قراءات في َحرف الوصل بين القدماء
والمحدثين
للدكتور علي توفيق الحمد
تنويه:
صصه لحهرف الوصهل فهي الللهر ال،ربيهر وبهائ بهدء ال بهدّ مهن
هذا بحث خ ّ
توضيح نقطتين:
أوالهما :اختياري مصطلح (حرف) في عنوان البحث إذ لم أشه فهرا المصهطلح
الذي ارتضيت ب،د قراءات مت نير ومناقشر فقد أطلق عليه ب،ها القهدماء مصهطلح
ي من المصطلحين.
"ألف الوصل" ورفا ب،ا المحدثين قبول أ ّ
وآثههرت مصههطلح "حههرف" بههدالت مههن "صههوت" اتّباعها ت للقههدماء ب،ههد االقتنهها
بدقت ه وئاللت ه  .ومههن م،ههاني "الحههرف" فههي ال،ربيههر" :الرمهها الاتههابي والصههوت
والمقطع والالمر والجملر وال،بارة )1("....وقد ي،ني الوج مهن الللهر أو القهراءة
القرآنير(.)2
(سر صناعر اإلعهرا)) بهين
وقد فرق ابن جنّي (ت 292هـ) في مدخل كتاب
ّ
عه َهرا ي ههرف مههع الههن َ م ههتطي ت
الصههوت والحههرف فقههال" :اعلههم ّ
أن الصههوت َ
متصهه ت حتههر ي،ههرا لهه فههي الحلههق وال ههم والشهه تين مقههاطع ت نيهه عههن امتههدائه
واستطالت في مر المقطع أينما عرا ل حرفا( .")2ثم يهذكر فهي موضهع آخهر ّ
"أن
هت ،يقهال :سهم،ت صهوت الرجهل وصهوت الحمهار( .")4أمها
الصوت عا ّم غيهر م
ّ

(  )1د .كمال محمد بشر /دراسات في علم اللغة– القسم األول 59 :-هـ.7
(  )2ابن الجزري /النشر في القراءات العشر.22-27 /1 :
جني /سر صناعة اإلعراب.6 /1 :
(  )7ابن ّ
(  )2نفسه .11 /1
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الحرف " :فحدّ منقطع الصوت وغايت وطرف  ...ويجهو أن تاهون سهميت حروفها ت
ألنها جهات للالم ونواح(.")5
هت،
ب،د هذا الت ريق بين الصوت والحرف وقول إ ّن الصوت عا ّم غير م
ّ
ّ
أخ ،من ارتضهر ابهن
لان الحرف
وإن قد يصدر عن جمائ أو حيوان أو إن ان
ّ
جنّي إط ق مصطلح "الحرف" في كتاب .
ثههم نقههرأ ت ريقها ت بارعها ت آخههر بههين الحههرف والصههوت للشههي الههر ي ابههن سههينا
هن ّ
(ت424هههـ) إذ قههال" :أظه ّ
أن الصههوت سههبب القريههت تمه ّهوف الهههواء ئف،ههر ب ههرعر
وبقوة من أي سبت كهان( ")6أمها الحهرف" :فهيئهر للصهوت عارضهر له يتميّها بهها
ّ
()7
التمهوف ي ،هل
عن صوت آخر م ل في الحدّة وال قل تميّهاا ت فهي الم همو " فهن
ّ
الصههوت  ....أمهها حههال المتمه ّهوف مههن جهههر الهيئههات التههي ي ههت يدها مههن الم ههارف
والمحاب في م لا في ،ل الحرف(.)4
ب،ههد هههذا التجديههد والوصههف نجههد ابههن سههينا قههد اختههار مصههطلح الحههروف ال
األصههوات فههي رسههالت عههن علههم وفهههم ال اعتباط ها ت أو ت،ميم ها ت فوسههم رسههالت باسههم
(أسبا) حدوث الحروف).
والذي يهمنا في ئراسر الصوت هيئت المميّاة ل عن صوت آخر تلك الهيئهر
التي ي ت يدها من الم ارف والمحاب في م لا مما يؤ ّكد أن مصهطلح "الحهرف"
الذي ارتضاه القدماء لم يان غا مها ت وال قاصهرا ت بهل كهان -فهي اعتقهائي -ئقيقها ت ّ
ئاالت
وأصدق ت،بيرا ت عن المقصوئ من المصطلح الحديث.

(  )9نفسه.16 /

(  )6ابن سينا /رسالة أسباب حدوث الحروف.96 :

( )3نفسه  ،66ويقول ابن يعيش" :والحرف إنما هو صوت مقروع في مخرج معلوم"( .شرح المفصل
.)122 /16

(  )8نفسه .66-95
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وت سي ا ت علر ما تقدّم ف أعتقد ّ
أن ما ذكهره ئ .ت ّمهام ح هان "مهن أن الحهرف
ي للصوت( .")9ههو الهذي قصهده الللويهون
رما للصوت وصورة ل وأن رما كتاب ّ
القدماء فقط ب،دما عرضنا رأيا ت الثنين منهم.
ال انير :سبت ت مير هذا الحرف ( ...الوصل) إذ ورئ في أقوال:
 -1قيل إن س ّمي كذلك من با) المجا ل ،قر الضهدّيّر ألنه ي بهت -ينطهق–
ابتدا تء وي قط وص ت فاان حقّ أن ي ّمر ( ...ابتداء).
 -2وقيههههل :ال مجهههها بههههل سهههه ّمي بههههذلك لوصههههل مهههها ب،ههههده بمهههها قبلهههه عنههههد
سقوط (.)10
 -2وقههههال البصههههريون :سهههه ّمي بههههذلك لوصههههول المههههتالم بهههه إلههههر النطههههق
بال اكن(.)11
 -4وذهت الاوفيون إلر ّ
أن سبت الت مير أن ي قط في ئرف الاه م فيصهل
المتالم ما قبل بما ب،ده وقيل س ّمي كذلك مهع سهقوط أثنهاء الاه م علهر
االت ّ ا (.)12
وأيّا ت كان موقف الللويين المحدثين من سبت هذه الت همير فهننني أورئت ههذه
اآلراء لتوضيح م،نر مصطلح الوصل عند القدماء لناهون علهر بيّنهر مهن القضهير
التي نتناولها في البحث والدراسر.
الدافع إلى البحث:
لّ ،ل ما ئف،ني إلر هذا البحث ما وجدت في رسالر( )12ألبي بار ابن األنبهاري
ي (ت 224هههـ) إذ يطلههق مصههطلح (األل ههات) علههر الهمههاات باههل
الللههوي الاههوف ّ
أنواعها :األصل والقطع واالست هام والنداء وغيرها وههي كلهها همهاات محقّقهر
(  )5د .تمام حسان /مناهج البحث في اللغة.8 :
(  )16د .كمال محمد بشر /دراسات في علم اللغة– القسم األول.178-173 :-
(  )11سيبويه /الكتاب ،122 /2 :األشموني /شرح ألفيه ابن مالك.237 /2 :
(  )12أبـو بكــر ابـن األنبــاري /إيوــاح الودـف وا بتــداء فـي كــلم اللــه ع ّـز وجـ ّل ،199 /1 :واألشــموني/
شرح ألفية ابن مالك  ،237 /2و د .عبدالرحمن السيد /مدرسة البصرة النحوية– نشأتها وتطورها –
(ط.)1
وانظر في ذلك رأي المستشرق برجشتراسر /التطور النحوي للغة العربية.25 :
(  )17هي كتاب "األلفات" كتاب مختصر ،حققتـه ،ود ّـدمت إليـه ،وعلّقـت علـي دوـايا ببحـث سينشـر فـي
مجلة "أبحاث اليرموك" في موعد حق.
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شههديدة ان جاريههر ع ه وة علههر (حههرف) الوص هل الههذي أراه ي تلههف صههوتيا ت عههن
الهماات المذكورة.
عدت إلر ب،ا الاتت الللوير القديمر لتحقيق الم لر فوجدت ب،ضها يطلهق
علر (حرف) الوصل هماة وب،ضها اآلخهر يطلهق عليه أل ها ت علمها ت به ّن أصهحا)
تلك المؤل ات ميّاوا بين الحرفين كمها أكهدت الدراسهات الللويهر الصهوتير الحدي هر
افتراقهما من حيث الص ر والم رف هذا االخت ف فهي إطه ق المصهطلح ي هرا
الت اؤالت اآلتير:
 هههل كههان هههذا عههن إئرا وا لصهه ر الحههرفين وم رجيهمهها أو أنهه كههانالمبهرر لههذا الت ه ّمحو أو أنه كهان شهيئا ت آخهر
ت ّمحا ت وتجاو ا ت وعلهر االت ها و ومها
ّ
غير هذه جمي،اتوو
وأك ههر مهها ت ههور هههذه الت ههاؤالت عنههد قههراءة بحههوثهم حههول (حههرف) الوصههل
و(حرف) القطع.
استلامت اإلجابر عن ههذه الت هاؤالت ال،هوئة إلهر كتهت الللهويين القهدماء -أو
م،ظمها -والتنقير فيها ل،لّي أظ ر بجوا) شاف .واسهتمر البحهث فشهمل النظهر فهي
كتت ب،ا الللويين المحدثين الذين كتبوا بحوثا ت في األصوات ال،ربير.
خطوات البحث
ي
ات ّ اقا ت مع طبي،ر البحث كهان ال بهدّ مهن ال،هوئة إلهر أقهدم كتها) للهوي عربه ّ
وصل إلينا ذلام هو كتا) (ال،ين) لل ليل بن أحمد (ت 175هـ) إذ قدم ل مصنّ
ببحهث فههي وصهف الحههروف ال،ربيههر وم ارجهها وترتيبههها علهر تلههك الم ههارف أو
المدارف.
فقههد أحصههر الحههروف ال،ربيههر ورتّبههها ح ههت م ارجههها مبتههد ا ت مههن أقصههر
ّ ()14
الحلهق وفهرق بهين األلهف اللينههر والهمهاة وعهدّهما حهرفين م تل هين م ههتقلين
لان ه وضهه،هما -مههع الههواو واليههاء -ب،ههد الحههروف الش ه وير أي أن ه و ال م ههر
وال،شرين حرفا ت الصهحاح علهر مهدارف النطهق وأبقهر أحرفها ت أرب،هر وههي :الهواو
(  )12الخليل بن أحمد /العين.28 /1 :
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واليههاء واأللههف اللينههر والهمههاة ف ه خرف -بههذلك -الهمههاة مههن الحههروف الصههحاح
وس ّماها حروفا ت ُجوفا ت وقال" :وسميت ُجوفا ت ألنها ت هرف مهن الجهوف فه تقهع فهي
مدرجر من مدارف الل ان وال من مهدارف الحلهق وال مهن مهدرف اللههاة إنمها ههي
هاوير في الهواء فلم يان لهها حيّها تن هت إليه ّإال الجهوف( .")15وقهال فهي موضهع
ّ
يت،لق بها شيء( .")16وأضاف في موضع ثالهث
آخر" :هي في حيا واحد ألنها ال
فقال" :األلف والوا والياء في حيّا واحد والهماة في الهواء لم يان لها حيّا تن ت
إلي (.")17
ولان وصف لنها الهمهاة وم رجهها فهي موضهع آخهر فهي ئقهر وحهذق ب،هدما
ذكر ّ
أن م رف ال،ين والحاء والهاء وال اء وال،ين هو الحلق فقهال" :وأمها الهمهاة
فم رجها من أقصر الحلق مهتوتر مضلوطر فنذا ُرفّ عنهها النهت فصهارت اليهاء
والواو واأللف عن غير طريقر الحروف الصحاح(.")14
هذه نقول أورئتها -عامدا ت -من ك م ال ليل في مقدمت عن الحروف ال،ربيهر
وقد عاوئت قراءتها مرات إذ ّ
إن ظاهرها يشير إلر ال لط في ك مه عهن الهمهاة
فقههد عهدّها مههع األلههف والههواو واليههاء مههن األحههرف الجههوف وذكههر أنههها فههي الهههواء
ولي لها حيّا تن هت إليه أمها فهي النقهل األخيهر فا مه واضهح ال لهب فيه فقهد
صرح ّ
أن م رجها أقصر الحلق مهتوتر مضهلوطر وعنهدي أنه مصهيت فهي ههذا
ّ
ولم ي الف -تقريبا ت -ما أثبت المحدثون في بحوثهم وم ابرهم في قولهم" :إن الهماة
صوت حنجري ماماري( ")19إذ ّ
إن أقصهر الحلهق ههو ل هان المامهار( )20ومحهاذ
للحنجرة.
(  )19نفسه .98 ،93 /1
(  )16نفسه .98 /1
(  )13نفسه .98 /1

(  )18نفسه ( .92 /1مهتوتة :منطودة نطقا واوحا ،أي:
هت).
يتكلّم بها -اللسانّ /

جنـي منـه الهـاء (س ّـر صـناعة
أن المهتوت :فيـه وـعف وخفـاء– أيوـا ،-وذكـر ابـن ّ
وذكروا ّ
اإلعراب )32؛ و أرى هذا المعني هو المقصود المناسب للهمزة.

(  )15د .أحمد مختار عمر /دراسة الصوت اللغوي .239 ،237
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وهذا النقل األخير عن ال ليل ي تحق التريث والتدبر فهو قد عد الهمهاة مهن
أقصر الحلهق حهال كونهها مهتوتهر مضهلوطر أي محققهر منطوقهر وأفههم مهن قوله
(مضلوطر) :شديدة والضلط  -أو الشدّةـ يولهد ان جهارا ت لههذا أراه سهبق المحهدثين
م،تمههدا ت علههر الم حظههر الح ههير فقههط سههبقهم فههي قههولهم :إن الهمههاة صههوت شههديد
ان جاري(.)21
وأفهم من قول (فنذا ُرفّ عنها النت فصارت اليا َء والواو واأللهف عهن غيهر
طريقههر الحههروف الصههحاح) أنه أئر أن الهمههاة إن كانههت محققههر فم رجههها مههن
أقصر الحلق كمها ذكرنها وأنهها قهد يُرفه عنهها (ت ُ ه ّهل) فتلهين فهنن النهت أصهبحت
حرف مد ولين (ياء أو واوا ت أو أل ا ت)( )22وخرجت -في حالتهها الجديدةهـ عهن طريقهر
الحروف الصحاح .
ويؤيد ههذا ال ههم مها أورئه الميهداني (ت514ههـ) إذ عهد حهروف ال،لهر -وههي
األلف والواو والياء ويقال لها أيضا ت حروف المد واللين فقال" :وإنما ج،ل الهماة
في حروف االعت ل ألنها تلين فتلحق بحروف ال،لر نحو :سا َل وقهرا فهي ت يهف
(.)22
س ل وقرأ"
وقهههال ابهههن منظهههور" :والهمهههاة كهههالحرف الصهههحيح غيهههر أ ّن لهههها حهههاالت مهههن
التليهههين  ....ت،تههه ّل ف لحقهههت بهههاألحرف الم،تلهههر الجهههوف ولي هههت مهههن الجهههوف إنمههها
(.)24
هي حلقير في أقصر ال م ولها ألقا) ك لقا) الحروف ال ُجوف)
فل،لّهههي ال أجانهههت الصهههوا) إن قلهههتّ :
إن ال ليهههل ميههها بهههين الحهههروف الصهههحاح
الصهامتر وحهروف المهدّ واللهين– الصها تر -وإنه حينمها عهدّ الهمههاة مهع األلهف والههواو
والياء في النقول األولر إنما عنهي الهمهاة المرفّههر اللينهر -علهر حهدّ اصهط ح  -أمها

( )26المرجع السابق  ،85-88 ،82ود .كمال محمد بشر /علم اللغة العام -األصوات .63-66
(  )21د .أحمد مختار عمر /دراسة الصوت اللغوي .236

(  )22د .مهدي المخزومي ود .إبراهيم السامرائي /مقدمة كتاب العين.13 :
(  )27الميداني /نزهة الطرف في علم الصرف.12 :

(  )22ابن منظور /لسان العرب :المقدمة (حرف الهمزة).
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ي) م رجه مههن
الهمههاة المهتوتههر المضههلوطر ف،نههده حههرف صههحيح( )25شههديد (ان جههار ّ
أقصر الحلق متمياة عن األلف والواو والياء اللينر ب،يدة وم تل ر عنها.

وقد ي ر هذا التمييا بين الهماة المهتوتر المضهلوطر والهمهاة المرفّههر سهر
إبدال الهماة من الهاء وال،ين أحيانا ت لقر) م رجها -مضلوطر -من م هرف ههذين
وسر إبدالها -مرفّهر -من األلف والياء والواو أحيانا ت أخرى( )26التحائهها
الحرفين
ّ
مع هذه الحروف في الحيّها والم هرف .فهالهماة المبدلهر مهن الههاء وال،هين ههي غيهر
الهماة المبدلر من األلف والياء والواو فهاألولر صهحيحر (صهامتر) مضهلوطر مهن
أقصر الحلق (حنجرير مامارير) وال انير لينر هوا ير جوفير.
وت سي ها ت علههر مهها تقههدم فه ّ
هنن ك ه م ال ليههل عههن الهمههاة ووضهه ،إيّاههها فههي
ي ئقيق إضافر إلر كون را دا ت في ميدان (.)27
موض،ين متماياين ك م علم ّ
أما ما ي،نينا في هذا البحث -حصرا ت -وهو الا م عن (حهرف) الوصهل فقهد
س ّماه ال ليل أل ا ت( )24وال بدّ أن نقهرر -أيضها تّ -
أن الرجهل كهان را هدا ت فهي فههم وظي هر
ه،ر واسههحن ر
هههذا الحههرف الصههوتير فهههو يقههول" :واأللههف التههي فههي اسههحناك واقشه ّ
واسبار( )29لي ت من أصل البنهاء وإنمها أئخلهت ههذه األل هات فهي األف،هال وأم الهها
ّ

أن الخليل دال عنها :حرف صحيح ،ولم يقل :كالحرف الصحيح كما ذكر ابن منظور ،فقد
(  )29نلحظ ّ
دق وأصوب.
كان الخليل أ ّ
جني /سر صناعة ِ
اإلعراب .82
(  )26ابن ّ
ولكنـي
(  )23لعلّي أطلت في عرض آراء الخليل والتعليق عليها ،فلم أدصد الخروج عن مووـوع البحـثّ ،
التعرف علـي
ألن الرجل رائد في مجال الدراسات الصوتية العربية ،و ّ
أبحت لنفسي هذ اإلطالةّ ،
ألن ّ
تهمنا في بحثنا.
ديمة الهمزة الصوتية– محقّقة ومرفّهة– ّ
(  )28الخليل بن أحمد /العين.25 /1 :
(  )25اسحنكك (الليل) :اشتدت ظلمته (اللسان /سحك).
اسحنفر :موي ،وأسرع ،وكثر (اللسان /سحفر).

امتد ،واوطجع ،أو جرى (اللسان /سبكر).
اسبكر :طال و ّ
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من الا م لتاون األلف عمائا ت وسلّما ت للّ ان إلر حهرف البنهاء ألن الل هان ال ينطلهق
بال اكن من الحروف فيحتاف إلر ألف الوصل(.")20
صهل إليه
وتاائ بحهوث الللهويين ال،هر) ال حقهين ال ت تلهف -ك يهرا ت -عمها تو ّ
ال ليههل وقه ّهرره ّإال بقههدر مههن التوضههيح والت ضههيل حين ها ت أو ال لههط والتشههوي حين ها ت
آخر(.)21
فرق سيبوي (ت 140هـ) بين الهماة واأللف ولم ي لط بينهمها ف،هدّ مهن
فقد ّ
)
22
(
المجهور :الهماة واأللف ...وعدّ الهماة حرفا ت مجهورا ت شديدا ت
بينما عدّ األلف
حرف ها ت هاوي ها ت مجهههورا ت( )22وذكههر أنههها تبههدل أل ها ت فقههال" :وإذا كانههت الهمههاة سههاكنر
وقبلههها فتحههر ف ه رئت أن ت ّههف أبههدلت ماانههها أل ها ت وذلههك قولههك فههي رأ وب ه
وقهرأت :را وبهها وقههرأتُ ( .")24وهههذا يوافههق مها قه ّهرره ال ليههل فههي كتهها) ال،ههين
وذكرناه في موضع سابق.
وقال في موضع آخر" :ومن ال،ر) نا يدخلون بين (ألف) االست هام وبهين
الهماة أل ا ت إذا التقتا وذلك أنهم كرهوا التقاء هماتين ف صلوا( ")25واستشههد بقهول
ذي الرمر:
فيهههههها ظبيههههههر الوع ههههههاء بههههههين ج جههههههل وبهههههههههين النقههههههههها أ َاأ َنهههههههههت أ َم أ ُ ُّم سهههههههههالم
وذكر أيضا ت ّ
أن الهماة َبُ،دَ م رجها وههي نبهرة فهي الصهدر ت ُ هرف باجتههائ
وهي أب،هد الحهروف م رجها ت( )26وأضهاف" :ف مها األلهف فه تليّهر علهر كهل حهال
حركت صارت غير ألف( )27ي،ني هماة.
ألنها إن ّ
(  )76الخليل بن أحمد /العين .25 /1

(  )71األزهري /تهذيب اللغة  ،22 ،21 /1وانظر الهامش ( )29السابق.
(  )72سيبويه /الكتاب .272 /2
(  )77نفسه .276-279 /2
(  )72نفسه .927-921 /7
(  )79نفسه .991 /7
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وقال أيضات" :ولي حرف أقر) إلر الهماة مهن األلهف وههي إحهدى اله ث
أقهر) الحهروف
(األلف والواو والياء) والواو والياء شبيهر بها أيضا ت مع شهركتهما
َ
منها( ")24وعندي أن الهماة المقصوئة القريبر من األلف هي اللينر الم ّهلر.
هذه النصوص تؤكد أن سيبوي تنبّ لل رق بين الحرفين ّ
وإال فايف يت ّم إبدال
وس ّجل ّ
أن األلف أقر) الحروف إلر الهماة (اللينر).
حرف بن
ّ
ولان مها يب،هث علهر الحيهرة والقلهق أنه أطلهق علهر الهمهاة أل ها ت حينمها ذكهر
(ألههف) االسههت هام قبههل عههدة أسههطر .وقههد أطلههق األلههف علههر (حههرف) الوصههل فههي
مواضع ك يرة أخرى( )29وربما كان ذلك من با) الت ّمح والتجاو لما أح ّ مهن
قر) بين الحرفين.
واست دم أبو الح ن األخ ش األوسط (ت 215هـ) مصطلح األلهف والهمهاة
في غير ما موضع( )40منها قول ّ " :إال أن توصل (ب لف) االست هام فتتهر م ّ هر
ال يحقّهق فيهها الهمههاة ّإال نها مههن ال،هر) قليههل" .ونهراه قههد خلهط أيضها ت فهي إطه ق
مصطلح األلف علر الهماة وهو يطلق األلف علر (حرف) الوصل أيضا ت(.)41
المبرئ (ت 245هـ) رأيناه ال ي تلف عن سابقي في إط ق
وإذا ما انتقلنا إلر
ّ
األلف علر الهماة ّإال قلي ت فقد عقهد بابها ت جهاء فيه " :ههذا بها) م،رفهر أل هات القطهع
ّ
وهن هماات في أوا ل األسماء واألف،ال والحروف(.")42
وأل ات الوصل
أن الحروف ال،ربيهر خم هر وث ثهون حرفها ت
ويقول في موضع الحق" :اعلم ّ
منها ثمانيهر وعشهرون لهها صهور والحهروف ال هب،ر جاريهر علهر األل هن م هتد ّل
الن ،ذكر
عليها في ال ط بال ،مات ف ّما في المشافهر فموجوئة( .")42فهو في هذا
ّ
مال ه صههور أو رمههو ماتوبههر ولان ه فههي الوقههت ن ه تنبّ ه إلههر القيمههر الصههوتير
المتمياة لبقير الحروف التي ال صور ماتوبر لها ومنها الهماة .
(  )76نفسه .928 /7
(  )73نفسه .928 /7

(  )78نفسه .929-922 /7

(  )75نفسه  229-227 ،199-122 :2 ،792 ،722 ،113 /7وغيرها.
(  )26األخفش /معاني القرآن  8-7وغيرها كثير.
(  )21نفسه.

(  )22المبرد /المقتوب .86 /1
(  )27المقتوب .152 /1
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ويؤ ّكد فصل بين الهماة واأللف قولُ " :فمن أقصر الحلق م رف الهماة وههي
أب،د الحروف ويليها في الب،د م رف الهاء واأللف هاوير هنا (.")44
وقال في موضع آخر" :فنن قال قا ل :فه ّ ألقَوا علر األلف حركهر مها ب،هدها
إذ س ّانوهو قيلّ :
ألن األلف مدّة فما فيها عوا عن الحركهر علهر مها تقهدم به قولنها
من احتمالها .....ولو ألقيت عليها حركهر لامهك أن تهمها أل ّن األلهف متهر تحركهت
صارت هماة"(.)45

المبههرئ يظهههر تمييههاه -مههن الناحيههر
مههن هههذه النصههوص التههي نقلناههها عههن
ّ
الصوتير -بين األلف والهماة إذ قالّ :
تحركهت
إن األلف مدّة وإ ّن هذه األلهف متهر ّ
ي وههو المهدّة ومهع ذلهك فههو
صارت هماة أي :حرفا ت جديدا ت م ال ا ت صوت َها األساسه ّ
يطلق علهر (حهرف) الوصهل أل ها ت وإن كهان قهد ذكهر -أحيانها ت -أنهها همهاة فهي أوا هل
األسماء واألف،ال والحروف فهو يراوح بين إط ق الهماة واأللف في الت،بير عن
(حرف) الوصل ولان ي ت دم مصطلح األلف أك ر فهو يقول" :ههذا بها) الوصهل
ّ
وهن هماات علر الحقيقر؛ وأ ّما ألف الوصل فننما ههي همهاة ....فايهدت ههذه
والقطع
()46
الهماة ليوصل بها إلر الا م ب،دها " .وبذا فقد بدت عنهده إرهاصهات لمهن ته ه
ّ
وهن هماات علر الحقيقر.
حينما قال:
ت،را لهذه القضير -قضير (حرف) الوصل :أهماة هو أم ألف -الللوي
وقد ّ
ي شهيء تُلقّهت
ي (ت 224هـ) إذ قال" :فنن قهال قا هل :أ ّ
ي أبو بار ابن األنبار ّ
الاوف ّ
ألف الوصل أتلقّبهها أل ها ت أم همهاةو فقهل :اختلهف النحويهون فهي ههذا فقهال الا ها ي
وال ّراء وسيبوي  :هي ألف وصل والح ّجر لهم في هذا ّ
أن صورتها صهورة األلهف
فقلبت أل ا ت لهذا الم،نر(.")47
أن ابههن األنبههاري لقّههت (حههرف) الوصههل أل ها ت ات ّباع ها ت
هن ،نتب هيّن ّ
فمههن هههذا اله ّ
للا ا ي وال راء وسهيبوي  .أمها الح ّجهر لههم وله ولل ليهل قهبلهم فهي ذلهك فه أوافقه
عليها وس ذكر الح ّجر التي أراها في ذلك في موض،ها في نهاير البحث.
وأورئ فههي موضههع آخههر" :وقههال األخ ههش :هههي ألههف سههاكنر ال حركههر لههها
(حركوها بحركر الحرف الذي يلي ما ب،هدها) قهال أبهو باهر :وههذا غلهط ألنهها إذا
ّ
(  )22نفسه .263 ،158 ،152 /1
(  )29نفسه .267 /1

(  )26المقتوب .83 /2

(  )23أبو بكر ابن األنباري /كتاب إيواح الودف وا بتداء في كتاب الله عز وجل.199-192 /1 :
وكتابه المختصر (األلفات) 2ظ ،ولكنه لم يذكر فيه اسم الكسائي.
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ّ
ألن ال،ههر) ال تبتههد
كانههت عنههده سههاكنر ال حركههر لههها فمحههال أن يههدخلها االبتههداء
ُ
ب ههاكن( .")44فه بو باههر فههي رئّه علههر األخ ههش محه ّ
ّ
ألن (حههرف) الوصههل اجتلههت
هق
للت لّ ،من البدء ب اكن في أول الالمر فما ال ا دة من جلب ساكنا ت إذنو
ّ
ألن
وأضهاف أيضها ت" :قهال قطهر) (ت 206هههـ) :ههي همهاة ك هرت فتركههت
األلف ال تحتمل الحركر قال أبو بار :وهذا غلط أيضا ت ألنها لو كانت هماة ل بتهت
في االبتداء والوصل(.)49
يتضههح لنهها ممهها نقلنههاه عههن أبههي باههر ابههن األنبههاري أن قضههير ت ههمير (حههرف)
الوصل كانت قضير خ فير وأنها شدّت اهتمام هذا الللوي -وربما -غيره.
()51
ههرق الا ّجهههاجي (ت 240ههههـ)( )50أيضههها ت بهههين الهمهههاة واأللهههف اللينهههر
وي ه ّ
)
52
(
وههو فهي ذلهك كلّه
ويطلق مصطلح األلف فقهط علهر (حهرف) الوصهل والقطهع
يتابع ال ابقين.
وإذا ما نظرنا في مصن ات ابن جنّي (ت 292هـ) وجهدناه أك هر ئقّهر ونضهجا ت
فهرق بهين الهمهاة واأللهف فهذكر مه تّ :
أن أئاة الت،ريهف
في إط ق مصطلحات إذ ّ
()52
ال ّ م فقط يد عليها هماة الوصل .
وقد أجائ حين قال" :اعلم ّ
أن األلف التي في أول حروف الم،جم ههي صهورة
ي ّ
أن تلك األلف رما وصورة فقط أ ّما الصوت المنطوق فهماة.
الهماة( ")54أ ّ
ويقولّ :
المصهوتر ههي األلهف واليهاء والهواو وفيهها
"إن الحروف ال ثر اللينر
ّ
امتههدائ ولههين ّإال ّ
أن األمههاكن الت هي يطههول فيههها صههوتها أن تقههع ب،ههدها :الهمههاة أو
الحههرف المش هدّئ أو أن يوقههف عليههها عنههد التههذ ّكر ....وإنمهها تم ّاههن الم هدّ فه ّ
هيهن مههع
الهما ّ
أن الهماة حرف ن ى منشؤه وتراخر م رج (.")55
وتصرف.
(  )28نفسه /كتاب إيواح الودف وا بتداء  .199 /1وما بين الهللين باختصار
ّ
( )25نفسه /كتاب إيواح الودف وا بتداء  .196 /1وكتاب األلفات (2ظ) ،مع خلف يسير ،ونسب
رد علي دطرب ألبي العباس ثعلب.
فيه ّ
(  )96علي أحد األدوال.
اجي /كتاب الجمل في النحو .266-755
( ّ )91
الزج ّ
(  )92نفسه .295-293
جني /سر صناعة ِ
اإلعراب .176 /1
(  )97ابن ّ
 /كتاب اللمع في العربية .227
(  )92ابن جني /سر صناعة ِ
اإلعراب .26 /1
جني /الخصائص .129-122 /7
(  )99ابن ّ
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وقهد أصهها) حينمهها ف ّهر سه ّهر قلههت األلهف همههاة بقوله " :ألنّه حههرف ضهه،يف
اضهطروا إلهر تحرياه قلبهوه إلهر أقهر)
واسع الم رف ال يتح ّمل الحركر  ....فنذا
ّ
الحروف من وهو الهماة(.")56
(سر صناعر اإلعرا)) علر إطه ق مصهطلح همهاة علهر
وحرص في كتاب
ّ
()57
فهرق بهين صهوتي الهمهاة واأللهف
(حرف) الوصل والتام ذلك
وهذا ي،ني أن ّ
ت ريقا ت يدل علر ئقته وصهدق ح ّه الللهوي فهي التمييها بهين الحهروف علهر أسه
ّ
ألن لا ّل منهما
صوتير سليمر فحرف الوصل عنده هماة ال ألف ولم ي لط بينهما
م رجا ت وص ر تميّاه عن اآلخر.
وارتضر إط ق مصطلح هماة علهر (حهرف) الوصهل فهي غيهر موضهع إذ
يقول في كتا) آخر (وهو كتا) اللمع في ال،ربيهر)" :األل هات فهي أوا هل الالهم علهر
ضربين :هماة قطع وهماة وصل" والتام است دام مصطلح "هماة" في مها يايهد
علر عشرة مواضع ولم يطلق مصطلح "ألف" ّإال في عنوان البا) فقط(.)54
وفي ظني أن أطلق مصطلح (أل ات الوصل والقطع) في عنهوان البها) ألنه
لم يرئ ال روف علهر القهدماء فهي عنهاوين األبهوا) وت همياتها فقهط لانه حينمها بهدأ
بالشرح وال،را التام مصهطلح الهمهاة الهذي ارتضهاه لقناعته بالقيمهر الصهوتير
المتميههاة لهههذا الحههرفّ .
وإال فايههف ن ّههر هههذا التههداخل أو التنههاقاو وال أرى ابههن
جنّي أو للويا ت م ل يقع في تناقا كهذا.
وإذ انتقلنهها إلههر عههالم آخههر هههو ابههن سههينا (ت 424هههـ) فنننهها نجههد أن ههنا أمههام
ي ي ههوق ك مهها ت ئقيقهها ت يصههدر عههن وعههي وم،رفههر باألعضههاء
طبيههت عههالم للههو ّ
وتشههريحها ووظا ههها ف ههي رسههالت (أسههبا) حههدوث الحههروف) تح هدّث فههي سههبت
حدوث الصوت ثهم فهي سهبت حهدوث الحهروف ثهم عهرا لنها فصه ت عهن تشهريح
الحنجرة والل ان وذكر ّ
ماونر من غضاريف ث ثر(.)59
أن الحنجرة ّ

جني /سر صناعة ِ
اإلعراب .82 /1
(  )96ابن ّ
(  )93ابن جني /سر صناعة ِ
اإلعراب .172-126 /1
(  )98ابن جني /كتاب اللمع  226وما بعدها.

(  )95ابن سينا /رسالة أسباب حدوث الحروف.62 :
وانظر ما يقابل ذلك في الدراسات الحديثة.

د .أحمد مختار عمـر /د ارسـة الصـوت اللغـوي ،86 :وانظـر مـا كتبـه د .كمـال محمـد بشـر عـن ددـة

ابن سينا في هذا المجال /كتاب دراسات في علم اللغة– القسم األول.118-116 :
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صص ه لجسههبا) الجا يههر لحههرف حههرف مههن حههروف
ف ههي ال صههل الههذي خ ّ
فرق بحذق وئقر بين الهماة واأللف إذ يقول" :أ ّما الهماة فننهها تحهدث مهن
ال،ر) ّ
ي
ح هها قههو ّ
ي مههن الحجهها) وعضههل الصههدر لهههواء ك يههر ومههن مقاومههر الطرجهههال ّ
ت
ت
الحاصر مانا قلي لح ا الهواء ثم اندفاع إلر االنق بال،ضهل ال اتحهر وضهلط
()60
ي بقوله " :إنه اللضهروف ال الهث مهن الحنجهرة
الهواء م،ا ت " .ووضّهح الطرجههال ّ
َكقَص،ر(.")61
ويقههههول فههههي موضههههع الحههههق عههههن سههههبت حههههدوث األلههههف اللينههههر -وي ههههميها
هههوتر وأختههههها ال تحههههر فهههه ّ
ظن أن م رجهمهههها مههههع
هههوتر" :-وأ ّمهههها األلههههف المصه ّ
مصه ّ
()62
إط ق الهواء سل ا ت غير مااحم ".
فهو حينما تالّم عن سبت حهدوث الهمهاة وم رجهها أوضهح أنهها تحهدث مهن
ي لاميهر مهن الههواء مهن الحجها) وعضهل الصهدر وحب ه منها ت قلهي ت ثهم
ح ا قو ّ
ي (أو
اندفاع ه مضههلوطا ت وهههو مهها وصههف بالصههوت الشههديد االن جههاري الحنجههر ّ
ي) وههي بههذا الوصهف ت تلهف اخت فها ت واضهحا ت عهن صهوت األلهف اللينهر
المامار ّ
ي وصهوت يحهدث عهن إطه ق
ّ
المصوتر؛ وشتّان ما بين صوت يحدث من ح ا قهو ّ
الهواء سل ا ت غير مااحم ينتج األلف الصا تر.
يقهرر أنهها وثيقهر علميهر ف هيولوجير للويهر
ومن يتدبّر رسالر ابن سهينا ههذه
ّ
لاهن الرجهل كهان طبيبها ت وللويها ت
ّ
يحتاف م لها إلر جهد وت،اون بين الطبيت والللوي
في آن واحد.
وتابع ال حقون سابقيهم في ال صل بين الهماة واأللف ف طلق ابن ي،يش (ت
642هـ) وابن عص ور (ت 669هـ) وابن مالك (ت 672هـ) مصطلح هماة علر
(حرف) الوصل والتاموه( )62ات ّباعا ت البن جنّي ومن وافق .
ي (ت 702هـ) ي،دّ الهمهاة واأللهف فهي الم،نهر واحهدا ت( )64ولانه
ونجد المالق ّ
أئر ال هههرق بينهمههها فقهههال" :إال أنههه إذا كهههان سهههاكنا ت ُمهههدّ الصهههوت وي هههمر أل ههها ت
وم رج إذ ذا من وسط الحلق وهو حرف ههاو .وإذا كهان ّ
مقط،ها ت ي همر همهاة
(  )66نفسه.32 :

(  )61نفسه  ،69وانظر توويح ذلك في كتاب د .كمال محمد بشر .118-113
(  )62نفسه .82

(  )67ابن يعيش /شرح المفصل ( 178-171 /5 ،126 ،122 ،25-8 /16متابعة للزمخشـري) .وابـن
عصفور /المقرب  ،78 ،9 /2وابن مالك /تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .267 ،22

(  )62سيتبع ذلك في مووع حق ،وسنعقب علي رأيه وننادشه.

-89-

وم رجههها حينئههذ مههن أول الصههدر وهههذا هههو الصههحيح مههن أمرهمهها وهههو مههذهت
سيبوي وأك ر المحقّقين من أ مر النحويين(.")65
ويتهههابع المهههالقي الاههه م بقولههه " :و عهههم ب،ههها المتقهههدمين -وههههو األخ هههش
(األوسط) ومن تابّ - ،
أن الهماة غير األلف واستد ّل علر ذلك باخت ف م رجهما
()66
كما تقدم وال ح ّجر في " .
ّ
وأقولّ :
الحق في ما ذهت إلي األخ ش وعلم األصوات الحديث يؤيّهده إذ
إن
أن سيبوي لم ي،ارض أيضا.ت
هما صوتان متماياان وعندي ّ
ثم يضيف المالقي فيقول" :والدليل علر ّ
أن األلف هي الهماة شيئان:
ي صورة تحركت مهن الضه ّم أو ال هتح
 أحدهما :أنّا إذا ابتدأنا بالهماة علر أ ّأو الا ر كتبناها أل ا ت ال خ ف بين جمي،هم في ذلك.
 وال اني :أنّا إذا نطقنا بحرف مهن حهروف الم،جهم فه بهدّ مهن النطهق به ولحرف من فهي أول ل ظه نحهو :بهاء وتهاء وجهيم وحهاء إلهر آخهر حهروف الم،جهم؛
ول ّما كنا نقول :ألف فتاون األلف في أول علمنا أنّ ك ا ر الحروف في ما ذكرنا.
ولان ل ّما لم يمان النطق باأللف في أول الل ظ ساكنر ُحركت ل بتداء بهها فصهارت
هماة وكان لها إذ ذا م رف غير م رف األلف وكانا في الم،نهر واحهدا ت ولهذلك
وض،ها واضع حروف الم،جم أول الحهروف همهاة ووضه،ها مهع اله م قبهل اليهاء
أل ا ت(.")67
وال بدّ من التريّث ومناقشر ئليلي المالقي؛  -أ ّما ال اني :ف ي نصيت كبيهر مهن
الص ّحر والصوا) وال سيّما فهي قوله "ولاهن ل ّمها لهم يماهن النطهق بهاأللف فهي ّأول
الل ظ ساكنر ُحركت ل بتداء بها فصارت هماة"؛ وأقول :مها ئامهت صهارت همهاة
إذن فهي هماة وال سيّما ّ
أن واضهع حهروف الم،جهم تنبّه إلهر ذلهك فوضهع األلهف
اللينر الممدوئة غير المتحركر مع ال ّ م قبل الياء وفي ذلك تمييا لصهوتيهما ويهد ّل
هذا التمييا علر ّ
أن الصوت األول (الهماة) لي أل ا ت ف أراهما والحال ههذا فهي
الم،نر واحدا ت ّ
وإال كان في حروف الم،جم هذه تارير ولي األمر كذلك.

(  )69المالقي /وصف المباني في شرح حروف المعاني.5-8 :
(  )66نفسه .5

(  )63نفسه .16-5
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وقههد جههاء فههي كتهها) سههيبوي ّ :
"أن األلههف إن ُحركههت صههارت غههر ألههف(")64
فايف يقول المالقي إنهما في الم،نر واحدو!
ي
ولّ ،ل ما أورئه المالقي من أنهما في الم،نر واحد يجيا إطه ق مصهطلح أ ّ
منهما علر األخر -في نظره -لاني أرى الدقر من ناحير القيمهر الصهوتير ال تحتمهل
ذلك.
 وأ ّما الدليل األول :فقد احتام في المالقي إلر الاتابر ونحن في ئراسر الللرال نحهههتام إلهههر الصهههور والرمهههو الماتوبهههر وال ن،تبرهههها بهههل نقهههيم ئراسهههتنا علهههر
األصوات المنطوقر فما أورئه هنا في خلط في المنهج.
ي (ت 749هـ) فقد كان موفقا ت إذ فصل بين الهماة واأللهف فهذكر
أما المرائ ّ
)
69
(
ولهم ي لهط بينهها وبهين األلهف ووضهع األلهف اللّينهر فهي
الهماة في مطلع كتاب
)
70
موضع ب،يد م تق ّل( وقصر البحث تحتها علر أل ات المدّ فقط ولم ياتف بذلك
بل أتب ،بتنبي وا جاء في :
"إنّما أ ّخرتُ األلف إلر هذا الموضع ألن موض،ها في ترتيت الحروف علر
األسلو) الم لوف بين الهواو واليهاء (فهي آخهر حهروف ال،جهم) والمهرائ هنها األلهف
صهلوا إلهر
اللينر فلما قصدوا النطق باأللف وههي سهاكنر ال يماهن االبتهداء بهها تو ّ
النطق بها بنئخال ال م عليها ....فهنن قلهتَ  :قهد ذكهرت األلهف أول الحهروف قلهت:
ن ،علر ذلهك األ مهر؛ وذلهك مت،هيّن
المرائ باأللف المذكورة أول الحروف الهماة
ّ
لئ ّ يلام تارار حرف وإهمال حرف.)71("...
وعندي ّ
ي أصا) حينما فصل بينهما فهي الموضهع والت،ليهق وكهان
أن المرائ ّ
"أو ُل الحهروف
ح ّ سليما ت في ت ريق بهين الهمهاة ومهدّ األلهف وكهان ئقيقها ت إذ قهالّ :
ن ،علر ذلك األ مر".
الهماة
ّ
أ ّما ابن هشام (ت 761هـ) فقد خلط بهين المصهطلحين إذ أطلهق علهر الهمهاة
أل ا ت في مواضع( )72وأطلهق عليهها همهاة فهي مواضهع أخهرى( )72جريها ت علهر سهنَن
والمبرئ وغيرهم.
األ مر الللويين أم ال سيبوي واألخ ش
ّ
(  )68سيبويه /الكتاب .928 /7

(  )65المرادي /الجني الداني في حروف المعاني .76
(  )36نفسه .139
(  )31نفسه .135

(  )32ابن هشام /مغني اللبيب عن كتب األعاريب .12 /17
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ول،ه ّل ابهن الجهاري (ت 422هههـ) كهان مصهيبا ت أيضها ت حينمهها لهم يضهع األلههف
اللينر مع الهماة والهاء في م رف واحد وهو أقصر الحلهق( )74وإن كنّها ال نوافقه
في تحديد م رجها أن من الجوف.
أ ّما المحدثون:
فيرون أن األلهف اللينهر الممهدوئة صهوت لهين صها ت مجههور م رجه غهار
ال م والطبق اللين مع وسط الل ان( )75وم ،ال تحر.
وقد سبق ال راء (ت 207هـ) وذكر ّ
أن ال تحر من خرق ال م ب كل ر( .)76فنذا
تهذكرنا ّ
أن ألهف المهدّ الصها تر ههي إشهبا لل تحهر القصهيرة التهي عناهها ال هراء كهان
وصف ال راء لم رف ال تحر القصيرة وأختها -األلف -صحيحا ت ئقيقا ت .كما فصل ابن
سينا أيضا ت بين م رف الهماة وم هرف األلهف ف،هدّ األلهف المصهوتر وأختهها ال تحهر
من م رف واحد وذكر ّ
أن لهما ص ر واحدة مشتركر ت تلف عن ص ر الهماة(.)77
أمهها الهمههاة فهههي عنههدهم -أعنههي المحههدثين -صههوت صههامت م رجه أقصهر
الحلهق (الحنجههرة) بهل المامههار ن ه وههي صههوت ان جههاري (شهديد) وهههو تحديههد
ّ
أئق -قلي ت -كما نرى مما ذكر القدماء فلم يذكروا المامار ولم يص وها باالن جار
وإن كانوا -القدماء -لم يبت،دوا عن ذلك ك يرات.
أ ّمها وصه هم للهمههاة مههن حيههث الجهههر والهمه  :فقههد وافههق برجشتراسههر رأي
القدماء ب نها مجهورة( )74بينما عدّها فريهق مهنهم مهموسهر( )79وعهدّها فريهق آخهر

(  )37نفسه .13 ،16 ،19

(  )32ابن الجزري /النشر في القراءات العشر .155 /1

(  )39د .أحمد مختار عمر /دراسة الصوت اللغوي .231
(  )36الفراء /معاني القرآن .17 /2

(  )33ابن سينا /رسالة أسباب حدوث الحروف .82 ،32
(  )38برجشتراسر /التطور النحوي للغة العربية .8

( )35جان كانتينو /دروس في علم أصـوات العربيـة  ،29محمـد األنطـاكي /الـوجيز فـي فقـه اللغـة العربيـة
 ،266د .تمام حسان /اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا  ،35د .عبدالصـبور شـاهين /المـنهج الصـوتي

طحــان /األلســنة
للبنيــة العربيــة  ،132د .محيــي الــدين رموــان /فــي صــوتيات العربيــة  ،85ريمــون ّ
العربية (.91 :)1
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صوتا ت ال بالمجهور وال بالمهمو ()40؛ وعلّلوا ذلك به ّن فتحهر المامهار م،هها مللقهر
إغ قا ت تا ّمه ت فه ن همع لههذا ال هبت ذبذبهر الهوترين الصهوتيين وال ي همح للههواء
بههالمرور إلههر الحلههق ّإال حههين تن ههرف فتحههر المامههار ذلههك االن ههراف ال جهها ي فتنههتج
الهماة(.)41
ي قهد يايهد
وانحبا الهواء عند المامار فج ة عمليهر تحتهاف إلهر جههد عضهل ّ
()42
ّ
أشهق األصهوات  .ههذا
ي صوت آخر مما يج،لنا ن،دّ الهماة
علر ما يحتاف إلي أ ّ
الملحظ هو الهذي أشهار إليه سهيبوي حينمها ذكهر ّ
أن الهمهاة نبهرة فهي الصهدر ت هرف
باجتهائ وهي أب،د الحهروف م رجها ت()42؛ والنبهر والهمها يت هاويان ف يهمها كليهمها
الضلط والحصر(.)44
وما يؤخذ علر م،ظم القدماء في بحهث الهمهاة واأللهف أنههم وضه،وا األلهف
اللينر مع الهماة في م رف واحد وهو أقصهر الحلهق وقهالوا" :إنهمها مهن أصهوات
الحلق"(.)45
ويدافع ئ .إبراهيم أني عن سيبوي  -بالتحديد -ئفاعها ت لطي ها ت فهي ههذه القضهير
بقول " :ربما ياون الذين نقلوا عن سيبوي قد ح ّملوا ك م أمرا ت لم يقصده حين ذكر
األلف ب،د الهماة فربما أرائ -سهيبوي  -بالمهر "األلهف" ت هير المقصهوئ مهن كلمهر
"الهماة" التي -فيما يبدو -كانت مصطلحا ت صوتيا ت غير م لوف في أيام أو حديث
ال،هد بين الدارسين ف رائ توضيح بذكر مرائف ل أك هر شههرة وأل هر وههو كلمهر
"األلف"(.)46
ّ
ّ
أن القدماء ذكروا
يطمئن إلر ما ذهت إلي ئ .إبراهيم أني
ومما ج،ل المرء
حروف المدّ واللين ووص ها ب،ضهم كما وص ها المحدثون من علمهاء األصهوات-
إلههر حهدّ مهها -ب نههها أصههوات ات هه،ت م ارجههها والم ههرف إذا ات ّ ههع انتشههر الصههوت
( )86د .إب ـراهيم أنــيس /األص ـوات اللغويــة  ،56د .محمــود الســعران /علــم اللغــة -مقدمــة للقــارع العربــي
 ،131د .كمــال بشــر /علــم اللغــة العــام– األص ـوات–  ،176 ،112 ،88ود ارســات فــي علــم اللغــة/
القسم األول  ،116 ،52ود .أحمد مختار عمر /دراسة الصوت اللغوي .223

(  )81د .إبراهيم أنيس .56
(  )82نفسه .56 ،85

سماها الفراء "نبرة" أيوا /معاني القرآن .262 /2
(  )87سيبويه  ،928 /7كما ّ
(  )82د .كمال بشر /دراسات في علم اللغة– القسم األول .62
(  )89ما عدا ابن سينا وابن الجزري.
(  )86د .إبراهيم أنيس .119
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والن وإذا ضاق انضلط في الصوت وصلت؛ ّإال أ ّن األلف أشدّ امتدائا ت واسهتطالر
إذ كههان أوسههع م رجها ت( .)47ول،ه ّل المبههرئ سههبق فههي ذلههك حينمهها قههال" :األلههف أماههن
حروف اللين ....وفي الياء والواو مدّ ولين"(.)44
وقههد وصههف المحههدثون أصههوات الم هدّ بقههولهم" :إنّههها ال تصههائف حوا ههل أو
يمر الن م،ها في مجرى خال من تلهك الحوا هل والموانهع
موانع في طريقها بل ّ
وإنها تنق م من حيث مجراها وات ّ اع إلر نوعين :أصوات ضيّقر وهي :يهاء المهدّ
وواو المدّ وأصوات مت ّ ،ر وهي ألف المدّ وما يشبهها(.)49
ويؤكد الللويون المحدثون الت،ارا بين طبي،ر الهماة من جانت وأصهوات
المهدّ (الحركههات الطويلههر) -ومنههها ألههف المهدّ واللههين -مههن جانههت آخههر بقههولهمّ :
"إن
ي ان جاري بينما أصوات المدّ أصهوات انط قيهر ت هرف مهن
الهماة صوت حنجر ّ
منطقر ال م ب،يدا ت عن الحنجرة والحلق والهماة صوت مهمهو (أو ال مجههور وال
مهمو ) بينما أصوات المدّ مجهورة بل هي أعلر األصوات إسماعا ت والهماة من
أخ هها األصههوات إسههماعا ت .ويقههررون -مطمئنههين -أن ه ال ع قههر صههوتير مطلق ها ت بههين
الهماة وبين أصوات المدّ وال،لّر(.)90
وأرى ّ
أن هذا المذهت صحيح إذا عنينا بالهماة الهماة الشديدة المحقّقهر أ ّمها
إذا تذ ّكرنا ّ
أن الهماة قد تُرفّ فتلين فنن يصبح لها ص ر م تل ر تدنيها من ألف المدّ
()91
سهطير وقهد تبهدل حركهر طويلهر
اللينر وهي ما أطلقوا علي هماة بين بين
أو َو َ
أو نصف حركر(.)92
ول ،ه ّل هههذا الملحههظ هههو الههذي ئفههع ئ .كمههال محمههد بشههر ألن يقههدم ئراسههتين
صهل ال هرق بينهمها
م تقلتين :األولر للهماة وال انير لجلهف الممهدوئة اللينهر وقهد ف ّ
في أحد كتب ( .)92وذكر ّ
أن ال،ر) القدماء قد ين،تون -أحيانا ت -األلف بالمدّ واللين أو
(  )83ابن يعيش /شرح المفصل  ،176/16ود .إبراهيم أنيس .116
(  )88المبرد /المقتوب .216 /1
(  )85د .إبراهيم أنيس .113

(  )56د .كمــال بشــر /علــم اللغــة العــام– األص ـوات ،112 ،111 ،161 ،58 ،56 -ود .عبدالصــبور
شاهين .132

(  )51سيبويه .922-921 /7
(  )52جان كانتينو .122

( )57د .كمال بشر /دراسات في علم اللغة /القسم األول  ،126 ،51وانظر أيوا د .أحمد مختار عمر
.259
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باأللف اللينر مقابل األلف الياب ر التي ين،تون بها الهماة()94؛ أقولّ :
إن هذا التمييا
في المصطلح يد ّل علر إئرا لطبي،ر ك ّل من الصوتين.
إذن أستطيع أن أقرر ّ
أن غالبير القدماء أح ّهوا بهال رق الصهوتي بهين الهمهاة
واأللف الصا تر اللينر لانهم لم ياونوا ئقيقين في ال صل بينهما حتهر أنههم خلطهوا
في إط ق المصطلح عليهما أيضا ت كما بينّا في مواضع سابقر.
أن سهبت ههذا ال لهط مها حملهوه عهن سهيبوي مهن ّ
وقد ذكهر ب،ضههم ّ
أن م هرف
الهماة واأللف واحد وهو أقصر الحلق وقد عرضنا ذلك في موضع سابق .وذكر
آخرون ّ
أن ال بت هو خلطهم بين الصهوت المنطهوق والرمها الماتهو) إذ قهال ابهن
ت
ي،ههيش" :وإنمهها س ه ّموها أل ها -ي،نههي الهمههاة -ألنههها تصه ّهور بصههورة األلههف فل ظههها
م تلف وصورتها وصورة األلف اللينر واحدة(.)95
ويؤكد هذا الت،ليل ما ذكره ئ .عبدالصبور شاهين ّ
أن رما األلف عنهد القهدماء
هو في أصل الللر رما الهماة ولم يحدث التمييا بين الصهوتين فهي الرمها ّإال فهي
منتصف القرن ال اني الهجري تقريبا ت حين اختار ال ليل بن أحمد للهماة رما ال،ين
الصليرة(.)96
ومههع ذلههك فقلّمهها ن ،ههر فههي الم طوطههات القديمههر والتههي ص هنّ ت ب،ههد ذلههك
التاري علر رما أو صورة للهماة مما يوحي به نّهم لهم يؤ ّكهدوا علهر اسهتق ليتها
عن األلف؛ لذا نراهم يج،لون الهماة تارة حرف علّر وتارة شهبيهر بال،لهر( )97مهع
أنها صوت صامت.
هههذا األمههر ئفههع ئ .عبدالصههبور شههاهين إلههر أن يقههول" :ومههن ث ه ّم اضههطر)
ع جهم لال م ا ل الهماة في ع قاتها ب صوات المدّ وال،لّر"(.)94
ولانّههي ال أرى ال ههبت الوحيههد فههي ذلههك هههو خلطهههم بههين الصههوت المنطههوق
والرما الماتو) بل ربّما نظروا فهي ذلهك إلهر حالهر عارضهر مهن حهاالت الهمهاة
ي" :إنمها ج،هل الهمهاة فهي
وهي التليين أو الت هيل؛ يؤ ّكد ما أذهت إليه قهول الميهدان ّ
(  )52د .كمال بشر /دراسات في علم اللغة /القسم األول .126

(  )59ابن يعيش /شرح المفصل  ،126 /16وذكر المالقي مثل ذلك /رصف المباني .5

(  )56د .عبدالصــبور شــاهين  ،131أدــول :إن رمــز الخليــل ب ـرأس العــين للهم ـزة شــاهد علــي إحساســه
بتقارب مخرج الحرفين.

(  )53الميداني /نزهة الطرف في علم الصرف .12
(  )58د .عبدالصبور شاهين .131
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حههروف االعههت ل ألنههها تلههين فتلحههق بحههروف ال،لههر"()99؛ ال س هيّما ّ
أن عههدم تحقيههق
الهماة (تليينها) للر حجا ير قديمهر شها ،ر إذ كهان ينه ون عهن الهمها ويميلهون إلهر
التليين.
أما عن قضير (حرف) الوصل في نظر المحدثين - :فقد ارتضر ل ئ .محيهي
الههدين رمضههان مصههطلح "ألههف الوصههل" إذ قههال" :وتلحههق ألههف الوصههل بحههرف
الهماة للمشابهر بينهما التي تظههر فهي صهوتهما وفهي حهذفهما أحيانها ت و يائتهمها
فههي مواضههع مههن األبنيههر واألل ههاظ ( ")100وأضههاف" :وصههوت ألههف الوصههل يماثههل
صوت الهماة"(.)101
وهههو فههي ذلههك يتههابع ال ليههل ومههن تب ،ه مههن القههدماء ممههن ارتضههوا إط ه ق
مصههطلح "األلههف" علههر حههرف الوصههل وأوافق ه فههي ت،ليل ه إلحههاق ألههف الوصههل
بحرف الهماة -إلر حدّ ب،يد -لانّهي ال أرى ّ
أن صهوت ألهف الوصهل يماثهل صهوت
الهماة (المحققر الشديدة) تماما ت إذ أ ُح ّ ب رق صوتي خ يف بينهما.
ول،ه ّل أوفهر بحههث تنهاول (حههرف) الوصهل -فهي مهها أعلهم -هههو بحهث ئ .كمههال
محمد بشر(.)102
فهههو ب،ههد أن ق هدّم تتبّ ،ها ت تاري ي ها ت للهمههاة -صههوتها ورماههها -خلهه ،إلههر ّ
"أن
ّ
ألن األلهف ج،لهت ع مهر لل تحهر لهم يمنهع
ابتاار الرما الجديد (ء) علر يد ال ليل
()102
وقهرر حقيقهر
النا من إطه ق األلهف علهر الهمهاة وال تحهر الطويلهر كليهمها"
ّ
موضوعير إذ قال" :وعلر ك ّل حال فالوصف الهذي قهدّموه -ي،نهي القهدماء -للهمهاة
ي يتمشر -في عموم  -مع ما أثبت النظر الحديث(.")104
وصف علم ّ
ثم يتناول وظي ر (حرف) الوصل وسبت اجت ب وطبي،ت (.)105
ب،د ذلك يرفا ت مير ههذا الحهرف همهاة فيقهولّ :
"إن ههذا الصهوت (همهاة
()106
الوصل) والذي يرما إلي باأللف في الاتابهر لهي همهاة فيمها ن،تقهد"  .ويهورئ
(  )55الميداني /نزهة الطرف .12

(  )166د .محيي الدين رموان /في صوتيات العربية .95
(  )161نفسه .85

(  )162دراسات في علم اللغة– القسم األول .139-179
(  )167نفسه .62
(  )162نفسه .62

(  )169نفسه .122-173
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خم ر أئلّر علر ّ
أن (حرف) الوصل هذا لي هماة تتركا علر ال ارق بين طبي،ر
هذا الحهرف وطبي،هر الهمهاة ثهم علهر حركته ههل اجتُلهت سهاكنا ت ثهم ُح ّهر و أم أنه
اجتُلت متحركا ت ئف،ر واحدةو ثم علر حركر هذا (الحرف) األصلير ويرى أيضها ت ّ
أن
هذا (الحهرف) مها ههو إال نقلهر حركيهر ت تلهف عهن الصهوامت والصهوا ت القصهيرة
(الحركات) أيضا ت .وأخيرا ت فهو يرى ّ
أن إماانيهر االبتهداء بال هاكن فهي ب،ها الللهات
ال امير (ال ريانير وال،برير) وب،ا اللهجات ال،ربير الحدي ر قد ياون ئلي ت علر
خلو الللر ال،ربير ال صيحر من (حرف) الوصل أيضا ت(.)107
احتمال ّ
صهل بهها إلهر
ويورئ ئ .بشر ت هاؤالت وههو" :ل َهم اختيهرت الهمهاة بالهذات ليتو ّ
النطههق بال ههاكنو"( .)104ويههورئ هههو ن ه إجههابتين البههن جنّههي( )109مل ّ صهههماّ :
أن
الهماة تصلح للحذف والت يف وهي أصل فيما بالك بها وهي ا دة للوصلو
ويرفا ئ .بشر ت،ليل ابن جنّي بقول " :إن ت،ليهل ضه،يف ال ي،هدو أن ياهون
ت يرا ت أو باألحرى ت ويلا ت متالّ ا ت لما وقع بال ،ل وهو ت،ليل يقتضي ّ
أن المتالم قد
أعمل فاره قبل الا م في ما ينبلي أن ي لا حتهر اختهار الهمهاة بالهذات لجسهبا)
التي ذكرها ابن جنّي وم،لوم بالطبع لاهل أحهد ّ
أن المهتالّم مها حهاول -ولهن يحهاول-
هههذا الههذي ظنّه ابههن جنّههي ألن ه ئا مها ت وأبههدا ت يرسههل الاه م إرسههاالت ئون الت ايههر فههي
قواعده الصوتير أو الصرفير"(.)110
ّ
ولاهن ك مه يه تي
أقول :صحيح أن المتالم يرسل الا م إرساالت ئون ت ايهر
تقرا ت في سليقت .
وفق منطق للوي سليم منضبط وضابط اكت ب بال طرة فصار م ّ
ب،د ذلك ي تنتج ئ .بشر نتيجتين هما:
 -1إماانير النطق بال اكن في ابتداء الا م في الللر ال،ربير.

(  )166نفسه .122-127

(  )163نفسه ( 166-122بتصرف).
(  )168نفسه .161

(  )165ابن جني /سر صناعة ِ
اإلعراب  .125-123/1ود .كمـال بشـر /د ارسـات فـي علـم اللغـة /القسـم
األول .162-161

(  )116د .كمال بشر /المرجع السابق ( 167بتصرف).
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 -2أ ّن ما س ّموه هماة الوصل لي ت ّإال نوعا ت من التحريك أو ههو نقله حركيهر
لج ه إليههها المتالمههون فههي فتههرة تاري يههر مههن الههامن لت هههيل علميههر النطههق
بال اكن فهو إذن وصلر أو وسيلر إيصال ووصل(.)111
ويقرر ئ .بشر في موضع آخر ّ
"أن لهذه الوصلر قيمهر صهوتير محضهر أي أنهها
ّ
ظاهرة صوتير لها أثر سم،ي تدرك األذن وتقتر) هذه الوصلر إلهر حهدّ ملحهوظ مهن
الحركههات ال،ربيههر وب اصههر فههي حههالتي الضههمر والا ههرة( .)112ويح ههبها نوع ها ت مههن
التطريا الصوتي في سياقات م،ينر(.)112
ص َهويتات" علهر صهيلر
ولذلك كلّ فضّل أن ي مر هذه الوصلر أو النقلر الحركير " ُ
التصلير(.)114
ولاني أرى ّ
أن إماانير االبتداء ب اكن في للتنا ولو في ب،ا اللهجات ال،امير
وفي ب،ا الللات ال امير لي ئقيقا ت تماما ت وإنّما أُح ّ أن ال بدّ من اجت ) م اعد ما
في النطق ولو كهان مها سه ّماه ئ .بشهر "صهوتيات" أو ال بهدّ مهن قلقلهر الحهرف الصهامت
ال اكن ولو قلي ت حتر ن،طي ب،ا الحركر في هل النطق ب .
أما قول ّ :
"إن لهذه الوصلر قيمر صوتير محضر وإنها تقتر) -إلر حدّ ملحوظ-
من الحركات ال،ربير" فنني أوافق في ذلك تماما ت وأرى ّ
أن القدماء أح ّوا بهذه القيمر
الصههوتير فلمهها أرائوا إط ه ق مصههطلح عليههها اضههطربوا فههي ذلههك فهه طلق ب،ضهههم
مصطلح "األلف" واست دم آخرون مصطلح "الهماة".
ولانّي ال أوافق ئ .بشر في قول في موضع آخر" :ال فرق عندنا في النطهق بهين
الهماتين -هماة القطع و(حرف) الوصل -فالهماة في كه ّل الحهاالت همهاة"( .)115بهل
ربّمهها كههان إح هها الللههويين ال،ههر) القههدماء بههال رق بههين االثنتههين مههن ناحيههر القيمههر
الصوتير هو الذي ئعاهم إلر إط ق هماة "قطع" بت صيصها باإلضافر إلر "قطع"
(  )111نفسه .162-167
(  )112نفسه .166-169
(  )117نفسه .163
(  )112نفسه .122
(  )119نفسه .199
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وإط ه ق "نبههرة" عليههها فههي مواضههع أخههرى
"وصل" وقولهم فيها "هماة وصل".

()116

وت صههي ،ال انيههر بنضههافتها إلههر

وأرى ّ
أن همههاة القطههع ياب ههر شههديدة (ان جاريههر) أمهها ال انيههر -حههرف الوصههل-
أخف من األولر وربما كان هذا الملحظ هو الذي ئعا ال ليل ومن تب،ه
فم ّهلر لينر
ّ
إلر إط ق مصطلح "ألف" عليها.
وت سي ا ت علر ك ّل ما تقدم يتبيّن ّ
أن للهماة م رجها ت وصه ات م تل هر عهن األلهف
الصا تر التهي أطلهق عليهها القهدماء حهرف المهدّ واللهين وعليه  -أيضها ت -فهننني أرى ّ
أن
إط ق القدماء -وب اصر أبهو باهر ابهن األنبهاري -علهر جميهع أنهوا الهمهاات (القطهع
واألصل واالست هام والدعاء والوصل) "أل ات" في تجاو أو ت ّمح وكان األولهر أن
ي ّرق بينها وبينها وبين األلف الصا تر اللينر.

(  )116سيبويه  ،928/7الفراء .262 /2
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نتيجة البحث
ب،ههد هههذا التتبههع واالسههت،راا يههرى الباحههث ّ
أن إطهه ق ال ليههل مصههطلح
"ألف" علر (حرف) الوصل قد ياون ل ما يب ّرره إذ إن أح ّ ب هارق صهوتي بهين
الهمهاة المحقّقههر الشهديدة وبههين (حهرف) الوصههل الهذي نل ظه فهي بههدء الاه م وال
نل ظ في ئَرف الا م ووصل وحتهر عنهدما نل ظه فهي بهدء الاه م ال ياهون محقّقها ت
شديدا ت وإنما هو من قبيل الهماة المرفّهر اللينر التي قال فيها" :فهنذا ُرفّه عنهها النهت
فصههارت اليههاء والههواو واأللههف عههن غيههر طريقههر الحههروف الصههحاح ()117؛ فلههم يش ه
صص للشديدة االن جارير.
إط ق مصطلح "الهماة" الذي خ ّ
وربما كان ال ليل قد نظر إلر ما أورئه برجشتراسر وهوّ :
"أن ال ط ال،ربهي
ّ
ّ
ي ال،تيق قريهت مهن اآلرامهي فهنذا اطل،نها علهر
مشتق من اآلرامي واإلم ء ال،رب ّ
ت
اإلم ء اآلرامي رأينا الهماة موسومر باأللف ئا ما وبال،ا فا ّل ألف تشهير إلهر
همهههاة ّإال فهههي أواخهههر الالمهههات فننهههها تشهههير إلهههر حهههرف مهههدّ يشهههير إلهههر ال تحهههر
الممدوئة(.)114
أ ّما ابن جنّي الذي أطلق علر (حرف) الوصل اسم "هماة" ف ي ظني أن نظهر
إل ه ر قيمت ه الصههوتير حينمهها يقههع فههي بههدء الا ه م أو أن ه نظههر إلههر قيمت ه الصههوتير
األصلير ولو ّ
أن الهماة كانت ت ّف ت ي ا ت ا دا ت في للر الحجا وقهد يؤيهد وجههر
نظره ما ذكره برجشتراسر ّ
"أن الهماة كانت ت ّف ت ي ا ت ا دا ت في ب،ها لهجهات
)
119
ال،هههر) القديمهههر الم تل هههر"( ؛ ّ
وأن أك هههر الهمهههاات كانهههت ال تنطهههق فهههي لهجهههر
الحجا ( )120ويضيف:
خاص الم الت،ريهف
" ...ومما حذف في الهما في ك ّل اللهجات ال،ربير ل بت
ّ
ف صلها فيما يظهر "أل" بهماة القطع غير أنهم سهلاوا فيهها م هلك همهاة الوصهل
ف سقطوها في وسط الا م وأثبتوها في االبتداء فقط"(.)121
أن (حهرف) الوصهل همهاةّ :
يقوي رأي ابن جني ّ
أن الللهويين القهدماء
ولّ ،ل ما ّ
جمي،ها ت -ومههن بيههنهم َمههن عهدّ (حههرف) الوصههل أل ها ت -ذكههروا ّ
تحركههت
أن األلههف متههر ّ
ّ
ألن أول الالمههر
صههارت همههاة وهههم قههد أتَههوا بهههذا الحههرف ليوق،ههوا عليه الحركههر
(  )113الخليل بن أحمد /العين .92 /1
(  )118برجشتراسر .23
(  )115نفسه .23
(  )126نفسه .25
(  )121نفسه .25
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تحهر
ساكن وال يبُدأ ب اكن فهذا الحهرف ال بهدّ ّإال أن ي ّ
تحر صار هماة.
متر ّ

فحتهر لهو كهان أل ها ت فننه

أما ما ذهت إليه ئ .بشهر وههو ّ
أن (حهرف) الوصهل صهويت فه نهرى رأيه
ّ
ألن الصههويت ي،نههي صههوتا ت صههليرا ت وهههو ن ه ي ،هدّه قريب ها ت مههن الحركههر الصهها تر
ون،لم أننا ال ن تطيع نطق الصا ت ّإال مع صامت وال،ا كذلك؛ لذا فنن الباحهث
يميههل إلههر ّ
أن (حههرف) الوصههل همههاة م ه ّهلر مليّنههر م ّ ههر( )122تشههب فههي قيمتههها
()122
الصوتير ما س ّماه ال،ر) "هماة بين بين" .
أشك ّ
وإني ال ّ
أن في (حرف) الوصل هماا ت ي تلف في قيمت الصوتير -تحقيق -
ّ
عن قيمر الهماة الشديدة المحققر .ف مر فهرق فهي تحقيهق الهمها وإظههاره بهين قولنها:
(استَ ،ر) و(أستل ُر) أو بين (اكتت) و(أ َكلَ).

( ْ )122أو دُ ْل :إنه ُه َم ْيزة.
(  )127سيبويه .921 /7
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مصادر البحث ومراجعه
 -إبراهيم أني

(ئ).

 األصههههوات الللويههههر ط 1941 6ماتبههههر األنجلههههو المصههههرير –القاهرة.
 إبراهيم ال امرا ي (ئ). مقدمر كتا) ال،ين لل ليل بن أحمد – الجاء األول. أحمد م تار عمر (ئ). ئراسر الصوت الللوي :ط 1تو يع عالم الاتت  -القاهرة 1296هـ1976م.
 األخ ش :أبو الح ن س،يد بن م ،دة (ت 215هـ). م،اني القرآن :تحقيق ئ .فا ا فاربالاويت 1979م.

ط 1تو يع ئار الاتت ال قافير

 األ هري :أبو منصور محمد بن أحمد تهههذيت الللههر ف 1تحقيههق أ .عبدال هه م هههارون الهيئههرالمصرير ال،امر للت ليف والترجمر والنشر 1964م.
 -األشموني شرح أل ير ابن مالك ئار إحياء الاتت ال،ربير بالقاهرة ئ.ت.

 ابن األنباري :أبو بار كتهههها) إيضههههاح الوقههههف واالبتههههداء فههههي كتهههها) اللهههه عهههها وجههههلتحقيهههههق ئ .محيهههههي الهههههدين رمضهههههان منشهههههورات مجمهههههع الللهههههر
ال،ربير بدمشق 1290هـ1971 /م.
 كتا) األل ات (م طوط في ماتبر الل لي بال ليمانير فهي إسهتانبولرقم المجموعر .)12/2740
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 برجشتراسر: التطهههور النحهههوي لللهههر ال،ربيهههر :المركههها ال،ربهههي للبحهههث والنشهههربالقاهرة 1941م.
 ت ّمام ح ّان (ئ). الللهههر ال،ربيهههر م،ناهههها ومبناهههها :الهيئهههر المصهههرير ال،امهههر للاتههها)القاهرة 1972م.
 مناهج البحث في الللر :ماتبر األنجلو المصرير القاهرة 1955م. ابن الجزري :أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي النشر في القراءات ال،شر :ئار الاتت ال،لمير  -بيروت ئ.ت. ابن جنّي :أبو ال تح ع مان ال صا  :،تحقيهق محمهد علهي النجهار (ط )2ئار الههدى للطباعهروالنشر بيروت ئ.ت.
سر صناعر اإلعرا) :تحقيق مصط ر ال قا ورفاق (ط )1شركر
ّ
عي ر البابي الحلبي بالقاهرة 1274هـ1954 /م.
 اللمع في ال،ربير /تحقيق فهايا فهار1292هـ1972 /م.

ئار الاتهت ال قافيهر بالاويهت

 ال ليل بن أحمد: كتهههها) ال،ههههين (ف )1تحقيههههق ئ .مهههههدي الم اومههههي وئ .إبههههراهيمال امرا ي.
 ريمون طحان: األل نير ال،ربير ( )1ئار الاتا) اللبناني -بيروت ط1972 1م. الاجاجي :أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق. الجمل في النحو :تحقيهق ئ .علهي توفيهق الحمهد منشهورات مؤس هرالرسالر وئار األمل 1944م.
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 ال ،ران( :ئ .محموئ). علهههم الللهههر مقدمهههر للقهههار ال،ربهههي -مطب،هههر ئار الم،هههارف بمصهههر1962م.
 سيبوي  :أبو بشر عمرو بن ع مان بن قنبر. الاتههها) :الهيئهههر المصهههرير ال،امهههر بالقهههاهرة 1977م1297 /ههههـتحقيق أ .عبدال م هارون.
 -ابن سينا :الشي الر ي

أبو علي الح ين بن عبدالل .

 رسهههالر أسهههبا) حهههدوث الحهههروف تحقيهههق محمهههد إح هههان الطيهههانويحيهههر ميهههرعلم مطبوعهههات مجمهههع الللهههر ال،ربيهههر بدمشهههق ط1
مطب،ر ئار ال ار 1402هـ 1942 /م.
 عبدالرحمن ال يد (ئ). مدرسر البصرة النحوير -نش تها وتطورها ئار الم،ارف بمصر. عبدالصبور شاهين (ئ). المنهج الصوتي للبنير ال،ربير مؤس ر الرسالر /بيروت 1400هـ/1940م.
 ابن عص ور (علي بن مؤمن) المقههر) :تحقيههق أحمههد عبدال هههتار الجههواري وعبداللهه الجبهههوريمطب،ر ال،اني /بلدائ ط1291 1هـ1971 /م.
 ال راء :أبو كريا يحير بن يائ( /ت 207هـ). م،ههاني القههرآن (ف :)2تحقيههق محمههد علههي النجههار .الههدار المصههريرال،امر للتحقيق والنشر بالقاهرة.
 كانتينو -جان- ئرو في علم أصوات ال،ربير نقل إلر ال،ربير :صالح القرمائيمنشورات الجام،ر التون ير تون 1966م.
 -كمال محمد بشر (ئ).
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 ئراسههات فههي علههم الللههر /الق ههم األول -ئار الم،ههارف بمصههر ط11969م.
 المالقي :أحمد بن عبدالنور رصههف المبههاني فههي شههرح حههروف الم،ههاني تحقيههق أحمههد محمههدال ه ّهراط مطب،ههر يههد بههن ثابههت -مطبوعههات مجمههع الللههر ال،ربيههر
بدمشق 1295هـ1975 /م.
 ابن مالك :أبو عبدالل جمال الدين محمد بن عبدالل . ت هههيل ال وا ههد وتاميههل المقاصههد تحقيههق محمههد كامههل بركههات ئارالااتت ال،ربي للطباعر والنشر القاهرة 1274هـ1967 /م.
 -المبرئ :أبو ال،با

محمد بن يايد.

 المقتضههت :تحقيههق محمههد عبههدال الق عضههيمر القههاهرة منشههوراتالمجل األعلر للشؤون اإلس مير 1246هـ.
 محمد األنطاكي الوجيا في الللر :ماتبر ئار الشروق– بيروت ط.2 محيي الدين رمضان (ئكتور) في صوتيات ال،ربير :ماتبر الرسالر الحدي ر -عمان -ئ.ت. المرائي :الح ن بن قاسم. الجنر الداني في حروف الم،اني تحقيق ئ .ف ر الدين قباوة ومحمدنديم فاضل الماتبر ال،ربير بحلت ط1294 1هـ1972 /م.
 ابن منظور ل ان ال،ر) :مطب،ر ئار الم،ارف بمصر 1941م. مهدي الم اومي (ئ). مقدمر كتا) ال،ين لل ليل بن أحمد ف.1 الميداني :أحمد بن محمد-161-

 ناهر الطرف فهي علهم الصهرف ط 1ئار اآلفهاق الجديهدة بيهروت1401هـ1941 /م تحقيق لجنر إحياء التراث ال،ربي.
 ابن هشام :أبو محمد عبدالل جمال الدين بن يوسف. ملنهههي اللبيهههت عهههن كتهههت األعاريهههت تحقيهههق محمهههد محيهههي الهههدينعبدالحميد مطب،ر المدني بالقاهرة ئ .ت.
 ابن ي،يش :موفق الدين ي،يش علي بن ي،يش النحوي شهههههرح الم صهههههل :إئارة الطباعهههههر المنيريهههههر بنشهههههراف مشهههههي رمصورة).
األ هر ئ .ت (طب،ر
ّ

-162-

