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ّ
إلاا صاهذ الٗغب ًضًً ؤلاؾالم ناع ال٣غآن ال٨غٍم والحٟاّ ٖلُه مدىع اَخمام اإلاؿلمحن
ً
حمُٗاٟ٨ٗٞ ،ىا ٖلُه ًدٟٓىن آًاجه وٍخضاعؾىهه٣ٞ ،امذ الضعاؾاث اللٛىٍت ألحل خ ٟٔاللٛت مً
ً
ؤن ٌكىبها الخبضًل والخُٛحر ،ألن َظا الخُٛحر ؾِىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى ال٣غآن ال٨غٍم ،وم٘ جىؾ٘ الضولت
ؤلاؾالمُت وصزى ٫ؤ٢ىام مً ٚحر الٗغب في صًً ؤلاؾالم ؤنبذ الحٟاّ ٖلى ؤنىاث اللٛت مً الخُٛحر
ً
ص٩ً ٤ُ٢اص ًغقى بلى
هدى ٍ
ٞغٖا مً ٞغوٕ الضعاؾاث اللٛىٍتٞ ،ىن ٠الٗلماء ألانىاث الٗغبُت ٖلى ٍ
ً
ون ٠ؤًٞل املخابغ الهىجُت في ٖهغها الحضًث٩ٞ ،ان طل ٪ؾببا في خ ٟٔاللٛت الٗغبُت التي هي
ً
لٛت ال٣غآن ال٨غٍم ٖلى مضي ؤعبٗت ٖكغ ٢غها.وفي َظا البدث خاولىا حؿلُِ الًىء ٖلى ون٠
ال٣ضامى ملخاعج ألانىاث ٖلى ازخال ٝجسههاتهم بط لم ً٣خهغ الاَخمام بإنىاث اللٛت الٗغبُت
ٖلى اللٛىٍحن ول ً٨ألامغ حٗضي طل ٪لِكمل ٖلماء الخجىٍض وألاَباء ،و ٠ُ٦جُىع ونٟهم ملخاعج
ألانىاث الٗغبُت ألامغ الظي ًا٦ض ؤنالت َظا الٗلم ٖىض الٗغب وؤجهم َم مً ؤبضٕ الضعؽ الهىحي
ً
٢ضًما ،وَى ألامغالظي ًضخٌ اصٖاءاث مً ً٣ى ٫بإزظَم َظا الٗلم مً ألامم الؿاب٣ت لهم.
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Abstract
When the Arabs became Muslims, the holy quran and its preservation
became their center of concern. They concentrated on its memorizing and study.
So they initiated the linguistic studies to preserve the language from changes
and substitutions. After the expansion of the Islamic State and the entry of nonArabs in the religion of Islam, the preservation of phonetics from change
became an integral part of linguistic studies. The Arabian phonetic scientists
described the Arabian sounds in a precise way that approached the level of
modern laboratories. That was a reason for preservation of the Arabic language
–which is the language of holy Quran- over the past fourteen centuries. In this
study we tried to focus on the sound articulations described by senior Arab
scientists in their various fields -as the concern about phonetics was not limited
to linguistics, but it also involved reciting scientists and physicians- and the
evolution of their description for the sound articulations. This study confirms
the authenticity of this science in Arabs, and describes how they invented the
phonetic study, which abolish what was said about this science being taken
from their antecedent nations.

َّ
ُ
اّ ٖلُه مدىع اَخمام اإلاؿلمحنٟغٍم والح٨غآن ال٣إلاا صاهذ الٗغب بضًً ؤلاؾالم ناع ال
ً
ؿعىٞ ٪ىٍت ألحل طلٛامذ الضعاؾاث الل٣ٞ،ٓىن آًاجه وٍخضاعؾىههٟىا ٖلُه ًدٟ٨ٗٞ حمُٗا
غآن٣ـ ٖلى ال٨ٗ ًى٪ألن طل،ُحرٛت الٗغبُت مً ؤن ٌكىبها الخٛاّ ٖلى اللٟٖلماء الٗغبُت بلى الح
ّ
٫ٗت الضولت ؤلاؾالمُت وصزى٢والؾُما م٘ جىؾ٘ ع،غٍم٨ال
ان٩ٞ،حر الٗغب في صًً ؤلاؾالمٚ ًىام م٢ؤ
ٍ
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ً
لؼاما ٖلى الٗلماء الؿعي بلى خ ٟٔألانىاث الٗغبُت مً ؤن ٌكىبها الخُٛحر بؿبب طلٓٞ،٪هغث
ً
ً
ً
الضعاؾاث الهىجُت التي مً زاللها ون ٠الٗلماء ألانىاث الٗغبُت ونٟا ص٣ُ٢ا٩ٞ،ان طل ٪ؾببا
ً
في خ ٟٔاللٛت الٗغبُت التي هي لٛت ال٣غآن ٖلى مضي ؤعبٗت ٖكغ ٢غها مً ؤن ٌكىبها الخُٛحر ؤو
الخدغٍ،٠و٢ام بهظٍ الضعاؾاث ٖلماء ؤٞظاط مً جسههاث مسخلٟت٣ٞ،ض بضؤ ألامغ ٖلى ًض
اللٛىٍحن،زم ؤزظٍ ٖنهم ٖلماء الخجىٍض الظًً جسههىا في صعاؾت ألانىاث مً زال٢ ٫غاءة ال٣غآن
ومداولت حٗلُم اإلاؿلمحن ال٣غاءة ٦ما ٧اهذ ٖلى ٖهض الىبي (ملسو هيلع هللا ىلص)،زم اَخم بهظٍ الضعاؾاث ٖلماء
ً
الُب والُبُٗت ٞجاءث صعاؾتهم وونٟهم آللُت خضوثها م٣اعبا إلاا جىنلذ له الضعاؾاث الحضًثت
ً
التي اؾخٗاهذ للُ٣ام بظل ٪بمسخبراث الهىث والخهىٍغ الكٗاعي إلاٗغٞت مساعج ألانىاث ًٞال
ًٖ جهمُم ؤحهؼة ًخم جغُ٦بها صازل الٟم ًخم مً زاللها جدضًض مساعج ألانىاث اللٛىٍت وآلُت
زغوحها.
وخاػث صعاؾاث ال٣ضامى الهىجُت ٖلى اَخمام الضاعؾحن املحضزحن ،مً الٗغب واإلاؿدكغ٢حن،
ومً ؤولى َظٍ الضعاؾاث مدايغة ألاؾخاط قاصة التي ؤل٣اَا في حامٗت ال٣اَغة بٗىىان(ٖلم
ً
ألانىاث ٖىض ؾِبىٍه) ،وؤٞغص الض٦خىع ابغاَُم ؤهِـ ٞهال في ٦خابه(ألانىاث اللٛىٍت) ٖغى ُٞه
ّ
ّ
وزو
وزو ُٞه ؾِبىٍه وابً ؾِىا بالضعاؾت،
لضعاؾاث ٖلماء الٗغبُت ال٣ضامى الهىجُت
الض٦خىع ٚاهم ٢ضوعي الحمض ٖلماء الخجىٍض وحهىصَم الهىجُت بالضعاؾت في ٦خابه( الضعاؾاث
الهىجُت ٖىض ٖلماء الخجىٍض) ،و٧ان آزغ ما اَلٗذ ٖلُه مً صعاؾاث َى ٦خاب( في الهىجُاث
الٗغبُت والٛغبُت) لألؾخاط الض٦خىع مهُٟى بىٖىاوي  ،و٦خاب(قغح نىجُاث ؾِبىٍه) للض٦خىع
ٖبض اإلاىٗم هانغّ ،
حل َظٍ الضعاؾاث وٚحرَا ٢ض َّ
لَّ ً٨
نب اَخمامه لبُان الىٓغٍت الهىجُت التي
٢امذ ٖليها الضعاؾاث الهىجُت ٖىض ٖلماء الٗغبُت ال٣ضامى ٖىض ٖالم مدضص ؤو مجمىٖت ٖلماء
ً
ي ّ
ؤن ونٟها ٖىض ال٣ضامى ٧ان ً
بىاء ٧امال
ؤ٦ثر مً اَخمامها ببُان وجدضًض مساعج ألانىاث ،التي ؤع
ُ
ّ
٧ل مً حاء بٗضٍ مً ٖلماء لٛت ،وٖلماء ججىٍض ،وؤَباء٩ٞ ،ان ونّ ٠
ؤؾؿه الخلُل وبجى ٖلُه ّ
٧ل
ً
منهم ًمثل وحها مً وحىٍ َظا البىاء الظي ٢ام ٖلى ألاؾـ التي ويٗها الخلُلٞ ،هى ٖمل مخ٩امل
بىٓغي ،لظل ٪ؾُٗذ مً زالَ ٫ظا البدث بلى بُان مغاخل جُىع َظا البىاء٣ٞ ،ؿمذ اإلاىيىٕ
ٖلى زالر مغاخل:
ألاولى  :مساعج ألانىاث الٗغبُت ٖىض ٖلماء اللٛت .
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الثاهُت  :مساعج ألانىاث الٗغبُت ٖىض ٖلماء الخجىٍض .
الثالثت  :مساعج ألانىاث الٗغبُت ٖىض ٖلماء الُب والُبُٗت  ،و٧ان ؤوضح َظٍ الضعاؾاث التي
اؾخُٗذ الحهىٖ ٫ليها وؤوٞاَا ،هي صعاؾت ابً ؾِىا لألنىاث لظل ٪زههخه بالضعاؾت.

. 1خمراج اصأواا العريةة نند نلارا اللوة :
ؤو ٫مً اَخم بخدضًض مساعج ألانىاث الٗغبُت وؾماَا(خغوٞا) الخلُل بً ؤخمض
الٟغاَُضي(َ474ـ)٣ٞ ،ض اؾخُإ بٗ٣لُخه الٟظة ؤن ًاؾـ لىٓغٍت نىجُت ٖغٞذ ُٞما بٗض
بىٓغٍت الخ٣الُب الهىجُت ،وطل ٪بخإلُٟه إلاعجم الٗحن الظي ؤعاص به خهغ مٟغصاث اللٛت ،وَظٍ
الىٓغٍت طاث َبُٗت عٍايُت ؤؾاؾها الحغو ٝاإلاالٟت لل٩لمتٞ ،ال٩لمت اإلاالٟت مً خغٞحن جخهغٝ
ٖلى وحهحن ،واإلاالٟت مً زالزت خغو ٝجخهغٖ ٝلى ؾخت ؤوحه ،وال٩لمت اإلاالٟت مً ؤعبٗت ؤخغٝ
ً
جخهغٖ ٝلى ؤعبٗت وٖكغًٍ وحها ،وال٩لمت اإلاالٟت مً زمؿت ؤخغ ٝجخهغٖ ٝلى مئت وٖكغًٍ
ً
وحها زم خضص اإلاهمل مً اإلاؿخٗمل مً َظٍ الخ٣لُباث(.)4
وَظا الهض ٝصٗٞه بلى ابخ٩اع جغجِب آزغ للحغو ٝالٗغبُت ٚحر ما ٧ان مخٗاعٞا ٖلُه في ػماهه،
ً
الظي لم ً ً٨م٣ىٗا له  ،وَى ناخب ٖ٣لُت عٍايُت ٢اثمت ٖلى الخدلُلٞ ،إصع ٥بدؿه ؤن ل٩ل
ً
خغ ٝمىي٘ زغوج زانا بهٞ ،ابخضؤ مً ؤ٢صخى هُ٣ت وهي الحل ٤بلى ؤصوى هُ٣ت وهي الكٟخحن(.)2
وْهغ طل ٪في م٣ضمت معجم الٗحن ب٣ىلهَ ((:ظا ما ؤلٟه الخلُل بً ؤخمض البهغي -عخمت هللا
ٖلُه -مً خغو :ٝا ،ب ،ث ،م٘ ما َّ
ج٨ملذ به ٩ٞان مضاع ٦الم الٗغب وؤلٟاْهمٞ .ال ًسغج منها ٖىه
ٌ
شخيء))( ،)3ولم ًبخضت جإلُٟه مً ؤو ٫ؤ ،ب ،ث ،ر ،ألهه عؤي ؤن ألال ٠خغ ٝمٗخلٞ ،لما لم ًبخضت
بالحغ ٝألاو٦ ٫غٍ ؤن ًبخضت بٛحرٍ صون ؤن ً٨ىن لظل ٪ؤؾاؽ ٖلميٞ ،ىٓغ بلى الحغو٧ ٝلها((
ٞىحض مسغج ال٨الم ٧له مً الحلٞ ٤هحر ؤوالَا باالبخضاء ؤصزل خغ ٝمنها في الحل٩ٞ ،)4())٤ان
ً
الٗحن ؤصزل الحغو ٝفي الحل ٤اٖخماصا ٖلى آلُت ابخ٨غَا ج٣ىم ٖلى ؤن(( ًٟخذ ٞاٍ باألل ٠زم ًٓهغ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ؤٕ ،ؤ.)5())ٙ
الحغٝ؛ هدى :ؤب ،ؤث ،ؤر ،ؤح،
ً
َّ
ٗٞض خغو ٝاللٛت الٗغبُت مٗخمضا ٖلى مسغحها ٖلى الىدى آلاحي:
((الٗحن والحاء [والهاء]( ،)6والخاء والٛحن خلُ٣ت ،ألن مبضؤَا مً الحل.٤
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َّ
خان ،ألن مبضؤَما مً اللهاة.
وال٣ا ٝوال٩ا ٝلهىٍ ِ
ّ
شجغٍت ،ألن َم ْب َضؤَا مً شجغالٟم ؤي َمٟغج الٟم.
والجُم والكحن والًاص
ٌ
ّ
والهاص والؿحن والؼاي ؤؾلُت ،ألن مبضؤَا مً ؤؾلت اللؿان ،وهي ُمؿخضَ ١غ ٝاللؿان.
ٌّ
ُُٗت ،ألن مبضؤَا مً هُ٘ الِ ٛاعألاٖلى.
والُاء والخاء والضاِ ٫ه
ٌ
والٓاء والظا ٫والثاء لثىٍت ،ألن مبضؤَا مً اللثت.
َ ٌ
والغاء والالم والىىن طلُ٣ت،ألن مبضؤَا مً طل ٤اللؿان وَى جدضًض َغفي طل ٤الؿىان.
ً
والٟاء والباء واإلاُم قٟىٍت ،و٢ا ٫مغة :قٟهُت ألن مبضؤَا مً الكٟت.
ٌ
والُاء والىاو وألال ٠والهمؼة َىاثُت في خحزواخض ،ألجها الًخٗل ٤بها شخيء))(.)7
ً
ٞجاء جغجِبه مٛاًغا إلاا ٖغٞخه الٗغب مً جغجِب(ؤ ،ب ،ث) ؤو جغجِب(ؤبجض َىػ) ٖلى الىدى
آلاحي ٕ(( :ح َـ ر ،٥ ١ ،ٙج ف ى ،م ؽ ػ ٍ ،ص ث ّ ،ط ر ،ع ٫ن ٝ ،ب م ،و ا ي َمؼة))(.)8
وَى بترجِبه الحغوٖ ٝلى َظا الىدى ٢ض وي٘ ؤؾاؽ الضعؽ الهىحي للٛت الٗغبُت ٞإعائٍ
ؤضحذ ٖماص الضعاؾاث الالخ٣ت التي ٢ام بها ٖلماء اللٛت ،وٖلماء الخجىٍضٞ ،هى بابخ٩اعٍ لهظا
ً
الترجِب لم ًً٘ جغجِبا حضًضا للحغو ٝالٗغبُت ٞدؿب ،ول٨ىه بحن ؤحؼاء حهاػ الىُ ٤وج٣ؿُماجه
بك٩ل مٟهل؛ وبن لم ًٌٗ ً٨غ ًٖ ٝوُْٟتها ؤي شخيء بط لم ٌؿخُ٘ مً حاء بٗضٍ ؤن ٌٛحر ؤو ًبض٫
ً
ً
ابخضاء مً ؤ٢صخى الحلٞ ،٤الحل،٤
منها قِئاٞ ،هى ٢ض(( ؾاعم٘ الحغو ٝمؿحرة مسخبرًت اؾخ٣غاثُت،
ً
ومغوعا بًٟاثهٞ ،األؾىان ،واهتهاء بالكٟت ٞاإلاُم ٖىضَا ،ألن اإلاُم ؤع ٘ٞخغو ٝالكٟت .وَظا ًض٫
ً
ٖلى طاث٣ت خؿُت ٞغٍضة ،ونبر ٖىُٖ ٠لى الاؾخيخاج ،ختى جىنل بلى ما جىنل بلُه ابخضاٖا
ً
وابخ٩اعا ،صون الاؾخٗاهت بإي حهاػٖلمي ،بط ال حهاػآهظا.)9())٥
َّ
وإلاا ٧ان اإلا٣هض ألاؾاؽ مً جإلُ ٠معجم الٗحن َى اخهاء مٟغصاث اللٛت ٞةهه ا٢خهغ ُٞه
ٖلى ط٦غ ما له ٖال٢ت بظل ٪مً ط٦غ الحغو ٝومساعحها مً ٚحر ؤن ًٟغص لظل ٪بابا زانا ٦ما ٗٞل
جلمُظٍ ؾِبىٍه(ثَ481ـ) في ٦خابه ،بط صعؽ ألانىاث م٣ضمت لضعاؾت الاصٚام لُبحن ما ًجىػ ُٞه
ؤلاصٚام وما ال ًجىػ ،ط٦غ في اوله مساعج الحغو ٝونٟاتها بك٩ل ؤوؾ٘ مما ط٦غٍ اؾخاطٍ الخلُل،
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ً
مسغحا َّ
ٞهل ٞيها بٌٗ ما ؤحمله
لُدىاؾب والٛاًت التي ؤل ٠ال٨خاب مً ؤحلهاٞ ،جٗلها ؾخت ٖكغ
اؾخاطٍ الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي وزالٟه في بًٗها٦ ،ما ؾِخطح مً الجضو ٫ع٢م  -4-آلاحي:
الجضو ٫ع٢م 4
الخلُل
.4الحل،٤وًٍم،ٕ :حَ،ـ ،رٙ،

.2اللهاة،وًٍم٥،١ :
.3شجغالٟم،وًٍم :ج،ف،ى
.4ؤؾلت اللؿان،وجًم :م،ؽ،ػ
.5هُ٘ الٛاعألاٖلى ،وًٍم،ٍ :ث،ص

.6اللثت،وجًم،ّ :ط،ر
.7طل ٤اللؿان،وًٍم :ع،٫،ن
.8الكٟت،وجًم،ٝ :ب،م
َ.9ىاء الجى،ٝوًٍم :ي،و،ا،ء

ؾِبىٍه
.4ؤ٢صخى الحل :٤ءَ،ـ،ا
.2ؤوؾِ الحل،ٕ :٤ح
.3ؤصوى الحل،ٙ :٤ر
.4ؤ٢صخى اللؿان وما ٞى٢ه مً الحى ٪ألاٖلى١ :
.5ؤؾٟل مً مىي٘ ال٣ا ٝمً اللؿان ٢لُال ومما ًلُه مً الحى ٪ألاٖلى٥:
.6وؾِ اللؿان بِىه وبحن وؾِ الحى ٪ألاٖلى :ج،ف،ي
.7مً بحن ؤو ٫خاٞت اللؿان وما ًليها مً ألايغاؽ :ى
.8مً خاٞت اللؿان مً ؤصهاَا بلى مىخهى
َغ ٝاللؿان ما بُنها وبحن ما ًليها مً الحى ٪ألاٖلى وما ٞىٍ ٤الًاخ ٪والىاب
()41
والغباُٖت والثيُت.٫ :
.9مً َغ ٝاللؿان بِىه وبحن ما ٞىٍ ٤الثىاًا :ن
.41مً مسغج الىىن ٚحراهه ؤصزل في ْهغاللؿان ٢لُال الهدغاٞه بلى الالم :ع
.44مً بحن َغ ٝاللؿان وؤنى ٫الثىاًا،ٍ :ص،ث
.42مما بحن َغ ٝاللؿان وٞىٍ ٤الثىاًا :ػ،ؽ،م
.43مما بحن َغ ٝاللؿان وؤَغا ٝالثىاًا،ّ :ط،ر
.44مً باًَ الكٟت وؤَغا ٝالثىاًا الٗلُاٝ :
.45مما بحن الكٟخحن :ب،م،و
.46مً الخُاقُم :ن الخُٟٟت

و٢ض ؤيا ٝؾِبىٍه بلى خغو ٝالٗغبُت الدؿٗت والٗكغًٍ خغوٞإ ؤزغي ؾماَا الحغوٝ
الٟغوٕ و٢ؿمها بلى ٢ؿمحن مؿخدؿىت وٚحر مؿخدؿىت ٩ٞاهذ ّ
ٖضة الحغوٖ ٝىضٍ ٧لها ازىحن و
ً
ً
َّ
وزهها
ؤعبٗحن نىجا ،و الىىن الخُٟٟت ؤولى الحغو ٝاإلاؿخدؿىت  ،لظل ٪هجضٍ خضص لها مسغحا
بالظ٦غفي مساعج الحغو.)44(ٝ
والؿبب في ازخالٖ ٝضص املخاعج بحن الخلُل وؾِبىٍه ٌٗىص بلى:
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ً
ً
.4ؤن ؾِبىٍه ٞهل ما ؤحمله الخلُل في املخاعج ٣ٞض َّ
ٖض الخلُل الحل ٤مسغحا واخضا في خحن
٢ؿمها ؾِبىٍه بلى زالزت مساعج هي ؤ٢صخى الحل ٤ووؾُه وؤصهاٍ.
ً
ً
َّ .2
ٖض الخلُل اللهاة مسغحا واخضا في خحن ٢ؿمها ؾِبىٍه بلى مسغححن َما ؤ٢صخى اللؿان وما
ً
ٞى٢ه مً الحى ٪ألاٖلى و ؤؾٟل مً مىي٘ ال٣ا ٝمً اللؿان ٢لُال ومما ًلُه مً الحى ٪ألاٖلى.
َّ 3
ٖ.ض الخلُل مسغج اللؿان زمؿت مساعج هي(شجغ الٟم،ؤؾلت اللؿان،هُ٘ الٛاع
ألاٖلى،اللثت،طل ٤اللؿان) ،في خحن ٢ؿم ؾِبىٍه اللؿان بلى زماهُت مساعج هي(وؾِ اللؿان بِىه
وبحن وؾِ الحى ٪ألاٖلى،مً بحن ؤو ٫خاٞت اللؿان وما ًليها مً ألايغاؽ،مً خاٞت اللؿان مً
َّ
ؤصهاٍ بلى مىخهى َغ ٝاللؿان ما بُنها وبحن ما ًليها مً الحى ٪ألاٖلى وما ٞىٍ ٤الًاخ ٪والىاب
والغباُٖت والثيُت،مً َغ ٝاللؿان بِىه وبحن ما ٞىٍ ٤الثىاًا ،مً مسغج الىىن ٚحر ؤهه ؤصزل في
ْهغ اللؿان ٢لُال الهدغاٞه بلى الالم،مً بحن َغ ٝاللؿان وؤنى ٫الثىاًا،مما بحن َغ ٝاللؿان
وؤَغا ٝالثىاًا).
ً
ً
َّ 4
ٖ.ض الخلُل الكٟت مسغحا واخضا في خحن ٢ؿمها ؾِبىٍه بلى مسغححن َما(مً باًَ الكٟت
ً
وؤَغا ٝالثىاًا الٗلُا،مما بحن الكٟخحن) ،وؤيا ٝؾِبىٍه مسغحا لم ًٖ ً٨ىض الخلُل َى مسغج
الخُاقُم للىىن الخُٟٟت والخىىًٍ وهي لِؿذ مً الحغو ٝألانى ٫وبهما مً الحغوٝ
اإلاؿخدؿىت.
وهجض ألاػَغي (ثَ371ـ) ًإزظ بأعاء الخلُل في جدضًض مساعج الحغو ٝالٗغبُت في معجمه
تهظًب اللٛت( ،)42وعجب ال٣الي(ثَ356ـ) معجمه(الباعٕ في اللٛت)(ٖ ،)43لى جغجِب الخلُل ؤي ٖلى
هٓغٍت الخ٣الُب الهىجُت ،وبن ٧ان ٢ض زالٟه في جغجِب بٌٗ ألانىاث مً خُث الدؿلؿل ّ
لً٨
طل ٪لم ًمى٘ ونٟهم للباعٕ بإهه َى الٗحن(.)44
ؤما باقي ٖلماء اللٛت ٣ٞض اٖخمضوا جغجِب ؾِبىٍه ملخاعج الحغو٦ ،ٝما ؾِخطح مً زال٫
الجضو ٫ع٢م  -2-الخالي الظي ؾىظ٦غ ُٞه جغجِب ؾِبىٍه ملخاعج الحغو ٝالٗغبُت ،وه٣اعن به جغجِب
مساعج الحغو ٝل٩ل مً ببً الؿغاج (ثَ346ـ)( ،)45وببً حجي(ثَ392ـ)( ،)46وببً ؾىان الخٟاجي
(ثَ428ـ)( ،)47والؼمسكغي (ثَ538ـ)( ،)48وببً ٌِٗل (ثَ643ـ)( ،)49وببً ٖهٟىع(ثَ669ـ)(.)21
الجضو ٫ع٢م 2
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ببً ؾىان
.4ؤ٢صخى
الحل :٤ء ،ا،
َـ

الؼمسكغي
.4ؤ٢صخى
الحل :٤ء،
َـ ،ا

ببً ٌِٗل
.4ؤ٢صخى الحل:٤
ء ،اَ ،ـ

ببً ٖهٟىع
.4ؤ٢صخى
الحل :٤ء ،اَ ،ـ

.2مً وؾِ
الحل،ٕ :٤ح
.3مً ٞى١
طل ٪م٘ ؤو٫
الٟم،ٙ :ر
.4مً ؤ٢صخى
اللؿان١ :

.2وؾِ
الحل،ٕ :٤ح
.3ؤصوى
الحل،ٙ :٤ر
.4ؤ٢صخى
اللؿان ،وما
ٞى٢ه مً
الحى١ :٪

.2وؾِ الحل:٤
ٕ،ح
.3ؤصوى الحل،ٙ:٤
رٞ ،الخاء ؤ٢غب
بلى الٟم مً الٛحن
.4اصوى بلى م٣ضم
الٟم،٥ ،١ :
ٞال٩ا ٝؤع ٘ٞمً
ال٣اٝ

.5مً
اللؿان
والحى ٪ما
ًلي مسغج
ال٣ا٥ :ٝ

.5مً وؾِ
اللؿان بِىه وبحن
وؾِ الحى،٪
شجغٍت :ج ،ف،
ي

.6مً ؤو ٫خاٞت
اللؿان وما ًليها
مً ألايغاؽ ،الا
اه ٪ان قئذ
ج٩لٟتها مً
الجاهب الاًمً
وان قئذ ج٩لٟتها
مً الجاهب
ألاٌؿغ:ى
.7مً خاٞت
اللؿان مً ؤزغَا
بلى مىتهى َغٝ

.2مً وؾِ
الحل،ٕ :٤ح
.3ؤصوى مساعج
الحل ٤بلى
اللؿان،ٙ :ر
.4مً ؤ٢صخى
اللؿان وما
ٞى٢ه مً
الحى ٪ألاٖلى:
١
.5مً ؤؾٟل
مً مىي٘
ال٣ا ٝمً
اللؿان ٢لُال
وما ًلُه مً
الحى ٪ألاٖلى:
٥
.6مً وؾِ
اللؿان بِىه
وبحن وؾِ
الحى ٪ألاٖلى
ج ،ف ،ي

ؾِبىٍه
.4ؤ٢صخى
الحل :٤ءَ،ـ،ا

ببً الؿغاج
.4ؤ٢صخى
الحل :٤ءَ ،ـ،
ا

.2ؤوؾِ
الحل،ٕ :٤ح
.3ؤصوى
الحل،ٙ :٤ر

.2وؾِ
الحل،ٕ :٤ح
.3ؤصوى مً
الٟم،ٙ :ر

.4ؤ٢صخى
اللؿان وما
ٞى٢ه مً
الحى٪
ألاٖلى١ :
.5ؤؾٟل مً
مىي٘ ال٣اٝ
مً اللؿان
٢لُال ومما
ًلُه مً
الحى٪
ألاٖلى.٥ :
.6وؾِ
اللؿان بِىه
وبحن وؾِ
الحى٪
ألاٖلى:
ج،ف،ي

.4ؤ٢صخى
اللؿان وما
ٞى٢ه مً
الحى١ :٪

ببً حجي
.4مً ؤؾٟل
الحل٤
وؤ٢هاٍ :ء ،ا،
َـ
.2مً وؾِ
الحل،ٕ :٤ح
.3مما ٞى١
طل ٪م٘ ؤو٫
الٟم،ٙ :ر
.4مما ٞى١
طل ٪مً
ؤ٢صخى
اللؿان١ :

.5ؤؾٟل مً
مىي٘ ال٣اٝ
مً اللؿان
٢لُال ومما
ًلُه مً
الحى٥ :٪

.5مً ؤؾٟل
مً طل٪
وؤصوى بلى
م٣ضم الٟم:
٥

.5مً ؤؾٟل
مً طل٪
وؤصوى بلى
م٣ضم الٟم:
٥

.6وؾِ
اللؿان بِىه
وبحن وؾِ
الحى :٪ج،
ف ،ي

.6مً وؾِ
اللؿان بِىه
وبحن الحى٪
ألاٖلى:
ج،ف،ي

.6وؾِ
اللؿان بِىه
وبحن الحى٪
ألاٖلى ج ،ف،
ي

.6وؾِ
اللؿان وما
ًداطًه مً
وؾِ
الحى :٪ج،
ف ،ي

.7مً بحن ؤو٫
خاٞت اللؿان
وما ًليها مً

.7مً ؤو٫
خاٞت اللؿان
وما ًليها مً

.7مً ؤو٫
خاٞت اللؿان
وما ًليها مً

.7ؤو ٫خاٞت
اللؿان وما
ًليها مً

.7مً بحن ؤو٫
خاٞت اللؿان
وما ًليها مً
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ألايغاؽ :ى

ألايغاؽ :ى

.8مً خاٞت
اللؿان مً
ؤصهاَا بلى
مىخهى
َغ ٝاللؿان
ما بُنها وبحن
ما ًليها مً
الحى ٪ألاٖلى
وما ٞىٍ٤
الًاخ٪
والىاب
والغباُٖت
والثيُت٫ :
.9مً َغٝ
اللؿان بِىه
وبحن ما ٞىٍ٤
الثىاًا :ن

.8مً بحن ؤو٫
خاٞت اللؿان
مً ؤصهاَا بلى
مىخهى َغٝ
اللؿان ما
بُنها وبحن ما
ًليها مً
الحى ٪ألاٖلى
مما ٞى١
الًاخ٪
والىاب
والغباُٖت
والثيُت٫ :
.9مً َغٝ
اللؿان بِىه
وبحن ما ٞىٍ٤
الثىاًا :ن

ألايغاؽ بال
اه ٪ان قئذ
ج٩لٟتها مً
الجاهب
الاًمً وان
قئذ مً
الجاهب
ألاٌؿغ:ى
.8مً خاٞت
اللؿان مً
ؤصهاَا بلى
مىخهى َغٝ
اللؿان مً
بُنها وبحن ما
ًليها مً
الحى ٪ألاٖلى
مما ٞىٍ٤
الًاخ٪
والىاب
والغباُٖت
والثيُت٫ :
.9مً َغٝ
اللؿان بِىه
وبحن ما ٞىٍ٤
الثىاًا :ن

.41مً مسغج
الىىن ٚحراهه
ؤصزل في ْهغ
اللؿان ٢لُال
الهدغاٞه بلى
الالم :ع

.41مً مسغج
الىىن ٚحراهه
اصزل في ْهغ
اللؿان ٢لُال
الهدغاٞه بلى
الالم :ع

.41مً مسغج
الىىن ٚحراهه
اصزل في ْهغ
اللؿان ٢لُال
الهدغاٞه بلى
الالم :ع

ألايغاؽ :ى

ألايغاؽ:
ى

اللؿان مً بُنها
وبحن ما ًليها مً
الحى ٪ألاٖلى مما
ٞىٍ ٤الًاخ٪
والىاب والغباُٖت
والثيُت٫ :

ألايغاؽ الا
اه ٪ان قئذ
ج٩لٟتها مً
الجاهب الاًمً
 ،وبن قئذ مً
ألاٌؿغ :ى

.8مً خاٞت
اللؿان مً
ؤصهاَا بلى
مىخهى َغٞه
بُنها وبحن ما
ًليها مً
الحى٪
ألاٖلى٫ :

.8ما صون
ؤو ٫خاٞت
اللؿان بلى
مىخهى َغٞه
وما ًداطي
طل ٪مً
الحى٪
ألاٖلى ٞىٍ٤
الًاخ٪
والىاب
والغباُٖت
والثيُت٫ :

.8مً زل٠
اللؿان بِىه وبحن
ما ٞىٍ ٤الثىاًا :ن

.8مً ؤو٫
خاٞت اللؿان
مً ؤصهاَا بلى
مىخهى َغٝ
اللؿان ما بُنها
وبحن ما ًليها مً
الحى ٪ألاٖلى ،
مما ٞىٍ٤
الًاخ٪
والىاب
والغباُٖت
والثيُت٫ :

.9مً َغٝ
اللؿان بِىه
وبحن ما ٞى١
الثىاًا :ن

.9ما بحن
َغٝ
اللؿان
وٞىٍ٤
الثىاًا :ن

.41مً مسغج
الىىن ٚحراهه
اصزل في ْهغ
اللؿان :ع

.41ما َى
ؤصزل في
ْهغاللؿان
٢لُال مً مً
مسغج
الىىن :ع

.9مً مسغج
الىىنٚ ،حراهه
اصزل في ْهغ
اللؿان ٢لُال
الهدغاٞه بلى
الالم :ع
.41ما بحن َغٝ
اللؿان وؤنى٫
الثىاًا ،وهي
هُُٗت الن مبضؤَا
مً هُ٘ الٛاع
ألاٖلى  ،وَى
وؾُه ًٓهغُٞه

.9مً َغٝ
اللؿان بِىه
وبحن ما ٞىٍ٤
الثىاًا :ن
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.44مً بحن
َغ ٝاللؿان
وؤنى٫
الثىاًا:
ٍ،ص،ث
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.44مما بحن
َغ ٝاللؿان
وؤنى٫
الثىاًا ،ٍ :ص،
ث

.44مما بحن
َغ ٝاللؿان
وؤنى٫
الثىاًا ،ٍ :ص،
ث

.44مما بحن
َغ ٝاللؿان
وؤنى٫
الثىاًا،ٍ :
ث ،ص

.44ما بحن
َغٝ
اللؿان
وؤنى٫
الثىاًا،ٍ :
ص ،ث

.42مما بحن
.42مما بحن
َغ ٝاللؿان َغ ٝاللؿان
وٞىٍ ٤الثىاًا :وٞىٍ ٤الثىاًا
الؿٟلى:
ػ،ؽ،م
ػ،ؽ،م

.42مما بحن
الثىاًا وَغٝ
اللؿان :م،
ػ ،ؽ

.42مما بحن
الثىاًا وَغٝ
اللؿان :م،
ػ ،ؽ

.42ما بحن
الثىاًا
وَغٝ
اللؿان:
م ،ػ ،ؽ

.43مما بحن
َغ ٝاللؿان
وؤَغاٝ
الثىاًا:
ّ،ط،ر

.43مما بحن
َغ ٝاللؿان
وؤَغاٝ
الثىاًا،ّ :
ر ،ط

.43مما بحن
َغ ٝاللؿان
وؤَغاٝ
الثىاًا ،ّ :ط،
ر

.43مما بحن
َغ ٝاللؿان
وؤَغاٝ
الثىاًا،ّ :
ر ،ط

.44مً باًَ
الكٟت
وؤَغاٝ
الثىاًا الٗلُا:
ٝ

.44مً باًَ
الكٟت
الؿٟلى
وؤَغاٝ
الثىاًا الٗلُا:
ٝ
.45مما بحن
الكٟخحن:
ب،م،و

.44مً باًَ
الكٟت
الؿٟلى
وؤَغاٝ
الثىاًا الٗال:
ٝ
.45مما بحن
الكٟخحن:
ب،م،و

.44مً باًَ
الكٟت
الؿٟلى
وؤَغاٝ
الثىاًا الٗلُا:
ٝ
.45مً بحن
الكٟخحن:
ب،م،و

.43ما بحن
َغٝ
اللؿان
وؤَغاٝ
الثىاًا
الٗلُا،ّ :
ط ،ر
.44باًَ
الكٟت
الؿٟلى
وؤَغاٝ
الثىاًا
الٗلُاٝ :
.45ما بحن
الكٟخحن:
ب،م،و

.45مما بحن
الكٟخحن:
ب،م،و

( ) 69

٧الخدؼٍؼ ،ٍ :ص،
ث
.44ما بحن الثىاًا
وَغ ٝاللؿان،
وهي ؤؾلُت ألن
مبضؤَا مً ؤؾلت
اللؿان  ،وَى
مؿخضَ ١غٝ
اللؿان :م ،ؽ،
ػ
.42ما بحن الؿان
وؤنى ٫الثىاًا،
وبًٗها ؤع ٘ٞمً
بٌٗ وهي لثىٍت
الن مبضؤَا مً
اللثت،ّ:ط،ر
.43مً باًَ
الكٟت الؿٟلى
وؤَغا ٝالثىاًا
الٗلُا ،وهي
قٟهُتٝ :

.44مً بحن
َغ ٝاللؿان
وؤنى ٫الثىاًا:
ٍ ،ص ،ث

.42مً بحن
َغ ٝاللؿان
وٞىٍ ٤الثىاًا:
م ،ػ ،ؽ

 .43مً بحن
َغ ٝاللؿان
وؤَغا ٝالثىاًا:
ّ ،ر ،ط

.44مما بحن
الكٟخحن :م ،ب

 .44مً باًَ
الكٟت وؤَغاٝ
الثىاًا الٗلُا:
ٝ

.45مً الجى،ٝ
الجها تهىي في الٟم
إلاا ٞيها مً اللحن
ختى جخهل
بمسغج الال :٠و

.45مً بحن
الكٟخحن:
ب،م،و
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.46مً
الخُاقُم :ن
الخُٟٟت

.46مً
الخُاقُم :ن
الخُٟٟت
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.46مً
الخُاقُم :ن
الخُٟٟت

.46مً
الخُاقُم :ن
الخُٟٟت

.46مً
.46مً
الخُاقُم:ن الخُاقُم :الٛىت
الخُٟٟت
والٛىت

.46مً
الخُاقُم:ن
الخُٟٟت

و٢ض ػاصَا اإلابرص(ثَ285ـ)( ،)24وببً صعٍض(ثَ324ـ)( ،)22بلى ؾبٗت ٖكغ مسغحا ،وطل ٪بإن
ً
ؤٞغصوا للُاء مسغحا في خحن حٗلها مً ؾب٣هم مً مسغج الجُم والكحن.
مما ج٣ضم ًٓهغ اَخمام ٖلماء اللٛت بىن ٠مساعج ألانىاث التي هي ؤؾاؽ اللٛت وخغنهم
ٖلى الخٟهُل في ون ٠املخاعج وؤن مبخ٨غ َظا الٗلم َى الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي ،زم حاء مً
بٗضٍ ؾِبىٍه ٟٞهل بٌٗ ما ؤحمله الخلُل،ؤما مً حاء بٗضَم ٞإ٦ثرَم ه٣ل ٖنهم صون ؤن ٌٛحر
ً
ً
خغٞا واخضا .

 .2خمراج اصأواا العريةة نند نلارا التجايد :
ٖلم الخجىٍضَ :ى ٌ
ٖلم ٌُٗجى بضعاؾت مساعج الحغو ٝونٟاتها وما ًيكإ لها مً ؤخ٩ام ٖىض
جغُ٦بها في ال٨الم اإلاىُى .)23(١و٢ض ؾمى ٖلماء الخجىٍض ٖضم بُٖاء الهىث ؤو الحغ٦- ٝما ٌؿمىهه
َم -خ٣ه في الىُ ٤باللحً الخٟي ٢ ،ا ٫ؤبى ٖمغو الضاوي(ثَ444ـ) ((:اٖلمىا ؤن ٧ل خغ ٝمً
َّ َ ُ
َّ َّ
خغو ٝال٣غآن ًجب ؤن ًُ َم ًَ ٨لُ ٟٓهُ ،وٍ َىفى َخُ ٣ه مً اإلاجزلت التي َى مسهىم بهاٖ ،لى ما خضصهاٍ
ُ َ َ َ ً
َّ
ُٞخدى َ ًٖ ٫نىعجه َوٍ ُؼ َ
و ًٖ ٫نُٛخه ،وطلٖ ٪ىض ٖلماثىا في
ـ قِئا مً طل،٪
وهدضصٍ ،وال ًبس
ُ
()24
ُ
ُ
ًخٛحر ُٞه الحغ٧اث وٍى٣لب به اإلاٗاويٞ ، )).اللحً ٖىض
ال٨غاَت وال٣بذ ٦لحً ؤلاٖغاب الظي
َ
ٌ
ٖلماء الخجىٍض بطن هىٖان َ :ل ٌ
حً حلي و لحً زٟي٢ ،ا ٫ببً مجاَض(ثَ324ـ)(( :اللحً في ال٣غآن
َ
َ
َ
َ َّ ُ
والخُّ ٟي َج ُ
ٞالجلي َل ُ
َ ْ
ُّ
جىٍض
بُٖاء
غ٥
ؤلاٖغاب ،
حً
ىان َ :ح ِل ٌّي و ز ٌِّ ٟي ،
ِ
الحغ ٝخ٣ه مً ج ِ
ِ
ِ
لح ِ
ِ
لٟٓه))(.)25
ّ
وهجض ٦خب الخجىٍض ال ج٩اص جسلى مً صعاؾت ملخاعج ألانىاث ،وإلاا ٧ان ٖلماء اللٛت لهم ٢ضم
الؿب ٤في َظا اإلاًماعٞ ،ةن ٖلماء الخجىٍض ٢ض اٖخمضوا ون ٠ؾِبىٍه ملخاعج ألانىاث الٗغبُت
ً
ؤؾاؾا لىنٟهم ملخاعج ألانىاث م٘ ببضاء بٌٗ الخٗضًل ٖليها مً زال ٫الخ٣ضًم والخإزحرفي جغجِب
ً
الحغو ٝصازل املخغج الىاخض مثال ،ؤو ج٣ضًم املخاعج وجإزحرَا مً خُث الترجِب ((،وبالغٚم مً
( ) 70
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اؾدىاص ٖلماء الخجىٍض ٖلى حهىص ؾاب٣يهم مً ٖلماء الٗغبُت وٖلماء ال٣غاءة ٣ٞض حاء ٖملهم
ً
ً
ً
ً
مخمحزا ،وال ًم ً٨ؤن وٗضٍ حؼءا مً جل ٪الجهىص ،وبهما حاء ٖمال قامال للضعؽ الهىحي ،ؤما ٖلماء
الٗغبُت ٣ٞض ٖالجىا اإلاىيىٕ في بَاع الضعؽ الهغفي وَى ؤمغ ججاوػٍ ٖلماء الخجىٍض وطل ٪بالىٓغ
ً
بلى ؤنىاث اللٛت هٓغة ؤقمل مً طلٞ،)26())٪ىجض ٖلماء الخجىٍض لم ج٣خهغ صعاؾتهم ألنىاث
اللٛت ٖلى ون ٠مساعج ألانىاث،بل طَبىا بلى ا٦ثر مً طلٞ ٪ضعؾىا الهىث الؿا ً٦واإلاخدغ٥
واإلامضوص واإلا٣هىع وٚحرَا مً خاالث هُ ٤الهىث والحغ٦ت وجإزغ ٧ل منهما بما ًجاوعٍ مً ؤنىاث
وخغ٧اث(.)27
 ٗٞلم ــاء الخجىٍ ــض ال ــظًً اٖخم ــضوا جغجِ ــب ؾ ــِبىٍه ملخ ــاعج ألان ــىاث َ ــم م ٩ــي ب ــً ؤب ــي َال ــب
الِ٣س ـ ـ ـ ـ ــخي(ث ،)28()ٌ437وؤب ـ ـ ـ ـ ــى ٖمغوال ـ ـ ـ ـ ــضاوي(ثَ444ـ ـ ـ ـ ـ ــ)( ،)29وال٣غَب ـ ـ ـ ـ ــي(ث ،)31()ٌ464وبب ـ ـ ـ ـ ــً
البــاطف(ثَ541ــ)( ،)34وؤبــى اإلاٗــالي اإلاىنــلي(ثَ624ــ)( ،)32و٦مــا ًخطــح مــً زــال ٫الجــضو ٫ع٢ــم -3-
آلاحي:

الجضو ٫ع٢م 3
ؾِبىٍه
.4ؤ٢صخى
الحل :٤ءَ،ـ،ا

م٩ي الِ٣سخي
.4مً ؤزغالحل٤
مما ًلي الهضع
:ءَ،ـ،ا

.2ؤوؾِ
الحل،ٕ :٤ح

.2مً املخغج
الثاوي مً مما ًلي
الٟم،ٕ:ح

ؤبىٖمغو الضاوي ال٣غَبي
.4مً ؤو٫
.4مً
ؤ٢صخى
الهضعوآزغ
الحل:٤ء،ا،
الحل :٤ء،اَ،ـ
َـ
.2مً
.2مً وؾِ
وؾِ
الحل،ٕ :٤ح
الحل:٤
( ) 71

ببً الباطف
.4ؤ٢صخى
الحل :٤ءَ،ـ،ا

ؤبى اإلاٗالي اإلاىنلي
.4ؤ٢صخى الحل:٤
ء،اَ،ـ

.2وؾِ
الحل،ٕ :٤ح

.2مً وؾِ الحل:٤
ٕ،ح
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.3ؤصوى الحل.3 :٤مً املخغج
الثالث مما ًلي
،ٙر
الٟم:رٙ،

.3مً ؤصهاَا بلى
الٟم،ٙ :ر

.4مً املخغج الاو٫
.4ؤ٢صخى
مً مساعج الٟم
اللؿان وما
مما ًلي الحل ٤مً
ٞى٢ه مً
الحى ٪ألاٖلى :ؤ٢صخى اللؿان وما
ٞى٢ه مً
١
الحى١:٪
.5مً املخغج
.5ؤؾٟل مً
مىي٘ ال٣ا ٝالثاوي مً مساعج
الٟم بٗض ال٣اٝ
مً اللؿان
٢لُال ومما ًلُه مما ًلي الٟم ٥ :
مً الحى٪
ألاٖلى.٥ :

.4مً ؤ٢صخى
اللؿان وما
ٞى٢ه مً
الحى١ :٪

.5مً ؤؾٟل
مً مىي٘
ال٣ا ٝمً
اللؿان ٢لُال
وما ًلُه مً
الحى٥ :٪

.6وؾِ
اللؿان بِىه
وبحن وؾِ
الحى ٪ألاٖلى:
ج،ف،ي

 .6مً وؾِ
اللؿان بِىه وبحن
وؾِ الحى:٪
ف،ج،ي

.6مً وؾِ
اللؿان بِىه
وبحن وؾِ
الحى:٪
ج،ف،ي

.7مً بحن ؤو٫

.7مً املخغج

.7مً بحن َغٝ
( ) 72

ٕ،ح
.3مما ٞى١
طل ٪صاهُا
بلى الٟم:
،ٙر
.4مً
ؤ٢صخى
الؿان وما
ٞى٢ه مً
الحى١ :٪
.5مً
ؤؾٟل مً
مىي٘
ال٣ا ٝمً
اللؿان
٢لُال وؤصوى
بلى م٣ضم
الٟم وما
ًلُه مً
الحى٪
ألاٖلى ٥
.6مً
وؾِ
اللؿان
بِىه وبحن
وؾِ
الحى٪
ألاٖلى :
ج،ف،ي
.7مً ؤو٫

.3ؤصوى الحل.3 ٤مً ؤصوى الحل٤
مما ًلي الٟم،ٙ :ر
مً الٟم:
،ٙر
.4ؤ٢صخى
اللؿان وما
ٞى٢ه مً
الحى١ :٪

.4مً ؤنل اللؿان:
١

.5ؤؾٟل مً
مىي٘
ال٣ا ٝمً
ً
اللؿان ٢لُال
وما ًلُه مً
الحى٥ :٪

.5مً صون مسغج
ال٣ا ٝبلى ما ًلي
الٟم٥ :

.6مً وؾِ
.6وؾِ
اللؿان بِىه و اللؿان :ف،ج،ي
بحن وؾِ
الحى:٪
ج،ف،ي

.7مً بحن

.7مً خاٞت اللؿان
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خاٞت اللؿان
وما ًليها مً
ألايغاؽ :ى

الغاب٘ مً مساعج
الٟم ومً ؤو٫
خاٞت اللؿان وما
ًلُه مً ألايغاؽ:
ى

.8مً املخغج
.8مً خاٞت
الخامـ مً
اللؿان مً
مساعج الٟم بٗض
ؤصهاَا بلى
مسغج الًاص وهي
مىخهى
َغ ٝاللؿان جسغج مً خاٞت
ما بُنها وبحن ما اللؿان ؤصهاَا بلى
مىخهى َغٞه٫ :
ًليها مً
الحى ٪ألاٖلى
وما ٞىٍ٤
الًاخ٪
والىاب
والغباُٖت
والثيُت٫ :
.9مً َغٝ
اللؿان بِىه
وبحن ما ٞىٍ٤
الثىاًا :ن

.9مً املخغج
الؿاصؽ مً
مساعج الٟم ٞى١
الالم ٢لُال ؤو جدتها
٢لُال ٖلى
الازخال ٝفي طل-٪
٢ا ٫ؾِبىٍه
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اللؿان وؤنى ٫خاٞت
اللؿان وما
الثىاًا الٗلُا
ًليها مً
مهٗضا بلى
الايغاؽ،
الحى:٪
ان قئذ
ٍ،ث،ص
ازغحتها
مً الجاهب
الاًمً وان
قئذ مً
ألاٌؿغ :ى
.8مً خاٞت
.8مً ما بحن
اللؿان مً
َغ ٝاللؿان
وؤَغا ٝالثىاًا :اصهاَا بلى
مؿخض١
ّ،ط،ر
َغٞه مً
بُنها وبحن
ما ًداطحها
مً الحى٪
ألاٖلى مما
ٞىٍ٤
الًاخ٪
والىاب
والغباُٖت
والثيُت٫ :
.9مً َغٝ
.9مً الٟغحت
التي بحن َغ ٝاللؿان
اللؿان والثىاًا بِىه وبحن
الٗلُا :م ،ػ ،ما ٞىٍ٤
الثىاًا :ن
ؽ
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خاٞت اللؿان
وما ًليها مً
ألايغاؽ:
ى

م٘ ما ًلُه مً
ألايغاؽ  ،ومً
الىاؽ مً ًخ٩لٟها
مً الجاهب ألاًمً
ومنهم مً ًخ٩لٟها
مً الجاهب ألاٌؿغ،
وهي مىه ؤؾهل :ى

 .8مً خاٞت
اللؿان مً
ؤصهاَا بلى
مىخهى َغٝ
اللؿان ما
بُنها وبحن ما
ًليها مً
الحى٪
ألاٖلى ،مما
ٞىٍ٤
الًاخ٪
والىاب
والغباُٖت
والثيُت٫ :
.9مً َغٝ
اللؿان بِىه
ُ
وبحن ما َ ٞىٍ٤
َّ
الثىاًا :ن

.8مً ؤصوى خاٞت
اللؿان بلى مىخهى
َغٞه٫ :

.9مً باًَ اللؿان
وٞى ١الثىاًا :ن
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مسغحها مً َغٝ
اللؿان بِىه وبحن
ما ٞىٍ ٤الثىاًا :ن
.41مً مسغج
الىىن ٚحراهه
ؤصزل في ْهغ
اللؿان ٢لُال
الهدغاٞه بلى
الالم :ع

.41مً املخغج
الؿاب٘ مً مساعج
الٟم مً مسغج
الىىن ٚحراجها
اصزل بلى ْهغ
اللؿان ٢لُال :ع

.41مً َغٝ
اللؿان بِىه
وبحن ماٞىٍ٤
الثىاًا الٗلُا،
وٍخهل
بالخُاقُم وهي
اإلابِىت
واإلاضٚمت :ن

.44مً بحن
َغ ٝاللؿان
وؤنى٫
الثىاًا:
ٍ،ص،ث

.44مً املخغج
الثامً مً مساعج
الٟم جسغج مً
َغ ٝاللؿان
وانى ٫الثىاًا:
ٍ،ص،ث

.42مما بحن
َغ ٝاللؿان
وٞىٍ ٤الثىاًا:
ػ،ؽ،م

.42مً املخغج
الخاؾ٘ مً مساعج
الٟم مً مابحن
َغ ٝاللؿان
وٞىٍ ٤الثىاًا
الؿٟلى :ػ ،ؽ،
م

.44مً َغٝ
اللؿان بِىه
وبحن ما ٞىٍ٤
الثىاًا الٗلُا
ٚحراهه اصزل
مً الىىن في
ْهغاللؿان
الهدغاٞه بلى
الالم :ع
.42مً بحن ؤو٫
خاٞت اللؿان
وما ًليها مً
الايغاؽ
ٞبٌٗ الىاؽ
ًجغي له مً
الكض ١الاًمً
وبًٗهم ًجغي
له مً الكض١
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.41مً
مسغج
الىىن ٚحر
اهه اصزل
في ْهغ
اللؿان
٢لُال
الهدغاٞه
بلى الالم :ع
.44مً
مابحن َغٝ
اللؿان
وؤنى٫
الثىاًا
الٗلُا
مهٗضا بلى
الحى:٪
ٍ ،ص ،ث
.42مما بحن
َغٝ
الثىاًا
الؿٟلى
وَغٝ
اللؿان:
م ،ؽ ،ػ

٢.41غٍب مً
مسغج الىىن
ٚحرؤهه ؤصزل
في ْهغ
ً
اللؿان ٢لُال
الهدغاٞه بلى
الالم :ع

.41مً باًَ
اللؿان وٞى١
الثىاًا ،بال ؤهه
ؤصزل بلى ْهغ
اللؿان مً الىىن :ع

.44مً َغٝ
.44ما بحن
َغ ٝاللؿان اللؿان و ؤنى٫
وؤنى٫
الثىاًا الٗلُا:
الثىاًا الٗلُا،ٍ :ث،ص
ٍ،ص،ث

.42مً َغٝ
.42مابحن
َغ ٝاللؿان اللؿان وؤنى٫
الثىاًا الؿٟلى:
وؤَغاٝ
الثىاًا الٗلُا :ػ،ؽ،م
ّ،ر،ط
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ألاٌؿغ :ى
.43مً ؤصوى
خاٞت اللؿان
بلى ما ًليها مً
الحى ٪ألاٖلى
مما ٞىٍ٤
الًاخ٪
والىاب
والغباُٖت
والثيُت٫:
.44مً باًَ
الكٟت الؿٟلى
وؤَغا ٝالثىاًا
الٗلُاٝ :

.43مما بحن
َغ ٝاللؿان
وؤَغاٝ
الثىاًا:
ّ،ط،ر

.43مً املخغج
الٗاقغمً مساعج
الٟم وطل ٪مابحن
َغ ٝاللؿان
وؤَغا ٝالثىاًا
الٗلُا،ّ :ر ،ط

.44مً باًَ
الكٟت
وؤَغاٝ
الثىاًا الٗلُا:
ٝ

.44مً املخغج
الحاصي ٖكغمً
مساعج الٟم مً
باًَ الكٟت
الؿٟلى واَغاٝ
الثىاًاٝ :

.45مما بحن
الكٟخحن:
ب،م،و

.45مً املخغج
الثاوي ٖكغمً
مساعج الٟم مما
بحن الكٟخحن م٘
جالن٣هما :ب،م،و

.45مً ما بحن
الكٟخحن:ب،م،
و ٚحران
الكٟخحن
جىُب٣ان في
الباء واإلاُم وال
جىُب٣ان في
الىاو بل
جىٟهالن

.46مً
الخُاقُم:ن
الخُٟٟت

.46مً املخغج
الثالث ٖكغمً
مساعج الٟم مً
الخُاقُم:الٛىت،

.46مً
الخُاقُم
مسغج :الخىىًٍ
والىىن
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.43مما بحن
َغٝ
اللؿان
وؤَغاٝ
الثىاًا
الٗلُا،ّ :
ط ،ر

.43ما بحن
َغ ٝاللؿان
وؤنى٫
الثىاًا
الؿٟلى:
ػ،ؽ،م

.43مً بحن َغٝ
اللؿان وؤَغاٝ
الثىاًا ُ
الٗلُا:
ّ،ر،ط

.44مً
باًَ
الكٟت
الؿٟلى
واَغاٝ
الثىاًا
الٗلُاٝ :
.45مما بحن
الكٟخحن:
ب،م،و الا
ان
الكٟخحن
جىُب٣ان
في اإلاُم
والباء
والجىُب٣ا
ن في الىاو
.46مً
الخُاقم:
الىىن
الخُٟٟت

.44مً باًَ
الكٟت
الؿٟلى
وؤَغاٝ
ُ
الثىاًا الٗلُا:
ٝ

.44مً باًَ
الكٟت الؿٟلى
وؤَغا ٝالثىاًا
ُ
الٗلُاٝ :

.45ما بحن
الكٟخحن:
ب،م،و

.45مً الكٟخحن:
ب،م،و

.46مً
الخُاقُم:
الىىن
الخُٟٟت

.46ط٦غؤبى اإلاٗالي
ؤن مساعج ألانىاث
ؾخت ٖكغل٨ىه ط٦غ
ً
زمؿت ٖكغمسغحا
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والىىن الؿا٦ىت
الخُٟٟت

وٍ٣ا٫
الخُٟت ؤي
الؿا٦ىت

الؿا٦ىت

وٟٚل ًٖ آلازغ

ؤما ببً الجؼعي(ثَ833ـ)( ،)33ومً ؤزظ بغؤًه مً ٖلماء الخجىٍض ٣ٞض ازخاعوا اجبإ
اإلابرص(ثَ285ـ)( ،)34و ببً صعٍض(ثَ324ـ)( ،)35اللظًً ػاصا املخاعج الى ؾبٗت ٖكغ مسغحا ٢ا ٫ببً
الجؼعي((:ؤما مساعج الحغو٣ٞ ٝض ازخلٟىا في ٖضصَا ٞالصحُذ املخخاعٖىضها وٖىض مً ج٣ضمىا مً
املح٣٣حن ٧الخلُل بً ؤخمض وم٩ي بً ابي َالب وؤبي ال٣اؾم الهظلي وابي الحؿً قغٍذ وٚحرَم
ؾبٗت ٖكغ مسغحا ،وَظا الظي ًٓهغ مً خُث الازخُاع وَى الظي ازبخه ابى ٖلي بً ؾِىا في مال٠
اٞغصٍ في مساعج الحغو ٝونٟاتها))( ،)36وفي َظا الىو مٛالُاث ٦ثحرة ٣ٞض ط٦غ ؤن الخلُل بً
ً
ؤخمض الٟغاَُضي وم٩ي بً ؤبي َالب ٢اال بإن مساعج ألانىاث ؾبٗت ٖكغ مسغحا ،وَى ًىا ٌ٢ما
ً
ط٦غ في ٦خبهم وازبدىاٍ في الجضولحن 4و٦ ، 3ما ؤن َ
عؤي ببً صعٍض بإجها ؾبٗت ٖكغ مسغحا ًىً٣ه ما
ً
ط٦غٍ في جٟهُل املخاعج ٣ٞض ط٦غ ؾخت ٖكغ مسغحا  ِ٣ٞولم ًإث ٖلى ط٦غ الؿاب٘ ٖكغ وَظا ؤمغ
ًجب الخيبه له وٍدخاج للمغاحٗت.
وجب٘ ببً الجؼعي في ٖض مساعج الحغو ٝؾبٗت ٖكغ خغٞا مً ٖلماء الخجىٍض
ال٣ؿُالوي(ثَ923ـ)( ،)37واإلاغٖكلي اإلال٣ب بـ(ؾاح٣لي ػاصٍ) (ثَ4451ـ)( ،)38وؾيؿغص في الجضو٫
ع٢م -4-املخاعج الؿبٗت ٖكغالتي ط٦غَا الٗلماء م٘ م٣اعهتها بمساعج ؾِبىٍه :
الجضو ٫ع٢م 4
ؾِبىٍه

ببً الجؼعي

.4ؤ٢صخى الحل :٤ءَ،ـ،ا

.4مً ؤ٢صخى الحل:٤
ء،اَ،ـ

.2ؤوؾِ الحل،ٕ :٤ح

.2مً وؾِ الحل:٤
ٕ،ح
.3مً ؤصوى الحل،ٙ :٤ر
.4مً ؤ٢صخى اللؿان

.3ؤصوى الحل،ٙ :٤ر
.4ؤ٢صخى اللؿان وما

ال٣ؿُالوي
.4الجى :ٝا،و،ي الؿا٦ىخحن،
املجاوـ خغ٦ت ما٢بل ٧ل
له،وهي خغو ٝاإلاض واللحن،
وحؿمى الهىاثُت
.2ؤ٢صخى الحل ٤وَى آزغ
َاب٣خُه مما ًلي الهضع:ءَ،ـ
.3وؾِ الحل،ٕ :٤ح
.4ؤصوى الحل،٤بمٗجى ؤ٢غبه بلى
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اإلاغٖكلي
.4ؤ٢صخى الحل :٤ءَ،ـ

.2وؾِ الحل،ٕ :٤ح
.3ؤصوى الحل،ٙ :٤ر
.4ما بحن ؤ٢صخى اللؿان وما
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ٞى٢ه مً الحى٪
ألاٖلى١:
.5ؤؾٟل مً مىي٘
ال٣ا ٝمً اللؿان ٢لُال
ومما ًلُه مً الحى٪
ألاٖلى.٥ :
.6وؾِ اللؿان بِىه
وبحن وؾِ الحى٪
ألاٖلى :ج،ف،ي
.7مً بحن ؤو ٫خاٞت
اللؿان وما ًليها مً
ألايغاؽ :ى

.8مً خاٞت اللؿان مً
ؤصهاَا بلى مىخهى
َغ ٝاللؿان ما بُنها
وبحن ما ًليها مً الحى٪
ألاٖلى وما ٞىٍ٤
الًاخ ٪والىاب
والغباُٖت والثيُت٫ :
.9مً َغ ٝاللؿان بِىه
وبحن ما ٞىٍ ٤الثىاًا :ن

.41مً مسغج الىىن ٚحر
اهه ؤصزل في ْهغاللؿان
٢لُال الهدغاٞه بلى الالم:
ع

مما ًلي الحل ٤وما
ًداطًه مً الحى٪
ألاٖلى١ :
.5مً صون ال٣ا٢ ٝلُال :
٥
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ًداطًه مً الحى ٪ألاٖلى١ :

.5ؤ٢صخى اللؿان وَى آزغٍ
مما ًلي الحل ٤وما ٞى٢ه مً
الحى١ :٪

.5ما بحن ؤ٢صخى اللؿان بٗض
مسغج ال٣ا ٝوما ًداطًه مً
الحى ٪ألاٖلى ٥

.6مً وؾِ اللؿان
ووؾِ الحى ٪ألاٖلى:
ج،ف،ي
.7مً ؤخضي خاٞتي
اللؿان وما ًداطحها مً
الايغاؽ مً الِؿغي
نٗب ومً الُمجى
ؤنٗب :ى

.6ؤ٢صخى اللؿان مً ؤؾٟل
مسغج ال٣ا٢ ٝلُال وما ًلُه مً
الحى٥ :٪
.7وؾِ اللؿان بِىه وبحن
الحى ٪ألاٖلى :ج،ف،ي

.8مً عؤؽ خاٞت
اللؿان وَغٞه
ومداطحها مً الحى٪
ألاٖلى مً اللثت٫ :

.8ؤو ٫خاٞت اللؿان وما ًلُه
مً ألايغاؽ مً الجاهب
ألاٌؿغ،وَى منها نٗب
وؤ٦ثر،وُ٢ل ًسغج مً الاًمً
وَى ؤنٗب ،و٢ل مً ًسغحه
منها وَٗؼزغوحها مً الجاهبحن:
ى
.9عؤؽ خاٞت اللؿان بلى مىخهى
َغٞه وما بُنهما و بحن ما ًليها
مً الحى ٪ألاٖلى مما ٞىٍ٤
الًاخ ٪والىاب والغباُٖت
والثيُت٫ :
.41عؤؽ اللؿان بِىه وبحن ما
ٞىٍ ٤الثىاًا مخهال بالخِكىم
ؤؾٟل الالم ٢لُال :ن

.6ما بحن وؾِ اللؿان وما
ًداطًه مً الحى ٪ألاٖلى
ج،ف،ي
.7ما بحن خاٞتي اللؿان مما
ًداطحها مً الايغاؽ الٗلُا،
ؤو ٫جل ٪الحاٞت مما ًلي
الحل ٤ما ًداطي وؾِ
اللؿان بُٗض مسغج الُاء:
ى
.8ما بحن خاٞتي اللؿان مٗا
بٗض مسغج الًاص وما
ًداطحهما مً اللثت الٗلُا
وهي لثت الًاخ٨حن والىابحن
والغباُٖخحن والثىِخحن،
وعؤؽ اللؿان صازل في
مسغحه٫ :
.9ما بحن عؤؽ اللؿان وما
ًداطًه مً اللثت وهي لثت
الثىِخحن :ن ،ومسغحه ؤيُ٤
مً مسغج الالم

.9مً عؤؽ اللؿان ؤًًا
ومداطًه مً اللثت :ن

.41مً ْهغاللؿان
ومداطًه مً اللثت :ع
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.41ما بحن عؤؽ اللؿان م٘
ْهغٍ مما ًلي عؤؾه وما
ًداطحهما مً اللثت ،وهي لثت
الثىِخحن الٗلُحن ؤًًا :ع،
وْهغاللؿان نٟدخه التي
جلي الحى ٪ألاٖلى
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.44مً بحن َغ ٝاللؿان
وؤنى ٫الثىاًا،ٍ :ص،ث
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.44مً عؤؽ اللؿان
وؤنى ٫الثىِخحن
الٗلُحن،ٍ :ث،ص
.42مً عؤؽ اللؿان
وؤنى ٫الثىِخحن:
م،ؽ،ػ

.44مً عؤؽ اللؿان مما بِىه
وبحن ما ٞى ١الثىاًا الٗلُا ل٨نها
اصزل في ْهغاللؿان ٢لُال :ع
َ.42غ ٝاللؿان وؤنى٫
الثىاًا الٗلُا مهٗضا بلى حهت
الحى،ٍ :٪ص،ث

.43مما بحن َغ ٝاللؿان
وؤَغا ٝالثىاًا،ّ :ط،ر

.43مً عؤؽ اللؿان وما
بحن َغفي الثىِخحن:
ّ،ط،ر

َ.43غ ٝاللؿان وٞىٍ٤
الثىاًا الؿٟلى :م ،ؽ،ػ

.44مً باًَ الكٟت
وؤَغا ٝالثىاًا الٗلُاٝ :

.44مً َغفي الثىِخحن
وباًَ الكٟت الؿٟلى:
ٝ
.45مً الكٟخحن:
ب،م،و
.46مً الخِكىم مً
صازل الٟم :الٛىت

َ.44غ ٝاللؿان وؤَغاٝ
الثىاًا الٗلُا ،ّ :ط ،ر

.42مما بحن َغ ٝاللؿان
وٞىٍ ٤الثىاًا :ػ،ؽ،م

.45مما بحن الكٟخحن:
ب،م،و
.46مً الخُاقُم :ن
الخُٟٟت

.47مً ّ
حى الٟم :ؤخغٝ
اإلاض

.45باًَ الكٟت الؿٟلى
وؤَغا ٝالثىاًا الٗلُاٝ :
.46ما بحن الكٟخحن:وٚ،حر
اإلاضًت ،ب ،م ،ل٨نهما ًىُب٣ان
ٖلى الباء واإلاُم وٍىٟخدان في
الىاو
.47الخِكىم:وَى لهٟت،وهي
الٛىت ،ج٨ىن في الىىن ولى جىىٍىا

.44ما بحن عؤؽ اللؿان
وؤنلي الثىِخحن الٗلُحن،ٍ :
ص ،ث
.42ما بحن عؤؽ اللؿان وبحن
نٟدتي الثىِخحن الٗلُحن،
ؤٖجي نٟدخيهما
الضازلُخحن ،وال ًهل عؤؽ
اللؿان بالهٟدخحن بل
ٌؿامتهما :م ،ؽ ،ػ
.43ما بحن ْهغاللؿان مما
ًلي عؤؾه وبحن عؤسخي الثىِخحن
الٗلُحن ،وَظا املخغج ؤ٢غب
بلى زاعج الٟم مً املخغج
الؿابٌٗ،٤غ ٝطل ٪باٖخباع
عؤؽ اللؿان ،ألن عؤؽ
اللؿان ُٞه ؤ٢غب بلى زاعج
الٟم مىه في املخغج الؿاب:٤
ّ،ط،ر
.44مابحن باًَ الكٟت
الؿٟلى وعؤسخي الثىِخحن
الٗلُحنٝ :
.45ما بحن الكٟخحن :ب،م،و
.46حى ٝالحل ٤والٟم ،وَى
الخالء الضازل ٞيهما :خغوٝ
اإلاض ،ا ،و ،ي
.47الخِكىم :وَى ؤ٢صخى
ألاه : ٠ن املخٟاة

هلحٔ مً الجضاو ٫الؿاب٣ت زباث ون ٠مساعج الحغوٖ ٝىض ٖلماء اللٛت وٖلماء الخجىٍض
م٘ جُىع ون ٠بٌٗ املخاعج بدُث حاءث ؤ٦ثر جٟهُال وال َّ
ؾُما لضي ٖلماء الخجىٍض اإلاخإزغًٍ
مما ًىحي بخُىع في الضعؽ الهىحي لضحهم وجإزغَم بالٗلىم الازغي مً َب وٞحزًاء وٚحرَا مما ٧ان
( ) 78
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مٗغوٞا في ػماجهم ،وؤن الازخال ٝبُنهم َى ازخال ٝفي جغجِب املخاعج ٞاألؾاؽ الظي ٢امذ ٖلُه
الضعاؾاث الهىجُت زابذ و٢ض ط٦غ طل ٪اإلاغٖكلي ب٣ىله ((:ؤ٢ى :٫جغجِب املخاعج بؿب خ٨م الُب٘
اإلاؿخُ٣م زالُا ًٖ الخ٩لٞ......٠ازخالٖ ٝلماء ألاصاء في جغجِب املخاعج ازخال ٝفي خ٨م الُب٘
ّ
اإلاؿخُ٣م ))(ٞ ،)39هظا الض٦خىع ؾالم ٢ضوعي الحمض ًه ٠آعاء اإلاغٖكلي الهىجُت ب٣ىله ((:بن
اإلاغٖكلي ٢ض وي٘ عحله ٖلى َّؤو ٫الُغٍ ٤الصحُذ في مثل َظٍ ّ
الضعاؾاثٞ ،هىعة اإلااصة الهىجُت
واضحت اإلاٗالم في طَىه بلى ّ
خض ٦بحر ،وٍداو ٫ؤن ًٖ ٠٣لى ٧ل الجؼثُاث اإلاخٗل٣ت بمغوع الهىاء
َ ً
ّ
ّ ّ َ ُّ
ٖملُت الخىٟـ ،مخإ ِّمال ما ًدضر لهظا الىٟـ مً مازغاث ،و ٠ُ٦جخدغ ٥ألاًٖاء
اإلاىض ٘ٞؤزىاء
ُ ُّ
ُ
سً٘ ٧ل شخيء مخٗل ٤بالهىث للبدث
الىُُ٣ت في ٧ل نىث مً ألانىاث ،ولظل ٪هجضٍ ً ِ
ً
والضعاؾتٞ ،اإلاغٖكلي ّ
حٗم٦ ٤ثحرا في صعاؾخه للهىث اللٛىيٞ ،هبرٍ في اؾخجالء ٧ل نٛحرة و٦بحرة
َ َّ َ ّ
الُغٍ ٤ؤمامه ألن َ
ًإحي بالصخيء ال٨ثحر ،و٧إهه ٌِٗل في ال٣غن الٗكغًٍ ال ٢بل ما ًؼٍض ٖلى
مهض
()41
زالزمئت ؾىت)) .

. 3خمراج اصأواا ا لعريةة نند نلارا الطب عالطبةعة:
م٘ زباث ون ٠مساعج ألانىاث الٗغبُت لضي ٖلماء اللٛت والخجىٍض ٖلى ههج واخضْ ،هغ
ون ٠مسال ٠إلاا ؾبٖ ٤لى ًض ٖالم الُب والُبُٗت ببً ؾِىا (ثَ428ـ) في ٦خابه (ؤؾباب خضور
الحغو ،)44()ٝحم٘ ُٞه بحن ٖلمي الدكغٍذ و الٟحزًاء ووْٟهما لخضمت اللٛت ٞجاء ونٟه ملخاعج
٦بحر بما حاءث به الضعاؾاث الحضًثتٞ ،مهض لظل٪
الحغو ٝالٗغبُت ونٟا ٖلمُا قبيها بلى ٍ
خض ٍ
بىنُُٟ٦ ٠ت خضور الهىث وون ٠حكغٍخي للحىجغة وًٖالتها زم ون ٠مسغج ٧ل خغ ٝمً
ً
ً
ً
ً
الحغو ٝالٗغبُت ٖلى ؤؾاؽ ان ل٩ل خغ ٝمسغحا زانا ًىماػ به واٞغص لظلٞ ٪هال زانا ؾماٍ (
ً
في ألاؾباب الجؼثُت لحغ ٝخغ ٝمً خغو ٝالٗغب) مٗخمضا في بُاهه الترجِب الهىحي اإلاٗغوٖ ٝىض
ٖلماء اللٛت ٦ ،ما ؾِخطح مً زال ٫الجضو ٫ع٢م  -5 -آلاحي:
الجضو ٫ع٢م 5
الحغٝ
الهمؼة

الىن٠
جدضر مً خٟؼ٢ىي مً الحجاب وًٖل الهضعلهىاء ٦ثحر ،ومً م٣اومت الُغحهالي
لحٟؼالهىاء زم اهضٞاٖه بلى الاه٣الٕ بالًٗل الٟاجدت وي ِٛالهىاء مٗا.
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الحانغػماها ٢لُال
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الهاء
الٗحن

الحاء

الخاء

ال٣اٝ
الٛحن

ال٩اٝ
الجُم

الكحن

الًاص

الهاص
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جدضر ًٖ مثل طل ٪الحٟؼ(ً٣هض خٟؼ الهمؼة)( )43في ال٨م وال ٠ُ٨بال ؤن الحبـ الً٨ىن خبؿا جاما بل
جٟٗله خاٞاث املخغج وج٨ىن الؿبُل مٟخىخت ،والاهضٞإ ًماؽ خاٞاجه بالؿىاء ٚحرماثل الا بلى الىؾِ.
وؤما الٗحن ٞةن الحبـ ٚحر جام بال ؤهه ٢ىي مىض ٘ٞبلى ؤصزل مىي٘ في الحلٖ ٤ىض اهٟخاح الحىجغة وؤلُىه
وؤعَبه وؤلؼحه عَىبت ،وٍ٨ىن الاهضٞإ ُٞه مؿخُ٣ما ً٣ل٣ل جل ٪الغَىبت وٍؼٖؼٖها بلى حهاتها بالؿىاء مً
ٚحر ؤن جظًٖ الغَىبت للدكٓي والدكظب ،ختى ًدضر مً زلل ؤحؼائها ؤنىاث خاصة ٦ثحرة ،جسالِ الىٛمت
ٞخسكنها الخسكحن( )44الظي ً٨ىن في الحاء والٗحن،وٍ٨ىن ٞيها ٞخذ الُغحهالي مُل٣ا ،وٞخذ الظي ال اؾم له
وؾُا(.)45
وؤما الحاء ٞةجها وبن قاع٦ذ الٗحن ٞةجها جسال ٠الٗحن في َُئت املخغج وفي املحبـ( )46وفي ال٣ىة وفي حهت
جسلو الهىاءٞ ،ةن الٟغحت بحن الًٛغوٞحن الؿاٞلحن ج٨ىن ؤيُ ٤والهىاء ًىض ٘ٞؤمُل بلى ٢ضام وٍهضم
خاٞت الخٗ٣حر( )47الظي ٧ان ًهضمه َىاء الٗحن ٖىض الخغوج ،وجل ٪الحاٞت نلبت والض ٘ٞمنها ؤقض٣ُٞ ،ؿغ
الغَىبت وٍمُلها بلى ٢ضام ،وٍدضر ٞيها مً الدكٓي والدكظب ما ٧ان ال جدضزه الٗحنٞ ،لؿبب طل ٪حؿم٘
َىا ٥زكىهت جدضر مً ؤنىاث خاصة يُٟٗت جسالِ الىٛمت ،والٗحن في اإلاىي٘ الظي ًىاله َىاء
التهىٕ( )48ؤصزل بلى الحل٣ىم ،والحاء في اإلاىي٘ الظي ًىاله َىاء الخىدىذ(.)49
جدضر مً ي ِٛالهىاء بلى الحض اإلاكتر ٥بحن اللهاة والحى ٪يُٛا ٢ىٍا م٘ بَال ١حهتز ُٞما بحن طل٪
عَىباث ٌٗىٖ ٠ليها الخدغٍ ٪بلى ٢ضام٩ٞ ،لما ٧اصث جدبـ الهىاء ػوخمذ و٢ؿغث بلى الخاعج في طل٪
اإلاىي٘ ب٣ىة.
جدضر خُث جدضر الخاء ،ول ً٨بدبـ جام ،وؤما الهىاء وم٣ضاعٍ ومىيٗه ٞظل ٪بُٗىه.
وؤما الٛحن ٞهى ؤزغج مً طلٌ ٪ؿحرا(ٌٗجي مسغج الخاء) ،ولِؿذ ججض مً الغَىبت وال مً ٢ىة اهدٟاػ الهىاء
ما ججضٍ الخاء ،والحغ٦ت ُٞه بلى ٢غاع الغَىبت ؤمُل منها بلى صٗٞها بلى زاعج ،ألن الحغ٦ت ٞيها ؤيٗ،٠
وَىائَا ًدضر في الغَىبت الحىُ٨ت ٧الٛلُان والاَتزاػ.
()51
جدضر خُث جدضر الٛحن ،ول ً٨بدبـ جام ،وؾاثغ ألاخىا ٫بدالها وفي ال٣ا ٝاهٟال٢ ١ىي لِـ
للغَىبت مثله في ال٩ا ،ٝووؿبت ال٣ا ٝبلى الخاء ٦يؿبت ال٩ا ٝبلى الٛحن(.)54
بهه ًدضر مً خبـ جام للهىاء بُغ ٝاللؿان وخهغٍ في عَىبت وعاء َغ ٝاللؿانً ،يكٖ ٤ىض ؤلاَال ١مً
ٚحر امخضاص٨ُٞ ،ىن حؿغٍب الهىاء م٘ طل ٪في مؿل ٪يُ ٤ومىحها هدى زلل الغباُٖاث ؤو ٚحرَاُٞ ،دضر
ٌّ َّ
خاص نٟاع ،وٍسخلِ بٟغٗ٢ت الغَىبت ال٣ىٍت الكضًضة اللؼوحت ٨ُٞىن الجُم.
مً هٟىط الهىاء ٞيها نىث
ب٣غب مً اإلا٩ان الظي
ًدضر خُث ًدضر الجُم ،بال بهه ال ً٨ىن بدبـ جام البخت ،بل ًتهُإ َغ ٝاللؿان ٍ
ًّ
ًلمؿه بالُب٘ ختى ً٩اص ؤن ًلمؿه بٗض الُغ ٝمىه ٌ
شخيء ،والُغُ ٝمسلى ٚحر مخٗغى للهىاء ،ومٗض َىا٥
حٗاو ١الهىاء اإلاؿغب في طل ٪اإلاًُ ٤حؿغٍبا ًدبٗه نٟحرمسخلِ بٟغ٢ت جل ٪الغَىباث٩ٞ ،إن الكحن حُم لم
جدبـ ،و٧إن الجُم قحن ابخضثذ بدبـ زم ؤَل٣ذ(.)52
مسغحها ؤ٢ضم ٢لُال مً طل٣ً(٪هض مسغج الجُم)( ،)53والحبـ ُٞه جام ٧الجُم ،ل ً٨جسالٟها
بكِئحن:ؤخضَما:ؤجها ال ًخ٩لٞ ٠يها جىحُه الهىاء بلى مًاً ٤زلل ألاؾىان مدضر نٟحر ،والثاوي:ؤن الغَىبت
التي ًدبـ ٞيها الهىاء بٗض الاَال ١ج٨ىن ؤٖٓم ،وٍضٗٞها الهىاء مىدهغا ٞيها ختى ًدضر ٣ٞاٖت ؤ٦بر زم
ُ
جخ٣ٟإ ال في مًُ ،٤وال ً٨ىن في لؼوحت عَىبت الٛحنُٞ ،دضر نىث الًاص.
ًٟٗله خبـ ٚحر جام ؤيُ ٤مً خبـ الؿحن وؤًبـ وؤ٦ثر ؤحؼاء خابـ َىال بلى صازل مسغج الؿحن والى
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الؿحن
الؼاي

الُاء والخاء
والضا٫

الثاء
الٓاء

الظا٫

الالم

الغاء
الىىن
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زاعحه ،ختى ًُب ٤اللؿان ؤو ً٩اص ًُبٖ ٤لى زلثي الؿُذ اإلاٟغوف جدذ الحى ٪والصجغ ،وٍدؿغب الهىاء
ًٖ طل ٪اإلاًُ ٤بٗض خهغشخيء ٦ثحرمىه مً وعاء ،وٍسغج مً زلل ألاؾىان(.)54
جدضر مثل خضور الهاص بال ؤن الجؼء الحابـ مً اللؿان ُٞه ؤ٢ل َىال وٖغيا ،و٧إجها جدبـ الًٗالث
التي في َغ ٝاللؿان ال ب٩لُتها بل بإَغاٞها.
جدضر ؤًًا ٢غٍبا مً اإلاىي٘ الظي جدضر ُٞه الؿحن والهاص ،ول٨ً ً٨ىن َغ ٝاللؿان ٞيها ؤز ،ٌٟوما
ّ
٧اإلاماؽ بالٗغى ؤحؼاء صون ؤحؼاء ،ول٨نها ؤ٢ل ؤزظا في الُى ٫مما
بٗضٍ ؤ٢غب وؤع ٘ٞمً ؾُذ الحى٪
ِ
ًإزظٍ اإلا٣غب مً ؾُذ الصجغ والحى ٪في الؿحن .والٛغى في طل ٪ؤن ًدضر َىا ٥اَتزاػ ٖلى ؾُذ
اللؿان وؾُذ الحى ،٪لُجخم٘ طل ٪الاَتزاػ م٘ الهٟحر الظي ً٨ىن مً حؿغب الهىاء في زلل ألاؾىان ،وؤما
في ؾاثغ ألاقُاء ٞهى ٧الؿحن ،وٍ٩اص الاَتزاػ الظي ً ٘٣في الؼاي ؤن ً٨ىن ج٨غٍغا ٧الخ٨غٍغ الىا ٘٢في الغاء ،بال ؤن
الظي في الغاء بهما ً ٘٣اعحٗاص ؾُذ اللؿان في الُى ،٫وَا َىا في الٗغى٨ُٞ ،ىن بطن َا َىا ما ًىحبه
الاَتزاػمً ازخال ٝاإلاؿمىٕ مٗا ،وَىا ٥واخضا بٗض آزغُٞخ٨غع(.)55
ؤما الُاء والخاء والضاٞ ٫ةن مساعحها مً اإلا٣ضم مً الؿُذ اإلامخض ٖلى الحى ،٪وجدضر ٧لها مً خبؿاث
جامت ،و٢ل٘ ،زم بزغاج َىاء صٗٞت ،ل ً٨الُاء جدبـ في طل ٪اإلاىي٘ بجؼء مً َغ ٝاللؿان ؤٖٓم ،ووعاءٍ
بًلعي اللؿان وجٗ٣غ وؾِ اللؿان زل ٠طل ٪املحبـ ،لُدضر َىا ٥صوي ٖىض ؤلاٞغاج زم ً٣ل٘ ،وٍ٨ىن
الحبـ ّ
بكض ٢ىي.
ٍ
وؤما الخاء ٨ُٞىن مثله في ٧ل شخيء ،بال ؤن الحبـ بُغ ٝاللؿان .ِ٣ٞ
وؤما الضاٞ ٫خٟاع ١الُاء بط ال بَباٞ ١يها وجسال ٠الُاء والخاء بط الحبـ ُٞه ٚحر ٢ىي ،وٖؿاٍ ؤن ً٨ىن
في ّ
ال٨م َّ
ؤ٢ل ٢لُال مً خبـ الخاء .والثالزت حكتر ٥في ال٣ل٘ بجغم عَب لحن ًٖ حغم نلب.
ِ
جسغج باٖخماص مً الهىاء ٖىض مىي٘ الخاء بال خبـ ،وبدبـ ٖىض َغ ٝألاؾىان ،لُهحر الخلل ؤيُ،٤
ُ
َّ َّ
الهٟاع.
٨ُٞىن نٟحر٢لُل م٘ ال٣ل٘ ،و٧إن الثاء ؾحن جلىُٞذ بدبـ وجًَُِ ٞ ٤غ ِج مؿلَ ٪ىائها
لِؿذ جسغج ًٖ خبـ جام بل خبـ مثل ؤلاقمام( )56بجؼء نٛحر مً وؾِ َغ ٝاللؿان ًخىدى به ؤن
ًمغ الهىاء بٗض الحبـ الخُٞ ٠ُٟه َّ
ً٨ىن ما ًلي ؤنل اللؿان مخٗغيا للهىاء بغَىبخه ،زم ُّ
مغًا ؾلؿا َّ
زٟي
ً
الهٟحرحضا ،ولُٞ ً٨ه نىث عَىبت.
جيخج مً خبـ بالُغ ٝؤقض ول ً٨لم ٌؿخًٗ بؿاثغ ؾُذ اللؿان ول ً٨قٛل الهىاء ٖىض الحبـ بما ًلي
ً
ً
َغ ٝاللؿان مً الغَىبت ختى ًدغ٦ها وحهؼَا َؼا ٌؿحرا ،وٍىٟظ ٞيها وفي ؤٖلي زلل ألاؾىان ٢بل ؤلاَال ١زم
ّ
ًُل .٤والظا٣ً ٫هغ به ًٖ الؼاي ما ً٣هغ به الثاء ًٖ الؿحن ،وَى اهه ال ًمَ ً٨ىائٍ ختى ٌؿخمغ حُضا في
ّ
ّ
قمه مً ؤٖالُه ،ول٨ً ً٨ىن في الظا٢ ٫غٍبا مً الاَتزاػ
زلل ألاؾىان بل ٌؿض مجغاٍ مً جدذِ ،
وٍم ً٨مً ِ
الظي ً٨ىن في الؼاي.
وخضور الالم بدبـ مً َغ ٝاللؿان عَب ٚحر٢ىي حضا ،زم ٢ل٘ بلى ٢ضام ٢لُال ،والاٖخماص ٞيها ٖلى الجؼء
ّ
ي ،ولى ٧ان
اإلاخإزغ مً اللؿان اإلاماؽ إلاا ٞى٢ه ؤ٦ثر مً الاٖخماص ٖلى َغ ٝاللؿان ،ولِـ الحٟؼ للهىاء ب٣ى ٍ
ُّ ً
والكض ٢ىٍا زغج خغ ٝالُاء.
الحٟؼ
ً
ًدضر بطا ٧ان الحبـ ؤًبـ ولِـ ٢ىٍا وال واخضا بل ًخ٨غع الحبـ في ؤػمىت غي مًبىَت ٧ان مىه
ً
مدؿىؽ.
خبـ ٚحر
ٍ
الترُٖضاث في ؤلاً٣اٖاث ،وطل ٪لكضة اَتزاػؾُذ اللؿان ختى ًدضر خبؿا بٗض ٍ
وؤما الىىن ٞةن الحبـ ٞيها اع٢ ٘ٞلُال مً الحبـ الُبُعي للباء ،وَغ ٝاللؿان ،بال ؤن َّ
حل الهىاء ًهغٝ
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ً
ًّ ُ َّ ً
ُ َّ
ٞيها بلى ٚى ِت اإلاىسغٞ ،خ٨ىن الىىن ؤعَب وؤصزل خبؿا وؤ٦ثرصوٍا وٚىت.
جدضزان ٖىض مسغج واخض بُٗىه وَى الكٟت ،بال َّ
ؤن الباء بدبـ ّ ّ
ي اللخ٣اء حغمحن لُىحن زم اه٣الٖهما،
الٟاء والباء
ٍ ٍ
جام ٢ى ٍ
َّ
ُ
ّ
َّ
٣ت
جام بل بإحؼاء مً الكٟت مًُ ٍ
واهدٟاػ الهىاء اإلاهىث صٗٞت بلى زاعج .وؤما الٟاء ٨ُٞىن الحبـ ٞيها ٚحر ٍ
ُ
ُ
ٌّ
خبـ ؤَغا ٝاملخغج باَتزاػٍ وبمجاػٍ ٧الهٟحر الخٟي،
ُٟٗٞل
مؿخمغ في الىؾِ
ٚحر مخالُ٢ت ،ومٗه بَال١
ووؿبت الٟاء بلى الباء وؿبت الهاء بلى الهمؼة.
خبـ ٌّ
ٌ
جام ٚحر ٢ىي ،و٧ان لِـ الحبـ ٧له ٖىض املخغج بحن الكٟخحن ،ول ً٨بًٗه بلى ما
ًدضر بطا ٧ان
اإلاُم
َىا ٥وبًٗه بلى هاخُت الخِكىم ختى ًدضر الهىاء ٖىض احخُاػٍ بالخِكىم والًٟاء الظي في صازله صوٍا.
الىاو الهامخت جدضر خُث جدضر الٟاء ،ول ً٨بً ِٛوخٟؼ للهىاء يُٗ ،٠ال ًىاٞـ في اهًٛاَه ؾُذ الكٟت ،زم ًُ ِخ ُّم
َُئخه ب٣ل٘ ؤًًا للم٣ضاعاإلاىُب ٤مً الكٟت في الٟاء.
()57
وخٟؼ للهىاء يُٗ ٠ال ًبلٜ
بًِٛ
الُاء الهامخت جدضر خُث جدضر الؿحن والؼاي(ومغة ٢ا ٫الُاء والجُم)  ،ولً٨
ٍ
ٍ
ً
ُ
دضر نٟحرا.
ؤن ً ِ
ً
ألال ٠اإلاهىجت مسغحهما م٘ بَال ١الهىاء ؾلؿا ٚحرمؼاخم.
والٟخدت
الىاو اإلاهىجت مسغحهما م٘ بَال ١الهىاء م٘ ؤصوى جًُِ ٤للمسغج ومُل به ؾلـ بلى ٞى.١
والًمت
الُاء اإلاهىجت مسغحهما م٘ بَال ١الهىاء مً ؤصوى جًُِ ٤للمسغج ومُل به ؾلـ بلى ؤؾٟل.
وال٨ؿغة

وبٗض َظا الٗغى اإلاٟهل لىن ٠ببً ؾِىا ملخاعج الحغو ٝالٗغبُت هلحٔ ُُٟ٦ت جُىَٗه
لٗلمي الدكغٍذ الُبي والٟحزًاء لىن ٠اللٛت ومٗغٞخه بالحىجغة ٞهى الىخُض الظي ون ٠خغٝ
الهمؼة بإجها نىث خىجغي ًغح٘ بلى اهٟخاح الُغحهالي هدُجت لً ِٛالهىاء الهاٖض مً
الهضع( ،)58والُغحهالي َى ؤخض الًٛاعٍ ٠اإلاالٟت للحىجغة( .)59وَى بهظا الىنً ٠ىا ٤ٞما حاءث
به الضعاؾاث الحضًثت التي اٖخمضث ٖلى نىع ؤقٗت ؤ٦ـ التي اؾخٗملذ لبُان مسغج الهىث.
ً
ً
وببً ؾِىا ؤو ٫مً ٞغ ١بحن الىاو والُاء الهامخخحن واإلاضًخحن ٞجٗل ل٩ل منها مسغحا زانا
جىٟغص به وَى ما لم ًظ٦غٍ ٖلماء اللٛت والخجىٍض الؿاب٣ىن له ٦ ،ما جدضر ًٖ اق٩الُت الحغ٧اث
في الٗغبُت وجدضًض ماَُتها و٦مُتها الؼمىُت ب٣ىله((:زم ؤمغ َظٍ الثالزت َّ
ٖلي مك٩ل ،ول٨جي ؤٖلم
ّ
اإلاهىجت ج ٘٣في يٗ ٠وؤيٗا ٝػمان الٟخدت وؤن الٟخدت ج ٘٣في ؤنٛغ
ًُ٣ىا ؤن ألال ٠اإلامضوصة
ِ
ُّ
خغ ٝبلى خغ .ٝو٦ظل ٪وؿبت الىاو اإلاهىجت بلى الًمت ،والُاء
ألاػمىت التي ًصح ٞيها الاهخ٣ا ٫مً ٍ
اإلاهىجت بلى ال٨ؿغة))( ،)61وَى ٌٗض جُىٍغا ل٣ى ٫ببً حجي في الحغ٧اث ((:اٖلم ؤن الحغ٧اث ؤبٗاى
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خغو ٝاإلاض واللحن ،وهي ألال ٠والُاء والىاو٨ٞ ،ما ؤن َظٍ الحغو ٝزالزت٨ٞ ،ظل ٪الحغ٧اث زالر،
وهي الٟخدت وال٨ؿغة والًمتٞ ،الٟخدت بٌٗ ألال ،٠وال٨ؿغة بٌٗ الُاء ،والًمت بٌٗ
الىاو))(.)64
مما ؾبًٓ ٤هغ  ٠ُ٦جُىع الضعؽ الهىحي الٗغبي في ون ٠مساعج ألانىاث الٗغبُت ٖلى ًض
ببً ؾِىا ٞ ،أعائٍ في جدضًض مساعج ألانىاث جغقى بلى مؿخىي الضعاؾاث اإلاٗملُت الحضًثت وَى ألامغ
الظي ًضخٌ اصٖاء زباث الضعؽ الهىحي الٗغبي ٖلى ههج واخض في ون ٠مساعج ألانىاث لم
ًخُىع ٖلى مغ الؿىحن  ،وَى ألامغ الظي بِىا زُإٍ مً زالَ ٫ظا البدث الظي ٦غؾىاٍ لضعاؾت
ون ٠ال٣ضامى ٖلى ازخال ٝجسههاتهم ملخاعج ألانىاث الٗغبُت.

نترائج البحث:
بٗض َظا الٗغى اإلاؿهب لضعاؾاث ٖلماء الٗغبُت ال٣ضامى مً لٛىٍحن وٖلماء ججىٍض وؤَباء
في جدضًض مساعج الحغو ٝالٗغبُت جبحن:
* مضي اَخمامهم بالضعؽ الهىحي ٞىجضَم ٢ض اٖخمضوا ٖلى ام٩اهاث بؿُُت جخماشخى م٘ ما ٧ان
مخىاٞغا في ػماجهم  ،وم٘ َظا حاءث هخاثجهم م٣اعبت ان لم ج ً٨مىا٣ٞت للضعاؾاث الحضًثت التي
اٖخمض صاعؾىَا ٖلى ام٩اهاث الٗهغ الحضًث مً ؤحهؼة ومٗضاث وٞغتها لهم الخ٣ىُاث الحضًثت
والخُىع الٗلمي ؛ وَى ؤمغ ًبحن مضي خغنهم ٖلى ؾالمت الىُ ٤الٗغبي و ٖلى خ ٟٔلل٣غآن ال٨غٍم
مً ؤن ًضزله الخلل او الخبضٖ ٫لى مغالؼمان
* زُإ اصٖاء زباث ون ٠ال٣ضامى ملخاعج ألانىاث ٣ٞ ،ض ٖغيىا لخُىع ون ٠مساعج ألانىاث
و ٠ُ٦ؤجهم ؤٞاصوا مً اإلاٗاع ٝالُبُت التي ٧اهذ مىحىصة في ػماجهم وَىٖىَا لخضمت اللٛت .
ً
* ؤن ببً ؾِىا وبد٨م مٗغٞخه بالٗلىم الٟحزًاثُت والُبُت جيبه بلى ؤن َىا ٥ازخالٞا بحن الىاو والُاء
ً
الهامخخحن واإلاضًخحن ٞ،دضص ّ
ل٩ل منها مسغحا ٦ ،ما ؤهه جيبه بلى ؤن الؼمً اإلاؿخٛغ ١لىُ٧ ٤ل نىث
ٍ
مً َظٍ ألانىاث ًسخل ٠بازخال ٝالهىث اإلاىُى.١
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اهلااىش
(ً )4ىٓغ:الٗحن -الٟغاَُضي.59/4:
(ً )2ىٓغ:الٟغاَُضي ٖب٣غي مً البهغة -مهضي املخؼومي 34:وما بٗضَا ،ؤنالت ٖلم ألانىاث ٖىض الخلُل  -ؤخمض
دمحم ٢ضوع 21:وما بٗضَا.
) )3الٗحن.47/4:
)  (4الٗحن.47/4:
) (5الٗحن.47/4:
( (6ؾُ٣ذ مً وسخت ٦خاب الٗحن ،58/4 :ولظل٢ ٪مذ بةياٞتها مً م٣ضمت الٗحن بخد:٤ُ٣دمحم خؿً آً ٫اؾحن
التي ؤوعصَا الض٦خىع ؤخمض دمحم ٢ضوع في ٦خابه (ؤنالت ٖلم ألانىاث)94:
)  (7الٗحن.58/4:
) (8الٗحن.58/4:
)  (9الهىث اللٛىي  -دمحم خؿحن ٖلي الهٛحر :م.24
(َ )41ظا املخغج ؾا ِ٢في َبٗت ٖبض الؿالم َاعون مً ٦خاب ؾِبىٍه ،و٢ض ازظجه مً َبٗت بىال.415/2:١
) (44ال٨خاب – ؾِبىٍه.433/4 :
)(42تهظًب اللٛت – ألاػَغي 48/4 :وما بٗضَا.
) )43الباعٕ في اللٛت – ؤبى ٖلي ال٣الي،جدَ ٤ُ٣اقم الُٗان،4974،مُبٗت بٛضاص.
)ً ( 44ىٓغ :الباعٕ.71 :
) (45ألانى-٫ابً الؿغاج 411/ 3:وما بٗضَا.
) (46ؾغنىاٖت ؤلاٖغاب -ابً حجي 45 :وما بٗضَا.
) (47ؾغالٟهاخت  -ابً ؾىان الخٟاجي.29 :
)  )48اإلاٟهل -الؼمسكغي.516 :
( ) 84

لسنة 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ()73

) )49قغح اإلاٟهل -ابً ٌِٗل.546/5 :
) (21اإلامخ٘ في الخهغٍ – ٠ابً ٖهٟىع.424 :
) )24اإلا٣خًب -اإلابرص.328/4 :
)  (22حمهغة اللٛت -الابً صعٍض.8/4 :
)  )23الضعاؾاث الهىجُت ٖىض ٖلماء الخجىٍضٚ -اهم ٢ضوعي الحمض.45 :
)  )24الخدضًض في ؤلاج٣ان والخجىٍض -الضاوي.446 :
)  )25الخدضًض في ؤلاج٣ان والخجىٍض.446:
)  )26الضعاؾاث الهىجُت ٖىض ٖلماء الخجىٍض.22 :
)ً )27ىٓغ :الضعاؾاث الهىجُت ٖىض ٖلماء الخجىٍض.22 :
)ً )28ىٓغ :الغٖاًت لخجىٍض ال٣غاءة -م٩ي بً ؤبي َالب الِ٣سخي.445:
)ً )29ىٓغ :الخدضًض في ؤلاج٣ان والخجىٍض412:وما بٗضَا.
)ً )31ىٓغ :اإلاىضح في الخجىٍض-ال٣غَبي.78 :
)ً )34ىٓغ :ؤلا٢ىإ في ال٣غاءاث الؿب٘ -ابً الباطف 474:وما بٗضَا.
)ً )32ىٓغ :الضعاإلاغنى ٝفي ون ٠مساعج الحغو-ٝؤبى اإلاٗالي اإلاىنلي.238-237:
)ً ( 33ىٓغ :الخمهُض في ٖلىم الخجىٍض-ابً الجؼعي 443:وما بٗضَا.
)ً )34ىٓغ :اإلا٣خًب.328/4 :
)ً )35ىٓغ :حمهغة اللٛت.8/4 :
) )36اليكغفي ال٣غاءاث الٗكغ.498/4 :
)ً )37ىٓغ :لُاث ٠ؤلاقاعث لٟىىن ال٣غاءاث –ال٣ؿُالوي488 :وما بٗضَا.
)ً )38ىٓغ :حهض اإلا٣ل-اإلاغٖكلي 428:وما بٗضَا.
) )39حهض اإلا٣ل.429 :
( )41اإلاهضعالؿاب.59-58:٤
)ً )44ىٓغ :ؤؾباب خضور الحغو- ٝابً ؾِىا72 :وما بٗضَا.
)  (42وٍ٣هض به((الًٛغو ٝاإلاٗغو ٝلضي املحضزحن باؾم  Arytenoidؾماٍ ابً ؾِىا "الُغحهاعي" مً ال٩لمت
الٟاعؾُت "َغحهاعٍ" ؤي ٧إؽ للكغب،وٍ٣ى ٫الٟحروػباصي في بابا الغاء "َغحهاعٍ" قبه ٧إؽ ٌكغب ُٞه ،وفي باب
الالم "الُغحهالت" بال٨ؿغ الٟىجاهت ٧الُغحهاعة .وٍبضو ؤن َظا الًٛغو٢ ٝض ْهغ ألَباء الٗغب ال٣ضماء ٖلى َظٍ
الهىعةٖ ،لى خحن ؤهه بضا لالٚغٍ ٤ال٣ضماء ٖلى ق٩ل اإلاٛغٞت ألن مٗجى  Arytenoidالكبُه باإلاٛغٞت وٍغي الض٦خىع
قغ ٝؤن َظا الًٛغو ٝفي الحُىان ٌكبه ٞم ؤلابغٍ ٤ولظل ٪ؾماٍ ابً ؾِىا بالُغحهاعي .وَظا الًٛغو ٝمؼصوج
لضي ؤصحاب الدكغٍذ مً املحضزحن،ؤي له ٞغٖان ٧ل ٞغٕ ٌكبه اإلاٛغٞت،ول ً٨ابً ؾِىا لم ٌكغ بلى َظا
الاػصواج))(ألانىاث اللٛىٍت.)421:
( )43بياٞت مجي للخىيُذ.
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َُ َ
َ ُ
ُ
َ ُ
ّ
) )44الخسكً :مإزىط مً زك ًَ ًَسك ًُ،وزك ًَ الهىثٚ :لٔ( .معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة-ؤخمض مسخاع
ٖمغ).646:
( )45ؤؾباب خضور الحغو(ٝالغواًت الثاهُت).445-444 :
ََ َ ََ َ ّ
(َ )46
املحب ُ
ـ الصخ َيء :مىٗه وؤمؿ٨ه(.معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة).436-435:
ـ :اؾم م٩ان مً خبـ،وخب
َ
َ
َ َ
ّ
ّ
ُ
،حىٞه،يض َّ
:حٗله ّ
مٗ٣غًا َّ
خضبه(.اإلاهضعالؿاب).4843:٤
( )47الخٗ٣حر :مإزىط َ ّٗ ٢غ٣ً،اَ َّٗ ٢ ٫غالى ّجاعالخك َب
ّ ُ ّ
(ّ )48
التهىٕ :في اللٛت ج٩ل ٠الخُ٣ا(.لؿان الٗغب(َىٕ))
( )49ؤؾباب خضور الحغو(ٝالغواًت الثاهُت).446-445:
ََ َ َ
َ
َّ
اهٟلَ ٤
الح َجغُ :مُاوٕ ٞل:٤اوك(.٤معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة).4474:
( )51الاهٟال :١مهضعاهٟل،٤
( )54ؤؾباب خضور الحغو(ٝالغواًت الثاهُت).447 :
( )52ؤؾباب خضور الحغو.449 ،76-75 :ٝ
(ً )53ىٓغ :ؤؾباب خضور الحغو.76:ٝ
(٢ )54ضم ابً ؾِىا في الغواًت ألاولى الهاص ٖلى الؿحن وفي الغواًت الثاهُت الؿحن ٖلى الهاص مما ًىحي بإجهما مً
مسغج واخضً ،ىٓغ :ؤؾباب خضور الحغو.421 ،77 :ٝ
( )55في الغواًت ألاولى ؾماٍ (ػاي) وفي الغواًت الثاهُت ؾماٍ (ػاء) ً ،ىٓغ :ؤؾباب خضور الحغو.421 ،77 ٝ
ُ َ
ّ
نىث آزغ،مثل بقمام ال٨ؿغة والًمت في مثل
.وؤقم اإلاخ٩لم الهىث:نبٛه بمسحت مً
ؤلاقمام:مهضعؤق َّم
()56
ٍ
َ
ّ
َِ ٢
ّ
ُل ِوبُ٘.وؤلاقمام:الى ٠٢بالؿ٨ىن م٘ الغمؼبلى الحغ٦ت بالكٟخحن(.معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة).4237:
(ً )57ىٓغ :ؤؾباب خضور الحغو.424: ٝ
(ً )58ىٓغ :ؤؾباب خضور الحغو.72 :ٝ
(ً )59ىٓغ :ؤؾباب خضور الحغو.63 :ٝ
( )61ؤؾباب خضور الحغو.85:ٝ
( )64ؾغنىاٖت ؤلاٖغاب.47 :
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المصادر
 .4ببغاَُم ؤهِـ ،صون جاعٍش،ألانىاث اللٛىٍت ،م٨خبت الاهجلى اإلاهغٍت ،مهغ.
الباطف،ؤبي حٟٗغ ؤخمض بً ٖلي بً ؤخمض بً زل ٠ألاههاعي(ثَ541ـ) ،جد٤ُ٣
 .2ببً
ِ
الض٦خىع ٖبض املجُض ُ٢املَ4413(،ـ)،ؤلا٢ىإ في ال٣غاءاث الؿب٘ .الُبٗت ألاولى ،حامٗت ام
ال٣غي٧،لُت الكغَٗت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،مغ٦ؼ البدث الٗلمي وبخُاء الترار ؤلاؾالمي،مً
الترار ؤلاؾالمي،ال٨خاب الثالث والٗكغون ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
 .3ببً الجؼعي ،قمـ الضًً ؤبي الخحر دمحم (ثَ833ـ) ،جدٚ :٤ُ٣اهم ٢ضوعي الحمض- 2114،
الخمهُض في ٖلىم الخجىٍض .الُبٗت ألاولى ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث ،لبىان.
 .4ببً الجؼعي ،الحا ٔٞؤبي الخحر دمحم بً دمحم الضمك٣ي (ثَ833ـ) ،صححهٖ :لي دمحم َّ
الًبإ
،صون جاعٍش -اليكغفي ال٣غاءاث الٗكغ .صاعال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان.
 .5ببً حجي ،ؤبى الٟخذ ٖثمان(ثَ392ـ)  ،جد:٤ُ٣خؿً َىضاوي ،صون جاعٍش -ؾغ نىاٖت
ؤلاٖغاب  969 .نٟدت.
 .6ببً صعٍض ،ؤبي ب٨غدمحم بً الحؿً بً صعٍض ألاػصي (ثَ324ـ)َ4344،ـ-حمهغة اللٛت .الُبٗت
ألاولى ،مُبٗت مجلـ صاعاإلاٗاع ٝال٩اثىت ببلضة خُضعآباص الض. ً٦
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 .7ببً الؿغاج ،ؤبي ب٨غ دمحم بً ؾهل (َ346ـ) ،جدٖ :٤ُ٣بض الحؿحن الٟخلي -4996 ،ألانى ٫في
الىدى.الُبٗت الثالثت ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث.
 .8ببً ؾىان الخٟاجي،ؤبي دمحم بً ٖبضهللا بً ؾُٗض(ثَ466ـ)-4982،ؾغ الٟهاخت .الُبٗت
ألاولى ،صاعال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان.
 .9ببً ؾِىا ،الكُش الغثِـ ابي ٖلي الحؿحن بً ٖبض هللا (َ428-371ـ) ،جد :٤ُ٣دمحم ّ
خؿان
َّ
الُُانً ،دحى محر ٖلم ،صون جاعٍش -ؤؾباب خضور الحغو . ٝمُبىٖاث مجم٘ اللٛت الٗغبُت،
صمك.٤
 .41ببً ٖهٟىع ؤلاقبُلي(ثَ669ـ) ،جدٞ :٤ُ٣سغ الضًً ٢باوة  - 4996،اإلامخ٘ ال٨بحر في
الخهغٍ. ٠الُبٗت ألاولى ،م٨خبت لبىان هاقغون ،بحروث  ،لبىان.
 .44ابً مىٓىع ،معجم لؿان الٗغب ،صاعاإلاٗاع،ٝال٣اَغة.
 .42ببً ٌِٗل ،مىّ ٤ٞ
الضًً ؤبي الب٣اء ٌِٗل بً ٖلي بً ٌِٗل اإلاىنلي (ثَ643ـ) ،
جد:٤ُ٣ؤمُل بضٌ٘ ٌٗ٣ىب- 2114،قغح اإلاٟهل للؼمسكغي .الُبٗت ألاولى ،صاع ال٨خب الٗلمُت،
بحروث  ،لبىان.
 .43ؤبى اإلاٗالي اإلاىنلي ،ؤبى اإلاٗالي بً ؤبي ٞغج ٞسغ الضًً اإلاىنلي (ثَ624ـ)  ،جدٚ ٤ُ٣اهم
٢ضوعي الحمضَ4423،ـُّ -
الضعاإلاغنى ٝفي مساعج الحغو.ٝمجلت الح٨مت ،الٗضص.246-25،225
 .44ؤبى ٖلي ال٣الي(ثَ356ـ) ،جدَ:٤ُ٣اقم الُٗان -4974 ،الباعٕ في اللٛت .مُبٗت بٛضاص.
 .45ؤبى ٖمغو ٖثمان بً ؾُٗض ّ
الضاوي ألاهضلسخي (ثَ444ـ) ،صعاؾت وجدٚ :٤ُ٣اهم ٢ضوعي
َ
الح َمض2111،م ،الخدضًض في الاج٣ان والخجىٍض .الُبٗت ألاولى ،صاعٖماع ،ألاعصن.
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 .46ؤخمض دمحم ٢ضوع -2113،ؤنالت ٖلم ألانىاث ٖىض الخلُل مً زال ٫م٣ضمت ٦خاب الٗحن
.الُبٗت الثاهُت ،صاعال٨ٟغ ،صمك.٤
 .47اخمض مسخاعٖمغ ،بمؿاٖضة ٞغٍٖ ٤مل ،2118،معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة ٖ ،4ٍ ،الم
ال٨خب ،ال٣اَغة.،
 .48ألاػَغي  ،ؤبى مىهىعدمحم بً ؤخمض (َ371-282ـ) ،جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم دمحم َاعون،صون جاعٍش،
تهظًب اللٛت  .اإلااؾؿت اإلاهغٍت الٗامت للخإلُ ٠وألاهباء واليكغ ،الضاعاإلاهغٍت للخإلُ ٠والترحمت.
 .49الؼمسكغي ،ؤبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ(ثَ538ـ) ،جد :٤ُ٣ؾُٗض مدمىص ُٖ٣ل-2113،
اإلاٟهل في ٖلم الٗغبُت .الُبٗت ألاولى ،صاعالجُل ،لبىان ،بحروث.
 .21ؾِبىٍه،ابى بكغ ٖثمان بً ٢ىبر(ثَ481ـ) ،جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم دمحم َاعون-4982،
ال٨خاب.الُبٗت الثاهُت ،م٨خبت الخاهجي ،بال٣اَغة.
ؾِبىٍه،ابى بكغ ٖثمان بً ٢ىبر(ثَ481ـ)َ4347،ـ-ال٨خاب.الُبٗت ألاولى ،باإلاُبٗت ألامحرًت
ال٨بري ،بىال.١
ٚ .24اهم ٢ضوعي الحمض - 2117،الضعاؾاث الهىجُت ٖىض ٖلماء الخجىٍض.الُبٗت الثاهُت ،صاع
ٖماع ،ألاعصن.
 .22الٟغاَُضي  ،ؤبى ٖبض الغخمً الخلُل بً ؤخمض (َ475-411ـ) -جد :٤ُ٣ص .مهضي املخؼومي ،
ص.ببغاَُم الؿامغاجي،صون جاعٍش -الٗحن  .ؾلؿلت اإلاعجم والٟهاعؽ.
 .23ال٣غَبيٖ ،بض الىَاب بً دمحم (ثَ464ـ) ،جد :٤ُ٣صٚ.اهم ٢ضوعي الحمض  -2111،اإلاىضح في
الخجىٍض .الُبٗت ألاولى ،صاعٖماع ،ألاعصن.
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 .24ال٣ؿُالوي  ،ؤلامام قهاب الضًً(ثَ923ـ) ،جد ٤ُ٣وحٗلُ :٤الكُش ٖامغ َّ
الؿُض ٖثمان ،
ص٦خىع ٖبض الهبىع قاَحن- 4972،لُاث ٠ؤلاقاعاث لٟىىن ال٣غاءاث  .املجلـ ألاٖلى للكاون
ؤلاؾالمُت ،لجىت بخُاء الترار ؤلاؾالمي ،حمهىعٍت مهغالٗغبُت ،ال٣اَغة.
 .25الِ٣سخي ،ؤبى دمحم م٩ي بً ؤبي َالب (ثَ437ـ)  ،جد :٤ُ٣ؤخمض خؿً ٞغخاث -4993،الغٖاًت
لخجىٍض ال٣غاءة وجد ٤ُ٣ل ٟٔالخالوة .الُبٗت الثالث،ة صاعٖماع ،ألاعصن.
ّ .26
اإلابرص ،ؤبي الٗباؽ دمحم بً ًؼٍض (َ285-241ـ) ،جد :٤ُ٣دمحم ٖبض الخالًُٖ ٤مت -4994،
اإلا٣خًب  .وػاعة ألاو٢ا ، ٝاملجلـ ألاٖلى للكاون ؤلاؾالمُت  ،لجىت بخُاء الترار حمهىعٍت مهغ
الٗغبُت.
 .27دمحم خؿحن ٖلي الهٛحر،صون جاعٍش -الهىث اللٛىي في ال٣غآن .مىؾىٖت الضعاؾاث ال٣غآهُت ،
صاعاإلااعر الٗغبي  ،بحروث ،لبىان .
 .28اإلاغٖكلي ،دمحم بً ؤبي ب٨غ اإلال٣ب بؿاح٣لي ػاصٍ (ثَ4451ـ) -صعاؾت وجد :٤ُ٣ص .ؾالم
ُ
٢ضوعي الحمض -2118،حهض اإلا ِ٣ل .الُبٗت الثاهُت ،صاعٖماع ،ألاعصن.
 .29مهضي املخؼومي ،4989،الٟغاَُضي ٖب٣غي مً البهغة .الُبٗت الثاهُت ،وػاعة الث٣اٞت
والاٖالم ،صاعالكاون الث٣اُٞت الٗامت ،بٛضاص.

( ) 90

