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مىضع احلركاث من احلروف والىصف
ادلخرجي ذلا عنذ الذاني واحملذثني
االستار ادلساعذ الذكتىر
جاسم غايل رومي ادلالكي
جامعت البصرة /مركز دراساث البصرة واخلليج العربي

ادللخص-:
ً
ًخددد هىع الـىث اللؿىي ومػظم ؿكاجه اطدىادا الى هسٍهت مسوز
ً
ً
الهىاء في ججىٍل الكم  .خُىما ُّ
ًمس الهىاء خسا هلُها خالُ الخلو والكم دون
ً
ان ًهل في هسٍهه ؤي غائو ؤو خائل ودون ؤن ًلُو مجسي الهىاء كُها مً
ً
ً
ػإهه ان ًُددر اخخٍاًا مظمىغا  ،وغىدئر ًُـى dث اإلاد الي طماَا
الداوي (بدسوف اإلاد واللحن وهي ( الىاو والُاء وألالل

وجخمحز الاؿىاث

الـائخت بظاَسة الىكىح الظمعي .بل منها ألاوضح قإؿىاث اللحن اإلادظػت
ؤوضح مً اللُهت ،ؤي الكخدت اوضح مً اللمت والٌظسة .
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The Position of Vowels (Harakat) And their
Vocalization Description in Al -Dani and
Modernizers
Asst. Professor
Jassim Ghali Romy Al-Malky
Basra University/ Centre for Basra and Gulf Studies

Abstract:

The type of sound in the oral cavity and its
characteristics are determined by the way of air
that passes through the oral cavity. When the air
passes smoothly through the throat and mouth,
that might cause an audible friction. This group
of sounds is called long vowels which Al Dani
called the long and soft sounds which are (o, y,
and a). Vowels are characterized by their audio
clarity. This phenomenon is most obvious the soft
sounds than narrow that is the fatha haraka is
clearer than the kasrah and dammah.
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ادلقذمت -:

ً
ًخددد هىع الـىث اللؿىي ومػظم ؿكاجه اطدىادا الى هسٍهت مسوز الهىاء في
ً
ُ
ٌػىنه غً
ججىٍل الكم  ،إذ ند ًـادف َرا الهىاء غائها في مىكؼ مً اإلاىاكؼ

ً
ً
ّ
اإلاسوز خسًا الى خازج الكم  ،قال ًخِظس ُ
إال َّ
بػد ؤن ًُددر اخخٍاًا مظمىغا في
له ذلَ
ذلَ اإلاىكؼ  ،قخيؼ إ مً حساء ذلَ جلَ اإلاجمىغت مً الاؿىاث اللؿىٍت الي
ًـولح غلى حظمُتها باالؿىاث الـامخت او الظايىت والي ؤهلو غليها غالم ألاؿىاث
والهساءاث  ،ؤبى غمسو طػُد بً غثمان الداوي (ث  َ 444ـ حظمُت ( الخسوف
ً
ً
الجامدة  .ؤو ُّ
ًمس الهىاء خسا هلُها خالُ الخلو والكم دون ان ًهل في هسٍهه ؤي
ً
ً
غائو ؤو خائل ودون ؤن ًلُو مجسي الهىاء كُها مً ػإهه ؤن ًُددر اخخٍاًا
ً
مظمىغا  ،وغىدئر ًُـولح غلى َرٍ اإلاجمىغت مً ألاؿىاث باألؿىاث الـائخت ؤو
( ؤؿىاث اإلاد  .الي طماَا الداوي ( بدسوف اإلاد واللحن وهي الىاو والُاء وألالل .
وجخمحز ألاؿىاث الـائخت بظاَسة الىكىح الظمعي  ،إذ لِظذ ًل ؤؿىاث اللحن
ذاث وظبت واخدة في الىكىح الظمعي  ،بل منها الاوضح قإؿىاث اللحن اإلادظػت
ؤوضح مً اللُهت  ،ؤي الكخدت ؤوضح مً اللمت والٌظسة  .والىكىح الظمعي
الري ُبىِذ ْ غلُه الخكسنت بحن ألاؿىاث الظايىت وؤؿىاث اللحن َ ،ى جلَ الـكت
الوبُػُت في الـىث ال اإلاٌدظبت مً هىله او هبرٍ  .قـىث اللحن ؤوضح بوبػه مً
الـىث الظايً .
ومً َىا آزسها دزاطت مىكؼ َرٍ الخسًاث مً الخسوف بىؿكها ؿىائذ نـحرة
والىؿل اإلاخسجي ألؿىاث اإلاد الوىٍلت والهـحرة  ،لرا حاء اإلاىكىع جدذ غىىان
( مىكؼ الخسًاث مً الخسوف والىؿل اإلاخسجي لها غىد الداوي واإلاددزحن  ،وَى
في غىىاهحن  ،ألاوُ ( مىكؼ الخسًاث مً الخسوف  ،والثاوي ( وؿل الخسًاث
ً
الـىائذ الوىٍلت والهـحرة  ،وند حاء مىهجىا مبيُا غلى اإلاهازهت بحن آزاء
اإلاددزحن والداوي  ،في غسق اإلاادة الػلمُت مؼ ألاخر بىظس الاغخباز الكازم الصمن بحن
الوسقحن والدزاطاث اإلاخخبرًت الخدًثت في جددًد ؿكاث ؤؿىاث اإلاد الوىٍلت
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والهـحرة والىكؼ الىوهي لها  .والىكىح الظمعي ونُاض مهداز َرٍ الامداء ،
مهازهت بػـس الداوي  ،اإلاػخمد غلى الخبرة الراجُت والخروم الشخص في دزاطت َرٍ
الـىائذ هىٍلها ونـحرَا .
 -1مىضع احلركاث من احلروف :
ُ
لهد نظم الداوي الخسوف مً خُث الخسيت والظٌىن غلى نظمحن َما  ( :اإلاخدسى
واإلاظًٌ (. 1قُـل الخسف اإلاخدسى بهىله ّ (( :
َّ
اإلادسى مً الخسوف بالخسًاث
قإما
ً
ُ
قدهه ؤن ًلكظ به ُمؼبػا  ،وٍؤحى بالخسًاث
الثالر  :الكخدت والٌظسة واللمت

الثالر يىامل مً ؾحر اخخالض وال جىَحن ًؤوالن الى جلػُل الـىث َّ
بهً  ،وال
إػباع شائد وال جموُى بالـ ًىحبان الاجُان َّ
بهً ممٌىاث (. 2
ٍ
ٍ
ً
ً
ّ
ُ
ُ
وظخيخج مً ذلَ الىؿل ؤن الخسف اإلادسى خهه ؤن ًلكظ به مؼبػا ؤي ممٌىا
وٍؤحى بالخسًاث الثالر وهي الكخدت والٌظسة واللمت يىامل  ،دون ؤي اخخالض وال
جىَحن ؤي جهـحر ًؤدًان الى كػل َرٍ الخسًاث  ،وال شٍادة في إػباع خسيت الخسف
وجموُى ؤي شٍادة في مد الخسيت جؤدًان الى خدور الالل او الُاء او الىاو ُ
بػدٍ ؾحر
ممدوداث .

ً
ُ
ُّ
قدهه ان ًخلى
قُـكه نائال  (( :وؤما اإلاظًٌ مً الخسوف
وؤما الخسف اإلاظًٌ
َّ
ُ ْ
سف غلُه طىي
بػلهً مً ؾحر ونل ػدًد  ،وال نوؼ مظ ٍ
مً الخسًاث الثالر ومً ِ
ً
ػه نلُال في خاُ الىؿل (ً . 3خطح لىا مً وؿل الداوي
مىك ِ
اخخباض اللظان في ِ
ان الخسف غىدما ٌُظًٌ ًخلى مً الخسًاث الثالر وهي الكخدت واللمت والٌظسة ،
َ
َ
وذلَ غىد الىنىف مؼ اخخباض اللظان في مىكؼ الىوو للخسف في خالت الىؿل ،
ؤي جخابؼ هوو الٌالم .

َ
ذلَ وَى مً اإلاخهدمحن  ،إذ ناُ  :والخسوف مً
وند ذيس ابً حن ( ث ٌ 394
ُ
خُث الخسيت والظٌىن غلى نظمحن :طايً ،مخدسى  ،ؤما الظايً قهى الري ًمًٌ (
ْ
ُ
جدمُله الخسًاث الثالر (ً . 4الٍاف مً بٌس واإلاُم مً غمس  ،إذ ًمًٌ ان هدملها

الكخدت قىهىُ َبٌس َ
وغمس  ،والٌظسة قىهىُ بٌس وغمس  ،واللمت قىهى ُُ ُبٌس ُ
وغمسو ،
ِ
ِ
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ً
ُ
جدمُله الخسًاث الثالر ُغ ّ
لم اهه ًان نبل ذلَ طايىا  .اما اإلاخدسى قهى
قلما ؤمًٌ
ُ
هدمله اللمت قىهىُ
الري ال ًخدمل ايثر مً خسيخحن ًاإلاُم مً غمس  ،إذ ًمًٌ ان

ً
َّ
َّ
ُ
غمس ،ولٌى ُه ال ًخدمل أله ُه ًان مدسًا بها خحن حسبىا إدخاُ
غمس  ،والٌظسة قىهىُ ِ
الخسًاث غلُه( والخسف الىاخد ال ًخدمل خسيخحن ال مخكهخحن وال مخخلكخحن ( 5ؤما
ً
ُ
َّ َّ
ّ
َّ
ًًٌ إال طىايً ألن اإلادة ال جخدسى ؤبدا .
قئنهً ال
ألالل والىاو والُاء إذا ي ًَّ مداث
ومً َىا ُ
هجد ان الداوي واقو ابً حن في َرٍ اإلاظإلت .
َ
ؤما اإلاددزىن ُ
ومنهم َجري قلِؽ قهد غسف ( اإلاخدسى واإلاظًٌ إذ ناُ :

بدسيت مً الخسًاث الثالر ،والظايً َى الخسف الري
قاإلاخدسى َ :ى الخسف اإلاخلى
ٍ
ُ
جدبػه خسيت  .والخسيت في حىَسَا هانـت  ،قه ال جهىم بىكظها ،وهي مدخاحت ،
ال
َ
ذَب الديخىز خظام طػُد الىػُمي
لٍي جىحد الى خامل وَى الخسف( . 6والى َرا
ً
ً
ً
نائال (( :قئذا غلمىا ان الخسف ًٌىن ؤما طايىا ؤو مخدسًا ًان الظؤاُ آلاحي  :ؤًً
نبله ؤم ُ
ًٌىن مىكؼ الخسيت مً الخسف ؤهي ُ
مػه  ،ؤو بػدٍ؟( . 7ؤما الهىُ بإنها نبل

الخسف قال ًَ ُ
صح َ ،ب ْل َى مداُ ( . 8وذلَ ألمسًٍ :
ّ
ُ
جدله قه ًالػسق قُه ولرا قه مدخاحت
الاوُ  -:إن الخسف ًاإلادل للخسيت ألنها
الُه وال ًصح الهىُ بىحىدَا نبل وحىدٍ  .وٍيبغي ؤن ٌػلم ؤن نىُ الػلماء ؤن
ٌ
الخسيت ُ
جدل الخسف إهما َى مجاش ال خهُهت  ،ألن الخسف غسق والخسيت غسق ،
َ
والري غلُه ؤَل الىظس ؤن الاغساق ال جدل الاغساق  ،إال ان الري طىؽ َرا اإلاجاش
ًّ
وؤه ُه َن ْد ًىحد وال خسيت ُ
مػه وؤن الخسيت ال جىحد إال
يىن الخسف ؤنىي مً الخسيت
(َ . 9
ُ
لرلَ َن ْد َخ ُ
َ
ون ْد ق ً
ظس الديخىز َجري
ويإهه ند جلمنها
لخه ،
مؼ الخسف قٌإنها

َ
قلِؽ زؤي ؤبً حن الظابو ( بإن الخسيت ال جهىم بىكظها قٌُل هخـىز وحىدَا
(11
َ
نبل ؤن ًىحد ما ٌظاغد غلى َرا الىحىد
َ
الثاوي  -:لى ًاهذ الخسيت َ
وحد ألادؾام في اللؿت ألنها خُيئر جٌىن
نبل الخسف إلاا
ً
خاحصا بحن الخسقحن  ،واذا حجصث الخسيت بحن الخسقحن لم ًجص الادؾام في اللؿت إذن
دلُل غلى امخىاع الهىُ بخهدم الخسيت غلى الخسف
73
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ُ
مػه ؤو ُ
بػدٍ  .ؤما الهىُ بإنها بػد الخسف قهى مرَب طِبىٍه
ُ
ووظبه للخلُل خُث ناُ  (( :وشغم الخلُل ؤن الكخدت والٌظسة واللمت شوائد ،
(13
َّ
َّ
ًلخهً الخسف لُىؿل الى اإلاخٍلم به والبىاء َى الظايً الري ال شٍادة قُه
وًَ
(12

 .الري هف غلُه

والري ًدُ غلى ؤنها بػد الخسف ْ
مجي اإلاثلحن اإلاخدسيحن مً ؾحر إدؾام في  (( :نـف
وهلل  ،وطسز وخلم  ،ومسز وندد ،قىحدَا قاؿلت ُ
بِىه وبحن َ مثله َى الري َ
مىؼ

الادؾام  ،وال ًجىش ؤن ًهاُ َّ
إن الري قـل بُنهما َى خسيت الخسف الثاوي وهي نبل
َ
الخسف  ،إلاا جهدم مً طهىن الهىُ بخهدم الخسيت غلى الخسف ( . 14ومما قـلذ
َ
قُه بحن اإلاخهازبحن ومىػذ الادؾام نىلهم (وجد مً ؾحر إدؾام قئذا طٌىذ الخاء ال
إزادة ؤلادؾام نلذ ( ود  ،قدسيت الخاء إذن ًاهذ قاؿلت بُنها وبحن الداُ ْ
قلم ًخم
ْ
الادؾام  ،قلما شالذ خسيت الخاء لم ٌػد َىاى قاؿل قهلبذ وؤدؾمذ قدُ َرا غلى
ان الري ًان ًكـل بحن الخاء والداُ في (وجد َى يظس الخاء  ،وإلاا ًاهذ ْ بُنهما قه
ْ
إذن بػد الخاء ولِظذ مػها (. 15
ومما اخخج به ابً حن غلى ونىع الخسيت بػد الخسف الري ًمًٌ ؤن ٌػد ؤنىي
حجت في ذلَ الغخمادٍ الدزاطت الـىجُت الخدًثت ما ذَب الُه مً ان الخسًاث
ؤبػاق خسوف اإلاد واللحن ،وذيس َّ
ؤن الكخدت بػم الالل والٌظسة بػم الُاء ،
ً
ً
ً
واللمت بػم الىاو  ،وناُ ؤًلا  (( :قٌما ؤن الخسف ال ًجامؼ خسقا آخس قُيؼأن مػا في

ونذ واخد قٌرلَ بػم الخسف ال ًجىش ؤن ًيؼإ مؼ خسف آخس في ونذ واخد

(. 16

اما الديخىز ابساَُم ؤهِع قحري ألادلت الي طانها ابً حن إلزباث يىن الخسيت
بػد الخسف ؤدلت نىٍت مً خُث الؼىاَد اللؿىٍت ؤو مً خُث اإلاىوو والػهل إال إهىا
ً
ً
ً
وػخهد َّؤه ُه لى اججه إججاَا ؿىجُا مدلا وايخكى بالدجت الي ؤػسها الى انها ؤنىي
ألؾىاٍ َ
ُ
ذلَ غما اطخدُ به (. 17
حجت
ً
وٍـل الديخىز خظام طػُد الىػُمي َرٍ اإلاظإلت نائال (( :قالخسًاث ؿىائذ

نـحرة مجهىزة  ،قٍل منها نائم بىكظه  ،واي خسف مً خسوف اإلاعجم ؿىث
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مظخهل ؤًلا قٌُل ًخـىز خسوج ؿىجحن مخخلكحن في آن واخد  ،وند ًٌىن
ً
ً
الـامذ مهمىطا قُخخلكان خُيئر مخسحا وؿكه (. 18
وٍلُل اًلا ً  ،إذ ًهىُ  :وند اطخىنكخن غبازة الديخىز َجري قلِؽ في َرا ولم
اطخوؼ ان ادزى مسادٍ منها غلى وحه الدنت  (( :وهدً وػلم ان َرٍ الخسًاث لِظذ
له والري طىف ًىولو ُ
طىي جٌُل في مخسج الـامذ مؼ اإلاـىث الخالي ُ
مػه (. 19
وٍدظاءُ يرلَ قُهىُ  :ؤًمًٌ ان ًسٍد بٍلمت طىف ًىولو ُ
مػه وخدة الاهوالم
ُ
ّ
قٌُىن ُ
ؤًه ؤن الخسيت جددر مؼ الخسف  ،ؤم ؤن يالمه ازاد به ان الـائذ ًىوو
ز

بصخبت الـامذ الري نبله ؟ ؤخظب ان السؤي الثاوي ؤحمل بسحل دزض الـىث
َّ
اإلاػاؿس  ،يما ؤه ُه لم ًداوُ ان ًىهم يالم ابً حن في جسحُذ الهىُ بإن الخسيت
بػد الخسف

(21

.

 -2وصف احلركاث ( الصىائج الطىيلت والقصرية )-:
ان الخسيت ؿىث لؿىي ًجسي مػه الىكع مً ؾحر ان ًلهى في هسٍهه غهبت جمىػه
مً اإلاسوز ؤو جدىُ اججاَه الى ألاهل  ،ؤو جؤدي الى جلٌئه واخخٍايه بإغلاء الىوو .
وجٌظب الخسيت جـىٍتها مً إَتزاش الىجسًٍ الـىجُحن مػها  .ال مً كسب الهىاء
ً
بىهوت اوظداد  ،إذ لِع مػها اوظداد ابدا  ،ال هانف وال ًامل ( . 21وَؼمل الىظام
الـىحي للـىائذ في الػسبُت غلى زالزت ؿىائذ زئِظت هي  :الٌظسة واللمت
والكخدت  .ولٍل واخدة هىالن  :نـحر وهىٍل  .قٌُىن مجمىع الـىائذ في الػسبُت ،
غلى َرا طخت ؿىائذ

(. 22

وند هف الداوي غلى َرا الخهظُم،بهىله:واإلامدودة زالزت اخسف:الُاء والىاو
وألالل  ،طمُذ ممدودة الن الـىث ًمخد بها بػد اخساحها مً مىكػها ،والخسًاث
مإخىذة منها،قالكخدت مً ألاف ،والٌظسة مً الُاء ،واللمت مً الىاو ( . 23وٍخطح
مً َرا الىؿل ان اإلاددزحن ًخكهىن مؼ الداوي في غدد الـىائذ الػسبُت  ،وفي
يُكُت خـىلها ،إذ ًهىُ الديخىز طلمان الػاوي في ذلَ ((:في اللؿت الػسبُت زالر
خسًاث نـحرة ( Short Vowelsوهيً :اء اإلاد و واو اإلاد وؤلل اإلاد
75

(24

 ،وذَب

8102

مجلت آداب البصرة /العدد28

جلم اللؿت الػسبُت زالزت ؿىائذ قهى ُ
ُ
جهؼ في شواًا ما ٌظمُه
بظام بسيت الى َرا ،
غلماء ألاؿىاث( مثلث الـىائذ

 .وهي الخسًاث الثالر  :الٌظسة والكخدت

واللمت ،وجهابل في جـيُل( داهُاُ حىجس الـىائذ اإلاػُازٍت زنم ) ،(1و ) ، (4و
ً
( ، 5و ) .(8وجٌخب غاإلاُا بالسمىش آلاجُت . 25( /U / ، /Z/ ، /i / :
ً
وند بحن الديخىز مدمىد الظػسان ذلَ نائال  :والـىائذ الػسبُت ألاطاطُت هي (
الكخدت  ( ،الٌظسة  ( ،اللمت  ،وألالل اإلامدودة اللُىت  ،ؤو ( الكخدت الوىٍلت ،
(ناُ  ،والُاء اإلامدودة اللُىت  ،ؤو ( الٌظسة الوىٍلت يما في َ
يما في َ
(بُؼ  ،والىاو
ٌ
اإلامدودة اللُىت  ،ؤو ( اللمت الوىٍلت يما في ( زوح ( . 26وقُما ًإحي وؿل مخخـس
للـىائذ الػسبُت غىد الداوي واإلاددزحن :
 -1الكسرة الطىيلت : /II/

ُ
قهد وؿل الداوي ( الُاء ؤو ( الٌظسة الوىٍلت  ،بإنها خسف مجهىز
ًخسج مً

وطى اللظان بِىه وبحن الخىَ  ،زم يهىي الى الخلو  ،قُىهوؼ آخسٍ غىد مخسج
ً
ً
الالل  ،قئذا لم ًلو َمصة وال خسقا طايىا ُم َّد غلى مهداز ما قُه مً اإلاد الري َى
ُ
َ ُ
ؿُؿخه مً ؾحر شٍادة  ،يهىله حػالى ( :محرار ( آُ غمسان  ، 181 /و ( ِمُهاث (
ً
الاغساف  142 /و( اإلاحزان ( الاوػام ، 152/وما ؤػبه  .وان لهي َمصة ؤو خسقا
ً
طايىا شٍد في جمٌُىه ( . 27وإذا جدسيذ ْ الخاء بالٌظسة والىاو باللم وطىاء ًاهذ جلَ
الخسيت غازكت او ؤؿلُت قُيبغي ان ٌؼبػا مً ؾحر شٍادة وال اخخالض قالُاء هدى نىله
ْ
ْ َ
ْ
بالىحي ( الاهبُاء  ، 45 /و( في ُمؼ َِخَ
ووخُىا ( َىد ، 37 /و (
حػالى ( :

ْ
(لهمان 19/وما اػبهه .والىاو هدى نىله حػالىَ (:ووقُذ ( آُ غمسان (، 25 /
ُ
حؼاوز ( البهسة  ، 333/و( جداوزيما (اإلاجادلت  1/وما اػبهه .ويرا جدسيخا
ْ ً
ً
ُ
َ
الػكى
بالكخذ،هدى نىله حػالى َ ( :ط ْػ َُا (البهسة 261/و َ(بؿ َُا (البهسة ، 91/و ( خر
َّ َ ً
( الاغساف  ، 199/و( قإدلى ُ
دوا ( الاوػام  ، 181 /وما
دلىٍ (ًىطل ، 19/و ( غ
ْ ُ َ
َّ
ُ
اػبهه  .ويرا إن اهلمذ الُاء واهٌظسث الىاو هدى نىله حػالى  ( :إهما َبؿ ٌُُ ْم َغلى
َّ
ُْ ُ
ُ
ظٌ ْم (ًىوع  ، 23/و ( َ
ؿى ( اإلاائدة ، 12/و (مً
(بالل
،
114
(هه/
وخُه
إلَُ
ؤهك
ِ
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ُ
ؤػبهه .ويرلَ قئن ؤحى بػد الُاء اإلاخدسيت ٌ
ْ
ًاء طايىت
اللهى ( الجمػت  11/وما
ً
وبػد الىاو اإلاخدسيت ٌ
واو طايىت  ،خرقخا مً الخى اخخـازا ؤو ؤزبدخا قُه غلى
الاؿل  ،ؤػبػذ خسيتهما  ،وؤحي بالُاء والىاو بػدَما ممٌىخحن  ،قالُاء هدى نىله
ُ
ُ
ؤػبهه .
دُحن ( الؼػساء  ، 81/وما
حػالى ( ًدي وٍمُذ ( البهسة  258 /و ( ً ِ

ُ َ
الؿاو ْون ( الؼػساء 94/وما ػبهه
والىاو هدى نىله حػالى ً ( :ا داوود ( ؾ  ، 26/و (

ُ (27

ويرلَ قئن الخهُا مؼ مثلهما مً ًلمخحن وَما مخدسًان  ،قُلصم جكٌٌُهما بدظهُل
وبُان  ،مً ؾحر جموُى وال عجلت  ،هدى نىله حػالى َ (:وم ًْ خ ْصي َ
ًىم ِئر ( َىد 66/
ِ ِ ِ
ْ ْ
َْ َ ُ
َّ
ُُ
و ( َوال َبغ َي ٌَ ِػظٌ ْم (الىدل  ، 91/و( ِإال َُ َى َواإلاال ِئٌت ( آُ غمسان  ، 18/و ( َو َُ َى
َ
َو ِل ُّي ُه ْم ( ألاوػام  ، 127/ويرا إن ًاهخا مؼددجحن هدى نىله حػالى َ ( :غل َّي ًَ ْى َم
ْ
َ ُ
َ َ
بال ُؿ ُد ّو َو ْآلا َ
ؿ ِاُ ( السغد 15/
ُول ْدث ( مسٍم  ، 33/و ِ(إل َّي ًَد َى (اإلاائدة ، 28/و (
ِ
ُ
ؤػبهه .
وما
ويرلَ إن ًاهخا في ًلمت واخدة  ،هدى نىله حػالى ُ ( :ل ْ
ىد ِي َ َبه ( الكسنان ، 49/
َْ َ
ََ َ ْ
و(غلى ؤن ًُ ْدي َ اإلا ْىحى ( الاخهاف  ( ، 33 /ووقُذ ( آُ غمسان 25 /
و(ووكؼ (الٌهل  49/وما ؤػبهه .ويرلَ ان ًاهذ الثاهُت منهما طايىت هدى نىله
ُ َ
الخظي ُْحن ( الخىبت ، 52 /و ( َآو ْوا ( الاهكاُ  ، 72/و( َّلىوا ( اإلاىاقهىن
حػالى ( :

ؤػبهه  ،قُلصم بُان الُاءًً والىاوًٍ مً ؾحر ّ
ُ
مد
 ، 5/وما
ٍ
ً
ً
اما الٌظسة الوىٍلت خدًثا قدظمى ( الُاء الوىٍلت ؤًلا  ،وهي مثل الٌظسة
َّ
الهـحرة في حمُؼ ؿكاتها وؤخٍامها  ،إال في ؿكت الوىُ  ،إذ جبلـ في هىلها كػكي
َ
غد – غُد  .ون ْد ًصٍد َرا الوىُ إذا ولُتها
هىُ الٌظسة الهـحرة يما في ِ ( :
الهمصة او الادؾام  ،قالُاء في (َ :بسيء و (ًوُب بٌس ؤهىُ منها في ( الهاض (. 31
(29

.

وظخيخج مما جهدم ان اإلاددزحن ًخكهىن مؼ الداوي في وؿكه َرا الـائذ طىاء
ً
ً
َ
ُ
ًان هىٍال ؤم نـحرا  .وفي حمُؼ ؿكاجه وؤخٍامه الـىجُت الي ًخمحز بها .
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لهد وؿل الداوي الٌظسة الهـحرة  ،بهىله  :خحن الىوو بالٌظسة الهـحرة
ًسجكؼ اللظان نبل الخىَ في الُاء  ،إذن قالٌظسة مً الُاء ( . 31وهي غىدٍ الػملُت
َّ
هكظها خُىما جخٌىن ( الُاء او ( الٌظسة الوىٍلت في حمُؼ ؿكاتها وؤخٍامها إال في
ؿكت الهـس  ،ألن الٌظسة الهـحرة جٌىن هـل هىُ الٌظسة الوىٍلت في مدَا .
ً
ُ
في خحن جٌىن الٌظسة الهـحرة خدًثا  ،غبازة غً ؿىث ؿائذ ًددر مً ؤَتزاش
الىجسًٍ الـىجُحن مؼ جٌخل مهدم اللظان وازجكاغه الى ؤنص ى دزحت ممٌىت هدى
ً
َ
مهدم الكم الي حظمى مىوهت الؿاز  ،ولًٌ مً ؾحر ؤن ًُددر َرا الازجكاع اوظدادا
للىكع ؤو إغانت ُ
له  .قاذا شاد الازجكاع خيى جددر الاغانت هخج ؿىث الُاء ػبه
ٌ
ظمؼ ُ
الـائذ الري ٌُ ُ
مػه خكُل يما في ًلمت ( ًىحد  .وجتراحؼ الؼكخان مؼ الٌظس
ُ
ُ
وخدٍ /
ٌؼبه وكؼ الخبظم  ،يما ان الهىاء ًخخر مجساٍ في الكم
الى الخلل في وكؼ
ً
ؤما مجسي الاهل قٌُىن مػها ميظدا جمام الاوظداد  .ولهرا ًهاُ في ؿكت الٌظسة
الػسبُت الهـحرة  :ؤنها ؿىث ؿائذ ؤمامي نـحر (. 32
 -3الضمت الطىيلت (: )uu

ُ
ْ
خسف ّ
مد
ًـل الداوي ؿىث الىاو ؤو ( اللمت الوىٍلت  ،إذ ناُ  ( :وَى
ٍ
ُ
ُ َ
ُ
غىد مخسج ألالل َ .
ناُ
وٍخسج مً الؼكت  ،ز َّم يهىي في الكم قُىهوؼ آخسٍ
مجهىز ،
َ
َ
ُ
الخلُل – زخمه ُ
بػدٍ في الخى في هدى ُ :
ؤمىىا  ،وظلمىا ،
ولرلَ ؤلخهىا ألالل
للا-
ُ
َّ
ًخسج مً وطى اللظان بِىه وبحن وطى الخىَ
ولى ْوا ،وما ؤػبهه  .ويرا خاُ الُاء
ّ
زم يهىي قُىهوؼ َىاى (. 33
ً
ً
ؤًلا  ،وهي ُ
مثل اللمت
ؤما خدًثا قدظمى اللمت الوىٍلت ( الىاو الوىٍلت
َّ
الهـحرة في حمُؼ ؿكاتها وؤخٍامها  ،إال ان هىلها ًبلـ ُ كػكي هىُ اللمت
الهـحرة وٍصٍد َرا الوىُ ايثر إذا وليهما َمصة ؤو ادؾم  ،قالىاو في ًلمي ( ًىؤ و (
(. 33
َّ
ُ
وظخيخج مما طبو ان اإلاددزحن
جمىد الثىب ؤهىُ منها في ًلمت ( ٌظمى
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ُ
ًخكهىن مؼ الداوي في وؿكه لهرا الـائذ  ،مً خُث هىله ونـسٍ ويرلَ في حمُؼ
ؿكاجه وؤخٍامه الـىجُت ألاخسي .
 -4الضمت القصرية : /u/
لهد وؿل الداوي ؿىث اللمت الهـحرة  ،بهىله  :إهَ ند جلم ػكخَُ بالىاو ،
ْ
وجسقؼ لظاهَ نبل الخىَ في الُاء  ،إذن قاللمت مً الىاو ( . 35وهي الػملُت هكظها
َّ
الي جخٌىن قيها الىاو او ( اللمت الوىٍلت  ،في حمُؼ ؿكاتها وؤخٍامها  .إال في
َ
ؿكت الهـس َّ ،
ألن اللمت الهـحرة جٌىن هـل هىُ اللمت الوىٍلت غىد مد الـىث .

ُ
ٌ
ٌ
ؿائذ ًددر مً
ؿىث
اما اإلاددزىن قهد وؿكىا ؿىث اللمت الهـحرة  ،بإنها

اَتزاش الىجسًٍ الـىجُحن مؼ جٌخل مؤخس اللظان وازجكاغه الى ؤنص ى دزحت ممٌىت
ً
ً
هدى مؤخس الخىَ الاغلى مً ؾحر ان ًددر َرا الازجكاع اوظدادا للىكع او حػىٍها
َّ
ُ
له ،وإال خدر في خالت الاوظداد الٍامل ؿىث الٍاف اإلاجهىزة (  ، gاو خدر في
خالت الاوظداد الىانف ؿىث الؿحن َ .را وٌٍىن وكؼ الؼكخحن مؼ اللمت وكؼ
ً
ً ً
ُ
حظمذ بمسوز الهىاء مسوزا خسا هلُها ال ًؤدي
اطخدازة ًاملت  ،مؼ بهاء قسحت بُنهما
الى اخخٍاى الؼكخحن  ،قئن كانذ الكسحت غً َرا الخد اإلاسطىم خدر الاخخٍاى
وهخج ُ
غىه ؿىث الىاو ػبه الـائذ (. 36
 -5الفتحت الطىيلت -: /zz/

ٌ
ْ
َاو ،
لهد وؿل الداوي ألالل ؤو ( الكخدت الوىٍلت  ،إذ ناُ  ( :وَى خسف ٍ
ٌ
مجهىز  ،ال مػخمد ُ
ؿىث في الهىاء،
له في ش ء مً ؤحصاء الكمً،الىكع ،واهما َى
ً
ً
ُ
ًيظب الى الجىف ( . 37وٍلُل يرلَ ،قاذا لم ًلو َمصة وال خسقا طايىا ،
ولرلَ
ُ
ً
ً
َ
ؤػبؼ اللكظ به ،واغوي مً اإلاد والخمٌحن بمهداز ما قُه مً
مظهسا او مدؾما ،
ذلَ ،مما َى ؿُؿخه مً ؾحر شٍادة في الاػباع وال جٍلل في الخموُى وذلَ هدى نىله
ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ْ َ َ
َ َّ ُ ْ
الس ْخمً َّ
للا َّ
لػاإلاحن
السخُم ( الىمل ، 31 /و(الخمد ِلل ِه ز ِب ا
حػالى (:وإهه ِبظم ِ
َ
ُ َ
ُ
ؤػبهه ،
(الكاجدت  ، 2/و ( ؤ ِوذًىا ( الاغساف  129 /و ( ؤوجِىا (الىمل . 16/وما
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ً
ويرلَ إن َ
ونؼ في خسوف الهجاء هسقا هدى الساء مً(الس  ،و ( اإلاس  ،والهاء والُاء
َ
(يهُػف  ،والواء والهاء مً ( هه  ،والُاء مً ( ٌع  ،والخاء مً ( خم وما
مً
ً
ً
ً
ً
َ
ُ
ؤػبهه  .وإن لهي َمصة ؤو خسقا طايىا مظهسا ؤو مدؾما  ،شٍد في جمٌُىه وإػباع َم َّدٍ ،
ً
بُاها للهمصة لخكائها وٍخمحز برلَ الظايىان ؤخدَما مً آلاخس وال ًجخمػان  .ويرلَ
خٌم الُاء اإلاٌظىزة ما نبلها  ،والىاو اإلالمىم ما نبلها  ،مؼ الهمصة والظايً ومؼ
َ
ؾحرَما يدٌم ألالل طىاء  .وذلَ هدى نىله حػالى ( ؤولئَ ( البهسة ، 5/و (خائكحن
ِ

َ ََ ُ
(البهسة  ، 14/و ( َ
وء ( البهسة  ، 228/و ( نالىا
ػاء للا ( البهسة  ، 71 /و( زالزت ن ُس ٍ
ُ
َّ
ُ
ؤػبهه َ ،رٍ الهمصة (. 38
آمىا (البهسة  ، 14/و ( َبسيء ( الاوػام ، 19/وما

وؤما الخسف الظايً اإلاظهس قىدى  :الٍاف والـاد والػحن في  ( :يهُػف والالم
واإلاُم في ( الم  ،والظحن مً ٌ ( :ع  ،والىىن مً  ( :ن والهلم وما ؤػبهه مً
خسوف الهجاء إذا ًان الخسف غلى زالزت اخسف  ،وألاوطى منها ؤلل ؤو واو ؤو ًاء .
وؤما الظايً ُ
اإلادؾم قىدى نىله حػالى ( :وال َّ
الػاد َ
َّ
ًً (
اللالحن ( الكاجدت ( ، 7/

َ َّ
َ
ُ
ؤػبهه .
(ؿىاف ( الدج . 36/وما
اإلاؤمىىن ، 113 /و ( ال ِّآمحن ( اإلاائدة 2/و
َّ
َّ
ُ
واللران  ،و ( ّ
َ
ػدد
ؤػبهه  ،غلى نساءة مً
ؤحػداوي و ( ؤجداحىوي  .وما
ويرلَ ( :
ِ
ّ
ُ ً َّ
ون ْد َ
ُ
ٌػدُ خسيت (. 39
ؤههف ّمدا  ،ألهه
شغم بػم ؤَل الاداء ؤن َرا اللسب مً اإلامدود

وناُ الداوي يرلَ  ( :وبػم ؤَل الاداء ًجػل ما ًان مدؾما مً خسوف الهجاء في ؾحرٍ
ً
ؤػبؼ مدا مما َى مظهس بداُ ؤلادؾام  ،إذا ًان الـىث ًخـل قُه وٍىهوؼ في اإلاظهس ،
َ
وذلَ هدى الالم مً ( الم  ،واإلاس  ،واإلاف  ،ويرلَ الظحن مً ( هظم و ( ٌَع والهسآن
و ( ن والهلم  ،في مرَب مً ؤدؾمه في اإلاُم والىاو  .ويرلَ الـاد مً  ( :يهػُف ،
ُ
وبػله ْم ٌُ َظ َىي بحن اإلادؾم واإلاظهس في الاػباع لٌىن
في مرَب مً ادؾم الـاد في الراُ .
ً
ُ
ُ
ؼبؼ َم َّد
اإلاىحب له مىحىدا في اللسبحن وَى الخهاء الظايىحن  .ومً ؤَل الاداء اًلا مً ٌ ِ
اإلاُم في نىله حػالى  ( :الم للا  ،في اوُ آُ غمسان  ،غلى مرَب الجمُؼ  ،ؾحر غاؿم مً
زواًت ألاغمؽ  ،غً ؤبي بٌس ُ ،
ْ
وزغ غً هاقؼ ،
غىه وفي ؤوُ الػىٌبىث  ،غلى مرَب
ً
ً
اغخمادا غلى جهدًس طٌىنها  ،ومنهم مً ال ٌؼبؼ ّ
مدَا اغخدادا بدسيتها ويرا منهم مً ال
َّ
ًبالـ في إػباع َمد الػحن في نىله حػالى ( يهُػف و ( َغظو  ،واإلارَبان في الٍل
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َ
حاء غً خمصة في جمحز ّ
ون ْد َ
اإلاد مؼ الهمصة ما ال ًُؤخر
حُدان صخُدان  .ناُ ؤبى غمسو :
ِ
به ْ ،إذ ال ًَصح ُ
غىه اداء (. 41

 -6الفتحت القصرية -: / a /

لهد وؿل الداوي الكخدت الهـحرة  ،إذ ناُ َّ
إن َّ
اإلاد الري في ألالل ؤيثر مً اإلاد الري في
ْ
الُاء والىاو  ،ألن احظاع الـىث بمخسج ألالل ُّ
ؤػد مً احظاغه لهما  ،إذن قالكخدت مً

ألالل ( . 41وهي الػملُت هكظها الي جخٌىن قيها ( ألالل ؤو ( الكخدت الوىٍلت  ،وفي
َّ
حمُؼ ؿكاتها وؤخٍامها  .إال انها جٌىن ؤنـس مً الكخدت الوىٍلت في مخسج الـىث  .ؤما
ً
ُ
ٌ
ٌ
ؿائذ ًَددر مً اَتزاش الىجسًٍ الـىجُحن مؼ ازجكاع
ؿىث
الكخدت الهـحرة خدًثا ،قه
ً
ً
هكُل حدا في مهدم اللظان  ،وجساحؼ هكُل حدا في الؼكخحن َ .را إذا حاءث بػد
خسف طايً مً الظىايً اإلاظخكل ( :ب  ،ث  ،ر ،ج ،ح  ،د ،ش ،ض  ،غ  ،ع  ،ف ،ى،
ُ ،م  ،ن ، ٌ ،و  ،ي  ،ؤما اذا حاءث بػد الساء  ،قئن اللظان مػها ًسجكؼ إزجكاغت خكُكت
بمؤخسجه ال بمهدمخه  ،يما ان الؼكخحن ال جإخران مػها وكؼ التراحؼ بل وكؼ الخُاد
الخام  .وظمي الكخدت الاولى اإلاسنهت  ،وؿكتها انها ؿىث ؿائذ ؤمامي مىكسج نـحر ؾحر
ؤؾً  ،ووظمي الثاهُت بالكخدت اإلاكخمت  ،وؿكتها انها ؿىث ؿائذ خلكي مىكسج نـحر ؾحر
ََ
ؤؾً  ،مثاُ ألاولى الكخدخان في ًلمت ( يخ َب  ،ومثاُ الثاهُت الكخدخان في ًلمت (
ـ َس ( . 42وهجد مما جهدم َّ
َن َ
ؤن اإلاددزحن ًخكهىن مؼ الداوي في وؿكه لهرا الـائذ  ،طىاء
ُ
َّ
مً خُث هىله او نـسٍ  .ويرلَ في حمُؼ اخٍامه الـىجُت في غملُت الٌالم  .ؤي ؤهه
ؿائذ مجهىز َاو ال مػخمد اللظان ُ
مػه .
ٍ
َ
ّ
وند ؤزبدذ الدزاطاث اإلاخخبرًت ؤن الخالف بحن الـىائذ الوىٍلت والـىائذ الهـحرة
ً
خالقا في الٌمُت والوىُ قدظب ْ ،
بل في هسٍهت الىوو يرلَ ،
إذا ًاهذ مىػصلت لِع َ
ً
ً
قمىنؼ اللظان في إهخاج ؤخد الـائخحن اإلاخهابلحن ًٌىن مخخلكا نلُال غً مىنػه في إهخاج
الـائذ آلاخس ( . 43وند هبو الديخىز طلمان الػاوي َرا الٌالم غلى الخسًاث في اللؿت
ُ
(  short vowelsهي
الػسبُت  ،خُث ناُ  :في اللؿت الػسبُت زالر خسًاث نـحرة
الٌظسة واللمت والكخدت  .وجهابلها في الالل باء الػسبُت هظائسَا الوىٍلت ( long
 ، Durationsللخسًاث جخلاغل وهي مىكسدة غما هي غلُه وهي في الٌالم اإلاخخابؼ  ،يما
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ان الخسًاث الوىٍلت جبدو كػل هىُ الخسيت الهـحرة في ؤي اإلاىكػحن  ،وٍسجح ؤن جٌىن
ُ
ٌَرا َّ
ألن َرٍ الخسًاث اإلاىكسدة غادة مىبىزة ) (stressedوجىوو بػىاًت  .وٍالخظ ؤن
حسجُالث الخسيت حؼحر الى وحىد نلُل مً الىكع (  Breathفي آخس ههوت منها خاؿت
بػد اإلاػلمحن (  Formatالثاوي والثالث ،ؤي في ؤغلى مىاهو الربربت ( Higher
)  frequenciesوٍسٍىا الجدوُ آلاحي مهاطاث الصمً الي حؼحر الى الامداء اليظبُت
باإلاُلُثىاوي بحن الخسًاث الوىٍلت والهـحرة  ،يما ًىوهها اإلاؤلل  ،يما ٌػسق نُاطاث
الربربت )  Frequencyبالدائسة الثاهُت
الري ًلي الجدوُ اليظب

(45

(44

 .وجظهس اإلاػلىماث اإلادغمت لرلَ في الؼٍل

.

هىع الخسيت

اإلادي

اإلاػلم الاوُ

اإلاػلم الثاوي

اإلاػلم الثالث

الٌظسة الهـحرة

311

291

2211

2711

الٌظسة الوىٍلت

611

285

2211

2711

اللمت الهـحرة

311

291

811

2151

اللمت الوىٍلت

611

285

775

2151

الكخدت الهـحرة

311

611

1511

2111

الكخدت الوىٍلت

611

675

1211

2151

( حدوُ الامداء اليظبُت للخسًاث الػسبُت اإلاكسدة

UU

غؼ

ii

uu

i

u

zz

Z

(الؼٍل ًمثل اإلاػلىماث اإلادغمت للجدوُ اليظب ألمداء الخسًاث
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نتائج البحث :

َّ
اإلادسى غىد الداوي ما ِ ّخسى بالخسًاث الثالر  :الكخدت والٌظسة
 -1ان الخسف
واللمت  ،وذلَ غىد الىنىف غلُه مؼ اخخباض اللظان في مىكؼ الىوو للخسف في
خالت الىؿل  ،ؤي جخابؼ هوو الٌالم .

ُ
خهه ان ًخلى مً الخسًاث الثالر وهي الكخدت
 -2ان الخسف اإلاظًٌ غىد الداوي
واللمت والٌظسة  ،وذلَ غىد الىنىف غلُه مؼ اخخباض اللظان في مىكؼ الىوو
للخسف في خالت الىؿل  ،ؤي جخابؼ هوو الٌالم .
 -3ان الداوي واقو ابً حن في مظإلت الخسوف الظايىت واإلاخدسيت ،في يىن الظايً
الري ًمًٌ جدمُله الخسًاث الثالرً ،الٍاف مً بٌس واإلاُم مً غمس ،إذ ًمًٌ ان
َ َ
غمس  ،واللمت قىهى ُُ:
هدملها الكخدت قىهىُ  :بٌس وغمس  ،والٌظسة قىهىُ ِ :بٌس و ِ
ْ
ُ
ُ
وغمس  ،وؤما اإلاخدسى قهى الري ال ًخدمل ؤيثر مً خسيخحن ًاإلاُم مً غمس  ،إذ
بٌس
َّ
ُ
ُ
ًخدمل
هدمله اللمت قىهىُ ُ :غمس والٌظسة قىهىُ ِ :غمس ولٌى ُه ال
ًمًٌ ؤن
ً
َّ
الكخدت أله ُه ًان مدسًا بها .
 -4ؤما الخسف اإلاخدسى غىد اإلاددزحن وَى اإلاخلى بدسيت مً الخسًاث الثالر والظايً
ُ
جدبػه خسيت .والخسيت في حىَسَا هانـت وال جهىم بىكظها وهي
َى الخسف الري ال
مدخاحت لٍي جىحد الى خامل وَى الخسف .
ً -5سي الديخىز ابساَُم ؤهِع ؤن الادلت الي طانها ابً حن ألزباث يىن الخسيت بػد
الخسف

َّ
ؤدلت نىٍت مً خُث الؼىاَد اللؿىٍت او مً خُث اإلاىوو والػهل الا اهىا وػخهد اه ُه
ً
ً
ً
ُ
ألؾىاٍ
لى إججه إججاَا ؿىجُا مدلا وايخكى بالدجت الي ؤػسها إليها انها ؤنىي حجت
ذلَ غما اطخدُ به .

 -6لهد وؿل الديخىز خظام طػُد الىػُمي َرٍ اإلاظإلت  ،قالخسًاث ؿىائذ
ً
نـحرة مجهىزة قٍل نائم بىكظه  ،ؤي خسف مً خسوف اإلاعجم ؿىث مظخهل ؤًلا
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ً
قٌُل ًخـىز خسوج ؿىجحن في آن واخد  ،وند ًٌىن الـامذ مهمىطا قُخخلكان
ً
خُيئر مخسحا وؿكت .
 -7لهد هف الداوي غلى ان الخسوف اإلامدودة زالزت ؤخسف هي :الُاء والىاو وألالل ،
وط ّمُذ ممدودة ألن الـىث ُ
ُ
ًمخد بها بػد إخساحها مً مىكػها والخسًاث مإخىذة
ِ
منها  ،قالكخدت مً ألالل والٌظسة مً الُاء واللمت مً الىاو .
ّ
إن الخسيت غىد اإلاددًثحن هي ؿىث لؿىي ًجسي ُ
مػه الىكع مً ؾحر ؤن ًلهى في
-8
ُ
جمىػه مً اإلاسوز ؤو جدىٍل اججاَه الى الاهل  ،ؤو جؤدي الى جلٌئه
هسٍهه غهبت
واخخٍايه بإغلاء الىوو  .وجٌدظب الخسيت جـىٍتها مً اَتزاش الىجسًٍ الـىجُحن
مػها .
ٌ -9ؼمل الىظام الـىحي للـىائذ الػسبُت غلى زالزت ؿىائذ زئِظت هي  :الٌظسة
واللمت والكخدت ولٍل واخدة هىالن  :نـحر وهىٍل قٌُىن مجمىع الـىائذ في
الػسبُت طخت ؿىائذ .
 -11ان اإلاددزحن ًخكهىن مؼ الداوي في غدد الـىائذ الػسبُت  ،وفي يُكُت خـىلها .
َ
 -11لهد ؤزبدذ الد اطاث اإلاخخبرًت َّ
ؤن الخالف بحن الـىائذ الوىٍلت والـىائذ
ز
ً
الهـحرة اذا ًاهذ مىػصلت لِع خالقا في الٌمُت والوىُ قدظب َ ،ب ْل في هسٍهت
الىوو يرلَ .
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اذلىامش - :
 -1الخددًد ( الداوي . 97 :
 -2اإلاـدز هكظه . 97 :
 -3اإلاـدز هكظه . 97 :
. 31/1 :

ً -4ىظس  :طس ؿىاغت الاغساب ( ابً حن
ً -5ىظس  :طس ؿىاغت الاغساب . 31/1 :

ً -6ىظس  :مهاُ بػىىان ( :الخكٌحر الـىحي غىد الػسب  ،دَ .جري قلِؽ  ،مجلت مجمؼ
اللؿت الػسبُت  ،الهاَسة ( ع . 86 : 1968 ، 23
َ
ً -7ىظس  :الدزاطاث اللهجُت والـىجُت غىد ابً حن ( د .خظام طػُد الىػُمي . 332 :
ً -8ىظس  :طس ؿىاغت الاغساب . 32 /1 :
 -9اإلاـدز هكظه . 37/1 :
ً -11ىظس  :الخكٌحر الـىحي غىد الػسب . 81 :
ً -11ىظس  :طس ؿىاغت الاغساب . 32/1 :
ً -12ىظس  :الخـائف ( ابً حن

. 321 /2 :

 -13الٌخاب ( طِبىٍت . 315 /2
ً -14ىظس  :طس ؿىاغت الاغساب . 33/1 :
 -15اإلاـدز هكظه . 34/1 :
 -16الخـائف . 327 /2 :
ً -17ىظس  :الاؿىاث اللؿىٍت ( د .ابساَُم ؤهِع  36 :وما بػدَا .
 -18الدزاطاث اللهجُت والـىجُت غىد ابً حن . 335 :
 -19الخكٌحر الـىحي غىد الػسب . 66/23 :
ً -21ىظس  :الخكٌحر الـىحي غىد الػسب  81/23 :وما بػدَا .
ً -21ىظس :اإلادُى في ؤؿىاث الػسبُت ( مدمد اهواًي  ، 34/1 :ومداكساث في اللؿت (د.
غبد السخمً اًىب  ، 116 :واإلادخل الى غلم اللؿت ومىاهج البدث اللؿىي ( د .زملان
غبد الخىاب .91 :
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ً -22ىظس :اإلادُى في ؤؿىاث الػسبُت  ، 34/1 :واللؿت وغلم الىكع

( د.

مىقو الخمداوي  . 91 :ومىاهج البدث في اللؿت ( د .جمام خظان . 136 :
ً -23ىظس  :الخددًد . 119 :
 -24الدؼٌُل الـىحي في اللؿت الػسبُت ( د .طلمان الػاوي . 38 :
ً -25ىظس  :غلم ألاؿىاث الػام ( د .غبد الـبىز ػاَحن . 131 :
ً -26ىظس  :غلم اللؿت مهدمت للهازيء الػسبي ( د .مدمىد الظػسان  ،184 :ونكت اللؿت
وخـائف الػسبُت ( مدمد اإلابازى . 181 :
ً -27ىظس  :الخددًد . 134-123:
ً -28ىظس  :الخددًد . 136-34:
ً -29ىظس  :الخددًد . 137-136 :
ً -31ىظس  :اإلادُى في ؤؿىاث الػسبُت  ، 36/1واإلادخل الى غلم اللؿت ومىاهج البدث
اللؿىي  ، 93-92:والدؼٌُل الـىحي في اللؿت الػسبُت . 41:
ً -31ىظس  :الخددًد . 133-119:
ً -32ىظس  :اإلادُى في ؤؿىاث الػسبُت  ، 35-34/1:وغلم ألاؿىاث الػام  ،131:والدؼٌُل
الـىحي في اللؿت الػسبُت  ، 41 :واإلادخل الى غلم اللؿت ومىاهج البدث اللؿىي ، 93-92:
ودزاطاث في الكهه اللؿت ( دً.اؿد ًاطس الصٍدي . 184 :
 -33الخددًد . 169:
ً -34ىظس  :اإلادُى في ؤؿىاث الػسبُت  ، 38-37/1 :وغلم الاؿىاث الػام ،132 :
والدؼٌُل الـىحي في اللؿت الػسبُت  ، 41 :ودزاطاث في قهه اللؿت . 186 :
ً -35ىظس  :الخددًد . 169،119:
ً -36ىظس  :اإلادُى في ؤؿىاث الػسبُت  ، 36/1 :وغلم الاؿىاث الػام  ، 132:والدؼٌُل
الـىحي في اللؿت الػسبُت  ، 54 :واؿىاث الػسبُت بحن الخدىُ والثباث ( د .خظام طػُد
الىػُمي  ، 22 :وغلم اللؿت مهدمت للهازيء الػسبي . 186 :
 -37الخددًد . 122 :
ً -38خظس  :الخددًد . 123-122:
 -39اإلاـدز هكظه . 124- 123 :
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 -41الخددًد . 125 – 124
ً -41ىظس  :اإلاـدز هكظه .122 ، 119 :

ً -42ىظس  :اإلادُى في ؤؿىاث الػسبُت  ، 38/1 :واإلادخل الى غلم اللؿت ومىاهج البدث
اللؿىي  ، 93-92وغلم الاؿىاث الػام  ، 132 :والدؼٌُل الـىحي في اللؿت الػسبُت ،41 :
ودزااث في قهه اللؿت . 184 :
ً -43ىظس  :غلم الاؿىاث الػام  ، 136 :ودزاطت الـىث اللؿىي ( د .اخمد مخخاز غمس :
. 283
ً -44ىظس  :الدؼٌُل الـىحي في اللؿت الػسبُت . 39-38:
ً -45ىظس  :اإلاـدز هكظه . 44 :
فهرس ادلصادر وادلراجع :
 ؤؿىاث الػسبُت بحن الخدىُ والثباث  ،د .خظام طػُد الىػُمي  ،وؼس  :وشازة الخػلُمالػالي والبدث الػلمي  ،حامػت بؿداد  1989 ،م .
 ألاؿىاث اللؿىٍت  ،د .ابساَُم ؤهِع  ،مٌخبت الاهجلى اإلاـسٍت  ،الهاَسة  ،ن 1975 ،5م. الخددًد في الاجهان والخجىٍد  ،الداوي ( ؤبى غمسو غثمان بً طػُد  ،ث ، ٌ 444دزاطت وجدهُو  :د .ؾاهم ندوزي خمد  ،هبؼ  :حامػت بؿداد 1988 ،م .
 الدؼٌُل الـىحي في اللؿت الػسبُت  ،قىهىلىحُا الػسبُت  ،د .طلمان خظً الػاوي ،اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت  ،حدة 1983 ،م .
 الخكٌحر الـىحي غىد الػسب – دَ.جري قلِؽ ،جسحمت (د.غبدالـبىز ػاَحن  ،مجلتمجمؼ اللؿت الػسبُت  ،الهاَسة  ،الػدد ( 23لظىت  1968م.
 الخـائف  ،ابً حن ( ؤبى الكخذ غثمان  ،ث  ، ٌ 392جدهُو  :مدمد غلي الىجاز ،الهُئت اإلاـسٍت الػامت للٌخاب  ،ن ،4بؿداد 1991 ،م .
 الدزاطاث اللهجُت والـىجُت غىد ابً حن  ،د .خظام طػُد الىػُمي  ،داز السػُدلليؼس  ،بؿداد 1986 ،م.
 دزاطت الـىث اللؿىي  ،د .اخمد مخخاز غمس  ،غالم الٌخب  ،الهاَسة  1976 ،م.87
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 طس ؿىاغت الاغساب  ،ابً حن ( ؤبى الكخذ غثمان  ،ث  ، ٌ 392جدهُو  :د .خظًَىداوي  ،داز الػلم  ،دمؼو  ،ن 1985م .
 غلم الاؿىاث الػام  ،ؤؿىاث اللؿت الػسبُت  ،بظام بسيت  ،مسيص الاهماء الهىمي ،بحروث  1988 ،م .
 غلم اللؿت مهدمت للهازيء الػسبي  ،د .مدمىد الظػسان  ،داز النهلت الػسبُت للوباغتواليؼس  1981 ،م .
 قهه اللؿت وخـائف الػسبُت  ،د .مدمد اإلابازى  ،داز الكٌس للوباغت واليؼس  ،ن ، 7 1981م .
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