قال سيبويه" :وأصل اإلدغام لحروف الفم ،ألنَّها أكثر الحروف"(،)2
وقال أبو عل ّي الفارس ّي" :واإلدغام فيما كان أقرب إلى الفم أحسن ،أال ترى َّ
أن اإلدغام
إنَّما هو في حروف الفمَّ ،
وأن حروف الطرفين ليس بأصول في اإلدغام"(.)3
ويوافق الدرس الصوتي الحديث القدماء – ومعهم ابن األثير  -على ّ
أن اإلدغام في
ٌ
حسن(.)4
أصوات الفم
وأقبح ما يكون اإلدغام في أصوات الحلق ،إذ يقول ابن األثير" :وأقبح اإلدغام
حروف الحلق وما قرب منها"(.)5
ث -إغام الألصولتاللمطبقة ا
ذكر ابن األثير َّ
ق
أن في إدغام األصوات المطبقة مذهبين" :أحدهما :أن تُبق َي اإلطبا َ
ذهب اإلطباقَ ،واأل َّول أولى ،كقوله تعالى:
كما تُبقي الغنَّةّ في النَّون .واآلخر :أن تُ َ
ْ
ي يدك}( ،)7فإظهار الطَّاء أولى من
ط بِِه}( ،)6وقوله{ :لئن
ت ِِبَا ََلْ ُُِت ْ
بسطت إل َّ
{أ َحطْ ُ
التّاء"( .)8ا
ويتض ّمن هذا النصّ ع ّدة أمور:
تبقي اإلطباق كما تبقي الغنّة في النون"
األمر األ َّول :نلحظ في قول ابن األثير "أن
َ
إشارة إلى نوع من أنواع اإلدغام ،وهو اإلدغام النّاقص ،وقد ورد هذا النوع من اإلدغام
( )1البديع في علم العربيّة.629/2 :
( )2الكتاب.454/4 :
( )3الحجة للقرّاء السبعة.136/5 :
( )4ينظر :اللغة العربيّة معناها ومبناها ،285 :وشرح صوتيّات سيبويه.191 :
( )5البديع في علم العربيّة.629/2 :
( )6سورة النّمل.22 :
( )7سورة المائدة.28 :
( )8البديع في علم العربيّة.630/2 :
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عند علماء القراءات والتّجويد ،إذ يعرّفه مك ٌّي قائال" :اعلم َّ
أن الحروف المدغمات على
ثالثة أضرب  ...ومدغ ٌم فيه نقصٌ من اإلدغام ،وذلك نحو :ما ظهرت معه الغنّة أو
اإلطباق أو االستعالء نحو( :من يؤمن) ،و ( ْ
أحط ُ
ت) ،و (ألم نخل ْق ُكم)"(.)1
وح ُّده عند المتأخرين من علماء التجويد والقراءات هو "سقوط المدغم ذاتا ال صفة
بإدغامه في المدغم فيه وبذلك يصير المدغم والمدغم فيه حرفا واحدا مش ّددا تشديدا
ناقصا وذلك من أجل بقاء صفة المدغم"(.)2
األمر الثّاني :أشار ابن األثير إلى النّوع الثّاني من اإلدغام وهو اإلدغام التّام أو اإلدغام
ذهب اإلطباق"( ،)3وهذا اإلدغام هو "إدغام ال زيادة فيه،
الكامل بقوله" :واآلخر أن تُ َ
وهو ُكلُّ ما أُدغم ال إخفاء معه ،وال إظهار غنّة ،وال إطباق ،وال استعالء معه"( ،)4وهو
عند المحدثين من علماء التجويد والقراءات" :أن يدغم الحرف األ َّول في الثاني ذاتا
وصفة"(.)5
ونال هذا التقسيم استحسان الدرس الصوتي الحديث( ،)6إذ أطلقوا على اإلدغام التّام
أو الكامل تسمية التّشابه الكلّ ّي ،والتّشابه الجزئي على اإلدغام الناقص( ،)7أو المماثلة
الكليّة والمماثلة الجزئيّة( ،)8أو المضارعة التّا ّمة والمضارعة الجزئيّة(.)9
األمر الثالث :المتأ ّمل في مثالي ابن األثير المذكورين آنفا يجد َّ
أن كال المثالين د َّل على
اإلدغام الناقص ،فهو لم يمثّل لإلدغام التام أو بمعنى آخر لم يمثّل لذهاب اإلطباق في

( )1الرّعاية.255 :
( )2هداية القاري إلى تجويد كالم الباري.254/1 :
( )3البديع في علم العربيّة.630/2 :
( )4الرّعاية .255 :ويضيف م ّكي القيس ّي إلى هذين النوعين نوعا ثالثا ،وهو اإلدغام الذي فيه
زيادة كالراء المش ّددة ،إذ فيها إخفاء تكريرها مع اإلدغام ،فهو زيادة في اإلدغام ،وكذلك زيادة في
التشديد.
( )5صفحات في علوم القراءات ،262 :وينظر :غاية المريد في علم التجويد.60:
( )6ينظر :الدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد.336 :
( )7ينظر :التطور النحوي ،18 :والدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد.336 :
( )8ينظر :دراسة الصوت اللغويّ.325 :
( )9ينظر :شرح صوتيّات سيبويه.183:
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األصوات التي تحوي صفة اإلطباق ،ولع ّل سبب عدم تمثيله هو تفضيله للمذهب األ ّول،
أي بقاء اإلطباق؛ ألنَّه يقول " :واأل َّول أولى"(.)1
ومهما يكن من أمر فأ َّن من أمثلة اإلدغام الكامل إدغا َم الطّاء في ال ّدال ،نحو :اضبط
َّداود( ،)2إذ يذهب صوت الطاء ذاتا وصفة.
ج -لللبسافياإغام اللمتقمربيناوأمنه ا
هذان
"ال يخلو المتقاربان أن(*) يكونا :في كلمة واحدة أو في كلمتين"( ،)3فإذا كان
ِ
الصوتا ِن في كلمة واحدة" ،وكان اإلدغام ي ُْلبِسُ  ،لم يجز ،نحو :قِ ْن ٍو ،و َعتَ ٍد ،و َوتَ ٍد،
و َز ْنما َء و ُز ْنم ،لم يدغم؛ ألنَّه كان يصيرِ :ق ٌّو ،و َع ٌّد ،و َو ٌّد ،وز َّماء ،و ُز ٌّم ،ولذلك قالوا:
كرهوا َو ْتدا و َو ْ
طدا؛ ألنّهم
َوتَد يَتِ ُدَ ،
ووطَ َد َي ِط ُد ،وقالوا في مصدرهما :تِ َدةٌَ ،و ِط َدةٌ ،كأنَّهم ِ
س مانع"(.)4
مع بيانه وإدغامه بين نق ٍل مكرو ٍه ،ولب ٍ
ونلحظ في هذا النصّ أمرين:
األ َّولَّ :
أن علّة اللبس في هذه الكلمات هو اختالط األصول فيما بينها( ،)5ويوضح ابن
جنّي هذا األمر قائال" :كان القياس في زنماء وزنم وانملة وأنمار ونحوها أن تدغم
النون في الميم؛ ألنَّها ساكنة قبل الميم ولكن لم يجز ذلك لئال يلتبس األصول بعضها
ببعض .فلو قالوا :ز َّماء و ُز ّم اللتبس بباب زممت الناقة"( ،)6واالختالط هنا جرى بين
أصلينَ ( :زنُ َم) و(ز َّم) ،واأل َّول يدلُّ على تعليق شي ٍء بشي ٍء( ،)7ويُقال :بعي ٌر َزنِ ٌم وأَ ْزنَ ُم
و ُم َزنَّم وناقَةٌ َز ِن َمةٌ َو َز ْنماء إذا قُ ِط َع َشي ٌء من أُذن البعير أو الناقة فَتُ ِركَ ُم َعلَّقا( ،)8فإذا

( )1البديع في علم العربيّة.630/2 :
( )2ينظر :البديع في علم العربيّة.640/2 :
(*) الفصيح أن يقول :ال يخلو المتقاربان من أن...
( )3البديع في علم العربيّة.630/2 :
( )4المصدر نفسه.
( )5ينظر :تداخل األصول اللغويّة وأثره في بناء المعجم ،عبد الرزاق بن فرج الصاعدي.622/2 :
( )6المنصف.73/1 :
( )7ينظر :مقاييس اللغة.29/3 :
( )8ينظر :لسان العرب.275/12 :
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أُدغمت النون في الميم في أحد تصريفات الفعل (زنم) فقلنا – مثال – في َز ْنماء ز َّماء
ق عليه ال ِّزمام ثُ َّم يُ َش ُّد(.)1
اللتبس باألصل ( َز َّم) الذي معناه الش ّد ،إذ يقال َز َّم
البعير إذا ُعلِّ َ
َ
أ ّما في (و ّد) الذي أصله (وتد) فلم يدغموه كراهة االلتباس بالفعل (و ّد).
الثّاني :يبدو َّ
أن ابن األثير قد عنى في كالمه "بين نقل مكروه ولبس مانع" هو :بين ثقل
مكروه ولبس مانع ،إذ ليس هناك نقل في الكلمات التي ذكرها البحث آنفا ،ويدلّنا على
أنّه ثقل وليس بنقل قول الزمخشري" :وكرهوا وطدا ووتدا ألنَّهم من بيانه وإدغامه بين
ثقل ولبس"(.)2
أ ّما إذا أمن اللبس في الكلمة الواحدة فيرى ابن األثير َّ
أن اإلدغام جائز" ،نحو :ا َّمحى
وهَ َّم ِرش ،أصلهما :ا ْنمحى وهَ ْن َم ِرشٌ  ،ووزنهما ا ْنفَ َع َل وفَ ْن َعلِلٌ ،فأدغم؛ ألَ ّن افَّ َع َل وفَ َّع ِللٌ،
ليس من أبنيتهم؛ فأمنوا اللبس"( ،)3أي َّ
إن اإلدغام في هكذا كلمات ال يُحدث اختالطا في
األصول اللغويّة كما حدث مع سابقتها؛ لذلك جاز اإلدغام ها هنا.
ث َّم يُردف ابن األثير قائال" :وإن كان المتقاربان في كلمتين ،وقبل األ َّول متحرّك أو
م ّدة فاإلدغام جائز؛ ألنَّه ال لبس فيه وال تغيير ،نحو :اقط ْع َحبلك ،و َم ْن لَك ،وع َْن
رأسك ،والما ُل لك"(.)4
رلب ًارم :افياعفصيلالألصولتاوممافجييافيهمامناإغام انفيًماوإثبمعًم ا
ذكر ابن األثير في بداءة حديثه على اإلدغام تعريف هذه الظاهرة الصوتيّة والغرض
منها ث َّم شرع بذكر أقسامها وأنواعها وأحكام كلّيّة تخصّها ،ث َّم أخذ هنا يفصّل القول في
تفصيل األصوات وما يثبت فيها من إدغام وما يمتنع ،والظّاهر َّ
أن للعلماء مذهبين في
تفصيل إدغام األصوات؛ فالمذهب األ ّول هو ذك ُرها على شكل مجموعات ،وهو مذهب
سيبويه إذ جمع األصوات على ثالث مجاميع:

( )1ينظر :لسان العرب.272/12 :
( )2المفصّل.548 :
( )3البديع في علم العربيّة.630/2 :
( )4البديع في علم العربيّة.630/2 :
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" - 1ومن الحروف ما ال يدغم في مقاربه وال يدغم مقاربه فيه"(.)1
" - 2ومن الحروف حروف ال تدغم في المقاربة وتدغم المقاربة فيها"(. )2
" - 3المقاربة التي يدغم بعضها في بعض"(.)3
أ ّما المذهب الثاني فقد ذكر إدغام األصوات بحسب ترتيب مخارجها بادئا بالهمزة
التي تع ُّد أ ّول األصوات ومنتهيّا بذكر أصوات الشفتين؛ كالزمخشري( )4وابن األثير

()5

والعكبر ّ
ي(.)6
افملهمزةاال تدغم في مثلها ّإال "أن تكون عَينا مضاعفة ،نحوَ :سأ َّ َلَ ،و َسأّال ،و ُس َّؤ ٍل
جمع سائل"()7؛ ألنَّه إذا التقت همزتان "في كالمهم ألزموا الثانية التخفيف ،فتنقلب واوا
أو ياء أو ألفا فتبعد عنها"( .)8ويستشهد ابن األثير بكالم سيبويه قائال" :قال سيبويه:
فأ ّما الهمزتان فليس فيهما إدغام كقولك :قرأَ أَبوك وأَ ْق ِرئْ أَباك ،قال :وزعموا أَ ّن ابن
أبي إسحاق(*) كان يحقِّ ُ
ق الهمزتين وناسٌ معه ،وهي لغةٌ رديئة"( .)9وينسب سيبويه هذا
القول إلى الخليل ويونس(.)10
ث ّم يذكر ابن األثير َّ
أن الهمزة ال تدغم "في غيرها ،وال يدغم غيرها فيها"( .)11ويبدو
أن تفضيل العلماء التخفيف من اإلدغام في الهمزة هو انتفاء الغرض من اإلدغام؛ َّ
َّ
ألن
()12

الهمزة هي عبارة عن نبرة تخرج باجتهاد من الصدر

 ،فإذا جرى اإلدغام في

( )1الكتاب.446/4 :
( )2المصدر نفسه.447/4 :
( )3المصدر نفسه.449/4 :
( )4ينظر :المفصّل في صنعة اإلعراب.549 :
( )5ينظر :البديع في علم العربيّة.632/2 :
( )6ينظر :اللباب.469/2 :
( )7البديع في علم العربيّة.632/2 :
( )8المصدر نفسه.
( )9البديع في علم العربيّة .632/2 :وينظر :الكتاب.443/4 :
(*) هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصريّ ،له قراءة مشهورة ،وهي إحدى القراءات العشر،
وهو المقرئ الثامن ،توفي سنة  205هـ .ينظر :وفيّات األعيان ،390/6 :وبغية الوعاة.348/2 :
( )10ينظر :الكتاب.433/4 :
( )11البديع في علم العربيّة.632/2 :
( )12ينظر :العين ،17/1 :واللباب في علل البناء واإلعراب.442/2 :
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الهمزتين فهذا العمل يزيد تلك النبرة في الصدر التي يحاول الجهاز النطقي التخلص
منها ،فيكون الحلُّ إ ّما بالتخفيف وإ ّما بالتغيير وإ ّما بالحذف(.)1
ويتفق ابن األثير مع من سبقوه على َّ
أن لألل ا"ال تدغم البتَة ،ال في مثلها ،وال في
مقاربها ،وال يدغم فيها غيرها؛ ألنّها ال تكون َّإال ساكنة"(.)2
وللهمءاتدغم في الحاء "أين وقعت ،قبلها أو بعدها ،نحو :اِجْ بَ ْه حاتماْ ،
واذبَحْ هَذه،
والبيان أحسن ،وال يدغم فيها ّإال مثلُها نحو :اِجْ بَ ْه ِهالال"( ،)3أي َّ
إن الهاء تدغم في
مقاربها وال يدغم مقاربها فيها ّإال مثلها.
وللرين تدغم في مثلها ،وتدغم في الحاء سواء قبلها أم بعدها .ويتابع ابن األثير علماء
اللغة والتجويد في َّ
ٌ
حسن جيد(.)4
أن البيان في الهاء والعين
وتدغم للحمء في مثلها ،نحو :اذبح حمال ،بي َد أنَّها ال تدغم في العين( ،)5ويروي ابن
()6
ِح
ز
ح
ز
ن
م
ف
{
تعالى:
كقوله
؛
األثير قراءة ألبي عمرو ،إذ كان يدغم الحاء في العين
َ
ُ
ْ
َْ َ

َع ِن

النَّا ِر}( ،)7ووصف المالقي قراءة أبي عمرو بالشذوذ قائال" :فأ ّما قراءة أبي

ِح َع ِن النَّا ِر
عمرو{فَ َم ْن ُز ْحز َ

()8

}

بإدغام الحاء في العين من غير إبدال العين حاء

فشذوذ"(.)9

( )1ينظر :الحروف العربيّة وتبدالتها الصوتيّة في كتاب سيبويه (خلفيات وامتداد) ،مكي درّار:
.194
( )2البديع في علم العربيّة ،632/2 :وينظر :الكتاب ،446/4 :وسر صناعة اإلعراب،235/2 :
والمفصّل في صنعة اإلعراب.549 :
( )3البديع في علم العربيّة.633/2 :
( )4ينظر :الكتاب ،450 ،449/4 :والرّعاية ،163 ،158 :والموضح.201/1 :
( )5ينظر :البديع في علم العربيّة.634 -633/2 :
( )6ينظر :المصدر نفسه.634/2 :
( )7سورة آل عمران.185 :
( )8سورة آل عمران.185 :
( )9الدر النثير.32/2 :
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أ ّما للغين اوللخمء فيدغمان في مثلهما ويتبادالن اإلدغام فيما بينهما ّإال َّ
أن البيان
أحسن( .)1وللقمفاوللكمف مثل الغين والخاء ّإال أنَّه يرى َّ
أن البيان أحسن إذا أدغمت
أن سيبويه يرى ّ
أن إدغام الكاف في القاف أحسن (ّ ،)2إال َّ
القاف في الكاف ،ويرى ّ
أن
حسن()3؛ أي َّ
ٌ
إن ابن األثير يخالف سيبويه
البيان في الكاف مع القاف أحسن ،واإلدغام
ٌ
حسن
في إدغام الكاف في القاف؛ فاإلدغام عند ابن األثير أحسن واإلدغام عند سيبويه
وبيانه أحسن.
ويضع أبو عمرو بن العالء وبعض علماء التجويد شرطا لكي يت َّم إدغام القاف في
الكاف والكاف في القاف وهو أن يأتي قبل الصوت األ ّول متحرك(.)4
وذكر ابن األثير َّ
أن للجيم اتدغم في نفسها ،نحو :أخرج جابرا ،وكذلك تدغم في
الشين ،نحو :أخرج ّشيئا ،وروى َّ
عمرو كان يدغم الجيم في التاء( )5كقوله تعالى:
أن أبا
ٍ

ِ
ج}(" .)6وأ ّما للشين فال تدغم ّإال في مثلها ،نحو :اعطش شيخا(،")7
{ذي الْ َم َعارِِج تَ ْع ُر ُ
ومن العلماء من نفى إدغام الشين في الجيم على الرغم من ذلك التقارب الكبير في
موضعيهما ،فضال على َّ
أن إدغام الجيم في الشين جائز ،يقول سيبويه" :والشين ال تدغم
في الجيمَّ ،
ألن الشين استطال مخرجها لرخاوتها حتى اتصل بمخرج الطاء...وقد تدغم
الجيم فيها كما أدغمت ما ذكرت لك في الراء"( ،)8ويقول المبرّد" :والجيم تدغم في
الشين لقرب المخرجين وذلك قولك :أخر َّشيئا واإلدغام حسن والبيان حسن وال تُدغم

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.634/2 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.635/2 :
( )3ينظر :الكتاب .452/4
( )4ينظر :اإلدغام الكبير في القرآن الكريم ،أبو عمرو بن العالء المازن ّي ،30-29 :والد ّر النثير:
 ،125/2والكنز في القراءات العشر.207/1 :
( )5ينظر :اإلدغام الكبير في القرآن الكريم ،26 :والبديع في علم العربيّة.635/2 :
( )6سورة المعارج.4 ،3:
( )7البديع في علم العربيّة.636 ،635/2 :
( )8الكتاب.449 ،448/4 :
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الشين في الجيم البتّة؛ َّ
ألن الشين من حروف التفشي فلها استطالة من مخرجها حتّى
تتَّصل بمخرج الطاء واإلدغام ال يبخس الحروف وال ينقصها"(.)1
ي ،أو كانت شبيهة
ولليمء ال تدغم ّإال في مثلها( ،)2سواء كانت متصلة ،نحو :ح َّ
ي ،ومنفصلة ما قبلها مفتوح ،نحو :اخشي يَّاسرا ،فإذا ُكسر ما
بالمتصلّة ،نحو :قاض َّ
قبلها في المنفصل ،أو جاءت قبلها يا ُء مش َّددة لم تدغم ،نحو :اطلبي ياسرا( .)3ويصف
سيبويه هذا الصوت بأنَّه صوت "ال يدغم في مقاربه ،وال يدغم مقاربه فيه"(.)4
ويرى ابن األثير َّ
أن للضمغ ال تدغم " ّإال في مثلها ،نحو :ادحض ضَّعيفا ،وروي عن

عمرو أنّه أدغمها في الشين ،قوله تعالى{ :لِبَ ْع ِ
ض
أبي
ٍ

شأِْنِِ ْم}(.)6(")5
َ

ُّ
وهذا النصّ
يتضمن أمرين:
أن ابن األثير يرى َّ
األمر األ ّولَّ :
أن الضاد تدغم في نفسها حصرا وال تدغم في غيرها
من األصوات ،وروى بعض العلماء َّ
أن بعض العرب قد أدغمت الضاد في الطاء ،إذ
قال سيبويه" :والضاد في ذلك بمنزلة الصاد لما ذكرت لك من استطالتها كالشين ،وذلك
قولك مضطجع ،وإن شئت قلت مضَّجعٌ .وقد قال بعضهم :مطَّج ٌع حيث كانت مطبقة"(.)7
ويعلِّق السّيراف ّي على قول سيبويه قائال" :وسهل إدغام الضاد في الطاء َّ
أن الطاء
مثل الصاد في اإلطباقَّ ،
وأن الضاد قبلها ساكنة"( .)8ويستبعد ابن عصفور إدغام الضاد
في الطاء ،إذ يرى أنَّه "قليل ج ّدا وال ينبغي أن يقاس .والذي شجَّعه على ذلك أشياء،
منها :موافقة الضاد للطاء في اإلطباق الذي فيها واالستعالء ،وقربها منها في المخرج،
ووقوعها معها في الكلمة الواحدة أكثر من وقوعها في االنفصال؛ َّ
ألن الضاد التي تكون
( )1المقتضب.211/1 :
( )2ينظر :البديع في علم العربيّة.636/2 :
( )3ينظر :المصدر نفسه.
( )4ينظر :الكتاب.446/4 :
( )5سورة النور.62 :
( )6البديع في علم العربيّة.636/2 :
( )7الكتاب.470/4 :
( )8شرح كتاب سيبويه.426/5 :
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آخر كلمة ال يلزمها أن يكون أ َّول الكلمة التي تليها طاء ،وال يكثر ذلك فيها بخالف
مضطجع .فل َّما اجتمعت هذه األسباب أدغموا ،واغتفروا لها ذهاب االستطالة التي في
الضاد"(.)1
األمر الثانيَّ :
عمرو ال تخلو من شذو ٍذ وصعوب ٍة
أن إدغام الضاد في الشين في قراءة أبي
ٍ
في النطق ،فأ َّما الشذوذ َّ
فإن العلماء قد منعوا اإلدغام إذا جاء قبل الصوت األ ّول ساكن

صحيح( ،)2فاإلدغام في قوله تعالى { :لِبَ ْع ِ
ض

شأِْنِِ ْم }( )3يلزم إسكان الضاد لكي تدغم
َ

في الشين فيلتقي ساكنان :العين والضاد؛ لذلك لم يجز اإلدغام.
وصعوبة النطق في تحقيق اإلدغام :لبعْضْ َّشأنهم:
ل ــِــ /ب ــَــ ْع شْ  /ش ــَــ ء /ن ــِــ /هـ ــِــ م/
فغاية اإلدغام  -وهي التماس الخفّة  -قد انتفت هنا بل أ ّدت إلى عسر في النطق.
ويقسّم ابن األثير إدغام للال على قسمين :الم التعريف أو غيرها" ،فأ ّما الم المعرفة
فتدغم في نفسها ،وفي ثالثة عشر حرفا إدغاما الزما ،وهي :الشين ،والضاد ،والطاء،
والدال ،والتاء ،والظاء ،والذال ،والثاء ،والصاد ،والسين ،والزاي ،والراء ،والنّون،
نحو :ال ّشاكر .)4("...وهذه الكثرة في إدغام الالم تركها ابن االثير من دون تعليل
كسابقاتها ،ونجد تعليلها عند سيبويه ،إذ يقول" :والم المعرفة تدغم في ثالثة عشر حرفا
ال يجوز فيها معهن ّإال اإلدغام؛ لكثرة الم المعرفة في الكالم وكثرة موافقتها لهذه
الحروف ّ
والالم من طرف اللسان.
وهذه الحروف أحد عشر حرفا ،منها حروف طرف اللسان ،فل ّما اجتمع فيها هذا
وكثرتها في الكالم لم يجز ّإال اإلدغام"( .)5ويضع المبرّد إدغام الم المعرفة في علّتين:

( )1الممتع الكبير في التصريف.690/2:
( )2ينظر :األصول ،411 -410/3 :والبديع في علم العربيّة ،626/2 :واللباب ،471/2 :والممتع
الكبير في التصريف ،364 :وشرح الرضي ،247/3 :والكنّاش.308/2 :
( )3سورة النور.62 :
( )4البديع في علم العربيّة.637 -636/2 :
( )5الكتاب.457/4 :
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"إحداهما كثرة الم المعرفة وأنَّه ال يعرى منكور منها إذا أردت تعريفه واألخرى َّ
أن
هذه الالم الزم لها السكون فليست بمنزلة ما يتحرّك في بعض المواضع"(.)1
ويكاد يتفق الدرس الصوتي الحديث مع القدماء في شأن هذا الصوت ،إذ يقول
الدكتور إبراهيم أنيس" :هذا الصوت لكثرة شيوعه في اللغة العربيّة ،طرأ عليه ما لم
يطرأ على غيره من األصوات الساكنة ،إذ نلحظ سرعة تأثره بما يجاوره من
األصوات ،وميله إلى الفناء في معظم أصوات اللغة"(.)2
وتوصّل بعض المحدثين إلى َّ
أن "الالم تتر ّدد في الكالم بمع ّدل يزيد عن خمسة عشر
بالمائة مقارنة بباقي الحروف .وهذه أعلى نسبة بين مع ّدالت تر ّدد الحروف في
العربيّة"(.)3
ولل ّدكتور عبد الصبور شاهين رأي مغاي ٌر في هذه ّ
الالم يخالف فيه القدماء  -ومنهم
أن القدماء "يرون َّ
ابن األثير  ، -إذ يرى َّ
أن :الَّلوم ،والَّلعاب والّليمان – هو من قبيل
الالم الشمسية ،ونحن نرى َّ
أن الالم الشمسيّة تختفي في ال ّ
صوت التّالي بعدها اختفاء
تا ّما .وهي في األمثلة المذكورة موجودة بك ِّل خصائصها ،دون أدنى أثر ،فهي قمريّة
ق هذا الرأي
واضحة ،ال فرق بينها وبين الالم في مثل :الباب – الجور .)4("...ولم يل َ
قبوال عند بعض الباحثين ،إذ ر ّدت الدكتورة مي فاضل على رأي الدكتور عبر دالئل
ع ّدة يمكن تلخيصها في النقاط اآلتية(:)5
 - 1ترى الدكتورة أنّنا نستطيع إظهار ّ
الالم مع األحرف الشمسيّة كما فعل الدكتور عبد
ال ّ
صبور مع كلمة اللّعاب ،إذ نستطيع أن نقول :الشمس والتين  ...ناطقين الالم بيسر.

( )1المقتضب.213/1 :
( )2األصوات اللغويّة.132:
( )3شرح صوتيّات سيبويه.241 :
( )4المنهج الصوتي للبنية العربيّة.213 :
( )5ينظر :القراءات القرآنيّة بين الدرس الصوت ّي القديم والحديث .111 -110 :وينظر :الجهود
ي.122 ،121 :
الصوتيّة لألندراب ّ
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 - 2سماع بعض العلماء – كالكسائي(َّ – )1
أن العرب كانت تظهر الم التعريف مع ك َّل
األصوات ّإال مع الالم عينها والرّاء والنّون.
أن العرب يظهرون ّ
 - 3تدلُّ النقطة المذكورة آنفا على َّ
الالم مع األصوات الشمسيّة ّإال
ُ
فتثبت ال ّدكتورة مي فاضل َّ
أن الالم تدغم في ذاتها
أنّهم متفقون على إدغامها في ذاتها،
وهي في حالة تشديد؛ لذلك فهي صوت شمس ّي.
والبحث يؤيّد ما ذهبت إليه الدكتورة؛ َّ
ألن هذه الالم في كلمة اللعاب أو اللوم إذا كانت
قمريّة واضحة  -بحسب قول الدكتور  -فال ب ّد أن ينطق اللسان مرتين لكي تتحقّق الالم
القمريّة حالها حال النطق في كلمة القمر والباب ،وهذا أمر عسير على اللسان.
فإن ابن األثير يتفق مع العلماء على َّ
وعودا على بدء َّ
أن اإلدغام الز ٌم إذا كانت الالم
الم معرفة( .)2أ ّما إذا كانت الالم لغير المعرفة؛ كالالم في هل وبل( ،)3فيرى ابن األثير
َّ
أن اإلدغام فيها جائز وغير الزم( ،)4ويقسّم ابن األثير إدغامها على مراتب من حيث
حسن اإلدغام وقبحه ومن حيث التقارب(:)5
 -1أحسنها مع الرّاء.
 -2يتلوها في حسن اإلدغام :الطاء والدال والتاء والصاد والسين والزاي.
 -3يليها :الظاء والذال والثاء.
 -4يليها الضاد والشين.
 -5أقبحها إدغام الالم في النون.

( )1ينظر :حجّة القراءات ،ابن زنجلة (ت 403هـ).121 :
( )2ينظر :الكتاب ،457/4 :والمقتضب ،213/1 :واألصول ،420/3 :والالمات ،154 :وإعراب
القرآن ،النحّاس (ت338هـ).122/2 :
( )3هناك خالف بين القرّاء في إدغام الم هل وبل في التاء والطاء والثاء والزاي والظاء والصاد
والنون والسين ،فالكسائي قرأ جميع ذلك باإلدغام وتبعه حمزة ،وأ ّما الباقون فأظهروا جميع ذلك.
ينظر :حجة القراءات.121 :
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.637/2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه.638 ،637/2 :
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وينفي ابن األثير إدغام لل َّيلء ّإال في مثلها ،نحوَ { :واذْ ُكْر

ك }( ، )1ويرى َّ
أن "ما
َربَّ َ

يُروى عن أبي عمرو من اإلدغام في الالم ،فنحاة البصرة ال يجيزونه ،ويُجلُّون أبا
معروف عندهم ،وقالواَّ :
إن أبا
عمرو عنه ،ولم يَرْ ِوه عنه أح ٌد َّإال القرَّاء ،وهو غير
ٍ
ٍ
عمرو كان يرقِّ ُ
ق الرَّاء ويُخفيها؛ فيعتقدها السامع إدغاما ،وقد أجاز ذلك الكسائي،
والفرَّاء ،ويعقوب الحضرم ّي"(.)2
والمتأ ّمل في هذا النصّ يلحظ فيه أمرين:
األمر األ َّولَّ :
أن هناك خالفا بين المدرستين :البصريّة والكوفيّة في شأن إدغام الرّاء
في الالم ،إذ يذكر السّيراف ّي َّ
أن سيبويه وأصحابه ال يدغمون الرّاء في الالم بسبب
التّكرير الذي في الرّاء "ولتكريرها تشبّه بحرفين وال أعلم أحدا من النحويين البصريين
بعده خالفه ّإال ما روي عن يعقوب الحضرم ّي"( .)3أ ّما الكوفيون وبعض البصريين
كالحضرم ّي فيجوزون إدغام الراء في الالم ،ودليلهم على ذلك اإلدغام :ما روي عن
عمرو ،إذ كان يدغم الرّاء في الالم.
أبي
ٍ
األمر الثاني :نلحظ َّ
أن ابن األثير يميل إلى المذهب البصر ّ
يجوز هذا اإلدغام؛
ي الذي ال ِّ
َّ
ألن ابن األثير ف ّ
صل القول في دفاعه عن أبي عمرو مفصِّال تسويغ البصريين لقراءة
أبي عمرو.
األمر الثالثَّ :
أن سبب منع البصريين إدغام الراء في الالم هو لما فيها من تكرير ،أي
َّ
إن الراء فيه زيادة وهذه هي مزيّة ال ّراء على الالم وباقي األصوات" ،فلو أدغمت في
الالم ذهب التكرير فال يجوز إدغام حرف فيه مزيّة وفضل على مقاربه فيه في هذا
الموضع وفي جميع العربيّة؛ ألنّه لو أدغم فيه ذهب الفضل الذي له"(.)4

( )1سورة آل عمران.41 :
( )2البديع في علم العربيّة.639 -638/2 :
( )3شرح كتاب سيبويه.479/5 :
( )4الالمات.153 :
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ويرى ابن األثير َّ
أن للطامءاوللداللاوللتمءاوللظمءاوللثمءاوللذلل تُدغ ُم في الطّاء وال ّدال
ّ
والذال والضّاد وال ّشين والجيم وفي أصوات الصّفير :الصّاد
والتّاء والظّاء والثّاء
والسّين وال ّزاي(.)1
وتتبادل مجموعة أصوات الصفير اإلدغام فيما بينها؛ فملصمغ تدغم "في نفسها وفي
السين والزاي"( ،)2وحكم للسيناوللزلي حكم الصّاد ،فيدغمان في ذاتهما وفي الصاد(.)3
ويتفق ابن األثير مع من سبقوه من العلماء على َّ
أن للفمء ال تدغم ّإال في مثلها(،)4
ويصف ابن األثير إدغام الفاء بالباء بأنَّه ضعيف(.)5
وتدغم للبمء "في مثلها وفي الفاء والميم...وأ ّما للميما فال تدغم ّإال في مثلها ...وقد

روي عن أبي عمرو إدغامها في الباء إذا تحرّك ما قبل الميم كقوله تعالى{ :اللَّهُ بِأ َْعلَ َم
ِ ِ
عمرو"(.)7
ين}( )6وليس بإدغام ،ولكنّه إخفاء كان يتع َّمده أبو
ٍ
بالشَّاك ِر َ
ويق ّدم ابن األثير شروطا حتى يت َّم إدغام للولو في مثلها وفي الياء:
 -1ال تدغم الواو إذا كانت في كلمتين ّإال إذا جاء ما قبلها مفتوحا نحو :اخشوا َّواقدا.
 -2إن كان ما قبل الواو مضموما لم تدغم ،نحو ضربوا وليدا.
 -3إذا كانت ساكنة غير منقلبة من األلف وفي كلمة واحدة جاز إدغامها ،أ َّما إذا كانت
وو َم ،وقُو ِول ،فهما من قا َوم وقا َول.
منقلبة فلم يجز إدغامها ،نحو :قُ ِ
( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.641 ،640/2 :
( )2المصدر نفسه .642/2
( )3ينظر :المصدر نفسه.
ّ
َّ
( )4ينظر :المصدر نفسه ،والكتاب( ،448/4 :لكن سيبويه يرى أن سبب عدم إدغامها في الباء؛
َّ
ألن الفاء تخرج من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا فضال على انحدارها إلى الفم) ،واألصول:
 ،428/3والمفصّل.553 :
( )5ينظر :البديع في علم العربيّة.642/2 :
ّ
( )6سورة األنعام .53 :وكان لزاما عليه أن يأتي باآلية كاملة أو أال يفصل بين الفعل واسمه ،وتمام

ِ
ِ ٍ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
َ اللَّهُ بِأ َْعلَ َم
اآليةَ { :وَك َذل َ
ك فَتَ نَّا بَ ْع َ
ض ُه ْم ببَ ْعض ليَ ُقولُوا أ ََه ُؤََلء َم َّن اللهُ َعلَْيه ْم م ْن بَْيننَا أَلَْي َ
ِ ِ
ين}.
بالشَّاك ِر َ

( )7البديع في علم العربيّة.642/2 :
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 -4شرط إدغامها في الياء إذا ُس ّكنت وكانت قبلها فتحةٌ ،نحوَ :
ط َو ْيتُهُ طَيّا ،واألصل:
طَوْ يا( .)1ومن الجدير بالمالحظة ّ
أن سبب إدغام الواو في الياء ليس في التقارب
المخرج ّي ،فهما متباعدان في المخرج وأصل اإلدغام هو في األصوات المتقاربة
المخرج ،وإنّما علّة إدغامهما بسبب اشتراكهما في صفة اللين ،إذ يقول أبو عل ّي
الفارس ّي" :إنَّما قويت عليها الشتراكها في التصعّد وإن تفاوت المخرجان كما أدغمت
الواو في الياء الشتراكهما في اللين وإن تباعد المخرجان"(.)2
سم :اأحوللاللنونا
خمم ً
انماز هذا الصوت من غيره من األصوات في تعرضه ألكثر من ظاهرة تعامليّة
صوتيّة ،إذ يتأثّر في األصوات التي يجاورها ،وال سيّما تلك األصوات القريبة من
مخرجه ،فضال على الصفات المتشابهة بينه وبين تلك األصوات ،وال سيّما أن العلماء
يقرّرون َّ
أن النون من األصوات الضعيفة؛ نظرا لما يحمل من صفات ضعيفة ،إذ تجمع
"النون من صفات الضعف البينية ،واالستفال ،واالنفتاحّ ،
والذالقة ،وتجمع من صفات
الق ّوة الجهر ،والغنّة ،فاألكثر فيها صفات الضعف ،وقد ع ّدها اللغويون العرب من
أضعف الحروف"()3؛ لذلك تخضع النّون إلى التغير بتغير السياقات النطقيّة.
ويضع ابن األثيراللنونا"أربع أحوال:
األ ّول" :تُد َغ ُم في نفسها وخمسة أحرف يجمعها (يرملون) ،ب ُغنَّة ،وغير ُغنَّة ،نحوِ :من
عن ،و ِمن َّواق ٍد ،ومن نَّصر.
يَّحيى ،ومن رَّاشد ،ومن َّم ٍ
ُّ
ويتضمن هذا النصُّ أمورا ِع َّدة:
األمر األ َّولَّ :
أن ابن األثير ذكر أربعة أحكام أو أحوال على ح ِّد تعبيره ،وهذه األحوال
قد اختلف في عددها العلماء ،فمكي القيسي يجعلها ستة أقسام( ،)4وفصّل البقر ّ
ي

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.643/2 :
( )2التعليقة.211/5 :
( )3النّون في اللغة العربيّة دراسة لغوية في ضوء القرآن الكريم ،مصطفى التون ّي ،حوليّات كليّة
اآلداب ،جامعة الكويت ،الحوليّة السّابعة عشرة ،الرّسالة (.19 : )115
( )4ينظر :الرّعاية.262 :
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(ت1111هـ) القول في هذا الخالف قائالَّ " :
إن بعض العلماء جعل للنون الساكنة
والتنوين أحكاما خمسة  ،وبعضهم جعلها ثالثة  ،واألمر في ذلك سهل  ،فأ ّما من جعلها
خمسة فقال  :هي إدغام بغنة  ،وإدغام بال غنة ،وإظهار واقالب ،واخفاء  .ومن جعلها
أربعة أسقط اإلدغام الذي بال غنة وأبهم اإلدغام ،فشمل الشيئين .ومن جعلها ثالثة فعل
كذلك وأسقط االقالب وادخله في اإلخفاء ،فعلى كالمه يكون اإلخفاء معه قلب أو ال
قلب معه .واألولى أن تعد خمسة تقريبا للمبتدئين وتسهيال عليهم"(.)1
األمر الثاني :من العلماء من رأى َّ
أن النون تدغم في خمسة أصوات مجموعة في (لم
يرو) ،أ ّما إدغام النون في مثلها فإنّهم يستثنونها؛ ألنَّها عبارة عن إدغام مثلين(،)2
وال ّراجح َّ
أن ابن األثير قد تنبّه إلى ذلك؛ ألنَّه لم يقل مباشرة إنَّها تدغم في (يرملون)،
بل قال :إنَّها تدغم في نفسها وخمسة أصوات.
األمر الثالثَّ :
أن قول ابن األثير( :بغنَّة وغير غنّة) إنَّما يد ّل على أنَّه يج ِّوز إدغامها
بغنَّة أو من دون غنَّة بَي َد َّ
أن العلماء على خالف في هذا؛ فمنهم من يرى جواز إظهار
الغنّة وتركها ،أمثال :سيبويه( ،)3وتبعه ابن األثير في ذلك .ومنهم من يرى َّ
أن اإلدغام
بغير غنّة فيما إذا أُدغمت النون في الالم والراء(.)4
ويبدو َّ
أن الخالف في إظهار الغنة وتركها هو خالف بين النحويين والقرّاء ،وهذا ما
يراه مكي القيسي ،إذ َّ
يجوزون إظهار الغنة وتركها إذا أُدغمت النون مع
إن النحويين ِّ
الالم والراء والواو والميم والياء والنون ،أ ّما القراء فيُع ّدون إظهار الغنَّة مع الالم والراء
لحنا وال يج ِّوزون ذلك(.)5
الثاني" :تُبيَّن مع حروف الحلق ،وهي :الهمزة ،والهاء ،والعين والحاء والغين والخاء،
نحوِ :م ْن أجلك ،و ِمن هذا ...وقد أخفاها قو ٌم مع الغين والخاء المعجمتين؛ لقربهما من
( )1غنية الطالبين ومنية الراغبين ،محمد بن القاسم البقريّ .47 :ويُنظر :الخالف الصوت ّي بين
القدماء والمحدثين.115 :
( )2ينظر :الميزان في أحكام تجويد القرآن.144 :
( )3ينظر :الكتاب.453 ،452/4 :
( )4ينظر :الكشف.162/1 :
( )5ينظر :الكشف.162/1 :
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حروف الفم"( .)1وقد عرّف ابن األثير معنى البيان ،قائال" :ومعنى البيان :هو أن تعرّيها
من الغنّة فتخرجها من الفم وال تجد لها في األنف أثرا"(.)2
وهذا النصّ يتض َّمن أمرين:
األمر األ َّول :أطلق ابن األثير مصطلح (البيان) على هذه األصوات إذا أتت بعد النون،
والمصطلح المشهور هو (اإلظهار) ،ويبدو َّ
أن مصطلح (البيان) قد اشتهر عند
النحويين ،إذ قال سيبويه :وتكون النّون "مع الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء
بيّنة"( ،)3وكذلك وصفها ابن ال ّسرّاج( )4والسّيراف ّي( )5والزمخشر ّ
ي( )6وابن يعيش( )7وعماد
الدين أبو الفداء( .)8أ ّما مصطلح اإلظهار فقد شاع استعماله بين علماء القراءات
والتجويد(.)9
األمر الثاني :أشار ابن األثير إلى الخالف في أصوات الحلق التي تظهر عندها النون،
فذكر َّ
أن بعضهم أخفاها مع الغين والخاء ،وعلّل ذلك بسبب قرب هذين الصوتين من
الفم.
ويرى الواسط ّي (ت741هـ) أنّه ال خالف في إظهار النّون "بين القرّاء عند أربعة
أحرف من حروف الحلق وهي :الهمزة والهاء والعين والحاء ...واختلفوا عند الحرفين
األخيرين منها وهما الغين والخاء ...فأظهروها عندهما ّإال أبا جعفر فإنّه أخفاها ّإال في

( )1البديع في علم العربيّة.639/2 :
( )2المصدر نفسه.640/2 :
( )3الكتاب.454/4 :
( )4ينظر :األصول.418/3 :
( )5ينظر :شرح كتاب سيبويه.430/5 :
( )6ينظر :المفصّل في صنعة اإلعراب.553 :
( )7شرح المفصّل.545/5 :
( )8ينظر :الكنّاش في فنّي النحو والصرف.331/2 :
( )9ينظر :الرّعاية ،262 :وال ّد ّر النثير ،153/3 :وبغية المستفيد في علم التجويد.34 :
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ِ
ِ
ِ
ضو َن}( ،)3وقد روى
ثالثة مواضع وهي{ :إِ ْن يَ ُك ْن َغنيًّا}( ،)1و{الْ ُمْن َخن َقةُ}( ،)2و{فَسيُ ْنغ ُ
َ

ّ
فيهن هبة هللا بن جعفر"(.)4
عنه اإلخفاء
ويرجّح الدكتور غانم ق ّدوري الحمد َّ
أن سبب الخالف بين العلماء هو موقع هذه
األصوات الستة من نقطة مجرى األنف" ،فأصوات الحلق ،وبشكل أكيد الهمزة والهاء
والعين والحاء ،تخرج من نقطة أعمق من تلك النقطة التي يمكن أن يتخذ فيها النفس
مجراه عبر الخيشوم ،وهو ما يحصل عند نطق النون ،ومن ث َّم ال يمكن ان تنطق
األصوات األربعة مع الغنة ...أ ّما الخاء والغين فإنّهما أقرب حروف الحلق إلى اللسان
(الفم) ،ويترجّح لد ّ
ي أنّهما يخرجان من نقطة تقع بعد النقطة التي يمكن أن يتخذ فيها
النفس مجراه عبر األنف"(.)5
الثالث" :تقلب ميما إذا كانت ساكنة وبعدها باء ،نحوَ :ع ْمبَر ،و َش ْمباء ،في َع ْنبر
و َش ْنباء"( .)6ويتض ّم ُن هذا النص ع ّدة أمور:
 -1هذا القلب أو اإلبدال هو إبدال نطقي ال كتابي ،وقد يُطلق على هذه العمليّة
مصطلح االجتالب ،و"االجتالب :هي الحروف التي يستعاض بها صوتيّا بدل
الحروف األصلية"(.)7
 -2سبب هذا القلب هو الثقل نتيجة التقاء النون الساكنة مع الباء فتقلب ميما" ،ولو
قيل عنبر بتصحيح النّون لكان أثقل"(.)8
 -3هذه الميم المتك ّونة ال تكون ميما خالصة بل تكون ميما مخفاة إخفاء شفويّا(.)9

( )1سورة :النساء.135 :
( )2سورة المائدة.3 :
( )3سورة اإلسراء.51 :
( )4الكنز في القراءات العشر.192 ،191/2 :
( )5الدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد.365:
( )6البديع في علم العربيّة.639/2 :
( )7المفيد في أحكام التّالوة والتجويد ،القارئ الشيخ رافع العامريّ.41 :
( )8الخصائص.21/3 :
( )9ينظر :النشر في القراءات العشر ،26/2 :وال ُميسَّر في علم التَّجويد ،غانم ق ّدوري الحمد.98 :
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ث
الرابع" :تخفى مع باقي الحروف وهي خمسة عشر حرفا ،نحو ِمن تائب ،و ِم ْن ثال ٍ
ذاكر ...قال المازني( :وبيانها مع حروف الفم ٌ
لحن"(،)1
جابر ،و ِم ْن داخ ٍل ،و ِم ْن
و ِم ْن
ٍ
ٍ
ث َّم بيّن ابن األثير معنى اإلخفاء قائال" :ومعنى اإلخفاء أن تكسوها ُغنَّة مشبعة تخفى
فيها ،وتخرجها من األنف ،كأنَّك ال تجد لها في الفم أثرا ،وهذا إن كانت ساكنة ،فأ َّما
إذا كانت متحرِّكة لم تكن ّإال من الفم ،ولم يجز ّإال إثباتها"(.)2
ويعّلل المالق ّي إخفاء النّون قائال" :وأ ّما اإلخفاء عند باقي الحروف فألنّها لم تبعد من
النّون بُ ْع َد حروف الحلق فيجب اإلظهار وال قربت قرب الالم والرّاء فيجب اإلدغام،
فجعلوا لذلك حاال بين الحالين"(.)3

( )1البديع في علم العربيّة.640/2 :
( )2المصدر نفسه.
( )3ال ّد ّر النثير.153/3 :
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ّا
أوًل :مفهىم اإلبدال والغرض منه.
ا
ثانيا :عدد أصىات اإلبدال وما جيري فيها.

ّ
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...........................................................................................
أ ا
وًل :مفهوم اإلبدال وغايته:
اإلبدال ظاهرة من الظواهر الصّوتيّة المه ّمة في لغتنا العربيّة ،إذ نالت عناية العلماء
قديما وحديثا ،وأُلّفت مؤلفات خاصّة به ،منها (القلب واإلبدال) البن ال ّس ّكيت (ت
244هـ) ،و(اإلبدال) ألبي الطّيّب اللغو ّ
ي (ت351هـ) ،و ُع َّد خصّيصة من خصّيصات
اللّغة العربيّة.
واإلبدال في اللّغة :هو إقامة شي ٍء مقام شي ٍء آخر ،قال ابن فارسْ " :البَا ُء َوال َّدا ُل
الَّل ُم أَصْ ٌل َوا ِح ٌدَ ،وهُ َو قِيَا ُم ال َّش ْي ِء َمقَا َم ال َّش ْي ِء َّ
َو َّ
ب .يُقَالُ :هَ َذا بَ َد ُل ال َّش ْي ِء َوبَ ِديلُهُ.
الذا ِه ِ
َويَقُولُونَ

بَ َّد ْل ُ
ال ََّّللاُ تَ َعالَى{ :قُ ْل َما يَ ُُكن ُُ يِ
ت لَهُ ِببَ َد ٍل .قَ َ
ت ال َّش ْي َء :إِ َذا َغيَّرْ تُهُ َوإِ ْن لَ ْم تَأْ ِ

أَ ُْ أُبَ ِّدلَهُ يم ْن تيْل َق ياء

نَ ْف يسي}(َ . )1وأَ ْبد َْلتُهُ :إِ َذا أَتَي ُ
ْت لَهُ بِبَ َد ٍل"(.)2

وبعد البحث في كتاب البديع ُوجدَت األمور اآلتية:
األمر األ ّول :لم يخرج مفهوم اإلبدال في كتاب البديع عن مفاهيم العلماء القدماء
ّ
ونستشف ذلك في حديثه
والمحدثين له ،فهو عنده عبارة عن إبدال صوت من صوت،
حرف بغير إدغام،
حرف من
على تقسيم اإلبدال قائَّل "هو على ضربين :أحدهما :إبدال
ٍ
ٍ
حرف لإلدغام ويرد في
حرف من
وهو أكثر ما يراد في هذا الباب ،والثّاني :إبدال
ٍ
ٍ
ت
بابه"( ،)3واإلبدال – عموما ُ -سنّة من سنن العرب وهو أن يقوم صوت مقام صو ٍ

( )1سورة يونس.15 :
( )2مقاييس اللّغة.210/1 :
( )3البديع في علم العربيّة.484 ،483/2 :
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آخ َر إ ّما ضرورة وإ ّما صنعة وإ ّما استحسانا( ،)1فضَّل عن أنّه عام ٌل من عوامل تطور
اللّغة(.)2
األمر الثاني :يستعمل ابن األثير أحيانا مصطلح (البدل) مح ّل (اإلبدال) ،ومن ذلك قوله:
"ويدخل البدل على االسم والفعل والحرف ،فاالسم ،نحو :أُجُو ٍه في ُوجُوه ،والفعل نحو:
ق في أَراقَ ،والحرف ،نحوّ :
هَّل في ّأال"( .)3وقد يأتي مصطلح (القلب) محل
هَرا َ
(البدل) في مواضع أخرى من كتاب ابن األثير( ،)4وهو ديدن من سبقوه ،إذ يعبّرون
أحيانا عن اإلبدال بالقلب( ،)5أي َّ
إن القدماء ومعهم ابن األثير لم يفرّقوا بين القلب
واإلبدال( .)6وقد يأتي مصطلح (العوض) في مقابل مصطلح (اإلبدال) عند ابن االثير
لكن في مواضع قليلة من كتابه(.)7
األمر الثّالث :ورد في كتاب البديع نوعان من اإلبدال ،وهما اإلبدال المطّرد واإلبدال
غير المطّرد ذكرهما في أثناء حديثه على التّب ّدالت الصّوتيّة لصوت من األصوات،
ومثال ذلك صوت الياء ،إذ يرى ابن األثير َّ
أن الياء تُبدل "من ثمانية عشر حرفا إبداال
مطّردا ،وغير مطّرد"( ،)8و ُعرّف اإلبدال المطّرد أو القياسي بأنّه اإلبدال الّذي يخضع
لقواعد معيّنة وقد يطلق عليه اإلبدال الصّرف ّي ،ويقع في أصوات معيّنة ،ومثال ذلك تاء

( )1ينظر :اإلبدال ،أبو الطيّب اللغو ّ
ي (ت351هـ) ،5/1 :والصّاحبي في فقه اللّغة ،ابن
فارس ،209:والمزهر في علوم اللّغة وأنواعها ،355/1 :وأثر القراءات القرآنيّة في الصناعة
المعجميّة (أطروحة).98 :
ّ
ّ
( )2يُنظر :اإلبدال ،أبو الطيب اللغو ّ
ي.5/1 :
( )3البديع في علم العربيّة.483/2 :
( )4ينظر :المصدر السابق ،493/2 :و.510 ،509
ي ،5131 :وسر صناعة اإلعراب.205/2 :
( )5ينظر :المقتضب ،225/1 :وشرح السيراف ّ
( )6ينظر :الدراسات اللغويّة عند العرب ،آل ياسين ،409 -408 :والمصطلح الصّوت ّي في كتب
معاني القرآن (أطروحة).131 :
( )7ينظر :البديع في علم العربيّة.315/2 :
( )8المصدر نفسه.509/2 :
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...........................................................................................
افتعل( ،)1أ ّما اإلبدال غير المطّرد أو السّماع ّي أو اللّغو ّ
ي فهو الّذي ال يخضع لقواعد
معيّنة ويُحفظُ من العرب ،وقد يختلف باختَّلف نطق القبائل( ،)2وقد أشار ابن األثير
إلى أحكام هذا اإلبدال من حيث الوجوب والجواز وال ّشذوذ(.)3
األمر الرّابع :لم يشر ابن األثير في بديعه إلى الغاية والغرض من اإلبدال ،ويبدو َّ
أن
الغاية الرئيسة منه هي التناسب والتقارب بين الصوتين ،ونلحظ ذلك في كَّلم السيراف ّي
 ناقَّل رأي الفرّاء" -إنّما يعلم ما تناسب من الحروف باللغة أن يُبدل الحرف من أخيهويكون مع أخيه في قافية واحدة مثل مدح ومده والنون والميم في قافية والعين والهمزة
مثل استأديت واستعديت وهذا كثير يبدل الحرف من أخيه فيدغم فيه إذا قرب ذا
القرب"( ،)4وهذا التناسب والتقارب يؤ ّدي إلى توفّر مناخ صوت ّي مناسب لكي تت ّم عملية
اإلبدال بين الصوتين ،فضَّل عن العَّلقة الصّوتيّة التي تربط بين الطّرفين في ضوء
الصفة أو المخرج( ،)5وما اإلبدال "في الواقع ّإال لهجات وقعت على دالالت متّفقة،
ومختلفة من حيث البنية التّركيبيّة ،ولو بحرف ،من أجل التّباين"(.)6
ثانياا :عدد أصوات اإلبدال وما يجري فيها:
تعريف واح ٍد لإلبدال فإنَّهم لم يتّفقوا في عدد أصواته،
إن كان العلماء قد اتفقوا على
ٍ
قائَّل :حروف البدل "أربعةَ عش َر حرفا ،تسعةٌ
وقد أشار ابن األثير إلى ذلك الخَّلف ّ
من حروف ال ّزيادة ،وخمسةٌ من غيرها ،ولم يذكر سيبويه منها ّإال أحد عشر حرفا،
وهي الهمزة ،واأللف ،والواو ،والياء ،والميم ،والنّون ،والتّاء ،والهاء ،والطّاء ،وال ّدال،

( )1ينظر :اإلبدال في لغات األزد دراسة صوتيّة في ضوء علم اللّغة الحديث ،أحمد بن سعيد
قشاش.431 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.432 :
( )3ينظر :البديع في علم العربيّة.494-492/2 :
( )4شرح السيراف ّي.463/5 :
( )5ينظر :التّعليل الصّوت ّي عند العرب.349 :
( )6علم الصّرف ال ّ
صوت ّي ،عبد القادر عبد الجليل.428 :
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...........................................................................................
صاد ،وال ّزايّ ،
والجيم ،وزاد غيره :ال ّ
والَّلم ،وزاد قو ٌم :السّين ،والحاء ،والفاء ،والباء
فصارت ثمانية عشر حرفا"(.)1
وقد صرّح سيبويه بعدد هذه األصوات قائَّل" :باب حروف البدل في غير أن تدغم
حرفا في حرف وترفع لسانك من موضع واحد وهي ثمانية أحرف من الحروف األولى،
وثَّلثة من غيرها"( ،)2وتبعه المبرّد( )3والثّمانيني(( )4ت 442هـ) في ع ّدها ،وجُمعت
في عبارة :أ ُ ُج ٌد طُ ِويَت َمنهَّل( ،)5وجعلها ابن القطّاع (ت 515هـ) أثني عشر صوتا
جمعها في القول" :طال يو ٌم أنجدته"( ،)6أ ّما من ع ّدها أربعة عشر فهو الصّيمريّ ،إذ
قال :هذا "باب حروف البدل وهي أربعة عشر حرفا منها حروف الزوائدّ ،إال السّين
وحدها ،وال ّدال ،والطّاء ،والصّاد ،وال ّزاي ،والجيم"(.)7
وال يتّخذ اإلبدال صورة واحدة بل يتّخذ صورا متع ّددة؛ كإبدال الصّامت بالصّامت
وإبدال الصّامت بالصّائت وإبدال الصائت بالصائت وإبدال الصائت بالصّامت؛
وسيقوم منهج البحث على إبعاد اإلبدال الصّوت ّي بين الصوائت (الواو والياء واأللف)
وكذلك الهمزة وما يجري فيها من إبدال مع تلك الصّوائت؛ لتجنّب الخلط بين صور
اإلعَّلل وقواعده وبين صور اإلبدال وتجنّب التّكرار ،فضَّل عن َّ
أن منهج البحث قام
على أساس التّفريق بين الظواهر الصوتيّة في مستوى الصّوامت وبين الظواهر
الصّوتيّة في مستوى الصّوائت ،لذلك سنحاول ذكر ما حصل من إبدال بين الصوامت
أنفسها وبين الصوائت والصوامت:

( )1البديع في علم العربيّة.483 :
( )2الكتاب.237/4 :
( )3يُنظر :المقتضب.61/1 :
( )4يُنظر :شرح التّصريف.337 :
( )5ينظر :الممتع الكبير.213 :
( )6أبنية االسماء واألفعال والمصادر.105 :
( )7التّبصرة والتّذكرة.812/2 :
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ال ّ
صوت األ ّول :الهمزة:
قال ابن األثير :أُبدلت الهمزة "من خمسة أحرف :األلف ،والواو ،والياء ،والهاء،
والعين"(:)1
أ – الهاء:
يرى ابن االثير ّ
أن إبدال الهمزة من الهاء "غير مقيس ،قالوا :األصل في ماء موه،
فقلبت الواو ألفا ،وقلبت الهاء همزة ،بدليل قولهم في جمعه وتصغيره :أمواه ومويه،
وقد ُج ِم َع على أمواء ،وقالوا( :ماهت الرّكيّة)"( .)2وال يخفى على ذي لبٍّ ما للهمزة
ب شديد بين مخرجيها لوال تلك الهتّة الّتي في الهاء( ،)3والنبرة التي في
والهاء من تقار ٍ
الهمزة(.)4
وقد أشار ابن ال ّسرّاج إلى هذا اإلبدال قائَّل :أبدلوا "الهمزة من الهاء في موضع ّ
الَّلم
من ما ٍء يدلُّ على ذلك تصغيرها ُم َويةٌ وفي الجمع مياهٌ وأمواهٌ"( ،)5ويبدو َّ
أن علّة هذا
اإلبدال هي إضعاف نبرة الهمزة م ّما يؤ ّدي إلى قلبها إلى صوت الهاء القريب من
مخرجها" ،وال يبعد أن يكون الّذي بدأ هذا اإلبدال في طبعه لين ورقة لضعف أو علّة
صوت المهتوت على الصّوت ال ّشديد االنفجار ّ
بحيث أثّر ال ّ
ي"(.)6
ومن نماذج هذا اإلبدال ما حدث في كلمة (آل)( ،)7إذ َّ
إن أصل األلف ها ٌء ودليل ذلك
في تصغير الكلمة ،فتصغير (آل) هو أُهَيل( .)8ويبدو َّ
أن هذا القلب ال يخلو من أمور

( )1البديع في علم العربيّة.490/2 :
( )2البديع في علم العربيّة.495/2 :
ّ
( )3ينظر :العين ،57/1 :والكنّاش ،318/2 :ودراسات في علم اللغة.79 :
( )4ينظر :الكتاب.548/3 :
( )5األصول.246/3 :
( )6ال ّدراسات اللهجيّة والصّوتيّة.117 :
( )7ينظر :البديع في علم العربيّة.495/2 :
( )8ينظر :ال ّدر النّثير.118/2 :
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دالليّة؛ َّ
ألن كلمة (أهل) تدلُّ على العموم ،فإذا أرادوا الخصوص قلبوا الهاء همزة (أأل)
ومن ث ّم قلبت الهمزة الثّنية ألفا اللتقاء همزتين ،فتصير( :آل) الّتي تدلُّ على الخصوص،
أي َّ
إن الهاء قُلبت همزة في كلمة (آل)؛ للتفريق بين الخاصّ والعام(.)1
ب  -العين:
وصف ابن االثير هذا اإلبدال بالقليل" ،فقالوا في ُعباب :أُباب ،كما قالواَ :ع َم وَّللاِ في
أَ َم وَّللا"( ،)2وهذا اإلبدال يحدث نتيجة القرب بين مخرجي العين والهمزة فضَّل عن
َّ
أن مخرج العين أبين وأوضح من مخرج الهمزة فيت ّم الفرار من الهمزة إلى العين
خصوصا عند التقاء همزتين(.)3
وينفي ابن جنّي إبدال الهمزة عينا في (أباب) ،إذ يرى َّ
أن الهمزة أصل وغير مبدلة
من العين(.)4
ال ّ
صوت الثّاني :األلف:
يُب َد ُل صوت األلف "من أربعة أحرف :الهمزة ،والياء ،والواو ،والنّون"( ،)5وإبدال
األلف من النّون في ثَّلثة مواضع في حال الوقف عليها:
صيَ ِة( })6إذا
"األ ّول :نون التّوكيد الخفيفة إذا انفتح ما قبلها ،كقوله تعالى{ :لَنَ ْسفَعا بالنَّا ِ
وقفت قلت :لَنسفعا ،وكقول األعشى:
وال تعبد ال ّشيطان وَّللا فاعبدا

()7

( )1ينظر :شرح التّصريف.338 :
( )2البديع في علم العربيّة.496/2 :
( )3ينظر :اللّباب.301/2 :
( )4ينظر :س ّر صناعة اإلعراب.119/1 :
( )5البديع في علم العربيّة.501/2 :
( )6سورة العلق.18 :
ُوي هكذا :وال تعب ِد األوثان وَّللا فاعبدا.
( )7ينظر :ديوان األعشى .17 :لكنّه ر َ
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ْ
فاعبدن.
يريد:
الثّاني :التّنوين في النّصب ،نحو :رأيت زيدا.
الثّالث :نون (إذن) إذا لم تعمل عند بعضهم ،تقول :أكر ُمك إذا ،وتكتب األلف"(.)1
والمتأ ّمل في هذا النصّ يلحظ َّ
أن هذا اإلبدال لم يحدث نتيجة تناسب صوت ّي بين
الصوتين :األلف والنّون ،فهما متباعدان في المخرج ،وال قرابة بينهما ،وأغلب الظن
أنَّه ال يوجد إبدال صوت ّي بين األلف والنّون في المواضع الّتي ُذكرت آنفا ،فالتّنوين في
(زيدا) إنّما هو حركة وإن كان ينطق نونا ،والحركة تحذف حين الوقف عليها حالها
حال أخواتها ،أعني تنوين ال ّ
ض ّم وتنوين الكسر ،أ ّما األلف الّتي تُنطق حين الوقف على
االسم المنصوب يكون عملها التّفريق بين االسم المنصوب وبين المرفوع والمجرور،
إذ تخضع ألمر دالل ّي ،أي َّ
إن األلف ليست بدال من النّون في هكذا مواضع.
أ ّما نون التّوكيد في اآلية المباركة فيبدو أنّها نُطقت ألفا مراعاة للرسم القرآني؛ ألحد
ألف ،أوّ :
أمرين :أحدهماّ :
أن رسمها في القرآن ٌ
أن هذا الفعل عومل معاملة االسم
المنصوب في حال الوقف عليه من جه ٍة أخرى ،فكما ُوقف على االسم المنصوب
المن ّون باأللف فأنّه ُوقف على الفعل المنّون آخره باأللف أيضا.
ي فَّل يوجد دلي ٌل على َّ
أ ّما البيت ال ّشعر ّ
أن األلف في (فاعبدا) أصلها نون ،وذلك عبر
أمور ثَّلثة:
أن الشاعر اقتبس كَّلمه (وَّللا فاعبدا) من آية قرآنية مباركة{ :بَ ِل َّ
 – 1الرّاجح َّ
َّللاَ
خال من نون التّوكيد.
فَا ْعبُ ْد َو ُك ْن ِمنَ ال َّشا ِك ِرينَ }( ،)2والفعل في اآلية الكريمة ٍ

( )1البديع في علم العربيّة.504 -503/2 :
( )2سورة ال ّزمر.66 :
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 – 2قد تكون األلف في الفعل (فاعبدا) هي عبارة عن حرف الرّوي ،وجيء به مناسبة
لقافية القصيدة بخاصّة َّ
أن الفعل مجزوم ساكن اآلخر ،فجاز أن يُطلق آخره ،وهذا كثي ٌر
في الشعر ،ومن ذلك قول ال ّشاعر امرئ القيس(:)1
ك مني َّ
ك قاتِلي
أن ُحبَّ ِ
"أ َغ َّر ِ
ب يَ ْف َع ِل"
ك َم ْه َما تَأ ُم ِري القَ ْل َ
وأنَّ ِ
فال ّشاعر يحتاج إلى تحريك الساكن والمجزوم في القوافي(.)2
 – 3قد تكون األلف في (فاعبدا) ألف االثنين ،أي َّ
إن ال ّشاعر أراد مخاطبة الواحد بلفظ
االثنين ،وهذا من سنن العرب ،إذ "تقول العرب :افعَّل كذا والمخاطب واحد كما قال
َّللا ع َّز وجلَّ{ :ألقيا في جهنّم كل كفار عنيد} وهو خطاب لمالك خازن النّار ،وكما قال
األعشى(:)3
ت والضُّ حى
َو َ
صل َعلَى ِحي ِن ال َع ِشيَّا ِ
وال تَ ْعبُ ِد ال َّشيطانَ وَّللاَ فا ْعبُدا(.)4
وخَّلصة األمرَّ :
أن البحث ينفي وجود إبدال األلف من النّون وذلك لألسباب الّتي
ُذكرت آنفا.
ال ّ
صوت الثّالث :الياء:
أ ـ التّاء:
يرى ابن األثير َّ
أن من مواضع إبدال الياء هو إبدال الياء تّاء ،ويكون ذلك في صيغة

( )1ديوان امرؤ القيس.33 :
( )2ينظر :األصول في النحو.449/3 :
( )3يُنظر :ديوان ال ّشاعر.17 :
( )4فقه اللّغة وس ّر العربيّة.328 :
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(افتعل) ،ومثال ذلك الفعل (اتّصل) ،إذ َّ
إن أصله :اِوتصل من الوصل:
ء ــِــ و /ت ــَــ /ص ــَــ /ل ــَــ  .تقلب الواو ياء؛ ألنَّها ساكنة ما قبلها مكسور فتصير
اِيتصل(:)1
ء ــِـِـ /ت ــَــ /ص ــَــ /ل ــَــ .تُب َد ُل الياء تاء ث َّم تُدغ ُم التاء بالتّاء :اِتَّصل(:)2
ء ــِــ ت/ت ــَــ /ص ــَــ/ل ــَــ.
ويرى سيبويه َّ
أن سبب إبدال الياء تاء عائ ٌد إلى ضعف صوت الياء واعتَّلله فيبدلون
مكانه صوتا أجلد منه ،وهو التّاء( .)3ومن الجدير بالمَّلحظة َّ
أن صوتي الياء والتّاء ال
ّوتي
تربطهما قرابة صوتيّة من حيث المخرج أو الصّفة؛ لذلك يرفض ال ّدرس الص ّ
الحديث وجود إبدا ٍل في هكذا مواضع ،فصوت التّاء لثو ّ
ي ويحمل صفتي االنفجار
والهمس فضَّل عن أنّه صوت صامت ،ومخرج صوت الياء من الغار فهو غاريّ،
انطَّلق ّي مجهور ،وهو صوت صائت ،وك ّل ما حدث هو إسقاط الياء في هكذا مواضع،
وت ّم تعويضها بتكرار التاء النبريّة الّتي هي مجرد وسيلة لكي يتحقّق اإليقاع ّ
الَّلزم
لصيغة (افتعل) ليس غير(.)4
ب ـ الباء:
غير مطّر ٍد من الباء" ،قالوا في جمع ديباج :دبابيج ،فد ّل َّ
أن أصله
أُبدلت الياء إبداال َ
ِدبَّاج"( ،)5وحصل هذا اإلبدال نتيجة استثقال تضعيف الباء(.)6
( )1ينظر :النحو الوافي.791/4 :
( )2ينظر :البديع في علم العربيّة.515 ،514/2 :
( )3ينظر :الكتاب.338/4 :
( )4ينظر :المنهج الصّوت ّي للبنية العربيّة ،211 :واإلبدال الصّرف ّي الصّوت ّي في صيغة (افتعل)
في مجمع البيان دراسة في منهج الصّرف العرب ّي (بحث منشور) ،نسرين عبد َّللا شنوف العلوان ّي،
كلية التّربية للبنات ،جامعة الكوفة ،مجلة اللّغة العربيّة وآدابها ،العدد ،9:الصّفحة.101 :
( )5البديع في علم العربيّة.514/2 :
( )6ينظر :المصدر نفسه.
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ْجوج،
وللياء تبدالت صوتيّة كثيرة ،إذ أُبدلت من الجيم" ،قالوا :ال ّدياجي في جمع َدي
ٍ
وأصله :دَياجيجُ ،فأُبدلت الجي ُم اآلخرةُ ياء ،و ُح ِذفَت الياء تخفيفا فقالوا :دياجي"(.)1
وأبدلت الياء من ال ّدال ،نحو :التّصدية ،وأصله :التَّصددة ،وأُبدلت الياء من الرّاء،
نحو :شيراز وأصلهاِ :شرّاز ،وأُبدلت من الثّاء والسّين ،نحو :الثالي والسّادي وأصلهما:
الثّالث والسّادس( ،)2وأُبدلت من الصّاد ،نحو :قصّيت أظفاري وأصله:
قصصْ تها(،)3وأُبدلت من الكاف نحو :مكاكي ،وأصلها :مكاكيك(.)4
ّ
والَّلم والنّون والهاء ،نحو :تَقضّى ،وتلعَّيت ،وأمليت،
وأبدلت من الضّاد والعين
ْ
نت ،ودهد ُ
ت ،وتظنَّ ُ
وأملل ُ
تقضض ،وتل َّعع ُ
ُ
هت(.)5
ْت،
ودهديت ،وأصلهم:
وتظنّيت،
َ
ال ّ
صوت الرّابع :الواو:
يُبدل صوت الواو من ثَّلثة أصوات :الهمزة واأللف والياء ،وهذه التّبدالت وإن كانت
إبداال ّإال أنّها أقرب لإلعَّلل ،وسيرجئ البحث دراسة إبدال الصّائت بالصّائت ،إلى
مبحث اإلعَّلل إن شاء َّللا.
ال ّ
صوت الخامس :الميم:
صوت الميم من أربعة أصوات :النّونّ ،
ُ
والَّلم ،والواو ،والياء(:)6
يُب َد ُل
أ ـ النّون:

( )1المصدر نفسه.515/2 :
( )2ينظر :البديع في علم العربيّة .517 -516/2
( )3ينظر :المصدر نفسه.517/2 :
( )4ينظر :المصدر نفسه.519/2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه.521 ،520/2 :
( )6ينظر :المصدر نفسه.532/2 :
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أ ّما النّون فتُبدل من الميم إبداال مطّردا "في كل نون ساكنة وقعت بعدها باء"(،)1
وهذ اإلبدال إبدا ٌل لفظ ّي ال خطّي ،وهو حكم من أحكام النّون ،وقد ذكر البحث هذه
األحكام أو األحوال في مبحث اإلدغام ،ويعلّل الرّضي حدوث هذا اإلبدال نتيجة تعسر
ٌ
صوت يكون بين الباء
لب
اعتمادين متواليين على مخرجي النّفس المتباعدين؛ لذلك طُ َ
والنون ،وهو الميم؛ َّ
ألن هذا الصّوت يت ّوسط بينهما ،ففيه غنّة كغنّة النّون ومخرجه من
ال ّشفة كصوت الباء( .)2ومن مظاهر هذا اإلبدال قول ال ّشاعر(:)3
وكفّك المخضّب البنام
أي :البنان ،ويرى ابن االثير َّ
أن سبب هذا اإلبدال هو القرب في المخرج

()4

على

أن الرّض ّي يُضعف هذا اإلبدال؛ َّ
حين َّ
ألن النّون متحرّكة(.)5
بـ ّ
الَّلم:
أ ّما إبدالها من ّ
"الَّلم فما روي عن النّب ّي صلّى َّللا عليه [وآله] وسلَّم أنَّه قا َل( :ليس
ِمن ا ْمبِر امصيا ُم في ا ْم َسفَر)( )6يريد ليس من البر الصّيام في السّفر فأبد َل الم المعرفة
ٌ (*)

ميما"( ،)7وقد ضعّف ابن األثير هذا اإلبدال في الحديث ال ّشريف ووصفه بأنّه "شاذ
ال يقاس عليه ،وقيل :إنَّها لغة طيء"(.)8

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.532/2 :
( )2ينظر :شرح الرّضي.216/3 :
( )3ينسب هذا البيت لرؤبة بن العجّاج ،وصدر البيت :يا هال ذات المنطق التّمتام .ينظر :سر
صناعة اإلعراب ،96/2 :والمفصّل ،511 :والبديع في علم العربيّة 533/2 :هامش رقم.4 :
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.533/2 :
ي.216/3 :
( )5ينظر :شرح الرّض ّ
( )6يُنظر :مسند الحميدي.113/2 :
( )7البديع في علم العربيّة.533/2 :
ّ
(*) ضعفّه على الرّغم من أنّه حديث شريف ورد على لسان النب ّي ــ صلى َّللا عليه وآله وسلم ــ .
( )8المصدر نفسه.534 ،533/2 :
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وهذه الظّاهرة هي لهجة من اللّهجات الم ّشهورة الّتي أطلق عليها العلماء ُّ
الطمطُمانية
ونُسبت إلى حمير( ،)1ومنهم من نسبها إلى األزد( ،)2ومنهم من نسبها إلى القبائل الّتي
كانت تسكن جنوب اليمن بشك ٍل عام(.)3

ت ـ الواو:
لم يرد إبدال "الواو ّإال في ٍفم ،أصله فَوْ هٌ ،فَ ُح ِذفت الهاء تخفيفا وأُبدل من الواو مي ٌم"(،)4
ويعزو ابن األثير هذا اإلبدال بين الميم والواو إلى قرب مخرج أحدهما من اآلخر(.)5
ويفصّل ابن جنّي علّة هذا اإلبدال في (فم) قائَّل " :فل ّما بقي االسم على حرفين الثّاني
منهما حرف لين كرهوا حذفه للتنوين؛ فيجحفوا به؛ فأبدلوا من الواو ميما لقرب الميم
من الواو؛ ألنَّهما شفهيّتان ،وفى الميم هوي في الفم يضارع امتداد الواو"( .)6ويرى
أن أصل الميم في ( ٍفم) ها ٌء ،أي َّ
الفيروزآبادي (ت817هـ) َّ
إن أصل الكلمة (فَوْ هٌ) بدليل
تصريفاتها" :تف َّو ُ
هت ،وأفُ َوهُ ،و ُمفَ َّوهٌ ،وأفواهٌ ،وفُ َويهٌ"(:)7
ف ــَــ /و ــَــ /هـ ــُــ ن .تحذف الهاء كما حُذفت في سنة( ،)8فيصير :فَ َو:
ف ــَــ /و ــَــ .تُبدل الواو ألفا؛ ألنَّها متطرّفة متحرّكة مفتو ٌح ما قبلها فوجب إبدالها:
ف ــَـَـ.

( )1ينظر :فقه اللّغة وس ّر العربيّة ،91 :وأبنية االسماء واألفعال والمصادر،358 :
( )2ينظر :اإلبدال في لغات األزد.442 :
( )3ينظر :اللّهجات العربيّة في التّراث في النّظامين الصّوت ّي والصّرف ّي القسم األ ّول ،أحمد علم
ال ّدين الجنديّ.399 :
( )4البديع في علم العربيّة.534/2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه.
( )6س ّر صناعة اإلعراب.90 ،89/2 :
( )7البديع في علم العربيّة.534/2 :
( )8ينظر :بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز.170/2 :
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ٌ
صوت أجلد منه وهو الميم،
فصار االسم على صوتين أحدهما التّنوين ،فيُبدل محله
وهذا هو توجيه الفيروزآبادي لما حدث في هذه الكلمة(.)1
أ ّما توجيه ابن األثير فالواو تُبدل ميما مباشرة بعد حذف الهاء تخفيفا(.)2
وهناك توجيهٌ مغاي ٌر لما حدث في (فم) ،فالواو التي في (فوه) هي الواو الم ّدية (ف
ــُـُـ) وليس الواو اللّينة (=نصف الصائت)  ،وبعد ذلك تعرّضت هذه الواو إلى
"االنشطار فأبدلت من نصف الصائت الميم ،أي َّ
إن ما حدث هو انشطار في الصائت
الطويل ( ــُـُـ) "فيتولّد المزدوج /ــُــ و /وهو يتك ّون من صائت /ــُــ /ونصف صائت
/و ،/وهذا األخير تُبدل منه الميم ،أ ّما الصّائت /ــُــ /فيُبدل بصائت /ــَــ /باعتبار التّولي
المتماثل للمص ّوتات ،وعليه يمكن تص ّور ما يجري على النّحو اآلتي:

/ف ــُـُـ/

/ف ــُــ و/

/ف ــُــ م/

()3

/ف ــَــ م" /

( )1ينظر :بصائر ذوي التّمييز.171 ،170/2 :
( )2ينظر :البديع في علم العربيّة.534/2 :
( )3التّعليل الصوتي عند العرب.361 :
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أن الواو تقلب ألفا الستطعنا القول َّ
ولو أخذنا بالحسبان توجيه الفيروزآبادي في َّ
إن
األلف (=الحركة الطويلة) هي الّتي تعرّضت لَّلنشطار ،ويمكن توضيح ذلك في ضوء
الكتابة الصّوتيّة:
ف ــَــ/و ــَــ /هـ ــ ُــ ن.
حُذفت الهاء للتّخفيف (توجيه ابن األثير):
ف ــَــَ /و.
قُلبت الواو مباشرة إلى ميم (توجيه ابن جنّي وابن األثير)
قُلبت الواو ألفا وجوبا ألنّها متحرّكة متطرفة ما قبلها مفتوح (توجيه الفيروزآبادي):
فا:
ف ــَـَـ .
العلماء ال يج ّوزون بقاء االسم على حرفين أحدهما تنوين ،فتتعرّض األلف إلى
االنشطار:
ف ــَــ /ــَــ
يُقلب نصف الصائت (=/ــَــ )/ميما؛ ألنّه صوت جلد يتح ّمل التنوين:
ف ــَــ م.
ث ـ الباء:
َّ
وهن
خر ،وبنات بَ ْخر،
تُبدل الميم من الباء في حكاية عن األصمع ّي في "بنات َم ٍ
سحائب بيض يأتين قبل الصّيف ،وقالوا ما زلت راتِما على هذا ،وراتبا ،أيُ :مقيما،
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وكثم"( .)1وعلى الرّغم من َّ
أن الميم قريبة المخرج
ب
وقال الفارس ّي :يقال :رأيته من كث ٍ
ٍ
أن ابن األثير يصف هذا اإلبدال بال ّشذوذ ويج ّوز ّ
والموضع من الباء بي َد َّ
"أال تكون
ُمبدلة منها ،وتكون لغة"(.)2
ومن صور هذا اإلبدال التّي رواها العلماء كلمة (الزب) في قوله تعالى{ :فَا ْستَ ْفتِ ِه ْم
ب}( ،)3إذ تُبدل الباء ميما فيقولون:
أَهُ ْم أَ َش ُّد َخ ْلقا أَ ْم َم ْن َخلَ ْقنَا إِنَّا َخلَ ْقنَاهُ ْم ِم ْن ِطي ٍن َال ِز ٍ
الزم؛ لقرب المخرج(.)4
ال ّ
صوت السّادس :النّون:
حرف واحد عند الخليل وسيبويه ،وهو الهمزة في
قال ابن األثير :أُبدلت النّون من
ٍ
فَ ْعَّلنَ فَ ْعلَى"( ،)5إذ قال سيبويه" :والنّون تكون بدال من الهمزة في فَعَّْلن فَعْلى"(،)6
وقال ابن ال ّس ّراج" :والنّون تكون بدال من الهمزة في فعَّلن فعلى كما َّ
أن الهمزة بد ٌل
من األلف في :حمراء هذا مذهب الخليل وسيبويه"( ،)7ومثال هذا اإلبدال "سكران
وغضبان ،األصل عندهما :سكراء ،وغضباء ،كحمراء ،فأبدلوا من الهمزة نونا ،فقالوا:
سكران"(.)8
ّ
ث َّم يُلمح ابن األثير إلى َّ
ونستشف
أن النّون بد ٌل من الواو الّتي هي بد ٌل من الهمزة،
ذلك في قولهّ " :
وحذاق النحاة يقولون َّ
إن النّون بد ٌل من الواو المبدلة من همزة التّأنيث،
َّ
ي"( ،)9ومن هؤالء النّحويين :أبو عل ّي الفارس ّي الذي
ي وبهراو ٌّ
كأن األصل :صنعاو ٌّ

( )1البديع في علم العربيّة.535 ،534/2 :
( )2المصدر نفسه.535/2 :
( )3سورة الصّافّات.11 :
( )4ينظر :معاني القرآن للفرّاء (ت207هـ).384/2 :
( )5البديع في علم العربيّة.538/2 :
( )6الكتاب.240/4 :
( )7األصول.276/3 :
( )8البديع في علم العربيّة.538/2 :
( )9المصدر نفسه.539 ،538/2 :
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يرى َّ
أن النّون أُب ِدلت من الواو في صنعان ّي وبهران ّي( ،)1وينحو ابن جنّي نحو أستاذه
قائَّل" :فأ ّما قولهم في النسب إلى صنعاء وبهراء :صنعانِ ّي وبهرانِ ّي ،فقد ذهبوا فيه إلى
وبهراويّ،
صنعاويّ،
النون بدل من الهمزة .قال أبو علي :وليس كذلك ،إنما قدره بَ ِديّا:
ِ
ِ
نر النون أُبدلت من الهمزة في
ثم أبدل النون من الواو المبدلة من الهمزة .قال :ألنّا لم َ
غير هذا الموضع .قال :وقد رأيناهم أبدلوا الواو من النون في قولهمَ :م ّواقد وهم
يريدون :من واقد ،فلما رأيناهم أبدلوا الواو من النون قلناَّ :
إن النّون في بهران ّي
وصنعان ّي بدل من الواو ،ولم نرهم أبدلوا الهمزة من النون وال النون من الهمزة"(.)2
ال ّ
صوت السّابع :التّاء:
تُبد ُل التّاء من ستة أصوات وهي "الواو ،والياء ،والسّين ،وال ّدال ،والصّاد،
والطّاء"(:)3
أ – الواو:
قال ابن األثير :أُبدلت الواو على ضربين" :مقيس ،وغير مقيس ،فالمقيسُ إذا بنيت
ا ْفتَ َع َل ِم ّما فاؤه وا ٌو قُلِبَت تاء ،وأدغمتَها في تا ِء افتعل الّتي بعدها ،نحو :اتَّعدَ ،واتَّ َزنَ ،
صفَ  ،من الوعد ،والوزن ،والوصف ،وكذلك ما تصرّف من هذا البناء ،نحو يتَّع ُد،
واتَّ َ
واتَّ ِع ْد ،واتعا ٍد"(.)4
فأصل اتَّعد اوْ تعد ألنّه من الوعد( ،)5واإلبدال في هكذا مواضع واجبٌ  ،وإنّما وجب
ذلك َّ
ألن الواو صوت ضعيف يخضع إلى السّياق الحرك ّي ،أي إنَّه يتأثّر في حركة ما
قبله ،فيلزم في (اِوتعد) أن يقال( :اِيتعد) ،وإن كانت حركة ما قبله الفتح لَلَ ِز َم أن يُقلب

( )1ينظر :المسائل العسكريات في النّحو العرب ّي ألبي عل ّي النّحويّ.128 :
( )2المنصف.159 :
( )3البديع في علم العربيّة.544/2 :
( )4المصدر نفسه.
( )5ينظر :همع الهوامع.476/3 :
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حال واحدة؛ لذلك أبدلوا محله
ألفا ،أو واوا إن كان ما قبله مضموما ،فهي ال تثبت على ٍ
صوتا جلدا ال يتأثّر في خضوعه إلى سياقات مختلفة( ،)1وعلّة اختيار التّاء دون غيره
من األصوات هي التّقارب المخرج ّي بين التّاء والواو ،فالتّاء من الثّنايا أو أصولها،
ومخرج الواو من ال ّشفة(" .)2ومن العرب من أهل الحجاز من ال يُبدلها تاء ،فيقول:
اِيتَ ِع ْد ،واِيتَ ِز ْن ،ويُوتَ ِع ُد ،ويَوتَ ِز ُن ،و ُموتَ ِع ٌد ،و ُموتَ ِز ٌن ،واأل ّول أكثر"(.)3
والوراثَ ِة،
لوجْ ِه
وتُبدل التاء إبداال غي َر مقيس من الواو نحو :تجاه وتُراث ،فهي من ا َ
ِ
وكذلك "تكأة ،وتخمة وتكلة ،وتهمة ،ومثل تترى ،وتقوى ،وتولج ،وتَّلد ،وتوراة ،كل
هذه التاءات مبدلة من الواو ،وال يقاس عليها ،ويسمع منها ما ورد ،وقد أبدلوها منها
وهي الم في أخت وبنت ،وهنت ،وكلتا ،أصلها كلّها واو"(.)4
فالفعل (تَولَج) أصله ( َوولَج) على وزن (فَوعَل)()5؛ ألنّه من الولوج(:)6
و ــَــ و/ل ــَــ ج .اجتمع صوتان متماثَّلن يتّسمان بالضعف في بداءة الكلمة فيُقلبُ
ال ّ
صوت األ ّول تاء()7؛ للتقارب المخرج ّي الكبير بين التاء والواو من جهة ،وق ّوة صوت
التّاء من جهة أخرى:
ت ــَــ و /ل ــَــ ج.

( )1ينظر :س ّر صناعة اإلعراب.159/1 :
( )2ينظر :س ّر صناعة اإلعراب ،159/1 :وهمع الهوامع.477 -476/3 :
( )3البديع في علم العربيّة.544/2 :
( )4المصدر نفسه.
( )5ينظر :النّهاية في غريب الحديث واألثر.141/2 :
( )6ينظر :أسرار العربيّة.47 :
( )7ينظر :شرح السّيرافي.223/5 :
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ُ
البيت الصغير داخل البيت الكبير"(،)1
وقد تقلب التاء داال فيقال :دَولَجَ :مخدَع "وهو
َّ
"ألن ال ّدال أقوى صوتا من التّاء للجهر الّذي
وإبدال التّاء داال ال يخلو من علّة صوتيّة؛
فيها"(.)2
ومن الجدير بالمَّلحظة َّ
أن إبدال أحد الصوتين المتماثلين كالواوين في ( َووْ لج) إلى
صوت مغاير يس ّميه ال ّدرس الصّوتي الحديث ظاهرة المخالفة ،وهي أن تحوي كلمة ما
صوتين متماثلين فيبدل أحدهما صوتا آخر لكي تت ّم المخالفة(.)3
ب – الياء:
أ ّما الياء فتُبدل "منها على ضربين :مقيس وغير مقيس ،فالمقيس إذا بنيت افتعل م ّما
س واتَّ َس َر،
س ،و َي ِس َر ،تقول فيه :اتّأَس ،واتَّبَ َ
فاؤه يا ٌء قلبتها تاء ،كالواو ،نحو :يئِس ،و َيبِ َ
سر"(.)4
وكذلك ما تَ َ
ص َّرفَ منها ،نحو :يتَّسر ،واتَّ َس َر ،و ُمتَّ ٍ
وحكم إبدال الياء في افتعل وعلّته مماث ٌل لما جرى في إبدال الواو في افتعل ،بل َّ
إن
من العلماء من جمع الصوتين معا حين تح ّدث على إبدالهما ،قال ركن ال ّدين
االستراباذي (ت715هـ)" :تبدل التاء من الواو والياء000أ ّما إبدالها من الواو والياء
فَّلز ٌم في نحو :اتَّعد ،واتَّسر؛ َّ
ألن أصلهما :اِوْ تَعد وا ْيتَسر؛ قلبت الواو والياء تاء
وأدغمت التاء في التاء ،فصارا :اتّعد ،واتّسر"(.)5
وتبد ُل الياء تاء سماعا في (أسنتوا) إذا أصاب قو ٌم السنة والقحط ،إذ يرى ابن األثير
َّ
أن فيه مذهبين:

( )1النّهاية في غريب الحديث واألثر.141/2 :
( )2شرح التّصريف.367 :
( )3ينظر :األصوات اللّغويّة ،139 :وأسس علم اللغة.147 :
( )4البديع في علم العربيّة.545/2 :
( )5شرح شافية ابن الحاجب.870/2 :
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المذهب األ ّول :يجوز أن تكون التّاء بدال من الواو؛ َّ
ألن األصل في َسنَ ٍةَ :سنَ َوة( ،)1أي
َّ
إن أسنتوا أصلها أسنَووا:
ء ــَــ س/ن ــَــ/و ــُــ و.
التقى مثَّلن صائتان ضعيفان في نهاية الكلمة ،وال يخلو هذا االلتقاء من صعوبة في
نطق هكذا صوتين متماثلين ،فيُبد ُل األ ّول صوتا أجلد منه ويخالفه في النّطق وهو التّاء:
ء ــَــ س/ن ــَــ /ت ــُــ و.
َّ
"ألن ك َّل ثَّلث ٍّي إذا بُن َي منه فِ ْع ٌل
المذهب الثّاني :يجوز أن تكون التّاء بدال من الياء؛
أحرف فصاعدا ،صارت الواو فيه ياء"( ،)2ويمكن توضيح ما حصل في
على أربع ِة
ٍ
الفعل (أسنتنا) في ضوء التّقطيع الصّوت ّي:
ء ــَــ س /ن ــَــ و /ن ــَـَـ .تُبد ُل الواو ياء لوقوعها رابعة فتصير :أسنينا:
ء ــَــ س /ن ــَــ ي/ن ــَـَـ .تُبدل الياء ال ُمبدلة من واو تاء لجَّلدته وق ّوته:
ء ــَــ س/ن ــَــ ت/ن ــَـَـ.
ت – السّين:
ّ
ست في سدس؛ "ألنَّه من
أبدلت العرب السين تاء إبداال غير مقيس ،فقالوا:
التّسديس"( )3كخمسة من التّخميس(" ،)4وتحقيرها سُديسة ،وجمعها أسداس"( :)5ويمكن
توضيح ما جرى في ّ
ست في ضوء التّقطيع الصّوت ّي:

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.545/2 :
( )2البديع في علم العربيّة .545/2 :ويُنظر :شرح السّيراف ّي ،125/5 :وس ّر صناعة اإلعراب:
.418/2
( )3البديع في علم العربيّة.546/2 :
( )4ينظر :س ّر صناعة اإلعراب.165/1 :
( )5المصدر نفسه.
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ِس ٌّ
ت أصلها ِس ْدسٌ :
س ــِــ د/س ــُــ ن .يُلحظ في هذه الكلمة كأنّك تنطق سين مضاعفة؛ َّ
ألن ال ّدال ليست
ي حتّى يفصل بين السّينَي ِن بخاصّة َّ
بالحاجز القو ّ
أن هذا الحاجز مخرجه من أقرب
المخارج إلى السين ويُكره إدغام ال ّدال لكي ال تلتقي السّينات( ،)1فتُبدل السين اآلخرة
تاء؛ لكي تقترب من ال ّدال( )2زيادة على َّ
أن التّاء أقرب األصوات إلى ال ّدال( ،)3فتصير:
ِس ْد ٌ
ت:
س ــِــ د/ت ــُــ ن .اجتمعت دال مجهورة مع تاء مهموسة فضَّل عن أنّهما تشتركان
ت ،ث ّم تُدغم التّاء المهموسة في مثيلتها التّاءِ :س ٌّ
في المخرج فتُبد ُل ال ّدال تاءِ :س ْت ٌ
ت:
س ــِــ ت/ت ــُــ ن.
ومن مظاهر هذا اإلبدال قول العرب :النّات واألكيات في النّاس واألكياس(.)4
ٌ
وأ ّما إبدال ال ّدال والصّاد والطاء والباء فقالواَ :درْ ٌ
بوت وتَ
ربوت ،ولصٍّ ولصْ ت،
وفُسطاط وفُستاط ،وذعالِت وذعالِب(.)5
ال ّ
صوت الثّامن :الهاء:
اختلف العلماء في عدد أصوات إبدال الهاء ،فسيبويه ع ّدها أربعة أصوات( ،)6وتبعه
ي( ،)7وابن يعيش( ،)8وع ّدها الصّيمر ّ
في ع ّدها ال ّزمخشر ّ
ي ثَّلثة ،إذ قال" :الهاء تُبد ُل

( )1ينظر :الكتاب.481/4 :
( )2ينظر :س ّر صناعة اإلعراب.165/1 :
( )3ينظر :المصدر السّابق.
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.547 -546/2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه.547/2 :
( )6ينظر :الكتاب.238/4 :
( )7ينظر :المفصّل في صنعة اإلعراب.514 :
( )8ينظر :شرح المفصّل.399/5 :
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من ثَّلثة أحرف :التّاء ،والهمزة ،والياء"( ،)1وقد خالفهم ابن األثير في ع ّدها إذ يرى
أنّها خمسة أصوات بإضافة صوت الواو إليها قائَّل" :أ ُبدلت (يعني الهاء) من خمسة
أحرف :الهمزة ،واأللف ،والياء ،والواو ،والتّاء"( ،)2ويبدو أنَّه اتّبع ابنَ ِجنّي في ع ّدها
خمسة(.)3
أ – الهمزة:
يتبادل هذان الصّوتان (الهمزة والهاء) اإلبدال فيما بينهما ،وقد ذكر البحث إبدال
الهاء من الهمزة فيما مضى ،أ ّما إبدال الهمزة من الهاء فيرى ابن االثير َّ
أن الهمزة
ك في إِيَّاك ،وقالواِ :هنَّك قائ ٌم،
أُبدلت من الهاء "أصَّل وزائدة ،فاألصلُ ،قولُهمِ :هيّا َ
يريدون :إنَّك ،وقرأ بعضهمَ { :
ط ْه ما أنزلنا عليك القرآن لِتشقى}( ،)4بسكون الهاء،
قالوا :المعنى طّأْ بقدميك األرض ،فأ ُبدل من الهمزة هاء"(.)5
ُ
أرقت :هَ َر ُ
ُ
وب :هنرته ،وفي أرحت ال ّدابّة:
قت،
وأُبدلت زائدة في قولهم "
وأنرت الثّ َ
هرحتها ،وهزيد منطلق ،في :أزيد منطلق ،وكقولك :هأنت زيد؟ تريد أأنت زيد؟ ،وأنشد
سيبويه:
وأتى صواحبها فقلن :هَ َذا الّذي … منح المو ّدة غيرنا وجفانا()6؟
تقديره :أذا الّذي؟ .وقالوا :هردت الشيء فأنا هريده ،في أردته ،أريده"(.)7

( )1ينظر :التّبصرة والتّذكرة.857/2 :
( )2البديع في علم العربيّة.550/2 :
( )3ينظر :س ّر صناعة اإلعراب.203/2 :
( )4سورة طه.2 ،1 :
( )5البديع في علم العربيّة.551 ،550/2 :
( )6لم ينشد سيبويه هذا البيت ،وورد في شرح السّيراف ّي ،121/5 :ويقالَّ :
إن البيت أنشده أبو
الحسن .ينظر :س ّر صناعة اإلعراب ،206/2 :والمفصّل في صنعة اإلعراب ،514 :ويبدو َّ
أن ابن
األثير تابع الصّيمر ّ
ي في نسبة هذا البيت إلى سيبويه :ينظر :التّبصرة والتّذكرة ،858/2 :ويُنسب
هذا البيت إلى جميل بثينة .ينظر :البديع في علم العربيّة 552/2 :هامش رقم.4 :
( )7البديع في علم العربيّة.552 ،551/2 :
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ويبدو َّ
أن مس ّوغ هذا اإلبدال هو التقارب في المخرج بين الهمزة والهاء ،أو ألنّها من
المخرج نفسه( ،)1والظّاهر َّ
أن هذا اإلبدال هو من باب التّخفيف ،أي تخفيف تلك النّبرة
القويّة الّتي في الهمزة وإبدالها صوتا مهموسا ينماز بالخفّة ،قال ابن يعيش :أُبدلت الهاء
من الهمزة "إبداال صالحا على سبيل التخفيف ،إذ الهمزةُ حرف شديد مستفِل ،والهاء
حرف مهموس خفيف ،ومخرجاهما متقاربانَّ ،إال ّ
في ال َح ْلق"(،)2
أن الهمزة أدخ ُل منها ِ
ويُنسب هذا اإلبدال إلى قبيلة طيء(.)3
ب _ األلف:
قال ابن األثير" :أ ّما األلف فأبدلوها في قولهم:
ِم ْن ها هُنَاَ ،و ِم ْن هُنَ ْه أي ومن هنا .وقالوا في الوقف على أنا :أَنَه"(.)4
ويزعم ابن االثير َّ
أن اإلبدال في هكذا مواضع هو "لبيان حركة النّون"(.)5
ت – الياء:
قال ابن األثير" :وأ ّما اليا ُء فقالوا في هَ ِذي :هَ ِذه ،وفي تصغير ِهنَ ٍة :هُنَ ْيهَةٌ؛ َّ
ألن أصلها
أن اإلبدال في (هذي) كسابقه ،أي َّ
هُنَ ْي َوةٌ" .ويبدو َّ
إن نصف الصّائت (الكسرة) هي الّتي
أُبدلت هاء .أ ّما اإلبدال في (هُنَ ْيهة) فأصلها (هُنَي َْوة) َّ
ألن جمعها (هَنَوات)(:)6
هـ ــُــ /ن ــَــ ي/وــَــ هـ .تقلب الواو ياء فيلتقي متماثَّلن وتكون البيئة الصّوتيّة مَّلئمة
لإلدغام ،فتدغم الياء األولى بالثّانية( :)7هُنَيَّة:

( )1ينظر :النّشر في القراءات العشر.402/1 :
( )2شرح المفصّل.401/5 :
( )3ينظر :المفصّل في صنعة اإلعراب.514 :
( )4البديع في علم العربيّة.553 ،552/2 :
( )5المصدر نفسه.553/2 :
( )6ينظر :الممتع الكبير في التّصريف.266 :
( )7ينظر :المصدر نفسه.
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هـ ــُــ/ن ــَــ ي/ي ــَــ هـ .تُبد ُل الياء الثّانية (القاعدة األولى للمقطع (ي ــَــ هـ) هاء:
هـ ــُــ/ن ــَــ ي/هـ ــَــ هـ.
وعلى الرّغم من َّ
أن هذا العمل أَنت َج تماثَّل جديدا هما عبارة عن هتّتين بعد التّخلص من
تماثل صوت ّي العلّة بي َد َّ
أن العرب قد فضّلت تماثل الهتّتَي ِن على العلّتين من جهة ،والهاء
اآلخرة تتح ّول إلى تاء في حال الوصل من جه ٍة أخرى.
ث – الواو:
هذا هو الصّوت الّذي اختلف في ذكره العلماء كما م ّر سابقا ،فابن األثير يرى َّ
أن
صوت الهاء أُبدل من الواو وذلك في قولهم :هَناه( ،)1إذ يزعم َّ
أن في إبدالها مذهبين:
األ ّولَّ :
أن أصل الكلمة (هناو):
هـ ــَــ /ن ــَـَـ و .قُلِبَ ْ
ت الواو ألفا( )2لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة فصارت( :هَناا):
هـ ــَــ/ن ــَـَـ  +ـَـَــ .التقى ساكنان في نهاية الكلمة فقُلبت الثانية هاء( :)3هناه:
هـ ــَــ/ن ــَـَـ هـ.
وتوجيه ما حدث في (هناا) في نظر ال ّدرس الصّوت ّي الحديث هو َّ
أن التقاء األلفين
عبارة عن توالي حركات كثيرة متكرّرة والعربيّة ال تميل إلى نطق كلم ٍة ما مفتوحة
المقاطع ،م ّما يؤ ّدي إلى ضعف النظام المقطع ّي( ،)4فاحتيج إلى صوت صامت لكي
يقفل المقطع المفتوح فضَّل عن التّخلص من توالي الحركات.

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.553/2 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.
( )3ينظر :س ّر صناعة اإلعراب ،213/2 :والبديع في علم العربيّة.553/2 :
( )4ينظر :المنهج الصّوت ّي للبنية العربية.174 :
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الثّاني :يرى أصحاب هذا المذهب َّ
أن األصل في (هناه) (هناو) ث َّم قلبت الواو مباشرة
إلى هاء( ،)1وينسب ابن جنّي هذا المذهب إلى أصحابه(.)2
وهناك مذهب آخر ذكره الثّمانين ّي ،وهو َّ
أن أصل (هناه)( :هناو) قلبت الواو ألفا:
(هناا) ث َّم قُلبت األلف همزة (هناء) ث َّم أُبدلت الهمزة هاء( :هناه) ،ووصف هذا المذهب
بالسّداد( ،)3وال يخلو هذا المذهب من إثارة تساؤ ٍل؛ ألنَّهم إنّما أبدلوا األلف اآلخرة همزة
لكي يقفل المقطع بصوت صامت ،فما الحاجةُ إذا إلى إبدال هذا الصّوت الصّامت
بصامت آخر يتّصف بالضعف والهمس ،والرّاجح َّ
أن الجواب يكمن في س ّر صوت
الهاء إذ َّ
إن هذا الصّوت كثيرا ما اتخذته العربية وسيلة للوقف على نهاية الكلمة ،وقد
ﳄﳆ ﭐﳇﳈﳉﳊﱠ( ،)4ومنها
ﳅ
ورد ذلك في القرآن نحو قوله تعالى:ﱡﭐﳁﳂﳃ
إبدال التاء هاء في حال الوقف كما سيأتي.
ج – التّاء:
ذكر ابن األثير َّ
وحمزةَ ،إذا
وجو َز ٍةَ ،
أن التاء تُبدل هاء في "الوقف على نحو :قائم ٍةَ ،
َ
َ
وقفت كانت هاء"( ،)5وهذا اإلبدال أي إبدال التاء القصيرة هاء
وصلت كانت تاء ،وإذا
إبدا ٌل مطّرد ،بل َّ
إن بعض العرب أبدلت التاء الطّويلة هاء ،قال ابن األثير " :فأ ّما
التّابوه ،في التّابوت ،فلغة ،وطيء يقولون :كيف البنون والبناه واإلخوة واألخواه؟"(،)6
أن ما س ّوغ هذا اإلبدال هو َّ
ويبدو َّ
أن ُك َّّل من التّاء والهاء من أصوات الزيادة فضَّل عن

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.553/2 :
( )2ينظر :س ّر صناعة اإلعراب .213/2 :وقصد بـ(أصحابه) :البصريين .المصدر نفسه :هامش
رقم.4 :
( )3ينظر :شرح التّصريف.336 :
( )4سورة الحاقّة.29 ،28 :
( )5البديع في علم العربيّة.554/2 :
( )6ينظر :البديع في علم العربيّة.554/2 :

185

ّ
املبحث الثاني :اإلبدال
...........................................................................................
اجتماع الهمس في كَّل الصّوتين( .)1وإبدال التاء الطويلة هاء إنّما هي لهجة من اللّهجات
الّتي تُنسب إلى قبيلة طيء ،وقد ذكرتها الكتب قديما( )2وحديثا(.)3
صوت التّاسعّ :
ال ّ
الَّلم:
يُبدل صوت الَّلم من صوتين أحدهما" :النّون في أصيَّلن قالوا :أُصيَّللٌ ،تصغير
أصل"( ،)4وال يخفى على ذي فِطنة ما لهذين الصّوتين من تقارب مخرج ّي ،إذ إنّها
"قريبة منها على طرف اللّسان"( ،)5ووصف السّيرافي هذا اإلبدال بال ّشذوذ( ،)6وذكر
في شذوذه وجوها أخرى ال مس ّوغ لذكرها في هذا البحث( ،)7وأجاز هذا اإلبدال
العكبر ّ
ي للقرب في المخرج(.)8
الثّاني :يُبدل صوت ّ
الَّلم من الضّاد "قالوا في اضْ طَ َج َعْ :الطَ َج َع ،وق ّدم السّيراف ّي
ت ع ّدة لهذا اإلبدال ،وهي َّ
أن "تَّلقي حرفين مطبقين أثقل من تَّلقي حرفين
تعليَّل ٍ
أحدهما مطبق ،واآلخر غير مطبق ،والشتراك الضاد ّ
والَّلم في االنحراف ،وقرب
وح َك َم ابن القطّاع على هذا اإلبدال بال ّشذوذ(.)10
الضاد منهما في استطالتها"(َ ،)9
ال ّ
صوت العاشر :الجيم:

( )1ينظر :اإلبدال في لغات األزد.459 :
( )2ينظر :س ّر صناعة اإلعراب ،215/2 :وشرح المفصّل.404/5 :
( )3ينظر :البحث اللّغو ّ
ي عند العرب.17 :
( )4البديع في علم العربيّة.558/2 :
( )5الكتاب.452/4 :
ي.225/4 :
( )6ينظر :شرح السّيراف ّ
( )7ينظر :المصدر نفسه.226 ،225/4 :
( )8ينظر :اللّباب.351/2 :
( )9شرح السّيراف ّي.426/5 :
( )10يُنظر :أبنية االسماء واالفعال والمصادر.357 :
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قال ابن األثير :أبدلت العربُ الجيم "من الياء إبداال غير مقيس ،خفيفة ،وثقيلة ،أ ّما
الخفيفة فعلى ضربين :ساكنة ومتحرّكة"( ،)1أ ّما السّاكنة ففي قولهم :حجَّتجْ أي :حجّتي،
قال ال ّشاعر(:)2
يا ربّ إن كنت قبلت حجّتج … فَّل يزال شاحج يأتيك بج
أقمر نهّات ين ّزي وفرتج
أي :حجَّتي ،وبيَ ،و َو ْف َرتِي(.)3
ت في أمسيَ ْ
أمسج ْ
ت( ،)4وأ ّما الياء الثّقيلة ففي الوقف ،قال أبو
والمتحرّكة نحو:
َ
عمرو :قلت لرجل من بني حنظلة :م ّمن أنت؟ فقال :فقيمجّ ،فقلت :من أيّهم؟ فقال:
م ّر ّج ،يريد :فقيم ّي ،وم ّر ّ
ي"(.)5
وكذلك في الوصل(:)6
خالي عويف وأبو عل ّج … المطعمان اللّحم بالعش ّج
وجعل الياء جيما مش ّددة لهجة من اللّهجات المشهورة الّتي أطلق عليها العجعجة
ونُسبت إلى بني قضاعة( ،)7وهذه الظّاهرة اللّهجيّة هي ثمرة اختَّلط نطق الياء مع نطق
الجيم(.)8

( )1البديع في علم العربيّة.559/2 :
( )2من بحر الرّجز واألبيات لرجل من اليمن .ينظر :األصول ،274/3 :وليس في كَّلم العرب،
ابن خالويه (ت370هـ) ،258 :والبديع في علم العربيّة .559/2 :هامش رقم.1:
( )3ينظر :البديع في علم العربيّة.559/2 :
( )4ينظر :المصدر نفسه.560/2 :
( )5المصدر نفسه.
( )6األبيات من بحر الرّجز وهي لرجل من بني سعد ووردت في الكتاب ،182/5 :وس ّر صناعة
اإلعراب 187/2 :بلفظ :ع ّمي عويف ،واألصول.274/3 :
ّ
( )7ينظر :المزهر في علوم اللّغة وأنواعها ،176/1 :ودراسات في فقه اللغة.68 :
( )8ينظر :علم اللّغة العربيّة.236 :
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ال ّ
صوت الحادي عشر :الطّاء:
أن الطاء أُبدلت من التّاء ليس غير( ،)1ث َّم يضع قاعدة مفادهاَّ :
يرى ابن األثير َّ
أن
الطّا َء تُبدل في كل فعل فاؤه صوت يتّصف باإلطباق كالظّاء والطاء والضّاد والصّاد(،)2
ومثال ذلك إذا بُني من الفعل افتعل نحو :اظطلم ،أصل الفعل :ظلم ،بُني منه على وزن
افتعل :اظتلم ،ثَقُل على ألسنتهم الخروج من صوت يتّصف بالق ّوة ألنّه مطب ٌ
ق مستع ٍل
إلى صوت يتّصف بالضعف لهمسه ،فجلبوا صوتا بين بين أي بين الصّاد وبين التّاء،
فهو مواف ٌ
ق الصّا َد في اإلطباق واالستعَّلء ،ويوافق التّاء في المخرج وهو الطّاء(،)3
فتُبدل التّاء طاء :اظطلم ،ومنهم من يقلب الطّاء ظاء ويدغمها فيقال :اظَّلم(.)4
حرف ُم ْ
ُّ
وكذلك تُبد ُل منها في "فَ َع ْل ُ
طبَ ٌ
ٌ
وخبط
ق ،نحو :فَ َحصْ طُ برجلي،
ت إذا كان بعده
بيدي ،وهي لغة بني تميم"(.)5
ال ّ
صوت الثّاني عشر :الصّاد:
يُبد ُل هذا الصّوت من السّين ،ويبدو َّ
ق هذا
أن ابن االثير يضع شروطا لكي يتحقّ َ
اإلبدال:
أحرف ،وهي :الطّاء ،والخاء ،والغين،
ال ّشرط األ ّول :أن يأتي بعد الصّاد "أح ُد أربعة
ٍ
والقاف"(.)6

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.561/2 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.
( )3ينظر :شرح التّصريف.361 :
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.629/2 :
( )5البديع في علم العربيّة.562/2 :
( )6البديع في علم العربيّة.562/2 :
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ال ّشرط الثّاني :القرب بين الصّاد وه ِذ ِه األصوات ،ف ُكلَّما "قَ ُر ْبنَ منها كان البد ُل أَحْ َسنَ ،
صقَ َر"(.)1
نحو السراط والصراط ،وسالِخ وصالِخ ،وسالِغ وصالِغ ،و َسقَ َر َو َ
وغارس
الثّالث :إن كانت هذه األصوات قبل الصّاد "لم تُبدل ،نحو :طا ِمس وخا ِمس،
ِ
وقابِس"(.)2
وعلّة هذا اإلبدال يق ّدمها لنا ركن ال ّدين اآلستراباذي ،وهي َّ
أن العرب أبدلت ال ّ
صاد
من السّين بعد هذه األصوات؛ "لموافقة ال ّ
صاد هذه الحروف في االستعَّلء ،ومنافرة
صاد في المخرج وال ّ
ال ّسين حروف االستعَّلء ،مع موافقة ال ّسين ال ّ
صفير والهمس"(.)3
ال ّ
صوت الثّالث عشر :ال ّزاي:
أن هذا الصّوت يُبد ُل من صوتين أحدهما :السّين إن أتى بعدها صو ٌ
يرى ابن االثير َّ
ت
من أصوات اإلطباق ،نحو :الزراط ،أي إنَّه إذا اجتمعت السّين مع أحد أصوات اإلطباق
(الغين والخاء والطّاء والقاف) سواء بُعدت هذه األصوات أم قرُبت في الكلمة الواحدة،
وال يُج ّوز الرّض ّي إبدال السّين زايا خالصة ّإال في السّراط فأنَّه سُمع إبدالُها زايا خالِصة
فقالوا :الزراط ،ويبدو َّ
أن إبدالها راج ٌع إلى ال ّشبه بين ال ّزاي والسين من حيث إنَّهما من
أصوات الصفير ويشتركان في المخرج فضَّل عن أنَّهما من حيّز واحد.
أ ّما الصّوت الثّاني فهو الصّاد ،قال ابن األثير" :وأ ُبدلت من الصّاد السّاكنة إذا كان
بعدها دا ٌل ،نحوَ :م ْزدَر في َمصْ دَر"( .)4والمتأ ّم ُل في نص ابن األثير يج ُد أنَّه يضع
شرطين لكي يت َّم هذا اإلبدال أحدهما :أن تكون الصّاد ساكنة" ،فإن تحرّكت الصّاد لم

( )1البديع في علم العربيّة.563 -562/2 :
( )2المصدر نفسه.653/2 :
( )3شرح شافية ابن الحاجب ،ركن الدين اإلستراباذي.885/2 :
( )4البديع في علم العربيّة.564/2 :
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تُبدل ،ألنَّه وقع بينهما شي ٌء فا ْمتُنِ َع من اإلبدال"( ،)1وهذا الشيء هو "الحركة؛ ّ
ألن مح ّل
الحركة من الحرف بعده"(.)2
"وبعض العرب يقلب السّين والصّاد مع القاف خاصّة زايا ،فيقول في صقر :زقر،
وفي صدق :زدق ،ومن العرب من ال يخلصها في القلب ،ولكن يجعلها بين الصّاد
وال ّزاي ،قال سيبويه :وهو أكثر وأعرف من اإلبدال( ،)3فأ ّما قولهم :شارب ،بمعنى
شاسب ،فليست بدال وإنّما هي لغة"(.)4
ال ّ
صوت الرّابع عشر :ال ّدال:
تُب َد ُل ال ّدال من التّاء إبداال مقيسا وغي َر مقيس ،فالمقيس إذا كانت التّا ُء تا َء افتعل
وكانت الفاء من افتعل أحد األصوات الثَّّلثة( :ال ّدالّ ،
والذال ،وال ّزاي) ،نحو :ا ّدرى
الذكر ،أُبدلت التّاء داال :اذدكر ،أُبدلت ّ
وا ّدكر وازدحم( ،)5فأصل ا ّدكر :اذتكر من ّ
الذال
داال وأُدغمت ال ّدال بال ّدال :ا ّدكر ،إذ م ّر الفعل (ذكر) بمراحل ع َّدة:
ذكر

اذتكر

اذدكر

اددكر

ا ّدكر.

أن ال ّدال ّ
ٌ
وعلّة إبدال ال ّدال من التّاء هي َّ
صوت
والذال من األصوات المجهورة والتاء
مهموس م ّما يؤ ّدي إلى إحداث تنافر بين األصوات في الكلمة الواحدة فأُبدلت ال ّدال من
التّاء رغبة في تجانس األصوات وفرارا من التّنافر(.)6

( )1الكتاب.478/4 :
( )2شرح المفصّل.416/5 :
( )3ينظر :المصدر السّابق .479/4 :ويس ّميها المضارعة.
( )4البديع في علم العربيّة.564/2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه.565/2 :
( )6ينظر :شرح التّصريف بضروري التّصريف ،ابن إيّاز (ت681هـ).215 :
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وفي بعض اللّغات قلبوا هذه التّاء داال مع صوت الجيم ،نحو :اجدمعوا في اجتمعوا،
ت) داال ،قالوا :فُ ْز ُد ،في :فُ ْز ُ
"وبعض بني تميم إذا كانت ال َّزاي الما قلبوا تاء (فَ َع ْل ُ
ت"(.)1
وأبدلوا ال ّدال من التّاء إبداال غير مقيس في تَوْ لَج ،إذ قالوا دَوْ لَجٌ ،وقد م َّر ذكرها في
إبدال التّاء.

( )1البديع في علم العربيّة.565/2 :
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اهلمز

ا
أوًل :أنواع اهلمز.
ا
ثانيا :حزكت همزة القطع والوصل.
ّ
ا
ثالثا :احلزف الذي قبل همزة الوصل.
ا
رابعا :أحكام اهلمز.

ّ
املبحث الثالث :الهمز ...................................................................
ا
أوًل :حقيقة الهمز:
الهمز ظاهرة من الظواهر الصوتيّة المه ّمة التي تكفّل بدراستها علماء اللغة
والقراءات والتجويد ،وهذه الظاهرة تتعلق بصوت الهمزة الذي طالما اختُلف في اسمه
ا
فضًل عن ّ
أن هذا الصوت تصيبه العلّة التي في
وصورته ورسمه ومخرجه وصفته،
الواو والياء واأللف ،فيكون عرضة للضعف والتغيير.
ا
فالهمز في اللغة هو النّبر( ،)1وذكر ابن األثير في النّهاية َّ
رجًل قدم على رسول
أن
ش ال ننبر}
هللا (صلّى هللا عليه وآله وسلّم) فقال له" :يانبيء هللا ،فقال{ :إنّا
َ
معشر قُري ٍ
وفي رواية {ال تنبر باسمي} النّبر :همز الحرف ،ولم تكن قريش تهمز في كًلمها.
ي يُصلِّي بالمدينة ،فهم َز فأنكر عليه أه ُل المدينة ،وقالوا:
ول َّما ح َّج المهديُّ ق َّدم الكسائ َّ
إنّه ينب ُر في مس ِجد رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم بالقرآن"(.)2
والهمزة نبرة تخرج باجتهاد من الصدر( ،)3ومنهم من قال إنَّها نبرة كريهة( ،)4وهي
صوت يتباعد مخرجه عن مخارج األصوات وال يشركه في مخرجه صوت وال يدانيه
ّإال الهاء واأللف( ،)5و"تحدث من حفز قو ّ
ي من الحجاب وعضل الصدر لهواء كثير،
ومن مقاومة الطّرجهالي الحاصر زمناا ا
قليًل لحفز الهواء ث َّم اندفاعه إلى االنقًلع
بالعضل الفاتحة وضغط الهواء معاا"(.)6
وليس للهمزة صورة تُ
ُ
عرف بها بل يستعار لها صورة األلف مرّة والياء مرّة والواو
مرّة؛ ألنّها صوت ثقيل فتصرّفت فيه العرب ما لم تتصرف في بقيّة األصوات ،فأتى
ب في اللغة ّإال وهو
على سبعة أوج ٍه وليس لها صورة ثابتة في الخطّ( ،)7وما من كات ٍ
متري ٌ
ّث ا
قليًل كيما يرى كيف تكتب الهمزة في درج الكًلم ،ث ّم يضع لها الصورة المناسبة
( )1ينظر :العين.269/8 :
( )2النهاية في غريب الحديث واألثر :مادة (نبر) .7/5
( )3ينظر :الكتاب.548/3 :
( )4ينظر :شرحي الرضي على ال ّشافية.31/3 :
( )5ينظر :المقتضب.155/1 :
( )6أسباب حدوث الحروف.72:
( )7ينظر :الرعاية.96 -95 :
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التي ترسم عليها سواء على الواو أم الياء أم األلف أم دون ذلك ،وهذا هو وصف القدماء
لها.
أ ّما المحدثون فكانت لهم وقفات مع وصف هذا الصوت ،إذ يرى الدكتور إبراهيم
أنيس َّ
"أن للهمزة حك اما خاصاا يخالف جميع األصوات األخرى؛ ألنَّها صوت ليس
بالمجهور وال المهموس ،وهي أكثر األصوات الساكنة ش ّدة ،وعملية النطق بها وهي
محقّقة من أشق العمليات الصوتيّةَّ ،
ألن مخرجها فتحة المزمار التي تنطبق عند النطق
بها ثم تنفتح فجأة ،فنسمع ذلك الصوت االنفجاري التي نسميه بالهمزة المحققة"(.)1
ويجد الدكتور عبد الصّبور شاهين َّ
"أن من أهم المشكًلت التي ينبغي أن تعالج عًلجاا
علمياا (الهمزة) ،ذلك الصوت الفريد بين أصوات اللغة العربيّة ،بل بين أصوات الفصيلة
الساميّة كلها ،بل بين أصوات مجموعات كثيرة من اللغات المعروفة حتّى اآلن .فقد
ا
وإبداال
احتفت العربيّة بهذا الصوت ،وبدا من معاملة القدماء له ،رس اما وإثباتاا وحذفاا،
وقلباا ،إحساسهم بأهميّته الخاصّة في بناء الكلمة العربيّة"(.)2
ا
كامًل لهذه الظاهرة الصوتيّة وسمه بالهَ َمزات( ،)3فذكر أنواعها
وعقد ابن األثير باباا
وأحكامها والمواضع التي ترد فيها.
ثانياا :أنواع الهمز
تحدث ابن األثير على نوعين من أنواع الهمز هما :همزة الوصل وهمزة القطع:
 -1همزة الوصل :عرّف ابن االثير همزة الوصل قا ا
ئًل :هي "التي تثبت في االبتداء
وتحذف في الوصل؛ ألنَّها إنَّما جيء بها توصُّ اًل إلى النطق بالساكن – كما ستراه –
ص َل
ولهذا ال يكون ما بعدها ّإال ساكناا ،فإن تحرَّك فلسب ٍ
ب ،وال تكون َّإال زائدةا ،فإ ِن اتَّ َ
بكًلم قبلها ُح ِذ ْ
فت؛ للغناء عنها؛ حيث أ ْمكنَ النُّط ُ
ق بالساكن"( .)4ويرى ابن
ما بعدها
ٍ
جنّي ّ
أن حكم هذه الهمزة "أن تكون ساكنة؛ ألنّها حرف جاء لمعنى ،وال حظَّ له في
( )1في اللهجات العربيّة.68 :
( )2القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ،عبد الصّبور شاهين.15 :
( )3ينظر :البديع في علم العربيّة.312/2 :
( )4المصدر نفسه.
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اإلعراب"( .)1ومن العلماء من اعترض على تسمية همزة الوصل بهذا االسم ،فيرى
أنَّه كان ال ب َّد لهم من أن يقولوا همزة الوصول أو التوصّل( .)2ومنهم من وصفها
بألف الوصل( ،)3والراجح أنّها أصوب وأكثر دقّةا؛ َّ
ألن األلف تأتي في سياقات نطقية
مكتوبةا غير منطوقةا كاأللف الفارقة في (لم يفعلوا) واأللف في كلمة (مائة) ،وهذه
التسمية (ألف الوصل) تحقّق المطلوب من هذه الظاهرة الصوتيّة وهي أقرب من
تسمية (همزة الوصل)؛ ألنّها تحذف في اللّفظ دون الخط ،أ ّما إذا جاءت في بداية
الكًلم فهي همزة ابتداء؛ ألنّك تهمز بها ،وليست ألف وصل؛ َّ
ألن األلف ال يُمكن
االبتداء بها فهي ساكنة أبداا(.)4
ٌ
ساكن في أغلب المواضع ،وقول ابن األثير" :فإن تحرّك
ويأتي بعد همزة الوصل
()5

ب"
فلسب ٍ

نحو :كلمة (األحمر) ،إذ تلقى حركة الهمزة على الًلم وتخفّف فيقال:

بكًلم قبلها حُذفت؛ للغناء عنها؛
(الَحْ َمر)( ،)6وقول ابن األثير" :فإن اتّصل ما بعدها
ٍ
حيث أمكن النطق بالساكن"( )7توضحه الكتابة الصوتيّة في القول :قال اذهب
ق ــَـَـ /ل ــَــ ذ/هـ ــَــ ب./
إذ تختفي همزة الوصل في درج الكًلم ،وكأنّك تقرأ كلمة واحدة ال كلمتين.
مواضع همزة الوصل:
ق ّدم ابن األثير الكًلم على همزة الوصل؛ "ألنَّها محصورة ،وهمزة القطع غير

( )1سر صناعة اإلعراب.125/1 :
( )2ينظر :حاشية الخضري على ابن عقيل ،179/2 :وينظر :دراسات في علم اللغة.104 :
( )3ينظر :الجمل في النحو ،245 :والكتاب ،237/4 :والمقتضب ،80/1 :واألصول،367/2 :
وإيضاح الوقف واالبتداء ،أبو بكر األنباري (ت 328هـ).151/1 :
( )4يُنظر :البديع في علم العربيّة.30/1 :
( )5المصدر نفسه.312/2 :
ي ،217/1 :والتعليقة على كتاب سيبويه،171/5 :
( )6ينظر :المسائل البصريّات ،أبو علي الفارس ّ
والمنصف.70 :
( )7البديع في علم العربيّة.312/2 :
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محصورة"( ،)1وهمزة الوصل "تدخل على االسم والفعل والحرف"(:)2
أ  -همزة الوصل في االسم
تدخل همزة الوصل على االسم في ضربين :االسم الصريح والمصدر ،أ ّما االسم
الصّريح فذكر ابن األثير أنّها عشرة أسماء وهي" :ابن وابنة وامرؤ وامرأة ،واسم
واست وتثنيتهن ،واثنان واثنتان ،وابنم وتثنيته ،واي ٌم وايمن .فالهمزة التي في أ ّول هذه
األسماء همزةُ
وصل"( .)3فهمزة الوصل في هذه األسماء دخلت في أوائل هذه الكلمات
ٍ
للتعويض عن الًلم المحذوفة منها(.)4
ث ّم شرع ابن األثير باإلشارة إلى كلِّ واحد من هذه األسماء سوا ٌء في هذا الموضع أم
في غير مواضع من كتابه ،فكلمة (ابن) أصلها " َبنَو ك َج َمل ،والًلم محذوفة وهي واو،
وقيل ياء والهمزة بد ٌل منها؛ ولهذا عاقَ َب ْتها في النسب ،تقول :ابن ّي وبنو ّ
ي وتثنيتُه
محمولة عليه ،وكذلك ابنةٌ"( .)5ويرى النحّاس َّ
أن أصل (ابن) هو "بني وقيل فيه بنو
ولو لم يحذف منه لقيل بنا كما يقال :عصا فمن قال :المحذوف منه واو احت ّج بقولهم:
البن ّوة وهذا ال حجّة فيه ألنّهم قد قالوا الفت ّوة"(.)6
وا َّما فيما يتعلق في ا ْمرؤ وا ْمرأة فقال ابن األثير" :وأ َّما امر ٌؤ وامرأةٌ فإنما أُلحقت في
أ َّولهما همزة مع ثبات المهما؛ ألنَّهما قالوا فيهماَ :مرْ و ٌء و َمرْ أَةٌ ،وقد جاء بهما التنزيل
()7
ت}( ،)8و{أ َّ
ْي الْ َمْرِء
َن اللَّهَ ََيُ ُ
كقوله تعالى{ :إِ ِن ْامُرٌؤ َهلَ َ
ك} َ { ،وإِ ِن ْامَرأَةٌ َخافَ ْ
ول بَ ْ َ

ّ
والًلم بهذه اللّغة ،وقد أدخلوها على األُخرى قالوا :اال ْمرُؤ
َوقَ ْلبِ ِه}( ،)9وخصّوا األلفَ
( )1البديع في علم العربيّة.313/2 :
( )2المصدر نفسه.
( )3المصدر نفسه.
( )4ينظر :أسرار العربيّة.275 :
( )5البديع في علم العربيّة.314/2 :
( )6إعراب القرآن للنحّاس.48/1 :
( )7سورة النّساء.176 :
( )8سورة النّساء.128 :
( )9سورة األنفال.24 :
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واال ْمرأة ،وتثنيتهما محمولة على مفردهما"( .)1فعلّة دخول الهمزة عليهما مع بقاء
المهما؛ "ألنَّهما لَ ّما كان آخرهما همزة ،والهمزة معدن التغيير ،تن َّزال منزلة االسم الذي
قد حذف منه الًلم ،فأدخلت الهمزة عليهما كما أدخلت على ما حذف منه الًلم"(.)2
وأ ّما اثنان واثنتان فقيل :أصلهما ثِ ْنيان من ثنيت ،وليس له مفر ٌد من لفظه ،فحذفت
ياؤه وأُسكنت فاؤه ،وألحق همزةَ الوصْ ِل ،والتّاء في ث ْنت بدل من الياء عند من لم
يجعلها لإللحاق"( .)3ويبدو َّ
أن كًلم ابن األثير "والتاء في ثنت بدل من الياء عند من لم
يجعلها لإللحاق" ال يخلو من وهم؛ َّ
ألن من لم يجعلها لإللحاق فقد جعلها للتأنيث ،وهذا
األمر مرفوض عند العلماء؛ َّ
ٌ
ساكن(.)4
ألن ما قبلها
وأ ّما اسم فقد سبق الكًلم عليه في غير هذا الموضع إذ ذكره في باب المحذوفات(،)5
وكذلك باب النسب( .)6وهناك خًلف مشهور جرى بين المدرسة الكوفيّة والمدرسة
البصريّة في أصل اشتقاق هذه الكلمة ،وقد ذكر ابن األثير هذا الخًلف ،فالكوفيون
ق من الوسم أي العًلمة ،والبصريون يرون أنَّه مشت ٌ
يرون أنَّه مشت ٌّ
ق من ال ُّس ُمو أي
العلو( ،)7وتكفّلت كتب اللغة بذكر تفصيًلت هذا الخًلف( .)8وأ ّما است فالهمزة فيه
عوض عن الًلم المحذوفة ،وأصله َستَهَة( ،)9و "يدلّك على ذلك تصغيرهاُ ( :ستَ ْيهَةٌ)

( )1البديع في علم العربيّة.314/2 :
( )2أسرار العربيّة.275 :
( )3البديع في علم العربيّة.315/2 :
( )4ينظر :المنصف.59 :
( )5ينظر :البديع في علم العربيّة.174/2 :
( )6ينظر :المصدر نفسه.198/2 :
( )7ينظر :البديع في علم العربيّة.14/1 :
( )8ينظر :عمدة الكتّاب ،65 :واإلنصاف في مسائل الخًلف( 14، 8/1 :مسألة.)1 :
( )9ينظر :البديع في علم العربيّة.315/2 :
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وتكسيرها (أستاهٌ)"(" ،)1وقد حذفوا العين واثبتوا ّ
الًلم ،ولم يعوضوا؛ فقالواَ :سهٌ ،ومنه:
(العين ِوكا ُء ال َّس ِه)( )2وتثنيته محمولةٌ عليه"(.)3
والميم في ابنم زائدة؛ للتوكيد والتفخيم( ،)4وهي بد ٌل من الًلم المحذوفة :أي الواو(،)5
قال الشاعر:

()6

َو َما لِ َي أ ُ ٌّم َغ ْيرُها ْ
إن تَر ْكتُها
أبى هللاُ ّإال ْ
أن أكون لها ا ْبنَما
أ ّما ايم وايمن فقد أشار إلى أنّه ذكرهما في باب القسم مختص ارا الكًلم فيهما( ،)7ومن
النحويين من يقول ايم "جمع يمين وألفه ألف قطع في األصل .وإنّما حذف لكثرة
االستعمال .وقد كان يذهب ال ّزجّاج إلى هذا ،وهو مذهب الكوفيين"( .)8وهمزة الوصل
في األسماء التي ذكرها البحث تكون مكسورة ّإال في هذين االسمين فتكون مفتوحة؛
"ألنَّها لزمت اس اما ال يستعمل ّإال في القسم فهو مضارع أللف ّ
الًلم"( .)9وحركة همزة
الوصل تتبع الحرف الثالث في الكلمة ،فإن كان الحرف الثالث مفتوحاا أو مكسوراا َّ
فإن
همزة الوصل تكسر ،وإن كان مضمو اما فتض ُّم ،أي َّ
إن همزة الوصل حكمها حكم

( )1شرح التصريف.419 :
( )2هذا الحديث أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده )546/1( :عن أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب عليه السًّلم بلفظ َّ
(إن ال َّسهَ وكاء العين ،فمن نام فليتوضّأ) ،وذكره ابن األثير في النهاية ،إذ
قال إنّه "كنى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الرّيح ،وهو من أحسن الكنايات وألطفها" :النهاية في
غريب الحديث واألثر :مادة(سه) .429/2
( )3البديع في علم العربيّة. .315/2 :
( )4ينظر :المصدر نفسه ،وشرح المفصّل.304/5 :
( )5ينظر :شرح الرضي.252/2 :
( )6البيت من البحر الطويل وهو للمتلمس الضبعي واسمه النعمان ،ومنهم من ينسبه إلى عبد المسيح
بن جزء .ينظر :البديع في علم العربيّة 316/2 :هامش رقم (.)1
( )7ينظر :البديع في علم العربيّة.275/1 :
( )8شرح كتاب سيبويه.242/4 :
( )9المقتضب.253/1 :
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الحرف الثالث(َّ ،)1إال في "همزة ايمن التي للقسم ،وإنّما لم تض ّم ،والثالث مضموم؛
ألنَّهم لم يكرهوا الخروج من الفتح إلى ال ّ
ض ّم ،وإنَّما كرهوه من الكسر إلى الضّم"(.)2
أ ّما المصادر التي تدخل عليها همزة الوصل فع ّدها ابن األثير تسعة أوزان،
مصدر فعلُهُ الماضي على أكثر من أربعة أحرف في أ َّوله همزة"(،)3
"ويجمعها :كلُّ
ٍ
وتُقسم هذه المصادر على قسمين" :فمنها ما أصله ثًلث ٌّي نحو :ا ْنطًلق ،واكتساب،
واحمرار واستخراج واحميرار واعل ّواط واغديدان ،ومنها ما أصله رباع ّي نحو:
اقشعرار واحرنجام ،واالسحنكاك واالسلنقاء ملحقان باالحرنجام بالنون والكاف والنون
والياء"(.)4
ب -همزة الوصل في الفعل:
تدخل همزة الوصل على الفعل في موضعين اثنين:
الموضع األ ّول :في الفعل الماضي ،إذ تدخل عليه "إذا تجاوزت ِع َّدتُه أربعةُ أحرف"

)(5

وهذه األفعال هي أفعال المصادر التي ذكرها ابن األثير آنفاا؛ أي َّ
إن هذه األفعال
ومصادرها تُبتدأ بهمزة وصل نحو انطلق انطًلقاا ،واكتسب اكتساباا ...إلخ(.)6
فعل حرف
الموضع الثاني :تدخل على فعل األمر للمخاطب ،وتكون في "كلِّ
ٍ
مضارعته مفتوح وبعده ساكن ،نحو :يَضْ ِربُ ويَ ْنطَلِ ُ
ق ويَسْتخرجُ ،تقول في األمر منه:
اضْ ِربْ وا ْنطَلِ ْق وا ْستَ ْخرجْ "( ،)7ويمكن توضيح ذلك في ضوء الكتابة الصوتيّة:
يَ ْنطَلِ ُ
ق

ي ــَــ ْن/ط ــَــ/ل ــِــ/ق ــُــ

( )1ينظر :إيضاح الوقف واالبتداء ،151/1 :والميزان في أحكام تجويد القرآن.234 :
( )2البديع في علم العربيّة.322/2 :
( )3البديع في علم العربيّة.316/2 :
( )4المصدر نفسه.
( )5البديع في علم العربيّة .316/2 :والصواب أن يقول :أربعةَ أحرف بالنصب.
( )6ينظر :البديع في علم العربيّة.316/2 :
( )7المصدر نفسه.317 -316/2 :
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يحذف حرف المضارعة عند صياغة األمر من الفعل المضارع( ،)1ويُبنى آخر الفعل
على ما كان يُجزم به مضارعه( ،)2فيحدث تغييران في الفعل:
األ ّول حذف قاعدة مع قمتها في بداءة الفعل (ي ــَــ = حرف المضارعة).
الثاني :حذف ق ّمة المقطع األخير (ق ــُــ).
بساكن
وحين يحذف حرف المضارعة يكون أ ّول الفعل ساكناا ،والعرب ال تبتدئ
ٍ
أبداا( ،)3فتُجتلب الهمزة متحرّكةا؛ لكي يبتدأَ بها الفعل( ،)4و"ليمكنَ النط ُ
ق بها"(.)5
وضابطُ معرفة ما إذا كان حرف المضارعة مضمو اما أو مفتوحاا :إن كان الفعل
الماضي "على أربعة أحرف َّ
فإن حرفَ مضا َر َعتِه مضمو ٌم ...وما كان ماضيه على
غير أربعة أحرف َّ
فإن حرفَ مضا َرعته مفتوحٌ"( ،)6ويشير ابن األثير إلى أنَّه "قد كسر
بعض العرب بعض حروف المضارعة"( ،)7نحوِ :تعل ُم وتِستَخ َر ُج وهي لغة أسد وتميم
وربيعة وقيس( ،)8ومن العلماء من يرى َّ
أن جميع العرب يج ّوزون كسر حرف
المضارعة ّإال الحجازيين(.)9
واألمر من الرّباعي يكون بإسقاط حرف المضارعة نحوَ :دحْ ِرج وضرِّب ،وكذلك
يُحذف حرف المضا َرعة إذا كان الفعل غير رباع ّي ،لكن يُنظر في الحرف الذي بعد
ٌ
ساكن "أدخلت الهمزة؛ ليمكن
حرف المضا َرعَة ،فإن كان ما بعد حرف المضارعة
النّطق بها ،فقلت :اضْ ِربْ وا ْنطَلِ ْق وا ْستَ ْخ ِرجْ  ،وإن كان بعده متح ِّر ٌ
ك ابتدأت به ،فقلت
( )1ينظر :المقتضب ،101/2 :والمفصّل في صنعة اإلعراب.339 :
( )2ينظر :الميسّر في علم التجويد.152 :
( )3ينظر :شرح كتاب سيبويه ،280/4 :وجمال القراء وكمال اإلقراء ،علم الدين السخاو ّ
ي (ت
643هـ).733 :
( )4ينظر :إيضاح الوقف واالبتداء ،153/1 :وجامع ال ّدروس العربيّة.211/1 :
( )5البديع في علم العربيّة.318/2 :
( )6المصدر نفسه.316/2:
( )7المصدر نفسه.317/2 :
( )8ينظر :البديع في علم العربيّة.31/1 :
( )9ينظر :شرح الرض ّي ،141/1 :وكسر حرف المضارعة فاشية اآلن في مجتمعاتنا العربية ،وال
يكاد يخلو منها قطر من األقطار :ينظر :حركة حروف المضارعة (بحث) ،عبد هللا بن ناصر
القرني ،مجلّة الجامعة اإلسًلميّة بالمدينة المن ّورة ،العدد ،119 :ص.484 :
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في يقوم ويبيع ويخاف :قُم وبِع و َخف"( .)1وا ّدعى ابن األثير َّ
أن سيبويه يقول" :األص ُل
ك فَلتَ ْف َرحُوا}"( .)2وهذا النصُّ
في قُ ْم :لِتَقُ ْم ،وقد جاءت ظاهرةا في قولِ ِه تعالى{ :فَبِذل َ
يتض َّم ُن أمرين:
األ ّولَّ :
أن هذه اآلية هي قراءة من القراءات ،واآلية وردت في كتاب هللا بالغائب ال
بالمخاطب قال تعالى{:

ِ
ك فَ ْليَ ْفَر ُحوا ُه َو َخْي ٌر ِِمَّا
قُ ْل بَِف ْ
ض ِل اللَّ ِه َوبَِر ْْحَتِ ِه فَبِ َذل َ

َي َمعُو َن}( ،)3وقد نسب بعض علماء اللغة هذه القراءة إلى رسول هللا
َْ

()4

 -صلى هللا

عليه وآله وسلّم – وا ّدعى بعض علماء القراءات والتجويد ّ
أن (رويس) قرأها
بالمخاطب( ،)5ومن العلماء من اتّهم هذه القراءة بالشذوذ(.)6
الظن َّ
ّ
أن هذا القول ليس قول سيبويه ،ولم يرد ذلك في كتابه ،وتبنّى
األمر الثاني :أغلب
هذا القول ابن جنّي ،إذ قال في المحتسب بعد أن ذكر قراءات ِع َّدة لهذه اآلية المباركة:
"قال أبو الفتح :أ ّما قراءة أُبَ ّي هذه {فافرحوا} فًل نظر فيها؛ لكن {فلتفرحوا} بالتاء
خرجت على أصلها؛ وذلك أن أصل األمر أن يكون بحرف األمر وهو الًلم ،فأصل
اضرب لتضرب ،وأصل قم لتقم ،كما تقول للغائب :ليقم زيد ،ولتضرب هند؛ لكن ل ّما
كثر أمر الحاضر نحو :قم ،واقعد ،وادخل ،واخرج ،وخذ ،ودع؛ حذفوا حرف
المضارعة تخفيفاا ،بقى ما بعده ود َّل حاضر الحال على َّ
أن المأمو َر هو الحاضر
المخاطب ،فل ّما حذف حرف المضارعة بقى ما بعده في أكثر األمر ساكناا؛ فاحتيج إلى

( )1البديع في علم العربيّة.318/2 :
( )2المصدر نفسه.
( )3سورة يونس.58 :
( )4ينظر :المقتضب ،45/2 :واألصول في النّحوّ ،174/2 :
والًلمات ،92 :وعلل النحو ،ابن
الورّاق (ت381هـ) ،194 :والمفصّل في صنعة اإلعراب،339 :
( )5ينظر :حجة القراءات البن زنجلة ،333 :والكامل في القراءات ،568 :والنشر في القراءات
العشر ،285/2 :وتحبير التيسير في القراءات العشر ،ابن الجزري (ت 833هـ).400 :
( )6ينظر :الكنّاش.30/2 :
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همزة الوصل ليقع االبتداء بها ،فقيل :اضرب ،اذهب ،ونحو ذلك"( ،)1وكذلك ذكرها
في الخصائص(.)2
ومسألة بناء فعل األمر وإعرابه فيها خًلف مشهور بين المدرستين ذكرتها الكتب
ا
وتفصيًل(.)3
التي تناولت المسائل النحوية شرحاا
ويبدو َّ
أن ابن األثير قد اتّبع شيخه ابن ال ّدهان (ت569هـ) في نسبة هذا القول إلى
سيبويه( ،)4إذ قال ابن ال ّدهان" :قال سيبويه :األصل في قم :لتقم ،كما يقول الكوف ّي،
ولكن سيبويه ال يُعمل ّ
َّ
الًلم كما يعملها ،وال يعتقد سيبويه أنّه معرب كما يعتقده الكوف ّي؛
َّ
ألن الكوف ّي حمله على النّهي ،فكما للنهي قرينة فكذلك لألمر قرينة"(.)5
ت – همزة الوصل في الحرف:
تدخل همزة الوصل في حرف واحد عند ابن األثير ،إذ قال" :وأما دخولها في الحرف
ألن ّ
ففي موضع واحد وهو الم التعريف عند سيبويه ،نحو :الرجل والغًلم؛ َّ
الًلم وحدها
عنده للتّعريف ،وهي عند الخليل همزة قطع في األصل وإنما ذهبت من اللّفظ؛ لكثرتها
أدر) وهي ّ
في كًلمهم ،كما ذهبت النّون في (لم ي ُ
والًلم معاا عنده
ك) ،والياء في (ال ِ
للتعريف ،بمنزلة قد في الفعل"( ،)6ويلحظ البحث في هذا النصِّ أموراا ِع َّدة:
األمر األ ّول :يكاد معظم النحويين يتفقون على َّ
أن همزة الوصل تدخل على حرف
واحد( - )7ومنهم ابن األثير(ّ -)8إال ابن خالويه؛ ألنّه ع َّد (ايم) حرفاا ،إذ قال" :وال تدخل

( )1المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها.313/1 :
( )2ينظر :الخصائص.51/3 :
( )3ينظر :اإلنصاف في مسائل الخًلف( 427/2 :مسألة.)72 :
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة 318/2 :هامش رقم.4 :
( )5الغرّة في شرح اللّمع ،ابن ال ّدهان.270/2 :
( )6البديع في علم العربيّة.319/2 :
( )7ينظر :الكتاب ،148/1 :والمقتضب ،253/1 :واألصول في النحو ،368/2 :والنّشر في
القراءات العشر.415/1 :
( )8البديع في علم العربيّة.319/2 :
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ألف الوصل على الحروف ّإال على حرفين :الًلم للتعريف :الجمل ،الفرس ،وعلى
قولهم :ايم هللا ،في القسم ،وهذان مفتوحان"(.)1
األمر الثاني :نقل ابن األثير خًلفاا بين الخليل وتلميذه سيبويه ذكرته كتب العلماء في
والًلم كليهما للتعريف أم الًلم وحدها؛ فعند سيبويه الًلم وحدها وعند
األلف
كون
ِ
ِ
حرف واح ٌد وال ينف ّ
الخليل األلف والًلم( ،)2فالخليل يرى ّ
ٌ
ك أحدهما عن اآلخر،
أن (أل)
قال سيبويه" :وزعم الخليل َّ
ٌ
حرف واحد كقد ،وأن
أن األلف والًلم اللتين يعرفون بهما
ليست واحدةٌ منهما منفصلة من األخرى كانفصال ألف االستفهام في قوله :أأريد"(.)3
ولم يذكر سيبويه للخليل ا
قوال يشير إلى َّ
وصل كما
أن هذه الهمزة هي همزة قطع ال
ٍ
زعم العلماء من بعده( )4ومعهم ابن األثير( )5بي َد ّ
أن سيبويه حين ذكر رأي الخليل في
األلف والًلم استدرك في كًلمه ا
َّ
"ولكن األلف كألف ايم في ايم هللا ،وهي موصولة
قائًل:
أن ألف ايم موصولة"( ،)6وكأنّه باستدراكه هذا يلمح إلى َّ
كما َّ
أن هذه الهمزة هي همزة
قطع عند الخليل وهي عنده همزة وصل.
ٍ
األمر الثالث :يعترض ابن مالك على قول علماء اللغة المتأخرينَّ :
إن سيبويه جعل الًلم
وحدها للتعريف دون األلف خًلفاا للخليل الذي جعل (أل) للتعريف ،ويستد ّل بأدلّة من
أن مؤلِّفه كان يصرّح َّ
كتاب سيبويه على َّ
بأن (ال) كلها للتعريف حالها حال بقيّة
الحروف متّبعاا شيخه في ذلك( ،)7إذ قال ابن مالك" :قد عبّر سيبويه عن أداة التعريف
(بال) كما فعل الخليل ،فإنّه قال في بابِ :ع ّدة ما يكون عليه الكلم( :وقد جاء على
حرفين ما ليس باسم وال فعل) فذكر :أم وهل ولم ومن وما وال وأن وكي وبل وقد وأو

( )1ليس في كًلم العرب ،ابن خالويه (ت370هـ).91 :
( )2ينظر :المفصّل في صنعة اإلعراب ،449 :واللّباب في علل البناء واإلعراب ،490/1 :وشرح
المفصّل،86/1 :
( )3الكتاب.324/3 :
( )4ينظر :المفصّل في صنعة اإلعراب ،449 :واللّباب في علل البناء واإلعراب ،490/1 :وشرح
المفصّل.86/1 :
( )5ينظر :البديع في علم العربيّة.319/2 :
( )6المصدر نفسه.
( )7ينظر :شرح تسهيل الفوائد البن مالك.253/1 :
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ويا ،و ِمن ثَّم قال( :وأل تُعرِّف االسم كقولك :القوم والرجل)

()1

معبّراا عنهما بال،

وجعلها من الحروف الجائية على حرفين كأم وأخواتها .وقال في موضع آخر( :وإنما
هي حرف بمنزلة قولك قد)( )2ثم قال( :أال ترى أن الرجل يقول إذا نسي فتذ ّكر ،ولم
يرد أن يقطع كًلمه :ألي ،كما يقول قدي)( )3ثم يقول( :كأل وكأل)( )4وهذا نصه ،وهو
موافق لما روي عن الخليل ،فلوال أنّه نسبها إلى الزيادة في موضع آخر لحكمت بموافقته
الخليل مطلقااّ ،إال َّ
أن الخليل يحكم بأصالة الهمزة ،وأنها مقطوعة في األصل كهمزة أم
وأن وأو"(.)5
ق الخليل على َّ
وبعد هذا الطرح يظهر َّ
ٌ
أن سيبويه مواف ٌ
حرف واح ٌد كلّه
أن (ال)
للتعريف ،في ح ِّد زعم ابن مالك ،فالخًلف الرئيس بين الخليل وسيبويه – رحمهما هللا
– في همزة (ال)؛ فهي قطع عند الخليل ووصل عند سيبويه .ويبدو َّ
أن هذا ال ّزعم ال
يخلو من إشكاالت؛ َّ
ألن:
أن سيبويه يؤمن َّ
أ – الظاهر َّ
ٌ
حرف واحد وهو الًلم ،ويُلحظُ ذلك
بأن حرف التعريف
في كًلمه على الرغم من أنَّه قد عاملها وكأنَّها من صوتين (الهمزة ّ
والًلم) ،إذ قال" :
وتكون موصولة في الحرف الذي تُعرَّف به األسماء .والحرف الذي تُعرَّف به األسماء
ٌ
حرف بمنزلة قولك قد
هو الحرف الذي في قولك :القوم والرجل والناس ،وإنَّما هما
وسوف"( .)6ويُفهم من نصِّ أبي بشر َّ
أن هذه الهمزة تكون موصولة إذا دخلت على
الحرف الذي تُعرَّف به األسماء ،وكأنَّه يقول َّ
إن الحرف الذي تعرَّف به هذه األسماء
هو ّ
الًلم وحدها.

( )1الكتاب.226/4 :
( )2المصدر نفسه.174/4 :
( )3المصدر نفسه.
( )4لم أجد هذا النصَّ في الكتاب.
( )5شرح تسهيل الفوائد.253/1 :
( )6الكتاب.174/4 :
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ب – َّ
إن الغاية التي تؤ ّديها همزة الوصل يو ّ
ضحها كًلم ابن األثير" :ألنَّها إنَّما جيء
بها توصُّ اًل إلى النطق بالساكن"( ،)1وهذه الغاية مجم ٌع عليها من قبل علماء اللغة
والقراءات والتجويد( )2؛ وهي زائدة وليست من بنية الكلمة في االسم والفعل ،فلماذا ال
تكون زائدة في الحرف؟.
ت – هناك المات في العربيّة تعمل مؤ ّديةا معنى معيناا وهي ال تحتاج إلى همزة وصل،
وهي كثيرة في العربيّة ،منها :الم القسم والم األمر والم الجر والم التعليل والم الجحود
والم االبتداء ،وهذه ّ
الًلمات عملت دون الحاجة إلى حرف معها سواء همزة وصل أم
غيرها من الحروف؛ لذلك َّ
فإن الم التعريف أ ّدت معنى معيّناا وهو التعريف ّإال أنَّها
ساكنة فجيء بهمزة الوصل توص اًّل للنطق بها ،وهذا يدلُّ على َّ
أن الًل َم وحدها للتعريف.
األمر الرابع :للدرس الصوت ّي الحديث ع ّدة توجيهات لًلم التعريف؛ فالدكتور ت ّمام
حسّان يرى َّ
أن أداة التعريف تتكون من صوتين هما :الفتحة والًلم/ :ــَــ ل ،/أي صوت
علة وصوت صحيح :ع ص( ،)3وعند الدكتور كمال بشر تتكون من ثًلثة أصوات:
الهمزة والحركة القصيرة ّ
والًلم :ء ــَــ ل( ،)4ويقرّر َّ
أن "همزة أداة التعريف وأيمن
يحسبان همزتي قطع ،وأ ّما ما تخضع له من سقوط في وصل الكًلم أحيانا فهو ظاهرة
صوتية سياقية تعرض للهمزة ولغيرها من األصوات وبخاصة الحركات"(.)5
ويخلص الدكتور داود عبده إلى َّ
أن أفضل اآلراء وأنسبها هو رأي سيبويه الذي
أن ّ
يرى َّ
الًلم وحدها للتعريف" ،فهو يفسّر عدم وجود همزة عند الوصل ،كما يفسّر
وجود الكسرة قبل ّ
الًلم في وسط العبارة ،سواء في الفصحى أو في اللهجات المحكيّة،

( )1البديع في علم العربيّة.312/2 :
( )2ينظرّ :
الًلمات ،42 :وشرح كتاب سيبويه ،12/5 :وعلل النحو ،558 :واللّمع في العربيّة:
 ،220والكامل في القراءات ،99/1 :وشرح المفصّل ،407/3 :وغاية المريد في علم التجويد:
.287
ّ
( )3ينظر :دراسات في علم أصوات العربيّة ،71 :ومناهج البحث في اللغة.141 :
( )4ينظر :دراسات في علم أصوات العربيّة ،71 :ودراسات في علم اللّغة.134 :
( )5دراسات في علم اللغة.137 :
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شأنها في ذلك شأن جميع الكلمات التي تبدأ بما يسمى همزة الوصل ،أي الكلمات التي
تبدأ بصحيحين متواليين"(.)1
وأ ّما سبب اختيار همزة الوصل لكي يُبتدأَ بها وتجنباا للنطق بالساكن دون غيرها من
األصوات يوضّحه قول ابن جنّي" :فلما احتاجوا إلى زيادة حرف في أول الكلمة،
وشرطوا على أنفسهم حذفه عند الغنى عنه ،وذلك في أكثر أحوالهَّ ،
ألن الوصل أكثر
من االبتداء والقطع ،لم يجدوا حرفا يطرد فيه الحذف اطراده في الهمزة ،فأتوا بها دون
غيرها من سائر حروف المعجم ،وال سيما ،وهي كما ق ّدمنا أكثر الحروف زيادة في
أوائل الكلم ،فلذلك زادوا همزة الوصل دون غيرها مما عداها"( ،)2فزادوا "الهمزة في
األسماء العشرة ،وفي بعض المصادر ،وبعض األفعال ،ومع الم التّعريف"(.)3
ولم يرض الدكتور كمال بشر بتعليل ابن جنّي المذكور آنفاا ،وال يعدو في نظره ّإال
مجرد تفسير أو تسويغ متكلّف مق ّرراا َّ
أن ابتداء الكًلم بال ّساكن إمكانيّة صوتيّة جائزة
الوقوع في اللغة العربيّة في زمن من األزمان التاريخيّة التي مرّت بها ،وعا ّادا همزة
الوصل صنفاا من التحريك أو (نقلة حركيّة) لجأ إليها متكلّمو اللغة العربية في م ّدة زمنية
لكي يسهل النّطق بالساكن(.)4
 – 2همزة القطع:
هذا هو النوع الثاني من أنواع الهمز ،وقد ع ّرفها ابن األثير ا
قائًل" :هي التي تثبت
ا
وصًل ووقفاا ،وينقطع بالتَّلفِّظ بها ما قبلها ع َّما بعدها ،وهي ثابتة بثبوت الحكم
في النّطق
الّذي تدلُّ عليه من بني ٍة أو معنى ،وسواء كانت أصلية أو زائدة ،أو ا
بدال ،نحو :أخذ،
وإشاح فيِ :وشاح"( .)5والمتأ ِّمل في هذا النصِّ يلحظ أموراا ِع َّدة:
وأحْ َم َر،
ٍ

( )1دراسات في علم أصوات العربيّة.74 :
( )2سر صناعة اإلعراب.127/1 :
( )3البديع في علم العربيّة.490/2 :
( )4ينظر :دراسات في علم اللّغة.127 :
( )5البديع في علم العربيّة.312/2 :
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األمر األ َّول :ذكر ابن األثير الفارق النّطق ّي الرئيس بين همزة القطع وهمزة الوصل،
وهو الوصل ،فهمزة الوصل تسقط في درج الكًلم ،أ ّما همزة القطع فإنَّها تثبت في درج
الكًلم وال تحذف في النطق ،ولكن إن ُحقِّقت الهمزتان – همزة الوصل وهمزة القطع
– فًل فرق بينهما في النطق ،فكًلهما "نبرة تخرج من أقصى الحلق يشبه صوتها
التّه ّوع"( ،)1وتفريق ابن األثير بين الهمزتين جاء موافقاا لما قرّره الدرس الصوتي
الحديث ،إذ يقول الدكتور كمال بشر ":ال فرق عندنا في النّطق بين الهمزتين ،فالهمزة
في ك ِّل الحاالت همزة ،وما الفرق بينهما ّإال ظاهرة السقوط في درج الكًلم لهمزة
الوصل على الرأي القائل بوجودها .ولكن هذا السقوط ظاهرة سياقيّة contexual
 featureتخضع لظروف صوتيّة مختلفة"(.)2
األمر الثاني :الرّاجح لدى البحث َّ
أن المقصود من كلمة (وقفاا) الواردة في تعريف همزة
القطع هو االبتداء بالكلمة الثانية المبدوءة بهمزة قطع بعد تحقيق الوقف على األولى،
وليس المقصود الوقف بعينه ،أي الوقف على آخر الكلمة المهموز آخرها؛ َّ
ألن آخر
الكلمة دائ اما ما يكون عرضة للتغيير.
األمر الثالثَّ :
أن معنى القطع في همزة القطع هو انقطاع اللفظ بهذه الهمزة ما قبلها
ع َّما بعدها ،قال الرّماني (ت384هـ)َ " :وإنَّما ُس ّميت قطعاا ألَنَّها تقطع في األَمر وفي
ْس َش ْيء من األلفات تقطع َغيرهَا ألَنَّك تثبتها فِي درج ْال َك ًَلم
االستِئناف وفي ال َوصل َولَي َ
نَحْ و يَا زيد أ ْكرم عمرا َوأما َغيرهَا فَتسقط فِي درج ْال َك ًَلم إِذا أمرت"( ،)3وقال أبو
البركات األنباري" :همزة القطع هي التي تقط ُع ما قبلها عن االتصال بما بعدها؛ فلذلك
ُس ِّميت همزة القطع"(.)4
األمر الرابعَّ :
أن همزة القطع لها أثر في التّشكيل البنيو ّ
ي للكلمة ،ومثال ذلك :الفعل
(أخذ) إذ تكون همزة القطع فيه عبارة عن فاء الكلمة وهي أصل من أصول الكلمة،
( )1اللباب في علل البناء واإلعراب ،443/2 :ويُنظر :شرح المفصَّل.530/5 :
( )2دراسات في علم اللّغة.120 :
( )3منازل الحروف.23 :
( )4أسرار العربيّة.275 :
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ولبنة أساسيّة في بنائها ،وقد تأتي همزة القطع دالّة على معنى ما؛ كهمزة السلب وهمزة
االستفهام وهمزة التّعدية في (أكرم) وبابه إذ دخلت همزة (أكرم) لمعنى" ،وهو أنّها
ع ّدت الفعل بعد أن لم يكن متعدِّيا ،أال ترى أنَّك تقول :كرم زيد ،ث َّم تقول :أكرمت زيداا،
فل ّما دخلت لمعنى ،وجب أن تثبت في جميع األحوال"(.)1
األمر الخامس :ليس لهمزة الوصل أيُّ حظٍّ في ك ّل هذه األمور التي ذكرها البحث آنفاا،
فهي مجرد توصيل الصوت الذي قبلها بالصوت الذي بعدها؛ لذلك أطلق عليها الخليل
لقب (سلم اللسان)( ،)2وال حظَّ لها في التّشكيل البنيو ّ
ي للكلمة ،وال تأتي لمعنى معيّن
فليس "لها معنى غير الوصلة إلى النطق بالساكن"(.)3
مواضع همزة القطع:
تدخل همزة القطع في االسم والفعل والحرف:
أ  -همزة القطع في االسم
يرى ابن األثير َّ
أن "ك ّال اسم في أ ّوله همزة وليس من األسماء العشرة ،وال من
المصادر التّسعة ،فهي همزة قطع ،نحوْ :
أخ ٍذ ،وأس ٍد ،وإب ٍل ،)4("...وعنى باألسماء
العشرة :ابن وابنة واسم واست  ،)5(...وعنى بالمصادر التّسعة ما كان "ك ّل مصدر فعله
الماضي على أكثر من أربعة أحرف في أ َّوله همزة .)6("...
ويشترط بعض العلماء وجوب تحريك همزة القطع بالكسر في المصادر إذ قال أبو
البركات األنباري" :فإن قال قائلٌ :ل َم صارت ألف القطع مكسورة في المصدر؟ فقل:
كرهوا أن يفتحوها فيلتبس المصدر بالجمع"( ،)7وتوضيح ذلك :مصدر الفعل أخرج:
( )1علل النّحو.588 :
( )2ينظر :هداية القاري إلى تجويد كًلم الباري ،478/2 :والروضة النَّديّة شرح متن الجزريّة:
 ،124ودراسات في علم اللّغة.110 :
( )3الكنّاش في فنّي النّحو والصرف.150/2:
( )4البديع في علم العربيّة.320/2 :
( )5ينظر :البديع في علم العربيّة.313/2 :
( )6المصدر نفسه.316/2 :
( )7إيضاح الوقف واالبتداء.183 :
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إخراج بكسر همزة القطع ،لو كانت همزة القطع مفتوحةا في المصدر وقيل :أخرج
أخراج اللتبس معنى هذه الكلمة بمعنى كلمة أخراج جمع َخراج ،ومعناه" :اإلتاوة تُؤخذ
من أموال النّاس"(.)1
وهناك فرق تنماز به همزة القطع من همزة الوصل في األسماء ،وهو تصغير الكلمة،
فإذا ثُبتت بعد التصغير فهي همزة قطع نحو :أب فتقول في تصغيره :أُب ّي ،أ ّما إذا حُذفت
فهي همزة وصل نحو :ابن إذ تقول في تصغيره :بُن ّي(.)2
ب – همزة القطع في الفعل:
تدخل همزة القطع على الفعل في أربعة مواضع:
ماض على ثًلثة أحرف ،نحو :أخذ ،وأكل ،وأمر ،وكذلك ما لم يُ َس َّم فاعله
"األ ّول :كل
ٍ
نحو :أ ُ ِخذ ...
ماض على أربعة أحرف نحو :أكرم  ...وكذلك ما لم يُ َس َّم فاعله.
الثاني :كلُّ فع ٍل
ٍ
الثالث :فع ُل األمر من الرّباعي نحو :أَ ْك ِر ْم ...
الرابع :فع ُل المتكلّم المضارع نحو :أُكرم.)3("...
واألفعال في الموضع األ ّول تكون همزة القطع فيها من أصل الكلمة وليست زائدة،
أ ّما همزة القطع في المواضع األخرى المتبقية فهي زائدة وليست من بنية الكلمة ،أي
أنها ال تقابل فاء الكلمة ،وتُعرف همزة القطع في هذه المواضع الثًلثة عن طريق ياء
المضارعة ،فإن كانت مضمومة فهمزته همزة قطع ،قال الخليل" :وأ ّما ألف القطع
فإنَّما تُعرف بياء يفعل من البنية وهي مقطوعة في جميع أحوالها فمن ذلك أكرم يُكرم

( )1لسان العرب :مادة (خرج) .252/2
( )2ينظر :أسرار العربيّة.277 :
( )3البديع في علم العربيّة.321 -320/2 :
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 ...أال ترى َّ
أن ياء الفعل من البنية مضمومة وك ّل ما كانت ياء يفعل منها مضمومة
فألفه ألف قطع  ...وك ّل ما كانت ياء يفعل مفتوحة فألفه ألف وصل .)1("...
ت – همزة القطع في الحرف:
إن َّ
"حرف أ ّوله همزة قطع نحوّ :
وأن وأ ّما"( ،)2ويستثني
توجد همزة القطع في ك ِّل
ٍ
ابن األثير من الحروف حرفاا واحداا وهو ال ُم التّعريف ،إذ يتبع سيبويه في ع ّدها حرفاا
واحداا ال مر ّكباا من الهمزة ّ
والًلم(.)3
ثالثاا :حركة همزتي القطع والوصل:
حركة همزة القطع تأتي مضمومة نحو :أ ُجُد ،ومفتوحة نحو :أَخذ ،ومكسورة نحو:
إثمد( ،)4أ ّما همزة الوصل فيتفق ابن األثير مع من سبقوه على َّ
أن حركتها مكسورة في
جميع مواضعها(ّ )5إال في موضعين:
الموضع األ ّول :تكون فيه همزة القطع مضمومة "وهو أن يكون الحرف الثالث
مضمو اما ض ّماا الز اما منطوقاا به أو مق َّدراا"( ،)6ويكون هذا في فعلين :الماضي إذا بُني
للمجهول نحو :اُنطُلق بزي ٍد ،وفي وفعل األمر "من الثًلث ّي الذي عين مضارعه
مضمومة نحو :يقتل ويغزو"( ،)7فالفعل (يقتُل) عين الفعل فيه مضمومة ،فبناء األمر
منه يكون بحذف حرف المضارعة (ي ــَـ) ،فتكون الكلمة ساكنة في االبتداء ،واالبتداء

( )1الجمل في النحو ،247 :وينظر :إيضاح الوقف واالبتداء ،180 :وأسرار العربيّة.277 :
( )2البديع في علم العربيّة.321/2 :
( )3ينظر :المصدر نفسه.
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.321/2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه ،وينظر :سر صناعة اإلعراب ،129/1 :واللّمع في العربية،225 :
والغرة في شرح اللّمع.274/2 :
( )6البديع في علم العربيّة.321/2 :
( )7البديع في علم العربيّة.321/2 :
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بالساكن من األمور التي تمجّه اللّغة العربيّة بخًلف اللّغات األخرى( ،)1فتجلب همزة
الوصل المضمومة لكي تتناسب تناسباا نطقيّاا مع حركة الحرف الثالث( :)2ا ُ ْقتُل.
وإن كانت الض ّمة غير الزمة أي ض ّمة ثالث الفعل كض ّمة النّقل أو اإلعراب فتكون
حركة همزة الوصل مكسورة على األصل ،فهمزة النقل كقولك( :ار ُموا) ،إذ َّ
إن ض ّمة
الميم ض ّمة نق ٍل ،وأصل الصيغة :ار ِميُوا على وزن :افعلوا:
ء ــِــ ر /م ــِــ /ي ــُــ و.
تحذف ق ّمة المقطع الثالث( :ي ــُــ و)؛ َّ
ألن العرب استثقلت الض ّمة على الياء ،ومن
ثَ َّم يلتقي ساكنان :الياء وواو الضمير فتحذف الياء اللتقاء الساكنين(.)3
وال يجوز ض ُّم حركة همزة الوصل إذا كانت حركة الثالث حركة إعراب ،ومثال
ذلك :ابنُك منطل ٌ
ق.
الموضع الثاني :الهمزة الداخلة على الحرف مفتوحة ليس غير ،نحو :الرّجل
والغًلم"( ،)4وكذلك همزة ايمن ،ويبدو َّ
أن فتحها وعدم كسرها يعود إلى أسباب نطقيّة؛
"ألنّهم لم يكرهوا الخروج من الفتح إلى الض ِّم ،وإنَّما كرهوه من الكسر إلى الض ّم"(.)5
وهناك تعليًلت أخرى لفتح همزة الوصل مع الم التّعريف و(ايمن) ،فأ ّما فتحها مع الم
أن العلماء اختاروا الفتح مع ّ
التّعريف فلوجو ٍه ِع َّدة :أ ّولهاَّ :
الًلم لكثرة دوران هذا الحرف
أخف الحركات له وهي الفتح ،وثانيهاَّ :
َّ
أن العلماء أرادوا حركة
في الكًلم فاختاروا
الهمزة مخالفة للحركة ال ّداخلة على االسم والفعل ،وثالث هذا األوجه هو :الثقل في
الحرف فاختاروا الفتحة معه لخفتها في النطق( ،)6وهمزة ايمن فُتحت لوجهين:

( )1ينظر :التطور النّحوي.46 :
( )2ينظر :الكتاب ،146/4 :وشرح كتاب سيبويه ،14/5 :والميزان في أحكام تجويد القرآن.237 :
( )3ينظر :شرح المفصّل ،308/5 :والكنّاش في فنّي النحو والصرف.183/2 :
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.322/2 :
( )5البديع في علم العربيّة.322/2 :
( )6ينظر :أسرار العربيّة.276 :
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"أحدهماَّ :
أن األصل فيها أن تكون همزة قطع مفتوحة ،فإذا وصلت لكثرة االستعمال
بقيت حركتها على ما كانت عليه.
والثاني :أنّها فُتحت؛ َّ
ألن هذا االسم ناب عن حرف القسم وهو (الواو) فل ّما ناب عن
الحرف ،شبَّه بالحرف ،وهو الم التعريف؛ فوجب أن تُفتح همزته ،كما فتحت مع الم
التّعريف"(.)1
ٌ
خًلف بين المدرسة البصريّة والمدرسة الكوفيّة؛
ومسألة حركة همزة الوصل فيها
فالبصريون يرون َّ
أن أصل حركة الوصل مكسورة دائ اما ّإال في بعض المواقع ،أ ّما
الكوفيون فيذهبون إلى َّ
أن حركة همزة الوصل تتبع حركة الحرف الثالث ،قال أبو
البركات األنباري" :ذهب الكوفيون إلى َّ
أن األصل في همزة الوصل أن تتبع حركة
عين الفعل؛ فتكسر في (اِضْ ِرب) اتّباعاا لكسرة العين ،وتض ّم في (اد ُخل) اتّباعاا لض ّمة
العين ،وذهب بعضهم إلى َّ
أن األصل في همزة الوصل أن تكون ساكنة ،وإنّما تحرّك
اللتقاء الساكنين .وذهب البصريون إلى َّ
أن األصل في همزة الوصل أن تكون متحرّكة
مكسورة ،وإنّما تض ّم في (ادخل) ونحوه لِئًل يُخ َرج من كسر إلى ضم؛ َّ
ألن ذلك مستثقل،
ولهذا ليس في كًلمهم شيء على وزن فِع ٍُل بكسر الفاء وض ّم العين"(.)2
ورأى البصريون أنَّه "وجب أن تكون حركتها الكسرة ألنها زيدت على حرف ساكن
فكان الكسر أولى بها من غيره؛ ألن مصاحبتها للساكن أكثر من غيره ،أال ترى أنه
األكثر في التقاء الساكنين؟ فحركت بالكسر تشبيها بحركة الساكن إذا لقيه ساكن؛ ألن
الهمزة إنما جيء بها توصُّ اًل إلى النطق بالساكن ،كما َّ
أن الساكن إنما حرك توصُّ اًل إلى
النطق بالساكن اآلخر"(.)3
ور َّد أبو البركات األنباري كلمات الكوفيّين ا
قائًل" :والذي يدلُّ على أن حركتها ليست
اتّباعا لحركة العين في نحو (اضرب ،وادخل) أنَّه لو كان األمر كذلك لكان ينبغي أن

( )1المصدر نفسه.277 ،276 :
( )2اإلنصاف في مسائل الخًلف( 606/2 :مسألة.)107 :
( )3المصدر نفسه( 607/2 :مسألة.)107 :
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يقال في ذهب يذهب (اذهب) بفتح الهمزة؛ َّ
ألن عين الفعل منه مفتوحة ،فلما لم يجز
ذلك وقيلت بالكسر علم أن أصلها أن تكون متحركة بالكسر"

()1

ورأي الكوفيين الّذين يذهبون إلى َّ
أن األصل في حركة الوصل أن تتبع حركة الثالث
لقي استحساناا من قبل الدكتور كمال بشر الذي ينفي احتساب حركة همزة الوصل ،فهي
في نظره مجرد صويت خفيف إذ قال" :وهذا الذي رآه الكوفيون ذو أهمية خاصة في
هذا المجال ،إذ هو يقودنا إلى حقيقة الموضوع وهي َّ
أن هذا الصوت الذي س ّمي همزة
وصل ال يعدو أن يكون نوعاا من التّحريك ينحو نحو الحركة التّالية له في الكلمة"(،)2
ووصفه الكوفيين بأنّهم "كانوا أكثر توفيقاا من غيرهم حيث نصّوا على ّ
أن كسر همزة
الوصل في نحو (اضرب وض ّمها في اسكن) إنّما جاء (اتّباعاا للثالث) ،فالكسر إذن ليس
ا
ب صوت ّي واضح ،وهو تعليل جيد يد ّل على تذوق وفهم"(.)3
مفضًل لذاته ،وإنّما لسب ٍ
بينما وصف تعليًلت البصريين في َّ
أن حركة همزة الوصل الكسر أبداا بأنها تعليًلت
واهية ضعيفة مق ّد اما أدلّة متع ّددة على ذلك(.)4
أن جواب البصريين القائلَّ :
ويرى الدكتور داود عبده َّ
إن األص َل في همزة الوصل
هو الكسر أبداا وهو األغلب في التقاء الساكنين( ،)5وكذلك ر ّد أبي البركات على كلمات
الكوفيين  -يدلُّ على عمق وعيهم اللّغو ّ
ي وينسجم ومفاهيم أشهر المدارس اللغوية في
وقتنا الحاضر ،وهي المدرسة التّوليديّة ،إذ َّ
إن من مفاهيم هذه المدرسة (البنية التحتيّة)
أي األصل المق ّدر  ،إذ رأى "أصحاب هذا الرأي أنه ال ب َّد من اعتبار أصل الض ّمة في
أول ادخل ومثيًلتها كسرة ليمكن تفسير المشكل اللّغو ّ
ي الذي يمثّل وجود كسرة ،ال
ي مقبول لورود كسرة ا
فتحة ،في مثل اِذهب ،إذ ليس هناك تفسير لغو ّ
بدال من الفتحة
المتوقّعة في إطار اعتبار (حركة الوصل) تابعة للعلّة التي تلي عين الفعل؛ َّ
ألن العلة

( )1اإلنصاف في مسائل الخًلف( 607/2 :مسألة.)107 :
( )2دراسات في علم اللّغة.118 :
( )3المصدر نفسه.
( )4ينظر :المصدر نفسه.118 – 114 :
( )5ينظر :الجمل في النحو ،245 :والكتاب ،164/4 :واألصول في النّحو ،368/2 :واإلنصاف
في مسائل الخًلف( 606/2 :مسألة.)107 :
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التي تلي الهاء في اِذهب ليست كسرة بل فتحة .أ ّما إذا اعتبر األصل في (حركة الوصل)
الكسرةَّ ،
فأن الكسرة في نحو اِجلس واِذهب تكون قد جاءت على األصل"(.)1
أن تفسيرها سه ٌل؛ َّ
أ ّما الض ّمة في الفعل (اُدخل) فيرى الدكتور عبده َّ
ألن تح ّول حركة
كالكسرة إلى حركة أخرى كالض ّمة اتباعاا إلى ض ّمة تجاورها أو العكس – ظاهرةٌ
شائعة في لغتنا العربيّة(.)2
راب اعا :الحرف الذي قبل همزة الوصل:
بكًلم قبلها( ،)3والحرف الذي قبلها إ ّما أن يكون
تسقط همزة الوصل لفظاا إذا اتّصلت
ٍ
ساكناا وإ َما متح ّر اكا ،فإن كان متح ّر اكا فًل يدخله التّغيير نحو :رأيت ابنك( ،)4وانتفاء
التّغيير راج ٌع إلى َّ
أن الكلمتين تصبح وكأنّها كلمةٌ واحدة في أثناء الكًلم المتّصل:
ر ــَــ/ء ــَــ ي/ت ــُــ ب /ن ــَــ /ك ــَــ/
إذ َّ
إن المقطع (/ت ــُــ ب )/متك ّو ٌن من نهاية الكلمة األولى وبداءة الكلمة الثانية بعد
حذف همزة الوصل حذفاا نطقيّاا ال خطّيّاا ،وهي ليست إ ّال عًلمة تدلُّ على الوصل(.)5
أ ّما إذا كان الحرف الذي قبل همزة الوصل ساكناا فيوجب ابن األثير تحريكه(،)6
وأغلب ما يكون تحريكه بالكسر في األفعال واألسماء؛ َّ
ألن تحريك األفعال بالفتحة
يلتبس بالفعل المنصوب ،والض ّم يلبسه بالفعل المرفوع ،فإذا تحرّك بالكسر فيتبيّن أنَّه
كسر عارض في الفعل؛ َّ
ألن كسر الفعل ليس من إعرابه( ،)7واالسم إذا فتح للتخلص
من التقاء الساكنين فأنَّه يلتبس باالسم غير المنصرف ،ويلتبس باالسم المخفوض إذا
حرّك بالكسر(.)8
( )1دراسات في علم أصوات العربيّة.57 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.
( )3ينظر :البديع في علم العربيّة.322/2 :
( )4ينظر :المصدر نفسه.
( )5ينظر :اللّغة العربيّة معناها ومبناها.295 :
( )6ينظر :البديع في علم العربيّة.322/2 :
( )7ينظر :التقاء الساكنين وتاء التأنيث ،مهدي جاسم عبيد.21 :
( )8ينظر :التقاء السّاكنين وتاء التّأنيث.21 :
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وقد يكون هذا التخلص من التقاء الساكنين بالض ّم شريطة أن يكون الحرف الذي بعد
()1
ِ
اخُر ْج
الساكن الثاني مضمو اما ؛ كقوله تعالىَ { :وقَالَت ْ

َعلَْي ِه َّن}( ،)2وعلى أيّة حال

فال ّراجح َّ
أن الكلمات  -كما في اآلية المذكورة آنفاا  -تخضع ألمرين:
األ ّول :قواعد اللغة ،إذ َّ
إن علماء اللغة قرّروا أن تكون تاء التأنيث في (قالت) ساكنة،
وقرّروا أن حذف همزة الوصل واجب في درج الكًلم ،وأن يكون الحرف الذي بعد
همزة الوصل في فعل االمر ساكناا.
الثاني :وصل الكًلم ،إذ يفرض على هذه الكلمات التخلص من التقاء الساكنين ،فيؤ ّدي
إلى تحريك الحرف الساكن األول إ ّما بالكسر وإ ّما بالض ّم وإ ّما بالفتح( ،)3وهذه الحركة
"ليست جز اءا من بنية الكلمة وليست جز اءا من هيكلها الحرك ّي ،وليست حركة إعرابيّة
لها ،ولكنّها عًلمة على موقع معيّن التقى فيه ساكنان في وسط الكًلم ،ومن ثَ َّم يكون
التّخلص من التقاء الساكنين ظاهرة موقعيّة من ظواهر السياق"(.)4
ويفصّل ابن األثير في هذا الساكن فهو إ ّما يكون صحيحاا ،وقد ُمثّل له آنفاا ،وإ ّما علّة
(الواو والياء واأللف) ،وهذه األصوات إ ّما أن تكون الحركة من غير جنسها "فًل يكون
ك (الواو) بالض ّم ،و(اليا ُء) بالكسر ،نحوْ :
ّإال (وا اوا) أو (يا اء) ،فتُح َّر ُ
اخ َش ُوا القوْ َم،
اس .وقد حرّك قو ٌم الواو بالكسر في قوله
ومصْ طَفَ ُو النّاس ،واخ َش ِي القو َم ومصطَفَ ِي النّ ِ

ض َل
تعالىَ { :وََل تَْن َس ُوا الْ َف ْ

ك ْم}(.)6(")5
بَْي نَ ُ

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.676/1 :
( )2سورة يوسف .31 :ومن قرأها بالضم الكسائي وابن كثير والكسائي ،ومن قرأها بالكسر أبو
عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب :ينظر :معاني القراءات ،189/1 :والوجيز في شرح قراءات
القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة ،أبو علي الحسن بن علي األهوازي (ت446هـ)،135 :
وفريدة ال ّدهر في تأصيل وجمع القراءات ،محمد إبراهيم (ت1430هـ).112/3 :
( )3مثال التخلص من التقاء الساكنين بالفتح في الحرف ( ِم ْن) إذا التقى مع الم التّعريف نحوِ :منَ
ْالقوم :ينظر :البديع في علم العربيّة.726/1 :
( )4اللّغة العربيّة معناها ومبناها.296 :
( )5سورة البقرة.273 :
( )6البديع في علم العربيّة.678/1 :
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ف هذا الحرف "نحوْ :
وإ ّما أن تكون الحركة من جنس الحرف فيُح َذ ُ
يخشى هللا،
يضربَا الرّج َل ،ولم يصو ُموا ْاليوم ،وال تُكر ِمي ا ْبنَك،
ويغ ُزو الكفّار ،وير ِمي الناس ،ولم
ِ
ّإال ما َّ
شذ من قولهم( :التقت حلقَتا البطان)( ،)2(")1وهذا المثال الذي ذكره ابن األثير
ا
كامًل أي عبارة عن حركتين كاملتين ،ويمكن
ووصفه بالشذوذ يُنطق فيه صوت العلة
توضيح ذلك عبر الكتابة الصوتيّة:
ء ــِــ ل/ت ــَــ/ق ــَــ ت ،/ح ــَــ /ل ــَــ /ق ــَــ/ت ـَــَـ ل /ب ــِــ /ط ــَـَـ ن/
إذ َّ
إن المقطع (ت ـَــَـ ل) مقط ٌع مكروه في اللغة العربية وال سيّما إذا جاء في وسط
الكًلم ،وهذا المقطع مقطع مديد :ص ح ح ص(.)3
ويتفق ابن األثير مع غيره من علماء اللغة على شذوذ عدم حذف صوت العلّة
وكراهته في هكذا مواضع ،وك ّل قراءة قرآنيّة وردت على هذه الشاكلة فهي ّ
شاذة
ومردودة(.)4
ويُفسّر ال ّدرس ال ّ
صوت ّي الحديث حذف صوت العلّة في (اضربا الرجل) بأنّه نقصٌ
في الكميّة أي نقص في كميّة الصائت الطويل وتقصيرها()5؛ ّ
ألن صوت العلّة المسبوق
بحركة من جنسه يتك ّون من حركتين قصيرتين في نظر ال ّدرس الصوت ّي الحديث،
وتقصيره عبارة عن حذف الحركة الثانية من هاتين الحركتين.
وعوداا على بدء َّ
فإن جميع همزات الوصل تحذف لفظاا ال خطّاا إذا دخلت عليها همزة
َّ
"ألن
االستفهام واحترز من ذلك الهمزة المفتوحة ،ويعلّل ابن األثير سبب هذا الحذف
همزة الوصل إنَّما جيء بها توص اًّل إلى النطق بالساكن الّذي بعدها ،فإذا تحرّك ما قبلها
( )1البطان هو الحزام الذي يوضع تحت بطن البعير ولك ّل بطان حلقتان ينظر :لسان العرب :مادة
(بطن)  ،53/13وهذا القول أعني( :التقت حلقتا البِطان) مث ٌل يُضرب في الش ّدة والخوف ،فإذا التقت
هاتان الحلقتان فًل يستطيع الفارس أن يش ّده لكثرة الخوف وال َعدو :ينظر :األمثال البن ّ
سًلم
(ت224هـ) ،343 :والبديع في علم العربيّة 678/1 :هامش رقم (.)1
( )2البديع في علم العربيّة.678 :
( )3ينظر :المدخل إلى علم اللّغة.102 :
( )4ينظر :الحجّة للقرّاء السبعة ،441 ،440/3 :وإبراز المعاني من حرز االماني ،301 :واللّباب
في علل البناء واإلعراب ،69/2 :وشرح المفصّل ،289/5 :وال ّدر النثير والعذب النّمير.219/2 :
( )5ينظر :اللّغة العربيّة معناها ومبناها.301 :
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استُ ْغنِ َي عنها فَ ُح ِذفَت ،كقوله تعالى{ :

ت ََلُ ْم}( )1وقوله تعالى{ :أ َََّّتَ ْذ ُُْت ِعْن َد
َستَ ْغ َفْر َ
أْ

اللَّ ِه عه ًدا}( )2وكقوله تعالى{ :أَصطََفى الْب نَ ِ
ات َعلَى
ْ
َْ
َ

ِ
ْي}( )3وكقول الشاعر:
الْبَن َ

فقالَ ْ
ت :أَب ُْن زي ٍد ذا وبَعْضُ ال َّشيْب يُ ْع ِجبُها "

()5( )4

ومن المًلحظ َّ
أن همزة الوصل تحذف وإن كان قبلها مقطع صغير متك ّو ٌن من صوت

واحد وحركة قصيرة كهمزة االستفهام نحو :أَبنُك هذا؟ ،وحرف الجر نحو{ :بِ ْس ِم اللَّ ِه
الر ْْحَ ِن
َّ

الرِحي ِم}(.)6
َّ

وإذا كانت همزة الوصل مفتوحة ودخلت عليها همزة االستفهام فًل تُحذف "لِئًَل

يلتبس الخبر باالستفهام"( ،)7ولكن يع ّوض عنها بم ّدة( ،)8نحو قوله تعالى{ :آللَّهُ أ َِذ َن
لَ ُكم} ،وقوله تعالىَّ { :
آلذ َكَريْ ِن َحَّرَم أَِم
ْ

ْاْلُنْثَيَ ْ ِ
ْي} والرّاجح لدى البحث َّ
أن صوت

األلف ليس عوضاا عن همزة الوصل ألسباب:
أن العلماء اتّفقوا على َّ
األ ّولَّ :
أن الهدف من همزة الوصل هو التّوصل للنطق بالساكن
وأنَّها تحذف إذا ما جاء قبلها كًل ٌم ما( ،)9بل تُحذف إذا جاء قبلها مقط ٌع صغير ،أي َّ
إن
( )1سورة المنافقون.6 :
( )2سورة البقرة.80 :
( )3سورة الصافّات.153 :
( )4البيت للشاعر عبيد هللا بن قيس الرّقيّات من مجزوء البحر الوافر ،وروايته الصحيحةُ :
أبن
قيس :ينظر :ديوان الشاعر.75 :
( )5البديع في علم العربيّة.323 ،322/2 :
( )6سورة الفاتحة.1 :
( )7المصدر السابق نفسه.323/2 :
ّ
( )8ينظر :المقتضب ،253/1 :واألصول في النحو ،369/2 :واللمع في العربيّة،224 :
والمنصف ،70 :والبديع في علم العربيّة ،323/2 :وهمع الهوامع.509/3 :
ّ
( )9ينظرّ :
الًلمات ،42 :وشرح كتاب سيبويه ،12/5 :وعلل النحو ،558 :واللمع في العربيّة:
 ،220والكامل في القراءات ،99/1 :وشرح المفصّل ،407/3 :وغاية المريد في علم التجويد:
.287
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آلذ َكريْ ِن َحَّرَم أَِم ْاْلُنْثَيَ ْ ِ
َّ
ْي}( )1حُذفت وانتهت الغاية منها
همزة الوصل في قوله تعالىَ { :
ألنّها سُبقت بكًلم قبلها.
الثانيَّ :
أن هذا الصوت (همزة الوصل) ليس فيه تلك الق ّوة كهمزة القطع حتى يت َّم
التعويض عنه باأللف ،وشتّان بينهما ،فهمزة الوصل صوت ضعيف؛ ألنّه مجرد نقلة
حركية(.)2
الثالث :اللّبس بين الخبر واالستفهام لدى المتلقي يكون بعد سقوط همزة الوصل من
الكًلم وانتهاء الهدف منها؛ لذلك تدخل الم ّدة بين همزة االستفهام وبين الحرف الساكن،
أي َّ
إن الم ّد جيء به ألمور دالليّة وهو التفريق بين الخبر واالستفهام وليس عوضاا عن
همزة الوصل المحذوفة مسبقاا.
سا :أحكام الهمز
خام ا
تح ّدث ابن األثير على حكم واحد من أحكام الهمز المشهورة  ،وهو تخفيف الهمز،
ا
ا
كامًل بَي َد أنّه لم يغفل عن بقيّة أحكام الهمز في أثناء حديثه على حكم
فصًل
وعقد له
التخفيف ،وهذه األحكام المتبقّية هي :التحقيق والبدل ،قال سيبويه" :اعلم َّ
أن الهمزةَ
تكون فيها ثًلثة أشياء :التّحقيق ،والتّخفيف ،والبدل"( ،)3وهي كذلك ثًلثة عند ابن
جنّي( ،)4وقال أبو زيد األنصاري" :الهمز على ثًلثة أوجه :التّحقيق ،والتّخفيف،
والتّحويل"(،)5وقد أشار البحث إلى بعض حاالت إبدال الهمزة في مبحث اإلبدال؛ لذلك
ستقتصر الدراسة على حكمين رئيسين هما :تحقيق الهمز وتخفيفه:
 –1تحقيق الهمز:
ا
فصًل يذكر فيه هذا الحكم؛ َّ
الظن َّ
ّ
ألن
أن ابن األثير لم يُفرد لمواضع التحقيق
أغلب
( )1سورة األنعام.143 :
ّ
( )2ينظر :دراسات في علم اللغة.127 :
( )3الكتاب.541/3 :
( )4ينظر :سر صناعة اإلعراب.130/1 :
( )5تهذيب اللغة.493/15 :
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ا
فضًل عن
تحقيق الهمز هو األصل في نطق الهمزة كالتحقيق في سائر األصوات(،)1
أنّه لم يشر إلى تعريف مستقل له ،فالتحقيق بشكل عام هو إعطاء كل صوت حقّه "من
إشباع الم ّد ،وتحقيق الهمزة ،وإتمام الحركات ،واعتماد اإلظهار والتّشديدات ،وتوفية
ال ُغنّات"( ،)2فتحقيق الهمز هو "إعطاء الهمزة حقّها الصّوت ّي أثناء النّطق بها"(.)3
وتحقيق الهمز "كان خاصّة من الخصائص البدويّة التي اشتهرت بها قبائل وسط
الجزيرة العربيّة وشرقيّها( :تميم) وما جاورها"( ،)4وتحقيقه كان في لسان الخاصّة
منهم لكي يخفّف من عيب سرعة النّطق ،فالنّاطق البدو ّ
ي "تع ّود (النبر) في موضوع
الهمز ،وهي عادة أملتها ضرورة انتظام اإليقاع النّطق ّي ،كما حكمتها ضرورة اإلبانة
ع ّما يريده من نطقه لمجموعة من المقاطع المتتابعة السّريعة االنطًلق على لسانه،
فموقع النّبر في نطقه كان دائ اما أبرز المقاطع وهو ما كان يمنحه ك ّل اهتمامه
وضغطه"(.)5
ويمكن جمع المواضع التي جرى فيها تحقيق الهمز في أمرين:
األمر األ ّول :ابتداء الكًلم بالهمزة سواء كانت همزة قطع أم همزة وصل ،ونلحظ ذلك
في كًلم ابن األثير ا
قائًل "والتخفيف إنّما يكون في الهمزة إذا لم تكن أ ّول كلمة مبتدأة،
فإنَّها تكون محقّقة :مفتوحة كانت ،أو مضمومة ،أو مكسورة ،همزة وصل كانت ،أو
همزة قطع ،في فعل كانت ،أو اسم او حرف ،فأ َّما إذا لم تكن في أ ّول كلمة مبتدأة فيجوز
تحقيقها وتخفيفها"(.)6
فتحقيق همزة القطع أمر ال ب ّد منه في االبتداء وال تحذف في درج الكًلم ،وقد ذكر
أن ابن األثير قد جمع مواضع تحقيق همزة القطع ال ُمبتدأ بها ،إذ َّ
البحث سابقاا َّ
إن تحقيقها

( )1ينظر :الكشف.80/1 :
( )2النشر في القراءات العشر ،205/1 :وينظر :اإلتقان في علوم القرآن.344/1 :
( )3المعجم الوسيط.188/1 :
( )4ينظر :القراءات وأثرها في علوم العربيّة ،95 :والهادي شرح طيبة النشر.186/1 :
( )5الهادي شرح طيبة النشر.186/1 :
( )6البديع في علم العربيّة.325/2 :
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في كل اسم أ ّوله همزة ،واحترز من ذلك األسماء العشرة والمصادر التّسعة( ،)1وكذلك
ماض من ثًلثة أحرف أو أربعة أحرف نحو :أخذ ،وأكرم ،وفعل
فعل
تُحقّق في كلِّ ٍ
ٍ
األمر من الرّباعي :نحو :أكرم ،وفعل المضارع للمتكلِّم نحو :أُكر ُم ،و ّكل حرف في
أ ّوله همزة ّإال الم التّعريف(.)2
أ ّما همزة الوصل فهي وإن كانت تسقط في الوصل ّإال أنّها تثبت في االبتداء أي َّ
إن
همزة الوصل تُحقّق إذا جاءت في بداءة الكًلم.
األمر الثاني :اجتماع همزتين ،إذ َّ
إن ابن األثير حين يور ُد آية قرآنية فيها همزتان
متتابعتان فإنَّه يذك ُر جميع القراءات الواردة فيها ،أي إنَّه يور ُد أوجه الخًلف جميعها،
ومن ذلك إذا كانت الهمزتان في كلمتين كقوله تعالى{ :فَ َق ْد َجاءَ أَ ْشَراطُ َها}

()3

الس َف َهاءُ أَََل }
تعالىُّ { :

()4

وقوله

و { أَأَنْ َذ ْرتَ ُه ْم }( ،)5إذ يورد ابن األثير في قراءتها أوجهاا

ع َّدة:
"األ ّول :تحقيق الهمزتين ،والثاني :تخفيف األولى وتحقيق الثانية ،وهو مذهب الخليل.
والثالث :تحقيق األولى وتخفيف الثانية ،وهو مذهب أبي عمرو .والرابع :تخفيفهما معاا
وهو لغة الحجاز ،والخامس :أن تدخل بينهما ألفاا ،وبه قرأ ابن عامر( :أأنذرتهم)"(.)6
ويتض ّم ُن هذا النصُّ ع َّدة أمور:
ا
األمر األ ّولَّ :
كامًل
أن معنى تحقيق الهمزتين هو إعطاء الهمزتين حقّهما الصّوت ّي
ت على حدة ،والتّحقيق هو األصل في هكذا مواضع(،)7
وكأنّه تنطق بصوتين ك ّل صو ٍ
( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.320/2 :
( )2ينظر :البديع في علم العربيّة.321 -320/2 :
( )3سورة مح ّمد.18 :
( )4سورة البقرة.13 :
( )5سورة البقرة.6 :
( )6البديع في علم العربيّة.330 -329/2 :
ّ
( )7يُنظر :القراءات القرآنية بين العربيّة واألصوات اللغويّة منهج لساني معاصر ،سمير شريف
استيتية.26 :
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وحجّة من حقّق الهمزتين تمسّك بمقولة َّ
إن الهمزة صوت من أصوات الحلق ،وهو
يجتمع مع مثله كسائر أصوات الحلق التي اجتمعت مع مثلها ،كقولك ك ّع كععت ،وفهّ
فههت ،فحال الهمزة حال بقيّة أصوات الحلق المحقّقة( .)1ومن حقّق الهمزتين هم
الكسائي وحمزة وعاصم وخلف(.)2
األمر الثاني :مذهب الخليل عكس ما ذهب إليه ابن األثير ،أي َّ
إن الخليل يحقّق األولى
ويخفّف الثانية ،قال سيبويه" :ومنهم من يحقّق األولى ويخفّف اآلخرة ،سمعنا ذلك من
العرب ،وهو قولك :فقد جاء اشراطها ،ويا زكريّا ُء انّا .وقال:
كلُّ غرّا َء إذا ما بَ َر َز ْ
ت
ُ
العين عليها والحس ُد
تُرْ هَبُ
سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا .وكان الخليل يستحبّ هذا القول فقلت له:
لِمه؟ فقال :إنّي رأيتهم حين أرادوا أن يُبدلوا إحدى الهمزتين اللّتين تلتقيان في كلمة
واحدة أبدلوا اآلخرة ،وذلك :جائ وآدم"(.)3
أن هناك اضطراباا في نقل قراءة أبي عمرو ،أو َّ
األمر الثالث :يبدو َّ
أن أبا عمرو يأخذ
بروايتين اثنتين ،إذ قال سيبويه" :ومن كًلم العرب تخفيف األولى وتحقيق اآلخرة،
وهو قول أبي عمرو .وذلك قولك( :فقد جا أشراطها) ،و (يا زكريّا إنّا نُب ّشرك)"( .)4أي
إن أبا عمرو باالستناد إلى هذا القول يخفّف األولى ويحقّق الثانيةّ ،
َّ
لكن سيبويه يقول
بعد ذلك إنَّه رأى "أبا عمرو أخذ َّ
وز}(،)5
بهن في قوله ع ّز وجلّ { :يَا َويْلَ ََت أَأَلِ ُد َوأَنَا َع ُج ٌ
وحقّق األولى .وك ٌّل عربي .وقياس من خفّف األولى أن يقول :يا ويلتا األ ُد"( .)6أي إنّه
حقّق األولى وخفف الثانية.
( )1ينظر :الحجة للقرّاء السبعة.274/1 :
( )2ينظر :المبسوط في القراءات العشر.123 :
( )3الكتاب.549/3 :
( )4المصدر نفسه.549/3 :
( )5سورة هود .72 :في كتاب سيبويه ألف (يا وليتى) ُكتبت ممدودة( :يا ويلتا).
( )6الكتاب.549/3 :
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األمر الرابع :ال ّراجح َّ
أن إدخال األلف بين الهمزتين في اآلية المباركة { أَأَنْ َذ ْرتَ ُه ْم }

()1

هو جم ٌع بين التسهيل والتّحقيق ،ويبدو َّ
أن وظيفة األلف المقحمة هو إبعاد نطق الهمزة
األولى عن الثانية في عملية النطق؛ حتى ال يُنطق مباشرة بصوتين من الموضع نفسه
يوصفان بأنهما "نبرة كريهة تجرى مجرى الته ّوع"( ،)2فتصير الكلمة بعد إدخال األلف
(أاأنذرتهم):
ء ــَـَـ/ء ــَــ ن/ذ ــَــ ر /ت ــَــ/هـ ــُــ م
وينسب ابن األثير هذه القراءة إلى ابن عامر(" ،)3ث َّم منهم من يخفّف بعد إدخال
األلف ،ومنهم من يحقّق"( .)4والتحقيق نُسب إلى أبي إسحاق الحضرم ّي(.)5
 – 2تخفيف الهمز:
يميل الناطق العربي إلى إضعاف الهمزة ذلك الصوت الثقيل على الجهاز النّطق ّي،
ويكون ذلك عبر تخفيفها ،وتكاد الروايات تجمع على َّ
أن القرشيين هم من يتخلصون
من الهمز( ،)6ومعنى تخفيف الهمز" :قلبه ،أو حذفه ،أو جعله بين بين"( ،)7ومعنى جعل
الهمزة بين بين" :أن تجعل الهمزة بين الهمزة وبين ما منه حركتها فالمفتوحة بين
الهمزة واأللف ،والمضمومة بين الهمزة والواو ،والمكسورة بين الهمزة والياء"(،)8
وذكر البحث سابقاا َّ
أن ابن األثير ع َّد همزة بين بين من األصوات المستحسنة.
ومعنى حذف الهمزة إسقاطها وإزالتها دون تعويض لها( ،)9ومعنى قلبها هو إبدالها
أحد أصوات العلّة ،ومن الجدير باإلشارة إلى أنَّه إذا خفّفت الهمزة عن طريق حذفها

( )1سورة البقرة.6 :
( )2شرح الرضي على ال ّشافية.31/3 :
( )3ينظر :البديع في علم العربيّة.330/2 :
( )4المصدر نفسه.
( )5ينظر :إعراب القرآن للنّحّاس.28/1 :
( )6ينظر :في اللّهجات العربيّة.67 :
( )7البديع في علم العربيّة.325/2 :
( )8البديع في علم العربيّة.325/2 :
( )9ينظر :مرشد القارئ ،69 :وينظر :ال ّدرس الصّوت ّي عند المراديّ.307 :
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أوقلبها فأنَّه ال يبقى أث ٌر للهمزة في اللفظ أو في النظام المقطعي للكلمة ،أ ّما همزة بين
بين فيبدو َّ
ق في الكلمة بي َد أنَّها ضعيفة ليس لها تمكن المحقّقة وحركتها باقية
أن أثرها با ٍ
كذلك ،ودليل ذلك يق ّدمه ابن جنّي ا
قائًل" :ويدلّك على أنَّها وإن كانت قد قربت من السّاكن
فإنَّها في الحقيقة متحرّكة( )1أنَّك تعت ّدها في وزن العروض حرفاا متح ّر اكا ،وذلك نحو
قول كثير عزة(:)2
ان ُز َّم أجما ٌل وفارق جيرةٌ
أَ ْ
ُ
حزين؟
وصاح ُغرابُ البي ِن أنت
أال ترى َّ
أن وزن قولك (أان ُز ْم) :فَعُولُن ،فالهمزة إذن مقابلةٌ لعين فَ ُعولُن وهي
متحرّكة كما ترى"( ،)3ويبدو َّ
أن الّذي حصل في همزة بين بين هو اختًلس الصوت.
ومهما يكن من أمر فابن األثير يقسّم تخفيف الهمزة على قسمين:
األ ّول :التخفيف المقيس
وال يخلو هذا التّخفيف أن يكون في همزة واحدة أو في همزتين:
أ – التخفيف في الهمزة الواحدة:
هذه الهمزة إ ّما أن تكون ساكنة وإ ّما متحرّكة(:)4
 – 1الهمزة الساكنة:
الهمزة ال ّساكنة أثقل من الهمزة المتحرّكة في النّطق ،فهي تخرج "من الصّدر وال
تخرج ّإال مع حبس النّفس والهمزة المتحرّكة تعينها حركتها وتعين المتكلّم بها على

( )1حركة همزة بين بين فيها خًلف بين المدرستين؛ فالبصريون يرون أنّها متحرّكة ،أ َّما الكوفيون
فيذهبون إلى َّ
أن همزة بين بين ساكنة .ينظر :اإلنصاف في مسائل الخًلف( 599/2 :مسألة.)105 :
( )2يُنظر :ديوان ال ّشاعر.170 :
( )3سر صناعة اإلعراب ،62/1 :وينظر :أثر القراءات في األصوات والنحو العربي أبو عمرو
ابن العًلء ،عبد الصّبور شاهين.171
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.626/2 :
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خروجها"( ،)1والهمزة الساكنة تكون مسبوقة إ ّما بض ّمة وإ ّما بفتحة وإ ّما بكسرة( ،)2قال
ابن ال ّسرّاج" :الهمزة ال تخلو من أن تكون ساكنة أو متحرّكة ،فالسّاكنة لها ثًلث جهات،
إ ّما أن يكون قبلها فتحة أو كسرة أو ض ّمة"( ،)3ويرى ابن يعيش أنَّه إذا لُيّنت الهمزة
صارت من جنس األلف وتتبع حركة ما قبلها فتصير إليها  ...وهو قياس مطّرد في كلِّ
ما كان بهذه الصفة ،وال تجعلها ها هنا بين بين ألنَّها ساكنة ،وال يتأتّى ذلك في الساكنة.
وال تحذفها أيضاا؛ ألنّه ال يبقى معك ما يد ّل عليها ،وكان اإلبدال أسهل"( .)4ويمكن
توضيح ما حدث في (رأس) في ضوء الكتابة الصّوتيّة:
ْ
رأسٌ

ر ــَــ ء /س ــُــ ن .تبدل الهمزة الساكنة إلى ألف مجانسة للحركة

التي قبلها فتصير :راسٌ :
ر ـَـَــ /س ــُــ ن.
وللمحدثين توجيهٌ مغاي ٌر لما حدث في كلمة (رأس) أو (جؤنة) أو (ذئب) وهو َّ
أن
الهمزة حُذفت والصائت القصير الذي قبل الهمزة يتح ّول إلى صائت طويل( ،)5أ ّما
توجيه القدماء فهو َّ
أن ما حصل إبدال في الكلمة أي إبدال الهمزة إلى صوت علة مجانس
لحركة ما قبلها.
ويرجّح بعض المحدثين َّ
أن سبب هذا التغيير في الكلمة راج ٌع إلى ش ّدة صوت الهمزة
وما يصحبه من جهد كبير على النّطق؛ لذلك مالت العرب إلى الفرار من ش ّدة الهمزة
إلى رخاوة أصوات العلّة؛ أي انتقال من الش ّدة إلى الرخاوة(.)6
والمتأ ّمل في بنية الكلمات الثًّلثيّة نحو كلمة (رأس) و(ذئب) يجد أنَّها تتحول إلى
مقطع زائد في الطّول بعد الوقف عليها :ص ح ص ص( ،)7وهذا المقطع من المقاطع
( )1حجة القراءات.85 :
( )2ينظر :البديع في علم العربيّة.626/2 :
( )3األصول في النّحو.399/2 :
( )4شرح المفصّل.266/5:
( )5يُنظر :التطور النحوي ،42 :والقراءات القرآنيّة بين ال ّدرس الصّوتي القديم والحديث.50 :
( )6ينظر :إبدال الحروف في اللّهجات العربيّة ،سلمان بن سالم بن رجاء السحيمي.583 :
( )7ينظر :المدخل إلى علم اللّغة.102 :
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القليلة ال ّشيوع في العربيّة( ،)1وال يخفى على النّاطق مدى صعوبة النّطق بصوتين
ا
فضًل عن َّ
أن أحد الساكنين هو الهمزة؛ لذلك يمكن أن يضيف البحث
ساكنين متتاليين،
سبباا آخ َر إلى بقيّة األسباب الّتي ُذكرت آنفاا ،وهو تًلفي تك ّون مقطع من المقاطع الثقيلة
على اللّسان فتُبدل الهمزة صوت علة مناسباا على رأي القدماء أو تحذف ويمد الصائت
القصير قبلها على رأي المحدثين.
 – 2الهمزة المتحرّكة:
إذا كانت الهمزة متحرّكة فأنَّه ال يخلو إ ّما أن يكون ما قبلها إ ّما ساكناا وإ َّما متح ّر اكا،
ّا
معتًل" ،فإن كان
فإن كان الصوت الذي قبلها ساكناا فهو إ ّما أن يكون صحيحاا وإ ّما
صحيحاا ْ
نقل َ
ت الحركة الّتي فيها إلى الساكن ،وحذفتها ،تقول في الخب ِء والبر ِء وال ّدف ِء:
الخبُ والبُ ُر وال ِد ُ
ف ،وتقول في المرأَة وال َك ْمأة :ال َم َرة وال َك َمة وتقول في َمنَ بُوْ كَ  ،و َم ُن
كَ ،و َك ِم بِلُك"( ،)2ويوافق ابن األثير من سبقوه على هذا األمر ،قال سيبويه" :واعلم
ُّم َ
َّ
أن ك َّل همزة متحرّكة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفّف حذفتها وألقيت حركتها
ك و َك ِم بِلُكَ ،إذا أردت أن تخفّف
ك و َم ُن ُّم َ
على الساكن الذي قبلها .وذلك قولكَ :منَ بُو َ
الهمزة في األب واألُ ِّم واإلبل"( ،)3وكذلك مذهب ابن ال ّسرّاج( )4وابن جنّي(.)5
ويمكن توضيح ما حدث لهذه الكلمات في ضوء التقطيع الصّوت ّي:
ال ّدف ُء

ء ــَــ د /د ــِــ ف/ء ــُــ .

تحذف قاعدة المقطع األخير ( ء ــُــ) وتُنقل ق ّمته (الضّمة) إلى القاعدة الثّانية من
المقطع الثاني (الصوت الساكن)فتصير:
ال ّد ُ
ف

ء ــَــ د /د ــِــ/ف ــُــ .

( )1ينظر :األصوات اللّغويّة.93 :
( )2البديع في علم العربيّة.326/2 :
( )3الكتاب.545/3 :
( )4ينظر :األصول في النحو.400/2 :
( )5ينظر :المنصف.327 :
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يرض بعض المحدثين بهذا التوجيه ،إذ كان لهم توجيهٌ مغاي ٌر لما حدث في هكذا
ولم
َ
كلمات ،فًل مس ّوغ لنقل الحركة إلى الصوت الّذي قبل الهمزة ،والّذي حصل في ضوء
تص ّورهم هو حذف الهمزة ويُنقل الصوت الساكن الّذي قبل الهمزة المتمثّل بالقاعدة
الثانية للمقطع الثّاني ليتش ّكل مقطع قصير مفتوح(:)1
ال ّدف ُء

ء ــَــ د /د ــِــ ف /ء ــُــ ( .تسقط قاعدة المقطع األخير (ء)،

فتصير:
ء ــَــ د /د ــِــ ف /ـــَــ  .وفي هذه الحال تبقى ق ّمة المقطع األخير بًل قاعدة وهذا ال
يجوز فتنقل القاعدة الثانية للمقطع الثاني لها فيتش ّكل مقطع قصير مفتوح
ء ــَــ د /د ــِــ/ف ــُــ .
وخًلصة األمر َّ
أن توجيه القدماء هو حذف قاعدة ونقل ق ّمة ،وتوجيه المحدثين هو
حذف قاعدة فبقاء ق ّمة فن ْق ُل قاعدة إليها.
وللبحث توجيهٌ آخر لهذه الكلمات (الخبء ال ّدفء البرء) ،إذ َّ
إن المتأ ّمل في هذه
الكلمات يجد ق ّمة المقطع األخير عبارة عن حركة إعراب ليس غير ،إذ تتغير بحسب
موقعها في النصّ  ،فتقول" :أخرج خب ُء السّماء خب َء األرض"

()2

ُ
فنظرت إلى ذلك

الخب ِء ،وهذه الق ّمة تسقط عند الوقف فتقول :الخب ْء بالسكون ،فإذا حذفنا الهمزة
للتخفيف فليس هناك ق ّمة باقية بحسب ا ّدعاء المحدثين وال حاجة لنقل قاعدة إليها ،وال
مس ّوغ لنقل هذه الق ّمة إلى الساكن قبلها بحسب ا ّدعاء القدماء.
والرّاجح َّ
أن علّة التّخفيف ها هنا راجعةٌ إلى التقاء ساكنين عند الوقف آخرهما نبرة
ثقيلة ،فيلجأ النّاطق العرب ّي إلى إحدى وسائل التّخفيف وهو الحذف فتصير :الخبْ .
ويمكن توضيح ما حصل في ضوء الكتابة الصّوتيّة:

( )1ينظر :المنهج الص ّوت ّي في توجيه القراءات القرآنيّة (أطروحة) ،د .مي الجبوري ،74 :والتعليل
ي.146 :
ي ،101 :وال ّدرس الصّوت ّي عند النيل ّ
الصّوت ّي عند المبرّد (رسالة) ،انتصار عباس الخزاع ّ
( )2أساس البًلغة.228/1 :
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الخَبْ ْء

ء ــَــ ل /خ ــَــ بء .

التقى ساكنان آخرهما نبرة ثقيلة فتحذف هذا النبرة:
ء ــَــ ل/خ ــَــ ب .
فًل نق َل وال سقو َ
ط فيها ،وتصير القاعدة الثانية للمقطع الثّاني قاعدة مناسبة لحركة
ب.
اإلعراب ،فتقول :الخبُ
َ
والخب والخ ِ
ّا
معتًل فهو إ ّما واو وإ ّما ياء وإ ّما ألف(،)1
أ ّما إذا كان الصوت الساكن الّذي قبل الهمزة
فإن كان الصّوت الساكن وا اوا أو يا اء وكانت حركة ما قبله من غير جنسه نُقلت حركة
ي(.)2
الهمزة إلى صوت العلّة ،نحو :ض ٌو وش ٌ
وإذا كانت الحركة من جنس الصوت الساكن "وكانت قريباا من الطّرف ولم ْ
تكن ألفاا،
ا
أصًل ،قلبتها إلى جنسها وأدغمتها فيها فتقول في َخ ِطيئَة َوم ْقرُو َءةَ :خ ِطيَّة
ال
َو َم ْق ُر َّوة"( .)3ويمكن توضيح ذلك في ضوء التّقطيع الصّوت ّي:
خطيئةٌ
َخ ِطييةٌ

خ ــَــ /ط ــِـِـ /ء ــَــ/ت ــُــ ن  .تقلب الهمزة إلى ياء فتصير:
خ ــَــ/ط ــِـِـ /ي ــَــ /ت ــُــ ن  .تصبح البيئة الصّوتيّة مناسبة لإلدغام

فتصيرَ :خطيّةٌ" ،ولم تجعل الهمزة هنا بين بين؛ َّ
ألن في ذلك تقريباا لها من السّاكن،
ٌ
ساكن ،فكانت الواو والياء تُ ّدغمان ،ويُ ّدغم فيهما ،فصارتا إلى ذلك؛ ألنّه
وقبلها
ُّ
أخف"(.)4
أ ّما إذا كان ما قبل الهمزة ألفاا فتُجعل الهمزة بين بين( ،)5نحو :هباءة .قال سيبويه" :
واأللف تحتمل أن يكون الحرف المهموز بعدها بين بين ،ألنّها م ٌّد"(.)6

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.327/2 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.
( )3المصدر نفسه.
( )4شرح المفصّل.326/5 :
( )5ينظر :البديع في علم العربيّة.327/2 :
( )6الكتاب.547/3 :
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ث َّم تح ّدث ابن األثير على الهمزة المتحرّكة المسبوقة بمتحرّك ،فإذا كانت الهمزة
مفتوحة وقبلها ض ّمة قلبت وا اوا ،قال ابن جنّي" :فمتى آثرت تخفيف الهمزة قلبتها وا اوا،
وذلك قولك في ( ُج َؤ ٍن)ُ ( :ج َو ٍن)"( .)1وإن كانت الهمزة مفتوحة وقبلها كسرة تقلب يا اء،
نحوِ :مئَرِ :ميَر( ،)2وال تجعلها بين بين البتّة؛ َّ
ألن "الهمزة المفتوحة لو جعلتها بين بين
وقبلها ض ّمة أو كسرة ،لنحوت بها نحو األلف ،واأللف ال يكون ما قبلها مضمو اما أو
مكسوراا ،بل ذلك محال ،فلذلك عدلوا إلى القلب"( .)3وإن كان ما قبلها مفتوحاا جعلت
الهمزة بين بين ،وذلك قولكَ :سأ َ َل َوقَ َرأَ(.)4
ث َّم تح ّدث ابن األثير على الهمزة المكسورة الّتي قبلها ض ّمة أو فتحة أو كسرة ،إذ
تجعلها بين بين ،نحوُ :س ِئ َم و َسئِ َم و ِم ْن َع ْب ِد إبلك(.)5
ب – التّخفيف في الهمزتين:
قد تجتمع نبرتان في كلمة واحدة ،وهذا االجتماع يزيد الكًلم ا
ثقًل ،فًل ب ّد من إبدال
إحداهما ،إذ تُقلب "الثّانية إلى جنس الحركة الّتي قبلها ،ساكنةا كانت أو متحرّكة،
فالساكنة نحو :آدم وآخر وأُومن وإيمان ،والمتحرّكة نحو :جا ٍء وخطايا"( ،)6فأصل
(جا ٍء) جائئ ،إذ اجتمعت همزتان األولى همزة (فاعل) والثانية همزة الم الفعل(،)7
وهذا اإلبدال في هكذا مواضع يكون واجباا وال يجوز التخفيف( ،)8فمهما أ ّدى قياسٌ إلى
اجتماع الهمزتين "في كلمة واحدة فًل بُ َّد من إبدال إحداهما؛ ّإال أن يمنع من ذلك مانع،
إذ قد كانوا يستثقلونها وحدها ،فل َّما لم يكن مانع من إبدال إحدى الهمزتين ياء أُبدلت"(.)9

( )1سر صناعة اإلعراب.223/2 :
ّ
( )2ينظر :شرح السيرافي ،275/4 :والخصائص ،266/1 :وعقود الهمز البن جني ،58 :والبديع
في علم العربيّة.328/2 :
( )3شرح المفصّل.274 -273/5 :
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.328/2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه.
( )6المصدر نفسه.329/2 :
( )7ينظر :الخصائص.8/2 :
( )8ينظر :الكتاب ،552/3 :واألصول في النحو.403/2 :
( )9الممتع الكبير.485:
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وقد أورد البحث أغلب مواضع التّخفيف الّتي ذكرها ابن األثير في موضوع تحقيق
الهمز ،ولم تُذكر هنا لتجنّب التكرار ،ومن مواضع التخفيف القول :اقرأ آية ،إذ يروي
ابن األثير َّ
أن في قراءتها ثًلثةَ أوجه(:)1
األ ّول :قلب الهمزة األولى ألفاا ،وعلّة قلبها هي َّ
أن الهمزة األولى ساكنة ،فإذا دخلها
التخفيف فأنَّها تبدل ألفاا مجانسة لحركة ما قبلها( ،)2وتجدر اإلشارة إلى َّ
أن م َّد األلف
ا
منفصًل واجباا ،والم ُّد المنفصل هو أن تقع الهمزة بعد صوت من أصوات
هنا يكون م َّدا
الم ّد ،إذ تكون الهمزة في أول كلمة وصوت الم ّد في آخر كلمة.

()3

الثاني :حذف الثانية وإلقاء حركتها على األولى( ،)4ويمكن توضيح ذلك في ضوء
التّقطيع الصّوت ّي:
ا ْق َر ْأ آية

ء ــِــ ق /ر ــ َــ ء /ء ــَـَـ /ي ــَــ ه.

اجتمعت همزتان وكانت البيئة الصّوتيّة مناسبة لإلدغام؛ اللتقاء مثلين :األول ساكن
والثاني متحرّك بيد َّ
أن العلماء ال يج ِّوزون هذا اإلدغام( ،)5قال ابن األثير في باب
اإلدغامَّ :
إن الهمزة ال تدغم "في مثلها َّإال أن تكون عَيناا مضا َعفَةا ،نحوَ :سأّل .)6("...
فتصير الجملة بعد حذف الهمزة الثانية والقاء حركتها على األولى:
اقرآية(:)7

ءــِــ ق /ر ــَــ /ء ــَـَـ /ي ــَــ ه.

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.333 ،332 /2 :
( )2ينظر :الكتاب ،550/3 :واألصول ،405/2 :وشرح السيرافي ،286/4 :والتّعليقة.50/4 :
( )3ينظر :ال ّد ّر النثير ،206/2 :والقراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليليّة مقارنة (رسالة)،
حليمة سال.122 :
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.333/2 :
(ّ )5إال أبا زيد األنصاري (سعيد بن أوس بن ثابت) ،إذ كان يج ّوز إدغام الهمزة في الهمزة فيقول
اقرآّية .ينظر :شرح السّيرافي ،286/4 :وشرح المفصّل.285/5 :
( )6البديع في علم العربيّة.632/2 :
( )7ينظر :الكتاب.550/3 :
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الثالث" :أن تجعلها بين بين"( ،)1ويبدو ّ
ص َد ج ْع َل الثّانية بين بين ،وهذا
أن ابن األثير قَ َ
ال يكون ّإال بعد قلب الهمزة األولى ألفاا ،وهذا هو مذهب الحجازيّين(.)2
الثّاني :التّخفيف غير القياس ّي:
هذا النّوع من التّخفيف ال يخضع لقواعد معيّنة ،ويبدو أنَّه يخضع ألمرين هما :الحفظ
والحكاية ،قال ابن األثير " :اعلم ّ
أن الهمزة التي يحقّق أمثالها أهل التّحقيق ،وتجعل في
لغة أهل التخفيف بين بين قد تبدل مكانها األلف إذا كان ما قبلها مفتو احا ،والياء إذا كان
ما قبلها مكسورا ،وليس ذلك بقياس مطّرد ،وإنّما يحفظ عن العرب حفظاا"( ،)3ومن
ذلك المرأة :المراة ،والكمأة :الكماة( ،)4ويستشهد ابن األثير بقول سيبويه حاكياا عن
العرب ّ
ت :أَ ّو ْن َ
أن منهم من يقول" :في أَوْ أَ ْن َ
ت ،يُ ْب ِدل .ويقول :أنا أَرم ّي باكَ  ،وأَبُ َّو يُّوب
ُّوب ،وغًلم َّي بيك"( ،)5ويرى ابن األثير َّ
أن ذلك ليس بقياس مطّرد(.)6
يريد أبا أي َ

( )1البديع في علم العربيّة.333/2:
( )2ينظر :شرح السّيرافي ،286/4 :والمفصّل في صنعة اإلعراب.492 :
( )3البديع في علم العربيّة.633/2 :
( )4ينظر :المصدر نفسه.
( )5الكتاب ،556/3 :وينظر :البديع في علم العربيّة.333/2 :
( )6ينظر :البديع في علم العربيّة.333/2 :
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الفصل الثالث
ّ

ّ

الظواهر الصوتية يف مستوى الصوائت

ّ
املبحث األول :اإلمالة.
ّ
املبحث الثاني :اإلعالل.

ّ
املبحث األول
اإلمالة

ا
أوًل :الغرض من اإلمالة.
ا
ثانيا :حقيقة اإلمالة.
ا
ثالثا :األسباب املقتضية لإلمالة.
ا
رابعا :تأثري أصوات اًلستعالء يف اإلمالة.
ّ
ا
خامسا :تأثري الراء يف اإلمالة.
ا
سادسا :لواحق اإلمالة.

املبحث ّ
األول :اإلمالة ....................................................................

أ ّو اًل :الغرض من اإلمالة وأصحابها:
واسع من ل ُدن اللغويين والقرّاء مفصّلين القول
باهتمام
حظيت هذه الظّاهرة الصّوتيّة
ٍ
ٍ
فيها ،وهي من الظّواهر الّتي تتعامل مع الصوائت ،وال سيّما الفتحة سوا ٌء أكانت قصيرة
ًّ
مستقّل لهذه الظاهرة متّخ ًذا اسم (اإلمالة) عينه
أم طويلة ،وقد أفرد ابن األثير موضوعًا
عنوانًا له ،ثُ َّم شرع في ذكر متعلّقاتها ،وسيأتي ذكرها إن شاء هللا.
قال ابن األثير" :اإلمالة لغة تميم وأسد وقيس وعا ّمة أهل نجد ،فأ ّما أهل الحجاز
فلغتهم التفخيم ّإال في مواضع قليلة ،والذين أمالوا فعلوا ذلك؛ لضرب من تجانس
الحروف ،وليجري اللّسان في النّطق على طريقة واحدة"(.)1
يحمل هذا النصّ في طيّاته ع َّدةَ أمور:
األمر األ ّول :اإلمالة هي عبارة عن لغة أو لهجة من اللّهجات الّتي اختصّت بها بعض
القبائل دون غيرها ،ونلحظ ذلك في قول ابن األثير (اإلمالة لغة تميم  ،)...وهي لهجة
مشهورة ،قال أحد الباحثين" :اإلمالة لهجة مشهورة ،عند قبائل وسط الجزيرة وشرقيها
مثل :تميم وأسد وطيء وقيس"(،)2
أن التّفخيم لغة أهل الحجاز ّ
األمر الثّاني :أشار ابن األثير إلى َّ
"إال في مواضع قليلة"(،)3
وهذه المواضع هي نحو :خاف وهاب وطاب" ،وهي لغة لبعض أهل الحجاز .فأ ّما
األلف
العا ّمة فّل يميلون"( )4قال ابن ال ّسرّاج :هذه األلف تُمالُ؛ "ألَ َّن الحرفَ الذي قب َل
ِ
اب و ِهاب وه َي لغةٌ
تكس ُر في َحا ٍل أعني في (فَ َع ْل ُ
هل
ت) وذل َ
ك نحوِ :خاف و ِط َ
لبعض أَ ِ
ِ
ْت و ِهب ُ
وطب ُ
الحجاز فأَمالوا :ألَنَّهم يقولونَ ِ :خ ْف ُ
ْت وأَ ّما العامةُ فّل يميلونَ "(.)5
ت ِ
ِ
ويتوصّل الدكتور عبد الفتّاح إلى َّ
"أن اإلمالة لم تكن مقصورة على تلك القبائل التي
أشار إليها األقدمون في كتبهم ،وإنّما كانت ظاهرة أكثر شيوعًا م ّما ذكروه ،فقد كانت
( )1البديع في علم العربيّة.334/2 :
( )2مق ّدمات في علم القراءات ،مح ّمد أحمد مفلح القضاة وآخرون.134 :
( )3المصدر السّابق.
( )4الكتاب.120/4:
( )5األصول في النّحو.162/3 :
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األول :اإلمالة ....................................................................
تنتظم معظم القبائل العربيّة وإن تفاوتت ،فهي إذن صفة كثيرة الشيوع ج ًّدا عن العرب
أن في اليمن إمالة ...ورأينا في الحجاز إمالةَّ ...
في نطقهم ،فقد رأينا َّ
وأن في تميم وأسد
وقيس إمالة"( .)1أي َّ
إن اإلمالة لم تكن مقتصرة على قبيلة من دون غيرها.
األمر الثّالث :بيّن ابن األثير الغرض من اإلمالة في مقولته" :والّذين أمالوا لضرب من
سان في النّطق على طريقة واحدة"( ،)2أي َّ
ي اللّ ُ
إن الغرض
تجانس الحروف ،ولِيجر َ
منها هو السهولة والخفّة

()3

في نطق األصوات المتجاورة ليكون نطقها على طريقة

واحدة ،ومن العلماء من قالَّ :
إن الغرض هو االعتدال في لفظ الكلمة وتقريب األصوات
بعضها من بعض ألسباب خاصّة( ،)4ومنهم من قالَّ :
إن الغرض "من اإلمالة تقريبُ
ب من التّشاكل"(.)5
ضها من بعض لضر ٍ
األصوات بع ِ
وكلُّ هذه األسباب تصبُّ في مصبٍّ واحد وهو الخفّة في الكّلم ،إذ تكون األصوات
على مستوى واح ٍد بين التصعّد والتّسفّل.
ويرى ال ّدكتور إبراهيم أنيس َّ
أن اإلمالة يجب أن تُعزى بشك ٍل عام إلى أحد سببين:
األ ّول :االنسجام بين األصوات( ،)6وال يخرج االنسجام عن معنى التجانس والتّناسب
وهو الغرض األصل ّي من اإلمالة( ،)7وهذا ما ال خّلف فيه بين القدماء والمحدثين.
الثّاني :أصل الصّوت( ،)8وهذا الغرض يتعلّ ُ
ق بأمور دالليّة ،إذ تمال األلف لل ّداللة
والتّنبيه على األصل ،فقد تكون األلف الممالة منقلبة عن ياء" ،فتُمال؛ تنبيهًا على

( )1اإلمالة في القراءات واللهجات العربيّة.133 :
( )2البديع في علم العربيّة.334/2 :
( )3ينظر :التّبصرة والتّذكرة.710/2 :
( )4ينظر :إبراز المعاني من حرز االماني.249 :
( )5شرح المفصّل.188/5 :
( )6ينظر :في اللّهجات العربيّة.60 :
ي.24/4 :
( )7ينظر :توضيح المقاصد والمسالك ،1491/3 :وشرح األشمون ّ
( )8ينظر :المصدر السابق.
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املبحث ّ
األول :اإلمالة ....................................................................
األصل"( ،)1أو تكون منقلبة عن واو( ،)2قال األشمون ّي :الغرض األصل ّي منها هو
التّناسب ،وقد ترد للتّنبيه على أصل"(.)3
ووصف بعض المحدثين هذين السببين بأنَّهما علّتان لظاهرة اإلمالة(.)4
األمر الرّابع :لحظ البحث استقرار المصطلح عند ابن األثير ،فهو يَطل ُ
ق مصطلح اإلمالة
َ
أملت ،يميلوا ،أمالوا) على هذه الظّاهرة
وتصرّفاته (تُمال ،تُميل ،لم تمل ،أميلت،
الصّوتيّة.
واإلمالة من المصطلحات الّتي نُسبت إلى إلمام عل ّي( – )5عليه السّّلم  ،-واستعمل
الخليل مصطلح اإلمالة ً
الح ّجةُ وال َحجُّ فيقالِ :حج و ِح َّجةٌ .ويقال لل ّرجل
قائّل" :قد تُك َسر َ
الكثير ال َحجٍّ َحجّاج من غير إمال ٍة .وكلُّ نعت على فَعّال فإنّه مفتوح األلف ،فإذا صيَّرتَه
اسما ً يَتَ َح َّول عن حال النَّعْت فتدخله اإلمالة كما َد َخلَ ْ
الحجّاج والَعجّاج"(.)6
ت في َ
وقد حظيت اإلمالة بمصطلحات كثيرة :كالرّوم( ،)7واإلشمام( ،)8واإلضجاع( ،)9وبين
بين وبين اللّفظين( ،)10والتّلطيف(.)11
ويضع ابن األثير التفخيم ضد اإلمالة( ،)12ويطلق عليه أهل التّجويد الفتح ،قال ابن
الجزريّ :الفتح "عبارة عن فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف وهو فيما بعده ألف أظهر
ضا التفخيم ،وربّما قيل له النصب وفتح متوسط .فالشديد هو نهاية فتح
ويقال له أي ً
( )1البديع في علم العربيّة.337/2 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.338/2 :
ي.24/4 :
( )3شرح األشمون ّ
( )4ينظر :الجوانب الصّوتيّة في كتب االحتجاج للقراءات.183 :
( )5ينظر :المصطلح النّحو ّي نشأته وتط ّوره حتّى أواخر القرن الثّالث الهجري ،عوض

حمد القوزيّ ،39 :والمصطلح الصّوت ّي في كتب معاني القرآن (أطروحة).165 :
( )6العين.9/3 :
( )7ينظر :الكتاب ،131/4 :واألصول ،165/3 :والتّعليقة.189/4 :
( )8ينظر :األصول ،170/3 :والمنصف ،248 :والكامل في القراءات ،428 :وشرح المفصّل:
.445/5
( )9ينظر :إبراز المعاني.234 :
( )10ينظر :الحجّة في القراءات السّبع.71 :
( )11ينظر :النّشر في القراءات العشر.30/2 :
( )12ينظر :البديع في علم العربيّة.334/2 :
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املبحث ّ
األول :اإلمالة ....................................................................
الشخص فمه بذلك الحرف .وال يجوز في القرآن بل هو معدوم في لغة العرب .وينقسم
إلى فتح شديد وفتح متوسط .فالشديد هو نهاية فتح الشخص فمه بذلك الحرف .وال يجوز
في القرآن بل هو معدوم في لغة العرب  ...والفتح المتوسط هو ما بين الفتح ال ّشديد
واإلمالة المتوسطة  ...وهذا الذي يستعمله أصحاب الفتح من الق ّراء انتهى .ويقال له
التّرقيق ،وقد يقال له أيضا التّفخيم ،بمعنى أنّه ضد اإلمالة"(.)1
والفتح هو األصل واإلمالة فر ٌ
ع منه ،ويق ّدم المالق ّي أسبابًا ع َّدة يستد ّل بها على أصالة
الفتح وفرعيّة اإلمالة:
 - 1اإلمالة ال تكون ّإال بأسباب معيّنة ،فإذا فقدت هذه األسباب فإنَّه يلزم الفتح.
ت ممال يصحُّ أن يُفتح أو يف ّخم ،وال يجوز عكس ذلك أي َّ
ت
إن ك َّل صو ٍ
 - 2كلُّ صو ٍ
مف ّخم يص ّح أن يمال.
 - 3اإلمالة تصيّ ُر األلف الممالة بين صوتين :بين األلف المحضة والياء ،وكذلك الفتحة
الممالة فهي بين الفتحة المحضة والكسرة ،أ ّما الفتح فيُبقي األلف والفتحة على حالهما
الطّبيع ّي؛ لذلك لزم أن يكون التّفخيم أو الفتح هو األصل واإلمالة فر ٌ
ع منه(.)2
ويرى ال ّدكتور إبراهيم أنيس َّ
أن الفرق بين نطق ال ّ
صوت ال ُممال والمف ّخم ما هو ّإال
ٌ
اختّلف في وضع اللّسان مع ك ٍّل منهما عند النّطق بهما ،فاللّسان في حال نطق الصّوت
ال ُممال أقرب إلى الحنك األعلى منه في حال الفتح(.)3
ثانياا :حقيقة اإلمالة:
ميل الفتحةَ نحو الكسرة َمي ًّْل َخفيًّا،
قال ابن األثير" :وحقيقتها (يعني اإلمالة) :أن تُ َ
فَتمي َل األلف لذلك نَحْ َو الياء ،فاأللف ال ُممالة واسطة بين الياء واأللف ،وكسرتها واسطة
بين الفتحة والكسرة؛ ولذلك جعل ألفها سيبويه من الحروف المستحسنة"(.)4
والمتأ ّمل في هذا النصّ يلحظَ ع ّدة أمور:

( )1النشر في القراءات العشر.30-29/2 :
( )2ينظر :ال ّد ّر النثير.156/3 :
( )3ينظر :في اللّهجات العربيّة.57 :
( )4البديع في علم العربيّة.334/2 :
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املبحث ّ
األول :اإلمالة ....................................................................
األمر األ ّول :التّعريف المذكور آنفًا يجعل ابن األثير مع العلماء الّذين يجنحون إلى َّ
أن
()1

أصل اإلمالة إمالة الفتحة نحو الكسرة ومن هؤالء العلماء أبو عل ّي الفارس ّي

(ت377هـ) ،وابن جنّي(( )2ت 392هـ) ،وأبو الفداء (ت732هـ) ً
قائّل :اإلمالة هي "أن
تنحو بالفتحة نحو الكسرة ليتجانس الصوت  ...واعلم ّ
أن األلف اللينة صوت ال معتمد
له في الفم فّل يكون ّإال تابعا للحركة التي قبله فإذا أردت إمالة األلف نحو الياء قرّبت
الفتحة التي قبله من الكسرة فحينئذ تميل األلف"( ،)3ومن هؤالء عبد هللا بن أحمد الفاكه ّي
(ت972هـ) إذ قال :حقيقة اإلمالة أن "تشوب الفتحة شيئًا من صوت الكسرة ،فتصير
الفتحة بينها وبين الكسرة"(.)4
فالفتحة هي الّتي تُمال عند ابن األثير أ ّما األلف بعدها فتمال بسبب إمالة الفتحة،
ونلحظ ذلك في قوله" :فتمي َل األلف لذلك نَحْ َو الياء"(.)5
وذهب بعض العلماء إلى َّ
أن األلف ذاتها هي الّتي تُمال؛ لذلك تُمال الفتحة الّتي قبلها،
أي على العكس م ّما ذهب إليه ابن األثير ،وترى مثل هذا المذهب عند سيبويه ،إذ قال:
"واعلم أن األلف إذا دخلتها اإلمالة دخل اإلمالة ما قبلها"( ،)6وقال أيضًاَّ :
إن "اإلمالة
تدخل األلف  ،)7("000وتبع سيبويه ال ّزمخشر ّ
ي( ،)8وال ّزركش ّي(.)9
وهناك من جمع بين المذهبين في تعريفه اإلمالة ،أي َّ
إن اإلمالة عنده هي إمالة الفتحة
إلى الكسرة واأللف إلى الياء أمثال :ابن الجزر ّ
ي( ،)10والقوشج ّي(.)11

( )1ينظر :الحجّة للقرّاء السبعة ،343/5 :والمسائل الحلبيّات.48 :
( )2ينظر س ّر صناعة اإلعراب.67/1 :
( )3الكنّاش في فنّي النّحو والصّرف.151/2 :
( )4شرح كتاب الحدود في النّحو.306 :
( )5البديع في علم العربيّة.334/2 :
( )6الكتاب.126/4 :
( )7المصدر نفسه.130/4 :
( )8ينظر :المفصّل.471 :
( )9ينظر :البرهان في علوم القرآن.67/1 :
( )10ينظر :النّشر.30/2 :
( )11ينظر :عنقود ال ّزواهر في الصّرف ،والبحث الصّوت ّي عند القوشج ّي (رسالة).290 :

املبحث ّ
األول :اإلمالة ....................................................................
األمر الثّاني :لو عرضنا هذه المذاهب الثّلثة على معطيات ال ّدرس الصّوت ّي الحديث
ألن من مبادئ ال ّدرس الصّوت ّي الحديث هي ْ
ضت؛ َّ
أن ال فتحةَ قبل األلف؛ لذلك
ل ُرفِ َ
تُرفضُ  -في نظر المحدثين  -كلُّ مذاهب القدماء الّتي قُدمت آنفًا؛ ألنّهم َع ّدوا األلف
ساكنة ما قبلها مفتوح.
وتجدر اإلشارة إلى َّ
أن ال ّدرس الصّوت ّي الحديث َع َّد الحركات الرئيسة ثّلثًا( :ال ّ
ض ّمة
والفتحة والكسرة) بحسب عنصر الك ّم الّذي يُ َع ُّد أمرًا مه ّمًا في وصف الحركات ،إذ يُ َع ُّد
عنصرًا وظيفيًّا ( ،)1()phonemic unitفّل فرق بين ال ّ
ض ّمة والفتحة والكسرة
(الحركات القصيرة) وبين الواو الم ّديّة واأللف والياء الم ّديّة (الحركات الطّويلة) ّإال
في عنصر الك ّم(.)2
وتوضيح ذلك( :الفعل قَتَ َل) يتك ّون من ثّلثة مقاطع صغيرة:
ق ــَــ/ت ــَــ/ل ــَــ.
يُلحظُ َّ
أن أ ّ
إشباع في ق ّمة أي مقطع فإنَّه يؤ ّدي إلى تغيّر معنى الفعل إلى معنى آخر؛
ي
ٍ
كإشباع الق ّمة األخيرة (ل ــَــ) ،إذ يتح ّول معنى الفعل من ال ّداللة على المفرد إلى االثنين:
قَتَّل:
ق ــَــ/ت ــَــ/ل ــَـَـ.
وكذلك إذا أُشب ِع ْ
ت ق ّمةُ المقطع األ ّول (ق ــَــ) فيتح ّول إلى ق (ــَـ َـ) ،إذ َّ
إن هذا اإلشباع
هو زيادة في ك ّميّة الفتحة فحينئ ٍذ يتح ّول الفعل (قَتَ َل) إلى (قاتَ َل):
ق ــَـَـ/ت ــَــ/ل ــَــ.
وهذا يؤ ّدي إلى إفادة الفعل معنى المشاركة؛ لذلك يكون لعنصر الك ّم أث ٌر مهم في
تحديد المعاني.
"ومن الواضح عندئ ٍذ أنّنا نستطيع أن نقلّص نظام الحركات في اللّغة العربيّة إلى
ثّلث حركات رئيسة من حيث النّوع يمثّلها ال ّ
ض ّمة والكسرة والفتحة ثُ َّم نضيف إليها

( )1ينظر :اإلمالة والتّفخيم في القراءات القرآنيّة حتّى القرن الرّابع الهجريّ ،عبد العزيز علي
َسفر.245 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.246 :
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املبحث ّ
األول :اإلمالة ....................................................................
عنصر الك ّم ،وذلك بأن نم َّد النّفَس فيها فنحصل على النّظير الطّويل لهذه الحركات
وهي الواو واأللف والياء"(.)1
واستنادًا إلى هذا الحكم تكون حقيقة اإلمالة هي إمالة حركة رئيسة إلى حركة رئيسة؛
والرّاجح َّ
أن أقرب المذاهب إلى هذا الحكم المذكور آنفًا هو المذهب الّذي مال إليه ابن
أن األلف تسبقها فتحة -؛ ألنَّه رأى َّ
األثير -وإن آمن في َّ
أن حقيقة اإلمالة هي إمالة
حركة رئيسة إلى حركة رئيسة أي فتحة إلى كسرة ،ويُلحظ ذلك في كّلمه على اإلمالة
ُ
رأيت ِعمادا) ،إذ يرى َّ
أن فتحة الميم أُميلت للكسرة قبلها ،ثٌ ّم تُمال الفتحة في ال ّدال
في (
بسبب اإلمالة الحاصلة في الميم(.)2
األمر الثّالث :وردت كلمة في تعريف ابن األثير لإلمالة ،وهي كلمة( :خفيًّا) في قوله:
"أن تُمي َل الفتحة نحو الكسرة َمي ًّْل خفيًّا"( ،)3ويبدو َّ
أن المقصود بالخفاء هو البعد في
مخرج األلف ،فكلّما بَ ُع َد نطق األلف عن مخرجه ازداد خفاؤه ،هذا من جهة ومن جهة
أخرى َّ
أن هذا الخفاء يشبه خفاء النّون إذا جاءت بعدها أصوات معيّنة ،وهذا الخفاء ال
يكون تا ّمًا ،إذ يبقى شي ٌء من النّون يدلُّ على وجودها كالغنّة ً
مثّل ،وكذلك الفتحة الطّويلة
ال ُممالة ،فهي صورة نطقيّة من صورها أو حالة من حالتها ،إذ تكون بين األلف والياء،
وال ّشكل اآلتي يوضح ما جرى للفتحة الطّويلة ال ُممالة:

ألف خالصة

عـ

لِم
ياء خالصة

ويكون هذا الخفاء بحسب درجة اإلمالة ،إذ َّ
إن العلماء قسّموا اإلمالة على قسمين
بحسب درجة ميلها :إمالة كبيرة وإمالة صغيرة ،فكلّما قرُبت درجة ميّلن األلف إلى

( )1اإلمالة والتّفخيم في القراءات القرآنيّة.246 :
( )2ينظر :البديع في علم العربيّة.340/2 :
( )3المصدر نفسه.334/2 :
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املبحث ّ
األول :اإلمالة ....................................................................
األلف الخالصة كانت درجة خفائها أصغر ،وكلّما قرُبت إلى الياء كانت درجة خفائها
أكبر ،ويمكن توضيح اإلمالة الكبيرة عبر ال ّشكل اآلتي:

ألف خالصة

لِم

عــ

ياء خالصة

ثالثاا :األسباب المقتضية لإلمالة:
تح ّدث ابن األثير على األسباب الّتي تُحدث اإلمالة ً
قائّل :أسباب "اإلمالة المقتضية
لها ستة ،وهي :الكسرة ،والياء ،واأللف المنقلبة عن الياء ،أو بمنزلة المنقلبة ،والكسرة
المتوقع وجودها في الحرف الذي قبل األلف على حال ،واإلمالة إلمالة ،وهكذا ع ّدوها
ستة"( ،)1وابن األثير ال يذهب مذهب من ع ّدها ستّة ،فهي عنده أربعة فقط ،إذ قال:
"وإذا رجعنا إلى الحقيقة فإنّما هي أربعة :كسرة ،وياء ،وألف ،وإمالة إلمالة"(.)2
ي فقد ع ّدها خمسة ً
ومن ع ّدها ستة ابن ال ّسرّاج( ،)3وابن الباذش( ،)4أ ّما الصّيمر ّ
قائّل:
"واألسباب الّتي تجوز معها اإلمالة خمسة :الكسرة ،والياء ،واالنقّلب من الياء،
والمشبهة من الياء ،واإلمالة لإلمالة"( ،)5أي إنّه أسقط الكسرة المتوقع وجودها في
الصّوت الّذي قبل األلف ،ومنهم من أرجعها إلى صوتين رئيسين هما الكسرة والياء(.)6

( )1البديع في علم العربيّة.334/2 :
( )2المصدر نفسه.335 ،334/2 :
( )3ينظر :األصول.160/3 :
( )4ينظر :اإلقناع في القراءات السّبع.141 :
( )5التّبصرة والتّذكرة.710/2 :
( )6ينظر :ال ّد ّر النثير.157/3 :
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وذكر ابن الباذش بعد أن ع ّد اإلمالة على ستّة أسباب َّ
أن سيبويه زاد ثّلثة أسباب
لإلمالة وصفها سيبويه بال ّشذوذ وهي :اإلمالة لكثرة االستعمال ،واإلمالة للفرق بين
االسم والحرف ،وإمالة األلف المشبهة باأللف المنقلبة(.)1
وعلى الرّغم من َّ
أن ابن األثير قد جعل اإلمالة في األسباب األربع المذكورة آنفًا بيد
أنّه ذكر أسبابًا كثيرة لإلمالة ،استطاع البحث إحصاء تلك األسباب الّتي وردت في
ب ،واألرجح أنّه قام بتقليص عددها إلى
كتاب ابن األثير ،ووصلت إلى عشرة أسبا ٍ
أربعة؛ ألنّه رأى األصالة في هذه األسباب ،واألسباب الباقية تتفرّع منها .وسيحاول
البحث إيراد تلك األسباب الّتي جاءت في كتاب أبي السّعادات:
_ إمالة للياء المتق ّدمة(.)2
_ إمالة للكسرة المتق ّدمة( ،)3وهذان ال ّسببان تكون ألف اإلمالة بعد الياء والكسرة ،أي
َّ
إن التأثّر يكون تق ّدميًّا ،ووسمها ال ّدكتور عادل نذير باإلمالة التّق ّدميّة ،ويعني بها تأثير
ما يسبق األلف أو الفتحة من كسرة أو ياء فتمال األلف نحو الياء ،والفتحة نحو
الكسرة(.)4
_ إمالة للياء المتأ ّخرة(.)5
_ إمالة للكسرة المتأخرة( ،)6وهذان السّببان يكون التّأثر فيهما رجعيًّا ،ويُطلق أستاذنا
ال ّدكتور عادل نذير على هذا التّأثر باإلمالة الرّجعيّة؛ أل َّن األلف أو الفتحة تتأثّران بما
بعدهما من ياء أو كسرة ،فيجنح باأللف إلى الياء ،وبالفتحة إلى الكسرة(.)7
_ إمالة لتوقع وجود الكسرة(.)8

( )1ينظر :اإلقناع في القراءات السبع.141 :
( )2ينظر :البديع في علم العربيّة.337/2 :
( )3ينظر :المصدر نفسه.336/2 :
( )4ينظر :التّعليل الصّوت ّي عند العرب.217 :
( )5ينظر :المصدر السّابق.337/2 :
( )6ينظر :البديع في علم العربيّة.336/2 :
( )7ينظر :التّعليل الصّوت ّي عند العرب.217 :
( )8ينظر :المصدر السّابق.339/2 :
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_ إمالة للياء المنقلبة عن واو ،أو إمالة ذاتيّة على حد تعبير الدكتور عادل نذير(.)1
_ إمالة للمشابهة كمشابهة الهاء باأللف (.)2
_ إمالة للنّقل من الحرف إلى االسم ،ووصفها ال ّدكتور عادل نذير بأنّها إمالة دالليّة(.)3
_ إمالة ألجل الرّاء(.)4
_ إمالة لإلمالة(.)5
_ إمالة على غير القياس(.)6
ومهما يكن من أمر فابن األثير أخذ يفصّل القول في أحكام األسباب األربعة (الكسرة
والياء واأللف واإلمالة إلمالة) وما جرى فيها:
سبب األ ّول :الكسرة:
ال ّ
أ – الكسرة بعد األلف:
متى وقعت األلف في كلمة وجاءت بعدها كسرة أميلت هذه األلف نحو :عالِم وجابِر
ومفاتيح( ،)7ومجيء هذه الكسرة بعد األلف سببٌ من أسباب اإلمالة( ،)8وعلّة هذه اإلمالة
هو تقريب األلف من الياء للتّخلص من التّصعّد في األلف إلى االنحدار نحو الكسرة
المتسفّلة()9؛ كيما يعمل اللّسان في النّطق على طريقة واحدة( ،)10بين التّصعّد والتّسفّل.
تصعّد

عالِم

تسفّل = إمالة األلف نحو الياء :عــ

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.338/2 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.347/2 :
( )3ينظر :المصدر نفسه.348/2 :
( )4ينظر :المصدر نفسه.338/2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه.340/2 :
( )6البديع في علم العربيّة.347/2 :
( )7ينظر :البديع في علم العربية.336/2 :
( )8ينظر :النّشر ،33/2 :واإلمالة في القراءات واللّهجات العربيّة.229 :
( )9ينظر :الكشف.171 -170/1 :
( )10ينظر :البديع في علم العربيّة.334/2 :

لِم.
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ويبدو َّ
أن الكسرة وحدها ال تكون سببًا كافيًا لإلمالة في هكذا مواضع وهناك خّلف
بين النحويين والقرّاء ،إذ يخلص الدكتور عبد الفتاح إلى "أنّه وإن كانت الكسرة بعد
األلف سببًا لإلمالة عند النحاة فهي عند الق ّراء ال تكفي وحدها بل ال ب َّد من غيرها معها
ب آخر يض ُّم إليها"(.)1
أو من سب ٍ
ب  -الكسرة قبل األلف:
تُمال الكلمة إذا كانت الكسرة قبل األلف بحرف ،نحوِ :عماد ،أو بحرفين أولهما
ساكن ،نحوِ :ش ْمّلل(،)2وعلى الرّغم من َّ
أن الصّوت السّاكن قد فصل بين الكسرة
المتق ّدمة وااللف الممالة ّإال ّ
أن هذا الصّوت ليس بالحاجز الحصين حتّى يمنع اإلمالة(،)3
أي "أنَّه ال يقدر على حجز تأثير الكسرة على األلف ليمنع اإلمالة"( ،)4وإمالة األلف
الواقعة بعد الكسرة تكون أدعى من إمالة األلف الواقعة قبل الكسرة" ،وذلك أنّها إذا
كانت متق ّدمة ،كان في تق ّدمها تسفّ ٌل بالكسرة ،ث ّم تص ّعد إلى األلف .وإذا كانت الكسرة
بعد األلف ،كان في ذلك تسفّ ٌل بعد تص ّع ٍد .واالنحدا ُر من عا ٍل أسه ُل من الصعود بعد
االنحدار ،وإن كان الجميع سببًا لإلمالة"(.)5
ويُلحظُ َّ
أن تأثير الكسرة على األلف خاض ٌع ألمرين :ق ّوة الحاجز وضعفه ،وقرب
الكسرة وبعدها عن األلف" ،وكلّما كانت الكسرة أقرب إلى األلف كانت اإلمالة
ً
ُ
فضّل عن
أكلت ِعنَبًا ،وفتلت قِنَّبًا؛ لبعد الكسرة عن األلف
أولى"( ،)6فاإلمالة تمتنع في:
(عنَبًا) وثّلثة حواجز في (قِنَّبًا).
وجود حاجزين قويّين بين الكسرة واأللف في ِ
وكلّما َكثُرت الكسرات في الكلمة الواحدة كانت اإلمالة أولى "فَ ِحلِبّْلب أولى
ِجلباب"()7؛ لوجود كسرة في الحاء ّ
والّلم في ِحلِبّلب ،ووجود كسرة واحدة في ِج ْلباب.
ت – األلف مع ال ّ
ض ّمة أو الفتحة:

( )1اإلمالة في القراءات واللهجات العربيّة.180 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.336/2 :
( )3ينظر :شرح المفصّل.190/5 :
( )4شرح صوتيّات سيبويه.280 :
( )5شرح صوتيّات سيبويه.280 :
( )6ينظر :البديع علم العربيّة.336/2 :
( )7المصدر نفسه.
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إن كان الصّوت الّذي قبل األلف أو بعدها مضمو ًما أو مفتوحًا بَطُلت اإلمالة ،نحو:
أن علّة المنع في هذه البيئات الصّوتيّة عائدةٌ
"كابُل وتابَل وترا ب وحُباب"( ،)1ويبدو َّ
إلى جري اللّسان على طريقة واحدة ،ففي (تابَل) تكون البيئة الصّوتيّة مّلئمة لعدم
اإلمالة ،فالنّطق بالحركة الطّويلة (= ت ــ َـ َـ) يؤ ّدي إلى تصعّد في اللّسان ،وبعد االنتهاء
من نطق الحركة الطّويلة يبدأ النّطق بالحركة القصيرة (= ب ــَــ) ،وهذا يؤ ّدي إلى
تصعّد في اللّسان أيضًا لكنّه تصعّد صغير موازنةً بتصعّد الحركة الطّويلة ،أي َّ
إن
الجهاز النّطق ّي قام بلفظ تصعّدين اثنين ال يؤ ّديان إلى تنافر ،وبذلك تنتفي الحاجة لإلمالة.
ث – وجود الهاء بين الكسرة واأللف:
ٌ
حرف خفي،
إذا جاء صوت الهاء بين الكسرة واأللف "أمالوا ولم يعت ّدوا بالهاء؛ ألنّها
نحو :يريد ْ
ضر َبها ،وهؤالء ِعندَها ،وله ِدرْ هَمان ،وهو شاذ وال يقاس
أن ي ْن ِزعَها ،ويَ ِ
مررت ِببابِه ،وأَ َخ ْذ ُ
ُ
ت من
عليه وقد أجروا الكسرة العارضة ُمجْ رى األصليّة نحو:
مالِه"( .)2ويتض ّمن هذا النصّ ِع َّدة أمور:
ٌ
صوت خفي نظ ًرا لما يحمله من صفات
األمر األ ّول :وصف ابن األثير الهاء بأنّها
ً
فضّل عن َّ
أن
ضعيفة ،فهو صوت مرقّق ،مهموس ،رخو ،وهو يشبه أصوات العلّة(،)3
هذا الصّوت يتأثّر في بقيّة األصوات من حيث الجهر والهمس "في بعض الظّروف
اللّغويّة الخاصّة ،فهو يهمس إذا وليه صوت مهموس مثل (يهفو) ويجهر إذا وليه صوت
مجهور مثل (يهدر) .في األولى تجاور مع الفاء ،وهي مهموسة ،وفي األخرى تجاور
مع ال ّدال وهي مجهورة"(.)4
وك ّل هذه األمور جعلت الهاء صوتًا خفيًّا لضعفه ،وال يملك القدرة على أن يكون
حاج ًزا حصينًا يمنع تأثير الكسرة على األلف؛ لذلك لم يعت ّدوا بها فأمالوا(.)5

( )1البديع في علم العربيّة .336/2 :وكابُل من ثغور طخارستان ،ويُقال :هي عاصمة أفغانستان،
وتابَل من أبزار الطّعام .ينظر :البديع في علم العربيّة 336/2 :هامش رقم 2 :و.3
( )2البديع في علم العربيّة.336/2 :
( )3ينظر :شرح التّصريف.418 :
( )4علم األصوات اللّغويّة.88:
( )5ينظر :البديع في علم العربيّة.336/2 :
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األمر الثّاني :وردت في النصّ المذكور آنفًا أمثلة عن إمالة األلف وبينها وبين الكسرة
الهاء ،ويبدو َّ
أن ابن األثير قد َد َر َج ك َّل مثا ٍل من هذه األمثلة تحت مقولة :إنه "شاذ وال
يُقاس عليه"(.)1
أن المثالين (يُري ُد أَ ْن يَ ْن ِزعَها َويَضْ ِربَها) ليسا ّ
واألرجح َّ
شاذين ،ويُلحظ ذلك في قول
ُ
األلف ُ
ُ
ب ،ويري ُد أَن يَضْ ِربَها،
رأيت ِع ّدا،
سيبويه" :واعلم أَ َّن الّذين قالوا
ألف نص ٍ
ضا قو ٌم من قيس وأس ٍد
يقولون :هو ِمنَّا ،وإِنّا إِلى هللا راجعون ،وهم بنو تميم .ويقوله أي ً
م َّمن تُرتضى عربيته فقال :هو منّا وليس منهم وإنّا لمختلفون"( ،)2أي َّ
إن إمالة األلف
في (يريد أن ينزعها ويضربها) هو قول من ترتضي عربيّته ،وهذا يدلُّ على َّ
أن هذه
اإلمالة ليست من النّوع ال ّشاذ كما زعم ابن األثير وابن يعيش (ت 643هـ) وأبو الفداء
(ت 732هـ).
والرّاجح َّ
أن هؤالء العلماء قد اتّبعوا الزمخشري (ت 538هـ) في نسبة ال ّشذوذ إلى
هذه األمثلة ،إذ قال" :وأما قولهم يريد أن ينزعها ويضربها ،وهو عندها ،وله درهمان،
فشاذ والّذي س ّوغه َّ
أن الها َء خفيّةٌ فَلَ ْم يعت ْد بها"(.)3
ويبدو َّ
أن المثالين اآلخرين (هؤالء ِعندَها ،وله ِدرْ هَمان) هما من ُوصفا بال ّشذوذ،
قال السّيراف ّي" :واإلمالة في درهمان شاذة لبعد كسرة الدال من األلف"(ّ ،)4
إذ َّ
إن في
( ِعندها) و ( ِدرهمان) ثّلثة حواجز بين الكسرة واأللف.
ويُرجّح ابن الجزري َّ
أن اإلمالة في ( ِدرهمان) هي من أجل الكسّرة المتأ ّخرة( ،)5وال
يكون هذا ّإال في حالة الوصل.
األمر الثّالث :أراد ابن األثير بالكسرة العارضة هي حركة اإلعراب ،وقد أمالوا ببابه
تشبيهًا بفا ِعل نحو :كاتِب وسا ِجد ،واإلمالة في (بابه) أضعف؛ لعدم لزوم الحركة(.)6

( )1البديع في علم العربيّة.336/2 :
( )2الكتاب.125/4 :
( )3المفصّل.472 :
( )4شرح السّيراف ّي.499/4 :
( )5ينظر :النّشر.33/2 :
ي.499/4 :
( )6ينظر :الكتاب ،122/4 :وشرح السّيراف ّ
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سبب الثّاني :الياء:
ال ّ
حاجز
تُمال األلف ألجل الياء سواء كانت قبل األلف مباشرة ،نحو :أَعيان ،أم بوجود
ٍ
واح ٍد ،نحوَ :شيبان ،وتُمال إذا جاءت الياء بعدها ،نحو :بايت ،ومبايع( ،)1شريطة أن
تجيء الياء مكسورة فإن كانت مفتوحة أم مضمومة فّل تؤثر الياء ،قال الرض ّي :إن
"تأخرت الياء عن األلف ،فإن كانت مكسورة كمبايِع فالمقتضى لإلماله في أقوى من
المقتضي في نحو عابد ،وإن كانت مفتوحة أو مضمومة ْ
كال ُمبَايَع َوالتَّبَايُع فّل تأثر"(.)2
وإن كانت الياء قبل األلف بصوتين امتنعت اإلمالة نحوَ :جيبُنا وعَيبُنا( ،)3لبعد األلف
()4

عن الياء

من جهة ،وق ّوة الحاجزين الفاصلين بين محل اإلمالة وسببها من جهة

أخرى:
ج ــَــ ي/ب ــُــ/ن ــَـَـ .
حاجزان حصينان
أ ّما إذا كان أحد الحاجزين ضعيفًا فقد "جازت اإلمالة؛ لخفاء الهاء َجيبُها وعَيبُها"(،)5
َّ
وكأن الهاء في حكم المعدوم(:)6

ج ــَــ ي/ب ــُــ/هـ ــَـَـ.
حاج ٌز حصين

حاج ٌز ضعيف

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.337/2 :
( )2شرح الرض ّي.10/3 :
( )3ينظر :المصدر نفسه.
( )4ينظر :شرح ابن النّاظم على ألفيّة ابن مالك ،579 :وشرح ابن عقيل.184/4 :
( )5البديع في علم العربيّة.337/2 :
( )6ينظر :شرح الرّض ّي على ال ّشافية.6/3 :
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وحيّان أقوى من
"وبعض ُممال الياء أ ْقوى من بعض ،فَ ِسيّان أقوى من َديّانَ ،
َشيبان"()1؛ َّ
ألن في ( ِسيّان) ثّلثة أسباب إلمالة األلف ،وهي الكسرة والياءان:
س ــِــ ي/ي ــَـَـ ن

سبب اإلمالة.

(حيّان أقوى من َشيْبان)؛ َّ
ألن في (حيّان) سببين لإلمالة
أ ّما (ديّان) فالياءان فقط .وقولهَ :
ً
فضّل عن وجود حاجز منيع بين الياء
وهما الياءان ،بينما في ( َشيبان) الياء وحدها
واأللف.
سبب الثّالث :األلف:
ال ّ
ُ
البحث آنفًا َّ
أن األلف تُمال إذا جاء في سياق الكلمة ُمسبّبٌ لإلمالة كالكسرة أو
ذكر
الياء ،وهنا تُمال األلف ليس لوجود كسرة أو ياء ظاهرة في السّياق ،بل تُمال األلف
ذاتها إ ّما للتنبيه على أصل األلف وإ ّما لتوقع وجود الكسّرة وإ ّما غير ذلك ،وقد قسّم أبو
السّعادات هذا السّبب على أحوا ٍل أربع:
الحال األولى :إمالة األلف للتّنبيه على األصل اليائي:
إن كانت األلف منقلبة عن ياء تُمال تنبيهًا على األصل" ،سوا ٌء كانت في االسم أو
صى ونحو:
الفعل :ثّلثيًّا كان فما فوقه عينًا كانت أو ال ًما نحو :ناب وفتى و َمرْ مى و ُم ْستَ ْق َ
صى"( ،)2فأُميلت األلف في هذه الكلمات؛ َّ
ألن أصلها يا ٌء ،ويس ّميها
عاب َو َر َمى وا ْستَ ْق َ
َ
سيبويه (ما كان من بنات الياء) ،إذ قال " :أما ما كان من بنات الياء فتُما ُل ألفه ،ألنّها
فنحوا نَحوها"( ،)3وقلب الياء ألفًا في هكذا مواضع يخضع
في موضع ياء وبد ٌل منهاَ ،
لعلّة صرفيّة مفادها :أنَّه متى تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها وجب قلبُها ألفًا(.)4

( )1البديع في علم العربيّة.337/2 :
( )2البديع في علم العربيّة.337/2 :
( )3الكتاب.118/4 :
( )4ينظر :علل النّحو  ،178وس ّر صناعة اإلعراب.342/2 :
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ويت ُّم معرفة أصل األلف في االسم عبر تثنيته ،تقول في فتى :فتيان ،وفي الفعل
بإضافة الضمير ،فتقول في َرمىَ :ر َم ْينا و َر َم ُ
يت ،أو تجعله مضارعًا :أرمي ،أو تجعله
مصدرًا :ر ْميًا( ،)1فالفعل َرمى أصلهَ :ر َم َي ،إذ يتك ّون من ثّلث مقاطع قصيرة:
ر ــ َــ/م ــَــ /ي ــَــ .تقلب قاعدة المقطع األخير ألفًا النفتاحها وانفتاح ما قبلها:
ر ــَــ/م ــَـَـ.
ولل ّدكتور عبد الصّبور شاهين توجيهٌ مغاي ٌر لما حصل في ( َر َمي) انطّلقًا من َّ
أن
اللّغة العربيّة تميل دائ ًما إلى أن تجعل الحركة الثّّلثيّة ثنائية والثّنائية أحاديّة ،وما حصل
في ( َر َم َي) هو إسقاط قاعدة المقطع األخير (= ي ــَــ):
رــَــ /م ــَــ  +ــَــ .ث ّم تتّحد الحركتان القصيرتان (الفتحة الّتي قبل الياء والحركة الّتي
عليها):
ر ــَــ /م ــَـَـ .أي َّ
إن ما حدث هو هروب من الحركة الثّّلثيّة إلى الثّنائيّة(.)2
الحال الثّانية :إمالة األلف المنقلبة عن واو:
بيّن ابن األثير َّ
أن األلف المنقلبة عن الواو تُمال بشروط(:)3
 – 1أن تكون في الم الكلمة.
 - 2أن تكون الكلمة على ثّلثة أصوات.
 - 3تدخل اإلمالة في هذه الحال الفعل من دون االسم" ،فتميل َدعَا و َغ َزا ،وال تميل:
القَفا وال َعصا ّإال ما َّ
شذ"( ،)4وعلّة اإلمالة في الفعل من دون االسم متأتّية من سعة
إمكانية تصرف الفعل قياسًا إلى االسم ،فتقول في دعا وغزاُ :د ِعي و ُغ ِزي عند
تصريفهما للمجهول(.)5

( )1ينظر :ال ّد ّر النثير ،210/3 :والكنز.286/1 :
( )2ينظر :المنهج الصّوت ّي للبنية العربيّة.195 ،194 :
( )3ينظر :البديع في علم العربيّة.338/2 :
( )4البديع في علم العربيّة.338/2 :
ي.497/4 :
( )5ينظر :شرح السّيراف ّ
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ويتّفق العلماء على منع اإلمالة في (قفا وعصا)( )1كيما يت ّم تمييز بنات الواو من بنات
الياء( ،)2وقول أبي السّعاداتّ :إال ما ّ
شذ كال ِكبا وال َعشا؛ َّ
ألن األلف فيهما من الواو(،)3
وأضاف أبو بشر ال َمكا (جُح ُر ال ّ
ضبّ ) كما فعلوا مع الفعل( ،)4وأمالوا (الرّبا) ألجل
الرّاء( ،)5والنقّلبها يا ًء عند التّثنية( ،)6وأمالوا (ضحاها) لمشاكلة ّ
جّلها ويغشاها(،)7
ً
فضّل عن َّ
أن العرب تفرُّ من الواو إلى الياء –
وألنّك تقول في مثنى ضحى :ضحيان
سواء في الرّبا أم في ضحاها أم غيرها من بنات الواو – في كثير من الكّلم(.)8
وأجاز ابن األثير اإلمالة في االسم والفعل معًا إذا كانت األلف المنقلبة عن واو رابعة
فأكثر ،نحوُ :مغرى و ُم ْستَ ْدعى وأغرى واستدعى؛ النقّلبها في التّثنية واإلسناد يا ًء
وأغريت واستَ ْدع ُ
ُ
َيت(.)9
فتقولُ :مغريا ِن و ُمستدعيا ِن،
الحال الثالثة :إمالة األلف لكونها بمنزلة المنقلبة عن الياء:
تُمال هذه األلف سوا ٌء كانت من الياء أم الواو ،وهي بمنزلة المنقلبة لكونها في التّثنية
إن اإلمالة ها هنا سائغة؛ َّ
واالشتقاق تقلب إلى ياء ،أي َّ
ألن األلف في حكم الياء(،)10
وهي صائرة إلى ياء على الرغم من أنَّها غير مبدلة من الياء لكنّها تصير إليها في
التّثنية والجمع( ،)11فتقول في تثنية ُحبْلىُ :ح ْبلَيان ،وفي اشتقاق الفعل منها :ح ْبلَ ُ
يت
"وهي إ ّما للتأنيث ،كحُبلى ،أو لإللحاق ،ك ِمعْزى ،أو للتّكثير ،كقَبَ ْعثَرى"(.)12

اي أَت ََو َّكأ ُ َعلَ ْيهَا} طه .18:ينظر:
َص َ
ال ِه َي ع َ
( )1انفرد الكسائ ّي بإمالة عصاي في قوله تعالى { :قَ َ
الكنز.288/1 :
( )2ينظر :الكتاب ،119/4 :والمقتضب ،44/3 :وشرح السّيراف ّي ،497/4 :وتوضيح المقاصد:
 ،1492/3وهمع الهوامع.415/3 :
( )3ينظر :البديع في علم العربيّة.338/2 :
( )4ينظر :الكتاب.119/4:
( )5ينظر :المصدر السّابق.
( )6ينظر :الكشف.190/1 :
( )7ينظر :البديع في علم العربيّة.338/2 :
( )8ينظر :الكشف.190/1 :
( )9ينظر :البديع في علم العربيّة.338/2 :
( )10ينظر :شرح المفصّل.193/5 :
( )11ينظر :شرح المكود ّ
ي على األلفية في علمي النّحو والصّرف البن مالك.361 :
( )12البديع في علم العربيّة.338/2 :
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ث َّم ق ّدم ابن األثير احترا ًزا في إمالة ألف َحبالى و ُكسالى( ،)1فهي ليست ألجل ألف
ً
فضّل عن َّ
أن ألف التّأنيث ال تلحق الجمع
التّأنيث "وإنَّما أُميلت نظرًا إلى الواحد"(،)2
إنّما تلحق اآلحاد(.)3
الحال ال ّرابعة :إمالة األلف لتوقّع وجود الكسرة:
قد يُكسر ما قبل األلف في بعض أحوال الفعل فتمال نظ ًرا إلى الكسرة المتوقع
فت و ِهب ُ
وجودها قبل األلف ،نحو :خاف وهاب وصار( ،)4فيُقال عند اإلخبارِ :خ ُ
ْت
ص ُ
رت ،والمتأ ّمل في هذا النّوع من اإلمالة يجد َّ
أن اإلمالة تتعلق بأمور داللية ،فاإلمالة
و ِ
أن المتكلّم أمال "ليد َّل على َّ
هنا عملت عمل القرينة اللّفظيّة ،إذ تُشير إلى َّ
أن الحرف
ت و ِخ ْف ُ
ت و ِش ْئ ُ
منها ينكسر عند اإلخبار في قولكِ :ج ْئ ُ
ت  ...فد َّل باإلمالة على َّ
أن األ ّول
مكسور منها عند اإلخبار ،فعملت الكسرة المق َّدرة فأُميلت األلف إليها"(.)5
ويبدو َّ
أن األلف في هكذا أفعال تنقسم إمالتها على ثّلثة أقسام :األ ّول تُمال لتوقع
وجود الكسرة في فاء الفعل ،فألف خاف تُمال ألنَّك تقول في إسنادهِ :خ ُ
فت .أ ّما القسمان
اآلخران فأنهما يُلحظان في كّلم سيبويه" :ومما يميلون ألفه كل شي ٍء كان من بنات
الياء والواو مما هما فيه ٌ
عين ،إذا كان أول فعلت مكسو ًرا نحوا نحو الكسر كما نحوا
نحو الياء فيما كانت ألفه في موضع الياء"( ،)6إذ يقسّم إمالة األفعال المذكورة آنفًا على
قسمين :قسم تُمال ألفه بسبب الكسرة في عين الفعل ،وتوضيح ذلك :الفعل خاف أصله
َخ ِوفَ  ،فاأللف تُمال لل ّداللة على َّ
أن حركة عين الفعل مكسورة ،والقسم اآلخر :ما تُمال
إن أصل األلف ياء ،كالفعل هاب ،إذ َّ
ألفه ألنّها من بنات الياء ،أي َّ
ب( )7أو
إن أصله :هَيِ َ

( )1الكاف مثلّثة الحركة.
( )2البديع في علم العربيّة.339/2 :
( )3ينظر :التّعليقة.96/5 :
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.339/2 :
( )5الكشف.174/1 :
( )6الكتاب.120/4 :
( )7ينظر :الخصائص.150/1 :
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ب( ،)1فتُمال األلف لكي تد َّل على َّ
أن أص َل عين الفعل يا ٌء ،وهذان النّوعان األخيران
هَيَ َ
تعد إمالتهما إمالة ذاتيّة(.)2
وإمعان النّظر في هذين القسمين الّذين ذكرهما سيبويه نجد عامل البنية العميقة له
أث ٌر بار ٌز في إمالة األلف( ،)3وبتعبير آخرَّ :
أن إمالة األلف في (خاف وهيب) يرجع إلى
وجود الكسرة والياء في أصل الفعل ،فإمالة األلف في هكذا أفعال راجع إلى البنية
العميقة للكلمة؛ لذلك أميلت األلف ،فالفعل ( خاف) أُميلت ألفه نظرًا لوجود الكسرة في
بنيته العميقةَ ( :خ ِوفَ ) ،وأُميلت األلف في (هاب) لوجود الياء في بنية الفعل العميقة:
(هَيَب).
لذلك يمكن القولَّ :
إن ك َّل ألف أُميلت للتنبيه على األصل إنّما يكون نتيجة تأثير البنية
العميقة على األلف ،نحو :فتى ،و َمرمى ،و ُمستَ ْقصى ،وناب ،وعاب ،ورمى( ،)4وكذلك
اإلمالة في َحبالى؛ ألنّها أُميلت نظرًا إلى المفرد(.)5
صلة ُمجْ رى
وكلُّ ما تق ّدم من إمالة كانت فيه األلف متّصلة" ،وقد أج َروا األلف ال ُم ْنفَ ِ
ت ِعلما ،و َر ُ
ال ُمتَّصلة ،فقالواَ :د َر ْس ُ
أيت زيدا في الوقف ،وهو قليل"( ،)6وسبب قلّتها هو
َّ
أن هذه األلف ليست الزمة في االسم وهي ُمبدلة من التّنوين فأجروها مجرى ما هو
من نفس الكلمة(" ،)7فإذا وصلت لم تُمل؛ ألنَّها تصي ُر تنوينًا"(.)8
سبب ال ّرابع :اإلمالة لإلمالة:
ال ّ
يختلف هذا السّبب في اإلمالة عن األسباب المذكورة آنفًا في كون َّ
أن اإلمالة تتحقّق
ال على أساس المجاورة أو القرب بين األلف وبين الكسرة والياء ،لكنّها تُمال بسبب
أيت ِعما ًدا و َكتَب ُ
وجود إمالة تسبقها في الكلمة فتُمال إلمالتها نحوَ :ر ُ
ْت ِكتابًا ،إذ قال ابن

( )1ينظر :مقاييس اللّغة :ما ّدة :هيب .22/6
( )2ينظر :التّعليل الصّوت ّي عند العرب.224 :
( )3ينظر :شرح صوتيّات سيبويه.291 :
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.337/2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه.338/2 :
( )6المصدر نفسه.339/2 :
( )7ينظر :المفصّل.192/5 :
( )8البديع في علم العربيّة.339/2:
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َ
األثير" :أَ َ
أملت فَ ْتحةَ ال ّدال؛ لإلمالة الحاصلة في
ملت فتحةَ الميم؛ للكسرة قبلها ،ثُّم
الميم"( ،)1ففي مثال ابن األثير ( ِعمادا) إمالتان :األولى :إمالة األلف للكسرة السّابقة
لها ،والثّانية :إمالة األلف الثّانية إلمالة األولى" ،وهذه اإلمالة إنّما تعرض في الوقف
على األلف المبدلة من التّنوين ،فإذا وصلت عاد التّنوين ،وبطُلت اإلمالة ،وهي قليلة
االستعمال في كّلمهم؛ ألنّها عارضةٌ بسبب الوقف"(.)2
والغرض الرئيس من هذا النّوع من اإلمالة هو تحقيق التّناسب في الكّلم ،والمشاكلة
بين نهايات اآليات ،ويلحظُ ذلك في قول ابن مالك (ت672هـ) " :األلف قد تمال طلب

التناسب كإمالة ثاني األلفين في نحو :معرايا ورأيت عمادا وكإمالة ألفيَ { :والضُّ َحىُّ
جى}( )3ليشاكل التلفظ بهما التلفظ بما بعدهما"( ،)4وقد أشار ابن األثير إلى
اُّس َ
َواللَّْيلُُّّإ َذ َ
اها}
َّمس َُّو ُ
ض َح َ
هذه المشاكلة بين اآليات ،إذ قال" :أ ّما قوله تعالىَ { :والش ْ

()5

فلمشاكلة

ّ
جّلها ويغشاها"(.)6
راب اعا :تأثير أصوات اًلستعالء في اإلمالة:
لإلمالة أحكا ٌم خا ّ
صة مع أصوات االستعّلء ،إذ قد تمنع هذه األصوات إمالة األلف
في بعض البيئات الصّوتيّة التي تجوز فيها اإلمالة ،ويكون هذا المنع في األسماء دون
األفعال ،فهي تُمال معها( ،)7على الرّغم من وجود أحد أصوات االستعّلء فيها ؛ كالفعل
(خاف) ،فاإلمالة جائزة فيه على الرّغم من وجود صوت الخاء قبل األلف ،ويبدو َّ
أن
سبب إهمال المنع وإجازة اإلمالة في األفعال راج ٌع إلى َّ
أن هناك أفعا ًال تُمال فيها األلف
لذاتها ،أي إنَّها تُمال؛ أل َّن سبب اإلمالة موجو ٌد في نفسها( ،)8فاأللف في (خاف) أصلها

( )1البديع في علم العربيّة.340/2 :
( )2المصدر نفسه.
( )3سورة الضّحى.2 ،1 :
( )4شرح ال ّشافية الكافية.1975/4 :
( )5سورة ال ّشمس.1 :
( )6البديع في علم العربيّة.338/2 :
( )7ينظر :البديع في علم العربيّة.341/2 :
ي.196 :
( )8ينظر :التّطبيق الصّرف ّ

املبحث ّ
األول :اإلمالة ....................................................................
واو مكسورة؛ لذلك تُمال للواو المكسورة الّتي فيها ،وكذلك الفعل (هاب) أصله (هيب)،
فاأللف فيه تُمال؛ َّ
ّبب موجو ٌد في األلف ذاتِها باعتبار أصلها ياء(.)1
ألن الس َ
وأصوات االستعّلء سبعة هي" :الصّاد ،والضّاد ،والطّاء ،والظّاء ،والغين ،والخاء،
والقاف"( ،)2ويرى ابن األثير َّ
أن هذه األصوات لها أربعة أحكام من حيث قربها وبعدها
عن األلف ومن حيث موقعها :قبل األلف أو بعدها ،ومن حيث سكونها وحركتها:
الحكم األ ّول :أن تكون أصوات االستعّلء قبل األلف ،وفي هذه الحال تمتنع اإلمالة،
"نحو :صالح وضارب(*) وطاعن وظالم وغالب وخائف وقادم ،فهذه تمنع اإلمالة"()3؛
مختلف عن غيرها من األصوات ،إذ َّ
َّ
ٌ
إن النّطق
ألن عمل اللّسان مع أصوات االستعّلء
بالصّاد في (صالِح) تجعل اللّسان يتصعّد نحو الحنك األعلى ،واأللف إذا خرجت من
موضعها استعلت إلى الحنك األعلى  ...فل ّما كانت الحروف مستعلية وكانت األلف
ّ
أخف عليهم"(.)4
تستعلي ،وقويت على األلف كان العمل من وجه واحد
فهذه األصوات لق ّوتها "تجذب األلف إلى الفتح ،وتمنعه من التّسفّل"

()5

على الرّغم

من وجود الكسرة بعد هذه الكلمات بسبب ذلك التّقارب األدائي بين هذه األصوات وبين
صوت األلف عبر اشتراكها بصفة االستعّلء( ،)6إذ تجعل األصوات السّبعة تقوى على
منع اإلمالة( ،)7فتكون الغلبة لها على الكسرة المتسفّلة ،فمنعوا اإلمالة ّإال في بعض
األسماء؛ ك ُمعطى و ُمرْ خى ،إذ َّ
إن صوت االستعّلء جاء قبل األلف مباشرة وكان ح ُّق
األلف اإلمالة بَي َد َّ
ي جانبُ اليا ِء ،حتّى
أن االسم إذا كان آخره ألفًا  -رابعة فما فوق " -قَ ِو َ
غلب الحرفَ المستعلي ،فقالواُ :معْطى و ُمرْ خى فأمالوهُما مع ال ُم ْستَعْلي"(.)8
َ

( )1ينظر :المصدر نفسه.156 :
( )2البديع في علم العربيّة.341/2 :
(*) هذا المثال ال يخلو من إشكال وسيأتي ذكره في فقرة :تأثير الرّاء في اإلمالة.
( )3البديع في علم العربيّة.341/2 :
( )4الكتاب.129/4 :
( )5أسرار العربيّة.280 :
( )6ينظر :التّعليل الصّوت ّي عند العرب.229 :
( )7ينظر :شرح صوتيّات سيبويه.283 :
( )8الموضح في وجوه القراءات وعللها.213/1 :
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ويبدو َّ
أن منع اإلمالة في هكذا مواضع تجعل نطق األلف بين الواو واأللف
()1

الخالصة

بعد أن كان نطقه بين األلف والياء ،ففي (عماد) يكون نطق األلف بين

األلف والياء عند اإلمالة:

ألف خالصة

ِدل

عــ

ياء خالصة

أ ّما األلف في (صالِح) فتكون بين الواو واأللف:
واو خالصة

صــ

ل ِح
ألف خالصة

والحقيقة َّ
أن األلف الّتي بين األلف والواو هي عبارة عن تفخيم أو تغليظ يدخل األلف،
ويعرّف المرعش ّي التّفخيم بأنَّه "عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف فيمتلئ الفم
بصداه"( ،)2وفي نظر المحدثين هو عبارة عن ارتفاع مؤخرة اللّسان ً
قليّل إلى الحنك
األعلى فيصير الف ّم في مجموعه حجرة رنين تكون صالحة إلنتاج التّفخيم في
األلف(،)3فابن األثير خطّأ َ إمالة األلف الواقعة بعد صوت من أصوات االستعّلء ،إذ

( )1ينظر :دراسات في علم اللّغة.92 :
( )2جهد المقل.155-154 :
( )3ينظر :اللّغة العربيّة معناها ومبناها.53 :
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قال" :وقول النّاس :فّلن قاعد خطأ"( ،)1وال يُعلم أح ٌد يميل هذه األلف ّإال من ال يؤخذ
بلغته(.)2
الحكم الثّاني :أن تكون أصوات االستعّلء قبل األلف بحرف ،وهذه الحالة ال تخلو من
أن تكون هذه األصوات "متحرّكة أو ساكنة ،والمتحرّكة ال تخلو أن تكون مفتوحة أو
مضمومة او مكسورة"( ،)3فإذا كان صوت االستعّلء مضمو ًما أو مفتو ًحا فإنَّه يمنع
اإلمالة" ،وإن كان معها مقتضيها ،نحو :صفاء وضباب وطعام وظّلم و ُغداق وخّلء
وقتام"( ،)4وعلّة المنع هنا هي َّ
أن ال ّ
ض ّمة والفتحة تمنعان اإلمالة إذا كانتا قبل األلف،
نحو :حُباب( )5وعذاب( ،)6فإذا اجتمعتا مع صوت االستعّلء كانت الغلبة لهما(.)7
وأغلب الظّن َّ
أن سبب منع اإلمالة هو وجود مناسبة بين نطق األصوات المستعلية
وبين نطق هاتين الحركتين( - )8كالض ّمة على سبيل المثال  ، -ففي كلمة ُغداق ينماز
صوت الغين بارتفاع اللّسان نحو الحنك األعلى باتجاه الطّبق فيلتصق به التصاقًا يسمح
بمرور الهواء بين اللّسان والطبق(.)9
أ ّما الض ّمة الّتي على الغين فهي أيضًا تنماز بارتفاع مؤخرة اللّسان ً
قليّل إلى الحنك
ً
فضّل عن َّ
أن شكل الشفتين ال يختلف في هذين الصّوتين ،وهذا يؤ ّدي إلى
األعلى(،)10
وجود ارتفاعين في الكلمة الواحدة ،فتكون الغلبة لهما على السّبب المقتضي إمالة
األلف.

( )1البديع في علم العربيّة.341/2 :
ّ
( )2ينظر :الكتاب ،129/4 :واألصول ،164/3 :وتوجيه اللمع ،ابن الخبّاز (ت639هـ).605 :
( )3البديع في علم العربيّة.341/2 :
( )4البديع في علم العربيّة.341/2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه.336/2 :
( )6ينظر :الكتاب.130/4 :
( )7ينظر :المصدر نفسه.
ي.196 :
( )8ينظر :التّطبيق الصّرف ّ
ّ
( )9ينظر :علم األصوات اللغويّة.81 :
( )10ينظر :المصدر نفسه.95 :
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ضعاف وطّلب وظّلل
صمام و ِ
وأصوات االستعّلء "المكسورة تُجي ُز اإلمالة نحوِ :
ف االستعّلء( ،)2أي َّ
و ِغّلب و ِخفاف وقِفاف"( ،)1ووجه إجازتها َّ
أن الكسر يُض ِع ُ
إن
الصّوت ال يأخذ استعّلءه على الوجه التّام بسبب الكسرة المصاحبة له ،فصوت
االستعّلء – كالصّاد ً
مثّل -تتطلّب ارتفا ًعا في مؤخرة اللّسان نحو الطّبق مع رجوع
اللّسان إلى الوراء في اتجاه الحائط الخلفي للحلق( ،)3أ ّما الكسرة فتتطلّب ارتفاعًا في
ً
فضّل عن انفراج ال ّشفتين وعدم استدارتهما حين
مق ّدمة اللّسان نحو الحنك األعلى
النّطق بها( ،)4وهذا االنفراج في ال ّشفتين واالرتفاع في مق ّدمة اللّسان في الكسرة يؤ ّديان
إلى التّقليل من استعّلء الصّوت" ،فصارت سُلّ ًما إلى جواز اإلمالة"(.)5
وإن كانت األصوات المستعلية ساكنة فّل يخلو ما قبلها من أن يكون" :مفتو ًحا أو
مضمو ًما أو مكسو ًرا ،فالمفتوح والمضموم يمنعان اإلمالة ،نحو :أصّلب ،وأضعاف
ومغتال ومقتاد ،والمكسورة يجيزها بعضهم ،ويمنع منها آخرون ،نحو :مصباح
ومطعام ومضمار ومظعان ومقّلت ومغّلق ،فمن أمال اعتقد الكسرة في الحرف
المستعلي ،ومن منع اعتقد الفتحة التي قبل األلف في الحرف المستعلي"(.)6
الحكم الثّالث :قال ابن األثير :إذا كان "الحرف المستعلي قبل األلف بحرفين فّل يخلو
أن يكون :مضمو ًما أو مفتوحًا أو مكسورًا"( ،)7فتمتنع اإلمالة إذا كان ال ّ
صوت المستعلي
مضمو ًما أو مفتوحًا ،نحو :ظُلُمات و َغ ّّلب ،أ ّما إذا كان الصّوت المسْتعلي مكسورًا
فاإلمالة جائزة ،نحوِ :ظلمان ،و ِغلمان(.)8
الحكم الرّابع :يرى ابن األثير َّ
أن اإلمالة تَ ْمتَنِ ُع على كل حال إذا جاء صوت االستعّلء
بفاصل واحد نحو:
صل( ،)9أم جاء
صل وفا ِ
بعد األلف ،سواء جاء بدون فاص ٍل نحو :حا ِ
ٍ
( )1البديع في علم العربيّة.341/2 :
( )2ينظر :أسرار العربيّة.280 :
( )3علم األصوات اللّغويّة.68 :
( )4ينظر :علم األصوات اللغويّة.94 :
( )5أسرار العربيّة.280 :
( )6البديع في علم العربيّة.342 -341/2 :
( )7المصدر نفسه.342/2 :
( )8ينظر :المصدر نفسه.
( )9ينظر :البديع في علم العربيّة.342/2 :
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راهص وسابغ وواعظ( ،)1وعلى الرّغم من كونه حاج ًزا بين األلف وصوت االستعّلء
ّإال َّ
أن تأثيره في منع اإلمالة ال يحجب(.)2
وكذلك إذا جاء فاصّلن بين األلف وصوت االستعّلء "نحو :مساليخ ومناشيط
ومعاليق"( ،)3ويُلحظ في هذه األمثلة َّ
أن أحد هذين الفاصلين هو الياء ومع ذلك لم يؤثّر
على األلف؛ م ّما يعني غلبة تأثير صوت االستعّلء على تأثير صوت الياء(.)4
ويرى ابن األثير َّ
أن األصوات المستعلية إذا جاءت بعد األلف تكون أش ّد منعًا إلمالة
األلف منها إذا كانت قبل األلف( ،)5وهذا مذهب كل العرب(.)6
وقد أجرى العرب المنفصل مجرى المتّصل فمنعوا اإلمالة في قولك :مررت بمال
قاسم ،وأماله بعضهم( ،)7أي َّ
إن من العرب من لم يعت ّد بصوت االستعّلء إذا ولي األلف
من كلمة أخرى(.)8
سا :تأثير ال ّراء في اإلمالة:
خام ا
ٌ
صوت ينفرد بصفة
عند دراسة ابن األثر لصفات األصوات وصف صوت الرّاء بأنّه
ٌ
َّ
"ألن اللّسان يتعثّ ُر فيه حتّى كأنّه ينطق بحرفين ،وهو
صوت مك ّررٌ؛
التّكرير ،فهو
حرف شديد جرى فيه الصّوت"( ،)9وقبل الخوض في تفاصيل تأثير الرّاء في اإلمالة
يحاول البحث بيان حقيقية هذا التأثير ،إذ يرى ابن األثير َّ
أن س ّر منع اإلمالة مع الرّاء
في بعض الحاالت يكون بسبب التّكرير الّذي فيها( ،)10ويكشف لنا علماء اللّغة
والقراءات س ّر إمالة األلف ومنعها مع الرّاء ،إذ َّ
إن التّكرير الّذي في الرّاء المحرّكة

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.342/2 :
( )2ينظر :شرح المفصّل ،196/5 :وشرح صوتيّات سيبويه.285 :
( )3البديع في علم العربيّة.342/2 :
( )4ينظر :شرح صوتيّات سيبويه.285 :
( )5ينظر :البديع في علم العربيّة.342/2 :
( )6ينظر :اللّباب.455/2 :
( )7ينظر :البديع في علم العربيّة.343 -342/2 :
( )8ينظر :توضيح المقاصد.1500/3 :
( )9البديع في علم العربيّة.618/2 :
( )10ينظر :المصدر نفسه.344/2 :
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يقوم مقام حركتين ،فإن كان صوت الرّاء مضمو ًما أو مفتوحًا أو مكسورًا فكأنَّك تنطق
بحركتين( ،)1وبذلك تكون هذه الحركات أقوى من غيرها وهي على الرّاء.
ورأى الباحث حسام غضبان الرّبيعي َّ
أن هناك تناقضًا في أقوال العلماء حول صفة
ًّ
مستدال بأقوال م ّكي القيس ّي الّذي يصف الرّاء المكسورة بأنَّها تمنع
التّكرير في الرّاء(،)2
اإلمالة؛ ألنّها صوت تكرير فتكون الكسرة عليه كأنّها مكرّرة( ،)3على حين أنّه يوجب
إخفاء هذا التّكرير في القراءة ،إذ قال" :وال ب ّد في القراءة من إخفاء التّكرير"( ،)4أي
َّ
إن التّكرير أطلق على الرّاء لكي يتجنّب المتكلّم هذه الصّفة ،وال يكرّرها في القراءة(.)5
يظن الباحث َّ
وال ُّ
أن هذا العالم قد فاته هكذا أمرٌ ،وذلك لدليلين:
األ ّول :بتتبّع الباحث آراء بعض العلماء؛ أمثال :سيبويه ،وم ّك ّي القيس ّي ،وابن أبي مريم
أن هؤالء العلماء ال يجزمون ب َّ
ي ،وابن األثير ــ لَحظ َّ
الفسو ّ
أن النّطق بالرّاء عبارة عن
نطق راءين مكرّرين ،بل قالوا :كأنّك تنطقها مضاعفة( ،)6أو تنطقها كأنّها مكرّرة(،)7
أو كأنّها تجري مجرى حرفين()8؛ لذلك الحركة فيه تقوم مقام حركتين ،أي إنّهم
استعملوا التّشبيه في وصف التّكرير الّذي في الرّاء.
الثّاني :زعم سيبويه َّ
أن زنة الرّاء المكرّرة عبارة عن زنة حرف واحد وإن كان التّكرير
قرارك ،فغلبت كما غلبت القاف
الّذي فيها عبارة عن حرفين ،إذ قال" :وقالوا :من
ِ
وأخواتها ،فّل تكون أقوى من القاف ،ألنّها وإن كانت كأنّها حرفان مفتوحان فإنّما هي

( )1ينظر :الكشف ،171/1 :والموضح ،213/1 :وأسرار العربيّة ،260 :وال ّد ّر النّثير.49/4 :
ي:
( )2ينظر :الظواهر اللّغويّة والنّحويّة في قراءة ورش (رسالة) ،حسام غضبان جاسم الرّبيع ّ
 ،65والبحث الصّوت ّي في أطاريح القراءات القرآنيّة ورسائلها الجامعيّة جامعة بغداد – أنموذ ًجا –
(أطروحة) ،مها عبد ال ّر ّزاق خضير.261 :
ي
( )3ينظر :الكشف ،171/1 :والظواهر اللّغويّة والنّحويّة في قراءة ورش ،65 :والبحث الصّوت ّ
في أطاريح القراءات القرآنية.261 :
( )4ينظر :الرّعاية.131 :
( )5ينظر :القول السّديد في علم التّجويد.174 :
( )6ينظر :الكتاب.136/4 :
( )7ينظر :الرّعاية ،131 :والبديع في علم العربيّة.618/2 :
( )8ينظر :الموضح.213/1 :
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ٌ
حرف واحد ،بزنته"()1؛ لذلك ال يوجد في كّلم م ّك ّي القيس ّي المذكور سابقًا تناقضٌ
يُن َسبُ إليه.
ويبدو َّ
أن س ّر إمالة األلف ومنعها مع الرّاء نتيجة االضطراب في موضعه ،فاللّسان
يضطرب أو يتعثّر حين النّطق به ،قال ابن األثير" :أما المكرّر فهو الراء؛ ّ
ألن اللسان
يتعثّر فيه حتّى كأنّه ينطق بحرفين ،وهو حرف شديد جرى فيه الصوت"( ،)2وهذا
االضطراب أو التّعثّر هو الّذي يجعل الرّاء تخرج كأنها مضاعفة( ،)3فتؤثّر في األلف
الّتي تع ُّد من "أضعف الحروف المعتلّة"( ،)4نتيجة امتدادها ال ّشديد في الفم وهويها فيه
ً
فضّل عن وسع مخرجها( ،)5م ّما جعلها تتأثّر في االضطراب الّذي في الرّاء ،هذا من
جهة ،ومن جه ٍة أخرى َّ
فأن صوت الرّاء ينماز بنطقين مختلفين بحسب الحركة الّتي
عليه ،فإذا كان ساكنًا أو متبوعًا بال ّ
ض ّمة أو الكسرة  -قصيرة كانت أم طويلة  -فتكون
الرّاء شبيهةٌ باألصوات المستعلية "في االرتفاع ولذلك يقلبها األلثغ غينًا ،وذلك يد ّل
على قرب مخرجها من مخرج الغين"( ،)6وشبه االستعّلء هذا يؤثّر في نطق األلف
فتجعلها مستعلية ليكون جري اللّسان على طريقة واحدة.
أ ّما إذا كانت الرّاء مشوبةً بالكسرة فنطقها يختلف عن نطق الرّاء المذكورة آنفًا ،إذ
يكون الرأس المدبّب من اللّسان هو الّذي يشترك في نطق الرّاء المكسورة ال طرف
اللّسان كلّه ،وهذه الكيفيّة تجعل الرّاء مرقّقة منخفضةً نحو الحنك األسفل فتؤثّ ُر في نطق
األلف جاعلة إياها ممالة نحو الياء.
فابن األثير ذكر ع ّدة سياقات تؤثّر فيها الرّاء باأللف فتمنعها أو تميلها:
األ ّول :را ٌء مانعة لإلمالة:
تكون الرّاء مانعةً لإلمالة إذا جاءت قبل األلف أو بعدها" ،مفتوحةً أو مضمومة،
ورباب و ِسراج ورُفات وجابر
كيف وقعت في حالة الرّفع والنّصب نحو :راشد َ
( )1الكتاب.137/4 :
( )2البديع في علم العربيّة.618/2 :
( )3ويبدو َّ
أن العلماء قد منعوا إدغامها في مقاربها بينما مقاربها يُدغ ُم فيها للسبب المذكور.
ّ
( )4دراسات في علم اللغة.76 :
( )5ينظر :س ّر صناعة اإلعراب.76/1 :
( )6الصّفوة الصّفيّة ،499/2 :وال ّدرس الصّوت ّي عند النّيل ّي.199 :
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ومبارك"( ،)1فلم يميلوا؛ َّ
ألن الرّاء بسبب نطقها المميّز تخرج وكأنّها حرفان مضمومان
أو مفتوحان " ،فقويت على نصب األلفات ،حيث كانت بمنزلة حرفين(.)2
ومعنى قول ابن األثير( :في حالة الرّفع والنّصب) أي إذا كانت حركة الرّاء حركة
إعرابيّة ،وفي هذه الحال تكون الحركة غير الزمة ،فإذا رفعت االسم أو نصبته منعت
وحمار"( ،)3وأمال قو ٌم من
األلف من اإلمالة" ،فأ ّما الج ّر فتميل ،نحو :مررت بكافِر ِ
ً
فضّل عن َّ
أن ال ّراء لم ت ْق َو قوة أصوات
العرب الكافر والمنابر()4؛ لبعد الرّاء عن األلف
االستعّلء؛ ألنّها من موضع ّ
الّلم وقريبة من الياء(.)5
أن "إمالة الكافرين أحسن من إمالة الكافر؛ َّ
ويرى ابن األثير َّ
ألن كسرة الرّاء مع
الجمع ألزم منها مع الواحد"()6؛ َّ
ألن الرّاء في (كافر) قد يزول عنها الكسر ،وذلك إذا
صبت ،أ َّما (الكافرين) فّل تتأثّر الرّاء فيها َّ
ألن الكسر فيها الزم فيها وبعدها
رُفعت أو نُ ِ
ياء(.)7
ويبدو َّ
ب يؤثّر في إمالة األلف إذا جاءت منصوبة
أن كلمة (الكافرين) فيها أكثر من سب ٍ
أو مجرورة:
_ الكسرة الّتي تتبع األلف ،فهي ككسرة (عالِم).
_ ال ّراء المكسورة ،إذ تنطق الكسرة فيها وكأنّها كسرتان.
ً
فضّل عن خلو هذه الكلمة من أصوات االستعّلء .أ ّما إذا جاءت
_ الياء الّتي بعد الرّاء،
الكلمة مرفوعة فتمتنع اإلمالة فيها؛ َّ
ألن الض ّمة تتضاعف لمضاعفة الرّاء(.)8

( )1البديع في علم العربيّة.344/2 :
ّ
( )2ينظر :الكتاب ،136/4 :وشرح المفصّل ،199/5 :واإلمالة في القراءات واللهجات،237 :
وشرح صوتيّات سيبويه.287 :
( )3البديع في علم العربيّة.344/2 :
( )4ينظر :البديع في علم العربيّة.344/2 :
( )5ينظر :الكتاب ،137/4 :األصول ،167/3 :وشرح المفصّل.200/5 :
( )6البديع في علم العربيّة.344/2 :
( )7ينظر :المقتضب.48/3 :
( )8ينظر :التّعليل الصّوت ّي عند العرب.233 :
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الثّاني :را ٌء جالبة لإلمالة:
تكون الرّاء جالبة لإلمالة إذا كانت مكسورة سواء كانت قبل األلف نحوِ :ركاب ،أم
شارب( .)1وإنّما تكون جالبة لإلمالة بسبب التّكرير الّذي فيها إذ تجعل
بعدها نحو:
ِ
الكسرة عبارة عن كسرتين ،وفي هذه الحال تكون هذه الرّاء المكسورة الزمة التّرقيق
في كّلم العرب( ،)2وبذلك تُمال األلف معها.
وتجدر المّلحظة إلى َّ
ت األلفَ نحو:
"أن الرا َء المفتوحة إنّما تمنع اإلمالة إذا َولِيَ ِ
راشد ،كما َّ
ُ
حارث"(.)3
أن المكسورة إنّما تجلب اإلمالة إذا َولي ْتها
األلف نحوِ :
الثّالث :را ٌء غالبة على المستعلي:
تكون الرّاء غالبة على المستعلي" ،وذلك إذا تق ّدم المستعلي مفتو ًحا ،وتأ ّخرت هي
(*)
وخارب وظافر وطارد"( ،)4وهذا
وغارم
وقارب
وضارب
غارب
مكسورة ،نحو:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النصّ يكشف للبحث تناقضًا في أمثلة ابن األثير ،فهو حين ذكر سابقًا َّ
أن من أصوات

ضارب) ،أي َّ
إن األلف في هذا
االستعّلء المانعة لإلمالة :الضّاد ،ومثّل لها بكلمة (
ِ
المثال ممنوعة من اإلمالة ،لكنّه كرّر المثال نفسه هنا ذاكرًا َّ
أن اإلمالة جائزة في هذا
صحيح َّ
المثال بسبب غلبة الرّاء على المستعلي ،وهذا تناقضٌ  ،وال ّ
أن اإلمالة ممتنعة في
ضارب) ومثيّلتها.
(
ِ
وعلّة غلبة الرّاء على الصّوت المستعلي؛ أل َّن "األلف المكتنفة بصوت استعّلء سابق
وصوت راء مكسورة الحقَّ ،
فإن اإلمالة جائزة بتأثير كسر الرّاء لسعة مساحته األدائيّة
الّتي يترتّب عليها سعة مساحة الكسر"(.)5

( )1ينظر :البديع في علم العربيّة.344/2 :
( )2ينظر :ال ّد ّر النّثير.52/4 :
( )3الموضح.213/1 :
ُ
(*) األحسن أن يقول :صارم؛ َّ
ألن الغين قد ذ ِك َرت.
( )4البديع في علم العربيّة.344/2 :
( )5التّعليل الصّوت ّي عند العرب.236 :
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ويرجّح ابن األثير ترك اإلمالة فيما إذا فُصل بين األلف والرّاء نحو :قا ِدر ،وهو
يوافق سيبويه على ترك اإلمالة في هكذا مواضع ،مستشهدًا بكّلمه :إذ قال "سيبويه:
قال قوم يرتضى بعربيّتهم :مررت بقا ِدر ،وأنشد(:)1
َع َسى هللاُ يُغنِي ع َْن بِّل ِد ابن قا ِد ٍر
ب ُمنهَ ِم ٍر َجوْ ِن الرَّباب َس ُكوب"

()2

ض ّمت الرّاء أو فُتِ َحت لم تجز اإلمالة(َّ ،)3
ألن البيئة الصّوتيّة تكون مناسبة
أ ّما إذا ُ
ً
فضّل
لعدم اإلمالة لتوفّر أكثر من سبب لمنعها؛ كصوت االستعّلء والفتحة أو الض ّمة
عن الرّاء الّتي تجعل الحركة كأنّها حركتان.
ال ّرابع :را ٌء مغلوبة
قال ابن األثير :تكون الرّاء مغلوبة" ،وهي عكس الثّالث ،بأن تتقَّم(*) الرّاء ويتأخر
وعارض،
وسارق،
ق،
فار ٍ
ِ
ِ
المستعلي ،فّل تُمال الكلمة وإن انكسرت الرّاء ،نحوِ :
ومفاريق"( ،)4وأمثلة ابن األثير تكشف النّقاب عن
وخارص ،وراتِق ،ورافِع ،ورا ِغب،
ِ
ِ
أشكاالت ع ّدة تُبيّن غلبة الصوت المستعلي على الرّاء:
فارق) ،إذ جاءت األلف قبل الرّاء والقاف َّ
لكن الرّاء تتق ّدم القاف ،فتمتنع
األ ّول :قولهِ ( :
اإلمالة على الرّغم من وجود فاصل من ميزاته أن يجلب األلف لإلمالة وهو الرّاء
فارق) تُظهر لنا أنَّه إذا أملت األلف
قارب) وبين ( ِ
المكسورة ،وإجراء الموازنة بين ( ِ
قارب) كأنّه نزو ٌل من أعلى إلى أسفل( ،)5والنّزول من أعلى إلى أسفل يكون ً
سهّل
في ( ِ
ُ
قارب) وما شابهها ،أ ّما إذا أُميلت األلف
يسيرًا على اللّسان؛ لذلك أجيزت اإلمالة في ( ِ

ُ
ي إلى هدبة بن خشرم العذر ّ
البيت ال ّشعر ّ
ي ونُسب أيضًا إلى سماعة بن أشول النّعام ّي.
ب
( )1نُ ِس َ
ينظر :البديع في علم العربيّة 345/2 :هامش رقم.1 :
( )2البديع في علم العربيّة ،345 ،344/2 :وينظر :الكتاب.139/4 :
( )3ينظر :البديع في علم العربيّة.345/2 :
(*) الصّواب :تتق ّدم.
( )4المصدر نفسه.
ي.3/5 :
( )5ينظر :شرح السّيراف ّ
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فارق) صار كأنَّه صعو ٌد من أسفل إلى أعلى( ،)1وهذا يؤ ّدى إلى ثق ٍل في جري
في ( ِ
فارق) وما كان على شاكلته.
اللّسان؛ لذلك امتنعت اإلمالة في ( ِ
خارص) ،إذ يُلحظ َّ
وسارق) بسبب
فارق
ِ
أن امتناع اإلمالة فيه أش ّد من ( ِ
الثّاني :المثال ( ِ
وجود صوتي استعّلء في هذه الكلمة وهما الخاء والصّاد.
الثّالث :في مثال ابن األثير (راغب) تغيّر ترتيب األلف في الكلمة ،إذ جاءت األلف بين
الرّاء وبين صوت االستعّلء ،بي َد َّ
أن الرّاء جاءت قبل صوت االستعّلء فَ ُمنِعت من
اإلمالة ،ويبدو َّ
أن اإلمالة تمتنع مهما جاء التّرتيب شريطةَ تق ّدم الرّاء على صوت
كفارق ،أم جاءت األلف بينهما؛ كرا ِغب ،أم فصل
االستعّلء سواء جاءا بعد األلف؛
ِ
فاص ٌل بين الرّاء وصوت االستعّلء؛ كرا ِتق ومفاريق.
الرّابع :يبدو َّ
أن المثال (رافع) ال تنطبق عليه القاعدة المذكورة آنفًا؛ لخل ّوه من صوت
ٌ
مخالف للقاعدة ،وربّما قصد ابن األثير كلمة (رافغ)( )2وليس (رافع).
االستعّلء وهو
الخامس :اجتماع راءين في كلمة واحدة:
إذا اجتمعت راءان في كلمة واحدة وكانت إحداهما مكسورة واألخرى مفتوحة كانت
الغلبة للرّاء المكسورة ،فتُمال األلف ألجلها" ،نحو :األبرار واألشرار والقرار(،)3
َّ
الظن أن تكون اإلمالة في حال الوصل وأن تكون الكلمة مخفوضة حتّى تتحقّق
وأرجح
اإلمالة أ ّما في حال الوقف فاإلمالة ممتنعة؛ لسقوط الكسرة من الرّاء.
ً
فضّل عن وجود
القرار) المذكورة آنفًا وجود صوت االستعّلء فيها
ويُلحظ في كلمة (
ِ
لكن هذين المانعين لم يجرآ على منع اإلمالة؛ َّ
الرّاء المفتوحة َّ
ألن الرّاء المكسورة قد
قارب؛ َّ
ألن الرّاء المفتوحة ال
غلبت "الرّاء المفتوحة ،كما غلبت الحرف المستعلي فيِ :
تكون أقوى من الحرف المستعلي ،وقد غلبته الرّاء المكسورة"(.)4
سادس :أثر ال ّراء في الحركات:
ال ّ

( )1ينظر :المصدر نفسه.
ّ
( )2يعني واسع ،يُقال :فّلن في عيش رافغ :واسع .ينظر :جمهرة اللغة 778/2 :مادة (رغف).
( )3البديع في علم العربيّة.345/2 :
( )4الموضح.213/1 :
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ض ّمة ،إذ أمالوا الفتحة وال ّ
للرّاء المكسورة أثر في حركت ّي الفتحة وال ّ
ض ّمة "نحو
الكسرة وال ألف بعدها ،إذا كان بعدها را ٌء مكسورة"( )1في بيئات صوتيّة مح ّددة ،ومن
هذه البيئات:
_ ِمنَ النَّفَ ِر:
أميلت الفتحة الّتي على الفاء نحو الكسرة بسبب الرّاء؛ َّ
ألن حركتها تجري مجرى
حركتين" ،وقياس هذا الباب :أن يُج َعل ما يلي الفتحة بمنزلة ما يلي األلف"( ،)2ويكون
نطق هذه "الفتحة (ــَـ) نطقًا أماميًّا فيقترب مخرجها من مخرج الـ (.)3(")e
_ مررت بِ َب ِعير:
"وقالوا :مررت ببعير ،فأمالوا فتحة الباء؛ ّ
ألن العين مكسورة"( ،)4وكّلمه يشير إلى
َّ
أن اإلمالة جائزة على الرّغم من وجود فاصل بين الفتحة والرّاء.
_ ِمن َع ْمرو:
في هذا المثال صارت الميم حاج ًزا بين الفتحة والرّاء المكسورة بي َد َّ
أن هذا الحاجز
ضعيف األثر في منع اإلمالة()5؛ ألنَّه ساكن فجازت اإلمالة(.)6
_ ِمنَ ال ّش ِرق:
َّ
"ألن بع َد الرّاء حرفًا مستعليًا"( ،)7فتمتنع إمالة الفتحة
امتنعت اإلمالة في هذا المثال؛
مارق( ،)8أ ّما إذا جاء صوت االستعّلء قبل الرّاء فلم تمتنع اإلمالة نحو
لشبهها بألف ِ
من النُّ َغ ِر(.)9
_ ِمنَ ال ُمحا َذ ِر:

( )1المصدر السّابق.
( )2البديع في علم العربيّة.346/2 :
( )3دروس في علم أصوات العربيّة.89 :
( )4المصدر السّابق.
( )5ينظر :شرح صوتيّات سيبويه.290 :
( )6ينظر :البديع في علم العربيّة.346/2 :
( )7المصدر نفسه.
ي.10/5 :
( )8ينظر :الكتاب ،144/4 :وشرح السّيراف ّ
( )9ينظر :المصدران أنفسهما ،والتّعليقة.196/4 :
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أمالوا الفتحة الّتي في َّ
الذال لكسرة الرّاء ،والمتمعّن النظر في هذا المثال يجد َّ
أن
األلف كان لها الح ّ
ق في اإلمالة لوجود الرّاء في هذه البيئة الصّوتيّة ذاتها بي َد أنّهم لم
يميلوا لوجود أكثر من مانع يمنع إمالة االلف ،وقد صرّح بذلك ابن األثير ،إذ قال" :ولم
َّ
وألن قبلها فتحة وبعدها فتحة"(.)1
يمكنهم إمالة األلف؛ لبعدها،
_ َخبَطَ الريف:
أشار ابن األثير في هذا المثال إلى َّ
أن المنفصل يجري مجرى المتّصل ،إذ جاءت
الفتحة في كلمة والرّاء في كلمة أخرى" ،فأمالوا ،وبينهما حرف ،كما قالواِ :منَ ال َمطَ ِر،
فأمالوا ،وال حرف بينهما"(.)2
_ من ال َّس ُمر:
تؤثّر الكسرة في الضّمة فتميلها إليها( )3و"كأنّك ترو ُم الكسرة"(" ،)4فتخرج ال ّ
ض ّمة
بض ّم ال ّشفتين بدون رفع ظهر اللّسان نحو سقف الفم الخلف ّي ،لكنّه يرتفع نحو موضع
الكسرة في األمام"(.)5
سا :لواحق اإلمالة:
ساد ا
ً
فصّل وسمه بـ (لواحق باب اإلمالة) ذكر فيه كلمات لحقتها اإلمالة
أفرد ابن األثير
وقسمها على ستة أمور:
األ ّول :إمالة على غير قياس:
أمالت العرب "بعض األسماء على غير قياس ،قالوا :هذا الحجّاج والعجّاج ،وهما
ألن األلفَ زائدةٌ أَو منقلبةٌ
علمان"( ،)6فأُميّل في الرّفع والنّصب(" ،)7والوجْ هُ تفخي ُمها َّ
عَن َواو و َم ْن أمالها َح َملَها على تصرّف األسما ِء"( ،)8ومنهم من رأى َّ
أن وجه اإلمالة

( )1البديع في علم العربيّة.346/2 :
( )2المصدر نفسه.
( )3ينظر :البديع في علم العربيّة.346/2 :
( )4الكتاب.143/4 :
( )5شرح صوتيّات سيبويه.291 :
( )6البديع في علم العربيّة.347/2 :
( )7ينظر :توجيه اللّمع.614 :
( )8اللّباب.458/2 :
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فيها كثرة االستعمال وكثرة دورانها على ألسنة النّاطقين( ،)1ويرجّح ابن األثير ترك
َ
صرت إلى الجر جازت اإلمالة"(.)2
اإلمالة في هكذا بيئات صوتيّة؛ "لعدم أسبابها ،فإذا
فاعل:
الثّاني :إمالة ما كان على فا ِعل وفوا ِعل وم ِ
أمال قو ٌم بعض الكلمات الّتي على وزن فا ِع ٍل وفوا ِعل و ُمفا ِعل" ،إذا كان ال ُمها
مضاعفًا نحو :جا ٍّد ،وما ٍّد ،وجوا ٍّد ،و ُمما ٍّد؛ نظرًا إلى األصل قبل اإلدغام ،واألكثر على
ترك اإلمالة؛ لزوال سببها"( ،)3وهو الكسرة الّتي في ّ
الّلم األولى ،إذ ُح ِذفَت الكسرة
ٌ
ساكن فمتحرّك فأُدغما.
فالتقى متماثّلن:
الثّالث :إمالة األسماء غير المتم ّكنة:
تكون اإلمالة في األسماء المتم ّكنة واألفعال دون الحروف؛ ألنّها ضرب من
التّصرّف فهي تغيي ٌر(ّ ،)4إال َّ
أن العرب أمالت بعض األسماء غير المتم ّكنة والموغلة
في شبه الحرف ،وضابطها :أن تكون مستقلّة بنفسها ،نحو :ذا ،وأنّى ،و َمتى(،)5
فأصبحت قويّة الستقّللها فلحقت في الق ّوة باألسماء في جواز دخول اإلمالة فيها(.)6
"ولم يميلوا ما ليس بِ ُم ْستَقِ ٍّل منها ،نحو :ما االستفهاميّة وال ّشرطيّة"( ،)7ألنّها ل ّما لم
تقو ق ّوة المستقلّة لم تدخلها اإلمالة المؤذنة بقوة الكلمة وتصريفها(.)8
َ
ال ّرابع :إمالة هاء التأنيث:
ُ
ضربت ضربَه ،وأخذت
قال أبو السّعادات" :قد شبّهوا الهاء باأللف فأمالوا ،قالوا
أخ َذه"( ،)9وإمالة الهاء وما قبلها لغة جيدة انماز بها أهل الكوفة ،إذ "قيل للكسائي إنّك
تميل ما قبل هاء التّأنيث فقال :هذا طبا ُ
ع العربية .قال الحافظ أبو عمرو الداني يعني
بذلك أن اإلمالة هنا لغة أهل الكوفة ،وهي باقية فيهم إلى اآلن وهم بقية أبناء العرب
( )1ينظر :همع الهوامع.421/3 :
( )2ينظر :البديع في علم العربيّة.347/2 :
( )3البديع في علم العربيّة.347/2 :
( )4ينظر :شرح المفصّل.205/5 :
( )5ينظر :البديع في علم العربيّة.347/2 :
( )6ينظر :س ّر صناعة اإلعراب.415/2 :
( )7البديع في علم العربيّة.347/2 :
( )8ينظر :المصدر السّابق.
( )9البديع في علم العربيّة.347/2 :
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يقولون أخذته أخذة وضربته ضربة .قال :وحكى نحو ذلك عنهم األخفش سعيد بن
مسعدة"( ،)1وعلّة إمالتها أنّها أشبهت األلف؛ ألنّهما معًا للتّأنيث( ،)2وأشبهتها في الزيادة
ً
فضّل عن
كألف التّأنيث ،وسكونها في الوقف وال يكون ما قبلها ّإال مفتوحًا كاأللف،
التّقارب المخرج ّي بينهما(.)3
الخامس :إمالة حروف المعاني:
ينفي ابن األثير وقوع اإلمالة في حروف المعاني "كحتّى ،وعلى ،وإلىّ ،
وإال،
وإ ّما"( ،)4بي َد أنَّه يستثني بعض الحروف في حال توفّر فيه أحد شرطين(:)5
 – 1االستقّلليّة :أي َّ
إن استقّلل الحرف دلي ٌل على ق ّوته ،كـ "يا الّتي للنّداء وبلَى الّتي
للجواب"( ،)6إذ أغنى هذان الحرفان عن الجمل(.)7
 – 2النّقل :إذا نُقلت هذه الحروف من الحرفيّة إلى االسميّة جازت فيها اإلمالة ،قال
ً
رجّل أو امرأة جازت اإلمالة"(.)8
"الخليل :لو س ّميت بها

( )1النّشر.82/2 :
( )2ينظر :البديع في علم العربيّة.347/2 :
( )3ينظر :الكشف.203/1 :
( )4البديع في علم العربيّة.348/2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه.
( )6البديع في علم العربيّة.348/2 :
( )7ينظر :شرح المفصّل.205/5 :
( )8ينظر :ارتشاف الض َّرب.538/2 :
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املبحث الثاني :اإلعالل ...........................................................
أ ّو اًل:
مفهوم اإلعالل وغايته:
يع ّد اإللعلا ن هم ِّ اظواام اظوايّّ اظّتي اختوّت بأصاات اظع بّّ إظى جانب
اإلبدا  ،فإن كان اإلبدا يشم ُل جمّع اظتّب ّدالت اظوّايّّ في هصاات اظع بّّ فإن
اإللعلا ينماز لعنه باختواصه بأصاات اظعلّ  ،وقد قّل :إن "اإللعلا نا ٌ
ع ننه ظكنّه
خاصّ في ح وف اظعلّ واظهمزة .فكلُّ إلعلا إبدا وال لعكس"( ،)1فإذا كان اإلبدا
يخضع في بعض يب ّداليه اظوّايّّ إظى قاانّ نعّّن ( )2فإن اإللعلا ينماز لعنه بقاالعد
وقاانّ باظغ اظ ّدق ( )3يكاد يدخل في جمّع اظتّبدالت اظوّايّّ اظقائم بّ هصاات اظعلّ .
ويجدر اظملاحو إظى هنه لعلى اظ ّغ ِّ ن هن اإللعلا نا ٌ
ع ن اإلبدا ّإال هن مذا
يكان في بعض يطبّقات اإللعلا  ،ويبدو هن نفهام اإللعلا هوسع ن نفهام اإلبدا ،
ويُلحظ ذظك في اظمعنى اظلّغا ّ
ي ظإللعلا  ،فها ن "لعل اظم يضُ يعلُّ ِلعلّ ً فها لعلّل.
اظعلَل"( .)4نستنتج ن مذا اظكلام هن اظكلم يوّبها اظعلّ في هحد
ورج ٌل ُلعلَلَ ٌ ،هي كثّ ُ ِ
هصاايها صانتًا كان هو صائتًا كاظثّقل لعلى سبّل اظمثا ث ِّ يخضع إظى اج اء نعّّ
يخلّوها ن لعلّتها فّدخلها اإلبدا هو اإلدغام هو اإلناظ هو غّ ذظك ن اظوّاام
اظوّايّّ  ،فاظكلم قد يكان نعتلّ هو نعلّ نتّج يك ار صايّ صحّحّ نتماثلّ
كاظفعل (ن َد َد) فّحول فّها إج اء اإلدغام ،وقد هشار اظبحث إظى ذظك في نبحث اإلدغام،
إذ قا سّبايه" :وإذا كانت مذه اظح وف اظمتقارب في ح ف واحد وظ ِّ يك اظح فان
ً
ننفولّ ازداد ً
والعتلاال"( ،)5وقا اب اظ ّس ّاج" :نا جاء ن األسماء لعلى وزن
ثقلا
األفعا اظمدغم ه ُ ِلعل وهُد ِغ َ ِّ ألن اإلدغام إلعلا "()6؛ ظذظك فمفهام اإللعلا نفها ٌم واسع
هوسع ن نفهام اإلبدا بل ن بقّّ اظواام اظوّايّّ ونا مذه اظوّاام ّإال إج اءات

( )1اظلّباب في قاالعد اظلّغ وآالت األدب  ،...نح ّمد لعلي اظ ّس ّاج ،127 :ويُنو  :شذا اظع ف:
.122
( )2كاظتّبدالت اظوّايّّ في صّغ افتعل.
( )3يُنو  :اظ ّ
و ف ،د .حاي ِّ اظضّان .188 :
( )4نقايّس اظلّغ  14/4 :نا ّدة :لعلّ.
( )5اظكتاب.467/4 :
( )6األصا .406/3:
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ظلتّخلص ن اظعلّ هو اإللعلا اظّذي يوّب اظكلم  ،ظك اظعلماء قد خوّاا اإللعلا
بأصاات اظعلّ ألنّها انتازت بكث ة يغّّ ما في اظكلم ()1؛ ظذظك فمقاظ  :إن كل إلعلا
ما إبدا وال لعكس نخت ّ
و باظجانب اظتّطبّق ّي ظإللعلا حو ًا.
وبعد اظبحث واظتنقّ في كتاب اظبديع ظعلي هجد يع يفًا هو نفها ًنا ص يحًا يشّ إظى
ُ
اظافاض بَّ َد هن اظبحث قد ذك في نبحث اإلبدا هن اب األثّ
اإللعلا خ
جت خاظي ِ
فن
قد هدرج جمّع اظتّب ّدالت اظوّايّّ في باب اظبد  ،فاظبد لعنده ما "إبدا ح ٍ
ف بغّ إدغام"()2؛ ظذظك يمك هن يقا في ضاء يع يف اظبد  :إن اإللعلا ما
ح ٍ
إقان صات لعلّ نقام صات لعلّ لعند اب األثّ  ،ظك ال يمك هن يكان مذا اظتّع يف
ً
فضلا لع
جانعًا ظك ّل هنااع اإللعلا ؛ ألن اإللعلا قد يكان باظحذف هو باظنّقل هو باظ ّ ّد
شما اإللعلا اظح كات فهي ن اظوّاائت ،إذ يقا في يع يف اظحذف :ما "لعلى
ض بّ  :حذف ح ف ،وحذف ح ك ... ،نحا :ظ ِّ يس َع ...وظ ِّ يض ب"(.)3
وحا اب األثّ حا اظقدناء اظسّابقّ ظه ّ
جانع
يف
واظلاحقّ في لعدم وضع يع ٍ
ٍ
نانع ظإللعلا  ،ويُؤثِ ُ اب األثّ في بعض األحّان يسمّ االلعتلا لعلى اإللعلا (،)4
ٍ
ومذه اظوّام ة شملت ثلاث هنار لعند اب األثّ مي اظقلب واظحذف واظ ّد ،ويُلحظ ذظك
في حديثه لعلى اظتّ خّ ِّ" :وه ّنا اظ ّ
ض ب اظثّاني ،فلا ب ّد هن يبقى ظه بعد اظحذف نوّ ،
وما هشكل اظقسمّ في اظنّحا؛ وظذظك يدخله االلعتلا  ،ن اظقلب واظ ّ ّد واظحذف"(.)5
وقد ُو ِجدَت يع يفات لعند بعض اظعلماء يشّ إظى يبّّ اختواص اإللعلا وذك
هناالعه ،إذ قا صاحب اظ ّشافّ  " :اإللعلا يغّّ ح ف اظعلّ ظلتّخفّف ،ويجمعه اظقلب
واظحذف واإلسكان ،وح وفه األظف واظااو واظّاء"( ،)6وقا هبا اظفداء" :اإللعلا  :وما
يغّّ ح ف اظعلّ ظلتخفّف ويجمعه :اظقلب واظحذف واإلسكان ،وح وف اإللعلا ثلاث :

( )1يُنو  :شذا اظع ف.122 :
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .483/2 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .484/2 :
( )4يُنو  :اظمودر نفسه ،420/1 :ويُنو  ،573/2 :و.588/2
( )5اظمودر نفسه.415/1 :
( )6اظ ّشافّ في لعل ِّ اظتّو يف.88 :
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األظف واظااو واظّاء وسمّت ح وف اظعلّ ظكث ة يغّّ ما ،وثلاثتها يقع في األض ب
اظثلاث كقاظك :نا وناب وساط وبّض ،وقا وحاو وبائع ،وال وظا وكي"(.)1
وال يكاد يجد إضاف ً هو يغّّ ًا ن اظمحدثّ لعلى يع يفات اظقدناء ،فاإللعلا لعند
اظمحدثّ ما :يغّّ يط ه لعلى صات ن هصاات اظعلّ في اظكلمات ونا يلحق بها
(اظهمزة) ،فّتسبب بحذف اظوّات هو إسكانه هو قلبه صايًا آخ ن هصاات اظعلّ ذايها
وفقًا ألصا وقاالعد نح ّددة(.)2
ه ّنا غاي اإللعلا فحّ يفتّش في ثنايا اظبديع يجد هن اظغاي اظ ئّس اظّتي ذك ما اب
األثّ مي ننع االستثقا في اظكلم  ،وذظك في نااضع ِلعدة ننها قاظه " :ه ّنا اظمقّس فأن
يكان اظفعل اظماضي لعلى هفعل ،نحا :هك م وهحس  ،ث ّ ِّ يبنّه ظلمستقبل فتحذف اظهمزة؛
استثقاال ،فتقا  :يك م ويحس  ،وكان األصل :يؤك م ويؤحس "( ،)3وقاظه :إن دياان
ً
استثقاال"( ،)4وغّ ما ن
هصلها ِد ّوان؛ ألنّه ِّ يقاظان :دواوي " ،فقلباا اظااو األوظى ياء
اظمااضع اظّتي هشار فّها اب األثّ إظى هن اظغاي ن اإللعلا ما ننع اظثّقل(.)5
وننع اظثّقل هو اظخف مي غاي نتّف ٌ
ق لعلّها في اظدرسّ اظوّايّّ اظقدي ِّ واظحديث(.)6
وننه ِّ ن هضاف ً
لعللا هخ ى؛ كاإللعلا ألنار دالظّّ ( ،)7وننه ِّ ن رفض اظقا بأن
اظغاي ن اإللعلا اظخفّ ووصف قا ن قا إن اظغاي ن اإللعلا مي اظخفّ
باالضط اب؛ ألن "هصاات اظمد واظلّّ مي هكث األصاات سهاظ في اظنّطق فهي ال
ق ،وظذظك يكان اظجه ُد
يعت ض اظهااء اظمندفع ن اظ ئتّ هثناء اظنّطق بها هيُّ لعائ ٍ
اظعضل ّي في هثناء اظنّطق بها هق ّل ن هي جه ٍد يُب َذ ُ في نطق اظوّاانت األُخ ى"(.)8
( )1اظكنّاش.252/2 :
( )2يُنو  :اظنّحا اظاافي ،756/4 :وشذا اظع ف ،122 :واظ ّ
و ف ولعل ِّ األصاات ،ديزي ه سقا :
.139
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .496/2 :
( )4اظمودر نفسه.592/2 :
( )5يُنو  :اظمودر نفسه.579 ،520،514،204 ،93 /2 :
( )6يُنو  :ش ح اظسّّ اف ّي ،285/5 :وس ّ صنالع اإللع اب ،235/2 :واظنّحا اظاافي،756/4 :
واإللعلا واإلبدا في اظكلم اظع بّّ .5 :
( )7يُنو  :اظتّعلّل اظوّاي ّي لعند اظع ب.256 :
ّ
( )8اظموطلح اظوّاي ّي لعند لعلماء اظع بّّ اظقدناء في ضاء لعل ِّ اظلغ اظمعاص ،166 -165 :
واظ ّدرس اظوّاي ّي لعند يقي اظ ّدي اظنّّل ّي (رساظ ).202 :
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ي باظغ اظ ّدق ؛ ألن اظقدناء وصفاا هصاات اظعلّ باظلّّ ؛ ألنّها سهُلت والنت
ومذا ره ٌ
في نخ جها( ،)1بّ َد هن اظثّقل اظّذي يتطلب يخفّفًا فّها يكم في وضع هصاات اظعلّ في
كلم نا ،فاظوّعاب يكان في االنتقا ن نطق صات إظى آخ  ،فهذه األصاات مي
لعبارة لع مااء( )2ندفاع ن اظ ّئتّ يكان سّط ة اظلّسان لعلّه فّها شيء ن اظوّعاب
لعلى اظعكس ن نطق هصاات هخ ى ،وياضّح ذظك :اظفعل( :قَ َا َ ) ،إذ إن اظلّسان
ّ
بماضع نا ن
واظلام بسهاظ ؛ ألنّهما لعبارة لع اظتقاء اظلّسان
يستطّ ُع نطق اظقاف
ٍ
اظحنك األلعلى ّإال هن االنتقا ن اظقاف اظمفتاح اظّتي ياصف باظطّبقّّ واالستعلاء إظى
نطق اظااو اظمفتاح يكان فّه ثق ٌل لعلى اظلّسان وكأنّك يسكت بعد نطق اظقاف حتّى ينتقل
ٌ
صات يناسب استعلاءما وما األظف،
إظى نطق اظااو ،ظذظك ياضع ظلقاف اظمفتاح
ً
فضلا لعلى هن اظنّطق نتو ٌل نستم .
وقد يكان اظمقواد ن اظثّقل ظّس اظثّقل اظّذي ضد اظخفّ  ،هي قد يكان اظمقواد ن
ثقل مذه األصاات ما اظكث ة ،هي كث ة دورانها في اظكلام؛ ظذظك س ّمي اظج واإلنس
باظثقلّ ؛ ظكث ة اظعدد( .)3وقا األست اباذي :قُلبت اظااو واظّاء هظفًا؛ " ألنهما وإن كانتا
هخف ن سائ اظح وف اظوحّح ظك كث ة دوران ح وف اظعل  ،ومما هثقلها ،جازت
قلبهما إظى نا ما هخف ننهما ن ح وف اظعل  :هي األظف ،وال سّما نع يثاقلهما باظح ك
ويهّؤ سبب يخفّفهما بقلبهما هظفاً ،وذظك بانفتاح نا قبلهما ،ظكان اظفتح نناسب
ظألظف"(.)4
ت دون
ويبدو هن هصاات اظعلّ يتباد فّما بّنها في بّئات صايّّ نعّّن ظمناسب صا ٍ
آخ  ،فاظااو ً
نثلا قد يكان ثقّل في بّئ نعّّن فتستبد بوات لعلّ يكان نناسبًا ظتلك
اظبّئ اظوّايّّ  ،وقد يكان األن لعلى اظعكس ن ذظك ،هي إن اظااو قد يكان نناسب
ظبّئ صايّّ فتحل نحل اظّاء اظّتي قد يكان غّ نناسب ظتلك اظبّئ  ،ونثا ذظك :قلب

( )1يُنو  :هس ار اظع بّّ .290 :
( )2يُنو  :اظمقتضب.155/1 :
( )3يُنو  :نقايّس اظلّغ  :نا ّدة (ثقل).283/1 :
( )4ش ح اظ ضي.95/3 :
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اظااو في (طَايًا) يا ًءَ :
طًّّا( ،)1ث ِّ هدغمت اظّاء باظّاء :طًّّا ،وقلب اظّاء في ( ُشَّّخ) وا ًوا:
ُشايخ(.)2
ب اظ ِخف َ ،واظ َكث َ ة،
ويجع ُل اب سّده اظغاي ن اإللعلا في "ثَ َلاثَ هَسبَاب :طلَ ِ
ضهَا ن إِخ َ اج اظ ُح ُوف
واظمناسب بَّ بَعضهَا َوبَعض َون ِجهَ هَنه يُتَمك بهَا هَو بِبَع ِ
َون ِجهَ َنا فِّهَا ن اظم ّد واظلّ َون ِجهَ َنا يمك بهَا فِي اظ ّشع ن اظتّلحّ َون
ِجهَ ايساع َنخ جها لعلى اشت اكها فِي َذظِك هَج َمع وكل َوا ِحد ن اظم َعانِي اظثّلاث يُطاظِب
اإلبدا "(.)3
بِ َج َااز ِ
ثانياا :عدد أصوات العلّة:
يختصّ اإللعلا بأصاات نعّّن س ّمّت بأصاات اظعلّ  ،وإنّما ُس ّمّت بذظك؛ "ألن
اظعلّ مي اظمعنى اظمغّّ ظلشيء ومذه اظح وف يكث يغّّ ما ووصف االس ِّ بكماظه
بااللعتلا وإن كان ح ف اظعل جز ًءا ننه كما وصف باإللع اب وما في ح ف
ننه"( .)4ويؤ ّدي مذه األصاات نه ّم جلّل في ظغتنا اظع بّّ  ،إذ يع ُّد هساسًا ظقاة اإلسماع
 ، sonorityوالحظ مذه اظخا ّ
صّّ اظدكتار طه حسّ وس ّماما اظطّابع اإلنشادي في
األدب(.)5
واظّذي يه ّمنا في مذه اظفق ة ما ناقف اب األثّ ن لعدد هصاات اظعلّ  ،فاظناظ في
كتاب اظبديع يجد هدظّ لعلى هن اب األثّ قد لعد هصاات اظعلّ هربع  :اظااو واظّاء واألظف
واظهمزة ،ون ذظك قاظه" :في اظمعتل اآلخ  :وال يخلا هن يكان آخ ه هظفًا ،هو يا ًء ،هو
ناضع آخ هن بناء اظكلم ال يخلا ن هن يكان ن
وا ًوا هو ممزة"( ،)6وذك في
ٍ
"ح وف اظو ّح  ،هو ح وف اظعّل "( ،)7ث ِّ ذك هصاات اظعلّ فعد اظهمزة ننها(،)8
وسّذك اظبحث هدظّ هخ ى لعند اظغاص في كتاب اظبديع.
( )1يُنو  :س ّ صنالع اإللع اب.102/1 :
ي.220/4 :
( )2يُنو  :ش ح اظسّّ اف ّ
( )3اظمخوّص.180/4 :
( )4اظلّباب في لعلل اظبناء واإللع اب.80/1 :
( )5يُنو  :اظلّغ اظع بّّ نعناما ونبناما.71 :
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .188/2 :
( )7اظمودر نفسه.603/2 :
( )8يُنو  :اظمودر نفسه.
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فاظعلماء كاناا لعلى خلاف في لعددما ،فاظمتّفق لعلّه :اظااو واظّاء واألظف ،وما ن ّما
ال خلاف فّه .ه ّنا اظهمزة فكانت ونا زاظت نحل خلاف بّ اظعلماء؛ همي ن األصاات
ٌ
صات صحّ ٌح لعند
اظوحّح هم اظمعتلّ  ،ويو ّح اب ُدرُستايه (ت347مـ) هن اظهمزة
لعا ّن اظنحايّ اظقدناء إذ قا " :العلماا هن اظهمزة ح ف صحّح ،كسائ اظح وف
اظوحاح ،لعند لعان اظنحايّ "( ،)1ون مؤالء :اظمب ّد إذ هنك لعلى ن لعد اظهمزة ن
ح وف اظعلّ  ،ومي لعنده "ظّست ن ح وف اظعلّ "( ،)2ويبعه طام ب هحمد ب
()3

بابشاذ

(ت469مـ ) ،واب اظخ ّشاب

()4

(ت567مـ) ،وهبا اظب كات األنبار ّ
ي

()5

(ت577مـ) واظعكب ّ
ي(( )6ت616مـ) ،واب اظخبّاز(( )7ت639مـ).
وض ّمها اظخلّل إظى هصاات اظعلّ  ،إذ قا  " :باب اظح وف اظمعتل (و ا ي ء) قا
اظخلّل ب هحمد :نضت اظع بّ نع اظح وف اظتّي ف ّس يها فل ِّ يبق ظلااو وال ظألظف وال
ظلّاء وال ظلهمزة إالّ اظلّفّف  ،)8("...ومي لعند سّبايه "ن ح وف االلعتلا "( ،)9وكذظك
اب اظ ّس ّاج ً
قائلا" :إن ح وفَ اظعل ِ هَربع ٌ :اظاا ُو واظّا ُء واظهمزةُ واألَ ُ
ظف"( ،)10واب
دريد( )11ون ّك ّي اظقّس ّي( ،)12ويبعه ِّ اب األثّ في ذظك.
ومذا اظتّضارب في اآلراء في شأن اظهمزة ظ ِّ يسل ِّ ننه اظمحدثان ،فمنه ِّ ن رهى
هنّها صات لعلّ ؛ كاظدكتار لعبد اظجبّار اظنّايل ( ،)13واظ ّدكتار لعاد نذي نق ّد ًنا هدظّ لعلى
( )1يوحّح اظفوّح وش حه.176 :
( )2اظمقتضب.115/1 :
( )3يُنو  :ش ح اظمق ّدن اظمحسب .127/1 :
( )4يُنو  :اظم يجل في ش ح اظجمل.45 :
( )5ودظّله :هن "اظهمزة يوح حّث ال يوح ح ف اظعل  ،هال ي ى هن ح ف اظعل إذا يح ك وانفتح
نا قبلها وجب إلعلاظه نحا لعوا ورحي ،واظهمزة إذا يح كت وانفتح نا قبلها ال يجب إلعلاظها نحا
كأل ورشأ" .اإلنواف في نسائل اظخلاف.665/2 :
ٌ
صات صحّحٌ؛ ألنها ال يُحذف في حا اظجزم ،كقاظك :ظ ِّ يجيء وظ ِّ يخطئ.
( )6ودظّله :هن اظهمزة
يُنو  :اظلّباب في لعلل اظبناء واإللع اب 151/2 :و.443/2
( )7يُنو  :ياجّه اظلّمع.87 :
( )8اظعّ  ،445/8 :ودراسات في لعل ِّ اظلّغ .79 ،78 :
( )9اظكتاب.390/4 :
( )10األصا .311/3 :
ّ
( )11يُنو  :جمه ة اظلّغ  ،45/1 :واظبحث اظلغا ّ
ي لعند اظع ب.203 :
( )12يُنو  :اظ ّلعاي .128 :
( )13يُنو  :اظ ّ
و ف اظااضح.319 :

ّ
املبحث الثاني :اإلعالل ...........................................................
ذظك ننها :هن اظهمزة هق ب األصاات إظى هكث األصاات يغّّ ًا وما األظف ،وفي
ً
فضلا لع هنّها ُلعدت
اظهمزة يتحقّق اظغاي ن اإللعلا ومي اظتّخلّص ن اظثقل واظخفّ ،
ن هصاات اظعلّ بالعتبار نامّّ اإللعلا اظلّغايّ  ،فهي كأصاات اظعلّ ال يثبت هنام
يواريف اظزنان(.)1
وننه ِّ ن لع ّدما صايًا صحّ ًحا هنثا ؛ اظدكتار لعبد اظوّبار شامّ نافًّا وجاد هيّ
لعلاق صايّّ بّ اظهمزة وبّ اظااو واظّاء واألظف ،وذظك لعب اظف وق اآليّ (:)2
 – 1اظمخ جان نتبالعدان.
 – 2اظهمزة نهماس واظح كات نجهارة.
 – 3ياصف اظهمزة بأنّها انفجاريّ  ،واظح كات انطلاقّّ .
 – 4اظهمزة ن األصاات اظ ّ
وانت اظمستقلّ  ،وح وف اظعلّ هصاات ح كّّ انتقاظّّ .
ون هنع ِّ اظنّو في ه ّدظ اظ ّدكتار لعاد نذي يجد هكث هدظّته فاناظجّّ ( ،)3هي إنّه
وصف حا اظهمزة ومي داخل اظسّّاق اظكلم ّي؛ ظذظك لع ّد اظهمزة ن هصاات اظعلّ ؛ ألن
اظهمزة يتباد اظمااضع نع هصاات اظعلّ في سّاقات نح ّددة ،ه ّنا هدظّ اظ ّدكتار لعبد
اظوّبار شامّ فكانت ه ّدظته فانايّكّّ ()4؛ ظذظك هخ ج اظهمزة ن هصاات اظعلّ ؛ ألن
واصف اظهمزة فانايّكًّّا يجد هن ال لعلاق صايّّ بّنها وبّ اظااو واظّاء واألظف.
وظا هنعمنا اظنّو في ظام ة اإللعلا ظاجدنا مذه اظوّام ة ينو إظى هصاات اظعلّ
في داخل اظسّّاق اظكلم ّي ،هي إن ظام ة اإللعلا فاناظاجّّ بحت ؛ ظذظك يمكننا اظقا :
إن اظهمزة صات ن هصاات اظعلّ نو ًا إظى فاناظاجّّ اإللعلا .

( )1يُنو اظتّعلّل اظوّاي ّي لعند اظع ب.253 :
( )2يُنو  :اظمنهج اظوّاي ّي ظلبنّ اظع بّّ .172 :
ي في ي كّب اظكلام ،ودوره في
( )3اظفاناظاجّا ( :)phonologyلعل ٌ ِّ يدرس اظوّات اإلنسان ّ
و فّّ واظنّحايّ واظ ّدالظّّ في ظغ نا ،كدراس هصاات اظع بّّ في اظ ّ
اظ ّدراسات اظ ّ
ي
و ف اظع ب ّ
ّ
ّ
ونع ف دورما فّه ،وفي ي اكّب اظلغ اظع بّّ  ،ودالاليها .يُنو  :لعل ِّ األصاات اظلغايّ اظفانّتّكا،
لعوام نار اظ ّدي .24 :
ّ
ّ
( )4اظفانّتّكا هو اظفانايكس ( :)phoneticsما اظعل ِّ اظذي "يدرس األصاات اإلنسانّّ ويحللها
ويج ي لعلّها اظتجارب ويش حُها  ...دون نو ٍ خاصٍّ إظى نا ينتمي إظّه مذه األصاات ن ظغات،
هو إظى هث يلك األصاات في اظلّغ ن اظنّاحّ اظعملّّ  ،هو إظى وظّف األصاات ،ودورما في يغّّ
نعنى اظكلم  ."...لعل ِّ األصاات اظلّغايّ اظفانّتّكا.24 :
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ثالثاا :أنواع اإلعالل:
ظإللعلا هناا ٌ
ع ثلاث مي :اإللعلا باظقلب ،واإللعلا باظنّقل واإللعلا باظحذف:
النّوع األ ّول :اإلعالل بالقلب:
يع ف مذا اظنّاع ن اإللعلا بأنّه اظتّباد اظوّاي ّي اظّذي يحدث في هصاات اظعلّ
األربع (اظااو واظّاء واألظف واظهمزة) فّحلُّ هحدما نح ّل اآلخ في بّئات صايّّ
خاضع ظقاالعد وقاانّ نح ّددة ،ومذا اظنّاع ما ن هكث األنااع شبهًا بوام ة اإلبدا ،
فها إبدا صات لعلّ بوات لعلّ آخ ؛ ظذظك هد َر َجها اب األثّ في باب اظبد (.)1
ويحقّق مذا اظنّاع ن اإللعلا اظخفّ في اظكلام ،ويؤ ّدي إظى االنسجام في األصاات؛
ن ّما يؤ ّدي إظى اظسهاظ واالقتواد في اظجهد اظعضلي حّ اظتّكلّ ِّ(.)2
وظهذا اظنّاع ن اإللعلا حاالت نعّّن ظك قبل اظ ّدخا في يفاصّل مذه اظحاالت ال بد
ن اإلشارة إظى هن ننهج اب األثّ يقام لعلى ذك كل صات لعلى ِحدة ،هي ذك نا
يج ي ن إبدا لعلى صات اظااو هو اظّاء ً
نثلا ،ومناك قاالعد نشت ك بّ األصاات
ذك ما اظعلماء؛ ظذظك سّقام اظبحث بجمع مذه األصاات وذك قاالعدما اظمشت ك
اختوارًا ظلبحث ويجنّبًا ظلتك ّار.
فاإللعلا باظقلب ظه حاالت نعّّن :
أ – قلب الواو والياء واأللف همزة:
ا
أوًل :قلب الواو والياء همزة:
ًّ
ي ى اب األثّ هن اظااو يبد ممزة ً
وشاذا:
إبداال الز ًنا وجائ ًزا
القلب ّ
الالزم:
ويكان في نااضع:
هظف زائدة(:)3
ب بعد ٍ
 – 1إذا وقعت اظااو واظّاء ح ف إلع ا ٍ

( )1يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .483/2 :
( )2يُنو  :اظلّهجات اظع بّّ في اظق اءات اظق آنّّ  ،143 :واظتّعلّل في اظ ّدراسات اظوّايّّ (رساظ )،
لع ّزة بنت سعد ب سعّد اظغانديّ.297 :
( )3يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ  ،492/2 :ويُنو  :اظمودر نفسه.494/2 :
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ونثا إبدا اظااو :كساء ،إذ ي ى اب األثّ هن هصل اظهمزة في كساء واو :كساو()1؛
ُ
كسات)( ،)2ه ّنا اظّاء فنحاِ :رداء()3؛ ألنه ن حس اظ ّدي (:)4
ألنّه ن (
كساء هصلها كساو:
ك ــِــ/س ــَـَـ و .وقعت اظااو نتط ّف بعد هظف زائدة فقلبت ممزة(:)5
ك ــِــ/س ــَـَـ ء.
ب ثا ٍن ي ى هن "اظهمزة فّه نبدظ ن هظف نبدظ ن واو،
ث ّ ِّ يشّ اب األثّ إظى نذم ٍ
وما لعند اظمحقّقّ هوظى اظقاظّ "( .)6هي قُلبت اظااو واظّاء هظفًا ث ِّ قلبتا ممزة:
ِرداء هصلهاِ :رداي:
ر ــِــ/د ــَـَـ ي .قُلبت اظّاء هظفًاِ :رداا:
ُ
حذف هح ُدمما ،هو يح ي ُكه،
ر ــِــ/د ــَـَـ  +ــَـَــ .اظتقى " األظفان  -ومما ساكنان  -وجب
فك ماا حذفَ هحدمما؛ ّ
ظئلا يعاد اظممدو ُد نقوا ًرا ،ويزو اظغ ضُ اظذي بناا اظكلم
لعلّه ،فح ّكاا األظف األخّ ة الظتقاء اظساكنّ  ،فانقلبت ممزةً ،وصارت كسا ًء وردا ًء،
ُ
واألظف بد ٌ ن اظااو واظّاء"(.)7
فاظهمزةُ في اظحقّق بد ٌ ن األظف،
ورداا) حتّى يُبنى لعلّها قالعدة يحك ِّ بقلب األظف اظثّانّ
وال هدري كّف نُطقت (كساا ِ
ً
طايلا يبقى هظفًا واحدة ،وال سّّما
ممزة؛ ألن األظف إن نطقتها نطقًا لعاديًّا هو ند ّديها ن ًّدا
هن لعلماءنا اظقدناء قد استندوا إظى اظمشافه واظتّلقي ن هفااه اظقبائل اظع بّّ في وضع
قاالعدم ِّ اظلّغايّ ( ،)8وكّفّّ هخذ مذه اظكلم نشافه ً هن ال يخلا ن غ اب .
ونجد لعند بعض اظعلماء العت اضًا لعلى نطق مايّ األظفّ  ،قا اب جنّي" :ون
اظمستحّل جمعك بّ األظفّ اظم ّديّ نحا نا صار إظّه قلب الم كساء ونحاه قبل إبدا
األظف ممزة وما خطاا ،كساا ،هو قضاا ،فهذا يتاممه يقدي ًا وال يلفظ به اظبتّ  .قا هبا
( )1يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .492/2 :
ي.270/4 :
( )2يُنو  :ش ح اظسّّ اف ّ
( )3يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .494/2 :
( )4يُنو  :اظمودر اظسّابق.
( )5يُنو  :اظمفتاح في اظ ّ
و ف ،28 :واظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .492/2 :
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .492/2 :
( )7ش ح اظمفوّل.350/5 :
( )8يُنو  :اظبحث اظلّغا ّ
ي لعند اظع ب.54 :
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إسحاق يا ًنا ظخو ِّ نازلعه في جااز اجتماع األظفّ اظم ّديّ  -ون ّد اظ ّ جل األظف في
نحا مذا ،وهطا  -فقا ظه هبا إسحاق :ظا ندديّها إظى اظعو نا كانت إال هظفًا واحدة.
ولعلّ انتناع ذظك لعندي هنه قد ثبت هن األظف ال يكان نا قبلها إال نفتا ًحا فلا اظتقت
هظفان ن ّديان النتقضت اظقضّ في ذظك"(.)1
ويبدو هن اب األثّ قد لعنى بـ (اظمحقّقّ ) م ِّ همل اظحجاز؛ ألنّه ِّ يمّلان إظى يحقّق
اظهمز.
وي ى اظ ّدكتار من ي فلّش هن قلب اظااو واظّاء ممزة ما بسبب ضعفهما بّ
ً
فضلا لع هنّهما قد جاءا بعد هوسع اظموايات وما صات األظف فاظقلب
اظمو ّايات
فّهما واجب وهصاظ ّي ( ،)2وي ى اظ ّدكتار لعبد اظوّبار شامّ هنّه "يمك يفسّ اظهمزة
بخا ّ
ص اظاقف اظع ب ّي ،اظّذي ال يكان لعلى ح ك في نثل :كساو  ، kisaa-uفحُذفت
اظ ّ
ض ّم اظماظدة ظلااو ،بازدواجها نع اظفتح اظطّايل  ،وهُقفل اظمقطع بوات صانت،
ما اظهمزة ،اظّتي يستعمل منا ً
قفلا نقطعًّّا ،يجنّبًا ظلاقف لعلى نقطع نفتاح"(.)3
وينفي اظ ّدكتار في نؤظف آخ وجاد هيّ لعلاق صايّّ بّ اظهمزة وبّ اظّاء واظااو
ورداي) وهن إحلا اظهمزة نحلّهما "ال لعلى سبّل اإلبدا بل ن هجل
في (كساو ِ
يوحّح نهاي اظكلم "(.)4
وي ى اظدكتار حّدر حبّب حمزة هن لعلّ مذا اظتغّّ "ظ ِّ يك ظاقالعها بعد هظف
زائدة ،بل وقعت في ناقع ضعّف ــ اظطّ ف ــ"(.)5
 – 2إذا كانت الواو والياء عين فاعل ،وًلم فعله صحيحة(:)6

( )1اظخوائص.90/1 :
( )2يُنو  :اظع بّّ اظفوحى ،47 :واظتّعلّل اظوّاي ّي لعند اظع ب.285 :
ي.177 :
( )3اظمنهج اظوّاي ّ
( )4اظق اءات اظق آنّّ .81 :
( )5ضعف اظطّ ف وهث ه في اظبنّ اظع بّّ دراس صايّّ ــ ص فّّ .16 :
( )6يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ  ،492/2 :و.494/2
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وذظك نحا :قائ ِّ وقائل ،وبائع وسائ  ،وسبب اإللعلا فّما كان لعلى وزن فالعل ما
اظحمل لعلى اظفعل ،قا  :اب األثّ  " :اس ِّ اظفالعل ن اظفعل اظمعت ّل اظعّ اظجاري لعلى
فعله يلزنه ن اظ ّ
و ّح وااللعتلا نا يلزم فعله ،فما كان ننه لعلى فالعل"(.)1
ويق ّدم ظنا اب األثّ نذمبّ :
األ ّو  :يقلب اظااو واظّاء نباش ة إظى ممزة؛ "ظاقالعها ق يبا ن اظطّ ف بعد هظف زائدة،
فقاظاا :قائ ِّ ،وبائع"(:)2
قاو ؛ اللعتلاظها في اظفعل:
قائل هصلهاِ :
ق ــَـَـ/و ــِــ  .يقلب اظااو ممزة ظلسبب اظمذكار آنفًا:
ق ــَـَـ/ء ــِــ .
إن مذه اظهمزة نبدظ ن هظف نبدظ ن اظااو واظّاء؛ ّ
اظمذمب اظثّاني" :قّلّ :
ألن األصل:
قاو  ،وبايع ،وخاوف ،فأسكنت اظااو واظّاء وقلبتا هظفا ،فاجتمع ساكنان؛ فل ِّ يمك حذف
هحدمما؛ ظلبس ،فقلبت اظثانّ ممزة"(.)3
ومذا اظكلام يُوه ظلبحث لع ّدة إشكاالت:
قاو وبايِع ظكي يقلبا هظِفًا ،إذ يبدو ّ
هن مذا
اإلشكا األ ّو  :لعلّ يسكّ اظااو واظّاء في ِ
اظتّسكّ يخلا ن هيّ لعلّ  ،واألرجح هنه ِّ س ّكناا اظااو واظّاء ظكي يكان نناسب ظقلبها
هظفًا يتوف بأنّها ساكن هبدًا.
ض هن لعلّ يسكّ اظااو واظّاء كي يُقلبا هظفًا ساكن مي ظمناسب
اإلشكا اظثّاني :ظا افتُ َ
األظف اظسّاكن فأن مذا اظفعل هيضًا ال يخلا ن إشكا ما :هن مذه األظف اظسّاكن إذا
قُلبت ممزة يجب هن يكان مذه اظهمزة ساكن حتّى يقابل األظف اظساكن ّ ،إال هنّه ِّ حّ
قلباا األظف ممزةً قلباما ممزة نكسارة:
قاو  :قاا  :قائِل ،بايِع :بااع :بائِع.
ِ
وظا قّل :إن مذه اظكس ة مي كس ة اظوّّغ هي إن اظوّّغ نكسارة لعلى األصل (فا ِلعل)
قلب هظفًا.
ظكان اظجااب :هن كس ة اظوّّغ قد حُذفت بسبب يسكّ اظااو واظّاء حتّى يُ َ
( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .585/2 :
( )2اظمودر نفسه.
( )3اظمودر نفسه .ويُنو  :اظمقتضب ،99/1 :وش ح اظسّّ اف ّي.243/5 :
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اإلشكا اظثّاظث :يبدو هن اظمذمب األ ّو هق ب إظى اظوّااب ،هي :قلب اظااو واظّاء
نباش ةً إظى ممزة " ظاقالعها ق يبا ن اظطّ ف بعد هظف زائدة"()1؛ ألنّه يخلا ن
اإلشكاالت اظّتي ذك ما اظبحث آنفًا ،فها لعبارة لع إبدا قالعدة بقالعدة:
قاو  :ق ــَـَـ/وــِــ  .إذ يُبد اظقالعدة األوظى ظلمقطع اظثّاني ممزة:
ِ
ق ــَـَـ/ء ــِــ .
ويشّ سّبايه إظى هن نجيء اس ِّ اظفالعل لعلى هصله اظمعت ّل فّه ك ام  ،إذ قا " :العل ِّ
ً
(فالعلا) ننها نهماز اظعّ  ،وذظك هنّه ِّ يك مان هن يجيء لعلى األصل نجيء نا ال
هن
يعتل (فعل) ننه"(.)2
قاو وبايِع ونا كان لعلى مذه
وكلام سّبايه واب األثّ يشّ إظى جااز قاظكِ :
اظوّّغ  ،وال إشكا فّه وال يؤ ّدي إظى خل ٍل في نقطعّّ اظكلم لعند لعدم ممز لعّ
اظفالعل ،ظك لعّ نا كان لعلى فالعل مُمزت؛ ألنار يتعلّق باظبنّ  ،ومي اإلشارة إظى هن
لعاور ألنها غّ نعتلّ في اظفعل( ،)3قا هبا
لعّ اظفعل نعتلّ ؛ ظذظك ظ ِّ يقلب اظااو في ِ
(لعاو ٍر) ونحاه لعلى هن اإللعلا في اس ِّ اظفالعل نحا
لعل ّي اظفارس ّي " :ويد ّ يوحّح
ِ
(لعاورًا) يوح ظوحته في (لع َِا َر)"(.)4
(قائِل) إنما حدث ظج يه لعلى اظفعل ،هال ي ى هن
ِ
فاظااو واظّاء ظ ِّ يقلبا نباش ة إظى ممزة ،بل قلبتا هظفًا ث ِّ ممزة:
قاو  :ق ــَـَـ/و ــِــ .
ِ
بايِع :ب ــَـَـ/ي ــِــ ع .يسك اظااو واظّاء ث ِّ يقلبان هظفًا( :)5قاا وبااع.
ومنا يقت ح اظلغايان هن ي  :اظحذف ،وما غّ جائز؛ ظحدوث اظلّبس بّ صّغ
اظفعل وبّ صّغ اس ِّ اظفالعل( ،)6ه ّنا األن اظثّاني فها اظقلب ،هي قلب األظف اظثّانّ
ممزة.

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .585/2 :
( )2اظكتاب.348/4 :
( )3يُنو  :اإللعلا واإلبدا في اظكلم اظع بّّ  :شعبان صلاح.18 :
( )4اظتّعلّق .38/5 :
( )5يُنو  :اظمقتضب ،90/1 :وش ح اظسّّ اف ّي ،243/5 :واظتّعلّق .38/5 :
( )6يُنو  :اظمقتضب ،99/1 :وش ح اظسّّ اف ّي ،243/5 :واظبديع في لعل ِّ اظع بّّ ،585/2 :
واظكنّاش.268/2 :

280

ّ
املبحث الثاني :اإلعالل ...........................................................
ويق ّدم اظ ّدكتار شعبان صلاح نلحاظات كي يتحقّق مذا اإللعلا (:)1
األوظى :إلعلا اظااو واظّاء في اظماضي ش ط ظحدوث اإللعلا في اس ِّ اظفالعل ،وقد
ذك اظبحث ذظك.
اظثّانّ  :يشت ط هن يكان اس ِّ اظفالعل نوا ًغا ن فعل ثلاث ّي ظّس غّ  ،فإذا ظ ِّ يتحقّق
ثلاثّّ اظفعل ظ ِّ يقلب اظااو واظّاء في اس ِّ اظفالعل ممزة ،نحا :است اح نست يح وهقام
نقّ ِّ.
اظثّاظث  :يندرج يحت مذا اإللعلا نا كان لعلى وزن فالعل وظّس باس ِّ فالعل ،نحا:
(جائز) وما اظبستان.
ه ّنا ناقف اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث فقد ق ّدم اظتعلّلات ذايها اظّتي ُذك ت في اظقالعدة
قفلا نقطعًّّا ال ً
األوظى ن وجاب اظقلب وهصاظّّته( ،)2هو هن اظهمزة ال يعدو كانها ً
بديلا
لع اظااو واظّاء(.)3
صرف(:)4
 – 3إذا وقعت الواو والياء بعد ألف الجمع المانع من ال ّ
ناضع آخ  ،إذ قا " :نا
هوجز اب األثّ اظقا في مذه اظقالعدة بّ َد هنه ذك ما في
ٍ
ُج ِم َع لعلى فاالعل وفعائل ،ن اظمعتل ّ
فإن اظح ف اظااقع بعد هظف اظجمع يبد ممزة،
نحا :قاائ ِّ ،وباائع ،ولعجائز ،وصحائف ورسائل ،وننه ِّ ن قا ّ :
إن اظهمزة فّه نبدظ
ن األظف اظمبدظ ن ح ف اظعلّ  ،وال يجاز هن ينطق ن مذا اظنّاع بّاء ص يح ،
ون هراد يخفّفها جعلها بّ بّ  .فأ ّنا نعايش ونقاوم ونعاي ؛ في جمع :نعّش ونقان
ونعان  ،فه ّ نفالعل ،ال فعائل ،وح وف اظعلّ فّها هصا نتح ك ف ّدت إظى األصل
ش"،
فوه ت وظ ِّ يقلب ممزة ،وظذظك خطّأوا نا روي لع نافع اظقارئ في ممز" َنعا ِي َ
وقد قاظاا :نوائب ،باظهمز شاذا ،ولع ّده سّبايه خطأ ننه ِّ"( .)5ويباح مذا اظنصُّ باآليي:

( )1يُنو  :اإللعلا واإلبدا في اظكلم اظع بّّ .20 :
( )2يُنو  :اظع بّّ اظفوحى.48 ،47 :
( )3يُنو  :اظمنهج اظوّاي ّي.177 :
( )4يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ  ،492/2 :و.494/2
( )5اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .597 ،596/2 :

281

ّ
املبحث الثاني :اإلعالل ...........................................................
_ ورد نذمبان في نص اب األثّ هحدمما :قلب اظااو واظّاء نباش ة إظى ممزة ،فتقا
لعجاوز :لعجائِز .ويبدو هن اب األثّ قد نا إظى مذا اظمذمب؛ أل ّن اب
في لعجاز:
ِ
األثّ ذك ه ه ّو ًال نؤ ّكدًا قاظه بح ف اظتّاكّد ،وما نذمب سّبايه( )1واظمب ّد(.)2
ه ّنا اظمذمب اظثّاني :فّ ى هن قلب اظوّات اظ ّزائد ن بم حلتّ  :األوظى :قُلب اظوّات
لعجاوز :لعجااز ،ويبدو هن نا حول منا نشابهٌ ظما حول في (كساو
اظ ّزائد هظفًا :لعجاز:
ِ
لعجاوز وصحايِف :لعجااز
ورداي) إذ سُكنت اظااو واظّاء ث ِّ قُلِبتا هظفًا ،فتقا في
ِ
ِ
وصحااف ،إذ اظتقى ساكنان نتماثلان مما :هظف اظجمع واألظف اظ ّزائدة اظمنقلب  ،وال
خلل في وزن اظكلم هو اظوّّغ فتُقلب اظثّانّ ممزة:
يمك حذف هحدمما ظكّلا يؤ ّدي إظى ٍ
لعجااز :لعجا ِئز ،صحااف :صحائِف.
ورداي) ظ ِّ يسل ِّ ننه
ويبدو هن اإلشكاالت اظّتي ذك ما اظبحث في صّغ (كساو ِ
لعجاوز قد سّكنت ث ِّ قُلبت هظفًا ث ِّ قُلبت األظف
هصحاب اظمذمب اظّذي ي ون هن اظااو في
ِ
اظسّاكن ممزة نتح ّك .
_ يبدو هن مذه اظقالعدة اإللعلاظّّ ظّست نخت ّ
و باظااو واظّاء ،بل قد ّدخلت األظف نعها،
وذظك نحا :رسائل ،فهي ن رساظ  :رساا  :رسائل.
_ ال يج ّاز اب األثّ يخفّف اظهمز في مذا اظنّمط ن اظكلمات لعب إبداظها يا ًء ص يح ،
ظك َن "هراد يخفّفها جعلها بّ بّ "(.)3
_ يُلحظُ في اظنص األثّ ّ
ي يف ق ٌ بّ اظم ّد اظزائد واظم ّد األصل ّي ،فاظم ّد اظزائد يُقلب ممزة
وال غبار لعلى مذا اظقلب ،ه ّنا اظم ّد األصل ّي فلا يجاز قلبه ممزة ،نحا " :نعايش ونقاوم
ونعاي ؛ في جمع :نعّش ونقان ونعان "( :)4وهسباب ننع قلبها ممزة:
ه – نجيء مذه اظكلمات لعلى وزن نفالعل ال فعائل( ،)5هي إن اظمّ ِّ فّها زائدة وظّست
اصلّّ .

( )1يُنو  :اظكتاب.356/4 :
( )2يُنو  :اظمقتضب.122/1 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .596/2 :
( )4اظمودر نفسه.
( )5يُنو  :اظمودر نفسه.
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ب – هصاات "اظعلّ فّها هصا نتح ّك ف دت إظى األصل فوه ت وظ ِّ يُقلب
ممزة"(.)1
عاون يحتمل اظح ك ظكانها هصلّّ وظكانها
ت – مذه األصاات في َنعايش و َنقا َوم و َن ِ
لعجاوز ورساا فلا
كانت قايّ في اظمف د باظح ك  ،ه ّنا اظم ّدات اظزوائد في صحايِف و
ِ
حظ ظه في يح ّمل اظح ك (.)2
_ في نص اب األثّ يخطئ ظق اءة ن اظق اءات ،ومي ق اءة نافع ب هبي نعّ ِّ ،إذ ق ه
نعايش في قاظه يعاظى :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ

()3

باظهمز ،وقد خطّأ جم ٌع ن اظعلماء مذه اظق اءة( ،)4وحُك ِّ لعلّها باظ ّشذوذ ،بل إن ننه ِّ
ن ايّه ِّ مذا اظقارئ بأنّه "ظ ِّ يك ظَهُ لعل ِّ بِاظ َع بّ ِ َوظه فِي اظقُ آن ُح ُوف قد وقف
َلعلَّها"(.)5
ويبدو هن مذا اظقارئ هراد هن يجعل مذه اظكلم فوّح فهمزما نعتقدًا هن نعّش
لعلى وزن فعّل ّ ،إال هن نعّش اظمّ ِّ فّها زائدة ومي لعلى وزن نفعل  " ،فتكان صّغ
اظجمع اظقّاسّ نعايش بلا ممزة ،وظك مذا ظ ِّ يدر في ذم ن جمع نعّش لعلى نعائش
ألنّه يعتقد هن اظهمزة يكسب اظكلم طاب ًعا فوّ ًحا ،فأضافها في غّ ناضعها ،ويطلق
لعلى مذه اظوام ة اس ِّ  ،Overcorrectnessهي اظمباظغ في يقلّد اظفوحاء هو
اظتفاصح"(.)6
وظهذه اظقالعدة بّئات صايّّ هخ ى ومي:

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .497 -496/2 :
( )2يُنو  :ش ح اظمفوّل.474/5 :
( )3سارة اظحج .10 :
( )4يُنو  :اظمقتضب ،123/1 :واظخوائص ،146/3 :وش ح اظمفوّل ،474/5 :وش ح اظ ّض ّي:
.127/3
( )5اظمقتضب ،123/1 :ويُنو  :اظمدارس اظنّحايّ  ،شاقي ضّف.119 :
( )6لعل ِّ اظلّغ اظع بّّ .253 :
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ه  -إذا اكتنف "هظف مذا اظجمع واوان ،هو ياءان ،هو واو وياء ق يب ن اظطّ ف ّ
فإن
اظّتي بعد األظف يقلب ممزة ،نحا :هوائل ،وخّائ وسّائد؛ جمع ه ّو  ،وخّّ  ،وسّّد"(.)1
هواو :
فأوائل جمع ه ّو إذا جُمعت لعلى فعائل يوّ :
ِ
ء ــَــ/وــَـَـ/وــِــ  .يقلب اظااو اآلخ ة ممزة :هوائل:
ء ــَــ/وــَـَـ/ء ــِــ  .؛ ظكانها هح ّ
ق باظقلب؛ ألنّها:
 - 1ضعّف بسبب اظق ب ن اظطّ ف(.)2
 - 2ك ام اجتماع واوي واألظف ن جنسهما(.)3
 – 3اظثقل اظّذي في مذا اظجمع(.)4
ٌ
ثابت ال يتغّّ ُ ،سااء في اظقالعديّ
ويُلحظ هن ناقف اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث
اظسّابقتّ هم في مذه اظقالعدة ،فاظدكتار من ي فلّش "ظ ِّ يز ي ى في اظهمزة مهنا ً
بديلا
هصاظًّّا لع اظااو اظّتي هضعفها اظتّااجد بّ نو ّايّ ( ،)5ه ّنا اظ ّدكتار شامّ فما فتئت
اظهمزة لعنده صايًا نب يًّا ال ً
بديلا لع اظّاء هو اظااو؛ النعدام اظق ب اظوّاي ّي بّنهما(.)6
ب – "إذا كان واحد مذا اظجمع نعت ّل ّ
اظلام ،قلباا اظّلام هظفا ،واظهمزة ياء وذظك قاظه ِّ
في ،نطّّ وركّّ  :نطايا وركايا ،وننه :شاايا ،وحاايا؛ في جمع شاوي وحاوي ،
ي يُقلب اظااو ممزةَ :شاائِ ُي ،ث ّ ِّ
فالعلتّ ن  :شايت وحايت"( ،)7فأصل شااياَ :شااو ُ
يكان لعلى َشاايا َو َحاايا(.)8
ه ّنا ِم اوة ونثّلايها فقد قلباا في جمعها اظااو ممزة ،فقاظاا :م ا َوى ،واألصل" :م ا ِئا،
ي ،ثُ ِّ قُلبت اظّاء هَظفًا فوارت
بازن مَ ا ِلع ُا ،فقُلبت اظااو يا ًء ،فوارت بازن مَ ا ِلع ُ

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .497/2 :
( )2يُنو  :س ّ صنالع اإللع اب ،247/2 :واظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .596/2 :
( )3يُنو  :ش ح اظمفوّل.467/5 :
( )4يُنو  :سف اظسّعادة وسفّ اإلفادة ،499/1 :واظممتع اظكبّ في اظتّو يف.224 :
( )5يُنو  :اظع بّّ اظفوحى.47 ،46 :
( )6يُنو  :اظمنهج اظوّاي ّي.177 :
( )7اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .598 ،597/2 :
( )8يُنو  :اظمودر نفسه.598/2 :
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بازن مَ العَا ،وظكنّه ِّ هبدظاا اظهمزة وا ًوا؛ ظُِّعل َ ِّ هن اظااو كانت في اظااحد ثابت "( ،)1هي
إن األصل هن يُقلب اظهمزة ياء ظكنه ِّ هبدظاما وا ًوا ظل ّدالظ لعلى ثبايها في اظمف د.
ف ِه اوة ن ّت بسلسل ن اظتغّّ ات حتى استق ت لعلى حاظها األخّ ة:
م اوة

مَ ائِ ُا

مَ ائِ ُي

مَ اءا

مَ اوى.

وه ّنا خطايا وب ايا فقد ن ّت كذظك بم احل ِلع ّدة ،قا اب األثّ " :وه ّنا خطايا وب ايا،
في جمع :خطّئ وب يئ  ،واظّلام ممزةّ ،
ئ ،بازن َخطا ِء ُ
ع ،فاجتمع
فإن األصل خطائ ُ

(*)

ممزيان ،فقُلِبَت اظثانّ يا ًء فوار بازن َخطا ِلع ُي ،ث ِّ قُلبت اظّا ُء هظفًا بعد هن فتحت اظهمزة
فوار بازن َخطا َلعى ،فقُلِبَت اظهمزة يا ًء؛ ظِاقا ِلعها بّ هظفّ فوار َخطايا"(.)2
فاظقلب في خطايا ج ى لعلى اظ ّشكل اآليي:
َخطّئ

ئ
خطائِ ُ

َخطائِ ُي

َخطاءا

خطايا.

ومذه اظتّغّّ ات قد ظقّت نااقف نتباين ن ظَ ُدن اظمحدثّ  ،فاظ ّدكتار لعباس حس
ي ى هن مذه اظتغّّ ات هو اظم احل ن نسج اظخّا ّإال هنّها ال يخلا ن فائدة ،إذ قا :
مذه اظم احل "ن احل يخّلّ نحض  ،وظكنّها نفّدة منا ،ب غ ِّ نا فّها ن يكلّف واضح،
وهن اظع ب اظفوحاء ال يع فها .وقود ن يخّّلها ضبط نف دات مذه اظوّغ ضبطًا
نحك ًما يستطّع به اظمستع ب هن يتبّّ يلك اظمف دات ن هوصافها ،وهن يهتدي في يس
وصح إظى جمالعها ،وإذا لع ضت لعلّه مذه اظجماع وحدما هدرك نف دايها بغّ
حّ ة وال اضط اب"(.)3
ون اظمحدثّ ن هبدى استّاءه ن مذه اظتغّّ ات اظوّايّ في اظكلم اظااحدة ،إذ
قا اظ ّدكتار لعبد اظجبّار اظنّايل " :إن اظو فّّ هيعباا هنفسه ِّ وايعباا غّ م ِّ بهذه
االفت اضات فلا وجاد ظلهمزة في كلمات نثل :قضّ  ،ونطّ وم اوة ،وال في
يواريفها ،وهنا(خطّئ ) فّمك لعدما نخفف اظهمزة ولعلى ط يق ن يخفف اظهمزة

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .598/2 :
(*) اظوااب :فاجتمعت.
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .599 ،598/2 :
( )3اظنّحا اظاافي767/4 :
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هن اظو فّّ قد ّ
ن فوحاء اظع ب"( ،)1ورهى اظ ّدكتار لعبد اظوّبار ّ
لعذباا "هنفسه ِّ
ّ
ولعذباا اظ ّدارسّ نعه ِّ في يو ّار مذه اظم احل االفت اضّّ "( ،)2ورهى هن ن األيس
هن يقا  :إن وزن خطايا ونثّلايها( :فعاظى) ،وبذظك يمك يفادي مذه اظسّلسل ن
اظتغّّ ات اظمفت ض في اظكلم اظااحدة(.)3
ض
وظ ِّ ي َ
ض اظ ّدكتار لعاد نذي بما ق ّدنه اظدكتار اظنّايل واظدكتار شامّ ن رف ٍ
ظهذه اظتغّّ ات اظوّايّ  ،ورهى هن "ن األممّّ بمكان اظمحافو لعلى ذظك اظتّسلسل
و فّ اظمت يّب لعلى اظمتغّّ ات اظ ّ
االفت اضي ظلمج يات اظ ّ
وايّّ  ،والسّّما نع بعض
اظمف دات في اظع بّّ إذ نما ال شك فّه ّ
هن ظلمف دات ياري ًخا لعلى اظمستاى اظ ّ
واي ّي
نثلما يحتفظ اظمعاج ِّ بتاريخ مذه اظمف دات لعلى اظمستاى اظدالظ ّي ،وظا يمهّل األستاذان
ظعدال لع رهيّهما نتأنلّ ِ غاي سّبايه في نلاحق يلك اظتغّّ ات اظ ّ
و فّّ باظتعلّلات
اظوّايّّ اظّتي ظ ِّ يك غايتها صايّّ نحض  ،وإنّما كان ننها ذا غاي دالظّّ "(.)4
ونمع اظنّو في كلام اظ ّدكتار لعاد نذي يلحظُ هن مذه اظم احل في اظكلم اظااحدة
ً
نثلا ظ ِّ يول إظى خطايا
قد يغّ ت حتى وصلت إظى صاريها األخّ ة ،هي إن خطّئ
ّإال بعد ن ورما بم احل لع ّدة ن اظتخفّف حتى وصلت إظى خطايا ،ودظّل ذظك :هن
بعض ن احل مذه اظكلم قد استعملها بعض اظع ب ،ومي (خطائئ) ،إذ سُمع ن بعض
اظع ب هنّه ِّ يقاظان :اظلّه ِّ "اغف ظي خطائئي"( ،)5ومذا يد ُّ لعلى هن مذه اظم احل
صحّح ال نحا وناجادة في ظغ اظع ب؛ ظذظك ال يمك نك ان نا حول ن يط ّار
في مذه اظكلم ونثّلايها.
 – 4اجتماع واوين في أ ّول الكلمة:
ينف د مذه اظقالعدة باظااو ن دون اظّاء ،فإذا اظتقت واوان في ه ّو اظكلم  ،وكان نا
قبل اظااو اظثّانّ نفتاحًا ،قُلبت اظااو األوظى ممزة " ،يقا في جمع واصل :هواصل،
( )1اظ ّ
و ف اظااضح.329 :
ي.181 :
( )2اظمنهج اظوّاي ّ
( )3يُنو  :اظمنهج اظوّاي ّي.181 :
( )4اظتّعلّل اظوّاي ّي لعند اظع ب.302 :
( )5ش ح اظسّّ اف ّي ،286/4 :ويُنو  :اظمفوّل ،492 :واريشاف اظ ّ
ض ب ،268/1 :نضّفًا إظّها
كلم درائئي جمع دريئ ( :اظله ِّ اغف ظي خطائئي ودرائئي).
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هصلهَ :وواصل ،وفى يوغّ ه :ه ُو يول"( ،)1واظقلب في مكذا بّئات صايّّ واجب إذا
كانت اظااو األوظى نفتاح واظااو اظثّانّ هصلّّ
الزن ( ،)2كقاظك :هواصل ن واصل،
ِ
وهصلهاَ :وواصل ،اظااو األوظى مي اظااو في واصل ،واظااو اظثّانّ مي اظااو اظمبدظ
ن هظف واصل ،هي إن هصل اظكلم  :وااصل(.)3
"فإن ظ ِّ يك قبل اظثانّ نفتاح ،ظ ِّ يلزم اظقلب ،نحا :ﭐﱡﭐ ﲪﲫﲬﱠﭐ( ،)5(" )4ألن
اظااو األوظى نضمان واظااو اظثّانّ لعارض وظّست هصلّّ فجاز اظقلب واإلبقاء لعلى
األصل ،وي ى اب األثّ اظ ّشذوذ في قلب اظااو األوظى ن (األوظى) ،وقّل :إن هصلها
(ووظى)(.)6
وقلب اظااو األوظى ممزة في (هواصل) في نو اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث نا ما ّإال
يوحّح بداي اظمقطع "حتّى يوّ لع بًّّا سلّ ًما ،وهنارةً لعلى هن اظنب في اظلّغ قد يتّخذ
صارة اظضّغط اظحنج يّ "( ،)7ويخلّوًا ن اظتجانس اظثّقّل في ( ُووظى)(.)8
القلب الجائز:
يقلب اظااو واظّاء ممزة قلبًا جائ ًزا في نااضع:
األ ّو  :إذا كانت اظااو ض ّما الز ًنا سااء في فاء اظكلم هو لعّنها ،فاظفاء نحا" :هُقتَت"
في وقّتت ،وهجاه في وجاه ،واظعّ نحا :هسؤق ،وهدؤر ،جمع ساق ودار"( ،)9ويُلحظ
في ( ُوقّتت) اجتماع واو نع ض ّم  ،فقُلبت اظااو ممزة ظثقل اظتقاء اظااو نع اظ ّ
ض ّم  ،وإنّما

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .494/2 :
( )2يُنو  :ش ح اظتّو يف.490 :
( )3يُنو  :ش ح اب اظنّاظ ِّ لعلى هظفّّ اب ناظك ،598 :وش ح اظ ّشافّ ظ ك اظ ّدي اإلست اباذي:
.727/2
( )4سارة األلع اف.20 :
( )5اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .494/2 :
( )6يُنو  :اظمودر نفسه.
ي.178 :
( )7اظمنهج اظوّاي ّ
( )8يُنو  :اظمودر نفسه.179 :
( )9اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .493/2 :
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كان اظقلب منا جائ ًزا؛ ألن اظااو نع اظ ّ
ض ّم ظّس بمنزظ اظتقاء واو نع واو هخ ى،
فاظهمز في اظتقاء اظااوي واجب ال نحاظ (.)1
اظثّاني :يقلب اظااو واظّاء ممزة إذا وقعتا بعد هظف زائدة وظحقت اظكلم اظتّاء في نهاي
اظكلم فوارت مذه اظتّاء ح ف إلع اب ،نحا :شقاوة

()2

وصلاي ( .)3فتقا  :شقاءة

وصلاءة ،ويبدو هن نس ّاغ اظقلب منا ما وقاع اظااو واظّاء نفتاحتان بعد هظف(.)4
ه ّنا اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث فّ ى هن وظّف اظهمز منا ما اظه وب ن يااظي
اظمو ّايات في اظكلم اظااحدة ن ّما يؤ ّدي إظى ضعف بنّتها اظمقطعّّ (.)5
اظثّاظث" :إذا كانت اظااو فاء نكسارة كس ً ا الز ًنا ،هج اما بعضه ِّ نج ى اظمضمان
نحا :إسادة ،وإشاح ،في :وسادة ووشاح"( ،)6ولعلّ قلبها في مكذا نااضع ما اظثّقل؛
ألن اظكس ة ن اظّاء فكما ك ماا اظتقاء اظااو نع ض ّم فأنه ِّ ك ماا اجتماع اظااو نع
بعض اظّاء فتقلب ظلتخلّص ن اظثّقل ،وبعض "اظنّحايّ يقا ممزما قّاس ،وبعضه ِّ
و ه لعلى اظمسماع ،وإنّما ممزوا اظااو اظمكسارة ،ألنّه ِّ استثقلاا اظكس ة فّها
يقا هق ُ
كما يستثقلان اظّاء بعدما فّقاظان :إشا ٌح وإفادةٌ وإِسادةٌ وإِلعا ٌء"(.)7
القلب الشّاذ:
يكان قلب اظااو واظّاء ممزة ًّ
شاذا إذا وقعتا فا ًء نفتاح  ،فاظااو نحا" :هحد فيَ :وحد،
وهناة فيَ :وناة؛ ألنّه ن اظاحدة واظانى"( ،)8وإنّما ممزوا في مذه اظمااضع بسبب
اظضّعف اظّذي في اظااو ظكث ة نا يدخلها ن حذف وقلب ،بّ َد هن ذظك ظّس بمطّ د؛ ألن
اظااو نفتاح ( " ،)9قا هبا اظفتح :إذا كانت اظااو اظمكسارة نع ثِقَل اظكس ة ،غّ نطّ د

( )1يُنو  :اظمنوف.218 /1:
( )2يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .493/2 :
( )3يُنو  :اظمودر نفسه.394/2 :
( )4يُنو  :اظمقتضب.189/1 :
( )5يُنو  :اظ ّ
و ف ولعل ِّ األصاات.157 :
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .493/2 :
( )7ش ح اظتّو يف.327 :
( )8اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .493/2 :
ي.222/5 :
( )9يُنو  :اظكتاب ،331/4 :وش ح اظسّّ اف ّ
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فّها اظهمز ،فاظمفتاح ظخف اظفتح يجب هال يُهمز ،فم منا كان ّ
شاذا"( )1ال يقاس لعلّه.
ه ّنا قلب اظّاء ممزة شذو ًذا " فقاظاا :في هسنانه هظل هي :يلل ،وقطع هللا هديه هي :يديه،
وقاظاا في هظمل ِّ ويلمل ِّ(*) ،وهس وع ويس وع :إنّهما ظغتان"(.)2
ويبدو هن اب األثّ لعنى بقاظه (ظغتان) هن اظهمزة فّهما ظغ واظّاء كذظك ،هي ظّست
اظهمزة ً
بدال ن اظّاء.
ثانياا :قلب األلف همزة:
خص اب األثّ قلب األظف ممزة في ناضعّ :
األ ّو  :في اجتماع األظفّ  :ويكان في ناضعّ :
ه ّو ًال :قلبٌ " -نجم ٌع لعلّه  -ومي هظف اظتأنّث إذا وقعت بعد هظف اظم ّد ،نحا :حم اء
وصف اء" ( ،)3ويشّ كلام اب األثّ إظى هن األصل في حم اء وصف اء :حم اا
وصف اا:
ح ــَــ م/ر ــَـَـ  +ــَـَـ.
إذ ينتهي اظكلم بم ّديّ إحدامما هظف اظم ّد واظثّانّ هظف اظتّأنّث ،ويبدو هن مذه اظبّئ
اظوّايّّ نشابه ظما حدث في (كساو :كساا :كساء)( ،)4وال يمك حذف هحد األظفّ ؛
" ّ
ظئلا يعاد اظممدود نقوارًا ،ويزو اظغ ضُ اظّذي بناا اظكلم لعلّه"( ،)5فتُبد األظف
اظثّانّ ممزة :حم اء:
ح ــَــ م/رــَـَـ ء.
ونا حدث في نو اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث ما قفل اظمقطع باظهمزة بعد حذف هظف
اظم ّد يخلّوًا ن ي اك ِّ اظح كات

()6

إذا نا هخذنا باظحسبان هن اظ ّدرس اظوّاي ّي اظقدي ِّ

ي ى هن نا قبل األظف فتح  ،فنكان هنام خمس ح كات نتتاظّ في كلم واحدة:
( )1اظمنوف.231/1 :
(*) هشار اب األثّ في اظنّهاي إظى هن يلمل ِّ ما "نّقات همل اظّم  ،وبّنه وبّ ن ّك ظّلتان .ويقا ُ
فّه (هظمل ِّ) باظهمزة بد اظّاء" :اظنّهاي في غ يب اظحديث واألثّ .299/5 :
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .493/2 :
( )3يُنو  :اظمودر نفسه.490/2 :
( )4يُنو  :س صنالع اإللع اب ،230/2 :واظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .492/2 :
( )5ش ح اظمفوّل.350/5 :
( )6يُنو  :اظ ّ
و ف ولعل ِّ األصاات.158 -157 :
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ح ــَــ م /رــَــ  +ــَـَـ +ــَـَـ.
hamra+aa+aa
حم اا
ويبدو هن اظعلماء قد هبدظاا األظف اظثّانّ ظّس ن هجل ّ
يعذر اظنّطق بأظفّ نتتاظتّ
ب ثا ٍن ما وضع كلم (حم اا) في جمل نا وجاءت بعدما كلم
حو ًا ،بل ن هجل سب ٍ
ينطق ساكن في اظاصل ،كقاظك :حم اا اظلّان وخض اا اظ ّدن  ،إذ إن اظم ّدات يتلاشى
هنام اظوّات اظسّاك  ،ويمك ياضّح ذظك في ضاء اظكتاب اظوّايّّ :
خض اا اظ ّدن  :خ ــَـ ض/رــَـ د /دــِـ/م ــَـ ن.
ومذا يؤ ّدي إظى خل ٍل في وزن اظكلم ونعناما ،وبذظك يكان اظهمزة اظمنقلب لع هظف
ظها نهام نتع ّددة:
_ سهاظ اظنّطق بعد ّ
يعذره.
_ اظمحافو لعلى وزن اظكلم .
_ يقاي بنّ اظكلم واظتّخلص ن ي اك ِّ اظح كات في نو اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث.
_ اظحفاظ لعلى وزن اظكلم بعد وضعها في سّاق نح ّدد؛ ألن اظهمزة يمتاز بأنّها صات
جلد قا ّ
ي يتح ّمل اظح كات وال يتلاشى في اظسّّاقات اظنّطقّّ  ،ومي هجلد ن صات
األظف.
ثانًّا :إذا جاءت األظف "بعد هظف اظجمع اظمانع ن اظ ّ
و ف ،وظ ِّ يك ننقلب ن لعّ
اظكلم  -احت ا ًزا ن نقان  -نحا :رساظ ورسائل"( ،)1ف ساظ يجمع لعلى فعائل ،وإذا
نا قابلنا األصا باألصا واظ ّزوائد باظ ّزوائد يكان اظكلم لعلى اظ ّشكل اآليي :رساا ،
فاألظف األوظى مي هظف اظوّّغ واظثّانّ مي هظف رساظ  ،فتقلب األظف اظثّانّّ ممزة كما
حدث نع اظااو في لعجائز واظّاء في صحائف.
اظثّاني" :يختصّ ببعض اظلغات ،وذظك إذا كان بعد األظف ح ف نش ّدد نحا دهبّ "(،)2
ويبدو هن قاظه (يختصّ ببعض اظلّغات) هنارة إظى ّ
هن مذا اظقلب قلّ ٌل ال يُقاسُ لعلّه،
ولعلّ ممز األظف في مكذا بّئات صايّّ "إلزاظ اظتقاء اظسّاكنّ "( )3بقلبها ممزة دون
غّ ما ن األصاات ظلق ب بّنهما ،قا اظسّّ اف ّي " :وإنما مَ َمزما دون هن يبدظها ح فا
( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .491 -490/2 :
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .491/2 :
( )3اظمودر نفسه.
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آخ ؛ ألن هق ب اظح وف ن األظف اظهمزة ،وربما يكلّ ِّ بعض اظع ب بمثل مذا ف ا ًرا
ن اظتقاء اظساكنّ "(" ،)1ولعلّه ق ئ

()2

ي}
قاظه يعاظىَ { :وََل الضَّالِّ َ

()3

ِ
س َوََل
و{إنْ ٌ

َجان}( )4باظهمز"(.)5
ويبدو هن اظهمز في مكذا نااضع نفاده اظتّخلص ن ذظك اظطّا في نطق اظكلم
بخا ّ
ص اآليات اظق آنّّ  ،فاظقارئ يتاقّف لعلى بعض نهايات اآليات ظلاست اح وهخذ
اظنّفس ،فإذا جاءت كلم فّها ساك بعد ن ٍّد يكان نضط ًّ ا إظى إطاظ ند األظف ن ًّدا الز ًنا
ظكي يتخلّص ن اظسّكان( ،)6ومذا هن يؤ ّدي إظى ايعاب اظقارئ؛ ن ّما جعل بعض اظق ّاء
يعمدون إظى ممز اظم ّد حتّى يتخلّص "ن اظمقطع اظطايل نف د اإلغلاق لعلى رغ ِّ كانه
نسماحًا به في اظنوام فكان هن جزئت اظفتح اظطايل إظى فتحتّ قوّ يّ ث ِّ جيء
باظهمزة ظتفول بّنهما"( .)7ونا حدث ظكلم (اظضاظّ ) يبّّنه اظكتاب اظوّايّّ :
ء ــَـ ض/ض ــَـَـ  /ــِـِـ ن .يقلب األظف ممزة (ياجّه اظقدناء) هو يُج ّزه اظفتح اظطّايل
ووضع اظهمزة فاصل بّنهما (ياجّه اظمحدثّ ):
ء ــَـ ض/ض ــَـ/ء ــَـ  /ــَـَـ ن.
"وقد حكي :حألت اظسّايق ،وظبّأت باظحجّ ،ورثأت اظمّّت ،ومذا كلّه ّ
شاذ"(.)8
ثالثاا :قلب الهمزة ألفاا ووا اوا وياء:

( )1ش ح اظسّّ اف ّي.226/1 :
( )2ومي ق اءة لعم و ب لعبّد ،إذ "حكى هبا اظعباس لع هبي لعثمان ،لع هبي زيد ،قا  :سمعت
لعم و ب لعبّد يق

ٍِ
ِِ ِ
س َوََل
ه{ :فَيَ ْوَمئذ ََل يُ ْسأ َُل َع ْن َذنْبه إنْ ٌ

جان} [سارة اظ حم ،]39:
َ

فوننته قد ظح حتى سمعت اظع ب يقا  :شأب ودهب  .قا هبا اظعباس :فقلت ألبي لعثمان :هيقّس
ذظك؟ قا  :ال ،وال هقبله" .يُنو  :س ّ صنالع اإللع اب ،87/1 :واظخوائص ،150/3 :وش ح
اظمفوّل.355/5 :
( )3سارة اظفايح .7 :
( )4سارة اظ ّحم .39 :
( )5اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .491/2 :
ّ
(جان) باظم ّد ّ
ّ
اظلازم اظكلم ّي اظمثقل ،ويع يفه :هن يأيي بعد ح ف اظم ّد
( )6يسمى اظم ُّد في نثل كلم
ح ف ساك ندغ ِّ وجابًا ،ونقدار ن ّده ّ
ست ح كات .يُنو  :اظقا اظسّديد في لعل ِّ اظتّجايد.109 :
( )7ق اءات وهصاات ،فازي حس اظ ّشايب.183 :
( )8اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .490/2 :
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يقلب اظهمزة إظى هصاات اظعلّ في نااضع كثّ ة نو ًا ظما يحمله مذا اظوّات ن
هسباب جعلته ن األصاات األكث لع ض ً ظلتغّّ  ،ننها صعاب اظنّطق ،فهي "ح ف
َسفَ َل في اظحلق ،وبَ ُع َد لع اظح وف وحول طَ َ فَاً ،فكان اظنطق به يكلفا ،فإذا ُك ِمَت
اظهمزة اظااحدة ،فه ِّ باستك اه اظثّنتّ ورفضهما ـ ال سّما إذا كانتا نوطحبتّ غّ
ت في اظكلام ظفو ٌ يااظت فّها
نفت قتّ فاء ولعّنا هو لعّنا والنا ـ هح ى فلهذا ظ ِّ يأ ِ
ممزيان هصلان اظبت "( ،)1واظهمز بحد ذايه ُلعد ظام ة ن اظواام اظلّغايّ  ،وقلب
اظهمزة صات لعلّ يكان في سّاقات نح ّددة:
أ – قلب الهمزة ألفاا:
ً
"هصلا ،وزائدة ،نقّسًا وغّ نقّس ،فاظمقّس :الزم ،وغّ
يقلب اظهمزة هظفًا
الزم"(:)2
المقيس ّ
الالزم:
يُقلب اظهمزة قلبًا الز ًنا بش طّ " :إذا ُس ّكنت ،وقبلها ممزة نفتاح "( ،)3ونثا ذظك:
آدم ،وآن  ،وآخ  ،وهصلها :هَهدم ،وهَهن  ،وهَهخ  ،ويمك ياضّح ذظك لعب اظكتاب
اظوّايّّ :
هَهدَم :ء ــَـ ء/د ــَـ م.
ويبدو هن مناك لع ّدة خّارات صايّّ في مكذا بّئات صايّّ  ،ومي اإلدغام وض وب
اظتّخفّف ،ه ّنا اإلدغام فقد يحقّقت ش وطه اظااجب ن اجتماع اظمثلّ ويح ّك األ ّو
وسكان اظثّاني بّ َد ان اإلدغام نستحّل في اظهمزة؛ ألنّها ال يدغ ِّ في نثلها ّإال إذا كانت
ً
فضلا لع هن اجتماع اظمثلّ جاء في بداي اظكلم .
لعّنًا نضالعف  ،نحا سأ ّ (،)4
وه ّنا اظتّ
ُ
ُ
فّكان بتلّّنها هو حذفها هو قلبها ،ه ّنا اظتّلّّ فلا يجاز؛ "ألن اظهمزة
خفّف
اظملّّن في حك ِّ اظهمزة اظمحقّق "( ،)5وه ّنا اظحذف فلا يجاز؛ ألن حذف هحد اظهمزيّ

( )1س ّ صنالع اإللع اب.85/1 :
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .501/2 :
( )3اظمودر نفسه.
( )4يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .632/2 :
( )5يُنو  :اظلّباب في لعلل اظبناء واإللع اب.307/2 :
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يُخلُّ بدالظ اظكلم  ،وه ّنا اظقلب فلا يجاز هن يقلب اظهمزة األوظى هو يلّّنها؛ ألنّك يقلبها
ق ّإال قلب اظهمزة اظثّانّ قلبًا الز ًنا ،فتقا :
إظى هظف ،واألظف يتعذر االبتداء بها( ،)1فل ِّ يب َ
آدم :ء ــَـَـ/د ــَــ م.
وظل ّدرس اظوّاي ّي اظحديث نو ةٌ نغاي ة ظِما حول في (آدم) ،ونا حدث ما سقاط
اظهمزة ن اظكلم ويعايضها بوائت قوّ (ــَـ) :ء ــَـ  +ــَـ /د ــَـ م .فّتّحد اظوّائتان
اظقوّ ان ويتحاالن إظى صائت واحد طايل نفتاح( :)2ء ــَـَـ/د ــَـ م.
وهشار اب األثّ إظى هن ٍ آخ في آدم ونا كان لعلى شاكلته ،وما :إذا "جمعت مذا
اظناع قلبت األظف اظمبدظ ن اظهمزة وا ًوا :فَقُلل(*) هوادم ،وهواخ  ،وظ ِّ يعدما ممزة"(،)3
هي يكان هوادم نجمالع ن آدم وظّس ن ههدم نو ًا إظى األصل .ء ــَـَـ/د ــَـ م ،ويُجمع
آدم لعلى فاالعل :هاادم ،يقلب األظف األوظى وا ًوا :هوادم.
المقيس غير ّ
الالزم:
قا اب األثّ " :وغّ اظلازم إذا ظ ِّ يك قبلها ممزة ،نحا :راس ،وفاس"( ،)4فاب
األثّ ي ى هن اظقلب في (رهس وفأس) جائ ٌز غّ الزم لعلى حّ هن هبا لعل ٍّي اظفارس ّي
ي ى هن اظقلب في مكذا بّئات صايّّ الز ٌم ،إذ قا  :اظهمزة في راس وفاس " ظزم قلبها
هظفًا ألنّها ساكن ونا قبلها نفتاح"(.)5
ويبدو هن اب األثّ جعل قلبها غّ َ الزم؛ ألنّها قد فقدت ش طًا ن ش وط اظقلب
ّ
اظلازم اظمذكار آنفًا ،وما سبقها باظهمزة اظمفتاح  ،وال يخفى لعلى اظنّاطق اظع ب ّي ن
صعاب في نطق اظهمزة اظسّاكن في نثل ( َرهس) وال سّّما لعند اظاقف لعلى مذه اظكلم ،

( )1يُنو  :اظمودر نفسه.
(*) اظوّااب :فقلت.
( )2يُنو  :اظ ّ
و ف ولعل ِّ األصاات.159 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .501/2 :
( )4اظمودر نفسه.
( )5اظتّعلّق .51/4 :
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ٌ ()1

إذ يتك ّان نقط ٌع نزيد

يوعبُ نطقه بسبب يااظي ساكنّ هحدمما نب ة ن اظوّدر

يخ ج باجتهاد(:)2
َرهس :رــَـ ء س.
ً
فضلا لع هن اظوات
فتمّل اظع بّّ إظى قلب اظهمزة هظفًا كانها هق ب األصاات إظّها
قبلها نفتاحٌ ،فتوّ  :راس:
ر ــَـَـ س.
ث ِّ ش ع اب األثّ في ذك اظقلب غّ اظمقّس في اظهمزة " ،فإذا انفتحت وانفتح نا
قبلها وظ ِّ يك ممزة ،نحا :ان هة(*) ،ونلا ،في ان هة ،ونأل ،قا :
()3

إذا نلا بطنه هظبانها حلبا"
ومذه اظكلمات ال يقاس لعلّها وإنّما يُحفظ حفوًا(.)4
ب – قلب الهمزة وا اوا:

يتشابه األحكام اظسّابق في قلب اظهمزة هظفًا نع احكام قلب اظهمزة وا ًوا ،فاظهمزة يقلب
هصلاً ،
ً
وبدال ،وزائدة"( .)5ه ّنا اظهمزة اظسّاكن فتكان
وا ًوا "إذا كانت ساكن  ،ونتح ّك :
لعلى ض بّ  :الزم وغّ الزم:
القلب ّ
الالزم:
يُقلب اظهمزة وا ًوا إذا ُس ّكنت وسُبقَت بهمزة نضمان ( ،)6نحا :هُو ِن ُ  ،وهصلها :هُؤ ِن :
ء ــُــ ء/م ــِـ/ن ــُـ .اجتمعت نب يان فّت ّ ِّ اظتّخلص ن إحدامما ،فتُقلب اظثّانّ وا ًوا ن
جنس ح ك األوظى :ء ــُـُـ/م ــِـ/ن ــُـ.

( )1اظمقطع اظمزيد يتك ّان ن صائت قوّ نسباق بوانت وبعده يأيي صانتان نتتاظّان ،ويتكان
لعند اظاقف لعلى كلم  ،نثلَ :رهس َونَه  .يُنو  :هبحاث في هصاات اظع بّّ .10 ،9 :
( )2يُنو  :اظكتاب ،548/3 :واظمقتضب ،155/1 :وش ح اظمفوّل.279/5 :
(*) اظوّااب :ان اة.
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ  .501/2 :واظبّت اظ ّشع ّ
ي ال قائل يُن َسب ظه ،ولعجز اظبّت :بايت يغنّّه
وض ى ذات هج اس .يُنو س ّ صنالع اإللع اب ،306/2 :واظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .501/2 :
( )4يُنو  :س ّ صنالع اإللع اب.306/2 :
( )5اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .526/2 :
( )6يُنو  :اظمودر نفسه.
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هو إن نا حول ما سقاط اظهمزة اظسّاكن ويوّّ اظوّائت اظقوّ (ــُـ) إظى طايل
(ــُـُـ) في نو اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث(.)1
القلب غير ّ
الالزم:
يكان قلب اظهمزة وا ًوا جائ ًزا إذا فقد هحد ش ط ّي اظقلب ّ
اظلازم ،وما سبقها بهمزة
نضمان  ،هي "إذا انض ّ ِّ نا قبلها وظ ِّ يك ممزة"( .)2ونثا ذظك قاظك :جُان َوظُام في
جُؤن وظُؤم .جؤن

ج ــُـ ء/ن ــ َـ مـ .يقلب اظقالعدة اظثّانّ ظلمقطع األ ّو واوا :جان :

ج ــُـُـ/ن ــَـ مـ.
وكلُّ نا سبق ن قلب اظهمزة وا ًوا كانت اظهمزة ساكن  ،ه ّنا اظهمزة "اظمتح ّك فإذا
انض ِّ نا قبلها ،نحا :ج َُان ،ورجل ُس َاظ "( ،)3فج َُان هصلهاُ :جؤَن :ج ــُـ/ء ــَـ ن .يُقلب
اظهمزة وا ًواُ :ج َان :ج ــُـ/وــَـ ن.
وهج وا اظمنفول نج ى اظمتّول  ،هي إذا كانت اظهمزة اظمتح ّك في بداءة كلم
وسُبقت بض ّم في نهاي كلم هخ ى ،نحا" :قاظه ِّ في ما يض بُ هَباك :يض بُ
َوباك"( ،)4ويتّفق اب األثّ نع اب جنّ ّي لعلى هن اظااو في (وباك) يُنطق "خاظو ظّس
فّها شي ٌء ن بقّّ اظهمزة"(.)5
وراح اب األثّ ذاك ً ا سّاقات هخ ى في قلب اظهمزة وا ًوا ،إذ هبدظاا اظااو "ن
اظهمزة اظمبدظ ن هظف اظتّأنّث في اظتّثنّ واظنّسب وجمع اظمؤنّث ،نحا :حم اوي ،
وحم اوات ،وحم او ّ
ي"( .)6وقد ن ّ سابقًا هن حم اء هصلها :حم اا ،قُلبت األظف
اآلخ ة ممزة ظّس غّ  :حم اء ،فإذا هردت االثنّ ننها قلت :حم اءان:

( )1يُنو  :اظمنهج اظوّاي ّي ،182 :واظو ف ولعل ِّ األصاات.160 -159 :
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .526/2 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .526/2 :
( )4اظمودر نفسه.
( )5اظمودر نفسه .ويُنو  :س ّ صنالع اإللع اب.223/2 :
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .526/2 :
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ح ــَـ م/رــَـَـ/ء ــَـَـ ن .وفي مذه اظحاظ يكتنف اظهمزة هظفان نخ جهما ق يب ن نخ ج
اظهمزة فوار بمنزظ ثلاث هظفات( ،)1وظ ِّ يك ب ٌّد ن قلبها إ ّنا يا ًء وإ ّنا وا ًوا ،فأ ّنا اظّاء
فلا يجاز؛ ظق ب نخ ج اظّاء ن األظف ،فاجب قلبها وا ًوا ،فتقا  :حم اوان:
ح ــَـ م/ر ــَـَـ/وــَـَـ ن.
ويقلب اظهمزة وا ًوا هيضًا إذا كانت نبدظ "ن ح ف هصل ّي هو زائد ،فاألصل ّي ،نحا:
كساوي وكساويّ ،واظ ّزائد ،نحا :لعلباوي  ،ولعلباو ّ
ي  ...وقاظاا في :ما يملك هحد لعش
درمما :ما يملك وحد لعش  ،وقاظاا في مذا غلام هحمد :غلام وحمد"(.)2
ت – قلب الهمزة يا اء:
يقلب اظهمزة يا ًء إذا انكس نا قبلها ،ومي لعلى ض بّ :
األ ّو  :هن يكان نا قبلها ن جنس اظهمزة ،ومذا اظقلب الز ٌم ،نحا" :إيمان وإيلاف
وجاء(*)"( ،)3وهصل إيمان :إِئمان:
ء ــِـ ء/م ــَـَـ ن .اجتمعت ممزيان في ه ّو اظكلم وظ ِّ يج ّاز اظعلماء يحقّق اظهمزيّ
اظبتّ ( ،)4فتُقلب اظثّانّ ياء نجانس ظح ك نا قبلها :إيمان:
ء ــِـِـ/م ــَـَـ ن.
وناقف اظمحدثّ ظ ِّ يتغّّ في نثل مكذا بّئات صايّّ  ،إذ إن نا حدث في نثل :إئمان
ما حذف اظهمزة وإطاظ اظوّائت اظقوّ (( :)5ء ــِـ):
ء ــِـِـ/م ــَـَـ ن.
اظثّاني" :هن ال يكان ن جنسها ،وال يلزم ظه اظقلب"( .)6وذك اب األثّ ِلعدة هنثل
يخصّ مذا اظقلب ،ننها:
_ بّ  :هصلها :بئ  ،إذ يكان اظهمزة ساكن في مذه اظكلم ونا قبلها يكان نكسارًا:

ي.130/5 :
( )1يُنو  :ش ح اظسّّ اف ّ
( )2اظمودر اظسّابق.527 -526/2 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ  )*( .509/2 :اظوّااب :جائي.
( )4يُنو  :س ّ صنالع اإللع اب.369/2 :
( )5يُنو  :اظمنهج اظوّاي ّي ،182 :واظ ّ
و ف ولعل ِّ األصاات.160 ،159 :
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .509/2 :
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ب ــ ِءر .ومذه اظكلم في حا اظاقف لعبارة لع نقطع نزيد يتك ّان ن صانت يتبعه
قلب اظهمزة صايًا يُناسبُ اظوّائت اظقوّ
صائت قوّ يتبعه صانتان ،فجاز هن يُ َ
(ــِـ) قبلها وما اظّاء:
ب ــِـِـ ر.
_ ِنَّ  :هصلهاِ :نئَ  ،اظهمزة في مذه اظكلم نتح ّك نسباق بوات نتح ّك ح كته
كس ة:
م ــِـ/ء ــَـ ر.
ويبدو هن درج مذا اظقلب في مذه اظكلم هق ّل ن سابقايها؛ ظفقدانها ش ط ّي اظقلب
اظااجب ،وياضّح ذظك :هن قلب اظهمزة يكان واجبًا إذا يااف ش طان في اظكلم اظااحدة
مما :هن يكان اظهمزة ساكن  ،وهن يسبقها ممزة نتح ّك  ،نحا :إئمان ،فّكان قلب
اظهمزة واجبًا في مذه اظكلم  ،ه ّنا إذا فقدت اظكلم ش طًا واحدًا ن مذي اظ ّش طّ يكان
اظقلب جائ ًزا ،ونثا ذظك كلم  :بِئ  ،فهذه اظكلم ظ ِّ يُسبق بهمزة نتح ّك .
واظمتأ ّن ُل في كلم ( ِنئَ ) يج ُد هن مذه اظكلم ظ ِّ يوف بكلا اظ ّش طّ هو هحدمما؛ ظذظك
يكان اظقلب في اظهمزة في مذه اظكلم هقلُّ حوًّا ن سابقايها ،فاظهمزة فّها يُقلب يا ًء
نناسب ً ظق ّم اظمقطع اظّذي يسبقها :نّ  :م ــِـِـ ر.
وياجّه اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث نغاي ٌ ظما ذمب إظّه اب األثّ واظقدناء ،فما حدث
في بِئ و ِنئَ ما حذف اظهمزة ويحايل اظوّائت اظقوّ إظى صائت طايل(.)1
_ خطّّ هصلهاَ :خ ِطّئَ  :جاءت اظهمزة نتح ّك نسباق بم ّدة :صائت طايل (ــِـِـ):
خ ــَـ/ط ــِـِـ/ء ــَـ مـ .وال يجاز هن يحذف اظهمزة ويُلقي ح كتها لعلى اظّاء؛ ألنك ظا
هظقّت ح ك اظّاء "ظح َ
ّكت شّئًا ال يجاز هن يتح ك هبدًا ألنها ظلم ّد فها بمنزظ
األظف"()2؛ ظذظك يُب َد اظهمزة صايًا نناسبًا ظما قبلها وما صات اظّاء:
خ ــَـ/ط ــِـِـ/ي ــَـ مـ .فتكان اظبّئ اظوّايّّ نناسب ظإلدغام فتُد َغ ِّ اظّاء باظّاءَ :خطّّ .

( )1يُنو  :اظ ّ
و ف ولعل ِّ األصاات.159 :
( )2اظمقتضب.161/1 :
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راب اعا :قلب األلف والواو يا اء:
ه  -قلب األظف يا ًء:
ورد قلب األظف يا ًء في كتاب اب األثّ في سّاقات ِلع ّدة:
_ يوغّ سلطان ونثّلايها :ي ى اب األثّ هنّه إذا ظحقت آخ االس ِّ هظف ونان زائديان
يكان جمع اظتّكسّ حاك ًما لعلى قلب األظف :فـ "إ ّنا هن ينقلب األظف في اظتّكسّ  ،هو ال
ينقلب ،فإذا انقلبت قلبتها في اظتّوغّ  ،يقا في س حان :س يحّ  ،وفى سلطان:
سلّطّ  ،وفي ورشان :وريشّ  ،ألنّك يقا

في يكسّ ما :س احّ

وسلاطّ

ووراشّ "(.)1
ق بأنار دالظّّ وال يدخل اظعلّ
ويبدو ه ّن قلب األظف ياء في مكذا بّئات صايّّ نتعلّ ٌ
اظوّايّّ في قلبها ،فاألظف إن قُلبت في اظجمع قُلبت في اظتّوغّ (" ،)2فإن ظ ِّ ينقلب
األظف في اظجمع هق ريها في اظتوغّ  ،وص ّغ ت صدر اظكلم  ،يقا في سك ان:
سكّ ان ،وفي لعم ان :لعمّ ان ،وفى لعثمان :لعثّمان؛ ألنّك ال يقا في يكسّ ه:
سكاري ولعماري ولعثانّ "(.)3
ثُ ِّ يذك اب األثّ هن نا كان لعلى وزن فعلان وظ ِّ يُسمع يكسّ ه يُو ّغ ُ يوغّ
سك ان؛ هي ال يُقلب هظفه في اظتّوغّ ؛ "الن فُعّلّ يابع ظفَعاظِّ "(.)4
ه ّنا َسلاطّ و َس احّ و َوراشّ فأظفه ينقلب يا ًء ظعلّ صايّّ ومي نجيء األظف بعد
كس ة( ،)5فأصل َسلاطّ َ :سلا ِطان:
س ــَـ /ــَـَـ/ط ــِـ  +ــَـَـ ن .يُقلبُ األظف ياء نجانس ظلكس ة قبلها :سلاطّ :
س ــَـ /ــَـَـ/ط ــِـِـ ن.
_ نفايّح :يُب َد ُ األظف ياء في اظجمع إذا كانت اظكلم لعلى وزن نفالعّل ،نحا نفتاح
نفايّح( ،)6فأصل نفايّح :نفاياح:
( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .170/2 :
( )2يُنو  :اظكتاب ،422 ،421/3 :واظمقتضب ،266/2 :واألصا .41/3 :
( )3اظمودر اظسّابق.170/2 :
( )4اظمودر نفسه.
( )5يُنو  :ش ح اظمفوّل ،313/3 :واظنّحا اظاافي.775/4 :
( )6يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .510/2 :
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م ــَـ/ف ــَـَـ/ت ــَـَـ ح
ويستدلعي قاالعد صّغ نفالعّل كس نا قبل األظف ،ومي اظتاء (ت ــِـ  +ــَـَـ ح)،
وكس اظتّاء يستدلعي قلب األظف (ــَـَـ) يا ًء (ــِـِـ)؛ ظكي يتحقّق اظتّجانس اظوّاي ّي(،)1
فتوّ اظكلم :
م ــَـ/ف ــَـَـ/ت ــِـِـ ح.
ــ ُنفّتّح :يُقلب األظف ياء إذا وقعت بعد ياء اظتّوغّ  :نحاُ :نفّتّح( ،)2وذك اب األثّ
في باب اظتّوغّ هنه "إذا كان في االس ِّ ح ف ن ٍّد رابعًا ،ظ ِّ يُحذف في اظتّوغّ  ،ساكنًا
كان هو نتح ّكاً ،ويقلب اظااو واألظف ياء؛ النكسار نا قبلهما"( .)3فمفّتّح هصلها نفتاح:
ّعل اظع وضي:
م ــِـ ف/ت ــَـَـ ح .لعند يوغّ اظكلم لعلى وزن فُ َع ِ
م ــُـ/ف ــَـ ي/ت ــِـ  +ــَـَـ ح .وجب قلب األظف يا ًء؛ النكسار نا قبلها( ،)4قا اب يعّش:
"وإنّما وجب قلبُها ياء إذا انكس نا قبلها ،ظضعفها ب َس َع نخ جها ،فج ت نج ى اظم ّدة
اظ ُمشبَع لع ح ك ِ نا قبلها ،فل ِّ يجز ّ
هن يُخاظِف ح ك ُ نا قبلها نخ َجها ،بل ذظك نمتن ٌع
نستحّ ٌل"( ،)5فُّقا ُ :نفَّتّح:
م ــُـ/ف ــَـ ي/ت ــِـِـ ح.
ضّ اب :اظّاء في مذي اظمودري "بد ن هظف قايلت وضاربت"( ،)6إذ
_ قِّتا و ِ
قُلبت فّهما األظف يا ًء النكسار نا قبلها( ،)7هي إن هصل قّتا وضّ اب :قايا
وضاراب :ق ــَـَـ/ت ــَـَـ  ،ض ــَـَـ/رــَـَـ ب.
ّ
فّتعذر نطق األظف ،فلّس في اظع بّّ
يستدلعي صّغ ( ِفّعا ) كس نا قبل األظف
ٌ
ضّ اب:
هظف قبلها كس ة ،فتُقلب األظف (ــَـَـ) ياء (ــِـِـ) :قِّتا و ِ
ق ــِـِـ/ت ــَـَـ  ،ض ــِـِـ/رــَـَـ ب.
( )1يُنو  :اظتّعلّل اظوّاي ّي لعند اظع ب.306 :
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .510/2 :
( )3اظمودر نفسه.166/2 :
( )4يُنو  :اظمودر نفسه.
( )5ش ح اظمفوّل.368/5 :
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .510/2 :
( )7يُنو  :س ّ صنالع اإللع اب.240/2 :
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ثُ ِّ يُح َذف اظّاء األوظى حذفًا جائ ًزا طلبًا ظلخفّ  ،قا اب اظ ّس ّاج" :اظّا َء نحذوف ٌ ِن
ض اب لعلى وزن فِعا :
(فِّ َعا ٍ ) استخفافًا وإن َجا َء بها َجا ٍء فموّبٌ "( .)1فُّقا  :قِتا و ِ
ق ــِـ/ت ــَـَـ  ،ض ــِـ/رــَـَـ ب.
وق ّدم اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث يعلّلات هخ ى في شأن صّغ فّعا ويح ّاظها إظى
فِعا  ،إذ ي ى اظعاظ ِّ ب اجست اش هن نا حدث ما يقوّ اظمقطع اظممدود األ ّو ؛ "وذظك
هن يتابع اظمقطعّ اظممدودي  ،ظّس بمقبا ظلسمع في بعض األوقات ،فاجتنَباه؛ ون
ذظك هنّه ِّ قاظاا( :قِتا ) في نودر :قايَ َل ،وكان األوظى هن يكانً :
قّتاال ،النتداد اظح ك
األوظى في :قايل ،فق ّ
و وما ظكّلا يتتابع اظممدودان"(.)2
لعلى حّ ي ى اظ ّدكتار رنضان لعبد اظتّااب ّ
هن سبب يقوّ اظّاء راج ٌع إظى هث
يغّ ناضع اظنّب وهث ه في سقاط بعض هصاات اظكلمات ،هو طا اظح كات ،فّقا
إن "ن طبّع اظع بّّ اظفوحى هن يق ّ
و اظح ك اظطّايل في اظمقطع اظمفتاح ،إذا
كان يسبق نقطعًا آخ ننبارًا ذا ح ك طايل  ،فأصل نودر (فا َلع َل) في اظع بّّ اظقديم
ما (فّعا ) بنب اظمقطع اظثّاني ،وي يّب لعلى خلا اظمقطع األ ّو ن اظنّب هن قو ت
بدال ن (قايَل ً
تاال) ً
ح كته فوار اظمودر (فِعا ) ،نثل( :قايَل قِ ً
قّتاال)"(.)3
_ حاحّت ولعالعّت ومامّت( :)4هصل اظّاء في مذه اظكلمات؛ "األظف؛ ألن نودرما
حاحاة وحّحاء"( ،)5فأصل اظكلم :حاحات بم ّديّ :
حاح ُ
ّت:
ح ــَـَـ/ح ــَـَـ/ت ــُـ .قُلبت األظف اظثّانّ يا ًء؛ ظشبهها باظّاء( ،)6فوارت َ
ح ــَـَـ/ح ــَـ ي/ت ــُـ.

( )1األصا .116/3 :
ّ
( )2اظتطار اظنّحايّ ،67 :ويُنو  :هث االنسجام اظوّاي ّي في اظبُنّ اظلغايّ في اظق آن اظك ي ِّ ،فدوى
نح ّمد حسّان.84 :
ّ
( )3ظح اظعا ّن واظتّطار اظلغايّ ،62 :وهث االنسجام اظوّاي ّي.86 :
( )4حاحّت :إذا ص ّات ظلغن ِّ بـ :حاحا ،ولعالعّت :إذا ص ّات ظها بـ :لعالعا ،ومامّت :إذا ص ّات ظها
بـ :ماما .يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .510/2 :
( )5اظمودر نفسه.
( )6يُنو  :اظكتاب ،393/4 :واألصا .261/3 :
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ث ساظ ِّ،
_ ُحبلَّات :يُقلب األظف اظمقوارة اظااقع رابعًا فأكث يا ًء إذا جُمعت جمع نؤنّ ٍ
" فتقا في حبلى :حبلّات ،وفي حبارى حباريات"( ،)1ويق ّدم ظنا اب األثّ يعلّلات
ياجب مذا اظقلب ،ومي(:)2
 – 1اجتماع اظسّاكنّ بإثبايها وإثبات هظف اظجمع،
 – 2وانتناع اظح ك فّهما،
 – 3ظزياديهما ساكنّ ،
 – 4وخاف اظلّبس بحذف إحدامما إ ّنا باظمذ ّك  ،وإ ّنا باظااحد.
فحبلى لعند جمعها يضاف إظّها (ات) :حُبلى ( +ات) = حُبلاات:
ح ــُـ ب /ــَـ  +ــَـَـ  +ــَـَـ ت .يُقلب األظف األوظى ياء ظألسباب اظّتي ُذك ت آنفًا :حُبلَّات:
ح ــُـ ب /ــَـ/ي ــَـَـ ت.
ب – قلب الواو ياء:
هشار اب األثّ إظى هن اظااو يُقلب يا ًء في نااضع كثّ ة سااء في بداءة اظكلم هم
وسطها هم نهايتها ،إذ قا  :قُلبت اظااو يا ًء "فا ًء ،ولعّنًا ،وال ًنا ،في نااضع كثّ ة"(،)3
ونصّ بعض اظعلماء لعلى هن نااضع قلب اظااو يا ًء ثمانّ ( ،)4وننه ِّ ن قا  :إنّها
لعش ة( ،)5وننه ِّ هوصلها إظى هحد لعش ناضعًا( ،)6وسّذك اظبحث نا جاء في كتاب
اب األثّ ن مذه اظقاالعد:
" – 1إذا سكنت اظااو وظ ِّ يك ندغم  ،وانكس نا قبلها"( ،)7يُلحظ في مذا اظنّص هنه
يجب يااف ثلاث ش وط ظكي يتحقّق مذا اظقلب ،ومي سكان اظااوّ ،
وهال يكان ندغم ،

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .104/2 :
( )2يُنو  :اظمودر نفسه.
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع ب.511/2 :
( )4يُنو  :جانع اظ ّدروس اظع بّّ .107/2 :
( )5يُنو  :ش ح اظتّو يح لعلى اظتّاضّح.709/2 :
( )6يُنو  :اظنّحا اظاافي.776/4 :
( )7اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .511/2 :
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ووقاع كس ة ن دون حاجز قبل اظااو ،ونثا نا يااف ت فّه مذه اظ ّش وط" :نّزان،
ونّقات؛ ألن األصل ِنازان ،و ِناقات"()1؛ ألنّهما ن اظازن واظاقت(:)2
ولعلّ مذا اظقلب يمك هن نلحوها في كلام اظسّّ اف ّي" :وإنما انتنعت اظع ب ن واو
ً
استثقاال ظلجمع بّنهما هال ي ى هنه ظّس في كلانه ِّ ضم بعد كس ة إال
ساكن بعد كس ة
هن يكان ضم إلع اب كقاظه ِّ ظعب وفخذ ،وإذا كانت اظااو نفتاح وقبلها كس ة ظ ِّ
يقلب ألن اظفتح كاظحاجز بّنهما وبّ اظكس ة"(.)3
فعلّ اظقلب منا ما ثقل اظجمع بّ اظكس ة واظضّم فلّس في كلام اظع ب ض ّم بعد
ً
فضلا لعلى هن اظااو في مكذا بّئات صايّّ يكان
كس ة ولعدم وجاد حاجز بّنهما،
هكث لع ض ظلتغّ ؛ ألنّها ح ٌ
ف ساك نّّت(.)4
فأصل نّزان ونا شاكلها ِنازان ألنّه ِنفعا ن اظازن(:)5
م ــِـ و/ز ــَـَـ ن .جاءت اظااو ساكن نّّت إث كس ة (ــِـ و) ،فغلبت لعلّها اظكس ة فجذبتها
إظى جنسها وما اظّاء فقُلِبت يا ًء( ،)6هي يح ّاظت قالعدة اظمقطع األ ّو ياء ن ّديّ (ــِـِـ)
نجانس ظما قبلها :نّزان:
م ــِـِـ/زــَـَـ ن.
وي ى اظ ّدكتار لعبد اظوّبار هن نا حول ن قلب في نّزان ونا شاكلها "ظّس ّإال
وم ًما ج ّسديه اظكتاب اظع بّ في كلم  :نّزان واظااقع هن اظلغ اظع بّ ظ ّما كانت يك ه
يتابع اظكس ة واظضم  ،فقد هسقطت لعنو اظضم  ،ولع ّاضت نكانه كس ة قوّ ة،
يوبح باإلضاف إظى سابقتها كس ة طايل بعد اظمّ ِّ ،مي اظتي كتبت في صارة اظّاء،
فاألَوظى هن نقا  :قُلبت اظضم كس ة يخلّوًا ن اظوعاب ونزولعًا إظى االنسجام"(.)7

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .511/2 :
( )2يُنو  :اظممتع اظكبّ في اظتّو يف ،285 :وش ح شافّ اب اظحاجب ،رك اظ ّدي األست باذي:
.733/2
( )3ش ح اظسّّ اف ّي.324-323/5 :
( )4يُنو  :اظكتاب ،544/3 :واظكنّاش.277/2 :
( )5يُنو  :ش ح اظتّو يف.312 :
( )6يُنو  :اظمودر نفسه.
( )7اظمنهج اظوّاي ّي ظلبنّ اظع بّّ .189 :
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ه ّنا اظ ّدكتار هبا هوس إب امّ ِّ اظ ّشمسان فّ ى هن اظتّفسّ اظمقبا ظما حدث في
( ِنازان) ما ّ
هن اظااو قد حُذفت و ُنطلت اظكس ة يعايضًا:
م ـِـ و/زــ َـَـ ن

م ــِـ ×(*) /زــَـَـ ن

م ــِـِـ/زــَـَـ ن(.)1

ث ِّ ش ع اب األثّ في ذك كلمات ظ ِّ يتافّ فّها ش وط قلب اظااو ياء ،نحا :ناازي ؛
وح َا و ِلع َاض؛ ظتح ّك
ظزوا اظكس ة قبلها ،و ُن َايزي ؛ ظزوا اظكس ة ويح ّك اظّاءِ ،
اظااو ،واجل ّاذ اجل ّاا ًذا؛ ألن اظااو ندغم (.)2
نودر هُلعلّت
 – 2إذا وقعت اظااو بّ كس ة وهظف (ــِـ وــَـَـ) ،وكانت لعّنًا نعلاظ في
ٍ
في فعله( ،)3قا اب األثّ  :ن نااضع قلب اظااو يا ًء "نوادر األفعا اظمعتلّ اظعّ ،
نحا :لعّاذ وقّام ،نودري يعاذ ،ويقام"( ،)4فاظوّارة األصلّّ ظكلم لعّاذ ميِ :لعااذ:
(ع ــِـ /و ــَـَـ ذ) يقلب اظقالعدة األوظى ظلمقطع اظثّاني يا ًء؛ اللعتلاظها في اظفعل واظعمل ن
وج ٍه واحد هخف لعلى اظنّاطق اظع ب ّي( ،)5و "طلبًا ظتماثُل هظفاظها ويشا ُكلِها ن حّث إن
حك ِّ كلها جنسٌ واح ٌد"( ،)6وبذظك يقلُّ اظجهد لعلى اظلّسان ويتحقق االنسجام اظوّاي ّي بّ
اظوّاائت(:)7
ِلعّاذ :ع ــِـ/ي ــَـَـ ذ.
ويبدو هن اظسبب اظ ئّس في قلب اظااو ياء في مكذا بّئات صايّّ مي :هن اظااو قُلبت
ً
يا ًء ً
هفعاال وقعت فّها اظااو بّ اظكس واألظف
حملا لعلى اإللعلا في اظفعل؛ ألن مناك

(*) إشارة إظى حذف اظااو.
ّ
ّ
( )1يُنو  :اإلبدا إظى اظهمزة وهح ف اظعل في ضاء كتاب س صنالع اإللع اب الب جني ،هبا
هوس إب امّ ِّ اظ ّشمسان ،حاظّّات اآلداب واظعلام االجتمالعّّ  -جانع اظكايت ،اظحاظّّ ،22 :
اظ ساظ  ،186 :ص.102 :
( )2يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .511/2 :
ّ
اظمهذب في لعل ِّ اظتّو يف.310 :
( )3يُنو :
( )4اظمودر اظسّابق.512 ،511/2 :
( )5يُنو  :اظكتاب.360/4 :
( )6ش ح اظمفوّل.434/5 :
ي ،69 :وناانع اإللعلا (رساظ ) لعلاء
( )7يُنو  :ندخل إظى اظوّايّات ،نح ّمد إسحاق اظعنان ّ
صاظح.18 -17 :
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(ــِـ وــَـَـ) بّ َد هنّها ظ ِّ يُقلب يا ًء ،ويُلحظ ذظك في قا اب األثّ " :فإن صحّت لعّ اظفعل
ظ ِّ يقلب ،نحاِ :جاار في جا َو َر"(.)1
(جاار) يافّ اظمناخ اظوّاي ّي اظمناسب ظقلب اظااو ياء ،وما وقاع اظااو
ففي كلم ِ
بّ كس وهظف :ج ــِـ/وــَـَـ رّ ،إال هن اظااو قد انتنعت ن اظقلب؛ ألنّها صحّت وظ ِّ يُقلب
في اظفعل.
وظل ّدرس اظوّاي ّي اظحديث ياجّه نغاي ٌ ظما حدث في مكذا بّئات صايّّ ما هن اظااو
قد وقعت بّ ح كتّ  :كس ة وهظف (ــِـ وــَـَـ) ،ومذا اظتّتابع في اظح كات يمجّه اظع بّّ ؛
ظذظك سقطت اظااو واقتُو َ لعلى اظكس ة واظفتح  ،وظ ّما اظتقتا (ــ ِ  +ـَـَـ) صارت اظّاء
نتّج االيوا بّنهما ،فاإللعلا في مذه اظحاظ ما إلعلا باظحذف وظّس اإللعلا
باظقلب ،واظّاء ياء ن ّديّ (.)2
 – 3إذا وقعت اظااو لعّنًا ظجمع يكسّ لعلى وزن فعا صحّح ّ
اظلام وقبل اظااو كس ة،
قا اب األثّ  :ن نااضع قلب اظااو يا ًء "هن يكانَ اظكلم ُ جم ًعا لعلى فِعا  ،ويكان
()3
ورياض ن
ورياض"  ،ف ِحّاض ِ
لعّ ُ نف ِد ِه ساكن ً ،وال ُنه صحّ ًحا نحاِ :حّاضِ ،
وروض ( ،)4حّ يُجمعان لعلى فِعا اظمكسار اظفاء يكان اظكلمتان باظشكل
َحاض َ
ورواض:
اآلييِ :حااض ِ
ح ــِـ/وــ َـ َـ ض.
رــِـ/وــَـَـ ض.
ويلحظ هن مذه اظبّئ اظوّايّّ كسابقتها ،إذ اكتنفت اظااو كس ة وفتح طايل
كـ( ِلعااذ) ،فتُقلب اظااو ياء ظتحقّق اظمجانس وظّكان لعمل اظلّسان ن وجه واحد:
ح ــِـ/ي ــَـَـ ض.
ر ــِـ/ي ــَـَـ ض.

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .512/2 :
ّ
( )2يُنو  :اإللعلا بّ اظتّعلّلّ اظ ّ
و ف ّي واظوّاي ّي (بحث) ،د .صّاان خضّ خلف ،نجل هبحاث
اظبو ة (اظعلام) اإلنسانّّ  ،اظمجلّد ،38 :اظعدد ،2013 ،4 :ص ،65 :واظمنهج اظوّاي ّي.189 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .512/2 :
( )4يُنو  :س ّ صنالع اإللع اب.364/2 :
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وظتحقّق مذا اظقلب يجب هن يكان اظعلل اظّتي ذك ما اب األثّ ناجادة حتى يتحقّق
مذا اظنّمط ن اإللعلا هوصلها اب جنّي إظى هربع لعلل ،إذ قا " :وهنا ( ِحَّاض)
و( ِريَاض) و(ثَِّاب) ونحا ذظك فإنّما قُلبت واوه يا ًء؛ ظسكانها في اظااحد ،ونجّئها في
اظجمع بعد كس ة ،وقبل هظف ،والم اظفعل فّها صحّح ،ال بد في مذا اظماضع ن ذك
مذه األربع األشّاء ّ
وإال فسدت اظعل ونقوت"( ،)1ويق ّدم اظثّمانّن ّي يفسّ ات صايّّ
(روض ،
وحّاض؛ ألن اظااو ساكن في اظااحد َ
ظهذه اظعلل ،فاظقلب يحقّق في ِرياض ِ
وحاض) فمايت وضعُفت بسبب اظسّكان ،واظكس ة اظّتي قبل اظااو يطلب اظّاء؛ ألنها
َ
ً
فضلا لعلى هن اظكلم
بعض اظّاء ،واألظف بعد اظااو يطلب اظّاء نتّج اظق ب بّنهما،
نودر نعلا (.)2
لعلى وزن
ٍ
(طاا )؛ ألن "واوه يح كت
وإن اخت ّل ش طٌ ن مذه اظ ّش وط ظ ِّ يجز اظقلب ،ككلم ِ
في واحده اظّذي ما طايل"( ،)3وه ّنا َجااد :جّاد فها شا ٌّذ(" ،)4وهنا ِرواء ،جمع ريّان،
ّ
فإن النه نعتل (*)"( ،)5و ُننِ َع اظقلبُ في َزو َج َو لعَادَة؛ ألنّه "ظ ِّ يَقَع بعد لعّنه هظف"(،)6
و ُح ِك ِّ لعلى ثّ ة ودياان باظ ّشذوذ اظّذي ال يقاس لعلّه(.)7
ويبدو هن ناقفَ اظدرس اظوّاي ّي اظحديث نشابهٌ ظما حول في كلم ( ِلعااذ)؛ ألن
ورواض ،إذ وقعت اظااو بّ كس ة وفتح طايل (= ــِـ
اظسّّاق ما ما في ِحااض ِ
وــَـَـ) ،فُتحذف فتلتقي كس ة نع فتح فتنتهي إظى ياء(.)8

( )1س ّ صنالع اإللع اب.236/2 :
( )2يُنو  :ش ح اظتّو يف.485 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .512/2 :
( )4يُنو  :اظمودر نفسه.
ً
دظّلا آخ لعلى هنه يُع ُّد اظهمزة ن هصاات اإللعلا .
(*) منا يساق ظنا اب األثّ
( )5اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .512/2 :
( )6اظمودر نفسه.
( )7يُنو  :اظمودر نفسه.513 -512/2 :
( )8يُنو  :اإللعلا بّ اظتّعلّلّ اظ ّ
ي.189 :
و ف ّي واظوّاي ّي (بحث) ،65 :واظمنهج اظوّاي ّ
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 – 4إذا اظتقت اظااو واظّاء في كلم واحدة واظسّابق ننهما ساظ ِّ وساك ( ،)1قا اب
األثّ " :إذا اجتمعت اظااو واظّاء في كلم  ،واأل ّو ننهما ساك  ،قلبت اظااو ياء،
وجّادَ ،
طاي ،وظَاي"(.)2
وهدغمت ،نحا :سّّد ،وجّّد ،وط ّى ،وظ ّي ،.األصلَ :سّادَ ،
ونثا ذظك  :قَّام هصلها :قَّاام

ق ــ َـ ي/وــَـَـ م.

ويق ّدم ظنا سّبايه ِلعلَ َل مذا اظقلب ،إذ حدث نتّج يداني نخ ج اظّاء واظااو ،وكث ة
استعماظهما ،وظّس مناك ه ّ
ي حاجز بّ اظااو واظّاء ،فّكان رفع اظلّسان ن ناضع
ّ
هخف لعلى اظنّاطق ،وكانت اظّاء مي اظغاظب في اظقلب ال اظااو( ،)3فتُقلب اظااو في
واحد
قَّاام يا ًء :قَّّام ،فتتافّ اظبّئ اظوّايّّ اظمناسب إلدغام اظّاء في اظّاء :قَّّام.
ناض ومي رابع فأكث  ،قا اب األثّ  :يُقلب اظااو
 – 5هن يقع اظااو ط فًا في فعل
ٍ
ت ،وهَظهَّ ُ
ب ،نحا :هَغزي ُ
ت،
ياء إذا كانت "اظااو رابع ً فوالعدًا ح فَ إلع ا ٍ
واستَغ َزي ُ
ت"

()4

ت وهظهَا ُ
هصلها :هغ َزو ُ
ت واستغ َزوت ،ويبدو هن ظقلب اظااو يا ًء

وجهّ ( :)5هح ُدمما :هن اظااو إن جاءت رابع فأكث ثَقُلت اظكلم  ،فَتُقلب يا ًء؛ ألن اظّاء
ُّ
هخف لعلّه ِّ ن اظااو.
اظثّاني :ألن اظااو اظااقع رابعًا فأكث ينكس نا قبلها في بعض يو يفات اظكلم نحا:
يغزي لعلى وزن يُ ِسل ،فَتُقلبُ اظااو يا ًء؛ ألنّها ساكن ٌ ننكس ٌ نا قبلها ،ث ّ ِّ يُحم ُل اظماضي
ِ
لعلى اظمضارع ظكي يتماثل اظلّفظ فّهما.
 – 6هن يقع اظااو ال ًنا في كلم لعلى وزن فُعلى ،قا اب األثّ  :يقلب اظااو يا ًء إذا
كانت "ال ًنا ظفُعلى ،وما غاظبٌ في األسماء ،نحا :اظعُلّا ،واظ ُّدنّا ،واظقُوّا"( ،)6وهصلها:
اظعُلاى ،واظ ُّدناى ،واظقُواى ،ويبدو هن لعلّ مذا اظقلب يحمل سببّ  :هحدمما صاي ّي

ّ
اظمهذب في لعل ِّ اظتّو يف.213 :
( )1يُنو :
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .592/2 :
( )3يُنو  :اظكتاب.365/4 :
( )4اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .513/2 :
( )5يُنو  :اظ ُكنّاش.300/2 :
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .513/2 :
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واآلخ دالظ ّي ،ه ّنا اظوّاي ّي فلك ام اجتماع ض ّم وواو في كلم واحدة ،فه ِّ "يستثقلان
اظااو نع ض ّم هو اظح ف"(.)1
وه ّنا اظ ّدالظ ّي فللتّف يق بّ (فُعلى) اظ َاصفّّ وبّ فُعلى االسمّّ  ،ويُلحظ ذظك في قا
اب لعوفار :إذا كان "االس ِّ لعلى وزن فُعلَى ويكانَ النه وا ًوا .فإن اظع ب يُب ِد ُ ن
اظااو يا ًء في االس ِّ .وذظك نحا :اظعُلّا واظ ُّدنّا واظقُوّا  ...فإن قا قائل :فإن اظقُوّا
عاانل
واظعُلّا واظ ُّدنّا صفات .فاظجااب هنّها قد استُعملت استعما األسماء في ِواليتِها اظ
َ
ك إج ائها يابع ً .فلذظك قُلِبَت فّها اظااو يا ًء ...وإنما قُلبت اظااو ياء في االس ِّ دون
وي ِ
اظوف  ،ف قًا بّ االس ِّ واظوف  .وكان اظتّغّّ منا في االس ِّ دون اظوف "(.)2
غازو:
وغاز ،فتقلب ياء"( ،)3فأصل كلم
" – 7هن يكان النا ظفالعل ،نحا :غا ٍد،
ٍ
ٍ
غازِ :
غ ــَـَـ/زــِـ و .مذه اظااو اظّتي في آخ اظكلم يوعب بقاؤما وا ًوا لعلى حاظها إذا سُبقت
بكس ة()4؛ ظذظك يُقلب يا ًء ظ فع اظثّقل ويحقّق اظتّجانس( ،)5وال سّّما هن اظااو وقعت
ط فًا ،و"اظتغّّ في اظطّ ف هكث يمكنًا ن غّ ه"(.)6
ض َا ن
ض َي ،إذ إن هصلهَ :ر ِ
 - 8إذا جاءت اظااو نتط ّف نسباق بكس ة هنثا َ :ر ِ
ض َي.
اظ ضاان( ،)7فقُلبَت اظااو يا ًء؛ ظلكس ة قبلها"(َ :)8ر ِ
وال يج ي مذا اظقلب لعلى ِلع َاض و ِح َا  ،هي ال يج ي اظقلب لعلى اظااو اظااقع
حش ًاا؛ ألن "آخ اظكلم يُع ضُ دو ًنا ظلتغّ لعلى حّ يبقى وسطها نحافِوًا لعلّه... ،
وفي اظع بّّ يحمل اظح ف األخّ اظتغّ ات اإللع ابّّ  ،واظحذف ،و  ...وظذظك كان
يغّّ اظااو وإبداظها يا ًء في نثل :دلعي ،هق ب إظى اظمنطق اظلّغا ّ
ي ،ن إحداث مذا
اظتّغّ في حشا اظكلمات"(.)9
( )1يُنو  :اظمقوار واظممدود ،هبا لعل ّي اظقاظ ّي (ت356مـ).138 :
( )2اظممتع اظكبّ في اظتّو يف.347 -346 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .513/2 :
( )4يُنو  :اظ ّ
و ف.199 :
ّ
( )5يُنو  :اظمهذب في لعل ِّ اظتّو يف.310 -309 :
( )6يُنو  :ضعف اظطّ ف وهث ه في اظبنّ اظع بّّ دراس صايّّ ــ ص فّّ .54 :
( )7يُنو  :ش ح اب اظنّاظ ِّ.602 :
( )8اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .577/2 :
( )9اظ ّ
و ف.199 :

307

ّ
املبحث الثاني :اإلعالل ...........................................................
 – 9إذا جاءت اظااو ال ًنا في جمع يكسّ لعلى (فعا )" ،نحا ِلعو ّي ،بكس اظعّ
وا ،كذكار"( ،)1هي إن هصلهاُ :لعوا ٌو:
وض ّمها ،هصلهُ :لع ٌّ
ع ــُـ/ص ــ ُـ ُـ/وــُـ ن.
واوان في آخ اظكلم ومذا يؤ ّدي إظى صعاب وثقل في نطقهما ،فتُقلب اظااو
اجتمعت
ِ
اآلخ ة ياء يخفّفًا(ُ :)2لعوايٌ:
ع ــُـ/ص ــُـُـ/ي ــُـ ن.
"اجتمعت اظااو واظّاء؛ وسُبقت إحدامما باظسّكان ،قلبت اظااو ياء وهُدغمت اظّاء
ب اظ ّ
باظّاء"(" ،)3وانقلبت اظ ّ
ُي
ض ّم قبلها كس ة ،وإن شئت ظ ِّ يقل ِ
ض ّم "(ُ :)4لعو ٌّ
و ٌّي ،ظك "حتّى يكتمل االنسجام اظوّاي ّي هكث  ،هُبدظت اظ ّ
ض ّم قبلهما كس ة ظتتناسب
و ُلع ِ
و ٌّي.
نع اظّاء"( ،)5فتوّ ِ :لع ِ
ث ّ ِّ يشّ اب األثّ إظى هن اظااو يُقلب يا ًء في اظمف د ،إذ قا " :وقد قلباما[هي اظااو]
ض ٍّي"( ،)6ويُف د اظعلماء
ي َو ُلعتُ ٍّا َو ُلعتِ ٍّي ،و َن ُ
في اظااحد نحاَ :نغز ٍّو َو َنغ ِز ٍّ
ض ٍّا و َن ِ
ظهذا اظقلب قالعدة خا ّ
ناض ثلاث ّي لعلى وزن
ص بها ،ومي :هن يقع الم اس ِّ نفعا ظفعل
ٍ
(فَ ِعل)"(.)7
ضي يكان لعلى َن ضُاو؛ ألنّه ن اظ ضاان( ،)8استثقلت
فاشتقاق اس ِّ نفعا ن َر ِ
اظع ب اجتماع اظااوي نع اظ ّ
ض ّم قبلهما( ،)9فقُلبت اظثّانّ ياءَ :ن ضُاي ،اجتمعت واو
وياء فقُلبت اظااو ياءَ :ن ضُّي ،قُلبت اظ ّ
ض ّم كس ة طلبًا ظلتّجانس وهُدغ ِّ اظمثلان:
ض ٌّي.
َن ِ

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .593 -592/2 :
( )2يُنو  :اظمفتاح في اظ ّ
و ف.105 :
( )3اظنّحا اظاافي.781/4 :
( )4اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .593/2 :
ي.92 :
( )5هث االنسجام اظوّاي ّ
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .593/2 :
( )7اظتّعلّل اظوّايي.308 :
( )8يُنو  :اظمقوار واظممدود.7 :
( )9يُنو  :ش ح اظتّو يف.266 :
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سا :قلب األلف وا اوا:
خام ا
ً
ً
وبدال ،وزائدة"(:)1
"هصلا،
يُقلب األظف وا ًوا في نااضع ِلع ّدة ،ويُقلب:
ه – األصلّّ  :يُقلب األظف األصلّّ وا ًوا "كقاظك في يثنّ (إظى) ،و (إذا) ،و(ظدى) ،إذا
اانَ ،وإِ َذ َوا ِنَ ،وظَ َد َوا ِن"( ،)2وهصل إظاان :إظى ،هُضّفت إظّها هظف ونان:
َس ّمّت بها :إِظَ ِ
(إظى  +ا ِن) ،فوارت اظكلم  :إالان:
ء ــِـ /ــَـَـ  +ــَـَـ/ن ــِـ.
ّ
يتعذر اظنّطق بهما ،وال بد ن قلب إحدامما ،فاقع اظقلب لعلى
اظتقت هظفان ن ّديان
األوظى ال اظثّانّ ؛ ألن اظثّانّ يد ُّ لعلى اظتّثنّ  ،فقُلبت وا ًوا :إظَاا ِن:
ء ــِـ  /ــَـ/وــَـَـ/ن ــِـ.
قلب يا ًء بدالظ إضاف اظمضم إظّها ،فتقا  :إظَّكَ
ويبدو هن حق مذه األظف هن يُ َ
وظَ َديكّ ،إال هنّها قُلبت وا ًوا ظسببّ  :هحدمما :هن مذه ظّس ظها هصل يُ َ ُّد إظّه إذا
يح ّكت( ،)3فهي نجهاظ األصل( ،)4واظثّاني :هن اإلناظ ظ ِّ يُسمع فّها؛ ظذظك حُك ِّ لعلّها
باظااو(.)5
ب – اظمبدظ  :نحا هظف آدم وآخ  ،إذ كانت في األصل ممزة :ههدم وههخ  ،ث ّ ِّ هُبدظت
اظهمزة هظفًا ،ويُقلب مذه األظف اظمبدظ وا ًوا في اظتّوغّ واظجمع ،فتقا "في يوغّ
آدم وآخ وجمعهما هويدم ،وهويخ  ،وهوادم ،وهواخ "( ،)6ويقتضي صّغ اظتّوغّ
ض ّ ِّ ه ّو اظكلم وزيادة ياء فّها ،فإذا دخل اظتّوغّ كلم (آدم) كانت اظكلم لعلى اظنّحا
اآليي :هُادي ِّ:
ّ
ويتعذر في مذه اظحاظ اظنّطق بض ّم بعدما هظف ،فتُقلب وا ًوا ظتحقّق
ء ــُـ  +ــَـَـ/د ــِـ ِ م.
ء ــُـُـ/وــَـ ي/د ــِـ م .وظل ّدرس اظوّايي اظحديث ياجّهٌ
اظتناسب اظوّاي ّي :هُوي ِدم
نخاظف ظما ج ى في هويدم وهَوا ِدم ،إذ ي ى اظ ّدكتار اظ ّشمسان هن اظااو في هويدم ظّست
( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .527/2 :
( )2اظمودر نفسه.
( )3يُنو  :س ّ صنالع اإللع اب.227/2 :
( )4يُنو  :ش ح اب لعقّل.105/4 :
( )5يُنو  :اظمودر اظسّابق.
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .527/2 :
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األظف ،وظك مي واو نجتلب ظلاقاي  ،ويفوّل مذا :هن االس ِّ بتوغّ ه يعاد إظى
األصل ،فإذا هُريد يوغّ آدم ُر ّدت األظف اظثّانّ إظى هصلها ،هي اظهمزة ،فاظبنّ اظعمّق
آلدم مي :ههدم ،بتوغّ ما :هُهَيدم ،وبجمعها :هها ِدم ،ونا ج ى ما حذف "اظهمزة يخفّفًا
ويُجتلب واو اظاقاي بّ اظح كتّ اظ ّ
ض ّم واظكس ة في (ه ُ َوي ِدم) ،واظقوّ ة واظطّايل
في( :هَوا ِدم)"(.)1
ت – اظ ّزائدة :يشّ اب األثّ إظى هن األظف اظ ّزائدة يُقلب وا ًوا في ناضعّ  :األ ّو :
األظف اظ ّزائدة في "فالعل ،وفالعا  ،وفالعا  ،إذا ص ّغ يه هو جمعته ،فتقا في ضارب
ولعاقا

وساباط :ضاي ب ،ولعايقّل ،وسايبّط ،وضاارب ،ولعااقل،

وساابط(*)"(.)2
ب"(،)3
ب ،وي ُ ُ
اظثّاني" :إذا بنّت نا ظ ِّ يس ّ ِّ فالعله ن فَا َلع َل ويَفا َلع َل ،نحاُ :
ار َ
ار َ
ض ِ
ض ِ
ّ
واظمتأ ّنل في هنثل األظف اظ ّزائدة يجد هن هغلبها قد ح َات بّئ صايّّ
يتعذر اظنّطق بها
ومي نجيء ض ّم قبل فتح طايل  :ــُـ ــَـَـ؛ فتُقلب اظفتح (ــَـَـ) إظى ض ّم (ــُـُـ) ،ظكي
يتحقّق اظتّناسب(.)4
ضاارب الجتماع هظفّ نتتاظّتّ في كلم واحدة:
كضارب
فاالعل،
ه ّنا اظجمع لعلى
ِ
ِ
ِ
ضاارب ،فتُقلب األوظى وا ًوا :ضاارب.
 – 7قلب الياء وا اوا:
يُقلب اظّاء وا ًوا "هصلا ،ونبدظ  ،وزائدة ،فا ًء ،ولعّنًا ،وال ًنا"(:)5
ه – اظقلبُ في فاء اظكلم :
قا اب األثّ " :ه ّنا اظفاء فإذا سكنت وانض ِّ نا قبلها ،نحا :ناق  ،وناس  ،وياق ،
وياس  ،ن هيق وهيس  ،ومذا نطّ د في ك ّل ياء نف دة ساكن قبلها ض ّم "( ،)6ويبدو

( )1اإلبدا إظى اظهمزة.73 ،72 :
(*) هظ ُّ هن اظوّااب :هن يقا  :لعااقّل وساابّط.
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .527/2 :
( )3اظمودر نفسه.
( )4يُنو  :هث االنسجام اظوّاي ّي.89 :
( )5اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .527/2 :
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .528/2 :
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هن مذا االطّ اد في قلب كل ياء قبلها ض ّم يعاد إظى ق ب اظمخ ج بّنهما ،وكذظك
اظتّشارك في كثّ ن اظوّفات  ،ونلحظ ذظك في قا اب جنّي" :وإنّما قلبت اظّاء
اظساكن وا ًوا ظلضم قبلها ن قبل هن اظّاء واظااو هختان بمنزظ نا يدانت نخارجه ن
اظح وف نحا اظ ّدا واظتّاء واظطّاءّ ،
واظذا واظثّاء واظوّاء  ...فّكان اظعمل واظوات ن
فضلا لع اظضّعف اظذي يُوّب اظّاء إذا ُس ّكنت فتتأثّ
ً
وجه واحد وجنس واحد"(،)1
بأق ب األصاات إظّها ومي اظ ّ
ض ّم اظّتي مي بعض اظااو ،قا اظعكب يّ" :وإنما هُب ِدظت
إِذا سُكنت ألنها ضعفت باظسّكا ِن و ُوقُا ِلعها بع َد اظض ّم ِ فتخلّوُها لعَنهَا يش ّ
ق لعلى اظل َسان
جدا فأُب ِدظت واواً ظمجانستها اظض ّم ونا حول في ناقِ "(.)2
فأصل ناق ُ :نّقِ ألنّه ن هيق هو ن اظّقّ  :م ــُـ ي/ق ــِـ /ن ــُـ ن .جاءت اظّاء
ساكن قبل ض ّم  ،فتُقلب وا ًوا ظتحقّق اظتّجانس :م ــُـُـ/ق ــِـ /ن ــُـ ن.
ونا حدث في ضاء يو ّار اظمحدثّ هن اظّاء في ُنّقِ قد سقطت ولعاضت بإطاظ
اظضّم اظقوّ ة قبلها(،)3
ب – اظقلب في لعّ اظفعل:
ن نااضع قلب اظّاء وا ًوا إذا وقعت اظّاء لعّنًا الس ِّ هو صف غّ نحوّن لعلى
وزن (فُعلى)( ،)4قا اب األثّ " :وه ّنا اظعّ

ففي فعلى باظض ّ ِّ ،نحا :اظكاسى،

واظطابى ،ن اظكّس واظطّّب ،فقلبت وا ًوا؛ ظض ّم اظفاء"( ،)5فأصل طابى :طُّبى ،وما
نس ٌ
ق صاي ّي نشابهٌ نا قبله ،هي قُلبت اظّاء وا ًوا ظسكانها ووقالعها بعد ض ّم  ،وي ى
اظ ّدكتار لعبد اظح ّ
ق هحمد اظحجّي هن نا حول ما يطبّق ظقانان اظمماثل  ،إذ "يتابعت
ض ّم يطبّقًا ظقانان اظمماثل "( ،)6ويُطل ُ
ض ّم وياء فأُسقطت اظّاء وجُعلت اظ ّ
ق لعلّها
اظمجانس اظم ّديّ (.)7
( )1س ّ صنالع اإللع اب.233/2 :
( )2اظلّباب في لعلل اظناء واإللع اب.327/2 :
( )3يُنو  :اإللعلا بّ اظتّعلّلّ اظ ّ
و ف ّي واظوّاي ّي (بحث).62 :
ّ
اظمهذب في لعل ِّ اظتّو يف.319 :
( )4يُنو :
( )5اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .528/2 :
ّ
( )6اإللعلا في كتاب سّبايه ،518 :ويُنو  :دراس اظبُنّ اظ ّ
و فّّ في ضاء اظلسانّات اظاصفّّ ،
د .لعبد اظمقواد نح ّمد لعبد اظمقواد.281 -280 :
( )7يُنو  :اإللعلا بّ اظتّعلّلّ .62 :
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ه ّنا إذا كانت اظّاء في صف فل ِّ يُقلب اظّاء ،قا اب األثّ " :فإن كانت فعلى صف

وظّس ظها هفعل ،كس وا فاءما؛ ظتو ّح اظّاء كقاظه يعاظى{ :قِسمةٌ ِ
ض َيزى}( ،)1وكقاظك:
َْ
ان هة ِحّكى ،ن حاكت في نشّها ،قا سّبايه(ّ :)2
إن ضّزى :فعلى ،وكس ت؛ ظلف ق
بّ االس ِّ واظوف "( ،)3ويُلحظ في نص اب األثّ هن ان:
األ ّو  :هن لعملّ اظقلب منا نغاي ة ،فما حدث في كلم طُّبى ما قلب اظّاء وا ًوا ظل ّ
ض ّم
قبلها ،هي قلب ح ف ألجل ح ك  ،بّ ّد هن نا حدث ظكلم ضّزى ما قلب اظضّم كس ةً
ضّزى هصلها :ضُّزى يُقلب اظ ّ
ض ّم
ظتناسب اظّاء بعدما ،هي قلب ح ك ألجل ح فِ :
ضّزى.
كس ةِ :
اظثّاني :يبدو هن لعلّ مذا اظقلب ص فّّ هكث ن ّما مي صايّّ  ،هي إن اظّاء ظ ِّ يُقلب لعلى
اظ ّغ ِّ ن يافّ اظبّئ اظوّايّّ اظمناسب ظقلب اظّاء وا ًواّ ،إال هنه ِّ ظ ِّ يقلباا ظكي يف ّقاا
بّ االس ِّ واظوّف  ،قا هبا سعّد اظسّّ اف ّي" :العل ِّ هنه ِّ ف قاا بّ االس ِّ واظوف في
هبنّ  ،فأج وا االس ِّ ظخفته نج ى يجنّباه في اظنعت فم ذظك فُعلى إن كان اس ًما وكان
لعّ ُ اظفعل ننه يا ًء قلباما وا ًوا النضمام نا قبلها وإن كان صف كس وا نا قبل اظّاء
حتى يسل َ ِّ اظّاء ،فقاظاا في االس ِّ طابى واألصل طُّبي ألنه ن اظطّب وقاظاا في اظوف
ضّزي ،ألنه ن حاكت في نشّتها يحّك
ضّزى واألصل ُحّكي و ُ
ان هة ِحّكى وقسم ِ
حّكانا وضّزي ن ضاز يضّز وظّس في اظ ّ
ضّزى"(،)4
وفات فُعلى فّوّ ِحّكى و ِ
ظداع ص في غايته يمّّز بناء االس ِّ ن
ظداع صايي ،بل كان
فعلّ "اظقلب منا ظ ِّ يك
ٍ
ٍ
بناء اظوف "( ،)5ونستطّع اظقا  :إن اظبنّ اظ ّ
و فّ مي اظتي هثّ ت في هصاات اإللعلا
لعلى اظ ّغ ِّ ن يافّ اظعلّ اظوّايّ في اظكلم .
ت – اظقلب في الم اظفعل:

( )1سارة اظنّج ِّ.22 :
( )2يُنو  :اظكتاب.364/4 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .528/2 :
( )4ش ح اظسّّ اف ّي.271/5 :
( )5اظتّعلّل اظوّاي ّي لعند اظع ب.323 :
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يُقلب اظّاء وا ًوا إذا كانت ال ًنا في اس ِّ لعلى وزن (فَعلى) ،فتُقلب في االس ِّ ،بّ َد هن
اظوّف يُت ك لعلى حاظها( ،)1قا اب األثّ " :هنا اظلام ففي فَعلى باظفتح إذا كان اس ًما،
نحا :ش وى ويقاى وفتاى ،هصلها ن ش يت ووقّت ،وهفتّت ،فإن كانت صف ظ ِّ
يغّّ اظّاء ،نحا :ريّا ،وصديا؛ ظلف ق"(.)2
النّوع الثّاني :اإلعالل بالحذف:
يُع ُّد اإللعلا باظحذف نا ًلعا ن هنااع اإللعلا اظّذي يختصُّ بأصاات اظعلّ  ،فها "يت ُّ ِّ
بّ ح وف اظعلّ واظهمزة"( )3واظح كات ،ويُع ُّد وجهًا ن وجاه اإللعلا ()4؛ ألن
اإللعلا ما قلب وحذف ونقل ،قا اظ ّض ّي االست باذي" :العل ِّ هن ظفظ اإللعلا في
اصطلاحه ِّ نختصٌّ بتغّّ ح ف اظعل  :هي األظف واظااو واظّاء ،باظقلب هو اظحذف ،هو
اإلسكان"( ،)5ويجدر اظملاحو إظى هن اظحذف يشمل نالعّ  :حذف إلعلاظ ّي وحذف غّ
إلعلاظ ّي( ،)6ونا يهمنا في مذا اظمبحث ما اظحذف اإللعلاظ ّي اظّذي يختصّ بأصاات اظعل .
وي ى اب األثّ هن اظحذف هصل ن هصا اظتّو يف(،)7وما ض ّد اظ ّزيادة" ،وما
لعلى ض بّ  :حذف ح ف ،وحذف ح ك  ،وكلامما نقّس وغّ نقّس"( ،)8وظلحذف
غايات ِلع ّدة ننها :اظتّخفّف ،قا اب األثّ " :واألصل في يك م :يؤك م ،فحذفت اظهمزة
يخفّفا"( ،)9ويبدو هن مذه اظغاي ن هم ِّ غايات اإللعلا باظحذف حتى ق نها بعض
اظعلماء بتع يفه ،إذ قا " :اإللعلا باظحذف :ما حذف ح ف اظعلّ بقود اظتّخفّف"(،)10
وننها :اظتقاء اظسّاكنّ  ،ويُلحظ ذظك في قا اب األثّ " :فإن كان ح ف لعلّ حذف فى
اظاقف واظجزم؛ الظتقاء اظسّاكنّ  ،يقا في ،ما يخاف ويقا ويبّع :خف وقل وبع،

( )1يُنو  :اظممتع اظكبّ في اظتّو يف.345 :
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .528/2 :
ّ
اظمهذب في لعل ِّ اظتّو يف.326 :
( )3
( )4يُنو  :ياضّح اظمقاصد.1631/3 :
( )5ش ح اظ ض ّي لعلى اظشافّ .67 ،66/3 :
( )6يُنو  :ش ح اظتّسهّل.5190/10 :
( )7يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .484/2 :
( )8اظمودر نفسه.
( )9اظمودر نفسه.401/2 :
( )10ننجد اظطّاظبّ .188 :
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وظ ِّ يخف وظ ِّ يقل ،وظ ِّ يبع"( ،)1وننها كث ة االستعما ()2؛ ألن مذه اظكلمات اظّتي يحاي
ض ً ظواام ظغاي نسمّها حّنا ً إبداالً وحّنا ً آخ إدغانا ً
هصاات اظعلّ يكان هكث " َلع َ
 ،وقد يتع ض ظلسقاط ن اظكلام"(.)3
وظ ّما كان ننهج اب األثّ يستند إظى ذك كل صات لعلى حدة؛ ظذظك سّقام ننهج
اظبحث لعلى ذك كل صات ن هصاات اظعلّ ونا يدخله ن حذف:
ا
أوًل :الحذف في المعت ِّل بالهمزة:
يُحذف اظهمزة لعلى ض بّ  :نقّسٌ وغّ نقّس ،وجاء حذفها نقّسًا في اظفعل
اظماضي "لعلى هفعل ،نحا :هَك م وهَحس  ،ث ّ ِّ يبنّه ظلمستقبل فتحذف اظهمزة؛ استثقاال،
فتقا  :يُك ِم ويُح ِس  ،وكان األصل :يُؤَ ك ِم ويُؤَ ح ِس "(.)4
وإنعان اظنّو في نص اب األثّ ي ى هنه ن األَوظى هن يبني اب األثّ اظفعل
(هك م) ظلمستقبل اظمتكل ِّ في ه ّو األن  ،هي :يقا  :هُهَك ِ م؛ ألن لعلّ اظحذف ما ثقل
اجتماع ممزيّ في اظمتكلّ ِّ :ممزة ن اظماضي واألخ ى ممزة اظمتكلّ ِّ ،وكث مذا
اظمثا في كلام اظع ب ،فك ماا اجتماع ممزيّ في هبنّ اظع بّّ ( ،)5فحذفاا ممزة
اظماضي( ،)6وبقّت ممزة اظمتكل ِّ؛ ألنها داظّ لعلى نعنى(.)7
ون ثَ ِّ يُقاسُ لعلى مذا اظفعل بقّّ يو يفايه لعند دخا هح ف اظمضارلع األخ ى
لعلّه ،فعلّ حذف اظهمزة في يؤك م؛ ألنّها حُذفت في فعل اظمتك ِّ ،قا اظثّمانّن ّي " :ظ ّما
هسقطاا اظهمزة في فعل اظمتكلّ ِّ هسقطاما في جمّع اظح وف اظمضارلع فقاظاا :نُك ِ ُم
ويُك ِ ُم ويُك ِ ُم ،حتّى يتّفق ظفظ اظفعل وال يختلف يو يفه ،وظا خ ج لعلى هصله ظقا :
(يُؤَك ِ ُم) و(يُؤَ ك ِ ُم) (ونُؤَ ك ِ ُم) .وظ ّما حذفاما في اظفعل اظمضارع حذفاما في اس ِّ اظفالعل

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .674/1:
( )2يُنو  :اظمودر نفسه.365/2 :
( )3دراس اظوّات اظلّغايّ ،375 :واظ ّدرس اظوّاي ّي لعند اظنّّل ّي (رساظ ).249 :
( )4اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .496/2 :
( )5يُنو  :بحاث ونقاالت في اظلغ .73 :
ي.177/5 :
( )6يُنو  :ش ح اظسّّ اف ّ
( )7يُنو  :لعلل اظنّحا.559 :
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واظمفعا ؛ ألنّهما نشتقّان ننه فقاظااُ " :نك ِ ٌم" واألصل " ُنؤَ ك ِ ٌم" ألنّه لعلى وزن
" ُندَح ِجٌ"( ،)1هي إنّه ِّ حملاا األوصاف لعلى اظفعل اظمضارع(.)2
فاظفعل يُك ِ ُم لعند اظبناء ظلمستقبل يكان لعلى وزن يُدح ِ ُج :يُؤك ِ ُم(:)3
ي ــُـ ك/رــِـ/م ــُـ.

ي ــُـ/ء ــَـ ك/رــِـ/م ــُـ .بحذف اظهمزة
يُل َحظُ هن اظقالعدة األوظى ن اظمقطع اظثّاني (= ء) ظ ِّ يسقط وحدما بل سقطت نعها
ق ّمتها ،هي إن نا حدث ما سقاط قالعدة وق ّم (ء ــَـ) ،فتافّ ت اظبّئ اظوّايّّ اظمناسب
ظكي يتّح َد اظمقطع اظقوّ اظمفتاح (ي ــُـ) نع اظقالعدة اظثّانّ ظلمقطع اظثّاني (= ك)،
ومذا ه ّدى إظى اختزا في لعدد نقاطع اظكلم  ،فّق ّل اظجهد لعلى اظلّسان ،إذ يح ّا اظنّسق
اظوّاي ّي (ي ــُـ/ء ــَـ ك) إظى (ي ــُـ ك).
وقد جاءت اظهمزة ثابت في بناء (يُؤَ ك ِ ُم) في اظشع :
فإنّهُ هَم ٌل ألن يُ َؤك َ نا

()4

ويُحذف اظهمزة حذفًا غّ نقّس " فا ًء ولعّنًا وال ًنا ،ه ّنا اظفاء فحذفاما ن اس ِّ هللا
يعاظى في هحد قاظي سّبايه ،ون ناس؛ ّ
ألن األصل إظه وهناس" ،وهحد قاظي سّبايه
في ظفظ اظجلاظ " :كأن االس ِّ وهللا هلعل ُ ِّ إظهٌ ،فلما هُدخل فّه األظف واظلام حذفاا األظف
وصارت األظف واظلام خلَفا ً ننها"(" ،)5وحذفاما ن اظفعل في ُخذ و ُكل و ُن "( ،)6وهصل
مذه األفعا  :هُؤ ُخذ وهُؤ ُكل وهُهن :
ء ــُـ ء/خ ــُـ ذ ،ء ــُـ ء/ك ــُـ  ،ء ــُـ ء/م ــُـ ر.
اجتمعت ممزيان في بداي اظكلم (ءــُـ ء) األوظى ممزة اظاصل واظثّانّ فاء اظفعل،
ف ُح ِذفت فاء اظكلم واستُغني لع ممزة اظاصل ظتح ّك نا بعد اظفاء اظمحذوف فاستق ّ
اظفعل لعلى مذه اظحا ُ :خذ و ُكل و ُن  :خ ــُـ ذ ،ك ــُـ  ،م ــُـ ر.

( )1يُنو  :ش ح اظتّو يف.381 :
( )2يُنو  :ننجد اظطّاظبّ .190 :
( )3يُنو  :لعلل اظنّحا.182 :
( )4يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .496/2 :
( )5اظكتاب.195/2 :
( )6اظمودر اظسّابق.497/2 :
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ونا حدث ما حذف نقطع كانل نك ّان ن قالعديّ بّنها ق ّم  ،ويُطل ُ
ق لعلّه :نقطع
طايل نغلق(.)1
وه ّنا اظحذف في لعّ اظكلم "فحذفت في اظفعل ن ي ى ،وهصله :ي هى" ،ويبدو هن
اظهمزة في ي هى قد هصابها اظتخفّف فحُذفت ،وما هن نتّف ٌ
ق لعلّه ،قا هبا لعل ّي:
"االيفاق بّنه ِّ في (ي ى) لعلى اظتخفّف ظلهمز( ،ويَ َ ى) هصله (يَ هى) فخفّفت اظهمزة،
واظهمزة إذا خفّفت وكان نا قبلها ساكنًا حُذفت وهظقّت ح كتها لعلى اظساك  ،فإذا فعل
ذظك صار (يَ َ ى) ،ألنك ح كت اظ اء بح ك اظهمزة"(،)2
وحذفت اظهمزة ال ًنا "في االس ِّ ن هشّاء لعند األخفش"()3؛ ألن نذمب االخفش بل
اظكافّان ي ون هن وزن (هشّاء) هَفعاء ،وهصلها :هف ِعلاء :هشِّئاء(:)4
ء ــَـ ش/ي ــِـ/ء ــ َـ َـ ء" .اجتمع في آخ اظكلم ممزيان بّنهما هظف ،واألظف ن نخ ج
ت هو ثلاث ممزات ،فحذفاا اظهمزة األوظى ومي الم
اظهمزة ،فكأنّه قد اجتمع ثلاث هظفا ٍ
اظكلم فبقي( :هشّا ُء) وزنها( :هفعا ُء)"( :)5ء ــَـ ش/ي ــَـَـ ء.
ه ّنا نذمب اظب ّ
و يّ فّ ى هن األصل في هشّاء شّئاء ،فثُقل اجتماع اظهمزيّ لعلى
ً
فضلا لعلىأنّه ظّس بّنهما حاجز حوّ فق ّدناا اظهمزة (الم اظكلم ) لعلى اظفاء:
األظسن
هشّاء ،فوار وزنها ظَفعاء( ،)6هي إن (هشّاء) َسلِمت ن اإللعلا باظحذف لعلى نذمب
اظبو يّ .
ثانياا :الحذف في المعتل بالواو والياء واأللف:
أ – الحذف في فاء الكلمة:
ُ
"حذف فائه
يُحذف اظااو حذفًا الز ًنا إذا وقعت في نستقبل فع ٍل لعلى وزن فَ َع َل ،إذ يلزم
في اظمستقبل ظاقالعها بّ يا ٍء وكس ة ،نحاَ :و َلع َد يَ ِع ُدَ ،و َوفَ َد يَفِ ُد"( ،)7فـ ( َي ِع ُد) هصله:

( )1يُنو  :هبحاث في هصاات اظع بّّ .9 :
( )2اظتّعلّق .88/3 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .498/2 :
( )4يُنو  :اإلنواف في نسائل اظخلاف( 671/2 :نسأظ .)118 :
( )5ش ح اظتّو يف.403 :
( )6يُنو  :اظمودر اظسّابق( 671/2 :نسأظ .)118 :
( )7اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .573/2 :
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يَا ِلع ُد :ي ــَـ و/ع ــِـ/د ــُـ.
حُذفت اظااو ظاقالعها بّ ياء وكس ة( ،)1ويُلحظ في مذه اظبّئ اظوّايّ وقاع شبه
اظوّائت (اظااو) ومي ن جنس اظ ّ
ض ّم بّ صائتّ قوّ ي (اظفتح واظكس ة) فكأن
مذه اظااو ياسّطت بّ صايّ بعّدي لعنها في اظتّكاي اظنّطق ّي ،ن ّما يؤ ّدي إظى يناف
ولعدم انسجام( ،)2فَ ُح ِذفت اظااو ظكي يتحقّق االنسجام في اظكلم  :يَ ِع ُد :ي ــَـ/ع ــِـ/د ــ ُـ.
ويبدو هنه قد وقع خلاف بّ اظمذمبّ (اظكاف ّي واظبو يّ) في لعلّ حذف اظااو في
(يَا ِلع ُد) ،فاظبو يان ي ون هن اظااو حُذفت ظاقالعها بّ ياء وكس ة" ،وذظك ألن
اجتماع اظّاء واظااو واظكس ة نستثقل في كلانه ِّ ،فلما اجتمعت مذه اظثلاث األشّاء
اظمستنك ة اظتي ياجب ً
ثقلا وجب هن يحذفاا وا ًحدا ننها طلبًا ظلتخفّف ،فحذفاا اظااو
ّ
ظّخف هن ُ االستثقا "( ،)3ولعلّ اظبو يّ لعلّ صايّّ .
ه ّنا اظكافّان فّبدو هنه ِّ ق ّدناا لعلّ ص فّ  "،فاحتجاا بأن قاظاا :إنما قلنا ذظك ألن
األفعا ينقس ِّ إظى قسمّ  :إظى فعل الزم ،وإظى فعل نتعد ،وكلا اظقسمّ يقعان فّما فاؤه
واو ،فلما يغاي ا في اظلزوم واظتعدي وايفقا في وقاع فائهما وا ًوا وجب هن يف ق بّنهما
في اظحك ِّ ،فبقاا اظااو في نضارع ّ
اظلازم نحا (وجل ياجل ،ووحل ياحل) وحذفاا
اظااو ن اظمتعدي نحا "ولعد يعد ،ووزن يزن" وكان اظمتعدي هوظى باظحذف؛ ألن
اظتعدي صار لعاضا ن حذف اظااو"(.)4
ً
هفعاال
ولعادًا لعلى بدء فعلّ حذف اظااو ما وقالعها بّ ياء وكس ة ّإال هن مناك
جاءت فّها اظااو واقع بّ ياء وفتح ولعلى اظ ّغ ِّ ن ذظك فقد ي ِّ حذفها؛ كاظفعل َو ِط َئ
يَطَأ ُ و َو ِسع يَ َسعُ ،قا اب األثّ " :وه ّنا َو ِط َئ يَطَأ َُ ،و َو ِس َع يَ َس ُع ،فحذفاا واوه؛ ألنّه في

و ف ،71 :واظبديع في لعل ِّ اظع بّّ  ،375/2 :وش ح اظمكاد ّ
( )1يُنو  :اظمفتاح في اظ ّ
ي لعلى
األظفّّ .396 :
ّ
( )2يُنو  :اإللعلا واإلبدا لعند اظلغايّ دراس صايّّ ص فّّ ( ،هط وح ) ،لعثمان نح ّمد آدم
لعبد اظمحماد.209 :
( )3االنواف في نسائل اظخلاف(644/2 :نسأظ .)112 :
( )4اظمودر نفسه.

317

ّ
املبحث الثاني :اإلعالل ...........................................................
ك ِّ هَصلِ ِه"(،)1
ف اظحلق ،فأ ُج ِ َ
فع ُل باظكس  ،وإنّما فُتِ َح ظِ َح ِ
األصل ن فَ ِع َل يَ ِ
ي لعلى ُح ِ
هي إن َو ِط َئ و َو ِس َع هصلهما :يَا ِط ُئ ويَا ِسع :
ي ــَـ و/ط ــِـ/ء ــُـ.
ي ــَـ و/س ــِـ/ع ــُـ.
ّإال هن اظكس ة قُلبت فتح ألجل ح ف اظحلق(( )2اظهمزة واظعّ ) ،فحُذفت اظااو ألجل
اظكس ة اظمق ّدرة ،وقد ذمب إظى مذا اظ هي كثّ ٌ ن

اظعلماء؛ كسّبايه( ،)3واب

اظ ّس ّاج( ،)4وهبي لعل ٍّي اظفارس ّي( ،)5واب جنّي( ،)6واظثّمانّن ّي( ،)7بّ َد هن اب األثّ قد
العت ض لعلى يعلّل قلب اظكس ة فتح ألجل ح ف اظحلق ،إذ قا "وفي مذا اظتّعلّل
نو ؛ ّ
ألن هص َل فَ ِع َل بِاظكس ِ هن يجي َء ُنستَقبَلُهُ لعلى يَف َعل ،نفتاح اظعّ "(.)8
ويبدو هن كل فِع ٍل ناضّه لعلى فَ ِع َل بكس اظعّ يجبُ هن يكان نستقبله نفتاح اظعّ
(يَف َعلُ) حتّى يت ِّ اظمخاظف بّ بناء اظماضي واظمستقبل ،ويُلحظُ ذظك في قا اب
ُدرُستايه" :العلماا هن كل فعل ،كان ناضّه لعلى فَ ِع َل ،بكس اظ َعّ  ،ظ ِّ يَ ُجز هن يكان
نستقبله ّإال يَف َعل ،بفتح اظعّ  ،ظُّخاظِف اظماضي اظمستقب َل في اظبناء ،ويَعتدال في اظخف
واظثقل ،كالعتدا اظباب األ ّو  ،كما خاظَفه في اظمعنى ،فَُّعلَ ِّ ك ّل واح ٍد ننهما بما يخ ّ
وه
ن األبنّ  ،ألن اظلّفظ اظااحد ال يَ ُد ُّ لعلى نعنَّّ نختلفّ حتى يُضا ّنه لعلان ظكل واح ٍد
ننهما ،فإن ظ ِّ يك فّه ظذظك لعلان ٌ ،هش َكل وهظبَس لعلى اظمخاطب ،وظّس ن اظحكم
َوضع األدظ اظ ُمش ِكل .)9("...
ب  -الحذف في عين الكلمة:
يُحذف لعّ اظكلم في فعل نعتل اظعّ باظااو هو اظّاء إذا هُسند إظى ضمّ اظمتكلّ ِّ هو
( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .575/2 :
( )2يُنو  :اظمودر نفسه.
( )3يُنو  :اظكتاب.55/4 :
( )4يُنو  :األصا .108/3 :
( )5يُنو  :اظمسائل اظحلبّّات.128 :
( )6يُنو  :اظخوائص.145/2 :
( )7يُنو  :ش ح اظتّو يف.377 :
( )8اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .575/2 :
( )9يوحّح اظفوّح وش حه.56 :
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َ
بنّت ناضّه ظلمتكلّ ِّ ،واظمخاطب،
اظمخاطب هو نان اظنّساة ،قا هبا اظسّعادات " :فإن
ض ّ ِّ ،وحذفت اظعّ  ،نحا :قُم ُ
تَ ،وقُم َ
وجمالع اظمؤنّث ،نقلته إظى فعلت ،باظ ّ
تَ ،وقُم َ ،
األصل فّه :قَ ُان ُ
اظقاف ،وح َذف َ
َ
ت اظاا َو؛ الظتقائِها ساكن نع
فنقلت ض ّم اظااو إظى
ت،
ِ
اظمّ ِّ"( .)1وه ّنا اظمعتل اظعّ باظّاء فّس ي لعلّها نا يس ي لعلى اظااو ،نحا :باع ،فإذا
ت ناضّه ظلمتكل ِّ واظمخاطب واظنّساء ،نقلتَهُ إظى فَ ِعلت ،باظكس  ،نحا :بِع ُ
ت ،وبِ َ
بَنَّ َ
عت،
وبِع َ ".
ونا حدث في مذي اظفعلّ (قام ،وباع) لعند إسناد ضمّ اظمتكل ِّ إظّه ياضّحه اظكتاب
اظوّايّّ :
(ت) إظّه :قَ َان ُ
قام هصله :قَ َا َم :ق ــَـ/وــ َـ/م ــَـ .بإسناد ضمّ اظمتكل ِّ ُ
ت:
ت إظى قَ ُان ُ
ق ــَـ/وــَـ م/ت ــُـ .نُقل قَ َان ُ
ت(:)2
ق ــَـ/وــُـ م/ت ــُـ .نُقِلت ض ّم اظااو إظى اظقاف :قُان ُ
ت:
م/ت .يحذف لعّ اظفعل الظتقاء اظ ّساكنّ ( :)3قُم ُ
ق ــُـُـ ُ
ت:
ق ــُـ م/ت ــُـ.
وق ّدم اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث لع ّدة يفسّ ات ظما حدث في اظفعل األجاف لعند إسناد
اظضمّ إظّه ،ننها :هَن اظفعل (قام) لعند إسناد اظضمّ إظّه يكان لعلى اظنّحا اآليي:
قَ َان ُ
ت ،يسقط اظااو ظاقالعها بّ ح كتّ نتماثلتّ ( :ــَـ وــَـ) ،فتلتقي فتحتان قوّ يان،
فتتحدان ويتح ّاالن إظى فتح طايل  :قان ُ
ت ،ث ِّ يت ُّ ِّ يقوّ اظفتح اظطّايل ؛ ألنها وقعت
في نقطع نغلق :قَم ُ
ت ،يُقلب فتح اظفاء ض ّم ؛ حتّى يد لعلى هن (قام) واوي األصل(،)4
واظكتاب اظوّايّّ :
ق ــَـ/وــَـ م/ت ــُـ
م/ت ــُـ

ق ــَـ × ــَـ م/ت ــُـ

ق ــَـَـ م/ت ــُـ

ق ــَـ

ق ــُـ م/ت ــُـ.

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .576/2 :
( )2يُنو  :اظمودر نفسه.578/2 :
ّ
( )3يُنو  :ظام ة اظتّخلص ن اظتقاء اظسّاكنّ بّ اظق اءات اظق آنّّ واظتّفكّ اظلغا ّ
ي (بحث) ،د.
هش ف هحمد حافظ ،حاظّّات اآلداب واظعلام االجتمالعّ  ،كلّّّ اآلداب – جانع اظكايت ،اظحاظّّ
اظثّاظث واظعش ون ،اظ ّساظ  ،193 :ص.44 :
( )4يُنو  :اظتّو يف اظع ب ّي ن خلا لعل ِّ األصاات اظحديث.142 -140 :

ّ
املبحث الثاني :اإلعالل ...........................................................

ت – الحذف في ًلم الكلمة:
يزلع ِّ اب األثّ هن اظااو واظّاء واألظف إذا وقعت ال ًنا يحذف ألحد هن ي  :هحدمما:
َ
هدخلت
اظجازم واظثّاني :اظتقاء اظسّاكنّ ( ،)1فاظجازم نحا :يغزو ،وي ني ،ويخشى إذا
يخش ،ويبدو هن ياجّه اظقدناء ألصاات اظم ّد ما
لعلّه اظجازم :ظ ِّ يغ ُز ،وظ ِّ ي ِم ،وظ ِّ
َ
وجاد ض ّم قبل اظااو وكس ة قبل اظّاء وفتح قبل األظف:
ي ــَـ غ/زــُـ  +ــُـ ُـ .
ي ــَـ ر/م ــِـ  +ــِـِـ .
ي ــَـ خ/ش ــَـ  +ــَـَـ.
وحّ يدخل اظجازم لعلى مذه األفعا يُح َذف اظااو (ــُـُـ) واظّاء (ــِـِـ) واألظف (ــَـَـ)،
ويبقى اظح ك ظل ّدالظ لعلى حذف مذه األصاات:
ــَـ م /ي ــَـ غ/زــُـ  +ــُـُـ

ــَـ م /ي ــَـ غ /زــُـ .

ــَـ م /ي ــَـ ر/م ــِـ  +ــِـِـ

ــَـ م /ي ــَـ ر/م ــِـ .
ــَـ م /ي ــَـ خ/ش ــَـ .

ــَـ م /ي ــَـ خ/ش ــَـ  +ــَـَـ
ونا حول في نو اظ ّدرس اظوّايي اظحديث ما يقوّ اظ ّ
وائت اظطّايل ظّس
غّ (:)2
ــَـ م /ي ــَـ غ/زــُـُـ

ــَـ م /ي ــَـ غ /زــُـ .

ــَـ م /ي ــَـ ر/م ــِـِـ

ــَـ م /ي ــَـ ر/م ــِـ .

ــَـ م /ي ــَـ خ/ش ــَـَـ

ــَـ م /ي ــَـ خ/ش ــَـ .

يخش ً
نثلا " -فعل نضارع نجزوم بتقو
ويكان اإللع اب في مذه األفعا  -ظ ِّ
َ
اظمقطع اظمتاسط اظمفتاح ،وظّس بحذف ح ف اظعل  .ودظّل صاابنا ما صائت اظفتح
اظماجاد لعلى سطح (اظ ّشّ ) اظّذي يُمثّل نوف اظكمّّ اظوّايّّ ظألظف"(.)3

( )1يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .530/2 :
( )2يُنو  :لعل ِّ اظ ّ
ي.414 :
و ف اظوّاي ّ
( )3اظمودر نفسه.
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اظقام( ،)1إذ اظتقت
ه ّنا اظحذف الظتقاء اظسّاكنّ فنحا :يغزو اظقام وي ني اظ ج ُل و َنثنَى
ِ
ٌ
حذف نطق ٌّي ال كتاب ّي ،إذ يتك ّان اظمقطع
هصاات اظعلّ بأصاات ساكن  ،ومذا اظحذف
(زــُـ ) في يغزو اظقا َم لعند اظاصل في اظكلام:
ي ــَـ غ/زــُـ /ق ــَـ و/م ــَـ.
الثّالث :اإلعالل بالنّقل:
لع ّف اظ ّدكتار لعبد اظح ّ
ق هحمد اظحجّي اإللعلا باظنقل بأنّه "نقل ح ك ح ف اظعل
اظااو واظّاء إظى اظح ف اظساك اظوحّح قبلهما نع بقاء اظح ف اظمعتل إن كانت اظح ك
يجانسه وقبله ح فا ً يجانسها إن كانت يغاي ه ،وإذا كان ح ف اظعل هظفا ً فلا يحول فّه
نثل مذا االلعتلا  ،ألن األظف خ ِف ٌّي ساك ٌ ال يقبل اظح ك "(.)2
ُ
واظباحث في كتاب نجد اظ ّدي اب األثّ ال يج ُد يسمّ كهذ ِه في كتابه (هلعني اإللعلا
باظنّقل) ،إذ بث جمّع قاالعد اإللعلا باظنّقل في فول وسمه بااللعتلا  ،ووضع يحت
مذه اظتّسمّ هغلب قاالعد اإللعلا باظقلب واإللعلا باظحذف وكذظك اإللعلا باظنّقل.
وقد هرجأ اظباحث اظكلام لعلى مذا اظنّاع ن اإللعلا آخ ًا؛ ظتعلّقه باإللعلا باظقلب
واإللعلا باظحذف ،فلّست كلُّ قاالعد اإللعلا باظنقل مي لعبارة لع نقل بحت ،بل يدخل
في هغلب قاالعده اإللعلا باظحذف ن ّة واإللعلا باظقلب ن ّة ثانّ واإللعلا باظحذف
واظقلب ن ة ثاظث  ،قا اظ ّدكتار نوطفى اظغلايّن ّي" :واإللعلا باظنّقل قد يكان ً
نقلا
نحضًا .وقد يتبعه إلعلا باظقلب ،هو باظحذف ،هو باظقلب واظحذف نعًا"( )3ظذظك قد نا
نسمّّات لع ّدة نو ًا إظى حك ِّ إج ائه في اظكلم  ،كاظحذف واإلسكان لعند هبي بش
سّبايه( ،)4ويبدو هن يسمّ اإللعلا باظنّقل قد ظه ت في نؤظفات اظمتأخ ي (.)5
واظهدف ن يحقّق مذه اظوام ة في اظكلم ما اظتّخلص ن ثقل اظح ك لعلى اظااو
واظّاء ،فهما ال يحتملان اظح ك ؛ ظذظك يتع ض ظإللعلا بنقل اظح ك  ،قا اب جنّي:

( )1يُنو  :اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .530/2 :
( )2اإللعلا في كتاب سّبايه.57 :
( )3جانع اظ ّدروس اظع بّّ .114/2 :
( )4يُنو  :اظكتاب.345/4 :
( )5يُنو  :ش ح اب اظنّاظ ِّ ،611 :وش ح اظ ّضي اإلست اباذي.794/2 :
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" إن اظّاء واظااو ظّستا كسائ اظح وف  ...إنما استُثقلت اظح كات فّهما؛ ألنهما نشبهان
ظألظف واألظف ال يتح ك هبدا ،فلما هشبهتا نا ال يتح ك هبدا وجازت فّهما اظح ك ،
جازت لعلى نشق  ،وظ ِّ يك فّهما نثلها في سائ اظح وف اظتي ال يمتنع فّها اظح ك ،
وظ ِّ يبلغا قاة األظف في اظلّ فتمتنع اظح ك فّهما هصلا"(.)1
وهب ز قاالعد اإللعلا باظنّقل مي:
" – 1هن يكان ح ف اظعلّ لعّنًا ظـ (فعل).
 – 2هن يكان ح ف اظعلّ (لعّ ) اس ِّ يشبه اظمضارع في وزنه دون زياديه ،هو زياديه
دون وزنه.
 – 3هن يكان ح ف اظعلّ (لعّ ) نودر ناازن ظـ (إفعا ) هو (استفعا ).
 – 4هن يكان ح ف اظعلّ (لعّنًا) فّما يجيء لعلى (نفعا )"(.)2
القاعدة األول ::إذا جاء حرف العلّة عيناا لفعل:
ويطّ د مذه اظقالعدة في ثلاث نااضع ذك اب األثّ ننها اثنّ :
أ  -الفعل المضارع األجوف المعتل العين نحا :يَقُا ُم َويَقُا ُ ،األص ُل فّه :قَ َا َ يَق ُا ُ "(،)3
"ينق ُل ح ك اظعّ إظى اظفاء"( :)4يَقُا ُ ،فاظفعل قَ َا َ األجاف اظااو ّ
ي يكان نفتاح اظعّ
في اظماضي نضمام اظعّ في اظمضارع ،قا اب األثّ " :ه ّنا فَ َع َل فّلزم نستقبله
يَف ُع ُل"( ،)5هي قَ َا َ يَق ُا ُ ،يُنقل ح ك اظعّ (اظ ّ
ض ّم ) إظى نا قبلها :يَقُا ُ ،واظكتاب
اظوّايّّ ياضّح نا ج ى:
قا هصله قَ َا َ بدظّل اظقَا  :ق ــَـ/وــَـ /ــَـ

ي ــَـ ق/وــُـ /ــُـ

ي ــَـ/ق ــُـُـ /ــُـ.
ه ّنا اظفعل اظمعت ّل اظعّ باظّاء فّج ي لعلّه نا ج ى ظلفعل اظمعت ّل اظااو" :نحا با َع َيبِّعُ،
األص ُل فّه :بََّ َع يَبِّعُ ،وجاء اظمضارع نكسار اظعّ ؛ ألن اظمعتل اظعّ ال يخلا ن

( )1اظمنوف.225 -224/1 :
( )2اظتعّلّل اظوّاي ّي لعند اظع ب.260 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .576/2 :
( )4اظمودر نفسه.
( )5اظمودر نفسه.
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"هن يكانَ  :في فَ َع َل هو فَ ِع َل ،فَفَ َع َل ،يَل َز ُم نستقبله يَف ِع ُل باظكس "( :)1يَبِّعُ" ،ينقل ح ك
اظعّ إظى اظفاء"( :)2يَبِّعُ .ويمك ياضّح نا ج ى لعب اظكتاب اظوّايّّ :
ي ــَـ/ب ــِـِـ/ع ــُـ.

ي ــَـ ب/ي ــِـ/ع ــُـ
ب ــَـ/ي ــَـ/ع ــَـ
ويُلحظ ن مذا اظنّقل ما اظتّخلّص ن اظثّقل ،ومذا نا يمّل إظّه ظغ اظع ب ،فـ "كلّما
قلا في صّغ ص فّّ لعملت لعلى اظتّخلص ننه؛ ً
وجدت ثُ ً
يقلّلا ظلجهد اظعضل ّي ،وجناحًا
نحا اظسّهاظ واظُّس في اظوّّغ اظ ّ
و فّّ  ،ويحقّقًا ظلانسجام اظوّاي ّي بّ صاانت
اظكلم وصاائتها"(.)3
ب – ماضي األفعال المعتلة إذا أسندت إل :ضمير:
يطّ د مذه اظقالعدة في األفعا اظمضارلع اظسّابق  ،فإذا كان اظفعل واو ّ
ي اظعّ "بنّت
ناضّه ظلمتكلّ ِّ واظمخاطب وجمالع اظمؤنّث ،نقلته إظى فَعُلت ،باظض ِّ ،وحذفت اظعّ ،
نحا :قُ ُ
مت ،وقُم َ
تَ ،وقُم َ "( ،)4وإن كان اظفعل نعتل اظعّ باظّاء "نقلتَهُ إظى فَ ِعلت،
باظكس  ،نحا :بِع ُ
ت و ِب َ
ت ،و ِبع َ "( ،)5إذ ج ت سلس ن اظتغّّ ات لعلى قُم َ
تَ ،وبِع َ
عت
حتى وصلا إظى شكلهما اظسّابق ،ويمك نلاحق نا ج ى ن يغّّ لعب االستعان
باظكتاب اظوّايّ :
ق ــَـَـ/م ــَـ

ق ــَـ/وــَـ/م ــَـ

ق ــَـ/وــُـ م/ت ــُـ

ق ــُـُـ م/ت ــُـ

ق ــُـ م/ت ــُـ.
ب ــَـَـ/ع ــَـ

ب ــَـ/ي ــَـ/ع ــَـ

ب ــَـ/ي ــِـ ع/ت ــ ُ

ب ــِـِـ ع/ت ــ ُ

ب ــِـ ع/ت ــُـ.
هفعل) و
ه ّنا اظماضع اظثّاظث اظّذي ظ ِّ يذك ه اب األثّ ما :اظفعل اظذي لعلى (
َ
(استفعل) ،نحا :هقام واستقام ،ويبدو هن اب األثّ ظ ِّ يذك مذا اظماضع؛ ألنه هشار
إظى نودر مذه األفعا ونا يج ي فّها ن نقل ،وسّشّ اظبحث إظى ذظك إن شاء هللا.

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .578/2 :
( )2اظمودر نفسه.
ي.100 :
( )3هث االنسجام اظوّاي ّ
( )4اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .576/2 :
( )5اظمودر نفسه.578/2 :

323

ّ
املبحث الثاني :اإلعالل ...........................................................
القاعدة الثّانية :إذا كان صوت العلّة (عين) اسم يشبه الفعل المضارع في وزنه دون
زيادته ،أو زيادته دون وزنه:
يتخلل مذه اظقالعدة اظسّاقات اآليّ :
 – 1اس ِّ اظفالعل:
يُح َم ُل اس ِّ اظفالعل في إلعلاظه لعلى فعله إذا كان "لعلى غّ وزن فا ِلعل ،فإنّك يع ّل ننه
ًّ
نعتلا فأنك "يَنقُ ُل ح َك َ
نا العت ّل فعله ،ويو ّح نا ص ّح ننه"( ،)1فإن كان اس ِّ اظفالعل
ف اظّذي قَبلَها إِن كان ساكنًا ،ث ّ ِّ يَقلِبُ اظاا َو واظّا َء لعلى ح ك ِ نا قبلَهُما،
َلعّنِه إِظى اظح ِ
تار ،األصل فّهُ :نق ِا ٌمَ ،و ُنستَع ِا ٌنَ ،و ُننقَ ِا ٌد
نحاُ :ن ِق ٍّ َِّ ،و ُنستَ ِعّ ٍ َ ،و ُننقا ٍدَ ،و ُنخ ٍ
َو ُنخ َتِّ ٌ "(.)2
فالعتلّت هسماء اظفالعلّ اظمذكارة؛ ألن هفعاظها نعلاظ  ،ف ُمقّ ِّ نشتَ ٌ
ق ن نضارع هَقا َم،
ومذا اظفعل إذا هُريد ننه اظمضارع يكان لعل يُف ِعلُ :يُق ِا ُم ،يُنقل ح ك اظااو إظى اظوحّح
قبلها :يُقِا ُم

ي ــُـ/ق ــِـ و/م ــ ُـ  .واشتقاق اس ِّ اظفالعل ننه يكان لعلى ُنق ِام:

م ــُـ ق/وــِـ/م ــُـ ن .يُنقل ح ك اظااو إظى نا قبلهاُ :نقِا ٌم:
م ــُـ/ق ــِـ و/م ــ ُـ ن .يافّ اظمناخ اظوّاي ّي اظمناسب ظقلب اظااو يا ًء ،ألنّها ساكن إث
كس ة ،فتُقلب يا ًء(ُ :)3نقّ ٌ ِّ:
ُلحظ هن إلعلاظّ قد هصابا مذه اظكلم حتّى استق ّت لعلى حاظها
م ــُـ/ق ــِـِـ/م ــُـ ن .وي َ
األخّ  :إلعلا ٌ باظنّقل ث ِّ إلعلا باظقلب.
ونا حدث في يو ّار اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث ما سقاط اظمزدوج اظهابط بسبب ثقل
يااظي اظح كات (ـــ و) واستعّض باظ ّ
وائت اظقوّ (ــِـ) فّتح ّا إظى كس ة طايل
(ــِـِـ)؛ ظكي يعاض لع سقاط اظااو وظكّلا يختل زن اظكلم وإيقالعها(.)4
م ــُـ/ق ــِـ و/م ــُـ ن

م ــُـ/ق ــِـ ×/م ــُـ ن

م ــُـ/ق ــِـِـ/م ــُـ ن.

( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .586 -585/2 :
( )2اظمودر نفسه.586/2 :
( )3يُنو  :ش ح اظتّو يف.460 :
( )4يُنو  :اظمنهج اظوّاي ّي ،199-198 :واإللعلا بّ اظتّعلّلّ اظ ّ
ي.68-67 :
و ف ّي واظوّاي ّ
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" – 2نا كان ن اظموادر في ه ّوظه نّ ِّ يلزنه ن االلعتلا نا يلزم فعله"( .)1وظهذه
اظموادر هوزان نختلف :
األ ّو َ :نف َعل :نحاَ " :نقا َ ،و َنقامَ ،ونعاش ،األصلَ :نق َا  ،و َنق َامَ ،و َنعَّش"(،)2
وج ت مذه اظموادر نج ى هفعاظها ،ف َمق َا يقابله :يَق َا  ،و َنق َام يقابله :يَق َام ،و َنعَّش
يقابله :يَعَّش ،قا سّبايه " :ويج ي نفع ٌل نج ى يفعل فّهما ،فتعتل كما العتل فعلهما
اظذي لعلى نثاظهما وزياديه في ناضع زياديها ،فّج ي نج ى يفعل في االلعتلا ...
فكذظك العتل مذا ،ألنه ِّ ظ ِّ يجاوزوا ذظك اظمثا اظمعتل ،إال هنه ِّ وضعاا نّما ً نكان يا ٍء،
وذظك قاظه ِّ :نقا ٌم ونقا ٌ "(.)3
فأصل َنقام و َنعاشَ :نق َام و َنع َّش بدظّل ( َيقُام و َيعّش) ومما يشبهان اظفعل اظمضارع
ُ
حّث وزنه اظع وض ّي( ، )4يُنقل اظفتح إظى اظوحّح قبلهاَ :نقَام ،يافّ ت
(يَف َ ح) ن
اظبّئ اظوّايّّ اظمناسب ظقلب اظااو هظفًا؛ ألنّها ساكن نفتا ٌح نا قبلها(َ :)5نقا ٌم .واظتّ سّم
اآليّ ياضّح نا حول:
م ــَـ ق/وــَـ/م ــُـ ن
م ــَـ ع/ي ــَـ/ش ــُـ ن

م ــَـ/ق ــَـ و/م ــُـ ن
م ــَـ/ع ــَـ ي/ش ــُـ ن

م ــَـ/ق ــَـَـ/م ــُـ ن.
م ــَـ/ع ــَـَـ/ش ــُـ ن.

هي إن نا حول ما نق ٌل فقلب .ويبدو هن ناقف اظ ّدرس اظوّاي ّي اظحديث نشابهٌ ظِما
حول نع ( َنق ِام) ،إذ يُحذف اظمزدوج اظهابط (ـــ و) (ـــ ي) ن اظكلم ويُم ُّد اظوائت
ٌ
وحذف ون ٌّد:
اظقوّ (ــَـ) فّتح ّا إظى صائت طايل (ــَـَـ) ،هي إن نا حول ما نق ٌل
م ــَـ /ق ــَـ و/م ــ ُـ ن

م ــَـ/ق ــَـ ×/م ــُـ ن

م ــَـ/ق ــَـَـ/م ــُـ ن.

وّ  ،واظ َم ِقّل ،هصلُه:
اظثّانيَ :نف ِعل " :نا كان لعلى َنف ِعل ،نحا :اظ َم ِسّ  ،واظ َم ِ
َنسِّ ٌ  ،و َنوِّ ٌ َ ،و َنقِّ ٌل .فنقلت ح ك اظعّ إظى اظفاء وهسكنتها"( .)6ونمع اظنّو في
نص اب األثّ يجد هن اظتغّّ اظّذي ظحق مذه اظكلمات ما إلعلا ٌ باظنّقل ظّس غّ :
( )1اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .588/2 :
( )2اظمودر نفسه.
( )3اظكتاب.349/4 :
ّ
اظمهذب في لعل ِّ اظتّو يف.322 :
( )4يُنو :
ي.183/1 :
( )5يُنو  :ش ح اظسّّ اف ّ
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .588/2 :
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َنسّ :م ــَـ س/ي ــِـ ر ينقل اظكس ة إظى اظعّ (=( )1اظسّّ )َ :نسّ  :م ــَـ/س ــِـِـ ر.
ً
إلعلاال باظنّقل إذا "كان لعلى وزن َنفعُل نحا :اظ َم ُشا َر ِة،
اظثّاظثَ :نف ُعلَ  :يُعلُّ اظمودر
َواظ َم ُعانَ َِ ،واظ َمثُابَ ِ"( ،)2فأصل مذه اظموادرَ :نش ُا َرة ،و َنع ُان  ،و َنث ُابَ  ،يُنقل اظ ّ
ض ّم
إظى اظوحّح قبلها؛ ظتحقّق اظتّجانس واظتّناسب ،وهشار اب األثّ إظى هن ي :
األن األ ّو  :ال يُعت ُّد باظهاء اظملحق بآخ مذه اظموادر لعند قّاس وزنها لعلى وزن
اس ِّ ضُ ِّ إظى اس ِّ"(.)3
اظفعل (يَفعُل)؛ "ألنها بمنزظ
ٍ
األن اظثّاني :ظّست مذه اظموادر لعلى وزن َنفعُا  ،قا اب األثّ "ظّست اظ َم ُشا َرة ُ
َنفعاظ ؛ ألن اظموادر ظّس فّها َنفعا "( ،)4قا سّبايه" َنف ُعلَ ٌ يج ي نج ى يَف ُعل،
وذظك :اظ َم ُعان واظ َم ُشارة واظ َمثُاب  ،يدظُّك لعلى هنها ظّست بِ َمف ُعاظَ هن اظمود َر ال يكان
َنف ُعاظَ "(.)5
وه ّنا "قاظه ِّ :ظّس ظه نعقا  ،وخذ نّساره ،ودع نعساره ،فإنّه يتأ ّوظه لعلى نا يعقل،
ونا يّ ّس  ،ونا يع ّس "( ،)6هي يتأ ّوظه لعلى هنّه صف ظماصاف نحذوف ال نودر،
ُار ِه .قا
وي َ
ُلحظُ ذظك في يعلّق هبي ٍّ
لعلي لعلى قا سّبايه " :وه ّنا قاظه :دَلعهُ إظى َنّس ِ
ُ
يكان لعلى َنف ُعا  .قا هبا لعلي :فجعل قاظه ِّ:
هبا اظعباس :لعند سّبايه هن اظمود َر ال
نّسار ،فَ ُح ِذفَ األن ُ  ،وهقا َم
ٍ
( َنّسُار) صف ً ه ُقِّ َمت َنقا َم ناصافِها ،يمثّله :إظى هن ٍ
وصفه نقانه"(.)7
ه ّنا إذا كانت َنفعُل ن بناء اظّاء ،نحاَ :ن ِعّش  ،و َنبّ َع َ ،و َن ِعّ َش  :هصلهاَ :نبُّ َع ،
َو َنعُّ َش  ،فّ ى اب األثّ هن نا يج ي فّها ما هن "يُحذف ض ّم اظّاء ويُكس نا قبلها
ظِتوح"( .)8هي إن نا ج ى في يو ّار اب األثّ ما إلعلا باظحذف ،إذ يُ ُ
حذف اظضّم
لعلى اظّاء ويكس نا قبل اظّاء ظكي يوح ،ويبدو هنه خاظف ن سبقاه ن اظعلماء في
( )1يُنو  :ش ح اظمفوّل.436/5 :
( )2اظمودر اظسّابق.589/2 :
( )3اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .589/2 :
( )4اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .589/2 :
( )5اظكتاب.349/4 :
( )6اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .589/2 :
( )7اظتّعلّق .153/4 :
( )8اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .589/2 :
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مذا اظعمل ،إذ ي ى بعضه ِّ هن نا حول في َنبُّع ما نقل ح ك اظ ّ
ض ّم إظى نا قبلها
ون ث ِّ يُقلب كس ة ظِتوح اظّاء(َ :)1نبِّ َع .
القاعدة الثّالثة :إذا كان صوت العلّة (عين) مصدر موازن لـ (إفعال) أو (استفعال):
قا اب األثّ " :إذا بنّت اظمودر ن هفعل واستفعل ،هلعللته حملا لعلى فعله ،نحا:
اإلقان  ،واالستقان واإلثاب واالستثاب  ،هال ي ى ّ
هن هصل نودر :هَق َا َم واستَق َا َم :إقاام
ضا ن األظف اظمحذوف "(.)2
واستقاام فلما هلعلّاا اظمودر باظحذف زادوه اظتّاء؛ لعا ً
وإنعان اظنّو في مذا اظنصّ يلحظ اختوارًا في مذه اظقالعدة؛ ألن في مذه اظقالعدة
حدثت هنا ٌر ظ ِّ يُش هبا اظسّعادات إظى نعومها:
 – 1ظ ِّ يُش إظى اإللعلا باظنّقل  -وما نغزى مذه اظقالعدة  -اظذي يحدث في إقاام
ُ
حّث نق ِل ح ك اظعّ (اظااو) إظى نا قبلها( :)3إقَاام ،استقَاام.
واستقاام ن
 – 2ظ ِّ يذك اظم حل اظّتي يُقلب فّها اظااو هظفًا :إقاام ،استقاام ،فتلتقي هظفان فتُحذف
إحدامما(.)4
 – 3وال يُلحظ في قا اب األثّ "فلما هلعلّاا اظمودر باظحذف زادوه اظتّاء؛ لعاضًا ن
األظف اظمحذوف "

()5

هيُّ األظفّ حُذفت ولعاض لعنها باظتّاء ،إذ انقس ِّ اظعلماء لعلى

نذمبّ ( :)6نذمب ي ى هن األظف اظمحذوف مي اظثّانّ اظ ّزائدة وما نذمب اظخلّل
وسّبايه ،وآخ ي ى هن األظف اظمحذوف مي لعّ اظفعل وما نذمب األخفش واظف ّاء،
ث ِّ يعاض األظ ف اظمحذوف بتاء يلحق آخ اظمودر :إقان واستقان وإثاب واستثاب .
ونا حول في (إقاام) حتّى وصل إظى (إقان ) يمك ياضّحه في ضاء اظكتاب
اظوّايّّ  :إقان ً هصله :إقاا ًنا:
ء ــِـ ق/و ــَـ  +ــَـَـ /م ــَـ ن .يُنقل ح ك اظعّ إظى اظوحّح قبلها :إقَاا ًنا
ء ــِـ/ق ــَـ و  +ــَـَـ/م ــَـ ن .يُقلب اظااو هظفًا فتلتقي هظفان :إقاا ًنا:
ي ،250/5 :واظتّبو ة واظتّذك ة.891/2 :
( )1يُنو  :ش ح اظسّّ اف ّ
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .591/2 :
( )3يُنو  :ش ح اظتّع يف بض ور ّ
ي اظتّو يف.227 :
( )4يُنو  :اظ ّكنّاش.262/2 :
( )5اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .591/2 :
( )6يُنو  :اظكنّاش ،262/2 /واريشاف اظ ّ
ض َ ب ،308/1 :وياضّح اظمقاصد.1609 -1608/3 :
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ء ــِـ/ق ــَـَـ  +ــَـَـ/م ــَـ ن .يُ ُ
حذف إحدى األظفّ ويُع ّاض بتاء :إقان :
ء ــِـ/ق ــَـَـ/م ــَـ مـ.
ويبدو هن مذه اظتّاء قد يُحذف ن اظكلم  ،فتقا إقا َم ،قا اب األثّ " :وقد ح ُّذفت اظتّاء
نع اإللعلا

 ،كقاظه يعاظىَ { :وإِقَ َام

الص ََلةِ}(.)2(")1
َّ

وظل ّدرس اظوّاي ّي اظحديث رؤي ٌ هخ ى فّما حدث في (إقاام) ،فها ال يؤن ُ باجاد
ح ك قبل اظح ك اظطّايل (األظف) ،وينو إظى اظهاء لعلى هنّها جز ٌء ن اظوّّغ (،)3
هي إن اظمودر هصله :إقاان  ،واظكتاب اظوّايّّ ياضّح نا ج ى:
ء ــِـ ق/وــَـَـ م ــَـ مـ .منا ال ح ك يُنقل وال قلب يُحقّق ،وإنّما ما سقاط اظمزدوج
اظوّالعد (= و) فتتّحد اظقالعدة اظثّانّ ظلمقطع األ ّو (= ق) نع اظوّائت اظطّايل (= ــَـَـ):
ء ــِـ/ق ــَـَـ/م ــَـ مـ.
القاعدة ال ّرابعة :إذا كان صوت العلّة (عيناا) فيما يجيء وزنه عل( :مفعول):
يُقسّ ِّ اب األثّ مذا اإللعلا لعلى قسمّ  :هحدمما :نا كانت لعّ اس ِّ اظمفعا وا ًوا،
واظثّاني :نا كانت لعّنه يا ًء" ،فما كانت لعّنُه وا ًوا َ
ظهَ َ ت فّه ،فَتَقا في (قا ) و(زار):
نقُا ون ُزور ،واألصل فّه :نق ُاو َنز ُوور ،فنقلت اظ ّ
ض ّم ن اظااو األوظى إظى نا
قبلها"(.)4
ويبدو هن اس ِّ اظمفعا يُحم ُل لعلى فعله اظمبني ظلمجها (فُ ِعل) كما هن اس ِّ اظفالعل
يُحمل لعلى فعله اظمبني ظلمعلام ،قا سّبايه" :ويعتل نفعا ٌ ننهما كما العتل فُ ِع َل ،ألن
وا ٌغ ،وإنما
االس ِّ لعلى فُ ِع َل نفعا ٌ ،كما هن االس ِّ لعلى فَ َع َل فالعلٌ .فتقا َ :ن ُزو ٌر َو َن ُ
كان األص ُلَ :نز ُوورٌ ،فأسكناا اظااو األوظى كما هسكناا في يَف َع ُل"(.)5
واظتّاجّه اظكتاب ّي ظ َمق ُاو و َنز ُوور:
م ــَـ ق/وــُـ و /ــُـ ن.
( )1سارة األنبّاء.73 :
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .591/2 :
ي.272 :
( )3يُنو  :اظتّعلّل اظوّاي ّ
( )4اظمودر اظسّابق.586/2 :
( )5اظكتاب.348/4 :
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م ــَـ ز/وــُـ و/رــُـ ن.
ت؛ "ألن اظ ّ
ض ّم بمنزظ
اجتمعت واوان بّنهما ض ّم  ،وكأنّه اجتمعت ثلاث واوا ٍ
اظااو"( ،)1فنُقلت "اظ ّ
ض ّم ن اظااو األوظى إظى نا قبلها َنقُاو و َن ُزوور ،إذ اظتقت واوا ِن
ساكنتان ،فتُ ُ
حذف إحدامما ،وفي حذف اظااو نذمبان:
 – 1يُحذف "لعند اظخلّل وسّبايه واو نفعا  ،ومي اظثّانّ "( .)2فتكان اظكلم لعلى وزن
وزن َنفعُل.
 – 2يُ ُ
حذف "لعند األخفش األوظى ،ومي اظعّ  ،وظك ٍّل ننهما وجه"( .)3فتكان اظكلم
لعلى وزن َنفُا  .ويستق ّ اظكلمتا ِن لعلى َن ُزور و َنقُا :
م ــَـ/زــُـُـ/رــُـ ن.
م ــَـ/ق ــُـُـ /ــُـ ن.
ه ّنا إذا كانت اظكلم ن بناء اظّاء فّ ى اب األثّ هن "اظغاظب األكث هنّها نثل اظااو،
يوه فّه اظّاء بعد اظنّقل واظحذف ،نحا :نبّع ونخّط ،األصل :نبّاع ونخّاط ،فنقلت
ح ك اظّاء إظى نا قبلها ،وحذفت اظااو؛ الظتقاء اظساكنّ لعند سّبايه ،وكس نا قبل
اظّاء؛ ظتسل ِّ ،واألخفش يسقط اظّاء ،فتنقلب اظااو ياء؛ ظلكس ة قبلها"( .)4فاشتقاق اس ِّ
نفعا ن (بِّ َع) يكان لعلى َنبُّاع:
م ــَـ ب/ي ــُـُـ/ع ــُـ ن .يُنقَ ُل ح ك اظّاء إظى نا قبلهاَ :نبُّا ٌ
ع ،يُحذف واو نفعا لعند
سّبايه ظلتخلّص ن اظتقاء اظسّاكنّ ( ،)5ويُكس نا قبل اظّاء ظتسل َِّ :نبّعٌ:
م ــَـ/ب ــِـِـ/ع ــُـ ن .ومذا في ضاء يو ّار سّبايه.
ه ّنا األخفش فُّسقط اظّاء فتنقلب اظااو ياء ظلكس ة ،ويمك يو ّار نا حدث لعب اظكتاب
اظوّايّّ :
َنبُّاع :م ــَـ ب/ي ــُـ  +ــُـُـ/ع ــُـ ن.

( )1ش ح اظتّو يف.392 :
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .586/2 :
( )3اظمودر نفسه.
( )4اظمودر نفسه.587 ،586/2 :
( )5يُنو  :اظكتاب.348/4 :
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ض ّم ) إظى اظباء قبلهاَ :نبُّاع ،ثُ ِّ قُلبت اظ ّ
يُنق ُل ح ك ُ اظّاء (اظ ّ
ض ّم كس ة ألجل اظّاء
بعدماَ :ن ِبّا ٌ
ع:
م ــ َـ/ب ــِـ  +ــِـِـ  +ــُـُـ/ع ــُـ ن .يُحذف لعّ نفعا (اظّاء) ،فتلتقي كس ة نع واو:
َن ِباع:
م ــَـ/ب ــِـ و/ع ــُـ ن .يُقلب اظااو يا ًء؛ ظاقالعها بعد كس ةَ :نبِّعٌ:
م ــَـ/ب ــِـِـ/ع ــُـ ن.
هي إن نا حدث في ضاء يو ّار األخفش ما :نقل ض ّم فقلبها كس ة ثُ ِّ حذف ياء
فتلتقي كس ة وواو فتُقلبُ اظااو يا ًء(.)1
وبعض اظقبائل يوحُّ مذه اظكلمات وال يعلُّها ،قا اب األثّ " :وقد صحّحاا لعّ
نفعا ن اظّاء ،فقاظاا :نبّاع ،ونخّاط ،ويام نغّام ،ويفاح نطّاب "( .)2ويُقا :
إن يمّ ِّ يقا ذظك(.)3
ولعلى مذا ظهجتنا اظع اقّّ اظحبّب  ،إذ يض ب اظخفّ في مذه اظكلمات لع ض اظجدار،
فتوحُّ اظكلمات ن بناء اظّاء ،فتقا َ :نبُّاع ،و َنديُان ،بل يح ّا نا كان ن بناء اظااو
لعلى مذه اظوّّغ فتقا َ :نقُّا (*).

ي ،245/5 :وش ح اظتّو يف.391 ،390 :
( )1ينو  :اظمقتضب ،100/1 :وش ح اظسّّ اف ّ
( )2اظبديع في لعل ِّ اظع بّّ .587/2 :
( )3ينو  :اظ ُمنوف.286/1 :
(*) نطق اظقاف بّ اظقاف واظكاف.
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بعد الحمد هلل ربِّ العالمين والصّالة والسّالم على سيّد الخلق والمرسلين ،وعلى آله
الطّيبين الطاهرين فال ب َّد قبل رفع القلم وجفاف الصحف أن تُختم هذه الرّسالة بخاتمة
تحمل في طيّاتها أبرز ما توصّل إليه البحث من نتائج ،وهذه النتائج هي:
 – 1انماز ابن األثير بمنهج كتابه الّذي لم يسبقه إليه أحد من العلماء ،وبرز هذا المنهج
في الما ّدة الصّوتيّة والصّوتيّة الصّرفيّة ،وقد بيّن البحث ذلك في تمهيد الرّسالة ومسار
البحث.
 – 2توصّل البحث إلى َّ
أن القدماء كان لديهم منه ٌج للتفريق بين الصوت والحرف،
وتبيّن ذلك للبحث بعد استقراء كتاب ابن األثير وبعض الكتب األخرى ،فالقدماء يُطلقون
على الحرف بأنّه صوت إذا د َّل هذا الحرف على داللة معيّنة؛ كألف المندوب إذا ِزدت
في نطقها د َّل ذلك على كثرة التّفجّع والتألّم ،أو إذا أراد العلماء بيان نطق الحرف لبيان
صفة من صفاته ،كقول ابن األثير :إذ وقفت على الجيم  ...وجدت صوت الجيم راكدا
محصورا ...
 – 3انفرد ابن األثير في تقسيمه األصوات الفروع ،إذ أضاف قسما ثالثا س ّماه (الحروف
البعيدة) ،وض ّم تحته ّ
الالم المفخمة ّإال مع اسم هللا ،والسّين الّتي كال ّزاي والقاف الّتي
أن ابن األثير لم يُ ْ
كالكاف والجيم الّتي كال ّزايّ ،إال ّ
بن مقصده من هذا المصطلح ،فحاول
أمور ع ّدة منها :قد يكون ابن
البحث كشف الغطاء عن هذا المصطلح وتوصّل إلى
ٍ
األثير أراد البيّنية لهذه األصوات ،أي التّوسّط بين األصوات المستحسنة وبين األصوات
المستقبحة ،أو قد يكون القصد من هذا المصطلح عدم وجود مناسبة صوتيّة تقتضي
اإلشراب بين صوتين ....
 – 4أشار البحث إلى الخلط والتكرار بين المخرجين :الثّاني عشر والثّالث عشر ،إذ
وردت عبارة "ما بين طرف اللّسان وأطراف الثّنايا العلى :للظّاء ّ
والذال والثّاء" مكرّرة
في المخرجين؛ م ّما أضاع علينا هذا الخلط قولة ابن األثير في المخرج الثّاني عشر،
لكن البحث توصّل إلى َّ
َّ
أن ترتيب أصوات هذا المخرج عند ابن األثير جاء على النحو
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اآلتي :الصّاد ثُ َّم السّين ثُ َّم ال ّزاي؛ َّ
ألن أبا السّعادات كلّما ذكر هذه األصوات ذكرها
مرتّبة على النّحو المذكور ،إذ وردت مرتّبة س ّ
ت مرّات.
ُ
البحث خالفا بين ابن األثير وأغلب العلماء في تحديد مخرج الرّاء ،إذ رأى
 – 5لِحظ
أن مخرج الرّاء أدخل في طرف اللّسان على حين َّ
ابن األثير َّ
أن أغلب العلماء ذكروا
َّ
أن مخرج الرّاء أدخل في ظهر اللّسان وليس طرفه.
 – 6أثبت البحث َّ
أن طرف اللّسان هو الّذي يشترك في إخراج الرّاء وليس ظهره
باالستناد إلى أقوال الخليل ،فضال عن إثباته َّ
أن طرف اللّسان يشغل مساحة ليست
بالقليلة ،إذ يشترك في نطق عدد من األصوات ،وهو أم ٌر يجعل ابن األثير ال يجافي
الحقيقة في َّ
أن مخرج ال ّراء أدخل في طرف اللّسان وليس ظهره.
إن الفرّاء فرّق بين مخرج النّون ّ
والالم ،إذ َّ
 – 7نفى البحث مقولة من قالَّ :
إن قول
الفرّاء" :العرب تدغم الالم عند النّون إذا ُس ّكنت ّ
الالم وتحرّكت النّون وذلك أنّها قريبة
المخرج منها" ال ينهض دليال على أنّه فرّق بين المخرجين؛ َّ
ألن البحث قد توصّل إلى
أن من العلماء من يُصرِّ ح َّ
َّ
بأن المخرج الواحد يحوي أصواتا ِع َّدة بي َد أنَّه يُلم ُح بعد حين
إلى َّ
أن هذه األصوات متقاربة المخارج؛ كأبي عل ّي الفارس ّي وابن األثير والرّض ّي
اإلستراباذي؛ لذلك ال يُع ُّد قول الفرّاء المذكور آنفا دليال على أنّه فرّق بين النّون ّ
والالم.
ب في
 – 8أشار البحث إلى ما وقع فيه العالم الجليل ابن المؤ ّدب من
خلط واضطرا ٍ
ٍ
عدد المخارج ،وق ّدم البحث أدلّة ع ّدة على ذلك.
 – 9وصل عدد صفات األصوات في كتاب ابن االثير إلى الثّالثين صفة ،وانماز منهجه
في تقسيمها على قسمين :صفات مشتركة ،وصفات منفردة ،فالمشتركة هي تلك الصّفة
الّتي يشترك فيها صوتان فأكثر؛ كالمجهورة والمهموسة وال ّشديدة وغير ذلك ،وعنى
بالمنفردة هي تلك الصّفات الّتي ينضوي تحتها صوت واحد؛ كالمهتوت للتّاء والمكرّر
للرّاء ،لكنّه في تقسيمه هذا لم يكن غافال عن التّضاد أو التّقابل بين بعض الصّفات،
فحين يذكر الجهر مثال يذكر بعدها الهمس وهكذا دواليك ،وقد ارتأى البحث تقسيم
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الصّفات عند ابن األثير على ثالثة أقسام :األلقاب المخرجيّة ،والصّفات المشتركة،
والصّفات المنفردة.
 – 10وجد البحث تناقضا في كالم ابن األثير على األصوات اللّهويّة ،فهو من جه ٍة
َّ
وكأن
ت منهما مخرجا،
يصف الكاف والقاف بأنّهما لهويّان على حين يضع لك ِّل صو ٍ
اللهاة عنده ذات منطقة واسعة في الحلق تحتمل مخرجين من مخارج األصوات.
 – 11استعان البحث لتفسير كلمة (إشباع) الواردة عند ابن األثير وسيبويه في تعريفهما
ي لما ّدة (شبع) فوجد َّ
بالجهر  -بالتّفسير اللّغو ّ
أن معناها يدلُّ على معنى واحد وهو
االمتالء ،وتوصّل البحث إلى َّ
أن هذا اإلشباع (االمتالء) ما هو ّإال إشارة إلى ذلك الهواء
الّذي يمرُّ في الحنجرة في أثناء النّطق بأحد األصوات ،فإذا أُشبعت الحنجرة بالهواء
حصل الجهر ،أ ّما إذا ضعُف الهواء ولم تمتلئ الحنجرة بالهواء فيكون الصّوت مهموسا.
 – 12كان صوت األلف هو ال ّدليل الصّوت ّي على َّ
أن اإلعاقة المخرجيّة تعني إعاقة
الوترين الصّوتيّين للهواء؛ ألنّه ال يشترك في انتاجه أي عض ٍو سوى الوترين
الصّوتيين.
 – 13ظهر للبحث َّ
أن أ ّول من أطلق مصطلح البينيّة على األصوات الّتي بين ال ّشديدة
والرّخوة هو ابن األثير ــ بحسب ما ُّ
اطل َع عليه من مصادر ــ واستقرّت فيما بعد
مصطلحا عند بعض المتأخرين على تلك األصوات.
 – 14أثبت البحث َّ
أن (ال ّشديدة الّتي يخرج معها الصّوت) هي الصّفة المقابلة لصفة
اللّين عند ابن األثير؛ لع ّدة أسباب ذكرها البحث.
 – 15تر ّشح للبحث ّ
أن صفة القلقلة تستند إلى شرطين أساسيين لكي تتحقّق :الصّويت
والضغط ال ّشديد في موضع التقاء العضوين عند الوقف ،بي َد َّ
أن شرط ال ّ
صويت أهم من
شرط الضّغط على موضع خروج الصّوت؛ ألنّك مهما ضغطت على موضع خروج
الصّوت فإنَّك تستطيع أن تُخرجه من دون ذلك الصّويت ،لدليلين :أحدهماَّ :
أن هناك
أصواتا يكون فيها ضغط على خروج الصّوت لكنّها تخلو من الصّويت؛ كالتّاء والكاف؛
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لذلك لم يع ّدهما أكثر العلماء من أصوات القلقلة ،أ ّما ال ّدليل الثّاني على أفضليّة الصّويت
فهو َّ
أن هناك علماء اكتفوا بذكر شرط الصّويت دون شرط الضغط والحفز.
 – 16أيّد البحث نفي بعض العلماء وجود قلقة تس ّمى القلقلة الكبرى ،بل ذهب البحث
إلى أنَّه ال صحة لتقسيمات القلقة الثّالث ،وق ّدم أدلّة على ذلك.
 – 17استعمل ابن األثير مصطلح (البيان) بدل (اإلظهار) لل ّداللة على عدم إدغام أو
إخفاء النّون مع أصوات الحلق ،أي فضّل مصطلح النّحويين (= البيان) على مصطلح
القرّاء (= اإلظهار).
 – 18لحظ البحث استقرار مصطلح اإلمالة عند ابن االثير ُمبيّنا الغرض منها ،وواضعا
(التّفخيم) المصطلح المغاير لإلمالة.
 –19تبنّى ابن األثير الرأي القائل َّ
بأن حقيقة اإلمالة هي إمالة الفتحة إلى الكسرة فتمال
األلف بعدها إلى الياء؛ أي َّ
إن الفتحة هي الّتي تُمال ،أ ّما األلف فتُما ُل ألجل الفتحة قبلها،
على حين كان للعلماء آراء أخرى.
 – 20تر ّشح لل ّدراسة َّ
ميل الفتحة نحو
أن المقصود بالخفاء في قول ابن االثير (أن تُ َ
الكسرة َميْال خفيّا) هو البعد في المخرج وهو يشبه الخفاء في النّون إذا جاء بعدها أحد
أصوات اإلخفاء ،فتكون األلف الممالة مخفيّة بين صوتين :األلف الخالصة والياء.
 – 21رأى البحث َّ
ُ
يكمن في ذلك االضطراب في
أن س ّر إمالة األلف ومنعها مع الرّاء
موضع نطق الرّاء ،فاللّسان يضطرب أو يتعثّر حين النّطق به ،وهذا االضطراب أو
التّعثّر هو الّذي يجعل الرّاء تخرج كأنها مضاعفة ،فتؤثّر في األلف الّتي تع ُّد من أضعف
الحروف المعتلّة ،نتيجة امتدادها ال ّشديد في الفم وهويها فيه فضال عن وسع مخرجها،
فتميلها أو تمنعها.
 – 22تبيّن للبحث َّ
أن اإلعالل أوسع مفهوما من اإلبدال من النّاحية اللّغويّة ،فالكلمة
تصيبها علّة ما في أحد أصواتها صامتا كان أم صائتا ثُ َّم تخضع إلجراء معيّن يخلّصها
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من إعاللها ،فيدخلها اإلبدال أو اإلدغام أو اإلمالة أو غير ذلك من الظواهر الصّوتيّة؛
لذلك فمقولةَّ :
إن ك َّل إعالل هو إبدال وال عكس مختصّة بالجانب التّطبيق ّي لإلعالل.
 – 23أشار البحث إلى َّ
أن الثّقل الّذي في أصوات العلّة قد ال يكون المقصود منه الثّقل
الّذي ضد الخفّة ،بل قد يكون المقصود من الثّقل هو كثرة دوران أصوات العلّة في
الكالم فضال عن أنّها عبارة عن هواء مدفوع من الرّئتين تصعب سيطرة اللسان عليه
في أثناء النطق.
 – 24ق ّدم البحث أدلّة تشير إلى َّ
أن ابن األثير ع َّد الهمزة من أصوات االعالل.
 – 25تنبّه البحث إلى قضية مه ّمة تخصّ حال الهمزة عبر الموازنة بين آراء العلماء
القائلين بعليّة الهمزة وبين آراء العلماء القائلين بأن الهمزة صوت صحيح ،فممعن النّظر
في أدلّة القائلين َّ
بأن الهمزة صوت علّة يجد أنَّهم وصفوا الهمزة من النّاحية الفونولوجيّة،
أ ّما العالم الّذي يصف الهمزة وصفا فونوتيكيا يجد َّ
أن الهمزة ال عالقة صوتيّة تربطها
ٌ
بأصوات العلّة؛ لذلك ع ّدها صوتا صحيحا ،ث َّم بيّن البحث َّ
صوت من أصوات
أن الهمزة
العلّة نظرا إلى فونولوجيّة اإلعالل ،باعتبارها ظاهرة صوتيّة تتك ّون داخل السّياق
النّطق ّي.

ثبت املصادر

واملراجع
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 اإلمالة والتّفخيم في القراءات القرآنية حتّى القرن الرّابع الهجري (دراسة مع تحقيقكتاب االستكمال البن غلبون) ،تأليف وتحقيق :د .عبد العزيز علي سفر ،د .ط ،التراث
العربي ،الكويت ،د .ت.
 األمثال ،أبو عبيد القاسم بن ّسالم (ت224هـ) ،تحقيق :د .عبد المجيد قطامش ،ط،1
دار المأمون للتراث1400 ،هـ 1980 -م.
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 إنباه الرواة على أنباه النحاة ،أبو الحسن جمال الدين علي بن يوسف القفط ّي (ت646هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1مطبعة دار الكتب المصرية ،القاهرة،
1374هـ 1955 -م.
 اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين والكوفيين ،أبو البركات كمالال ّدين األنبار ّ
ي (ت577هـ) ،تحقيق :د .محمد محيي الدين عبد الحميد ط ،1المكتبة
العصريّة1424 ،هـ 2003 -م.
 إيجاز التّعريف في علم التّصريف ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ،ابن مالك (ت672هـ)،تحقيق :د .مح ّمد المهدي عبد الحي ،ط ،1عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالميّة،
المدينة المن ّورة – المملكة العربيّة السّعوديّة1422 ،هـ 2002 -م.
 إيضاح الوقف واالبتداء ،أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار األنبار ّي
(ت328هـ) ،تحقيق :د .محي ال ّدين عبد الرّحمن رمضان ،مطبوعات مجمع اللغة
العربيّة بدمشق1390 ،هـ 1971 -م.
 بحار األنوار ،العال َّمة الحجَّة فخر األئمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي (ت 1111هـ) ،الناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت ـ لبنان.
 البحث اللّغو ّي عند العرب ،د .أحمد مختار عمر ،ط ،8عالم الكتب2003 ،م.
 بحوث ومقاالت في اللّغة ،د .رمضان عبد التّواب ،ط ،3مكتبة الخانجي ،القاهرة،1415م – 1995م.
 البديع في علم العربيّة ،أبو السّعادات المبارك بن مح ّمد ال ّشيبان ّي الجزر ّي مجد ال ّدين
ابن األثير (ت 606هـ) ،تحقيق ودراسة :فتحي أحمد علي ال ّدين ،ط ،1جامعة أ ّم القرى،
م ّكة المكرّمة – المملكة العربيّة السّعوديّة1420 ،هـ .
 البرهان في علوم القرآن ،أبو عبد هللا بدر ال ّدين مح ّمد بن عبد هللا بن بهادر ال ّزركشي(ت794هـ) ،تحقيق :مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1دار المعرفة ،بيروت – لبنان،
1376هـ 1957 -م.
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 بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز ،أبو طاهر مجد ال ّدين مح ّمد بن يعقوبالفيروزآبادي (ت817هـ) ،تحقيق :مح ّمد علي النّجار ،د .ط ،المجلس األعلى للشئون
اإلسالميّة – لجنة إحياء التّراث اإلسالم ّي ،القاهرة1416 ،هـ 1996 -م.
 بغية الطّلب في تاريخ حلبُ ،عمر بن أحمد بن هبة هللا بن أبي جرادة العقيل ّي ،كمالال ّدين ،ابن العديم (ت660هـ) ،تحقيق :سهيل زكار ،د .ط ،دار الفكر ،د .ت.
 بغية المستفيد في علم التّجويد ،مح ّمد بن بدر ال ّدين بن عبد الح ّق ،ابن بَ ْلبَان الحنبل ّي
(ت1083هـ) ،اعتنى به :رمزي سعد ال ّدين دمشقيّة ،ط ،1دار البشائر للطباعة والنّشر
والتّوزيع ،بيروت – لبنان1422 ،هـ 2001 -م.
 بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنّحاة ،عبد الرّحمن بن أبي بكر ،جالل ال ّدين السّيوط ّي(ت911هـ) ،تحقيق :مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،د .ط ،المكتبة العصريّة ،صيدا – لبنان،
د .ت.
 تاج العروس من جواهر القاموس ،أبو الفيض مح ّمد مرتضى ال َّزبيديّ ،د .ط ،دار مكتبةالحياة ،بيروت – لبنان ،د .ت.
 تاريخ آداب العرب ،د .مصطفى صادق بن عبد الرّزاق الرّافع ّي (ت1356هـ) ،ط،2دار الكتاب العربي ،د .ت.
 تاريخ إِ ِربْل ،المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللّخم ّي اإلربل ّي ،ابن المستوفي(ت637هـ) ،تحقيق :سامي بن سيّد خ ّماس الصّقار ،د .ط ،دار الرّشيد للنشر ،العراق،
1980م.
صيمر ّ
 التبصرة والتذكرة ،أبو محمد عبد هللا بن علي بن إسحاق ال ّي (من نحاة القرن
الرابع الهجري) ،تحقيق :د .فتحي أحمد مصطفى علي ال ّدين ،ط  ،1دار الفكر ،دمشق،
 1402هـ ــــ  1982م .
 تحبير التّيسير في القراءات العشر ،أبو الخير شمس ال ّدين ابن الجزر ّي (ت 833هـ)،
تحقيق :د .أحمد محمد مفلح القضاة ،ط ،1دار الفرقان ،عمان ،األردن1421 ،هـ -
2000م.
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 التّحديد في اإلتقان والتّجويد :أبو عمرو عثمان بن سعيد ال ّداني (ت444هـ) ،ط،1تحـقيق :د .غانم قدوري الحمد ،العراق 1407هـ ـ  1987م.
 تداخل األصول اللّغويّة وأثره في بناء المعجم ،د .عبد ال ّر ّزاق بن فرج الصّاعديّ ،ط،1عمادة البحث العلم ّي ،الجامعة اإلسالميّة ،المدينة المن ّورة – المملكة العربيّة السّعوديّة،
1422هـ 2002 -م.
 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،أبو عبد هللا مح ّمد بن عبد هللا ،ابن مالك الطّائي الجياني(ت672هـ) ،تحقيق :د .مح ّمد كامل بركات ،د .ط ،دار الكتاب العرب ّي للطّباعة والنّشر،
1387هـ 1967 -م.
 تصحيح الفصيح وشرحه ،أبو محمد عبد هللا بن جعفر بن درستويه (ت347هـ) ،تحقيق:د .محمد بدوي المختون ،مراجعة :د .رمضان عبد التّواب ،د .ط ،المجلس األعلى
للشؤون اإلسالميّة – القاهرة1419 ،هـ 1998 -م.
 التّصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث ،د .الطّيب الب ّكوش ،تقديم :صالحالقرمادي ،ط ،3المطبعة العربيّة – تونس1992 ،م.
 التطبيق الصرفي ،د .عبده الراجحي ،د .ط ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت1973 ،م.
 التّطور النحوي للغة العربية ،برجستراشر ،أخرجه وصحَّحه وعلَّق عليه :د .رمضانعبد التواب ،ط  ،2الناشر :مكتبة الخانجي بالقاهرة1414 ،هـ 1994 -م.
 التّعليقة على كتاب سيبويه ،أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارس ّي(ت377هـ) ،تحقيق وتعليق :عوض بن حمد القوزي ،ط ،1مطبعة األمانة بالقاهرة،
1416هـ1996/م.
 التعليل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحديث (قراءة في كتاب سيبويه)،د .عادل نذير بيري الحسَّاني ،ط  ،1ديوان الوقف السني ــــ بغداد 1430 ،هـ ــــ 2009
م.
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 تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين ع ّما يقع لهم من الخطأ حال تالوتهم لكتاب هللا المبين،أبو الحسن علي بن مح ّمد بن سالم ،النّوري الصفاقسي (ت1118هـ) ،تحقيق :مح ّمد
ال ّشاذلي النّيفر ،د .ط ،مؤسّسات عبد الكريم بن عبد هللا ،د .ت.
ي الهرو ّ
 تهذيب اللّغة ،أبو منصور مح ّمد بن أحمد بن األزهر ّي (ت370هـ) ،ط ،1دار
إحياء التّراث ،بيروت – لبنان2001 ،م.
 توجيه اللمع ،أحمد بن الحسين بن الخبّاز (ت639هـ) ،دراسة وتحقيق :د .فايز زكيمحمد دياب ،ط ،2دار السّالم للطّباعة والنّشر والتّوزيع والتّرجمة ،مصر1428 ،هـ -
2007م.
 توحيد المفضَّل ،أبو عبد هللا المفضَّل الجمحي (كان حيَّا ً عام  183هـ) ،مطبعة النعمانـ النجف األشرف 1964 ،م .
 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،أبو محمد بدر ال ّدين حسن بن قاسمالمراد ّ
ي (ت749هـ) ،تحقيق :د .عبد الرّحمن علي سليمان ،ط ،1دار الفكر العرب ّي،
1428هـ 2008 -م.
 جامع األصول في أحاديث الرسول ،أبو السعادات المبارك بن محمد ابن األثير الجزري(ت606هـ) ،تحقيق :عبد القادر األرناؤوط ،دار الفكر ،بيروت -لبنان1420 ،هـ-
2000م.
 جامع ال ّدروس العربيّة ،د .مصطفى الغالييني ،ط ،28المكتبة العصريّة ،صيدا –بيروت1414 ،هـ 1993 -م.
 الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكالم والمنثور ،أبو الفتح نصر هللا بن مح ّمد بنمح ّمد بن عبد الكريم ال ّشيباني الجزري ،ضياء ال ّدين ،ابن األثير (ت637هـ) ،تحقيق:
د .مصطفى جواد ،مطبعة المجمع العلمي العراق ّي1375 ،هـ.
 جمال القرّاء وكمال اإلقراء ،أبو الحسن علم ال ّدين عل ّي بن مح ّمد السَّخاويّ ،تحقيق :د.مروان العطيَّة ،د .محسن خرابة ،ط ،1دار المأمون للتراث ،دمشق – بيروت،
1418هـ 1997 -م.

345

ثبت املصادر واملراجع ....................................................................
 الجمل في النّحو ،أبو عبد الرّحمن الخليل بن أحمد الفراهيد ّي (ت175هـ) ،تحقيق :د.
فخر ال ّدين قباوة ،ط ،1مؤسسة الرسّالة ،بيروت1405 ،هـ 1985 -م.
 جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (ت321هـ) ،حققه وقدم له :د.رمزي منير البعلبكي ،ط ،دار العلم للماليين ،بيروت – لبنان1987 ،م.
 الجنى ال ّداني في حروف المعاني ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بنعل ّي المرادي (ت749هـ) ،تحقيق :فخر ال ّدين قباوة ،محمد نديم فاضل ،ط ،1دار الكتب
العلميّة ،بيروت – لبنان1413 ،هـ 1992 -م.
 جهد المقل ،محمد بن أبي بكر المرعشي الملقَّب بـساجقلي زاده (ت  1150هـ) ،دراسةوتحقيق :د .سالم قدوري الحمد ،ط  ،2دار عمار  -عمان 1429 ،هـ 2008 -م.
 الجوانب ال ّصوتية في كتب االحتجاج للقراءات ،د .عبد البديع النيربان ّي ،ط  ،1دار
الغوثاني للدراسات القرآنية  -دمشق 1427 ،هـ  2006 -م.
 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،محمد بن مصطفى الخضريال ّشافعي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( ،د  .ت).
 الحجّة في القراءات السّبع ،أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن خالويه (ت370هـ) ،تحقيق:د .عبد العال سالم مكرم ،ط ،4دار ال ّشروق ،بيروت1401 ،هـ.
 حجّة القراءات ،أبو زرعة عبد الرّحمن بن مح ّمد ،ابن زنجلة (ت حوالي 403هـ)،تحقيق :سعيد األفغان ّي ،د .ط ،دار الرّسالة.
 الحجة للقراء السبعة ،أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت377هـ) ،تحقيق :بدرالدين قهوجي ،وبشير جويجاتي ،ط ،2دار المأمون للتراث ،بيروت – لبنان1413 ،هـ
 1993م. الحروف العربية وتبدالتها الصوتية في كتاب سيبويه (خلفيات وامتداد) ،د .مكي درّار،د .ط ،مطبعة اتّحاد الكتّاب العرب – دمشق2007 ،م.
 -حروف القلقلة بين القدامى والمحدثين ،فرغلي سيد عرباوي ،القاهرة2007 ،م.
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 حكمة اإلشراق إلى كتاب اآلفاق ،أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد ال ّر ّزاق الحسينى،الملقّب بمرتضى ال َّزبيد ّ
ي (ت1205هـ) ،تحقيق :مح ّمد طلحة بالل ،ط ،1مطبعة
المدن ّي ،القاهرة – مصر1411 ،هـ 1990 -م.
 الخصائص ،أبو الفتح عثمان بن جنّي الموصل ّي (ت392هـ) ،تحقيق :مح ّمد عليالنّجار ،ط ،4الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د .ت.
 الدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد ،د .غانم قدوري الحمد ،ط  ،2دار عمار -عمان، 1428هـ  2007 -م .
 دراسات في علم أصوات العربية ،داود عبده ،مؤسسة الصباح  -الكويت( ،د  .ت). دراسات في علم اللّغة ،د .كمال بشر ،د .ط ،دار غريب للطّباعة والنّشر ،القاهرة ،د.ت.
 دراسات في فقه اللغة ،د .صبحي الصالح ،ط  ،1دار العلم للماليين  -بيروت – لبنان،1379هـ 1960 -م.
 دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،د .مح ّمد عبد الخالق عضيمة ،د .ط ،دار الحديث،القاهرة – مصر ،د .ت.
 ال ّدراسات اللّغويّة عند العرب إلى نهاية القرن الثّالث الهجريّ ،د .مح ّمد حسين آلياسين ،ط ،1منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت – لبنان1400 ،هـ 1980 -م.
 الدراسات اللهجيّة والصوتية عند ابن جني ،د .حسام سعيد النعيمي ،د .ط ،منشوراتوزارة الثقافة – الجمهورية العراقية1980 ،م.
 دراسة البُنية الصّرفيّة في ضوء اللّسانيات الوصفيّة ،د .عبد المقصود مح ّمد عبدالمقصود ،ال ّدار العربيّة للموسوعات ،ط ،1بيروت – لبنان1427 ،هـ 2006 -م.
 دراسة الصوت اللغوي ،د .أحمد مختار عمر ،د .ط ،عالم الكتب  -القاهرة،1418هـ1997/م.
 ال ّدر النّثير والعذب النمير في شرح مشكالت وحل مقفالت اشتمل عليها كتاب التيسيرألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت  444هـ) ،أبو محمد عبد الواحد بن محمد بن
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أبي السداد المالقي (ت  705هـ) ،تحقيق ودراسة :أحمد عبد هللا أحمد المقرئ ،د .ط،
دار الفنون للطّباعة والنّشر ،ج ّدة1411 ،هـ 1990 -م.
 دروس في علم أصوات العربية ،جان كانتنيو ،نقله إلى العربية :صالح القرمادي ،مركزالدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية ــــ الجامعة التونسية1966 ،م .
 دقائق التصريف ،القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب (من علماء القرن الرابع الهجري)،تحقيق :د .أحمد ناجي القيسي ،د .حاتم صالح الضامن ،د .حسين تورال ،مطبعة المجمع
العلمي العراقي – بغداد1407 ،هـ1987/م.
 ديوان األعشى ،شرح وتعليق :د .مح ّمد مح ّمد حسين ،د .ط ،المكتب الشرق ّي للنشروالتوزيع ،بيروت.1968 ،
 ديوان امرئ القيس ،امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديّ ،اعتنى به :عبد الرّحمنالمصطاويّ ،ط ،2دار المعرفة ،بيروت1425 ،هـ 2004م.
 ديوان عبيد هللا بن قيس الرّقيّات ،تحقيق وشرح :د .عزيزة ف ّوال بابتي ،ط ،1دار الجيل،بيروت1995 ،م.
 ديوان ُكثَيِّر َع َّزة ،جمعه وشرحه :د .إحسان عباس ،د .ط ،دار الثّقافة ،بيروت ــ لبنان،1391م – 1971م.
 ذيل مرآة ال ّزمان ،أبو الفتح قطب ال ّدين موسى بن مح ّمد اليونيني (ت726هـ) ،ط،2دار الكتاب اإلسالم ّي ،القاهرة1413 ،هـ 1992 -م.
 رسالة منازل الحروف ،أبو الحسن علي بن عيسى ،ال ّر ّماني (ت384هـ) ،تحقيق :د.إبراهيم السّامرّائي ،د .ط ،دار الفكر ،عمان ،د .ت.
 رسم المصحف وضبطه بين التّوقيف واالصطالحات الحديثة ،شعبان مح ّمد إسماعيل،ط ،2دار السّالم للطّباعة والنّشر1433 ،هـ ـ 2012م.
 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتـهاوألقابـها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان الحركات التي تلزمها ،أبو مح ّمد مكي بن أبي
طالب القيسي (ت  437هـ) ،تحقيق :أحمد حسن فرحات ،ط  ،3دار عمار  -عمان -
األردن 1996 ،م .
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 الرّوضة النّديّة شرح متن الجزريّة ،محمود بن مح ّمد عبد المنعم بن عبد السّالم بنمح ّمد العبد ،صحّحه وعلّق عليه :السّادات السيد منصور أحمد ،ط ،1المكتبة األزهريّة
للتّراث ،القاهرة جمهوريّة مصر العربيّة1422 ،هـ 2001 -م.
 السبعة في القراءات ،أبو بكر أحمد بن موسى ،ابن مجاهد البغداد ّي (ت 324هـ) ،ط،2
تحـقيق :د .شوقي ضيف ،دار المعارف  -مصر 1400هـ ـ 1980م.
 س ّر صناعة اإلعراب ،أبو الفتح عثمان بن جنّي الموصل ّي ،تحقيق :أحمد رشدي شحاتهعمر و مح ّمد فارس ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بيروت – لبنان1421 ،هـ 2000 -م.
 س ّر الفصاحة ،أبو مح ّمد عبد بن مح ّمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلب ّي (ت466هـ)،ط ،1دار الكتب العلميّة ،لبنان – بيروت1402 ،هـ 1982 -م.
 ال ّشافية في علم التّصريف ،أبو عمرو جمال ال ّدين ابن الحاجب (ت646هـ) ،تحقيق:حسن أحمد العثمان ،ط ،1المكتبة المكيّة ،مكة المكرّمة1415 ،هـ 1995 -م.
 شذا العرف في ّفن الصّرف ،أحمد بن محمد الحمالوي (ت1351هـ) ،تحقيق :نصر
هللا عبد الرحمن نصر هللا ،د .ط ،مكتبة الرّشد ،الرّياض ،د .ت.
 شذرات ّالذهب في أخبار من ذهب ،أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي
(ت1089هـ) ،د .ط ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،د.ت.
 شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك ،عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري،ابن عقيل (ت769هـ) ،تحقيق :د .محمد محي الدين عبد الحميد ،ط ،20دار التّراث -
القاهرة ،دار مصر للطّباعة ،سعيد جودة السّحار وشركاه1400 ،هـ 1980 -م.
 شرح ابن النّاظم على ألفية ابن مالك ،بدر ال ّدين محمد ابن اإلمام جمال ال ّدين محمد بنمالك (ت686هـ) ،تحقيق :د .محمد باسل عيون السّود ،ط ،1دار الكتب العلميّة،
بيروت1420 ،هـ 2000 -م.
 شرح األشمون ّي على ألفيّة ابن مالك ،أبو الحسن نور ال ّدين األشمون ّي (ت900هـ)،تحقيق :د .حسن حمد ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بيروت – لبنان1419 ،هـ 1998 -م.
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 شرح تسهيل الفوائد ،محمد بن عبد هللا ،ابن مالك (ت672هـ) ،تحقيق :د .عبد الرحمن،د .محمد بدوي المختون ،ط ،1هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن1410 ،هـ -
1990م.
 شرح التّسهيل المس ّمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،محمد بن يوسف بن أحمد،محب الدين الحلبي ثم المصري ،المعروف بناظر الجيش (ت778هـ) ،دراسة وتحقيق:
د .علي مح ّمد فاخر وآخرون ،ط ،1دار السّالم للطباعة والنّشر والتّوزيع والتّرجمة،
القاهرة – جمهورية مصر العربيّة1428 ،هـ.
 شرح التّصريح على التّوضيح أو التّصريح بمضمون التّوضيح في النحو ،خالد بن عبدهللا األزهري (ت905هـ) ،تحقيق :د .مح ّمد باسل عيون السّود ،دار الكتب العلميّة،
بيروت – لبنان1421 ،هـ 2000 -م.
 شرح التصريف ،أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني (ت  442هـ) ،تحقيق :د .إبراهيمبن سليمان البعيمي ،ط  ،1مكتبة الرشد  -الرياض 1419 ،هـ ــــ  1999م .
 شرح التّعريف بضروري التّصريف ،أبو مح ّمد جمال ال ّدين الحسين بن بدر الدين بنإيّاز (ت681هـ) ،تحقيق وشرح ودراسة وتقديم :د .هادي نهر ،د .هالل ناجي المحامي،
ط ،1دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،األردن1422 ،هـ 2002 -م.
 شرح شافية ابن الحاجب ،حسن بن مح ّمد بن شرف شاه الحسين ّي ،ركن ال ّديناإلستراباذي (ت715هـ) ،تحقيق :عبد المقصود مح ّمد عبد المقصود ،ط ،1مكتبة الثّقافة
ال ّدينيّة1425 ،هـ 2004 -م.
 شرح شافية ابن الحاجب ،مح ّمد بن الحسن الرّضي اإلستراباذي (ت686هـ) ،تحقيق:محمد نور الحسن وآخرون ،د .ط ،دار الكتب العلميّة ،بيروت – لبنان1395 ،هـ -
1975م.
 شرح صوتيّات سيبويه (دراسة حديثة في النّظام الصوت ّي للعربيّة من خالل نصوصكتاب سيبويه) ،د .عبد المنعم عبد الناصر ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بيروت – لبنان،
1433هـ 2012 -م.
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 شرح طيبة النّشر في القراءات العشر ،أبو القاسم مح ّمد بن مح ّمد ،محبُّ ال ّدين النُّ َوري(ت857هـ) ،تقديم وتحقيق :د .مجدي مح ّمد سرور سعد ،ط ،1دار الكتب العلميّة،
بيروت – لبنان1424 ،هـ 2003 -م.
 شرح الكافية الشافية ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجيَّاني ،حقَّقه وق َّدمله :د .عبد المنعم أحمد هريدي ،ط ،1جامعة أ ّم القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء
التّراث اإلسالمي – كلّية ال ّشريعة وال ّدراسات اإلسالميّة ،م ّكة المكرّمة ،د .ت.
 شرح كتاب الحدود في النحو ،عبد هللا بن أحمد الفاكهي النّحوي الم ّكي (ت972هـ)،تحقيق :د .المتولي رمضان أحمد ال ّدميري ،ط ،2مكتبة وهبة ،القاهرة1414 ،هـ -
1993م.
 شرح كتاب سيبويه ،أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن المرزبان السّيرافي (ت368هـ)تحقيق :أحمد حسن مهدلي ،علي سيد علي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان،
1429هـ2008/م.
 شرح المفصّل ،أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السّرايا المعروف بابن يعيش(ت643هـ) ،تقديم :د .إميل بديع يعقوب ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بيروت – لبنان،
1422هـ 2001 -م.
 شرح المق ّدمة الجزريّة ،عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل الشهير بطاش كبريزاده (ت  968هـ) ،تحقيق :د .محمد سيدي محمد محمد األمين ،مجمع الملك فهد
للطباعة ،المدينة المنورة1421 ،هـ.
 شرح المق ّدمة المحسبة ،طاهر بن أحمد بن بابشاذ (ت469هـ) ،تحقيق :د .خالد عبدالكريم ،ط ،1المطبعة العصريّة ،الكويت1977 ،م.
 شرح المكودي على األلفيّة في علم ّي النحو وال ّصرف لإلمام جمال الدين محمد بن عبد
هللا بن مالك الطائي الجياني األندلسي المالكي (المتوفى 672 :هـ) ،أبو زيد عبد الرحمن
بن علي بن صالح المكودي (المتوفى 807 :هـ) ،تحقيق :د .عبد الحميد هنداوي ،د .ط،
المكتبة العصريّة ،بيروت – لبنان1425 ،هـ 2005 -م.
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 شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،نشوان بن سعيد الحميري اليمني(ت573هـ) ،ط ،1دار الفكر المعاصر ،بيروت – لبنان ،دار الفكر ،دمشق – سورية،
1420هـ 1999 -م.
 الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،أبو الحسين أحمد بنفارس بن زكريا الرازي اللغوي (ت  395هـ) ،تحقيق وتقديم :د .عمر فاروق الطبَّاع،
ط  ،1مكتبة المعارف ،بيروت 1414 ،هـ  1993 -م .
 ال ّصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إسماعيل بن ح َّماد الجوهري (ت 393
هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطَّار ،ط  ،4دار العلم للماليين ،بيروت  -لبنان،
1990م.
 صحيح البخار ّي (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وسننه وأيامه) ،أبو عبد هللا مح ّمد بن إسماعيل البخار ّ
ي الجعف ّي ،ط ،1دار طوق
النّجاة1422 ،هـ.
 الصّرف ،حاتم صالح الضّامن د .ط ،كلّيّة ال ّدراسات اإلسالميّة – دبي ،د .ت. الصرف الواضح ،عبد الجبَّار علوان النايلة ،مطبعة جامعة الموصل1988 ،م. الصّرف وعلم األصوات ،دزيره سقال ،ط ،1دار الصّداقة العربيّة ،بيروت1996 ،م. صفحات في علوم القراءات ،أبو طاهر عبد القيّوم عبد الغفور السّندي ،ط ،1المكتبةاإلمداديّة1415 ،هـ.
صفوة ال ّ
 ال ّصفيَّة في شرح الد َّرة األلفيَّة ،تقي ال ّدين إبراهيم بن الحسين المعروف بالنّيل ّي
(من علماء القرن السّابع للهجرة) ،تحقيق :د .محسن بن سالم العميري ،ط  ،1مطابع
جامعة أ ُ ّم القرى ــــ السعودية 1420 - 1419 ،هـ .
ُ
ضعف الطّرف وأثره في البنية العربيّة دراسة صوتيّة ــ صرفيّة (اإلعالل بالقلب
إنموذجًا) ،د .حيدر حبيب حمزة ،د .ط ،دار نيبور للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،بغداد ــ
العراق ،د .ت.
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 الطّراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيمالعلو ّ
ي الطالبي ،الملقب بالمؤيد باهلل (745هـ) ،تحقيق :د .عبد الحميد بن أحمد
الهنداويّ ،ط ،1المكتبة العصريّة ،بيروت – لبنان1423 ،هـ.
 العربية الفصحى دراسة في البناء اللّغوي ،هنري فليش ،تعريب وتحقيق وتقديم :د .عبدالصبور شاهين ،د .ط ،مكتبة النّاشر1997 ،م.
 العقد الفريد ،أبو ُعمر ،شهاب ال ّدين أحمد بن مح ّمد بن عبد ربه المعروف بابن عبد ربهاألندلس ّي ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بيروت – لبنان1404 ،هـ.
 عقود الهمز ،أبو الفتح عثمان بن جنّي الموصلي( ،ت392هـ) ،تحقيق :د .مازنالمبارك ،دار الفكر – دمشق ،ط1409 ،1هـ 1988 -م.
 علل النّحو ،أبو الحسن محمد بن عبد هللا بن العباس ،ابن الورّاق (ت 381هـ) ،تحقيق:محمود جاسم محمد ال ّدرويش ،ط ،1مكتبة الرّشد ،الرّياض – السّعوديّة1420 ،هـ -
1999م.
 علم األصوات ،كمال بشر ،د .ط ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،2000م.
 علم األصوات العام (أصوات اللغة العربية) ،بسام بركة ،د .ط ،مركز اإلنماء القومي،بيروت  -لبنان( ،د .ت).
 علم األصوات عند سيبويه وعندنا ،آرتور شاده ،إخراج وتعليق :د .صبحي التميمي،ط ،1مركز عبادي للدراسات والنشر  -اليمن 1420 ،هـ  2000 -م .
 علم األصوات اللّغويّة (الفونيتيكا) ،عصام نور ال ّدين ،ط ،1دار الفكر اللبناني ،بيروت لبنان1992 ،م. علم األصوات اللّغويّة ،مناف مهدي الموسو ّي ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بغداد –
العراق1419 ،هـ 2007م.
 علم الصرف الصوتي ،عبد القادر عبد الجليل ،ط  ،1دار أزمنة ،ع َّمان 1998 ،م. -علم اللغة العام (األصوات) ،كمال بشر ،ط  ،4دار المعارف بمصر 1975 ،م.
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 علم اللّغة مق ّدمة للقارئ العربي ،محمود فهمي حجازي ،ط ،2دار الفكر العرب ّي،القاهرة1997 ،م.
 علم وظائف األصوات اللغويّة (الفونولوجيا) ،عصام نور ال ّدين ،ط ،1دار الفكراللبنان ّي ،بيروت – لبنان1992 ،م.
 عمدة الكتّاب ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النّحّاس (ت338هـ) ،تحقيق :بسّامعبد الوهاب الجابي ،ط ،1دار ابن حزم ،الجفان والجابي للطّباعة والنّشر ،بيروت –
لبنان1425 ،هـ 2004 -م.
 العميد في علم التّجويد ،محمود بن علي بسّة المصري ،محمد الصّادق قمحاوي ،ط،1دار العقيدة ،اإلسكندريّة1425 ،هـ 2004 -م.
 عنقود الزواهر في الصرف ،عالء الدين علي بن محمد القوشجي ،دراسة وتحقيق :د.أحمد عفيفي ،ط ،1دار الكتب المصرية ،القاهرة1421 ،هـ 2001 -م.
 العين ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ) ،تحقيق :د .مهديالمخزومي ،إبراهيم السامرائي ،الناشر :دار ومكتبة الهالل ،بيروت( ،د .ت).
 غاية المريد في علم التّجويد ،عطيّة قابل نصر ،ط ،7القاهرة ،د .ت. الغرّة في شرح اللُّمع من أ ّول باب َّ(إن وأخواتها) إلى آخر باب (العطف) ،أبو مح ّمد
سعيد بن المبارك بن ال ّدهّان (ت569هـ) ،دراسة وتحقيق :د .فريد بن عبد العزيز ،ط،1
دار التّدمريّة ،الرّياض1432 ،هـ 2011 -م.
 الفائق في غريب الحديث واألثر ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،جار هللاالزمخشر ّ
ي (ت538هـ) ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار
المعرفة ،لبنان ،د .ت.
 فريدة ال ّدهر في تأصيل وجمع القراءات ،محمد إبراهيم محمد سالم ،ط ،1دار البيانالعرب ّي ،القاهرة1424 ،هـ 2003 -م.
 فصول في األصوات اللّغويّة ،أسعد مح ّمد عل ّي النّجّار ،ط ،1مكتبة المركز الثّقاف ّيللطباعة والنّشر ،بابل – العراق1433 ،هـ 2012 -م.
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 فصول في علم األصوات ،مح ّمد جواد النّوريّ ،د .ط ،مطبعة النّصر التّجاريّة ،نابلس،1991م.
 فقه اللّغة ،حاتم صالح الضّامن ،د .ط ،وزارة التّعليم العالي والبحث العلم ّي – جامعةبغداد1411 ،هـ 1990 -م.
 فقه اللّغة ،علي عبد الواحد وافي ،ط ،3نهضة مصر للطّباعة والنّشر والتّوزيع،2004م.
 فقه اللّغة وس ّر العربيّة ،أبو منصور عبد الملك بن مح ّمد بن إسماعيل الثّعالبي(ت495هـ) ،تحقيق :عبد ال ّر ّزاق المهدي ،ط ،1إحياء التّراث العربي1422 ،هـ -
2002م.
 في البحث الصوتي عند العرب ،د .خليل إبراهيم العطية ،د .ط ،دار الجاحظ للنشر –بغداد1983 ،م.
 في الدراسات القرآنية واللغوية (اإلمالة في القراءات واللهجات العربية) ،د .عبد الفتاحإسماعيل شلبي ،دار ومكتبة الهالل  -بيروت ،دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة،
 1429هـ  2008 -م .
 في الصوتيات العربية والغربية (أبعاد التصنيف الفونتيقي ونماذج التنظيرالفونولوجي) ،د .مصطفى بو عناني ،عالم الكتب الحديث ،إربد -األردن ،ط،1
1431ه2010/م.
 في اللهجات العربيّة ،د .إبراهيم أنيس ،مطبعة أبناء وهبة حسّان ،مكتبة األنجلوالمصريّة – القاهرة2003 ،م.
 القاموس ال ُمحيط ،أبو طاهر مجد ال ّدين مح ّمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت817هـ)،تحقيق :مكتب تحقيق التّراث في مؤسّسة الرّسالة بإشراف :مح ّمد نعيم العرقوسوسي،
ط ،8مؤسسة الرّسالة للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،بيروت – لبنان1426 ،هـ 2005 -م.
 القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليليّة مقارنة ،حليمة سال ،ط ،1دار الواضح،اإلمارات1435 ،هـ 2014 -م.
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 القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث :د .مي فاضل الجبوري ،ط،1دار الشؤون الثّقافيّة العامة  -بغداد2000 ،م.
 القراءات القرآنية بين العربية واألصوات اللغوية (منهج لساني معاصر) ،سمير شريفإستيتية ،عالم الكتب الحديث  -إربد  -األردن 2005 ،م .
 القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ،عبد الصبور شاهين ،د .ط ،مكتبةالخانجي بالقاهرة 1966 ،م .
 القراءات وأثرها في علوم العربيّة ،محمد سالم محيسن ،ط ،1مكتبة الكليّات ،القاهرة،1404هـ 1984 -م.
 قراءات وأصوات ،فوزي حسن الشايب ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع – األردن،ط2012 ،1م.
 قصّة األدب في الحجاز ،عبد هللا عبد الجبّار ،مح ّمد عبد المنعم خفاجي ،د .ط ،مكتبةالكليات األزهرية ،د .ت.
 قالدة النّحر في وفيّات أعيان ال ّدهر ،أبو مح ّمد الطّيب بن عبد هللا بن أحمد بن عل ّي،الهجران ّي ،الحضرم ّي ال ّشافع ّي (ت947هـ) ،ط ،1دار المنهاج ،ج ّدة1428 ،هـ -
2008م.
 القول السّديد في علم التّجويد ،أبو الوفا على هللا بن عل ّي ،ط ،3دار الوفاء ،المنصورة،1424هـ 2003 -م.
 الكامل في التّاريخ ،أبو الحسن عل ّي بن أبي الكرم مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الكريم بنعبد الواحد ال ّشيبان ّي الجزريّ ،ع ّز ال ّدين ابن االثير (ت630هـ) ،تحقيق :عمر عبد
السّالم تدمري ،ط ،1دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان1417 ،هـ 1997 -م.
 الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها ،أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارةبن محمد بن عقيل الهذلي المغربي (ت  465هـ) ،تحقيق :جمال بن السيد بن رفاعي
الشايب ،ط  ،1مؤسسة سما للنشر والتوزيع 1428 ،هـ ــــ  2007م .
 الكامل في اللغة واالدب ،أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد (ت285هـ) ،تحقيق :محمدأبو الفضل إبراهيم ،ط ،3دار الفكر العربي ،القاهرة1417 ،هـ 1997 -م.
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 الكتاب ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،سيبويه (ت180هـ) ،وبهامشه تقريرات منشرح السّيراف ّي للكتاب ،طبعة بوالق ،ط1316 ،1هـ.
 الكتاب ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،سيبويه (ت 180هـ) ،تحقيق وشرح :د.عبد السالم مح ّمد هارون ،ط  ،3مكتبة الخانجي ،القاهرة – مصر1408 ،هـ 1988 -م.
 كتاب األفعال ،أبو القاسم علي بن جعفر ،ابن القطّاع الصّقل ّي (ت515هـ) ،ط ،1عالمالكتب1403 ،هـ 1983 -م.
 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،أبو محمد مكي بن أبي طالبالقيسي ،تحقيق :د .محيي الدين رمضان ،ط  ،3مؤسسة الرسالة  -بيروت 1404 ،هـ
  1984م . ال ُكنّاش في فنّي النّحو والصّرف ،أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن األفضل علياأليوبي الشهير بـ(صاحب حماة) (ت732ه) ،دراسة وتحقيق :د .رياض بن حسن
الخوام ،د .ط ،المكتبة العصريّة للطّباعة والنّشر ،بيروت – لبنان2000 ،م.
 الكنز في القراءات العشر ،أبو محمد عبد هللا بن عبد المؤمن الواسطي (ت740هـ)،تحقيق :د .خالد أحمد المشهداني ،ط ،1مكتبة الثقافة العربية  -القاهرة1425 ،هـ -
2004م.
 الكنز اللّغوي في اللَّسن العربي ،أبو يوسف يعقوب ،ابن ال ّس ّكيت (ت244هـ) ،تحقيق:أوغست هنفر ،د .ط ،مكتبة المتنبّي ،القاهرة ،د .ت.
ّ
الالمات ،أبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق ال ّزجّاجي (ت337هـ) ،تحقيق :مازن
المبارك ،ط ،2دار الفكر ،دمشق1405 ،هـ 1985 -م.
ي البغداد ّ
 اللّباب في علل البناء واإلعراب ،أبو البقاء عبد بن الحسين بن عبد هللا العكبر ّي
محب ال ّدين (ت616هـ) ،تحقيق :د .عبد اإلله النّبهان ،ط ،1دار الفكر ،دمشق،
1416هـ1995 ،م.
 اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغةوالمثل ،محمد علي السّراج ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1403 ،هـ 1983 -م.
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 لحن العا ّمة والتّطور اللّغو ّي ،د .رمضان عبد التّواب ،ط ،2مكتبة زهراء ال ّشرق،
القاهرة2000 ،م.
 لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور األفريقي المصري (ت711هـ)،ط ،3دار صادر – بيروت1414 ،هـ.
 لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،شهاب ال ّدين القسطالني (ت  923هـ) ،تحقيقوتعليق :الشيخ عامر السيد عثمان ،د .عبد الصبور شاهين ،المجلس األعلى للشؤون
اإلسالمية  -القاهرة 1392 ،هـ  1972 -م.
 اللغة ،جوزيف فندريس ،تعريب :عبد الحميد الدواخلي ،محمد القصّاص ،د .ط ،مكتبةاألنجلو المصريّة.1950 ،
 اللّغة العربيّة معناها ومبناها ،د .ت ّمام حسّان ،ط ،5عالم الكتب1427 ،هـ 2006 -م. اللّغة وعلم اللّغة ،جون ليونز ،ترجمة وتعليق :د .مصطفى التّوني ،ط ،1دار النّهضةالعربيّة ،القاهرة1987 ،م.
 اللُّ َمع في العربيّة ،أبو الفتح عثمان بن جنّي الموصلي (ت392هـ) ،تحقيق :د .فائزفارس ،د .ط ،دار الكتب الثّقافيّة ،الكويت ،د .ت.
 اللّهجات العربيّة في التّراث في النّظامين :الصّوت ّي والصّرف ّي ،د .أحمد علم ال ّدينالجندي ،د .ط ،دار الكتاب العربي.1983 ،
 اللهجات العربية في القراءات القرآنية ،د .عبده الراجحي ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية 1996 ،م .
 ليس في كالم العرب ،الحسين بن أحمد بن خالويه (ت370هـ) ،تحقيق :د .أحمد عبدالغفور العطّار ،ط ،2م ّكة المكرّمة1399 ،هـ 1979 -م.
 المبسوط في القراءات العشر ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن ِمهران النّيسابور ّي
(ت381هـ) ،تحقيق :سبيع حمزة حاكيمي ،د .ط ،مجمع اللّغة العربيّة ،دمشق1981 ،م.
 المثل السّائر في أدب الكاتب وال ّشاعر ،نصر هللا بن مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الكريمال ّشيبان ّي الجزري الموصلي ،ضياء ال ّدين ابن األثير (ت637هـ) ،تحقيق :د .أحمد
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الحوفي ،د .بدوي طبانة ،د .ط ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة –
القاهرة ،د .ت.
 محاضرات في اللّسانيّات ،د .فوزي حسن ال ّشايب ،ط ،1مطبعة دار وزارة الثّقافة،عمان – األردن1999 ،م.
 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،أبو الفتح عثمان بن جنيالموصل ّي (ت392هـ) ،علي النّجدي ،د .عبد الحليم النجار ،د .عبد الفتاح شلبي،
القاهرة1415،ه1994-م.
 المحكم والمحيط األعظم ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت458هـ) ،تحقيق:د .عبد الحميد هنداوي ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بيروت1421 ،هـ 2000 -م.
 المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ،محمد األنطاكي ،ط  ،3دار الشرقالعربي ــــ بيروت( ،د  .ت).
 مخارج الحروف وصفاتها ،ابن الطحان السّماتي ،تحقيق :د .محمد يعقوب تركستاني،ط ،1رسائل من التراث 1404 ،هـ – 1984م .
 المخصّص ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت458هـ) ،تحقيق :د .خليل إراهمجفال ،ط ،1دار إحياء التراث العربي – بيروت1417 ،هـ 1996 -م.
 المدارس الصوتية عند العرب (النّشأة والتطور) ،عالء جبر محمد ،ط  ،1دار الكتبالعلمية  -بيروت  -لبنان 2006 ،م .
 المدارس النّحويّة ،شوقي ضيف ،ط ،7دار المعارف ،القاهرة ،د .ت. مدخل إلى الصوتيات ،محمد إسحاق العناني ،دار وائل النشر ،ع ّمان2008 ،م. المدخل إلى علم أصوات العربيّة ،د .غانم ق ّدوري الحمد ،د .ط ،منشورات المجمعالعلم ّي العراق ّي ،بغداد – العراق1423 ،هـ 2003 -م.
 المدخل إلى علم اللغة ومنهاج البحث اللغوي ،د .رمضان عبد التواب ،ط  ،3الناشر:مكتبة الخانجي بالقاهرة 1417 ،هـ ــــ  1997م .
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 مرآة ال ّزمان في تواريخ األعيان ،أبو المظفّر شمس ال ّدين المعروف بسبط ابن الجوز ّي
(ت654هـ) ،تحقيق :مح ّمد بركات وآخرون ،ط ،1دار الرّسالة العالميّة ،دمشق –
سوريا1434 ،هـ 2013 -م.
 المرتجل (في شرح الجمل) ،أبو محمد عبد هللا ،ابن الخ ّشاب (ت567هـ) ،تحقيقودراسة :د .علي حيدر ،د .ط ،دمشق1392 ،هـ 1972 -م.
 مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ ،ابن الطحان السُّماتي ،تحقيق :د .حاتم صالحالضامن ،ط  ،1مكتبة الصحابة ـ الشارقة ،مكتبة التابعين ـ القاهرة 2007 ،م .
 المزهر في علوم اللّغة وأنواعها ،جالل ال ّدين السّيوط ّي (ت911هـ) ،تحقيق :د .فؤادعل ّي منصور ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بيروت1418 ،هـ 1998 -م.
 المسائل الحلبيّات ،أبو عل ّي الفارس ّي (ت377هـ) ،تحقيق :د .حسن هنداوي ،ط ،1دارالقلم للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،دمشق1407 ،هـ 1987 -م.
 المسائل العسكريّات في النّحو العرب ّي ،أبو علي النّحوي (ت377هـ) ،تحقيق :د .عليجابر المنصوري ،د .ط ،ال ّدار العلميّة ال ّدوليّة للنشر والتوزيع ودار الثّقافة للنّشر
والتّوزيع ،عمان – األردن2002 ،م.
 مسند أحمد بن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد ال ّشيبان ّي(ت241هـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،ط ،1دار الحديث ،القاهرة1416 ،هـ -
1995م.
 مسند الحميديّ ،أبو بكر عبد هللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد هللا القرشي األسديالحميدي (ت219هـ) ،حقّق نصوصه وخرّج أحاديثه :حسن سليم أسد ال ّداران ّي ،ط،1
دار السّقا ،دمشق ــ سوريا1996 ،م.
 المصطلح الصّوت ّي عند علماء العربيّة القدماء في ضوء علم اللّغة المعاصر ،د .عبدالقادر مرعي ،ط ،1عمان1993 ،م.
 المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ،د .عبد العزيز الصيغ ،ط  ،2دار الفكر -دمشق  -سوريا 1427 ،هـ  2007 -م .
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 المصطلح النّحو ّي نشأته وتط ّوره حتّى أواخر القرن الثّالث الهجري ،د .عوض حمد
القوز ّ
ي ،ط ،1شركة الطّباعة العربيّة السّعوديّة ،الرّياض1401 ،هـ 1981 -م.
 معاني القراءات ،أبو منصور محمد بن أحمد األزهري الهروي (ت370هـ) ،ط،1مركز البحوث في كليّة اآلداب ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربيّة السّعوديّة،
1412هـ.
 معاني القرآن ،أبو زكريّا يحيى بن زياد ،الفرّاء (ت207هـ) ،تحقيق :د .أحمد يوسفالنّجاتي وآخرون ،ط ،1ال ّدار المصريّة للتأليف والترجمة ،مصر ،د .ت.
 معجم األدباء ،شهاب ال ّدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (ت 626هـ)،تحقيق إحسان عباس ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان1414 ،هـ 1993 -م.
 معجم البلدان ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (ت626هـ)،ط ،2دار صادر – بيروت.1995 ،
 معجم الصّوتيّات ،رشيد الرّحمن العبيديّ ،ط ،1مركز البحوث وال ّدراسات اإلسالميّة،بغداد1428 ،هـ 2007 -م.
 معجم علوم القرآن ،د .إبراهيم مح ّمد الجرم ّي ،ط ،1دار القلم ،دمشق1422 ،هـ -2001م.
 المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،د .ط ،دار ال ّدعوة ،د .ت. المغرب في ترتيب المعرب ،أبو الفتح ناصر بن عبد السّيد أبي المكارم ابن علي ،برهانال ّدين الخوارزم ّي (ت610هـ) ،د .ط ،دار الكتاب العربي ،د.ت.
 المفتاح في الصّرف ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمد الفارسي األصل،الجرجان ّي (ت471هـ) ،تحقيق وتقديم :د .علي توفيق ال َح َمد ،ط ،1مؤسسة الرّسالة –
بيروت1407 ،هـ 1987 -م.
 المفصّل في صنعة اإلعراب ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،جار هللا ال ّزمخشر ّي
(ت538هـ) ،تحقيق :د .علي بو ملحم ،ط ،1مكتبة الهالل ،بيروت – لبنان1993 ،م.
 مفهوم الق ّوة والضّعف في أصوات العربيّة ،د .مح ّمد يحيى سالم الجبوريّ ،ط ،1دارالكتب العلميّة ،بيروت – لبنان1422 ،هـ 2006 -م.
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 المفيد في أحكام التّالوة والتّجويد ،القارئ الشيخ رافع العامر ّي ،أع ّدها :القارئ :حسين
علي سلمان العامري ،ط ،3دار المرتضى ،بيروت – لبنان1434 ،هـ 2013 -م.
-

المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد ،للحسن بن قاسم المرادي (ت749هـ)،
تحقيق :جمال السيد رفاعي ،صحّحه وق ّدم له :الشيخ محمود حافظ برانق ،د .حامد بن
خير هللا ،د .ط ،مكتبة أوالد الشيخ( ،د.ت).

 مقاييس اللّغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس (395هـ) ،د .ط ،تحقيق :د .عبد السّالم مح ّمدهارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
 المقتضب ،أبو العباس مح ّمد بن يزيد بن عبد األكبر الثّمالي األزدي ،المبرّد ،تحقيق:مح ّمد عبد الخالق عضيمة ،د .ط ،عالم الكتب ،بيروت ،د .ت.
 مق ّدمات في علم القراءات ،محمد أحمد مفلح القضاة ،أحمد خالد شكري ،محمد خالدمنصور ،ط ،1دار عمان – األردن1422 ،هـ 2001 -م.
 المق ّدمة الجزوليّة في النّحو ،أبو موسى عيسى بن عبد العزيز ،الجزول ّي (ت،)607تحقيق :د .شعبان عبد الوهاب مح ّمد ،راجعه :د .حامد أحمد نيل ،د .فتحي مح ّمد أحمد
جمعة ،د .ط ،مطبعة أ ّم القرى ،د .ت.
 المق ّرب ،أبو الحسن علي بن مؤمن بن مح ّمد ،الحضرم ّي اإلشبيلي ،المعروف بابنعصفور (ت669هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الستّار الجواري ،عبد هللا الجبوري ،ط،1
1392هـ 1972 -م.
 المقصور والممدود ،أبو عل ّي إسماعيل بن القاسم القالي (ت 356هـ) ،تحقيق :د .أحمدعبد المجيد هريدي ،ط ،1مكتبة الخانجي ،القاهرة1419 ،هـ 1999 -م.
 الممتع الكبير في التّصريف ،أبو الحسن علي بن مؤمن بن مح ّمد ،الحضرمي اإلشبيلي،ابن عصفور (ت669هـ) ،تحقيق :د .فخر ال ّدين قباوة ،ط ،8مكتبة لبنان.1996 ،
 مناهج البحث في اللّغة ،د .ت ّمام حسّان ،د .ط ،مكتبة األنجلو ،د .ت. منجد الطّالبين في اإلبدال واإلعالل واإلدغام والتقاء الساكنين ،أحمد إبراهيم عمارة،ط ،4مطابع الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  -السعودية 1408 ،هـ .
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 المنصف ،شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي الموصل ّي لكتاب التصريف،أبو عثمان المازني النحوي البصري ،تحقيق :إبراهيم مصطفى ،عبد هللا أمين ،ط،1
وزارة المعارف العمومية – دار إحياء التراث القديم1373 ،هـ1954/م.
 منهج ابن األثير الجزر ّي في مصنّفه (النّهاية في غريب الحديث واألثر) ،د .أحمد بن
مح ّمد الخرّاط ،أبو بالل ،د .ط ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ال ّشريف ،المدينة
المن ّورة ،د .ت.
 منهج البحث اللّغو ّي بين التّراث وعلم اللغة الحديث ،د .علي زوين ،ط ،1دار ال ّشؤون
الثّقافية العا ّمة – آفاق عربيّة1986 ،م.
 المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي ،د .عبد الصبور شاهين،د .ط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان1400 ،هـ 1980 -م.
ّ
المهذب في علم التّصريف ،د .صالح مهدي الفرطوس ّي ،د .هاشم طه شالش ،ط،1
مطابع بيروت الحديثة1432 ،هـ 2011 -م.
 الموسوعة القرآنيّة ،إبراهيم بن إسماعيل األبياري ،د .ط ،مؤسسة سجل العرب،1405هـ 1984 -م.
 الميزان في أحكام تجويد القرآن ،فريال زكريا العبد ،د .ط ،دار اإليمان ،القاهرة ،د.ت.
 ال ُميسَّر في علم التَّجويد ،د .غانم ق ّدوري الحمد ،ط ،1مركز ال ّدراسات والمعلوماتالقرآنية بمعهد اإلمام ال ّشاطب ّي ،ج ّدة1430 ،هـ 2009 -م.
 النّجوم ال ّزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبدهللا الظّاهر ّ
ي الحنف ّي (ت748هـ) ،د .ط ،دار الكتب ،مصر ،د .ت.
 النّحو الوافي ،عباس حسن ،ط ،25دار المعارف ،د .ت. النّشر في القراءات العشر ،أبو الخير شمس ال ّدين ابن الجزري (ت833هـ) ،تحقيق:عل ّي مح ّمد الضبّاع ،د .ط ،دار الكتب العلميّة ،بيروت – لبنان ،د .ت.
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 نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد ،محمد مكي نصر الجريسي (ت 1322هـ) ،ط ،1ضبط وتصحيح وتخريج :عبد هللا محمود محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1424هـ 2003 -م .
 الهادي شرح طيبة النّشر في القراءات العشر ،د .محمد سالم محيسن ،ط ،1دار الجيل،بيروت1417 ،هـ 1997 -م.
 هداية القاري إلى تجويد كالم الباري ،عبد الفتاح بن السيد عجمي المرصفي المصريال ّشافعي (ت1409هـ) ،ط ،2مكتبة طيبة ،المدينة المن ّورة ،د .ت.
 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،عبد الرّحمن بن أبي بكر ،جالل ال ّدين السّيوط ّي(ت911هـ) ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،المكتبة التّوفيقيّة ،مصر ،د .ت.
واف لمتني الجزريّة وتحفة األطفال) ،أحمد
 الوافي في كيفيّة ترتيل القرآن الكريم (شرحٍ
محمود عبد السّميع ال ّشافع ّي الحفيان ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بيروت1421 ،هـ -
2000م.
 الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ،د .مح ّمد بن سيدي األمين ،ط ،1مكتبة العلوموالحكم ،المدينة المن ّورة1422 ،هـ 2002 -م.
 الوجيز في شرح قراءات القَ َرأَ ِة الثّمانية أئمة األمصار الخمسة ،لإلمام العالم أبي عل ّيالحسن بن عل ّي األهوازي المقرئ (ت446هـ) ،تحقيق :د .دريد حسن أحمد ،ط ،1دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت2002 ،م.
 الوجيز في فقه اللغة ،محمد األنطاكي ،ط  ،3مكتبة دار الشروق ــــ بيروت( ،د .ت). وفيّات األعيان وأنباء أبناء ال ّزمان ،أبو العباس شمس ال ّدين أحمد بن مح ّمد بن إبراهيمبن أبي بكر ابن خلّكان اإلربل ّي (ت681هـ) ،تحقيق :إحسان عبّاس ،د .ط  ،دار صادر،
بيروت1900 ،م.
 رسائل الماجستير والدّكتوراه الجامعيّة: ابن الطحَّان وجهوده في الدراسات الصوتية (رسالة) ،سوسن غانم قدوري الحمد ،كليةالتربية للبنات ــــ جامعة تكريت 1423 ،هـ ــــ  2002م .
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 أثر القراءات القرآنيّة في الصّناعة المعجميّة تاج العروس أنموذجًا (أطروحة) ،عبدال ّر ّزاق بن حمودة القادوسي ،كلية اآلداب ،جامعة حلوان – مصر1431 ،هـ 2010 -م.
 اإلعالل واإلبدال عند اللّغويين دراسة صوتيّة صرفيّة( ،أطروحة) ،عثمان مح ّمد آدمعبد المحمود ،كلّية اللغة العربيّة ،جامعة أم درمان اإلسالميّة – جمهوريّة السّودان،
1426هـ 2005 -م.
 اإليضاح في القراءات ،ألحمد بن أبي عمر اإلندراب ّي (ت بعد 500هـ) ،دراسة وتحقيق(أطروحة) منى عدنان غني ،كلية التربية للبنات  -جامعة تكريت1423 ،هـ 2002 -م.
 البحث الصّوت ّي عند القوشجي (ت879هـ) في كتابه عنقود ال ّزواهر في الصّرف(رسالة ماجستير) ،كاظم سالم علي حريميس ،جامعة كربالء – كلية التّربية للعلوم
اإلنسانيّة1435 ،هـ 2014 -م.
 البحث الصّوت ّي في أطاريح القراءات القرآنية ورسائلها الجامعيّة جامعة بغداد –أنموذجًا – (أطروحة) ،مها عبد ال ّر ّزاق خضير ،كلّيّة اآلداب ،جامعة بغداد– 1427 ،
2006م.
 التّعليل الصّوتي عند المب ّرد  -دراسة في ضوء علم اللغة الحديث( -رسالة ماجستير)،انتصار عباس الخزاعي ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية – جامعة كربالء2011 ،م.
 التّعليل في الدراسات الصوتية (رسالة ماجستير) ،عزة بنت سعد بن سعيد الغامدي،كلية اللغة العربية  -جامعة أم القرى ـ السعودية 1425 ،هـ ـ  2004م .
 الجهود الصوتية لألندرابي (ت بعد  500هـ) في كتابه (اإليضاح في القراءات) دراسةموازنة( ،رسالة ماجستير) ،أحمد خضير محمد خالد الجبوري ،كلية التربية ــــ جامعة
تكريت 1425 ،هـ  2004 -م .
 ُخالصة العُجالة في بيان مراد الرسالة في علم التجويد ،حسن بن إسماعيل ال ّدركزليالحبَّار الموصلي (دراسة وتحقيق)( ،أطروحة) ،خلف حسين صالح الجبوري ،كلية
التربية للبنات  -جامعة تكريت 1423 ،هـ  2002 -م .
 الخالف الصوتي عند القدماء والمحدَثين (أُطروحة) ،أحمد عطية علو الجبوري ،كليةالتربية  -جامعة تكريت 1424 ،هـ  2004 -م .
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 الدرس الصوتي عند تقي الدين النيلي (رسالة) جواد كاظم عبد محمود ،كلية التربيةللعلوم اإلنسانية – جامعة كربالء1434 ،هـ 2013 -م.
 ال ّدرس الصوتي عند رضي الدين اإلسترابادي (ت  686هـ)( ،رسالة) ،د .حسن عبدالغني محمد جواد األسدي ،كلية اآلداب  -الجامعة المستنصرية 1416 ،هـ 1995 -م.
 الدرس الصوتي عند ابن الحاجب (رسالة) ،هيام سليم عبد اللطيف ،كلية الدراساتالعليا – جامعة النجاح الوطنية – نابلس2003 ،م.
 الدرس الصوتي عند ابن عصفور (رسالة) ،سعيد محمد إسماعيل علي ،كلية الدراساتالعليا – جامعة النجاح الوطنية – نابلس – فلسطين2002 ،م.
 الدرس الصوتي عند أحمد بن محمد الجزري (ت بعد  829هـ)( ،رسالة) ،ميرفتيوسف كاظم المحياوي ،كلية التربية للبنات ــــ جامعة بغداد 1424 ،هـ ــــ  2003م.
 ال ّدرس الصّوت ّي عند المرادي (رسالة) ،شعالن جاسم مح ّمد العبيدي ،كلية التّربية –جامعة تكريت1432 ،هـ 2011 -م.
 الظّواهر اللغوية والنحوية في قراءة ورش (رسالة ماجستر) ،حسام غضبان جاسمالربيعي ،كلية اآلداب – جامعة بغداد1420هـ 1999 -م.
 القراءات القرآنيّة في معجم تهذيب اللغة لألزهر ّي في ضوء علم اللّغة الحديث
(أطروحة) ،إبراهيم عبد هللا سالم ،كلّيّة اآلداب – جامعة طنطا1419 ،هـ 1999 -م.
 المصطلح الصّوت ّي في كتب معاني القرآن إلى نهاية القرن الرّابع الهجر ّي (أطروحة)،
خالد حازم عيدان الحديديّ ،الجامعة اإلسالميّة – كلّية اآلداب ،بغداد1432 ،هـ -
2011م.
 منهج الدرس الصوتي عند العرب (أُطروحة) ،علي خليف حسين ،كلية اآلداب ـــ جامعةبغداد 1423 ،هـ ــــ  2002م.
 المنهج الصّوتي في توجيه القراءات القرآنية (أطروحة) ،د .مي فاضل الجبوري ،كليةاآلداب  -جامعة بغداد 1994 ،م .
 موانع اإلعالل – دراسة صوتيّة صرفيّة – (رسالة ماجستير) ،عالء صالح عبيد حسين،كلية التربيّة للعلوم اإلنسانيّة – جامعة كربالء1433 ،هـ 2012 -م.
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ضح في وجوه القراءات وعللها ،أبو عبد هللا نصر بن علي بن محمد الشيرازي
 المو َي النّحو ّ
الفارس ّي الفسو ّ
ي المعروف بابن أبي مريم (ت  565هـ) ،تحقيق ودراسة
(أُطروحة) :عمر حمدان الكبيسي ،ط ،1جامعة أ ّم القرى ،م ّكة المكرّمة1414 ،هـ -
1993م.

ّ
والمجّلت:
 البحوث اإلبدال الصّرف ّي الصّوت ّي في صيغة (افتعل) في مجمع البيان دراسة في منهج الصّرفالعرب ّي (بحث منشور) ،نسرين عبد هللا شنوف العلوان ّي ،كلية التّربية للبنات ،جامعة
الكوفة ،مجلة اللّغة العربيّة وآدابها ،العدد.9:
 اإلبدال إلى الهمزة وأحرف العلّة في ضوء كتاب سر صناعة اإلعراب البن جنّي ،د.أبو أوس إبراهيم ال ّشمسان ،حوليّات اآلداب والعلوم االجتماعيّة  -جامعة الكويت،
الحوليّة ،22 :الرسالة.186 :
 اإلعالل بين التّعليلين الصّرف ّي والصّوت ّي (بحث) ،د .صيوان خضير خلف ،مجلّةأبحاث البصرة (العلوم) اإلنسانيّة ،المجلّد ،38 :العدد2013 ،4 :م.
 حركة حروف المضارعة (بحث) ،عبد هللا بن ناصر القرني ،مجلّة الجامعة اإلسالميّةبالمدينة المن ّورة ،العدد1423 ،119 :هـ .
 ال ّدر المرصوف في وصف مخارج الحروف ،أبو المعالي بن أبي الفرج فخر الدينالموصل ّي ،تحقيق :غانم قدوري الحمد ،مجلة الحكمة ،جمادي اآلخرة1423 ،هـ ،العدد:
.25
 ظاهرة التّخلص من التقاء السّاكنين بين القراءات القرآنيّة والتّفكير اللّغو ّي (بحث) ،د.
أشرف أحمد حافظ ،حوليّات اآلداب والعلوم االجتماعية ،كلّيّة اآلداب – جامعة الكويت،
الحوليّة الثّالثة والعشرون ،الرّسالة.193 :
 الفكر الصوتي عند اإلمام جعفر بن محمد الصادق (ت148هـ)( ،بحث) ،د .حسن عبدالغني األسدي ،مجلة الباحث ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية – جامعة كربالء ،العدد
السادس2013 ،م1434-هـ.
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 النّون في اللغة العربيّة دراسة لغويّة في ضوء القرآن الكريم ،مصطفى التوني ،حوليّاتكليّة اآلداب ،جامعة الكويت ،الحوليّة السّابعة عشرة ،الرّسالة (1417 ،)115هـ -
1996م.
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Abstract
The researcher shed the light on the phonological material in Ibn Al- Atheer's book. The
research contains three chapters preceded by an introduction and a preface.
The Introduction: the researcher mentioned the contents, the difficulties that faced the
researcher, and the methodology adopted by the researcher in the current study.
Preface: it contained a brief about Ibn Al- Atheer, his publications, and the book
methodology.
First chapter: place and manner of articulations. It was divided into two sections. First
section is about place of articulation and the second section is about sound
characteristics. To Ibn Al- Atheer, there are sixteen places of articulation while the
characteristics reached to thirty: features and titles.
Second chapter: the phonological phenomena on the voiceless levels. The researcher
divided this chapter into three sections: assimilation. It mentioned purpose, types, and
rules of assimilation. The second section is about replacement . the researcher
mentioned the replacement and what is going on the letters when replaced. The third
section: the glottal stop. The researcher discussed types and rules of the glottal stop.
Third chapter: the phonological phenomena on the voiced levels. The researcher
divided this chapter into two sections. The first section: the sloping. The researcher
mentioned the sloping, the purpose, and causes leading to sloping. the second section is
about the vowel. The researcher defined the vowel, the purpose, and types of vowel.
The conclusion included the most important results that can be drawn.

