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ص البحث ... ... ملخّ

ملَّا كانت املصطلحات من الدعائم التي تقيم اللغة ككل، كان مصطلح احلصانة 
ل يتمثَّل بام  أحد املصطلحات التي دعمت وجود اللغة العربية عىل صعيدين، األوَّ
ثمَّ يدعم وجودها  هُ هلا يف مجيع مفاصلها  رُ يوفِّ بام  يتمثَّل  ا، واآلخر  ره هلا عمومً يوفِّ
د أنواع احلصانة باالعتامد عىل املستويات اللغوية، لكنَّ البحث آثرَ  ا، وتتعدَّ العام أيضً
تناوهلا يف املستويني الصويت والرصيف، أي احلصانة الصورصفية، وملَّا كانت ظاهرة 
عليهام  ا  وإجراءاهتِ حتليالهتا  تعتمد  والتي  العربية،  يف  املهمة  الظواهر  من  اإلدغام 

ت من بني الظواهر لعنونة البحث. صَّ خُ

ا مراحل البحث التي خطاها فتجلَّت بتمهيدٍ يعرض ملصطلح احلصانة لغةً  أمَّ
يأيت  وبعدها  ذلك،  ضوءِ  يف  الصورصفية  احلصانة  تعريف  ثمَّ  ومن  ا،  واصطالحً
تني للبحث، ومها :  ف اإلدغام يف اللغة واالصطالح، ثمَّ اخلطوتني املهمَّ مدخل يُعرِّ
ثه هذه العالقة يف جممل التغيريات، ومن ثمَّ  دِ عالقة احلصانة بظاهرة اإلدغام، وما حتُ

عالقة احلاجز احلصني هبذه الظاهرة وبيان تأثريه يف التغيريات التي ترافقها.
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Abstract
The terms , from  time immemorial, are regarded as 

pillars evaluating a language thoroughly., the immunity 
as a term solidifying the existence of the Arabic language 
via two axes; the first designates whatsoever received, 
the second designates what receives from other sources, 
then it buttresses its general existence; diversity of the 
immunity types depends mainly upon the linguist levels. 
Yet the paper exudes itself into tackling two levels, 
phonetic and linguistic. For the importance of assimilation 
emanates from the Arabic language and it depends upon 
its analysis and procedures, it is regarded as a phenomenon 
inaugurating the research study. 

The research paper launches an introduction elucidating 
the term of immunity in line with both linguistics and 
concepts, it defines the linguistic phonetic in light of what 
mentioned previous, there is an egress to the assimilation 
on the scale of both linguistics and concepts, then it 
tackles these two steps "the nexus between the immunity 
and the acts of assimilation and what this nexus means, 
then the nexus between the immune barrier in such a 
phenomenon and its impact on the concomitant changes.
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مة ... ... املقدّ

دٍ وعىل آلهِ الطيبني  هِ حممَّ احلمدُ هللاِ ربِّ العاملني والصالةُ والسالمُ عىل خريِ خلقِ
م تسليام. ين وسلَّ الطاهرين وصحبه املُنتجبنيَ إىل يومِ الدِّ

ا بعد... أمَّ

غات  اللُّ من  غريها  عن  ميَّزهتا  كثرية  خصائص  امتلكت  قد  العربية  اللغة  فإنَّ 
ا اكتسبت قداستها من القرآن الكريم، ولذا فقد انقسم الباحثون فيها  وال سيَّام  أهنَّ
اخلفيَّة  أرسارها  عن  والكشف  اخلصائص  تلك  إبراز  حاول  أحدمها  قسمني:  عىل 
بل للمحافظة  التي مل يزل يظهر منها الكثري، والقسم اآلخر منهم بادرَ إىل إجياد السُّ
أبنائِها فقد  ، ونحنُ إذ كتب اهللاُ لنا أن نكونَ أحدَ  عليها م ا استطاعَ إىل ذلك سبيالً
يصةٍ من خصائص العريب وهي  ام كليهام من طريق البحث يف خصِّ حاولنا أن نحتوهيَ
التي  النَّصوص  من  ألفينا  ملا  والرصيف  الصويت  املستويني  يف  واختيارها  (احلصانة) 
ق  ختدمهام، ومن ثمَّ كانت ظاهرة اإلدغام هي الظاهرة املُنتخبة للبحث، لكوهنا تتعلَّ
عت يف  نات القدماء قد تنوَّ فناها من مدوَّ ا، وألنَّ النصوص التي تلقَّ باملستوينيِ معً
ا فإنَّ ما سنعرضه للقارئ  ا وليس آخرً تناولِ هذه الظاهرة بام يلفت االنتباه، وأخريً
مع  التعامل  يف  جديَّة  أكثر  هات  وتوجُّ جديدة   رؤ منها  ستنبثق  مهمة  مسكة  فيه 
قراءة  الصورصفية  ا ب( احلصانة  ا موسومً أخريً العنوان   فاستو النُّصوص،  تلك 

يف ظاهرة اإلدغام).
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ل بعرض معنى  ا يتكفَّ ونُحيط القارئ علامً أنَّ البحث سيعرض يف البدء متهيدً
البحث  وسيقف  الصورصفية،  احلصانة  معنى  ثمَّ  ومن  ا،  واصطالحً لغةً  احلصانة 
ا، ومن ثمَّ اخلطوة األوىل  بعدها عىل مدخل للتعريف بظاهرة اإلدغام لغةً واصطالحً
تسعى  التي  التالية  اخلطوة  ثمَّ  الظاهرة،  وهذه  احلصانة  بني  العالقة  توضيح  وهي 
يُمكن  كان  البحث  أنَّ  إىل  ونُشري  واإلدغام،  احلصني  احلاجز  بني  ما  العالقة  لبيان 
العامة  الرؤية  لتتَّضح  العام  العنوان  آثرنا  نا  لكنَّ احلصني،  احلاجز  باختيار  ز  نجَ يُ أن 

ونستقي املادة األساس التي ختدم هذه الظاهرة.

تني؛  همَّ تني، أو لربَّام إشارتني مُ همَّ وال نُخفي أنَّ هذا البحث قد متيَّز بميزتني مُ
عتمد من دونِ غريها ما  تُ نة  ن هناك مصادر ومراجع معيَّ تكُ أنَّه مل  تتمثَّل األوىل يف 
ا مراجع املُحدثني فقد  خال مؤلَّفات ابن جنّي التي غلب وجود املُصطلح فيها، أمَّ
ا األخر فهي عدم االلتفات من قبل  ا، أمَّ كانت الكتب الصوتية والرصفية عمومً

تِهِ يف هذه الظاهرة. ف إىل أمهيَّ املُحدثني إىل هذا املصطلح والتعرُّ

ة  عي فيام كتبنا كامالً بل إنَّ الطريقَ مفتوحٌ لكلِّ طالبِ علمٍ وخاصَّ نا ال ندَّ ولكنَّ
ة العربية ويدعم مصطلحاهتا األصيلة التي مل يزل يظهرُ منها الكثري،  فيام خيدم اللغُّ
ت سبيالً مفعامً للبحث  ونسأل اهللا أن تكونَ هذه اخلدمة قد نالت القبول من اهللا ومهدَّ
ة  وكشفت النور عن مصطلحٍ جديد، وكشفت عن عالقةِ هذا املُصطلح بظاهرة مهمَّ

من الظواهر اللغوية أال وهي ظاهرة اإلدغام.

دٍ  هِ حممَّ وآخر دعوانا أنْ احلمدُ هللاِ ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل خري خلقِ
وعىل آلِهِ الطيبني الطاهرين وصحبِهِ املنتجبنيَ إىل يوم الدين.
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... التمهيد ...

) يف املعجم العريب، منها ما جاء يف  نَ دت املعاين التي أفادها اجلذر (حصُ  تعدَّ
قال:  وفه، يُ لُ إىل ما يف جَ صني ال يُوصَ : كلُّ موضعٍ حَ نُ : «احلِصْ كتاب العني من أنَّ
لُ إىل ما يف  صنٌ حصني: أي ال يُوصَ ه. وحِ تُ نْ ه وأحصَ تُ نْ عُ حصانةً وحصَّ نَ املوضِ صُ حَ
مةِ النَّسج»(١)، وجاء يف معجم مقاييس اللغة  ع املُحكَ رْ وفه... واحلصينة: اسمٌ للدِّ جَ
واحلِرز»(٢)،  واحلِياطة  احلفظ  وهو  منقاس،  واحد  أصلٌ  والنون  والصاد  «احلاء  أنَّ 
(ت  سيده  ابن  ذكره  الذي  العني  صاحب  مذهب  وهو  املَنَعة،   – احلصانة  ومعنى 

صه(٣). ٤٥٨#) يف خمصَّ

نَ  وممَّا جاء يف إحد املُعجامت احلديثة وهو معجم اللغة العربية املعارصة حصُ
خره  ادَّ أو  اليشء: منعه وصانه وحفظه،  ا، وأحصن  قويًّ ا  منيعً املكانَ ونحوه: صارَ 
احليطة  ذ  اختَّ فالنًا:  ن  وحصَّ اه،  قوَّ أي  حصنًا،  حوله  بنى  املكان:  ن  وحصَّ وحرزه، 
املناعة  نَ وتعني  املرض ونحوه، صانه وحفظه، واحلصانة مصدر حصُ لوقايته من 
ز بأسباب الدفاع واملقاومة،  ٌ أو جدارٌ منيع حمميّ جمهَّ ن: قَرصْ ضد األمراض، واحلِصْ
نٌ يف غاية املناعة،  صْ نٌ حصني: حِ صْ ل إىل ما يف داخله، حيتمي به الناس، وحِ ال يُتوصَّ
) تدلُّ عىل الثبوت،  نَ صُ وهو تعبري للمبالغة، منيع، و(حصني) صفة مشبَّهة من (حَ

واحلصني: املحكم أو املنيع(٤).

ة، واملقاومة،  وجممل ما جاء يف املعجم يسفر عن أنَّ هذا املصطلح يدلُّ عىل (القوَّ
ما  وهذا  والصيانة)  واحلياطة،  واحلفظ،  واإلحراز،  واإلحكام،  واملنعة،  والثبات، 

سينعكس عىل استعاملِ هذا املُصطلح يف سياقاته اللغوية.
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ا  ا يف االصطالح فال يوجد تعريفٌ خاصٌّ به، لكن يمكن لنا أن نعرضَ شيئً أمَّ
نتهم النَّحوية، فقد كانت االنبثاقة األوىل  دوَّ رية عند القدماء يف مُ من مسريته التطوُّ
اللغة العربية ومستوياهتا- يف كتاب  ثنايا موضوعات  للمصطلح -التي وردت يف 
عىل  فضالً  واحد،  وبمعنى  متقارب  سياقٍ  يف  جاءت  لكنَّها   ،(#١٨٠ (ت  سيبويه 
مالزمتها للفظة (حاجز)، ويف مواضع قليلة، اقترصت عىل مخسة مواضع(٥)، وقد 
ا لسيبويه يف عرضه املصطلح بل مل يُظهر له أيَّ أمهية؛ إذ  د (ت ٢٨٥#) تابعً كان املربِّ
يًا بسيبويه، وتابعه يف ذلك ابن  مل يذكره إالَّ يف موضعني(٦) نشعر أنَّهُ كان فيهام متأسِّ
ابن  ا يف موضعني(٧)، وكذا جاء عند  أيضً له  ا  ذاكرً اج (ت ٣١٦#) يف أصوله  الرسَّ

اق (ت ٣٨١#) مستبدالً لفظة حاجز بلفظة (حرف)(٨). الورَّ

مصنَّفات  يف  التنقيب  خالل  من  ر  التطوُّ من  جانب  إىل  ل  التوصُّ أردنا  ومهام 
نتيجة؛ ألنَّ  إىل  الوصول  ن من  نتمكَّ فلن  ابن جنّي (ت ٣٩٢#)  القدماء ممَّن سبق 
غ هبا بعض املواضع التي  ةً يسوِّ ر احلقيقي للمصطلح بدأ عنده، فلم جيعلهُ علَّ التطوُّ
التغيري أو مل حيصل فحسب، وإنَّام كان علةً قويَّة لتعليالته، فضالً عىل  حصل فيها 
ها  يِّزُ متُ التي  القيمة  ة، وإعطائها  القمّ إىل  اللغة  بمفاصل  للوصول  َى  تُرجتَ غايةً  كونه 
لت إنَّ ابن جنّي هو من كشف النقاب عن هذا املصطلح  عن غريها، وال أغايل إن قُ
بداللته احلقيقية، بل يمكن أن نلحظَ أنَّه مل يقترص عىل لفظة (حصني) التي رافقتها 
نًا  مني عليه، وإنَّام عرض هلذا املصطلح بآليةٍ جديدة مضمِّ لفظة (حاجز)(٩) عند املتقدِّ
العرضُ  يكون   أخر وتارةً  صوتيًا(١٠)  العرضُ  يكون  فتارةً  املستويات،  مجيع  إياه 
ة الرابعة واألخرية يعرض  رصفيًا(١١)، ومرةً ثالثة يكون العرضُ نحويًا(١٢)، ويف املرَّ

للمصطلح من وجهةٍ داللية(١٣). 

عٍ ملحوظ ملن جاء بعد ابن جنّي، إذ استمرَّ  ل لعدم وجود تنوّ وكلُّ ما سبق يعلِّ
له  حاجةٍ  ذي  وبني  مني،  املتقدِّ نصوص  من  آخذٍ  بني  واحدة  وترية  عىل  املصطلح 
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واللغة  والتفسري  املعاجم  بني  املصنَّفات  اختالف  وعىل  ا،  أيضً باألقدمني  يًا  متأسِّ
والقراءات... إلخ(١٤) ما خال بعض االلتفاتات التي ظهرت عند بعضهم من أمثال 
ا بابن جنّي  ف املصطلح يف سياقات جديدة(١٥) متأثِّرً هييل (ت ٥٨١#) الذي وظَّ السُّ

اليل منها.  ة ما خيتصُّ باجلانب الدَّ د السبيل لنحوِ هذه التوظيفات وخاصَّ الذي مهَّ

من  وها  استقَ نصوصٍ  يف  القدماء  رات  مكرَّ عىل  إالَّ  يقفوا  فلم  املحدثون  ا  أمَّ
العي-  من اعتنى  ناهتم لريدَ فيها املصطلح بشكلٍ عابر، ومل أجد -يف ضمن اطِّ مدوَّ
اللية أو غري  ةٍ نحويةٍ أو رصفيةٍ أو صوتيةٍ أو دَ هُ يف قضيَّ ز دورَ ة وبرَّ به بصورةٍ خاصَّ
ل النصوص التي  لَّ د عليه يف التأسيس للقضيَّة التعاملية وإنَّام حتُ عتمَ نْ ليُ ذلك، ومل يكُ
وأكثر  بل  خاص،  بحثٌ  له  يُفرز  ومل  وحتليلها،  أخر  قضايا  إلبراز  ضمنها  يف  يأيت 
ق به- مل يأتِ يف ضمن معاجم املصطلحات  من ذلك أنَّ لفظ احلصني -أو ما يتعلَّ
ة بجذر  هُ عىل املعاجم اللغوية اخلاصَّ َ وجودُ الرصفية والصوتية والنحوية، وإنَّام قُرصِ
هم يف توظيف  بعضِ نتغاىض عن دورِ  أن  قاته، ولكن ال يمكن  متعلَّ الكلمة ومجيع 
هتا؛ إلدراكهم ما  ة التي ترصد اللغة العربية وقوَّ املصطلح يف السياقات اللغوية العامَّ
 ، ن ذلك يف جانبٍ خاصٍّ منها، ويف مستو معنيَّ للمصطلح من األمهيَّة، وإن مل يكُ

بقدرِ ما كان هدفهم إنعاش روح اللغة العربية.

وباالعتامد عىل ذلك يمكن إدراجهم يف جمموعتني: األوىل كان أصحاهبا قانعني 
أو  احلصني  احلاجز  ذلك  وهو  اللغة،  من  معنيَّ  بجانب  املصطلح  هذا  باختصاص 
دماء، عىل حني أنَّ الطرف اآلخر من  روا مقوالت القُ غري احلصني(١٦) وهم هبذا كرَّ
ةً  هُ قوَّ فه عىل مستو اللغة ككل ليمنحَ كالمَ املحدثني أظهر إعجابه باملصطلح فوظَّ
باملصطلح وبنى بحثه عىل أساسه  اهتمَّ  للمعنى(١٧)، وهناك من  أكثر وإيفاءً أوسع 
املوقع(١٩)،  أو  ة(١٨)  القوَّ عن  احلديث  سياقات  يف  وذلك  والتلميح،  الترصيحِ  بني 
بحثه يف  لكنَّ  باحلصانة  ة  اخلاصَّ أحاديثه  للقدماء يف صوغِ  ا  تابعً مُ كان  وإن  ل  فاألوَّ
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فقد  الثاين  ا  أمَّ ة)،  (القوَّ بديلٍ هو  عمومه كان يبحث يف مفهوم احلصانة بمصطلحٍ 
ا بقضيَّة عدم احلصانة، ذلك أنَّ  جعل من احلديث عن املوقع يف عموم البحث مرتبطً
ف غري حصني يف قبالة موقع البداية وموقع الوسط اللذين يكونان أكثر  رَ موقع الطَّ
حصانة وهي أحاديث القدماء واملحدثني التي ينتهي منها إىل القول: «إنَّ ما أطلقه 
ا  اللغويون من مقوالت وال سيَّام قوهلم: إنَّ األواخر أحقُّ بالتغيري من األوائل أو أهنَّ
ا من األطراف، فالتغيري إىل  مظنَّة التغيري تكشف عن أنَّ أوائلَ البِنية أكثر استحكامً
األطراف أرسع»(٢٠)، فضالً عىل إدخال قضيَّة احلاجز احلصني يف حتليالته وبسيطرة 

صوتية رصفية حديثة(٢١). 

ننتهي من كلِّ ذلك إىل نتيجةٍ مفادها أنَّ املصطلح بمفهومه اللغوي قد بدأ عند 
ا، وإنَّام كان عبارة عن لفظة  ا كبريً ز ومل يُعطَ حيِّزً هُ مل يُربَّ نهُ يف كتابه، ولكنَّ سيبويه وضمَّ
له، إالَّ  ه احلرف أو الصوت أو ال يشكِّ خمتارة لتتالءم مع مستو احلاجز الذي يشكلِّ
، وتابعه يف ذلك العلامء وصوالً إىل ابن جنّي الذي  بَت لهُ سِ أنَّ فضيلة إيراده قد حُ
ا  ا جديدً فه توظيفً بدي إعجابه به، ووظَّ ه باملصطلح وجهةً جديدة حاول فيها أن يُ اجتَّ
حتصني،  ن،  صَّ (حمُ نحو  من  فظة  للَّ أُخر  مشتقاتٍ  إىل  (حصني)  لفظة  عن  به  خرج 
نوها،... إلخ)(٢٢)، ومعانٍ أُخر، ومستوياتٍ خمتلفة، ثمَّ ظهر بعده العلامء عىل  حصَّ
قسمني، فبني متابعٍ ملن سبقه، وبني جامعٍ لالثنني ابن جنّي ومن سبقه؛ أي أنَّهُ يعيد 
نصوص السابقني البن جنّي من جهة، ويصوغ املصطلح بشكلٍ آخر ويف سياقات 

.جديدة من جهةٍ أخر

بارز،  نحوٍ  عىل  املصطلح  هذا  إنضاج  يف  فضلٌ  هلم  ن  يكُ فلم  املحدثون  ا  أمَّ
التي  خر  األُ للمصطلحات  ومماثالً  غة،  للُّ ا  خادمً ا  مصطلحً استعامله  عىل  واقترصوا 
من  ذلك  غري  إىل  ة  والقوَّ ع  والتمنُّ والصيانة  كاحلامية  عنه،  بديالً  استعامهلا  يمكن 
ا لبعض املصطلحات من نحو احلاجز احلصني  رافقً املصطلحات، أو استعامهلم له مُ
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أو غري احلصني، وبذلك فهم كانوا ينسخون األصل الذي ورد عند القدماء ليس 
ر  تأثُّ  ومد القدماء،  عند  احلصانة  مفهوم  إلرهاصات  التقديم  هذا  وبعد  غري. 
غة يف مجيعِ  ا للُّ ا خادمً املحدثني هبم يف استعامله، وكيف يمكننا الكشفَ عنهُ مصطلحً
دة،  لِّ مستوً عىل حِ بتعريفٍ للحصانة يف كُ لنا اخلروج  مفاصلها وجنباهتا يمكن 
ة النُّطقية  ا القوَّ ف احلصانة الصوتية بأهنَّ ال سيَّام املستويني الصويت والرصيف، إذ تُعرَّ
 املستو هِ يف  نُطقِ عند  نقول  أو  كبًا،  رَّ مُ أو  ا  منفردً هِ  نُطقِ عند  الصوت  يمتلكها  التي 
ر للبنية  ا ما يتوفَّ ا احلصانة الرصفية فيمكن تعريفها بأهنَّ الفونتيكي أو الفنولوجي، أمَّ
ة بتأثري التغيري يف البناء، ويف ضوء ذلك يمكن تعريف احلصانة الصورصفية  من القوَّ
ر  بقولنا: هي تداخل مستويي الصوت والرصف يف اإلجراءات واملعاجلات بام يوفِّ

ن. ة لليشء املُحصَّ القوَّ

مدخل يف اإلدغام

هُ  تَ لْ خَ : أدْ امَ جَ سَ اللِّ رَ تُ الفَ مْ غَ . وأدْ فٍ رْ فٍ يف حَ رْ اإلدغام يف اللغة: «إدخالُ حَ
يف فيه»(٢٣)، وقد مجع مكي بن أيب طالب القييس بني املعنى اللغوي واالصطالحي 
: « اإلدغام معناه: إدخال يشء يف يشء، فمعنى: أدغمت احلرف  فه بقولِهِ حني عرَّ
ل ساكن  يف احلرف، أدخلته فيه، فجعلت لفظه كلفظة الثاين [فصارا] مثلني، واألوَّ
ل  دٌّ من أن يُلفظ هبام [لفظة] واحدة، كام يُصنع بكلِّ مثلني اجتمعا، واألوَّ فلم يكن بُ
ساكن. قال اخلليل: يقال. أدغمت الفرس اللِّجام أي: أدخلته يف فيه. وكلُّ مدغم 
ا، لئالَّ جيتمع  كً دَّ أن يسكن قبل اإلدغام، وكل مدغم فيه فال يكونُ إالَّ متحرِّ بُ فال 
عمومه،  يف  اإلدخال  ن  يتضمَّ لغوي  معنى  معنيني؛  بني  جيمع  فهو  ساكنان»(٢٤)، 
إىل  تنتهي  إجرائية  بعملية  احلرف  يف  احلرف  إدخال  ن  يتضمَّ اصطالحي  ومعنى 

نطق بنُطقٍ مشابهٍ لنُطق احلرف الواحد. د يُ تكوين حرف واحد مشدَّ
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: احلصانة يف اإلدغام الً أوَّ

ة إذا  ةً وثباتًا، وخاصَّ ال يعرتض اثنان عىل أنَّ اإلدغام يمنح الصوت املدغم قوَّ
ة  ة نامجة من قوَّ ةٍ للحرف، وهذه القوَّ هُ من قوَّ لُ أخذنا بنظر االعتبار التشديد وما يمثِّ
ة هي التي  ر أعضاء النُّطق، وهذه القوَّ هِ وتوتُّ الضغط واالعتامد عليه من موضع نُطقِ
يكون  أن  إذن  الطبيعي  فمن  والتكثري،  باملبالغة  العلامء  عنها  عربَّ  التي  املعاين  لته  محَّ
ةً تضاهيه، بل  ا فيه فسيمتلك قوَّ ا يف أقو احلروف(٢٥)، وملَّا كان اإلدغام فرعً واقعً
له  «التشديدُ عالمةُ اإلدغام»(٢٦)؛ ولكنَّ االختالفَ واضحٌ بني املوضوعني ملا يتحمَّ
ا  دً مشدَّ احلرف  كان  إذا  ما  بخالف  التشديد  تسبق  التي  اإلجراءات  من  اإلدغام 
د  له املشدَّ دات) وجعل أوَّ أصالة، وهلذا عقد مكي يف الرعاية بابًا بعنوان (باب املشدَّ
نفصلني يف  مُ أصله حرفني  ليس  د  ما هو مشدَّ منها  يأيت عىل رضوب:  الذي  املفرد 
نحو:  الوزن  د يف  يُشدَّ كام  اللفظ  د يف  يُشدَّ الوزن،  د يف  شدَّ مُ وإنَّام هو حرفٌ  الوزن 
د  يُشدَّ وإنَّام  الوزن،  يف  منفصالن  حرفان  أصله  ما  ومنه  و(إنَّا)،   ،( و(صىلَّ م)،  (علَّ
)، و(سيِّد)، ومن هذا األصل –أي ما أصله  )، و(لنيِّ لإلدغام، نحو: (ميِّت)، و(هنيِّ
ا فيه التشديد ألجل اإلدغام نحو:  حرفان منفصالن– ما هو من كلمتني وقع أيضً
ا  دً مشدَّ جاء  ما  هو  ذلك  من  يعنينا  ما  م)(٢٧)،  هبِّ رَ و(مِنْ   ،(# نْ لَدُ و(مِنْ   ،( انَ رَ (بَلْ 
د سواء  ناقش كيفيَّة النُّطق باملشدَّ د وزنًا، علامً أنَّنا سنُ دِّ لإلدغام برصف النظر عامَّ شُ
االعتبار  احلالتني. وهبذا  متامثلة يف  ا  الوزن، ألهنَّ أو جاء يف  اإلدغام  ا عن  ناجتً أكان 
التي  النصوص  ضوء  يف  وحصانته  اإلدغام  حصول  بني  التداخالت  سنبحث 

نات العربية. فناها من مدوَّ تلقَّ

ابن  قول  اإلدغام  يف  احلصانة  عن  ت  عربَّ التي  النصوص  من  يلقانا  ما  لُ  وأوَّ
ض، فتأيت بالياء بعد  وَ ل، والعِ وَ يَبة، والطِّ ، والعُ ريُ : فام بالك تقول الغُ لتَ جنّي: «فإن قُ
الضمة، وبالواو بعد الكرسة؟ فاجلواب: أنَّه إنَّام جاز ذلك من قِبَل أنَّ الياء والواو 
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من  قبلهام  ما  فجازت خمالفة  الصحاح،  باحلروف  فلحقتا  باحلركة،  قويتا  كتا  ملَّا حترَّ
ا، فتصح الواو  اطً وَّ رِ طَ اخْ وَّ رَ ا، واخْ اذً ذَ اجلِوَّ وَّ لَ احلركات إيَّامها. وكذلك قوهلم: اجْ
ا ملَّا أُدغمت يف التي بعدها قويت، وضارعت  اط من قبل أهنَّ وَّ رِ اذ واخْ لِوَّ األوىل يف اجْ
 ، ألْوَ نٌ  رْ قَ قالوا:  وكذلك  قبلها.  ما  انكسار  مع  ثباهتا  فجاز  حاح،  الصِّ احلروف 
ا  ا ما قبلها، من قبل أهنَّ حوا الياء األوىل وإن كانت ساكنة مضمومً ، فصحَّ ّ رون يلُ وقُ

نها عن القلب»(٢٨). قويت باإلدغام، فحصَّ

دة متثِّل الطريق الذي يسلكه اإلدغام  ل يف هذا النص أمورٌ متعدِّ  تنكشف للمتأمِّ
إذ  ة،  القوَّ لتحقيق احلصانة، وذلك عن طريق مصداق من مصاديق احلصانة وهو 
ة  القوَّ نت فيه هذه  ة اإلدغام؛ إىل احلدِّ الذي مكَّ ة احلركة وقوَّ قابل ابن جنّي بني قوَّ
الصوت املعتل من مضارعة الصوت الصحيح، فالتخالف بني عنرصي املزدوج(٢٩) 
ص من شبه احلركة (أي الواو والياء)، إالَّ يف احلاالت التي  يستدعي يف الغالب التخلُّ
نضطر فيها إىل حذف احلركة حتت تأثري البنية املقطعية، أو خشية اللبس بني األبنية، 
بالتضحية  يكون  املزدوج  عنرصي  بني  للمخالفة  العام  املنهج  فإنَّ  ذلك  عدا  وفيام 
(٣٠)، وهذا إن دلَّ عىل يشء فإنَّام يدلُّ عىل الضعف يف هذا العنرص  بشبه احلركة دائامً
ل من النص منعت احلذف، ويف  من املزدوج، ولكنَّ التقوية باحلركة يف اجلزء األوَّ
اجلزء الثاين املبني عىل عملية اإلدغام متَّت التقوية باإلدغام، وأغلب الظن أنَّ هذه 
التقوية إنَّام حصلت لصعوبةِ فكِّ احلرفني املدغمني بعد دجمهام وصريورهتام كاحلرف 
 إىل ثبات الواو مع سبقها بالكرسة، وفيام خيتص باجلزء الثالث فقد  الواحد، ممَّا أدَّ
مة التي منحت الياء  ة املتقدِّ ةُ ذلك متاثل العلَّ ن احلرف عن القلب باإلدغام، وعلَّ حتصَّ

َ عنها ابن جنّي وهي يف أوجها باحلصانة. ةً عربَّ قوَّ

باإلدغام،  التحصني  ة  علَّ تكمن   تر يا  فأين  هام،  سؤالٌ  هنا  لدينا  ويربز 
الياء  أنَّ  قِبَل  «من  هي:  مواضع،  ثالثة  يف  نفسه  جنّي  ابن  قول  يف  تظهر  واإلجابة 
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كتا قويتا باحلركة، فلحقتا باحلروف الصحاح»، وقوله: «فتصح الواو  والواو ملَّا حترَّ
ا ملَّا أُدغمت يف التي بعدها قويت، وضارعت  اط من قبل أهنَّ وَّ رِ اذ واخْ لِوَّ األوىل يف اجْ
حوا الياء  ، فصحَّ ّ رون يلُ ، وقُ نٌ ألْوَ رْ احلروف الصحاح»، وقوله: «وكذلك قالوا: قَ
نها  ا قويت باإلدغام، فحصَّ ا ما قبلها، من قبل أهنَّ األوىل وإن كانت ساكنة مضمومً
تُضاعف  الساكن، وهي  أثَّرت يف  ك  املتحرِّ قِبَل  لطة من  هناك سُ إذن  القلب»،  عن 
ب أن يكون  التشبُّث باحلركة»(٣١)، ولذا يتوجَّ د من  د «ملا يف احلرف املشدَّ مع املشدَّ
فندريس  الغلبة والسيادة، كام عربَّ عنها  ليعمل مبدأ  ا،  كً ل ساكنًا والثاين متحرِّ األوَّ
يف قوله: «من العسري أن تكون عنارص الكلمة الصوتية متساوية القيمة يف داخلها، 
آثار  قاوم  يُ ما  ومنها  يُساد؛  ما  ومنها  يسود  ما  منها  الضعيف؛  ومنها  القوي  فمنها 
بَة، هاتان مها الصفتان  امة، ومنها ما يستسلم هلا برسعة. السيادة والغلَ العوامل اهلدَّ
يف  وأسباهبام  حدودمها  يُعنيِّ  أن  يشء  كلِّ  قبل  اللغة  خ  مؤرِّ عىل  اللتان  اجلوهريتان 
لدينا  القوي، وهو  التي يدرسها»(٣٢)، وهنا يشيد بدور  غة  للُّ النظام الصويت  داخل 
املُدغم فيه،  هُ لبوس الصوت  لبِسَ دغم ويُ ة للمُ القوَّ ك الذي يعطي  املتحرِّ احلركة أو 
بالصوتني  يُنطق  بحيث  الالحق،  إىل  السابق  الصوت  ضمِّ  بعد  ا،  معً ينصهران  بل 
املُدغمة  األصوات  برهام  الدكتور  ي  يسمِّ وهلذا  الالحق،  جنس  من  ا  واحدً صوتًا 
باألصوات الضميمة، وقد أطلق الدكتور أمحد خمتار عمر عىل اإلدغام اسم (املامثلة 

.(٣٣) ا كامالً الكاملة)؛ النَّ الصوتني املدغمني يتطابقان تطابقً

)... فأصله  وّ تُ ة) و(الفُ وّ دُ ة) و(النُّ وّ تُ ا قوهلم (الفُ ا قول ابن جنّي: «فأمَّ ومنهُ أيضً
وا  ا للضمة قبلها، ومل يعتدُّ ي) ولكنَّهم أبدلوا الياء واوً وْ تُ ية) و(الفُ وْ دُ ية) و(النُّ وْ تُ (الفُ
ت  ا أدغموا األوىل فيها، فصحَّ الياء واوً ا لضعفها، فلامَّ قلبوا  الساكنة حاجزً بالواو 
ت يف اآلخرة ملا جاز  مَ تْها بإدغامهم إيَّاها فيها، ولوال أنَّ األوىل أُدغِ نَ صَّ ألنَّ األوىل حَ
متا احتَمتا  أُدغِ ة»(٣٤)، وقوله: «الواو والياء متى  ا بعد ضمَّ أن تقع واوٌ يف اسم طرفً
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ا جاز البدل يف  ... فإن كان مجعً يَّلٌ سُ يَّلٌ وَ نتا من القلب، وذلك نحو قولك عُ وحتصَّ
.(٣٥)« يَّمٌ مٍ قُ ، ويف قوَّ يَّمٌ مٍ صُ الواو لثقل اجلمع، وذلك قولك يف صوَّ

اإلدغام  قضيَّة  فيه  ف  يوظِّ اكي (ت ٦٢٦#)  للسكَّ حقيقةً  لطيف  وهناك نصٌّ 
التَّعامل  يف  ا  واضحً تسلسالً  هناك  نجد  إذ  لفت،  مُ بشكلٍّ  للحرف  حتصينه  وكيفيَّة 
دغامً يف اآلخر، وذلك يف حديثٍ له عن موانع اإلعالل؛  ا واحلرف مُ مع احلرف مفردً
اإلعالل، هو األصل  القدم يف  الثابث  الفعل  ع عىل  التفرُّ  ...»  : يقول مسرتسالً إذ 
عندي يف دفع ماله مدخل يف املنع عنه، كسكون ما قبل املعتل من خياف وأخواته... 
فع... أو كان املانع امتناع ما قبل املعتل عن  ة يف الدَّ فإنَّهُ حيتاج يف دفعه إىل زيادة قوَّ
ا إىل  ل وبايِع وتقاولوا وتبايعوا، فإنَّهُ حيتاج يف دفعه أيضً التحريك، كاأللف يف قاوِ
التحريك، كنحو  باإلدغام عن  املعتل  قبل  ما  ن  املانع حتصُّ أو كان  افع...  الدَّ تقوية 
ا، فال مدفع له»(٣٦). يريد أنَّ الواو  ل وبيَّاع أيضً ز وتأيَّد، وقوَّ ز وأيَّد، وجتوَّ ما يف جوَّ
كة أو نقول إن املتحركة قد منحتها القوة  ا أخذت صفات املتحرِّ نة ألهنَّ األوىل متحصِّ

التي تنقصها بفعل السكون.

مل  إذ  باملصطلح؛  السكاكي-  -ومنهم  القدماء  وعي  عن  يكشف  النَّص  هذا   
ا عىل مد ما  يستعملهُ ابتداءً وإنَّام وصل إىل ذروة االمتناع فذكره، وهذا يدلُّ أيضً
هُ اإلدغام من حتصني للحرف وصعوبة االنفكاك معه، عىل حني قد يمكن جتاوز  رُ يوفِّ
السكون أو االمتناع عن التحريك بوسيلةٍ أو بأخر، ولذا نحتاج يف احلالة األوىل 
والثانية إىل تقوية الدافع، يف حني عربَّ يف حالة اإلدغام عن املانع بأنَّه «ال مدفع عنه»، 
ي إىل  واملدفع أسم مفعول من يدفع، واملُراد منهُ أنَّهُ ال يوجد ما يدفع اإلدغام ويؤدِّ

حصول اإلعالل. 

ا بدور اإلدغام يف التحصني من  ويف نصٍّ البن مالك (ت ٦٧٢#) يشيد فيه أيضً
ا إذا انضمَّ ما  ، قال فيه: «تنقلب األلف ياءً إذا انكرس ما قبلها وواوً التغيري، وبتفصيلٍ
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قبلها... وكذلك تنقلب الواو الساكنة ياء إذا انكرس ما قبلها... وكذلك تنقلب الياء 
دغمة يف مثلها  نْ الواو وال الياء مفردة بل مُ ا إذا انضمَّ ما قبلها... فلو مل تكُ الساكنة واوً
ب) إذا استوعب النهار بسريٍ أو غريه من  اب) مصدر (أوَّ وجب التصحيح نحو: (إوَّ
اب) واوٌ ساكنة، وبعد  يَّاع) مجع (بائع)، فبعد كرسة اهلمزة من (إوَّ األعامل. ونحو: (بُ
نهام اإلدغام فلم تتأثَّرا للكرسة والضمة،  يَّاع) ياء ساكنة. لكن حصَّ ة الباء من (بُ ضمَّ
ط هبام دفعة واحدة فيصري كل واحد منهام لصاحبه  تلفَّ وذلك أنَّ املدغم واملُدغم فيه يُ
ل فيظهر يف نحو  الثاين وقايةً لألوَّ ا كون  أمَّ ا من اإلعالل،  يناله مفردً َّا كان  ممِ وقايةً 
دفعة  ظ هبام  والتلفُّ الثانية  وبإدغامها يف  بعد كرسة  األوىل ساكنة  واوه  فإنَّ  اب)  (إوَّ
يَّاع)  (بُ ياء  وكذلك  التصحيح،  ت  فاستحقَّ ونحوه؛  واك)  (سِ واو  أشبهت  واحدة 
عةً واحدة أشبهت ياء  فْ ظ هبام دُ ة، وبإدغامها يف الثانية والتلفُّ األوىل ساكنة بعد ضمَّ
ل وقاية للثاين فيظهر بنحو:  ا كون األوَّ ت التصحيح. وأمَّ يَام) ونحوه؛ فاستحقَّ (هُ
 ( بْيٍ (ظَ ياء  أشبهت  فيها  األوىل  بإدغام   ( بِيّ الثانية من (صَ الياء  فإنَّ   ( وّ فُ بِيّ وعَ (صَ
) ونحوه، ولو خلت  ثقِلَت يف ياءِ (قاضٍ ل فيها الضمة والكرسة، كام استُ فلم تُستَثقَ
الواو  نظريهتا، وكلك   اإلعالل جمر الكرسة فجرت يف  بارشهتا  فيها  اإلدغام  من 
 ( ) مجع (دلوٍ ) لو خلت من إدغامٍ فيها وجب هلا ما وجب لواوِ (أدلٍ وّ فُ الثانية من (عَ
من إبدال الضمة قبلها كرسة وانقالهبا هي ياء وتقدير الرفع واجلر فيها؛ الستثقالِ 

) وشبهه فجرت جمراها»(٣٧).  وّ فُ ظهورمها، لكن بإدغام األوىل فيها أشبهت واو (عَ

دة ظهر يف نصِّ ابن  ف أمور متعدِّ بعد إنعام النظر يف هذا النص الطويل تنكشَّ
ا أخر، ومجيعها ستتضح يف النقاط  ا منها، وأضاف ابنُ مالك عليها أمورً جنّي بعضً

اآلتية:

ل الواو أو . ١ ل حتوُّ دَ ابن مالك ابتداءً القاعدة األصل يف قضيَّة اإلعالل وعلَّ حدَّ
دغمة. الياء مفردة لينطلق منها إىل احلالة الثانية التي تكون فيها الواو أو الياء مُ
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ص من . ٢ ب التخلُّ ة وكيف يتوجَّ حنا قضيَّة سبق الواو بالكرسة والياء بالضمَّ وضَّ
يف  التصحيح  فيهام  فوجب  ل  التحوُّ من  أنقذمها  اإلدغام  ولكنَّ  املزدوج،  هذا 

يَّاع)، فانتفى التأثري لوجود املانع وهو اإلدغام. اب) و(بُ نحو: (إوَّ

ظ . ٣ ة التي أضافها ابن مالك هي أبرز ما جاء يف النَّص؛ فامذا سيُضيف التلفُّ العلَّ
وما  لآلخر؟  وقايةً  منهام  واحدٍ  كلَّ  يكونَ  أن  معنى  وما  ؟  واحدةً فعةً  دُ هبام 
فمنعت  ا  مفردً عنهُ  التي غابت  اإلدغام  بعد  للحرف  توفَّرت  التي  احلامية  هي 
اد احلرفني املدغمني إىل احلدِّ الذي جعل ابن مالك  اإلعالل؟ وما هي درجة احتِّ
رها  يُشبِّهها بمعاملة احلرف الواحد؟ وما درجة التخفيف والتسهيل التي يوفِّ

ة ذلك التخفيف؟ بعد عنه االستثقال؟ وما هي علَّ اإلدغام للحرف فيُ

بينها،  فيام  اإلجابة  تتداخل  وقد  منها،  سؤالٍ  كلِّ  عن  نُجيب  أن  سنحاول 
يُنطق  اإلدغام  بعد  د  املشدَّ الصوت  أنَّ  فهل  آخر،  سؤاالً  ابتداءً  ن  تتضمَّ واإلجابة 
اللغوية  املؤلَّفات  تناولت  فلقد  الواحد فقط؟  يمثَّل كاحلرف  أم  الواحد  كالصوت 
د وماهيَّته، فمن  املشدَّ الصوت  منها واحلديثة طبيعة  القديمة  ها،  يف مستوياهتا مجيعِ
د كحرفٍ واحد»(٣٨)،  يض (ت ٦٨٨#) من «أن احلرف املشدَّ ذلك ما ذهب إليه الرَّ
احلرف  زمان  من  أطول  د  املشدَّ احلرف  زمان  أنَّ  إىل  األرواح  مراح  شارح  وذهب 
عبد  رمضان  الدكتور  ومنهم  املحدثون  ا  أمَّ احلرفني(٣٩)،  زمان  من  وأقرص  الواحد 
كة وحدها،  ا باألصوات املتحرِّ اب فإنَّه يقول: «وليس أمر الطول والقرص خاصًّ التوّ
أو  د،  املشدَّ احلرف  باسم  نعرفه  ما  وإنَّ  كذلك،  وتقرص  تطول  الصوامت  إنَّ  بل 
ل ساكن والثاين  ف، ليس يف احلقيقة صوتني من جنسٍ واحد، األوَّ الصوت املضعَّ
اة العربية- وإنَّام هو يف الواقع صوت واحد طويل، يساوي  ك -كام يقول نحَّ متحرِّ
الصوت  ماهيَّة  شاهني  الصبور  عبد  الدكتور  د  وحيدَّ اثنني»(٤٠)،  صوتني  زمن  زمنه 
املُدغم من الناحية الصوتية، بقوله: «إنَّهُ صامت طويل، يشبه احلركة الطويلة، التي 
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ا إذا نظرنا إىل أصله،  تساوي ضعف احلركة القصرية، هذا من الناحية الصوتية. وأمَّ
إنَّه  الناحية الرصفية، أي: من حيث جوازُ تقسيمه إىل صامتني قصريين، قلنا:  من 
ر، كام حيدث عندما تنقسم احلركة الطويلة إىل حركتني قصريتني»(٤١)،  صامت مكرَّ
هُ حممد األنطاكي يف وجهة النظر الصوتية للصوت  رَ كَ ا ما ذَ د هذه املسألة أيضً ويعضِّ
هِ  واقعِ يف  هو  اإلدغام  عملية  من  حيدث  الذي  د  املشدَّ «احلرف  أَنَّ   ير إذ  د،  املشدَّ
ة احلرف  دَّ ة التي يستغرقها النطق بِهِ تبلغ ضعفي مُ حرفٌ واحد ال حرفان. إالّ أنَّ املُدَّ
د هي  املشدَّ النطق يف احلرف  ر أعضاء  توتُّ أَنَّ درجة  أو ثالثة أضعافها. كام  البسيط 

ر هنا أو أحذفه من هناك أعىل منها يف احلرف البسيط»(٤٢). قد أحذفه ألنَّه مكرَّ

د، وينفي الدكتور متَّام  وتكثر التعليالت والتحليالت يف طبيعة الصوت املُشدَّ
ة  ف فقط إىل كميَّته، إذ ير أنَّ «املُدَّ ان إمكانية معرفة مقدار املد، بل يمكن التعرُّ حسَّ
يتفقان  والكميَّة  ة  واملُدَّ واملقطع،  احلرف  إىل  تُنسب  والكميَّة  الصوت،  إىل  تُنسب 
د، وهو أطول كميَّة من املفرد  وخيتلفان، فليس من الرضوري أن يكون احلرف املشدَّ

ة يف نُطقِ صوته من احلرف املفرد»(٤٣). دَّ أطول مُ

ه هذا مصداق من املصاديق التي كان القدماء قد اهتدوا إليها حني وقفوا  وكالمُ
رجاين  اجلُ الرشيف  ذكره  ما  له  املهمة  تعريفاهتم  فمن  وماهيَّته،  اإلدغام  عىل طبيعة 
وجاء  احلرفني»(٤٤)،  إلباث  مقدار  خمرجه  يف  احلرف  «إلباث  أنَّه:  من   (#٨١٦ (ت 
يف رشح املراح أنَّهُ ««إلباث احلرف يف خمرجه مقدار إلباث احلرفني يف خمرجهام» أي 
مة وهو حممود الزخمرشي صاحب  قريبًا من مقدارِ إلباثهام كذا نُقلَ عن جار اهللا العالَّ
ا  تأييدً يلقَ  مل  اء  والقرَّ الرصفيون  عليه  تعارف  الذي  التعريف  فهذا  اف»(٤٥)،  الكشَّ
أنَّه   الثقل، وير التخفيف ورفع  املقصود من اإلدغام وهو  بلحاظ  التهانويّ  عند 
إذا كان عبارة عن اإللباث املذكور لعاد إىل موضوعه بالنقض، ولذا قيلَ إنَّ زمان 
د أقرص من زمان احلرف الواحد(٤٦)، ونحنُ نؤيِّد هذا الرأي حني نأخذ  احلرف املشدَّ



٤٢٩

«ملَّا كانا من موضعٍ واحدٍ  دها سيبويه بقوله:  الغاية من اإلدغام، كام حدَّ باالعتبار 
للحرف  املوضع  ذلك  إىل  يُعيدوها  مَّ  ثُ موضعٍ  من  ألسنتهم  يرفعوا  أنْ  عليهم  ل  ثَقُ
لَ عليهم ذلك أرادوا أنْ يرفعوا رفعةً واحدة»(٤٧)، يريد هبام الصوتني  ر، فلامَّ ثَقُ اآلخِ
ا  ا واحدً ثقِل النُّطق هبام ومها من موضعٍ واحد فجعلومها حرفً املُدغمني وكيف استُ

باعتامدٍ واحد. 

ة احلصانة التي يمنحها اإلدغام  ومجيع ما نحنُ بصدده الغاية منه تشخيص علَّ
فيه  واملُدغم  املدغم  أنَّ  «وذلك  بقوله:  صها-  خلَّ -بل  منها  مالك  ابن  اكتفى  التي 
ا  مفردً يناله  كان  َّا  ممِ وقايةً  لصاحبه  منهام  واحد  كل  فيصري  واحدة  دفعة  هبام  ط  تلفَّ يُ
دة؛ فالتمثيل  ل بعد هذا النَّص تفصيالً خيدمنا من وجوهٍ متعدَّ من اإلعالل»، ثمَّ يُفصِّ
د باحلرف الواحد يعود بنا إىل حالة اإلفراد فام املقصود به؟ يظهر يف  للحرف املشدَّ
األوىل  ففي  احلالة،  هذه  وبني  اإلفراد  يف  األوىل  احلالة  بني  ا  واضحً ا  اختالفً أمثلته 
يعود  بدوره  كتني، وهذا  متحرِّ كانتا  الثانية  احلالة  والياء ساكنتني، ويف  الواو  كانت 
بنا إىل نصِّ ابن جنّي الذي ماثل به بني حصانة احلرف باحلركة وحصانته باإلدغام 

ومد التامثل بينهام.

ل هو احلركة يف احلالة األوىل التي  ا معنى الوقاية فهو تُستمدُّ من أمرين: األوَّ أمَّ
كة منحها محاية  ل؛ فإدغام الياء الساكنة يف مماثلتها املتحرِّ يكون الثاين فيها وقايةً لألوَّ
أكثر حصانة  أثبت كان  فام كان  الثبات؛  تعني  التغيري، وهنا احلصانة  وحصانة عن 
من غريه املائل إىل التغيري، وهذا جيعل من احلركة –كام الحظنا يف نصوصٍ سابقة– 
ة الفرعية  ا متثل القوَّ املسند الذي يتكأ عليه اإلدغام من جهة، ومن جهةٍ أخر فإهنَّ
حني  حيدث  الذي  الضعف  أمام  ة  القوَّ بمظهر  ظهوره  يف  اإلدغام  هبا  يتشبث  التي 

يغادر اإلدغام احلرف.
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فالقضيَّة يف احلالة األوىل واضحة وال حتتاج إىل زيادة التفصيل، واألمر الثاين 
رها  وفَّ التي  فاحلصانة  التوضيح؛  إىل  فيحتاج  للثاين  وقايةً  ل  األوَّ فيه  يكون  الذي 
ره اإلدغام بدوره، فلم تُستثقل معهام  ت من التخفيف الذي وفَّ نا استُمدَّ اإلدغام هُ
)؛ وذلك ما يظهر عىل نحوٍ أوضح  وٍّ فُ بِيٍّ وعَ الضمة والكرسة، وهو ما نجده يف (صَ
 ( يف التمثيل املقطعي اآليت: ص/ب ي/ي ن ، ع/ف و/و ن. وتقطيع لفظة (ظبْيٍ
ٍ قبل احلذف، فهي عىل التشكيل اآليت: ق/ض/  ا قايضِ يُظهر اآليت: ظ ب/ي ن. أمَّ

) قبل احلذف فتمثَّل عىل النحو اآليت: ء د / ل / و ن. وٍ ي ن. وكذلك (أدلُ

واملقطعني   ( لـ (صبِيٍّ املقطعني األخريين  التامثل يف  يظهر  وعىل هذا األساس 
) وكيف يتامثالن يف التعامل معهام، ويظهر االختالف مع لفظتي  بْيٍ نني لـ (ظَ املُكوِّ
لني للفظتي (صبِيّ  ة ذلك تظهر يف املقطعني األوَّ ) قبل احلذف، وعلَّ ) و(أدلٍ (قاضٍ
ا صوت  )؛ ألنَّ الياء األوىل سكوهنا وسبقها بالكرسة أوجب فيها اإلعالل ألهنَّ وّ وعفُ
فت من وطأة املد جاز اإلدغام  مد، وصوت املد ال يُدغم، فلامَّ وهبتها احلركة وخفَّ
ل يف الثاين تقتيض  من جهة، ومنعت اإلعالل من جهةٍ أخر، ألنَّ حقيقة إدغام األوَّ
ها بعدَ  وىل وحموِ ل للتامثل الكيل، أو لقلبِ صورتِهِ النطقية األُ «ذوبان الصوت األوَّ
ل(قاضٍ  األخريين  املقطعني  مع  وباملقارنة  الثاين»(٤٨)،  الصوت  هويَّة  يكتسبَ  أنْ 
األوىل  يف  بالكرسة  للسبق  اإلعالل  فيهام  حصل  اللفظتني  أنَّ  كيف  يتَّضح   ( وأدلٍ

وبالضمة يف الثانية. 

بأنَّ  يتمثَّل  ا  أيضً سبق  بام  يرتبط  أخري  رأيٌ  اإلدغام  حتصني  ةِ  علَّ يف  لنا  يبقى 
د بعد حصول اإلدغام فيه أو وجودهُ ممثِّالً لصوتني مدغمني أصالة  الصوت املشدَّ
حيصل  ما  أنَّ  عليها  ونُضيف  تها  علَّ وأوضحنا  بحثناها  قد  ا  نَّ كُ ةً  قوَّ الصوت  يمنح 
النُّطق باحلرف، فكذلك  فيه يامثل من وجهٍ ما عملية الوقف حني تستدعي إشباع 
 هِ يف الثاين، وهنا يقو ل وإدماجِ الصوت املُدغم «ألنَّ اإلدغام يقتيض تسكني األوَّ
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منيَّة للصوت»(٤٩)، وهذا ال يعني  ة الزَ رُّ املُدَّ قِ ة وقفة صوتية تُ دَّ الصوت ويشتد، والشِ
يُشبع  فتارةً  والشديد،  املجهور  بني  الفرق  هو  بل  اإللباث،  يف  رأينا  مع  التناقض 
نُريد الثاين ال  االعتامد يف موضعه، وتارةً أخر يقو االعتامد يف موضعه، ونحنُ 

ل. األوَّ

ثانيًا: احلاجز احلصني يف اإلدغام

علمنا أنَّ مصطلح احلاجز من املصطلحات املرافقة ملصطلح احلصانة يف قول 
املصطلحات  أكثر  من  أنَّهُ  ا  أيضً وعلمنا  حصني)،  غري  أو  حصني  (حاجز  القدماء 
كان  احلصني  احلاجز  أنَّ  ن  تتضمَّ استباقية  نتيجةٍ  إعطاءِ  من  بأسَ  وال  له،  مرافقةً 
ا يف ظاهرة  لت حضورً التي سجَّ  ( نَ لفظة (حصُ من  ة  املشتقَّ املصطلحات  أكثر  من 
التي متنع اإلدغام، ذلك «أنَّك جتدها فاصلة  ا مثَّلت احلركة احلاجزة  اإلدغام، ألهنَّ
ا»(٥٠)، فيمتنع اإلدغام، أو ينعدم  كً ل منهام متحرِّ بني املثلني أو املتقاربني، إذا كان االوَّ
 - الساكن  احلرف  به  واملقصود   - حصني  غري  يكون  أو  اإلدغام  فيحصل  احلاجز 

ا. وحيصل اإلدغام أيضً

ومن بني النصوص التي حصل فيها اإلدغام لعدم وجود احلاجز قول سيبويه: 
ام ليسا بحريف مدّ  اقِداً أدغمت، ألهنَّ و وَّ شَ ا واخْ يشَ يَّارسً «وإذا قلت وأنت تأمر: اخْ
إالَّ إىل  فيه  بِّنا. فهذا ال تصل  ب  هَ ، واذْ دَ اوُ دَّ د  َ أمحْ بمنزلة قولك  كاأللف، وإنَّام مها 
، وليس بينهام حاجز»(٥١).  اإلدغام، ألنَّك إنَّام ترفع لسانك من موضعٍ مها فيه سواءٌ

ل منها اآليت: هِ مفاصل كثرية يمكن أن نُسجِّ ِ  يف هذا النَّص عىل قِرصَ

نسهام، وهو . ١ د سيبويه قاعدة إدغام الواو والياء املسبوقتني بحركة من غريِ جِ حدَّ
جواز اإلدغام.
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ناسبة هلام، وذلك يف قولِهِ: . ٢ نفى سيبويه اإلدغام عنهام يف حال كانت احلركة مُ
«هذا  أنَّ  املد  حال  يف  اإلدغام  امتناع  ة  وعلَّ كاأللف»،  مدّ  بحريف  ليسا  ام  «ألهنَّ
اإلدغام  ألنَّ  الصوتني،  هذين  أحدِ  إدغامِ  عندَ  السياق  من  يزول  واللني،  املد 
ة  دَّ هِ يف الثاين، وهنا يقو الصوت ويشتد، والشِ ل وإدماجِ يقتيض تسكني األوَّ
ه  ه فيزولُ لينُ تُ ف قوَّ ه، وتُضاعَ منيَّة للصوت، فيزولُ مدُّ ة الزَ رُّ املُدَّ قِ وقفة صوتية تُ

وذلك ما منع اإلدغام فيهام»(٥٢).

قاعدة . ٣ أعطى  أن  يلبث  مل  هُ  ولكنَّ املتقاربني،  ال  هنا  باملتامثلني  اإلدغام  د  حدَّ
مها  موضعٍ  من  لسانك  ترفع  إنَّام  «ألنَّك  قوله:  من  يتبنيَّ  ما  وهو  لذلك  ة  عامَّ
»، وهذه القاعدة األوىل لإلدغام التي تقتيض التخفيف بني املتامثلني،  فيه سواءٌ
تني متتاليتني بالعضو النُّطقي   وبتوضيحٍ أكثر، ملَّا كان النُّطق بالصوت الواحد مرَّ
ر  نفسهُ من موضعٍ واحد رضبًا من الثقل احلاصل بتكرير اجلهد العضيل املُسخَّ
املتامثلني  بالصوتني  اللفظ  عىل  التخفيف   جر فقد  له،  اإلنجازية  العملية  يف 
ل يف الثاين عن طريق ارتفاع اللسان  دفعة واحدة من خمرجٍ واحد بإدغام األوَّ
ل وال فصلٍ بحركة أو روم(٥٣)، ويف  هبام دفعة واحدة من غريِ وقفٍ عىل األوَّ
عنه  عربَّ  الذي  الثاين  الرشط  معنى  يتَّضح  الفصل  عدم  من  األخري  التوضيح 
دَّ أن نُشري هنا إىل أنَّ عدم وجود احلاجز قد  بقوله: «وليس بينهام حاجز»، وال بُ

ةً حلدوث اإلدغام.  كانَ علَّ

حني جعل هذين املثالني بمنزلة ما حيدث بني الصامتني املتامثلني فإنَّام انطلق من . ٤
ة حني يقول:  ب ذلك بذكر العلَّ قاعدة االستثقال احلاصل يف أيِّ مثلني، ألنَّهُ يُعقِّ
»، وهذا ما حدا بأحدِ الباحثني  «ألنَّك إنَّام ترفع لسانك من موضعٍ مها فيه سواءٌ
ا  كً هلام ساكنًا واآلخرُ متحرِّ املحدثني إىل اعتبار اإلدغام يف املثلني اللذين يكون أوَّ
قعَ يف الكلمة الواحدة، أم يف  هُ قواعد؛ ألنَّهُ واجب احلدوث دائامً سواء أوَ ليس لَ
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ا ال خيارَ  كلمتني، والسبب يف وجوبِهِ الدائم هو أَنَّ اإلنسان ينساقُ إليهِ انسياقً
هُ فيه، فهو آلية نطقية حتمية(٥٤).  لَ

ة مقارنةً بني ما حيصل يف اإلعالل وما حيصل  ويف نصٍّ آخر عقد سيبويه هذه املرَّ
يف اإلدغام، وكالمها يرتبط بوجود احلاجز أو عدم وجوده، وذلك يف قوله: «وترك 
 تر أال   . الكرسِ يشءٌ فليس حيجزه عن  أنَّهُ ساكن  قِبَل  أثقل، من  زانٍ  وْ مِ الواو يف 
ي البيانُ للحركة؛ فإذا أسكنت التاء مل يكن إالَّ اإلدغام، ألنَّه  وِ تِدٌ قَ لتَ وَ أنَّك إذا قُ
لكثرة  املخارج،  يف  انى  تَدَ التي  احلروف  بمنزلة  والياء  فالواو  ؛  حاجزٌ بينهام  ليس 
، فكان العمل  ام ال ختلو احلروفُ منهام ومن األلف، أو بعضهنّ استعامهلم إيَّامها، وأهنَّ
اللسان من موضعٍ واحد أخفُّ عليهم  رفع  أنَّ  كام  من وجهٍ واحد أخفَّ عليهم، 
نَوا احلرفَ من احلرف كان أخفَّ عليهم، نحو قوهلم:  أدْ م إذا  يف اإلدغام؛ وكام أهنَّ

؛ فهذه قصة الواو والياء»(٥٥). ربَ طَ ان؛ واصْ دَ ازْ

اإلدغام  حصول  ة  علَّ بني  املقارنة  مها  غالبتني  دقيقتني  نكتتني  هناك  النص  يف 
ك، واملقارنة بني ما حيصل يف اإلدغام  يف الصوت الساكن وعدم حصوله يف املتحرِّ
احلركة  حال  يف  االستثقال  إىل  ي  يؤدِّ الذي  التقارب  من  اإلعالل  يف  حيصل  وما 
املعاملة  ختتلف  األوىل  احلالة  ففي  باحلاجز؛  يرتبطان  بدورمها  ومها  السكون،  ال 
التاء يف  تُدغم  ): «مل  تِدٍ ا سيبويه يف (وَ أبو عيل مؤيِّدً كها، قال  التاء وحترُّ بني سكون 
ك التاء»(٥٦)، ويف قول سيبويه: «فإذا أسكنت التاء مل يكن إالَّ  الدال وإنْ تقاربا لتحرُّ
» عودة إىل االستثقال الذي يصنعه التقارب بني التاء  اإلدغام، ألنَّه ليس بينهام حاجزٌ
بني  احلاصل  الثقل  يشبه  فهو  احلاجز،  وجود  عدم  ا  رسً عُ أكثر  جيعله  الذي  ال  والدَّ
ة املوجبة لإلدغام يف املثلني موجودة يف املتقاربني إذ قربت منها،  املتامثلني؛ «ألنَّ العلَّ
وذلك ألنَّ إعادة اللسان إىل موضع قريب ممَّا رفعته عنه كإعادته إىل نفس املوضع 
بِّه بميش املقيَّد ألنَّهُ يرفع رجله ويضعها يف موضعها الذي  فِعَ عنه، ولذلك شُ الذي رُ
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كانت فيه أو قريبًا منه فيثقل ذلك عليه، كذلك اللسان إذا رفعته عن مكان وأعدته 
إذا  أنَّك  الفارق  مع  اإلدغام»(٥٧)،  وجب  فلذلك  ذلك،  ثقل  منه  قريبٍ  إىل  أو  إليه 
أدغمت  وإذا  اإلدغام،  هو  ا  واحدً شيئًا  ل ساكنًا عملت  األوَّ وكان  املثلني  أدغمت 
ل إىل لفظ الثاين وإدغامه فيه،  ل ساكنًا عملت شيئني قلب األوَّ املتقاربني وكان األوَّ
ولو أخذتَ يف إدغام املقارب يف مقاربه من غري قلب استحال ألنَّ اإلدغام أن نجعل 

احلرفني كحرفٍ واحد ترفع اللسان هبام رفعة واحدة(٥٨). 

ة حيلولة احلاجز دون حدوث اإلدغام فألنَّ العملية ستكون أعقد من  ا علَّ أمَّ
مَّ  ك ثُ ة لإلدغام تبدأ بتسكني املتحرِّ دَ جهة «ألنَّهُ بالتحريك سنكونُ أمامَ مراحل متعدِّ
لَ العملية أقرص وأيرس»(٥٩)،  عَ هُ جَ ، عىل حني سكونُ هُ ا إدغامُ قلبَهُ إىل مماثلِهِ الثاين، وأخريً
ومن جهةٍ أخر فإنَّ هذا احلاجز قد حجز التقارب احلاصل بني املتقاربني فجعل 
ك معه اللِّسان لينطق حركة التاء ثمَّ يعود لينطق املقارب،  ا يتحرَّ ا نُطقيًّ هناك حاجزً
أمكننا  ات، ولو  التغريُّ يمنع حدوث  ا حصينًا  ت حاجزً دَّ عُ ا  ا وتكرارً مرارً واحلركة 

طقية التي يرسمها لنا احلاجز لظهر لنا اآليت: رسم اخلارطة النُّ

ت د

فهذا التمثيل يعربِّ عن رسم اللسان يف وسط الفم وكيف ينخفض لنُطق الفتحة 
النُّطق  سم عن حالة  الرَّ الدال، يف حني خيتلف هذا  نُطق  ثمَّ يعود قافالً إىل موضع 

باملنحني الذي تُعربِّ فيه القمة والقعر عن نُطق احلركة، وكاآليت:

ت د 

املخرج بني  التقارب يف  بالرسم مع مراعاة  اللسان  ا متثيل حركة  أيضً ويمكن 
ال بالصورة احلركية اجلانبية له عىل النحو اآليت: التاء والدَّ

ت د
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ة احلركة وأفضليتها عىل السكون  ثمَّ أنَّنا يمكن أن نُضيف عىل تلك العلل قوَّ
ك  ة املتحرِّ ا حصينًا، ولذا يعرتف الدكتور صباح عطيوي بقوَّ عتدُّ به حاجزً الذي ال يُ
ته باإلدغام؛ إذ احلركة متنع  وا عىل قوَّ لدهيم وما هو دليلهم عليها، بقوله: «واستدلُّ
به  ل  فيتحصَّ الساكن  ا  أمَّ منه،  التي حتميه  فهي  هبا،  نه  لتحصُّ م  يُدغَ أن  من  ك  املتحرِّ
اإلدغام لضعفه؛ ألنَّهُ غري حمميٍّ باحلركة، فاحلركة هي التي تقويِّه»(٦٠)، فام أفضل ما 
ر له احلامية  ك ومد تأثري ذلك يف اإلدغام، إذ توفِّ وصف به معنى احلصانة يف املتحرِّ

التي متنعه من حدوث أي تغيري يمكن أن يُصيبه بغياهبا. 

وباألخذ بعني االعتبار املقارنة الثانية التي حصلت يف النَّص يمكن أن نلحظ 
زان) فلامَّ كانت الواو ضعيفة بالسكون،  وْ ) ينطبق عىل (مِ تَدٍ أنَّ مجيع ما حدث يف (وَ
 ( تْدٌ ) يف حال التسكني (وَ تِدٍ ) أو (وَ تَدٍ ومل حيجزها عن الكرس يشء شاهبت التاء يف (وَ
زان) لن يكونَ إالَّ القلب إىل الياء إلحداث  وْ إذ لن يكون إالَّ اإلدغام كام أنَّهُ يف (مِ
يزان)، وبالتسليم بأنَّ حركة احلرف يف املرتبة تأيت بعده(٦١) حيدث  املقاربة فتصريَ (مِ
»، ولكنَّ  لدينا تناقض مع قوله: «من قِبَل أنَّهُ ساكن فليس حيجزه عن الكرسِ يشءٌ
املعنى الذي حيتمله هذا الكالم والذي ال حيصل معه اللبس هو أنَّهُ أراد به ما ذكر من 
 ، ا، قال أبو عيل الفاريس: «فلامَّ سكن اآلخر مل يُدغم فيهِ كً اشرتاط كون الثاين متحرِّ
ك»(٦٢)، أو ما ذكره ابن جنّي يف قوله: «ونحو من ذلك قوهلم:  ألنَّهُ إنَّام يُدغم يف املتحرِّ
ا لو كانت  ميزان وميعاد؛ فقلب الواو ياء يدلُّ عىل أنَّ الكرسة مل حتدث قبل امليم؛ ألهنَّ
عاد، وذلك أنَّك إنَّام تقلب  وْ زان ومِ وْ حادثة قبلها مل تلِ الواو، فكان جيب أن يقال: مِ
لِها،  بلها، فإن كان بينها وبينها حرفٌ حاجز مل تَ الواو ياء للكرسة التي جتاورها من قَ
ا فلو كانت قبل حرفها  بينهام. وأيضً نقلبها للحرف احلاجز  لِها مل جيب أن  تَ وإذا مل 
لبطل اإلدغام يف الكالم؛ ألنَّ حركة الثاين كانت تكون قبله حاجزة بني املثلني»(٦٣). 
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أ بام يؤول إليه التحليل املقطعي  واالحتامل األخري يف احلجز أنَّ سيبويه قد تنبَّ
كها يف بداية مقطع جديد، ويف حال السكون يف هناية  الذي جيعل الواو يف حال حترُّ
لكلمة  املقطعي  فالتمثيل  يشء،  عنه  حيجزها  فال  للكرسة  وجماورة  ل  األوَّ املقطع 
زان) فيُظهر اآليت:   وَ ا التمثيل املفرتض لكلمة (مِ زان) يبنيِّ اآليت: م و / ز ن. أمَّ وْ (مِ

م / و / ز ن.

تْد) يف  ل حدوث اإلعالل كام أنَّ ضعف التاء يف (وَ وضعف الواو بالسكون سهَّ
ث اإلدغام، وإنَّام عمدوا إىل اإلعالل بالقلب يف األوىل «للمناسبة  دِ حال التسكني حيُ
ا، بل حتّى التقريب  ة»(٦٤)، وعمدوا إىل اإلدغام يف الثانية للتخفيف أيضً وطلب اخلفَّ
هتدف  إنَّام  أنواعها  بجميع  واملضارعة  النص،  يف  سيبويه  عليه  وقف  اإلبدال  يف 
لوقوع  الدافع  «إنَّ  له:  لطيفٍ  رأيٍ  يف  النَّارص  املُنعم  عبد  الدكتور  يقول  ة،  اخلفَّ إىل 
ة؟ إنَّ  ق هذه اخلفَّ ة... فكيف تتحقَّ املضارعة الصوتية بني احلروف هو التامس اخلفَّ
بقي اللسان يف خمرجٍ  م أن يُ لذلك عالقة بعمل أعضاء النطق، حيث يسهل عىل املتكلِّ
واحد ليخرج حرفني بدالً من أن ينقله من مكانه إىل مكان جماور وقريب له بوقت 

قصري، هو وقت االنتقال من عملية إخراج حرف إىل إخراج آخر»(٦٥).

ويبقى احتامل أخري وارد هو أنَّ احلرف يف حال السكون يتأثَّر باحلركة السابقة 
ا، فام  كهُ جيعله حتت سيطرة احلركة الالحقة أيضً ا متتلكه، يف حني أنَّ حترُّ له فقط ألهنَّ
الثانية،  احلركة  النُّطق  يف  تُالقيك  حتى  احلرف  إىل  وتنتقل  األوىل  احلركة  ق  تنطُ أن 
بارش احلركة السابقة له. ويبدو أنْ ال خالف بني أن  ولذا قال يف حال الساكن أنَّه يُ
يكون احلاجز حركة أم حرف ليمنع اإلدغام، وهو ما يُستدلُّ عليه يف قول ابن جنّي: 
«ومن مشاهبة احلركة للحرف أنَّك تفصل هبا وال تصل إىل اإلدغام معها، كام تفصل 
د، فحجزت احلركة بني  باحلرف وال تصل إىل اإلدغام معه. وذلك قولك: وتِد ويطِ

بَر»(٦٦).  ْ ربَ ليل وحَ مْ ز احلرفُ بينهام، نحو: شِ املتقاربني كام حيجِ
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التجويد  بل ذهب علامء  احلاجز احلصني  فقط ذلك  احلركة واحلرف  متثِّل  ومل 
النويري  ذكر  فقد  وصفوه–،  –كام  ا  قويَّ ا  حاجزً بالتنوين  االعتداد  إىل  والقراءات 
تنوين  موانع:  ثالثة  وهي  اإلدغام؟  يف  عليها  املتَّفق  املوانع  النرش  لطيبة  رشحه  يف 
ل الذي  ا(٦٧)، وما يعنينا منها هو األوَّ دً ل تاء ضمري، وكونه مشدَّ ل، وكون األوَّ األوَّ
ل لإلدغام بل قد  ا يُضاهي احلركة واحلرف احلاجز؛ ألنَّه املانع األوَّ دَّ لدهيم حاجزً عُ
ا متَّفق عليه،  يفوقهام يف مواضع كام سيأيت، يقول النويري (ت ٨٥٧#): «واملانع إمَّ
لٌ  جُ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ﴿رَ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ ل؛ نحو: ﴿غَ ل: بتنوين األوَّ وهو ثالثة: األوَّ
التنوين  قريش: ١]؛ ألنَّ  [الفيل: ٥،   (٦٨)﴾ فِ ئِالَ لِّ ولٍ  أْكُ ﴿مَّ [هود: ٧٨]،   ﴾ يدٌ شِ رَّ
فلم جيتمع احلرفان،  الساكنني،  النقل وتغيري  حاجز قوي جر جمر األصول يف 
 ،(٦٩)«... والداللة  ة  القوَّ عدم   [٣٧ [البقرة:   ﴾ وَ هُ ﴿إِنَّهُ  [صلة]  وبني  بينه  والفرق 
التنوين حاجزٌ قوي جر جمر األصول  أنَّ  بقوله: «فاجلواب  وهناك من أجاب 
يف النقل وغريه، فلم جيتمع معه املثالن، وفيه داللة عىل أمكنية الكلمة، فحذفه خملٌّ 
هبا بخالف الصلة»(٧٠)، وأجاب آخر «أنَّ التنوين حاجزٌ قوي جر جمر األصول 
ة»(٧١)،  هذه اإلجابات مجيعها  فمنع التقاء احلرفني بخالف صلة (إنَّهُ هو) لعدم القوَّ
ته أو حصانته فيمكن أن  ة قوَّ ا علَّ ة هذا احلاجز، أمَّ تُفيض إىل نتيجة واحدة تتمثَّل بقوَّ

تعود إىل:

ليل، . ١ فَ ذهب هذا الدَّ ذِ قضيَّة معنوية ال لفظية؛ ألنَّهُ دليل عىل تنكريها، فلو حُ
ة والداللة، أي  وهلذا قيل إنَّ حذفه خملٌّ هبا مقارنةً بالصلة، وهلذا قيل لعدم القوَّ

ة داللية. علَّ

إنَّهُ جر جمر األصول، . ٢ قوهلم  وتتمثَّل يف  ا،  أيضً املعنوية  للقضيَّة  تابع  وهو 
ثبِت هويَّة اللفظ العريب بلحاقها آخره،  ة تنوينًا، كام تُ رَ أنَّ «النون املسامَّ كِ فقد ذُ
د انتامءَ لفظٍ ما للعربية  معدودةٌ من جهةٍ أخر يف جمموعة احلروف التي تؤكِّ



٤٣٨

ا من  بوجودها يف بِنيته األصلية، وتنفي أصالة آخر بعدم اشتامله عليها. إذ إهنَّ
ت  ها أُخرِجَ باعية واخلامسية أحدَ مت الكلمة الرُّ دِ أحرف الذالقة الستَّة التي إن عُ
اء والباء  ت يف الدخيل، وهي النون وامليم والرَّ دَّ من دائرة العريب األصيل، وعُ
د فيه عىل  والالم»(٧٢)، وهذا االستنتاج استقاه الباحث من قولٍ البن جنّي يؤكِّ
ا تدلُّ عىل أصالة اللفظة  ، وكيف أهنَّ أمهيَّة هذه احلروف (حروف الذالقة) قاطبةً
يف اللغة العربية(٧٣)، وهذه قضيَّة تبحث يف األصول النحوية املنقولة، وقضيَّة 
نى بوجود بعض األصوات فيها عن  رصفية صوتية تدلُّ عىل حصانة بعض البُ

أن تكون دخيلة.

قضيَّة رصفية صوتية نحوية داللية؛ فلامَّ كان التنوين قد جر جمر األصول . ٣
بذلك   اللة فجار الدَّ هُ من  تَ قوَّ اكتسب  أنَّهُ  يعني  املثالن، وهذا  مل جيتمع معه 
وغريَّ  املثلني،  بني  تفصل  التي  احلركة  بالقوي  نعني  وهنا  العربية،  يف  القوي 
العمل لصاحله من جهتني: أحدمها أنَّهُ كان يمنع اإلدغام لو كان احلرف ساكنًا 
إالَّ  هُ  قبلَ ما  سكنَ  إذا  يُدغم  قد  الذي  احلرف  يف  زْ  جيُ «مل  إذ  الساكنني،  اللتقاء 
ك الذي يمتنع معه اإلدغام  البيان»(٧٤)، واألخر أنَّهُ صار بمثابة املثال املتحرِّ
ة احلركة حني حتجز بني املثلني فتمنع فيهام اإلدغام، وقد وقفنا عىل  ا، لقوَّ أيضً
لَ حرفاً ساكنًا  رشط عدم الفصل يف تعريف ابن يعيش لإلدغام، فهو «أنْ تَصِ
ة  بحرفٍ مثله متحرك من غري أنْ تفصلَ بينهام بحركة أو وقف فيصريان لشدَّ

ام كحرفٍ واحد ترتفع(٧٥) اللِّسان عنهام رفعة واحدة شديدة»(٧٦).  اتصاهلِ

ه التنوين يف املقطع(٧٧)، وهذا ما . ٤ ثُ دِ قضيَّة رصفية صوتية تتمثَّل بالتغيري الذي حيُ
، ويظهر أكثر يف التمثيل املقطعي اآليت للفظة  قد يُعز إليه الفصل يف يشءٍ منهُ
حيم): غ / ف / ر ن / ر / ح م. فقد انتهت الكلمة األوىل بمقطع  (غفورٌ رَّ
التقطيع طول احلاجز الكتايب، الذي عربَّ من جهته عن  ، وظهر يف  الً مغلق أوَّ



٤٣٩

ا، وهذان احلاجزان خيتفيان عىل الصعيدين يف حال افرتاض  حاجزٍ نطقي ثانيًّ
إمكانية  معه  م. ويظهر  ر / ح  رْ /  األوىل، وكاآليت: غ / ف  الكلمة  سكون 

حصول اإلدغام من غريِ مانع. 

«والذي  قوله:  الريض يف  هُ  ذكرَ ما  الضوء عىل  بتسليط  أكثر  املسألة  وستتَّضح 
أر أنَّهُ ليس اإلدغام اإلتيان بحرفني، بل هو اإلتيان بحرفٍ واحدٍ مع اعتامدٍ عىل 
ة  دَّ هِ قوي»(٧٨)، فإنْ كان االعتامد عىل وفق رؤية الدكتور حسن األسدي هو «مُ خمرجِ
اإلدغام  رها  يوفِّ التي  طقية  النُّ باحلصانة  االعرتاف  أمكننا  املخرجية»(٧٩)  اإلعاقة 
ة هذا االعتامد فال يمكن حتديدها  دَّ ا مُ تِه، أمَّ دَّ ولكنَّها إشارة إىل كيفية االعتامد ال مُ
ا: أنَّنا ال نعلم هل أُشبع االعتامد مع الصوت املدغم أو أُضعف يف  مهُ لسببني(٨٠): أحدُ
موضعه وإن قوي. اآلخر: أنَّ املخرج واحد بعد اإلدغام واالعتامد يف اللسان واحد، 
ا. زاد عليهِ أنَّ الصوتني يكونان باإلدغام صوتًا واحدً ة، يُ فَّ دَ ذلك طلباً للخِ مِ وقد اعتُ



٤٤٠



٤٤١

... اخلامتة ...

د وعىل آلِهِ الطيبني الطاهرين،  هِ حممَّ  بعد محدِ اهللاِ والثناءِ عليه، والصالة والسالم عىل خري خلقِ
غةِ العربية أسفرَ البحث  حب للُّ ين. وبعد هذا السوح يف الفضاء الرَّ وصحبِهِ الغرِّ امليامني، إىل يومِ الدِّ

ها اآليت: صُ لخَّ عن جمموعةٍ من النتائج التي مُ

ل من استعمل مصطلح احلصانة هم أصحاب املعاجم، ثمَّ استعمل القدماء هذا املصطلح يف . ١ أوَّ
نتهم النَّحوية بمعانيه التي وردت يف املعجم بام خيدم اللغة العربية. دوَّ مُ

ا واقترص فيه عىل . ٢ ا ملحوظً بدِ له اهتاممً هُ مل يُ نة النحوية هو سيبويه لكنَّ ل من استعمله يف املدوَّ أوَّ
لفظة (حصني) املُرافقة للفظة (حاجز)، وتابعه يف ذلك العلامء من بعده وصوالً إىل ابن جنّي 

ل الذي يعود له الفضل يف بزوغه. دَّ الرائد األوَّ ع استعامله له، فعُ الذي اهتمَّ به وتنوَّ
ذلك، . ٣ من  نصيب  الصورصفية  للحصانة  وكان  غة،  اللُّ ملستويات  ا  تبعً احلصانة  أنواع  دت  تعدَّ

وهي تعربِّ عن تداخل املستويني الصويت والرصيف يف مجلة اإلجراءات والتحليالت التي متنح 
اليشءَ حصانته.

ا، وحتميه من التغيريات التي . ٤ نفردً أظهر البحث أنَّ اإلدغام يمنح احلرف حصانة تفوق وجودهُ مُ
. يمكن أن تطرأ عليه بفعلٍ إجرائي معنيَّ

ة تفوق الساكن؛ . ٥ ن احلرف ملا متتلكه من قوَّ صِّ من مصادر حتصني الصوت املُدغم احلركة التي حتُ
ك. ة املُتحرِّ ك يُكسبه قوَّ فإدغام الساكن يف املُتحرِّ

ا متنع اإلدغام يف حالةٍ أخر، وهي . ٦ املُدغم فإهنَّ ةً للحرف  يف الوقت الذي متنح فيه احلركة قوَّ
ا حصينًا  عدُّ حاجزً هتا تُ احلالة التي تفصل فيها احلركة بني احلرف املُدغم واملُدغم فيه، فهي لقوَّ

يمنع العمل اإلجرائي الذي يتطلَّب إدخال احلرف يف مثيله.
يمنع . ٧ الذي  التنوين  وهناك  احلاجز،  احلرف  هناك  وإنَّام  حصينًا  ا  حاجزً فقط  باحلركة  يعتدُّ  ال 

اإلدغام كام ذكر علامء التجويد والقراءات.



٤٤٢

كتاب العني ٣ / ١١٨، مادة (حصن).. ١
معجم مقاييس اللغة ٢ / ٦٩، مادة (حصن).. ٢
ص ١٢ / ٣٠٠، باب الرزق (امللجأ واالستناد).. ٣ ينظر: املخصَّ
ينظر: معجم اللغة العربية املعارصة ١ / ٥٠٩ - ٥١٠، مادة (ح ص ن)، واملعجم الوسيط: . ٤

.( نَ ١٨٠، مادة (حصُ
ينظر: الكتاب ٣ / ٢٣٤، ٦٠٨، ٤ / ١٩٦، ٣٥٧، ٣٧٠.. ٥
ينظر: املقتضب ١ / ٤٠٠، ٣ / ٢٣.. ٦
ينظر: األصول يف النحو ٣ / ٢٨٨، ٢٩٠.. ٧
ينظر: علل النحو: ٤٢٠.. ٨
اذ القِراءات . ٩ وَ جوه شَ ينظر: رسُّ صناعة اإلعراب ١ / ١١٦، ٢ / ٧٣٦، واملحتسب يف تبيني وُ

واإليضاح عنها ١ /٧٠. 
املازين) ٢ / . ١٠ الترصيف أليب عثامن  لكتاب  بن جنّي  الفتح عثامن  أيب  املُنصف (رشح  ينظر: 

٤٤ – ٤٥، واملُحتسب ١ /٧٠ – ٧١. 
ينظر: اخلصائص ١ /٢٢٥ – ٢٢٦، ٢ /١٥٥، ورسُّ صناعة اإلعراب ١ /٩٧ – ٩٨، ٣٤٩، . ١١

.٢ / ٨١٨
ينظر: رسُّ صناعة اإلعراب ١ / ٣٧١ - ٣٧٢.. ١٢
ينظر: اخلصائص ١ / ١٥٠.. ١٣
ينظر: حجة القراءات: ٨٣، ٢٩٠، واملخصص ٣ /١٥١، ٦ /١٣٧، ١٣ /١٣١، وأرسار . ١٤

العربية: ٧، وتفسري الفخر الرازي ١٥ /١٧٣، واملمتع الكبري يف الترصيف: ٢١٧، ٢١٨، 
٣٥٠، ورشح الريض عىل الكافية ٢ /٤٢١، ٤٢٣، ٣ /٢١١، ٤ /١٢٧، ولسان العرب ٨ / 
٩٧، ١٥ /٣٧، ورشح شافية ابن احلاجب، ركن الدين ١ /١٠٩ – ١١٠، ٥٠٨، ٢ /٨٧٤، 
وتوضيح   ،٦٦٥  ،٢٩٨/  ١ املحيط  البحر  وتفسري   ،٣٣٨/  ١ العرش  القراءات  يف  والكنز 
املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك ١ /٤٦١، ٥ /١٥١٣، ٦ /١٥٦٧، ورشح طيبة 
النرش يف القراءات العرش، ابن اجلزري: ١٠١، ١٤٠، ورشح مراح األرواح، ديكنقوز: ٤٥، 
ورشح طيبة النرش يف القراءات العرش، النويري ١ /٤٩٥، ٦١٧، ٢ / ٣٨، واللباب يف علوم 
الكتاب ١ /٥٢٣، ٧ /٥٩٧، ٨ /٤٠، والفالح يف رشح املراح، ابن كامل باشا: ٤٦، ١٣٥، 
ورشح األشموين عىل ألفية ابن مالك ١ /٢٦، ٨٣، ٣ /٧٨٢، ٨٢٦، ورشح الترصيح عىل 
التوضيح أو الترصيح بمضمون التوضيح يف النحو ٢ /٢١٦، ٢١٩، ٦٥٨، ٦٨٥، ٦٩٤، 
ومهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ٢ /٤٠، ٣ /٢٥٧، املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف 



٤٤٣

ابن مالك ٣ /٢٠٩،  الصبان عىل رشح األشموين أللفية  الوقف واالبتداء: ٢١، وحاشية 
٢١٢، ٢٢٨، وروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ٩ /٢٢، ٢٧ /٥. 

ينظر: نتائج الفكر يف النحو: ١٩١، ٢١٧ – ٢١٨. . ١٥
ينظر: النحو الوايف ٤ / ٢٠، وأصول النحو: ٢ / ٢٢١، وتفسري التحرير والتنوير ١ / ٢٠٠، . ١٦

٤٢٣، واملزدوج يف العربية: ٦٨. 
ل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ٦٦٧/٨ واللغة العربية بني األصالة والتحديات . ١٧ ينظر: املفصَّ

.٢٧٩
ة الصوت عند القدماء يف ضوء علم اللغة احلديث) للدكتور صباح . ١٨ ينظر بحث بعنوان (قوَّ

عطيوي عبود.
ينظر كتاب بعنوان (ضعف الطرف وأثره يف البنية العربية دراسة صوتية – رصفية «اإلعالل . ١٩

ا») للدكتور حيدر حبيب محزة. بالقلب إنموذجً
ضعف الطرف وأثره يف البنية العربية (بحث): ٦. . ٢٠
ينظر: ضعف الطرف وأثره يف البنية العربية (بحث): ٢٢ وما بعدها. . ٢١
ينظر: رسُّ صناعة اإلعراب ١ / ٢٢٥، ٣٤٩، واخلصائص ١ / ١٥٠. . ٢٢
املحيط يف اللغة ٥ / ٤٥، مادة (دغم)، وينظر: لسان العرب ١٢ / ٢٠٣.. ٢٣
الكشف عن وجوه القراءات ١ / ١٤٣.. ٢٤
ة الصوت عند القدماء يف ضوء علم اللغة احلديث، بحث: ٢١٧ (امللخص)، ٢٢٢.. ٢٥ ينظر: قوَّ
كتاب العني ١ / ٤٩، ٥٠، وينظر: النرش يف القراءات العرش ٢ / ٢٨ ويقول ابن اجلزري فيه: . ٢٦

«والدليل عىل أنَّ ذلك إدغام وجود التشديد فيه».
ينظر: الرعاية: ٢٤٥ – ٢٤٦.. ٢٧
واإلعراب ٢ /٤١٢، . ٢٨ البناء  اللباب يف علل  وينظر:   ،٢٠ – اإلعراب ١ /١٩  رسُّ صناعة 

ومفتاح العلوم: ٤١.
ة يوجدان يف مقطع واحد فقط» أسس علم اللغة: . ٢٩ ف املزدوج «بأنَّهُ تتابع مبارش لصويت علَّ رِّ عُ

ا، وعىل هذا األساس سينقسم عىل  ا وأكثر وضوحً دَّ أن يكونَ أحدمها أطول زمنيًّ ٨٠، وال بُ
ة األطول واألوضح بعد نصف الصامت كام  قسمني: املزدوج الصاعد، ويقع فيه صوت العلَّ
ة األطول واألوضح قبل نصف  العلَّ )، واملزدوج اهلابط ويقع فيه صوت  دَ عَ ) من (وَ يف (وَ
م)، ينظر: أسس علم اللغة: ٨١، واملزدوج يف العربية: ٩ – ١٠. وْ ت ومثاله (و) من (صَ املصوِّ

ينظر: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية: ٤٠٩.. ٣٠
املمتع الكبري يف الترصيف: ٤١٤.. ٣١
اللغة، فندريس: ٩٠.. ٣٢



٤٤٤

يف . ٣٣ واللهجات   ،٣٨٧ اللغوي:  الصوت  ودراسة  بعدها،  وما   ٢٨ النحوي:  التطور  ينظر: 
ا وبِنية: ١٤٥.  الكتاب لسيبويه أصواتً

رسُّ صناعة اإلعراب ٢ / ٥٨٨.. ٣٤
الترصيف امللوكي: ٥٥ – ٥٦.. ٣٥
مفتاح العلوم: ٤٠ – ٤١.. ٣٦
إجياز التعريف يف علم الترصيف: ١١٤.. ٣٧
يض ٣ / ٢٢.. ٣٨ رشح شافية ابن احلاجب، الرَّ
رشح مراح األرواح، ديكنقوز: ٩٥. . ٣٩
املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: ٩٧.. ٤٠
املنهج الصويت للبنية العربية: ٢٠٧. . ٤١
املحيط يف أصوات العربية ١ / ١٢٣. . ٤٢
مناهج البحث يف اللغة: ١٥٨.. ٤٣
التعريفات: ١٨. . ٤٤
رشح مراح األرواح، لديكنقوز: ٩٥. . ٤٥
ينظر: كشاف اصطالحات الفنون ١ / ١٣٠.. ٤٦
الكتاب ٣ / ٥٣٠.. ٤٧
التعليل الصويت عند العرب يف ضوء علم الصوت احلديث، قراءة يف كتاب سيبويه: ٣٧١، . ٤٨

يف  لُ  األوَّ فيه  يدخل  إنَّام  «واإلدغامُ  فيه:  يقولُ  لسيبويه  نصٍّ  من  ح  ترشَّ ما  هو  املعنى  وهذا 
لُ فيدخل يف اآلخر حتى يصري هو واآلخر من موقعٍ  رُ عىل حاله، ويُقلبُ األوَّ ر واآلخِ اآلخِ

واحد نحو قد تَّركتك، ويكونُ اآلخرُ عىل حاله... »، الكتاب ٤ / ١٠٤ – ١٠٥.
الهتا الصوتية يف كتاب سيبويه (خلفيات وامتداد): ١٩٤.. ٤٩ ينظر: احلروف العربية وتبدّ
رسُّ صناعة اإلعراب ١ / ٢٨ - ٢٩.. ٥٠
الكتاب ٤ / ٤٤٢.. ٥١
الهتا الصوتية: ١٩٤.. ٥٢ احلروف العربية وتبدّ



٤٤٥

٥٣ . /  ١ العرش  القراءات  يف  النرش  ينظر: 
دة  املتعدِّ التوليدية  والفونولوجيا   ،٢٧٩
اللغة  يف  والتناغم  (املامثلة  األبعاد 

العربية): ١٤٧.
٥٤ . /  ١ العربية  أصوات  يف  املحيط  ينظر: 

.١٢٣ – ١٢٤
الكتاب ٤ / ٣٣٥، وينظر: املصدر نفسه . ٥٥

٤ / ٣٦٥، واخلصائص ٢ / ٣٢٢. 
التعليقة ٥ / ٥٩.. ٥٦
ل ١٠ / ١٣١.. ٥٧ رشح املفصَّ
ل ١٠ / ١٣١.. ٥٨ ينظر: رشح املفصَّ
عىل . ٥٩ التعليقة  كتاب  يف  الصويت  البحث 

كتاب سيبويه، رسالة: ٩٦.
علم . ٦٠ ضوء  يف  القدماء  عند  الصوت  ة  قوَّ

اللغة احلديث، بحث: ٢١٩.
٦١ . -  ٢٨  /  ١ اإلعراب  صناعة  رس  ينظر: 

.٢٩
التعليقة ٥ / ٢٠٠.. ٦٢
اخلصائص ٢ / ٣٢٢.. ٦٣
ين ٢ . ٦٤ رشح شافية ابن احلاجب، ركن الدِّ

.٧٣٣ /
رشح صوتيات سيبويه: ١٨٨. . ٦٥
املصدر . ٦٦ وينظر:   ،٣٢٠  /  ٢ اخلصائص 

نفسه ٢ / ٣٢٢.
٦٧ . /  ١ للنويري  النرش،  طيبة  رشح  ينظر: 

٣٢٥ - ٣٢٦، وغيث النَّفع يف القراءات 

أحكام  يف  وامليزان   ،٩١  -  ٩٠ بع:  السَّ
جتويد القرآن: ١٤٦.

٦٨ ..( الصواب (إليالفِ
 رشح طيبة النرش، للنويري ١ / ٣٢٥ – . ٦٩

 .٣٢٦
بع ١ / ٩١.. ٧٠ غيث النَّفع يف القراءات السَّ
امليزان يف أحكام جتويد القرآن: ١٤٦.. ٧١
العربية لغة النُّون: ١٩.. ٧٢
ينظر: رس صناعة اإلعراب ١ / ٦٥.. ٧٣
التعليقة ٥ / ١٦٤.. ٧٤
الصواب (يرتفع).. ٧٥
ل ١٠ / ١٢١.. ٧٦ رشح املفصَّ
العربية: . ٧٧ اللغة  يف  التنوين  ظاهرة  ينظر: 

.٣٣
٧٨ . /  ٣ يض  الرَّ احلاجب،  ابن  شافية  رشح 

 .٢٣٥
ين . ٧٩ الدِّ ريض  عند  الصويت  الدرس 

األسرتباذي، رسالة: ٨٦. 
ينظر: البحث الصويت يف كتاب التعليقة، . ٨٠

رسالة: ٨٩. 



٤٤٦

القرآن الكريم.
أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة . ١

فوزي  الدكتور  األستاذ  العربية، 
احلديث  الكتب  ــامل  ع الــشــايــب، 
األردن،   – إربد  والتوزيع،  للنرش 

ط١، ١٤٢٥# ٢٠٠٤م.
أبو الربكات . ٢ العربية، اإلمام  أرسار 

ــن أيب  ــن حمــمــد ب ــن ب ــرمح عــبــد ال
عني   (#٥٧٧ (ت  األنباري  سعيد 
البيطار،  هبجت  د  حممّ بتحقيقه: 
العلمي  املجمع  مطبوعــــــــــات 

العريب، دمشق، (د. ت). 
أسس علم اللغة، ماريو باي، ترمجة . ٣

وتعليق األستاذ الدكتور أمحد خمتار 
ط٨،  القاهرة،  الكتب،  عامل  عمر، 

١٤١٩# ١٩٩٨م. ح
النحو، أليب بكر حممد . ٤ األصول يف 

النحوي  اج  ــرسَّ ــ ال ــن  ب سهل  بــن 
حتقيق:   ،(#٣١٦ (ت  البغدادي 
الدكتور عبد احلسن الفتيل، مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، 

بريوت، ط ٣، ١٤١٧# ١٩٩٦م. 
أصول النحو، مناهج جامعة املدينة . ٥

العاملية،  املدينة  جامعة  العاملية، 
٢٠١٠م. 

الترصيف، . ٦ علم  يف  التعريف  إجياز 
مة حممد بن مالك  اة العالّ إمام النحّ
 (#٦٧٢ (ت  ــحــوي  الــنّ الــطــائــي 
حتقيق: حممد عثامن، املكتبة اللغوية، 
ط  القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة 

١، ١٤٣٠# ٢٠٠٩م. 
الترصيف امللوكي، أبو الفتح عثامن . ٧

النحوي (ت  ابن جنّي  بن عبد اهللا 
وفهرسة  بتصحيحه  نيَ  عُ  (#٣٩٢
وإشارات مجله:  أخطائِه وشواهده 
النعسان  مصطفى  بن  سعيد  حممد 
ن  التمدُّ رشكــة  مطبعة   ، احلــمــويّ
ط١،  مرص،   - الغربية  الصناعية، 

(د. ت).
العربية، . ٨ للغة  النحوي  التطور 

حمارضات ألقاها يف اجلامعة املرصية 
األملاين  املسترشق  (١٩٢٩م)  سنة 
ــحــهُ  ــرجــشــرتارس، أخــرجــه وصَّ ب
عبد  رمضان  الدكتور  عليه:  ق  وعلَّ
القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  اب،  التوّ
ط٤،  للطباعة،  الدولية  الرشكة 

١٤٢٣# ٢٠٠٣م.
أبو . ٩ الرشيف  السيِّد  التعريفات، 

ــن عيل  ــد ب ــن حمــمَّ ــيل ب احلــســن ع
(ت  احلنفي  اجلــرجــاين  سيني  احلُ
وفهارسه  حواشيه  وضع   (#٨١٦

املصادر واملراجع



٤٤٧

دار  ــود،  ــسُّ ال عــيــون  بــاســل  حممد 
لبنان،  ــريوت  ب العلمية،  الكتب 

ط٣، ٢٠٠٩م.
سيبويه، . ١٠ كتاب  عىل  التعليقة 

عبد  بن  أمحــد  بن  احلسن  عيل  أبــو 
الغفار الفاريس (ت ٣٧٧#) حتقيق 
محد  بن  عوض  الدكتور  وتعليق: 
القاهرة،  األمانة،  مطبعة  القوزي، 

ط١، ١٤١٤# ١٩٩٤م.
التعليل الصويت عند العرب يف . ١١

ضوء علم الصوت احلديث، قراءة 
عادل  الدكتور  سيبويه،  كتاب  يف 
الوقف  ديوان  اين،  احلسّ بريي  نذير 
ني، مركز البحوث والدراسات  السُّ
العراق، ط١،  اإلسالمية، بغداد - 

١٤٣٠# ٢٠٠٩م.
تفسري البحر املحيط، حممد بن . ١٢

يوسف الشهري بأيب حيَّان األندليس 
وحتقيق  دراســــة   (#٧٤٥ (ت 
عبد  أمحــد  عــادل  الشيخ  وتعليق: 
ض،  املوجود، الشيخ عيل حممد معوَّ
زكريا  الدكتور  حتقيقه:  يف  شــارك 
أمحد  الدكتور  النويت،  املجيد  عبد 
األستاذ  قرظه:  اجلمل،  النجويل 
دار  الفرماوي،  احليّ  عبد  الدكتور 
لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب 

ط١، ١٤١٣# ١٩٩٣م. 

والتنوير، . ١٣ التحرير  تفسري 
سامحة األستاذ اإلمام الشيخ حممد 
الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية 

للنرش، تونس١٩٨٤م. 
ر . ١٤ املُشتَهِ ازي  الرَّ الفخر  تفسري 

الغيب،  ومفاتيح  الكبري  بالتفسري 
ين ابن  ازي فخر الدِّ لإلمام حممد الرَّ
ر  املُشتَهِ ر  عمَ ين  الدِّ ضياء  مة  العالَّ
دار   (#٦٠٤ (ت  ي  ــرَّ ال بخطيب 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر 
 #١٤٠١ ط١،  لبنان،   – ــريوت  ب

١٩٨١م.
واملسالك . ١٥ املقاصد  توضيح 

رادي  للمُ مالك،  ابن  ألفية  برشح 
املعروف بابنِ أمِّ قاسم (ت ٧٤٩#) 
الدكتور  األستاذ  وحتقيق:  رشح 
ليامن، دار الفكر  محن عيل سُ عبد الرَّ
 #١٤٢٢ ط١،  القاهرة،  العريب، 

٢٠٠١م.
رشح . ١٦ عــىل  الــصــبــان  حاشية 

األشموين عىل ألفية ابن مالك (ت 
الشواهد  رشح  ومعه   (#١٢٠٦
الرؤوف  عبد  طه  حتقيق:  للعيني، 

سعد، املكتبة التوفيقية (د. ت).
ــة الـــقـــراءات، لــإلمــام . ١٧ ــجَّ حُ

بن  الرمحن  عبد  زرعــة  أيب  اجلليل 
د  د بن زنجلة (ت ٤٠٣#)، مهَّ حممَّ



٤٤٨

وتأرخيها،  القراءات  يف  مة  بمقدِّ له 
ومــدخــل يف أصــحــاب الــقــراءات 
ق  حمقِّ ــم  ــ ورواهتـ عـــرشة  األربــــع 
سعيد  حواشيه:  ومعلِّق  الكتاب 
االفغاين، مؤسسة الرسالة للطباعة 
ط٥،  بــريوت،  والتوزيع،  والنرش 

١٤١٨# ١٩٩٧م. 
الهتا . ١٨ وتبدّ العربية  احلـــروف 

الصوتية يف كتاب سيبويه (خلفيات 
ار،  درّ مكي  الدكتور  ــداد)،  وامــت
الكتّاب  احتاد  ومطبعة  منشورات 

العرب، دمشق ٢٠٠٧م.
عثامن . ١٩ الفتح  أبو  اخلصائص، 

بن جني (ت ٣٩٢#) حتقيق: حممد 
ار، املكتبة العلمية، مطبعة  عيل النجّ
 #١٣٧٦ ــة،  ــرصي امل الكتب  دار 

١٩٧٥م 
ــوت الــلــغــوي، . ٢٠ ــص ــة ال ــ دراس

عمر،  خمتار  أمحد  الدكتور  األستاذ 
والــتــوزيــع  للنرش  الــكــتــب  عـــامل 
 #١٤٢٧ ط٤،  القاهرة،  والطباعة، 

٢٠٠٦م.
ــراءة . ٢١ ــق ال لتجويد  ــة  ــاي ــرع ال

مراتب  بعلم  التالوة  لفظ  وحتقيق 
وصفاهتا  ــا  ــه ــارج وخم ــروف  ــ احل
وتعليلها  معانيها  وتفسري  وألقاهبا 
وبيان احلركات التي تلزمها، اإلمام 

أيب  بــن  مكي  حممد  ــو  أب مــة  الــعــالّ
طالب القييس (ت ٤٣٧#) حتقيق: 
دار  حات،  فرَ ن  سَ حَ أمحد  الدكتور 
ل  ن-األردن، مجعية عامّ عـــامّ ر،  عــامّ
األردن،   - ن  عامّ التعاونية،  املطابع 

ط٣، ١٤١٧# ١٩٩٦م.
القرآن . ٢٢ تفسري  يف  املعاين  روح 

مة أيب  العظيم والسبع املثاين، للعالَّ
ين السيد حممود  الفضل شهاب الدِّ
 (#١٢٧٠ (ت  البغدادي  اآللويس 
والتعليق  وتصحيحه  بنرشه  نيَت  عُ
املطبعة  إدارة  الثانية:  للمرة  عليه 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املنريية، 

بريوت – لبنان (د. ت.).
إمام . ٢٣ ــراب،  اإلعـ صناعة  رسُّ 

جنِّي  بن  عثامن  الفتح  أبو  العربية 
وحتقيق:  ــة  ــ دراس  (#٣٩٢ (ت 
الدكتور حسن هنداوي، دار القلم 
للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، 

بريوت، ط٢، ١٤١٣# ١٩٩٣م. 
ألفية . ٢٤ عــىل  ــوين  ــم األش رشح 

السالك  (منهج  ى  املسمَّ مالك  ابن 
 (#٩٠٠ (ت  مالك)  ابن  ألفية  إىل 
عبد  الــديــن  حميي  حممد  ــقــه:  حــقّ
الــعــريب،  الــكــتــاب  دار  احلــمــيــد، 
 #١٣٧٥ ط١،  لبنان،   - ــريوت  ب

١٩٥٥م.



٤٤٩

التوضيح . ٢٥ عىل  الترصيح  رشح 
التوضيح  بمضمون  الترصيح  أو 
يف النحو، وهو رشح للشيخ خالد 
بن عبد اهللا األزهري (ت ٩٠٥#) 
ابن  ألفية  عىل (أوضح املسالك إىل 
األنــصــاري،  هشام  البــن  مالك) 
ود،  السُّ عيون  باسل  حممد  حتقيق: 
دار  بيضون،  عيل  حممد  منشورات 
لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب 

ط ١، ١٤٢١# ٢٠٠٠م. 
يض عىل الكافية (ت . ٢٦ رشحُ الرَّ

يوسف  وتعليق:  تصحيح   (#٦٨٨
حسن عمر، منشورات جامعة قار 

يونس، بنغازي، ط٢، ١٩٩٦م. 
احلاجب، . ٢٧ ابــنُ  شافية  رشح 

بن  حمــمــد  يــن  الــدِّ ريض  الــشــيــخ 
(ت  النحوي  االسرتاباذي  احلسن 
للعامل  هِ  دِ شواهِ رشح  مع   (#٦٨٨
(ت  البغدادي  القادر  عبد  اجلليل 
غريبهام  وضبط  قهام  حقّ  (#١٠٩٣
حممد  األســاتــذة:  مبهمهام  ورشح 
ــزاف،  ــزف ــور احلــســن، وحمــمــد ال ن
احلميد،  عبد  الدين  حميي  وحممد 
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

١٤٠٢# ١٩٨٢م.
احلاجب، . ٢٨ ــن  اب شافية  رشح 

ن  سَ احلَ ين  الدِّ كن  رُ الفضائل  أبى 

حتقيق:   (#٧١٥) اإلســـرتابـــاذيّ 
عبد  د  حممَّ املقصود  عبد  الدكتور 
الدينية،  الثقافة  مكتبة  املقصود، 
للطباعة،  ــرصي  امل دار  القاهرة، 

ط١، ١٤٢٥# ٢٠٠٤م.
رشح صوتيات سيبويه (دراسة . ٢٩

للعربية  الصويت  النظام  يف  حديثة 
من خالل نصوص كتاب سيبويه) 
دار  النارص،  املنعم  عبد  الدكتور 
لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب 

ط١، ١٤٣٣# ٢٠١٢م. 
القراءات . ٣٠ النرش يف  رشح طيبة 

ين أبو بكر  العرش، اإلمام شهاب الدِّ
د ابن اجلزري  د بن حممَّ أمحد بن حممَّ
ضبطه   (#٨٣٥ (ت  مشقي  الدِّ
مهرة،  أنــس  الشيخ  عليه:  ق  وعلَّ
دار  بيضون،  عيل  حممد  منشورات 
لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب 

ط٢، ١٤٢٠# ٢٠٠٠م. 
القراءات . ٣١ النرش يف  رشح طيبة 

د  حممَّ بن  د  حممَّ القاسم  أبو  العرش، 
ــويــري (ت  الــنُّ بــن عــيل  بــن حممد 
الدكتور  وحتقيق  تقديم   (#٨٥٧
بَاسلوم،  سعد  ور  رسُ د  حممَّ جمدي 
دار  بيضون،  عيل  حممد  منشورات 
لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب 

ط١، ١٤٢٤# ٢٠٠٣م.



٤٥٠

رشح مراح األرواح، الفاضل . ٣٢
(ت  بديكنقوز  ــروف  ــع امل أمحـــد 
عىل  بديكنقوز  املُشتهر  أو   (#٨٥٥
ــد من طالعه إىل  الــذي هيُ املــراح 
الــرصف  علم  يف  الــفــالح  طــريــق 
(النجاح)،  جناح  كأنَّهُ  واالشتقاق 

املطبعة العامرة، ١٣٠٢#. 
العامل . ٣٣ للشيخ  ل،  املفصَّ رشح 

مة موفق الدين يعيش بن عيل  العالَّ
 (#٦٤٣ (ت  النحوي  يعيش  بن 
من  مجاعة  عليه:  ق  وعلَّ حهُ  صحَّ
نيت بطبعه ونرشه: إدارة  العلامء، عُ

الطباعة املُنريية، مرص، (د. ت).
البنية . ٣٤ ضعف الطرف وأثره يف 

رصفية   – صوتية  دراســة  العربية، 
ــا)،  إنــمــوذجً بالقلب  (اإلعـــالل 

الدكتور حيدر حبيب محزة.
اللغة . ٣٥ يف  الــتــنــويــن  ــرة  ــاه ظ

املُــريس  عــوض  الدكتور  العربية، 
للطباعة  اخلانجي  مكتبة  جهاوي، 
دار  القاهرة،  والتوزيع،  والنرش 
املجد،  مطبعة  الرياض،  الرفاعي، 

(د. ت).
علل النحو، أليب احلسن حممد . ٣٦

 (#٣٨١ (ت  اق  ــورَّ ال اهللا  عبد  بن 
حممود  الدكتور  ودراســـة:  حتقيق 
مكتبة  ــش،  ــدروي ال حممد  جاسم 

الرياض  والتوزيع،  للنرش  شد  الرُّ
السعودية، ط١،  العربية  اململكة   –

١٤٢٠# ١٩٩٩م.
ــراءات . ٣٧ ــق ال ــفــع يف  الــنَّ غــيــثُ 

بن  ــوري  ــنّ ال عــيل  الشيخ  بع،  السّ
 (#١١١٨ (ت  السفاقيس  د  حممَّ
ميع  السّ عبد  حممود  أمحد  حتقيق: 
الشافعي احلفيان، منشورات حممد 
العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  عيل 
 #١٤٢٥ ط١،  لبنان،   – ــريوت  ب

٢٠٠٤م. 
املــراح، البن . ٣٨ الفالح يف رشح 

كامل شمس الدين أمحد بن سليامن 
 (#٩٤٠ (ت  املفتي  باشا  كامل  بن 
رشح  من  ا  بعضً هامشه  يف  ووضع 
أمحد  بن  حممود  ين  الدِّ بدر  مة  العالَّ
املوىل  رشح  ومن  احلنفي،  العيني 
حسن باشا بن عالء الدين األسود، 

(د. ت).
دة . ٣٩ الفونولوجيا التوليدية املتعدِّ

اللغة  يف  والتناغم  (املامثلة  األبعاد 
الدكتور مصطفى  العربية) األستاذ 
الدكتور  األستاذ  تقديم  عناين،  بو 
الكتب  ــامل  عـ املـــــدالوي،  حمــمــد 
 - إربد  والتوزيع،  للنرش  احلديث 

األردن، ١٤٣١# ٢٠١٠م.
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عبد . ٤٠ أليب   ،١ ج  العني،  كتاب 
الفراهيدي  محن اخلليل بن أمحد  الرَّ
الدكتور  حتقيق:   (#١٧٥ (ت 
ــي، والــدكــتــور  ــزوم ــخ مــهــدي امل
الثقافة  وزارة  السامرائي،  إبراهيم 
للنرش،  الرشيد  دار  ــالم،  ــ واإلع
مطابع  ــة،  ــي ــعــراق ال اجلــمــهــوريــة 
 #١٤٠٠ ــت،  ــوي ــك ال ــة،  ــال ــرس ال

١٩٨٠م. 
عبد . ٤١ أليب   ،٣ ج  العني،  كتاب 

الفراهيدي  محن اخلليل بن أمحد  الرَّ
الدكتور  حتقيق:   (#١٧٥ (ت 
ــور  ــت ــدك ــي وال ــزوم ــخ ــدي امل ــه م
الثقافة  وزارة  السامرائي،  إبراهيم 
للنرش،  الرشيد  دار  ــالم،  ــ واإلع
اخللود  دار  العراقية،  اجلمهورية 
لبنان،   – بريوت  والنرش،  للطباعة 

١٩٨١م. 
سيبوي#)، . ٤٢ (كتاب  الكتاب 

قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو  برش  أليب 
عبد  ورشح:  حتقيق   (#١٨٠ (ت 
السالم حممد هارون، عامل الكتب، 

بريوت، ط٣، ١٤٠٣# ١٩٨٣م. 
الكشاف عن حقائق غوامض . ٤٣

جوه  وُ يف  األقاويل  وعيون  التنزيل 
أيب  اهللا  ــار  ج مة  للعالَّ الــتــأويــل، 
الزخمرشي  عمر  بن  حممود  القاسم 

وتعليق  حتــقــيــق   (#٥٣٨ (ت 
عبد  أمحد  عــادل  الشيخ  ــة:  ودراس
ض،  د معوّ املوجود، الشيخ عيل حممّ
الدكتور  األستاذ  حتقيقه:  يف  شارك 
حجازي،  أمحد  الرمحن  عبد  فتحي 
ط١،  الرياض،  العبيكان،  مكتبة 

١٤١٨# ١٩٩٨م. 
القراءات . ٤٤ وه  جُ وُ عن  الكشف 

أليب  ها،  جَ جَ وحُ ها  للَ وعِ بع  السَّ
القييس  طالب  أيب  بن  مكي  حممد 
حميي  الدكتور  حتقيق   (#٤٣٧ (ت 
جممع  مطبوعات  رمضان،  ين  الدِّ
 #١٣٩٤ دمشق،  العربية،  اللغة 

١٩٧٤م.
الكنز يف القراءات العرش، عبد . ٤٥

(ت  الواسطي  املؤمن  عبد  بن  اهللا 
٧٤٠#) حتقيق: الدكتور خالد أمحد 
الدينية،  الثقافة  مكتبة  املشهداين، 

القاهرة، ط١، ١٤٢٥# ٢٠٠٤م.
ــاء . ٤٦ ــن ــب ال ــل  ــل ع يف  ـــبـــاب  الـــلُّ

اهللا  عبد  البقاء  أليب  واإلعـــراب، 
 (#٦١٦ (ت  ي  ربَ كْ العُ احلسني  بن 
طليامت،  خمــتــار  ــازي  غـ حتــقــيــق: 
ــه نــبــهــان،  ــ ــور عــبــد اإلل ــت ــدك وال
مــطــبــوعــات مــركــز مجــعــة املــاجــد 
الفكر  دار  يب،  بدُ والــرتاث  للثقافة 
دار  لبنان،   – بــريوت  املــعــارص، 
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مطبعة  سورية،   – دمشق  الفكر، 
 #١٤١٦ ط١،  بريوت،  املستقبل، 

١٩٩٥م.
الكتاب، . ٤٧ ــلــوم  عُ يف  ــبــاب  الــلّ

بن  ر  مَ عُ حفص  أبو  املفرسِّ  اإلمام 
احلنبيل  مشقي  الدِّ ــادل  ع بن  عــيلّ 
(ت ٨٨٠#) حتقيق وتعليق: الشيخ 
والشيخ  املوجود،  عبد  أمحد  عادل 
ض، شارك يف حتقيقه  د معوَّ عيل حممَّ
د  حممَّ الدكتور  اجلامعيّة:  برسالته 
والدكتور  حسن  رمــضــان  سعد 
ــد املــتــويل الــدســوقــي حــرب،  حمــمَّ
دار  بيضون،  عيل  د  حممَّ منشورات 
لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب 

ط١، ١٤١٩# ١٩٩٨م. 
ال . ٤٨ لسان العرب، أبو الفضل مجَ

منظور  ابن  مكرم  بن  د  حممَّ الدين 
األفريقي املرصي (ت ٧١١#) دار 

صادر، بريوت، (د. ت.). 
اللغة، فندريس، تعريب: عبد . ٤٩

اص،  احلميد الدواخيل، حممد القصَّ
مكتبة األنجلو املرصية، مطبعة جلنة 
 #١٣٧٠ القاهرة،  العريب،  البيان 

١٩٥٠م.
اذ . ٥٠ وَ جوه شَ املحتسب يف تبيني وُ

أبو  عنها،  واإليــضــاح  ــراءات  ــقِ ال
ثامن بن جني (ت ٣٩٢#)  عُ الفتح 

ناصف،  الــنــجــدي  ــيل  ع حتقيق: 
ــار،  الــنــجّ احلليم  عبد  الــدكــتــور 
إسامعيل  الــفــتــاح  عبد  الــدكــتــور 
جلنة  ــاف،  ــ األوق وزارة  شلبي،، 
مرص  مجهورية  السنَّة،  كتب  إحياء 
القاهرة،  اإلهرام،  مطابع  العربية، 

١٤١٥# ١٩٩٤م.
العربية . ٥١ أصـــوات  يف  املحيط 

د األنطاكي،  ونحوها ورصفها، حممّ
العريب، بريوت، ط ٣،  الرشق  دار 

(د. ت). 
فاة، . ٥٢ الكُ اللغة، كايف  املحيط يف 

عبَّاد  بــن  إســامعــيــل  ــب،  ــاحِ ــصَّ ال
حممد  الشيخ  حتقيق:   (#٣٨٥)
الكتب،  ــامل  ع يــاســني،  آل  حسن 

بريوت، ط١، ١٤١٤# ١٩٩٤م.
عيل . ٥٣ احلسن  أليب  ص،  املخصَّ

اللغوي  الــنــحــوي  إســامعــيــل  بــن 
بــابــن سيده  ــعــروف  امل ــدلــيس  األن
العلمية،  الكتب  دار   (#٤٥٨ (ت 

بريوت – لبنان، (د. ت.). 
املدخل إىل علم اللغة ومناهج . ٥٤

رمضان  الدكتور  اللغوي،  البحث 
اخلانجي  مكتبة  اب،  الـــتـــوّ عبد 
القاهرة،  للطباعة والنرش والتوزيع 
ط٣،  للطباعة،  الدولية  الرشكة 

١٤١٧# ١٩٩٧م.
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٥٥ . – (املفهوم  العربية  يف  املزدوج 
األستاذ  الت)،  التحوُّ  – املصاديق 
الدكتور جواد كاظم عناد (دار متوز، 
دار رند) للطباعة والنرش والتوزيع، 

دمشق، ط١، ٢٠١١م.
املعارصة، . ٥٦ العربية  اللغة  معجم 

عمر  خمتار  أمحد  الدكتور  األستاذ 
الكتب  عامل  عمل،  فريق  بمساعدة 
للنرش والتوزيع والطباعة، القاهرة، 

ط١، ١٤٢٩# ٢٠٠٨م. 
اللغة . ٥٧ جممع  الوسيط،  املعجم 

للمعجامت  العامة  (اإلدارة  العربية 
شعبان  بــإرشاف:  الــرتاث)  وإحياء 
عبد العاطي عطية وآخرون، مكتبة 
مرص  مجهورية  الدولية،  ــرشوق  ال

العربية، ط٤، ١٤٢٥# ٢٠٠٤م.
أليب . ٥٨ اللغة،  مقاييس  معجم 

زكريا  بن  فــارس  بن  أمحد  احلسني 
عبد  وضبط:  حتقيق   (#٣٩٥ (ت 
الفكر  دار  هــارون،  حممد  السالم 
للطباعة والنرش والتوزيع، ١٣٩٩# 

١٩٧٩م. 
أيب . ٥٩ لــإلمــام  ــلــوم،  الــعُ مفتاح 

د  حممَّ بكر  أيب  ابن  يوسف  يعقوب 
 (#٦٢٦ (ت  اكي  السكّ عــيل  بــن 
ق عليه:  ضبطه وكتب هوامشه وعلَّ
العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  نعيم 

 #١٤٠٧ ط٢،  لبنان،   - ــريوت  ب
١٩٨٧م.

قبل . ٦٠ العرب  تاريخ  يف  ل  املفصَّ
ــواد عيل،  ـ ــالم، الــدكــتــور جَ ــ اإلس
نرشه،  عىل  بغداد  جامعة  ساعدت 

ط٢، ١٤١٣# ١٩٩٣م. 
حممد . ٦١ العباس  أبــو  املقتضب، 

حتقيق:   (#٢٨٥ (ت  د  املربّ يزيد  بن 
وزارة  عضيمة،  اخلالق  عبد  د  حممّ
ــاء الـــرتاث  ــي ــاف، جلــنــة إح ــ األوقـ
العربية،  مرص  مجهورية  اإلسالمي، 

القاهرة، ١٤١٥# ١٩٩٤م.
الترصيف، . ٦٢ يف  الكبري  املمتع 

 (#٦٦٩ (ت  اإلشبييل  صفور  عُ ابن 
قبَاوة،  ين  الدّ فخر  الدكتور  حتقيق: 
مكتبة لبنان، بريوت - لبنان، ط١، 

١٩٩٦م. 
الوقف . ٦٣ بيان  يف   اهلــد منار 

عبد  بن  حممد  بن  أمحــد  ــدا،  ــت واالب
 (#١١٠٠ (ت  األشموين  الكريم 
يف  ــا  م لتلخيص  املــقــصــد  ومــعــه 
لشيخ  واالبتداء،  الوقف  يف  املرشد 
األنصاري  اإلسالم أيب حييى زكريا 
ومطبعة  مكتبة  رشكة   (#٩٢٦ (ت 
وأوالده  احلــلــبــي  بـــايب  مصطفى 
 #١٣٩٣ ط٢،  الــقــاهــرة،  بمرص، 

١٩٧٣م.
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اللغة، . ٦٤ يف  الــبــحــث  مــنــاهــج 
ان، مكتبة األنجلو  الدكتور متّام حسّ
النرس  مكتبة  الــقــاهــرة،  املــرصيــة، 

للطباعة، ١٩٩٠م.
املنصف، رشح أيب الفتح عثامن . ٦٥

 (#٣٩٢ (ت  النحوي  ــي  جــنّ بــن 
لكتاب الترصيف أليب عثامن املازين 
من  جلنة  حتقيق  البرصي،  النحوي 
عبد  مصطفى،  إبراهيم  األستاذين: 
اهللا أمني، وزارة املعارف العمومية، 
ط١،  القديم،  الرتاث  إحياء  إدارة 

١٣٧٣# ١٩٥٤م.
العربية . ٦٦ للبنية  الصويت  املنهج 

العريب)  الرصف  يف  جديدة  (رؤيــة 
شاهني،  الــصــبــور  عبد  الــدكــتــور 
والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة 
 #١٤٠٠ بــــريوت،  والـــتـــوزيـــع، 

١٩٨٠م.
امليزان يف أحكام جتويد القرآن، . ٦٧

دار  العبد،  زكريا  فريال  األستاذة 
والنرش  للطبع  اإليــامن  دار  ة،  القمَّ

والتوزيع، اإلسكندرية، (د. ت). 
أليب . ٦٨ النحو،  يف  الفكر  نتائج 

اهللا  عبد  بن  الرمحن  عبد  القاسم 
ق  وعلَّ قه  حقَّ  (#٥٨١ (ت  هييل  السُّ
ــادل أمحـــد عبد  عــلــيــه: الــشــيــخ عـ

ض،  وَّ د معَ املوجود، الشيخ عيل حممَّ
دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، 

ط١، ١٤١٢# ١٩٩٢م.
ــحــو الـــــوايف، مـــع ربــطــه . ٦٩ ــن ال

اللغوية  واحلياة  الرفيعة  باألساليب 
املتجددة، عباس حسن، مطابع دار 

املعارف، مرص، ط٣، ١٩٧٤م. 
العرش، . ٧٠ ــراءات  ــق ال يف  الــنــرش 

د  حممَّ بن  د  حممَّ اخلــري  أبــو  احلافظ 
اجلــزري  بابن  الشهري  مشقي  الدِّ
(ت ٨٣٣#) أرشف عىل تصحيحه 
عيل  اجلليل  األســتــاذ  ومراجعته: 
العلمية،  الكتب  دار  الضبَّاع،  د  حممَّ

بريوت - لبنان، (د. ت). 
مجع . ٧١ رشح  يف  اهلـــوامـــع  ــع  مه

عبد  ين  الدِّ جالل  اإلمام  اجلوامع، 
(ت  السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن 
ين،  ٩١١#) حتقيق: أمحد شمس الدِّ
دار  بيضون،  عيل  حممد  منشورات 
لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب 

ط١، ١٤١٨# ١٩٩٨م.
كتاب . ٧٢ يف  ــويت  ــص ال الــبــحــث 

التعليقة عىل كتاب سيبويه أليب عيل 
وفاء مسعود  الفاريس (ت ٣٧٧#) 
عزيز فاضل، رسالة ماجستري، كلية 



٤٥٥

جامعة  اإلنسانية،  للعلوم  الرتبية 
كربالء، ١٤٣٤# ٢٠١٣م.

ريض . ٧٣ عند  الــصــويت  ــدرس  الـ
 (#٦٨٨ (ت  األســرتبــاذي  يــن  الــدِّ
ــواد  حــســن عــبــد الــغــنــي حمــمــد ج
كلية  ماجستري،  رسالة  ــدي،  األس
املستنرصية،  اجلــامــعــة  اآلداب، 

١٩٩٥م. 
لسيبويه . ٧٤ الكتاب  يف  اللهجات 

غنيم  راشد  صاحلة  وبنية)  (أصواتًا 
كلية  ماجستري،  رسالة  غنيم،  آل 
 ،القر أم  جامعة  العربية،  اللغة 

 .#١٤٠٢# – ١٤٠٣
الدكتور . ٧٥ النون،  لغة  العربية 

الغامدي،  ربيع  صالح  سعيد  حممد 
املجلد  اللغوية،  الــدراســات  جملة 

السابع، العدد الثاين، ١٤٢٦#.
يف . ٧٦ القدماء  عند  الصوت  ة  قــوَّ

األستاذ  احلديث،  اللغة  علم  ضوء 
الدكتور صباح عطيوي عبود، جملة 
املوصل،  جامعة  والعلم،  الرتبية 
الثاين،  العدد  عرش،  التاسع  د  املجلَّ

٢٠١٢م.
األصــالــة . ٧٧ بــني  العربية  اللغة 

فيصل  ــور  ــدكــت ال ــات،  ــحــدي ــت وال

ــوادرة، جمــلــة جــامــعــة الــقــدس  ــ غـ
والدراسات،  لألبحاث  املفتوحة 
 ،(٢) والــثــالثــون  الثالث  الــعــدد 

٢٠١٤م. 




