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  بسم اهلل الرمحن الرحيم
  قدمة:لما

الحمد هلل رب العاللمنن والالا ة والما ل  لار  اارل السلا  وماند المرمالنن ماند ل  
 (.)محمد 

 دااا الااادا  )ل  (كتاالب الا االش أااا أ ااا ال حاا  والالاارل) ّماال دعااد أطااد  علع اال  لاار  
ووجااد ل أااا   اماا ل ماانً  إلاار دحاا   ،ه(ٕٖٚالمتاا أر ماا   ) (إماامل نا الشاابنر دالاالة  ةماالة

و ّكاد  ،دغنا  الاشاع  ان جبا د اارا الرجاا الالا تن  (الا الش)ا   اد  أاا كتلدا  الجل   الال ت
ارا المنا   د ل جل بلً آخر وا   دل معرأ   كثر الرين يع  ن ددرام  اللغ  العردن   ان اسالان  
 دااا الااادا  الالاا تن  ااانصلً ودسلناا  كاا ن   اا ان الاتاالب ياا ةا د  ّاا  كتاالب  حاا  وناارل   كتاالب 

 ن ت.
 .البح   ن يا ن مطمملً  لر تمبند و ردع  مبلة  وخلتم  اقتضت عبنع  
 .تالم ل أا التمبند  لر مسلرج األن ات ونالتبل   د  دا الادا  
 ،واإلدغالل، واإلمللا  ،اإلدادال : ّمل المبلة  التاا   نات دللدراما  الالا تن    اد  أباا 

 .وةام البمزة
  .تبنن  ام  تلئج وجل ت خلتم  البح  لُِتجِمَا مل ُأالَّْا أا مت   و  
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 التمهيد
 مخارج األصوات وصفاتها

أااا   ّاا  م ياال أااا آلاا   ، ااّرل كثناار ماان  لماال  اللغاا  المتطاادمنن والمحااد نن المساارج
  .(ٔ) و يظبر أن  ويتمنز  ،ال ط  يسرج م   الال ت

 ّماال  داا  الااادا  ألاام  جااد لاا  تعريااالً  اان المساارج ولا اا  تحااّدث  اان مساالرج  ناا ات  
 .واأنلً  العردن  ةديثلً 
وأا  دد مسلرج األن ات تلدل  د  الادا  منب ي  أا  ن مسلرج  ن ات العردن  مات   

  .(ٖ)ولا   خللع الزمسشري الري  ّدال خمم   شر مسرجلً  (ٕ) شر مسرجلً 
ومن الم ةظ  ن  دا الادا  أا  ّد  مسلرج األن ات مت   شر مسرجالً اا    ّا  لام  

وإن كل ات ال ا ن السانا  تعاد نا تلً  ،لرج األنا ات األنا ليمطط مسارج ال ا ن السانا  مان مسا
 .أر نلً إ ّ   َّ  جعا لبل مسرجلً وا  السنش ل

ألن الال ت يج   ن  ،ويبدو   ّ  مالنٌ  أا  دل ا كتال  دمسلرج األن ات األنلن   
 .يا ن ل  مسرج وإن كلن ن تلً أر نلً 

الترتنا  الاري يباد  داركر المسالرج  ّمل ترتن  المسلرج   د  أان ةظ   َّا  ا تماد  لار  
  .(ٗ)من  قالر الحل  ون ً  إلر الشاتنن 

  .(ٙ)وادن ج ا  (٘)وا  ترتن  ا تمد  لن  منب ي   
ولعاَّ  دل الادا  وجد  نَّ تحديد مسرج الال ت وةد    يااا لت ينح خاللئال  التا   

 َّباال  ماال ا  شاارة وذكاار   ،تمنااز   اان غناار  ماان األناا ات أ خاار دللحاادي   اان نااالت األناا ات
واا ت طمم إلر المجب رة والمبم ما  والشاديدة والرخا ة ومال دانن الشاديدة )) :نا  ددلنا ق ل 

وةرول الطلطلا  وةارول الالاانر وةارول  ،والرخ ة والمطبط  والم اتح  والممتعلن  والم ساض 
  .(ٚ)( (الر ق  والمالمت  واللن   والم حرل والمارر والبلوي والمبت ت

 .(ٛ)ن  ّدال منب ي  مبل  شرة نا  أا ةن 
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و  د  ن  بانن ا ال دا ن ر ي  داا الاادا  أاا  ادد ناالت األنا ات العردنا  اا  ِمّمال لام  
  طع  لن    َد َمْن تطدل  لن  ،ولعل  ِمّمل   ارد د .
 
 اإلبدال:  المبحث األول

ةاارول  ااا  جعااُا ةارٍل مااالَن ةاارٍل ماان)) : ورد  دا  الااادا  تعريااالً ل داادال أاا ق لاا  
 .(ٜ)( (اإلددال

ألإلداادال   ااد  إقلماا  الحاارل أااا الالماا  مااالن ةاارل آخاار أللااري   بااَت ااا  البَاادُل  
إقلماا  ةاارل مااالن ةاارل ماال )إذ  نَّ ماباا ل اإلداادال دالاا رة  لماا  ااا  ) ،والزائااُا ااا  الُمبااَدُل م اا 

 .(ٓٔ)( (اإلدطل   لر ملئر  ةرل الالم 
ِض د نَّ البدل يستصُّ دحرل ةرل من الالما  وقد أرق  د  الادا  دنن اإلددال والِع َ  

 .(ٔٔ)التا  ددلت من م يل ال او المبَدل م بل  (تسم )ومثلل   لر ذلك تل   ،ويحا اآلخر محل 
 ّماال العاا ُض أنسااتُص دحاارل ةاارل ماان الالماا  ويمااتعلض م اا  غناار  و  يشااترط  ن  

 .(ٕٔ) ن  م  المحروأ   ي يل م يل المع َّض م   ومثلل   لر ذلك امزة )امم( التا   يت
 .(ٖٔ)( (لتمبنا اللاظ دمشلكلِ  الحرول)و ل  ةدوث اإلددال   د   
 ُمَّ دنن  نَّ البدل المراد درامت  ا ل ا  البدل الحلدث ددون إدغلل   الاري يا تا معا   
 .اإلدغلل

 أض ً  ،لم يركر ةرول اإلددال ولم يحّددال دا اكتار دركر  ق ال دعض العلمل    بل  
إنَّ المنن لنمات مان ةارول البادل لا بال )) : ن   َّ   خرج المنن من ةرول البدل ددلنا ق ل 
 .(ٗٔ)( (ُمْبَدل م بل أإيرادال أا ةرول البدل لنس دمديد

ويمان ت لول الحل ت التعلملنا  ل دادال الا اردة   اد  داا الاادا  مان خا ل المحالور  
 :اآلتن 
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  :اإلددال دنن التل  والدال -
قااالل  داا  الاااادا :  .(٘ٔ)اماال نااا تلن يسرجاالن ِمّمااال داانن عااارِل اللماالن و نااا ل الث لياال  

 ،واا تُاْبَدُل ِماْن تال  اأتعاا  يضاًل متار كل ات أال  اأتعاا زايالً  و ذاً   و جنمالً أاا دعاض اللغالت))
ََ الزاَي ةرٌل مجب ر والتل  مبم مٌ  أنتضلدان ،وا  الذٌ  الزاي  أ ددلت التلُ  داً  لت لم َ  ،ألنِّ

 :وكرلك الا ُل أا الراِل والجنم أمثلل ألِ  اأتعَا زايًل: اْزَدَار واْزدَجَر وازَدان وازدَلَع واألنااُ 
 .(ٙٔ)( (أ ددلت الداُل ِمَن التلِ  أا ذلك الت لم  ،اْزتَاَبر وازتجر وازتلَن وازتَاَلعَ 

لال ت واد اله  و ل  ا ط ب التل  عل   و داً  كمل ذكر ادن ج ا تطري  الال ت من ا 
  .(ٛٔ)و ّبر  ن ذلك أا م يل آخر دللتج نس  ،(ٚٔ)م   

ي ةظ ِمّمال ماب   ن وقا ل الازاي قباا التال  أاا الالما  يماب     الً مان  ادل الت اأا   
ألياطر إلار العادول أاا ال طا  مان التال  إلار  ،ألنَّ الال تنن المتجلورين مستلالن وغنار متمال لنن

 .ي أا الجبر وتشب  التل  أا المسرج ونا  الشدةالدال ألنَّ الدال تطلد  الزا
وارا األمر لنس دجدياد أطاد  االر إلنا  ادان ج اا ةنا   لاا اارا اإلدادال قلئً :دإ ّبال  

))لمل كل ت مجب رة وكل ت التل  مبم م  ، وكل ت الدال  خت التال  أاا المسارج و خات الازاي 
الحاارول ماان م يااعبل دااللزاي وااا  أااا الجباار قرداا ا دعااض الالاا ت ماان دعااض أ داادل ا التاال   اااب  

 (ٜٔ)((الدال
 :اإلددال دنن ال ل وال  ن -

 ،من  ول ةلأ  اللملن من  د لال إلر م تبر عرل اللملن)مسرج ال ل ) :قلل منب ي  
دن   ودنن مال أ يا  الث ليال مسارج  ،.. ومن عرل اللملن.مل دن بل ودنن مل يلنبل من الح ك األ لر

مشااتركلن أاا عارل اللمالن ويشاتركلن  يضالً أااا  ،متجالوران أاا المسارجأللالا تلن  (ٕٓ)( (ال ا ن
ومع ر ارا  نَّ ال ل )) ،(ٕٔ)نا  الجبر وأا الحرول التا ونابل ادن ج ا دنن الشدة والرخلوة 

 .(ٕٕ)( (وال  ن متطلردلن أا المسرج،  و امل من مسرج واةد دضرب من الت مل
و ّمال إداداُل )) :تا  نلبل ُ نان ن قالل  دا  الاادا وِمّمل وقل أن  اإلددال ا ل ُ نن ل ال 

  :أم   ق ل الشل ر ،ال ِل من ال  ن



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (ٕٓٔٓ)تشرين األول       (ٜالعدد )            (ٚٔالمجلد ) 

174 

  ْ َنْت َج ادلً وَمل دللرَّْدل ِمْن  َةِد   وقاُت أنبل ُ نْنَ ً  ُ َملئُِلَبل  
 ُ نااااان ن تالاااااغنر  نااااانا  لااااار غنااااار قنااااالس أ ُدااااادل  ل ُ نااااان ل مااااان  ااااا نِ  ،واألناااااا

 .(ٖٕ)((ُ نن ن
 :دنن التل  والاللد اإلددال -

ِمّماال داانن )) والالاالد يساارج ،(ٕٗ)( (ماان عاارل اللماالن و ناا ل الث لياال)أللتاال  يساارج ) 
ِلاْلاُت  :ِذْكاُر إدادال التال  مان الاّلالد ه أم ا )) :قلل اد  الاادا  (ٕ٘)( (عرل اللملن وأ ي  الث ليل

  :قلل الشل ر
 ..... َكلللُّاُل ِت الُمرَّدِ   ................... 

 .(ٕٙ)( (لصّّ أ ددَل من الاّللد الثل ن  تل ً  :ناواأل
و لا  اارا اإلدادال  نَّ التاال  والالالد ةرأالن متطلردالن أااا المبم مان   ي إ ّبمال ناا تلن  

ولعّل  ل   راد ذكر تعلنلا   ،مبم ملن إّ   نَّ  دل الادا  لم يالرح دعل  اإلددال دنن ارين الال تنن
قنلمالً  لار عريطتا  أاا التعلناا، ويماان  ن يطالل إ ّا   لالن تطلرب المسارج والت اأا  أاا البماس

 .((أ ددل من الاللد الثل ن  تل )) : راد ارا ولا   اكتار دط ل 
و لَّلبل دعاض المحاد نن دباداوة عنائ التاا قلبات الالا ت ،وقد  مبت ار  اللغ  لطنئ 

 .(ٕٚ)((تل  إلر  ظنر  الشديد الطل  التا إذا رقطت  نبحت)الرخ   ي الاللد)
 :اإلددال دنن التل  والبل  -

ه أتبادل البال    اد  (ٕٛ)ومسارج البال  مان  قالار الحلا  ،ذُِكَر مسرج التال  قباا قلناا 
 ،(ٜٕ)ةمازة إذا وقاات :تطا ل أاا ةمازة أاا ال ناا ، دا الادا  من التل  أا الت  ن    د ال قع

  .(ٖٓ)((وذلك م طلد مطّرد أا ار  التل    د ال قع))
وإ ّمال  دادلت اال    اتالح مال )   لا ارا اإلددال يطا ل ادان ج اا )ولم يركر  د  الادا 

والبل  مبم م  وقريب  من األلع ولم تبادل  لاالً   اتالح مال  ،وإ َّبل من الحرول المبم م  ،قبلبل
والبااال  قريبااا  مااان األلاااع ه أ دااادلت  .قبلبااال لاااص  يلتااابس دااالأللع المطالااا رة أاااا ةبلااار ودشااارى

  .(ٖٔ)((ال 
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أطاد  ماببل قطارب إلار عنّْارٍ  أاا  ،ال ا ل لنس مطّردًا أل َّا  االارة لبجنا و لن  ألإلدد 
وذكرال ادن ج ا معزوة إلر  طنا أاا قا لبم  ،(ٕٖ)  ّبم يط ل ن أا الب لت الب ل  و دَّ ذلك الذاً 

ودعااض  ،كماال  ّن األ الاالر تطاا ل أااا التاالد ت التاالد    (ٖٖ)الااارا  أااا الااارات أااا ال نااا وال قااع
  .(ٖٗ)ال ت دللبل   العرب وقع  لر

ويبدو  نَّ الطضن  ا ل   تتعل  دلإلددال دا دلل قع الري يحالا دحرل آخار الالما   
  .ه أنظن الململ درلك  ّن الالم  ا تبت دللبل 

 
 اإلدغام : المبحث الثاني

اإلدغالُل أاا اللغاِ  إدخالُل اااٍ  أاا ) :ماب ل اإلدغلل   اد  داا الاادا  يماتبلن أاا ق لا 
ك ُممّْا ارا البلب إدغلملً ةن  كلَن اتاللُل الحرأنن دلإلدغلل ك  َّا  إدخالُل ةارٍل أاا اا  ولرل

ةاارل، و مَّاال أااا ا نااط ح أباا  تشااديُد ةاارٍل متحاار  لاظاالً  و ةاماالً دإيالاالل ماالكٍن قبلاا  ماان 
 .(ٖ٘)((ج م 

))اإلدغاالل إ ّماال ياادخا أناا  األوُل أااا اآلخاار  :و لاار ااارا المع اار  رَّأاا  ماانب ي  دط لاا  
مان م يا ل واةاد  واآلخر  لر ةلل  ، ويُاْطَلُ  األول أندخا أا اآلخار ةتار يالانَر اا  واآلخارُ ،

 .(ٖٙ) ح  )َقْد تركُتَك( ويا ن اآلخر  لر ةللِ ((
و رأ  ادن المراج دط ل : ))اا  َوْناُلَك ةرأالً مالك لً دحارٍل مثلاِ  مان م ياع  مان غنار  

كحاارل واةاااد ،ترأاال اللمااالن   بماال رأعااا    ةركاا  تاالاااُا دن بماال و  وقاااع ،أنالاانران دتاااداخلبمل
 .(ٖٚ)((واةدة ،ويشتدُّ الحرل

وقد  الر  د  الادا  إلر عبنع  العملن  ال ططنا  الحلنال  أاا إدغالل الحارأنن ودسلنا   
أااإذا ُ دِغااَم  ةااُدامل أااا )) :يطاا ل أااا ااارا الالاادد ،ةاانن يااا ن اللماالن ااا   ماالس تلااك العملناا 

ه  ُااامَّ ت بااا  إلااار الحاااام التعااالملا دااانن الالااا تنن  (ٖٛ)((اةااادةاآلخااار ارتااااَل اللمااالُن دبمااال دأعااا  و 
والمتطلردااالن ةاُمبمااال أاااا ا تالااالل وا  االااالل كحااااِم )) :قااالل  دااا  الاااادا  ،المتطااالردنن  يضااالً 

 .(ٜٖ)( (المتمل َلننِ 
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والغاارُض دا  علااُ  التساناع ألنَّ المثلاانن )) :وذكار  داا  الاادا  العلاا  أاا اإلدغاالل قالئ ً  
ل أل َّك تع ُد إذا  ططَت دللثل ا إلر م يل األول، ولرلك ُابّْ  ال ُّطُ  دبمال دمشاا يثطُا ال ط  دبم

 (ٓٗ)((المطنَّدِ 

ويابُم مان اارا  ّن غليا  اإلدغالل إ ّمال ااا التساناع و ادل الالاا   لار   ضال  ال طا   
د أاا   د ال ط  دلألن ات ه إذ اتا   لمال  اللغا  المحاد  ن  لار  نَّ  لاَ  اإلدغالل ااا ا قتالال

 .(ٔٗ)الجبد العضلا أل ضل  ال ط  
 ّمل ا  ال اإلدغلل ألم  جد ألدا الادا   اّللً نريحلً يركر أن   قملل اإلدغلل دا وايح   

إدغالل  :(ٕٗ)من ك م   نَّ اإلدغلل يطمم   د  من جب  تعلما األن ات أا اإلدغلل  لار قمامنن
 .وإدغلل المتطلردنن ،المتمل لنن
لل   د  الاادا   ان إدغالل المتمال لنن  جاد  نَّ اارا اإلدغالل إمَّال  ْن ومن خ ل تتبل مل ق 
وما عرُض م ايال  ،وإمَّال  ن ياا ن ممت عالً  ،وإمَّل  ن ياا ن جالئز اإلدغالل  و اإلابالر ،يا ن واجبلً 

  .ار  الحل ت   د  دا الادا  التا أا  كثرال مملئا متعلط  دللمتحر  والملكن
 

 -:نةل ت إدغلل المتمل لن -ٔ
 :وج ب اإلدغلل - 

ذْكاُر )) :ذكر  د  الادا  الحل ت التا يا ن أنبل اإلدغلل واجبلً و بَّار  ان ذلاك دط لا  
  .(ٖٗ)((مل يجُ  أن  اإلدغلل

وقد اتا  العلمل   لر   َّ  إذا التطر ةرألن ُمتَّحادان أاا المسارج والالاا  وكالن األول  
ما ا   كالن الحرأالن أاا كلما  واةادة  ل أاا كلمتانن م بمل ملك ًل أنجُ  ادغلُل األول أا الثل ا 

  .(٘ٗ)(ادَّ )و ح   ،(ٗٗ)(اْيِرْب ِدَعاَللَ  الَحَجرَ ) : ح  ق ل  تعللر
وااا   ن يلتطناال أااا  )) : مَّال  داا  الااادا  أم اياال ااار  الحاال ت   اد  يحااددال أااا ق لاا  

إلدغاالُل إلاار لَااْبٍس ولاام ولاام يااادّْ ا ،كلمااٍ  واةاادٍة ولاانس  ةاادامل ل لحاالق و  أااا مع اار ا  االاالل
 ،وأَااارَّ ويَِااارُّ  ،ردَّ ويَااردُّ  ،أااإذا ةالاالت ااار  الشاارائط وجااَ  اإلدغاالُل  حاا  ،يااان قَبااَا األول ماالكنٌ 

 .(ٙٗ)( (واةمرَّ ويحَمرُّ ومل  ابببل
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ه أع ااد تمااانن (واةَمااَررَ  ،وأَاااَررَ  ،َرَددَ ) ناالبل  (واةماارَّ  ،وأاارَّ  ،ردّ )يتضااح ماان ق لاا   نَّ  
متماال لنن تاازول ةركتاا  الحاالجزة داانن الالاا تنن ألّن الحركاا  تاالااا دن بماال أنعتاارر  ول الالاا تنن ال

 .ا تاللل و لن  أ ول المتمل لنن   يلتطا دللملكن قبل  أنحالا اإلدغلل
أااللعرب مجمعاا ن كماال ذكاار ماانب ي   لاار إدغاالل المثلاانن أااا الاعااا إذا تحاار  الثاال ا  
.. أاإذا تحار  الحاارل .مان م يال واةاد والتضاعنع  ن ياا ن آخار الاعاا ةرأالن)) :م بمال قالل

 .(ٚٗ)((األخنر أللعرب مجمع ن  لر اإلدغلل
 :ج از اإلدغلل واإلابلر -ب

وردت   د  دا الادا  ةللتالن يجا ز أنبمال اإلدغالل واإلابالر أاا الالا تنن المتمال لنن  
  :وم ايل ذلك امل

لاااك يجااا ز أنااا  اإلابااالر ِمّمااال العااانن أنااا  تااال  أاااإن ذ (اأتعاااا) ن ياااا ن  ةاااد المتمااال لنن أاااا  .ٔ
 .ه أج از اإلابلر يا ن دبنلن ةرك  التل  األولر (ٛٗ)(اقتتا)ومّثا ل   د  الادا  ب  ،واإلدغلل

قاد تطال دعاد ) و إدغلمبال د  ّا  ) (اقتتلا ا)وقد  لا منب ي  تر  إمالن التل  األولر أا  
  .(ٜٗ)((وجمنل ةرول المعجم ،تل  ياتعا العنن

 ،اإلخال  ايضلً ومب  ذلك   د    ّ  ومنط  دنن اإلابالر واإلدغالل  ُمَّ ج ز  د  الادا  
واألولر  ن مل  ،وا  وج  يعنع ي ار   كثر ال لس) ي  ن ةرك  المتمل لنن يحالا أنبل إخال  )
 .(ٓ٘)((تلل روي مثل   ن العرب اخت س ةرك    إمالن

أتالاابح  ،إلار ألئباال (َتعااااأ) ّمال اإلدغاالل أاركر  داا  الاادا  كنانتاا  د طااا الاتحا  ماان تال   
 (ٔ٘)قَاتَّاااا( دااااتح الطااالل)وتماااطط  لاااع ال ناااا  ااامَّ تااادغم التااال ان أتالااابح  ،ةركااا  الاااال  الاتحااا 

وإ ّمااال جااالز أاااا ذلاااك اإلدغااالل واإلابااالر لجريل ااا  مجاااَرى  ،ويجااا ُز أنااا  أَاااتُح الطااالل وكمااارال))
  .(ٕ٘)((ومجرى الم االلنن من وج ٍ  ،المتاللنن من وج ٍ 

ولاام تبااَ   (اأتعااا)ااادا  لاام ياادر    ّاا  أااا إدغلماا  ااارا قااد غناا  ناانغ  ويباادو  نَّ  داال ال 
 لملً   ّبمل   تاديلن مع ر واةداً   (،أَاعَّا) ُلبمت دالنغ   (اأتعا)ةليرة أا الران إذ  نَّ ننغ  

 .كمل ُتُسنَّْا ألدا الادا  دا  نبح لبمل مع نلن
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نن متحركال وقبلا  ةارل متحار   و إذا كلن الحرألن المتمل  ن نحنحنن وكلن  ول المتمل ل -ٕ
مل يج ُز أنا  اإلدغالُل واإلابالر )) :ةرل مدٍّ ملك ًل جلز األمران اإلدغلل واإلابلر قلل اد  الادا 

وا   ن يا ن المتمال  ن المتحركالن م االالنن  ي أاا كلمتانن و ن ياا ن قبلبمال إمَّال متحركالً  و 
َعُت تلك :ةرل مدٍّ  ح    .(ٖ٘)((لطنلل ةرل الَمدّْ مطلل الحرك  ،  ُب دْارٍ والملُل لزيد، و  ،ا  يَا اْ

 :امت لل اإلدغلل .ج
وردت   ااد  دااا الااادا  م اياال يمت اال أنباال إدغاالل الالاا تنن المتماال لنن   ااد التطلئبماال  

  (ٗ٘):واا
قَاااْرَدٍد وَجْلبَااَ  أإ َّبماال ملحطاالن دَجْعَاااٍر وَدْةااَرَج ألاا  ُ دغاام  : ن يااا ن  ةاادامل ل لحاالق  حاا  .ٔ

 .ج  ّمل  لحَ  د  أنمت ُل اإلدغلل لرلكلَسرَ 
ُمرّّ وُعاّّ  :ُمُرٍر وعُُلٍا وُجُدٍد أل   دغَم دطاَ  : ن يادي أن  اإلدغلل إلر لَْبٍس ِمثلٍل دمثلل  ح  .ٕ

  .َوُجدَّ أنلتبس أُاُعا دضَّم العنن دُاْعٍا دتمانن العنن أنمت ل لرلك

ٍة  حا   ن ي اال  ويا َن مل قباا األول ةرأالً مالك لً  .ٖ أنمت اُل  ،قَااْرُل َمِلاٍك و ادوُّ ولنادٍ  :غنار مادَّ
  . جتملل الملك نن    لر ارع ِ 

 :إدغلل المتطلردنن .ٕ
دعاااد  ن ت لول ااال الحااادي   ااان الطمااام األول واااا  إدغااالل المتمااال لنن ي تطاااا د ااال الاااا ل  

اادا  الماراد مان للحدي   ن الطمم الثل ا من اإلدغلل وا  إدغلل المتطلردنن ه أطد ويََّح  دا  ال
لنس دمطل   نَّ كاَّ متطلردنن أاا المسارج يادغم )) :قلل ،التطلرب الري يحالا أا    ل  التعلما

 .(٘٘)( (..  دغم ا الحرَل أا الحرل إذا تطلردل أا الالا . ةدامل أا اآلخر
ويتضح من ذلك  نَّ إدغلل المتطلردنن   د  دا الادا  ياا ن دانن الالا تنن المتجالورين  

 و المسرج والالاا  اارط  ،تعلما الال تا إذا كلن الال تلن متطلردنن أا المسرج  و الالا أا ال
 (ٙ٘) ن   يالا ارا التطلرب إلر ةدّْ ا تحلد أا المسرج وارا مل مبط  الن  ادن ج ا. 

و دد من الت بن  ا ل  ن  دل ذكر  إدغلل المتطلردنن مبلارة دنَد   ّ  ذكر ذلك أا    ل    
  .(ٚ٘)لرج الحرول ونالتبل ةديث   ن مس
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 :وأنمل ي تا  مثل  تبنن تثبنت ارا ال  ل من اإلدغلل   د  دا الادا  
 ةرول الحل   : و ً 
 :البل  والحل  -

 الر  د  الادا  إلر  نَّ البل  تدغم أا ةرل من مسرجبال ويادغم ةارل مان مسرجبال  
))واااا تاادغُم أااا الحاال   :ق لاا  ماا ا  تطاادل الباال   لاار الحاال   و العاااس داادلنا (الحاال )أنباال   

ومثالل  ،اجّبحلتمالً  ،أاا  جبَاْ  َةلتمالً  :أمثلل البل  قبلبال ق لاك ،م ا  وقعت البل  قبلبل  و دعدال
و دغمت )) :و لا اإلدغلل الحلنا دط ل  ،(ٛ٘)((اذدحَّلذ  :البل  دعد الحل  ق لك أا اذْدح ار 
 .(ٜ٘)((من  ول الحل  والحل  من ومط  ألنَّ البل  ،البل  أا الحل  لتطلردبمل أا المسرج

ويبدو من ق ل  ا ل  نَّ وق ل اإلدغلل كلن  تنج  لتطلرب المسرج واتالق الالاا  و   اا  
وذكر أا ةلل  اإلدغالل اار   نَّ  ،دللالا  نا  البمس ألنَّ ك  الال تنن من األن ات المبم م 

ألنَّ )) :ل ا قالل ادان  الاا رالتغنر الري ةالا للحرل األول ا  قلبا  إلار ةارل مان جا س الثا
الااري ي بغااا  ن يغناار دللطلاا  األول كماال غناار دلإلمااالن    تاارى  نَّ الااري يمااان ألجااا اإلدغاالل 

  .(ٓٙ)((...إ ّمل ا  األول
يابم من ارا  نَّ الال ت ال ة    ار أاا الالا ت الاري مابط  دحنا  تحاّ ل الالا ت  

ح  لنااا  المحاااد  ن دللتااا  نر الماااددر المااالد  إلااار مااال ي لمااا  الالااا ت الاااري يلنااا  واااا  مااال اناااطل
  .(ٔٙ)(الرجعا)

 مَّاال أااا المثاالل الثاال ا أطلاا  الحاارل الثاال ا إلاار ةاارل ماان جاا س األول وااارا  اااس  
.. وإ َّماال كرااا ا ذلااك ألنَّ .ألنَّ الحاال   دخااُا أااا الااام والباال   دخااُا أااا الحلاا )داالب اإلدغاالل )

 .(ٕٙ)((طلب ا األخعَّ إلر األ طاِ أل   دغم ا األخرَج أن  ل ،األدخَا أا الحل    طاُ 
ووايح  نَّ الال ت األول   ر أا الال ت الري يلن  أطل  الال ت الثال ا إلار جا س  

  .(ٖٙ)المطبا(  و )التطدما( )األول وا  مل يعرل   د المحد نن دللت  نر 
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 ةرول الام  : ل نلً 
 :ال ل والرا  -

قالل:  ،ن  ةمان مان ما اال مان الحارولذكر اد  الادا   نَّ إدغلل ال ل أاا الارا  ياا   
 .(ٗٙ)(( ّمل األةمُن أإدغلل ال ل أا الرا  أل ّبل  قرُب ار  الحرول إلنبل  ح : اا ر يت))

أنتضااح ماان ذلااك  ّن المااب  الااري ماال د  لاار إدغاالل الاا ل أااا الاارا  إ َّماال ااا  قاارب  
 .المسرج

وقد تلدل الجمب ر  ،(٘ٙ)لز وم ل إدغلل ال ل أا الرا   زاال منب ي  إلر لغ   اا الحج  
 .(ٙٙ)منب ي  أا  زو  الم ل إلر الحجلزينن 

 ةرول الشاتنن  : للثلً 
 و اتاا دحام اإلدغلل   د  دا الادا  أا البل . (،والبل ، وال او ،المنم)واا  

 :البل  والال  -
 ، و لاااا اااارا(ايااارْب ُأ  ااالً )أاااا  (اياااُر أ  ااالً )نااارح  نَّ البااال  تااادغم أاااا الاااال   حااا   

والاال   ،ألنَّ البلَ  دعادت مان ةارول الاام)و  يدغم الال  أا البل  ) ،اإلدغلل دتطلرب مسرجنبمل
  .(ٚٙ)((واألدعد  ن ةروِل الام يُدَغُم أا األقرب إلن  من غنر  اسٍ  ،اا األد ر إلنبل

 
 اإلمالة:  المبحث الثالث

جاال س الالاا ت كماال  ن ت حاا  دللاتحاا   حاا  الاماارة لنت)اإلمللاا    ااد  دااا الااادا  اااا )
ألنَّ جارَي  ،لتحالاا الم اأطا  دانن الالالد والادال ،المالَدرِ  : اردت الالَّلد ن َت الزاي أا  ح 

 .(ٛٙ)((اللملن أا عريٍ  واةٍد  خعُّ من جريِ  أا عُُرٍق مستلا ٍ 
 وقد وردت   د  دا الادا  معزوة إلر د ا تمنم ومن جلورام واا يدُّ التاسنم الاري 

 .(ٜٙ)((ا  لغ   اِا الحجلز
 :(ٓٚ) مَّل  مبلب اإلملل    د  أبا مبعٌ   
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يماات ي أااا ذلااك التاا خُر  ( االِلم)و ل  (ِ ماالد) ن يطاال دطاارب األلااع كماارٌة كاماارِة  اانن  :األول
  .والتطدلُ 

جاا َمَنلٍل َوَاْنَبلَن و منلت أنبل األلاع مان   : ن تطل دطرب األلع يلٌ  وتطدمت النلُ   ح  :الثل ا
 .النل 

 .خلَل أإ ّبل مملل  : ن تا ن األلع م طلبً   ن واو مام رة  ح   لع :الثلل 
 لااع َااالَب أل َّاا  ماان البنبَاا  والااع  َاالَب ألنَّ جمَعاا   : ن تااا َن األلااع م طلبااً   اان ياال   حاا  :الراداال

 .  نلب ه ألإلملل  ا ل لتدلَّ  لر  نَّ  نَا األلع النلُ  ولنمت للمشلكل 
و ح   (ُدِ اَ ) لع َدَ ل أإ َّبل تالنُر يلً  أا  :ن تا ن األلُع نلئرًة يل  أا م يل  ح   :السلمس

  .مغزى من الغزو أإ ّبل تالنُر يلً  أا التث ن  : لع
بإمللا  األلاع ِ مالداً أاا ال قا ر ياتُ  :اإلملل  ألجِا اإلمللا  واا  مابٌ  لانَس دطا يٍّ  حا  :الملدس

  (ٔٚ)المبدل  من الت  ين. 
وا  لنس داثنر ال ق ل وإن كالن  (ٕٚ)(َج َّال)لتشلكا  (ُيَحلَال)اإلملل  للتشلكا كإملل   :لالملد

  .وقد  جروا أا اإلملل  األلع الم االل  مجرى المتالل  ،ق يلً 
 :م ا ل اإلملل 
 رض  د  الادا  م ا ل اإلمللا  أاا    ال  ةديثا    بال ويماان اماتس ص اار  الم ا ال  

 تن :ودرجبل أا ال طلط اآل
الالالد، والضالد، والطال ، والظال ، والغانن، )تمت ل اإلملل    د ةرول ا متع   المبع  واا  .ٔ

ألنَّ  ،و لا  اارا الم ال   اد  إرادة التساناع ،م ا  كل ت قبا األلاع  و دعادال (والسل ، والطلل
َ  الجمال دانن اإلملل  ا سالض أا ةنن  نَّ الحرول المبع  ل متع   واأللع  يضلً ممتعلن  أُارِ 

  (ٖٚ).ارين األمرين لنا ن العما من وج  واةد ه ألمت عت اإلملل  ا ل
و لن  أإنَّ  دل الادا  تالدل مانب ي  أاا  نَّ ةارول ا ماتع   تم ال مان اإلمللا  أاا ةللا   

وإ ّمال م عات اار  )) :قالل مانب ي  ،منلقن   ططن  لأللع أاا م قال تطادمبل  لار األلاع  و ت خراال
  .(ٗٚ)((ملل  أل َّبل ةرول ممتعلن  إلر الح ك األ لرالحرول اإل
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يتضااح ماان ااارا  نَّ الحاارل الممااتعلا إذا  طاا  مماالً  أااا كااا م قاال ماان الم اقاال التااا  
ذكرت ملاًل يمب  أطدان ارا الحرل الممتعلا انصًل من عبنعت  ومملت  و لن  امت عت ةارول 

 ّمال أاا ةللا  وقا ل ةارل ا ماتع   غنار  .ا متع   من اإلمللا    اد وق  بال أاا مانلقلت معن ا 
 ّمال إذا كل ات اار  الحارول )) :متالا من الالم  أركر  نَّ اإلملل    تم ال إ ّ أاا ةال ت، قالل

واا مام رٌة  و ملك ٌ  دعد مام ر  و كل ت قبا األلع دحرأنن  و  كثر لم  ،قبا األلع دحرل
ولم  ،عت مت خرًة لَِثطِا ا متع   دعد ا متالل. وإ ّمل م .يم ل   د األكثر  ح : نعلٍب ومالبلحٍ 

و ّماال َمااْن ماا َّى  ،تم عاا  مطدمااً  ألنَّ ا مااتع   قبااا ا مااتالل  خااعُّ ماان ا مااتع   دعااد ا مااتالل
  .(٘ٚ)( (دن بمل وا  الري لنس دلألكثر أ  إاالل  لن 

إذا كل ات الارا  مات ةاً   و )) :تم ل الرا  من اإلملل  أاا يا ادط  االر إلنبال  دا  الاادا  دط لا  .ٕ
مضم مً  وجلورت األلع قبلبل  و دعدال م عت اإلملل  م ل الممتعلن  كبرا رااٌد وةملُر  ور يت 
ةملَرَ  ألنَّ الراَ  ِلَمل أنبل من اب  المضل ا  تا ن أتحُتبل كاحتنتن ويّمُتبل كضّمتنن أ  يطا ى 

  .(ٙٚ)((مبُ  اإلملل   لنبل
ص  نَّ الرا  إذا وقعت مات ة   و مضم م  م عت من اإلملل  أا والم ةظ أا ارا ال   

المنلقلت ال ططن   لر وأ  عبنع  الال ت الملد   و ال ة  لبال و كثار ذلاك يتضاح أاا األلاع 
 ّماال أااا ةللاا  كاا ن األلااع ماماا رة أااركر  داا   .التااا تماال  ماان الاارا  نااا  التارياار   ااد اإلمللاا 

والراُ  المام رة دعد األلع إذا ولنت األلع تغلُ  الراَ  غنار )) :الادا  يلدطبل أا اإلملل  قلئ ً 
ِماْن قَااَراِرَ  دلإلمللا  أاإْن تبل ادت الاراُ   :المام رة كمل غلبت الراُ  الماما رة المماتعلن  كط لاك

ااارا كاالأٌر ولاام يمنلاا ا مااررُت  :الماماا رة لاام تااا ر  ي لاام ُت جاا  اإلمللاا    ااد  كثاارام ه أ ماالل ا
 .(ٚٚ)( (لرا  لمَّل تبل دت لم تغل  ةرل ا متع  ألنَّ ا ،دطلِدر

 -:ةام اإلملل 
اختلع العلمل  أا ةام اإلملل  أم بم يرى   َّبل جلئزة وم بم من يرى   َّبل واجب  وقد   

 ،واختلا ا اا اإلملل  أارل  ان الااتح)) : رض المن عا اخت ل العلمل  أا ارا الش ن إذ قلل
وإن  ،األول  نَّ اإلمللاا    تااا ن إ  لمااب  أااإن أطااد لاازل الاااتح  و كااّا م بماال  نااا در ماا  ووجاا 

  .(ٛٚ)((..أمل من كلم  تملل إ ّ وأا العرب من ياتحبل ،وجد جلز الاتح واإلملل 
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امت لدًا إلر مل مب  من ك ل  دا الادا   لر اإلملل  يما  ل  ن  تبانن ةاما  إزا  اار   
أاإْن تبل ادت )) :لا   ان إمللا  الارا  الماما رة قاللالظلارة من ةن  ال ج ب والج از ه أااا ق  
ولنمات اإلمللا   ماراً )وق ل  أا ذلك  يضاًل: ) (ٜٚ)((الرا  المام رة لم تا ر  ي لم يُ ج  اإلملل 

  .(ٓٛ)((  ُيْسَرُج    
أباارا إن دّل  لاار اااا  أإ ّماال ياادلُّ  لاار  نَّ لباار  الظاالارة ماا اعن وجاا ب تااا ن أنباال  

  .اعن ج از تا ن أنبل اإلملل   مراً يج ز السروج    وم   ،اإلملل  واجب 
 

 حكم الهمزة:  المبحث الرابع
 ااالر العلماال  الطاادمل  إلاار  نَّ البماازة ماان  دعااد الحاارول مسرجاالً إذ تساارج ماان  ماااا 

  (ٕٛ) .وتتالع دللشدة والجبر ،(ٔٛ) قالر الحل  
 ،(ٖٛ)ن  قالر الحل  ّمل المحد  ن ألختلات مالطلحلتبم ه أم بم من ونابل د  ّبل م  

ووناابل دعُضابم د  َّبال  .(٘ٛ)ودعضبم  ّدال ة جري  ،(ٗٛ) ام   (المزملر)وم بم من َ ّد مسرجبل 
  .(ٚٛ)  ا  دللمجب ر و  ا  دللمبم س .(ٙٛ)(اديد)ن ت نلمت ا اجلري 

 (ٛٛ)وذا   د  الادا  إلر  ن مسرجبل  قالر الحل  وا   ول المسلرج.  
 .البمزة د  َّ  مجب ر ا  الراجح أا ر ي  دا الادا وونع الطدمل  لال ت  
 ّمل مب  اخت ل ونع الطدمل  لال ت البمازة  ان وناع المحاد نن لا  أنعا د إلار  

  .اخت ل  ططبل أا زمن منب ي   ن  ططبل أا العالر الحدي 
  ا لم  نَّ البمزة تا ن أنبل       انل  التحطن)) :وقد ةّدد منب ي   وج  البمزة دط ل   

  .(ٜٛ)((والتسانع والبدل
وذكر  وج  ارا التسانع وجعاا لبال  .أا ةنن اقتالر ةدي   دا الادا   ن تسانابل 

  .(ٜٓ)(أا تسانع البمزة)أالً  دع  ان 
أل َّباال  دعااُد  ،وإ َّماال ُخاّْااات البماازةُ )) :وقااد دااّنن  داا  الااادا  الغاارض ماان التسانااع دط لاا  

  .(ٜٔ)((من  قالر الحلِ  إذ ا  مثا المَّعلِ   و التب ل الحرول مسرجلً ألمُتْثِطَا إخراُجبل



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (ٕٓٔٓ)تشرين األول       (ٜالعدد )            (ٚٔالمجلد ) 

184 

 (ٕٜ)وةرأبل. ،وإددالبل ،تالننر البمزة دنن دنن :وللتسانع       وج  اا 
ويُااراد داا   ن يجعااا ناا ت البماازة دن باال وداانن ةاارل ةركتبااله أااإذا كل اات  :تالااننرال داانن داانن .ٔ

ألّن الاتحا  مان األلاع وإذا كل ات  مات ة  جعلت مت مط  أاا إخراجبال دانن البمازة ودانن األلاع
مضاااام م  جعلاااات مت مااااط  داااانن البماااازة والاااا او وإذا كل اااات ماماااا رة جعلاااات داااانن الناااال  وداااانن 

(ٖٜ).البمزة
 

 :وماااان ااااا ااد  دااااا الااااادا  التااااا مثااااا أنباااال ااااارا ال اااا ل ماااان التسانااااع ق لاااا  تعااااللر 
يجاا ُز جعلبماال داانن داانن  ... لااان ُمااِصَا وممااتبزئ ن خلناا ً )) :قاالل  داا  الااادا  (ٜٗ)()ُمْمااتَاْبزُِئ نَ 

ه أباانن داانن المشااب ر ااا   ن تجعااا ))داانن مسرجباال وداانن  (ٜ٘)((المشااب ر وداانن داانن الشاالذ  يضاالً 
وا   ن ُتجعَا البمزة  ،. و ّمل غنر المشب ر أب  دنن دنن الشلذ.مسرج الحرل الري م   ةركُتبل

  .(ٜٙ)((دنن البمزة ودنن الحرل الري م   ةرك  مل قبلبل أا دعض المحلل
وج ز وجبنن أاا  ،ويظبر من ك ل  دا الادا    ّ  ر ى تسانع البمزة يجعلبل دنن دنن 

األول ا تمااد أناا   لاار الطناالس داا ن تماابا البماازة دن باال وداانن الحاارل الااري م اا   ،ااار  المماا ل 
والالحنح أا الطنلس  ن تمبا )قلل ادن  الا ر: ) (ممتبزون) (ممتبزئ ن)أ ط ل أا  ،ةركتبل

وكارلك  .الحرل الري م   ةركتبل قنلملً  لر  ظلئرال من البمزات المتحرك  مل قبلبال دن بل ودنن
  .(ٜٚ)((ي بغا  ن تاعا دللمات ة  المام ر مل قبلبل  و المضم ل ل   المملل

ألّن البماازة جال ت مضاام م  ماماا ر ماال  (ممااتبزي ن)والثال ا  ن يباادل م باال يال  أتطاار   
 .الحرل الممب ق لبل وا  النل  قبلبل أ ددلت ةرألً من ج س ةرك 

  :إددالبل .ٕ
و ّمااال البمااازة المااالك   أتبااادل )) :وااا  ال جااا  الثااال ا لتساناااع البمااازة قااالل  دااا  الاااادا  

ر س ورَاس، وإن كل ات   :دحرٍل يجل س ةرك  مال قبلبال أاإن كل ات ةركتاُ  أتحا   دادلت  لاالً  حا 
  .(ٜٛ)((ُلال ول ل :واواً  ح  دِْصر ودنر وإن كل ت يمً   ددلت :كمرًة  ددلت يلً   ح 

  (ٜٜ) .إنَّ  دل الادا  ممب ق أا ارا الر ي إذ اتا  اللغ ي ن  لر ذلك 
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 :ةرأبل .ٖ
ِمّمل ذكر   ن الحرل  ّن البمزة تحرل إذا كل ت متحرك  وكالن مالك لً مال قبلبال  حا   

رل   اد  داا الاادا   نالبل )َمْماَصل ( والاري ما ا اارا الحا (َمماَل ))الَسُ (  نل  )الَسْ  ( و 
إن كلن الملكن الري قبلبل ةرألً نحنحلً و ردت تسانابل  لطنات )) :إلتطل  الملك نن ددلنا ق ل 

  (ٓٓٔ)(. (ارا الَسُ  يل أتر :َممَل  وأا الَسْ   : لن  ةرك  البمزة أتط ل أا مم ل 
 :الخاتمة

 :قد ترت   لر ار  الدرام  مجم    من ال تلئج واا
اأط   دا الادا  لمنب ي  و كثر الجمبا ر أاا  ن  ادد مسالرج الحارول مات  دّنن البح  م   .ٔ

وادتداه  دبل من  قالر الحل  ون ً  إلر الشااتنن  ي مان األ ما  وناع داً  ، شر مسرجلً 
 .إلر األ لر  لر العاس من المحد نن

ةادّْ  ذكر  د  الادا   نَّ نالت األن ات العردن   مل ا  شرة نا  وا  ِمّمل   ارد د   لار .ٕ
  . لما

ابارت أاا ت يانح  المااّلاا لمسارج كاا  ،  ر  د  الادا  دلألن ات العردنا    ليا  كبنارة .ٖ
ونات  ه ألام ياتاع دمسالرج األنا ات األنا ل داا ذكار  يضالً مسالرج األنا ات  ،ةرل

 .الار ن  ه أضً   ن  طد  جز اً من كتلد  للمملئا الال تن 

دادال الاري ذكار   دا  الاادا  وذلاك أاا مال  ّكدت الدرام   لار وجا د ةال ت تعلملنا  ل  .ٗ
و لن  ألإلددال الارة  ططن    تت تر لااا ال العطنن  .يتعل  دحل ت ت  ر الحرول وت  نرال

  .واألدل  التا مط لال تعزز مل ذاب ل إلن  ،دلللغ 

ود ر  لن  درامات  وماالد اارا الار ي  ن اإلدغالل  لار  (ٔٓٔ) خر  د  الادا  در ي ادن ج ا  .٘
 .وإدغلل المتطلردنن ،إدغلل المتمل لنن ،نن   

دااّنن البحاا  الحاال ت التعلملناا  ل دغاالل التااا ويااحت  اادل ةاادوث اإلدغاالل إ ّ دعااد  ن  .ٙ
تتحط  الممل ل  دنن الحرل المدغم والمدغم أن  ارط  ن يا ن ارا التمل ا أا المسرج 

 .والالا 
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ط ال زم  وتمت ال   اد  ادل تا اأر إّن اإلملل    د  دا الادا  تا ن واجب    د ت اأر الشرو  .ٚ
 .تلك الشروط

يمثا الارة  ططن    تت تر إ ّ لمن تدرب  لر  دائبل ومّرن لمل    (دنن دنن)إّن  ط  امزة  .ٛ
 وتلدع  وزاد  لن   د  الادا .  (ٕٓٔ) لر ذلك دحم  مل ذكر ادن يعنش

م  الال تن  التا و حم   ّن مل كشا ل     يااا إل طل  ارا الرجا ةط  وأضل  أا الدرا .ٜ
  .جعلبل خدمً  للغ  العرب األن  

 
 :الهوامش

 .ٔٚص ،المدخا إلر  لم  ن ات العردن  :ي ظر .ٔ
-ٜٖٓ/ٕه وكتلب الا لش أا أ ا ال حا  والالارل ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٗي ظر: الاتلب  .ٕ

ٖٔٓ. 

 .ٜٖٗص ،ي ظر: المااّلا أا  لم العردن  .ٖ

 .ٖٓٔ-ٜٖٓ/ٕي ظر: كتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٗ

 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٗر: الاتلب ي ظ .٘

 .ٖ٘-ٕ٘/ٔي ظر: مر ن ل   اإل راب  .ٙ

 .ٖٖٔ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٚ

 .ٛٗٗو ٙٗٗو ٗٙٗو ٗٚٔو ٜٕٔو ٖٙٗ/ٗي ظر: الاتلب  .ٛ

 .ٕٚٔ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٜ

 .ٜ/ٔاإلددال ألدا الطن   .ٓٔ

 .ٕٚٔ/ٕي ظر: كتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٔٔ

 .ٕٚٔ/ٕر  ام  المالد :ي ظر .ٕٔ

 .ٕٚٔ/ٕالمالدر  ام   .ٖٔ
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 .ٕٓ٘/ٕالمالدر  ام   .ٗٔ

 .ٖٖٗ/ٗي ظر: الاتلب  .٘ٔ

 .ٕٛٗ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٙٔ

 .ٜٓٔ/ٔي ظر: مر ن ل   اإل راب  .ٚٔ

 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٕي ظر: الم الع  .ٛٔ

 .ٕٓٓ/ٔي ظر: مر ن ل   اإل راب  .ٜٔ

 .ٖٖٗ/ٕالاتلب  .ٕٓ

 .ٜٙ/ٔي ظر: مر ن ل   اإل راب  .ٕٔ

 .ٜٔص ،األن ات لاملل دشر – لم اللغ  العلل  .ٕٕ

 .ٕٚٗ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٖٕ

 .ٖٖٗ/ٗالاتلب  .ٕٗ

 .ٖٖٗ/ٗالمالدر  ام   .ٕ٘

 .ٕٗٗ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٕٙ

 . ٖٓٔص ،أا اللبجلت العردن  .ٕٚ

 .ٖٖٗ/ٗي ظر: الاتلب  .ٕٛ

 .ٕٚٗ/ٕي ظر: كتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٜٕ

 .ٖٓٔ/ٔالمحتم   .ٖٓ

 .ٔٙٔ/ٔالم الع  .ٖٔ

 .ٖٓٔ/ٔالمحتم   :ي ظر .ٕٖ

 .ٜٕٔ/ٔي ظر: المالدر  ام   .ٖٖ

 .ٖٔٓ/ٕي ظر: مر ن ل   اإل راب  .ٖٗ
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 .ٖٙٓ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٖ٘

 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٗالاتلب  .ٖٙ

 .٘ٓٗ/ٖاألن ل أا ال ح   .ٖٚ

 .ٖٙٓ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٖٛ

 .ٜٖٔ/ٕالمالدر  ام   .ٜٖ

 .ٖٙٓ/ٕالمالدر  ام   .ٓٗ

ة لناالت الجلمعاا  الت  ماان  )دحاا  أااا  ،أااا كتاالب ماانب ي ي ظاار: ال ظرياالت الالاا تن   .ٔٗ
 ل.ٜٗٚٔ، م   ٔ٘ٔص (تالدر  ن كلن  اآلداب والعل ل اإل مل ن 

 .ٜٖٔو ٖٛٔو ٖٚٓو ٖٙٓ/ٕي ظر: كتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٕٗ

 .ٖٚٓ/ٕالمالدر  ام   .ٖٗ

 .ٓٙو ٕالبطرة  .ٗٗ

 .ٖٕٗ/ٖه وارح الأن  ادن الحلج   ٕٙٓو  ٜٛٔ/ٔي ظر: المطتض   .٘ٗ

 .ٖٚٓ/ٕلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل كت .ٙٗ

 .ٛ٘ٔ/ٕالاتلب  .ٚٗ

 .ٖٛٓ-ٖٚٓ/ٕي ظر: كتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٛٗ

 .ٓٔٗ/ٕالاتلب  .ٜٗ

 .ٕ٘ٛ/ٖارح الأن  ادن الحلج   .ٓ٘

 .ٖٛٓ/ٕي ظر: كتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٔ٘

 .ٖٛٓ/ٕالمالدر  ام   .ٕ٘

 .ٖٛٓ-ٖٚٓ/ٕالمالدر  ام   .ٖ٘

 .ٜٖٓ-ٖٛٓ/ٕالمالدر  ام   .ٗ٘
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 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٕدر  ام  المال .٘٘

 .ٓٗٔ/ٕي ظر:الساللئص  .ٙ٘

 .ٕٖٓ-ٜٖٓ/ٕي ظر: كتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٚ٘

 .ٖٕٖ/ٕالمالدر  ام   .ٛ٘

 .ٖٕٖ/ٕالمالدر  ام   .ٜ٘

 .ٛٙ/ٕالممتل أا التالريع  .ٓٙ

 .ٖٓص ،ي ظر: التط ر ال ح ي للغ  العردن  .ٔٙ

 .ٕٖٔ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٕٙ

 .ٜٕص ،ردن ي ظر: التط ر ال ح ي للغ  الع .ٖٙ

 .ٜٕٖ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٗٙ

 .ٚ٘ٗ/ٗي ظر: الاتلب  .٘ٙ

 .ٔٗٔ/ٓٔي ظر: ارح الماالا  .ٙٙ

 .ٖٖٖ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٚٙ

 .ٔ٘ٔ/ٕالمالدر  ام   .ٛٙ

 .ٔ٘ٔ/ٕالمالدر  ام   .ٜٙ

 .ٖ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٕالمالدر  ام   .ٓٚ

 (.والشمس ويحلال) :و البل ٔالشمس  .ٔٚ

 (.ّ الوال بلر إذا ج) :و البل ٖالشمس  .ٕٚ

 .ٗ٘ٔ/ٕي ظر: كتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٖٚ

 .ٜٕٔ/ٗالاتلب  .ٗٚ

 .٘٘ٔ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .٘ٚ
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 .٘٘ٔ/ٕالمالدر  ام   .ٙٚ

 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٕالمالدر  ام   .ٚٚ

 .ٕٜ/ٔاإلتطلن أا  ل ل الطرآن  .ٛٚ

 .٘٘ٔ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٜٚ

 .ٔ٘ٔ/ٕالمالدر  ام   .ٓٛ

 .ٕ٘/ٔومر ن ل   اإل راب ه  ٖٖٗ/ٗي ظر: الاتلب  .ٔٛ

 .ٖٙص ،ه و د  زيد األ اللري وكتلد  البمزٖٖٗ/ٗي ظر: الاتلب  .ٕٛ

 .ٖٕٔص ،دروس أا  لم  ن ات العردن  :ي ظر .ٖٛ

 . ٜٓو ٛٛص ،ي ظر: األن ات اللغ ي  إلدراانم   نس .ٗٛ

 . ٜٓص (،األن ات)ي ظر:  لم اللغ  العلل  .٘ٛ

 .ٕٚٔص ،الم بج الال تا للب ن  العردن :ي ظر .ٙٛ

 .ٕٗص ،را ات الطرآ ن  أا ي    لم اللغ  الحدي ي ظر: الط .ٚٛ

 .ٜٖٓ/ٕي ظر: كتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٛٛ

 .ٔٗ٘/ٖالاتلب  .ٜٛ

 .ٜٙٔ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٜٓ

 .ٜٙٔ/ٕالمالدر  ام   .ٜٔ

 .ٜٙٔ/ٕالمالدر  ام   .ٕٜ

 .ٔٗ٘/ٖي ظر: الاتلب  .ٖٜ

 (.وإ ّمل  حن ممتبزئ ن) :و البل ٗٔالبطرة  .ٜٗ

 .ٖٚٔ/ٕأ ا ال ح  والالرل كتلب الا لش أا  .ٜ٘

 .ٜٙٔ/ٕالمالدر  ام   .ٜٙ
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 .ٖٛ٘/ٕارح جما الزجلجا  .ٜٚ

 .ٜٙٔ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٜٛ

 .ٗٓٗو  ٜٖٚ/ٔي ظر: الممتل أا التالريع  .ٜٜ

 .ٔٚٔ/ٕكتلب الا لش أا أ ا ال ح  والالرل  .ٓٓٔ

 .ٓٗٔ/ٕي ظر: الساللئص  .ٔٓٔ

 .ٕٔٔ/ٜي ظر: ارح الماالا  .ٕٓٔ

 :المصادر
 .الطرآن الاريم -

تحطناا   از الاادين  ،ه(ٖٔ٘ت) دا  الطناا   باد ال اةااد دان  لاا اللغاا ي الحلباا  :لاإلدادا -
 .ل ٜٓٙٔ -ه ٜٖٚٔدمش   ،مطب  لت المجمل العلما العردا ،الت  خا

جلمعا   ،مطلدل التعلنم العاللا ،الدكت ر خلنا إدراانم العطن  : د  زيد األ اللري وكتلد  البمز -
 ل.ٜٜٓٔ ،(٘ململ  تراث البالرة ) ،دار الحام  ،البالرة

، ٖط (،هٜٔٔج ل الدين  بد الرةمن المن عا الشلأعا )ت  :اإلتطلن أا  ل ل الطرآن -
 .لٜٔ٘ٔ -ه ٖٓٚٔمالر  ،ماتب  ومطبع  مالطار البلدا الحلبا و و د 

مطبعا  دار  ،، ال لار ماتبا  األ جلا  المالاري ٘ط ،الدكت ر إدراانم   نس :األن ات اللغ ي  -
 .وادان

ه(،تحطناا  الاادكت ر ٖٙٔ  دااار داان محمااد داان ماابا داان المااراج )ت داا:األناا ل أااا ال حاا  -
 ل.ٜٚٛٔ-ه ٚٓٗٔ،مامم  الرملل  ،دنروت  ٕ بدالحمن الاتلا،ط

ال لاار ماتبا   ،ترجم  الدكت ر رمضلن  بد الت اب ،درجشترامر :التط ر ال ح ي للغ  العردن  -
 .لٕٜٛٔ -ه ٕٓٗٔ ،مطبع  المجد ،دار الرأل ا دللريلض ،السل جا دللطلارة

 ،تاا  س ، طلاا  إلاار العردناا  نااللح الطرماالوي ،جاالن كاال تن   :دروس أااا  لاام  ناا ات العردناا  -
 ل.ٜٙٙٔ ، شريلت مركز الدراملت والبح ث ا قتاللدي  وا جتمل ن 
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تحطنااا  مالاااطار الماااطل  ،ه(ٕٜٖ دااا  الااااتح  ثمااالن دااان ج اااا )ت  :مااار نااا ل   اإل اااراب -
 ل.ٜ٘ٚٔ -ه ٜٖ٘ٔ ،، تحطن   ةمد راند معند محم دٕ، جٜٗ٘ٔ ،وجمل ت 

تحطناا  الاادكت ر ناالة   داا   ،ه(ٜٙٙت )اداان  الااا ر األااابنلا  :ااارح جمااا الزجاالجا -
 ،جلمع  الم نا ،دار الات  للطبل   وال شر ،(ٕٗململ  إةنل  التراث اإلم ما ) ،ج لح

 ل.ٕٜٛٔ -ه ٕٓٗٔ

رياااا الااادين محماااد دااان الحمااان ا ماااتر دلذي ال حااا ي )ت  :اااارح اااالأن  ادااان الحلجااا  -
 ،ومحمد الزأزال ومحماد محناا الادين  باد الحمناد ،حطن  محمد   ر الحمنت ،ه(ٙٛٙ

 .لٜ٘ٚٔ -ه ٜٖ٘ٔ ،دنروت ،دار الات  العلمن 

 ،ه(،  اللم الاتا ٖٗٙم أ  الدين يعنش دن  لا دن يعنش ال حا ي )ت  :ارح الماالا -
  .دنروت

 ل.ٜ٘ٚٔ ،مالر ،، دار المعلرلٗط ،كملل دشر  (:األن ات) لم اللغ  العلل  -

 ل.ٜ٘ٙٔ، ٖط ،الدكت ر إدراانم   نس :لبجلت العردن أا ال -

الاادكت ر  بااد الالااب ر ااالانن، مطاالدل دار  :الطاارا ات الطرآ ناا  أااا ياا    لاام اللغاا  الحاادي  -
 ل.ٜٙٙٔ ،الطلارة ،الطلم

ه(، تحطناا   بااد ٓٛٔت ) داا  دشار  ماارو دان  ثماالن داان ق بار المعاارول دمانب ي   :الاتالب -
 .نروتد ، للم الات  ،الم ل محمد الرون

 داا  الااادا  إماامل نا داان األأضااا  لااا األياا دا  :كتاالب الُا َّاالش أااا أَا َّااا ال َّحاا  والالَّاارل -
 ،دراماا  وتحطناا  الاادكت ر رياالض داان ةماان الساا َّال ،ه(ٕٖٚالشاابنر دالاالة  ةماالة )ت 

 .لٕٓٓٓ -ه ٕٓٗٔدنروت،  ،نندا ،، الماتب  العالري  للطبل   وال شرٔط

تحطنااا   لاااا ال جااادي  لنااانع  ،ادااان ج اااا :ا اتالمحتمااا  أاااا تبنااانن وجااا   اااا اذ الطااار  -
 .هٖٙٛٔ ،الطلارة ،ونلةبن 

مطبعاا  المجماال العلمااا  ،الاادكت ر غاال م قاادوري الحمااد :الماادخا إلاار  لاام  ناا ات العردناا  -
 .لٕٕٓٓ -ه ٖٕٗٔ ،العراقا
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ودريل  كتلب الماضا  (،هٖٛ٘ت )محم د دن  مر الزمسشري  :المااّلا أا  لم العردن  -
، دار الجنا لل شر ٕط ،ا للمند محمد ددر الدين ال عمل ا الحلباأا ارح  دنلت الماال

 .لب لن ،دنروت ،والت زيل والطبل  

 اااللم  ،تحطنااا  محماااد  باااد السااالل   ظنمااا  ،ه(ٕ٘ٛ دااا  العبااالس المبااارد )ت  :المطتضااا  -
 .دنروت ،الات 

ر ، الادا٘ط ،تحطن  الدكت ر أسر الادين قبالوة ،ادن  الا ر األابنلا :الممتل أا التالريع -
 ل.ٖٜٛٔ -ه ٖٓٗٔ ،العردن  للاتلب

 ،تحطنااا  إداااراانم مالاااطار و باااد اهلل  مااانن ،ادااان ج اااا :اااارح تالاااريع المااالز ا()الم الاااع  -
 ل.ٜٗ٘ٔ

الااادكت ر  باااد الالاااب ر  (:رهيااا  جديااادة أاااا الالااارل العرداااا)المااا بج الالااا تا للب نااا  العردنااا   -
 ل.ٜٓٛٔ -ه ٓٓٗٔ ،دنروت ،مامم  الرملل  ،الانن

الحاالأظ  داا  السناار محمااد داان محمااد الدمشااطا الشاابنر دااإدن  :شاارال شاار أااا الطاارا ات الع -
 ه( ،مراجع   لا محمد الضنلل ،دار الاار للطبل   وال شر والت زيل. ٖٖٛالجزري )ت

ة لنلت الجلمع  الت  من  تالادر  ان   ،الطن  البا ش :ال ظريلت الال تن  أا كتلب منب ي  -
  ل.ٜٗٚٔ ،كلن  اآلداب والعل ل اإل مل ن 


