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 صخلامل
ُمنُمباحثُعلمُالتجويد،ُويوجدُحوهلاُبعضُعدُُتُ  ألقابُاحلروفُمبحًثاُمهًّما

ذاُالعلم،ُويأيتُهذاُالبحثُليقدمُُهلالدارسُُُُضالغموضُواإلشكاالتُالتيُتعرت

منُ أولُ عندُ األلقابُ هذهُ يدرسُ إنهُ املوضوع،ُحيثُ هذاُ يفُ مهمةُ علميةُ نتائجُ

ُويفُغريه.ُ"العني"،ابهُيفُكتُهـ(170)تذكرها،ُوهوُاخلليلُبنُأمحدُ

ومعانيها، األلقاب،ُ هذهُ دراسةُ عىلُ البحثُ نسبتُُُُيقومُ التيُ املواضعُ وبيانُ

التوضيحية، الرسوماتُ استخدامُ معُ النطق،ُ جهازُ يفُ ُإليهاُ عنُُُ احلديثُ ثمُ

حتليليةُُ مناقشةُ معُ احلروف،ُ هذهُ إطالقهاُعىلُ هبا،ُووجهُ اختصتُ التيُ احلروفُ

علًّمء منُ ذلكُ يفُ مستفيًداُ ُلذلك،ُ ُالتجويد،ُ اللغة؛ُ ُوعلًّمءُ منهمُُُ املتقدمنيُ

ُ.واملتأخرين،ُوالُي غِفلُاالستفادةُمنُبعضُالباحثنيُيفُعلمُاألصواتُاحلديث

،ُومصادرُويتمثلُالبناءُالعامُللبحثُيفُمتهيدُتضمنُالتعريفُبألقابُاحلروف

،ُثمُصلبُالبحث،ُبإفرادُمبحثُلكلُلقبُمنُاأللقابُالتيُدراستهاُعندُاخلليل

ُاخلليل،ُثمُاخلامتة،ُوفهريسُاملصادرُواملوضوعات.ُذكرها

 ومن أهم نتائج البحث: 
احلروفُُ .1 ألقابُ ُُهوتعريفُ ت: إىل   وصفألفاظ  نسبًة  العربية؛  احلروف  هبا 

 مواضع خروجها.
اخلليلُُ . 2 األلقابُعىلُاحلروف،ُوظهرُمنُخاللُُُُكانُ دقيًقاُيفُوضعُ

ُالعموم.ُثياُمنُحامتازُهبالبحثُتأكيدُوتوضيحُهذهُالدقةُالتيُ

3 . ُُ ته التأكيدُعىلُدقَّ يبقىُُُُمعُ )اللثوية(ُملُتظهرُلقب:ُُيفُهذهُاأللقاب،ُ

 ءُ.الظاءُوالذالُوالثاُه:صحةُإطالقهُعندُاخلليلُعىلُأحرف

 احلروف،ُالتجويد،ُألقاب،ُاخلليلُبنُأمحد،ُالعنيُ.ُالكلمات املفتاحية:
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 قدمةامل
حقُُا تالوتهُ وجعلُ للعاملني،ُ خريُ نرباسُ العظيمُ القرآنُ أنزلُ الذيُ هللُ حلمدُ

تقون،ُوصىلُاهللُُاألبرارُاملإليهُُلهُحقُالرتتيل،ُمنُخريُماُيتقربُبهُُترتيوالتالوة،ُُ

حممدُُ سيدناُ الصواب،ُ طريقُ إىلُ بهُ ودلناُ بالكتاب،ُ نطقُ منُ خريُ عىلُ وباركُ

وعلمواُاهلُل عبد تعلمواُ الذينُ الدين،ُ يومُ إىلُ وأتباعهمُ وأصحابهُ وآلهُ ورسوله،ُ ُ

ُوبعدُ:تسليًّمُمزيدا،ُسلمُوقرآنُرهبم،ُوأقامواُحروفهُوحدودهُعىلُالسواء،ُ

إليهُُ انرصفتُ ماُ أهمُ منُ العاملنِيُ،فإنُ املحققنيُ تالوةُُُحتقيُقُُجهودُ كيفيةُ

التالني،ُُُُالكتابُالكريم،ُوإقامةُحروفهُالعربية؛ُتوصاًلُإلتقاهنا،ُونفيُاللحنُعن

ت نطقُاحلروفُعىلُوجههاُاملحققُالصحيح،ُُُُحتُىُُُ،املبنُيواملتحدثنيُباللسانُالعريبُُ

الكريمُعَلًًّمُُُا،ُحتىُصارُعلمُجتويدُتالوةُوتطبيقًُا،ُومتثياًلُقعيدًُتتأصياًلُو القرآنُ

كبرية،ُ ثروةُ لألمةُ فقدمواُ وجالوا،ُ وصالواُ العلًّمء،ُ فيهُ وحررُ املجال،ُ هذاُ عىلُ

أعنيُُ قرةُ العظيمُُاملبتغنُيُُطالبالصارتُ رهبمُ كتابُ وتالوةُ يفُ،ُ ألسنتهمُ ذرابةُ

ُُ.لغتهُاخلالدة

اإلمامُاُاملجال:ُُالسبق،ُوبالغُالتأثري،ُيفُهذقصبُُُوممنُكانُلهُقدمُالصدق،ُُو

الفراهيديُُ أمحدُ بنُ كالغيثُُهـ(170)تاخلليلُ العربيةُ علمُ يفُ أثرهُ كانُ الذيُ ُ،

ودققوا،ُُُ،املدرار وحررواُ املحققونُ عنهُ ونقلُ وسقوا،ُ الناسُ منهُ استقىُ الذيُ

ُ دراسات  أعًّملهُ حولُ مؤمترادارتُ محاهُ يفُ وحامتُ ومتأخرة،ُ متقدمةُ كثريةُ ُُتُ

اللغويواتوند وحتقيقاتهُ أقوالهُ منُ وأفادُ دقةُُ،ُ منُ بهُ امتازُ ملاُ واملقرئون؛ُ ونُ

املعرفة،ُوحسنُالفهم،ُوقبلُذلكُوبعده:ُابتكارهُعلوًماُعديدةُملُيسبقهُإليهاُأحد؛ُُ

التيُسارتُُ العلومُ لبناهتاُاألوىل؛ُحتىُأسسُهذهُ املتينة،ُورشعُيفُ وضعُأسسهاُ

ُوعلمُاملعاجم،ُوعلمُالعروض،ُوغريهاُ.ية،ُوهباُالركبان،ُكعلمُاألصواتُاللغ
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املرجعُاألولُيفُكلُماُيتعلقُباحلديثُعنُخمارجُاحلروف،ُيفُُُُعلومُأنهُُوم

أولُمنُ:ُ»اإلمامُالداينُُقالُُُُكتابهُالعني،ُوماُن قلُعنهُيفُكتبُأخرى،ُلذلك

احتذىُُفتقُهذهُاملخارجُوميزها،ُوصنفُاحلروفُوجنسها:ُاخلليلُبنُأمحد،ُثمُُ

ُوكانُُ،ُُ(1) منُالكوفينيُوالبرصينيُ«ُُعامةُالنحوينُيه،ُُـُقـريـوسلكُطُُ،ذوهـح

-ُُ املخارج عنُ حديثهُ احلروف،ُُُُ-عندُ منُ ملجموعاتُ ألقاًباُ جعلهاُ ألفاًظاُ ذكرُ

هلذهُُ ودراسةُ حتلياًلُ البحث؛ُ هذاُ كانُ لذاُ بعده؛ُ ممنُ كبريةُ عنايةُ مركزُ كانتُ

ُلُالعمقُوالرتكيزُ.ياأللقابُعىلُسب

 : وضوعامل أمهية 
عند احلروفُ ألقابُ حتليلُ أمهيةُ الدراسةُُُاخلليل،ُُتظهرُ جمهرُ حتتُ ووضعهاُ

ُيفُاآليت:ُُ،والنظر

والقراءاتُُ - اللغةُ كتبُ يفُ واملتأخرينُ املتقدمنيُ األئمةُ منُ كثريُ عنايةُ

لقُب يدخلُحتتُكلُ ماُ األلقابُعىلُسبيلُاإلمجال،ُوذكرُ بذكرُهذهُ ُُوالتجويد،ُ

 يلُحرفيااُ:لهاُعنُاخللمُينقهوغالُب،ُمنُاألحرف

اللغة:  • ُُُُفمن كتب  للسريايف سيبويهُ كتابُ اللغةُُهـ(368)ترشحُ وهتذيبُ ُ،

األزهريُُ منصورُ الصحاريُُ(370)تأليبُ بنُمسلمُ لسلمةُ واإلبانةُ ،ُُهـ(511)ت،ُ

 ُ.(2) وغريها،ُُهـ(643)تورشحهُالبنُيعيشُهـ(538ُ)تواملفصلُللزخمرشيُ

التجويد  • ملعالرُُوالقراءات:  ومن كتب  أيبايةُ بنُ ،ُهـ(437)تطالبُُُُكيُ

ل التجويدُ يفُ القرطبيُُال عبدواملوضحُ القاسمُُُُهـ(614)توهابُ أليبُ والكاملُ

 
اللوامعُُُُ(1) الدررُ املنتوريُيفُرشحُ املخُا(2/828)نقلهُ كتابُ ُل،ُعنُ الداين،ُوهوُُرجُ عثرُُُُكتابإلمامُ ي  ملُ

 عليهُحسبُعلمي.

املفصلُ،ُو(1/83)،ُواإلبانةُُ(1/48)للغةُُبُا،ُوهتذي(5/392)ينظر:ُرشحُكتابُسيبويهُللسريايفُُُُ(2)

 .(5/516)،ُورشحهُ(548ص)
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ُُ ُُهـ(465)اهلذيل مريم أيبُ البنُ وعللهاُ القراءاتُ وجوهُ يفُ واملوضحُ ،ُُهـُ(565)ت،ُ

ُ.(1) والنرشُله،ُوغريهُاُهـ(833)توالتمهيدُالبنُاجلزريُ

دراسةتزدادُُ - عُ ُُاملوضوعُ،ُُأمهيةُ أنإذاُ ُكُُلمُ منُ التجويدُُكثرًياُ علمُ تبُ

املعارصةُالتيُيدرسهاُالطالبُيفُشتىُاملراحلُالدراسيةُوحلقاتُتدريسُالقرآنُ

األلقاب هذهُ بذكرُ تعتنيُ ُوجتويده،ُ احلروفُ خمارجُ عنُ احلديثُ أوُُ(2) عندُ ُ،

 ُ.(3)بإفرادهاُيفُبابُمستقل

منُُو؛ُُهذهُاأللقابُعىلوتشنيعُُماُتطرقُلهُبعضُاملعارصينُمنُاعرتاضُُ -

ُُوزادُعليُهُُدارُيفُفلكه،ُُو(4) "األصواتُاللغوية"يفُكتابهُُُُد.ُإبراهيمُأنيسُُهمرزأب

عرباويالشيخ:ُُ سيدُ و(5) فرغيلُ عليهُُماُُ،ُ ،ُُُتومداوالوردودُُنقاشُُمنُُجرىُ

املسألة عنُ كالمهمُ وردُيفُ عًّمُ لدىُُ(6) لإلجابةُ نظرُ األلقابُحملُ هذهُ مماُجعلُ ُ،

دُُالتجويد؛بعلومُاللغةُواملهتمنيُُ دراسةُهذهُاأللقابُدراسًةُُُُةُاملاسةُإىلاحلاجُُوأكَّ

ُمعانيها،ُ ُاأللقابُعىلُاحلروفُالتيُذ كرتُحتتهاُ.عميقةُجتيلي  وتظهرُوجوهُإطالقُهذه

التجويد - علمُ طالبُ عىلُ التيسريُ يفُ واستعًّمهلاُ نفسها،ُ األلقابُ ُُُ،أمهيةُ

ُبداًلُمُنُفُُ،لتعًّماًراُعندُاالُسأنُفيهاُاختصُُاللغةُالعربية؛ُوذلكُُويفُُ،والباحثنيُفيه

 
(1ُُ )ُُ الرعاية وامل(139ص)ينظر:ُ ُ،ُُ التجويد يفُ والكاملُُ(80ص)وضحُ وجوهُ(1/288ُ)،ُ يفُ واملوضحُ ُ،

 .(3/528)،ُوالنرشُ(59ص)،ُوالتمهيدُُ(1/181)تُالقراءا

(2ُُ قمحاوُي( الصادقُ ملحمدُ القرآنُ جتويدُ يفُ الربهانُ مثال:ُ بوُُُ(34ص)يُُنظرُ ُُماُ يفُُوعدها، املجيدُ هديُ

العمرويسُُ هلدىُ التجويدُ لعبداهلُُ(85ص)أحكامُ التجويدُ أحكامُ وتيسريُ بعدها،ُ العطويُُوماُ اديُ

 وماُبعدها.ُ(129ص)وآخرينُ

مثالُُ(3) ملحمينظرُ الكريمُ القرآنُ قراءةُ أحكامُ احلرصيُُ:ُ خليلُ لعيلُُُُ،(76-73ص)ودُ امليرسُ والتجويدُ

وآخرينُُ ُُوُُ(34ص)احلذيفيُ لعبدوقوُُبعدها،ما التجويدُ القارئُُالعزُُاعدُ ُُ(72-71ص)يزُ إحتافُُو،

 ُ.(32ص)مأمونُتنُ)التحفةُالسمنوديةُللسمنودي(ُألمحدُحممدُالربيةُبضبطُم

 .(111-107ص)ينظر:ُُ(4)

 .(130ص)ريُُاجلزاملفهمةُبأمحدُبنُُنظر:ُتعليقُاملحققُفرغيلُعرباويُعىلُاحلوايشيُ (5ُ)

 ُ.ُ(43ُصُ)علمُاألصواتُعندُاخلليلُلهُوأصالةُُُُ،ُ(365ُصُ)دُقدورألمحيبويهُدُُسينظر:ُأصواتُاللغةُعنُ(6)
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نقول:ُُ السفىلُ الثناياُ وفوقُ اللسانُ طرفُ منُ خترجُ التيُ احلروفُ مثاًل:ُ نقولُ أنُ

كوهناُ منُ بعضهمُ رآهُ ماُ بخالفُ ظاهرة؛ُ عمليةُ فائدةُ وهذهُ األسلية،ُ احلروفُ

الفائدة و(1) عديمةُ ُ،ُُ أن شكُ هلالُ اخلليلُ األلقابابتكارُ ُُذهُ وتناقل إياهاُُ،ُ العلًّمءُ

ُجياًلُفجي
 
 مهية.ألاُُههذُلُيبديُبجالء

 : حدود البحث
ُُ:موضوعيَّنيُألقابُاحلروفُالتيُيدرسهاُهذاُالبحثُحمدودةُبحّدين

يفُكتابُالعنيُوغريه،ُفيخرجُبذلكُماُُُإياهااإلمامُاخلليلُبنُأمحدُُُُكرُ ذُُُِاألول:

أوردهُغريُاخلليلُممنُبعده،ُكاأللقابُاألربعةُواألربعنيُالتيُذكرهاُاإلمامُمكيُُ

ا ولقبَُ(2) لرعايُةيفُ اهلذيلُيفُُوغريمهُُ(،والصفريية)ُُ(،نكيةحلا):ُُي،ُ اإلمامُ اُمماُذكرهُ

ولقب(3)الكامل ُ،:ُ ُ(،اخليشومي)ُ األثريُ ابنُ ذكرهُ ُالذيُ ُالكاتبُ اجلامعُُُ يفُ

ُ،ُوغريهاُ.(4) الكبري

ُُُالثاين: ،ُعنُاخلليلُُمنقولةُ ُُضاؤهمُإياهاُكألقابُللحروفُتالعلًّمءُهلاُوارُُتناقل 

ألقابُُتف بذلكُ اخللرىُُأخخرجُ كيأوردهاُ )قللُ الليثُيفُطبقةملابُ نسبهُ الذيُ ُ)

 
فُُ(1) الشيخ:ُ املفوهوُ احلوايشُ تعليقهُعىلُ يفُ بنُاجلزريُُرغيلُسيدُعرباويُ ُ،ُحيُث(130ص)همةُألمحدُ

يد ملُ وملاذاُ فائدة؟ُ األلقابُ هذهُ تدريسُ يفُ »هلُ متنقال:ُ يفُ سيبويهُ )كذا(ُُكتاُُرجهاُ أنهُ الرغمُ عىلُ بهُ

ف؟«ُُيذُاليومُهبذهُاأللقابُيرتتبُعليهُحتسنيُيفُخمرجُاحلر؟ُوهلُشْغلُبالُالتالمليلمذةُاخلتالأنجبُُ

عدد »ذهبُ بقوله:ُ التساؤالتُ هذهُ عنُ العلًّمءُُُُوأجابُ ا-منُ علمُ رأسهمُ السخاويُُوعىلُ لدينُ

الشاطبي643) تلميذُ أمهيةُُُُ-هـ(ُ ُُإىلُعدمُ املبحثُمطلقًا أُنُُ)أي:هذاُ ألقابُاحلروف(«ُوذكرُ ُُمبحثُ

يُفقالُُسخاويُُال القراءُ الفصول،ُوقالُيفُهنايةُحديُُذلكُيفُمجالُ ثه:ُكتابُمراتبُاألصولُوغرائبُ

امُل بمعرفةُ نفسهُ القارئُ يشغلُ أنُ ُُ»واألنفعُ وتطبيقًا«، أداًءُ قروخارجُ مراتبُُقدُ كتابُ منُ طبعتنيُ ُ أت 

 اُذكر،ُواهللُأعلم.جدُممجالُالقراء،ُفلمُأالفصولُللسخاويُضمنُكتابهُ

ُهاُ.ماُبعدوُ(115ص)ُ(2)

(3ُ)(1/288-289). 

ُُ.(38ص)ُ(4)
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املعروفة األلقابُ ذكرهُ هنايةُ بعدُ للخليلُ )وُُ،(1) العنيُ لقبُ يُُُذالُُ(احلافّيةكذلكُ

اُبحرفُالضادنقلهُعنهُالنرضُبنُشميلُ خمتصا
 (2).ُ

 : الدراسات السابقة
ك دراساتُ بنُهناكُ اخلليلُ عندُ اللغويةُ لألصواتُ تطرقتُ عليهاُ ُ وقفت  ثريةُ

ُُأمح ما منهاُ متهد،ُ ُُوُ والقراءاتُُقدم؛ اللغةُ التيُُككتبُ يفُُوالتجويدُ إليهاُ ُ أرشت 

املوضوع،ُُ أوردتأمهيةُ مصاحبةًُُُاحلروفُُألقابُُوالتيُ الرسدُ سبيلُ لذكرُُُُعىلُ

ُُ.(3)،ُومثلهاُدراساتُمعارصةُجاءُفيهاُذكرُاأللقابُعرًضاخمارجُاحلروف

تُشلقاب،ُوناقحتدثتُعنُهذهُاألُُأخرىُلصيقةُهبذاُالبحث،دراساتُُهناكُُو

ُهي:وُنبها،ضُجوابع

1. ُُ اخلليلكتاب: العني  "أصالة علم األصوات عند  " من خلل مقدمة كتاب 
ُُأتليف: أ.د. أمحد حممد قدور إىلُُ، مفتاًحاُيلُ وكانُ منه،ُ ُ استفدت  ُ قّيم  كتابُ وهوُ

 
(1)ُ(1/58).ُ 

 .(27ص)ينظر:ُتذكرةُالنحاةُأليبُحيانُ(2ُ)

ُوهيُ:ُ(3)

،ُاجلزء68ُُةُجممعُاللغةُالعربية،ُ)املجلدُُد.ُحازمُاحليل.ُجملتأليف:ُُُُ"اخلليلُرائدُعلمُالصوتُُ"بحث: -

 وماُبعدها.ُ(201ص)م(.ُينظر:2ُ،1993ُ

-84ص)حالمُحمجوبُاملدين.ُينظر:ُُللباحثة:ُأُُ"تُالصوتيةراسايفُالددُُودُاخلليلُبنُأمحجُه"رسالة:ُُ -

85). 

 ابطُ.لزهيةُمرُ"اخلليلُبنُأمحدُالفراهيديُتيةُعندأعضاءُالنطقُووظيفتهاُالصو"بحث:ُ -

معارصيهُُأثر"بحث:ُُ - دراساتُ يفُ ومنهجهُ الصوتيةُ اخلليلُ بوروبُُ"مصطلحاتُ املهديُ ينظر:ُد.ُ ة.ُ

 .(32ص)

ام"كتاب:ُُ - بنيُ وسيخللوازنةُ العنيُُُُبويهيلُ مقدمةُ خاللُ لسيبويهمنُ والكتابُ هدىُُُُ"للخليلُ د.ُ

 .ُ(1232-1231ص)السداوي.ُينظر:ُ

ُينظرُ:ُُُ.ُدُُ"احلديُثُيةُاخلليليةُيفُالدرسُاللساينُالعريبةُالنظرأمهي"بحث:ُ -  ُ.ُ(89-88ُصُ)ُُصفيةُمطهري.

- ُُ والنظ"بحث: العنيُ كتابُ الصوتيةُيفُ الصالنواحيُ علمُ احلديثةُيفُ ُُُُ"وُتريةُ احلًّمخليد. ُُلُ ينظر:ُُش.

 .(504ص)
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كتابُُ املنقولةُعنُاخلليلُيفُ النحاة"النصوصُ أثرُُُُ"تذكرةُ لهُ كانُ أليبُحيان؛ُمماُ

غا هذبالغُعىلُ مباحثُ األلقابُُُُراسة،الدُُهلبُ طبيعةُ أنُوكانتُ البحثُ هذاُ يفُ

اُيناسبُت ذكرُتبًعاُللحديثُعنُخمارجُاحلروف،ُدونُحتليلُهذهُاأللقاب؛ُعىلُم

ُُ.(1) طبيعةُالكتاب

أمحد"كتاب:ُُ .2 بن  اخلليل  عند  الصويت  حلمي التفكري  أمحد  د.  أتليف:   "
ُُُُ، خليل بإنتاج منهُ األولُ القسمُ اختصُ قيمُ كتابُ وأعضاوهوُ طقُُالنُُءالصوتُ

ُُوت وخمارجها احلروفُ ُُصنيفُ اخلليل، عندُُعندُ احلروفُ خمارجُ ببيانُ اعتنىُ وقدُ

ضعهاُاخلليلُعليها،ُولكنهُملُي عَنُبدرجةُعاليةُاخلليل،ُمستفيًداُمنُاأللقابُالتيُو

ُ.(2)بتحليلُاأللقابُنفسهاُوتفسريُمعانيها،ُكحالُالكتابُالسابُق

معجم"ُُ:كتاب .3 يف  الصويت  للخل   املصطلح  بن ي العني  د. أتليف:    "أمحد  ل 
ضمنُمصطلحاتُصوتيةُُمتفرقةُيفُالكتابُُُُأوردُهذهُاأللقابوقدُُُُ،عمرو مدكور

اُلـهـاستعملكثريةُُ ويـُيـخلـاُ فيـل،ُ التعليقُـُوردُ معُ العنيُ يفُ اخلليلُ نصوصُ هاُ

ُاُ.ـهـرُعلُيـصـتـُمخـال

أمحد"ُُكتاب: .4 بن  اخلليل  عند  وصفاهتا  احلروف  وموقف   خمارج  الفراهيدي 
وت العريب يف ضوء الدراسات الصوتية علم الصتابه  ل كم منها من خليسقاسم الب 

معُاملقارنةُمعُماُعندُُُُهذهُاأللقابُُذكرُنصوصُُ،عز الدين هبرية أتليف:    "احلديثة

التحليلُ يفُ املتقدمنيُ نصوصُ عىلُ العملُ دراستهُ طبيعةُ منُ يكنُ وملُ املحدثني،ُ

أن(3) واملناقشة كًّمُ ملُُ،ُ حتليلُُُُأسلوبهُ عىلُ نفسهُُنصيعتمدُ مُُفهةُُاولوحُمُُاخلليلُ

أحكاًماُُوقدبعمق،ُُُُمقاصده نصوصُُُُأطلقُ نظر،ُاخلعىلُ إعادةُ إىلُ حتتاجُ ليلُ

 
ُوماُبعدها.ُ(30ص)ر:ُينظ(1ُ)

 وماُبعدها.ُ(23ص)ينظر:ُُ(2)

 وماُبعدها.ُ(168ص)ينظر:ُ(3ُ)
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االضطرابُُاخلليَلُُُتُهنسبك اهلمزةُُوالتناقضُُإىلُ مسألةُ إىلُُُُ،يفُ مرةُ إياهاُ ونسبتهُ

احللُق إىلُ ومرةُ ُو(1)اهلواءُ ُ،ُ لألحرفُ دخلُ الُ بأنهُ اخلليلُُقولهُ عندُ النطعيةُ

 ُ.لكوغريُذُ،(2)بالنطع

5. ُُ الل النطقارج  "املخبحث: لألصوات  الصوتية ية  التقليبات  مدرسة  يف  غوية 
د. أتليف:  واملعجمية"  شنطاوي  العظامات،د. منري  العنيُُُُحسني  كتابُ اُ وقدُخصَّ

بصفحاتُيفُالبحثُيسرية،ُجاءُفيهاُذكرُهذهُاأللقابُإمجاال،ُمعُمناقشةُبعضُُ

 .(3) اُمناقشةُجيدة،ُولكنُباقتضابجزئياهت

ب"ابحث:ُُ . 6 أمحد  خلليل  أتل األم  عل   رائدن  الزوي، صوات"  أمحد  د.  ُُيف: 

بشكلُُُُبذكرُألقابُاحلروفُضمنُاحلديثُعنُاملخارجُمعُحماولةُلتفسريُبعضهُااعتنىُُ

ُُ.إالُأنُطبيعةُبحثهُالعامةُملُجتعلهُيتعمقُفيهاُعىلُالنحوُالذيُيفُهذاُالبحُث،ُأجادُفيُه

7. ُُ الرسالة: املعاجم  مقدمات  يف  الصوتية  القرن"امللمح  من  إىل   ( 2)  عربية 
حتدثتُضمنُرسالتهاُعنُمقدمةُكتابُُُُة: فاطمة الزهراء خبدة،للباحث "(هـ10)لقرنا

العنيُللخليلُبشكلُإمجايلُتضمنُذكرُألقابُاحلروفُعىلُسبيلُالوصفُاليسري؛ُ

 ُ.(4) بًّمُيتناسبُوطبيعةُالرسالة

8. ُُ ُُي،ازمية بني اخلليل وسيبويه" أتليف: د. عليان احل"األصوات العرببحث:
عندُاحلديثُعنُاألصواتُالعربيةُعندُُُُ-ملجملة،ُفقدُجاءُُاُُبحثهُُبيعةوبحسبُط

بعضُُ-اخلليل عندُ بًّمُ يسريةُ مقارناتُ معُ موجزُ بشكلُ األلقابُ هذهُ ذكرُ عىلُ

 ُ.(5) املعارصين

 
 .(169ص)نظر:ُاملصدرُالسابقُي(1ُ)

 .(175ص)السابقُرُينظر:ُاملصدُ(2)

 وماُبعدها.ُ(314ص)ينظر:ُُ(3)

 ُ.(38ص)ينظر:ُُ(4)

 وماُبعدها.ُ(349ص)ينظر:ُ(5ُ)
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القائمةُعىلُمجعُنصوصُاخلليلُُُُ،هاملنهجيةُاملتبعةُفيُُاجلديد يف هذا البحث:و 

روفُاملندرجةُحتته،ُُجُاحلخمارُُذكرُُيح؛ُثملُوتوضليبتحُُيفُكلُلقب،ُثمُذكرُمعناه

ثمُالربطُبنيُاللقبُواحلروفُالتيُحتته،ُكلُذلكُبتحليلُماُيفُاملصادرُمنُكالمُ

عنها،ُعىلُماُيأيتُتفصيلهُيفُمنهجُالبحث؛ُوالذيُتمُمنُخاللهُالوصولُإىلُنتائجُُ

ُيفُهذاُاملجالُملُي سبقُإليهاُيفُغالبُمباحثهُ.ُمهمة

 :بحثخطة ال
ُ،ُكًّمُييلُ:نيوفهرُسُمباحثُوخامتةُسمتُالبحثُإىلُمقدمةُومتهيدُوتسعةق

عىلُُاملقدمة: السابقةُ،ُُوتشتملُ والدراساتُ البحث،ُ وحدودُ املوضوع،ُ ُأمهيةُ

ُومنهجهُ.ُ،بحُثوخطةُال

 .،ُومصادرُدراستهاُعندُاخلليلألقابُاحلروفبتعريفُالُمتهيد:

ُاحللقية.ُاملبحث األول:

ُويةُ.اللهُالثاين:  بحثملا

ُالشْجريةُ.ُاملبحث الثالث:

ُاألسلية.ُاملبحث الرابع:

ُالنطعيةُ.ُاملبحث اخلامس:

ُاللثويةُ.ُاملبحث السادس:

ُالذلقيةُ.ُاملبحث السابع:

ُالشفويةُأوُالشفهيةُ.ُاملبحث الثامن:

ُُ.واجل وفُاهلوائيةُاملبحث التاسع:

 اخلامتة.
 فهرس املصادر واملراجع.

 . اتفهرس املوضوع
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 : بحثمنهج ال
 منهج التحليل، وأقوم يف كل مبحث ابخلطوات التالية:   بحثال  ايف هذ تتبعا

 إيرادُنصوصُاخلليلُجمتمعةُيفُكلُلقب،ُمنُكتابُالعني،ُوغريه. .1

النطق؛ُ .2 جهازُ منُ وموضِعهُ منه،ُ اشت قُ الذيُ واللفِظُ اللقِبُ معنىُ ذكرُ

نف اخلليلُ املعاجمسهباالستفادةُمنُكالمُ ثمُ اإلنسان،ُوغريها؛ُممتبُخل،ُوك،ُ اُُقُ

 ذكرُهذهُاملواضعُمنُالفم،ُوتفسريها.وردُفيهُ

اخلليل،ُ .3 يعنيهُ الذيُ املوضعُ يوضحُ النطقُ جلهازُ توضيحيُ رسمُ وضعُ

التجويدُُمستخرُِ لكتاب:ُ املرافقُ اإللكرتوينُ الربنامجُ منُ الرسوماتُ هذهُ ًجاُ

 أيمنُسويدُوفقهُاهللُ. املصورُللشيخُد.

قالتُُاحلروفُُخمارجُُذكرُ  .4 جهُالدقة؛ُر،ُووصفهاُعىلُوبتُباللقبُاملذكويُل 

 معتمًداُيفُاملقامُاألولُعىلُاملصادرُاملتقدمة؛ُمستفيًداُمماُبعدهاُعندُاحلاجة.

الربطُبنيُاللقبُوخمارجُاحلروفُالتيُحتته،ُومناقشةُذلكُباالستفادةُمنُُ .5

ُنصوصُالعلًّمءُاملتقدمنيُواملتأخرينُ.

 يلي: البحث ما   ومعم يف  راعيتكما 
ُلةُ.يادرهاُاألصالنصوصُواملسائلُالعلميةُمنُمصقُتوثي .6

 ُ.بحثيردُذكرهمُيفُصلبُالُن؛ُالذُيالرتمجةُلألعالمُغريُاملشهورين .7

ُتردُيفُنصُالبحثُ.التيُالتعريفُبالكلًّمتُالغريبةُواملصطلحاتُ .8

كالمُةُعىلُماُحيتاجُإىلُتعليق؛ُبًّمُالُيقطعُتسلسلُالــاشيـيُاحلـقُُفـالتعلي .9

 النصُ.ُيف

ُ

 
ُ
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 متهيد
 دراستها عند اخلليلالتعريف بألقاب احلروف ومصادر  

 :لقاب احلروفأبتعريف  ال  :أولً 
ماُيطلقُعىلُاليشءُُُُُ:يرادُبهُيفُاللغةاللقبُُُوُُمركبُإضايف،ُُ(ألقابُاحلروُف)

اسمه غريُ اسمُ ُُُُمنُ اخلليلاحلقيقي، »قالُ َنبُْلقبلا:ُ َيُُُماُُغريُُُِمُ ُساُُزُ :ُ مي ،ُ(1)«بهُُس 

ُُ ُُُُاحلرفُ:وأما اليشء،ُُفله حدُ أصول:ُ ثالثةُ إىلُ فارسُ ابنُ أعادهاُ عديدة،ُ ُ معان 

اليشُء وتقديرُ منُ(2) والعدول،ُ الواحدُ عىلُ يطلقُ أنهُ ذكرواُ أهنمُ هناُ يعنيناُ وماُ ُ،

عنىُسنُقبلُبيانُمحي،ُو(3) حروفُاهلجاء،ُوهوُأصغرُجزءُيفُالكلمةُعندُجتزئتها

ُُ.طهًّمُالوثيقُبمعنىُاأللقابخمارجُاحلروفُوصفاهتاُالرتباريفُابُتعاأللق

اصطالًحاُُ: احلروف  رجاخم تعريف   احلرفُ ُُهوُُخمرجُ منهُُ»: ينشأُ الذيُ املوضعُ

موضعُاعرتاضُُ»ُُوعّرفهُبعضُاملحدثنيُبشكلُأدقُوأوضح،ُفقالوا:،ُُ(4) ُ«احلرف

اءُاجلاريُاهلوُُمادةُُفإنُُمخرج،رُدقيقُللوهذاُتصوُُُ،( 5) «النفسُعندُالنطقُباحلرُف

األص يفُ ينشأُ إنًّمُ الفمُ خمرجُُداخلُ كانُ النفسُ ضُ اعرت  فحيثًّمُ الرئتني،ُ منُ لُ

ُُ ُُاحلرف، جزئًيا، اعرتاًضاُ أوُ ا،ُ تاما اعرتاًضاُ هذاُ كانُ ُ يفُسواء  كثرًياُ يفيدُ مماُ وهذاُ

ُ.التعرفُعىلُألقابُاحلروفُواملقصودُهبا

صف  احلرفُُ:احلروفات  تعريف  االصطالُحُُصفةُ ُُبةُ مصاُحُُفيةُ ُيُك:ُُيهُُيفُ

 
)مللخالعنيُُُُ(1) وي نظرُُ(5/172)لقب(ُُةُُادليلُ فارسُ،ُ البنُ اللغةُ مقاييسُ معجمُ يف:ُ نفسهاُ املادةُ

 .(1/743)منظورُالبنُلسانُالعربُو،ُ(1/220)الصحاحُللجوهريُو،ُ(5/261)

 .ُ(2/42)رف(ُيف:ُاملقاييسُمادةُ)ح(2ُ)

ُ،(9/41)ربُُالُعلسانُُو،ُُ(5/10)هتذيبُاللغةُلألزهريُُو،ُُ(3/210)ي نظرُمادةُ)حرف(ُيف:ُالعنيُُُُ(3)

 ُ.(23/128)القاموسُللزبيديُُنُجواهرتاجُالعروسُمو

ُ.(102ص)التحديدُيفُاإلتقانُوالتجويدُللداينُُ(4ُ)

ُُ.(215ص)احلمدُدوريُرشحُاملقدمةُاجلزريةُلغانمُق(5ُ)
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ُُ.( 1) للحرفُعندُحصولهُيفُاملخرُج

املوضعُُُ:بأنُاملخارجُهيُُُ؛هُاارُجخُمتفرتقُعنُُصفاتُاحلروفُُعىلُهذاُفإنُُو

فيه النفسُُالذيُحيصلُ وُأُُاعرتاضُ باحلرف،ُ النطقُ هيُُنعندُ عداُُُُ:الصفاتُ ماُ

ُ.جهازُالنطقُعىلُوجهُالعمومُذلكُمنُكيفياتُحتصلُيف

 احلروف:تعريف ألقاب 
وفُعندُأحدُمنُاملتقدمنيُوالُُاصطالحيُأللقابُاحلرُتعريفذكرُُُعىلُملُأقف

ُُ:أمرينُاملتأخرين،ُويمكنُتبيُّنهُمنُخالل

 ُ:نصوصُاألئمةُالذينُذكرواُاملصطلحُاألول:

املصطلَحُُُاستعمل ُُُُابنُ ُُهذاُ ُُُُهـ(321)تدريد اللغة"يف يفُحيثُُُُ،"مجهرةُ قالُ

ابُاحلروفُُألقعىلقفُُلُتُُ.هُلكُ..أثبتُُُُّمعرضُاحلديثُعنُخمارجُاحلروفُ»وقد

فقال:ُ»بابُألقابُُُ(هـ370ت)األزهريُُيفُالسياقُنفسهُُاستعملهُُو،ُُ(2)«ارجهاوخُم

،ُحيثُقال:ُ»بابُُُهـ(437)تكيُبنُأيبُطالبُُمكذلكُُو،ُُ(3) احلروفُومدارجها«

التسعةُُ احلروفُ ألقابُ أتتبعُ أزلُ »ملُ وقال:ُ وعللها«،ُ وألقاهباُ احلروفُ صفاتُ

ووالُع حتعللهرشينُوصفاهتاُ ُُىُوجدا؛ُ لقًبا..« وأربعنيُ أربعةُ ذلكُ منُ وسارُُتُ

األربعةُُ األلقابُ عنُ احلديثُ تفصيلهُ عندُ اللفظُ هذاُ استعًّملُ يفُ ذلكُ عىلُ

ُ،(4) واألربعنُي ُُ املصطلحُ أنُ مصطلحاتُُوامللحوظُ معُ متداخالُ جاءُ عندهمُ

ال توسعُيفُأخرى،ُكاملخارجُواملدارجُوالصفاتُوالعلل،ُوظهرُعندُاإلمامُمكيُ

ُوفُالصوتيةُوالرصفيةُوغريهاُ.احلرُصفاتُعىلُإطالقه

 
نظر:ُرشحُاملقدمةُاجلزريةُُ(1) ،ُُُ(281)صرشحُاملقدمةُاجلزريةُلغانمُاحلمدُُو،ُُ(78ُُ)صُُلطاشكربيُزادهُُي 

ُ اونصُّ لُ ُألوَّ ُُ ُيفُ عامعنىُ »كيفيةُ للالصفة:ُ )عارضة(ُُرضةُ لفظُ استبدلتُ وقدُ إلخ،ُ حرف...«ُ

صفاتُتنقسمُالُُقعُأنبـ)مصاحبة(ُلدفعُتوهمُأنُالصفةُالُبدُأنُتكونُعارضةُيفُحالُدونُحال،ُفالوا

ُبريُبـ)مصاحبة(ُيشملهًّم.إىلُصفاتُالزمةُوعارضة،ُوالتُع

(2)ُ(1/45).ُ 

 ُ.ُ(1/44)هتذيبُاللغةُ(3ُ)

ُوماُبعدها.ُ(115ص)ايةُالرعينظر:ُُ(4)
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،ُفأوردُهذاُاملصطلحُخمصًصاُإياهُهـ(643)تُُوجاءُبعدهُاإلمامُالسخاويُُ

ف اخلليلُ ذكرهاُ التيُ »قالباأللقابُ بتسعةُلقَُّ:ُ احلروفُ العنيُ صاحبُ بُ

ُ(1) ألقاب...ُ« ُ،ُ ُُُكذلكُو،ُ ُهـ(327)تاجلعربيُ ُُ قال:ُ منُُعندماُ اخلليلُ »واشتقُ

ُُخُم عينه يفُ ُُ(2) ب«لقُاأُُعرشةارجهاُ ُُو، اإلمام اجلزريُُمثلهُ هـ(833)تُُابنُ
(3)،ُ

ُُ.(4) بعدُذلكُصطلحاملقرُهذاُواست

الـصـنُُي:ـان ـ ثـال ومَُـيـلـُخـوصُ بـلُ فـعـنُ بـدهُ الداخلةُُـمعانُُـيـيُ األلفاظُ اينُ

ُ:حتتُهذاُاملصطلح

ُُ اخلليل باشتقاقُُأوردُ إياهاُ معلاًلُ العرشةُ أوُ التسعةُ األلقابُ منُهذهُ هاُ

نيُواحلاءُواخلاءُوالغنيُحلقية؛ُألنُُلع»ا:ُُلاملثابيلُُعىلُُسولهُُقكُُُ،موضعُخروجها

ُُألهنُاُُواحدُُحيزُُيفُُهوائيةُُواهلمزُةُُواأللفُُوالواوُُ،ُوقوله:ُ»الياءمبدأهاُمنُاحللق«

نسبةُُُُ،(5) يشء«ُُهباُُيتعلُقُُال تعليلُ أنُ النحو،ُموضحًةُ تأيتُعىلُهذاُ وكلُعباراتهُ

جهازُُرفُيفاألحُهذهُبموضعُخروجلفاظُإنًّمُهوُمتعلقُُهذهُاألحرفُإىلُهذهُاأل

فمبد أيبُُالنطق،ُ بنُ مكيُ اإلمامُ تفسريُ يؤكدهُ ماُ وهوُ خمرجها،ُ هوُ وحيزهاُ ؤهاُ

»جعلُألقاهباُعرشةُمشتقةُُُُيفُقوله:طالبُيفُالرعايةُلكلُلقبُمنُهذهُاأللقابُُ

لقبُاحللقية:ُُمثاًلُبعدُذكرُُ؛ُوقولهُُ(6) منُأسًّمءُاملواضعُالتيُخترجُمنهاُاحلروف«

ُ.(7)جنُمنه،ُوهوُاحللق«عُالذيُخيراملوضإىلُُليل[هنُ]أيُاخلَنَسبَُ»

 
ُ.(4/1361)صيدُيفُرشحُالقصيدُلعلمُالدينُالسخاويُفتحُالو(1ُ)

 .(5/2604)تهاين(ُجهُالرشحُاجلعربيُعىلُالشاطبيةُ)كنزُاملعاينُيفُرشحُحرزُاألماينُووُ(2)

 .(95ص)لتجويدُالبنُاجلزريُي نظر:ُالتمهيدُيفُعلمُا(3ُ)

قرُُ(4) أحكامُ مثاًل:ُ اُلالقرآُُاءةي نظرُ ُُنُ ُُُ(73ص)كريم وهداية اال،ُ كالمُ جتويدُ يفُ ُُقاريُ ،ُُُ(65ص)لباري

 .(34ص)والتجويدُامليرسُلعيلُاحلذيفيُوآخرينُ

ُُ.(1/58)العنيُُ(5)

ُُ.(139ص)الرعايةُُ(6)

ُالسابق.درُاملصُ(7)
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ُُ-ُُيفُالتعليلُهلاُُُُوباالستفادةُمنُنصُاإلمامُمكُيُُ-ُُيمكنُبناًءُعىلُذلكو

فتُ أنُُ احلراقلُأُُعرَّ بأهنوبُ إىلُُُُتوصُفألفاظُُ:ُُافُ نسبًةُ العربية؛ُ احلروفُ هباُ

ُُ.مواضعُخروجهُا

 د اخلليل:اب احلروف عناثنًيا: مصادر دراسة ألق
ُُ ةُإىلُاخلليلُبنُأمحدُيفُمصادرُعديدةُمتقدمة،ُُزوَُّعمروفُُبُاحلألقاجاءُذكر

وتتفاوتُهذهُاملصادرُيفُمدىُقوهتاُوأصالتها،ُمنهاُماُهوُمعلومُمشهور،ُومنهاُُ

تتفاوتُُ كًّمُ مغمور،ُ هوُ ُُماُ فيهايف األلقابُ هذهُ إيرادُ وكيفيةُ نحوُمادهتا،ُ عىلُ ؛ُ

يتناسبُوته؛ُُوماُحصادرُُاملُُعنُهذهُُيُملحةًُأعطُِنظر،ُوهاهناُُحيتاجُإىلُتأملُو بًّمُ

ُ:ومهاُمصدرانُإمجااًلُوطبيعةُهذاُالتمهيد،ُ

 : اوالنقولت عنه كتاب العني للخليل بن أمحدمقدمة   (1
احلروف،ُُ ألقابُ ذكرُ يفُ واألوثقُ األهمُ النصُ عىلُ املقدمةُ هذهُ اشتملتُ فقدُ

و احلروفُوبعضُصفاهتا،ُ أحيازُ بذكرُ العنيُُمرَدًفاُ ُُُُ-كتابُ معلوم هوُ ُُمُنُُ-كًّمُ

املبُُليثالُُبةتاك والُخيفىُماُوقعُمنُسجالُطويلُعندُُظفرُعنُشيخهُاخلليل،ُُنُ

و ُُاملتقدمنيُ يف ُُاملتأخرين،ُ ُُمسألة اخلليل، إىلُ نسبتهُ يفُُوصحةُ االختالفُ هذاُ معُ

يرىُأنُمقدمةُالكتابُُُ-بًّمُفيهمُمنُيشككُيفُالنسبةُُُُ-ُُهممعظُمُُاملسألة،ُإالُأن

وضعُُ األزهري:ُُُُنفسه،اخلليلُُمنُ قالُ اللغويُّاُُخالفًُُُأرَُُُومل»حتىُ أنُبنيُ نيُ

ابنُُ وأنُ أمحد،ُ بنُ اخلليلُ الرمحنُ عبدُ العنيُأليبُ كتابُ أولُ يفُ املجملُ التأسيسُ

تلقُُّاملظفَُّ بعدُ عليهُ الكتابُ أكملُ فُِرُ عنُ إياهُ إىلُُ(1) ُ«يهفهُ االطمئنانُ يؤكدُ وهذاُ ُ،

 ُ.(2) ضُاملعارصينماُأثارهُبعُنسبةُألقابُاحلروفُإىلُاخلليلُنفسه،ُبخالف

 
 ُ.ُ(1/41)بُاللغةُهتذيُ(1)

كتاُُمنهمُُ(2) يفُ أنيسُ ُُإبراهيمُ اللغوية األصواتُ ُُُُ(106ص)بهُ بعدها، يفويُ وماُ كالمُهُعُُجابةاإُلُُنظرُ :ُُنُ

 .(43ص)رُتُعندُاخلليلُألمحدُقدوعلمُاألصواأصالةُ
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اللغة،ُفمنها:ُُالعنُيلةُعنُُالناقلكتبُُاُُماوأ السريايُفُُلألزهري،ُُهتذيبُ ُُورشحُ

سيبويه، كتابُ ُعىلُ ُوالرعايةُ طالبُ،ُ أيبُ بنُ ُملكيُ ُواملوضحُ التجويدُُ يفُ

القرطبي،ُوغرُي لعبد منُ(1)هاالوهابُ العنيُ كتابُ ماُجاءُيفُنصُ وافقُ وكلهمُ ُ،

ُهاُ.الترصفُفيأوُببعضُُخلليلُنفسها،ذكرُهذهُاأللقابُبطريقةُا

»الزهكال« جلنادة  كتاب   عن  نقًل   ؛ حاة« أليب حيانة الن»تذكر كتاب   (2
 : اهلروي
رواياتُعنُاخلليلُمنُطريقُالليث،ُومنُطريقُالنرضُُيفُهذاُالكتابُُُُتجاء

األخفُش مسعدةُ بنُ سعيدُ طريقُ ومنُ شميل،ُ احلروفُُُُ؛بنُ بمخارجُ يتعلقُ مماُ

ُُ وهي وألقاهبا،ُ يُموصفاهتاُ جمملهاُ تفيفُ إهناُ يقالُ أنُ ُكنُ ُُُُصيل  كتابُُُأ مجلملا يفُ

وأهمُأوجهُاالختالفُهوُعمقُتفصيلهُملخارجُاحلروفُُُُف،العني،ُمعُنوعُاختال

فمَُ سيبويهُ قررهُ مماُ قريبُ إنهُ يقالُ أنُ يمكنُ نحوُ بعدَُعىلُ هذهُُُُه،نُ يسعُ وليسُ

دُفيهُُماُورُُقارنةملُُ؛نظرُوتأملالنصُحيتاجُإىلُُهذهُاملسألةُبعمق،ُفُُمعاجلةُ ُُالعجالةَُ

ُ العمعُ أُُني،مقدمةُ بعضومعُ إىلنُ أشارُ ُهمُ املطبوعُ يفُ وخللُ خلطُ ُُ،وقوعُ

،ُإالُأنُتوافقُمسائلُعديدةُفيهُمعُماُقررهُُ(2) منُكتابُتذكرةُالنحاةُُ،واملخطوط

ُُُُ-اخلليلُُ جمملها احلروفُيفُ ألقابُ ُعُُ-ومنهاُ ي  أنُ نسبةُُيمكنُ تأكيدُ عىلُ دليالُ دُ

ُ.النصُإىلُاخلليلُ

ُ

 
ُ

 
اللغةُُُُ(1) املوضحُوماُبعدها،ُوُُ(139ص)،ُوالرعايةُُ(5/392)،ُورشحُالسريايفُُ(1/48)ينظر:ُهتذيبُ

ُ.(80ص)

 .(27ص)األصواتُعندُاخلليلُألمحدُقدورُُينظر:ُأصالةُعلمُ(2)
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ُقيةلاحل :األولاملبحث 

اخلليلُُق العنيُُالُ ُُيفُ ُُألُنُُُ؛ُةحلقُيُُوالغنُيُُواخلاءُُ(1) واهلاُءُُواحلاُءُُ»العنُي:

النرضُبنُشميلُُ،( 2) قُ«احلُلُُمُنُُمبدأها ُُُُ(3) ونقلُعنهُ احلروفُكلها:ُُ»أقىصُُقوله:

ُُ،ُهذُهخلاُءثمُاهلمزةُوالغنيُوُاُُيُزثةُيفُُحفهذهُالثاُلثمُاهلاءُُالعني،ُوأرفعُمنهاُاحلاءُُ

ُُ.(4) حلروفُحلقيًة؛ُألنُمبدأهاُمنُاحللقُ«تسمىُهذهُاالثةُيفُحيزُواحدُ...ُُوالُث

والرشابُُهوواحللقُُ الطعامُ احللقوم«ُُ،»مساغُ منُ النفسُ و(5)وخمرجُ هوُُ،ُ

بالتجويفُُُ»ُُبالتحديد: األعىلُ ومنُ باحلنجرةُ األسفلُ منُ ينتهيُ الذيُ التجويفُ

ُسمُ:اُالرُهذ،ُكًّمُيظهرُيف(6) «يفُاألنفيالتجُوالفمويُو

 
الُُملُُ(1) كتابُ يفُ اهلاءُ حتقيق(1/58)وعُُاملطُبُُعنيت ذكرُ يفُ وثبتتُ وُُعبُدُُ،ُ ملقدمتهُ درويشُ حدهاُُاهللُ

،ُ(5/392)يفُالنقوالتُعنُكتابُالعنيُيف:ُرشحُالسريايفُعىلُمقدمةُسيبويهُُ،ُوثبتتُأيًضا(165ص)

 ،ُوغريهم.(3/254)اجبُلالسرتاباذيُرشحُشافيةُابنُاحلو،ُ(1/40)ذيبُاللغةُلألزهريُهتو

 .ُُ(1/58)العنيُُ(2)

لُاللغة،ُومنُأصحابُاخلليبنُيزيدُاملازينُالتميمي،ُمنُأعالمُُالنرضُبنُشميلُبنُخرشةسنُأبوُاحلهوُ(3ُ)

.ُينظر:ُُ(هـ203)صانيف،ُتويفُعامُُعنهُحييىُبنُمعنيُوعيلُبنُاملديني،ُولهُيفُالعربيةُتُُىبنُأمحد،ُرو

أإن الرواةُعىلُ للقفطيباهُ النحاةُ الوعاةُيفُط(3/348)نباهُ وبغيةُ ال،ُ والغوبقاتُ لدينُلنحاينيُ ةُجلاللُ

 .(2/316)السيوطيُ

 (ُ.27ص)تذكرةُالنحاةُأليبُحيانُ(4ُ)

ُ.(3/48)العني،ُمادةُ)حلق(ُ(5ُ)

 .(186صُ)رشحُاملقدمةُاجلزريةُلغانمُاحلمدُُ(6)
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بقوله:ُ»ألنُ،ُُ(احللقيةـ)بُُأوُالستةُُمسةاخلُُاحلروفُوصفُهذهاخلليلُُُُعللوقدُُ

ُواحلاُءُُالعنيُُخمرجُُ:ُ»وأمايفُكتابهُُقالُُكانُُأي:ُخمرجها،ُومبدأهاُمنُاحللق«،ُُ

ُُالعنُيُُهاكلُُوفاحلرُُ،ُوقالُيفُموضعُآخر:ُ»فأقىص(1) فاحللق«ُُوالغنيُُواخلاءُُواهلاء

ثمُُاحلاءُُثم ُُمنُبعض،ُثمُُأرفعُُبعضهاُُواحدُُحيزُُيفُُأحرفُُةُثثالُُذهفهُُُ؛اهلاءُُ...ُ

ُُ(2) ة«حلقيَُُُّكلهنُُواحدُُحيزُُيفُُوالغنيُُاخلاء هذه كونُ يفُ خالفُ والُ األحرفُُ،ُ

ترتيبها يفُ اخلليلُ معُ اخلالفُ إنًّمُ عام،ُ بشكلُ احللقُ منُ األكثرُُُُ؛اخلمسةُخترجُ إذُ

احللق، أقىصُ منُ اهلاءُ واوالعُُيعدُ واخلنيُ والغنيُ منُوسطه،ُ محلاءُ أداءُ ،ُُ(3) اهننُ

ذل ملناقشةُ حاجةُ املقصودُصحةوالُ إذُ هنا؛ُ والُُُكُ األحرف،ُ عىلُ اللقبُ إطالقُ

ُعىلُكوهناُخترجُمنُاحللق.يؤثرُالرتتيبُإذاُاتُّفقُ

ُُُ-ُُاخلليلُُلحظُأنيُ وأماُاهلمزة،ُف يفُاحلروفُُُهامرةُأدرجُُ-لنيُُنيُاألوَُّيفُالنصَّ

هاُمنُأقىصُمخرجمزةُفاهُلُُ»وأما:ُُيفرسُذلكُقولهُُ،ُواخرجهرةُأمواحللقية،ُُ

رُ ُُُ،ةُمضغوطةهتوُتاحللقُم الياءَُُُ؛عنهاُالنتُُهَُفُيفإذاُ عنُُُ؛واأللَفُُُوالواوَُُُفصارتُ

الصحاح« احلروفُ طريقةُ كلُُُُالذي؛ُُ(4) غريُ للهمزة،ُ حالتنيُ وجودُ عىلُ يدلُ

النصني أحدُ توافقُ منهًّمُ احلواحدةُ أقىصُ منُ فتكونُ كانتُُ،ُ إذاُ وإذاُحمققةلقُ ُ،

لتُُ-النتُُ هي (5) ةوائيانتُهكُُ-ُُأي:ُس 
وىلُهيُاملوافقةُللقبُُلةُاألاحلاُُأنَُُُّ،ُوظاهرُ 

ُ(.احللقية)

 
 ُ.(1/52)لعنيُاُ(1)

السابقُُُُ(2) فيهُبعضُنظر،ُليسُهذنُترتيبُاخلليلُهل،ُعىلُأ(58-1/57)املصدرُ اُُاُضمنُأحرفُاحللقُ

ُُقامم اه، ُُإذُ مما كوهناُ هناُ احللقُُملقصودُ يفُ موضعُ أيُ إىلُ وعزوهاُ املذكور،ُ اللقبُ يفُ هلذاُيدخلُ ُ كاف 

 املقصودُ.

لسيبويهُُُُ(3) الكتابُ اُل(4/433)ينظر:ُ اإلعرابُ صناعةُ رسُ جنيُُ،ُ اهلدايةُ(47-1/46)بنُ ورشحُ ُ،

 .(102)،ُوالتحديدُ(267ص)

 ُ.(1/52)العنيُُ(4)

 اهلوائيةُواجلوف.:ُألخريبحثُااملُعىلُماُسيأيتُتوضيحهُيفُ(5)
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ُُُُوكان سيبويه األلفاإلمامُ احللقُحرفُ إىلُحروفُ ذلكُُأضافُ عىلُ وتبعهُ ُ،

ُلُلعدمُذكرُاخلليلعلَُُُّ(2)بنُأيبُطالبُُ،ُولكنُاإلمامُمكي(1) عددُمنُالعلًّمءُبعده

احلر اهلاُضمنُ ُبوفُ هواحللقيةُ منُ »خترجُ الكوهناُ وتءُ احللق«،ُتصلُُفمُ آخرُ إىلُ

ُوأهنا ُ«ُ دونُ احللقُ عىلُ خروجهاُ يفُ تقترصُ ملُ حروفُملاُ معُ يذكرهاُ ملُ الفمُ

يشريُُ(3)احللق« فإنُأحرفُ،ُ منُاحللق،ُ أنُخمرجهاُ يرىُ اخلليلُالُ إىلُكونُ بذلكُ

ُُ اخلليل: عندُ الثالثةُ اهلواءاملدُ يفُ تنسبُُليسُُ،هاويةُ حيزُ اجلُُهلاُ إالُ ،ُ(4) وفإليهُ

ُُ ما انرصوهوُ اجلزري(5) عربيجُلاُُ:نامامإلهُ وابنُ عندُ(6) ،ُ القولُ عليهُ واستقرُ ُ،

ُ.(7) االعلًّمءُمنُبعدمه

ُ

ُ

 
ُ

 
ايةُُ،ُواملهدويُيفُرشحُاهلد(160)،ُومكيُيفُالرعايةُُ(1/46)منهمُابنُجنيُيفُرسُصناعةُاإلعرابُُُُ(1)

ُ(ُ.1149-1138ُ،1148،ُوالشاطبيُيفُحرزُاألماينُ)األبياتُ(102)،ُوالداينُيفُالتحديدُ(267ص)

القبنُمحوشُبنُحممدُُهوُمكيُُ(2ُُ) القييسُ ثمريوبنُخمتارُ ولدُُاألُُاينُ ُُندليس،ُ أعالمُ(هـ355)سنة أحدُ ُ،

ةُالقراءُالكبارُعىلُُهـ.ُينظر:ُمعرف437عامُُاملقرئني،ُولهُالعديدُمنُالتآليفُيفُالتجويدُوالقراءات،ُتويف

 .(2/702)،ُوغايةُالنهايةُيفُطبقاتُالقراءُالبنُاجلزريُ(2/751)األعصارُللذهبيُالطبقاتُو

ُُ.(139)الرعايةُُ(3)

ُترصفُيسريُ.،ُب(1/57)ُعنياُل(4ُ)

ربعيُُ،ُوهوُبرهانُالدينُأبوُإسحاقُإبراهيمُبنُعمرُبنُإبراهيمُبنُخليلُاُل(5/2584)املعاينُُُُيفُكنز(5ُُ)

َلفي السَّ الشااجلعربيُ منظومتيُ شارحُ وهوُُ،ُ العلوم،ُ أنواعُ يفُ تصانيفُ وألفُ والعقيلة،ُ احلرزُ طبي:ُ

سن تويفُ مدقق،ُ حمققُ ينظر:ُُ(هـ732)ةُُحاذقُ و(1464-3/3146)ُُراُءالُقعرفةُُم.ُ النهاي،ُ ُةغايةُ

(1/25).ُ

ُ.(10،ُومنظومته:ُاملقدمةُفيًّمُعىلُقارئُالقرآنُأنُيعلمهُ)البيت(3/528)يفُالنرشُُ(6)

ُُ.(136ص)،ُوجهدُاملقلُللمرعيشُ(77ص)املقدمةُاجلزريةُلعيلُالقاريُُكريةُيفُرشحي نظر:ُاملنحُالف(7ُ)
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 اللهوية: املبحث الثاني

اخلليلق العنُيُُالُ ُُ،( 1) اةُ«ُهاللَُُُّمُنُُُامبدأمهُُألنُُهلويتاُنُُوالكاُفُُ»والقاُف:ُُيفُ

النرضُُوقال نقلهُ منُُُُقاُف»اُلُُ:شميلبنُُُُفيًّمُ مبدأهاُ هلويتان؛ُألنُ ومهاُ والكاف،ُ

ُُ.(2) القافُمنُفوقُحنكها،ُوجمرىُالكافُمنُأسفلهُ«ة،ُإالُأنُخمرجُُاللهُا

احلنكُُ منُ اللنيُ )اجلزءُ الفمُ سقفُ آخرُ يفُ املسرتخيةُ اللحمةُ هيُ واللَّهاة:ُ

ُيفُالرسمُاآليت:ُُيظهر،ُكًّمُ(3) األعىل(

األخ اُُ(4) فشونقلُ »ثمُ قوله:ُ فُُلقافعنهُ امنُ فويقُُوقُ وعىلُ مبدؤه،ُ للسانُ

اُُاحلنك ُُ(5) منُأسفله،ُحتىُيدنوُمنُحمله«لكافُُجمراه،ُثمُتكونُ وهوُهبذاُحددُ،

الصلبُمنه،ُُزءخمرجُالقافُبأنه:ُفوقُاحلنكُأوُفويقه،ُويبدوُأنهُيقصدُباحلنكُاجل

 
 .ُُ(1/58)العنيُُ(1)

 ُ.(27ص)تذكرةُالنحاةُ(2ُ)

نُُ(3) ،ُُُ(287)ًضا:ُالتمهيدُيفُمعرفةُالتجويدُأليبُالعالءُالعطارُُ،ُوي نظرُأي(4/88)نيُُظرُمادةُ)هلو(ُيف:ُالُعي 

 .(188)مُاحلمدُورشحُاملقدمةُاجلزريةُلغان

األوسط،ُصِحبُُأبُُهوُُ(4) باألخفشُ املعروفُ املجاشعي،ُ مسعدةُ بنُ احلسنُسعيدُ النحوُوُ وقرأُ اخلليل،ُ

هُُإنبا:ُُينظر.ُُ(هـ521)ُُسنةُُتويفُُالعربية، يفُُكتبًاُُصنفُُأصحابه،ُُقحُذأُُانوُكُُنه،ُمُُنأسُُوهوُُسيبويه عىل

 ُ.(1/590)،ُوبغيةُالوعاةُ(2/36)الرواةُ

 ُ.(29ص)ُتذكرةُالنحاة(5ُ)
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،ُُفلُمنُخمرجُالقافنهُأُسالكافُبأُُفيكونُماُفوقهُهوُاحلنكُاللني،ُكًّمُحددُخمرج

منُبنيُُُُكاففُوالالقاُُذكرُأنُخمرجويفُالعنيُُُُنُحملُاحلنكُالصلب،نوُمنهُيدوأ

وقدُكانُُُ،(2)،ُوَعَكدةُاللسانُهيُأصله(1) دةُاللسانُوبنيُاللهاةُيفُأقىصُالفُمكَُعَُ

احلنكُُُسيبويهُُ منُ فوقهُ وماُ اللسانُ أقىصُ »منُ بأهناُ القافُ خمرجُ حددُ

ومماُيليهُمنُُُُقلياًلُُُلسانمنُاُلقافُُفُ»أسفلُمنُموضعُالنُخمرجُالكاأاألعىل«،ُو

ُُ.(3) احلنكُاألعىل«

قالُاإلمامُمكي:ُ»نسبهًّمُإىلُاملوضعُالذيُخيرجانُُيلُيبدوُدقيقا،ُُاخللُُحتديدو

اللهاة« وهوُ األعىل،ُُُُ،(4) منه،ُ احلنكُ وأقىصُ اللسان،ُ أقىصُ خمرجهًّم:ُ يفُ فيشرتكُ

ُُ.احلنكُاألعىلأقىصُ،ُوهوُمهاأحُدبوهذاُاللقبُعندُاخلليلُمتعلقُ

جظيو اليُاهرُ حرفُ أنُ املاُ هبذاُ اختصاًصاُ أكثرُ اُُوضعلقافُ لكونُُلكافمنُ ؛ُ

ولذلكُيرجحُبعضُاملحدثنيُاختصاصُالقافُهبذاُُُالقافُمنُجهةُاحلنكُاللني،

ُُ(5) اللقب ،ُُ اللسانُملتصقا يكونُ أنُ أيضا،ُويمكنُ قريبةُ الكافُ أنُ أقصاُهغريُ ُُيفُ

ُتعاىلُأعلمُ.ُاهللها،ُوخمرجيكونُمقصودهُبدايةُوقُبالكاف،ُطباللهاةُأثناءُالن

ُ

ُ

 
ُ

 
 التايل.يمُمعهًّمُيفُهذاُالنص،ُويأيتُالتعليقُعىلُذلكُيفُاملبحثُ،ُوجعلُاجل(1/52)ر:ُالعنيُُينظ(1ُ)

يف:ُُ(2ُُ) )عكد(ُ مادةُ الكنز(1/193)نيُُالُعينظرُ وينظر:ُ لألصمعي(ُُُاللغويُُ،ُ اإلنسانُ خلقُ )كتابُ

 .(64ص)لقُاإلنسانُللزجاجُ،ُوخ(196ص)

 ُ.(4/433)الكتابُُ(3)

ُُ.(139)ُالرعاية(4ُ)

 ُ.(246)ةُاجلزريةُلغانمُاحلمدُمي نظر:ُرشحُاملقدُ(5)
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 الشْجرية: املبحث الثالث
اخلليل العنيُُقالُ ُُيفُ ُُشْجُرُُمُنُُمبدأهاُُألُنُُشْجريةُ؛ُُوالضاُدُُوالشنُيُُ»واجليُم:

ُُ(1) ُ«الفُم ،ُُ بنُشميل: النرضُ نقلهُ فيًّمُ الشنُيوقالُ ُوُُ»ثمُ ُُالياءُشجرية؛ُألُنواجليمُ

ُُ.( 2) اللسانُووسطُاحلنكُ«وجمراهاُعىلُوسطُُجر،ُُنُالُشهاُُممبدُأ

ُرُ كُْبعضهاُذُِ،ُُ)شجرُالفمُ(يفُبيانُمعنىُُُُنفنياملصوقدُاختلفتُالتعبرياتُلدىُُ

ُُموضعلل ُملواضعُُإىلُُمضافةُُُُبأوصافُتقريبيةُ الفمُأوُأحدُأعضائه،ُوبعضهاُذكر 

بأسًّمئها أوصاف،ُُحمددةُ إىلُُرُُالشجُُُْفمنُ املضافةُ ُُيل:لاخلُُقولُُالفم:التقريبيةُ

«ُُُ الفُمالشجر: أيبُطالبُُفرسهالذيُُوُُ،( 3) ُ«مفرجُ بنُ ُُُُمكيُ الفمُ«بأنه: ُُُ،( 4) »مفتحُ

ُُ منهُقوهلم: منُُوقريبُ انفتحُ أوصافُُ،( 5) الفمُ«ُُانطباُق»ماُ املضافةُُُهومنُ التقريبيةُ

ُُُ.( 6) فمُ«رُاُل»مؤُخقوهلم:ُُ-ُولكنُيظهرُفيهُمباينةُللموضعُالسابُقُ-إىلُالفمُأيًضاُ

ُُ األوصاف ُُومنُ سبقممُُقةدُُثرأكُُت عدالتي الشْجرُُاُ معنىُ ُُُُيفُ بنيُُقوهلم: »ماُ

قُُ-ُُواللحيانُُ،(7) اللحينيُ« اخلكًّمُ منابتُُ»مها:ُُُُ-ليلُُالُ فيهًّمُ اللذانُ العظًّمنُ

السفيل؛ُلكوهنًّمُُُُ،( 8) «األسناُن الفكُ العلوي،ُوعظمُ الفكُ وظاهرُذلكُأهنًّمُعظمُ

األسنان أُص(9)منَبتيُ أنُ إالُ املعاجم،ُ اخلليلُُحابُ لدنُ ُُُُُُمنُ ُُعن، ُذكرهمد

 
 .ُُ(1/58)العنيُ(1ُ)

ُُ.(27ص)تذكرةُالنحاةُأليبُحيانُُ(2)

ُُاملحيطُاألعظمُالبنُسيكمُوُاملحويفُُ،(1/58)العنيُُُُ(3) والقاموسُاملحيطُللفريوزآباديُُُ(7/240)ده

:ُمفرجُ:ُ»والصواب(141ُ/12)م«ُباخلاءُاملعجمةُبدلُالفاء،ُوقالُيفُتاجُالعروسُُ:ُ»خمرجُالف(414)

 الفاء«ُ.الفم،ُب

 ُ.(140)ُيفُالرعايةُ(4)

 .(4/396)نُُللسا،ُواُ(7/024)واملحكمُ،ُ(606ُ)ُي نظرُمادةُ)شجر(ُيف:ُالبارعُللقايلُ(5)

 املراجعُالسابقةُ.ُي نظر:ُ(6)

 .ُ(1/72)يفُالغريبُاملصنفُُنظر:ُاملراجعُالسابقة،ُوذكرهُقبلهمُأبوُعبيديُ (7ُ)

 ُ.(3/296)ينظرُمادةُ)حلي(ُيف:ُالعنيُ(8ُ)

 ُ.(2/551)للفيوميُي(ُيف:ُاملصباحُاملنريُينظرُمادةُ)حلُ(9)
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ْحَيُوكذلكُرصحواُبأنُاللَُُُّ،( 1) »جمتمعُاللحينيُ«عىلُأنه:ُُُُتفقونمىُ)الذقن(،ُُمعن

ُُ اللحيُةُ»هو: عليهُ تنبتُ الذيُ املقصودُُذلكوُُ،(2) ُ«العظمُ أنُ عىلُ باللحيني:ُُُيدلُ

،ُُي ُُحلَُأليرس،ُواي ُاالجتاهُاأليمنُواالجتاهُاأليرسُمنُعظمُالفكُالسفيل،ُفاأليمنُحلَُ

ُُ.الذقُنعانُيفُوجيتُم

ذوهل ُُُُ(3)صمعيألاُُكرذاُ مُلُ»أنه اللحينُييقالُ الشجُرجتمعُ عنهُُُبلُُ،( 4) «:ُ ن قلُ

بعينه«،شجرُُالُُبأُنجلزمُُا الذقنُ هُُ»هوُ طرفاُُُ»بقوله:ُُُُذاموضًحاُ اشتجرُ ُ َحْيث 

َأْسَفُل منُ ب،ُُ(5) ُ«اللحينيُ عّينهُ العنفقة«:ُُأنهوبعضهمُ :ُهيُُالعنفقةوُُ،( 6) »حتتُ

ُُالشعرياتُُ بني السالتيُ الذالشفةُ وبنيُ ُُ(7) قُنفىلُ ُُيعو، بنه اآلخرُ :ُُالقولالبعضُ

ُ.(8) ُ«رة:ُالنقطةُالصغريةُيفُذقنُالغالُم»الشجُْ

مقريو ُبُ ُذلكنُ ُقولُ الشجرُ معنىُ يفُ ُ:بعضهمُ اللُيُ ُُُ،(9) تنيُ«مَُهزُِ»ملتقىُ

األذننيمهاُُمتانهزُِاللُيو اللحينيُحتتُ الناتئانُيفُ العظًّمنُ أوُ احلنكنيُ أصولُ ُ: (10)،ُُ

ُالقولُبمعنُىني،ُُاللحُيتقىُُتقامهاُهوُمُلاللحيني،ُومُلزءُمنُُفهًّمُُج ُسابقه.ُفيكونُهذا

 
العنيُُ(1) يف:ُ )ذقن(ُ مادةُ ُُواجلمُُ،(5/513)ُُانظرُ ،ُُ(2119ُ/5ُ)،ُوالصحاحُُُ(479ُ)،ُوالبارعُُُ(700ُ/2)هرة

 .(6/348)واملحكمُُ،(2/357)واملقاييسُ

 .ُ(5/240)،ُواملقاييسُ(6/2480)لصحاحُ،ُوا(1/572)ينظر:ُاجلمهرةُُ(2)

ُي عرفُمثلهُفيها،ُويفُكثرةُ،ُكانُبحًراُيفُاللغةُاُلامللكُبنُقريبُاألصمعيُالبرصيُُهوُأبوُسعيدُعبدُُ(3)

ولهوايالر مؤيفُُُُة،ُ تويفذلكُ كثرية،ُ ُُلفاتُ سنة ُُ(هـ216)ُ الرواة إنباهُ ينظر:ُ ال(2/197).ُ وبغيةُ وعاةُُ،ُ

(2/112). 

 .(72ص)األصمعي(ُُُالكنزُاللغويُ)كتابُاإلبلُعنُ(4)

 .(3/247)،ُواملقاييسُ(1/458):ُاجلمهرةُي نظر(5ُ)

 .(12/142)،ُوالتاجُ(4/973)ي نظر:ُاللسانُ(6ُ)

 ُ.(10/277)لسانُ،ُوال(2/301)ُُلعنيا:ُيفُفق(مادةُ)عنُي نظرُ(7)

 .(4/398)،ُواللسانُ(10/283)ينظر:ُهتذيبُاللغةُُ(8)

 .(7/240)ملحكمُوا،ُ(606)،ُوالبارعُ(194ص)اإلنسانُلثابتُبنُأيبُثابتُي نظر:ُخلقُُ(9)

 ُ.(12/556)لسانُالي نظر:ُُ(10)
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الشجرُبو السابقُقدُحددُ القولُ كانُ فإنُُُُأنهإذاُ بعضهمُحددهُالذقنُحتديدا،ُ

آخرُُ الصامغ«بموضعُ الشفتنيُمنُاجلانبنيمعنىُُوُُ،( 1) »هوُ ،ُفهًّمُُالصامغ:ُملتقىُ

ُُ ُجر:ُمَُلُش»ُام:ُُعنىُقولُبعضهويؤكدُهذاُاملُُ،(2) منُاجلانبنيُُصامغانعىلُهذا َُُشقُّ

ُُُُُ،(3) ُ«شفتنُياُل األسفل، وإىلُ األعىلُ إىلُ انشقاقهًّمُ موضعُ أصحابُُأي:ُ عندُ ومهاُ

القو ُهذاُ واحد،ُ شجرُ الُ شجران،ُ دريدل:ُ ابنُ بهُ حُ رصَّ ماُ ُ(4)وهوُ قائاًل:ُُُ

طرفاُُُ»:ُُعامُُوذكرُفيهًّمُقولني،ُأحدمهاُُ«؛ولهُموضعاُنُُ،ُراْلَواِحدُشجُُُُْ:والشجراُنُ»

ذكرُموضعنيُحمددينُبُُ،وأخصهُُمنُُأدُقُُواآلخرُُ«،ذقُناُلُُلََّذانُجيمعهًُّماللحينيُاُل

طرفاُاللحينيُاملتصالنُُُ»َُُدينُبأهنًّم:مفرًساُالرأُُ«ُ،داُنأُْالرَُُّ»:ُُ،ُمهامنُهذينُالطرفني

ُُ.( 5) «يتحركانُِعنْدُاملضُغُُُ؛بالصدغنُي

و اللحيني،ُ والرأدانوطرفاُ َُُشُومَُُُ،الصامغان،ُ الشفتني، ُ ضعُاموتعبرياتُعنُُقُّ

ُُةقاربمت ،ُُ بعضها ويدخلُ بعض،ُ ُُُُنكوُُيُفُُاعًُمُُُكتشرتيفُ منُُاموضعُُلهالشْجر نُ

إذُُ الذقن،ُ بأنهُ القائلُ السابقُ القولُ واحدالفم،ُبخالفُ الشجرُيفُموضعُ ،ُحددُ

ُوهذاُتوضيحُملوضعُالشجرينُ:

 
 .(4/396)اللسانُو،ُ(024ُ/7)املحكمُو،ُ(606)ي نظر:ُالبارعُُ(1)

نُ(2)  .(8/441)لسانُال:ُادةُ)صمغ(ُيفمُظري 

 ُ.(126ص)اإلحسانُيفُخلقُاإلنسانُللسيوطيُغايةُ(3ُ)

بنُُُُ(4) احلسنُ بنُ بكرُحممدُ أبوُ ولدُسنةُُهوُ اللغوي،ُ األزديُ املق(ـه223)دريدُ كانُ اللغةُُ،ُ دمُيفُحفظُ

عديدة،ُُُفانيلغةُتصالُُين،ُولهُيفواألنسابُوأشعارُالعرب،ُولهُشعرُكثري،ُروىُعنهُالسريايفُواملرزبا

 .(1/76)،ُوبغيةُالوعاةُ(3/92).ُينظر:ُإنباهُالرواةُُ(هـ321)تويفُسنةُ

 ُ.(1/458)ينظر:ُاجلمهرةُُ(5)
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العرض، هذاُ حتديده،ُُوبعدُ وصعوبةُ املعنىُ دقةُ استصحابُُُومعُ منُ بدُ الُ

ُولُإىلالوصحتىُيمكنُُب؛ُُهبذاُاللقُُاخلليلُُالقبهُُالتيُُفواحلديثُعنُخمرجُاحلر

اال ملعنىُشجرُ الواضحُ املعاينفهمُ هذهُ املخرجُوبنيُ بنيُ بالربطُ ُُلفم،ُ لُُمنُخال؛

ُوالُاخلليلُفمنُبعدهُ.أق

السابقنيُُ اخلليلُ اُ نصَّ اجتمعُ إطالوقدُ عىلعىلُ الشجريةُ لقبُ اجليمُُُُقُ حريفُ

ُُوالشني ففي الثالث،ُ احلرفُ يفُ واختلفاُ الُضُُالعني،ُ ُُذكرُ ويف النرضُُاد،ُ بنُُنقلُ

عن ُُُُهشميلُ معالياءذكر ُُاًلُلُي؛ُ الفم، شجرُ منُ مبدأهاُ بأنُ كليهًّمُ يفُ نقلهُُُُوامتازُ ماُ

،ُ»جمراهاُعىلُوسطُاللسانُووسطُاحلنك«ُُقوله:يفُُللمخرجُُتوضيحُُبمزيدُُالنرضُُ

؛ُألهناُمنُُلضادُلقباُوخمرًجاُآخرين،ُفقال:ُ»ثمُالضاد،ُوهيُحافُِنقلُعنهُيفُاكًّمُُ يَّة 

يليهاحافةُُ وماُ األرضاس«ُُاللسانُ خمرجُُيفُُُُنحوهخفشُُأُلاهُُنعنقلُُوُُ،(1) منُ

ثمُاجليمُوالشنيُ»ُُفىُبالقول:كتفاأماُيفُالعنيُُوُُ،(2)الضادخمرجُُواحلروفُالثالثةُُ

ُُ.(3) «والضادُيفُحيزُواحد

 
 ُ.(72ص)تذكرةُالنحاةُُ(1)

النُُ(2) ،ُوغرابةُيفُبعضُ(18ص)،ُويفُنسختهُاخلطيةُُ(30ص)كرةُُصُعندُأيبُحيانُيفُالتذعىلُطولُيفُ

اهَُسُاه،ُومنُبنيُاحلنكُمتَُدَُنَُشُسطُاللساشني،ُولهُمنُومُال»ثة:ُُيخلطألفاظه،ُوالنصُكًّمُيفُالنسخةُا دَّ

جمراه. يفُ ويعارضانهُ مبدئه،ُ منُ ومهاُ والياء،ُ اجليمُ ثمُ يعارضهاُُُُ..ُ ثمُ معارض...ُ األضدادُ ةُُلفظُ

الـِمنْ حافةُ منُ األيمن،ُُاألضداد،ُ الشدقُ منُ خيرجهاُ الناسُ بعضُ ُ... األرضاسُ منُ يليهاُ وماُ بَاِسُ

ُاأليرس«ُ.ُلشدقمنُاُارجُهوبعضهمُخي

اُحمرفةُعنُ)الضاد(،ُوأماُلفظُ)املنباس(ُفلمُأقفُُداد(ُيفُاملوضعُاألولُمنُالنصُيبدوُأهنمةُ)األضوكل

(ُبمعنى:َُنَطَقُوتكلَّم.ُت نظرُاملادة ُُ)ِمْفَعال(ُمشتقُمنُ)َنبََسُلُبحث،ُويبدوُأنهُُعىلُمنُاستعملهُعىلُطو

العنيُُ اللغةُُ(7/272)يفُ وهتذيبُ فيك(13/11)،ُ اسو،ُ بنُ حيصلُ ملاُ آلةُ الَمُ وهوُُهُ والكالم،ُ نطقُ

ُحافةُاللسان.ُاللسان،ُويكونُمقصودهُهو

نق الـوقدُ منُ ُ كلمـمخطـلت  )األضـُوطُألنُ ح ُـةُ بموضعيهاُ امُلداد(ُ يفُ فتُ بدونُري )األضاد(ُ إىل:ُ طبوعُ

 األوىل.الدالُ

 ُ.(1/58)العنيُُ(3)
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منُحيثُذكرُالياءُفمنُبعده؛ُُماُذكرُسيبويهُُُُهوافقيُُواألخفشُُنقلهُالنرضماُُو

الُُرجدُخُمحتديو،ُُمعُاجليمُوالشني ُُُُثالثةاحلروفُ باللسُُطوُسُُ»منبأنه ينهُوبنيُُانُ

احل األعىل«وسطُ وجعُْ(1)نكُ بني،ُ »ماُ هوُ مستقلُ خمرجُ منُ الضادُ حافةُُلُ أولُ ُ

،ُُ(3) التجويدُبعدُ اللغةُو،ُوهوُماُاستقرُيفُكتبُُ(2) األرضاس«اللسانُوماُيليهاُمنُُ

ا املفصلفيكونُ أوىلُُُُلنصُ اخلليلُ عنُ املاملنقولُ النصُ منُ واهللُُبالصوابُ جمل،ُ

ُُ.(4) أعلم

تقرر   افما    هذا،إذا  بني هو  يف    لرابط  الكائن  اللسان  املوضع  ُوسط مع  وسط 

 ر الفم؟احلنك األعلى وبني شج  
:ُبأنهُُوبالتحديدُيفُقوهلمُُالنصوصُاملذكورةُيفُمعنىُالشجر،ُُإىلعندُالرجوعُُ

ُوضعامليدُُ،ُمعُحتدالسفيلُُالفكاجتاهاُُ»ماُبنيُاللحيني«،ُمعُتفسريُاللحينيُبأهنًّمُُ

الل بأمنُ ُهنًّمحينيُ ُفاهطُرُ ُا،حتديدًُُ ُُ بأهنًّمُ )العلياُأوُ الشفتنيُ ملتقىُ الصامغان:ُ

الرأد أوُ ملاوالسفىل(،ُ ان:ُ واألتقىُ )األعىلُ ُُُُسفل(،لفكنيُ َشقي بـ)م  عنهُ واملعربُ

نقولُُالشفتني(، أنُ احلنكُُُ:يمكنُ ووسطُ اللسانُ وسطُ بنيُ الكائنُ املوضعُ إنُ

متوسطةُُ منطقةُ يفُ واقعُ اللحينيُُبنياألعىلُ بنيُُُُ،طريفُ ُُنُيبأوُُُُ،غنيالصامأوُ

 
ُُ.(4/433)الكتابُلسيبويهُُ(1)

 ق.املصدرُالسابُ(2)

 ،ُوغريهم.(78)القرطبيُالوهابُُاملوضحُيفُالتجويدُلعبُدو،ُ(103)ديدُالتحو،ُ(184)عايةُالرُنظر:يُ ُ(3)

ُ-معُحريفُالقافُوالكافُُ-اجليمُخترجُُنذكرُأُ-ُ(1/52)يفُالعنيُُنصوصهُأحديفُُ-اخلليلُشارُأنُيُ(4)

بني ُُمنُ واللهاة، اللسانُ عكدةُ السابُ املبحثُ يفُ العكدةُ تفسريُ مرُ ُُوقدُ بق، كونهُُُعضهمورأىُ احتًّملُ

،ُُاجليمُالتيُكالكافهيُالتيُوصفهاُسيبويهُبوُوالتيُتوصفُبكوهناُكاًفاُجمهورة،يمُالقاهرية،ُيقصدُاجل

قيةُلألصواتُُ،ُواملخارجُالنط(4/432)ي نظر:ُالكتابُُُُُأعلم.،ُواهللوعدهاُمنُاحلروفُغريُاملستحسنُة

ُُ-جامعةُدمشقُُ)جملةُُوحسنيُالعظاماتُُاويُُريُشنطملناللغويةُيفُمدرسةُالتقليباتُالصوتيةُاملعجميةُُ

الثالثال ملصطلحُالصويتُيفُمعجمُالعنيُللخليلُبنُأمحدُلعمروُُ(،ُوا314مُص2008الرابعُُُُ+ُُعددُ

 .(28ص)مدكورُ
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بمفرجُُُُوسطُالفم،ُويكونُهذاُاملوضعُهوُاملرادالفراغُالكائنُُوذلكُيفُُُُ،رأديُنلا

،ُُومفتحه،ُويظلُالقولُبأنهُمؤخرُالفمُحمتمال،ُباعتبارُأنُمقدمهُهوُالشفتانفم،ُُال

رتباطُاالُُليااتضحُجيهبذاُُ،ُو(1) وقدُجزمُالقايلُبأنُمؤخرُالفمُهوُالصامغُحتديًدُا

ُ.(2) فظُالذيُل قبتُبه:ُالشجريُةاللُهذاُوبنُيُلسانأحرفُوسطُالُنيب

ُُ،ُوماُتبعهُمنُحتديداتُيفُاالجتاهُنفسهُ،ًداقولُاألصمعيُبأنهُالذقنُحتديُُأماو

الشجرُيطلقُُُيظهرُأن،ُوعنُاملرادُهنا؛ُإذُالُخيرجُمنُالذقنُأيُحرفُُةبعيدفهيُُ

ُُرفنُيعُطًّمتاجُُلالشتجار،ُوهوُُعىلُاملعنىُالعامُُ،منُحيثُاللغةُُعىلُاملوضعنيُمًعا

اللحيني،ُُ(3) وتداخلهًّم جمتمعُ فالذقنُ للفكني،ُ جمتمعُ اللحينيُ ويُلعل)اُُوطرفاُ

والصوالسفيل( كذلك،ُ والرأدانُ مـامغـ،ُ الشفتيـُمـتـُجـانُ والسفىل(ُُنـعُ ُُُ،)العلياُ

ُواهللُأعلمُ.

ُ

ُ

ُ

 
ُ

 
 ُ.(606)رعُالباُي نظر:ُ(1)

يُفُُ(2) املعنىُ الوصولُهلذاُ الباحث:ُُُُكانُمفتاحُ إفادةُ بُأجُاوالذيُُُُكريمُجربُمنصورُ،لقبُالشجريةُمنُ

م مشارُكعنُ عربُ كتبتهاُ ُ كنت  عىلُُلتةُ التفسريُ أهلُ ،24574tafsir/net.tafsir.vbُُالرابط:ُُقىُ

ُ الفم"بعنوان:ُ شجرُ ُ"معنىُ مشاركته:ُ تاريخُ من5/1/1434،ُ النقلُ تاريخُ ُهـ،ُ ى:ُُامللتقُ

ُهـ.4/3/1441

 .(7/240)املحكمُ،ُو(3/246)ي نظر:ُاملقاييسُُ(3)
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 األسلية: املبحث الرابع
اق ُُلُةَسَُأُُُمُنُُمبدأهُاُُألُنُُليةُ؛َسُأَُُُوالزاُءُُوالسنُيُُ»والصاُد:ُُالعنييفُُُُلخلليالُ

نقُُُ،(1) اللسانُ«ُُطرُفُُّقُستُدُمُُوهيُ:ُُاللسانُ، النرضويفُ ُُلُ شميل: بنُ الصادُُُ »ثمُ

ُ.(2ُ)لةُاللسان،ُوهوُمستدقُطرفهُ«َسُوالسنيُوالزايُأسلية؛ُألنُمبدأهاُمنُأَُ

اللغةَسُواألَُ يفُ املُُلةُ اليشمعناها:ُ منُ املستدقُ أَُويقالء،ُُكانُ الذراع،ُُُةلَسُ:ُ

،ُفيكونُاملوضعُاملقصودُيفُهذاُاللقبُ(3) ويقَصدُهباُمستدقُالساعدُمماُييلُالكُف

ُُ:الرسم،ُكًّمُيفُهذاُةُالدقيقةُيفُأدنىُطرفُاللسانهوُالنهاي

اخلليل يقولُ خمرجهاُ عنهُُويفُ األخفشُ نقلهُ والزايفيًّمُ والسنيُ الصادُ »ثمُ ُ:ُُ،

َشُ اللسانُ وسطُ منُ ُُباتُ وهلاُ ُُُُومنه، ُه«اتُ رَسُُُاياالثنفويق والشَّ اليشءباةُ ،ُ حدُ ُ: (4)،ُُ

ُ منُهاةُ والرسَّ ارتفعُ ماُ ُ: (5)ُُ ،« أهنا:ُ ذكرُ سيبويهُ بنُيوكانُ طرفُُمماُ وفويقُُُ اللسانُ

 
 .ُُ(1/58)العنيُُ(1)

ُُ.(27ص)ةُتذكرةُالنحاُ(2)

 .(13/52)،ُوالتهذيبُ(3/324)،ُواملقاييسُ(7/301)ي نظرُمادةُ)أسل(ُيف:ُالعنيُ(3ُ)

 ُ.(6/290)مادةُ)شبو(ُيف:ُالعنيُينظرُُ(4)

 ُ.(13/38)،ُوالتهذيبُ(7/288)ُينظرُمادة:ُ)رسي(ُيف:ُالعنيُ(5)
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السف،ُُ(1) «الثنايا عـبـُوع؛ُُىُلـأي:ُ وطرفُـنـرُ الثناياُ بنيُ »مماُ بقوله:ُ جنيُ ابنُ هُ

ُا(2)اللسان« الثناياُُحتديدُُرىُيفاتُأخبرُيعت،ُوهناكُُياُوالسفىللثناياُالعل،ُأي:ُبنيُ

ُُ يف تشاركُ األحرفالتيُ هذهُ اللسان،ُُ(3) خمرجُ هوُ هناُ يعنيناُ فالذيُ ُ كلٍّ وعىلُ ُ،

ُو ُُ؛هبذهُاألحرفُمنُخاللُالتعليلُالذيُذكرهُاخلليلُُة(بُ)األسليُتعلقُلقواضح 

ُ.آخرُطرفُاللسانُاملستدُقخترجُمنُُفإهنا

ُي:هُوجُأيًضاُمنُطرفُاللسان،ُخرىُخترحروفُأُومعُوجود

بنيممُُالراء:و   والنونم  لال  - اللسانُُُُاُ فويقُُطرفُ ماُ معُالثناياُُمعُ العليا،ُ

ُُ.تفصيلُيفُخمرجُكلُمنها

الثناياُالعلياُمصعدًُُُاُبنيممُُوالتاء:الطاء والدال    - إىلُُُاطرفُاللسانُوأصولُ

ُُ.جهةُاحلنك

ُ.(4) ناياُالعلياوأطرافُالُثُطرفُاللسانُاُبنيممُالظاء والذال والثاء:  -

طرفُاللسانُبعضوُآخرُيفُُُعندُالنطقُهبايلتصقُُُُالتسعةفُُألحرهذهُاُُأنُُإال

ُيفُالصادُُلُحرف،ُبينًّمعندُخمرجُُكُُاللسانُُالفم،ُهيُاألعضاءُاملذكورةُمعُطرف

والُُ والسفىلُ العلياُ الثناياُ بنيُ املنطقةُ منُ اللسانُ طرفُ يقرتبُ والسنيُ والزايُ

»والُُ:ُُايُوالسنيوالزلصادُُرجُااملرعيشُيفُوصفُخُمُهذاُماُقالهُقُهبا،ُويؤيديلتص

وقوله:ُإنُُُ،ُ«(ُبلُيسامتهًُّميتصلُرأسُاللسانُبالصفحتنيُ)أي:ُصفحتيُالثنيتنيُالعلَيَينْيُ

ُ.(5) سامتُرأسُالثنيتنيُالسفلينيُ«رأسُاللسانُي»

 
 .(3/533)لنرشُ،ُوا(209)،ُوي نظر:ُالرعايةُُ(4/433)الكتابُ(1ُ)

 .(47ُ/1)نيُبنُجرابُاُلإلعرسُصناعةُاُ(2)

 .(182ص)لتجويدُلغانمُاحلمدُاُُينظر:ُالدراساتُالصوتيةُعندُعلًّمءُ(3)

السالمُهارون،ُوالتحديدُُُ؛ُلوجودُسقطُمشكلُيفُطبعةُعبد(405ُ/2)بوالق(ُُُُينظر:ُالكتابُ)طبعةُُ(4)

(103-104). 

 إشارةُإىلُهذا.ُنوعُففيهُ(748-747)رزُاألماينُ،ُوي نظر:ُإبرازُاملعاينُمنُح(134-133)دُاملقلُجُه(5ُ)
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ُُإذاُتبنيُهذا،ُأمكنُالقولُبأنُهذهُاألحرفُالتسعةُالُتوصفُبأهناُخترجُمنو

اللسانُأطرةُُاركلُمشااللتصاقُجيعمستدقُالطرف؛ُألنُُ وعدمُُُُ،قوىُوأمكُنفُ

الطرفُأقل ُُفيصحُُُُ،االلتصاقُجيعلُمشاركةُ النطقُُنُاملخرجُُإُُ:لاقيأنُُهبذا عندُ

عُاخلليلُهذاُاللقبُفيكونُوضُُ،مستدقُطرفُاللسانُُُهودُوالزايُوالسنُيبالصا

ُ،ُواهللُأعلمُ.حُةظاهرُالُصهلذهُاألحرفُالثالثة:ُالصادُوالزايُوالسنيُ

ُ

ُ

ُ

 
ُ
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ُالنطعية: املبحث اخلامس

اخلليلق »والطاُءالُ ُ:ُ ُوالتاُءُ ُوالداُلُ ُُ،نِْطعّيُةُ ُألُنُ ُمبدأهُاُ ُمُنُ ُعطُْنُُِ ُُالغاُرُ

ُُُنقلُمثَلهوُُ،( 1) األعىل« »وجمراهاُعىلُطرفُاللسانُُ،ُوزاد:ُُ(2)بنُشميلُعنهُُالنرض 

ُُ.(3) وأصولُالثناياُ«

اخلليل:و ُُ»ُُعندُ ُُمث)النيطع ُُ(4) (ْخذفَُوُُْخذفُِل ُوهيُُاألعىل،ُُالغارُُمنُُظهرُُما:

»غارُالفم:ُأنطاعهُُوعنده:،ُ(5) كالتحزيز«ُآثارُوفيهاُقاء،يُْلَُاخلُ ُبعظمُامللتصقُةُاجللدة

ُُ(6) يفُاحلنكني« ُو»، ُُُُ(7) «،ُوَخْلقاءُالغارُأيًضاالغارُاألعىل:ُباطنهقاءُُيُْلَُخ  ُُهعظُمأي:

ُُ.الباطن

أنجُمبُمو يتبنيُ النصوصُ عندُُوعُ احلنكُتخُمُُليلاخلُُالنطعُ منُ بالظاهرُ صُ

البال دونُ اخلُ صلب،ُ بعظمُ املسمىُ تفسريُُاطن؛ُ عندُ عمومُ كالمهُ يفُ ويبدوُ ليقاء،ُ

ي الفم،ُ ُُغارُ ظاهر يشملُ عندهُ الغارُ أنُ معهُ القولُ الصلبمكنُ وباطنه،ُُُُاحلنكُ

الف األعىلُُُُةهراظاجللدةُ الغارُ وُُهيمنُ هوُُطنابالُُالعظمالنطع،ُ اخل َليقاء،ُُُُمنهُ

وهوُاحلنكُالصلب،ُُاجلانبُامللتصقُبعظمُاخل ليقاء،ُُبُُدهعنطعُُالنُُخيتصُُوكذلك

ُُ.نكُاللنُيفيخرجُبذلكُاحل

المتدادُمنُُاُُحيتملءُُألعىلُوالنطعُواخلليقاالغارُاكلُمنُُُُالُيزالوإىلُهذاُاحلدُُ

 
 .ُُ(1/58)العنيُُ(1)

ُُُالنصُإالُأنُ(2)  ُ.(28ص)ينظر:ُتذكرةُالنحاةُالطاءُإىلُالظاء.ُُهيتُففحُيص 

 املصدرُالسابق.(3ُ)

ْخذ(،ُهذاُعىلُضبطُاخلليل،ُوي ذكرُيفُُون:ُ)نِْطع(ُمثلُ)فِْخذ(،ُأوُفتحها:ُ)َنْطع(ُمثلُ)فَُأي:ُبكرسُالنُُ(4)

ُأ َخُضبطهاُ  ُ.(8/357)انُ)مادةُنطع(ُاللسينظر:ُر.ُوجوه 

 ُ.(2/16)العنيُ)مادةُنطع(ُُ(5)

ُُ.(4/442)غور(ُُة)مادالعنيُُ(6)

 ُ.(4/152)عنيُ)مادةُخلق(ُاُل(7ُ)
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ُُ الثناياُالعلياُإىلُهنايةُاحلنكُالصلب، بقوله:ُُُالكنُاخلليلُأضافُتوضيحًُوأصولُ

والتيُعربُقاء،ُُاخل َليُُُْبعظمُُامللتصقةُُاجللدةلكُُذبُُصفُيوُُوه،ُُ»فيهاُآثارُكالتحزيزُ«

ُُُاخلَْشناءَُُُاجِللدةَُ»ُُـبُُأبوُحاتمعنهاُُ تِيَُتيِلُأ ص  ُتسمىوذكرُأهناُُ«،ُُلع الوَلُاأْلَْسنَانُاالَّ

كونُعىلُسبيلُوصفُجزءُمنُتيمكنُأنُُُُهاخلليلُهذُُعبارةوعىلُأنُُ،ُُ(1) بالفراش

ُُه أنه إالُ اجللدة،ُ منذهُ ي فهمُ النطعُُصيختُُةرادإُُهاقدُ التحزيزبصُ اخلَِشنُُُُموضعُ

بـُعـبُُهـصـُصـخدُُـُقوذا،ُُه الـهـدهُ ُُ(2)اءـلُمـالعُُضـعـبُُعـموضـذاُ وهوُاملوضحُيفُُ،

ُيت:اآلالرسمُ

فقدُُ النطع،ُ آخرُيفُحتديدُموضعُ اجتاهُ احلنكُبـُُاألصمعيُُُُّهحددوهناكُ »أعىلُ

واحلنك«بـُُاجالزجُُحددهو،ُُ(3) املستديرُ« الفمُ أعىلُ يفُ التيُ النقرةُ ُُ،(4) »موضعُ

الننأُُهرويظ موضعُ إذُ عندمها؛ُ نفسهُ املوضعُ بوضوح،ُهُ فيهُ االستدارةُ تظهرُ قرةُ

ُيولذلكُذكَراُأنُاملوضعُنفسهُُ مي حددُأبوُحاتمُغارُالفمُبأنهُ»ماُُكًّمُُارة،ُُباملحُُس 

الفَُ الفم«خلفُ أعىلُ منُ والفَُ(5) راشةُ هوُُراُش،ُ التِيُُْشُاخلَُُُاملنطقةُُعندهُ ُ مرُناء 

 
 راش(ُ.عنُأيبُحاتمُتفسرياُلـ)الفُ(1/134)نقلهُابنُسيدهُيفُاملخصصُُ(1)

 ُ.(5/518)شُبنُيعياُللُرشحُاملفصو،ُ(2/616)علمُالعربيةُالبنُاألثريُينظر:ُالبديعُيفُُ(2)

 .(196ص)الكنزُاللغويُ)كتابُخلقُاإلنسانُلألصمعي(ُُ(3)

ُ.(187ُ/1)راثيمُاملنسوبُالبنُقتيبةُنظر:ُاجلُيوُ،(62ص)جاجُزنُللخلقُاإلنساُ(4)

 عنُأيبُحاتمُ.ُ(407صُ)القايلُيفُالبارعُ)مادةُغور(ُُنقلهُ(5)
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نقرةُعيُوالزجاجُللنطع؛ُإذُالحتديدُاألصُمعُُمُُافُقمتوُُه،ُويبدوُأنهُتفسري(1)ذكرها

مبارشة اخلشناءُ املنطقةُ تيلُ ُاملستديرةُ حتديد،ُ ذلكُ منُ ُوقريبُ عُ ندُُالنطعُ

والسقفُ»أصلُيدلُعىلُارتفاعُيفُإطاللُ،ُُ(2) بأنهُسقفُالغارُاألعىلُُوغريه مكي

وُهُُاهُممأعالإىلُُُُاحلنكُُاملنطقةُاملرتفعةُمنُُ-وُُفيًّمُيبدُُ-وذلكُيمثلُُ،ُُ(3) وانحناء«

ُُ.دونُاحلنكُاللني

الخُمو والرجُ واُلطاءُ اخلليلُُُُ-ُُتاءدالُ نصُ يفُ مرُ اللسانُُُ-كًّمُ »طرفُ منُ

الثنايا«،ُووُا الثناياُبالعليا،ُوأضافُُُُ،(4) فقهُسيبويهُدونُزيادةوأصولُ وقيدُالداينُ

وأصولُالثناياُالعلياُهيُمنابتها،ُ،ُُ(5) إىلُاحلنكُ«ُُامصعدًُ»ُُيفُوصفُخمرجهاُقوله:

االلثومتثلُُ ُُاخلدةُ النطقُهبذه اللسانُحالُ فيلتصقُ معُُلية،ُ املنطقة،ُ األحرفُهبذهُ

ُ.تصّعدُاللسانُإىلُجهةُاحلنكُاألعىل

قوله:ُ)أصولُالثنايا(ُليسُبحتم،ُبلُقدُيكونُذلكُمنُُحلاجبُأنُ»ويرىُابنُا

الثنايا »و«،ُُُُأصولُ أأنهُ بعدُ مماُ يكونُ منُُُُصوهلاقدُ الطبعُ سالمةُ معُ قليال،ُ

إُلُُابنُاحلاجبُُعبارةُُيُُّعرُبجلُارصاخت،ُو(6) التكلف« :ُ»ليسُأصولُقولالُُيهفعزاُ

وسطهًّم« منُ خترجُ قدُ ألهناُ بحتم؛ُ أي(7) الثناياُ الثُُ:،ُ اُلوسطُ فجعلُُُ،علينينيتنيُ

الثنايا،ُُ القولُبخروجهاُمنُُالبعديةُيفُقوله:ُ»ماُبعدُأصوهلًّمُقليال«ُباجتاهُ وجعلُ

 
 .(1/134)يفُاملخصصُُنقلهُعنهُابنُسيده(1ُ)

(2ُُ ا( ُُلرعينظر:ُ و(401ص)اية املعاينُُ،ُ كنزُ يفُ اجلعربيُ بهُ قالُ النرشُُ(5/2604)ممنُ يفُ اجلزريُ وابنُ ُ،

 ،ُوغريهم.(3/533)

 ُ.(3/87)اييسُ)مادةُسقف(ُُقاملُ(3)

 ُ.(4/443)ينظر:ُالكتابُُ(4)

 .(3/533)،ُوالنرشُ(269ص)،ُواملوضحُ(269ص)،ُوينظر:ُرشحُاهلدايةُ(103ص)التحديدُُ(5)

(6ُُ املاإليضا( يفُرشحُ البنُُفصحُ ا(2/481)اجبُُاحللُ وينظر:ُ التجويدُُ،ُ علًّمءُ عندُ الصوتيةُ لدراساتُ

 ُ.(179ص)لغانمُاحلمدُ

 .(5/2586)للجعربيُُكنزُاملعاينُ(7ُ)
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ت( 1) ُآخروسطُالثناياُالعلياُقواًلُ يفُقولُابنُاحلاجبُهيُُُةيعدلُبنُاملُأ.ُأقول:ُوحي 

 ُ.(2)نصُالداينُالسابقُبتصعدُخمرجهاُإىلُاحلنكمعُُنك؛ُبًّمُيكونُمتوافًقاباجتاهُاحل

معُُ هذا،ُ تقررُ التحزيزُُاحتًّملُُإذاُ بمنطقةُ اخلليلُ عندُ األعىلُ الغارُ نطعُ حتديدُ

ُُكًّمُمرُُاخلشناء إ، أنُ لقبُُتبنيُ إىلُح)النطعية(ُعىلُهذهُاألحرفُُطالقُ دُُواضحُ

الافُُ،ريكب الثنايلثةُ أصولُ متثلُ التيُ ُُلداخليةُ العليا هذه،ُُبُُمتصلةاُ التحزيزُ منطقةُ

يفُُُُقوهلملنطقُهبذهُاألحرف؛ُكًّمُيدلُعليهُُويمكنُأنُيلتصقُاللسانُهباُيفُحالُا

ُُخمرجها احلنكمصعدًُ»: جهةُ إىلُ ُو«اُ أيضا،ُ عليهُ احلاُُيدلُ ابنُ السابُقنصُ ُجبُ

،ُوبذلكُيكونُيفُوصفُُياُقليالنالثلُاأصوُُالذيُيرىُأنُخمرجهاُقدُيكونُمماُبعد

حتىُُُُإشارةُخفيةُإىلُمسألةُالتصعدُإىلُجهةُاحلنكبالنطعيةُُهلذهُاألحرفُُُُاخلليل

ُيفُخمارجُهذهُاألحرف.ُبمنطقةُالتحزيزُالتصالا

ُُلو استشكلكون نفسها،ُ التحزيزُ منطقةُ متثلُ الُ الثناياُ أنيسُُأصولُ ُُإبراهيمُ

أوىلُهبذاُالوصف،ُُوفاُأخرىُُحرنُُىُأورأُُ،إطالقُهذاُاللقبُعىلُهذهُاألحرف

وُاالالوهيُُ ُُُُ؛(3) والراءُُلنونمُ احلنكألنه جهةُ منُ خروجهاُ فيهاُ املنطقةُُُُُ:يشاركُ

بقوهلم:صوامل الثنايا)ُُوفةُ ُُُُ،العليا(ُُفويقُ الثناياُُُت عدالتي )أصولُ منطقةُ منُ أعىلُ

ُُلياُلعتُق،ُولكنُالطاءُوالدالُوالتاءُعندماُاتسالتحزيزُُالعليا(،ُوأقربُإىلُمنطقة

التُُمن العلياُإىلُمنطقةُ الثناياُ الالمُُأصولُ اللقبُمنُ أكثرُحظوةُهبذاُ حزيزُكانتُ

والراء ُووالنونُ ن،ُ أنُ ذلكُ السايقويُ اخلليلُ خيتصُصُ الُ النطعُ معنىُ يفُ بقُ

« قال:ُ بلُ نفسها،ُ التحزيزُ آثارُُوُُ،ءْيقااخل لَُُُبعظمُُامللتصقةُُاجللدةُُهيبمنطقةُ فيهاُ

 
 .(5/2582)ُللجعربيُينظر:ُكنزُاملعاينُ(1)

قةُُتعلوقدُحررُالكالمُيفُقولُابنُاحلاجبُهذاُد.ُحممدُايتُعمرانُيف:ُاستدراكاتُمالُعيلُالقاريُاملُُ(2)

 ُ.ُ(491ُ/1ُ)،ُويفُرشحهُعىلُعقودُاجلًّمنُُُ(94-93ُصُ)قدمةُاجلزريةُُرشاحُامُلُاملنحُالفكريةُعىلُدُيفبالتجوي

األصُُ(3) إلبرينظر:ُ اللغويةُ أنيسُُاُهواتُ ُُ(108-107ص)يمُ التجويدُُوالدر، علًّمءُ عندُ الصوتيةُ اساتُ

 .(180ص)
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فهمناُخُص وإنًّمُ بعدهُُذههبهاُُوصيتكالتحزيز«،ُ فهمُمنُ فيكواملنطقةُمنُخاللُ نُ،ُ

ُُعموم ُُعىلُهذاُاالتساعُاليسريُ.مفهومهُللنطعُداالا

النقرةُالتيُمتثلُأعىلُاحلنكُاملستدير،ُوالقولُُبالنطعُُُُدحيدُُالذيىلُالقولُُأماُع

ُهذهُاألحرفُيكونُفيهُذاُاللقبُعىلفإنُإطالقُهبأنهُسقفُالغارُاألعىل،ُُاآلخرُُ

ظاهر؛ ُإشكالُ ُمماُ ُدعُ القاعيُلاُ القولُ إىلُ أهناريُ »والتحقيقُ ُ:ُ نطعيةُُُ سميتُ

ويفُهذاُالقولُماُُُ،(1) الُخلروجهاُمنه«ُُ-وهوُسقفه-ورهتاُنطعُالغارُاألعىلُُملجا

حل مشكل؛ُ املجاورةُ أساسُ عىلُ للحروفُ ألقابُ بوضعُ القولُ ألنُ ُصوُلفيه؛ُ

حروفُُ بنيُ ُسالتجاورُ ذلكُ فيكونُ األلقابكثرية،ُ تداخلُ يفُ وخصوبباُ صاُ،ُ

ُاُ.جتاوًراُكبريًُُاللسانُاملتجاورةُرفطُروفح

ُ

ُ

ُ

 
 

 
 ُ.(91ص)املنحُالفكريةُُ(1)
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 اللثوية :املبحث السادس

وزادُالنرضُُُُ،( 1) ة«َثُاللَُُُّمُنُُمبدأهُاُُألُنُُُ؛لثويُةُُوالثاُءُُوالذاُلُُ»والظاُءقالُاخلليل:ُُ

ُُبكرسُالالمُأُوُُ-ُُةثللاُوُُ،(2) ُ«ىُلوجمراهاُبنيُطرفُاللسانُوأطرافُالثناياُالعُ ُ»ُُعنه:

ُ:وهذاُتوضيحُملوضعها،ُ(3) يهُاألسناناللحمُالذيُعلهي:ُ-وختفيفُالثاُءُ،فتحها

ُ،ُوخمرجُهذهُاألحرفُأيًضُعهاُمعلوموضوماللثةُواضحةُُو قالُُُقدوُُ،اُواضح 

لثو تسمىُ الثالثةُ هذهُ أنُ الرعايةُ »ويفُ فيهُُاملرعيش:ُ قيل:ُ اللثة،ُ منُ يةُخلروجهنُ

ُُ(4)مساحمة« بذكدُُوق، لثويُُهُمعضرُ اللثةأهناُسميتُ منُ لقربُخمرجهاُ وهيُُُ،(5)ةُ

اللثة،ُُُُأنُمجيعُحروفُطرفُاللسانُوحافةُاللسانُقريبةيهاُُدُعلحماولةُير بلُُمنُ

التيُخترجُُُ،اللثةُنفسها،ُوهيُالالمُوالنونُوالراءُُهناكُحروفُتشرتكُيفُخمرجها

ا طرفُ ُُمنُ الثنايا وفوقُ خمرجللسانُ يفُ تفصيلُ عىلُ ُُُُالعليا،ُ ،ُُ(6) هانمُُدةواحكل

 
 .ُُ(1/58)العنيُُ(1)

 ُ.(28ص)تذكرةُالنحاةُُ(2)

ُاللسانُُُ(2480ُ/6ُ)،ُوالصحاحُ(6/146)ظرُمادةُ)لثي(ُيف:ُالتهذيبُنيُ (3ُ)  ُ.ُ(538ُ/13ُ)،ُومادةُ)لثه(ُيف:

املالعبارةُارُُعندهُهي:ُ»اختياُُ،ُواملساحمة135جهدُاملقلُص(4ُُ) وجزةُوإنُخفيُمعناهاُاعتًّمًداُعىلُلسهلةُ

 أ(ُ./2فهمُاملخاطب«ُبيانُجهدُاملقلُ)

ملُُ(5) املريدُ حتفةُ نظر:ُ التجقدي  ُُإُلُُويُدمةُ األنصاري يفُرش(100ص)براهيمُ الرسيةُ والفوائدُ اجلزريةُ،ُ حُ

 .(166ص)للتاذيفُ

 التايل.كًّمُيأيتُتفصيلهُيفُاملبحثُُ(6)
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اللس طرفُ منُ خترجُ التيُ والتاءُ والدالُ الطاءُ وأصووكذلكُ العلياُانُ الثناياُ لُ

باللثةُُُُضوحُعالقةُخمارجُهذهُاألحرفُالستةبكلُوُُويظهرُُ،(1) إىلُاحلنكُُامصعدًُ

،ُوهذاُشكلُوالذالُوالثاءهيُأوىلُهبذاُالوصفُمنُالظاءُُوالتيُمرُالتعريفُهبا،ُُ

ُحرفُالثالثة:األجُخمُرثةُوالتباينُبنيُالليوضحُ

اللثةُألنُالنفسُاملصاحبُينسبنُإىلُُُُقال:ُ»وإنًّمُتقريبُاملسألةُفاملرعيشُُحاولو

،ُوالُخيلوُمنُاعرتاض؛ُفإنُهذاُخروجُعنُُ(2)رشُويتصلُباللثة«هلذهُاحلروفُينت

ا خمرجُ عنُ معربةُ تكونُ التيُ األلقابُ ُُدائرةُ ظواهر عنُ الُ نفسهُ وصفاتُحلرفُ

هناك وكذلكُ عليُاُُشنيالُُحرُفُُأخرى،ُ ينطبقُ التفيشُ منُصفتهُ الوصفُُلذيُ هُ

علُمنُاحلروفُاللثويلنفسُينترشُُوكرهُمنُكونُاالذيُذ ة،ُواهللُُيتصلُباللثةُوملُجي 

ُأعلمُ.

ُ

ُ

 
ُ

 
 سابق.بحثُالاملكًّمُمرُتفصيلهُيفُُُ(1)

 .(135ص)هدُاملقلُجُ(2)
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ُالذلقية: املبحث السابع

ُُُُلاق وهوُُاللساُنُُُقلَُذَُُُُنُمُُأهامبُدُُألُنُُقيةُ؛لَُذَُُُوالنوُنُُوالالُمُُ»والراُءاخلليل: ُ،

الُلحتديدُُ ذلقُ النرض:ُُُُُ،(1) ُ«ساُنطريفُ عنهُ والالُمونقلُ الراءُ لُُُْ»ثمُ ذ  ،ُُوالنونُ ق 

الُل ذلقُ منُ مبدأهاُ ألنُ أذلق؛ُ كلُيشءُُوالواحدُ وذلقُ السنان،ُ كذلقُ وهوُ سان،ُ

ُُُُحتديُد جيمعها الثالثةُ احلروفُ وهذهُ املنطلُقالذَُّطرفه،ُ ويفرقهاُ ُ ويقصدُُ(2) ُ«َلق  ُ،

اباملنطل بـُُ،رجملخق:ُ سًّمهاُ آخرُ موضعُ القاف،ُُُُلِيقة(ذَُّ)اُلويفُ عىلُ الياءُ بتقديمُ

سه:ُ»والُوقالُيفُالسياقُنفُُ،(3) «منَُطَرفُغارُالفمُُ،اللساُنُُِقُخترجُمنَُذلُْوقال:ُ»

 .(5) إالُبالراءُوالالمُوالنونُ«ُاللسانُ(4) )طرف(ُينطلُق

ُُ املتحتم حتليلومنُ النصوصُُقبلُ ُُهذهُ ذكر ُل؛ُ آخرُ نفسهنصُ ُُلخليلُ ثُُحي،

لُُُْ»اعلمُُ:الق الذ  ُاحلروفُ ُُأنَّ َة َفِويَّ ي فهُُُ،«ستَّةُوهي:ُرُلُن،ُفُبُمَقُوالشَّ مُُوقدُ

أن بًّمُُمنهُ ن(؛ُ لُ )رُ فقط:ُ األ ولُ الثالثةُ هيُ لقُ مالذُّ يكونُ ُُوافقًُتُ اا ُُوُصلنصمعُ

أنهُُُُإاُل)فُبُم(،ُُُُ:لثالثةُاأل خر؛ُبدليلُأنُالشفويةُالُيمكنُإالُأنُتكونُاسابقةال

َيْتُهذهُاحلروًُُّمنَُّإو  :ُُ»ولهقبكالمهُُأكملُُ مي ْلقاُألنُالذالقس  ةُيفُاملنطقُإّنًّمُهيُُفُذ 

َأَسلة الستةُُ،والشفتنيُُ،اللَّسانُُبَطَرفُ لُُُْ،«ومهاُمدرجتاُهذهُاألحرفُ الذُّ ُُُقفجعلُ

ُُُيفُهذاُالنص بقوله:ُُُوأّكدهلكُُلُذشاملةُللستةُاألحرفُهبذاُالتعليل،ُوعادُففصَّ

ذَُ» ثالثةُ ُُيقةلُِمنهاُ ن،: لُ مخترُُرُ ُُجُ غاُُِقُلُْذَُن )َطَرفُ منُ الفم(اللسانُ وثالثةُُُرُ

ُُ.(6) «شفوية:ُفُبُم

 
 .ُُ(1/58)العنيُُ(1)

 ُ.(28ص)تذكرةُالنحاةُُ(2)

 ُ.(1/51)ُعنياُلُ(3)

مُُ(4) العنيُيفقدمةُيفُ)مثبتالكلمةُ كتابُ العربية(ُُةُ اللغةُ بتحقيق:(157ص)ُ درويش،ُوهيُُاهللُُُُد.ُعبدُُ،ُ

 سخُيفُإثباهتا.إضافةُمهمةُيفُالسياق،ُوملُيذكرُخالًفاُبنيُالن

 ُ.(1/52)ُعنياُل(5ُ)

 .(52-1/51)السابقُينظر:ُاملصدرُ(6ُ)
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ا النصوصُ يفُ ْلُقُُلسابقةواملتأملُ والذُّ الذلقيةُ والالُُيفُ الذالُ مادةُ أنُ مُجيدُ

ىلُُدةُُإعائُُنطقية،ُواُلنطقيَّة،ُواألخرىُُعضوية:ُإحدامهاُُتانوالقافُ)ذلق(ُفيهاُدالل

فهمعضويةال يفُ ُ مهًّما وزًناُ هلاُ ولكنُ وفهمللاُُهتامادُُ،ُ اُُغوية،ُ اللقبُ ملشتقُُداللةُ

ُُ.ذهُاألحرفُالثالثةمنها:ُ)الذلقية(،ُواختصاصهُهب

ال الداللةُ اللساُُعضويةأماُ منُ املذكورُ املوضعُ يفُ طرفُ فهيُ وهوُ وحدُُّن،ُ ه،ُُهُ

اللغ املعنىُ يفُ اخلليلُ قولُ بجالءُ )ذلق(ُُويويوضحهاُ كُُللفظُ »حدُ ُُلُيشُءبأن:ُ

ُمنُُخ(1) َذْلقه« ،ُوهذاُُضيحجُإىلُمزيدُتوبًّمُالُحيتاصُُصوالناللُُ،ُوذلكُواضح 

ُشكلُيبنيُموضعُذلقُاللسان:

ال الداللةُ بأنُُةقينطوأماُ والشفويةُ لقُ الذ  للحروفُ تعليلهُ سياقُ يفُ ُفوردتُ

اللَّسان» َأَسلةُ بَطَرفُ هيُ إّنًّمُ املنطقُ يفُ ُُوالشفتنيُُُ،الذالقةُ »ا«، يُففقوله:ُ ُلذالقةُ

احلاصلةُُالفصاحة،ُُهوُُو،ُُةُالعضويةلدالالُُدُيفاملقصوهوُغريُُاُأمرُُاملنطق«ُيرادُهب

ُقُنفسهُبقوله:ُ»عرّبُعنهُيفُالسياوالتيُ،ُالنطقُهباُسهولةبسببُ َُذَلَقِتُاحل روف  فلًّمَّ

، تَّة  َلْتُعلُُالسي الليسانُوَسه  ُ َأبنَِيِةُالوَمَذَلُهبنَّ َكث َرْتُيفُ ولذلكُُُُ،«كالميهُيفُاملنطقُ

 
 ُ.(5/134)املصدرُالسابقُ)مادةُذلق(ُ(1ُ)
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ُلُِ:ُ»ذَُقيلُعنُالرجلُالفصيُح ُُ.(1)ن«ساللاُيق 

ذلك الذلقُُُُوملخصُ مادةُ داللةأنُ عىلُ اليشءُُُُيهُُعضويةُُتشتملُ طرفُ

هبوحده يرادُ والتيُ الل،ُ طرفُ هناُ حتديًدااُ وسانُ الفصاحةُُهيُُُُنطقيةداللةُُ،ُ

ُُ.(2) سهولةالو

العنيُُعندُاخلليلو لُُُُ،(3) «واحدُُيفُحيزُُنونوالُُالموالُُراءاُل»ُُأنُُيفُ ولكنهُفصَّ

ُمنتهىُطرفه،ُمنُحافاتُاللسانُإىلُالالمُىرجُم»ُوله:خمرَجهاُفيًّمُنقلهُعنهُالنرضُبق

سان،ُوأماُالراءُفمنحرفةُمنُخمرجُالنونُفويقُالثناياُمنُطرفُاللُوجمرىُالنونُبني

اللسانُعندُالإىلُالالم؛ُمل ُُ(4) كالم«زيةُدموجهاُيفُظهرُ والفراءُُوهيُعندُقطربُُ،

كاُُهمُخترجُمنواجلرميُوغري لذاُ اللسان؛ُ واحد،ُهوُطرفُ ُُأنمُُهبهنُمذخمرجُ

ُُ أربعة احلروفُ خمارجُ ستةُ(5) عرشعددُ يعدوهناُ الذينُ تبعهُ ومنُ لسيبويهُ ،ُخالفاُ

التيوخترجُُُُ،عرش الثالثةُ املواضعُ الثالثةُعندهمُمنُ ُمعُُُاألحرفُ اخلليلُ ذكرهاُ

ثةُخترجُمنُُالثالُُاحلروفُُمتفقونُعىلُأنمعُهذاُاالختالفُفهمُُو،ُُ(6)نوعُتفصيل

ُ.طرفُاللسان

 
يفُُ(1) ذلق(ُ )مادةُ اينظرُ ا:ُ اللغة(3/135)ُُبقلساملصدرُ وهتذيبُ مسلمُ(9/73)ُُ،ُ بنُ لسلمةُ واإلبانةُ ُ،

 ُ.(3/105)الصحاريُ

الصوتياتُُ(2ُُ) »يفُ كتاهباُ يفُ القباطيُ سلوىُ الذالقةُُُُ-العربيةُُذكرتُ واُُبنيأصواتُ حدثني«ُملالقدماءُ

بـومُُ(21ص) مُعـُدهـُعـاُ كثيـُانـا،ُ استقتُهـيُ لـ)الذلق(ُ اللغويةـرةُ املعاجمُ نصوصُ منُ فاُ نوُع،ُ ُُيهاُ

 تقصاءُوتوسعُ.اس

 ُ.(1/58)العنيُ(3ُ)

،ُمعُمزيدُتفصيل،ُ(30ص)ُالكتابُنفسهُُ،ُوقريبُمنهُماُنقلهُعنهُاألخفشُيُف(28ص)تذكرةُالنحاةُُُُ(4)

وبنيُماُيليهاُمنُاحلنكُاألعىلُُُُ..ُجمراهُفيًّمُبينهاأُالالمُُ.اللسانُإىلُمنتهاهُمبدمنُحروفُُيفُقوله:ُ»ثمُُ

نحراف،ُ...ُوخمرجُهذهُالنونُُياُوالرباعياتُمشاركاُلبعضهاُيفُااُلثناصولُالاُألمعارًضُُُّيُوالشبكُاملثن

العكد؛ُالنحرافهُإىلُُُالنونُيففويقُالثنايا،ُ...ُثمُالراءُبينهًّمُوهوُأدمجُمنُُُمنُطرفُاللسانُبينهُوبنيُما

 ستعكد«.الالمُكامل

 .(79ص)،ُواملوضحُ(104ص)التحديدُينظر:ُ(5ُ)

 .(103ُ،104صُ)،ُوالتحديدُُ(188ُ،193ُ،195ص)ةُُعاي،ُوالر(4/433)ي نظر:ُالكتابُُ(6)
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إط إشكالُيفُ ناحعُُقباللالقُُوالُ منُ الثالثةُ األحرفُ ُُعضويُةالُُالداللةُُيةىلُ

آنًفا هُاألماُُ؛ُلكوهناُخترجُمنُطرفاملذكورةُ إالُأنُأحرفاُأخرىُُمي،ُُاللسانُوحدي

الثاء،ُوالصادُالُوالتاء،ُوالظاءُوالذالُوُهذاُالوصف،ُوهيُالطاءُوالدتشاركهاُيف

بياُُوالزاي سبقُ وقدُ وُاوالسني،ُ النطعيةُ عندُ خمارجهاُ ُُللثونُ أنُألواية إالُ سلية،ُ

القةُاملنطق،ُوكانُالثالثةُملاُكثرتُيفُالكالمُملاُفيهاُيفُالسهولةُوذقيةُُالذلاألحرفُُ

بالذ يوصفُ اللسانُ الفصيحُ نفسهاُُُق،لياملتكلمُ املادةُ منُ املشتقُ اللقبُ هلذاُ كانُ

ُ.سانريهاُمنُحروفُطرفُاللاألحرفُالثالثةُدونُغخصوصيةُهبذهُ

اءُوالباءُوامليم(ُُجعلُاحلروفُالشفويةُ)الفُُيللاخلُُيُأنوتبقىُمسألةُأخريةُه

وصف يفُ الثالثةُ األحرفُ هذهُ إىلُ بعدهُُهامنضمةُ ومنُ لق(بـُُهوُ ُو)املذلقةُ(ُُ)الذُّ

الذالق ُُ(1) ةُ(و)حروفُ هُيالذالقةُيفُُألنُُ»ُُقوله:بُُاخلليلُذلكُُعللو، إّنًّمُ ُُاملنطقُ

َأَسُب اللَّساَطَرفُ األحُروالشفتنيُُ،نلةُ هذهُ مدرجتاُ ومهاُ ال،ُ موضعُيفُوُُ،«ستةفُ ُ

حيزين:ُُالتيُهيُيفُُُُ،منُاحلروفُالصحاحُالستةُاملذلقة:ُ»وامليمُُآخرُمنُكتابهُقال

شموهلاُلألحرفُالستةُمنُُيريدُُُُكبذُلوهوُُ،ُُ(2)«لقُاللسانوُْلشفتني،ُوحيزُذَُحيزُا

الحيثُُ الللذلقُُُُنطقيةالداللةُ بعضويُةدونُ إذُ ُ؛ُ أننيَّ يفُُُُُ كثرتُ التيُ احلروفُ

اُُتهالسهوُلُُالكالم جهتمُُطُقملنيفُ بنيُ اللسانُُأوالمها:ني:ُُوزعةُ أسلةُ ،ُُطرفُ

الداللة أنُ وأوضحُ الشفتان،ُ أحرفُُُُلعضويةاُُوالثانية:ُ يفُ هيُ إنًّمُ )الذلق(ُ للفظُ

رُلُن،ُخترجُمنَُذْلَقُاللسانُمنُُ:منهاُثالثةُذليقةاُقال:ُ»ط،ُعندمطرفُاللسانُفق

ُوثالثةُشفوية:ُفُبُم،ُخمرجهاُمنُبنيُُاُُ،رُالفمَطَرفُغا ،ُوأظهرُُ«خاصةُُنْيَُفتلشَّ

م أنُ هودهُُوصُقبجالءُ الُُبـ)الذليقة(ُ ُ»املتقدمُُبقولهُُعضويةالداللةُ ينطلُقالو:ُ ُُ

اءُواّلالمُوالنونُاللَّسانُُِطرف ُُ.،ُأي:ُدونُبقيةُاألحرفُاملذلقة«إالُبالرَّ

 
 ُ.ُ(136-135ُصُ)،ُوالرعايةُُُ(42ُ/1)ُللغُة،ُوهتذيبُُاُ(64ُ/1ُ)ورسُصناعةُاإلعرابُُُُ،ُ(51ُ/1ُ)العنيُُي نظر:ُُ(1)

 ُ.(8/420)نيُالُع(2ُ)
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اخل عندُ الذلقية(ُ )احلروفُ عبارةُ أنُ اواخلالصةُ الداللةُ بهُ ي قصدُ ُُلعضويُةليلُ

م املشتقُ )ذللمعنىُ ُُلق(نُ والوي، والراءُ الالمُ عىلُ ذلقُُطلقُ منُ خترجُ التيُ نون؛ُ

لُق الذ  )احلروفُ وعبارةُ ُُاللسان،ُ )املذلق( أوُ اخلليل،ُ هباُُعندُ يرادُ بعدهُ منُ عندُ ة(ُ

ُُ.(1) ُُ،ُوهذاُاملعنىُأشارُإليهُابنُاحلاجُبعىلُالفصاحةُوالسهولُةُُنطقيُةلةُاُلالداُل

ُ

ُ

ُ

 
 

ُ

 
كت(1ُُ) اإليضـابـيفُ شـه:ُ يفُ الدراس(2/488)ُُاملفصلرحُُـاحُ وي نظر:ُ التجو،ُ علًّمءُ عندُ الصوتيةُ يدُُاتُ

ُ.(256ص)
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 هيةشفالأو وية الشف: املبحث الثامن

ُُ اخلليل: ُُمُنُُمبدأهُاُُألنُُُ؛شفهيُةُُُ:مرُةُُُلوقُاُُشفويةُ،ُُوامليُمُُوالباُءُُ»والفاُءقالُ

ُ،ُكًّمُيفُالشكلُاآليتُ:علويةُوسفليةُ:،ُومهاُشفتانمعلومُمعنىُالشفةوُُ،(1) الشفةُ«

الواألح الشفتنيرفُ اخلليل:ُ»خمرجهاُمنُبنيُ ول:ُ»والُيق،ُُصة«ُخاثالثةُعندُ

،ُ(2) يشءُمنُاحلروفُالصحاحُإالُيفُهذهُاألحرفُالثالثةُفقط«ُُتعملُالشفتانُيف

مو ظاهرُ اإلمجهذاُ حيثُ ُُنُ يفال، نقُُالفاءُُلكنُ عنتفصيلُ شميلُُُالنرضُُهلهُ بنُ

أنُُواألخفش، واُُوهوُ العالُ الثناياُ بنيُ الفمُ منُ السفىل«»خمرجهاُ الُُوُُ،(3) لشفةُ

ُُالشفتنيُأُوُُخلروجهاُمنُُرفُالثالثةألحاُُىلبُعاللقإشكالُيفُصحةُإطالقُهذاُُ

ُ.إحدامها

ُُ-لكنهُُو،ُُ(4) يفُخمرجُالشفتنُيُُمعُالباءُوامليمتشاركُُالواوُُُُأنقلُعنُاخلليلُُنُ و

 
 .ُُ(1/58)العنيُ(1ُ)

 ُ.(1/52)املصدرُالسابقُ(2ُ)

النحاةُُُُ(3) و(28ص)تذكرةُ نفسهُُ،ُ الكتابُ يفُ األخفشُ الكتابُُ(30ص)نقلُ وي نظر:ُ ُ،(4/433)ُ،

 .(104ص)والتحديدُ،ُ(227ص)والرعايةُ

 .(30ص)لنحاةُأليبُحيانُينظر:ُتذكرةُاُ(4)
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فالُُُ،خترجُمنُاجلوف»ُُبإطالقُضمنُاحلروفُالتُيجعلُالواوُُُُ-العنيُُيفُكتابُُ

...ُُُةهاللجُامدرُُوالُمنُمدارجُاحللق،ُوالُمنُُمنُمدارجُاللسان،ُُتقعُيفُمدرجة

ُُ.(1) «حيزُتنسبُإليهُإالُاجلوفهلواءُفلمُيكنُهلاُإنًّمُهيُهاويةُيفُا

لدنُسيبواستقرُُُُوقد بعدهمنُ الشفتنُيُُأنُُيهُومنُ بنيُ بغريُ(2) الواوُمنُ يدُ وق  ُ،

يهُخمرجُاجلوفُالذيُُ؛ُألهنمُأضافواُعىلُسيبويهُوتابعاملديةُعندُاجلعربيُومنُتبعه

تصاقُالشفتنيُيفُالباءُُمتتازُبالُُوالباءُوامليمُُاءلفنُاأىلُُ،ُُع(3)   ليلُُأشارُإليهُاخل

الشفتانُعليا،ُبخالفُالواوُالتيُالُتلتصقُُوالتصاقُالشفةُالسفىلُبالثناياُالوامليمُُ

ُُ.فكانتُالفاءُوالباءُوامليمُأكثرُأولويةُهبذاُاللقبُمنُالواوُالنطقُهبا،ُعند

ُ

ُ

ُ

 
ُ

ُ

 
 ُ.(1/57)ُالعنيُ(1)

 .(104ص)،ُوالتحديدُ(352ص)لرعايةُُواُ،(4/433)ي نظر:ُالكتابُُ(2)

 .(3/530ُ،534)النرشُو،ُُ(5/2571ُ،2582ُ،2583)ينظر:ُكنزُاملعاينُللجعربيُ(3ُ)
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ُوفواجُل ئيةاهلوا: املبحث التاسع

فقال:ُُذ أحرف،ُ ألربعةُ وجعلهًّمُ اللقبني،ُ هذينُ العنيُ يفُ اخلليلُ ُُ»والياُءكرُ

:ُوقاُلُُ،( 1) يشءُ«ُُهبُاُُيتعلُقُُاُلُُألهنُاُُواحدُ؛ُُحيُزُُيُفُُيةُ،هواُئُُواهلمزُةُُواأللُفُُُووالوُا

ُُُ»أربعةُ  وف  ج  ُ
واهلمزُةُُُ:وهُيُُُ،أحرف  اللينةُ واأللفُ والياءُ ُُُاوفًُج ُيتُُوسُمُُُ،الواوُ

اجلَُهُنأُل منُ خترجُ ُُُُُ؛وُفاُ يُففال مدارجُُتقعُ منُ والُ اللسان،ُ مدارجُ منُ مدرجةُ ُ

إنًّمُهيُهاويُة اُحيزُتنسبُإليهُُيفُاهلواءُفلمُيكنُهلُُاحللق،ُوالُمنُمدرجُاللهاة،ُ

ُُ.(2) ُ«وُفجلَُإالُا

اهلوائي احلروفُ أنُ يرىُ النصنيُ هذينُ يفُ ُُوهوُ لكن أربعة،ُ واجلوفُ جاءتُُةُ

األلفُُكثرًيا:ُُ»كانُيقولُُُُأنهُُهعنُُ(3) الليثُُلنقُف،ُُذلكغريُُتفيدُُعنهُُُُخرأُ نصوصُُ

هوائيُة والياءُ والواوُ اهلواُءُُُ:أُيُُُ،اللينةُ يفُ ُُُُ،(4) ُ«أهناُ عنه قال:ُفشُُاألخونقلُ أنهُ

الُي ُ منُُ»ولِب دوي واأللفُ والواوُ وفاُ«اءُ ج  سميتُ اجلوفُ
 (5)ُُ وقال: والواوُُ،ُ »والياءُ

ُُ.(6) ُ«اُالُتتعلقُبيشءُمنُاألحياُزواهلمزةُهوائية؛ُألهُن

 
ين(1/58)العنيُُُُ(1) نصه.ُ وافقُ عنهُ نقلُ منُ وغالبُ للسريايفُُظر:،ُ سيبويهُ كتابُ ،ُ(5/392)ُُرشحُ

ال الياءُ فـنـمثـوتصحفتُ الـاةُ رشـُمطبـيُ منُ إىلُُوعُ السريايفُ اللغةُُُُويفُُوحدة،املُُالباُءحُ هتذيبُ نقلُ

ُعنهُملُيذكرُمعهنُاهلمزةُ.ُ(1/40)

،ُملُيذكرُاجل وف،ُُ(164ص)اهللُدرويشُُُُقُد.ُعبد،ُويفُطبعةُمقدمةُكتابُالعنيُبتحقي(1/58)العنيُُُُ(2)

نف النصُ يفُ ُُوسًّمهاُ من كلُ ولكنُ باهلوائية،ُ تسميتهاُسهُ يفُ أعالهُ النصُ وافقُ العنيُ عنُ النصُ نقلُ

ينظر: اللهتُُباجل وف.ُ للسريايفُُورشُُ(1/40)غةُُذيبُ سيبويهُ كتابُ لعبُد(5/391ُ)حُ واملوضحُ ُ،ُُ

ُُ.(80ص)الوهابُالقرطبيُ

اُُ(3) بنُسيارُ بنُنرصُ الليثُ ومدوُيهوُ أمحد،ُ بنُ اخلليلُ األخلراساين،ُصاحبُ العني،ُسمىُ كتابهُ زهريُنُ

بغيةُو،ُُ(3/42)ُُالرواةاهُُنظر:ُإنبرًعاُيفُاألدبُبصرياُبالشعرُوالغريبُوالنحو.ُيوالدهُباملظفر،ُكانُبا

 .(2/270)اةُالوع

 ُ.(1/57)العنيُُ(4)

 ُ.(29ص)تذكرةُالنحاةُُ(5)

روايةُعنُاخلليلُليستُُمنُُُُ(1/42)يفُهتذيبُاللغةُُُُ،ُويقاربهُماُنقلهُاألزهري(28ص)تذكرةُالنحاةُُُُ(6)

 ةُوالياءُوالواو.ُُهاُاحلروفُاملعتلةُهيُاهلمزللَّيث،ُجعلُفي



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

177 

مكانُُُوجدالُيُُبمعنىُأنهُُداخلُالفم،ُُأوُاخلالُءُُالفراغُُواءُواجلوفُيرادُهبًّمواهل

ألهناُ»بِـَجالءُيفُقوله:ُُلُُعندُاخللُيُُاُظاهروهذُُ،خلروجُهذهُاألحرفُُحمددُيفُالفم

يفُمدرجةُمنُمدارجُاللسان،ُوالُمنُمدارجُُفالُتقعُُ»ُُ،ُوقوله:يشء«ُُهبُاُُيتعلُقُُال

الل مدرجُ منُ والُ و«هاُةاحللق،ُ منُُقول،ُ بيشءُ تتعلقُ »الُ »ه:ُ وقوله:ُ ملُاألحياز«،ُ

ُُ:كًّمُيفُالرسمُ،«يكنُهلاُحيزُتنسبُإليه

والياء والواوُ أشدُُواأللفُ يفُُمنُ صعوبةُ وأكثرهاُُُُاحلروفُ خمرجها،ُ حتديدُ

قا حتىُ واملتأخرين،ُ املتقدمنيُ لدىُ ُُإشكاالُ عيلَّ الثالثةُ هذهُ »أمرُ سينا:ُ ابنُ لُ

دُأحواهلُُنطُقاُلُُعندُُالتساعُالفمُُ،ُوذلك(1) مشكل« ،ُويمكنُالقولُأنُاهبا،ُولتعدُّ

ُمنُحيثُاجلملةُ:مذاهبُثالثةُفيهاُ

منُُاألول: اجلجيُُمذهبُ منُ بإطالعلهاُ ُُُُ،ُقوفُ كانتأي: غريُُُُسواءُ أوُ مديةُ

زُاحلروفُبيشءُمنُاإلمجال،ُُ،ُفقدُذكرُأحيامدية،ُوهوُظاهرُكالمُاخلليلُيفُالعني

فقال واحدةُ مرةُ الثالثةُ األحرفُ وأللا»ُُ:وأوردُ وفُ حيزُ يفُ والياءُ احدُُالواوُ

 
اللغويةُُُُأمهيةُعلمُُظر:وينُُ،(58ص)أسبابُحدوثُاحلروفُُُُ(1) يفُدراسةُعلمُالتجويدُلغانمُاألصواتُ

 .(88ص)قدوريُاحلمدُ
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اهلواء يفُ إليهُُ،واهلمزةُ تنسبُ حيزُ هلاُ يكنُ ُُ(1) «ملُ للواو يذكرُ وملُ حالتيهاُ،ُ والياءُ

 والُأعلمُأحًداُوافقهُعىلُهذاُاإلطالقُ.ُديةُوغريُاملدية،امل

،ُوهوُقولُسيبويهُومنُتبعهُاجلوفُبإطالُقغريُُمنُُُُجيعلهامذهبُمنُُُُالثاين:

رجُالواوُوالياءُاملديتنيُهوُعنيُُوالقراءات،ُرأواُأنُخُميدُُتجووالُُمنُعلًّمءُالعربية

مديتني غريُ بخمرجهًّمُ منُ خترجُ فالواوُ احلا،ُ يفُ الشفتنيُ خترنيُ والياءُ منُلتني،ُ جُ

 .(2)،ُوجعلواُاأللفُمنُخمرجُاهلمزةوسطُاللسانُيفُاحلالتني

ُُُُلثالث:ا ُُمن مُُ،التنياحلُُبنييفرق والياءُ الشفتني،ُ منُ الواوُ وُسفيجعلُ طُُنُ

يتني،ُوجيعلهًّمُمنُاجلوفُحالُكوهنًّمُمديتني،ُواأللفُُان،ُحالُكوهنًّمُغريُمُدللسا

ذكرُتفصياًلُُُُشُعنه،ُفإنهفيًّمُنقلهُاألخفُُ،ُوهوُظاهرُكالمُاخلليلمنُاجلوفُُمعهًّم

ب وترصحياُ هلا،ُ وتوضيًحاُ احلروف،ُ حيًزا«،ُُألحيازُ ستةُعرشُ »وهلاُ فقال:ُ عددها،ُ

الثالثة: املدُ حروفُ عنُ واأللفدوُيبُ »ولُُُِوقالُ والواوُ الياءُ سميتُُُُ اجلوفُ منُ

وفا«،ُُ ُُجعلُالياءُمنُوسطُاللسانُمعُالشنُيوملُيذكرُاأللفُمعُحروفُاحللق،ُوج 

الباءُوامليُموالياء،ُوالواوُُ ُاجلعربيُوا(3) منُبنيُالشفتنيُمعُ بنُُ،ُوهوُماُقررهُبعد 

خمرجُُ بإثباتُ عرش؛ُ سبعةُ احلروفُ خمارجُ عدُ يفُ تبعهمُ ومنُ فُُاجلواجلزريُ

ُواوُوالياءُاملديةُوغريُاملديةُ.،ُوإثباتُحالتيُال(4)امنهض

اخللي فمذهبُ هذا،ُ مرتددُ وعىلُ والثالث،ُُُُلُ األولُ عندهُُوالثالبنيُ جاءُ ثُ

ُأكثرُمنُاألولُُُموضًحاُُمفصاًلُ يبدوُُفُُل،،ُوملُي علمُأحدُوافقهُعىلُاألوكًّمُأرشت 

ُوأحرىُ.ُأوىلُُالثالثأنُاالعتًّمدُعىل

 
 ُ.(1/58)ُالعني(1ُ)

 .(103ُ،104صُ)،ُوالتحديدُُ(188ُ،193ُ،195ص)ُُ،ُوالرعاية(4/433)ي نظر:ُالكتابُ(2ُ)

اه،َُُشدَُانُُسطُاللسنُوإليها،ُقال:ُ»ثمُالشني،ُولهُُم؛ُألمهيتها،ُوندرةُمنُأشارُُوأذكرُنصوصهُيفُذلُكُُ(3)

اهُ...ُثومنُبنيُاحلن تسدَّ مُاجليمُوالياء،ُومهاُمنُمبدئه،ُويعارضانهُيفُجمراه«،ُوقال:ُ»ثمُالباءُوامليمُكُم 

 ُ.(30-29صُ)لنحاةُتني«ُتذكرةُاوالواوُمنُبنيُالشف

ُبعدُهُُُ(526ُ/5ُ)،ُوالنرشُُُ(5712ُ/5ُ)ينظر:ُكنزُاملعاينُللجعربيُُ(4)  ُ.ُ(213ُصُ)ُُيهوُرا،ُواجلامعُاملفيدُللسُنوما
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الثال األحرفُ وتاجلُُإىلثةُُونسبةُ ظاهرة،ُ واهلواءُ وواضح،ُُوفُ جيلُ عليلهاُ

دُالواوُُ،ُمعُمالحظةُتقييووافقهُمجعُكبريُمنُالعلًّمء:ُاجلعربيُومنُبعده،ُكًّمُمر

ُحالةُكوهنًّمُساكنتنيُمسبوقتنيُبحركةُمنُجنسهًّمُ.والياءُب

اهلمزة املتقدمة،ُُاخلليلعندُُُُوأماُ نصوصهُ ُُكاألحرفأحياًناُُجعلهاُُفقدُُُُيفُ

ح ُُقبًُولُُيًزاالثالثةُ حروفا، بأنُ حُ ُُُُاهلواءُُبلُرصَّ أحيانًُأربعة، يذكرهاُ أخرىُُوملُ اُ

،ُاأللفُذكُرُالواوُوالياءُدونمعُُذكرُاهلمزُةُمرةًُوضمنُاحلروفُاهلوائيةُواجلوف،ُ

أنُُو اخلليلُ عنُ األزهريُ ااهلمزةُُنقلُ أقىصُ منُ العني«»خمرجهاُ عندُ ُُُ،(1) حللقُ

ُبنيُاجتاهني:ُمتعارضوظاهرُهذهُالنصوصُ

 .وفُالتيُالُحيزُهلاعُاحلروفُاهلوائيةُواجلاُمرجهةُيدفتار -

ُُ.وتارةُخيرجهاُمنها،ُوينصُعىلُخروجهاُمنُأقىصُاحللُق -

يفُُهلذُُتوجيهأقربُُو هوُ التعارضُ يفاُ حالتنيُ بنيُ حالةُُُُالتمييزُ وكلُ اهلمزة،ُ

السابقني،ُففيُاالجتاهُاألولُُمنهًّمُتناسبُأحدُاالجتاه إنهُُنيُ القول:ُ يقصدُُيمكنُ

أماُاالجتاهُالثاينُفهوُعىلُاألصلُيفُاهلمزة،ُُُوا،ُُأوُواوًُُُاُأوُياءًُألفًُلتُُبدأُ ُُتياهلمزةُال

هاُ»وأماُاهلمزةُفمخرجُُهُ:قوليفُُُُاحلالتنيُُقدُأشارُاخلليلُإىلُهاتنيُووهوُالتحقيق،ُُ

مضغوطة مهتوتةُ احللقُ أقىصُ رُ ُُ،منُ النتُُهَُفُيفإذاُ الياءَُُُ؛عنهاُ ُُوالواوَُُُفصارتُ

ُُ.(2) «حاحالُصروفُعنُغريُطريقةُاحلُ؛واأللَفُ

التوجيُُذكرو اهلمزةُهذاُ أنهُقصدُ »يبدوُ قال:ُ أ.د.ُغانمُقدوريُاحلمدُحيثُ هُ

اخلل(3) املسهلة« نصُ عىلُ معتمًداُ أ؛ُ غريُ السابق،ُ ُُيلُ نوع يقيدُ ملُ وهوُالتسهيلنهُ ُ،

ُ ُُ(4) اإلبدالُكًّمُذكرت  اهلمزة لكونُ فتصريُحرفُمدُخالًصا؛ُمماُدلُعليهُُ؛ُ تتحولُ

 
 ُ.(1/51)ذيبُاللغةُينظر:ُهت(1ُ)

 ُ.(1/52)العنيُ(2ُ)

 .(234صُ)رشحُاملقدمةُاجلزريةُلغانمُاحلمدُُ(3)

ويدخلُُ(4) اهلمزة،ُ يفُ التغيريُ مطلقُ عىلُ التسهيلُ معنىحتُُيطلقُ عىلُ يطلقُ كًّمُ االعتبار،ُ هبذاُ اإلبدالُ ُُُ=تهُ
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الياءَُ يفُهذهُاحلالةُمهزًةُباعتبارُُفي عدُحرفُاملدُُ«،ُُلَفُاألوُُلواوَُواُُقوله:ُ»فصارتُ

ُُ.(1) أصلهُالذيُأبدلُمنه

اللق فإنُإطالقُهذينُ ماُسبقُ تقررُ وإذاُ )اهلوائية(ُ عىلُاألحرفُُوف(ُُ)اجلُ بنيُ

واهلمزةُاملبدلة،ُإطالقُواضحُالُيعرتيهُُُاألربعة:ُاأللفُوالواوُاملديةُوالياءُاملدية

ُاإلشكال.

ُ

 

 
الن= وهو:ُ املجانسُحلخمصوص،ُ احلرفُ وبنيُ بينهاُ باهلمزةُ ويرُكطقُ إبُُسمىتها،ُ ينظر:ُ بني(.ُ رازُُ)بنيُ

ُُ(1/347)املعاينُُ واإلشاو، القراءاتالقواعدُ أصولُ يفُ ُُُُ(46ص)ُُراتُ بعدها، بيانُاإلضاووماُ يفُ ءةُ

 .(24-23ص)ُأصولُالقراءُة

ذُك(1ُُ) أماُاملرويُعنُاخلليلُُقال:ُ»ُُ(68ص)قامُأنُد.ُكًّملُبرشُيفُكتابهُدراساتُيفُعلمُاللغةُُرُيفُهذاُاملي 

يتُع طُُيهُخلطُواضطرابُواضحان«،ُوحشدففُُباهلمزةلقُُفيًّمُ كالًماُ ُيبعدُذلكُ ماُ بيانُ راهُمنُويالُيفُ

-96ص)ليل،ُبقولهُوجيهُالذيُذكرت هُيفُاجلمعُبنيُنصوصُاخلخلطُواضطراب،ُونفىُيفُثناياهُهذاُالت

ُُ-ُُيستلحقُاهلمزةُظواهرُمستقلة،ُول:ُ»إنُظواهرُالنقصُوالتغيريُواحلذفُالتيُظنُاخلليلُأهناُت(70

ر ُُأينيفُ مُُ-ا إبداالُ أوُ هلاُ أخرىُ اهلمزةَُصوًراُ إنُ ُ... حُتنهاُ فقطُحنيُ ُ تلكُُُمهزة  أماُ بالفعل،ُ وتنطقُ ققُ

ُليهاُونحوهاُفليستُمنُاهلمزةُيفُيشء«ُ.احلاالتُاملشارُإ

ا اضًحاُيفُخمرجُأنُاخلليلُوتالمذتهُخلطواُخلًطاُوُُ(75ص)ملعنىُمرةُأخرىُفرأىُيفُُوأكدُعىلُهذاُ

حيزُهلا«،ُهناُيفُاهلواءُالُُق،ُوإرصارهمُعىلُأتهاُإىلُنقطةُمعينةُمنُمدارجُالنطنسبيفُعدمُُلُ»اهلمزةُيتمث

علةُ...ُأوُُكًّمُلوُكانتُحرفُُُُيفُهذاُاخلطأُهوُنظرهتمُإىلُاهلمزةُُوقال:ُ»ومنُاملؤكدُأنُالذيُأوقعهم

هذهُاحلالةُُ،ُوالتسهيلأوُُعرتهيا،ُوهيُحالةُالتخفيفُُلعلهمُركزواُعىلُحالةُمنُاحلاالتُالتيُظنواُأهناُت

ذلكُليسُمهًزا،ُوإنًّمُهوُيشءُآخرُقدُيكونُُُُء؛ُإذُاملنطوقُيفحاالتُاهلمزةُيفُيشيفُرأيناُ...ُليستُمنُُ

ُهوُالذيُيؤخذُيفُاحلسبان«.ُ-ةُالُاهلمزُ-قُوحدهُلًفاُأوُواًواُأوُياًء،ُوهذاُاملنطوأ

فهذاُشأنه،ُوالُُُالُليستُمهزةًُبدفيفُواإُللتخفهوُإنُكانُيرىُأنُحالةُاُُواحلقيقةُأنُاملسألةُاصطالحية،

يفُاصطالحهمُُُُ-املبدلةُُإذُمنُالواردُجًداُأنُيسمواُاهلمزةُُوتالمذتهُوعرصه؛ُُُُمُبهُعىلُاخلليلُُحيك

 ذلكُوالُغضاضة،ُواهللُتعاىلُأعلمُ.ُها،ُوالُإشكالُيفمهزًةُحتىُبعدُتغيريُ-
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 خلامتةا
 خلل هذا البحث توصلت إىل ما يلي: ن م

1. ُُ دريد ابنُ عندُ احلروف(ُ )ألقابُ مصطلحُ نشوءُ اجلمهرةُُهـ(321)ُتكانُ ،ُيفُ

ُُ.هتذيبُاللغةيفُُهـ(370)تزهريُواأل

قابُاحلروف(ُعىلُاأللفاظُالتيُذكرهاُاخلليلُُكانتُبدايةُاستقرارُمصطلحُ)أل .2

ُُ.هـ(643)تيُخاوالُسدينُبنُأمحد،ُعندُعلمُال

أ .3 احلروفُُتعريفُ ُت:ُُهُولقابُ العربيُةهباُُُُوصُفألفاظُ إىلُُُُُ؛احلروفُ نسبًةُ

ُمواضعُخروجهاُ.

احلروف،ُوظهرُمنُخاللُالبحثُُقابُعىلُُأللدقيًقاُيفُوضعُاُُكانُاخلليلُُ .4

ُمتازُهباُمنُحيثُالعموم.تأكيدُوتوضيحُهذهُالدقةُالتيُا

تهُُ .5 رُصحةُُ)اللثوية(ُملُتظهب:ُُلقُُبقىب،ُييفُهذهُاأللقاُُمعُالتأكيدُعىلُدقَّ

ُءُ.الظاءُوالذالُوالثاُه:إطالقهُعندُاخلليلُعىلُأحرف

عىل .6 عُُالتأكيدُ احللقيةُ لقبُ إطالقُ اصحةُ األحرفُ املحققةُُىلُ اهلمزةُ لستة:ُ

 هاُ.األلفُضمنُومنُتبعهُسيبويهُوأدرجُ؛واهلاء،ُوالعنيُواحلاء،ُوالغنيُواخلاء

باللهاة .7 اختصاًصاُ أكثرُ القافُ املحدلذاُُُُاف؛الكمنُُُُحرفُ بعضُ ثنيُُيرجحُ

 .اختصاصُالقافُبلقبُ)اللهوية(

الفراغُُلحيني،ُوهوُيفُاملنطقةُاملتوسطةُبنيُطريفُالهوُاخلليل:ُعندُُ(شْجرُالفم) .8

ُ:ُ»مفرجُالفم«ُ.ههوُاملرادُبقولوالكائنُوسطُالفم،ُ

التصاقهُُادُوالزايُوالسنيُُالصُُاختصت .9 اللسان،ُبعدمُ بقيةُحروفُطرفُ عنُ

ُُ.بلقبُ)األسلية(ُظاهرُالصحةُهافكانُاختصاصُطقُهبا،النندُخرُعبعضوُآ

احلن . 10 يفُ التحزيزُ منطقةُ هوُ دالنطعُ وتصعُّ األعىل،ُ بُُكُ والدالُُُالطاُءاللسانُ

ُاملنطقُةإىلُاحلنكُتاءُوال ُُ.يةُبشكلُجيُلفتناسبُذلكُمعُلقبُالنطُعُُُ،جيعلهاُمتصلةُهبذه
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وحعضويَّةداللتان:ُُُُلهْلقُُالذَُّ .11 اللسانُ طرفُ وهي:ُ وهدُُّ،ُ وهي:ُيةنطق،ُ ُ،

ُُ طرفُوفصاحتهُُطُقاملنسهولة حروفُ بقيةُ عنُ والراء،ُ والنونُ الالمُ وامتازتُ ُ،

ُُ.نطقيةاللسان،ُبالداللةُال

و .12 وامليالفاءُ بالتصاُقالباءُ متتازُ ُالشفة،ُُمُ تلتصقُُ الُ التيُ الواوُ بخالفُ

ُُطقُهبا،ُفكانتالشفتانُعندُالن ُُ.منُسابقاهتاُ)الشفوية(ُ:لقببُأولويةًُُأقلَّ

حللقية،ُومرةُيفُاحلروفُاهلوائية،ُوهذاُُمزةُمرةُيفُاحلروفُااهليلُُاخللجعلُُ .13

ُُ.كانتُهوائيةتُوإذاُأبدلُ،تقَُقُيح ُمنُأقىصُاحللقُإذاُفهيُباعتبارُحالتنيُللهمزة،ُ

عليه .14 صع بُ التيُ األلقابُ بعضُ توجيهُ العلًّمءُ بعضُ ربطهاُُحاولُ مُ

جماورةُُ جاءتُ بكوهناُ حتتهاُ ذ كرتُ التيُ الباحلروفُ ذُ للموضعُ حتكرتيُ ته،ُتُ

قابُللحروفُعىلُأساسُاملجاورةُمشكل؛ُحلصولُالتجاورُبنيُُوالقولُبوضعُأل

األ تداخلُ يفُ سبباُ ذلكُ فيكونُ كثرية،ُ وخصوحروفُ طرفُلقاب،ُ حروفُ صاُ

 اللسانُاملتجاورةُجتاوًراُكبرًيا.

خاللُُ هومنُ يفُ ببعضُُالعملُ العنايةُ إىلُ احلاجةُ ظهرتُ ومعايشته،ُ البحثُ ذاُ

ُُ:منُذلك،ُواسةودرُوانبُبحًثااجل

وغريه،تشملُُدراسةُُ .1 اخلليلُ عندُ دراسةُُ)ُُبعنوان:ُُاملوضوعُ احلروفُ ألقابُ

 ُ.ُ(تارخييةُحتليليةُنقديُة

ُُاملتعلقةُبمخارجُاحلروفُيفُكتابُتذكرةُالنحاةُُلنصوصُاخلليلدراسةُعميقةُُ .2

وُب أيبُحيان،ُ تأخذُحظهاُمنُُلإلمامُ زالتُملُ ماُ النصوصُ فإنُهذهُ حسبُعلميُ

 .تُعندُاخلليلُبنُأمحدُاثُاملتعلقةُباألصوابحاألُكثرةراسة؛ُعىلُالد

 
ُ
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 املصادر واملراجع فهرس
حاريُ.ابنة يف اللغة العربية إلا . 1 مُالَعْوتبيُالص 

ْسلِ وزارةُُُ:مسقطُهـ(،151)تَُسَلمةُبنُم 

 كريمُخليفةُوآخرينُ.اُل بُدُع.ُُ:ُُدقيُقم،ُحُت1999-هـ1ُُ،1420ُ،ُطالرتاثُالقوميُوالثقافة

ُُهـ(ُ،665)ُترمحنُبنُإسًّمعيلُالدمشقيُُال عبدأبوُشامةُُُُحرز األماين.إبراز املعاين من   . 2

وم مكتبةُ رشكةُ احللمرص:ُ البايبُ مصطفىُ حتقيق:ُُطبعةُ تاريخ(،ُ )بدونُ وأوالده،ُ بيُ

 طوهُعوضُ.إبراهيمُع

أمحدُُُُنية للسمنودي(.قرآال  لماتإحتاف البية بضبط منت )التحفة السمنودية يف جتويد الك . 3

 مُ.1ُُ،2010ة:ُمكتبةُأوالدُالشيخ،ُُطاجليز-حممدُمأمون،ُمرُص

،ُاجلزائرُُد.ُاملهديُبوروبةُُصريه.أثر مصطلحات اخلليل الصوتية ومنهجه يف دراسات معا . 4

 مُ.5ُُ،2006لعدد:ُُمرباح،ُاُورقلة:ُجملةُاألثر،ُجامعةُقاصديُ-

مكةُاملكرمة:ُاملكتبةُُُُهـ(،1401ُت)يُُرُصلُاحلحممودُخلُيُُأحكام قراءة القرآن الكرمي. . 5

 م.1995ُ-هـ1ُُ،1416ُاملكية،ُط

اجلزرية  . 6 املقدمة  شراح  على  القاري  علي  مل  بنُمرزوُُ.استدراكات  ايتُعمران،ُُحممدُ قُ

ُا ُاملدينةُ اإلسالميةُ اجلامعةُ ُ-ملنورة:ُ الُ القرآنُ ُكليةُ ُ-كريمُ بحثُُقسُ القراءات،ُ مُ

 هـُ.1433-1432ماجستري،ُُ

األص . 7 علم  العنياخل  عندوات  أصالة  مقدمة كتاب  خلل  من  ُُُُ.ليل  أمحد قدور،ُُأ.د.ُ حممدُ

 مُ.2003-هـ2ُُ،1424دمشق:ُدارُالفكر،ُُط

ةُاملكرمة:ُبحوثُكليةُاللغةُُد.ُعليانُاحلازمي،ُمُكُ.األصوات العربية بني اخلليل وسيبويه  . 8

 هـُ.1405-2ُُ،1404العددُُأمُالقرىُ،العربية،ُجامعةُ

 مُ.5ُ،1975األنجلوُاملرصية،ُُطُتبُةمكُنيسُ،د.ُإبراهيمُُأُاألصوات اللغوية. . 9

،ُالقاهرة:ُاملكتبةُُهـ(1380)ُتعيلُبنُحممدُالضباعُُُُيان أصول القراءة.اإلضاءة يف ب .10

 مُ.1999-1ُُ،1420،ُطاألزهريةُللرتاث

ُ-.ُزهيةُمرابط.ُاجلزائرُُديد الفراهيء النطق ووظيفتها الصوتية عند اخلليل بن أمحأعضا .11

 مُ.14ُُ،2003رُللعلومُاإلسالمية،ُالعدد:ُُقادال عبدُقسنطينة:ُجملةُجامعةُاألمري
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النحاةإنب .12 أنباه  على  الرواة  الِقْفطِيُُُُ.اه  يوسفُ بنُ أبوُاحلسنُعيلُ الدينُ الوزيرُمجالُ

ُهـ(،646)ت اُ دارُ العريُبالقاهرة:ُ ُط-لفكرُ الثقافية،ُ الكتبُ مؤسسةُ ،1ُُبريوت:ُ

 م،ُحتقيق:ُحممدُأبوُالفضلُإبراهيمُ.1986-هـ1406

،ُالرياض:ُُاحلمُدغانمُقدوريُُأ.د.ُُُُ. ية يف دراسة علم التجويدلغو ال  صوات أمهية علم األ .13

 مُ.2015-هـ1ُُ،1436ُمركزُتفسريُللدراساتُالقرآنية،ُُط

د.ُصفيةُمطهري،ُدمشق:ُجملةُُُُ.العريب احلديث  ليلية يف الدرس اللساين أمهية النظرية اخل  .14

 هـُ.116ُُ،2009الرتاثُالعريب،ُاحتادُالكّتابُالعرب،ُالعددُُ

يفاإليضا  .15 ا شر   ح  ُملفصل.ح  عمرُ بنُ عثًّمنُ عمروُ أبوُ احلاجب(ُ ُ)ابنُ النحويُُُ

ُُُهـ(،646)ت اإلسالمية،ُ والشؤونُ األوقافُ وزارةُ العراقية:ُ -هـ1402اجلمهوريةُ

 ُ.ايُالعلييلموسىُبُنم،ُحتقيق:ُد.8219ُ

اللغة. .16 يف  اُلُُالبارع  بنُ البغداديإسًّمعيلُ القايلُ مكتبةُُُُ:بغدادُُهـ(،356)ُتُُقاسمُ

 ُ.،ُحتقيق:ُهشامُالطعانُم1ُُ،1975،ُطالعربيةُُارةحلضارُادُبريوتُ:ُ-النهضةُ

العربية. . 17 علم  يف  ُُُُالبديع  األثري( السعاداُت)ابنُ أبوُ الدينُ اجلزُرُُجمدُ حممدُ بنُ ُُُياملباركُ

ُاُلـُمُكُُُ،هـ( 606)ت  ُالُقـُُعـُة:ُجاُمـُمكرُمـُة  تحيُأمحدُعيلُالدينُ.:ُد.ُُفهـ،ُحتقيُق1ُُ،1420رى،ُُطـُةُأم

القرآن. .18 جتويد  يف  ُالبهان  الصادُ قُمحممدُ بريحاُوقُ ُوت:ي،ُ منُُُ الكتب،ُ عاملُ

اإلساإصد الشؤونُ وزارةُ العربيةُُراتُ باململكةُ واإلرشادُ والدعوةُ واألوقافُ الميةُ

 مُ.1985-هـ1ُ،1405السعودية،ُُط

اللغ بغي . 19 طبقات  يف  الوعاة  والنحاةة  الرمحنُُُُ.ويني  عبدُ الدينُ أيبُُجاللُ ُُبنُ ُُالسيوطُيبكر

ُأبوُالفضلُإبراهيُمُُُ:قيُقحُتُُُ،ُم1979-هـ9139ُُُُ،2،ُُطملكتبةُالعرصيُةلبنان:ُُاُُصيدُاهـ(، 911)ت   ُ.حممد

ُُُ،ُهـُ(1150)ُتُُ"ساجقيلُزاده"حممدُبنُأيبُبكرُاملرعيشُاملعروفُبـُقل.بيان جهد امل .20

 كياُ.تُرُُ-يل(ُبإسطنبولُُ لُه )خمطوط(ُمكتبةُ)ال

القاموس  .21 جواهر  من  العروس  ال)مُُ،اتج  بنُُرتىضُ بنُحممدُ رزاقُُال عبدزبيدي(ُحممدُ

حت:ُُلكوُياُُهـ(،1205)احلسينيُُ الكويت،ُُكوُممطبعةُ حتقيق:1965ُُ-هـ1385ُةُ م،ُ

 أمحدُفراجُوآخرينُ.ُستارال عبد
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املصور .22 ُ.التجويد  ُطُ اجلزري،ُ ابنُ مكتبةُ دمشق:ُ سويد،ُ رشديُ أيمنُ ،2ُُد.ُ

 مُ.2011-هـ1432

امليسرالتجوي .23 ُُُُ.د  بن احلذيفيُُال عبُدعيلُ امللكُُرمحنُ املنورة:ُجممعُ املدينةُ وآخرون،ُ

 ـُ.ه2814،ُُفهدُلطباعةُاملصحفُالرشيُف

والتجويد.  ديد التح .24 اإلتقان  سُُيف  بنُ عثًّمنُ الداينُُأبوُعمروُ ن:ُُُُهـ(،444)ُتعيدُ عًّمَّ

 ُ.م،ُحتقيق:ُغانمُقدوريُاحلمُد1999-هـ2ُُ،1420ُدارُعًّمر،ُُط

إبراهيمُبنُُُُ(.51البيت رقم  لتجويد )من أول الكتاب إىل هناية شرح  حتفة املريد ملقدمة ا .25

ةُماجستري،ُاجلامعةُاإلسالمية،ُُساُلنورة:ُراملينةُُاملُدُُهـ(،893)ُترمحنُاألنصاريُُال عبد

 ،ُحتقيق:ُحممدُبنُإبراهيمُسيفُ.هـ1432/1433

)خمطوط(،ُُُُُ،هـ(745ُت)ُُأبوُحيانُحممدُبنُيوسفُبنُعيلُاألندليُسُُتذكرة النحاة. .26

 ق(ُ.214ُاملغرب،ُ)رقُمُ-خلزانةُالعامةُبالرباطُُا

النحاة. .27 األندليسُُُُتذكرة  عيلُ بنُ يوسفُ بنُ حممدُ حيانُ ت:ُُبريُوُُُ،(هـ574ُت)أبوُ

 رمحنُ.ال عبد.ُعفيفُم،ُحتقيق:ُد1986-هـ1ُُ،1406مؤسسةُالرسالة،ُط

إلسكندرية:ُدارُُاُُ-د.ُأمحدُحلميُخليل،ُمرصُُُُ.التفكري الصويت عند اخلليل بن أمحد .28

 مُ.1ُُ،1988اجلامعية،ُطُاملعرفة

ُُهـ(ُ،833)تأبوُاخلريُحممدُبنُحممدُبنُحممدُبنُاجلزريُُُُالتجويد.  علمالتمهيد يف   .29

 احلمدُ.ُم،ُحتقيق:ُغانمُقدوري2001-هـ1ُُ،1421سالة،ُطالرمؤسسةُُوت:بري

ُُُُالتمهيد يف معرفة التجويد. .30 العطار بنُأمحدُاهلمذاينُ العالءُاحلسنُ ،ُُهـ(569)ُتأبوُ

ن:ُدارُعًّمر،  احلمدُ.ُوريم،ُحتقيق:ُغانمُقد2000-هـ1ُُ،1420ُُطُعًّمَّ

اللغة. .31 ُهتذيب  ُُ األزهريُ أمحدُ بنُ حممدُ منصورُ ُُ،هـ(370)ُتأبوُ ُداُرالُ ةُُاملرصُيُ

 سالمُهارونُوآخرينُ.ال عبدلتأليفُوالرتمجةُ)بدونُتاريخ(،ُحتقيق:ُل

ملدينةُاملنورة:ُدارُُرمحنُالعطويُوآخرين،ُاال عبداديُُاهُل عبدُُتيسري أحكام التجويد. .32

 مُ.2008هـ،1ُ،1429ُُضريي،ُُطاخل
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الكاتب(ُُ.بري يف صناعة املنظوم من الكلم واملنثورجلامع الكا .33 بنُُاهلُلُُنرصُُ)ابنُاألثريُ ُ

عبدُُمُدحم بنُ حممدُ اجلزريُُ بنُ العلميمُُ،(ـه637ُت)الكريمُ املجمعُ العراقي،ُُُُطبعةُ

 ُ.مصطفىُجوادم،ُحتقيق:1956ُ-هـ1375

صن . 34 يف  املفيد  التجويد.اجلامع  ُاعة  الدينُ ُزينُ السنهوريُُُ إبراهيمُ بنُ جعفرُ

ُابنُحزم،ُُطُُهـ(،894ت)  .ُُرييُسم،ُحتقيق:ُمواليُحممدُاإلُد2010-هـ1ُُ،1430ُبريوت:ُدار

لُُم.اجلراثي  .35 ُُاهلل عبداملنسوبُ قتيبة بنُ مسلمُ بنُ الثقافة،ُُُُـ(،ه276)ُتُ وزارةُ دمشق:ُ

 م،ُحتقيق:ُحممدُجاسمُاحلميدي.1997ُُ

اإل .36 وكمال  القراء  ُقراء.مجال  احلُ أبوُ الدينُ السخاويعلمُ حممدُ بنُ عيلُ   سنُ
طمكُُهـ(،436)ت الرتاث،ُ مكتبةُ املكرمة:ُ دُ.1987-هـ1ُُ،1408ةُ حتقيق:ُ عيلُُ م،ُ

 بُ.بواُالحسني

اإلقراء.ال  مجال .37 وكمال  ُقراء  عُ احلسنُ أبوُ الدينُ السخاويُُعلمُ حممدُ بنُ يلُ

ُطُُهـ(ُ،643)ت للرتاث،ُ املأمونُ دارُ حتقيق:1997ُُ-هـ1ُُ،1418دمشق:ُ مروانُم،ُ

 بةُ.العطيةُوحمسنُخرا

اللغة  .38 حُمُُ.مجهرة  بكرُ احلأبوُ بنُ دريدُُمدُ بنُ العلمُُهـ(،321ُُ)سنُ دارُ بريوت:ُ

 ُُلبكيُ.بعُُزيُمنريرمُقيق:م،ُحت1ُُ،1987للماليني،ُُط

املقل .39 املرعيشُُ.جهد  بكرُ أيبُ بنُ بـُُحممدُ زاده"املعروفُ ُُهـ(ُ،1150)ُتُُ"ساجقيلُ

ن:ُدارُعًّمر،ُُط  املُقدوريُاحلمدُ.م،ُحتقيق:ُُس2001-هـ1ُُ،1422ُعًّمَّ

الدراسات  جهود   .40 يف  أمحد  بن  ُُُُ.الصوتية اخلليل  السودان املدين،ُ حمجوبُ أمُُُُ-أحالمُ

 مُ.2001-هـ1422ري،ُُجستسالةُمُا،ُرميةدرمان:ُجامعةُأمُدرمانُاإلساُل

ابنُُُُ.املقدمة احلواشي املفهمة يف شرح   .41 الناظم(ُأمحدُبنُحممدُبنُحممدُبنُحممدُ )ابنُ

ُُم،ُحتقيق:ُفرغيُل1ُ،2006اث،ُُطمكتبةُأوالدُالشيخُللرتُالقاهرة:ُُهـ(ُ،835)ُتاجلزريُُ

 اويُ.سيدُعرب

اإلنسان. .42 سهلُُخلق  بنُ الرسيُ بنُ إبراهيمُ إسحاقُ أبوُ ُُـ(ُ،ه113)ُتُُ)الزجاج(ُ

 وليدُبنُأمحدُاحلسنيُ.م،ُحتقيق:2004ُ-هـ1ُُ،1425ُ:ُجملةُاحلكمة،ُطشسرتمان
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اإلنسان. .43 الثاُُخلق  القرنُ علًّمءُ )منُ ثابتُ أيبُ بنُ ثابتُ حممدُ اهلجري(،ُُأبوُ لثُ

 ستارُأمحدُفراجُ.ال عبد،ُحتقيق:ُُم2ُُ،1985بعةُحكومةُالكويت،ُطالكويت:ُمط

لزوي،ُجملةُكليةُاآلداب،ُُُامدُساملنُحُمدُبد.ُأمحُُ،اخلليل بن أمحد رائد علم األصوات .44

 بيا،ُالعددُالتاسع،ُ)منشورُعربُاإلنرتنتُدونُتاريخ(ُ.جامعةُالزاوية،ُلي

الصوت .45 علم  رائد  حازُُ. اخلليل  جمد.ُ جملةُ دمشق:ُ احليل.ُ ُُمُ العربية، اللغةُ املجلدُُمعُ

 مُ.1993ُُ،68)العدد(ُ

التجويد .46 علماء  عند  الصوتية  ُُالدراسات  .ُُ ُُأ.د. قدوري ُُاحلُمغانمُ ن:د، عًّمر،ُُداُُعًّمَّ رُ

ُمُ.2007-هـ1428ُُ،2ط

 مُ.1998.ُد.ُكًّملُبرش،ُالقاهرة:ُدارُغريب،ُللغة دراسات يف علم ا .47

ا .48 لفظ  وحتقيق  القراءة  لتجويد  ُبُُ.لتلوةالرعاية  مكيُ حممدُ القييسُُأبوُ طالبُ أيبُ نُ

ن:ُُُهـ(،437)ت  م،ُحتقيق:ُأمحدُحسنُفرحاتُ.2008-هـ5ُ،1428دارُعًّمر،ُطعًّمَّ

،2ُُُطُُدمشق:ُدارُالقلم،ُُهـ(ُ،392)ُتحُعثًّمنُبنُجنيُُلفُتأبوُاُُ.راباإلع سر صناعة   .49

 م،ُحتقيق:ُد.ُحسنُهنداويُ.1993-هـ1413

ْهُالشاطالُُالشاطبية )حرز األماين ووجه التهاين(. .50 دمشق:ُُُُ(ُ،ـه590)ُتبيُُقاسمُبنُفرِيُّ

للدر الغوثاينُ ُطدارُ القرآنية،ُ 1ُاساتُ سعد2014ُُ-هـ1435ُ،ُ بنُ عيلُ حتقيق:ُ م،ُ

 الغامديُ.

أبوُإسحاقُُُُجه التهاين(.لشاطبية )كنز املعاين يف شرح حرز األماين وو ى اعبي علاجلشرح   .51

،1ُُالشيخُللرتاث،ُُطُُاجليزة:ُمكتبةُأوالدُُ-مرُصُُهـ(،732)ُتإبراهيمُبنُعمرُاجلعربيُُ

ُيدُعرباويُ.م،ُحتقيق:ُفرغيلُُس1201

ريُُاملنتوُُلكامل دعباهللُحممدُبنُُ أبوُعبدُُدرر اللوامع يف أصل مقرإ اإلمام انفع.شرح ال .52

اجلديد النجاحُ مطبعةُ البيضاء:ُ الدارُ ُطالقييس،ُ 1ُة،ُ حتقيق:2001ُُ-هـ1421ُ،ُ م،ُ

 الصديقيُسيديُفوزيُ.

للزخمشري .53 املفصل  ُيُُ.شرح  البقاءُ امُلأبوُ يعيشُ بنُ عيلُ بنُ ُُهـ(ُ،643)توصيلُُعيشُ

 م،ُحتقيق:ُإميلُبديعُيعقوبُ.2001-هـ1ُ،1422لمية،ُُطوت:ُدارُالكتبُالعبري
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املقدمة   .54 ُُُُ.رية اجلز شرح  ُُأمحد ُُبن زاده( )طاشكربيُ خليلُ بنُ ُُهـ(ُ،968)ُتمصطفىُ

هـ،ُحتقيق:ُد.ُحممدُبن1421ُُدينةُاملنورة:ُجممعُامللكُفهدُلطباعةُاملصحفُالرشيف،ُُامل

 يُحممدُاألمنيُ.سيُد

امل .55 ُاجلزرية.قدمة  شرح  جدُةُ احلمد،ُ قدوريُ واملعلوماتُُغانمُ الدراساتُ مركزُ ُ:

 ُ.م2008-ـه1ُُ،2914القرآنيةُبمعهدُاإلمامُالشاطبي،ُط

املهدويُُُُرح اهلداية.ش .56 العباسُأمحدُعًّمرُ ،1ُُبريوت:ُدارُعًّمر،ُطُُهـ(ُ،440تُ)أبوُ

 م،ُحتقيق:ُد.ُحازمُسعيدُحيدرُ.2006-هـ1427

ُُُ،هـُ(866ُتُ)ُُبنُاحلسنُالريضُاإلسرتاباذُيحممدُُنجمُالدينُُُُ.ابن احلاجبشرح شافية   . 57

ُالكتبُالعلمية،ُُبريوت:ُُ ُاحُلم،ُحتقيق:ُحممدنُو1975-هـ1395ُدار  ُ.خريُنُآُوُُسُنر

القرآنش .58 جتويد  يف  اجلمان  عقود  مرُُ.رح  حممدُ مركزُُد.ُ القاهرة:ُ عمران،ُ ايتُ زوقُ

 مُ.2019-هـ1440ُ،1عاملُالثقافة،ُُطُ-إحكامُللبحوثُوالدراساتُالقرآنيةُ

ُُُ،هـ(368ُت)بنُعبدُاهللُبنُاملرزبانُُأبوُسعيدُاحلسن)السريايف(ُُ.سيبويه ب شرح كتا .59

ُُ.أمحدُحسنُمهديل،ُعيلُسيدُعيل:ُقيق،ُحتم0820ُُ،1ُطُدارُالكتبُالعلمية،ُُ:بريوُت

بريوت:ُُُهـ(،393)ُتُُإسًّمعيلُبنُمحادُاجلوهريُُ.اللغة وصحاح العربية الصحاح اتج  .60

 ُ.:ُأمحدُعبدُالغفورُعطارقيُقحت،ُُم1987-ـه4ُُ،1407،ُُطدارُالعلمُللمالينُي

الفراهيديُُال عبُدبوُُأُُالعني. .61 أمحدُ بنُ اخلليلُ سلسلةُُُُهـ(،170)ُترمحنُ )ضمنُ

 هيمُالسامرائيُ.،ُ)بدونُتاريخ(،ُحتقيق:ُمهديُاملخزوميُوإبرارس(والفهُاُاجُماملع

رمحنُبنُُلا عبُدجاللُالدينُأبوُالفضلُُُُ)السيوطي(ُ.غاية اإلحسان يف خلق اإلنسان .62

كًّملُُ بكرُ الفضيلُةهـ(911)ُتينُُالدأيبُ دارُ القاهرة:ُ ط،ُ م،1987ُُ-هـ1ُُ،1407ُ،ُ

 حتقيق:ُمرزوقُعيلُإبراهيمُ.

يف . 63 النهاية  طبغاية  ُ.القراء  قات  اجلزريُُأُ بنُ حممدُ بنُ حممدُ بنُ حممدُ اخلريُ بوُ

ُالكتبُالعلمية،ُُطُُهـ(ُ،833)ُت ُبرجسرتارسُ.ُُم،ُحتقيقُ:1427-هـ1ُُ،2006ُبريوت:ُدار  ج.

بيدُالقُُاملصنف.  الغريب .64 املدينةُُُُهـ(ُ،224)تبنُسالمُبنُعبدُاهللُاهلرويُُُُاسمأبوُع 

)العددانُُ اإلسالميةُ اجلامعةُ جملةُ حتقيق:ُُهـ(1415-1414ُُ/101ُُ،021ُُاملنورة:ُ ُ،

 صفوانُعدنانُداووديُ.
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يف  .65 الوصيد  القصيد.  فتح  ُشرح  السخاويُُُ حممدُ بنُ عيلُ احلسنُ أبوُ الدينُ علمُ

الُُهـ(،643)ت مكتبةُ ُطالرياض:ُ حممدُُحتُُمُ،2005-هـ2ُُ،1426رشد،ُ مواليُ قيق:ُ

 اإلدرييسُالطاهريُ.

إبراهيمُُبنُُنُحممدُُلدييضُاُراهلل عبد)ابنُاحلنبيل(ُأبوُُُُ.الفوائد السرية يف شرح اجلزرية  .66

التاذيفُُ بنُثابت،ُطدمشق:ُمُرُُهـ(،971)تبنُيوسفُ زيدُ م،2012ُُ-هـ1ُُ،1433ُكزُ

 هرةُمحادةُساملُ.احتقيق:ُُس

العربية   .67 الصوتيات  بني  يف  الذلقة  واحملدثنيالقدأصوات  القباطي،ُُُُ.ماء  حممدُ سلوىُ

 مُ.1ُُ،2016إربد:ُعاملُالكتبُاحلديث،ُُطُ-ردنُاأل

على  .68 التجويد  عن  ية  روا   قواعد  النجودعاص حفص  أيب  بن  ُ.م  بنُُاُل عبددُ.ُ عزيزُ

 مُ.2002-هـ1422احُالقارئ،ُبريوت:ُمؤسسةُالرسالة،ُفتال عبد

القراء . 69 أصول  يف  واإلشارات  بُنُُات.القواعد  أمحدُ احلمويُُُُعمُرُُالقايضُ حممدُ بنُ

ُُاُُهـ(ُ،791)ُت ُبكارُ.اُل عبُدم،ُحتقيق:ُد.1986ُُ-هـ1ُُ،1406ُلقلم،ُُطدمشق:ُدار  كريمُبنُحممد

يف لكام ا .70 القر ل  اخلمسني. اءا  ُت  جبارةُ بنُ عيلُ بنُ يوسفُ القاسمُ ُأبوُ اهلذيلُُُ

يوسفُعبدُُهـ(،465)ت الشيخُ املنورة:ُكريسُ بجا املدينةُ للقراءاتُ معةُُاللطيفُمجيلُ

 يدُحممدُمحدانُ.م،ُحتقيق:ُأ.د.ُعمرُيوسفُمحدانُوتغر0152-هـ1ُُ،1436ُطيبة،ُط

م،9881ُُ-ـه1408ُُ،3ُطُُـ(،ه180)ُت)سيبويه(ُعمروُبنُعثًّمنُبنُقنربُُُُالكتاب. .71

 حتقيق:ُعبدُالسالمُحممدُهارونُ.

قنربُُُُ.الكتاب .72 بنُ عثًّمنُ بنُ عمروُ األمرييةُُُُهـ(،180)ُت)سيبويه(ُ املطبعةُ مرص:ُ

ُُ.هـ1316ببوالق،ُُ

يف   .73 اللغوي  العريباللسالكنز  ُ.ن  خلقُ وكتابُ اإلبلُ )كتابُ ُضمنه:ُ اإلنسانُُُ

 مُ.9031،ُُلألصمعي(ُبريوت:ُاملطبعةُالكاثوليكيةُلآلباءُاليسوعينُي

دارُُبريوت:ُُُُ،ُ(ـه711ُت)يُُحممدُبنُمكرمُبنُمنظورُاألفريقيُاملرُصُُ.لعربن السا .74

ُهـُ.3ُُ،1414صادر،ُُط
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ُُهـ(ُ،458)تملريسُُاحلسنُعيلُبنُإسًّمعيلُُا)ابنُسيده(ُأبوُُُُ.احملكم واحمليط األعظم .75

 ُ.عبدُاحلميدُهنداويم،ُحتقيق:2000ُُ-هـ1ُ،1421مية،ُُطبريوت:ُدارُالكتبُالعل

احلرو  . 76 وصخمارج  عندفاهتف  البيسم  اخل  ا  قاسم  وموقف  الفراهيدي  أمحد  بن  منليل  ُمنها 

برية،ُاجلزائرُ.ُعزُالدينُهء الدراسات الصوتية احلديثة خلل كتابه علم الصوت العريب يف ضو 

ُاألمريُعبُدة:ُُقسنطيُنُ- ُاملجلُدالقادرُللعلُو جملةُجامعة ُاإلسالمية،  ُ.ُُُم14ُُ،2017)العددُ(م

لألصوا .77 النطقية  الاملخارج  يفلغو ت  املعجمية مد  ية  الصوتية  التقليبات  دُ.رسة  منريُ .ُ

 مُ.24ُُ،2008املجلدُ)العدد(ُُحسنيُالعظامات،ُجملةُجامعةُدمشقُ، دُ. طاويُوشن

ُُبريوت:ُداُرُهـ(،458)تبنُإسًّمعيلُاملريسُنُسيده(ُأبوُاحلسنُعيلُ)ابُ.املخصص .78

 ُ.جفالم،ُحتقيق:ُخليلُإبراهيم1996ُُ-هـ1ُُ،1417ُإحياءُالرتاثُالعريب،ُُط

،ُُهـُ(770ُُ)تُنحُودُبنُحممدُالفيوميُُأبوُالعباسُأمُحُُ. ملنري يف غريب الشرح الكبري ح ا ملصبا ا  . 79

ُاُلـُاُهـُالُق ُالشناوُياُل ُدـُعُبد.ُُُُقُ:ـُُيـُحُقـُم،ُُت1977-هـ2ُُ،1397ُارف،ُُطـُمُعـُرة:ُدار  ُ.عظيم

العني .80 معجم  يف  الصويت  أمحد  املصطلح  بن  مدكور،ُُللخليل  فرجُ حممدُ عمروُ د.ُ ُ.

 مُ.14ُُ،1102)العدد(ُُُجلدب،ُاملدارُغرية،ُاللُغالقاهرة:ُجملةُعلومُ

دارُُبريوت:ُُُُهـ(،395)ُتُُاحلسنيُأمحدُبنُفارسُبنُزكرياُُأبوُُ.معجم مقاييس اللغة  .81

ُُ.عبدُالسالمُحممدُهارونُ،ُحتقيق:ُم1979-هـ1399،ُالفكر

ُحممدُابنُُاهلل عبد.ُاإلمامُشمسُالدينُأبوُُات واألعصارمعرفة القراء الكبار على الطبق  .82

بنُُ بعثًّمأمحدُ الذهنُ قايًّمزُ حتقيق:1995ُُ-هـ1416ُاستانبول،ُُُُهـ(ُ،748)تبيُُنُ م،ُ

 يارُآلتيُقوالجُ.ط

عمرُبنُأمحدُُُُحممودُبنُُجارُاهللُُأبوُالقاسم)الزخمرشي(ُُُُ.املفصل يف صنعة اإلعراب .83

 ُ.:ُد.ُعيلُبوُملحمقيُقم،ُحت1993،ُُمكتبةُاهلالُلُ:بريوُتُُ،هـ(538ت)

ال .84 قارئ  على  جيب  فيما  )اجلزرية(  ايعلمه   أن   قرآن املقدمة  أبوُ ابنُُخلرُي.ُ بنُحممدُ ُحممدُ

ُ اجلزريُ بنُ ُ،هـ(833)ُتحممدُ ُطُ اهلدى،ُ دارُ مكتبةُ املنورة:ُ 1ُاملدينةُ -هـ1429،ُ

 م،ُحتقيق:ُحممدُمتيمُالزعبيُ.2008
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ال .85 يف  العني  العربية.لمقدمة كتاب  ُغة  ُُ اخلال عبُدأبوُ الفراهيديُُرمحنُ أمحدُ بنُ ليلُ

املخطوطُاُُهـ(،170)ت معهدُ جملةُ الالقاهرة:ُ اعربتُ املنظمةُ والثقافةُُلعرية،ُ للرتبيةُ بيةُ

 ُدرويشُ.اهلل عبدم،ُحتقيق:1963ُ-هـ9ُُ،1382ُد(ُُوالعلوم،ُاملجلدُ)العُد

فاطمةُالزهراءُُُ.هـ10رن ق إىل ال  2عربية من القرن امللمح الصوتية يف مقدمات املعاجم ال .86

ا اُل-جلزائُربخدة،ُ اللغةُ قسمُ واآلداب،ُ الفنونُ معهدُ وهران،ُ جامعةُ ةُُعربُيوهران:ُ

 مُ.2013-2012علمية،ُلةُآداهبا،ُرساو

وسيبو  .87 اخلليل  بني  لسيبويه موازنة  والكتاب  للخليل  العني  مقدمة  خلل  من  هدىُُُُ.يه  د.ُ

 مُ.28ُُ،2009امعةُاألزهر،ُالعددُُجةُكليةُاللغةُالعربية،ُُأسيوط:ُجمُلُ-السداوي،ُمرصُُ

التجويد.ا .88 يف  القرطبيُُال عبدُُملوضح  بنُحممدُ ُُُهـ(،461)ُتوهابُ دعًّمَّ عًّمر،ُُارُُن:ُ

 م،ُحتقيق:ُغانمُقدوريُاحلمدُ.2000-هـ1ُ،4211ط

ُُحممُدُُبُنُُعيُلُُبُنُُنرُصُُاهلُل عبُد )ابنُأيبُمريم(ُأبوُُيف وجوه القراءات وعللها.املوضح   .89

ُُُ،3طُُإلسالميةُ،اُُالتوعيُةُُمكتبة:ُُاجليزة-مرُصُُُ،(هـ565ُتُ)ُُالفسويُُالفاريسُُيالشرياز

 ُ.الكبييسُمحدانُعمر.ُُد:ُُحتقيقُُم،2005-هـ1426

جممعُامللكُفهدُُاملدينةُاملنورة:ُُ،ُُحممدُبنُحممدُبنُاجلزريُُ.شرلقراءات الع  اشر يفالن .90

 طيُ.هـ،ُحتقيق:ُد.ُالساملُحممدُحممودُالشنقي1435لطباعةُاملصحفُالرشيف،ُ

الصوتية  .91 يف    يف  النواحي  احلديثة  والنظرية  العني  الصوت كتاب  احلًّمش.ُُُُدُ.ُُ.علم  خليلُ

 مُ.16ُُ،1973ُُغداد،ُالعددةُبجامُعبغداد:ُجملةُاآلداب،ُكليةُاآلدابُب

البار  .92 جتويد كلم  إىل  القاري  عىلُُال عبُدُُ.يهداية  طبعةُ املرصفي،ُ عجميُ السيدُ فتاحُ

 تاريخ(ُ.ُنفقةُفاعلُخريُ)بدونُدارُالنرش(ُ)بدون

يفهدي   .93 التجويد.  اجمليد  العمرويسُُأحكام  الهدىُ ُط،ُ الرشد،ُ مكتبةُ ،7ُُرياض:ُ

 مُ.1432-2011

 .sir.nettafvb: "تفسريال أهل  ملتقى" املوقع اإللكرتوين: .94
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