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Abstract
This research in the Arabic audio lesson seeks to develop a complete and comprehensive
perception of the concept of the two voices on the terms of saturation and embezzlement involved in
the movements and their impact on the audio track, and showed the keenness of the Arab people to
bring them without excessive or abandonment and give all the right, and proved against the original to
carry on Non-measurement for incorrect usage as well as lack of deliberation when concerned in the
language lesson. This was not absent when the Tajweed scholars who enjoyed the letter gave him the
right of exits and his qualities.
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الملخص:

هذا بحث في الدرس الصوتي العربي يسعى الى وضع تصور كامل وشامل عن مفهوم الصوتيين عن مصطلحي االشباع

واالختالس المعنيين في الحركات وا ثرهما على المقطع الصوتي ،وقد تبين حرص اهل العربية على ايرادهما من دون افراط او تفريط
واعطاء كل ذي حقه ،واثبتنا من خالف االصل حمله على غير القياس لعدم صحة االستعمال فضال عن غياب التداول عند المعنين

في الدرس اللغوي .هذا االمر لم يكن غائبا عند علماء التجويد الذين استذوقوا الحرف فأعطوه حقه في المخارج ومستحقه من الصفات.

الكلمات المفتاحية :االشباع ،االختالس ،المقطع الصوتي ،الروم ،االشمام.
المقدمة

اهتم علماء العربية منذ بواكير حركة التأليف بدراسة االصوات اللغوية على المستويين :الفوناتيكي (الصوت المفرد) او

الفنولوج ي (التركيب) بغية متابعة سلوك الحرف حال االفراد عنه في حال الوظيفية ،واثر ذلك كله على المعنى .لذا نجد تجليات هذا
المفهوم عند سيبويه حين يستعرض نظامه النحوي او الصرفي ليبين اثر االصوات في تعليلها وتفسيرها ،وحسبك باب االعالل بوصفه

تصو ار واضحا عن اثر االصوات في البناء الوظيفي للغة ،ويسري االمر على الحركات ابان الجملة النحوية كالتجاور والخفة والتسكين
وغيرها مما ال طائل لذكره.
هذا االمر لم يكن غائبا عند علماء التجويد الذين استذوقوا الحرف فأعطوه حقه في المخارج ومستحقه من الصفات ،لذا تتبعوا
الحروف وما يختلجها من صفات قاصدين بيانها ودقة مواضعها من دون ان يشوبها شائبة الحروف االخرى ،وعلى الرغم من تعدد

المرجعيات الصوتية بين الخليل وسيبويه اللذين انسلت منهما مصنفات علماء التجويد منهجا وفكرا ،اال ان علماء التجويد اضافوا بما ال

يقطع الشك اضافات كثيرة سواء في المصطلح او المفهوم من خالل الجمع بين منهجي الرجلين حتى وصلت االلقاب الصوتية عندهم
الى اثنتين واربعين لقبا تمثلت جلية عند مكي القيسي في (الرعاية).
ان اهل اللغة تثبتوا من تأثر الحروف بعضها من بعض ال سيما في بابي االبدال واالدغام ،اال ان ما يذكر ألهل االداء بيان

(أحت) في تأثر المهموس (التاء) باإلطباق لينتج صوتا
صفات الحرف التي ال يتنازل عنها الحرف حال االدخال كما في (أحطت) =
ّ
خفيا هو صوت الطاء ،وغيره من الصفات كالتكرير والتفشي واالستطالة والغنة.
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بهذا الوصف للصوت وما يحوم حوله من تأثيرات صوتية من باقي الحروف داخل البنية او من غيرها كان لالشباع واالختالس
اهميته الكبرى في تحقيق الصوت او ترقيقه ،فهم اهل االداء المعنيون بضبط الصوت بال افراط او تفريط ،فكان لنا هذه الوقفة في تبيان
مفهومها بالحروف والحركات واثرهما على المقطع الصوتي الذي لن تستقر مقاطعه عند تغييب حرف او ابراز اخر.
...هذا وهلل الحمد من قبل ومن بعد....
مهاد البحث

مما ال شك فيه ان اللغة العربية من اللغات الحية القادرة على انتاج االلفاظ بتدفق كبير ال يتوقف اال بموت العربية او كسادها،

فهي والدة لأللفاظ بهذه الحروف التسعة والعشرين ،لذا ظلت مواكبة إلنتاج المصطلحات العربية الكثيرة ،بل حتى غير عربية التي
استوعبتها بحدود ما يعرف بـ(المعرب) ضامنة حسن تعاملها مع اللفظ الجديد بطريقة ابعد ما يكون من التشويه او المبالغة .لذا قال

الجوهري( :وتعريب االسم االعجمي :أن تتفوه به العرب على منهاجها) (.)1

اما االلفاظ العربية فقد تنامت بحسب االستعمال وما تقتضيه الحاجة بحكم النمو المجتمعي والمعرفي ،فاضحت كثي ار من
المسميات تحت مفهوم المصطلح والعمل على صناعته من لدن المعنيين في علوم العربية .كما كان هناك صناعة للشعر كسائر العلوم

والصناعات كانت هناك صناعة لأللفاظ( .)2غير ان هذا التطور السريع في المعارف ادى الى صعوبة في ايجاد مصطلحات كافية
شافية ،فال تطابق وال تناسب بين عدد المفاهيم العلمية المتنامية وعدد المصطلحات التي تعبر عنها(.)3

إن المصطلحات مفاتيح العلوم وهو الزمة للمنهج العلمي ،فالمنهج ال يستقيم اال اذا بني على مصطلحات دقيقة ال سيما ونحن

امام مجتمع معلوماتي يقر ان ال معرفة بال مصطلح( .)4ويعرف االخير( :عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن

موضعه االول)( .)5قال ابو البقاء الكفوي( :اخراج الشيء عن المعنى اللغوي الى معنى اخر لبيان المراد)(.)6
القسم االول :االشباع ودوره في البناء الوظيفي

أوال :االشباع في اللغة واالصطالح
ِ
ِ
ليجانس
البناء فيوضعُ في غير موضعه
بعان ،والمفعول مشبوع منه  .اذ ُيستعار هذا
 .1لغةً :من شبع َي َ
شبع ،ش ْب ًعا وشَب ًعا ،فهو َش ُ
َ
ُ
َّ
األفعال .أال ترى أنهم قالواَ :شبِع َشبعاً ِ ِ
فوضعت موضع الفعل ،كم قالوا:
َ
وسمن س َمناً ،وهذه صورةٌ من ُ
َ
صور الطبائع ،وأجناسهاُ ،
()8
ِ
ِ
وه َرب َه َرباً .
َك ُرم َك َرماً ،و َش ُرف َش َرفاًْ ،
طلب طَلباًَ ،
ص َخباً ،وذلك قولكَ :
وصخب َ
فأخرجوهما َم ْخ َرج تَعب تَ َعباً َ
وغيره .و ِّ
ِّ
الش ْبع :اسم ما ُي ْشُبع من طعام ِ
الشَبع مصدر َشبِ َع ِشَبعاً فهو شبعان ،وأشبعته فشبع .قال:
ذكره الخليل قائالُ ُ ( :
ِ
ُّ
لؤم إذا جاع
صاحبهْ
ُ
و ُكل ُك ُم قد نال شبعاً لبطنه ...وشبعُ الفتى ٌ
رويته وأشبعت القراءة والكتابة ،أي :وفرت حروفها)( .)9وقال ابن فارس:
وامرأة َش ْبعى وشبعانة .وأشبعت الثوب صبغاً ،أيّ :
(وحبل َشبيع الثَّلَّة :متينها .وثلته :صوفه وشعره ووبره .وا ْلجمعُ :شُبع .و َك َذلِ َ َّ
وشُب َع عقله،
وم ْشَب ُعه :متينهَ .
ك الث ْوب َ.رجل َشبيع ا ْلعقلُ ،
ُ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اءةَ ،و َسائر الل ْفظ.
فَهُ َو َشبيع :متن .وأ ْشَب َع الث ْوب َو َغيرهَ :رَّواه صبغاَ ،وقد ْ
يستَ ْعمل في غير الْ َج َواهر على ا ْلمثل ،كإشباع النفخَ ،وا ْلق َر َ
ِ
ِ
وتَ َشبَّع الرجل :تزين بِما لَْيس ِع ْنده)( .)10وقال الفيوميَ ( :شبِع ِشبعا بِفَتْ ِح ا ْلب ِ
ونهَا تَ ْخِف ٌ
اء َو ُس ُك ُ
يف َوَب ْع ُ
َ
ضهُ ْم َي ْج َع ُل السَّاك َن ْ
َ ًَ
َ َ
اس ًما ل َما ُي ْشَبعُ
()7

1

( )الصحاح.179/1:
2
( )ينظر :طبقات فحول الشعراء.5/1:
3
( )ينظر :علم المصطلح.261:
4
( )ينظر :علم المصطلح.265:
5
( )التعريفات.28:
6
( )الكليات.129:
7
( )ينظر :معجم اللغة العربية المعاصرة.1158/2:
8
( )ينظر :معجم ديوان االدب.140/2:
9
( )العين.262/1:
10
( )المحكم والمحيط االعظم.385/1:
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الرِغ ُ ِ ِ
َي ُي ْشبِعنِي وَيتَع َّدى إلَى ا ْلم ْفع ِ
ك فََيقُو ُل َّ
بِ ِه ِم ْن ُخ ْب ٍز َولَ ْحٍم َو َغ ْي ِر َذلِ َ
ام َأرَةٌ
ول بَِن ْف ِس ِه فَُيقَال َشبِ ْع ُ
ت لَ ْح ًما َو ُخ ْب ًاز َوَرُج ٌل َش ْب َع ُ
يف ش ْبعي أ ْ
َ ُ
ُ َ َ
ان َو ْ
ِ
َّع تَ َكثََّر بِ َما لَْي َس ِع ْن َدهُ)(.)1
َش ْب َعى َوأَ ْشَب ْعتُهُ أَ ْ
ط َع ْمتُهُ َحتَّى َشب َع َوتَ َشب َ
فالمعنى اللغوي يدور حول االمالء والتسمين نقول :رجل شبعان ،وامرأة شبعى ،وقوم شباع ،وتقول :قوم إذا جاعوا كاعوا،

وتشبعوا .ومن المجاز :شبعت من
وترووا ّ
وتراهم سباعاً إذا كانوا شباعاً ،وقد شبع شبعاً ،وأصاب شبعا لبطنه وهو القدر الذي يشبع منهّ ،
هذا األمر ورويت إذا مللته وكرهته(.)2

الوشاح ،إِذا
بعى
ِ
وقد وقف االزهري في التهذيب على معاني اخر تدور حول التسمين ،كالتغليظ او التضخيم فقال( :امرأةٌ َش َ
ٍ
أشبعت الثوب ِ
ص ْبغاًُّ .
ام َأرَته َشَبعي ِّ
شيء توفّره فقد أشبعتَه حتّى ا ْل َك َالم ُي ْشَبع
وكل
الدرع ،إِذا َك َانت ضخمةًَ .وُيقَال:
ُ
َ
َك َانت ُمفاضةًَ .و ْ
فيوفَّر حروفُه)(.)3
ال ا ْلحر ِ
َن َال َي ْع َج َل ِفي إرس ِ
وقد قابل االشباع الفاظا اخر عند اللغويين من نحو :الترتيل والتبيين ،فالتَّْرتِي ُل ِفي ْاألَ َذ ِ
وف
ان َو َغ ْي ِرِه أ ْ
َْ
ُُ
َّة حسن التَّْن ِ
ِِ
َّ
اإل ْشبا ِع ِم ْن َغ ْي ِر إسر ٍ ِ
ِ
ب ْل يتَثَب َ ِ
ض ِيد(.)4
َّت فيهَا َوُيَبيَِّنهَا تَْبيِ ًينا َوُي َوفَِّيهَا َحقَّهَا م ْن ِْ َ
َ َ
اع م ْن قَ ْولِ ِه ْم ثَ ْغٌر ُم َرتَّ ٌل َوَرتِ ٌل ُم َفل ٌج ُم ْستَِوي الثَّني َ َ ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اءةَ ،وِاَّن َما يتم التَّْبيِين بِأَن تَُبيِّن َجميع
(وقَا َل أَُبو إِ ْس َحاقَ :
{علَْيه َوَرتِّل ا ْلقُ ْرَء َ
ان} َبيِّنه تبييناً ،والتبيين َال يتم بِأَن تَ ْعجل في ا ْلق َر َ
قال االزهريَ :
َنزْلَناهُ تَْن ِزيالَ ،و ُه َو ضد ا ْل ُم َعجل)(.)5
ا ْل ُح ُروف وتُوفِّيها َحقّهَا من اإلشبا ِع ،ورتلناه ترتيالً أَي أ َ
ومن االشباع ايضا :التثقيل ،قاله ابن منظور( :قال أَبو العباس في قوله تعالى((ال تَتَِّبعوا ُخطُوات َّ
الش ْيطان))( )6أَي في الشر
ُيثََّقل قال واختاروا التثقيل لما فيه من ِ
اإلشباع وخفف بعضهم قال وِانما تََرك التثقي َل من تََركه استثقاالً للضمة مع الواو يذهبون إِلى أَن

َجزتْهم من الضمة)(.)7
الواو أ ْ
اء َعن ا ْل َع َرب ِفي تَ ْحِقيق ا ْلهَ ْمز وتليينه وتحويله وحذفهَ ،وقَا َل أَُبو زيد االنصاري:
(و ِم َّما َج َ
ومنه ايضا التحقيق في الحروفَ :
همزة َحقّهَا من االشباع ،فَِإذا اردت أَن تعرف إشباع
ا ْلهَ ْمز على ثَ َالثَة اوجه :التَّ ْحِقيق َوالتَّ ْخِفيف والتحويل .فالتحقيق ِم ْنهُ أَن تُ ْعطى ا ْل َ
اج َع ْل ا ْلعين ِفي موضعهَاَ ،كقَ ْولِك من الخبء :قد خبات لَك بِ َوْزن خبعت لَك ،وقرات بِ َوْزن قرعت ،فانا أخبع وأقرع ،وانا خابع
ا ْل َ
همزة ،فَ ْ
()9
()8
همزة بِا ْل ِ
عينَ ،ك َما وصفت لَك)  .اما في الحركات فال تحقيق فيها .
وخابئ وقارئ َن ْحو قارع ،بعد تَ ْحِقيق ا ْل َ
هذه االلفاظ قاربت االشباع في مفهومه من حيث التأني في لفظ الحرف والوقف عليه وقوفا ال يخل البناء فجاءت مفاهيم
التثقيل والتبيين والتحقيق نماذج معبرة عنه كما سيتبين عند المقاربة االصطالحية ،لذا فقد كانت المعاجم المتخصصة هي اول خطوة

في وضع تسميات موحدة للمفاهيم وبما ان التطور يستمر تطلب وجود تسميات للمفاهيم الجديدة تكون من باب االصطالح(.)10
 .2اصطالحاً:

ان المتتبع لجهود اللغويين في لفظ االشباع يلحظ استقرار هذا المصطلح في االستعمال الصوتي ،وانما خصصنا االستعمال هو

ما ترجمه المختصون من الصوتيين في تحليل المسائل الصوتية من دون تحديد معنى جامع شامل ،فساقوا اللفظ في مواضع يراد منها
كماً في الحروف (كما تبين) على قلة ،والحركات على االشهر واالكثر لذا اطلق عليه بـ(االشباع الحركي) أي :االشباع
امتداد الصوت ّ
()11
في حدود الحركة .
1

( )المصباح المنير.302/1:
2
( )ينظر :اساس البالغة.492/1:
3
( )تهذيب اللغة.284/1:
4
( )ينظر :المغرب في ترتيب المعرب.183/1:
5
( )تهذيب اللغة.191/14:
6
( )النور.21/
7
( )لسان العرب.232/14:
8
( )لسان العرب.19/1:
9
( )ينظر :غاية المريد في علم التجويد.20:
10
( )ينظر :مدخل الى علم المصطلح.4:
11
( )ينظر :دراسات في علم اللغة.165/1 :
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شاع االشباع في القوافي ويراد به حركة قبل حرف الروي ،قال ابن سيده( :واإلشباع ِفي القوافيَ :ح َرَكة الدخيلَ ،و ُه َو ا ْل َح ْرف
الصاد من قَ ْوله:
الَِّذي بعد التأسيس ،ككسرة َّ
ِكليني لهم يا أُم ْيمةَ ِ
ناص ِب
َ َ َ
ىسِ
ِ
اكنا ،ككسرة ا ْل ِجيم من قَ ْوله:
ان َّ
َوقيل :إَِّن َما َذلك إِذا َك َ
الرِو ُّ َ
َّي ِ
ِ
عاج و ْجرةَ ساقَه ْنِ ...إلَى ِظ ِ
ف نا ِج ْر
الل الص ْ
ُ
َكن ِ َ َ
الروى ُمقَّيداَ ،كقَ ْول الحطيئة ِفي َه ِذه القصيدة:
ان
ُّ
اختِ َالف تِْل َ
َوقيل :اإلشباعْ :
ك ا ْل َح َرَكة ،إِذا َك َ
اهب ِ
ِ
ظاه ْر
المَئةَ الصَّفاَ ...يا فَ ْوقَها َوَبٌر ُم َ
الو ُ
َ
()2
()1
ِ
َّ
ى ا ْل ُمطلقَ ،ن ْحو قَ ْوله :
َخفَش  :اإلشباعَ :ح َرَكة ا ْل َح ْرف الذي َبين التأسيس و َّ
بِفَتْح ا ْلهَاءَ .وقَا َل ْاأل ْ
الرِو ّ
علي الم ِ
ف دوني َّ
يد َي ُغ ُّ
حاج ُم
ض الطَّ ْر َ
َي ِز ُ
كأن َماَ ...زَوى َ
بين َع ْيَنيه َّ َ
التزَم ْتها ا ْل َع َرب ِفي كثير من أشعارهاَ ،وَال يجوز أَن يجمع فتح َم َع كسر َوَال ضمَ ،وَال َم َع كسر
كسرة ا ْل ِجيمِ :ه َي اإلشباعَ .وقد َ
ضمِ ،ألَن َذلِك لم يقل إِ َّال َقلِيال)(.)3
اما في التراث اللغوي فقد ورد االشباع في الحركات الثالث حيث تنحى الفتحة نحو االلف ،والكسرة نحو الياء ،والضمة نحو
الواو( . )4قال ابو شامة المقدسي( :واالشباع أن تزيد في الحركة حتى تبلغ بها الحرف الذي أخذت منه)( .)5كما عرفه ابن الطحان

السماتي قائال( :اتمام الحكم المطلوب من تضعيف الصيغة لمن له ذلك ،ويستعمل ايضا عبارة عن اداء الحركات كوامل غير

منقوصات وال مختلسات)( .)6وانما خصت هذه الحركات بهذه الحروف ألنها ابعاض حروف المد واللين ،قال ابن جني( :علم أن

الحركات أبعاض حروف المد واللين وهي األلف والياء والواو فكما أن هذه الحروف ثالثة فكذلك الحركات ثالث وهي الفتحة والكسرة
والضمة فالفتحة بعض األلف والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة األلف الصغيرة والكسرة

الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة أال ترى أن األلف والياء والواو اللواتي هن حروف توام
كوامل قد تجدهن في بعض األحوال أطول وأتم منهن في بعض وذلك قولك يخاف وينام ويسير ويطير ويقوم ويسوم فتجد فيهن امتدادا

واستطالة ما فإذا أوقعت بعدهن الهمزة أو الحرف المدغم ازددن طوال وامتدادا وذلك نحو يشاء ويداء ويسوء ويهوء ويجيء ويفيء)(.)7

وهذا االمتداد في طول الصوت للحركات الثالث راجع الى انها من مخرج واحد فالفتحة من مخرج االلف ،والكسرة من مخرج

الياء ،والضمة من مخرج الواو ،والفرق بين الحرف والحركة انما يكون في الكمية( .)8قال سيبويه( :الفتحة من األلف ،وشبه الفتحة
بالكسرة كشبه األلف بالياء)( .)9وقال المبرد( :الفتحة من األَلف والضمة من ا ْلواو والكسرة من ِ
الياء)( .)10وقال القرطبي( :الكسرة ليس
ّ
َ
من الشفة وانما هو من مخرج الياء من شجر الفم)( .)11فكانت الحركات صوائت قصيرة وحروف المد صوائت طويلة ،وانما خصتا

بالصوائت الن خروجها ال يعتريه اعتراض او احتكاك في أي مدرجة من مدارج الحلق او الفم(.)12

1

( )ينظر :لسان العرب.172/8:
2
( )ينظر :الصحاح.2369/6 :
3
( )المحكم والمحيط االعظم ،387-386/1 :ينظر :تاج العروس.220/8 :
4
( )ينظر :سر صناعة االعراب.17/1:
5
( )ابراز المعاني من حرز االماني.552:
6
( )مرشد القارئ الى تحقيق المقارئ.65:
7
( )سر صناعة االعراب.17/1 :
8
( )ينظر :التشكيل الصوتي للغة العربية 46-41 :المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث  ،96دراسة الصوت اللغوي.329:
9
( )الكتاب.142/4 :
10
( )المقتضب ،56/1:ينظر :ارتشاف الضرب من لسان العرب.18/1 :
11
( )الموضح في التجويد.209 :
12
( )ينظر:الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني.330:
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يسمي الضمة الواو الصغيرة,
قال ابن جني( :وسبب ذلك أن الحركة حرف صغير ,أال ترى أن من متقدمي القوم من كان ٍّ

والكسرة الياء الصغيرة ,والفتحة األلف الصغيرة .ويؤكد ذلك عندك أنك متى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرفًا من جنسها.
وذلك قولك في إشباع حركات ضرب ونحوه :ضوريبا .ولهذا إذا احتاج الشاعر إلى إقامة الوزن مطل الحركة" ,وأنشأ" عنها حرفًا من

جنسها .وذلك قوله(:)1
اد الصَّي ِار ِ
الدر ِ
يف)(.)2
اه ِيم تَْنقَ ُ
َ
َ
(ن ْف َي َّ َ
ِ
(الصيارف) .وه و شائع عن شعراء القريض ،فقد يلجأ شاعر الى االشباع قصد اقامة الوزن العروضي ،وهو ما عرضه
واالصل
ِ
ِ
وتكون هذه
وحا،
ابن جني في باب (مطل الحركات) قائال( :فانه
ون أَلِ ُ
ُ
باعا للفَتْ َحة ،وال سيَّما وقد َرَوْيناهُ َم ْفتُ ً
ف ((تَُنوفَا)) إ ْش ً
ُ
يجوز أَن تَ ُك َ
لياء ((مفَ ِ
األلف م ْلحقَةً مع اإلشبا ِع إلقام ِة الوْزِن ،أال تَراها مقابِلَةً ِ
اعيلُ ْن)) كما أ َّ
ف في قَ ْولِه(:)3
َن األلِ َ
ُ ُ َ
َ
ُ
َ َ
ِ
ِ
ض ٍ
وب َج ْس َرٍة
َي ْنَباع م ْن ذ ْف َرى َغ ُ
للفتحة طَلَبا إلقام ِة الوْزِن .أال ترى أَّنه لو قا َل(( :ي ْنبع ِم ْن ِذ ْفرى)) لص َّح الوْزن؟ إالَّ أ َّ ِ
ِ
الج ْز ُل.
إَِّنما هي إِشباعٌ
َن فيه ِزحافًا ،وهو َ
ً
َ َ ُ
َ
ََُ
َ َ
الز ِ
وف ال)) لكان الج ْزء م ْقبوضا ،فاإلشباعُ إِ َذ ْن في المو ِ
ض َع ْي ِنّ ،إنما هو َمخافَةَ ِّ
حاف الذي هو جائٌِز)(.)4
كما أَّنه لو قا َل(( :تَُن َ
َ ُ ُ َُ ً
َْ
وال يقع االشباع على الجانب الصوتي العتبارات شعرية فحسب انما ينساق الى بناء وظيفي كما في اعراب االسماء الستة (أبو،

أخو ( :)...أن الباء حرف اإلعراب ،وانما الواو واأللف والياء نشأت عن إشباع الحركات؛ فقال :ألن الباء تختلف عليها الحركات في
حالة الرفع والنصب والجر كما تختلف حركات اإلعراب على سائر حروف اإلعراب؛ فد ّل على أن الباء حرف اإلعراب ،وأن هذه
الحركات -التي هي الضمة والفتحة والكسرة -حركات إعراب ،وانما أشبعت فنشأت عنها هذه الحروف -التي هي الواو واأللف والياء-
كثير في استعمالهم ،قال الشاعر في إشباع
فالواو عن إشباع الضمة ،واأللف عن إشباع الفتحة ،والياء عن إشباع الكسرة ،وقد جاء ذلك ًا
الضمة(:)5
اهلل يعلم َّأنا في تَلَفُّتَِنا  ...يوم ِ
الف َار ِ
ص َوُر)(.)6
ق إلى إخواننا ُ
فهذا التوجه في اشباع الحركات تطو ار الحقا الشباع الحركات فاضحت دواال للمعاني النحوية ،ال يماننا ان الحركات دليل

ٍ
(عمرو) و(عامر) حال (صالح)
معان ،ال سيما اننا نعلم يقينا ان الحركات فونيمات صوتية قادرة على التمييز بين المعاني ،فحال َ
و(طالح).

لذا اهتم علماء التجويد في تحقيق الحروف والحركات في النص القرآني وشددوا على القارئ ان يجعل الحركات والسكنات وزنا

واحدا وقد ار معلوما( .)7قال عبد الوهاب القرطبي( :نقول :الذي ينبغي ان يعتمده القارئ من ذلك ان يحفظ مقادير الحركات والسكنات،
فال يشبع الفتحة بحيث تصير الفا ،وال الضمة بحيث تخرج واوا ،وال الكسرة بحيث تتحول ياء ،فيكون واضعا للحرف موضع الحركة)(.)8

ان جملة النصوص اللغوية ذكرت اشباع الحركات بوصفها عوارض نحوية دون ذكر ألدائها الوظيفي بخالف االشباع في

حروف المد فهي الزام وظيفي؛ ألنها من الحروف الخفية التي يلزم اظهارها( .)9لكن اهل االداء حرصوا على اشباع الحركات لئال يقع
القارئ في االدغام او الخفاء نحو قوله تعالى ((الر ِ
حيم مالك))( ،)10الن تكرار الحرف الواحد ثقيل في اللفظ لما فيه من الشبه بمشي

1

( ) البيت للفرزدق وصدرهَ ( :ت ْنفِي يداها الحصى في ك ِّل هَا ِجرَ ةٍ) ،ينظر :المحكم والمحيط االعظم ،483/4 :االنصاف في مسائل الخالف.24/1:
2
( )الخصائص.317/2:
3
ْ
َ
َ
َ
ِيق ال ُمكد َِم) ،ينظر:الزاهر في معاني كلمات الناس ،299/2:االنصاف في مسائل الخالف.24/1:
()4هذا صدر بيت لعنترة بن شداد ،وعجزه (زيَّاف ٍة مثل الفن ِ
( )الخصائص ،196/3 :المحكم.500/9 :
5
( ) بال نسبة ولم نقف عليه.
6
( )االنصاف في مسائل الخالف
7
( )ينظر :الموضح في التجويد.191:
8
( )الموضح في التجويد.191:
9
( ) الرعاية ،102:التمهيد.93:
10
( )الفاتحة.3/
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المقيد الذي يرفع رجله ويردها الى موضعها(( . )1وهذا دليل الثقل وألجله استخف االدغام ،ومتى لم توف الحركة حقها سبق السكون

واالدغام؛ الن اللسان يفر الى االخف)(.)2

ومنه ايضا قوله تعالى ((اني أخاف))( ،)3فان هذه الكسرة تشبع ما دامت الياء ساكنة؛ ألنك لو اشبعتها مع الفتح فيها صارت

في تقدير ياءين ،وذلك مستكره( . )4وهذا يفسر اشباع ما قبل الياء في قوله تعالى ((والعاديات ضبحا* فالموريات قدحا*فالمغيرات

صبحا))( ،)5فالغين في المغيرات والعين في العاديات مشبعتان لسكون ما بعدها(.)6

وبما ان التجويد (هو حلية التالوة ،وزينة القراءة ،وهو إعطاء الحروف حقوقها ،وترتيبها مراتبها ،ورد الحرف إلى مخرجه وأصله،

والحاقه بنظيره وشكله ،واشباع لفظه ،وتلطيف النطق به ،على حال صيغته وهيئته ،من غير إسراف وال تعسف ،وال إفراط وال تكلف)(.)7
لذا نجد رعاية هذه الحركات بحسب كل حرف من حروف العربية ومواطن نطقها لنحدد اشباع الحركة من اختالسها.

قال عبد الوهاب القرطبي( :حروف الحلق :الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ،اشبع حركاتها وسكناتها متجاورة كانت او

((فاصفح عنهم))(.)11()10
غ علينا))((( ،)8أبلغه مأمنه))(،)9
مفردة في مثل قوله تعالى ((أفر ْ
ْ
القسم الثاني :االختالس ودوره في البناء الوظيفي

()12
(الخ ْلس :االخذ
و
االختالس :أخذ الشيء مكابرة ،تقول :اختلستُه اختالساً واجتذابا  .قال ابن سيدهَ :
ُ
لي(:)13
ال الهُ َذ ِ
وخلَسه اياه ،فَهُ َو خالس ،وخالس ،قَ َ
َخ ْلساًَ ،

الخ ْل ُس
 .1لغةً :من خلس ومصدره َ
ِ
خلسه
ومخاتلةَ .خلَسه َي ُ
في ُنهزة ُ
يا م ُّي إِن تَ ْف ِ
قدي قوما ولدتِهم أَو تَ ْخلِيسهم فَِإن َّ
خالس
الدهر
ُ
َ َ
الخ ْلسةُّ :
النهزة.
الخ ْلس .و ُ
كالخ ْلسَ .وقيل :االختالس ،اوحى من َ
واالختالسَ ،
ِ ِ
ال أَُبو ُذ َؤْيب:
صاحبه ،قَ َ
وتخالس القرنان ،وتخالسا نفسيهما :رام كل َواحد م ْنهُ َما اختالس َ
َّ ِ
ِ
نفس ْيهما بنوافذ كنوافذ ُ
فتخالسا َ
الع ْبط التي َال تُْرقَعُ
وخالسه مخالسة ِ
وخالساً ،انشد ثَ ْعلَب:
ُ
ِ
ِ
ٍ
ض ُور
ُ
نظرت إِلَى َم ٍّي وخالساً َعشيَّة على َع َجل والكاشحون ُح ُ
ثم َّ
وستور
َك َذا مثل طَ ْرف ا ْلعين َّ
أجنها ِرو ٌ
اق أَتَى من دونهَا ُ
()14
ِ
يسى ،أَي :اختالساً) .
واخذه خلّ َ

فهو يدور حول أَخذ َّ
وعلى طَ ِريق المخاتلة والسلب(.)15ويرد الخلس بمعنى االختالط تقول:
الش ْيء من ظاهر بِ ُس ْرَعة واختطاف َ
()17
()16
ال
شعر خليس ومخلس ،وقد خلس وأخلس :اختلط بياضه وسواده  .ومن المجاز :نبات خليس ومخلس :اختلط يابسه  .قَ َ

أسه ،إذا خالط سو َاده البياض.)1().
َخلَ َس
الج ْو َه ِر ُّ
النبات ،إذا اختلط َر ْ
طبه ويابسه .وأ ْ
ي ( :أ ْ
ُ
َ
ًخلَ َس ر ُ
1

( )ينظر :اللباب في علل البناء واالعراب ،390/2:شرح المفصل،513/5:الممتع في التصريف.403/1:
2
( )الموضح في التجويد.195:
3
( )المائدة.28/
4
( )ينظر :الموضح في التجويد.197:
5
( )العاديات.3-1/
6
( )ينظر :الموضح في التجويد.197:
7
( )التمهيد في علم التجويد.47:
8
( )البقرة.250/
9
( )التوبة.6/
10
( )ال عمران.185/
11
( )الموضح في التجويد.202:
12
( )ينظر :العين.197/4:
13
( )ينظر :خزانة االدب ولب لباب لسان العرب.174/5:
14
( ) المحكم والمحيط االعظم.76/5:
15
( )ينظر :مشارق االنوار على صحاح االثار ،239/1:المغرب في ترتيب المعرب.150/1:
16
( )ينظر :العين.197/4:
17
( )ينظر :اساس البالغة.261/1:
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 .2اصطالحاً:

لم تبخل كتب اللغويين من تحديد مفهوم شامل لمصطلح االختالس ،اذ حرصت مصنفات االصواتيين عامة وكتب التجويد

خاصة الى تحديد مالمحه وتميز عن غيره من المصطلحات التي قاربت او تكاد ان تقارب بين االختالس واالخفاء والروم واالشمام.
فاذا خص االخفاء بالصوامت كما في اخفاء النون عند حروف الفم كقوله تعالى ((من كان عدوا هلل))( ،)2فان الروم واالشمام خص

بالحركات ومدى ضياع بعضها وهذا ما قارب من االختالس.

لكن االشمام غير الروم واالختالس فاالشمام :تصوير الضمة باستدارة الشفتين بعد سكون الحرف( ،)3ومن ثم خلط حرف

بحرف او حركة بحركة( .)4قال سيبويه( :واشمامك في الرفع للرؤية وليس بصوت االذن اال ترى انك لو قلت :هذا َم ْع ْن فأشممت كانت
عند االعمى بمنزلتها اذا لم تشمم)( .)5فلما كان االشمام عبارة عن تصوير الحركة بالشفتين فقد منع النحويون االشمام في الوقف على
المنصوب والمجرور لعجز الشفتين عن تمثيل الفتحة والكسرة على ما يمثله االشمام بالضمة موضع الشفتين ،اما الوقف بالروم فهو

جائز في االحوال الثالثة كالتسكين( .)6وهذا كله غير االختالس وهو موضوع البحث.

االختالس في تعريف االصواتيين هو :عبارة عن االسراع بالحركة اسراعا يحكم السامع به ان الحركة قد ذهبت وهي ثابتة على

الحرف( . )7قال الداني في التحديد( :اما المختلس حركته من الحروف فحقه ان يسرع اللفظ به اسراعا يظن السامع ان حركته قد ذهبت

من اللفظ لشدة االسراع وهي كاملة في الوزن تامة في الحقيقة ،اال انها لم تمطط وال ترسل بها فخفي اشباعها ولم يتبين تحقيقها)(.)8
فخفف االعتماد على الحركة المختلسة لضرب من التخفيف وللفرار من تتابع الحركات الثقيلة(( .)9ومن امثلته في المضموم قوله تعالى

ص ْرُك ُم))( ،)10وعلة االختالس هنا هي التخلص من تتابع الحركات ،ال سيما حركة الراء؛ ال نها مكررة وبهذا فان الحركة على الراء
ْ
((ين ُ

((وأرَنا))( ،)11وهنا تختلس حركة الراء النها تعدل حركتين
تعني حركتين فيسرع بالحركات هنا لثقلها وتتابعها ،ومن أمثلته في المكسور َ

((أم ْن ال
للتكرير الموجود في صوت الراء ،وتتابع الحركات أدى الى االختالس للتخفيف ،ومن أمثلته في المفتوح قوله تعالى َ
()12
(ي ْهتَدي) ولما أرادوا ادغام التاء في الدال كان لزاما ان تسكن التاء وتقلب لتدغم في الدال وكان ما قبلها ساكنا
َ
يهدي))  ،االصل هنا َ
فالقيت حركة التاء على الهاء فاختلست الحركة التي القيت عليها وهي الفتحة وذلك للداللة على ان االصل في الهاء هو السكون ولذلك

اختلست الحركة لالطالة التي لحقت بالكلمة اذ اصابها بعض الثقل) (.)13

االختالس من مصطلحات سيبويه( .)14لكنه يستعمل لإلشارة الى مذهب ابي عمرو بن العالء( .)15حين ق ار قوله تعالى

((بارئِكم))( ، )16قال سيبويه( :كان ابو عمرو يختلس الحركة من (بارئكم) و(يامركم) وما شابه ذلك مما تتوالى فيه الحركات ،فيرى من

1

( ) الصحاح ،923/3 :تاج العروس.17/16:
2
( )البقرة.98/
3
( )ينظر :اثر القراءات في االصوات والنحو العربي ابو عمرو بن العالء ،369:ابحاث جديدة في علم االصوات والتجويد.234:
4
( )ينظر :ابحاث جديدة في علم االصوات والتجويد.235:
5
( )الكتاب.171/4:
6
( )ينظر :اثر القراءات.370:
7
( )ينظر :مرشد القارئ الى تحقيق معالم المقارئ.75:
8
( )التحديد.97 :
9
( )ينظر :الكتاب ،202/4:الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني.234:
10
( )ال عمران.160/
11
( )البقرة.128/
12
( )يونس.35/
13
( )الدرس الصوتي عند احمد بن محمد الجزري.263:
14
( )ينظر :المصطلح الصوتي في الدراسات العربية.233:
15
( )ينظر :الدراسات الصوتية عند علماء التجويد.513:
16
( )البقرة.54/
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سمعه انه قد اسكن ،ولم يكن يسكن)( .)1وقد استعمله في (باب االشباع في الجر والرفع وغير االشباع والحركة كما هي) ،وفيه ال يكون

االختالس في النصب الن الفتح اخف عليهم(.)2

وقد استعمل بعض علماء التجويد مصطلح االخفاء ويريد االختالس ،وهذا تضارب في المفهوم والذي سوغه عندهم هو اضعاف

الحركة؛ الن اختالس الحركات اخفاؤها حتى تقرب من السكون( ،)3قال الداني( :فا ما اخفاء الحركات فهو اختالسها واالسراع باللفظ
بها من غير تس كين وال تشديد وهو عند النحويين بزنة متحرك ،يعنون ان الصوت يضعف ال انه يسكن رأسا ،وذلك في قوله تعالى
((قالوا يا أبانا مالك ال تأ َْمَّنا))(.)5())4

َّ
إن مصطلح االختالس ال يلغي الحركة مضمومة كانت او المكسورة انما التعجيل المسرع لنطقها فيظن السامع انها ساكنة

وليس االمر كذلك ،وهذا المفهوم قرب المصطلح من مصطلح اخر اال وهو (الروم) وهو عبارة عن النطق ببعض الحركة ويكون الفاني
منها اكثر من الباقي ،فهو تقصير للحركة عند الوقف ،وانما سمي روما ألنك تروم الحركة وتريدها حين لم تسقطها كلها( .)6فهو االتيان

بالحركة مع اضعاف صوتها ألنك تروم الحركة مختلسا لها وال تتمها (.)7

وما يتجنبه المختلس للحركة في المنصوب دون المضموم والمكسور يتجنبه الرائم ؛ألنه يحتاج الى دربة وتناول اللسان لها

بسرعة( ، )8قال عبد الوهاب القرطبي( :وانما كان الروم في المكسور والمضموم اعرابا كان او بناء دون المفتوح وان كان ألصل
استواءهما في الروم ،الن المفتوح أخف وحركته اسرع ظهو ار فلو رام الرائم االتيان ببعضها وجزئها جاء كلها وجملتها)(.)9

فالفرق بين االختالس والروم ان االول يقرب الحركة من السكون عن طريق تضعيفها ،والثاني يخاف السكون نحو بعض

الحركة .فيكون االشتراك ان كليهما واقف ببعض الحركة سواء كان واقفا بالروم او مسرعا باالختالس (.)10

القسم الثالث :اثر االشباع واالختالس في المقطع الصوتي:
ٍ
وكلمات وحروفا ،وكل حرف من هذه الحروف يكتسي طبيعته من خالل الحركة التي تشكل
الكالم االنساني يتضمن جمال
االبنية والتي بدورها تح قق السلسلة الكالمية التي يحاكيها المتكلم في كل اصقاع المعمورة .فاللغة العربية عند النطق بها تنماز فيها
مجاميع من المقاطع تتكون كل مجموعة من عدة مقاطع وثيقة االتصال بعضها ببعض وال تكاد تنفصم في اثناء النطق بل تظل مميزة

وواضحة في السمع(.)11

تعد ثنائية الحرف والحركة الجزء المكون الرئيس لنواة الوظيفة اللغوية ،اذ يعرف العرب الحروف بـ(االصوات الصامتة) وهذه
الصوامت هي التي اولوها عناية خاصة ،ووجهوا اليها معظم جهودهم وبحوثهم الصوتية حين اخضعوها للتصنيف من دون الحركات

من خالل الترتيب المخرجي لها وبيان صفاتها( .)12فالصوت الصامت هو الصوت (المجهور او المهموس) الذي يحدث اثناء النطق به
اعتراض في مجرى الهواء سواء أكان االعتراض كليا ام جزئيا( .)13ونقيضه الحرف حين عرفوه بـ(الصائت) المجهور الذي يحدث اثناء

1

( )الكتاب. 202/4:قراها ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي من دون اختالس .ينظر:السبعة في القراءات.154:
2
( )ينظر :الكتاب ،202/4:المصطلح الصوتي في الدراسات العربية.233:
3
( )ينظر :شرح الشافية ،285/3 :الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني.234:
4
( )يوسف.11/
5
( ) شرح قصيدة ابي مزاحم الخاقاني ،50:ينظر :الدراسات الصوتية عند علماء التجويد.513:
6
( )ينظر :الدرس الصوتي عند احمد بن محمد الجزري ،259:اشهر المصطلحات في فن االداء وعلم القراءات.179:
7
( )ينظر :اثر القراءات.370:
8
( )ينظر :ارتشاف الضرب من لسان العرب.173:
9
( ) الموضح في التجويد.209:
10
( )ينظر :الدرس الصوتي عند احمد بن محمد الجزري.263 :
11
( )ينظر :االصوات اللغوية(انيس).152 :
12
( )ينظر :علم االصوات (بشر).153 :
13
( )ينظر :علم االصوات (بشر).151 :
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النطق به ان يمر ح ار طليقا في المجرى التنفسي من دون ان يحدث احتكاكا مسموعا(( .)1فالصوت من هذا النوع صامت في ذاته ،وهو

متحرك إذا وليته حركة من ضم أو فتح أو كسر وهو غير متحرك إذا وليه صامت مثله أو بعبارة أخرى إذا لم تعقبه حركة.)2().

يعرف المقطع بمفاهيم متعددة في ضوء النظام التي تقوم عليه اللغة ،لكن بمجمله ينبيء ان المقطع :هو عدد االصوات التي

يمكن ان يخرجها االنسان في دفعة واحدة من دفعات الزفير( .)3وهو عند اللغويين العرب كل حرف غير مصوت اتبع بمصوت قصير

قرن به( .)4وبتعبير حديث( :وحدة أصواتية يعيها االفراد المتكلمون وعيا كامال)( .)5قال ابراهيم انيس( :المقطع عبارة عن حركة قصيرة

او طويلة مكتنفة بصوت او اكثر من االصوات الساكنة)( .)6وقال د .بسام بركة( :نوع بسيط من االصوات التركيبية في السلسلة
الكالمية وهو وحدة صوتية اكبر من الفونيم وياتي مباشرة بعده من حيث االبعاد الزمنية في النطق والمكانية في الكتابة)( .)7اما عند

غير العرب يقول سوسير :هو (الوحدة االساسية التي يؤدي الفونيم وظيفة داخلها)( .)8يقول ماريوباي( :المقطع عبارة عن قمة اسماع
غالبا ما تكون صوت علة مضافا اليها اصوات اخرى عادة)( .)9فهو مجموعة من االصوات التي تمثل قاعدتين تحصران بينهما قمة

فهناك مقاطع ال تصلح اال ان تكون قمة واخرى ال تصلح اال ان تكون قاعدة(.)10
المقاطع في العربية على خمسة انواع هي

(:)11

ب.
بِ ،بُ ،
.1مقطع قصير مفتوح صامت  +صوت مد قصير نحوَ :
.2مقطع طويل مفتوح صامت  +صوت مد طويل نحو :يا ،بي ،بو.
.3مقطع طويل مغلق صامت +صوت مد قصير +صامت نحوِ :م ْن.
.4مقطع مديد مغلـق صامت +صوت مد طويل +صامت نحو :باب.

.5مقطع مديد مزدوج صامت  +صوت مد قصير  +صامت  +صامت نحوَ :ب ْح ْر.

َّ
إن األنواع الثالثة األولى من المقاطع العربية هي الشائعة وهي التي تكون الكثرة الغالبة في الكالم ،أما النوعان األخيران

ك
َّاك َن ْعُب ُد َوِايَّا َ
فقليال الشيوع ،وال يكونان إال في أواخر الكلمات وحين الوقف ،في حين نقف على كلمة " نستعين" في قوله تعالى((إِي َ
ِ
ين))( )12تتكون الكلمة من ثالثة مقاطع :أولها مقطع من النوع الثالث ،وثانيها من النوع األول ،وثالثها من النوع الرابع(.)13
َن ْستَع ُ

وعليه فإن المقاطع الخمسة تتضمن جميع البنى اللغوية التي يتحدث بها اللسان البشري ،لذا وظفت في األنظمة الفونولوجية

للغة العربية أمثال :النبر ،والتنغيم ،والمماثلة ،والمخالفة ،واإلمالة وغيرها من الظواهر الداخلة في التركيب اللغوي(.)14

َّ
إن من الطبيعي بعد هذا العرض للمقاطع المفتوحة والمغلقة يلحظ اثر الحركات ومطلها حروفا او العكس ذي تأثير واضح

على المقطع من حيث االشباع او االختالس لذا فقد تناولت المصنفات اللغوية مواضعة يكثر فيها هذا التأويل فخرج بعضها من باب

ِ
الصيارف (ن-ن )-التي اضحت صياريف(ن )--جانس
الضرورة وخرج اخر من باب التجوز ،وقد مررنا سابقا في اشباع لفظة
االشباع تغي ار مقطعيا واضحا ،من تحول المقطع القصير المفتوح الى طويل مغلق.
1

( )ينظر :علم االصوات (بشر).151 :
2
( )المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي.27:
3
( )ينظر :المصطلح الصوتي في الدراسات العربية.278:
4
( )ينظر :موسيقى الشعر.147:
5
( )المنهج الصوتي.155،164:
6
( )موسيقى الشعر ،147:ينظر :االصوات اللغوية (عاطف).92:
7
( )علم االصوات العام اصوات اللغة العربية.180 :
8
( )محاضرات في علم اللغة.71:
9
( )اسس علم اللغة.96:
10
( )ينظر :اصوات اللغة(ايوب).140-139 :
11
( )ينظر :األصوات اللغوية،113:وفي األصوات اللغوية.238:
12
( )الفاتحة.4/
13
( )ينظر :األصوات اللغوية.134:
14
( )ينظر :المقطع الصوتي واثره في التفعيلة العروضية:

1566

العدد43/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

نيسان2019 /م

ومنه ما نقله السيرافي في باب (اختالس صلة الضمير في الشعر – ضرورة)(.)1
ما انشده سيبويه عن الشماخ:
ُ ٍ
مير
كأنه
له َزج ٌل ْ
صوت حاد ...إذا َ
طلب الوسيقةَ أو َز ُ
()2
(و َه َذا كثير ِفي ال ّش ْعر
الشاهد في (كانه) على إنه حذف الواو التي هي صلة الضمير واكتفى بالضمة منها والقياس (كأنهو) َ .
الش ِ
جدا وقد اضطر َّ
اعر أ َّ
َشد من َه ِذه َّ
ادة)( .)3والنها مما ضعف في القياس
ان َذلِك َجائِ از ألََّنها ِزَي َ
ورة فَحذف ا ْل َح َرَكة َمعَ ا ْل َح ْرف َو َك َ
ّ
الض ُر َ
ّ َ
جميعا ،فقوله" :كأنه " -بحذف الواو وتبقية الضمة -ضعيف في القياس ،قليل في االستعمال .ووجه ضعف قياسه أنه ليس
واالستعمال
ً
على حد الوصل وال على حد الوقف .أما الوصل فيوجب إثبات واوه كـ(لقيتهو أمس).وأما الوقف فيوجب اإلسكان كـ(لقيته) و(كلمته)

جميعا
فيجب أن يكون ذلك ضرورة للوزن ال لغة ،وذلك أن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه والوقف يجب أن تحذف الواو والضمة فيه
ً

وتسكن الهاء(.)4

كأنه (ن )--باسكان الهاء .ولو لم يسكن الختل الوزن الذي اراده من الوافر وتحقيق تفعيلة
فاالشباع كانهو(ن-ن )-واالختالس ْ
(كأن ْه صو).
(مفاع ْلتُن) في ّ
لذا حذر علماء التجويد قراء كتاب اهلل من ان يحسنوا االشباع واالختالس في االيات البينات مع مراعاة مخارج الحروف المؤثرة

((يغفر لمن يشاء))( ،)5باشباع الضم في الراء ال اختالسها فتكون (-ن )-بدال من (-ن
في بروز الحرف من عدمه ،نحو قوله تعالى
ُ
ن) تحول من مقطع قصير الى طوي ل بحكم االشباع .قال عبد الوهاب القرطبي( :ما اشبه ذلك من المواضع التي تكون حروف الحلق
فيها متحركة او ساكنة ينبغي ان تسكنها اذا اسكنتها بتؤدة ،وتخرج حركتها وافية مطفقة الن هذه الحروف ال ينطاع اللفظ بها اال بنوع

معالجة ،فالحركات والسكنات متعذرة فيها ضرورة تعذر النطق بها فندب الى التعمل الشباعها لذلك.)6().

وقد ساق لنا القرطبي في باب (الكالم على الحركات والسكون) امثلة كثي ار تبين اثر االشباع واالختالس في اماطة الحرف(.)7

()8
((يوم الدين))( ،)9قال(:ينبغي ان تختلس هذه الفتحة التي قبل الواو والياء؛ لئال تتحول ّم َّدةً ،وكثي ار ما ترى من ال
((م ْوفورا)) َ ،
منها َ
()10
ضبط له وال اداء َي ُم ُّد مثل هذا وهو خطأ)  .فـ(ماوفورا) = ( )-- ْ-واالصل( ،)---و(ياوم)=(ْْ -ن) واالصل (-ن).وهو خطأ.
خاتمة البحث

توصل البحث الى النتائج االتية:

 .1بين البحث ان علماء العربية يعنون بضبط االصوات ضبطا ال يقل عن حسن قواعدهم او صحة ابنيتهم في الدرسين الصرفي
والنحوي ،فجاءت االصوات صوامتا او صوائتا ضمن ضوابط ال تحيد عنها ،وقد اثبت العلم الحديث صحة ما اثبتوه وصنفوه.

 . 2اثبت البحث ان التاسيس الذي قدمه النحويون القدامى في مصنفاتهم كانت قاعدة انطلق منها علماء التجويد في تبيان الحروف
وتذوقه وحسن خروجه في عوارض الفم او اللسان او الحلق وعرض الكيفيات التي راقت ظهوره.
 . 3كشف البحث ان االشباع في العربية بقي لفظا مستعمال لدالالت ال تقف عند الصوت فحسب وانما شمل المستويات االخرى ،وان
اهل االداء فاضوا في وصفه وتثبته بوصفه مصطلحا صوتيا.

 . 4اوضح البحث ان االشباع قد ال يقتصر على الحركات فقط وانما ورد االشباع في الحروف من باب التحقيق او التثقيل.
1

( )شرح ابيات سيبويه.292/2:
2
( )ينظر :الكتاب.30/1:
3
( )المقتضب.267/1 :
4
( )ينظر :الخصائص.128،372/1:
5
( )المائدة.18/
6
( ) الموضح في التجويد.203 :
7
( )الموضح في التجويد.191:
8
( )االسراء.63/
9
( )الفاتحة.4/
10
( )الموضح في التجويد.201:
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 . 5قارن البحث بين جهود االصواتيين في تحديد مصطلحي االشباع واالختالس ،والحظ عناية اهل العربية باالخير كما ونوعا محللين
ومفسرين ومميزين عن ما يقاربه من الروم واالشمام.
 . 6رفض البحث مفهوم االخفاء بوصفه احد معاني االختالس الن االول هو مصطلح استقر عند الحروف الخمسة عشر التي اخفيت
فيها النون.

 . 7بين البحث الفرق بين االختالس والروم ان االول يقرب الحركة من السكون عن طريق تضعيفها ،والثاني يخاف السكون نحو بعض
الحركة .فيكون االشتراك ان كليهما واقف ببعض الحركة سواء كان واقفا بالروم او مسرعا باالختالس.
 . 8ختم البحث بدراسة اثر االشباع واالختالس على البناء الوظيفي للغة من خالل المقاطع الصوتية ولوحظ مدى تاثر المقاطع بين
االفراط او التفريط في الحركات.

روافد البحث

.1ابحاث جديدة في علم االصوات والتجويد .د .غان قدوري الحمد ،دار عمار-االردن ،ط2011 ،1م.
.2ابراز المعاني من حرز االماني .أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة (ت665 -هـ) ،دار الكتب العلمية-
بيروت( ،د،ت).
.3اثر القراءات في األصوات والنحو ا لعربي أبو عمر بن العالء ،عبد الصبور شاهين .مطبعة المدني ،مكتبة الخانجي ،القاهرة
1987م.

.4ارتشاف الضرب من لسان العرب ،ألبي حيان األندلسي(745هـ) ،تحقيق وشرح ،الدكتور رجب عثمان محمد ،ومراجعة الدكتور
رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي بالقاهرة ،مطبعة المدني ،ط1418 ،1هـ1998-م.

 .5اساس البالغة .أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار اهلل (ت538 :هـ) ،تح :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان،ط 1998 ،1م
.6أسس علم اللغة ،ماريوباي ،.ترجمة :احمد مختار عمر ،منشورات جامعة طرابلس ،كلية التربية1972،م.
اشهر المصطلحات في فن االداء وعلم القراءات ،احمد محمود عبد السميع ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ط2001 ،1م.

.7أصوات اللغة ،عبد الرحمن أيوب .مطبعة دار التأليف-بمصر،ط1،1963,

.8األصوات اللغوية ,للدكتور إبراهيم أنيس ,مكتبة األنجلو المصرية ,مطبعة محمد عبد الكريم حسان ,القاهرة ,ط2007 ,3م.
.9االصوات اللغوية .د .عاطف فضل محمد .دار المسيرة -االردن ،ط2013, ،1
. 10األنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين والكوفيين ،أبو البركات األنباري(ت577-هـ).تح :محمد محي الدين عبد
الحميد1982, ،

.11تاج العروس تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن مرتضى الزبيدي(ت1200-هـ).تح :مصطفى مجازي وآخرين ،مطبعة
الكويت 1984م.
عمان,
عمارَّ ,
 .12التحديد في اإلتقان والتجويد ,ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ,دراسة وتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد ,دار َّ
ط1421 ,1هـ2000-م.

.13التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية ,للدكتور سلمان حسن العاني ,ترجمة الدكتور ياسر المالَّح ,مراجعة الدكتور
محمد محمود غالي ,النادي األدبي الثقافيِ ,ج َّدة ,السعودية ،مطبعة دار البالد ,ط1403 ,1هـ1983-م.

.14التعريفات،

أبو

الحسن

علي

بن

محمد

الجرجاني(ت816-هـ).تح:

بيروت،ط1،1405هـ.تهذيب اللغة
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.15التمهيد في علم التجويد ،شمس الدين محمد بن الجزري(ت833-هـ).تح :د .غانم قدوري حمد ،مؤسسة
الرسالة،بيروت،ط1،1986م.
 .16تهذيب اللغة ،ابو منصور محمد بن احمد األزهري(ت370-هـ).تح :د .عبد السالم هارون واخرين ،الدار المصرية للتأليف
والترجمة1964,،

.17خزانة االدب ولب لباب لسان العرب عبد القادر بن عمر البغدادي(ت1093-هـ) .تح :عبد السالم هارون ،دار الكاتب العربي-
القاهرة 1967م.
.18الخصائص ،ابن جني .تح :محمد علي النجار ،دار الشؤون الثقافية العامة-بغداد،ط4،1999م.

.19الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ،د .غانم قدوري حمد .و ازرة األوقاف (العراق) مطبعة الخلود ،ط1986 ،1م.
.20دراسات في علم اللغة(القسم الثاني)،د .كمال محمد بشر .دار المعارف-بمصر،ط.2،1971الدراسات .21الدراسات اللهجية
والصوتية عند ابن جني .د .حسام النعيمي ،دار الطليعة-بيروت1980,،
 .22دراسة الصوت اللغوي ,للدكتور أحمد مختار عمر ,عالم الكتب ,القاهرة ,ط2006 ,4م.
.23الدرس الصوتي عند احمد بن محمد الجزري .ميرفت يوسف كاظم ،دار صفاء للنشر – عمان ،ط2010 ،1م.

.24الرعاية بتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان الحركات
التي تلزمها ,ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (437هـ) ,تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات ,دار الكتب العربية ،دمشق،
1393هـ1973-م.
.25الزاهر في معاني كلمات الناس .أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد األنباري (ت328 -هـ) ،تح :د .حاتم صالح الضامن ،مؤسسة
الرسالة – بيروت ،ط1992, ،1

.26السبعة في القراءات ،ابن مجاهد(ت324 -هـ).تح :د .شوقي ضيف ،دار العلوم،ط3،1980م.

.27سر صناعة اإلعراب ,ألبي الفتح عثمان بن ِّ
جني ,تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل ،وأحمد رشدي شحاتة عامر ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1428 ،2هـ2007-م.

.28شرح ابيات سيبويه أبو محمد السيرافي (ت385 -هـ)تح :الدكتور محمد علي الريح هاشم ،راجعه :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة
الكليات األزهرية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر 1974،م.
.29شرح شافية ابن الحاجب ،رضي الدين االستراباذي (ت686-ه) ،تح :محمد نور الحسن ،محمد الزفزاف ،محمد محيي الدين عبد
الحميد ،دار الكتب العلمية ،بيروت1982 -،م.
. 30شرح قصيدة ابي مزاحم الخاقاني .نشر األستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد قصيدة أبي الفتح الخاقاني الرائية في التجويد عام
1400هـ في العدد السادس من مجلة كلية الشريعة في بغداد ضمن بحثه (علم التجويد نشأته ومعالمه األولى).

.31شرح المفصل ،موفق الدين بن يعيش النحوي(ت643-هـ).دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان(د ،ت)
 .32الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت393 -هـ) تح :أحمد عبد الغفور عطار،
دار العلم للماليين – بيروت،ط 1987 ،4م

.33طبقات فحول الشعراء .محمد بن سالم الجمحي(ت231-هـ) ،تح :محمود محمد شاكر ،دار المدني -جدة1974, ،
.34علم االصوات .د .كمال محمد بشر ،دار غريب -القاهرة2000،م.
.35علم االصوات العام اصوات اللغة العربية .د .بسام بركة ،مركز االنماء القومي –بيروت.1988 ،
.36علم اللغة العام .فردينان دي سوسير ،ترجمة د .يوئيل يوسف عزيز ،افاق عربية -بغداد،ط( ،3د،ت)
.37علم المصطلح .د .علي القاسمي .مكتبة لبنان ناشرون -لبنان ،ط.2008 ،1
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.38العين ،الخليل بن احمد الفراهيدي(ت170-هـ).تح :د .مهدي المخزومي ،ود .إبراهيم السامرائي .و ازرة الثقافة واإلعالم(العراق) دار
الرشيد للنشر1980،م.
.39غاية المريد في علم التجويد .عطية قابل نصر ،القاهرة ،ط( ،7د،ت)

.40في األصوات اللغوية ،دراسة في أصوات المد العربية ،للدكتور غالب المطلبي ،منشو ارت وزرة الثقافة واإلعالم العراقية ،بغداد،
1984م.
.41الكتاب،أبو عمرو بشر بن قنبر المعروف بسيبويه(ت180-هـ).تح :عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجي -بالقاهرة ،ودار الرفاعي-
بالرياض،ط2،1982م.

.42الكليات .أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي(ت1094-ه) ،تح :عدنان درويش  -محمد المصري مؤسسة الرسالة -
بيروت1998 ،م.
.43اللباب في علل البناء اإلعراب ،أبو البقاء العكبري .تح :غازي مختار طليمات ،دار الفكر-دمشق،ط1،1995م.
.44لسان العرب .ابن منظور اإلفريقى (ت711 -هـ)،دار صادر – بيروت،ط 1414 - 3هـ
.45المحكم والمحيط االعظم .أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458 :هـ) ،تح :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب
العلمية – بيروت،ط 2000 - 1م

.46مرشد القارئ الى تحقيق المقارئ ال بن الطحان السماتي(ت 561هـ) تح :أ.د .حاتم صالح الضامن ط 1مكتبة التابعين القاهرة
مكتبة الصحابة الشارقة .2007
.47المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،للدكتور رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي بالقاهرة ،ط1997 ،3م.
.48مدخل الى علم المصطلح .د .محمود محمد قاسم .مكتبة المتنبي –القاهرة2007 ،م.

.49مشارق االنوار على صحاح االثار .أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض(ت544 -هـ) ،المكتبة العتيقة ودار التراث( ،د،ت).
.50المصباح المنير ،احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي(ت770-هـ).المكتبة العلمية-بيروت(د،ت).
.51المصطلح الصوتي في الدراسات العربية .د .عبد العزيز الصيغ ،دار الفكر ،دمشق ،ط.2007 ،1

.52معجم ديوان االدب :.أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي( ،ت350 -هـ)تح :دكتور أحمد مختار عمر ،مراجعة:
دكتور إبراهيم أنيس ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ،القاهرة 2003،م
.53معجم اللغة العربية المعاصرة .د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت1424 -هـ) بمساعدة فريق عمل عالم الكتب،ط 2008 - 1م.
 . 54المغرب في ترتيب المعرب .أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز .تح :محمود فاخوري وعبدالحميد مختار،
مكتبة أسامة بن زيد – حلب.ط1979, ،1

.55المقتضب،أبو العباس المبرد .تح :محمد عبد الخالق عضيمة ،عالم الكتب بيروت(،د،ت).
.56المقطع الصوتي واثره في التفعيلة العروضية ،د .حيدر فخري ميران ،مجلة جامعة بابل ،وقائع المؤتمر الحادي عشر سنة .2009
 .57الممتع في التصريف ،ابن عصفور االشبيلي .تحقيق :فخر الدين قباوة ،دار األوقاف -بيروت ،ط1978- 2م

.58المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي ،د .عبد الصبور شاهين .مؤسسة الرسالة-بيروت1980،م.
.59موسيقى الشعر .ابراهيم انيس .مكتبة االنجلو المصرية .1965
 .60الموضح في التجويد ,عبد الوهاب بن محمد القرطبي (461هـ) ,تقديم وتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد ,مراجعة الدكتور أحمد
مختار عمر ،معهد المخطوطات ،الكويت ،ط1990 ،1م.
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