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  المقدمة

الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبى بعده، سيدنا محمد، وعلى   
م تسليما  إلى يوم الدين، وسلِّآله األطهار، وصحابته األخيار، ومن تبعهم بإحساٍن

  ... كثيراً
 أ.....،  

  اللسان،  فبه ينضبطُ؛ علم الصرف من علوم العربية ذات القدر الجليلفإن 
عرف به أحوال األبنية من حيث حركاتها وسكناتها، صان من الخطأ، حيث تُوي

 أو غير  أو إبدال،ومن حيث حروفها األصلية والزائدة، وما اعتراها من إعالل
ومتنوعةً ،متعددةً العربية وم علتا كانذلك، ولم لهدفايخدم بعضها بعض  

ات العربية من العلوم الهامة التى فإن علم اللهج ،)U( كتاب اهللا فهمأسمى وهو 
 مما ينضبط به لسان  بينرت فيها بشكٍلساهمت فى األحكام الصرفية، وأثَّ

  .القارئ للقرآن الكريم
وانطالقاً من ذلك فقد قصرت بحثى على علم الصرف، واخترت علم   

 من خالل من خالله على مدى تأثيره في األحكام الصرفيةاللهجات لنتعرف 
فى األحكام الصرفية اللهجات العربية وأثرها في ":  وضعته للبحث وهونعنوا

  . "البن السراج" األصول" ضوء كتاب
   *مقدمة، فقد أوردته فى ا عن الخطة التى سرت عليها فى هذا البحثوأم ،

 فصول وفي داخل الفصولفي سةً و مدراللهجات الصرفية، تاله  تمهيديوفصل
إن ))  على الشافيةشرح الرضي((كتاب  لورودها في أبواب ترتب المباحث تبعاً

  . للمصادر والمراجعثبت، ثم خاتمة ثم ،تعددت األحكام الصرفية المدروسة
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   *فقد ذكرت فيها أسباب اختيارى للموضوع والخطة المقدمةا عن فأم 
  .المعتمدة فى إعداده

   *عن ا وأمو اللهجات بن السراجا ": فقد جاء تحت عنوانالفصل التمهيدي   
  ".األصول  كتاب وعربيةال

  . ابن السراج:اـأوله   : ثالثة مباحثهوقد قسمت
  . اللهجات العربية:اـثانيه                      

   ."األصـول"كتاب  :اـثالثه                            
ى  تبعاً لألبواب التمرتبةً  صرفيةًثم جاءت اللهجات المدروسة دراسةً*   

  .للرضي" شرح الشافية"وردت فيها من خالل كتاب 
 وفيها ذكرت أهم النتائج التى استخلصتها من خالل الخاتمةبأردفتها ثم *   

  .هذا البحث
 وقد رتبته ترتيباً ألفاً بائياً فى فنونه المصادر والمراجعثم جاء ثبت *   

  .المتعددة بعد ترتيبها على هذا النحو
وأرقام وفيه أذكر الموضوعات  الموضوعاتفهرس  وأخيراً ذكرت*   

   .الصفحات التى وردت فيها
  :وقد التزمت فى بحثى هذا بما يلى*   

  . جمع المادة العلمية المشتملة على اللهجات العربية من ثنايا الكتاب-١
  .  للنص موضع الدراسة مناسب أقوم بوضع عنوان-٢
٣- لة مستعينةً بما تماختصاره أثناء الدراسة  اختصر النصوص المطو

  .تالشياً لإلطالة والتكرار
" شرح الشافية" رتبت هذه النصوص فى الدراسة حسب ورودها فى -٤
للرضي.  
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 أقوم بدراسة هذه النصوص، وعرض آراء علماء العربية مبينةً -٥
  . ولقبها إن كان لها لقباً عند علماء اللهجات- إن وجدوا–الالهجين بتلك اللهجات

نت فى الدراسة بما ذكره ابن مالك فى األلفية مماَّ يخص تلك  استع-٦
  .اللهجات المدروسة

  . أعضد دراستى بالشواهد القرآنية ومأثور كالم العرب-٧
 أقوم بعزو اآليات الكريمة المستدل بها إلى سورها وبيان رقمها، أو -٨

  .أرقامها إن تعددت، أو كونها جزءاً من آية كريمة
  . على ظنى عدم شهرتهم من العلماء ترجمت لمن غلب-٩

 وثقت القراءات القرآنية التي وردت في الدراسة من مصادرها،كما -١٠
قمت بثوثيق الحديث النبوي الشريف الذي ورد ذكره في أحد النصوص 

  .المدروسة من المصدر الذي ورد فيه
 وقائلها إن –خرجت الشواهد الشعرية بالنص على بحرها العروضى -١١

 وذكرت بعض ، فى الروايةوأشرت إلى ما فى بعضها من اختالِف -وجد
  .المصادر التى أوردتها

  . وقبائل عربية قمت بالتعريف بما ورد فى الدراسة من مدن-١٢
،و،،،،  

دادفالتوفيق من اهللا، ومنه الرشاد والس،  
   هذا البحث أن أكون قد وفقت فى سبيل إعداد )U( أسأل اهللا

  .جنبني الزلل في القول والعملكما أساله أن ي
  

ا  

   زدة اادي/ درة 
 ت ااا  تا  رسا

ر ت وا  
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  ال ادي  
  )ولب اوات ار و ان اراج(

  المبحث األول
  ابن السراج

: ح السين، وتشديد الراء، وفى آخره الجيم هذا بفتالسراج :التعريف به* 
  .)١(منسوب إلى عمل السرج، وهو الذى يوضع على الفرس 

 النحوي، )٤( البغدادي )٣(بكر أبو )٢( بن سهل ،محمد بن السري ":وهو 
  .)٥( اجربابن السالمعروف 

 *دهو ا توفَّر  أقف لمنيت بمصادر اللى من على مولده ممةترجمالالتي ع 
   .له
 * و  ًفأملى )٦(هو من أهل بغداد، كان يلثغ بالراء فيجعلها غينا ،

: ال بالغاء، يريـد: يوماً كالماً فيه لفظـةٌ بالـراء، فكتبوها عنه بالغـين، فقال
، وكان يحب أم ولده، وكانت فى )٧(بالراء، وجعل يكررها على هذه الصورة 

  .)٨(له القيان فأنفق عليها ما

                                                        

  .٤/١٥٢البن خلكان وفيات األعيان : ، وينظر٣/٢٦٥ األنساب للسمعانى )١(
  .١/١٤٤كشف الظنون لحاجي خليفة : ، وينظر١٩/١٩ معجم المؤلفين لكحالة )٢(
  .٢/٤٧٠شذرات الذهب للعماد الحنبلى : ، وينظر١١/٤٣٥ سير أعالم النبالء للذهبى )٣(
  .١٩/١٩ معجم المؤلفين )٤(
  .٢/١٧٣ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى )٥(
  .٦/١٣٦ األعالم للزركلى )٦(
  .٤/١٥٠ وفيات األعيان )٧(
  .٣/١٤٥ إنباه الرواه للقفطى )٨(
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كان أحد العلماء المذكورين باألدب ، و)١(وكان مولعاً بالموسيقى والطرب   
، وأحد األئمة المجمع على فضله، )٣( ، فهو أديب، نحوى، لغوى)٢(وعلم العربية 

: عنه قالالرمانى ، وحكى وكان ثقةً ،)٤(ونبله، وجاللة قدره فى النحو واآلداب 
الذى صنفه، فمر فيه باب " ألصولا"يقرأ عليه كتاب  اجربكر بن السأبوكان 

فأنكر " المقتضب"هذا واهللا أحسن من كتاب : استحسنه بعض الحاضرين، فقال
ال تقل هذا وتمثَّل ببيت، وكان كثيراً يتمثُّل فيما يجرى :  ذلك، وقالبكرأبوعليه 

  :له من األمور بأبيات حسنة، فأنشد حينئٍذ
ـ        ج لـىِ الْبكَـا    يِهىِْ ف ولَكَن بكَتْ قَبلَ     )٥( للْمتُقَـدم  ضُلبكَاهاَ فَقُلْـتُ الْفَ

  .)٦(وانتهى إليه علم اللسان 
" كتاب" ً، وقرأ عليه المبرد بأما عن شيوخه فقد صح و وذه* 

  .)٨( مع ذكاء وفطنة المبرد، وكان أحدث أصحاب )٧( فى النحو سيبويه
، ويشرح له، ويجتمع معه فى الخلوات، قربهه وي يميل إليالمبردوكان   

، ثم اشتغل بالموسيقى، فسئل عن مسألة بحضرة )٩(والدعوات، ويأنس به 
الزاججخه ، فأخطأ فى جوابها فوبالزمثلك تخطئ فى مثل هذه :  فقالاج،ج

                                                        

  . بتصرف١١/٤٣٥ سير أعالم النبالء )١(
  .٢/١٧٣ تاريخ بغداد )٢(
  .١٩/١٩ معجم المؤلفين )٣(
  . بتصرف يسير٤/١٥٠ وفيات األعيان )٤(
  .٩٩، ٩٨، وينظر، الفهرست البن النديم صـ ١٩/١٩ معجم المؤلفين )٥(
  .٢٦٦، ٣/٢٦٥األنساب  )٦(
  .١١/٤٣٥سير أعالم النبالء  )٧(
  .١٥٦ مفتاح السعادة لطاشكير زاده صـ )٨(
  .٩٨ الفهرست صـ )٩(
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، وقد )١(المسألة؟ واهللا لو كنت فى منزلى لضربتك، ولكن المجلس ال يحتمل ذلك 
، وأنت تخطئ فى مثل هذا بابن الحسن بن رجاءكنا نشبهك فى الذكاء والفطنة 

ذا ـ، وكان علم الموسيقى قد شغلنى عن هأبا إسحاقضربتنى يا : فقال. )٢(
  .)٥( والزجاج )٤(المبردوإليه انتهت الرئاسة فى النحو بعد ، )٣(الشأن 

، وأخذ )٦( السيرافىم  فقد أخذ عنه جماعة من األعيان منهوأ ن ذه* 
، )٧( بن عيسى الرمانىوعلى، اجىجالرحمن بن إسحاق الزعبدالقاسم أبوعنه 

فى مواضع " لصحاحا"فى كتاب الجوهرى  ونقل عنه )٨(  الفارسىعلىأبوو
  .)٩(كثيرة

*   فى شتى فروع العلم متنوعة مصنفات ابن السراج لنا تركلقد 
وهذا إن دلَّ على شيء فإنَّما يدل على سعة مداركه، وغزارة التى تخدم العربية، 

  .  العربيةعلمالشديد ب ولعهه الوقَّادة، ويحتمعارفه، وقر
، وله كتاب أصول )١٠(شرح كتاب سيبويه فى النحو    أمون *

جمل األصول : ر، ولهـول الكبيـو األصـ، وه)١١(هـا أحسنــالعربية، وم

                                                        
  .٥/٣٤١ معجم األدباء لياقوت )١(
  .٩٨ الفهرست صـ )٢(
  .٦/١٣٦ األعالم )٣(
  .٢٢٠ نزهة األلباء لألنباري صـ )٤(
  .١/١٥٦ مفتاح السعادة )٥(
  .٤/١٥١ وفيات األعيان )٦(
  .٢٢٠ األلباء صـ  نزهة)٧(
  . السابق الصفحة ذاتها)٨(
  .٢/٤٧٠شذرات الذهب : ، وينظر٤/١٥١ وفيات العيان )٩(
  ١٩/١٩ معجم المؤلفين )١٠(
  .١١/٤٣٥ سير أعالم النبالء )١١(
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، وهو كتاب صغير، وكتاب )٣(، والموجز فى النحو )٢(صغير، وهو األصول ال)١(
، "الرياح والهواء والنار" وكتاب ،"الشعراءالشعر و" و كتاب ،"احتجاج القراء"

، )٥(واالشتقاق  ،)٤("المواصالت فى األخبار والمذاكرات" ، وكتاب"الجمل"وكتاب 
  .)٧(، والعروض)٦(لم يتم، وله الخط، والهجاء 

 *وقال)٩(، ولم تطل مدته، ومات شاباً )٨( فى سن الكهوله توفى ، 
 يوم األحد، اجربكر بن السأبووفى ، تُ عبيد اهللا بن أحمد النحوى الفتحأبو

 المقتدر لثالث ليـال بقين من ذى الحجة، سنة ست عشرة وثالثمائة فى خالفـة
)١٠(.  
" عشر وثالثمائةمات فى ذى الحجة سنة " أنَّه "صاحب األنساب" وقد ذكر   
)١١(توفى سنة إحدى وستين " : على أنَّه"صاحب كشف الظنـون" ، بينما نص

  .)١٢( "وثالثمائة
                                                        

  . بتصرف١٥٦ مفتاح السعادة صـ )١(
  .٥/٣٤٣ معجم األدباء )٢(
  .٦/١٣٦ األعالم )٣(
  .٣/١٤٧ إنباه الرواه )٤(
  .١٩/١٩مؤلفين  معجم ال)٥(
  . بتصرف١٥٧، ١/١٥٦ مفتاح السعادة )٦(
  . ٦/١٣٦ األعالم )٧(
  .١٩/١٩معجم المؤلفين : ، وينظر١١/٤٣٥ سير أعالم النبالء )٨(
  .١/١٥٦ مفتاح السعادة )٩(
، ونزهة األلباء   ٤/١٥٢، والوفيات   ٢/١٧٣تاريخ بغداد   : ، وينظر ٥/٣٤٢ معجم األدباء    )١٠(

، والبداية والنهاية البـن     ٣/١٤٦، وإنباه الرواه    ١٥٦صـ  ، ومفتاح السعادة    ٢٢٠صـ  
  .١١/١٥٧كثير 

  .٣/٢٦٦ األنساب )١١(
  .١/١٤٤ كشف الظنون )١٢(
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  .  أقوال المترجمين لهلَّ القول األول؛ ألن عليه جواألرجح
 أنه توفيعلى من ذهب إلى  الحسين الفتيليعبد/ دلكتاب اق محقق وقد علَّ  

، ولم يمت  مبكرةٍٍ طويالً، ولم يمت فى سٍناجابن السرر وقد عم: "فقالشاباً 
، فقد ذكر المترجمون له أنَّه مات كهالً، "البغية" فى  السيوطىشاباً كما ذكر

هـ، فإذا ٢٨٥ المتوفى سنة أبا العباس المبردوالواقع يؤيد ذلك، فهو قد صحب 
 يضاف إليها إحدى وثالثون ،افترضنا أن سنه كان خمساً وعشرين سنة آنذاك

  .)١( "، فيكون عمره ستاً وخمسين تقريباًالمبردة عاشها بعد موت سن
خمس  وعمره المبرد أن يكون قد صحب يالضرورمن  أنَّه ليس أرىو  

أن طلب العلم ال يرتبط بسن معينة، ولعله صحبه قبل هذه إذ  ؛وعشرون سنةً
كما هو  –فوق الثالثين ما  سن الكهولة هو  وإذا وضعنا فى االعتبار أن،السن

 وليس هناك ،فىاألربعينات من عمره: ترجح أنَّه مات شاباً كهالً أى - معروف
  .واهللا أعلم.  فى ذلكاًتعارضثمة 

  
%%%%  

                                                        
  . ١٦، ١/١٥ مقدمة محقق األصول فى النحو )١(
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  المبحث الثاني
   )اللهجات العربية(

   اللهجة واللغةبين :المطلب األول
  

  ًأو ًطوا  ف ار   
 " الصحاح"جاء فى  ،ةقد ورد لها معان متعدد ف:ًاللهجة لغة أما عن تعريف *  

فالن صحيح : اللسان، وقد تحرك، يقال: الولوع به، و اللهجة: اللهج بالشئ
  .)١(" اللهجة، واللّهجة 

 :إذا أغرى به، فثابر عليه وألهج الرجُل :لهج بالشيء: يقال" المقاييس" وفي   
 يشدها فى األخالف لئال أى لهجت فصاله برضاع أمهاتها، فيعمل عند ذلك أخلة

  . )٢(" فالن فصيح اللهجة واللهجة:  وقد يحرك، يقال،يرتضع الفصيل
  .)٣(" أولع به، واعتاده: لهج باألمر لهجا ": "اللسان " وقال صاحب

 وهو حسي :أحدهما: يالحظ على التعريف اللغوي للهجة أنَّها تدل على أمرين  
 :الفخرانى. د ولذلك يقول  واعتياده، وهو الولوع بالشئمعنوي :المص، واآلخر

وكال االشتقاقين يناسب المقام الذى نحن بصدده، أما اشتقاقها من القول األول "
فألنولع بذلك النطق فلم يعدل ، فكأنَّه ُأ معيٍن مداومة المتكلم النطق على منحى

اللغة من  اإلنسان يتلقى وأما اشتقاقها من القول اآلخر فألن عنه إلى غيره،
  .)٤(" مخالطيه كما يتلقى الفصيل اللبن من أمه

                                                        

  ). ج. هـ. ل( معجم الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى مادة )١(
  ).ج. ـه. ل( معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة )٢(
  ).ج. هـ. ل( معجم لسان العرب لجمال الدين بن منظور مادة )٣(
  .٩أبوالسعود الفخرانى صـ .  اللهجات العربية والقراءات القرآنية د)٤(
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 إال  اصطالحىفإنَّها لم تشتهر بتعريٍف: وأما عن تعريف اللهجة اصطالحاً*   
  .)١(فى العصر الحديث حين درج عليه العلماء أخيراً من مستشرقين وشرقيين

تية قيود صو": فقيل هى: وقد عرفت اللهجة فى االصطالح بعدة تعريفات  
  .)٢("  معينٍةلحظ عند أداء األصوات فى بيئٍةتُ

، ويشترك فى  خاصٍة من الصفات التى تنتمى إلى بيئةٍٍٍمجموعةٌ" :وقيل هي  
  .)٣(" هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة

 من  خاصٍةطريقة معينة فى االستعمال اللغوى توجد فى بيئٍة" :وقيل هى  
  .)٤(" بيئات اللغة الواحدة

 وبمن يعيشون ، به خاصٍة، وما تحمله من صفاٍتلغة الفرد فى بيئٍة ":أو هى  
  .)٥(" معه فى بيئته

لغة أحد األقاليم ذات سمات خاصة تتميز بها، يشترك فى هذه : "وقيل هى  
  .)٦(السمات أصحاب هذا اإلقليم  

  ف ار،ن او  وا    

لفظ اللغة مأخوذ من لغا  ":اللسانفقد جاء فى  :ةًأما عن تعريف اللغة لغ*   
، )الم الكلمة(حذفت الواو" عٌلفُ: "على وزن) لُغْو: (إذا تكلم، وأصله: يلغو

                                                        

  . بتصرف٧عبدالجواد الطيب صـ.  من لغات العرب لغة هذيل د)١(
  .٧إبراهيم نجا صـ.  اللهجات العربية د)٢(
  . ١٠براهيم أنيس صـ إ.  فى اللهجات العربية د)٣(
  .٢٦عبدالغفار هالل صـ .  اللهجات العربية نشأة وتطوراً د)٤(
فتحى أنور عبدالمجيد المدبولى صـ     .  دراسات فى اللهجات العربية والقراءات القرآنية د       )٥(

١٥.  
  .١٠إبراهيم أبوسكين صـ .  اللهجات العربية د)٦(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٢١ -

ة(لغة على وزن : ض عنها التاء، فصارتوعووالم )١("لغات : "، وجمعها)فُع ،
) ى يرضىرض(، وإما من لغى يلغى لغواً ولغاةً وملغاةً من باب )واو(الفعل 

  .)٢(والم الفعل ياء 

أصوات يعبر بها كل قوم : "ابن جنى فيقول وأما عن تعريفها اصطالحاً *  
   ،)٤(، ووافقه على ذلك سائر القدماء من علماء اللغة العرب)٣(" عن أغراضهم

بما يصدر -حين حضوا اللغة فى اصطالحهم العلمي-ولعل علماءنا القدامى  
معبرة عن األغراض قصدوا الحديث عن اللغة التى عن اإلنسان من األصوات ال

 ألنَّها الوسيلة التى تفى بأغراض ؛ ويهتم بها المجتمع،لبى حاجات الجماعةتُ
: ، ويميل إلى ذلك علماء االجتماع، فهي عندهم)٥(الناس وشئونهم فى الحياة 

"ويتعامل بها أعضاء المجموعة ، يتعاون بها عرفيٍة ملفوظٍة من رموٍزنظام 
  .)٦(" االجتماعية المعينة

إذا كان القدامى قد أكثروا من استعمال  :مرادفة اللسان للغة في االستعمال *  
، وهم يريدون به )لسان(بمعنى لهجة، فإنَّهم قد استعملوا كذلك لفظ ) لغة(لفظ 

 عند  هذا االستعمال قديم، ويبدو أن)لغة(المعنى الذى يريده المحدثون من لفظ 
نَّه قد بدأ أول ما بدأ على سبيل المجاز، ألن اللسان أداة اللغة، وأداة العرب، وأ

                                                        

  .بتصرف) ا. غ. ل( معجم لسان العرب مادة )١(
  . بتصرف٥اللهجات العربية والقراءات القرآنية صـ  )٢(
  .١/٣٣ الخصائص البن جنى )٣(
  .٢٤اللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ ) ٤(
  . ٢٥اللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ  )٥(
  .٢٤ السابق صـ )٦(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٢٢ -

الكالم، ولكنه قد تطور مع الزمن حتى صار أشبه ما يكون بالحقيقة العرفية، وقد 
  .)١(استخدمه العلماء فى هذا المعنى

اللهجة تعنى فى تراثنا اللغوى  :وأما عن العالقة بين اللهجة واللغة **  
اللهجة المتطورة من اللغة : ، ويعنون بذلكهذيل، ولغة تميملغة : فيقولوناللغة، 

المزهر( فى السيوطى الفصل الذى عقده :، يدلنا على هذااألم (ون له نْحينما ع
 قال ،)٢(") معرفة الردئ والمذموم من اللغات" النوع الحادى عشر: (بقوله

  .)٣(" تقبح األلفاظ  خلت من مستبشع اللغات ومسقريشفلغة "  :السيوطى
يرتبط الحديث عن معنى كلمة  ":شاهين. دفيقول  :وعن ارتباط اللهجة باللغة  

 تحديد مفهوم اللغة أيسر بكثير ، غير أن)لغة(بالحديث عن معنى كلمة ) لهجة(
 االختالف بين لغتين يقوم على أساس من  ذلك أن؛من تحديد مفهوم اللهجة

 والصرفية، ،جانب االختالفات األخرى الصوتيةاالختالف بين معجميها إلى 
والنحوية، وهى اختالفات يمكن رسم حدودها على الخريطة بأين تنتهى لتبدأ 

  .)٤(" األخرى 
 ولكلمة لحن حيناً آخر وعن ذلك ،وقد تطلق اللهجة مرادفةً لكلمة لغة حيناً  

سيمه اآلن وقد كان القدماء من علماء العربية يعبرون عما ن" :أنيس/ د يقول 
كلمة اللغة حينا وباللحن حيناً آخر، نرى هذا واضحاً جلياً فى معاجم بباللهجة 

                                                        

  .٦ من لغات العرب لغة هذيل صـ )١(
عبدالعال سـالم مكـرم     . ة قبل اإلسالم د    ظواهر لغوية من المسيرة التاريخية للغة العربي       )٢(

  .٤٢صـ 
  .١/٢٢١ المزهر فى علوم اللغة )٣(
عبدالصبور شـاهين صــ     /  دراسات لغوية القياس فى الفصحى والدخيل فى العامية د           )٤(

٢٦٠.  



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٢٣ -

) الصقر: (العربية القديمة، وفى بعض الروايات األدبية، فيقولـون مثالً
  .)١( " بضم الالم وكسرها لغةٌ:من الطيور الجارحة، وبالزاى :بالصـاد

 من فصحى لغة تشتمل على مجموعٍةالعربية ال :العالقة بين اللهجة واللغة*   
 منها ، لكلٍّ)٢(اللهجات كلهجة قريش، وتميم، وهذيل، وأسد، وطيئ وغيرها 

 من خصائصها المتميزة التى تنفرد بها مع اشتراكها جميعاً فى مجموعٍة
  .)٣(الخصائص اللغوية العامة

 ؛ بالجزء أو الكل،العام بالخاصبين اللهجة واللغة هي عالقة عالقة وعليه فال  
  ببيئةٍٍفاللغة عامة تشتمل على عدة لهجات، وتضم عدة بيئات، واللهجة خاصةٌ

، ومن مجموع اللهجات الخاصة تكون اللغة العامة المشتملة على تلك معينٍة
اللهجات، واللغة واللهجة ال ينفصالن انفصاالً كامالً، وفى بعض األحيان يصعب 

  .)٤(تتبع الخط الفاصل بين اللغة واللهجة 
ً لوات إ م اا    
  : لقد أرجع العلماء انقسام اللغة إلى لهجات لألسباب اآلتية  

١- ا ا: تمتثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق فى 
 وموقعها، فال يخفى أن هذه ، وشكلها،وبيئتها ، وطبيعة البالد،الجو

ى عاجالً أو آجالً إلى فروق وفواصل الظروف والفواصل الطبيعية تؤد
، وهذا ما حدث للغة العربية عندما تفرعت إلى لهجات، )٥(فى اللغات 

فلقد انتشرت القبائل العربية فى شبه الجزيرة العربية المترامية 
                                                        

  .١٦أنيس صـ .  فى اللهجات العربية د)١(
  .١٠ اللهجات العربية والقراءات القرآنية صـ )٢(
  . ٢٧محمد سعد محمد أبوعبا صـ . بية تاريخ ودراسة لغوية د اللهجات العر)٣(
  . بتصرف١٦ دراسات فى اللهجات العربية والقراءات القرآنية، صـ )٤(
  .٤٦ ظواهر لغوية من المسيرة التاريخية ص )٥(



رة ا /اديدة از   
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 وسواحل، وصحارى، ،وهضاٍب ،، وجباٍل وأوديٍة،األطراف بين سهوٍل
شون فى بيئة صحراوية  عن األخرى، فالذين يعيوانفصلت كل بيئٍة

وبادية غير مستقرة فى نجد، والعروض يتكلمون لهجة غير التى 
يتكلمها الذين يعيشون فى مناطق الحضارة، واالستقرار فى الحجار، 
وتهامة، واليمن، وكذلك فإننا نرى اختالفاً بين البيئات المختلفة فى 

  .)١(عصرنا الحاضر 
٢- و ا ا:ل المناطق التى انتشرت فيها  تتعلق باستقال

، وضعف السلطان المركزى الذى كان يجمعها اللغة بعضها عن بعٍض
 لهم قوانينهم،  قوٍم كلَّ، وال ريب أن)٢(ويوثق ما بينها من عالقات 

وطرقهم الخاصة فى معيشتهم وتفكيرهم سواء فى ذلك الشعوب 
افية، وعادات، المختلفة، وطبقات الشعب الواحد، فكل شعب له مالمح ثق

  .)٣(وتقاليد تختلف عن اآلخر 
فالشعوب البشرية ال يمكنها أن : ال اب دل ا أو ة -٣

  شيء شعٍبتستقل عن بعضها، فلكل شعب ميزاته وخصائصه، فلكلِّ
يبرع فيه إما صناعيا، وإما تجاريا، وإما زراعياً، وطريقة الحياة 

تبادل بين الشعوب فى المنافع، مما يتطلب معه تستوجب االستفادة وال
معرفة كل شعب للغة اآلخر، وهذا يقتضى تحويراً فى النطق فى بعض 

 .)٤(األحيان، أو اختالالً فى األداء يؤدى على مر الزمان لوجود اللهجات

                                                        

  .٢٧ اللهجات العربية صـ )١(
  .٤٥ ظواهر لغوية من المسيرة التاريخية صـ )٢(
  .٣٣ وتطوراً صـ  اللهجات العربية نشأة)٣(
  . بتصرف٤٥، ٤٤ اللهجات العربية تاريخ ودراسة لغوية ص )٤(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
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٤- ٍٍٍو م طوا ك ااٍت،ا ور أو فالصراع اللغوى :ٍ، أو 
وفى التاريخ ما ..  يعد من أهم األسباب فى نشأة اللهجاتبين اللغات

يؤيد هذا، فقد غزا العرب جهات كثيرة واستطاعت اللغة العربية أن 
، ولهجاتنا العامة )١(تصرع تلك اللغات فى مهدها، وأن تحل محلها 

 .)٢(الحالية فيها مظـاهر كثيرة من آثـار االحتكاك اللغوى 

٥-  ا:فى ين سكان المناطق المختلفة من فروٍق تتمثل فيما ب 
األجناس، والفصائل اإلنسانية، التى ينتمون إليها، واألصول التى 

لهذه الفروق آثاراً بليغةً فى تفرع اللغة انحدروا منها فمن الواضح أن 
، واللهجات العربية التى كانت منتشرة فى )٣(الواحدة إلى لهجات ولغات 
اب  ال تختلف أسباب وجودها عن هذه األسبشبه الجزيرة قبل اإلسالم

  .)٤(العامة فى ِنشأة اللهجات
٦-   ا: يتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من 

فروق فى التكوين الطبيعى ألعضاء النطق، فمن المحال مع فروق كهذه 
 .)٥( بوحدتها األولى أمدأ طويالً أن تظل اللغة محتفظةً

٧- ا يضيف بعض العلماء هذا العامل إلى العوامل الرئيسة :دىا 
السابقة، فالميل العام إلى االختالف الفردي فى الكالم قد يؤدى مع 
مرور الزمن إلى تطوير اللهجة، أو نشأة لهجات أخرى، ويلحقون بهذا 

                                                        

  . ٢٥دراسات فى اللهجات والقراءات القرآنية صـ : ، وينظر٣٩ اللهجات العربية صـ )١(
  .٣٨ اللهجات العربية في القراءات القرآنية صـ )٢(
  .٤٦ ظواهر لغوية صـ )٣(
  .٣٩رآنية صـ  اللهجات العربية فى القراءات الق)٤(
  .٤٦ ظواهر لغوية من المسيرة التاريخية صـ )٥(



رة ا /اديدة از   
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ن يقوم لهم ألسنتهم، ويصحح لهم  عمما يسمى بخطأ األطفال فى معزٍل
  .)١(  لهجيةًهذه الخطاء بعد فترة من الزمن عاداٍتنطقهم، فتصبح 

 را  ن وضرول واارت اا   
ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة تميم، وتلتلة بهراء، : "السيوطىيقول   

، ولم يؤخذ من حضرى ،)٢(" وكسكسة ربيعة، وكشكشة هوازن، وعجرفية ضبة
هم من روجاانوا يسكنون األطراف المجاورة لمن وال من سكان البرارى الذين ك

 وال من جذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط، وال من ،األمم األخرى، وال من لخم
قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم الشام، وكان أكثرهم متنصراً وال من تغلب 
والنمر لمجاورتهم لليونان، وال من بكر لمجاورتهم للنبط والفرس، وال من 

س وأزعمان لمخالطتهم الهنود والفرسى، وال من أهل اليمن لمخالفتهم القيعبد
الهند والحبشة ولوالدة الحبشة فيهم، وال من بنى حنيفة، وسكان اليمامة وثقيف 

  .)٣(لطتهم تجار األمم المقيمين عندهموالطائف لمخا
أجمع علماء كالم العرب، ورواة أشعارهم، والعارفون بلغاتهم وأيامهم و  

 ألنَّها مقصد وفود العرب ؛، وأصفاهم لغةً قريشاً أوضح العرب ألسنةًم أنومحاله
للحج، وهم يتحاكمون إليها لفصاحتها، وحسن لسانها، وكانت قريش مع فصاحتها 
تخير من كالمهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وتضيفها إلى سالئقهم التى طبعوا 

، وألنَّها أجود العرب عليها، فغدوا بذلك أفصح العرب، لتأصل الفصاحة فيها
  .)٤(انتقاء لألفصح من األلفاظ، وألسهلها على اللسان عند النطق 

                                                        

  . ٢٠عبده الراجحى صـ .  اللهجات العربية في القراءات القرآنية د)١(
  .١/٢١١ المزهر فى علوم اللغة )٢(
  . بتصرف٨٦، ٨٥السعيد شنوقة صـ .  فى أصول النحو العرب د)٣(
  .٨٤ المرجع السابق صـ )٤(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
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هم من اختارهم من جميع العرب، واصطفاهم، واختار – ثناؤه  جلَّ- اهللا وذلك أن
 فجعل قريشاً قطَّان حرمه، وجيران بيته الحرام، ووالته، )r(نبى الرحمة محمد 

ويتحاكمون فى  ا وغيرهم يفدون إلى مكة للحجفكانت وفود العرب من حجاجه
 وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم، ولم تزل العرب تعرف ،أمورهم

 )u(هم الصريح من ولد إسماعيل ألنَّ) أهل اهللا(لقريش فضلها عليهم وتسميها 
  . )١(ولم تشبهم شائبة 

اللغة عن قيس وبهذا يكون علماء اللغة قد ضيقوا المنافذ حين حصروا أخذ    
  وعليهم اتكل فى الغريب،،وتميم وأسد، فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ

  .)٢(وفى اإلعراب، وفى التصريف، ثم هذيل وبعض كنانة، وبعض الطائيين 
   :أ درا ات *

البحث فى اللهجات العربية القديمة ال يقلُّ أهميةً وخطراً عن البحث فى   
ديثة، فكالهما بحثٌ حيوى مهم، له أثره الخطير فى الوصل بين اللهجات الح

القديم والحديث، وفى تطوير اللغة الفصحى وتيسيرها، والمالءمة بينها وبين 
 ظروف الحياة الراهنة فى الوطن العربي؛ حتى تكتسب جدةً وانطالقاً، وفاء

اٍص لما لها من بحاجات هذا العصر دون إجحاٍف بها، أو تحيٍف عليها، أو انتق
  .)٣(منزلٍة ساميٍة فى نفوس أبنائها 

%%%%  

                                                        

  .٣٤، ٣٣س صـ  الصاحبى البن فار)١(
  .١٩ االقتراح فى أصول النحو صـ )٢(
  .٩ من لغات العرب لغة هذيل صـ)٣(
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  المطلب الثاني
  أسباب سيادة لهجة قريش 

  

   ر دة ا ار إ   ذره ن أب *  
١-  م را )r(:ل عليه  وهذا هو السبب الرئيسى الذى عو

والذى ال : "قال فى سيادة لهجة قريش حيث عبده الراجحى/ الدكتور
هو الذى جعلهم يضعون لهجة شك فيه عندنا أن بسبباً واحداً حس 

النبىقريش هذا الموضع، ذلك أن  )r(من قريش  ")١(. 

٢- ا فقد كانت قريش سدنة البيت، والبيت محجة العرب فى :ا 
، وقد رفع مكانتها نزول الوحى بها، وكذلك الحديث )٢(الجاهلية 
 وكان القرشيون يحظون بتقدير العرب لهم، ألنَّهم هم الذين ،)٣(الشريف 

 فكانوا يستضيفون ، والقيام على شئونه،يتولون سدانة البيت الحرام
 .)٤(الحجاج ويقومون بسقايتهم 

٣- اا كان لموقع مكة أ :افي وحدة اللغة العربية ونهضة  بالغٌثر 
من القرن السادس محطاً للقوافل ها كانت في النصف الثاني  ألنَّ؛العرب

تحمل السلع للتواجر من الهند واليمن فيبتاعها اآلتية من الجنوب 
ألن قريشاً تسكن و .)٥(المكيون ويصرفونها في أسواق الشام ومصر

                                                        

  .٤١ اللهجات العربية في القراءات القرآنية صـ )١(
  .٥٢ ظواهر لغوية من المسيرة التاريخية صـ )٢(
  . بتصرف٥٢ عوامل تنمية اللغة صـ )٣(
  .٦١ اللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ )٤(
أعمـال  . خصائص اللغة العربية وآثر القرآن في الحفاظ عليها       . عد منصور عرفة  س/ د.أ) ٥(

.      م٢٠٠٦هــ، ١٤٢٧ندوة كلية الدراسات اإلسالمية والعربيـة للبنـات باألسـكندرية       
   ٢٣٩صـ 
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 تسمى حجازاً لها يقيها التأثر البعيد بالمؤثرات  مستقلةًمنطقةً
لم تأخذ من قبائل الخارجية،ومن هنا احتفظت بخصائصها اللغوية، و

  . العرب إال بالقدر الذى يروقها
 فمعظم تجارة العرب كانت فى أيدى قريش، يجوبون :ا ادى -٤

بها أطراف الجزيرة شماالً وجنوباً، ومجامع العرب وأسواقها كانت تعقد 
 ،ة ومجنَّ،وأشهر هذه األسواق سوق عكاظ، )١( من مكة على مقربٍة

 ،)٢(شهر فضالً وأقوى أثراً في تهذيب اللغةوذي المجاز وأوالهن أ
وكانوا يجلبون البضائع من الشام صيفاً واليمن شتاء، ويوزعونها على 

  .)٣(القبائل العربية 
٥-    اوا اا فقد كانت تنتقى األخف األرشق، :ا 

ب واللطيف الظريف من األلفاظ فتدخله فى لغتها، وتنفى الوحشي الغري
، واتسع نفوذ القرشيين )٤(والغليظ الجافى فتسقطه، وتبعده عن لغتها 

 وسادت اللهجات األخرى، فأصبحت ،اللغوى فنمت لهجتهم، وازدهرت
لغةً عامةً للعرب جميعاً، واستعملتها القبائل المختلفة فى نتاجها األدبى 

اها  وأدن،، فصارت بذلك أوسع اللهجات ثروةً، وأغزرها مادةً)٥(الرفيع 
إلى الكمال، وأقدرها على التعبير فى فنون القول المختلفة، فأصبحت 

 .)٦(لغة الشعراء فى أشعارهم، والخطباء فى خطبهم 
                                                        

  .٥٢ ظواهر لغوية من المسيرة التاريخية صـ )١(
 .٢٣٩لحفاظ عليها صـخصائص اللغة العربية وآثر القرآن في ا. سعد منصور عرفة/ د)٢(

  .٥٧ اللهجات العربية صـ )٣(
  .٥٣ عوامل تنمية اللغة صـ )٤(
  .٦٣ اللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ )٥(
  .٣٦ اللهجات العربية والقراءات القرآنية صـ )٦(
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٦- ا ا:ت ما  على كلِّ وهو مرتبر ذلك كله لقريش قدم، وقد يس
، وكانت مكة حرماً آمنا من ورد )١(أسباب النفوذ فى أنحاء الجزيرة 

عتدى عليه، إلى جانب ما كان لقريش من عالقات لم، وال يإليه ال يظ
 .)٢(ودية طيبة مع القبائل المختلفة فى داخل الجزيرة 

 
 

%%%%  

                                                        

  .٥٢ ظواهر لغوية من المسيرة التاريخية صـ )١(
  .٦٣ اللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ )٢(
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  المبحث الثالث 
   )ولــاب األصـكت(

   المطلب األول
   وما قيل عنهالكتاب 

  *  ءوال اوأ    
ته موضع إطراء العديد مـن     مكانةٌ عظيمةٌ جعل   البن السراج ) األصول(لكتاب     

وله مصنفاتٌ حسنه، وأحسنها وأكبرهـا كتـاب        : "  األنبارى  فيقول عنه  ،العلماء
 ورتبها أحسن   سيبويه فإنَّه جمع فيه أصول علم العربية، وأخذ مسائل          ،"األصول"

  .)١(" ترتيب 
وهو من أجود الكتب المصنفة فى هـذا الـشأن، وإليـه            : " ابن خلِّكان وقال    

  .)٢(" ند اضطراب النقل واختالفه المرجع ع
ـ )٣(وابن خلكان  األنبارى فى حديثه عنه ما قاله كل من    ياقوت وقد جمع    ا ، مم

  . ال داعى إلعادته مرة أخرى
ابن السراج   يعنى –صنف  : اهللا المرزبانى أبوعبدقال  : "القفطىبينما قال عنه      
، وجعـل أصـنافه     سيبويه "كتاب"انتزعه من   " األصول"  كتاباً فى النحو سماه      –

بالتقاسيم على لفظ المنطقيين فأعجب بهذا اللفظ الفلسفيون، وإنَّما أدخل فيه لفـظ             
ل ا أنَّـه عـو  مه، إلَّ، على ما قسسيبويه" كتاب"ه من التقاسيم، فأما المعنى فهو كلَّ   

، فـى  البـصريين ، وخالف أصول الكـوفيين ، ومذاهب األخفشفيه على مسائل  

                                                        

  .٢٢٠لباء صـ  نزهة األ)١(
  .٤/١٥١ وفيات األعيان )٢(
  .٥/٣٤٣معجم األدباء :  ينظر)٣(
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مـا  : ، ويقال)١("  لتركه النظـر فى النحو، وإقبـاله على الموسيقى       ،رٍة كثي أبواٍب
  .)٢( بأصوله ابن السراجزال النحو مجنوناً حتى عقَّله 

شـرح  : ولها شروح منها: "اً لهذا الكتاب فقال ـ شروح خليفة حاجىوقد أورد     
 المتوفى سنة أربع وثمانين وثلثمائـة،       الحسن على بن عيسى الرمانى    أبوالشيخ  

 المتـوفى   أبى الحسن طاهر بن أحمد الشهير بابن بابشاذ النحوى        وشرح الشيخ   
أبى الحسن على ابن أحمد المعروف بابن       سنة أربع وخمسين وأربعمائة، وشرح      

المتوفى سنة ثمان وعشرين وخمسمائة، وشرح الشيخ        الغرناطى النحونى الباذش  
نة سـبع وسـبعين    النحوى المتوفى س العزيز الجزولى عبدأبى موسى عيسى بن     

  .)٣(وستمائة 
 المطلب الثاني

   النقد مذهب المؤلف وكتابه في ميزان
ر ن اراج     أو »اول«ب  أ ذب اؤف     *  

ث ادل ا ن كذ-  
في المبحـث األول مـن الفـصل        : ابن السراج سبق من خالل الحديث عن        

ـ  ٣١٦ سنة   – على أرجح األقوال     –ى  ه توف التمهيدي أن ألمحت إلي أنَّ     ه هـ، وأنَّ
 كمـا   –تـضاه لنفـسه     رط رأسه، ولكن مذهبه الذي ا     قكان يقطن بغداد فهي مس    

، وقد تبين لي ذلـك مـن        يينمذهب البصر  هو   – )٤(أفهمت عبارة محقق الكتاب   
وقـد   ،خالل النصوص التي وردت فيها اللهجات النحوية مناط البحث والدراسة         

                                                        

  .٣/١٤٩ إنباه الرواة )١(
  .١٩/١٩معجم المؤلفين : ، وينظر١/١٥٦ مفتاح السعادة )٢(
  . ١/١٤٤ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون )٣(
    .١/٢٠مقدمه محقق األصول في النحو البن السراج :  ينظر)٤(
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ـ  تهفي شخصي البحث   من خالل    –  أيضاً –تبين لي    ه كـان شـغوفاً بدراسـة      أنَّ
هـ، وهو مـن    ٢٨٥سنة  ت   »المبرد« ي تتلمذ على يدي   ه، وأنَّ لسيبويه »الكتاب«

       ذكر في طبقاتها، وأني ند المبرد هو في المدرسة البصرية، وآخر مـ  كـان ي ه ني
تتلمـذ   -صـراحةً    وإن لم ينص على ذلك       – هويأنَس به، وأنَّ   ،منه، ويقربه إليه  

  . البصريةة وهو من علماء المدرسالزجاجعلى 
تبين لى من خالل ما تم دراسته مـن       فقد   :فى ميزان النقد  وأما عن الكتاب     *  

  : أحكام صرفية فى اللهجات العربية عدد من الملحوظات وهى كما يلى
وذلك فى معظم  اللهجات إلى قائليها فغالباً ما ينسبها إليهم،  فيما يتعلق بنسبة-١

 فى معرض حديثه عن هقول :ومنها على سبيل المثال ،النصوص المدروسة
أهل وذلك فى لغة العرب إال : سيبويهقال : "كسر أحرف المضارعة

  .)١("الحجاز
وهى لغة  وقالوا مطِْلع، يريدون الطلوع، ":)اسم الزمان والمكان(ويقول عن    

  .)٢( ” يفتحونوأهل الحجاز، تميم
بنى ، ولك أن تخفف فى لغة حمر: نحو) لعفُ(والكثير : "جمعاً) لعفُ (وعن    

  .)٣(" حمر، فتقول تميم
هذا :  يقولونوأزد السراة: "وفى معرض حديثه عن الوقف على العلم المنون  

زيدى يجعلون الخفض والرفع مثل برت مرزيدو، وهذا عمرو، وبكرو، و
  .)٤( "النصب

                                                        

  .٣/١٥٦صول األ) ١ (
  .١٤٢  السابق صـ)٢ (
  .٢/٤٤٨ السابق) ٣ (
  .٢/٣٧٨ لسابقا) ٤ (
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و، وحكى عفَْأ: تقولطيء وزعموا أن بعض ": وعن الوقف على المقصور  
  .)١("  مهموزْألَبهذه ح:  عن بعضهمالخليل

، ُلب قَوهمررت ِب:  يقولونوأهل الحجاز: "ويقول عن حركة هاء الضمير  
  .)٢("  مالوهيدولَ

ى ثالثة لفإذا لم يترنموا فالوقوف ع: "وفى الوقف على القوافى دون ترنم  
فيدعون ما نون منها وما لم ينون على حالها فى الحجاز أهل ا أم: أوجه
 يبدلون مكان المدة النون فيما ينون بنى تميموالثانى ناس كيثرون من ... الترنم

  .)٣( " ..... الترنمواوال ينون لما لم يريد
 قوم - أيضاً-: قولهبو....  ال يميلون هذاوأهل الحجاز: " وفى اإلمالة يقول  
  .)٤( "قيس وأسدمن 
..  فيخففون الهمزتينأهل الحجازا وأم: "فى كلمتينين توفى الهمزتين الملتقي  

  .)٥( " فى التقاء الهمزتينبنو تميمكما يخفف ...ك، وآأنتنَِّإآ: فيقولون
وفيماً يتعلق بحديثه عن بعض اللهجات القائمة على التبادل بين األصوات   

ما  وإنَّود: كومن ذل: "اً وسيناالً عن إبدال السين تاء، والتاء د- مثالً–يقول 
  .)٦()  أسكنو التاء فأدغموابنو تميم  الجيدة، ولكنالحجازية، وهى )وتد(أصله 

 اللهجات إلى عزوفيما عدا هذه المواضع من النصوص المدروسة لم ي  
تصغير :  حديثه عن نسبتها عندابن السراجأغفل :فعلى سبيل المثالأصحابها 

                                                        

  .٣/٢٦١: ، وينظر٢/٣٧٨صول األ) ١ (
  .٣٨٠سابق صـ ال) ٢ (
  . وما بعدها٢/٣٨٤األصول ) ٣ (
  .٣/١٦٠:١٦٣السابق ) ٤ (
  .٤٠٥: ٤٠٤ /٢لسابق ا) ٥ (
  .٦٧٠لسابق ا) ٦ (
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، والوقف )٢(كة رف بهاء السكت على ما لزم بناؤه لبيان الح، والوق)١(أصيل 
 ،)٤(والوقف على المنقوص ، )٣( ذف اآلخر جزماً أو بناءالمعتل بحعلى الفعل 

  .)٥(إلى غير هذه المواضع
 كعادة العلماء القدامى فى تآليفهم يكرر الحديث عن الحكم الصرفى، وبالتالى -٢

ها فى آخر، ومن ذلك حديثه بتيترك نسها فى موضع وبعن اللهجة، وقد ينس
 طيئاً وزعموا أن: "جةـمن حيث نسبة الله ":ورـعن الوقف على المقص

  .)٦( "وفعَأ: تقول
: بعض العرب يقول: " فيقول في موضع آخرثم يترك نسيتها لالهجين بها  

  .)٧(" هذه أفعو وحبلو فى الوقف
 الهمزة إبدال فيقول عن  فيهماوقد يكرر الحديث فى موضعين دون نسبٍة -٣

وليس كل العرب يتكلم بها فى ... ك لرجل صدقنَّهِل: سيبويهوذكر  " :هاء
)٨() "إن(،  
 ،هرقت الماء: ويقول قوم... أرقت :ا هرقت فأكثر العرب يقولأم: "ويقول

  .)٩( "ةريق هراقهي
                                                        

  .٣/٣٧٥ السابق: ينظر) ١ (
  .٢/٣٧٢ ابقالس: ينظر) ٢ (
  .٣٨٢السابق: ينظر) ٣ (
  .٣٧٥، ٣/٣٧٤ السابق: ينظر) ٤ (
  .٣٧٤،٣٧٥،٤٣٢ ،٢/٥٩،٣٧٢،٣٨٢،٣/٢٢٨،٢٢٩،٢٥٦،٢٨٣،٢٨٤األصول : ينظر) ٥ (
  .٣/٢٦١: ينظرو، ٢/٣٧٨ األصول)٦ (
  . ٣/٢٦٧ سابقال) ٧ (
  .٢/٥٩ سابقال) ٨ (
  .٣/٢٢٨ سابقال) ٩ (
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ى يرسى  للحكم الصرفى الذ يجعله يعلل ناقدوعقٌل ، ثاقب فكرالبن السراج -٤
: وقال بعضهم" ):النيصُأ(على ) أصيل(فيعلل بشذوذ تصغير  ،له بالحديث

  .)١(" وهذا من الشاذ... الن، فزاد األلف والنونيصُأ
جزم بالالوقف على الفعل الذى حذف آخره في حديثه عن ويوازن بين اللغتين    

: ومنهم من يقول... ه، ولم يغزهِمار: من العرب من يقول: " لبناء فيقولاأو 
٢(" وهذه أقل اللغتين ... ارم(.  
فيما فيه والحذف : "وص المنون وغير المنونقويقول فى الوقف على المن  

: يان أجود فى الوقف، وذلك قولكبكن فى موضع تنوين فالتنوين أجود فإن لم ي
  .)٣(" صلو فى الها ثابتةٌ ألنَّ؛هذا القاضى والعاصى، وهذا العمى

وقد يكسرون : "ا كانت المه واواًمم) ولعفُ(يثه عن الجمع على ويقول فى حد  
، ىصِِِِع: أول الحرف لما بعده من الكسر والياء، وهى لغة جيدة، وذلك قولهم

 إلى غير ذلك من المواضع التي برز فيها حكمه على ،)٤( " ىِث، وِجىِت، وِعىِدوِث
  .)٥(اللهجات العربية

 من خالل اللهجات –الصرفية حكام  على تقعيد األهل فيما يتعلق باستدال-٥
)  كالم العربمأثورالقرآن، والقراءات، والحديث، و(باألدلة السماعية  -العربية 

 فى معرض هاستدالل: ومن ذلك تجده يستدل فى غير موضع بالقرآن الكريمف

                                                        

  .٢٧٥سابق صـال) ١(
  .٢/٣٨٢ السابق )٢(
  .٣/٣٧٥السابق ) ٣(
  .٣/٢٥٦ األصول )٤(
 .٢/٦٧٠،٣/٤٢٠،٤٣٣،٤٣٤السابق :  ينظر)٥(
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قال اهللا ) لجوي(فأجودهن وأكثرهن : "فيقول) لجوي) (َلِجو(حديثه عن مضارع 
)U(:M  , - .  / 0    L )١(.  

    <  =    >          ; M :- تعالى–وعلى الوقف على المنقوص معرفة بأل بقوله   

L )٢(.  
ومن ذلك تحقيق اآلخرة وذلك : "ين فى كلمتين يقولهتوعن الهمزتين الملتقي  

  .)٤(V W Z ] و )U(:  M Ñ Ò Ó ÕÔ L )٣(قول اهللا 
 ي وتخفيفاألولالهمزة يتحدث عن تحقيق لقرآنية فويستدل بالقراءات ا*   

  .)٥( M " # $ % L : فى قولهوعمروبأوأخذ به : "الثانية فيقول
 وه ِبرتمر:  يقولونوأهل الحجاز: "ويستدل على حركة هاء الضمير فيقول  
  .)٦( M g  h  i j L :مال، ويقرأونهو  ولديقبُل

هل ثُّوب  ]  عمروأبووقرأ " : يقولماإدغامهثم  ،وعن إبدال الالم ثاء، وتاء  

  'Z )قرئوفأدغم الالم فى التاء،  ،)٧:  [ونل تُّْؤِثرب     $ #Z  فأدغم
  .)٨(الالم فى التاء 

                                                        
  .٣/٢٥٢ لسابقا: وينظر ،)٥٣(سورة الحجر من اآلية رقم ) ١(
  .٣/٣٧٥ سابقال: وينظر ،)٢٦(سورة القيامة من اآلية رقم ) ٢(
  ).١٨( من اآلية رقم )u( سورة محمد )٣(
  .٢/٤٠٤األصول : نظروي ،)٧(سورة مريم من اآلية رقم  )٤(
  .الصفحة نفسها سابقال: وينظر) ٧٢(سورة هود من اآلية رقم ) ٥(
  .٣٨٠صـ سابقال: وينظر ،)٨١(سورة القصص من اآلية رقم ) ٦(
  ).٣٦(سورة المطففين من اآلية رقم ) ٧(
  .٣/٤٢١ سابقال: وينظر) ١٦(سورة األعلى من اآلية رقم ) ٨(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٣٨ -

ه  ألنَّ؛بالحديث الشريف فهو يؤثر عدم االستدالل بهباستدالله وفيما يتعلق *   
ه من رواية بالمعنى، بصرى المذهب، والبصريون يرفضون االستدالل به لما في

  .ختالط العرب يغيرهم من العجم لما ترتب عليه من فساد األلسنةوال
   *فيقول عن إبدال الهمزة ا عن استدالله بمأثور كالم العرب نثراً وأم
ب فى حال رتتكلم بها العهذه كلمة  لرجل صدق، ولهنَّك سيبويهذكر :"هاء

وقد أبدلوا :"لع تشبيها لها بتاء افتطاء الفاعلإبدال تاء  وقوله عن ،)١(" اليمين
فحصطُ : يقولون. .التاء فى فعلت طاء إذا كان قبلها الصاد وسكنت الصاد

  . )٢(" برجلى 
ا تراكيب أماله يبحث فى  ألنَّ؛ فى استدالله بالنثر فى النحو كثيراًلوالمجا

  .الصرف فيبحث فى البنية
 فى حديثه عن هقول : منهاع عديدةوفيما يتعلق باستدالله بالشعر ففى مواض*   

  : ةابغلناقال .. ان، فزاد األلف والنونلَيصُأ: وقال بعضهم :)أصيل(تصغير 
  ِئلُها  ُأسـاِ  االًيهـا ُأصـيلَ   فِِِِوقَفْتُ  

  
 »ِمن َأحدِ ِبالربِع  َأعيتْ جواباً وما      

وقد الحق . "كةرؤه لبيان الحوقال فى حديثه عن الوقف بالهاء على ما لزم بنا    )٣(
  : قال الشاعر... بيان الحركةلبعضهم الهاء فى الوقف 

   ــالَكع قَــد بشَــي قُلْــنيو     ــد ــوقَ ــه رتَكَبِِ ــتُ ِإنَّ   )٤( فَقُلْ
  : زهيرودمع مهراقٌ، قال : " على إبدال الهمزة هاء فيقولويستدل  

  )٥(حجمِمِملء يقُوا بينَهم ولَم يهر
                                                        

  .٢/٥٩األصول ) ١(
  .٣/٢٧٢ صولاأل) ٢(
   . ٣/٢٧٥ سابق ال)٣(
  . ٢/٣٨٢السابق  )٤(
  .٣/٢٢٨سابق ال) ٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٣٩ -

  :مرؤ القيساوقال 
ــةٌشــفَان وإ ــرةٌ مهراقَ بع ئــي   
  

   )١(؟لومعمن   دارس ِعنْد رسمٍ فَهْل  
إلى غير ذلك من المواضع التي استدل فيها بالشعر على تقعيد القواعد     

  )٢(الصرفية
 قد ال ه يالحظ على ما استدل به من أشعار فى سبيل التقعيد الصرفى أنَّ-٥

  .سب األشعار لقائليها، وقد ينسبها لهم وذلك فى الغالبني
 ووأب ،ويونس ،سيبويه وعلى رأسهم ةنحاة البصرل بعض ا كان يستدل بأقو-٦

: سيبويهقال " : المضارعةفرح قوله فى كسر أسيبويهفينقل عن  ،الخطاب
 ):َلوجِِ(وقوله عن مضارع  ،)٣("أهل الحجاز إالوذلك فى لغة العرب 

  .)٤("إلخ....  فى يوجل أربع لغات فأجودهن وأكثرهن يوجلهسيبويوذكر "
: سيبويهوقال : "كهر بناؤه لبيان الحما لزموقوله فى الوقف بهاء السكت على   

، وألحق الهاء ضيبا: ابيضه يريد: يقول ياًه سمع أعرابوحدثنى من أثق به أنَّ
  .)٥(" مبيناً للحركة 

د حأ وسيبويهشيخ  – أبى الخطَّابوقف على المنقوص نقالً عن  اليوقوله ف  
 أن بعض من يوثق بعربيته الخطابأبووحدثنا :  سيبويهقال:" -أعالم البصريين 
  .)٦(" هذا رامى، وغازى، وعمى يعنى فى الوقف : من العرب يقول

                                                        

  . السابق الصفحة نفسها)١(
  .٤٢٠، ٣/٢٧٢ ،٢/٣٨٢:٣٨٧،٤٠٥ األصول: ينظر) ٢(
  .٣/١٥٦ سابقال) ٣(
  .٢٥٤ السابق صـ)٤(
  .٢/٣٧٢ األصول )٥(
  .٣/٣٧٤ السابق )٦(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٤٠ -

 لما كانت عينه ياء، جمعاً)لعفُ( فى معرض حديثه عن يونسوقال نقالً عن 
 أن من يونسوزعم : "قلب الضمة سكوناً لخفته على الياءبنها خففوهم ينَّوأ

  .)٢(إلى غير ذلك من المواضع  ،)١(" يدصيود، وصِِ: العرب من يقول
  م – لسيبويه ويالحظ أنمن علماء البصرة ابن السراجن نقل عنهم م – 

 كما قال عنه –ول  األصه كتاب بالنقل عنه حتى إنمغر موفوراً، فهو مصيباًن
  .سيبويهزع من كتاب  قد انتُ–المترجمون 

  
  

%%%%  

                                                        

  .٢/٤٤٩ السابق )١ (
  .٣/٤٢١، ٢/٤٠٤،٤٠٥، ١/٥٩السابق : ينظر) ٢ (



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٤١ -

  أبنية األفعال :الفصل األول
   ِ"كسر أحرف المضارعةلهجات في "مبحث في 

  

، )١(أهـل الحجـاز    وذلك فى لغة العرب إال       سيبويهقال   « :ابن السراج  نص  
ت  ِتخـال، وعـض    قى، وخلت ِشِتلم، وأنت تِعلم، وشقيت     م، وأنا إعِ  علِِ:وذلك نحو 

وجميع هذا  ) لفَعِِِِِِ(ين بكسر حرف المضارعة لكسر العين في        عضعض، وأنت تِ  ِت
وفتحـوا   ، فـي اليـاء    ُل فتحت كرهـوا الكـسرةَ     عيفْ :إذا أدخلت فيه الياء فقلت    

ـ وي:  يقولـون  فأهل الحجاز يوجل ونحوه،    َلِجوا  فأم... .يضرب ل وغيـرهم  ج :
يججَِ  يِنول  ل، وأنا ِإيجيقول فبعض العرب  يفعُل: ل، وإذا قلت  ي  :جـل،   يوبعـض  ي

 في الفعل الماضـي      كانت ألفه موصولةً    شئ ل، وكلُّ جيِي:  ياجل، وبعض  العرب
 وكذلك كـلُّ  .... استغفر فأنت تستغفر  : ك تكسر أوائل األفعال المضارعة نحو     فإنَّ

 ينبغي أن يكون في أوله      ه كان لت أو تفاعلت يجرى هذا المجرى؛ ألنَّ       من تفع  شٍئ
٢ (» معناه معنى اإلنفعالألفاً موصولةً؛ ألن( .  

: ل أربع لغات، فأجودهن وأكثـرهن     جو في ي  سيبويهوذكر   « :-أيضا-وقال    
جوقـال اهللا    . ل وهى األصل  ي)U ( :[  0 / . - , Z )ويقـول   )٣ ،
أنت تِ : قومما قبلها، وهـى لغـة   ياء النكسار ل، فيكسرون التاء ويقلبون الواو   ِجي 

                                                        

يجوز أن يكون مـأخوذاً مـن قـول         : في الحجاز وجهان  : قال أبوبكر األنباري  :  الحجاز )١(
حجز الرجل بعيره يحجزه إذا شده شداً يقيده، ويقال للجبل حاجزاً، ويجـوز أن              : العرب

يكون سمي حجازاً؛ ألنَّه يحتجز بالجبال، والحجاز جبل ممتد حال بين الغور غور تهامه              
  .٢/٢١٨ينظر معجم البلدان . ه منع كال منها أن يختلط باآلخرونجد، فكأنَّ

  .٣/١٥٧،١٥٦البن السراج .  األصول في النحو)٢(
  ).٥٣( سورة الحجر من اآلية رقم )٣(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٤٢ -

ياجل، وهى  :  العرب من يكره الياء مع الواو فيقول       من، و )٢(قيس وعامة   )١(تميم
يجل، فيكسرون الياء   هو يِِ  : يكسرون الياء فيقولون    من العربِ  ، وقوم  معروفةٌ لغةٌ

  .)٣(»فتنقلب الواو ياء، وليس ذلك بالمعروف 
راا:  

 عـدا اليـاء   ة المضارعحرفسر أ  في النص األول عن ك     ابن السراج تحدث     
كمـا تحـدث عـن       الحجازيينا كان ماضيه مكسور العين عند العرب عدا         مم ،

 الماضي  ، وأن )وِجَل(: اللغات الواردة في مضارع فَِعل مما كانت فاؤه واواً نحو         
استغفر يكسر أوائـل المـضارع منـه،         :المزيد بثالثة أحرف أولها الهمزة نحو     

   . على تفعل أو تفاعلوكذلك ما كان ماضيه
مما كـان مثـاالً     ) وِجَل( وفى النص الثانى ذكر اللغات الواردة في مضارع         

  : وحول ذلك تدور الدراسة التاليةواوياً وعينه في الماضي مكسورةٌ
المشهور في حرف المضارعة للفعل الثالثي أن يكون مشكال بالفتح في كـل               

ا هو المألوف في اللغة النموذجية األدبية،       الحاالت، بهذا جاء القرآن الكريم، وهذ     
          أو  ،أو نونـاً   ،غير أن كثيراً من القبائل تنطق بحرف المضارعة حين يكون تاء 

  .)٤( مكسوراًهمزةً
  :وقد كان للعرب نهجان في ضبط حرف المضارعة ألنواع األفعال اآلتية  
  ................)معِلم يعلَ: (مثل) فَِعل يفعل( إذا كان ثالثياً من باب :أوالً

                                                        

قبيلة أصبح أفرادها من حاضرة نجد وجبل شمر، والدساتر تحوي عناصـر مـن              : تميم) ١(
. زات التي تميز األفخـاذ والعـشائر      تميم، ونظراً لتحضرها فقد انعدمت من بينها الممي       

  .١/١٢٥معجم قبائل العرب : ينظر
 . ٣/٩٧١ينظر معجم القبائل . »ابن ثعلبة بطن عظيم من بكر بن وائل العدنانية«: قيس )٢(

  . ٣/٢٥٥،٢٥٤األصول في النحو ) ٣(
  .١٣٩إبراهيم أنيس صـ/ د .  اللهجات العربية)٤(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٤٣ -

خماسـي أو  :  من أربعة أحرف بما فيه من أحرف الزيادة أي         أكثر إذا كان    :ثانياً
استعان، أو مبدوءاً بالتاء على     : مبدوءاً بهمزة وصٍل مثل   : سداسي وهو أن يكون   

ونهجا العرب في    ،كتدحرج) تفَعلَل(كتشاجر، و ) تفاعل(م، و تعلََّ: مثل) تفعّل(وزن
  :هذه األفعال

  .الحجازيين فتح حروف المضارعة، وهذا مذهب -١
 كسر حروف المضارعة إال إذا كان ياء فيكون مفتوحاً، ونُسب ذلك إلى بقية              -٢

  .)١(الحجازالعرب سوى أهل 
   *  ررف ار أ )ا(  

     ـ  )التلتلـة (ـ  رفت هذه اللهجة ب   لقد ع ـ   «  :راد بهـا  ـوالم رف ـكـسر ح
، )٣(» كسر حـرف المـضارعة عـدا اليـاء        « :وقال بعضهم ،  )٢(»المضارعة  

  كتب اللغة تنطق بخالف ذلك، وأن       على كسر التاء، ولكن    التلتلةوبعضهم قصر   
 من العلماء من قصرها على قبيلة تـسمى   على أن ،  )٤(األمر الشائع في غير الياء    

  ، )٦(لبنى أسدومنهم من نسبها  ،)٥( »  بهراء«

                                                        
  .٢٠٤ـ صضاحي عبدالباقي  /  د.لغة تميم دراسة تاريخية وصفية) ١(
  .٢٧٧ـحاتم البهنساوى ص. العربية الفصحى ولهجاتها د) ٢(
  .٢٩٢ـصعبدالغفار هالل /  د .اللهجات العربية نشأة وتطوراً) ٣(
  .٢٩٥ـالسابق ص) ٤(
بـن   بـن عمـرو،    بنو بهراء، : وهم، بطن من قضاعة من القحطانية     ن عمرو، ب: بهراء) ٥(

ثـم جـاورا بحـر      ، بع إلى العقبة  يني من ال  لنازلهم شمال ب  كانت م  .بن قضاعة  الحافي،
. ١/١١٠معجـم قبائـل العـرب     : ينظر .وانتشروا ما بين بالد الحبشة والصعيد      القلزم،
  ).ل.ل.ت(واللسان مادة ، ١/٢٣٠و سر الصناعة ،١/٤٠٠  البن جنيالخصائص:وينظر

خزيمة بـن مدركـة بـن      بن خزيمة قبيلة عظيمة من العدنانية، تنسب إلى أسد بن           : أسد) ٦(
  .١/٢١معجم قبائل العرب : ينظر. إلياس، كانت بالدهم فيما يلي الكرخ من أرض نجد



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٤٤ -

  .)٢(هذيلو، )١(وربيعة، وتميم
  والكـسر لجميـع    ،الحجاز نطاق هذه اللهجة فنسب الفتح ألهل سيبويهع  ووس

هذا باب ما تكـسر فيـه أوائـل األفعـال            ": حيث قال  أهل الحجاز العرب غير   
 وذلك فـي لغـة جميـع    عَِِل فَ:المضارعة لألسماء كما كسرت الحرف حين قلت     

ـ      ،)٣(  "الحجازالعرب إال أهل     تعماالً، والفـتح هـو   والكسر أفـصح وأكثـر اس
  .)٤(القياس

   *وأ    ب ن    ) ا(    سـبب  " :الباقيعبـد .دفيقـول
  :  على هذه اللغة يحتمل أحد أمرينالتلتلةإطالق لفظ 

١- التلتلة  أنالنـاطقين بهـذه    في اللغة تعني الزعزعة والقلقلة، ومعنى ذلك أن 
ركة بأن زعزعـوا ضـبط حـرف        الظاهرة خالفوا ما شاع في اللغة المشت      

  .... المضارعة من الفتح إلى الكسر
٢- واضع المصطلح الحظ أن ذلك يقع في أحرف المضارعة سوي الياء أي              أن 

وذلك من باب إطالق الجزء      ،التاء، والهمزة، والنون، فاشتق من التاء اسماً      
  .)٥( "على الكل

                                                        

معجم قبائل : ينظر.  معروف ببنى أبى ربيعة من ذهل بن شيبان من العدنانية          نبط: ربيعة) ١(
ربيعة بن  « : ٢/٤٨"  بمضمون التوضيح    التصريح"وقال الشيخ خالد في     ، ٢/٤٠العرب  

  .» بن معد، بن عدنان أبوقبيلةنزار،
هـذيل  من قبائل الحجاز المهمة وتنقسم إلى قسمين شمال وجنوب، وتقـع ديـار              :  هذَيل )٢(

 معجم قبائـل  :ينظر. ا القسم الجنوبي فيدعى هذيل اليمن     وأم... الشمالي في أطراف مكة   
  .١/٢٧٢والنشر في القراءات العشر ، ١/٤٢البحر المحيط : ينظر ،٢١٣/ ٣ العرب

  .١/٢٥٥  للسيوطيوالمزهر، ٤/١١٠  لسيبويهالكتاب: ينظر) ٣(
  .٢/٩٣ النهاية البن األثير) ٤(
  .٢٠٧ لغة تميم دراسة تاريخية وصفية صـ)٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٤٥ -

  :مواضع كسر أحرف المضارعة عدا الياء*   
 :بينها فيما يليرف المضارعة عدا الياء في مواضع ُأتكسر أح    

، )١( بكسر العين   مضارع الفعل الثالثي المسند لفاعله إذا كان على وزن فَِعلَ          -١
  .        )٣(علم، وهي ِت)٢(علملم، وأنْتَ ِتععلَم، ونحن ِنأنا إِِ: فيقولون

  :قول الشاعر بصريح التصاحبواستشهد **  
  

  ِِتيـسم  قَومها لَم    فيلَو قُلْتَ ما    
  

  

 
ـ  بس في ح  ِبفَضِلها ميومسِ )٤(  

  
  ج

 )٥(ل من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن الم أو عين           ِع فيه فَ  كل شئ  -٢

شقى والهمزة مـن    تخْشى بكسر التاء من     وخشيت فأنا إِ  ) ٦(شقىِتشِقيت  : نحو
  .)٧(خشىإ

                                                        
  .٧٩ العربية الفصحى ولهجاتها صـ)١(
  .١/١٤١ شرح شافية ابن الحاجب )٢(
  .١١٠ /٤ الكتاب )٣(
أحمـد علـم الـدين    / الـصوتي والـصرفي د      اللهجات في التراث القسم األول الجانب        )٤(

، وشـرح   ٢/٣٧٠والخصائص البن جنـي     ،  من بحر الرجز دون نسبة     ١/٣٨٩الجندي
، ٢/١١٨ ألبي األسود الجماني، والتصريح للشيخ خالد        ٦١،  ٣/٥٩المفصل البن يعيش    

دون ) ١٥٤٣( رقم ٣/١٢٨، همع الهوامع للسيوطي     ٦٣،  ٥/٦٢وخزانة األدب للبغدادي    
  .١٢/١٥٦يعقوب / ، والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية د"تيثم: "ةنسبة برواي

  . ، ألن ماضيه مكسورة العين)التاء(حيث كسر حرف المضارعة ) ِِتيسم (:والشاهد فيه    
  .٤/١١٢الكتاب ) ٥(
  . بتصرف٣/١٥٦ األصول فى النحو )٦(
  .٨٥العربية الفصحى ولهجاتها صـ) ٧(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٤٦ -

ـ )١( الفعل األجوف  -٣ ، )٣(خـال نحن ِنخـال، وأنـا إِ     فوخلنا  . )٢() لخاِتخلتَ  ( ك
  .)٤(والكسرة في همزة إخال وحده أكثر وأفصح من الفتح 

عـض،  ِتدت  عض:  نحو )٥(بكسر العين ) فَِعل(ضعف الثالثي الذي على وزن    م -٤
 بكسر حرف المـضارعة     ،)٧(عضضن، وعضضتن فأنتن تِ   )٦(ين  عضِتوأنت  

  .)٨()فَِعل(لكسر العين في
   في الفعل الماضي فإنك تِكسر أوائل األفعال شيء كانت ألفه موصولةً كل-٥

 على كون الماضـي مكـسور       بيهاًتن )٩(غْفَر، فأنت ِتستغفر  استَ:  المضارعة نحو 
 فلما أرادوا   ،فَعَلهم أرادوا أن يكسروا أوائل       وذلك ألنَّ  ؛)١٠(األول وهو همزة  

كأنَّهم شبهوا هذا بـذلك     األفعال المضارعة على هذا المعني كسروا أوائلها        
)١١( .  

ـ ؛ت يجري هذا المجرىلْلَعفَت أو تَ  لَاعفَعلت وتَ فَكٌل شي من تَ    -٦ ـ ـ ألنَّ  انـه ك
   لَه ألفٌ موصولةٌ  ا ينبغي أن تكون أو    عندهم في األصل مم، معناه معنى   وأن 

                                                        

  .١/٣٩٠اث  اللهجات في التر)١(
  . بتصرف٣/١٥٦ األصول )٢(
  . بتصرف٨١ العربية الفصحى صـ)٣(
  .١/١٤١شرح الشافية للرضي ) ٤(
  .١/٣٩٣اللهجات في التراث :  وينظر٨٢ العربية الفصحى صـ)٥(
  .٣/١٥٦ األصول )٦(
  .٤/١١٠الكتاب ) ٧(
 .٣/١٥٦األصول ) ٨(

  .٣/١٥٧األصول ) ٩(
  .١/٣٩٤ اللهجات في التراث )١٠(
  .٤/١١٢الكتاب ) ١١(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٤٧ -

فاً في هـذا    ااستخفه  وولكنهم لم يستعمل   ، وهو بمنزلة انفتح وانطلق    ،اإلنفعال
ِنـتكلم، ِنتفاضـل،    : تكَّلم، وتفاضل، وتدحرج فيقولـون    : كقولهم ،)١(قبيل  ال

  .)٣( انفعل كذلك  لكون ذي التاء مطاوعاً في األغلب كما أن؛)٢(وِنتدحرج
ـ وإنَّما كسروا هذه األوائل ألنَّهم أرادوا أن يكون أوائلها ك            ـ واني فَ ث  كمـا   ،َلِع

وكان البناء عنـدهم علـى هـذا أن          ،َلعألزموا الفتح ما كان ثانيه مفتوحاً في فَ       
مـا مـنعهم   وإنَّ.... . ضربت تضرب: وقالوا،واني فعل منهاثجروا أوائلها على   ي

، ه ال يتحرك فجعل ذلـك فـي األول        أنَّ )لِعفَ(أن يكسروا الثاني كما كسروا في       
هم كرهـوا الكـسرة    وذلك أنَّ،يفعلوا فأدخلت الياء فتحت :وجميع هذا إذا قلت فيه 

  .)٤( فيحتمل ذلك ،يياء حيث لم يخافوا انتقاض معنفي ال
  . )٥( الحجازوجميع هذا يفتحه أهل 

  **                   نور ا واويل ان ا رل اف او
  ِا وو  ارع

ـ    ـائل العربية فيما يتع   ـ القب نثر ع لقد أُ    ال الـواوي   ـلق بالمضارع من المث
  :ضي أربع لغات وهيمكسور العين في الما

       :)U (قـال اهللا   ن، وهـي األصـل،    هوأكثـر  ن،هوهي أجود :  وِجل يوجلُ  -١
[  0 /  . - ,  Z )٦(، يوحل َلِحو ، ــِج وــ الرج ع   ُل يوجـع

                                                        

  . السابق الصفحة نفسها)١(
  .١/٣٩٤ اللهجات في التراث )٢(
 .١/٣٩٤اللهجات في التراث : ، وينظر١/١٤١شرح الشافية ) ٣(

 .٤/١١٠ الكتاب )٤(

 .١١١ السابق صـ)٥(
  .١٥٧صـ :  وينظر٣/٢٥٤ األصول )٦(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٤٨ -

)١(    يقرون الواو علـى حالهـا إذا سـكْنت       الحجاز أهل   والسبب في ذلك أن 
ت الواو بعد اليـاء إذا  اوثب ،ياء وكسرة الواو تقع بين     ألن ؛)٢(وانفَتح ماً قبلها  
 ، وقد استنكر ذلك بعـضهم    ، يوم وما أشبهه   : غير منكر كقولك   لم تكن كسرة  

  . )٣(وله وجه من القياس 
٢-  جيِجل يوقد قال قوم من العرب     :ُل و :  ِجل يو جي  حيهـم   وذلك أنَّ  ؛لل، ووِحل ي

يٍت حين كرهوا   بِمهوا هذا   ، وشب اءها ي مناستثقلوا واواً ساكنة بعد ياٍء فأبدلوا       
مـا يجـب إذا      القلب إنَّ   ألن ؛د وليس ذلك بجي   ،)٤(ميوت، وإن كان ليس مثله    

  .)٥(وت  ومي،دِو وأصلهما سي.ت ومي،د سي: نحو،سكن أول الحرفين
 كـالً   ونالحظ أن " : علي هذه اللغة وسابقتها فيقول     الباقيعبد  /ويعلق الدكتور   

ت في هذا الفعل قاعدة لغتها، فكالهما فتح حـرف المـضارعة            عغتين را من الل 
  فاء الكلمة ( حافظت على الواو     الحجازية الياء، إال أن .(بلق ف التميميةا  أم  ،تها ياء

  اتبـاعى  بكراهية الجمع بين الواو والياء، وهـذا تماثـلٌ         : ذلك سيبويهل  وقد علَّ 
  .)٦(" في يوجًل  بين الواو والياء لوجود فاصٍل؛منفصٌل

ـ   ،)٨(لقـيس  )٧(روفةٌـ معةٌـوهي لغ: وِجل ياجلُ  -٣ ـ زاها ـوقـد ع  ردـالمب
: نظيـر قـولهم   .... وكرهوا الواو مع اليـاء     اًفجعلوها ألف  )٩(ل الحجاز ـأله

                                                        
  .٢٢٨/ ١المقتضب للمبرد ) ١(
  .٢/٥٧١ اللهجات في التراث )٢(
 .١/٢٢٨ضب  المقت)٣(
  .٤/١١١الكتاب : ، وينظر١٩١ المنصف البن جني صـ)٤(
 .١/٢٢٨ المقتضب )٥(
  .١٧٥ ،١٧٤ لغة تميم دراسة تاريخية وصفية صـ )٦(
  .٢٥٥ ،٣/١٥٧ األصول )٧(
  .٢/٥٧٨اللهجات في التراث : وينظر،  بتصرف١٧٤ لغة تميم صـ )٨(
 .١/٢٢٨المقتضب :  ينظر)٩(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٤٩ -

فقلبوا الياء ألفاً للتخفيـف وإن       حيحيت، وعيعيتُ : ، وأصله حاحيتُ وعاعيتُ 
  . )١(لم تكن متحركةً

 الياء والـواو     ألن ؛وهذا قبيح  ":ها قبيحةٌ فقال   هذه اللغة بأنَّ   المبردوصف  وقد    
 ، قـال : نحو ، حركةٍ ِع منهما في موض    واحدةٍ  وكلُ ،ما تبدالن إذا انفتح ما قبلهما     إنَّ

ن يغيـرت هما غير م منهما فتحةٌ فإنَّ واحدٍةا إذا سكنا وقبل كلّ    فأم ، رمي ، غزا ،باع
 "  رمي وغَـزو : كقولك،غيرا ما قبلهما لم تُ ن سك ن وكذا إ  .عيب و ،قَوٍٍْل: نحو قولك 

)٢(.  
  وضعّفه قلـب   ":ل ذلك بقوله  وعلَّ ؛ على هذا القلب بالضعف    ُّرضيالوقد حكم     

 وقلبها ألفٌ لغة    ، وقبلها ياء بال كسر الياء     ،)٣("اً  لفالواو الساكنة المفتوح ما قبلها أ     
  .)٤(لةٌ  وهي قلي واويبعضهم في كل مثاٍل

يجـل، فيكـسرون    هو يِِِ : من العرب من يكسرون الياء فيقولون     : يجُل وِجل يِِ  -٤
 ألن الـواو الـساكنة إذا       ؛)٥(الياء فتنقلب الواو ياء، وليس ذلك بـالمعروف       

 ليقلـب   ؛ كأنَّه كره الياء مع الواو كسر اليـاء        ،)٦(نقلبت ياء اانكسر ما قبلها    
 الواو التي تقلب مع الياء حيث كانت الياء التـي          ولم تكن عنده    ... .الواو ياء

 وكره أن يقلبها على ذلـك       ،ها إلى هذا الحد   و فأرادوا أن يقلب   ،قبلها متحركة 
  .)٨ ( وييجل بالكسر أكثر.)٧(الوجه اآلخر 

                                                        
  .٢٦٣شرح الملوكي في التصريف البن يعيش صـ: ر وينظ١٩٢، ١٩١ المنصف صـ)١(
 .١/٢٢٨المقتضب ) ٢(
  .١/١٤١ شرح شافية ابن الحاجب )٣(
 . السابق الصفحة نفسها)٤(
  .٣/٢٥٥ األصول )٥(
  .١/٢٢٨ المقتضب )٦(
  .٤/١١٢الكتاب ) ٧(
  . ٢/٣٩٢شرح الكافية الشافية البن مالك ) ٨(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٥٠ -

، وهـي لغـة     )١( " وهذا أقيس، وفيه بعد لكسر اليـاء       ": بقوله ابن جني  اووصفه 
  .)٢(والياء تقوم مقام كسرتين ، الياءوسبب ردائتها أن الكسرة من ،تميم
  :الراجح من تلك اللغات**   
وهـذه   ،حـل و وي ،جـل وما كان القياس والقول المختـار ي      وإنَّ" :المبرد يقول    

   .)٣( " على بعداألقاويل الثالثة جائزةٌ
   : بقولهابن مالكوإلى هذه اللغات أشار **   

ـ وي (في) ُلاجي(ـ  كَ ـ ) ُلج  اشفَ
ــَآو   ىتَـــــــــــــ

  ِ ِييُلج و ييُلج ع اسنَ أُ ن ٤(اتَلَ ب(   
   :تأصيل هذه اللهجة وانتشارها في العصر الحديث  

  ** ظاهرة كسر أحرف المـضارعة      ": الباقيعبد.  فيقول د  ا عن تأصيلها  أم 
والحبـشية،   ، على العربية دون أخواتها الساميات فهي في العبرية        ليست قاصرةً 

 أن المستـشرق    خليل ناجى ِ/ نية، واألجريتية، ويذكر الدكتور     واآلرامية، والسريا 
 عد هذه الظاهرة قانوناً عاماً في السامية العربية، فهـي        بارث) Barth(األلماني  

 كـسر حـرف     بية، غيـر أن   عرواألجريتية واللغات ال   ،والسريانية ،في العبرية 
عل إلـى بقيـة     فِْعل يِ المضارعة انتقل في اللغتين العبرية والسيريانية من وزن فَ        

األوزان، ففيها كلها يكسر حرف المضارعة، وذلك باستثناء األفعال الحلقية الفاء           
  .)٥( " والمضعفة في اللغة العبرية فحرف المضارع فيها مفتوحةٌ ،والجوفاء

   **ع فـي   ي يـش  ": -أيـضاً – فيقول   ا عن انتشارها في العصر الحديث     وأم
ف المضارعة، وليس ذلـك قاصـراً علـى التـاء     لهجاتنا العامية اآلن كسر حر    

                                                        
  .١٩١ المنصف صـ)١(
  . بتصرف٢/٥٧٧ اللهجات في التراث )٢(
  .١/٢٢٨ المقتضب )٣(
 .٣٩٢ / ٢الكافية الشافية ) ٤(
  .٢٠٨ لغة تميم دراسة تاريخية وصفية صـ)٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٥١ -

يكتـب،  ِ:  فنحن نقول في القاهرة    -أيضاً-ما شِمل الياء    وإنَّ..... والهمزة والنون 
   .)١(» يشترى ِيرسم، وِو

   ؛بية الفصحى نفسها في بعض األمثلةعروقد بقيت بعض آثار هذا القديم في ال  
 من  في كثيرٍ » أظن« عنىبم) إخالِ(الفصحى حرف المضارعة في   في  إذ يكسر   

النصوص التي وردت إلينا، وهذا ما نسميه بالركام اللغوي للظواهر المندثرة في            
 أن الظاهرة قبل أن تموت قد تبقى فيها أمثلة تُعين علـى معرفـة               :اللغة، ومعناه 

  .)٢(األصل

                                                        

  . السابق الصفحة نفسها)١(
  .٨٦ العربية الفصحى ولهجاتها صـ)٢(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٥٢ -

  أسماء الزمان والمكان :الثانيفصل ال
  اسم المكان من  في نيتلهج :مبحث في

   لمجرد ا الثالثي
، بنـي تمـيم    الطلوع وهي لغةُ  :  يريدون ،مطِْلع:  وقالوا « :ابن السراج  نص  

ـ نْ في هذا، وذلـك الم     – أيضاً   –وقد كسروا األماكن     ، يفتحون وأهل الحجاز  ت ِب
وقالوا ،ع لمكان الطلوع  ِلطْوالم  :ميختلـفُ   :العباسأبو قال   .رأسي للموضع ط  ِقس 

ويجعـل   ،لمكان الذي يطلُع فيـه    ع هو ا  ِلطْ الم نالناس في المِطلع فبعض يزعم أ     
  .)١( » سيبويهوبعضهم يقول كما قال  ،علَطْر المدصمال

 وذلـك قولـك   ،»مفِْعـل «ن ذوات الواو يبني علَى مالمكان «: -أيضاً–وقال    
: وقال أكثر العرب في وِحـل ووجـل       ... .وردوالم ،وِعد، والموِضع الم: للمكان

 ِحل، وموم ِجل؛ ألنسـيبويه وقـال   .. .)وعد( فشبهوه بواو    علُّ ت  هذه الواو قد   و :
جل يوجل ونحوه موجـل،     و:  ناساً من العرب يقولون في      وغيره أن  يونسحدثنا  

 الواو تسلم    ألن ؛ودةم: وا الواو، وقالوا  يوجل، فلم يعلُّ  : هم الذين يقولون  وكأنَّ: قال
 او وليست مثل و   في يود )وليعلُّ   )جفتح    التي قد ي دحوألنَّ ؛ها بعضهم، وم   ه اسـم 

ها بمنزلـة   ات الياء فإنَّ   بن ا موهب، وأم  :، فشبهوه باألسماء نحو   معدوٌل عن واحد  
ـ م: ، أال تـراهم قـالوا     ها تتم فال تعلُّ    ألنَّ ؛غير المعتل  يرة، وقـال بعـضهم،     س

ميس٢(»ةر(.   
  :الدراسة

 ن أنفبي) طلع( عن صوغ اسم المكان من       ابن السراج  حدثتفي النص األول      
 الثاني  ، وفي النص  يينز الحجا  والفتح لغة  ،التميميينلغة  ) مفعل(من    العين كسر

                                                        

  .٣/١٤٢ األصول في النحو )١(
  .١٤٦ السابق صـ)٢(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٥٣ -

    ا كان مثاالً واوياً   تحدث عن اسم المكان مم، فْ   عر أكثر ال  وأنـ ب يورده على م ل عِِ
 لـه  اء فيأتي بفتح العين معاملـةً  الفيائا ي منهم يوردونه بالفتح، أماًسبالكسر، ونا 

  : وحول ذلك تدور الدراسة التالية ،كالصحيح
  رف ام ازن وان

  اسماً لما فُِعل فيه الفعل من زمـانٍ كل ما اشتق من فعل  ": ابن الحاجب يقول    
 وزنـين حـد   ومن المعلوم أن اسم المكان من الثالثي يأتي على أ          ،)١( "أو مكان 

  :  منهما ما يخصهكسر العين ولكلب) لمفِْع(ح العين، وبفت) مفْعل(
  

ًأو   نم ال(وزن اْ(  
  وقياسه :كل ما كان على      أن »ل« بفتح العين أو     »ليفعفعبالضم فالمـصدر  »ي 

ـ ذهب يذْهب ذهابـاً و    :  بالفتح نحو  »مفْعل«وأسماء الزمان والمكان على      ذْمباًه، 
  .)٢( زمان ذهابه وقتله، أو مكانهما:، وقتل يقْتُل قتْالً وهذا مقْتَلُه أيوهذا مذْهبه

مما كانت عينه مضمومةً في المضارع      ) مفْعل( لعدم ضم عين     سيبويهل  ويعلَّ  
 منـه   )فْعـل ي( منه مضموماً فهو بمنزلة مـا كـان          )فْعلي(ا ما كان    وأم": فيقول

 فتنكبـوا أن    ،)٣(" ليس في الكالم مفْعل    هألنَّ ؛)لعفْي(مفتوحاً، ولم يبنوه على مثال      
ة مـة، ومقْبـر  مكْر: ه ليس في الكالم مفْعل إال بالهاء كقولكألنََّ ،)٤(مفْعل  : يقولوا

 الحـركتين   حـد ، وكان مصيره إلـي أ     ٌلبيسذلك  ا لم يكن إلي     فلم ، )٥(ونحوهما

                                                        

  .١/٦٣٦  البن الحاجب اإليضاح في شرح المفصل)١(
دراسات وتعليقات  : ، ينظر ٢/٢٤٩مغرب في ترتيب المعرب ألبي فتح الدين المطرزي          ال )٢(

  .٨٤رمضان عبدالتواب صـ. في اللغة د
  .٤/٩٠ الكتاب )٣(
  . بتصرف يسير٢/٢٤٩ المغرب في ترتيب المعرب )٤(
  . بتصرف٦/١٠٧ شرح المفصل )٥(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٥٤ -

ه لم يأت في الكـالم      وألنَّ ،)١(ل  تَقْ قتل يقتُل، وهذا الم    :الزموه أخفهما، وذلك قولك   
        وعم ومكْرل إال نادراً كَمفْعى إليه قياس   دفلم يحملوا ما أ   . .نفي غير هذا الباب م

  اللفظين مفْعل ومفِْعل،   حد في غير هذا الباب،وعِدل إلي أ       نادر كالمهم على بناءٍ  
  .)٢(ف فحمل عليهخوكان الفتح أ

 »مفْعـل « على   المنقوص الذي المه حرف علة    ي  وويرد من المثال الوا    **  
 – أيـضاً    –فِْعل بكسر العين، وإن كان      ى، وإن كان من ي    وثْالم: بفتح العين نحو  
  لَي لموضع الوالية، وذلك لتخفيف الكلمة بقلب        مثاالً واوياً كالم٣(لـالم ألفـاً   او(، 

  .)٤(لي اإلعالففتحوا مع معتل الالم لما يؤدي الكسر فيه إلي الثقل المؤدي إل
ـ ": سيبويهيقول   وفي ذلك    يرد المثال اليائي على مفْعل بفتح العين      و **   ا وأم

     وال تعتـلُّ،    ها بمنزلة غير المعتل؛ ألنَّ    ، فإنَّ بنات الياء التي الياء فيهن فاء ،ها تـتم
: رة، كمـا يقولـون    ميس: وذلك أن الياء مع الياء أخف عليهم، أال تراهم يقولون         

جعرة: مزة، وقال بعضه  مسيتعالى– ومنه قوله    ،)٥("م-:  [  ¼ »       º ¹

  À¿   ¾ ½Z )٦(.  
ا ما  وأم": ابن يعيش  وعن ذلك يقول     ،ما كانت عينه معتلةً   ) فْعلم(ويرد على     

ه يجرى على قياس الصحيح، فما كان منه مـضموم العـين   كان معتل العين، فإنَّ 

                                                        

  ِ  .٤/٩٠ الكتاب )١(
  .١/٦٣٦ي شرح المفصل اإليضاح ف: ، وينظر١/١٨١ شرح الشافية )٢(
  .٣/١٣٩٩المحرر في النحو لعمر بن عيسى بن إسماعيل : ، ينظر١/١٨٥شرح الشافية )٣(
  .١/٦٣٦ اإليضاح في شرح المفصل )٤(
  .٣/١٤٦األصول في النحو : ، وينظر٤/٩٤ الكتاب )٥(
  .١/١٨٦ الشافية  شرح:وينظر ،)٢٨٠( سورة البقرة من اآلية رقم )٦(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٥٥ -

فإن ل منه مفتوح الع    المه من قـال يقُـول، وقـام        المقام، والمقال؛ ألنَّ  : ين نحو فْع
قْيقُوم، فهو كالمخْتَل والمج منر :جقْقتل يخْر١("تُل، وخرج ي(.  

  :إلي مفْعل بالفتح قائالً ابن مالك وقد أشار** 
ــص ــان َأو َأردمـ ــو زمـ    ناَبتَيــس ِحتْ بــالفَ مفْعــلِمــن     ان مكَـ

ــسور     ه يفْعــُليس منْــمــا لَــ ِمغَين ِصــإ ــمكْ ع ــي ــٍن وكَ فْعُلذَا م   
   )٢(ا  وســم رميــتُنِمــ اكذَكَــ     )رمـي ( كَــ    مٍٍ الَ لِتال اع لِّ ِذي ِمن كُ 

  
 ً   نم ال«اْ«  

  أم      ِعفْا ما كان عين المضارع منه ي       ـ ل بالكسر فالمكان والزمـان منـه م ِل فْع
ـ  بـاب    المبيت للمكان يبات فيـه؛ ألن     : بالكسر كالمحبس وقالوا   ت كجلـس   يبي

  .)٤(هم بنوه على يفِْعل، فكسروا العين، كما كسروها في يفِْعل  كأنَّ،)٣(يجِلس
 ورد منه المكان على مفْعل بالفتح، فإن       وإذا كان المثال الواوي معتل الالم قد        

وفي هذا الـصدد   ،بالكسرلالم يرد منه المكان على مفِْعل     المثال الواوي صحيح ا   
وذلـك  .... .،ءهذا باب ما كان من بنات الواو التي الواو فيهن فا          ":سيبويهيقول  

  .)٥("دع، والموِر والموِض،دِعوالم: قولك للمكان
ـ ا صـحت المـه و   مم الكسر مطلقاً في المصوغ      طيئوالتزم غير       ،اؤه واوف

  .)٦(الفتحبي فَوم :وفي، فتقول: الالم المعتلة نحوفخرج بصحة 

                                                        

  .٦/١٠٨ شرح المفصل )١(
  .٢/٤٣٦ شرح الكافية الشافية )٢(
  .٦/١٠٨ شرح المفصل )٣(
  .٣/١٤٦األصول في النحو : ، وينظر٤/٨٧ الكتاب )٤(
  .٤/٩٤ الكتاب )٥(
  .٢/٦٣٣ المساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل )٦(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٥٦ -

 الموضع، وقد جاء على مفْعل بالفتح من المثال بعض أسماء           الكوفيونوحكى    
وحد في العدد، والموهبة للغـدير  مكَ على الفعل  بنيةم ليست بمصادِر، وال أمكنة   

  من الماء، وأم وأَ  ظَا موب، ومهوكَب وموقلة، ومروأعالم رجاٍل ل، وم  معينـين 
  .)١(فمنقوالتٌ من المبني على الفعل وفيها العدل

ـ ": ي صحيح الالم بقوله   و لكسر العين في المثال الوا     ابن الحاجب ويعلل     ه ألنَّ
ف من موعد؛ لجريه على مـضارعه فـي أصـل           خد أ إذ موعِ  ف مع الواو؛  خأ

  .)٣(ف منها بينها وبين الفتحةخكسرة أ الواو بين الفتحة والألن؛  )٢("حروفه
 ل، وموِحل، وذلـك أن    ِجمو: وقال أكثر العرب في وجِل يوجل، ووِحل يوحل         

يوج ل ويول قد يعتلُّ   الباب من فَِعلَ  هما في هذا    هابل وأش حفْعي     فتنقلب الواو يـاء  
     فلمـا كانـت كـذلك     التي قبلها حتى تكـسر،      مرةً، وألفاً أخرى، وتعتل لها الياء

 الواو فيها في موضع الـواو مـن          وألن ها في حال اعتاللٍ   هوها باَألول؛ ألنَّ  بش
  .)٤(هون الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع حاالتها يشب ممماَألول وه

مـع أن  بالكسر على موجِل ) وِجل( لمجي المكان من ابن يعيش ل  وقد علَّ هذا    
، وأولـه واو،    ما كان على فَِعـلَ     أن في ذلك    والعلةُ":  قائالً مضارعه بفتح العين  

يعـد  :  يلزم مستقبله يفعِل، ويلزمه اإلعالل بحذف واوه في المـستقبل نحـو    هفإنَّ
عل على ذلك،   فثم حملوا ما كان منه على فَِعل ي        ،ل منه على القاعدة   فِْعكسروا الم ف

  .)٥(لل وموحِِموِج: فقالوا

                                                        

  .١٨٦، ١/١٨٥ شرح الشافية )١(
  .٢/٤٣٧شرح الكافية الشافية : ، وينظر٢/٦٣٦ اإليضاح )٢(
  .٣/١٨٦ الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي  همع)٣(
  .٣/١٤٦األصول في النحو : ، وينظر٤/٩٣ الكتاب )٤(
  .٦/١٠٨ شرح المفصل )٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٥٧ -

 : وغيره أن ناساً من العرب يقولون في وجـل         يونسثنا  حد و " :سيبويهيقول    
ي  ل ونحوه مجووج حول فس : هم الذين قالوا  ل، وكأنَّ ل ومجلِّم وكـان     ،موهلَّيوفلما س 

فـي    )١(م وال تُقلـب ل الواو تس مودة؛ ألن : يفعل ويركَب ونحوه شبهوه به، وقالوا     
ي ذلـك الحفـاظ      ف والسر ،)٢(قد يعلُّها بعضهم  يوجل التي    يود، وليست مثل واو   

  .على اإلدغام بين المتماثلين
  فالفعل فيه بكسر العين نحو     ا ما كان معتل العين وهي مكسورةٌ      وأم : ـ ِق الم ل ي
ِبوالمباته من بت؛ ألنَّيِرب، و يضب يرقِْيل، كضيت، وقال يِلجج٣(سلَس ي(.  
  ا عن   فأم)ونالتَّقها  فقد نط ) لَعطْمونالعين ٍ  بكسر   ميميبالفتح، وعن   والحجازي 

، بنـي تمـيم   الطلوع وهي لغة    : ِلع يريدون مطَ: وقالوا" : ابن السراج ذلك يقول   
ـ نْوقد كسروا األماكن أيضاً فـي هـذا، وذلـك الم           ، يفتحون وأهل الحجاز  ت، بِِ

ِلع، لمكان الطلوع، وقالواطْوالم :ِقط رأسم٤(" للموضعيس(.  
، تميم معترفٌ بها في      عن قياسهم، لكنها لهجةٌ    ها خارجةٌ سر مع أنَّ  كوصيغة ال   

رئت ، فقد قُ  )٥( m l  k  jZ  ] : -تعالى–رأت القراءة بها في قوله      بل قد قُ  

                                                        
  .٤/٩٣ الكتاب )١(
  .٣/١٤٧ األصول في النحو )٢(
  .٢/٦٣٣والمساعد   بتصرف،٦/١٠٨  شرح المفصل)٣(
  .١٤٣، ٣/١٤٢ األصول )٤(
 القراءة بكسر الالم في إتحاف فـضالء البـشر فـي            ،)٩٠( سورة الكهف من اآلية رقم       )٥(

 فالكسائي وخلـف عـن    ) m(واختلف في   : " قال ٢/٦٢١القراءات األربعة عشر للبنا     
: ، وينظـر "نفسه بكسر الالم، ووافقهما األعمش وابن محيصن بخلفه والبـاقون بفتحهـا    

  .٢/٣٠١النشر في القراءات العشر البن الجزري 



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٥٨ -

ـ   ، )٢(واألعمش ،)١(رجاءأبوبالكسر، كما قرأ     @ ]  :وغيـرهم  ،)٣(اب وابن وثَّ

    B AZ )طْلَع(ء على أكثر القرا :  الفراء بالكسر، وقال  )٤ثم قـال ،بالفتح) م  :
  .)٥(وهو أقوى قياس العربية

  طْ( في   تميما عن تفسير الكسر عن      فأمكان " : ضاحي عبدالباقي  /دفيقول  ) عِلم
عنى ذهب من يقـول     يت في كثير من لغات العرب،       مات هذه لغةٌ :  يقول الكسائي

المكـان، والزمـان    ِع بكسرها في اسم     ع بكسر الالم، وبقى مطْلِ    تطِل: من العرب 
:  وهو قولـه سـيبويه على ذلك القياس، وإذا ضممنا إلي هذا النص ما نقلناه عن  

                                                        

ابن ملحان، أبورجاء العطاردي البصري التابعي، ولـد        : م، ويقال عمران بن تي  :  أبورجاء )١(
والقي أبا بكـر،  ) r(قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة، كان مخضرماً أسلم في حياة النبي          

 رقم ١/٦٠٤غاية النهاية : ينظر في ترجمته  ). t(وحدث عن عمر وغيره من الصحابة       
)٢٤٦٩(.  

عن النخعي وعاصم، وروى عنه حمزة الزيات       سليمان بن مهران الكوفي، أخذ      :  األعمش )٢(
، ومعرفه القراء الكبـار     ١/٣١٥طبقات القراء   : ينظر في ترجمته  . هـ١٤٨توفى سنة   

  .٨٠، ١/٧٩على الطبقات واألعصار 
يحيى بن وثاب الكوفي التابعي، ثقة كبير من األعالم روى عن ابن عمر وابن         :  ابن وثَّاب  )٣(

غاية النهاية فـي طبقـات      : ينظر في ترجمته  .  ومائة مات سنة ثالث  : عباس، قال قتيية  
  .١/٥١، ومعرفة القراء الكبار ٢/٣٨٠القراء 

والقراءة بكسر الالم في المبسوط في القـراءات العـشر          ). ٥( سورة القدر من اآلية رقم       )٤(
ـ    بكـسر    B Z  مطِْلـعِ @ ] : قرأ الكسائي وخلف  : "قال٢٨٥البن مهران النيسابوري ص

، وينظر حجـة القـراءات البـن زنجلـه          "بفتح الالم  B A Z    ]  :لباقونالالم وقرأ ا  
  .٦/٥٥، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ٧٦٨صـ

  .٦٠٧، ٢/٦٠٦ اللهجات في التراث القسم الثاني )٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٥٩ -

إذا كان الفعل مـن     :  أي " المصدر على المفعل، كما بنوا المكان عليه       اوربما بنو "
١(" في عملها هذا لم تخرج عن قياس العربتميماً باب يفعل، وتبين لنا أن(.  

ـ     كل ة عشر حدىإوقد وردت      ـ ملا :هـي و الفـتح    هامة بالكـسر وقياس ِسك، نْ
والمِزج ِبنْر، والم ـ  ِلطْت، والم ِرشْع، والم ـ ق، والم ـ والم ،بِرغْ ـ  ِرفْ ق، والمط، ِقس
والمِكسن، والمِفرق، والم٢(»دِجس(.  
وقد جاء من يفْعُل المضموم العين كلمات على مفِْعل بالكسر ال غير، وهـي                 
ِرشْالمِرغِْق، والمب، والم٣(قِفر(.  
وقد تدخل على بعضها تاء التأنيث مع جريها على القيـاس ومـع مخالفتـه،                 

 فالجاري كالملَّز قْة، والمب   ة بالكـسر؛ إذ قياسـه مظنَّـة        ِظنَّرة، وغير الجاري الم
، )٤(، وموقعة الطائر جارية على القياس     ه من ظَن يظُن فالكسر فيه شاذٌ      بالفتح؛ ألنَّ 

   .)٥( القاف من وقع يقع مفتوح لمكان حرف الحلقوهو مفتوح
ـ ب، ودِالمِ: ر لغات بالفتح والكسر وهيوجاء فيما مضارعه يفِعل بالكس      ْأمِي و

 ِزفة، ومف      اإلبل، والمبة، ومشرربه السيف، وجاء مقرؤة، ومق  يلة، ومضأة، نأه ومِفي
  .)٦(ة فرغومقنؤة فتحاً وضماً، وكذلك المشربة في ال

  :بقوله ابن مالكلى شذوذ ما خالف القاعدة أشارإو**
  

ــِر..................  ــاوغَيـ     مـ
  

  تُــهرــا ِهشُذُوذ فَبِِــقَركُم٧( اح(   
                                                          

  .٤٥٤، ٤٥٣ لغة تميم دراسة تاريخية وصفية صـ)١(
  .٢١٠ اإلرشاد في علم اإلعراب للكيشي صـ)٢(
  .١/١٨١ شرح الشافية )٣(
  .١/٦٣٦ اإليضاح في شرح المفصل )٤(
  .٦/١٠٩ شرح المفصل )٥(
  .١/١٨٣ شرح الشافية )٦(
  .٢/٤٣٧ شرح الكافية الشافية )٧(
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  التصغير : الثالثفصلال
  "رمكبالعلى غير بناء  تصغيرالفي ة لهج" :مبحث في

    

هـم إذا   أنَّمن النـون، وذلـك  ) ُأصيالل( أبدلوا الالم في     « :ابن السراج  نص  
يالن فزاد األلـف    ص أُ :وقال بعضهم  ، ُأصيل، وهو القياس   :صغروا األصيل قالوا  

 :، وهذا من الشاذ، فأبدل بعضهم هذه النون الماً فقـال          معروفةٌ والنون، وهي لغةٌ  
  :النابغةلى المغرب، قال إ واُألصيل بعد العصر :ُأصيالن
ــتُ  ــيلَفِِِِوقَفْ ــا ُأص هــاالًي ا ِا ُأسِئلُه  

  
  )١( »ِمن َأحدِ َأعيتْ جواباً وما ِبالربِع       

    

دراا  
على لغـة بعـض      -  شاذ  في النص السابق عن تصغير     ابن السراج تحدث    

 زيـادة  )نُأصـيال (م ـ َألِصيل وقد ترتب على تصغيرها علـى   مِهالعرب لم يس
 لما فيه من زيادة ألـف      )صياللُأ(األلف والنون فضالً عن شذوذ تصغيرها على        

  :والم وحول ذلك تدور الدراسة التالية
  : تعريف التصغير لغة واصطالحاً:أوالً

  را     َجعلـه صـغيراً، ويطلـق    ضد التكبير، يقال صغَّره وأ ،هغَرص-
ر شـيئاً    صغَّ  من  ألن ؛ على التقليل، ولكن هذا المعني الزم للمعني األول        -أيضاً

                                                        

، وله في منتخب  ٧٦ـ للنابغة من بحر البسيط، وفي ديوانه ص       ٣/٢٧٥ األصول في النحو     )١(
، ٣/١٣٣٧  فـي النحـو    ي المحـرر  ، ودون نسبة ف   ٤/٥٧٢في شرح ابن عقيل للبقاعي      

ألحمـد الـشيخ    في كتب األلغاز واألحاجي النحوية      ) َأعيتْ (:بدالً من ) تْيع (:وبرواية
  .٣٩٢ـص

   . ره فزاد عليه ألفاً والماًبغر على غير لفظ مكحيث ص) ُأصيالل: (والشاهد فيه  
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يـةٌ وصـفةٌ    لر مـسماه، فهـو ح     ـى صغ ـوتصغير االسم دليٌل عل    ،)١(قلَّلَهفقد  
   .)٢(لالسم

 طوا  مخصوص ـل، أو  ( تحويل االسم إلـى صـيغة   "بـ   ،)٣( تغييريفُع
زيادة تدل علـى أن مـدلول المزيـد فيـه           " : إنه : وقيل ،)٤ (")فُعيِعل، أو فُعيِعيل  

  .)٥("محقر
  : فقالهلى صيغإ ابن مالكوقد أشار ** 

  ِثــي إذَا الَ الثفُعــيالً اجعــلِْ 
  

   قَـذَا    قُـذَي ِفـي    رتَه نَحـو  صغَّ  
ــٍل     ِعييفُع ــع ــْل م ــافُعيِع ِلم  

  
ـ  فَاقَ كَجعل ِدرهـم      همير٦( ا د(  

    صغر على من المعلوم أنل( الثالثي ييَأ(وإذا كان  ،)فُععلى ثالثة)لصي  في 
ياء «ه يصغر بضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ثالثة ساكنة تسمي ر فإنَّكبالم

  .)٧(ابن السراجذلك نص على  ايل قياساً كم ُأص: فيصير»التصغير
   :تصغير َأِصيل على ُأصيالِن

ه زاد  ألنَّ؛تصغير شاذٌ) ُأصيالن( على )صيلَأ(من المعروف أن تصغير   
   : ثم حكم عليها بالشذوذ فقالابن السراجن وقد ذكرها على أحرفه األلف والنو

                                                        

ل لعبدالحميد عنتر صـ  القول الفصل في التصغير والنسب والوقف واإلمالة وهمزة الوص         )١(
٧ .  

  . ٥/١١٣ شرح المفصل )٢(
   .٤/٢١٨ حاشية الصبان شرح اإلشموني على ألفية ابن مالك )٣(
  .٧ القول الفصل صـ)٤(
 ).٧٧( إمالء رقم ٤/٧٢البن الحاجب ) أمالى القرآن الكريم(األمالى النحوية ) ٥(

  .٤/٢١٨ شرح األشموني على ألفية ابن مالك )٦(
  . ٣/٢٧٥صول األ:  ينظر)٧(
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 فاعرف هذا وال " :ابن جنيقال عنه و، )١(" وهذا من الشاذ  معروفةٌوهي لغةٌ"
  .)٢("تقسه
   تصغير ماال نظير له من أمثلة اآلحاد، فأجازوا أن يقال في الكوفيونوأجاز   
»انغْفَر«: »فانرثْمان«، كما يقال في »غَيع«: »انعوجعلوا من ذلك ،»ثَيِْم: 
ِعيل قد  فُألن ؛)٣(»صيلَأ« : جمع»ُأصالَن« :ه تصغير زعموا أنَّ»ُأصيالن«
ع على ـجمي)ب(اء كـ ـبضم الف) انلَـفُعقَِضيابن هذا وقد ذكر  .)٤ ()بان وقُض

وما زعموا " :فقال »ُأصيالن«على  »ُأصالَن« وجهين لشذوذ تصغير مالك
  :من وجهينمردود 
، فال يصح كونه تصغير جمع؛ »أِصيل« معني ُأصيالَن هو معني  أن:أحدهما

في المعنيألن صغَّ)٥(" تصغير الجمع جمعوال ي ،ر جمععلى مثال الكثرة؛ ألن  
  . )٦(بنيته تدل على الكثرة وتصغيره يدل على القلة فتنافيا

 إذا »انِفعلَ« و»انفُعلَ«  ألن؛ ُأصيلين:ل لقي»ُأصالَن«ه لو كان تصغير  أنَّ:الثاني
اِل« :همافيرا قيل كسكـ »ينفَع »رصاِر»انمصشَّان«و ين، ومشَاِشين، و »ححو 
 يصغر »ين فَعاِل«ين، وكل ما كسر على اِبر وغَ»غربان«ين، و اِبقَ وع»انبعقَ«

   .)٧(ينعلى فُعيِل

                                                        

  . السابق الصفحة نفسها)١(
  . ٣٠٤ في اللمع العربية البن جني صـ)٢(
  . ٤/٢٤٦شرح األشموني : ، وينظر٢/٢٩٧ شرح الكافية الشافية )٣(
  . ٣٩٢ كتب األلغاز واألحاجي النحوية صـ)٤(
  .٤/٢٤٦شرح األشموني : ، وينظر٢/٢٩٧ شرح الكافية الشافية )٥(
  .٣٩٢جي النحوية صـ كتب األلغاز واألحا)٦(
  .٤/٢٤٦شرح األشموني : ، وينظر٢/٢٩٧ شرح الكافية الشافية )٧(
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 جمع َأِصيل، »ُأصالن«  على أنلثاني منهما بناء الوجه االرضيوقد ذكر   
ثم ذكر وجهاً  ،من النونمبدلة  الالم أنوأضاف وجهاً آخر للشذوذ على اعتبار 

وإن كان ُأصالن واحداً كرمان وقُرِبان « :للشذوذ على افتراض كونه مفرداً فقال
 ،)١( »قلب النون الماًي ـ، وه واحدٍةـ فشذوذه من جهٍة ه لم يستعملـ مع أنَّ

 من »أَُصيالن«ما ، وإنَّصيلَأتصغير ُأصالن جمع ) ُأصيالن(فبطل كون
 :»إنسان«  هم فيـونظيره قول ،المصغرات التي جيء بها على غير بناء مكبره

  وال استبعاد في ورود المصغر على بنيٍة؛ مغَيِربان»مغرب«سيان، وفي يُأنَ
مي فلو س ،)٢( ألبنية آحادها مخالفةٌ، كما وردت جموعه لبنية مكبرمخالفٍة

  .)٣(ُأصيالن شخص لم ينصرف للعلمية وزيادة األلف والنون
  

   إدال ام ن اون  ُأَن
يالن، هنا يدور على ُأص) صيلَأ( أوجه الشذوذ في تصغير بعد أن عرضتُ  

إليك الحديث عن  و، بالالم»ياللُأص« :الحديث عنها بعد إبدال نونها الماً فتصير
  :ذلك
**  الا : اللسان"،وجاء في )٤(اإلبدال بكسر الهمزة مصدر أبدل": 
  جعل شيٍء: مصدر أبدلت كذا من كذا إذا أقمته مقامه، واألصل فيه:اإلبدال"

شيٍءمكان ل الشيء : الخلف والعوض، ويقال:، والبدل من الشيء)٥(" آخربد 
   .)٦(غير صورته، وبدل الكالم حرفه
                                                        

  . ٤/٢٤٦شرح اإلشموني : ، وينظر٣/٢٢٦ شرح شافية ابن الحاجب )١(
  . ٢/٢٩٧ شرح الكافية الشافية )٢(
المساعد على تسهيل الفوائـد البـن   : ، وينظر ٣٩٢ كتب األلغاز واألحاجي النحوية صـ       )٣(

  . ٤/٢٣٠عقيل 
  . ٢/٣٦٦ التصريح بمضمون التوضيح )٤(
  ) ل.د.ب( اللسان مادة )٥(
   ).ل.د.ب( المعجم الوسيط مادة )٦(
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 **وأال إا  جعل حرف" :الصرفيين فهو عند ًمكان آخر مطلقا 
بينما ، )١(" صحيحين، أم مختلفيناسواء أكان الحرفان من أحرف العلة، أم كان

  مكان آخر، أو حركٍةجعل حرف" : فهو عندهم؛اتسع في اصطالح اللغويين
   .)٢("مكان أخري 

  :ووا ج ان * 
 اللسان بينه وبين ما فومن طر" :ابن عصفورا عن مخرج النون فيقول فأم 

  .)٣("فويق الثنايا مخرج النون
    ى منتهي طرفه بينها ـومن أدني اللسان إل" :الم فيقولـرج الـا عن مخوأم

اب والرباعية والثَّنية ـالنك وـوبين ما يليها من الحنك األعلى مما فُويق الضاح
  .)٤("مخرج الالم

  ٥(العكبريا عن صفات النون فيقول وأم(:ٌالنون حرف مجهور )٦( ،  

                                                        

، وشرح الشافية   ١٠/٧شرح المفصل   : ، وينظر ١/٣٢  في التصريف البن عصفور     الممتع )١(
٣/١٩٧.   

  .٧إبراهيم نجا صـ.  اللهجات العربية د)٢(
  . ٤/٢٤٢، والمساعد ٢/٦٧٠الممتع : ينظر، و٤٠٤ المقرب ومعه مثل المقرب صـ)٣(
  .٤/٢٤١المساعد : ، وينظر٤٠٤المقرب ومعه مثل المقرب صـ )٤(
محب الدين عبداهللا بن الحسين، بن أبي البقاء الحنبلـي العكبـري البغـدادي،              : العكْبري )٥(

التبيان في إعراب القرآن المعروف بتركيـب أبـي اليقـاء، وشـرح             : صنف كتباً منها  
: ينظر في ترجمته. هـ٦١٦: ، والمقامات، وديوان المتنبي وغيرها، وتوفى سنة      المفصل

  .  ٥٣٦اللباب في علل البناء واإلعراب صـ: ينظر.٢١، ١/٢٠الكني واأللقاب 
 حرف اشبع االعتماد في موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حتـى             «:  معني المجهور  )٦(

النون من جملة المجهورة قـد يعتمـد   ينقضي االعتماد ويجري الصوت، غير أن الميم و  
= سـر صـناعة   :  وينظر »هما في الفم والخياشيم فتصير فيها غُنٍَّة، فهذه صفة المجهور         
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  .)٤(، ذو غُنٍَّة)٣(، منفتح)٢(، مستفٌل)١(ٌشديد
  ـ مجهالم حرفٌـال« :بريعكالا عن صفات الالم فيقول وأم ،ور
 عن )٧(يتابن السكِّهذا وقد نقل ،)٦(»، شديد مستفٌل، منفتح، مرققٌ )٥(رفٌـمنح

 : يقال: عدداً من الكلمات التي وقع فيها اإلبدال بين الالم والنون فقال)٨(األصمعي
                                                                                                                                        

 ٣/١٣٨٠، والمحرر في النحو     ٤٠٦المقرب صـ   : ، وينظر ١/٦٠اإلعراب البن جني    =
  . ٤٢٣وأسرار العربية صـ 

السابق صــ  :  ينظر»يجري فيه أنَّه الحرف الذي يمنع الصوت من أن         «:  معني الشديد  )١(
  .٢/٦٧٢، والممتع ٣/١٣٨١، والمحرر ٦١

 الـسابق  »أن تتصعد في الحنـك األعلـى      «: هي عكس المستعلي ومعناه   :  معني المستفل  )٢(
ـ   ٦٢صـ ، ويقول السيوطي في تعريفـه      ٣/١٣٨١، والمحرر   ٤٠٦، وينظر المقرب ص

يستعلي عند النطق إلى الحنك بـل       المستفلة؛ ألن اللسان ال     : المخفضة، ويقال : "للمستفل
  . ٣/٤٥٥همع الهوامع : ينظر". يتسفل بها إلى قاع الفم عند النطق

هي ما عدا المطبقة، سميت بذلك؛ ألن موضـعها ال  : المنفتحة«: يقول العكبري:  والمنفتح )٣(
اللبـاب  :  ينظـر  »ينطبق مع غيره وال ينحصر الصوت معها كانحصاره مع المطبقـة          

  . ٥٣٤صـ
  .٤٠٨المقرب ومعه مثل المقرب صـ:  ينظر»الغنة صوت في الخياشيم«:  وذو الغنة)٤(
هو الذي ينحرف فيه اللسان مع الصوت، وتتجافي ناحيتا مستدق اللسان عن            «:  المنحرف )٥(

سـر  : ينظـر . »اعتراضهما على الصوت من تينك الناحيتين ومما فويقهما وهو الالم           
  .   بتصرف يسير١/٦٣الصناعة 

  .٥٣٦ اللباب صـ)٦(
بكسر السين وتشديد الكاف أبويوسف يعقوب بن إسـحاق الـدورقي، لـه             :  ابن السكِّيت  )٧(

تصانيف كثيرة مفيدة منها تهذيب األلفاظ، وإصالح المنطق، قتله المتوكل فـي خـامس              
  . ١/٣١٤الكني واأللقاب : وينظر في ترجمته. هـ٢٤٤رجب سنة 

ريب، بن عبدالملك، بن على، بن أصمع، بن مظهـر،          أبوسعيد عبدالملك بن ق   :  األصمعي )٨(
بن رباح، بن مسعد، بن عدنان المعروف باألصمعي، ولد سنة ثالث وعـشرين ومائـة          

: ينظر فـي ترجمتـه    . األجناس واألنواء : وتوفي سنة ست عشرة ومائتين، من تصانيفه      
  . ٢/٣٧، والكني واأللقاب ٢/١٩٧، وإنباه الرواة ٣/١٧٠وفيات األعيان 
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 تهتن تهتاناً، وتهتل تهتاالً، وهي سحائب هتَّن وهتٌَّل، وقد نُسبت :هتنت السماء
  .)٣(وباهلة، )٢(وكلب، )١(سعد لبنيالنون في بعض الكلمات 

وبعض األعالم األعجمية ........ البن بمعني البل: والعرب تقول:فراءالقال   
 ،وإسرائيل وجاءت بالنون كذلك ،جاءت بالالم والنون مثل جبريل، وميكائيل

 ،كأهل الحجاز من اللهجات  وقد نسبت الالم لكثير،وهي األصل في هذه األعالم
  .)٥(ي أسدبنوالنون نسبت إلى  ،)٤(أهل نجد وكثير من وقيس، وتميم

 :أهل الصعيد فمثالً يقول )٦(والتبادل بينهما في اللهجة الدراجة للمصريين   
   .)٧(إسماعين في إسماعيل :المصرييندلمو في دنمو، ويقول بعض 

                                                        

: مناة بني مالك، بن أعصر، واسمه ونسبه من سعد مناة بن قيس عيالن ينظر             :  بني سعد  )١(
  .١/١٢معجم قبائل العرب 

بطن من خثعم بن أنمار، بن أراش من القحطانية كانت مساكنهم بالحجار، وكلـب              : كلب) ٢(
  .٣/٩٩١معجم قبائل العرب : فخذ من عبداهللا بن غطفان من العدنانيةً ينظر

، ١/١٢ينظر معجم قبائل العـرب      . قبيلة عظيمة من قيس بن عيالن، من العدنانية       : ة باهل )٣(
  .١/٦١اإلبدال : وينظر

قفاف األرض، وصالبها، ومـا غلـظ       : النجد: قال النضر . بفتح أوله وسكون ثانيه   :  نجد )٤(
نجد بـرق واد    : هي نجاد كثيرة منها   : النجاد، وقال األصمعي  : منها وأشرف، والجماعة  

/ ٥معجـم البلـدان         : ينظـر .وكل ما ارتفع عن تهامة فهو نجد      : مة، ونجد خال  باليما
٢٦١،٢٦٢  . 

  . ٢٨٧، ٢٨٦ اللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ)٥(
، وهي من فتوح عمرو    )u(سميت مصر بمصر بن مصرايم، بن حام، بن نوح          :  مصر )٦(

تين كانا من رفـح     طولها من الشجرتين الل   ....)t(بن العاص في أيام عمر بن الخطاب        
والعريش إلى أسوان، وعرضها من برقة إلى أيلة، وكانت منازل الفراعنـة، واسـمها              

 . ٥/١٣٧معجم البلدان : ينظر. باليونانية مقدونية
  . بتصرف١٨٠ لغة تميم دراسة تاريخية وصفية صـ)٧(
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  :العالقة الصوتية بين الالم والنون
  الالم والنون تتفقان في جميع الصفات، وهذا يوسع التبادل بينهما، ولكن 

وا إبدالهما في المثال السابق شاذاً أو نادراً، وال وجه للشذوذ فيه؛  جعلالصرفيين
ما كان للمخالفة التي تدعو إلى  مع قوانين اإلبدال الصوتية، وربه متفقٌإذ أنَّ

وبخاصة  في ذلك التبادلتغيير أحد المثلين أثرأن بينهما غير حصين الحاجز  
  .)١(وهو األلف

يين في القول بشذوذ ذلك اإلبدال أن الحرفين اللذينٍ  ولعلٍَّ وجهة نظر الصرف  
 وتجويز اللغويين له ألن ،)هدأت موطياً(حدت بينهما اإلبدال ليسا من أحرف 

  .مرده اتساع مفهوم اإلبدالٍ  عندهم عنه عند الصرفيين

                                                        
  . ٢٨٥اللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ )١(
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  جمع التكسير :الرابع فصلال
   " فُعل تخفيف عين في نيتلهج" :مبحث في

  

    

بني حمر، ولك أن تخفف في لغة :  فُعل نحووالكثير... «:جابن السرا نص  
أخونة، وِخوان : ر على َأفِْعله نحووما اعتلت عينه فيكس.. .حمر،: ، فتقولتميم

خُوٍن، : ، وذلك نحو»فُعل« على جاءاقـه، فإن أردت الكثير واق وأرورو
اع الفَدان مت تكون في يدةٌد ح:ت الياء عيان وعين، والعيانواوروق، وبوٍن، وذ

 من  أنيونس وزعم ، وبيضضبيو:  الياء أخف من الواو، كما قالوا ألن؛فثقلوا
: وقالوا.. .باب وذُبقُراد وقُرد، وذُ: وقالوا.... .يدصيود وص: العرب من يقول

  .)١( »سرير وأِسرة وسرر
  

دراا  

:  من نحو)فُعل( في بني تميم عن لغة اجابن السرفي النص السابق تحدث   
مرحرن، وسين، وعأو الياء  ، مما كان صحيح العين، أو معتلها بالواور، وخُو

أو كانت عينه واواً بتحويل  ،ون ما كان صحيح العينفهم يخفأو مضعفاً، وأنَّ
الضمة إلي سكون، ويبقون ما كانت عينه ياء على ضمته نظراً لخفتها على 

 ولكنه لم يشر إلي لغتهم فيها، وحول ذلك )رسر(ـف العين كاء، وذكر مضعالي
  :تدور الدراسة التالية

                                                        
    .٤٤٩، ٢/٤٤٨ األصول في النحو )١(
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ًأو   طرد )لُ ( ذ و  

 ،)١(مطرد في كل اسم رباعي، قد زيد قبل آخره مدةٌ: أما ما يطرد فيه فهو*   
د زيد قبل آخره مدةٌ،  ق،)٢(سواء كان مفتوح األول، أو مكسوره، أو مضمومه

رق في ـبشرط كونه صحيح اآلخر، وغير مضاعف إن كانت المدة ألفاً، وال ف
راع كُ و ،)٣(رـار وحمـحم ذال وقُذُل،وقَ: وـحنذلك بين المذكر والمؤنث 

  .)٤(عمود وعمد  ضيب وقُضب، وق ذارع وذُرع، و  و،وكُرع
ان للمؤنث، تَقَذَاَل للمذكر، وَأ :نحو اءفمفتوح ال: فما مدته ألفٌ ثالثة أوزان  

قُراد :  نحوومضموم الفاءراع للمؤنث، ار للمذكر، وِذمِح:  نحوومكسور الفاء
 سرير للمذكر:  وما مدته ياء أو واو التضعيف نحو،للمذكر وكُراع للمؤنث

   .)٥( ذلول وذُلُل،وسرر
جمع على هذا فال ي :ةفما خالف الضوابط السابق) فُعل(وأما ما يشذ فيه  *  

وهو ": ابن مالكالجمع ما كان صفةً عدا ما كان منها على فَعول، ولذلك يقول 
، كصبور وصبر، وغَفُور وغُفُر، )٦("  ال بمعنى مفعول»فَعول«مقيس في 

  .)٨(وفَتُول وفُتُل ،)٧(وفَخُور وفُخُر
                                                        

شرح ألفية ابن مالك البن النـاظم       : ، وينظر ٤/٤٧١ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك         )١(
    .٥٤٩صـ

    . بتصرف٤/١٨٢ حاشية الصبان )٢(
ـ     : ، وينظر ٤/٤٧١  شرح ابن عقيل   )٣( ، وحاشـية  ٢٤٩في اللمع العربية البـن جنـي صـ

    .٤/١٨١الصبان 
    .٤/١٨١ حاشية الصبان )٤(
    . بتصرف٤/٤٧١ شرح ابن عقيل )٥(
    .٢٧١ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد البن مالك صـ)٦(
    .٢/٣٤٢ حاشية الصبان )٧(
    .٥٤٩ شرح ألفية ابن مالك البن الناظم صـ)٨(
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حلُوب : نحو )١( عليه فال يكسر)مفعول(بمعنى ) فَعول(فأما ما كان على    
 ناقةٌ: ال نحوعفوصنَاع وصنُع، :  نحو)فَعال( في وصٍف على ذَّوش ،)٢(وركُوب

٣(زِكنَا(.  
 ،)٤(ِيحير، وجرعليم، ونَِذ:  نحو)فَِعيل(  علىا كان صفةً مم)فُعل(وال ينقاس   
دوجدديد وج، دوسسد٥(يس وس(.  

جمع ما كانت مدته  وال ي،)٧(يل، وسورف و،)٦ ()نار(وخرج بالرباعي غيره كـ 
  .)٩(عيسى وموسى:  وما كانت مدته في آخره نحو،)٨(دانق: ل اآلخر نحوبال ق
؛ )١٠()فُعل(كساء وسقاء فال يجمع على :  نحوة علَّكذلك ما كانت المه حرفَ  
 ،»ياء«كساء او  للزم قلب الضمة كسرة لتنقلب و)فُعل(هما لو جمعا على ألنَّ

 بضم الفاء وكسر العين، وهو بناء قد )فُِعل(، فيصرن على )سقاء(ولتسلم ياء 
  .)١١( إلي كسر لما فيه من ثقل الخروج من ضٍم؛فضوهر

                                                        

    . بتصرف١/٤٢٣ ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حيان )١(
  .  ٣/٣١٢همع الهوامع  )٢(
  .  ٤/١٨١شرح األشموني  )٣(
  .   بتصرف٣/٤١٦المساعد  )٤(
  .  ٣/٦٣٥ الكتاب )٥(
  .  ٢/٣٤٢ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )٦(
  .   بتصرف٤/١٨٢ شرح األشموني )٧(
  .   بتصرف٢/٣٤٢حاشية الخضري  )٨(
  .  ٤/١٨١ شرح األشموني )٩(
  .   بتصرف٢/٣٤٢ حاشية الخضري )١٠(
  .  ٢/٣٠٤التصريح بمضمون التوضيح  )١١(
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  جمع على هذا الجمع ما كانت المدة قبل آخره في اسموال يمضاعف رباعي  
َأِعنَّة، : نحو )٣()ةلََأفِْع(:  قياسهمام، فإنِز و،)٢(داد وِم،)١(ِهالل، وِسنان: نحو

  .)٤(وَأِزمة
لعدم جمع ما كانت المدة قبل آخره ألفاً مع التضعيف  )٥(الشيخ خالدويعلل    

ل التضعيف ثقلما فيه من .. . ألجل تضعيف الالم؛)فُعل(فال يجمع على " : فيقول
  .)٦(" مع الضم
  .)٨( قليالوابن عقيٍل ،)٧( نادراًابن الناظموجعله 

   :وما يطرد فيه )فُعل( مشيراً إلي بناء مالكابن  قال** 
  

ــْلو ــفُع ــٍم الس با ر ــي ــبع مد   
  

ـ  ز دقَ   قَ ي ـ د ـ  ب ـ اٍم اع َل لَ    االً فَقَـد  لَ
   ا لَمم ضي فْ في األَ  اعمذُ ع َألا وْ٩ (...........................     لف(.   

  
                                                        

  .  لسابق الصفحة نفسها ا)١(
  .  ٤/٤٧١قيل شرح ابن ع:  وينظر،٣/٣١٣ همع الهوامع )٢(
  .  ٤/١٨٢ شرح األشموني )٣(
    .٤/٢٣١ شرح ألفية ابن مالك البن جابر )٤(
هــ  ٩٥٥بن أبي بكر محمد الجرجاوي تـوفى سـنة    األزهري بن عبداهللا،  : لشيخ خالد  ا )٥(

ي علم العربية، وموصل الطالب إلي قواعد       المقدمة األزهرية ف  : م، ومن مصنفاته  ١٤٩٩
، ٢/٢٩٧األعـالم  : ترجمتهفي ينظر .  والتصريح بمضمون التوضيح وغيرها ،اإلعراب

  .١/٦٦٨، ومعجم المؤلفين ٢/٧٥، دائرة المعارف اإلسالمية ٣/١٧١الضوء الالمع 
  .٢/٣٠٤لتصريح بمضمون التوضيح  ا)٦(
  .٥٤٩ شرح ألفية ابن مالك صـ)٧(
  .٤/٤٧١قيل ن ع شرح اب)٨(
  .٤/١٨١ شرح األشموني على ألفية ابن مالك )٩(
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ً   م  )لُ (ل ا نن-  
  ل(ا عن جمع أمفي معرض ابن السراجالعين بالواو فيقول من معتل  )فُع 

فإن أردت " : تلت عينهعاق مما اوور ،خوان: من نحو) فُعل(حديثه عن جمع 
 ،)٢(ر وسوارسو و،)١(وروق، وبون ،نوخُ: وذلك نحو )فُعل(على الكثير جاء 

   .)٤(نه وبونوَأبونه وخُون، خْو وَأ،)٣(ِسواك وسوكو
ا هوعينه واو وجب سكون) فُعل(جمع على وما استحق أن ي" : ابن مالكيقول   
  .)٥(" ٍٍيفاً، ولم يجز ضمها إال في ضرورةتخف
ويجوز التسكين في الصحيح، أما المعتل فال يحرك إال في الضرورة لثقل   

  :ومن ضمها في الضرورة ،)٦(الحركة عليه
ــن مبِر ــاٍتع ــقَ ــذُِن ويبرالْ ِب ــو    تَب ــاِتِبالْ ُأكُفَّ الالَِّمعــو س ٧ (ر(.   

                                                        

    .٢/٤٤٨ األصول في النحو )١(
  .٤/١٨٢رح األشموني  ش)٢(
  .١/٤٢٥رتشاف الضرب  ا)٣(
  .٢/١٢٧افية ابن الحاجب  شرح ش)٤(
  .٢/٢٦٣رح الكافية الشافية  ش)٥(
  .٤٨٦صـخالد جمعه / للدكتور واهد الشعر في كتاب سيبويه  ش)٦(
 رقـم   ٣/٣١٣ من بحر الكامل دون نسبة، وهمع الهوامـع          ٢/٢٦٣رح الكافية الشافية     ش )٧(

، وشرح شـافية    ٤٢٩صـفي شرح حروف المعاني للمالقي      ، ورصف المباني    )١٧٧٥(
البن ) الشرح الكبير  (دون نسبة، وشرح جمل الزجاجي    ) ٥٦( رقم   ٢/١٢٧ابن الحاجب   

ـ   المقرب  ودون نسبة،   ) ٨١٤( رقم   ٢/٥٢٩ عصفور  رقـم   ٤٩٥ومعه مثل المقرب ص
وبعجزه لعدي بن زيد فـي شـرح        ،  )٥٦( رقم   ٢/١٢٧شرح الشافية للرضي     ،)٣٠١(

  ).                      ر.و.س(، واللسان مادة ١٠/٨٤، ٥/٤٤المفصل 
ي فُعل ما كان معتل العين بالواو دون تخفيف عينها علحيث جمع   ) سور: (والشاهد فيه     

  .وذلك للضرورة
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ويمكن حمل هذا على الضرورة على باب رد األشياء إلي أصلها تشبيهاً   
  .)١(وحمر ،رسل: للمعتل بالصحيح، فيقال في الصحيح

  ل(ريد جمعه على ا إذا كان األجوف يائياً وُأفأمابن السراجفيقول ) فُع: 
بيوض : ف من الواو كما قالواخ الياء ألوا؛ ألنفثقَّ... .وذوات الياء عيان وعين"

؛ إذ الضمة )٢( "دصيود وصي : من العرب من يقولأن يونسعم  وز،وبيض
  .)٣(عليها ليست في ثقل الضمة على الواو

 كموقن، ولو بقيت الضمةُ لزم قلب الياء واواً ،)٤(والتسكين فيه جائز مع الضم  
   .)٥(وتغيير الحركة أسهل من تغيير الحرف

ض بي: ن كما قالواعي:  فيقول الياءسلم كسر الضم لتبني تميمومن خفف من   
 سكنت العين وكسرت ما قبلها ،)٧(يلسسيل و:  وفي سيال،)٦(في جمع أبيض

مع من ا ج مم)لفُع( على التخفيف أن ذهبوا بضمة نوالتميميوقد حمل  )٨(لتصح
حمر، :  نحو)فُعل(والكثير " :ابن السراجصحيح العين وقبل آخره مدة فيقول 

                                                        

    .٤٨٦ شواهد الشعر في كتاب سيبوبه صـ)١(
  .٢/٤٤٨ األصول في النحو )٢(
  .٢/١٢٧افية ابن الحاجب شرح ش )٣(
  . بتصرف٢/٥٢٩شرح جمل الزجاجي  )٤(
  .٣/٣١٤ همع الهوامع )٥(
  .٢/١٢٨افية ابن الحاجب  شرح ش)٦(
  . بتصرف٣/١٨٣ شرح األشموني )٧(
  .٤٩٥ المقرب ومعه مثل المقرب صـ )٨(
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، أو )العف(ا كان على  مم،)١( "حمر: ، فيقولبني تميمتخفف في لغة  ولك أن
  .)٢(ال وقُذُلقَذَ:  نحو)فَعال(
  

ً  بم و ض و ً ن لُ    
، وكان قبل آخره لالمهمما كانت عينه مخالفة ) اسماً(م أن فعيل من المعلو  

وكُثُب، وكَثيب ضيب وقُضدب،  كقَ)فُعل(مدة، وكان رباعياً يأتي الجمع منه على 
  .ورغيف ورغُف

  آخره وليس قبل) عينه والمه من جنس واحد( مما كان مضاعفاً )عيلفَ(ا أم 
ابن ، ومن هذا المنطلق يقول نالتميميين والكلبييمدة فقد خفَّفه بعض 

في المضاعف، ) فُعل( ضمة عين التميميين والكلبييناستثقل بعض ":مالك
 وقد نسبه لهما غير ،)٣( "بدل جدد وذُلُل) لََلدد، وذُج(: فجعلوا مكانها فتحةً فقالوا

} | ]   :-تعالى–بالفتح في قوله ) جدد(وقد وردت  ،)٤(اةح من النواحدٍٍ

� ~ }Z )٥(.  
ما وإنَّ" :المبردوالفتح لكراهية التضعيف مع الضمة هو ما أكدت عليه عبارة   

وقد يجوز الفتح " :ابن عصفوروكذلك قال  ،)٦( "لضمةاتح لكراهة التضعيف مع فُ

                                                        

  .٢/٤٤٨ألصول في النحو  ا)١(
  . بتصرف٤٩٥ المقرب ومعه مثل المقرب صـ)٢(
  .٢/٢٦٤ شرح الكافية الشافية )٣(
، وشـرح شـافية ابـن     ٢/٢٦٤، وشرح الكافية الشافية     ١/٤٢٥إرتشاف الضرب   :  ينظر )٤(

  .٢/١٣٢الحاجب 
  .)٢٧( سورة فاطر من اآلية رقم )٥(
  .٢/٢١٠ المقضب )٦(
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 إال إليه ابن السراجولذلك لم يشر ،)٢( واألعرف الضم ،)١( "سرر: تخفيفاً فتقول
سر لم : غم نحو سرر فقيلد ولو ُأ،)٣( "ة، وسرررسر، وَأيرس :وقالوا":حين قال

 أصالً نحو حب ودر )علفُ(غم، أو على دطُنُب وقد َأ:  نحو)فُعل(يعلم هل هو 
  .)٤(وكذلك جدد

، )٥(أبوزيد إال الضم، ولكن حكى  في عينهسيبويهم يحك لف" : قال الرضي  
  .)٧("سرر، واألشهر الضم: فقالواحوا عين سرر، تف اً ناسأن )٦( عبيدةأبوو
 عند النحويين، وبذلك يرد النحو مطردهذا  في وهذا قياس" :)٨( يقول الشلوبين  

  قول

                                                        

  .٢/٥٣٠ شرح جمل الزجاجي )١(
  .٣/١١٢٩ شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين )٢(
  .٢/٤٤٩ األصول في النحو )٣(
  .١٠/١٢٣ شرح المفصل )٤(
النوادر، والغريب، وتـوفى بالبـصرة   : سعيد بن ثابت الخزرجي، له  : األنصاري:  أبوزيد )٥(

، ٣٥٢، جمهرة األنـساب صــ       ١/٢٠٧وفيات األعيان   : ينظر ترجمته . هـ٢١٥سنة  
  .١/٨٨، الكنى واأللقاب ٣/٩٢، األعالم ١٧٣، نزهة األلباء صـ٩/٧٧داد تاريخ بغ

هـ، ٢٠٩هـ، وتوفى سنة ١١٠معمر بن المثنى التميمي شيخ أبوعبيد ولد عام         :  أبوعبيدة )٦(
وفيـات  : ينظر في ترجمته  . مجاز القرآن، غريب القرآن، غريب الحديث     : من مصنفاته 

  .٣/٢٧٦، وإنباه الرواة ٢/٢٤ت الذهب ،وشذرا٢/٢٩٤،بغية الوعاة ٥/٢٣٥األعيان 
  .٢/١٣٢ شرح شافية ابن الحاجب )٧(
: عمر بن محمد، روى عن السهيلي، وهو بلغة األندلس األشقر، واألبيض لـه            :  الشلوبين )٨(

إنبـاه  : ينظر في ترجمته  . هـ٦٤٥التوطئة وشرح الجزولية، وشرح الكتاب توفي سنة        
، ٢/٢٤، بغيـة الوعـاة      ١٧٢لنحو واللغة صـ    ، البلغة في تراجم أئمة ا     ٢/٢٣٢الرواة  

  .٥/٢٣٢، شذرات الذهب ٢/٣٦٨الكني واأللقاب 



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٧٦ -

، ق الطرائ:ما الجددجدد؛ إنَّ: ثياب جدد، وال يقال: وغيره في قولهم )١( يعقوب 
د جائز على ما ذكرناهفي  الفتح فإند٢( "يعقوب لكن لم يعرفه ،ج(.  
، واختاره ابن جنِّيهو رأي   المضاعف اسماً وصفة)فُعل(التخفيف في   

ه نب، وابن مالك أهمله )فَِعيل(، والتقييد بكون مفرده على وابن مالك، الشلوبين
 إسكان تميم القاعدة عند ويكمن سبب هذه المخالفة في أن ،)٣( حيانأبوعليه 

  .)٤( ي الالم فتحها بعضهمالصوت الثاني، وخشية إدغام العين ف
  

ًرا  لَ ن لُ ن ف ن رآراءات اف او
  -ف

، في قوله )سرر(؛  )٥( السمالأبووبهذه اللغة قرأ ": الباقيعبدضاحي . د يقول  
  .)٦( º  Z   سرٍر¸ ] : -تعالى–

    
                                                        

توفى سـنة خمـس   . ابن اسحق، بن زيد، بن عبداهللا، بن أبي إسحاق الحضرمي        :  يعقوب )١(
ـ  : ينظر فـي ترجمتـه  . ومائتين، وعمره ثمان وثمانون سنة     ، ٢٤٣، ٢٤٢البلغـة صـ

  .٢/٣٧٩، وغاية النهاية ٢/١٤وشذرات الذهب 
  .١١٣٠، ٣/١١٢٩ شرح المقدمة الجزولية الكبير )٢(
  . بتصرف٣/٣١٤ همع الهوامع )٣(
  .٢٨٩ لغة تميم دراسة تاريخية وصفية صـ)٤(
قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري، له اختيار شاذ رواه عنه أبوزيد، ولـم              :  أبوالسمال )٥(

  .٢/٢٧طبقات ابن الجزري : ينظر في ترجمته. تذكر وفاته
ـ       قـال  . على سرر بفتح الراء أبوالسمال    «:  قال ٧٥والقراءة في مختصر في شواذ القرآن ص

  .»أجاز سبيويه والفراء سرير وسرر بالفتح، وكذلك في كل المصاحف: ابن خالويه
  .)٤٧( سورة الحجر من اآلية رقم )٦(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٧٧ -

، )١(اسماً مضاعفاً كان إذا )فُعل(فتحون عين ي، وتميم كلب بعض وهي لغةُ
  . )٢(سرير وذَِليل : سرر وذُلَل في جمع: ونفيقول
   :عند حديثه عند هذه الكلمة في آية أخرى هي )٣(  السمين الحلبيوقال  

 [ % $ # " !Z )٤( :"رر، والعامة على : اًرسريجمع س
  .)٥( "تميم وكلبة بعض لغضم الراء، وقرئ بفتحها، وهي 

                                                        
البحـر  : ، وينظر  بتصرف ٦/٩٧ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي          )١(

  .٦/٤٨١المحيط ألبي حيان 
  .٤/٢٩٨ السابق )٢(
أحمد بن يوسف، بن محمد، بن مسعود، بن إبراهيم المعـروف بالـسمين             :السمين الحلبي ) ٣(

الدر المصنون فـي علـوم الكتـاب        (إعراب القرآن المسمى    : الحلبي، من أهم مصنفاته   
هـ ٧٥٦توفي سنة   . زاخر وغيرها ، إيضاح السبيل إلى شرح التسهيل، البحر ال       )المكنون
، النجوم  ١/١٠٠، طبقات المفسرين    ٢/٥١٣طبقات الشافعية   : ينظر في ترجمته  . بالقاهرة
 .١/١٥٢، غاية النهاية في طبقات القراء ١/٣٦٠الزاهرة 

  .)٣٤( سورة الزخرف من اآلية رقم )٤(
  .٤/٤٨١البحر المحيط : ، وينظر٦/٩٧ الدر المصون )٥(



رة ا /اديدة از   
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  الوقف :الخامس فصلال
   المبحث األول

  ن مجرى المنصوبيإجراء المرفوع والمجرور المنونلهجات في 
  المنون فى الوقف

  

ه األلف فى النصب فى ت لحق منونصب فكل اسما نُذفإ« : ابن السراج نص  
فعل ذلك فى رأيت زيدا، وخالدا، فرقوا بين النون والتنوين، وال ي: الوقف فتقول

وبكرو، ومررت  ،هذا زيدو، وهذا عمرو: يقولون) ١( ةراوأزد السغير النصب، 
   .)٢( »بزيدى يجعلون الخفض والرفع مثل النصب 

   :الدراسة
 فى  المنونالمنصوبالعلم   عن حكم السابقفى النصابن السراج تحدث   

والمجرور  تعامل المرفوع أزد السراة  وأن،الوقف، وهو إلحاق ألف فى آخره
المجرور الياء، وحول ذلك تدور بالمرفوع الواو، ويلحقون بمعاملة المنصوب ف

  : الدراسة التالية
ًأو ً فوف ارًطوا    
    *الوقوف خالف الجلوس، ووقف  ":"اللسان" فقد ورد فى تعريفه لغةًعن ا أم

  )٣( "بالمكان وقفاً ووقوفاً فهو واقف
                                                        

أزد شـنوءة، وأزد عمـان،      : األزد أبوحىّ باليمن، وهو بالسين أفصح، يقال      :  أزد السراة  )١(
األزد : "١٦، ١/١٥، وجاء فى معجم قبائل العـرب  ٤/٣٠٣ينظر المساعد . وأزد السراة 

من أعظم قبائل العرب، وأشهرها تنسب إلى األزد بن الغوث، بن بنت مالك، ابن كهالن               
  ".من القحطانية 

  . ٣٧٣، ٢/٣٧٢ األصول فى النحو )٢(
  ).ف. ق. و( معجم لسان العرب مادة )٣(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٧٩ -

  .)١(" لحبس ا:الوقف فى اللغة ":"التعريفات" في وجاء
   *الوقف: "، وقيل)٢(" ضد االبتداء: الوقف: " فقيلا عن تعريفه اصطالحاًوأم :

؛أن تسكت على آخرها قاصداً لذلك مختاراً:  أى؛)٣(" ا بعدهاقطع الكلمة عم 
 :"وقيل. )٤("لجعلها آخر الكالم سواء كانت بعدها كلمة، أو كانت آخر الكالم 

، )٥( "أو تمام المقصود ،ال، ويكون لالستراحةعن االتص ع الموقوف عليهـقط
عمل، فيكون  واالبتداء ،ويقابله االبتداء... قطع النطق عند آخر الكلمة ":وقيل

  . )٦(" عن ذلك العملالوقف استراحةً
ً ا  واردةت اون اا  فو)٧(   

  :  ثالث لغات وهى تتضح فيما يلىالوقف على المنونفى   
  اوا  : وهى أن يوقف عليه بحذف التنوين، وسكون اآلخر ربيعةلغة ،– 

، فيقفون على )٨( ، ورأيت زيدرت بزيدمر، وهذا زيد:  كقولك–مطلقاً 
  .)١٠( بالسكون )٩(والمجرور  ،المنصوب كما يقفون على المرفوع

                                                        

  ).ف.ق.و( مادة ٢٢٦ التعريفات للجرجانى صـ )١(
  .٤٦٧ اللباب فى علل البناء واإلعراب صـ )٢(
  .٢٧١ / ٢ شرح الشافية )٣(
  . السابق الصفحة ذاتها)٤(
  .٣٠١ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد صـ )٥(
  . ٣٣٨ / ٢ التصريح بمضمون التوضيح )٦(
شـرح  : ينظـر . ما حركته حركة إعراب مرفوعاً، ومنصوباً، ومجروراً     :  المراد بالمنون  )٧(

  . بتصرف٢/٣٢٥الكافية الشافية 
  .٤/٢٨٧ شرح األشمونى على ألفية ابن مالك )٨(
  .٢٧٩ السابق صـ )٩(
  . ٤/٣٠٢ المساعد على تسهيل الفوائد )١٠(



رة ا /اديدة از   
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  : ومن شواهد هذه اللغة قول الشاعر** 
ـ ِثي حـدِ  اَ غُنْم وحـسن   الَ حبذَ َأ قَلَ    اهتَ د ر كَتْ قَلْبى  اا هِبهِئ ماً د١(فُن(  
 ،، ولم يذكر كثيرون أصحابهااألخفشوهذه اللغة حكاها  ،)٢( قليلةٌوهى لغةٌ  

 من العرب من يقف  أناألخفش هذا، وذكر سيبويهلم يذكر  )٣(الخضراوىوقال 
بالسكون كالمرفوع، والجماعة يرون أنوال يجوز فى  ،را جاء فى الشع هذا مم

   .)٤( ترد هذا العمل ها لغةٌ أنَّاألخفشالكالم، وحكاية 
  والظاهرأن الزم هذا غير فى لغة  كثيراً على ، ففى أشعارهم الوقفُربيعة 

ن الذى اختصوا به جواز اإلبدال، ويحذف تنوين المضموم االمنصوب باأللف، فك
   .)٥( ، فال يبدلون من التنوين حرفاًاألزد فى لغة غير والمكسور بال بدل

  ما يوقف عليه بإبدال التنوين ألفاً بعد الفتحة،  وهى أن،األزد لغة :ا 
 زيدا، وهذا زيدو، ومررت رأيتُ: اء بعد الكسرة كقولكيوواواً بعد الضمة، و

                                                        
، )٨٣( رقـم   ٤/٣٠٢يل دون نسبة، والمساعد      من بحر الطو   ٢/٣٢٤شرح الكافة الشافية     )١(

، وبلوغ الغايات فـي     )١٥٠(رقم  ٤٤١وشرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام صـ         
  ).      ١٥٠( رقم ٤٤١إعراب الشواهد واآليات لبركات يوسف هبود صـ

: وينظر". دنف من باب تعب فهو دنف إذا الزم المرض        ): "ف.ن.د(  جاء في المصباح مادة     
  ).ف.ن.د(اح مادة مختار الصح

  .بالسكون على لغة ربيعة) دنفاً(حيث وقف على المنصوب صفةً أو حاالً) نفْد: (والشاهد فيه
  .٤١٣ أسرار العربية صـ )٢(
 بن هشام الخضراوى، أبوعبداهللا األنـصارى  ،هو محمد بن يحيى: ام الخضراوىشابن ه  )٣(

: ينظر فى ترجمتـه   . هـ٦٤٦أخذ عن ابن خروف والشلوبين، وتوفى سنة         الخزرجى،
  .١/١١٥بغية الوعاة 

  .٤/٣٠٢ المساعد )٤(
  .٤/٢٨٧شرح األشموني : ، وينظر٤/٣٠٣ المساعد )٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٨١ -

حرصاً على بيان  ،)٢(النصب يجعلون الخفض والرفع مثل ،)١(بزيدى
 اإلعراب غالبا ما يزول فى الوقف، ومن أجل هذا ألحقوا فى ؛ ألن)٣(اإلعراب

  منهم فى بيان اإلعراب وكمالهحالة الرفع الواو، وفى حالة الجر الياء مبالغةً
)٤(.  

 زيد، وذلك أننا أبدلنا فى النصب من رأيتُ:  من قالوهو فى القلة كلغة  
لثقل الواو  ، والجر فى الرفعوال يلزم مثل ذلك ،التنوين لخفة األلف والفتحة

   .)٥(والياء
 ،واألنبارى، وابن يعيش ،ابن السراج أزد السراةوقد عزى هذه اللهجة إلى   
  .)٦( وغيرهم من النحاة ،شمونى، والسيوطىواأل
   .)٩(حاء فص، وليسوا )٨( من اليمن قوموهى لغةُ: )٧( المازنىوقال   

                                                        
  .٢/٣٢٤ شرح الكافية الشافية )١(
  .٢/٣٧٣ األصول )٢(
  .٢/٢٨٠ شرح الشافية )٣(
  .٢/٥٠٠الجندى .  اللهجات فى التراث د)٤(
  .٩/٧٠ شرح المفصل )٥(
، وشـرح   ٤١٣، وأسرار العربية صـ     ٩/٧٠، وشرح المفصل    ٢/٣٧٣األصول  :  ينظر )٦(

  .٢/٢٠٥، وهمع الهوامع ٤/٢٨٧األشمونى 
كتـاب  : مـن مـضنفاته   . أبوبكر محمد بن عدى، بن حبيب المازنى، البصرى       :  المازنى )٧(

، ووفيـات   ٢/٦٩األعـالم   : ينظر فى ترجمته  . التصريف، والعرض والقوافى وغيرها   
  .١/١٨٣األعيان 

تفرقت العرب فمن : إنَّما سميت اليمن لتيامنهم إليها، قال ابن عباس: قال الشرفي:اليمن) ٨(
اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان : قال األصمعي.... تيامن منهم سميت اليمن،

: ينظر. إلى نجران، ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر حتى يجتاز عمان
 .٥/٤٤٧معجم البلدان 

  .٤/٣٠٣لمساعد  ا)٩(



رة ا /اديدة از   
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 وقد يكون سبب هذه ؛ها رديئةذه بأنَّ هاألزد لهجة )١( ابن الشجرىوقد وصف   
 الوقف ما ها تسبب ثقالً مفرطاً فى موضع االستخفاف؛ ألنالرداءة فى لجتهم أنَّ

هو إال راحة، فإذا أضيف فى نهاية الكلمة الواو أو الياء كان فى الكلمة من الثقل 
 ا ممربـر معـواو وقبلها ضمة فى آخـوع الـكما أن وق ،ما ال يخفى

 فى حالة الجر لكان اءيولو أبدلوا من التنوين  ،)٢( ه فى الكالم العربىرفضو
  .)٣( يؤدى إلى أن تلبس بياء المتكلم

ا لغة سائر العرب وهى أن يوقف على المنصوب، والمفتوح بإبدال :ا 
ثقل ته ال يس؛ ألنَّ)٤( التنوين ألفاً، وعلى غيرهما بالسكون وحذف التنوين بال بدل

لف بل تخف به الكلمة، بخالف الواو والياء لو قلبت النون إليهما فى الرفع األ
  .)٥( والجر، والخفة مطلوبة فى الوقف

                                                        

أبوالسعادات هبه اهللا بن على، بن محمد، بن حمزة الحسنى البغدادى، وهو            :  ابن الشجرى  )١(
ينظـر فـى   . هـ٥٤٢ت سنة . صاحب الحماسة، وشرح لمع ابن جنى، وكتاب األمالى       

، ١٢/١٩٤، وسير أعالم النبالء     ٢/٣٢٤وبغية الوعاه    ،١/٣٢٩الكنى واأللقاب   : ترجمته
، ومعجم المـؤلفين    ٢/٥٠٥، وهدية العارفين    ٨/٧٤، واألعالم   ٤/١٣٢وشذرات الذهب   

١٣/١٤١ .  
وأزد : " حيـث قـال    ٢/١٥٩آمالي ابن الـشجري     : ، وينظر ٢/٥٠١ اللهجات فى التراث     )٢(

زيدو وبزيدي وهي لغةٌ ردية؛ لثقـل الـواو والـضمة، واليـاء             "السراة عوضوا فقالوا    
 معرب، وهو مما رفـضوه فـي كالمهـم،        والكسرة، ولوقوع الواو قبلها ضمة في اسم      

  ".مررت بزيدي وبغالمي بياء المتكلم : واللتباس الياء في نحو
  . ٤١٣ أسرار العربية صـ )٣(
  .٢/٣٢٤ شرح الكافية الشافية )٤(
  .٢/٢٧٩ شرح الشافية )٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٨٣ -

 وهى )٢(وهذا مذهب أكثر العرب، )١(، ومررت بزيدرأيت زيدا، وهذا زيد :تقول
  .)٥(واللغة العليا كما وصفها ابن الشجري ،)٤(وأجود اللغات ،)٣(أرجح اللغات

  
  :  إلى هذه اللغة بقولهابن مالك أشار وقد** 

ــ............... ــدالَص الْخُـ   ) طُـوالَ  مـد (ـ  ةُ كَ فَتْح الْ لىِْي ابم    بـ
يتَووسِْالْ ى معر  نـيبالْمو ب  ِفـى    ــ إباٍلدــ ــتْ فَالى تَ ٍةحْــَأِلف   )٦( ِب

  
  

%%%%  

                                                        

  ٤/٢٨٧ شرح األشمونى )١(
  .٩/٦٩ شرح المفصل )٢(
  . بتصرف يسير٤/٣٤٢هشام  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن )٣(
  .٤١٣ أسرار العربية صـ )٤(
 .٢/١٥٩آمالي ابن الشجري : ينظر) ٥(
  .٢/٣٢٤شرح الكافية الشافية  )٦(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٨٤ -

  المبحث الثاني 
  )١(ورالوقف على المقصلهجات في 

    

ها أبين من الياء،  ألنَّ؛أفعو:  تقول)٢(طيئوزعموا أن بعض « : ابن السراج نص
 : مثل ورأيت رجألهبلَع،:  مهموز مثلْألبهذه ح: عن بعضهمالخليلوحكى 

  . )٣( »رجلع، فهمزوا فى الوقف، فإذا وصلوا تركوا ذلك 
  .)٤(»عى وحبلَىفَْأ:  وغيرهم يقولونطيئ وتبدل فى لغة « :-أيضاً–وقال   
  .)٥( »عو وحبلُو فى الوقففهذه أ:  بعض العرب يقول«: -أيضاً–وقال   

دراا   
  على المقصور عن الوقفابن السراجفى النصوص الثالثة السابقة تحدث   

 وغيرهم طيئها إلى ب واواً تارة، وياء أخرى، وهمزاً ثالثةً، ونس ألفهبقلب
  : سة التاليةوحول ذلك تدور الدرا

                                                        

شرح لمحة أبـى حيـان      : ينظر" موسى وعصى   : ما آخره ألفٌُ الزمةٌ نحو    : " المقصور )١( 
 كـل اسـم  " :١٠٧، وقال الحريري في شرح ملحة اإلعراب صـ      ٢٢١للبرماوى صـ   

، "كان آخره ألفاً ملساء أي ال تتبعها همزة فيكون في تصاريفه موافق على حالة واحـدة      
أسرار العربيـة  : ينظر. وسمي مقصوراً ألن حركات اإلعراب قصرت عنه؛ أي حبست      

  .٤٠صـ 
": شـفاء الـصدور   "وقال في   . قبيلة من العرب تنسب إلى طيئ، رجٌل من حمير        :  طيئ )٢( 

بوقبيلة من اليمن، وهو طيئ بن داود، بن زيد بن كهالن، بن سبأ،             طيئ على مثال سيد أ    
: ، وينظر ١/١٣٧الكواكب الدرية شرح األهدل على متممة اآلجرومية        : ينظر. بن حمير 

 .٢/٦٨٩معجم قبائل العرب 

  .٣٧٨ / ٢ األصول فى النحو )٣ (
  .٢٦١ / ٣ السابق )٤( 
  .٢٦٧ السابق صـ )٥( 



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٨٥ -

 ربت اورا  فوا    
ورد عن العرب فى تداوالتهم اللغوية الوقف على المقصور بأحد ثالث   

أو همزاً وإليك بيان هذه اللغات فيما طرق، فهم إم ،ا أن يقلبوا ألفه واواً، أو ياء
  :يلى

وا ا ء ورف اب أ   
وصل من المواضع التى تجرى فيها األشياء على  النإ: ابن جنىيقول   

هذه أفعى :"أصولها، بينما الوقف من مواضع التغيير، أال ترى أن منهم من يقول
: ، وفى حبلى)١(هذه َأفْعى، فيبدل األلف ياء : كما يجب، فإذا وقف قال" يا فتى

 زارةفل ةٌـها لغ أنَّبالخطاأبوو الخليل حدثنا ...نَّىثْ هذه م:ى، وفى مثنىهذه حبلَ
:  فقالطيئ لبعض ابن السراج وقد عزاها )٣( ، وهى قليلةٌقيس وناس من )٢(
  .)٤(" فْعى، وحبلىهذه َأ:  وغيرهم، يقولونطيئوتبدل فى لغة بعض "
  :وأنشدوا*

ــشَّر ــبالري تَبـ ــ ةقَـ ــ ااءوالْمِـ    ىرِولـ
فَــوجر قَــمنْــ ركــبيقَــد  ٥( َأتــي(   

                                                        

  . بتصرف١٦١ريف المازنى صـ  المنصف البن جنى شرح تص)١(
بن ذبيان بطن عظيم من غطفان من العدنانية، كانت منازلهم بنجد وأم القري، ثم              :  فزارة )٢(

  تفرقوا
معجم قبائل العـرب    : ينظر.     فنزلوا بصعيد مصر وضواحي القاهرة في قليوب وما حولها        

٣/٩١٨ .  
ـ        ١٨١ / ٤ الكتاب   )٣( ى شـرحه علـى الكافيـة        وقد عزاها لفزارة وبعض قيس الرضى ف

  .٧٧ / ٩، ولهما فى شرح المفصل ٢١٠ / ٣، ولفزارة فى شرح الشافية ٢/٢٨٦
  .٤/٣٣١والمساعد : وينظر ،٣/٢٦١ األصول فى النحو )٤(
               =).ي.و.ر( دون نسبة من بحر الرجز، واللسان مادة ١٦١ المنصف صـ )٥(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٨٦ -

  : وقال اآلخر*
ــ نإ ــسى لطَـ ــ تَهونـ ــالْتَ حـ    ىِِْضغَـ

ــنَ ــد عهن اُهللا يمــ ــن قَــ ــممــ   ىطَِغــ
ــ ــاِتشْرِبالْمـ ــٍن وطَفيـ ــا عـ   )١( يلْقَِنبـ

  الحاجبناب خصهويستوى فى ذلك كل ألف فى اآلخر، وبه قال النحاة بينما   
ألولى منه أن ا، وكان قيس وناس من ةزارف عند هبشذوذ :وقال ،بألف التأنيث

  .)٢(  وليس بشاٍذه ضعيفٌإنَّ: يقول
ابن  وقد خص ؛)٣(هذه عصى، ورأيت عصى، ومررت بعصى : يقولون  

بينما جعل قلبها إلى  ، بالوقف فقطقيس وبعض فزاره قلب األلف ياء عند يعيش
ما تبين ، وإنَّ األلف خفيةٌ ألن؛ما قلبوها ياءوإنَّ، )٤( طيئالياء وصالً ووقفاً عند 
س رذك فى جخ أ ألن؛صلو آخر، وذلك فى حالة الإذا جئت بعدها بحرف

ا إذا وقفت عليها فتخفى غاية س األول، وإن كان خفياً، وأمر آخر يبين جحرف
ل من األلف فى ثقحتملوا ثقل الياء التى هى أاما وإنَّ... ن معدمةًظالخفاء حتى ت

                                                                                                                                        

 المقصور ياء فى الوقف عنـد بعـض طيـئ           حيث أبدل من ألف   ) الروى: (والشاهد فيه  =  
  .وفزاره وقيس

  . السابق الصفحة ذاتها من بجر الرجز)١(
حيث أبدل من ألف المقصور ياء عند بعض طيئ وقـيس  ) الْقَني،  الْغَضىِْ (والشاهد فيه،   

  .وفزارة
  . بتصرف٢/٢٨٦ شرح الشافية )٢(
  .٤/٣٠٥ المساعد على تسهيل الفوائد )٣(
  . ٩/٧٧المفصل شرح :  ينظر)٤(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٨٧ -

التى حقها أن تكون أخف من حالة الوصل للغرض المذكور من حالة الوقف 
  .)١(ه يخفف شيئاً من ثقلهاالبيان مع فتح ما قبلها فإنَّ

  

   واوًارب أف او  ا ا-ب
 وغيره من الخطابأبوحدثنا ": حيث قالطيئ لبعض هسيبويها اوقد عز  

 في ابن السراج وبه قـال ،)٢( "فْعوَأ:  يقول طيئ بعضوزعموا أن العرب
ها ألنَّ" : بقولهسيبوبه وقد علَّل لذلك ،)٣( آخر وأغفل نسبته في موضٍع،موضع

؛، والقصد البيان)٤(" من الياءأبينلكونه من   فى الفم األلف أدخُل وذلك ألن
الحلق، وبعده الياء لكونه من وسط اللسان، وبعده الواو لكونه من الشفتين والياء 

  .)٥(الواوأكثر من 
  عون الواو فى الوصل بحالها فى الوقف، وكل ذلك والذين يقلبونها واواً يد

 المد وسعة  فيما قلبت واواً لتشابه الثالثةإلجراء الوصل مجرى الوقف، وإنَّ
  .)٧( الحرف الموقوف عليه يحتاج فضل بيان ألن ؛)٦(المخرج 

  

ا ا  زة ورف اب أ   
:  وتقديرهما؛رأيت رجأل فيهمز، وهذه حبأل:  بعضهم يقول أنلخليلازعم   

لعبو ح لَعجير إلى موضع صه سي لقرب األلف من الهمزة حيث علم أنَّز فهم؛ر

                                                        

  .٢/٣٣٩، وينظر التصريح ٢/٢٨٦ شرح الرضى على الكافية )١(
  .٤/١٨١ الكتاب )٢(
  ،٣/٢٦٧، ٢/٣٧٨األصول :  ينظر)٣(
  .٤/١٨١ الكتاب )٤(
  .٢/٢٨٦شرح الشافية  )٥(
  .٢/٢٨٦ شرح الشافية )٦(
  .٣/٢٧٣ األصول)٧(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٨٨ -

، فهمزوا فى الوقف، )١( عليهم فَّخ وكان أ، واحدةًالهمزة، فأراد أن يجعلها همزةً
  .)٢(فإذا وصلوا تركوا ذلك 

 .رت بفتأمرهذا فتأ، ورأيت فتأ، و:  يقولون–  أيضاً– طيئ لبعض وهذه لغةٌ  
  .)٣( هو ممن ليس من لغته التخفيف والذى يقلب همزةً

 مخرج األلف متسع، وفيه المد ألن" : بقوله لقلبها همزةًالرضىل وقد علَّ  
 كضم ،وال حلق وال لسانولم تضمه بشفة البالغ، فإذا وقفت عليه خليت سبيله،

... وى الصوت إذا وجد متسعاً حتى ينقطع آخره فى موضع الهمزةغيره، فيه
   .)٤( "فإذا وصلوا لم يمتد األلف إلى مخرج الهمزة

ليس من المعقول أن ينسب " : عن هذه اللغات الثالثالجندىيقول الدكتور   
 ، بل من المعقول أن تكون كلُّ واحدة زمنية فى مدة واحدة قبيلةإليذلك 

ه حدث فى ور المذكورة فى بعض بطونها دون بعض، أو أنَّ من الصصورة
 والياء بحالتى ،ما كانوا يخصون الواو بحالة الرفعأو رب ... مختلفةأزمان

 دون طيئها استعماالت  هذه المواضع على أنَّةالنصب والجر، ثم جمع النحا
  .)٥( " أو بيانتوضيح

%%%%  

                                                        

  .١٧٧، ٣/١٧٦الكتاب  )١(
  .٣/٣٨٧األصول  )٢(
  .٤/٣٠٦ المساعد )٣(
  .٢/٢٨٥شرح الرضى  )٤(
  . ٣٢٦اللهجات العربية نشأة وتطور صـ : ، وينظر٢/٤٩٧ اللهجات فى التراث )٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٨٩ -

  المبحث الثالث
  كت على ما لزمالوقف بهاء الس في ةلهج

  .)١(بناؤه لبيان الحركة
  

وحدثنى من أثق به أنَّه سمع أعرابياً : سيبويهوقال  «:ابن السراج نص  
  .)٢( »بيض، وألحق الهاء مبيناً للحركةيريد َأ: بيضهَأ: يقول
 عليها على لفظها، فالصحيح تقف ها لك أن كلُّالحروفُ«: -أيضاً– وقال  

نَّه ،إ:  ألحق بعضهم الهاء فى الوقف لبيان الحركة فقال سواء، وقدوالمعتُل
  :، قال الشاعرْلجَأ :ومعناه" إن: " يريدون

   

   قَــد بشَــي قُلْــنيــوعالَك      ــه ــتُ ِإنَّ ــرتَ فَقُلْ ــد كَِب   )٣(وقَ
  .)٤ (» كذاكهلَّع ولَهتَيولَ

دراا   
لحاق بعض األعراب لهاء ين السابقين عن إ فى النصابن السراجتحدث   

  وقوف عليهاـة المـرف فى الكلمـر حـركة آلخـرض بيان الحـالسكت لغ
                                                        

 تجلب هاء السكت فى ثالثة مواضع منها موضع الدراسة، والوقف على الفعـل المعـلَّ                )١(
االسـتفهامية  ) مـا (اغْزه، والوقف على    : لم يغْزه، أو بناء نحو    : بحذف آخر جزماً نحو   

أوضـح  :ينظـر . لمفيم، وعم، و  : المجرورة مع وجوب حذف ألفها فى هذه الحالة نحو        
  .١٥٢ بتصرف، والجنى الدانى صـ ٤/٣٤٦المسالك 

  .٢/٣٧٢ األصول فى النحو )٢(
بكَـر  :  ( وقبله ٣/١٥١ دون نسبة من بحر الكامل المجزوء، والكتاب         ٣٨٣السابق صـ    )٣(

 البـن قـيس     ٢/٦٥، وأمالى ابن الـشجرى      )منَنى وَألُو مهنَّةْ  ح يلُ   فى الصبو الَعواذُل  
  . ٦٦الرقيات، وقبله نفس البيت الوارد فى الكتاب، والبيت في ديوانه صـ

  . هاء السكت لبيان الحركة) حرف الجواب(حيث ألحق ِإن ) نَّهإ: (والشاهد فيه  
  . السابق الصفحة نفسها)٤(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٩٠ -

، وحول ذلك هبه لقائلنس من الشعر لم ييتبمستدالً فى النص الثانى ب )أبيض( 
  : تدور الدراسة التالية

، وقد نص عليهن "الهاء: "هناك أمور سبعة تزاد ألجلها الحروف ومنها  
ت فى ـلبيان الحركة كهاء السك" :هذه األمور وهو الثالث وأحد السيوطى

والهاء تزاد لبيان الحركة، " : على زيادتها بقولهالمبردد وقد أكَّ، )١(" الوقف
 V U T SZ ]  ارمه،: بيان الحركة فنحو قولك امولخفاء األلف، فأ

 ÇÈ Z] : هاء الوقف فيمن فتحهن، وفى التنزيل) هو، وهى: (ق بنحولحفت. )٢(

  : ، وقال الشاعر)٤( ÌZ ] ، و)٣(
  )٥(ن يقَـاُل لَـه مـن هـوه        فَما إِ 

                                                        

ما عن بقية األمور السبعة وهى كما نص عليهـا فـى الهمـع              ، وأ ٣/٤١٧ همع الهوامع    )١(
إلمكـان همـزة    : الثانىوهو أقوى الزائد كحرف المضارعة،      : لمعنى: األول " ٣/٤١٧

للعوض كتاء التأنيث فـى     : الخامسللمد ككتاب وعجوز، وقضيب،     : الرابع... الوصل
تكثيـر الكلمـة كـألف      ل: السادسزنادقة فإنَّها عوض من ياء زنديق ولذا ال يجتمعان،          

  ".لإللحاق كواو كوثر، وياء ضيغم: كبعثرى ونون كنهبل، السابع
  .١/١٩٨المقتضب  :، وينظر)١٠( سورة القارعة من اآلية رقم )٢(
  ).٣٨(سورة الحاقة من اآلية رقم  )٣(
  ).٣٩( سورة الحاقة من اآلية رقم )٤(
سبة من بحـر المتقـارب   عجز بيت دون ن) ٥٥٧( بتصرف رقم ٤/٣٥٠أوضح المسالك   )٥(

ِإذَا تَرعرع ِفينَـا    : (لحسان بن ثابت، وصدره   ) ٥٥٧( رقم   ٤/٣٥٠وكذا فى عدة السالك     
وله في المعجـم     ٣٩٧ دون نسبة، والبت في ديوانه ص      ٩/٨٥، وشرح المفصل    )الْغُلَام ،

  . ٨/٢٩٥المفصل 
  .ركته التى بنى عليهاهاء الوقف لبيان ح) هو(حيث ألحق بالضمير ) هوه: (والشاهد فيه  



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٩١ -

 زيادة المبردوأنكر " : يقولالسيوطى  فإنء بزيادة الهاالمبردومع صراحة عبارة 
 قال ،ما تلحق لبيان الحركة وإنَّ، على الهاء مبنيٍةها لم تأت فى كلمٍة ألنَّ؛الهاء
: وإن كانت زيادتها قليلة من ذلك ،ن حروف الزيادةها موالصحيح أنَ" :حيانأبو

، ولعل مقصده من ذلك هو التفريق بينها )١( "هة، وهبلع، وهجرع، وهركولةمُأ
 فاألولى زائدة والثانية كلمةٌ ، واستعمالها للسكت،كحرف من حروف الزيادة

  .مستقلة برأسها
لفظها، فالصحيح فيها ها لك أن تقف عليها على  كلُّالحروفُ:" ابن السراجقال   

فقال ،ركةـان الحـق بعضهم الهاء فى الوقف لبيلح وقد أوالمعتل سواء :ِإنَّه ،
  : ، قال الشاعر)٢(أجْل:ومعناه

   قَــد بشَــي قُلْــنيــوعالَك      ــه ــتُ ِإنَّ ــرتَ فَقُلْ ــد كَِب   )٣(وقَ
  إال أن) (هى  رىجابن الشالواردة فى البيت عند ) ِإنَّهوليست ،الموكدة) إن 

 ه قد كان ماإنَّ: أى "أبى عبيدهه قال نقالً عن ألنَّ ؛والهاء اسمهاحرف الجواب 
فى هذا ) إن(إن بعض النحويين جعل : ، وأقولهى عبيدبأكالم  انتهى) قلني

  .)٤( ")نعم(البيت بمعنى 
ها نون قبلها  ألنَّ؛نيَأ:  تريدهنَيَأ: ، ومثل ذلك)٥(تى  فن ياإ: لتوإذا وصلت ق  

ت ذلك يجر، فُأ على كل حالوليست بنون تغير لإلعراب، ولكنها مفتوحةٌ ساكن،
                                                        

  .٣/٤١٣ همع الهوامع )١(
تكون للتصديق الخبر، ولتحقيق    ) نعم( :أجل حرف جواب مثل   ): "أجل( يقول المرادى عن     )٢(

الجنـى  : ينظـر  "أجـل : ، ولمن قال اضرب زيداً   )أجل: (تقول لمن قال قام زيد    . الطلب
  .٣٦٠، ٣٥٩الدانى في حروف المعاني صـ 

  . ٢/٣٨٣األصول  )٣(
  .٢/٦٥ أمالى ابن الشجرى )٤(
  .٣/١٥١ الكتاب )٥(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٩٢ -

 ما قبله أن) نيَأ( فى هذا الحرف ما فى  ألن؛ةْمثَ: المجرى، ومثل ذلك قولهم
لصوت فلذلك كانت به الحروف بها فى اشساكن، وهى خفيفة كالنون، وهى ِأ

  .)١(مثلها فى الخفاء
، وال ما تشبه حركته حركة اإلعراب، فلذلك تدخل هذه الهاء على معرٍبوال   

وال على الفعل  ،)ال(وال على المبنى مع  ال تدخل على المنادى المضموم،
  .)٢(الماضى 

  ما هلشبه ":ابن مالكين فيقول ة امتناع دخولها علة األولعن علَّا فأم
لشبهه  ":ة األخير فيقول أيضاًلَّا عن امتناع دخولها عأم و،"مرفوعالبالمنصوب و

  . )٤( وشرطاً ، وصلةً، وخبراً، وحاالً،، فى وقوعه صفةً)٣("الفعل المضارعب
وإذا لم تدخل على المشابه للمعرب فأن ال تدخل على المعرب كان ذلك   

ها ل أن حركات البناء والمحافظة عليها أقوى من حيث أنَّقبلى من وبطريقة اَأل
ما إذا صارت ف تركيب الكلمة التى ال تستغنى عنها ال سيتجرى مجرى حرو

ه جاء زيد ألنَّ: فال تدخل الهاء نحو، )٥(  محذوف على شيء وإمارةًداللةً
ال رجَل: ه ساكن، وال نحو ألنَّ؛، وال اضرب، ولم يضربمعربومن ، ويا زيد ،

  :  قوله، وشذَّ عارضهن بناء ألن؛ومن بعد ،قبُل
مَأرض     لُهع ى ِمنحَأضتُ وتَح ٦(ِمن(  

                                                        

  .٤/١٦١ الكتاب )١(
  .١٠/٢، ٩/٤٥ شرح المفصل )٢(
  . ٢/٣٥٧ شرح الكافية الشافية )٣(
  .٣٠٨/ ٤حاشية الصبان : ، وينظر٤/٣٥١أوضح المسالك  )٤(
  .٩/٤٥،٤٦شرح المفصل  )٥(
 رقـم   ٤/٣٥١لك  من الرجز المشطور، وعدة الـسا     ) ٥٥٨( رقم   ٤/٣٥١ أوضح المسالك    )٦(

 =ألبى) ١٢٦٠( رقم   ٤/٣٥٦، وقد نقل العينى فى شرح الشواهد بحاشية الصبان          )٥٥٨(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٩٣ -

 وابن يالفارس قاله)  وبعدقبُل(من باب ) ُلع (فإن ،حقت ما بنى بناء عارضاًلف
   .)١()دع وبضرب(ـوال فى الفعل الماضى ك ،الناظم

  )الالزم البناء( خالفاً بين النحاة فى إلحاقها للفعل الماضى مونىألشِاوقد نقل   
الجواز مطلقاً، : والثانى ،ع مطلقاًنالم: األول: "ك ثالثة أقوال ولهم فى ذل

، قعده: بس نحولف الخي، والمنع إن هضرب: من اللبس نحوالجواز إن ُأ :والثالث
 حركته وإن كانت  ألن؛ المصنفختاره ا و،سيبويهوالصحيح األول وهو مذهب 

 لشبهه نى على حركةا بم الماضى إنَّ ألن؛  بحركة اإلعراب فهى شبيهةٌةًالزم
  .)٢("بالمضارع المعرب

هم ضعفوا الحرف األخير ثم ومن قبيل إلحاق الهاء وفقاً لبيان الحركة أنَّ  
  .)٣( هضيبأعطنى َأ: ألحقوها، وذلك نحو

، َأبيضهأعطنى : ه سمع أعرابياً يقولوحدثنى من أثق به أنَّ: "سيبويهقال   
ألحق الهاء  ف،)٤(" نه:  وهو يريدهنَّه:  ألحقها فىيريد أبيض، ألحق الهاء كما

   .)٥(حركة لمبنياً ل

                                                                                                                                        

) ١٢٦٠( رقـم   ٤/٣٠٦، وشرح األشـمونى     ) لي ال أظلَّلُه   يا رب يوم  : (ثروان، وقبله =
  . ٤/٣٠٦دون نسبة، وحاشية الصبان 

 مبنيةٌ بناء عارضاً وذلـك  )عل( حيث وقف بهاء السكت مع أن     ) ِمن علُه  (:والشاهد فيه   
  .شاذٌ

 .٣٠٨/ ٤حاشية الصبان :  السابق الصفحة نفسها، وينظر)١(

   ٤/٣٠٧،٣٠٨ شرح األشموني )٢(
  . بتصرف٤٢٣ المقرب ومعه مثل المقرب صـ )٣(
  .٤/١٧٢ الكتاب )٤(
  .٢/٣٧٢ األصول )٥(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٩٤ -

 كلمةٌ مستقلةٌ برأسها ليست جزء من الكلمة التى ابن هشاموهاء السكت عند   
 وكثير من النحويين وابنه ابن الناظموأما تمثيل :" تلحق بها ولذلك فهو يقول

 ألن كالً من هاء السكت ؛ بذلك وتلك فمردود، والالم)لم تره(لمه، و: للهاء بنحو
  .)١(والم البعد كلمةٌ برأسها، وليست جزءاً من غيرها 

   : بقولهابن مالكوإلى ما سبق ذكره أشار ** 
  

ــرّك تَحرِِ     مـا  ِبكُـلِّ ِذى الْها َأِجـز     ووصُل   ح ــك يــا ــالَِزٍء بنَ م  
ــِر ا ِبغَيــلُه صوــو ِريــٍك  تَح ـ  فيُأِديم شَذَّ       اِبنَ الْم اِمدُتـِسنَا  اس٢(ح(  

  
%%%%   

                                                        

  . ٤/٣٦٦أوضح المسالك  )١(
  .٤/٣٠٨ألفية ابن مالك بشرح األشمونى  )٢(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٩٥ -

  المبحث الرابع 
خر جزماً أو اآلف  بحذالمعلِّالوقف على الفعل  في تانلهج

  بناءً
من : ا المعلُّ إذا جزم، أو وقف لألمر ففيه لغتان فأم«: ابن السراج نص  

قضه، ولم يرضه، ومنهم من ه، ولم يارمه، ولم يغزه، واخْشَ: العرب من يقول
عيسى بن حدثنا بذلك : سيبويه قال .ءها ارم، واغْز، واخْشْ فيقف بغير: يقول
 : منتعن وقيت، وإ:  منق وهذه اللغة أقل اللغتين، فأما ال تويونس عمر

وعيتُ فإنه ي١( » ن تركها فى اخشَلزمها الهاء فى الوقف م(.  
  : الدراسة

 لغتين فى الوقف على الفعل ن عابن السراجديث أورده فى النص السابق ح  
المجزوم بحذف حرف العلة، المعتل اآلخر  بحذف آخره ليشمل المضارع المعلِّ

المبنى على حذف حرف  :أى(جزم به مضارعه وفعل األمر المبنى على ما ي
هاء وحول ذلك إليك  الوقف بغير: الوقف بهاء السكت، واألخرى: أحدهما) العلة

  : بيانال
  .: اب  ا  ا ا ف ا  أو ًء**  

وا ا تء ا  فوا   
، ولم هزه، واخْشَيغْارمه، ولم : من العرب من يقول: "ابن السراجيقول   

هضولم ير ،كت، ، وهو من المواضع التى يكثر فيها إلحاق هاء الس)٢(" يقضه
 الفعل المحذوف اآلخر جزماً كلم بعدوأكثر ما تزاد : "ابن الناظموفى ذلك يقول 

                                                        

  .٢/٣٨٢ األصول فى النحو )١(
  . السابق الصفحة ذاتها)٢(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٩٦ -

طيـعوار طهِمه، أو وقفاً كأعرولم ي ه فألحقوها هاء السكت ليقع الوقف  ،)١(" ِمه
ة للتوصل إلى بقاء السكون بت الهمزتلجكما ا .)٢(عليها بالسكون وتسلم الحركات 

   .)٣(ها يسكت عليها دون آخر الكلمةألنََّ ؛)هاء السكت(فى االبتداء، وسميت 
  

ا ا ر فوا تءا    
ارم، واغْز، واخشْ، : ومنهم من يقول" : بقولهابن السراجوهى ما أشار إليها   

  .)٤( "ويونس عيسى بن عمر: حدثنا بذلك: سيبويهفيقف بغير هاء السكت قال 
 لبعض العرب، واألجود الوقف ، وهى لغةٌ)٥(ان اآلخرويكون الوقف حينئذ بإسك

و ل هذه األفعال حذفت الماتها، وبقيت حركات ما قبلها دليالً عليها، فألن ؛بالهاء
، )٦( عليهل فيذهب الدليل والمدلو،لم تلحق الياء لذهبت الحركات بسبب الوقف

  .)٧(وهذه اللغة أقل اللغتين
 ¼º «]  :-تعالى–لوقف، كقوله وقد يعطى فى النثر الوصل حكم ا  

 ¿  ¾ ½Z )٨(.  

                                                        
  .٥٧٦ شرح ألفية ابن مالك صـ )١(
  .٩/٧٨ شرح المفصل )٢(
  .٤/٣٠٢شرح األشمونى : ، وينظر٢/٣٤٤ التصريح بمضمون التوضيح )٣(
  .٢/٣٨٢ األصول )٤(
  . بتصرف٤٢٠ المقرب ومعه مثل المقرب ص )٥(
  .  بتصرف يسير٢/٣٤٤ التصريح )٦(
  . ٢/٣٨٢ األصول )٧(
:  قـال ١/٤٤٩إتحاف فضالء البشر للبنـا  :  والقراءة فى٢٥٩ سورة البقرة من اآلية رقم       )٨(

بحذف الهاء وصالً وإثباتها وقفاً على أنهـا للـسكت حمـزة والكـسائى         ) يتَسن( :وقرأ"
 =ويعقوب وخلف، والباقون بإثباتها وقفا ووصالً وهى للسكت أيضاً، وأجـرى الوصـل         



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٩٧ -

، فى قراءة غير )١( Ä ÃÅÊ É È    Ç Æ Ë Z] : وقوله
  . )٣(، وذلك في النثر قليل)٢(حمزة والكسائى 

 الوقف على الفعل المعتل آخره فقط اللغة األولى في إلى ابن مالك شاروقد أ
  :فقال

   
وفْ  قكْتِ بها الس  لَـىـلِ فَِ الْ  عع   ذَفْ آ بحخر َطَأ كع    َـأس ـن٤(ْل م(  
  

                                                                                                                                        

المغنى فى توجيـه القـراءات      : وينظر" الوقف ويحتمل أن تكون أصالً بنفسها      مجرى=
، والنشر في ١٤٣ وحجة القراءات البن زنجلة صـ       ١/٢٦٩محيسن   .العشر المتواتره د  

، ٨٥،  ٨٤، ومعانى القراءات لألزهـري صــ        ٢/١٧٤القراءات العشر البن الجزري     
  .٤٢٨ صـ وجامع البيان فى القراءات السبع المشهورة للداني

، ومعـاني القـراءات     ٣٥٧اإلقناع صـ   : ، والقراءة فى  ٩٠ سورة األنعام من اآلية رقم       )١(
ـ   ،١٦٠صـ   )  قُْل الَ َأسالُكُم   اقْتَد( :قرأ حمزة والكسائي  " : قال ٢٦٠وحجة القراءات ص

بغير هاء في الوصل، وحجتهما في ذلك أن الهاء إنما دخلت للوقف ولبيان الحركة فـي                
ف، فإذا وصل القارئ قراءته اتصلت الدال بما بعدها، فاسـتغني عـن الهـاء               حال الوق 

لزوال السبب الذي أدخلها من أجله فطرحها، وقرأها الباقون بإثبات الهاء فـي الوصـل            
      ، "وحجتهم في ذلك أنَّها مثبتة في المصحف فكرهوا إسـقاط حـرف مـن المـصاحف            

  .٢/١٠٦، والنشر ٤٩٩و جامع البيان صـ
  .٥٧٧شرح ألفية ابن مالك صـ  )٢(
 . بتصرف٤/٣٠٨ شرح األشموني )٣(
  .٢/٣٣٢شرح الكافية الشافية : ، وينظر٤/٢٩٥ شرح ألفية ابن مالك البن جابر )٤(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١١٩٨ -

   :أو  ا  ا اى   اف  ف

 أو حرفين ،ب هذه الهاء فى الوقف على الفعل الذى بقى على حرفجت   
ومن وعى ، )٢(قه، وال تَقه: )١(  عمراًتِق  زيداً، والِق: أحدهما زائد كقْولك فى

 ألفه قد انحذفت لوقوعها بين ، وذلك أن)ِره(يرى  دنى الزور، ومن )عه (ييع
ن، والالم محذوفة لألمر، والحركة دليل يز على حد حذفها فى يعد و وكسرةياء

ه، نقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت،وحذفت َأار: على المحذوف، أصله
:  على وجوب الوقف على نحو بإجماع المسلمينمردودوهذا ، )٣(همزة الوصل 

 [ w v uZ )٤(،   [ 7 6Z )والمه كمضارعه المجزوم، فائهبحذف ، )٥ ،
اكن أو الوقف على ـ لئال يلزم االبتداء بالس؛واجتالب هاء السكت وجوباً

  .)٦(المتحرك 
  :  بقولهابن مالكوقد أشار إلى ذلك ** 

  
  ذَاكوالْ في ابقي بَألص ا و حـد     َْحتإ(ـ كَ مع تَ ن َف َلض اب ن ا رشد()٧(  

  
%%%% 

                                                        

شرح ألفية ابن   : ينظر" قد بقى على حرفين أحدهما زائد، وهو حرف المضارعة          : "  حيث )١(
  .٤/٢٩٦مالك البن جابر

  . السابق الصفحة ذاتها)٢(
  .٤/٣٠٣ حاشية الصبان )٣(
  .٢٠ سورة مريم من اآلية رقم )٤(
  .٩سورة غافر من اآلية رقم  )٥(
  .٤/٣٠٣حاشية الصبان : ، وينظر٢/٣٤٤ التصريح )٦(
  .٢/٣٣١ شرح الكافية الشافية )٧(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١١٩٩ -

  المبحث الخامس
  )١( لوقف على المنقوصالهجات في 

  

وثق  بعض من يأن: )٢( ابالخطَّأبوثنا وحد: سيبويه قال «: ابن السراج نص  
 .فى الوقف: هذا رامى، وغازى، وعمى، يعنى: بعربيته من العرب يقول

ود، فإن لم يكن فى موضع تنوين فالبيان أجود فى والحذف فيما فيه تنوين أج
 . فى الوصلها ثابتةٌ ألنَّ؛ وهذا العمىوالعاصي القاضيهذا : الوقف، وذلك قولك
هم ، كأنَّ والمبهوه بما ليس فيه ألفٌشف هذا فى الوقف حذومن العرب من ي

ذا فى  ه والعاصالقاضهذا : أدخلوا األلف والالم بعد أن وجب الحذف، فيقولون
:  فى الوصل، تقولها ثابتةٌ ألنِّ؛لبيانا إال ها النصب فليس فيفأم الرفع والخفض،

  .)U(:   [  > =  <     ;Z « )٣( وقال اهللا رأيت قاضيا، ورأيت القاضى،
دراا   

 فى حالتى التنوين  على المنقوص عن الوقفدار فى النص السابق حديثٌ  
 تنوين فالوقف عليه بالحذف أجود، وما كان يهما ف، والتعريف وذكر أن )التنكير(

ريه مجرى ما كان ج من العرب من يفيه أولى، وأن) اءيترك ال(معرفاً فالبيان 

                                                        

شـرح  : ينظر"القاضى والداعى   : ما آخره ياء ساكنةٌ قبلها كسرةٌ نحو      : " تعريف المنقوص  )١(
ألنَّه نقـص فـي الرفـع     :فلم سمي منقوصاً ؟ قيل:، فإن قيل٢٢١يان صـ  لمحة أبى ح  
  ..٣٧أسرار العربية صـ: ينظر. ، ومررت بقاضهذا قاض: والجر تقول

عبدالحميد بن عبدالمجيد األخفش الكبير، أخذ عنه سيبويه والكسائى، تـوفى           :  أبوالخطاب )٢(
، والبغيـة   ١١٩البلغـة صــ     ،  ٢/١٥٧إنباه الرواه   : ينظر فى ترجمته  . هـ١٧٧سنة  

٢/٧٤.  
  ).٢٦(، واآلية من سورة القيامة من اآلية رقم ٣٧٥، ٣/٣٧٤ األصول فى النحو )٣(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٠٠ -

 ؛ا النصب فليس فيه إال البيانفى حالتى الرفع والجر، وأم) المه(منوناً فيحذف 
ألنليةت فيه وصالً ووقفاً، وحول ذلك تدور الدراسة التا المه تثب :  

  
 أو روا را   ونوص اا  فوا   
،وللعرب )١( وهادداع:  نحو والمما ليس فيه ألفٌ :المراد بالمنقوص المنون  

حذف : أحدهما: فى الوقف على المنقوص المنون فى حالتى الرفع والجر مذهبان
، )٢( وين والكسرة التى قبلهه يحذف منه التنقبلها كالصحيح، فإنَّما الياء وإسكان 
د العمى، ي، تر، وهذا عم، وهذا غازهذا قاض: وذلك قولك، )٣( وهو األفصح

أذهبوها فى الوقف كما ذهبت فى الوصل، ولم يريدوا أن تظهر فى الوقف كما 
 حذف التنوين ألن؛ )٤( يظهر ما يثبت فى الوصل فهذا الكالم الجيد األكثر

 لئال يعود الياء فتكون حال الوقف ؛تقديره ههنا أولىعارض، فكأنه ثابتٌ، و
، وهو )٦( I H GJN M L K O Z]  :-تعالى–كقوله ، )٥( ظاهر الثقل

   .)٧( "فالمختار الوقف عليه بالحذف: "  حيث قالابن الناظماختيار 
وقوم  ":ابن عصفوروعن ذلك يقول . رد المحذوف بعد حذف التنوين: والثانى

،  هذا قاضى:ردوا إليه المحذوف، فيقولون ذفوا التنوينـ إذا حمن العرب

                                                        

  . بتصرف٢٢٢ شرح لمحة أبى حيان صـ )١(
  .٤٢١ اللباب فى علل البناء واإلعراب صـ )٢(
  .٢/٤٤٣ شرح جمل الزجاجى )٣(
  .٤/١٨٣ الكتاب )٤(
  .٢/٣٠١ شرح الشافية )٥(
  ).٩٦(ة النحل اآلية رقم  سور)٦(
  .٥٧٤ شرح ألفية ابن مالك صـ )٧(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٠١ -

-وقوله ،)٢( Z يH G F]  :ابن كثير وكقراءة ،)١( بقاضيومررت 

أظهروا فى الوقف حيث صارت  ،)٣( Z  والي µ  ́³ ² ¶ ± °] :-تعالى
ها حذفت فى الوصل بسبب التنوين، وال تنوين فى ألنَّ؛ )٤(فى موضع غير تنوين

 الوقف  ألن؛ال:  هذا يوجب إثباتها أولى قيل:ة للحذف، فإن قيلالوقف فال علَّ
             .)٥( "عارض والعارض كغير المعتد به

  
  با   ونوص اا  فوا   

 فى ها ثابتةٌ ألنَّ؛ا النصب فليس فيه إال البيانفأم: " ابن السراجيقول     
  وجوباً على لغة  )٧(ف من التنوين ـدال األلـ، بإب)٦("ا قاضيرأيتُ: الوصل، تقول

                                                        

  .٤٢٦ المقرب ومعه مثل المقرب صـ )١(
ـ           ،)٧( سورة الرعد من اآلية رقم )٢(  ـوهى فى االقناع فى القراءات السبع البن خلف ص

 ٥٧٤ ـ بياء فى الوقف البن كثير، وجامع البيان فى القراءات السبع المشهورة ص            ٤١٥
، وشـرح   ٢/١٦١  للبنـا   واتحاف فضالء البشر   ٣٧٥ ـحجة القراءات ص  البن كثير، و  

  .٢٣٢ ـومعانى القراءات ص  ،٢/٤٠٠طيبة النشر فى القراءات العشر للنويرى 
 يـة رقـم   واآلية من سورة الرعد مـن اآل       ،٥٧٤ ـ ص م شرح ألفية ابن مالك البن الناظ      )٣(

ـ قناع فى القراءات السبع     اال:  وينظر فى هذه القراءة    ).١١(  البـن كثيـر،     ٤١٥ ـص
ـ     ٥٧٤ ـوجامع البيان فى القراءات السبع المشهور ص       ، ٣٧٥ ـ، وحجة القـراءات ص

   .٢٣٢ صـ، ومعانى القراءات٢/٤٠٠، وشرح طيبة النشر ٢/١٦١واالتحاف 
  .٢/٣٤٠، والتصريح ٢/٣٠، وشرح الشافية ٣/٣٧٥األصول : ، وينظر٤/١٨٣ الكتاب )٤(
  .٤٢١ ـب ص اللباب فى علل البناء واإلعرا)٥(
ـ      ، وشرح لمحة  ٤٢١ ـاللباب ص : ، وينظر ٣/٣٧٥ األصول   )٦( ، ٢٢٢ ـأبـى حيـان ص

  . ٥٧٤ ـوشرح ابن الناظم ص
  .٤٢٦ المقرب ص )٧(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٠٢ -

  .)١(ربيعة
   : مشيراً إلى ما سبقابن مالكقال * *

  )٢( فَاعلَماٍتو ثُبِمنى ولَب َأم ينْصلَ   نيونْ التَّ ى ذ نْقُوصم الْ ياْفُ  وحذْ
  

ً ونر ا وصا  فوا)  لا(   
، وللعرب فى )٣( والداعي القاضي:  نحو والمما فيه ألفٌ: وغير المنون  

عدم حذف الالم، وعنه يقول : األول: الوقف على المنقوص غير المنون مذهبان
:  أجود فى الوقف، وذلك قولك البيان فإنفإن لم يكن فى موضع تنوين: "سيبويه

، ورأيتُ القاضى، وقال اهللا )٤("  فى الوصلها ثابتُةُ ألنَّ؛هذا القاضى، وهذا العمى
)U(:   [  > =  <     ;Z )أيضاً – وتقول ،)٦( وصالً ووفقاً ، وهى متحركةٌ)٥ 
رفعاً، (ه بقيت المه فى األحوال الثالثة ويالحظ أنََّ ،)٧(مررت بالقاضى : -

ثبات وإن لم يكن منوناً فاإل" :ابن مالكولذلك قال ، دون تفريق) ونصباً، وجراً
  .)٨(" أجود 

ومن العرب : "سيبويهيقول . حذف المه تشبيهاً له بالمنون رفعاً وجراً: والثانى
 إذ كانت تذهب الياء فى ؛ والممن يحذف هذا فى الوقف شبهوه بما ليس فيه ألفٌ

                                                        

  . بتصرف٢/٣٠١ شرح الشافية )١(
  .٢/٣٤٠  التصريح)٢(
  .٢٢٢ ـ شرح لمحة أبى حيان ص)٣(
  . ٣/٣٧٥األصول : ، وينظر٤/١٨٣ الكتاب )٤(
  .)٢٦(اآلية من سورة القيامة من اآلية رقم ، و٣/٣٧٥ األصول )٥(
  . بتصرف٤/١٨٣ الكتاب )٦(
  . بتصرف٤٢٦ ـ المقرب ص)٧(
  .٣٢٨ ـ تسهيل الفوائد ص)٨(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٠٣ -

وذلك فى حالتى الرفع والجر  ،)١( "الوصل فى التنوين لو لم تكن األلف والالم
الفرق بين : أحدهما: وفيه وجهان ،)٢( ومررت بالقاض، هذا القاض: يقولون

 موقوفاً ةًاالسم نكر واهم قدرأنَّ: والثانىالفصل والوقف، وال فارق إال الياء، 
 وقد ذكر ،)٤(بعد حذفها )٣(عليه، ثم أدخلوا عليه األلف والالم، فبقى على حاله 

ع استراحة وبعض العرب يحذف الياء لكونه موض: " وجهاً للحذف فقالالرضى
ومن حذف الياء فى الوصل نحو ما قبلها ثقيٌلوالياء مكسور ،: [^   

  b a_Z )٦(، أوجب حذفها وقفاً بإسكان ما قبلها )٥(، ا فى وأم
 به فرقاً  تتحرك فى الوصل وحذفت حركتها وكفيها ألنَّ؛النصب فالياء ال غير

)٧(.  
ًرا  ؤه أو  ذف  وصا  فوا   

ا حذف منه الفاء أو العين، فليس فى الوقف عليه إال  ممالمنقوصإذا كان   
) رم(ى ـوقاال ف":  ذلك فقاليونس الخليل وعنسيبويه وقد نقل ، إثبات الياء

                                                        

  .٣/٣٧٥األصول : ، وينظر٤/١٨٣ الكتاب )١(
، وشرح ابن جابر    ٥٧٤ ـشرح ألفية ابن مالك ص    :  بتصرف، وينظر  ٤٢٦ ـ المقرب ص  )٢(

٤/٢٨٩.  
  .٢/٣٤٠ التصريح بمضمون التوضيح :، وينظر٢/٤٢١ شرح جمل الزجاجى )٣(
  .٢/٣٤٠ التصريح )٤(
  )١٠ ،٩( سورة الرعد من اآليتين رقمي )٥(
  .٤/١٨٥الكتاب : ، وينظر٢/٣٠٠ شرح الشافية )٦(
، وشـرح ابـن     ٢٢٣، وينظر شرح لمحة أبى حيان صـ        ٢/٤٢١ شرح جمل الزجاجى     )٧(

  .٥٧٤الناظم صـ 



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٠٤ -

رف ـم تصـ، ث)مرمكْ: (مرئى على وزن: أصل، )١( "ذا مرىـه: إذا وقفا
 ،وإثبات الياء بإجماع النحاة ،)٣(" ر م: " فحذفت العين وهى الهمزة فصار)٢(فيه

 بعد  ألجحفوا بالكلمة بحذف-أيضاً–فلو حذفوا الياء :"  يقولهالرضىويعلل لذلك 
 بالحرف فيجمعوا عليه ذهاب واخلُّ، فكرهوا أن ي)٤( " موجبةة بال علَّحذف

  .)٥(الهمزة والياء، فصار عوضاً

  ه كـ ا حذفت فاؤوينسحب الحكم على المنقوص مم)فعل مضارع من) ِفي :
  .)٦(يفى برد الفاء: ، فإذا وقفت عليه قلتفي: ن، فقيلومى به فنُإذا س) وفى(

كى االتفاق على ذلك، فيقالوح :فيرت بيمرى، ورهذا يفى، وهذا م٧(رى  وبم(.  

   : بقولهابن مالك وإلى حكمه أشار **

  
...................................    وِفى و نَح) رم (والْ  لُز ّدر ا اقْتَ مِفيي)٨(  

  

                                                        

  .٤/١٨٤ الكتاب )١(
كسرة، وهى حركة عينه من الهمزة إلى الراء قبلها، وهى سـاكن صـحيح، ثـم                 نقلت ال  )٢(

  .٢/٣٤٠التصريح : ينظر. أسقطت الهمزة للتخفيف، ثم ُأعل إعالل قاض
  .٢/٣٤٠التصريح : ؛ ينظر٤/٢٨٩ شرح ألفية ابن مالك البن جابر )٣(
  .٢/٣٠١ شرح الشافية )٤(
  . بتصرف يسير٤/١٨٤ الكتاب )٥(
  . بتصرف٤/٢٨٩بن مالك البن جابر ألفية ا شرح )٦(
  .٥٩١ كتب األلغاز واألحاجى النحوية صـ )٧(
  .٥٧٤، وشرح ألفية ابن مالك صـ ٢/٣٤٠  التصريح)٨(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
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ً دىوص اا  فوا   
    

يا  أختار:  فى النداء فقال)القاضى( عن الخليلوسألت : " سيبويهيقول   
ه  فاألول قال بذلك ألنَّ)١(" يا قاض:  فقاليونس اوأم... منونبه ليس  ألنَّ؛اضىق

٢(ن الياء للفرق الثانى حذفها وسكَّ ال ينون، وموضع(.  

داء كانوا فى نا كان من كالمهم أن يحذفوا فى غير اله لم ألنَّ؛ أقوىيونسوقول 
، ويا يا حار:  النداء موضع حذف، يحذفون التنوين ويقولون ألن؛ردداء أجنال

  .)٣( أقبل ، ويا غالمصاح
%%%% 

                                                        

  .٢/٣٤٠، والتصريح ٢/٣٠١شرح الشافية : ، وينظر٤/١٨٤ الكتاب )١(
  .٢/٤٢١ شرح جمل الزجاجى )٢(
  .٤/١٨٤ الكتاب )٣(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٠٦ -

  المبحث السادس
  ى هى عالمة اإلضمار حركة الـهاء التلهجات في 

مررت بهى قبُل، ولديهى ماٌل، ومررت بدارهى،       :وتقول « :ابن السراج  نص  
 بهـوg  ]  :، ويقرأونماٌل ، ولديهومررت بهو قبُل:  يقولون وأهل الحجاز 

واربد  وه jZ )ومن قال  )١ ،: [  وارهبدjZ  عليهمو مـالٌ  :قال ،
  . )٢( »الميم داء والوقف على وهمبو

دراا   
 عالمـة  هي حديثاً حول حركة الهاء التى       ابن السراج فى النص السابق أورد       

 وذلك النكسارها وانكسار ما قبلهـا،  ، من العرب من يصلها بالياء      وأن ،اإلضمار
 برغم انكسارها وانكسار ما قبلها يضمونها فيستتبع ذلك مجئ الواو           والحجازيون

   .بعدها إلشباع ضمتها
  : ور ارا ا ول ذ**
    ليت بالواو، وتُ الهاء تضم إذا تُ  من المعلوم أنبقت بياءكسر إذا س ة أو كـسر؛ 

 ها فى الكـالم     ألنَّ ؛اعلم أن أصلها الضم وبعدها الواو     : "  يقول سيبويه وعليه فإن
– لـك    ة التى أذكرها لك، وليس يمنعهم ما أذكر       ا أن تدركها هذه العلَّ    ه هكذا إلَّ  كلِّ

" كسر إذا كان قبلها ياء أو كـسره        من أن يخرجوها على األصل، فالهاء تُ       -أيضا
 اليـاء   وهى من حروف الزيادة كما أن؛ها خفيةٌ ألنَّ؛)٤( عليهم وبهم :، فيقولون )٣(

اليـاء فكمـا   بمن حروف الزيادة، وهى من موضع األلف وهى أشبه الحـروف      
                                                        

  .عزودون ٢/٢٤٩، ١/٦٧فى المحتسب : والقراءة ،)٨١( سورة القصص من اآلية رقم )١ (
  .٢/٣٨٠ األصول فى النحو )٢ (
  .٤/١٩٥ الكتاب )٣ (
  .٧٨نجا صـ  . اللهجات العربية د)٤ (



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٠٧ -

 ألنَّه  ؛لواو ياء اوقلبوا   ك كسروا هذه الهاء،   أمالوا األلف فى مواضع استخفافاً كذل     
 والكسرة ههنا كاإلمالة فى األلف لكـسرة مـا          ، وقبلها كسرةٌ   ساكنةٌ ثبت واو ال ت 

، ولـديهى مـاٌل،     رت بهى قبـلُ   مر:  تقول )١(كالب وعابد : قبلها وما بعدها نحو   
 وفى غير ذلك تضم الهاء كمـا        ،)٣( ازيينحجال كسرها غير    )٢(ومررت بدارهى 

  .)٥( ª ©Z » ¬ ] : ، وقوله)U(:   [ 4 3 2Z )٤(ى قوله ف
 *ء ا   ت اا:  
  : تعددت اللهجات العربية فى حركة هاء الضمير وبيانها فيما يلى  

 فقط فى حركة    الحجازيين لهجة   ابن السراج لقد ذكر   : أهل الحجاز  لهجة -١
" :-سـيبويه  نص عليه     وكالمه هو نفس ما    –فقال  ) ضمير الغيبة (هاء  

       :، ويقـرأون  ، ولـديهو مـالٌ    مررت بهو قبـلٌ   :  يقولون وأهل الحجاز 
 [g وبه واربد وه jZ )٦(.  

هم يعتبـرون   إلى أنَّ- والحالة هذه  - لضم الهاء  أهل الحجاز ويرجع سبب إيثار      
 :ما هو الضمير المرفوع المنفصل، وأصـل بـه   إنَّ) الضمير المجرور (هذه الهاء   

فإن لحقت الهاء الميم فى عالمـة الجمـع كـسرتها            ،)٧(فأبقوه على أصله     بهو،

                                                        

  .٤/١٩٥ الكتاب )١ (
  .٤/١٩٥الكتاب  : وينظر٢/٣٨٠ األصول فى النحو )٢ (
  .٢٤ ـصالفوائد وتكميل المقاصد  تسهيل )٣ (
  ).٣( رقم  سورة البقرة من اآلية)٤ (
  .٢٨٩ ـ وينظر اللهجات العربية نشأة وتطوراً ص١٧٣ سورة الصافات من اآلية رقم )٥ (
  .٢/٣٨٠واألصول  ،٤/١٩٥الكتاب  : وينظر).٨١( سورة القصص من اآلية رقم )٦ (
  .١/٣٨٠  اللهجات فى التراث)٧ (



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٠٨ -

هما ال يلزمان حرفاً أبداً فإذا كسرت الميم        أال ترى أنَّ  . كراهية الضمة بعد الكسرة   
  .)١(قلبت الواو ياء كما فعلت ذلك فى الهاء 

داء، والوقف على    عليهمو مال، وبهمو  :  قال jZبدارهو  ]  :ومن قال   
وتـرك  . ..عليهمو أتبع الياء ما أشبهها كما أمال األلـف        : بعضهم وقال   )٢(الميم  

 جـاء   الحجـازيين  وبلغة   ،)٣(ماال يشبه الياء وال األلف على األصل وهو الميم          

5 6 ]  :وقولـه ،)٤( Z§ ¨ ]   :- تعـالى  –القرآن الكريم فى قوله     

 8 7Z )٥(، 7 8 9 : ]   :وقولهZ )مزةحوقد قرأ األولى    ،)٦ 
 : -تعـالى –لغة غيرهم فى قوله     ب - أيضاً –، وورد   عاصمبالضم، وقرأ اآلخرين    

 [& %'( ) * Z )٧(.  

ومنهم من يسكن الهاء المضمومة إذا      :" ابن جنى يقول  : لهجة أزد السراة   -٢
ألزد هـا لغـةٌ      أنَّ الحـسن أبومررت به أمس، وذكر     : وصلها فيقولون 

   :، وأنشد هو وغيرهالسراة

                                                        

  .٤/١٩٥ كتاب ال)١ (
  .٢/٣٨٠األصول في النحو  )٢ (
  .٤/١٩٦ الكتاب )٣ (
  ).١٠( سورة طه من اآلية رقم )٤ (
  ).١٠( سورة الفتح من اآلية رقم )٥ (
  ).٦٣( سورة الكهف من اآلية رقم )٦ (
  .بتصرف ١/٢٧١ اللهجات فى التراث :وينظر) ٢( سورة البقرة من اآلية رقم )٧( 



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٠٩ -

  )١("قَـانِ  لَه َأرِ  ومطْواى مشْتَاقَانِ     خيلُهو ُأ الْعتيقبيِتظَلْتُ لَدى الْفَ
 هاء الـضمير إذا كانـت       ألن ؛هم يجرونه في الوصل مجراه في الوقف      أي أنَّ   

 لـه وبـه     :مضمومةً أو مكسورةً حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنةً تقـول          
   .   وقف على األلف ولم تحذف فإن كانت مفتوحةً ،بحذف الواو والياء

  : بقولهالناظموإليه أشار  **
  سوى اضطرارفي لوقَففْ واحذ

  ج

رصلَةَ غَيالْفَتْح الْإ فيارمض)٢(  
  

  :  قول اآلخر)٣(قطربا عن نيوور
  )٤(اِديهـاً ِسـيَل و  َألن عيونَه   الَّ  إ    ِبى نَحوه عطَـشٌ   وَأشْرب الماَء ما  

 ربيعـة  قومـاً مـن      واعلـم أن  : " سيبويه يقول: ربيعة  من ة قوم هجل -٣
ـ   ولم يكن المـسكَّ    ،ِمنِْهم أتبعوها الكسرة   :يقولون زاً حـصيناً   ـن حاج
 حيث تنطق بالهاء مكسورة مطلقاً      لكلب السيوطى، وقد نسبها    )٥(" عندهم

                                                        

  دون نسبة مـن بحـر   ١/٢٢٤ واإليضاح عنها    ءات المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القرآ      )١(
: بدالً من  )أريغه: ( دون نسبه برواية   ١/١٧٧، والمقتضب   ١/١٢٨الخصائص  و الطويل،

  .)ا.ط.م(  ليعلي بن األحول، واللسان مادة٥/٢٧٥،٢٩٦، والخزانة )أخيلهو(
  .حيث سكن أزد السراه هاء ضمير الغيبة وأصل حركته الضم) هلَ: (والشاهد فيه   

 . بتصرف٤/٢٨٨شرح األشموني ) ٢(

حمد بن المستنير بن أحمد النحوى المعروف بقطرب، أخذ النحو عـن            أبوعلى م : قطرب )٣(
سيبويه وجماعة من العلماء البصريين، وله من التصانيف معانى القـرآن، االشـتقاق،             

، ٤/٣١٢وفيات األعيان   : ينظر فى ترجمته  . وتوفى سنة ست ومائتين    .القوافى وغيرها 
  .٣/٧٥، والكنى واأللقاب ٣١٣

ورصف المباني في    .١/١٢٨ن نسبة من بحر البسيط، الخصائص        دو ١/٢٢٤ المحتسب   )٤(
  ).١٥(  رقم١٦شرح حروف المعاني للمالقي صـ 

  .سكن أزد السراه هاء ضمير الغيبة وأصل حركته الضمحيث ) عيونَه: (والشاهد فيه  
  .٤/١٩٦ الكتاب )٥(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢١٠ -

 بقت بياء سواء س  أو كسرة    ـ    ـ أو لم تسب ـ : لونوـق بهمـا، فيق نِهع ،م
ينِهوب  الوهم(ـماء ب عل تعرف عند ال   وهى لهجةٌ  ،)١(م(  فها بذلك  ، وقد وص

ـ : يقولـون . كلـب الوهم فى لغة : "  حيث قال  السيوطى ِهنْعـ م، وب ، مِه
وبنِهي٢(" ل الهاء ياء وال كسرة ـ، وإن لم يكن قبم(. 

 رديئةٌ، إذا   ذه لغةٌ وه: "قولهبوعلل لذلك   بذلك   هسيبوي وصفها    رديئةٌ وهى لغةٌ   
ك قد تجرى على األصل وال حـاجز   ألنَّ؛فصلت بين الهاء والكسرة فالزم األصل 
     لم تلتق  بينهما، فإذا تراخت وكان بينهما حاجز  ُـ ...  المتشابهة ا أهـل اللغـة    وأم

، جعلـوا   ، لما رأوها تتبعها وليس بينهمـا حـاجز        )ِمنِْتن(الرديئة فجعلوها كـ    
   .)٣(" منْتَِنون الحاجز بمنزلة ن

  ? @]  :-تعـالى –مـن قولـه     ) علـيهم  (كلمـة هذا وقد وردت      

 A Z )عنها عند الحديث ) الدر المصون (في   بهذه اللغات وبأكثر منها جاء       )٤ : 
"       كـسرها غيـر      أو كـسرةٌ    ساكنةٌ األصل فى هاء الكناية الضم، فإن تقدمها ياء 

ى ميمها السكون قبل متحرك      والمشهور ف  )وبهم ،يهمفعليهم، و (:  نحو الحجازيين
       نالكسر ممت فا إذا ضممت    والكسر قبل ساكن، هذا إذا كسرت الهاء، أمإال فـى    ع 

 بكـسر الهـاء     )علـيهم (: قرئ ببعضها : عشر لغات ) علَِيهم(، وفى   ...ضرورة
 ، بكسر الهاء والميم وزيـادة اليـاء       ) عليهمو ،عليهمي(وضمها مع سكون الميم     

مـى  عليهوبكسرها وضم الميم وزيادة الـواو    يادة الواو،   وضم الميم وز  وبضمها  

                                                        

  .١/٢٢٢المزهر فى علوم اللغة للسيوطي :  ينظر)١(
  .فسهاالسابق الصفحة ن )٢(
  .١٩٧، ٤/١٩٦ الكتاب )٣(
  ).٧( سورة الفاتحة من اآلية رقم )٤(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢١١ -

 بكـسر   )معلـيه ( الميم أو بالكسر فقط      بعدبضمة الهاء وكسر الميم وزيادة الياء       
   .)١( "الهاء وضم الميم

  
%%%%  

                                                        

 ٨٠حجه القراءات صــ  : وينظر فى هذه القراءات  بتصرف، ٧١،  ١/٧٠ الدر المصون    )١(
قرأ ابن كثير ونافع فـي      . بضم الهاء " لديهم" و  " إليهم"و  " عليهم"قرأ حمزة   : " حيث قال 

بكسر الهاء وضم الميم، ويصلون بواٍو " إليهم"و  " وعليهم: "رواية القاضى عن قالون عنه    
فى اللفظ، وقرأ الباقون بكسر الهاء وسكون الميم واآلية الثانية من سورة األنعـام مـن                

وينظر اإلقنـاع فـى    ).٨٠(والثالثة من سورة الزخرف من اآلية رقم  ) ١١١(اآلية رقم   
، ١٥٨،  ١٥٧ع صــ    ، وجامع البيان فى القـراءات الـسب       ٣٧١القراءات السبع صـ    
  . ٤٤، ١/٤٣، والمحتسب ١/٣٦٦وإتحاف فضالء النشر 



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢١٢ -

  المبحث السابع
   بغير ترنمالوقف على القوافىلهجات في 

  

أللف والياء والـواو    العرب إذا ترنمت فى اإلنشاد ألحق ا      «: ابن السراج  نص  
 الصوت، فإذا لم يترنموا فـالوقوف علـى         هم أرادوا مد  نَّأل ؛فيما ينون وال ينون   

ها وما لم ينون على     من فيدعون هذه القوافى ما نون       أهل الحجاز ا  أم: ثالثة أوجه 
  : ليفرقوا بينه وبين الكالم فيقولون؛حالها فى الترنم

ك ِقفَانَب ِذ ِمن ح ىكْرٍببي و ١(ِلـىِْ زنْم(  
  ..........   ن فى الكالم فقد فعلوا به كفعلهم بما ينون          ما  ا  هذا فيما ينون، فأمنوال ي

  : فى الرفعجريرفقول 

تَىم     الخْيـاَم كَان  ِِبـذ  ٍحطُلُـو ى    يِِْتقس   َـثَ أتُ الْغَيي   وـامـا الِْخي٢(ه(  
 يبدلون مكان المدة النون فيما ينـون        تميم يبن  من  كثيرون  ناس :والثانى...... 

  : وال ينون لما لم يريدوا الترنم يقولون

                                                        

 المـرى   ٤/٢٠٥ دون نسبة من بحر الرجز، والكتاب        ٣٨٥،  ٢/٣٨٤ األصول فى النحو     )١(
  .٤٢ ـ صهالقيس وهو فى ديوان

حيث أنشده الحجازيون بغير ترنم وقفاً مع ترك المدة كمـا لـو      ) ِلىِْومنْز (:والشاهد فيه   
  .رنمونكانوا يت

ـ      الوافر  لجرير من بحر   ٢/٣٨٦  األصول )٢(  /٤والكتـاب ،  ٦٤١ـ  ، والبيت فى ديوانه ص
دون نـسبة   ) ٥٩٣( رقـم    ٢/٤٢٤ومغني اللبيـب    ،  ٤/١٢٥ له، وشرح المفصل     ٢٠٦

  . دون نسبة٤/٣٠٩في شرح األشموني ) الخيامن: (وبرواية
اً بغير ترنم إجراء لها مجرى مـا فيـه      حيث ألحق القافية بالواو وقف    ) الِْخيامو (:والشاهد فيه   

  .ترنم



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢١٣ -

ـ لَّــك َأو  عياَأبتَــا    )١(ساكَنعـ
 قـوافي  إجراء القوافى فى مجراها لو كانـت فـى الكـالم ولـم تكـن            :الثالث
  :  األخطلقال.........شعر

  )٢(وَأسَأْل ِبمصقَلَةَ الْبكْرىّ ما فَعـلْ     
  : ويقولون ،وكان هذا أخف عليهم  

ـ  فَصفْ ح نىابر دقَ حركـ  ح   )٣(صافْ
 »بتون األلف التى هى بدل من التنوين فى النصب، كما يفعلون فى الكـالم             ثي  

)٤(.  
دراا   

 - المطول الذي تم اختصاره تالشياً للتكـرار       – فى النص    ابن السراج تحدث    
هم فى ذلـك    ، وأنَّ لوقوف على القوافى بغير ترنمٍ    السابق عن مذاهب العرب فى ا     

 يدعونها على حالها الذى كانت عليه فى التـرنم      أهل الحجاز  مذاهب،   على ثالثة 
                                                        

، شرح اللمحـة     دون نسبة  ٤/٢٠٧والكتاب   ، المشطور  من بحر الرجز   ٣٨٧ـ السابق ص  )١(
، ومصابيح المغاني في حروف المعـاني البـن نـور الـدين         ٢/٣١البدرية ألبي حيان    

ـ      )٢٨٥( رقم   ١٢١صـ ، والمـسائل العـضديات     ٤٦٦، والجني الداني للمـرادي صـ
  ).٩١(رقم١/٤٢٢، وهمع الهوامع ٥٤، والبيت في ديوان العجاج صـ ٦٦سي صـللفار

  .القافية ألف اإلطالق وقفاً دون ترنم عند الحجازيينبحيث ألحق ) َأو عساكَن( :والشاهد فيه  
ـ             ٢/٣٨٨األصول   )٢(  ٢٦٦ لألخطل عجز بيت من بحر البسيط، والبيت فـي ديوانـه صـ

  ). ل.ق.ص(، واللسان مادة )مر ال تسأل بمصرعهدع المغْ( :وصدره) فعال:(برواية
  .قفوا بتسكين الالموحيث لم يترنم بعض بنى تميم و) ما فَعْل: (والشاهد فيه  
والمعجم المفـصل فـي      ،٤/٢٠٨ دون نسبة من بحر الرجز، والكتاب        ٢/٣٨٨األصول   )٣(

  .١/١٧١، والخصائص )ي.و.ر(واللسان مادة  ،١٠/٣٤٥شواهد العربية 
  .حيث وقف بنو تميم على القافية دون ترنم بغير تنوين) حفْصا: (لشاهد فيهوا  
  .السابق الصفحة نفسها )٤(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢١٤ -

    منن  يستوى فى ذلك ما نو   ها وما لم ينو يبـدلون   ى تميم بن كثيرون من    ن، وناس 
    منن  مكان المدة نوناً فيما نو   جراها لو كانت   وهناك من يجريها م   . نها وما لم ينو

  : وحول ذلك تدور الدراسة التالية .فى النثر
أو و ،و ،ر مرن او   

  *أواخر الكلم التى تقعلحقتنوين ي": )١( ابن الخشابفيقول  :ا عن تعريفهأم   
  .)٢(" عوضاً عن مدات الترنم  فى الشعر المطلق  فى قواٍف

 بدالً من حرف اإلطالق، وهـو       ةللقوافى المطلق هو الالحق   "::ابن هشام وقال    
  .)٣( "بنى تميم دوالياء وذلك فى إنشا ،األلف، والواو

ـ  ؛لحق أواخر األبيات والمصاريع لتحسين اإلنشاد      ام: " )٤(ىماجالوقال     ه  ألنَّ
ـ الصوت فى الخيشوم وذلك التـردد مـن أٍ     يد  دسهل به تر   ي حرفٌ باب حـسن  س
  .)٥("الغناء

                                                        
عبداهللا بن أحمد بن أحمد بن عبداهللا بن نصر بن الخشاب، أبومحمد بن أبى              : ابن الخشاب  )١(

 أبى على الفارسى، تـوفى     إنه كان فى درجة   : الكرم، كان أعلم زمانه بالنحو، حتى يقال      
المستفاد من ذيل بغداد    : ينظر فى ترجمته  . فى عشية الجمعة سنة سبع وستين وخمسمائة      

  .٢٥٧ـص
  .١١ ـ المرتجل البن الخشاب ص)٢(
  .٢/٣٩٤ مغنى اللبيب )٣(
ـ ٨١٧ : الجامى)٤( ـ ١٤١٤هـ،٨٩٨  م، عبدالرحمن أحمد بن محمد الجامي، ولد في ١٤٩٢ 

توفي بها، وله تفسير القرآن خ، وشـرح  جام من بالد ما وراء النهر، ثم عاد إلى هراه و  
الكافية البن الحاجب، وهو أحسن شروحها اسمه الفوائد الضيائية، والدرر الفاخرة فـي             

  .٣/٢٩٦األعالم : ينظر في ترجمته. التصريف ط
  .٢/٣٩٨ شرح كافية ابن الحاجب المسمى الفوائد الضيائية للجامى )٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢١٥ -

  *ابـن   يعنـى    –وتـسميته   : ")١( ابن جماعة فيقول   :ميته بذلك ا عن تس  وأم
 تتبع اآلخر عوضـاً     ما هو نون  ، وإنَّ  ما يلحق الفعل للترنم تنويناً مجاز      – بالحاج

وهو يلحق االسم، ويلحق الفعل فليست إضافته إلى االسـم بـأولى        ،  )٢("عن المدة 
  .)٣(من إضافته إلى غيره 

  * ألنَّ ؛ نوينفعكس حكم الت  : ا عن حكمه  وأم  وقفـاً ويـسقط وصـالً       تبثه ي 
  .)٤( .بخالف التنوين

ً   فوا  ربب اذاوامار ر    
  ا يتصل بظاهرة الوقف الترنم فى القافية، وقد كان الوقف والوصل محـطَّ            مم  

تثير  الموسيقى فى الشعر وإنشاده      ا ال شك فيه أن    ، ومم الحجاز وتميم  بين   خالٍف
 مـن حيـث شـكلها ومقاطعهـا،          لما تشمل عليه من انسجام     ؛ نفسيةً فينا راحةً 

     الشعر واإلنشاد  وحجمها، ولونها فاإلحساس بالنغم هو لب  ...العـرب لـم     وكأن 
 باعتبارهـا   - أيضاً –يقتصروا على التشريع للكلمة المفردة، ولكنهم شرعوا لها         

 ويظهـر أن  ... ضع قافيتها للتـرنم الموسـيقى     تخ اٍةفٍ مق أبعاد  ذاتَ وحدةً غنائيةً 
 نشعر بـه فـى      الذي من هذا االنسجام      كبير صل القرآن كان يتحقق فيها قدر     افو

إنشادنا للشعر، بل حرص القرآن الكـريم علـى تحقيـق االنـسجام الـصوتى               
   .)٥(والموسيقى فى الفواصل

                                                        

لعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبداهللا بن جماعـة  محمد بن أبي بكر بن عبدا : ماعة ابن ج  )١(
ينظـر فـي ترجمتـه      . قاضي القضاة بدر الدين بن الشيخ برهان الدين الحموي األصل         

  .٣/٢٩٧،وفوات الوفيات ١/٦٣البغية 
  .٦٤ ـ شرح كافية ابن الحاجب البن جماعه ص)٢(
  . بتصرف١/٦وعدة الالفظ البن مالك  شرح عمدة الحافظ )٣(
   .٦٥ـفية ابن الحاجب البن جماعة صشرح كا )٤(
  .٢/٥١٨ اللهجات فى التراث )٥(
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  : ذاهب وهىمالثة وتأسيساً على ذلك فللعرب فى الوقف على القوافى بغير ترنم ث
   ذب ازن -١

 ما نوّن منها ومـا لـم        القوافي فيدعون هذه    أهل الحجاز ا  أم: " سيبويهيقول    
١(" لم يوضع للغناءالذين على حالها فى الترنم ليفرقوا بينه وبين الكالم ينو(.  
  .)٢(ارة إليهش دونما إهسيبوي عليه  مذهبهم بنحو ما نصابن السراجوقد نقل   
هم ا إذا ترنمـوا فـإنَّ     أم: " هسيبويوعن طريقتهم فى الترنم فى القوافى يقول          

ي     لحقون األلف والياء والواو ما ينو   ٣("هم أرادوا مد الـصوت     ألنَّ ؛نن وما ال ينو( ،
عليـه  وأطلقـوا  ،  )٤(والكسرة ياء    ،والفتحة ألفاً  ،مد الضمة حتى تصير واواً    : أى

      .    )٥(تنوين الترنم 
  .)٦( مطلقاًالحجازيين إثباتها عند ابن مالكوقد نقل   
  : -المرئ القيس وهو –وذلك قولهم  **  

 كِقفَا نَب ِذ ِمن ٍببيح ىكْر نْزمو  ِْ٧( ِلـى(  
   ليزيد بن الطثرية –وقال فى النصب 

  )٨( م لَنَا النَّاس مـصرعا     لَم يعلَ  قَِتيالَِن    فَِبتْنَا نَِحيد الْـوحشَ عنََّـا كَأنَّنَـا       

                                                        

  .٤/٣٠٩شرح األشموني : ، وينظر٤/٢٠٦ الكتاب )١(
  .٢/٣٨٤األصول فى النحو :  ينظر)٢(
  .٤/٢٠٤ الكتاب )٣(
  .٣٥٦ ـ لغة تميم دراسة تاريخية وصفة ص)٤(
  .٢/٥٢١ اللهجات فى التراث )٥(
  .٣٣١ ـتسهيل الفوائد ص:  ينظر)٦(
  .٧٢، وقد سبق تخريجه وبيان الشاهد منه في صـ٢٠٥، ٤/٢٠٤ الكتاب )٧(
 دون نسبة   ٢/٣٨٥صولاأل الطويل، و  من بحر  ريةثن الط ب والبيت ليزيد    ٢٠٥/ ٤الكتاب   )٨(

 =، ولـه ٢٨٢والبيت في ديوان امرئ القيس صـ ،٢/٥٠١وبجزء منه فى سر الصناعة  
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  - ١٢١٧ -

  : وفى الرفع
  )١( ِئمـو ن لَاَم الَ  هريرةَ ودّعها وإ  

  : -لجرير –وما ال ينون فيه قولهم . هذا ما ينَون فيه
  )٢( َل والْعتَابـا  ِقلَِّى الْلَـوم عـاذِ    َأ
  .)٣(ن ينو مابوقد فعلوا به كفعلهم 

   )٤(وين الغالى ـرنم والتنـالتوالتحقيق أن تنوين : " ابن جماعةول ـيق

                                                                                                                                        

بـدالً   )تصد: ( برواية ٢/٣٣٧ن السيرافي   أو البن الطثريه في شرح أبيات سيبويه الب       =
  .)تحيد: (من

حيث لم يترنم الحجازيون وأجروا القافية مجراها فـى التـرنم   ) مـصرعا  (:والشاهد فيه   
  .فمدوا الصوت فتولدت األلف

 وهو عجز ي لألعش٤/٢٠٥، وهو فى الكتاب  الطويل  دون نسبة من بحر    ٢/٣٨٥صولاأل )١(
 : وصدره  أول قصيدة يهجو فيها يزيد بن مسهر الشيباني،         من ١٧٢ ـ ص هبيت فى ديوان  

  ). ِللْبيِن واِجمعداةَ غٍَد َأم َأنْتَ(
  .وصل القافية بالواو دون ترنم عند الحجازيينحيث ) ِئموالَ (:والشاهد فيه  

  دون نـسبة،   ٤/١٤٥شرح المفـصل    بصدره، و  جز الر لجرير من بحر   ٤/٢٠٥ الكتاب   )٢(
ن لـىِْ إ  وقُـو : (بتمامه وعجزه  ٢/٣٨٥صولاألو دون نسبة، ٤/٣٠٩ي  وشرح األشمون 
، وشرح كافيـة    )والعتابن: (برواية) ٥٥٩( رقم   ٢/٣٩٥ومغنى اللبيب   ،)َأصبتُ لَقَد َأصابا  

  .٦٤ ـ صه، والبيت فى ديوان٦٥ ـابن الحاجب البن جماعة ص
أجروا القافية مجراها فى الترنم فمـدوا        حيث لم يترنم الحجازيون و     )َالْعتَابا (:والشاهد فيه    

  .الصوت فتولدت األلف
  .٢/٣٨٦ األصول )٣(
 اً لتجـاوزه حـد الـوزن،      يمى غال وس.. الالحق ألخر القوافى المقيدة   ":  هو  التنوين الغالى  )٤(

: ينظـر " الفرق بين الوصل والوقـف       :له غلواً، وفائدته  بسمى األخفش الحركة التى ق    يو
  .٢/٣٩٥مغنى اللبيب 
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     ،)والْعتَابا: (هما فى الحقيقة ليسا بتنوين، بل هو فى قوله         ألنَّ ؛ال يعدان فى التنوين   
  التى ألجلهـا ةعوض عن األلف التى كان يقف عليها المتكلم، والمد) لَقَد َأصابا (و

  .)١( "جئ بالتنوين ليستغنى عن ذلك
c b ]  :-تعـالى  –و قوله   ـنح فى أواخر اآلى     - أيضاً –يلحقونها  و  

 dZ )٢(، و  [ XZ )٣(و ،  [ uZ )٥( وألف اإلطالق زائدة ،)٤(.   
  : -لجرير –وقال فى الرفع 

     الخْيـاَم كَان تَىم ِِبـذ  ٍحطُلُـو ى    قيِِْتس      وـامـا الِْخيتُهـثَ َأي٦( الْغَي(  
  : أيضاً-جرير –وقال فى الجر 
ـ   َأيهاتَ منْـز   قَةٍ  ِفِلُنَـا ِبنَعيـوكَـةً         ساربكَانَتْ م  َاأل ِمـن ـاِمي٧ (ي(  

والشك أن مثل هذا المد تتحقق به االستراحة التى يميل إليهـا الـشاعر فـى           
ما ألحقوا هذه المـدة     وإنَّ،  )٨(نهاية القافية، وذلك بمثابة السكتة الزمنية فى اإليقاع         

                                                        

  .٣٧٣ـ شرح كافية ابن الحاجب ص)١(
  .٤/١٤٠شرح المفصل : ، وينظر)١٠(سورة األحزاب من اآلية رقم  )٢(
   .)٦٧(من اآلية رقم األحزاب سورة  )٣(
  ٧٢٦ /٢ ةاعصنالسر : وينظر،)١٥( من اآلية رقم إلنسان سورة ا)٤(
  .بتصرفالسابق الصفحة نفسها  )٥(
  .٧٢ وبيان الشاهد منه في صـ  وقد سبق تخريجه،٢٠٦/ ٤ الكتاب )٦(
  وشـرح  ، دون نـسبة   ٣٨٦ /٢السابق الصفحة نفسها لجريرمن بحر الكامل، األصـول          )٧(

وقد بحثت عنه فـي      ،٥٠٣،  ٢/٥٠٢الصناعة  سر  ، وبشطره الثانى فى     ٣/٦٧المفصل  
  . ديوانه فلم أجده

  .الحجازيينحيث وقف على القافية دون ترنم بالمد عند ) ِمياْأليا (:والشاهد فيه  
  .٢/٥٢١ اللهجات فى التراث )٨(
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 الـذى   حـرفٍ  ألن الشعر وضع للغناء والترنُّم، فألحقوا كلَّ       ؛حروف الروى فى  
  .)١(حركته منه 

ن،  يبدلون مكان المدة النون فيما ينـو       التميميين من   كثير: مذهب التميميين  -ب
  وما ال ينو ا لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نوناً ولفظوا بتمام البناء ومـا        ن، لم

، والتنوين ينوب مناب حـرف      )٢( ذلك بحروف المد   أهل الحجاز  فعل   هو منه كما  
، كمـا يكـون      الروى قد يكون بعض فعل     ألن ؛فال يختص باالسم  ،  )٣(اإلطالق  
  .)٤( تميم وذلك فى لغة بعض اسم

    عن هذه اللغة فى معرض     ابن جنى ث  وقد تحد  حديثه   عن صرف  الممنوع  
 اسـماً ال ينـصرف      أن توقع فى قافية   : لكومن ذ : "  وعكسه فقال  من الصرف 

   :منصوباً فى لغة من نون القافية فى اإلنشاد نحو قوله
  َل والْعتَــابنِقلَِّـى الْلَـوم عـاذِ   َأ

إن شئت اعتقـدت    :  فأنت فى هذه النون مخير      سعاداً، رأيتُ: فتقول فى القافية     
أو على لغة من صرف جميـع  ك صرفت االسم ضرورةً،    ها نون الصرف، وأنَّ   أنَّ

، وإن )٥( Ò ÑZ سـالً  سلَا ]: -تعـالى  –كقول اهللا   ما ال ينصرف،  
  : نون اإلنشاد كقوله) سعاداً(شئت جعلت النون فى 

                                                        

  .٤/٢٠٦ الكتاب )١(
  . ٢/٣٨٦األصول فى النحو :  بتصرف، وينظر٢٠٧، ٤/٢٠٦ الكتاب )٢(
    . بتصرف يسير جدا٩٩ً ـصللكيشي  اإلرشاد إلى علم اإلعراب )٣(
  .١/١١  البن مالك شرح التسهيل)٤(
ـ  جامع البيان فى القراءات الـسبع        فى: والقراءة). ٤( سورة اإلنسان من اآلية رقم       )٥(  ـص

غيـر   قرأ نافع وابن عامر فى رواية هشام والوليد بن مسلم وعاصم فـى            : "  قال ٧٦٤
بالتنوين، ووقفوا باأللف عوضاً منه، وقـرأ البـاقون     ) سالًالَس( :رواية حفص والكسائى  

ـ      "بغير تنوين   =نيومعـا  ،٢/٢٩٥، والنـشر    ٤٧٩ ـ، واإلقناع فى القراءات السبع ص
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أيدىوــتَ َأر ــديونْ ــضن وال ــضاً وَأ    ن تُقَ عطَلَــتْ بفَمدنــض ع١(تْ ب(  
 وقـد  )٢("هى الالحقة لإلنـشاد  ) تْ بعضن وَأد: (وكذلك تكون النون التى فى قوله     

  :سمعناهم يقولون: " سيبويهيقول  ،)٣(ألحقوها بالفعل 
   

  اكَنــسع َأو لَّــكتَــا عاَأب٤( ي(  
  : وللعجاج

  )٥(  ما هاج الدموع الذُّرفَن    ويا صاح 
  : العجاجوقال 

  
  )٦(  كَالْـَأتْحمىّ َأنَهجـن    ِمن طَلَـل  

                                                                                                                                        

ـ = ، والمغنى فى توجيه القراءات العشر      ٧٣٧ ـ وحجة القراءات ص   ،٥١٨القراءات ص
  .٢/٦٠٣، وشرح طيبة النشر فى القراءات العشر ٣/٣٣٦سن يالمتواترة لمحمد سالم مح

 البيـت األول  ٢/٥٠٢ دون نسبة من بحر الرجز، وسـر الـصناعة      ٢/٤٦١ الخصائص   )١(
                                       .منهما

  . حيث وقف على الروى بإبدال المدة نوناً على لغة تميم) بعضن،تُقَضن(: والشاهد فيه   
  .٤٦١، ٤٦٠ـ السابق ص)٢(
  . بتصرف١/٥٠٢ سر الصناعة )٣(
  .٤/٢٠٧ الكتاب )٤(
ـ    ٤/٢٠٧ من بحر الرجز، والكتاب      ٣/٣٨٧األصول   )٥(  ٤٢١، والبيـت فـي ديوانـه صـ

  .٢/٢١٩حجة للقراء السبعة أئمة األمصار البن مجاهد ، وال"الذرفا:" برواية
  .حيث أبدل التميميون النون من المد وذلك بغير ترنم )الذُّرفَن: (والشاهد فيه  
،وشـرح  ١/٨٦، والمحتسب   ٣/٣٨٧ للعجاج من بحر الرجز، واألصول       ٤/٢٠٧ الكتاب   )٦(

  .  دون نسبة٤/٣٠٩األشموني 
  .أبدل التميميون النون من المد وذلك بغير ترنمحيث )َأنَهجن: (والشاهد فيه  
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والمـضموم فـى جميـع هـذا         ،والمفتوح ، والمكسور ،والرفع ،وكذلك الجر   
 لتميم ولقيس  هذه اللغة    ابن جنى وقد نسب    ،)١(والمرفوع  ،كالمجرور والمنصوب 

 ،األلف (اإلطالقما يكون بإبدال حروف     ولحـوق النون لهذه القوافى إنَّ     ،)٢(أيضا
   .)٣( "مننون التر" وتسمى يالتغنِّض بها عنها عند ونوناً وع)  والياء،والواو

ما قطع الترنم كما يتـضح مـن تقـسيم          وليس المقصود به حقيقة الترنم، وإنَّ       
ه فى الواقع يقطع ترنم المنشد حين يشبع الحركة         إذ أنَّ  ،)٤( ألنواع اإلنشاد    سيبويه

 الحركـة القـصيرة،   صحب ت ساكنةفينطق بنون من حروف العلة، يجانسهابما  
 اًسمية إذ ت، فال )٥(" لقطع الترنم   " ه  إنَّ: حين قال عنه    على حق  هيسيبوولهذا كان   

  ألن؛وإطالق التنوين على هذه النون من بـاب المجـاز     ... على حذف المضاف  
٦(  زائدةٌحقيقة التنوين أن تلفظ وال تكتب وهذه نون(.   

، )٧( ابـن يعـيش   ولـذلك أرى أن     :" علالً لما سبق ذكره   م الجندى. د: يقول  
، )٩(" واب حين أطلقا عليـه تنـوين التـرنم    ـما الصـد جانبهـ ق )٨( بغدادىوال

  .)١٠( له وهذه النون قد لحقت متمةً للبناء ومكملةً
                                                        

  . السابق الصفحة نفسها)١(
  .٢/٥٠٢سر الصناعة  : ينظر)٢(
 شـرح كافيـة ابـن       :وينظر ،٢/٢٩٩ائية  ضي شرح كافية ابن الحاجب المسمى الفوائد ال       )٣(

  .٦٤ ـالحاجب ص
  . ٣٥٧ ـ لغة تميم دراسة تاريخية وصفية ص)٤(
  .٢/٥٢٢ اللهجات فى التراث )٥(
  .٣٥٨ ـ لغة تميم دراسة تاريخية ص)٦(
  .  وما بعدها٩/٣٣شرح المفصل :  ينظر)٧(
  .٣/٢٣٥، ١/٣٤خزانة األدب ولب لباب لسان العرب :  ينظر)٨(
  .٥٢٢، ٢/٥٢١ اللهجات فى التراث )٩(
  . بتصرف٢/٥٠١ سر الصناعة )١٠(
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  ** تعـالى    –قولـه   : ا ورد من القراءات القرآنية على هذه اللهجـة        ومم -:                   
على أنَّهـا   الكاف والتنوين    بفتح   )كَلا(قرئ   " .)١( O NZ   كَلا ]
، وقـد  )٣( أبى نُهيكوهى قراءة  ،)٢("  فيها للترنم الذيالتى للردع، والتنوين    ) كَلا(

  محـذوف  مصدر منصوب بفعلابن جنىعند ) كَلا(، و )٤(ض الكتب   عذكرتها ب 
، )٥( رأيهم كَال، وهذا هو سبب الوقف عليه ال من حيث كونه زجـراً             كلَّ :تقديره

دأ بمـا بعـدها     يبت و - أيضاً –سن الوقف عليها    للردع والزجر ح  ) اكَل(فإن كانت   
   .)٦( الخليل بن أحمدوهذا قول 

وأبـى  ،  البصريين كالخليل، وسيبويه  مذهب جمهور   : " السمين الحلبى يقول    
قٌ بهـا   ئ، وهذا معنى ال    وزجر  ردع ها حرفُ  أنَّ وأبى العباس  ،الحسن األخفش 

  ( *]  : علـى هـذه اللغـة      - أيضاً –وقرئ  . )٧(" حيث وقعت فى القرآن     

                                                        

رآن من كتاب البديع    فى مختصر فى شواذ الق    : والقراءة ،)٨٢( سورة مريم من اآلية رقم       )١(
  ".  أبى نهيك N Z كَلاً]:  بقوله٨٩ ـص

   .البيـضاوى القاضـي   ه علـى تفـسير      ادمحى الدين ز  شيخ   فى حاشية    لية الظواهر الدال  )٢(
  . بتصرف٢٢٩، ٢٢٨ ـبدير صعبدالكريم عبدالرؤف .  أأليفت

الشواذ، وهـو   حروف من   : شكرى، الخراسانى، له  يعلياء بن أحمر أبونهيك، ال    :  أبونهيك )٣(
غاية النهاية فى طبقات    : ينظر فى ترجمته   .)t(ثقة، قرأ على عكرمة مولى ابن عباس        

  .١/٥١٥القراء 
  .٢/٤٥المحتسب البن جنى : ينظر )٤(
  . المصدر السابق الصفحة نفسها: ينظر)٥(
  .٢٤٠ ـ ألحمد بن محمد بن عبدالكريم األشمونى صاتدب منارالهدى فى بيان الوقف واال)٦(
  .٤/٥٢٣ الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون )٧(
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+   Z )بالتنوين المبدل من حرف المد، وقد لحق الفعل بـدالً مـن حـرف               )١ 
  . )٢() من حرف المد واللين: (اإلطالق أى

ـ     " : على هذه القراءة قائالً    )٣(هابن خالوي ق  وقد علَّ    ه روى عن بعض العرب أنَّ
  .)٤(" والم ، وإن كان فيه ألفٌ بالتنوين وإن كان فعالًالقوافي على أواخر فيق
 بنـى تمـيم    من    وهم ناس   بتسكين الروى الموصول بمدة    وقف قوم : الثالث -٣

جراها لو كانت فى الكالم ولم تكـن قـوافى          م القوافي حيث يجرون    ،)٥(وغيرهم
 ،ها فى أصل البنـاء   شعر جعلوه كالكالم حيث لم يترنموا، وتركوا المدة لعلمهم أنَّ         

   :ريرجومنه قول 
  )٦( َل والْعتَـاب  ِقلَِّى الْلَـوم عـاذِ    َأ

  : ولألخطل
  )٧(ىّ ما فَعلْ  ِبمصقَلَةَ الْبكْر وَأسَأْل  

                                                        
" رسي: " قال ١٧٣ ـ، والقراءة فى مختصر فى شواذ القرآن ص       )٤( سورة الفجر اآلية رقم    )١(

  ".أبوالدينار األعرابى ... بالتنوين
  .٢٣٠ صـمحى الدين زاده شيخ  الظواهر الداللية فى حاشية )٢(
هـ، مـن   ٣٧٠توفي سنة   . يه بن حمدان أبوعبداهللا    الحسن بن أحمد بن خالو     : ابن خالوية  )٣(

معجـم األدبـاء    : ينظر فـي ترجمتـه    . البديع في القرآن، والجمل في النحو     : مصنفاته
  . ٣/٣١، ومعجم المؤلفين ١٢٤، والفهرست صـ٩/٢٠١

  . ١٧٣ ـ مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع ص)٤(
  .٣٣١ ـ تسهيل الفوائد ص)٥(
  .٩١ـ رف وقد سبق بيانه فى ص بتص٤/٢٠٨ الكتاب )٦(

  .حيث وقف على الروي بتسكينه وذلك في لغة تميم دون ترنم )والْعتَاب: (والشاهد فيه  
  .٤/٢٠٨الكتاب  )٧(

،وقد سبق بيانه حيث لم يترنم بعض بنى تميم وقفوا بتسكين الالم) ما فَعـلْ : (والشاهد فيه   
  .٨٨في صـ 
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فالشاعران ذهبا إلى ترك الترنم واإلنشاد الموسيقى، ولهذا زال عـن البيتـين         
ا زال التـرنم    هم يتكلفون نثراً، فلم   السابقين ما يقصد به من الشعر الموزون وكأنَّ       

 الغناء والترنم قـد زاال، فـزال        ، وذلك أن  ياحتمل النقصان فى الوزن العروض    
   .)١(معهما تمام الوزن واستيفاء النغمة 

 آثروا فى   بنى تميم ا تقدم أن معظم     ونخلص مم : " الباقىعبدضاحى  . ديقول    
تفـق  ، وهـذا ي  قـصير  مغلـق إنشادهم الشعر عند عدم الترنم أن يختم بمقطع      

 قد أنشدوا أشعارهم    التميميونونهجهم فى إيثار هذا النوع من المقاطع، وإذا كان          
خـص   وعلـى األ   الحجازيين وذلك بخالف    – وأحياناً بغير ترنم   ،أحياناً بالترنم 

ـ  )٢(شيقـر  رت عنـدهم   التى تميزت حياتهم باالستقرار والهدوء النفسى حتى كثُ
  .)٣( "فى إنشاد كل أشعارهم أن يترنموا  فكان طبعيا–ليالى الطرب 

  
%%%% 

  

                                                        

  .٢/٥٢٢ اللهجات فى التراث )١(
: القريش تصغير القرش وهو الجمع من هنا وهنا ثم يضم بعضه إلى بعض، وقيل      : قريش) ٢(

سميت قريش قريشاً؛ لتقرشها إلى مكة من حوالها حين غلب عليها قصي بـن كـالب،                
. سميت قريش ألنَّهم كانوا أصحاب تجارة،ولم يكونوا أصحاب زرع وال ضـرع           : وقيل
 .٤/٣٣٦معجم البلدان : ينظر

  . ٣٥٧م دراسة تاريخية وصفية صـ  لغة تمي)٣(
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  اإلمالة :السادس فصلال 
  "اإلمالة  في نيتلهج":مبحث في 

    

يبان، وقيس شميل من أجل الياء، وذلك ما ُأ: األول«: ابن السراج نص  
عيال، وبيالن، وكيوأهل الحجازاع، الن، وغَيك و ش:ميلون هذا، ويقولون ال ي

: ن األول ساكن وذلكحرفا إن كان بينه وبين األلف اح وكذلكال، والصييالس
سرال، وشْمالل، ودرهمان، ورأيتُب حاً وقزَِوجميع هذا ال يميله  وكالباً،اداًعم 

   .مال يشبهون المنفصل بالمتصل لزيد:  ويقولونأهل الحجاز
ع، بامال، وناب، ورجل :  نحوه من ياءنَّمال أل يءما انقلب من يا: الثالث

أحرفبعةَر أوإذا جاوزت األسماء  ات الواو، فاإلمالةبن، أو جاوزت من 
، بنى تميم من ، وجميع هذا ال تميله ناساءاتي تصير فيه ها مواضعألنَّ: مستتبةٌ

  أو للتأنيث، أو لغيره فحكمها حكم األلف إذا كانت رابعةً زائدة ألفوكُل
 كثيرون ال وناس ،يحبلى ومعز: ، وذلك نحوها تقلب ياء فى التثنية ألنَّ؛فصاعداً
 يميل  الذي من العرب يلغون الهاء إذا اعترضت بينواعلم أن ناساً... يميلون

يريد أن يضربها : األلف، وبين األلف لخفائها وال يعتدون بها، وذلك قوله
هو منا، وإنا هللا : والذين يقولون...يريد أن يضربا وينزعا: ه قالوينزعها، كأنَّ

 قال وأسد، قيس من  قوم–، ويقوله أيضا تميم بنوإنا إليه راجعون، وهم و
  .)١ (»ان  واأللف حاجزان قويةه وقع بين الكسرنَّ فلم يميلوا؛ألاً عنبرأيتُ:هؤالء

دراا   
ن من  عن بعض مواضع اإلمالة، وبيابن السراجفى النص السابق تحدث   

أهل الحجاز خاللها أنميلون ال يوحول ذلك تدور الدراسة تميم وبنميل ، بينما ي ،
  : اآلتية

                                                        
  .١٦٣: ٣/١٦٠ األصول فى النحو )١(
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ًأو ًطوا  ف ار   

  * مال عن الطريق: "المصباح فقد ورد فى :ا عن تعريفها لغةًأم،الً يميل م ي
  االنحراف عن:، والميلالةًـ، إمهميلدر أملته، ُأـمص .)١( "تركه وحاد عنه

 إلى واإلمالة، )٢(" يء، ومنه مال الحاكم عن االستواءمال الش: يقال القصد،
   .)٤(الكسر واالبطاح  :، وتسمى)٣(التقريب منه : الشيء

  * اإلمالةُ: " ابن جنىفيقول : عريفها اصطالحاًتا عن وأم :بالفتحة أن تنحو 
: ، أو هى)٥("  من تجانس الصوت  لضرب؛إلى الكسرة، فتميل األلف إلى الياء

"أن تأتى إلى األلف : " ، أو)٦(كسرة، وباأللف نحو الياء ال بالفتحة نحو أن تنحو
ميلها نحو ميلها نحو الياء أى وتجعلها بين الياء واأللف، وأن تأتى بالفتحة فتُفتُ

  .)٧(" خالصة والفترة الخالصة الكسرة ال

                                                        

  ).ل. ى. م(مادة للفيومي  المصباح المنير )١(
  .٩/٥٣شرح المفصل : ، وينظر٢/٣٤٦ التصريح بمضمون التوضيح )٢(
  .٥٢٦ ـ اللباب فى علل البناء واإلعراب ص)٣(
  .٤/٣٠٩ شرح األشمونى على ألفية ابن مالك )٤(
  .٣٢٧ ـمع فى العربية ص الل)٥(
، وشرح الكافية الشافية    ٢/٦٣٤شرح جمل الزجاجى    : ، وينظر ٤٠٦ ـ أسرار العربية ص   )٦(

التـصريح  : ؛ وينظـر  ٣/٤ شرح الـشافية     ،٥٧٨ ـ، وشرح ألفية ابن مالك ص     ٢/٣٢٠
  . ٤/٣٥٤، وأوضح المسالك ٢/٣٤٦

  . ٣/١٤٠٣ المحرر فى النحو )٧(
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ً ن ا رل اف او   
 )١()دنج(وعلى أن قبائل  ،ألهل الحجاز الفتح أجمع علماء العربية على نسبة  

٢(رف عنهم اإلمالة فى كالمهم قد ع(.   
ميلون،  ال يوأهل الحجازوليست اإلمالة لغة جميع العرب، : "الرضىقال   

أهل والفتح لغة : "ابن يعيشوقال ، )٣(" بنو تميموأشدهم حرصاً عليها 
، )٤(" ن إلى الكسر،وسر يوقيس، وأسد، ميتم من نجد  أهُلوعامةُ ...الحجاز

  :ابن عصفور ولذلك قال )٥( "  فى مواضع قليلةوهو األصل، وال يميلون إال
  .)٦(" وقد توجد فى لغة غيرهم "

إال  ،)٨( -أيضاً – التفخيم الحجازيين على الفتح عند )٧( األشمونىوقد أطلق   
أهل الحجازختص بلغة وهى ت: " فقالللحجازيين قد نسب اإلمالة األنبارى أن 

  .)٩("  وغيرهم بنى تميمومن جاورهم من 
                                                        

قفاف األرض، وصالبها، ومـا غلـظ       : النجد: قال النضر . بفتح أوله وسكون ثانيه   :  نجد )١(
نجد بـرق واد    : هي نجاد كثيرة منها   : النجاد، وقال األصمعي  : منها وأشرف، والجماعة  

/ ٥معجـم البلـدان     :ينظـر . وكل ما ارتفع عن تهامة فهو نجـد       : باليمامة، ونجد خال  
٢٦١،٢٦٢. 

  .٦٠ ـأنيس ص.  اللهجات العربية د)٢(
  .٣/٤ شرح الشافية )٣(
  .٩/٥٤ شرح المفصل )٤(
  .٤/٣١٠ شرح األشمونى )٥(
  .٢/٦٣٤ شرح جمل الزجاجى )٦(
ب التأليفـات الجليلـة فـى    حن نورالدين على بن محمد الشافعى، صا      سأبوالح:  األشمونى )٧(

: هـ، ينظر فـى ترجمتـه     ٩٠٠ شرح ألفية ابن مالك، توفى سنة        :النحو والمنطق منها  
  . ٥/١٠ ، واألعالم٢/٣٦الكنى واأللقاب 

  .٤/٣١٠شرح االشمونى :  ينظر)٨(
  .٤٠٦ ـ العربية صرراس أ)٩(
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ويخالف ما روى  ،الحجازيينوهو بذلك يخالف إجماع العلماء من قلته لدى   
  فقيل)١( Z %" # $ يا يحِيي ]  :يقرأ )r( رسول اهللامع س: همن أنَّ

بنى  من األخوال لغة هي:  قال،؟قريشميُل وليس فى لغة تُ: )r( رسول اهللا يا
 ال يميلون فى نطقهم أبدا، بل المقصود هو الحجاز أهل  فليس معناه أن،)٢( "سعد

بعض علماء اللغة والنحو فوضعوا لذلك استثناء هذا التغليب فحسب، وقد أدرك 
حد من هذا العموم قليال، فقالواي :أى عند – ذلك هو األصل عندهم إن 

    .)٣( واضع قليلةا فى مميلون إلَّ وال ي– الحجازبين
   *فتناسب األصوات، وصيرورتها من نمط: ا فائدتهاوأمواحد  )أو قصد )٤ ،

 قبل الفتحة، أو قصد الةم إل، أو قصد مناسبة إمالة لفاصلةمناسبة فاصلة
مناسبة صوت نطقك باأللف بصوت نطقك بأصل تلك األلف، ذلك إذا كانت 

 ما يصير إليه األلف باع وخاف، أو لصوٍت ك مكسورة أو واو عن ياءمنقلبةً
  .)٥(ى زعى و مِِِِِِِِِلَبح: فى بعض المواضع كما فى

                                                        

، وقد ورد هذا الحديث في جمال القراء وكمال اإلقـراء           )١٢( سورة مريم من اآلية رقم       )١(
أنَّـه سـمع رسـول اهللا     : روى صفوان ابن عسال  : ونصه ١/٥٩٨لعلم الدين السخاوي    

)r (يقرأ : [!Z    فقيل يا رسول اهللا) r( :      هـي  : تُميُل وليس فى لغة قريش ؟، فقال
 ١/٣١٤، وقد نقله السيوطي في كتابه اإلتقان في علـوم القـرآن           "لغة األخوال بنى سعد   

   .عن هذا المصدر وبنفس هذه الرواية
  . بتصرف٢٧٣، ٢٧٢ ـ لغة تميم دراسة تاريخية وصفية ص)٢(
  .٧٠من لغات العرب لغة هذيل صـ )٣(
  .٤/٣١٠شرح األشموني : ، وينظر٢/٣٤٦يح التصريح بمضمون التوض )٤(
  .٣/٥شرح الشافية  )٥(
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ً ب اأ   
 األسباب المجوزة ال الموجبة، أال ترى أنه ليس فى هي"  :ابن يعيشيقول   

ع يله متُم فلك أال  لعلةمالمالعربية سبب يوجب اإلمالة ال بد منها، بل كل 
  : ، واألسباب هى)١(" وجودها فيه 
 : يبانفى شَ:  نحو قولك)٢( أن يكون قبل الحرف أو بعده ياء :ا اول

 ؛ما فعلوا هذا، وإنَّ)٤(اع ال وبي، وكي)٣(غيالن قيس : يالنوفى قيس غَ ،شيبان
ألنفصارت بمنزلة الكسرة التى تكون قبلها نحو قبلها ياء  :سراج و ٥(جمال(.  

ميلون ال ي وأهل الحجاز  من العرب، وكثير)٦(عباي: وـوتقدمها على الياء نح
   .)٨(ليقرب من صوت الياء ؛هميل األلف فى هذا كلَّ تُوتميم ،)٧(هذه األلف 

   ال، أو كانت قبل وإذا كانت الياء التى هى قبل حرف المد مدغماً فيها كالكي
 لتكرر السبب ؛)٩(ان كانت اإلمالة أقوى ي كالِع كسرةٌ ألفالياء التى هى حرفُ

، )شوك السيال(، ودونها المخففة التى هى حرف األلف الكائنة بعد فتح كـ )١٠(
بان، يشيام، ودونها الياء الساكنة المتصلة بحرف األلف كة كالهضمأو بعد 

                                                        
  .٩/٥٥ شرح المفصل )١(
  .٣/١٦٠ األصول فى النحو )٢(
  .٣٢٩ ـصالبن جني بية عرالفي اللمع  )٣(
  .٣/١٦٠ األصول )٤(
  .٤/١٢١ الكتاب )٥(
  .٢/٣٢٠ شرح الكافية الشافية )٦(
  .٤/١٢١ الكتاب )٧(
  .٥٢٦ ـإلعراب ص اللباب فى علل البناء وا)٨(
  .٣/٩ شرح الشافية )٩(
  .٢/٣٤٨ التصريح بمضمون التوضيح )١٠(
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ان دون شيبان يدالح: ما كان نحودان، وإنَّودونها المتصلة بها المتحركة كالحي- 
  .)١( الحركة بعد الحرف ن أل-وإن كانت الفتحة متعقبة الياء 

ما الكسرة قبل األلف نحو:  أن يكون قبل الحرف أو بعده كسرة:ا :
عماد، وإذا كانت متقدمة "ها  ألنَّ؛)٢(ت األلف لكسرة العين، والكاف ملكتاب أ

  .)٣( إلى األلف د بالكسرة، ثم تصعٌلكان فى تقدمها تسفُّ
بد، عا: ، وذلك قولك)٤(  األلف مباشرةًتليويشترط فى الكسر المتأخرة أن   
، وإذا كانت الكسرة بعد األلف )٥(بيل ر، وهافاذَتيح، وعجد، ومفالم، ومساوعا

فٌلكان فى ذلك تسد بعد تصعواالنحدار من عال ، أسهل من الصعود بعد 
   .)٦(الة االنحدار وإن كان الجميع سبباً لإلم

ل، اب ن،رآج: م تكن إمالةً نحولفإذا كان ما بعد األلف مضموماً أو مفتوحاً   
اد، اب، وجمرب:  قبل األلف مفتوحاً أو مضموماً نحوالذيوكذلك إذا كان الحرف 

   .)٧(اف طَّوالخُ ،البلْبوال
باً قنَّعنباً، وفتلت  أكلتُ:  كقولكفإن تقدمت الكسرة بحرفين أو ثالثة أحرف  

) عنبا( الكسرة قد بعدت عن األلف بحرفين فى كلمة  ألن؛لم تجز اإلمالة ههنا

                                                        

  .٣/٩ شرح الشافية )١(
  .٣/١٤٠٤المحرر فى النحو : ، وينظر٣٢٩ ـ اللمع فى العربية ص)٢(
  .٩/٥٦ شرح المفصل )٣(
  . بتصرف٢/٦٣٤ شرح جمل الزجاجى )٤(
  .٤/١١٧ الكتاب )٥(
  .٩/٥٦ شرح المفصل )٦(
  .٤/١١٨الكتاب : ، وينظر٣/١٦١ األصول )٧(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٣١ -

هم النون المشددة والباء، ولذلك ) باقنَّ( فى كلمة أحرفاء، وبثالثة بهما النون وال
  .)١(ت اإلمالة نعبعدت الكسرة عن األلف فامت

ت الكسرات كان أدعى ره كلما كثُواعلم أنَّ: "ابن يعيشاً على ذلك قال كيدوتأ  
  رب من ـ للق ألن؛فتف ضعـدت عن األلوة سببها، ومتى بعـلإلمالة لق

  .)٢( " ليس النفرادهاوالجتماع األسباب حكم التأثير ما ليس للبعد
 الساكن ال  ألن؛)٣(ها هو يضرب:  لم تجز اإلمالة نحوةٌضمفإن فصل بينهما   

يه ليس بحاجز به، وإنَُّلفَح؛)٤(  قوىالهاء مع الضمة ال يجوز أن تكون  وألن 
  .)٥(إذ ما قبل األلف ال يكون مضموماً  ؛كالعدم

هو يريد : نحو) هاء(وإن كان الحرف المتحرك، أو حرف األلف فى األول   
أن يسفهنا، وينزعها، فإنها  لخفاء الهاء فكأنَّ؛ميلها ناساً من العرب كثيراً ي

   .)٦(  وينزعانافه يس، فكأنَّمعدومةٌ
ا ما انقلب من ياء:" ابن السراج األلف المنقلبة عن الياء يقول :ا 

٧( "ناب، ورجل مال، وباع: ه من ياء نحو ألنَّ؛مالي(،ى ونحو قولهم فى رح :
  فى اسم عن ياءمنقلبةوهى  ،)٩(، فهى تمال قطعاً )٨(ى مر: ىم رفيحى، ور

                                                        

  .٩/٥٧شرح المفصل : ، وينظر٣/١٤٠٦ المحرر فى النحو )١(
  .٩/٥٦ شرح المفصل )٢(
  .٢/٦٣٥ شرح جمل الزجاجى )٣(
  .٩/٥٦ شرح المفصل )٤(
  .٣/٥ شرح الشافية )٥(
  .٣/٦شرح الشافية  )٦(
  .٣/١٦١ األصول )٧(
  .٢/٦٣٥ شرح جمل الزجاجى: ، وينظر٤٠٧ أسرار العربية صـ )٨(
  .٣/١٤٠٧ المحرر فى النحو )٩(
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، فإن كانت فعالً جازت اإلمالة ووإن كانت من وا .سنةٌ، واإلمالة فيها حأو فعل
 هذا البناء قد ينقل بالهمزة إلى  ألن؛، ودعا، وعدا غزا: نحو قولكعلى قبح
:  الواو إذا وقعت رابعة فصاعداً صارت ياء نحو ألن؛روا واوه ياءيأفعل فيص

 كانت،  أصلت من أىلمي فصاعداً ُأفإن كانت األلف رابعةً، )١(يت عديت وَأزغَْأ
عى، وهذا حكم  تُد:ىى، وفى تدعزمغْ: ىزى، وفى مغْمرم: ىمكقولك فى مر

 ، قد خرجت إلى الياءألنَّها ؛ةٌتبفاإلمالة مست، )٢(ى لى وبشربح: ألف التأنيث نحو
 كثير ال يميلون األلف، ويفتحونها، ناسو.... ات الياءبنها بمنزلة ما هو من ألنَّ
   .)٤( بنى تميم من  كثير، وجميع هذا ال يميله ناس)٣(ى زمعى، ولَبح: لونيقو

اا شيءكُل ":ابن السراجيقول : قلبة عن الياءن األلف المشبهة بالم:ا  
ا ما كان من بنات الياء مال ألفه، أم تُات الواو والياء كانت عينه مفتوحةًبنمن 

هوها بالياء ات الواو فشببنا  منها، وأموبدالً) ياء(ع ها فى موضنَّأل ؛مال ألفهفتُ
ا، نقفا، وعصا، والق: لغلبة الياء على هذه الالم إذا جاوزت ثالثة أحرف نحو

 الياء تقع ألن ؛ه يمالودعا، فإنَّ،)٥(غزا : مالة فى الفعل ال تنكسر نحوواإلوالقطا 
: ا جاوزت ثالثة أحرف نحو هذه األلف تصير إلى الياء إذ وألن،هنا كثيراً

  .)٦(يدعى، ومستدعى 
اا :الحرف السابق على األلف قد يكسر فى حالة اإلمالة ألن معينة : 

:  أعنىر فى حالس الحرف الذى قبل األلف يكمال ألنما ي: " ابن السراجيقول 
                                                        

  .٩/٥٧ شرح المفصل )١(
  .٥٢٦ اللباب فى علل البناء واإلعراب صـ )٢(
  .٤/١٢٠ الكتاب )٣(
  . ٣/١٦١ األصول )٤(
  .٤٠٧ ـأسرار العربية ص: ، وينظر٣/١٦٢ األصول )٥(
  .٥٢٦ ـ اللباب ص)٦(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٣٣ -

وهى " :له بقوابن مالكر عنه ، وعب)١(" خاف وطاب : ِفعِلتُ، وذلك نحوفى 
سند إلى تاء الضمير يائياً كان ين يحكسر فاؤه ي  إنه كانت فى فعلتمال باطراد

، فيصيران فى تُخفْ، وتُبنْ: ك تقول فيهما فإنَّ،)خاف(واوياً كـ  ، أو)بان(كـ 
" ، فحذفت العين وحركت الفاء بحركتها)فَعِلتُ: (، واألصل)تُفلْ(الوزن على 

 ليدل على تلك الكسرة المحذوفة التى كانت على له مكسوراًهم جعلوا أو ألنَّ؛)٢(
، )٤( Zخاْفَ]: وقد قرأ بعضهم... أهل الحجاز لبعض وهى لغةٌ، )٣(العين 
ميلون، وبين خاف، فال ي: ، وعامتهم يفرقون بين ذوات الواو نحولبنى تميم وفاقاً

   .)٥(ميلون طاب في: ذوات الياء نحو

 يرافيسالفقال  )طابو خاف،(في سبب إمالة اختلف " :األشمونييقول   
 من أسباب فيايرسال ولهذا جعل ،ها للكسرة العارضة في فاء الكلمة إنَّ:وغيره

ابن وقال ... .الفارسيعرض في بعض األحوال وهو ظاهر كالم  تَاإلمالة كسرةٌ
 عن  األلف فيها منقلبةٌ ألن)طاب(مالة في اإل األولى أن"  :هشام الخضراوي

 )٦("ة أرادوا الداللة على الياء والكسر العين مكسورةٌ ألن)خاف(، وفي اءي

                                                        

  .٣/١٦٢ األصول )١(
  .٢/٣٤٨ التصريح ، وينظر٢/٣٢٠ شرح الكافية الشافية )٢(
  .٢/٣٤٨التصريح : ، وينظر٣/١٤٠٨ المحرر فى النحو )٣(
، )٤(، وغبراهيم )١٠٣(من سورة البقرة، وهود    ) ١٨٢(، من اآلية رقم     ٣/١٦٢ اًألصول   )٤(

      : حيـث قـال    ٢/١٦٨والقراءة في البحر المحـيط       ،)٤٠(، والنازعات   )٤٦(والرحمن  
  )".خاف(وأمال حمزة " 

  .٤/٣١٠نى  شرح األشمو)٥(
 .٤/٣١٤  شرح األشمونى)٦(
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سند إلى تاء الضمير ا تضم فاؤه حين يوب ممول، وتاب يتُجال يج: بخالف نحو
   .)١(تُتُبلْتُ، وج: نحو) تُلْفُ(فيصير فى اللفظ على 

، فيميلون األلف فى عماداً رأيتُ: يقولون:  اإلمالة ألجل اإلمالة:ا ادس
فى  مهاِري :وقالوا ،)٣(ليتجانس الصوت ؛ )٢(النصب إلمالة األلف األولى

)٥(لكسرةلكما أمالوا  فأمالوا لإلمالة، )٤(ميل األلف وما قبلها تُ) ىمهار(، 
  .)٦(لخفاء الهاء وليست لإلمالة ) مهارى( يراها فى والرضى

، وذكر مع هذا النوع نوعاً )٧( ) التناسبةإراد: (ابن هشاموقد أطلق عليها   
 أخرى حدث  لمقارنتها لكلمة حدث فيها إمالةٌأن تقع األلف فى كلمة: آخر وهو

    باإلمالة مع أن)٨( Zوالضِحي]: خوينواأل أبى عمرو وذلك كقراءة فيها إمالةٌ

                                                        

  .٤/٣٥٥أوضح المسالك : ، وينظر٥٧٨ شرح ألفية ابن مالك صـ )١(
  .٥٢٦، وينظر، اللباب صـ ٣/١٦٣ األصول )٢(
  .٣/١٤٠٨، والمحرر ٤٠٧أسرار العربية صـ  :، وينظر٣٣١ اللمع فى العربية صـ )٣(
  .٣/١٦٣األصول : ، وينظر٤/١٢٣ الكتاب )٤(
  .٣/١٦٣ األصول )٥(
  . ٣/١٣شرح الشافية :  ينظر)٦(
  .٤/٣١١، وشرح األشمونى ٢/٣٤٩التصريح : ، وينظر٤/٣٥٥ أوضح المسالك )٧(
أمال فواصله الثمانيـة  : " قال٢/٦١٦، والقراءة فى اإلتحاف )١( سورة الضحى اآلية رقم     )٨(

عمرو حمزة والكسائي وخلف وقللهمـا األزرق وأبـو       ) سِجي(سوى  ) والضحِِِِي(ومنها  
، ومعـاني  "فأمالها الكسائي وحده وقللها األزرق وأبـوعمرو بخلفـه   ) سِجى(بخلفه،وأما  

  . ٥٥١القراءات صـ 
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  .)٣(، وما بعدهما )٢( Zقَِلي] و )١(  Zىسِج]لمناسبة ) الضحوة(واو ن ألفها ع
  :  بقولهابن مالكوإلى ما سبق من أحكام لإلمالة أشار *  

  
َأالْو لفُ الْمبُل  د   اي ِمنفى  َأ    فْ طَـر الْ ِمْل كَذَا او  قعِْمنا خَلَـفْ   الْ ه٤(ي(  

ـ بكِجيمع هـا      َأو رٍفِبح    تُِفـر فَـصُل اغْ  الْو يا الْ لىِْاكَذَاك تَ  ا َأدِ هر  
ـ  ذَاككَ ام ـ  ي هلي   َأو ركَـس   لـىتَا    يِر لىكَس  كُ  أووٍن س  قَـد  و لـى   

 راً وُل الْ كَساَفَصـ  كَلَ ه ـ  ي صٍلا فَ عفَِد    دمهراك نم  ِم ي ـ    لْـه ي لَـم د٥(ص(  
  

****

                                                        

  ). ٢( سورة الضحى من اآلية رقم )١(
  ).٣(سورة الضحى من اآلية رقم  )٢(
  . بتصرف٣٥٦، ٤/٣٥٥ أوضح المسالك )٣(
  .٤/٣٠١شرح ألفية ابن مالك البن جابر  )٤(
  .٣٠٣صـ السابق  )٥(
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  تخفيف الهمزة :السابع فصلال  
  "الملتقيتين في كلمتين الهمزتين في نيتلهج":مبحث في

  

،  منهما فى كلمة واحدٍةأعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكلُّ« :ابن السراج نص  
أهل الحجاز أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما، كما يستثقل فإن 

، أبى عمرو ومن كالمهم تحقيق اآلخرة، وهو قول .........تحقيق الواحدة،
، ومنهم من )٢( W VZ ] ،)١( Ô  Õ ZجآÒ]  :)U(وذلك قول اهللا 

 وأخذ به .......ا،ذ يستحب هالخليلكان و ،يحقق األول ويخفف اآلخرة
: سيبويهفحقق األولى، وقال  ،)٣( Z % $  ءاِلد " ] : فى قولهعمروأبو

  : ألعشىك على ذلك قول ا ويدلُّ ومخففةٌحققةٌم  والزنة واحدةٌعربي وكلٌّ
                                                        

، أشار في اإلتحاف إلى الحـديث عنهـا فـي سـورة             )١٨( سورة محمد من اآلية رقم       )١(
في  ٢/٤٧، ثم أشار مرة ثانية إلى تقدم ذكرها في          ٢/٥٠األعراف، وقد وجدت ذلك في      

 s t ]وأسقط الهمزة األولى مـن  :" حيث قال) ٣٤(معرض حديثه عن اآلية رقم   
Z  ــس ــوعمرو وروي ــزي وأب ــالون والب ــوجعفر  و...ق ــة ورش وأب ــهل الثاني س

وينظـر النـشر   " ولورش من طريق األزرق ثان وهو إبدلها ألف خالـصة    ....ورويس
٢/١٨٠.  

وقـرأ      " :حيـث قـال   ٢/٢٣٣،١٣٤،والقراءة في اإلتحاف    )٧( سورة مريم من اآلية رقم       )٢(
[ V W Z        بتسهيل الثانية كالياء وإبـدالها واو مكـسورة نـافع وابـن كثيـر 

وقرأ ابن عامر وأبـوبكر وروح بـالتحقيق، والبـاقون       ...بوجعفر ورويس وأبوعمرو وأ 
  ".بالقصر) زكريا(

 )ءاِلـد :(وقـرأ :"  قـال  ٢/١٣٢االتحاف  : ، والقراءة في  )٧٢(سورة هود من اآلية رقم       )٣(
وقرأ ورش وابن كثير    ... بتسهيل الثانية وإدخال ألف قالون وأبوعمرو وأبوجعفر وهشام       

  .٢٢٤،٢٢٥، وينظر اإلقناع صـ"وريس بتسهيلها بال ألف
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ـ   َأضر يَأتْ رجالً َأعشَ  ن ر اَأ   )١(ِهِب
 فيخففون أهل الحجازا وأم ،لبيتاها محققة النكسر بزنتفلو لم تكن   

 الهمزة الساكنة إذا  ألن؛ آية فى قول من خفف األولىااقر: ، فتقول..الهمزتين
 أقرى:  آية، ويقولوناقر: خففت أبدلت بحركة ما قبلها، ومن خفف األولى قال

 أهل الحجاز  وأما، ساكن قبلها حرفٌةً متحركه خفف همزةً ألنَّ؛اقرآية:مثل
ك، وآأنت، وهى آإنَّ:  فمنهم من يقولأهل الحجازا  وأم........،اقرأ آية:فيقولون

، كما  بين ويدخلون بين الهمزتين ألفاً، ويجعلون الثانية بينوعمرأبوالتى يختار 
 مع  بين الهمزتين، وكرهوا الهمزة التى هى بينالتقاء فى بنو تميميخفف 

ا الذين ال يخففون الهمزة فيحققونهما جميعاً األول، كما كرهوا معها المخففة، وأم
 من نويدخلون بينهما ألفاً، وإن جاءت ألف االستفهام وليس قبلها شيء لم يك

٢( » وخففوا الثانيةتحقيقها بد(.  
  : الدراسة

 عنابق الس - المطول الذي تم اختصاره –ص ن فى الابن السراجتحدث   
 الحجازيين وأن ، فى الهمزتين الملتقيتين فى كلمتينيينيممتالحجازيين واللهجة 

                                                        

 وهو صدور بيت لألعشى من بحر البسيط، والبيت فى       ٤٠٥،  ٢/٤٠٤ األصول فى النحو     )١(
،  ٥٥٠وكـذلك فـي صــ        ،)مفـسد (من: بدالُ) متبل: ( كامالً وبرواية  ٣/١٥٤الكتاب  

  ". ودهر مفسد خبُلريب المنون: " وتمامه٥٥وديوانه صـ  ٢٩٢/ ١والمقتضب 
  : هوالشاهد في

حيث استدل به على أن الهمزة المخففة بزيه المحققة، ولو لم تكن كذلك النكـسر               ) أان( - ١
  .الوزن العروضي للبيت

) أن(أألن وحالها فى ذلك كحـال       : حيث استدل به على حذف الجار فيها والتقدير       ) أأن( - ٢
  . وهى مع صلتها مؤولةٌ بمصدر

  .٤٠٥: ٢/٤٠٤ األصول فى النحو )٢(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٣٨ -

قها  لهم في تحقي وأن، على العكس من ذلكنيالتميميبينما  ،يميلون إلى التخفيف
  : وحول ذلك تدور الدراسة التالية، معينةًاًطرق

  

ًأو حطوا ا  ز رادا   

  *زمغ المثل: الهمز" :اللسان فى فقد جاء : المراد به فى اللغةا عنأم 
قال .. ه يضغط، وقد همزت الحرف فانهمزالهمز فى الكالم ألنَّ :ومنه ،الضغطو

  .)١(" العصر : الهمز: الليث

  تدل على ضغط كلمةٌوالزايالهاء والميم ": مقاييس اللغةوجاء فى   
  .)٢("  يضغط هالهمز فى الكالم ألنَّ: ومنه.. .وعصر

والدفع،  والنخس، ،، والضغطغمزال: الهمز: " القاموس المحيطوجاء فى   
حضرهم وبدوهم  -ولم يكن معروفاً لدى العرب ، )٣(" والكسر ،ر، والعصرسوال

  .)٤( حروف الهجاء تقييدها بأولَّ -فى ذلك سواء 

  * ا عن تعريفها اصطالحاًوأم: الكالم، داء فى أكيفيةٌ": هرف بأنَّفقد ع 
صها الناطق خ فى نطق الحروف أو األصوات اللغوية حين يوبعبارة أدق كيفيةٌ

آخر، فإذا ضغط على دون  والضغط ال يستأثر بذلك حرفٌ ، من التحقيقبمزيد
  .)٥(" مقطع األلف فى بدايته كانت األلف مهموزةً 

                                                        

  ).ز. م. هـ(ان العرب مادة  معجم لس)١(
  ).ز. م. هـ( معجم مقاييس اللغة مادة )٢(
  ).ز. م. هـ( معجم القاموس المحيط للفيروز آبادى مادة )٣(
  .٤٣ ـ تاريخ األدب لحفنى ناصف ص)٤(
  . ٢١ ـصعبدالصبور شاهين / د. القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث)٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٣٩ -

ً و ر زةا   

  *  ذهب فقد  :ا عن مخرج الهمزةأملُّجالهمزة تخرج من  القدامى إلى أن 
الهاء أدخل منها فى أقصى الحلق ويشترك معها فى هذا المخرج الهاء، إال أن 

 ،)٥(والعكبرى ،)٤(وابن يعيش )٣(وابن جنى، )٢(والمبرد، )١(سيبويه: ومنهم، ذلك
  .  وغيرهم)٨( عقيلابن و ،)٧(ضىروال، )٦( وابن عصفور

فذهب القدماء  ،فقد اختلف القدماء والمحدثون فى ذلك :اوأما عن صفاته  *  
  .)٩( " مصمتٌ مستفٌل، ،، منفتح، شديد مجهورحرفٌ: " هاإلى أنَّ

  ون فعلى قسمينـا المحدثوأم :وس ـ ال هو بالمهمها صوتٌـ يرى أنَّقسم
يتذبذب  إغالقاً تاماً فال  فتحة المزمار تكون معها مغلقةً وذلك ألن؛وال بالمجهور

  انفجاريجرىنصوت ح: "ها يرى أنٌَّوقسم، )١٠(الوتران الصوتيان 
١١("مهموس(؛الهمس يعنى عدم التذبذب للوترين الصوتيين  ألن )١٢(.  

                                                        

  .٤/٤٣٣الكتاب  : ينظر)١(
  .١/٣٢٨المقتضب : نظر ي)٢(
  .١/٦٦سر الصناعة :  ينظر)٣(
  .١٠/١٢٤شرح المفصل:  ينظر)٤(
  فـي النحـو    والمحـرر  بعـدها،   ومـا  ١/٦٠وسر الصناعة    ،٥٣٥ ـاللباب ص :  ينظر )٥(

  .٣٢٠ ـوالتسهيل ص  وما بعدها،٤٢٢ ـ وأسرار العربية صها، وما بعد٣/١٣٨٠
  .٤٠٤ مثل المقرب صـمعهوالمقرب و ،٢/٦٦٨  في التصرفالممتع:  ينظر)٦(
  .٣/٢٥١شرح الشافية :  ينظر)٧(
  .٤/٢٤٠المساعد :  ينظر)٨(
  .٣/١٣٨١، والمحرر في النحو ٥٣٥اللباب صـ )٩(
  . بتصرف٩١ـ األصوات اللغوية ص)١٠(
  .١٢ ـ العربية ولهجاتها ص)١١(
  .٦٦ـصعبدالغفار هالل / د. أصوات اللغة العربية)١٢(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٤٠ -

ً م ان ازن  ن  
يحققها وهم : أحدهما: ن فى كلمتين مذهبانيتيللعرب فى الهمزتين الملتق   

وحول  ،الحجازيونيسهلونها وهم : ن تابعهم فى ذلك، واآلخرون ومالتميميون
  : ذلك إليك بيان كال المذهبين

أو :زا :      

، )١(ةـكـل مـوأه، لـوهذي، ازـأهل الحج: "  أنانـاللسى ـاء فـج  
 إذ النبر ؛ال يهمزون": ال ينبرون: " ومعنى)٣(" ال ينبرون)٢(والمدينة المنورة

ه لو لم  ألنَّ؛زتينـ فيخففون الهمأهل الحجازا أمو" :هسيبويولذلك قال  ،الهمز
الهمز من أصعب الحروف فى : "محيسن يقول الدكتور ،)٤(" لخففتا واحدةٌتكن إلَّ
ا صفتان هإذ تخرج من أقصى الحلق، كما اجتمع في  وذلك لبعد مخرجها؛النطق

 مستثقلٌ  يخرج  شديد حرفٌلهمزةُوا ،)٥( "الجهر والشدة: من صفات القوة وهما
أدخل الحروف في الحلق فاستثقل النطق به إذ كان من أقصى الحلق إذ كان 

 وأكثر قريشمن االستثقال ساغ فيها التخفيف وهو لغة لذلك فإخراجه كالتهوع 

                                                        

تمـك الجبـارين أي    هـا ميت مكة ألنَّس:ال أبوبكر بن األنباري  ق....بيت اهللا الحرام  : مكة) ١(
قـد امتـك     :ميت مكة الزدحام الناس بها من قـولهم       ما س إنَّ :نخوتهم، ويقال      تذهب

 .٥/١٨١معجم البلدان  :ينظر. ه مصاً شديداًمص:الفصيل درع أمه أي

وهي في   مقدار نصف مكة،  ي  فا قدرها فهي    مأ،  )r (هي مدينة الرسول  :المدينة المنورة ) ٢(
حرة سبخة األرض ولها نخيل كثيرة وماء، وللمدينة سور والمسجد في نحـو وسـطها               

 .٥/٨٢ينظر معجم البلدان . في شرقي المسجد) r( وقبر الرسول

  ).ز. م. هـ( معجم لسان العرب مادة )٣(
 .٣/٥٥٠الكتاب ) ٤(
  .١/١٠٦المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة  )٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٤١ -

  الهمزةَاعلم أن" :المبردقال  ،)١( وهو نوع استحسان لثقل الهمزةأهل الحجاز
وال  ،ن مخارج الحروف، وال يشركه فى مخرجه شيءيتباعد مخرجه ع حرفٌ

، وهو يحدث  انفجارى حنجرى صامتٌ صوتٌوالهمز ،)٢("اء واأللفهيدانيه إال ال
 الفتحة الموجودة بين الوترين الصوتيين، وذلك بانطباق الوترين انطباقا سدبأن تُ

ا دون الحنجرة ثم تاماً فال يسمح للهواء بالنفاذ من الحنجرة، يضغط الهواء فيم
، لذلك عمدت ي من بينهما فجأةً محدثاً صوتاً انفجارءينفرج الوتران فينفذ الهوا

ا القبائل أم: "محيسن. ديقول  .)٣(بعض القبائل العربية إلى تخفيف النطق بالهمز 
، ولذا أدائها فى متئدةً فى النطق، ةًمتأني إذ كانت ؛رية فعلى العكس من ذلكضالح

 حاجة إلى التماس المزيد من مظاهر األناة فأهملت همز كلماتها لم تكن بها
 أخرى كالتسهيل المبالغة فى عدم النبر، واستعاضت عن ذلك بوسيلة: أعنى

ا وأم": هسيبويفيقول ) التخفيف(ا عن صور التسهيل فأم، )٤("واإلبدال واإلسقاط
 بأن تزيل فاإلبدال، )٥(" التخفيف فتصير الهمزة فيه بين بين، وتبدل، وتحذف

 تصير إلى األلف والواو والياء على حسب حركتها وحركة نبرتها فتلين فحينئٍذ
ها معها  يسقطها من حروف المعجم، وال يعدالعباسأبو ولذلك كان ،...ما قبلها

ها مع عد، وال ُأ واحدة على صورةتبثالهمزة ال ت: ويجعل أولها الباء، ويقول
سقطها من اللفظ  تُ فأنا الحذفوأم، وظةٌف مح معروفةٌالحروف التى أشكالها

 بين الهمزة والحرف الذى منه حركتها فإذا كانت : أىا جعلها بين بينوأم ألبته،
                                                        

ينظـر  . القـئ : فتعال وتكلف القئ، والهـواع  ا: وع، والمراد بالته  ٩/١٠٦شرح المفصل   ) ١(
 .٥/٢٨٢ بي السعادات المباركالنهاية فى غريب الحديث واألثر أل

 .١/٢٩٢المقتضب ) ٢(

  .١/١٠٦ المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة )٣(
  .١٠٧السابق صـ )٤(
  .٤/٥٤١ الكتاب )٥(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٤٢ -

 بين الهمزة والواو، وإذا  تجعلها بين الهمزة واأللف، وإذا كانت مضمومةًمفتوحةً
  ، )١( بين الياء والهمزةكانت مكسورةً

ه التخفيف الذى يدل على أصلها من  ألنَّ؛لتخفيف بين بينوأصلها فى ا **  
ما تخفف الهمز، فكرهوا تخفيفها بالبدل لئال تدخل فى بنات الياء والواو، وإنَّ

ها ال توجد لها ما تقرب منه،  ألنَّ؛بالبدل إذا امتنع تخفيفها بين بين، وساغ البدل
  .)٢( بالبدلكما ال تخفف بالحذف إال إذا امتنع تخفيفها بين بين و

، )٣("التحقيق" فى مقابلة "التخفيف" استعمال مصطلح النحاةوقد غلب على   
  .)٤( "التحقيق"فى مقابلة " التسهيل" بينما غلب على القراء استخدام مصطلح 

  ها تقرب بالتخفيف من  ألنَّ؛ف الهمزة المبتدأة ال تخفَّومن المعروف أن
  .)٥(ساكنبتدئوا ب، كما لم ين من ساكبوا بمقربتدئالساكن، فلم ي

  ينبغيولكن  " :محيسن .دول ق فيللحجازيينا عن نسبة التخفيف فأمال  أن 
 بعض خبار تدل على أن األأن: األولن يأخذ الصحة العتبارمأخذ هذا الحكم ن

 على اًصورق تخفيف الهمز لم يكن مأن :والثانى كانوا يحققون الهمز، الحجازيين
تت و من المناطق العربية وإن تفا فى كثيرياًما كان فاشدون أخرى، وإنَّ منطقة

  .)٦(صوره ودرجاته 
                                                        

  .٢٧٠ ـع فى القراءات السبع ص اإلقنا)١(
  .٩/١٠٦ شرح المفصل )٢(
، وشـرح المفـصل     ٢/٤٠٥األصـول    و ،١/٢٩٢، والمقتـضب    ٣/٥٤١ الكتاب:  ينظر )٣(

  .٤/٣٠، وشرح الشافية ٩/١٠٧
ـ        ١/٢٩٤ر  ش إتحاف فضالء الب   )٤( ، ٢١٩ ـ، وجامع البيان فى القراءات السبع المشهورة ص

  .١/٢٩٧النشر و، ٢٧٠ ـواإلقناع فى القراءات السبع ص
  .٢٧٠ ـ اإلقناع ص)٥(
  .١/١٠٧ المعنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة )٦(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٤٣ -

  الفراءعن " البحر المحيط"الرواية التى نقلها صاحب : ا يؤكد على ذلكومم 
قونها،ـ تخفيف الهمزة، وهم من يحقبنى أسد قد نسب إلى الفراء حيث ذكر أن 

    .)١(" يأجوج ومأجوج" فىياجوج وماجوج : وذلك فى قولهم
 ومن جاورها ،وقيس، وتميم، أسد: فأما عن القبائل التى تحقق الهمزة فهي  
  .)٢(ها قبائل وسط شبه الجزيرة العربية وشرقي: أى

م :ا  :  

 فى الهمزتين الملتقيتين فى كلمتين التحقيق إلحداهما التميميينمذهب    
  .والتخفيف لألخرى

تبر تحقيق الهمزة هو األصل واألفصح؛ألن التحقيق هو اللغة األدبية يع  
 أسداًالنموذجية، لذا فإنأفصح قريشاًَ وبنى سعد  فى تحقيق الهمزة مع أنأفصح  

عليه االتفاق فى الذي تحقيق الهمزة هو العرب عموماً ال تفصيالً، كما أن 
يق الهمزة من أبرز الظواهر التى  تحق يعدم، ومن ثَ))العثمانيالمصحف ((

  .)٣( كأسد وتميماقتبستها اللغة النموذجية من لهجات القبائل البدوية 
  أثناءوتيـالصأن تعطى الهمزة حقها " :اللسان الهمزة فى تحقيقوورد عن   

 قرأت، ورأس، :ولكـقك، فالتحقيق )٥( أو نقلدالـدون إب )٤( "النطق بها

                                                        

من سورة الكهف، والقـراءة     ) ٩٤(  في حديثه عن اآلية رقم     ٧/٢٢٦البحر المحيط : ينظر )١(
، والحجـة   ٢/٢٤٣، والنـشر    ٢/٢٦٧بالهمز فيهما لعاصم والباقون باألول في اإلتحاف        

  . ٤٣٢صـ 
  .٣٢، ٣/٣١شرح الشافية :  بتصرف، وينظر٢/٢٣٣لهوامع  همع ا)٢(
  . ٢٤، ٢٣ ـ صإبراهيم أبوسكين/د.  مقومات اللهجة)٣(
  ).ز. م. هـ( اللسان مادة )٤(
  .١٠٨ ـعبدالصبور شاهين ص.  أثر القراءات فى األصوات والتجويد والنحو العربى د)٥(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٤٤ -

 أن تخرج الهمزة نبرةً:" قيل فى معنى التحقيق للهمزةو، )١( سوسأل، ولؤم، وبئ
  .)٢("  من حروف اللين  ال ينحى بها نحو حرٍفقويةً
يـسر  أ كانت القبائل البدوية التى تميل إلى السرعة فى النطـق وتـسلك              اوإذ  

    تحقيق الهمز كان فى لسان الخاصة التى تخفف مـن         السبل إلى هذه السرعة فإن 
وهـى   ، الناطق البدوى تعود النبر فى موضع الهمـز        أنعيب هذه السرعة، أى     

، كما حتمتها ضـرورة اإلبانـة عمـا    النطقي أملتها ضرورة انتظام اإليقاع   عادةٌ
 علـى لـسانه،     هيريده من نطقه مجموعة من المقاطع المتتابعة السريعة النطالق        

تمامـه  يمنحه كل اه   فى نطقه كان دائما أبرز المقاطع، وهو ما كان           نبرفموقع ال 
  . )٣(ضغطه و

  **    ا ا  قط م  :  

 منهمـا فـى    واحـدة   الهمزتين إذا التقتا وكانت كلُّ     وأعلم أن ": هسيبوييقول     
أهـل  كما استثقل   ...هماستثقلون تحقيق  التحقيق يخففون إحداهما وي     أهلَ  فإن كلمة

  .)٤("  تحقيق الواحدة الحجاز
ه كان يرى   فإنَّ ضرمىحاهللا بن أبى إسحاق ال    عبدا  فهذا قول جميع النحويين إلَّ      

: كما يراه فى الواحدة، ويرى تخفيفها على ذلك، ويقـول         ... الجمع بين الهمزتين  
 شئت   إن – غيرهما من الحروف، فأنا أجريهما على األصل وأخفف          ةهما بمنزل 
ين وما أشبههما، وكان يقـول فـى جمـع          كم الدال ح حكمهما ا فإن وإلَّ -استخفافاً

                                                        

  .٣/٥٤١ الكتاب )١(
  .٩ ـعبدالحليم النجار ص.  من مباحث الهمزة فى العربية د)٢(
   .١/١٠٧ ةتوجيه القراءات العشر المتواترفي  المغنى )٣(
  .٢/٤٠٤ األصول :وينظر ،٥٤٩، ٣/٥٤٨ الكتاب )٤(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٤٥ -

، ويختار فى الجمع التخفيـف،  يئ هذه خطا  - إذا جاء به على األصل     –) خطيئة(
  .)١(خطايا، ولكنه ال يرى التحقيق فاسداً: وأن يقول

ـ  )٢(" لتقى همزتان فتحققا    تفليس من كالم العرب أن      : " هسيبوييقول     ا إذا   إلَّ
 فى الكلمتين أسهل حاالً وأقـل       أنَّهماا  ، إلَّ ال وسأْ ،اسرْأ : نحو ناً مضاعفةً يكانتا ع 

  باألخرى، فلذلك ال   ملتصقةغير   بنفسها   ثقالً إذ ليستا بمالزمتين، وقيام كل كلمة      
  .)٣( وقد تلتقيان فى كلمتين مٍة همزتان فى كلقيتلت

 هما فى كلمة  ن م  واحدة النحويون يرون إذا اجتمعت همزتان فى كلمتين كلُّ       و  
  : وذلك بأحد الطرق اآلتية،)٤(حداهما تخفف إ

١-     وة اا   ما و : ومن كالم العرب   " :هسيبوي يقول
  ذلـك  علىو ،)٥(" وأبى عمر  وهو قول  ،يق اآلخرة ـى وتحق ـتخفيف األول 

ــ ــه قُــ ــاU(:[Ò(رأ قولــ   V ]      ،)٦( ÔÕZ جــ

 W XZ )٧(     غيير يقع على األول     الت ، ويشبهون ذلك بالتقاء الساكنين، فإن
  .)٨(منهما دون الثاني 

                                                        

  .٢٩٧، ١/٢٩٦ المقتضب )١(
  .٣/٥٤٩ الكتاب )٢(
  .٢/٤٠٤األصول : ، وينظر٩/١١٨ شرح المفصل )٣(
  .١/٢٩٥ المقتضب )٤(
  .٣/٥٤٩ الكتاب )٥(
  .١/٢٩٦المقتضب : وينظر، )١٨(من اآلية رقم  سورة محمد )٦(
  .٢/٤٠٤، واألصول ٣/٥٤٩الكتاب : وينظر ).٧( سورة مريم من اآلية رقم )٧(
  .٩/١١٨ شرح المفصل )٨(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٤٦ -

٢-     ما و وة اا  :نهم مـن يحقـق األولـى ويخفـف        وم
 Ò Ó ]: سمعنا ذلك من العرب، وهو قولـك      " :هسيبوييقول   ،)١(اآلخرة

  : قال، )٢( Z ياء انَّازكَريا  ]،     Z اشْراطُهااااااا
ــلُّ ــراء كُ ــا غَ ــذَاَ م تْا بزتُ    ر     ـا وهلَيع نـيالْع بهر دـس٣(الْح(  

        يستحب هذا القـول     الخليلنشده هكذا، وكان    سمعنا من يوثق به من العرب ي 
لوا إحدى الهمـزتين اللتـين      دى رأيتهم حين أرادوا أن يب     إنِّ: ه ؟ فقال  مل: فقلت له 

 فوقـع التغييـر     ،)٤( " وآدم ئيجـا :  أبدلوا اآلخرة وذلك    واحدة تلتقيان فى كلمة  
أبـا   ورأيت   ،)٥(كانتا فى كلمتين    ذ على الثانية فكذلك إذا       واحدةٍ والبدل فى كلمة  

 وحقق األولـى    ،)٦(   Z $ %لدأا"  ] :)U( فى قوله    هن ب اً آخذ عمرو
لفـظ  ألولى ي ا  البدل ال يلزم إال الثانية، وذلك ألن       ألن:  على كل حال، ويقول    )٧(

منع من التحقيق من أجل األولى التى قد ثبتـت فـى           ها، والثانية تُ  بها، وال مانع ل   
  .)٨(اللفظ 

                                                        

  .٢/٤٠٤ األصول )١(
  .)٧(رة مريم من اآلية رقم و، وس)١٨( سورة محمد من اآلية رقم )٢(
  .٩/١١٨، وشرح المفصل لممجهول القائل من بحر الر ٣/٥٤٩،٥٥١ الكتاب )٣(

  .حيث حقق الهمزة األولى وخفف الثانية) اذَاَغَراء : (والشاهد فيه  
  .٣/٥٤٩،٥٥١الكتاب  )٤(
  .٩/١١٩ شرح المفصل )٥(
  .)٧٢( سورة هود من اآلية رقم )٦(
  .٢/٤٠٤األصول : ، وينظر٣/٥٤٩ الكتاب )٧(
  .١/٢٩٥ المقتضب )٨(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٤٧ -

 فيما  ، والمخففةُ  Zلداَأ"]:  من خفف األولى أن يقول     وقياس ،عربي وكلَّ
  : األعشى فى الزنة يدلك على ذلك قول ذكرنا بمنزلتها محققةً

       ـرَأض شَيالً َأعجَأتْ رر َأان ِِبـه     ْال بيِنرنُوم رهدتِْبٌل خَِبـلُ    و١(  م(  
وأكثر  ، أقيسالخليلول ـوق ،)٢(ر البيتس ال نكفلو لم تكن بزنتها مخففةً  

  .)٣(النحويين عليه 
خلون يد من العرب ناس  : إدخال األلف بين همزة االستفهام والهمزة الثانية       -٣

هـم كرهـوا التقـاء      تا، وذلك أنَّ  قبين ألف االستفهام وبين الهمزة ألفاً إذا الت       
لوا باأللف كراهية التقاء هـذه      ص، فف )نانياخشَ(: لوا، كما قالوا  صهمزتين فف 

، وكاأللف الداخلة بين نون جماعة النـساء والنـون          )٤(الحروف المضاعفة   
 ابن أبى إسـحاق    أبى قول    ن، وهو قول م   ) زيداً اضربنَان(: الثقيلة فى قولك  

  .)٥( Z ³  ´  آذَا]: قراءةال :فى الجمع بين الهمزتين، ومنه

  : مةرذى الومثل ذلك قول   ،)٦( T S Z آنْتَ] :- تعالى– هوقول  

                                                        
 وقد استدل به هنا على تحقيق األولـى وتخفيـف   ،١٠٧ـ  سبق بيانه والشاهد منه فى ص )١(

  ).أان( :الثانية في قوله
  .٣/٥٤٩ الكتاب )٢(
  .١/٢٩٦ المقتضب )٣(
  .٥٥١/ ٣ الكتاب )٤(
وقرأ ابن  : "  قال ٣٧١، والقراءة فى حجة القراءات صـ       )٥( سورة الرعد من اآلية رقم       )٥(

تفهام فى الكلمتين، ومـذهب ابـن       باالس" أئنا" و" أئذا  " كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة     
  ".كثير القصر، ومذهب أبى عمرو المد، ومذهب عاصم وحمزة الهمزتان 

، والقراءة فى شرح طيبة النشر فى القراءات العـشر          )١١٦( سورة المائدة من اآلية رقم       )٦(
 = حيث أشار إلى أن القراءات الواردة فيها قد ذكرت         ٢/٥٤٦اإلتحاف  : ، وينظر ٢/٢٩٣



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٤٨ -

  )١( ؟ِ لـم َأم ُأم سا  وبين النَّقَا آَأنْتِ      جـلٍ  بين جالَ  ءعساةَ الْو يظَب فَيا
   آإ:  فمنهم من يقول   أهل الحجاز ا  فهؤالء أهل التحقيق، وأم َوهى التى  نت،  نك، وآأ

وذلـك  . )٢(  بين  ويدخلون بين الهمزتين ألفاً ويجعلون الثانية بين       عمروأبويختار  
 فى اجتماع الهمزتين، فكرهـوا التقـاء   بنو تميمهم يخففون الهمزة كما يخفف  ألنَّ

   الهمزة والذى هو بين فى التحقيق ومنهم    بنو تميم  هلف كما أدخلت  ، فأدخلوا األ   بين 
ا الذين   الذين يدخلون بين الهمزة وألف االستفهام ألفاً، وأم        تميمبنى   إن: من يقول 

  .)٣(ون الهمزة فيحققونهما جميعاً، وال يدخلون بينهما ألفاً خففال ي
** ا ا  اردةا وا  )أ آا :(  
 ا اجتمع فيه همزتان فى كلمتين أوالهما فى       مم -لعرب فى األسلوب السابق     ل  

  :  أوجه ثالثةُ- فى بداية الثانيةخرىمة األولى واألكلنهاية ال

                                                                                                                                        

) ٦(من اآلية رقـم   Z&  ]  :- تعالى–سورة البقرة في الحديث عن قوله في أول  =
حيث عزا تسهيل الثانية منهما وإدخال ألف بينهما لقالون، وأبي عمرو، وهشام،وتسهليها            
من غير إدخال ألف لورش، وابن كثير، ورويس، وتحقيقهما من غير ألف بينهما البـن               

وروح، وخلـف، ووافقهـم الحـسن،       وهشام، وعاصم، وحمزة، والكـسائي،       زاكون،
  .واألعمش، وهشام بتحقيقهما مع إدخال ألف

 والبيـت فـي     ،٣/٥٥١، والكتاب    الطويل  من بحر  رمة لذى ال  ٣٠٠،  ١/٢٩٩ المقتضب   )١(
رملـةٌ لينـة،    : والوعساء: "، قال ٩/١١٩، ودون نسبة فى شرح المفصل     ٢/٧٦٧ديوانه  

، واألزهيـة  "نقا الكثبان من الرمل بالحاء، وال) حالحل: (موضع بعينة ويروى : وجالجل
ـ     ، ورصـف المبـاني   ١٧٨،٤١٩، والجني الداني صـ٣٦في علم الحروف للهروي ص

  .)ل.ل.ج(، واللسان مادة )٢٠٦( رقم٢٦،١٣٦صـ
  .حيث خفف التقاء الهمزتين بالفصل بألف استفهام بينهما) آَأنْت: (والشاهد فيه  

  .٢/٤٠٥ األصول )٢(
  .٣/٥٥١ الكتاب )٣(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٤٩ -

 ) آيةااقر(: تقول :تخفيف األولى بإبدالها ألفاً مع تحقيق الثانية: الوجـه األول   *  
  الحرفُ مكانَهابدل   أُ ت الهمزة الساكنة أبداً إذا خفف      ألن ؛فى قول من خفف األولى    

لـسكونها  "  : لذلك اإلبدال بقوله   ابن يعيش ل  وقد علَّ ،  )١( ما قبلها    الذى منه حركةُ  
  .)٢(وتحقق الثانية، )اس وفاسر(دحوانفتاح ما قبلها على 

ومـن  : "هسيبوييقول  : تحقيق األولى وتخفيف الثانية بحذفها    : الثانيالوجه    * 
  سـاكن  قبلهـا حـرفٌ   متحركـةً ك خففت همزةًنَّ؛ أل) آيةاقر(: حقق األولى قال  

 يجيز إدغـام    زيدأبووكان  ،  )٣( "ركتها على الساكن الذى قبلها    فحذفتها، وألقيت ح  
ا قول صـاحب    وأم ، ويجعلها كسائر الحروف   )يةأَّاقر(:  فيقول ،الهمزة فى الهمزة  

ـ فلـيس    بينا بينجعال مم أن ي  "–  الزمخشرى  يقصد –الكتاب   ، وهـو  صحيحب
؛وهم تُ والهمزة الساكنة ال      ساكنةٌ ولى األ  ألن جعل بين بين الهمزة وبين   : أي بين

  فال يصح فيهـا ذلـك مـع أن         الحرف الذى منه حركتها، وإذا لم تكن متحركةً       
   الغرض من جعلها بين فقـد  ها بتقريبها من الساكن، وإذا كانت سـاكنةً   تخفيفُ  بين 

  .)٤(  خفةٌهة إذ ليس وراءـة فى الخفـبلغت الغاي
:  فيقولـون   الحجاز أهُلا  وأم: "هيسيبويقول  : هما معاً فيخف ت :الوجه الثالث  *   

، ألفاً سـاكنةً  ) اقرأ( يخففونهما جميعاً، يجعلون همزة      أهل الحجاز  ألن،) آية ااقر(
ـ     واحدةٌ ه لو لم تكن إال همزةٌ     ، أال ترى أنَّ   )آية(ويخففون همزة    ه  خففوهـا، فكأنَّ

  .)٥("  ونحوها )آية(ـ، ثم جاء ب)ااقر(: قال

                                                        

  . نقالً عنه٢/٤٠٥األصول  :وينظر ،٣/٥٥٠لكتاب  ا)١(
  .٩/١٢٠ شرح المفصل )٢(
  .٢/٤٠٥ األصول :وينظر ،٣/٥٥٠ الكتاب )٣(
  . ٩/١٢٠ شرح المفصل )٤(
  .٣/٥٥٠ الكتاب )٥(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٥٠ -

  تحريكها جاز أن تُ   ب )قرأ آية (: ا لو قلت  فأم جعال بين معاً وذلك على لغـة       بين 
: وتقـول  ،)١( )اقرأ آية (هما مفتوحتان بخالف     ألنَّ ؛ وعلى لغة غيرهم   ل الحجاز هأ
 ،)ياقـر  (: فإنَّما قلت  ، ألنَّهم يخففونهما  ؛ الحجاز أهل  بلغة ) باك السالم  ىاقر(
 ابن الـسراج ل  ويعلَّ ،)٢(ء  م جئت باألب فحذفت الهمزة وألقيت الحركة على اليا        ث

اء لسكونها وانكسار ما قبلهـا، ويحـذفون الثانيـة       ييبدلون األولى   : " لذلك بقوله 
  . )٣(" لسكون ما قبلها 

 
 

%%%%  

                                                        

  .٩/١٢٠ شرح المفصل )١(
  .٣/٥٥٠ الكتاب )٢(
   .٢/٤٠٥ األصول )٣(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٥١ -

   اإلعالل بالنقل:الفصل الثامن
  المبحث األول

  مفعول من األجوف اليائيال لهجة في اسم
  

ـ خْم:  فيقول ،ألصلوبعض العرب يخرجه إلي ا    . ...« :ابن السراج  نص   وطي 
 مقْـوول؛  »مقُول«هم أتموا الواوات، لم يقولوا في بيوع، وال يحذف وال نعلم أنَّ مو

  . )١( »لثقل الواو
دراا  

 –رغم شهرتها  ب- ابن الـسراج ينسبها لم   لغةحول في النص السابق حديثٌ   
مهم لمفعـول مـن     في إتمام اسم المفعول من األجوف اليائي، وتعليٌل لعدم إتمـا          

وإليك الدراسة ،الواوي :  
    دون  )مفعـول ( اسم المفعول يصاغ من الثالثـي علـى وزن           من المعلوم أن 

فان كان معتالً عينه بالواو حذفت إحدى       إال  ، و ةًإن كانت أحرفه صحيح    )٢(تغيير
ـ الواو التي هي عين الكلمة، أو التي هي واو م        ( ينالواو علـى الخـالف   ) ولفع

 أخرى   من ناحية  فشخواأل  من ناحية  الخليل وسيبويه ند النحاة بين    المعروف ع 
 الخليل وسيبويه ويبقى الثانية، يحذف    ) عين الكلمة ( األولى   األخفشفبينما يحذف   

، )مفُـول ( عنـد األول     نها وعليه فوز  ؛ ويبقى األولى  )واو مفعول الزائدة  (الثانية  
ل(ن ووزنها عند األخيريفُع٣() م(.   

                                                        

  .٢٨٤، ٣/٢٨٣ األصول في النحو )١(
  :بقوله ٢/٤٧٧لناظم في شرح األشموني  وقد أشار إليه ا)٢(

و  ماس فيولفْعم َالثُّالداطَّر ز  ثي  ولفْعنَةُ مكَآت دقَص من  
  

، والمنصف البن جني شرح تـصريف المـازني         ٣٤٩: ٤/٣٤٨الكتاب  :  ينظر في ذلك   )٣(
ـ             ١/٢٨٢  =،١٨، والمقضب في اسم المفعول من الثالثي المعتل العين البن جنـي صـ



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٥٢ -

  :م المفعول من األجوف اليائيصياغة اس
ـ م« أن المحذوف في     سيبويه والخليل ذهب  مف ، فيها  مختلفٌ هذه مسألةٌ      »ولقُ
ـ  هي الثا ال يختل االسم بحذفها، والعينها زائدةٌ؛ ألنَّ»مفعول« او و»عبيم«و   ة، بت

فتقول فـي   ، وإن كان من الياء ظهرت الياء      ،فإن كان من الواو ظهرت فيه الواو      
»فْعقُول«:  من القول  »ولمول«، وفي   »مفْعمن البيع    »م »بيقُـول   »عمووزن م ، :
  . )١( »مِفعل« »يعمب« ووزن ،»مفُعل«

ساكنان، فحذفت الواو فتبقى  يلتقمبيع نقلت الحركة إلي الياء فا: يعفأصل مب  
على مع، فكسرنا الفاء لتصح الياء، فيبع«قي على بيبيبس ذوات ؛ لئال يلت)٢(»م

  .)٤( تغيير الحركة أسهل من تغيير حرف وذلك ألن،)٣(الواو بذوات الياء
يزعم أن المحذوفة عين الفعل، الحسن أبووكان " : المازنينقالً عن ابن جني قال

 او الباء، ولو كانت و»يعمب«أال ترى أن الباقي في : والباقية واو مفعول فقلت
، وَألْقوا حركتها »مبيوع«اء ي لما أسكنوا مهنَّإ: ؟ فقال»مبوع« لكانت »مفعول«

على الباء انضمت الياء، وصارت بعدها ياء ساكنةٌ، فأبدلت مكان الضمة كسرة 
فقت اُألزمت الباء كسرةً للياء التي حذفتها، فو ثم حذفت الياء بعد ذلك ،هاللياء بعد

                                                                                                                                        

، وشرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بـالتخمير         ١/٣٢١وأمالي ابن الشجري    =
، والعمد فـي التـصريف      ٢/٤٧٧، وشرح األشموني    ٤/٣٩٤ألبي الحسن الخوارزمي    
ـ   ، وشـرح   ٢/٤٦١، والممتع   ٢٤١،  ١/٢٤٠، والمقتضب   ١٥٨لعبدالقاهر الجرجاني ص

ـ      ا، وشرح ألفية ابن مالـك البـن         وما بعده  ٣٥١الملوكي في التصريف البن يعيش ص
  . وما بعدها٦١٤الناظم صـ

  .٣٥١ شرح الملوكي في التصريف صـ)١(
  .٤/١٧٥ المساعد على تسهيل الفوائد )٢(
  .٦١٣شرح ألفية ابن مالك صـ: ، وينظر١٥٨ العمد في التصريف صـ)٣(
  .٤/١٧٥ المساعد )٤(
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، كما انقلبت واو التي قبلها  للكسرةو مفعول الباء المكسورة، فانقلبت ياءاو
زان وِمي جميل وقول نسللكسرة التي قبلها وكال الوجهين ح عاد ياءاألخفشمي 

  . )١("أقيس
سم المفعول من  في كيفية صوغهما الالخليل واألخفشل به لَّوبنفس ما تع  

  . به هناالي تعلواألجوف الوا
ها ألنَّ":  المبردقول على حذف الواو الثانية فيالخليل وسيبويه أدلة نع امفأ  

، وهو مع كونه أصالً )٢(" أولى بالحذفلزيادةُا، فكانت ، والتي قبلها أصليةٌزائدةٌ
  . )٣(متحصن بكونه عيناً سابقاً للزائد 

  فهو ) عين الكلمة األصلية( على حذف الواو األولى األخفشا عن أدلة وأم
عنى، فوجب المحافظة عليها ها برغم ذلك قد زيدت لميبقى الثانية الزائدة ألنَّ

ه إذا التقي ساكنان حذف ، وألنَّ)٤( العين وأثبات الحرف الزائد لمعنى أسهلحذفُف
  .)٥(األول أو حرك اللتقاء الساكنين

ابن   في الواوي واليائي معاً فيقولالخليل وسيبويهوقد رجح النحاة رأي   
 ؛ ألن المصنفختاره أن المحذوف واو المد، واالخليل وسيبويهومذهب  ":عقيل

  . )٦("حذف الزائد أولى من حذف األصلي
الدين محي  محمد أشار الشيخ  الخليل وسيبويهوفي تعليله الختياره لمذهب  
ذوفة عين الكلمة لم حه لو كانت المونستدل على ذلك بأنَّ": قولهب الحميدعبد

                                                        

  .٢٤٩ المنصف صـ)١(
  .١/٢٣٨ المقتضب )٢(
  .١/٣١٤شجري  أمالي ابن ال)٣(
  . بتصرف٣١٥، ١/٣١٤أمالي ابن الشجري  )٤(
  .١/٢٣٨ المقتضب )٥(
  .٤/١٧٤ المساعد على تسهيل الفوائد )٦(
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صون، م، ومقُول: يوأيناهم يقولون في الوار كنَّاي واليائي لويختلف الوا
 اءيودعوى أن واو مفعول قلبت . يبمِعين، ويع، ومِعِبم: وف، وفي اليائيمدو

 من األخفشها تنقض ما احتج به ، فوق أنَّفي اليائي دعوى ال يقوم عليها دليٌل
١( " على المفعول واو مفعول دالةٌأن(.  
  شُوب و: من الشوب: هم قالواأنَّ: ا يحتج به عليهومممب، وقالوامِشي : غار

وٌل، ونُممن مقول هي واو مفعول لم تُقلب ويٌل وهو من النول، فلو كانت الواِنم 
:  واو مفعول ال تقلب ياء إال أن تدغم في الياء في نحول؛ ألنيِنمب ويِشمياء في 
ميروم مخْشىشُ، فلما قالوا في مبو :ِشمقلبت ب دلَّ على أن واو مشوب عي ين

٢(ياء( .  
 أقيس من جهة أبي الحسن فمذهب ،وكال القولين حسن جميٌل":  المازنيقال  

٣( وعمالً كلفةً أقلُّالخليل وسيبويه، ومذهب قاعدة حذف األول إذا وليه ساكن( .  
   :إتمام مفعول من األجوف اليائي

: ، فيقولون مثالًول دون إعاللعفْهم يجيئون به على وزن مأنَّ: ومعنى إتمامه  
مي٤(وع، ب( وعليه جاء ،ون في لغة ميالتميمييند)٥( .  

  .)٧( على النقصان)٦(يتمزيل، ومكمعيب، ومخيط، و:  أهل الحجازوقال  
  .)٨(يقان على نقص ما كان من بنات الواو فروأجمع ال  

                                                        
  .٤/٢٣٨ منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل )١(
  .١/٣٢٠ أمالي ابن الشجري )٢(
  .٣٥٢ شرح الملوكي في التصريف صـ)٣(
  . بتصرف٤٤٣لغة تميم دراسة تاريخية وصفية صـ )٤(
  .٢/١٥الخصائص  )٥(
  .١/٣٢١أمالي ابن الشجري  )٦(
  .٤/٣٩٤شرح المفصل في صنعه اإلعراب الموسوم بالتخمير  )٧(
  .١/٣٢١أمالي ابن الشجري  )٨(
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ه وبعض العرب يخرج":  اللهجة واكتفى بأن قالذه هابن السراجولم ينسب   
ت، اهم أتموا في الواووع، وال يحذف وال نعلم أنَّيبيوط وممخْ: إلي األصل فيقول

  . )١( "؛ لثقل الواو"لمقْوو" :"ولمقُ"لم يقولوا في 
:  يقولأبا عمرو بن العالءسمعت :  يقولعياألصموسمعتُ ": عثمانأبو قال  

  . )٢( »ةٌِبويةٌ مطْاحا تُفََّأنَّهوكَ«: سمعت في شعر العرب
   .)٣( »مجن مغْيولد اهيلَاذٌ عزم ريو« :دةبعلقمة بن ع وقال  
  :اآلخر وقال  

     ـسحي ـكمقَو كَان قَدبو  نَك ـيداًس   
  

  ــاُلِإو ــيخَ س ــك ــو َأنَّ يعم ٤(ُند(   
  

                                                        
  .٢٨٤، ٣/٢٨٣األصول في النحو  )١(
، والخـصائص  ١/٢٣٩، دون نسبة من بحر الكامـل، والمقتـضب   ٢٤٨المنصف صـ    )٢(

  .)٦٩٥( رقم٦١٣، وشرح ألفية ابن مالك صـ ٤/٤٠٤وأوضح المسالك  ،١/٢٦٠
  . حيث جاء مفعول من األجوف اليائي تاماً على لغة التميميين) ةٌِبويمطْ( :والشاهد فيه  
ـ  )٣(  له، ودون ١/٢٧٢، لعلقمة بن عبدة بعجزه من بحر البسيط، الخصائص      ٢٤٨ السابق ص

ـ      ـ : "، وصـدره  )٦٩٦( رقم   ٦١٣نسبة في شرح ابن الناظم ص  ى تـذَّكر بيـضاتٍ    حتَّ
جه١٠/٧٨له، شـرح المفـصل      ) الرزاذ( :برواية١/٢٣٩، وبتمامه في المقتضب     "وهي ،

  .٣/١٤٩وشرح الشافية  ،١١/٢٩٥، وخزانة األدب ٢/٣٩٥والتصريح  ،٨٠
حيث أتم الشاعر مفعول من األجوف اليـائي دون حـذف علـى لغـة      ) ممغْيو: (والشاهد فيه 

  .التميميين
  من بحر لكامل دون نسبة، والخصائص ) ٦٩٧( رقم ٦١٣ ابن مالك صـ شرح ألفية)٤(

، وبالروايـة األولـى فـي التـصريح         )يحسبونك: (بدالً من ) يزعمونك: ( برواية ١/٢٧٢   
فـي   )قـد كـان   (بدالً مـن     )نبئت: (، وبرواية )ن. ي. ع(، وفي اللسان مادة     ٢/٣٩٥

 المفصل فـي شـواهد      ، والمعجم )١١٦(رقم  ٣/١٤٩، وشرح لشافية    ١/٢٤٠المقتضب  
  .٨/١٣٠العربية
حيث أتم الشاعر اسم المفعول من األجوف اليـائي فجـاء علـى وزن              ) نمعيو:(والشاهد فيه 

  .على لغة التميميينمفعول 
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     ل  وفي هذا الصدد يقوتميمجاتنا العامية بقايا من لهجة هوال يزال في ل   
ا في لهجاتنا العامية فال تزال تحتفظ بالصيغة القدمى التي كانت أم": الجندي. د

 وفي » مصيودةٌ البيِضأم«: ديون، ومن األمثلة العامية نجدم :، وهي تميمفي
ا ما جاء في القرآن الكريم من تلك الظاهرة فقد وافق ، أم)دةيمِص(: الفصحي
  .)١( Z} | {   ~ ] : -تعالى– قال الحجازيةاللهجة 

، تميمت الياء لغة ااإلتمام في ذو": بعد أن ذكر هذه اآلية: حيانأبوقال   
 تبعاً )٣( هي الصيغة األحداثالحجازية، والصيغة )٢("والحذف ألكثر العرب

  .)٤(نسجام الصوتيولة واالقتصاد في الجهد العضلي واإلسهلنظرية ال
ه يجوز فيه الحذف وهو وف اليائي، وقد تبين أنَّهذا عن اسم المفعول من األج  

 وما ورد تاماً فهو ،ي فليس فيه إال الحذفواألكثر، واإلتمام وهو األقل، أما الوا
ه ألنَّ: قائالًابن يعيش وانطالقاً من ذلك يعلل ،شاذ، والشاذ يحفظ وال يقاس عليه

ن الياء، والضمة عليها ه من الواو، والواو أثقل ماجتمع فيه مع إعالل فعله أنَّ
 من الياء خفة الياء »مفعول«وشجعهم على تتميم ........ أثقل منها على الياء

الفعل المضارع في عدد زنة اسم المفعول ليس على مع سكون ما قبلها، وأن 
، فصححوا المفعول، وإن كان »مغزو:اِزغ«:  في مفعول منحروفه، ولذلك قالوا

  . )٥( الفعل معالً

                                                        

لغـة  و،  ٢/٥٣٠اللهجات العربية في التراث     : ، وينظر )٣٥( سورة المزمل من اآلية رقم       )١(
  .٤٤٦تميم دراسة تاريخية وصفية صـ

  .٨/٣٧٤بحر المحيط  ال)٢(
  . بتصرف٢/٥٣٠ اللهجات العربية في التراث )٣(
  .٣٢٩ اللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ)٤(
  .بتصرف ٣٥٤ شرح الملوكي في التصريف صـ)٥(
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ز اإلتمام في مفعول جما لم يوإنَّ":  اإلتمام شاذاً حيث قالابن عصفور دعقد و  
  . )١(" الواو أثقل من الياء؛ ألنمن ذوات الواو إال فيما شذَّ

اء في هذه إلي الواو، وأخرجوا مفعوالً منها يوربما تخطوا ال" :ابن جنيقال   
ون، وص م ثوب:ضهمعلى أصله، وإن كان أثقل منه من الياء، وذلك قول بع

  :د من مرضه وأنشدوا فيهووع م، ورجٌلوودقْ مرسوف

ــيوالْ ــسكِ ف ــِر عِم ــنْب ِه مدو٢(" فُو(   
  .)٤(اإلتمام في الكلمات سالفة الذكر  البغداديونحكى ، وقد )٣(ٌفمدو: واألشهر  

 وال يقاس ،)٥(»وهو قليل«: على ما سِمع منه بالقلة فقال ابن الناظم وقد حكم  
فظ منه بل ياإلتمام السيوطيولم يحك  ،)٦(قتصر على المسموع لقلتهعلى ما ح 

ف، وثوب ومسك مدو:  قالوا...": ِن قالرفيفي مفعول من الواوي إال في ح
  .)٧( "مصوون

                                                        

  .٢/٤٦١ الممتع )١(
ـ       ١/٢٧٢ الخصائص   )٢( ، ٢/٤٦١، والممتـع    ٢٣ دون نسبة من بحر الرجز، والمقتضب ص

  .٣٥٥ي صـ، وشرح الملوك٢٤٧والمنصف صـ
   الواوي وذلك شاذ يحفظ وال يقاس عليه جوفحيث أتم مفعول من األ) مدووفُ: (والشاهد فيه 
  .٢٤٧ المنصف صـ)٣(
  .بتصرف ٢٣ المقتضب في اسم المفعول من الثالثي المعتل العين صـ)٤(
  .٦١٣ شرح ألفية ابن مالك صـ)٥(
  .٤/١٧٦ المساعد على تسهيل الفوائد )٦(
  .٢/٥١ في علوم اللغة للسيوطي  المزهر)٧(
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 وال نعلمهم أتموا في الواوات؛ ألن" :ورود السماع به فقال سيبويه وقد نفي  
جتماعها مع اون إلي الياء فكرهوا رثقل عليهم من الياء، ومنها يفالواوات أ

  .)١("ةضمال
ا الواو فإن فأم":لغة، ولكنه قصرها على الضرورة فقالال هذه المبردولم يمنع   

 أجمعين،  البصريينهذا قول... . للضمة بين الواوينها كراهيةًفيذلك ال يجوز 
 قد جاء في الكالم مثله، ولكنه يعتل ولست أراه ممتنعاً عند الضرورة؛ إذ كان

وور، ا جاء قولهم النَمفمالعتالل الفعل، فإذا اضطر الشاعر أجرى هذا على ذاك 
 واوين ه فيوهذا أثقل من مفعول من الواو؛ ألن.. .سرت سووراً ونحوه: قولهم

  .)٢("ما ثَم واوان بينهما ضمةٌوضمتين، وإنَّ
ه ال ينقاس؛  ذلك وقاس عليه، والصحيح أنَّالكسائيحكى :  الشلوبينقال  

   .)٣(لشذوذ ما سمع
  :بقوله ابن مالك ارشوإلي حكم اسم المفعول من األجوف بنوعيه أ **  

ـ  ِمــن الْعـالٍ ِإفِْلومـا   ِفذْحِمــنو    
  

  ــٍل فَم ــونَقْ ــَأ- ٍلفْع ــقَ -ضاًي   ن ِم
  وبِ نَحم  و عيموص ٍن، وحِ  نَذَرتَـص يح   

  
  الْ ِذي  ِاِو، ووفيِذي ا أ الْي ر٤(شْـتَه(   

    
  

%%%%  
                                                        

  .٤/٣٤٩ الكتاب )١(
ـ : ، وينظر ١/٢٤٠ المقتضب   )٢( ـ   ٢٤٧المنصف ص ، والمـساعد   ٣٥٥، وشرح الملوكي ص

٤/١٧٦.  
  .٤/١٧٦ المساعد )٣(
  .٤/٢٣٧ ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل )٤(
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  المبحث الثاني
  اضي ــل المـلفعالهـجـات في 
  المبني للمجهول األجوف

كان فَعل ) فَعل(من بنات الواو نُقل إلى ) فَعل( وإذا كان « :ابن السراج نص  
زال عن جهته، وفَعل ليس في ذوات الذي أصله من بنات الواو حقيقياً بأن ال ي

لت عليها حركة العين  فُِعل في هذه األشياء كسرت الفاء، وحو: وإذا قلت،الياء
ِبيع، خِِِِِيف، و : وذلك قولك،ر حركة األصل لتغي؛ فَعلْتُ:كما فعلت ذلك في

ها فُِعَل، وبعض من يضم ِقيل، وبعض العرب يشم الضم إذا أراد أن يبين أنَّو
 موقن، فهذه اللغات :تبع الياء ما قبلها، كما قال ي، وخُوفَوَل، وقُ بوع:يقول

 فَعل صارت : على ِقيل، وِخيف، وِبيع، وِهيب واألصل الكسرة، وإذا قلتدواخُل
العين تابعةً لما قبلها، ولو لم تجعل تابعة لما قبلها اللتبس فَعل من باع وخاف 

   .  )١(»بفُِعل 
دراا   

بناء الفعل العرب في عن األوجه الواردة النص السابق  في ابن السراج ذكر  
 ،كسر أولهإخالص  المشهور فيه ن وذكر أ،للمجهول) معتل العين(األجوف 

  : وحول ذلك تدور الدراسة التالية،اإلشمام وأ ،هإخالص ضمأو
 **ًأو  ت ربا ل اا  وفولا ا   
  ل الماضي إذا كان صحيح العين عند بنائه للمجهول يضم  الفعمن المعلوم أن

 في كل فعل ماض سواء أكان ثالثياً ر عام وهذا تغي،أوله ويكسر ما قبل آخره
أم  ،)دحرج(أم رباعياً مجرداًكـ ،)أحضر(أم مزيداً فيه كـ ،)نصر(مجرداً كـ 

                                                        
  . ٣/٢٧٩ األصول في النحو )١(
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 ياء أو واو وعينه) أجوف( أما إذا كان معتل العين ،)١()تدحرج(مزيداً فيه كـ
  :ثالث لغات وهي كما يليفيه عن العرب وأريد بناؤه للمجهول فقد ورد 

 إن كان الماضي ثالثياً معتل العين، فبني لما لم يسم :إخالص الكسر ]١[  
 ووجب تخفيفه بإلقاء حركة الفاء، ،فاعله، اِستُثقل فيه مجيء الكسرة بعد الضمة

، ع بيِِ:ِقيل، وكان األصلِبيع و : وقال،عونقل حركة العين إليها، كقولك في با
لقيت الضمة، ونقلت الكسرة ل، فاستثقلت كسرة على حرف علة بعد ضمة، فُأوقُِو

يع لسكونها بعد حركة تجانسها، وانقلبت  ِب:إلى مكانها، فسلمت الياء من نحو
كاللفظ لسكونها بعد كسرة فصار اللفظ بما أصله الواو ) ِقيل (:الواو ياء من نحو

لتغير حركة ) فَعلْتُ(، كما فعلت ذلك في )٣(وسكنت العين تخفيفاً،)٢(بما أصله الياء
  .)٧( واألشهر،)٦(الفصحى ،)٥(اللغة الكثيرةوهي  ،)٤(األصل

 لم تنقل إلى الحرف الصحيح السابق وقد نقل عنه ابن الحاجبوالضمة عند   
ألن النقل إنَّما يكون إلى  :ولم تنقل إلى ما قبلها، قال" : ذلك ثم قالالرضي

والمصنف اختار حذف الكسرة الستبعاد نقل " :ثم قال ،)٨ ("الساكن دون المتحرك

                                                        

 . بتصرف١٦شرح ألفية ابن مالك البن الناظم صـ ) ١(

ـ       )٢( ، وشـرح   ٢/١٣١شرح التـسهيل    : ، وينظر ١٦٨ شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ص
  . ١/٢٧٠الكافية الشافية 

   .١/٢٦٩ شرح الكافية الشافية )٣(
  .٣/٢٧٩ األصول في النحو )٤(
  .٢/١٤٢شرح ألفية ابن مالك البن جابر ) ٥(
  . ٤/١٣٠شرح الرضي : ، وينظر٢٥٨ شرح قطر الندي وبل الصدى صـ)٦(
  .٣/١٥٥شرح الشافية ) ٧(
  . ٤/١٣٠ شرح الكافية للرضي )٨(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٦١ -

 القول بنقل الحركة إلى ُّالرضي نسب وقد ،)١("الحركة إلى متحرك، وال بعد فيه 
الكسرة أخف من حركة ما قبلهما وقصدهم التخفيف ما ": ثم قال)٢(الجزولي ألن 
فيجوز على هذا نقل الحركة إلى متحرك بعد حذف حركته إذا كانت أمكن، 

ِبيع، فقلبت الواو ِقول وحركة المنقول منه أخف من حركة المنقول إليه فبقي 
  .)٣(»ان زيالساكنة ياء كما في ِم

إشمام الكسر شيئاً من الضم تنبيهاً " : عن معناهابن هشام يقول :اإلشمام ]٢[  
 وكثير من العرب يشير إلى الضم مع التلفظ بالكسرة، وال يغير ،)٤("على األصل 

  .)٥(الياء
 بكسرة فاء الفعل نحو أن تنحو: وحقيقة هذا اإلشمام" : عن معناهالرضيوقال   

ا ـ لحركة ماء الساكنة بعدها نحو الواو قليالً؛ إذ هي تابعةٌـالضمة، فتميل الي
  .)٦("قبلها 
  )٨("ام تنبيه على أن األصل في الفاء كان الضمواإلشم" :)٧(ابن جابر وقال   

                                                        
  . ٤/١٣١ السابق )١(
أبوعيسى بن عبدالعزيز بن يلبخت بن عيسى الجزولى، من شيوخه          : والجزولى: الجزولي) ٢(

بغية الوعاة  : ينظر فى ترجمته  . هـ٦٠٧عبداهللا بن برى، وإسماعيل الصقلى توفى سنة        
 .٢/١٤٦واأللقاب ، والكنى ٥/٨٨، األعالم ٢/٢٣٦

  . ٤/١٣٠ شرح الكافية )٣(
  .٢٥٨ شرح قطر الندي وبل الصدى صـ)٤(
  .٢/٢٧٠ شرح الكافية الشافية )٥(
  .٤/١٣١ شرح الرضي )٦(
ولـد  ، أبوعبداهللا األعمى النحوى  ، محمد بن أحمد بن جابر األندلسى الهوارى      : ابن جابر ) ٧(

ينظـر فـى   . بعين وسبع مائةوتوفى فى رمضان سنة تسع وس،  هـ ٦٩٨بالمرية سنة   
 .٣٥: ٣٢٤ / ١بغية الوعاة : ترجمته

 .٢/١٤٢شرح ألفية ابن مالك ) ٨(



رة ا /اديدة از   
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وهي ولغة إخالص الكسر لغتان " :ابن مالكوعن هذه اللغة وسابقتها يقول   
  .)١("فصيحتان مقروء بهما 

 اإليذان بأن األصل الضم في أوائل هذه الحروف، :والغرض من اإلشمام  
 بهذا اإلشمام التنبيه على هذا  ألنَّهم قصدوا؛.....وإنَّما نبهوا على الضم األصلي

  .)٢(الوزن المستبعد في األسماء لتحصيل الغرض المذكور قبل

   ،)٤(   Z  ،  [ÂZ¼] )٣( باإلشمام في السبعئوقد قر  

                                                        

وقد «: حيث يقول ابن مالك    ،١/٢٧٠، وينظر شرح الكافية الشافية      ٢/١٣١ شرح التسهيل    )١(
 واآلية في جزء مـن  »ويسمي إشماماً) قيل: (قرأ به نافع وابن عامر، والكسائي في نحو      

، ٢١ من آل عمران،     ١٦٧، من سورة البقرة، و    ٢٠٦،  ٩١،  ٥٩،  ١٣،  ١١ام  اآليات أرق 
 فنافع، وكذا   «:  حيث قال  ٣٧٩،  ١/٣٧٨ من سورة النساء، وينظر في ذلك اإلتحاف         ٧٧

وهو لغة  .... وقرأ هشام والكسائي وكذا رويس باإلشمام     .. أبوجعفر بإشمام الكسرة الضم   
، وحجة  ٢/١٥٦النشر  : ، وينظر »وذي  قيس وعقيل ومن جاورهم ووافقهم الحسن والشنب      

، وشرح طيبة النشر في القراءات العشر للنـويري         ٩٠،  ٨٩القراءات البن زنجلة صـ     
١٤٥، ٢/١٤٤ .  

ألنَّه من أوزان   ) فُِعل(، ويقصد بالوزن    ٢/٢٧٩األصول  : ، وينظر ٤/١٣١ شرح الرضي    )٢(
أي من :  األثقل إلى الثقيل  الثالثي المجرد وهو بناء أهملته العرب لما فيه من االنتقال من          

  .  الضم إلى الكسر
 .٢/١٤٢شرح ألفية ابن مالك البن جابر) ٣(

  :  قـال  ٢/١٧٢،٥٥٢، والقراءة في إتحاف فضالء البشر       )٤٤(سورة هود من اآلية رقم      ) ٤(
ـ   :، وينظر "هشام والكسائي وورش      Z   ،    [ÂZ¼]  وأشم" ، ٤٢حجة القراءت ص

  .٢/١٥٦،٢١٧والنشر ، ٢/١٤٥وشرح طيبة النشر 
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 [^Z  )١(،  [SZ   )٢(، [ $Z   )٣(   

 وتزيل حركة الواو في ،وذلك بأن تبقى الفاء مضمومةً :إخالص الضم ]٣[  
؛ )٥(وهي قليلةٌ ،)٤( )بوع(فيصير ) بيِِع( وحركة الباء في ،)َلقُو( فيصير )قُِوَل(

  .)٦(لثقل الضمـة والـواو، واألول أولي لخفـة الكسرة والياء

فإن كانت العين واواً سلمت لسكونها بعد ما يجانسها، وإن كانت ياء انقلبت    
 فتتبع ،)٨(ين، وفيه نوع من التخفيف بحذف حركة الع)٧(واواً لسكونها بعد ضمة

   .)٩(العين ما قبلها

                                                        
                                                  : وقـرأ :"  حيـث قـال    ٢/٣٧٩اإلتحـاف   : والقراءة في  ،)٥٤(سورة سبأ من اآلية رقم      ) ١(

 [^Z         ٢/١٥٦النـشر   : ، وينظـر  "بإشمام الحاء ابن عامر، والكسائي، ورويـس ،
  .٢/١٤٥وشرح طيبة النشر 

 حيـث عـزا     ٢/٤٣٢اإلتحاف  : ، والقراءة في  )٧١،٧٣(يتين رقمي   سورة الزمر من اآل   ) ٢(
، ٢/١٤٥شرح طيبة النشر  : القراءة بإشمام السين فيهما لهشام والكسائي ورويس، وينظر       

    .  ٤٤وحجة القراءات صـ
   Z$ ] وأشـم   :" قال٢/٥٥١ اإلتحاف   :، والقراءة في  )٢٧(سورة الملك من اآلية رقم      ) ٣(

ـ   :، وينظر "ائي، وأبوجعفر، ورويس  نافع، وابن عامر، والكس    ، ٤٤حجة القـراءات صـ
  . ٢/١٤٥، وشرح طيبة النشر ٢/٥٦والنشر 

  .٢/١٤٢شرح ألفية ابن مالك البن جابر ) ٤(
  .٢٥٨ شرح قطر الندي صـ)٥(
  .٤/١٣٠، وشرح الرضي ٤/١٥٧ أوضح المسالك )٦(
  . ٢/١٣١ شرح التسهيل )٧(
  .١٦٧ شرح ألفية ابن مالك البن الناظم صـ)٨(
  .  بتصرف٢/٢٨٠ األصول )٩(
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  :الراجزوعلى هذا قول *   
   ؟لَيتَ وهْل ينْفَـع شَـيئاً لَيـتُ       

  
     ـواً بابتَ شَـبلَي فَاشْـتَر تُع١(ي(   

  :ومنه قول اآلخر*     
       ـاكِن ِإذْ تُحيـرلَـى ِنيوكَتْ عح  

  
  و كــشُّو ــبطُ ال ــشَاكتَخْتَ   )٢(الَ تُ

  .)٣()حيكت (:لغة الفصيحة لقالولو جرى على ال    
    س٤(وتُغزي لفَقْع( ريودب)٦(ولهذيل لألخيرة حيانأبو، وعزاها )٥(.  

                                                        
، وأوضح المسالك   ١/٢٩٥ دون نسبة من بحر الرجز، والتصريح        ٢/١٣١ شرح التسهيل    )١(

ـ )٢٣١( رقم  ٤/١٥٥، وعدة السالك    )٢٣١( رقم   ٤/١٥٥  رقـم  ١٦٩، وابن الناظم صـ
، ودون نسبة في شـرح ابـن        )١٧٦٠( رقم ١/٥٣٤، ولرؤبة في الدرر اللوامع      )٢١٧(

  .١/٢٩٤، والتصريح ٧/٧٠، وفي شرح المفصل )١١٦( رقم ٢/١٤٢جابر 
 حيث ورد لغة في الفعل الماضي المبنـي للمجهـول بـإخالص        »ع  بو «: والشاهد فيه   

  . الضم
ـ  )٢( ، )٢١٦( رقـم  ١٦٨ السابق الصفحة نفسها من بحر الرجز دون نسبة، وابن الناظم صـ

، والتـصريح   )٣٢( رقـم    ٢/١٥٦، وعدة السالك    )١٣٢( رقم   ٢/١٥٦وأوضح المسالك   
) ١١٥( رقـم   ٢/١٤٣، وشرح ابن جـابر      )١٧٦١( رقم١/٥٣٥، والدر اللوامع    ١/٢٩٥

  ). نَولين( :برواية
حيث ورد لغة في الفعل الماضي المبنـي للمجهـول بـإخالص            ) حوكَتْ: (والشاهد فيه   

  .الضم
  .٢/١٤٣شرح ألفية ابن مالك البن جابر ) ٣(
لعدنانية، وهم بنو فقعس بن طريف، بن عمر، بـن  بن طريف، بطن من أسد من ا  :  فقعس )٤(

قعين، بن الحارث، بن ثعلبة، بن دودان، بن أسد، بن خزيمه، بن مدركة، بن عمر، بـن        
  .٣/٩٢٥معجم قبائل العرب : ينظر. إلياس، بن نزار، بن عدنان

ين، بن مالك، بطن من أسد، بن خزيمة من العنانية، وهم بنو دبير بن مالك، بن مع               :  دبير )٥(
معجـم قبائـل العـرب      : ينظر. بن الحارث، بن ثعلبة، بن دودان، بن أسد، بن خزيمة         

١/٣٧٤ .  
  .٥/١١٥البحر المحيط :  ينظر)٦(
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  : بقولهالناظمإلى هذه للغات أشار * 
اكِْسرأََو ِم أشْواِثلَا ثٌ فَمُأي ّلع  عيناً وضما كَـ ج)بوع( َفْلِمتٌاح)١(  

  **ً  واردةت اا  ل اوف اولا ا 
رر ا   تذ ذيا  

  إن سقطت العين في الفعل المبني للمفعول باتصال الضمير المرفوع، فإن 
 :قامت قرينةٌ جاز لك إخالص الضم في الواوي، وإخالص الكسر في اليائي نحو

دت يا مريضوع ،َلقُلْتَ  :ونحو، )٢(ِبعت يا عبدوِخفْتَ يا خَ،يا قَو د  وق،فَو
العينجاز الضم الصريح في واوي ، على والكسر الصريح في يائي العين بناء 

  .)٣(القرينة 
ي من إخالص وه البد لك في الوا بعتُ وعدتُ، فاألولي أنَّ:وإن لم تَقُم نحو   

لتبس بالمبني الكسر أو اإلشمام، وفي اليائي من إخالص الضم أو اإلشمام لئال ي
 لقلة وقوع ؛ه ال يجب الفرق بل يغتفر االلتباس أنَّفيراالسيللفاعل، وظاهر كالم 

  .)٤(مثله
    ـ  ك امتناع ما ُألبس من كسرٍٍابن مالكعي واد)ِِِفْتُ، وخُتِبع(ـ ك  ، أو ضم
  .)عقْتُ(

هن بنيتثم  ، خافني زيد، وباعني عمرو، وعاقني عن كذا:وأصل المسألة
هن ِبعتُ ـ بالكسر ـ وعقْتُ ـ بالضم ـ لَتُوهم أنَّفْتُ، وخِِِ :للمفعول، فلو قلت

أو الضم في  ،ه ال يجوز فيهن إال اإلشماملمعني، فتعين أنَّافعٌل وفاعل، وانعكس 

                                                        

  .٢/١٤٢شرح ألفية ابن مالك البن جابر ) ١(
  . ١٣٢، ٤/١٣١شرح الرضي ) ٢(
 . بتصرف٣/١٥٦شرح الشافية ) ٣(
  . ١٣٢، ٤/١٣١ شرح الرضي )٤(
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اً ح مرجوالمغاربةاألولين، والكسر في الثالث، وأن يمتنع الوجه الملبس، وجعلته 
  .)١(تار، وتُضارخ ي:نحو   لاللتباس، لحصوله فيسيبويهال ممنوعاً، ولم يلتفت 

     :إلى ذلك بقوله ابن مالك  وقد أشار**
   لَـبس يجتَنَـب    ِخيفَوِإن ِبشَكٍْل   

  
  ................................

.) ٢(    

 **ً      واردةت ال (اَْل واْا ( وا     د ن 
  ول

  ل(الفعل األجوف الذي على وزن عامل يمعاملة الثالثي األجوف ) افْتَعل وانْفَع
 وإذا اعتلت عين الماضي وهو ":ابن هشامذلك يقول وعن  ،عند بنائه للمجهول

لك كسر ما قبلها فقاد تار وانْثالثي كقال وباع، أو عين افْتَعل أو انْفَعل كاخْ
 ؛)٤( فتقلب واواً)٣("ا، ولك إخالص الضمبإخالص، أو إشمام الضم فتقلب ياء فيه

لمشاركتهما له في علتهما، وهي استثقال الكسرة على حرف العلة مع انضمام ما 
ة، ، وهذا الفرق ال يؤثر في العلَّ تاء)افْتَعل( ما قبل حرف العلة في ا أنقبله، إلَّ

ل(ا وأمانْفَع(فما قبل حرف العلة فاء المجرد   كما كان في الثالثي)ا في ،)٥وأم 
س ما قبل حرف العلَّة مضموماً فال يفلاستٌقِْوم ، ُأقِْوم:وأصلهما)  وأستقيم،أقيم(

  .)٦( ريحا الكسر الصيجوز إلَّ

                                                        

  .٤/١٥٧ أوضح المسالك )١(
  .١/٢٧١ شرح الكافية الشافية )٢(
عـل، واألول قـول ابـن       نف وادعي ابن عذرة امتناعها في افتعـل وا        «: يقول ابن هشام  ) ٣(

ذعصفور واألب٤/١٥٧أوضح المسالك :  ينظر» وابن مالك ي.  
  . ١٥٥ السابق صـ )٤(
  .٤/١٣٢ شرح الرضي )٥(
 .٣/١٥٦شرح الشافية ) ٦(
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مبنيان األجوف الماضي والمزيد فيه على انْفَعل وافْتَعل الفعل وإلى حكم * *
  :بقوله ابن مالكيشير للمجهول 
ـ    ِلفَا وما َلم اعب     تَلـي نـيا الْع   
  

     شَبو وانْقَاد هٌٍِفي اخْتَار ي نْجِ١(لَي(  
    

  :وقال أيضاً* 
    افْتَعلْـتَ وانْفَعـلْ    ٍن سـاكِ  ولْوتَِ
  

   ر وام  اِلِللْكَسإشْم مـلْ  والـضحم   
  ) يـد تْاع(ا فـ   نَاهميِلْل ع تَن تع إِِ  

  
  )٢(ادقيان  وانْقاد رد  في اعتَاد قَلْ    

    
 **ًرا رعول  الق اط  ا    
علت العين في الماضي من هذه األبواب لوجب اإلعالل بقلب العين ألفاً في لو ُأ

... . يقول: يقال، وقال:قيلفي ه يتبع الماضي في اإلعالل كما ألنَّ ،المضارع
 يقال :ي للمفعول ألفاً نحو عين المضارع في المعتل العين تنقلب في المبن:أي

زيد عليه حرف المضارعة  ه ماٍضألنَّ... .ويباع، وذلك للحمل في إسكان العين
  .)٣(فهو يتبعه في مطلق اإلعالل ال في اإلعالل المعين

  
  

%%%%

                                                        

  .١٦٣البن الناظم صـ شرح ألفية ابن مالك )١(
  .١/٢٦٩شرح الكافية الشافية  )٢(
  .  وما بعدها٤/١٣٢ شرح الرضي )٣(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٦٨ -

  
  المبحث الثالث

     جمعاً)فُعول(فاء  لهجة في 
    

، وذلك  الياءوجه فال فإن جاء مثل هذا الواو فى جمٍع« :ابن السراج نص  
كم لتنظرون فى إنَّ: وقال بعضهم .يعِصى، وحِقو، ىدثُ): ىدثَ(قولهم فى جمع 

 :موهم يقولون فى ص ألنَّ؛ الياءلزم الجمع، وُأ وهذا قليٌلوتُهوها بع فشب كثيرةوحنُ
يمص.من الطرف، فكان هذا أوجب وهو أبعد ، رف لما كسرون أول الحوقد ي

، تىٌِّ، وِعىِد، وِثىِص ِع:قولهم جيدةٌ، وذلك بعده من الكسر والياء، وهى لغةٌ
    .)١( »ىِثوِج
  

دراا   
 وهي واو –جمعاً ) فُعول (الم قلب عن السابق نص فى الابن السراجتحدث   
 مةوما استتبع ذلك من قلب ض ، ياء وإدغامها فى الياء)ولعفُ(ياء، ثم قلب واو -

 لم  جيدةٌثم إتباع فائه للعين المكسورة فى حركتها، وهى لغةٌ ،كسرةً )فُعول(عين 
وحول ذلك تدور الدراسة التاليةابن السراجها يسم ،:  

                                                        
  .٣/٢٥٦ األصول فى النحو )١( 



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٦٩ -

  ):ياء(قلب واو فعول جمعاً ** 
ومن المواضع التى تقلب فيها الواو . )١(تقلب الواو ياء فى عشرة مواضع   
ياء :أيضاً–وتبدل الياء : "السيوطىول جمعاً، وعن ذلك يقول أن تقع الماً لفُع - 

عصوو، فأبدلت الواو : أصله) ِعِصى(جمعاً كـ) فُعول(من الواو الكائنة الم 
وُأعطيت الواو التى قبلها ما استقر لمثلها من )٢(األخيرة وهى الم الكلمة ياء ،

 ، وقفا)٤(عِزى : ى غازعِتى، وف: ، تقول فى جمع عات)٣(  وإدغامإبدال

                                                        
 تقلب الولو ياء في عشرة مواضع منها موضع الدراسة والتسعة الباقية أذكــرها فيمـا        )١ (

 أن تقع عينا لمـصدر : ةالثاني..  كرِضى، وقَِوى وعِفىأن تقع بعد كسرة  : إحداها: "يلي
أن تقع عنيـاً    :  الثالثة ... أعلت فيه ويكون قبلها كسرةٌ وبعدها ألفٌ كِصيام، وِقيام،         فعل

دار وِديـار، وحيلـة     :  صحيح الالم وقبلها كسرةٌ، وهى فى الواحد إما معلةٌ نحو          لجمع
يكون بعـدها فـى    وإما شبيهةٌ بالمعلة وهى الساكنة، وشرط القلب فى هذه أن           ... وِحيل

أن تقع طرفاً رابعة فـصاعداً      : الرابعة... الجمع ألفٌ كسوط وِسياط، وحوض وِحياض     
.. َأعطَيـتُ وزكَّيـتُ   : عطَوت وزكَوت فإذا جئت بالهمزة أو التـضعيف قلـت         : فتقول

 أن تكـون  : السادسة.. ِميزان وِميقات : أن تلى كسرةً وهى ساكنةٌ مفردةٌ نحو      : الخامسة
أن تلتقى هى : السابعة .   Z 6 7 8 9] :  صفةً نحو– بالضم –الماً لفُعلَى 

 إدغام الياء في     والسابقُ منهما ساكن متأصٌل ذاتاً وسكوناً، ويجب حينئذ        والياء فى كلمة  
طـى  :ومثاله فيما تقدمت فيـه الـواو      .. الياء مثال ذلك فيما تقدمت فيه الياء سيد وميّت        

نحـو  – بكسر العـين     –أن تكون الم مفعول الذى ماضيه على فََِعل         : منةالثا... ولى  :
أن تكون الم فُعـول  : التاسعة...  فهو مقْوى عليهرِضيته فهو مرِضى، وقوى على زيد     

أن تكون عيناً لفُعل جمعاً صحيح الالم   كــ  : العاشـرة ... عصا، وعِصى: جمعاً نحو 
 واآلية من سورة الصافات من اآلية       ٣٩١: ٤/٣٨٥أوضح المسالك   : ينظر). صيم ونُيم (

  ). ٦(رقم 
  .٣/٤٣٤همع الهوامع ) ٢ (
  .٤/٤٥٩ شرح األشمونى )٣ (
  .١/٣٢٥ المقتضب )٤ (



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٧٠ -

،ولـدو وقُِفى لي١( ود(، ثوجاوج ثى )وذلك  ،)٣(والوجه فى الجمع الياء  ،)٢
  .)٤(م قلب الواو الثانية ياء، ثم تقلب األولى ياء إلدغامها فى الياء وزبل

  باب فى ( فى بن جنىاا عن سبيل اإلعالل فى الكلمات السابقة فيقول فأم
 يئاً من كالمها من صورةشرت ه ترى العرب قد غيوذلك أنَّ): "صنعةة الطفمال

.... هه ال أن تخبطه وتتعسفطف أن تتأتى لذلك وتال، فيجب حينئذإلى صورة
 ،وولُد:  أصلهىِقوِح ،ٍوِق، وِحلىو، ودلدـ كا المه واومم (ولعفُ(وكذلك باب 

قُوحولك فى إعالل هذا إلى ف، وود ِحِقىـلانـ طريقى :ت واو ـهإن شئت شب
كما أبدلت  و فأبدلت منها ياءقُحوَأ ولُدفى َأ) لعفَْأ(المدغمة بضمة عين ) ولعفُ(

 لوقوع  ياء)الم(و ثم أبدلت الواو التى هى يحق: من تلك الضمة كسرة فصارت
 مما أبدلت - أيضاً–وهذا  ىِق ِح:، ثم أتبعت فقلتىِقح: قبلها فصارتالياء ساكنةً

 ليكون العمل من وجه )٥("بعدها ياء) فُعول(من ضمة عينه كسرة فتقلب واو 
 وقد يكسرون أول الحرف لما بعده من الكسر سيبويهولذلك يقول  ،)٦( واحد

  .)٧( ىِث وِجىِص وِعيِق وِحىِدِث: ، وذلك قولهم جيدةٌالياء، وهى لغةٌو

                                                        

  .٢/٣٩٥شرح الكافية الشافية : ، وينظر٤/٣٩١ أوضح المسالك )١ (
  . ٣/١٧١ شرح الشافية )٢ (
  .٤/٣٨٤ الكتاب )٣ (
  .١/٣٢٥المقتضب : ، بتصرف يسير، وينظر٢/٥٥١صريف  الممتع فى الت)٤ (
  .٢/٢٢٩،٢٣٠الخصائص ) ٥ (
  .١٠/١١٠شرح المفصل : ، وينظر٣٨٣ المنصف صـ )٦ (
، وقد وردت القراءة بالكسر في اآليات      ٣/٢٥٦األصول  : ، وينظر ٣٨٥،  ٤/٣٨٤ الكتاب   )٧ (

العـشر  من سورة مريم، جاء في المبـسوط فـي القـراءات            ) ٦٨،٥٨،  ٨،٧٠( أرقام
 =بكسر العـين والـصاد    ) ِعِتياً، وِصِليا، وِجِثيا، وِبِكيا   (قرأ حمزة والكسائي    " :١٧٢صـ



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
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: ياء فصارت-عفها بالتطرف وثقلهاضالمها ل- فأبدلتولُبدأت بد:  وإن شئت قلت
لُدوىقُ وحولوقوع الياء بعدها فصارتى ثم أبدلت الواو ياء ،:قُ حثم أبدلت ى ،

 يِقِح :ثم أتبعت فقلت ،ىِقح : بعدها فصارتلتصح الضمة فى العين كسرةً
والسبب  ،)٣(كسرة لتصح الياء وقلبت الضمة  ،)٢( فالكسر أكثر لخفته ،)١(ىِلوِد

از فيه ـ قد ج–نه فته وتمكُّخ على – إذ كان الواحد ؛)٤(لجمعية افى ذلك ثقل 
يعتد بها حاجزاً فصارت الواو التى هى ولم   زائدةٌ الواو األولى مدألن ،)٥(القلب 

 فقلبت الواو ياء) ووصع(ها وليت الضمة، وصارت فى التقدير ام الكلمة كأنَّلُ
َأ( قلبها فى على حدقح، وَألد(قلبة مع الواو فقلبت ن، ثم اجتمعت هذه الياء الم

  . )٦(تد، ومييسالواو ياء على حد قلبها فى 
  مضمومةًوعليه فيبقها بعضهم ،)٨( ضم الُواألصُل، )٧(وضمها أفصح وأكثر   

  .)٩( بضم الفاء ىِصع: فيقول

                                                                                                                                        

بضم الباء،  ) وبِكيا(بكسر أوائلها   )ِعتياً، وِصليا، وِجثيا  (والجيم والباء،حفص عن عاصم     =
  .٢/٢٣٤، واإلتحاف ٢/٤٤١شرح طيبة النشر :، وينظر"وقرأ الباقون جميع ذلك بالضم

  .٢/٢٣٠ائص  الخص)١ (
  .١/٣٢٥المقتضب ) ٢ (
  .٣/٤٣٤ همع الهوامع )٣ (
  .٢/٥٥٠ الممتع )٤ (
  .٣٨٣ المنصف صـ)٥ (
  . بتصرف يسير١٠/١١٠ شرح المفصل )٦ (
  .١/٥٥١ الممتع )٧ (
  .١/٣٢٥ المقتضب )٨ (
  . بتصرف١٠/١١٠ شرح المفصل )٩ (



رة ا /اديدة از   
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 **  ُو  لل واا   دا :  
 من أن يكون جمعاً أو مفرداً، فإن كان  لم يخُلا المه واوول ممعفُالإذا كان   

... ىِصعصا وِع:  الغالب اإلعالل نحوا أنجمعاً جاز فيه اإلعالل والتصحيح إلَّ
3 4 ]  : الغالب التصحيح نحوا أنلوجهان إلَّاوإن كان مفرداً جاز فيه 

5Z  )١(،[ ¾ ¿ À Á Â Ã  Ä Z )اً،: ، وتقول)٢وسما نما الماُل نمو 
زيدِت ِعالشيخُ عتا: اً وقد جاء اإلعالل فى قولهم سمواً،اًيما وإنَّ ،... وعسا ِعِسي

 خفةلثقل الجمع و ؛والتصحيح فى المفرد أرجح ،كان اإلعالل فى الجمع أرجح
  .)٣(المفرد 

، وقد قالوا فى جمع وجو ونُج، ونَوب وُأبَأ: نحو والتصحيح فى الجمع قليٌل  
 ذا، كسمع فيه إعالٌل، ولم يوجنُ:  نحو–اق ماؤه ر وهو السحاب الذى ه–) نجو(

 حكى عن بعض ،)٦(و وهو الصدر ه جمع بوهوالب، )٥( )( هابن سيد )٤(قال
  : ، قال الشاعر " كثيرةإنَّكم لتنظرون فى نُحوٍٍٍ"  :العرب أنَّه قال

                                                        

  ). ٢١( سورة الفرقان من اآلية رقم )١ (
  ).٨٣(ية رقم  سورة القصص من اآل)٢ (
، وشـرح الكافيـة الـشافية       ١٠/١١٠شرح المفصل   : ، وينظر ٤/٤٥٩ شرح األشمونى    )٣ (

  .٣/٤٣٤، وهمع الهوامع ٤/٣٩١، أوضح المسالك ٢/٣٩٦
من أهل مرسية، لقي أبا بكر الزبيـدي         إسماعيل بن سيده النحوي األندلوسي،     :ابن سيده ) ٤( 

إنباه الـرواة  : ينظر في ترجمته. مائة بمدة، وتوفي بعد األربع )مختصر العين (وأخذ عنه   
  .٤/٢٦٣،٢٦٤، واألعالم ١/٢٣٤

  .٣/٢٥٦األصول  :، وينظر٢/٣٩٦ شرح الكافية الشافية )٥ (
  .١٠/١١٠شرح المفصل  )٦ (



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٧٣ -

ــي  ــافـ ــو َأنَـ ــُئهم فُتُـ ــن    رابِِِـ ــالَِل ِم ــزوٍةِك ــاتُوا غَ ١( م(  
وال يقاس  ،)٢(كةود والحوه خرج منبهاً على األصل كالقَ كأنَّاذٌـه شوذلك كلُّ  

ِعِصيا بكسر فائه هم الذين أخرجوا نُحوا : وكأن الذين قالوا ،)٣(للفراءعليه خالفاً 
التنبيه على أصل هذا عصو، فجاء نُحو ك: ى أصله ليعلم بذاك أن أصل ِعِصىعل

  .)٤(الباب كلِّه
 قلب ن، وموتُ وعوثُول كجع على فُ مصدروما كان ترك القلب فيه أولى كلُّ  

  .)٥(ة وبة واُألوخُقلب كاُألفإلعالل الفعل، فإن لم تتطرف الواو لم تُ
  : ا سبق ذكره أشار الناظم لقولهوإلى م **
  

هان اْذَكَوهجالْو  ِفل (ىوالْفُع ( ِذ    ِمـناو ىالْو  َل اًام  عاً َأومداً    جفْرـ ي   نِع
جرإ الْ ِحو  الََلع ـعٍ  ِفـىمج  ـ ـ اقْتُولَى ما    أَ حصِحيالتَّ مفْرٍد    ى وفَِ   )٦(ىِف

  
%%%%  

                                                        

 رقم ١١/٤٠٤،٤٠٨، دون نسبة من بحـر المديد، والبيـت فى الخزانة          ٢/٥٥١ الممتع   )١ (
لجذيمة األبرش، وكذا المعجم المفصل في      ) رابئهم (:بدالً من ) كالئهم( :، وبرواية )٩٤٨(

  . ١/٥١٢شواهد العربية 
  . حيث صحح فُعول جمعاً واألكثر فيه اإلعالل فيصير فُتتا) فُتُو (:والشاهد فيه   
  .١٠/١١٠شرح المفصل ) ٢ (
  .٣/١٧١ شرح الشافية )٣ (
  .٣٨٣ المنصف صـ )٤ (
  .٣/١٧١ شرح الشافية )٥ (
  .٤٦٠، ٤/٤٥٩شرح األشمونى : ، وينظر٢/٣٩٥افية الشافية شرح الك )٦( 



رة ا /اديدة از   
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  إلبدال ا:الفصل التاسع
  المبحث األول 

  إبدال السين تاء والتاء داالً وسيناًلهجة في 
    

 ثم  ِسدس، أبدل من السين تاء    : ، وأصلها ستٌّ:)١(فمن ذلك « :ابن السراج  نص  
 الجيـدة، ولكـن   الحجازية، وهي )ِتدو: (ما أصله، وإنَّ ود: ومن ذلك قولهم   ،أدغم

رداً لما ذكرت من االلتبـاس حتـى        ن مطَّ  أسكنوا التاء فأدغموا، ولم يك     بنو تميم 
: وقال بعض العـرب   .... .ِطدةِتدة و  وكان األجود عندهم      ووتداً داَوط: شمواجت

كان التاء، كما أبدلت مكانها في      م، أبدلوا السين    اتَّخذ: يريد – أيضاً   –  فالن خذاست
   .)٢ (»ستِّ

  
دراا  

أبدلت فيها السين   ) ِسدس( :األولى في النص السابق كلمات      ابن السراج أورد    
  (:والثانية ،)ِستٌّ(: ارتفصتاء ِتدغمت دثم أ  ،أبدلت فيها التاء داالً    الحجازية) و
 ذأبدلت فيها التـاء سـيناً إ      ) استَخَذَ: (ةثالثوال،  تميمعند  )ود(: ارتفص دالفي ال 
  :دور الدراسة التاليةتاتَّخذ وحول ذلك : أصلها

  
** ًأو نرج امء ودال واوا   
   *من طرف اللسان وفويق الثنايا     ": ابن عصفور ا عن مخرج السين فيقول      أم

  .)٣(" والسينيمخرج الصاد والزا

                                                        

  ).ما كان شاذاً مما حفظ على ألسنتهم وليس بمطرد( يشير إلي عنوان الباب )١(
  .٣/٢٣٢ األصول )٢(
  .٢/٦٧٠ الممتع في التصريف )٣(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٧٥ -

  *ومخرجهما كما يقول    ،يتفقان في المخرج   ا عن مخرج الدال والتاء فهما     وأم
 من بين طرف اللسان وأصول الثنايـا مخـرج الطـاء          ": -أيضاً– ابن عصفور 
  .)١("والدال والتاء

  رجـان من مخـوتان يخرجفصـويالحظ على تلك المخارج مدى التقارب   
 األمر  . لهما اربمق يخرج من    – وهو السين    –لدال والتاء، والثالث    اهما   واحد 

  . الذي يسوغ معه وقوع التبادل على النحو الذي سيتضح أثناء الدراسة
، ، مصمتةٌ  منفتحةٌ ،، رخوةٌ ةٌسمهمو: فالسين :ا عن صفات هذه الحروف    مأو *  
  .)٢(، وهي أحد أحرف الزيادةلةٌفمست
  * لةٌفمـست  ،ةٌ، مـصمت  ، منفتحةٌٌ ، شديدةٌ ةٌ مهموس :ا عن صفات التاء فهي    وأم ،

  .)٣( -أيضاً–  الزيادةحرف أدحوهي أ
  * لةٌف، مـست  ةٌ، مصمت منفتحةٌ ، شديدةٌ ،مجهورةٌ :ا عن صفات الدال فهي    وأم ،

  .)٤(ةد الزياأحرفن وليست ضم
 والدال يشتركون فـي صـفات       نب فالتاء والسي  رويالحظ على صفاتهم التقا     
 ،ناتفال، والسين والتاء من أحرف الزيادة، ومهموسـت     ساح، واإل تنفمات واإل صاإل

   والتاء والدال شديدتان، وهذا التقـارب فـي         وةٌخ السين ر  بينما يختلفون في أن ،
  . هو الذي سوغ وقوع التبادل بينهنفيها – مع بعض االختالف –الصفات 

                                                        

  .السابق الصفحة ذاتها )١(
ـ   ١/٧٦، وسر الصناعة    ٤/٤٣٥الكتاب  : ينظر )٢( ، والمحرر في   ٤٢١، وأسرار العربية ص

  .٣/١٣٨٠النحو 
، المقرب ومعـه    ٣/١٣٧٩، المحرر في النحو     ١/٢٠١النشر في القراءات العشر     :  ينظر )٣(

ـ   ـ     ٢/٦٧٠، والممتع في التصريف     ٤٠٦مثل المقرب ص  ،٤٢١، أسرار العربيـة صـ
  .١/٧٦، سر الصناعة ٤/٤٣٦الكتاب 

  .المصادر السابقة:  ينظر)٤(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٧٦ -

 **ً ء ندال اإ   
 فـي الـنص     ابن الـسراج  هنا يدور الحديث عن الكلمة األولى التي أوردها           

 فـي معـرض     ابن جني ، وعنها يقول    )ِسدس(:  وأصلها ،)ستٌّ(: السابق وهي 
حرف مـن  التقريب ": ا اإلدغام األصغر فهو  فأم" :  األصغر )١(حديثه عن اإلدغام  

  )ستٌ(: وذلك قولهم........... . يكون هناكالحرف وإدناؤه منه من غير إدغام
 )٤(سديـسة  :وفي التصغير )٣(أسداس :بدليل قولهم في الجمع    )٢()"سدس(: وأصلها

ِسـدت، فهـذا تقريـب لغيـر        : قربوا السين من الدال بأن قلبوها تاء، فصارت       ف
  قوي  وليست بحاجز  ،سين مضعفةٌ وليس بينهما حاجز إال الدال      ألن ال ؛   )٥(إدغام

 فكأنَّـه   ، وأيضاً فإن مخرجهما من أقرب المخارج إلى مخرج الـسين          ،لسكونها
                                                        

في  أدغمت اللجام : ، يقال )م.غ.د(دة  مااللسان  : ينظر" ئ في الشئ    إدخال الش :"اإلدغام لغةً  )١(
  .٣/٢٣٥شرح الشافية : ينظر .أدخلته: أيفم الدابة 

هذا باب اإلدغام في الحرفين بأن تضع لسانك لهمـا          : " بقوله سيبويهأشار إليه   : واصطالحاً  
الخـصائص   فـي   ابن جني ، وقال   ٤/٤٣٧الكتاب  :  ينظر ".موضعاً واحداً ال يزول عنه    

رفعـك  " :٢/٦٣١ في الممتـع  ابن عـصفور وقال  ،"تقرب صوت من صوت  :" ٢/٣٩
 المقرب صـ :وينظر ". وال يكون إال في مثلين أو متقاربين      واحدةً اللسان بالحرفين رفعةً  

أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك     :" ٣/٢٣٣،٢٣٤ في شرح الشافية     ابن الحاجب ، وقال   ٩
رفعـك  " :٢/٣٩٨ فـي التـصريح       خالد ال الشيخ ، وق "من مخرج واحد من غير فصل       

، ولـيس  "ال أحدهما فـي اآلخـر   ـ بعد إدخ  واحدةً اللسان ووضعك إياه بالحرفين رفعةً    
إدغام الحرف في الحرف إدخاله فيه على الحقيقة بل هو إيصاله به من غيـر أن ينفـك             

   .٣/٢٣٥شرح الشافية : ينظر. بينهما

  .٢/٤٩٦،٤٩٧الخصائص  )٢(
  .١/٧١٤ الممتع )٣(
  ..١/٣٨٩السابق  )٤(
  .٢/٤٩٧الخصائص  )٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٧٧ -

 فكرهوا إدغام الدال فيـزاد الحـرف سـيناً فتلتقـي            ،)١(اجتمع فيه ثالث سينات   
هم فيمـا   ثم إنَّ  ،)٣(فظ سيناً فيزداد الل ) سس: (علوا ذلك لقالوا   ف هم لو  ألنَّ ؛)٢(السينات

فأبدلوا السين   ،)٤(ست: بدلوا الدال تاء لقربها منها إرادةً لإلدغام اآلن، فقالوا        أبعد  
مخـرج والـسين فـي     ال التاء تقارب الدال في       ألن ؛اً يقرب منها ومن الدال    فرح
حتـى    لما بينهما من التقـارب     ؛جتماع الدال ساكنة مع التاء     كراهةً ال  ،)٥(مسهال

وز جوال ي  ،)٦(للتخفيف  في مستدعيةٌ  ها مع أن الكلمة قد كثر استعمال      مثالنهما  كأنَّ
  .،)٧(يرفخوفاً من زوال فضيلة الص ؛ب السين داالًقل

ما كان شـاذاً ممـا      (اب  ب لها تحت    جهبإدرا ذو بالشذ ابن السراج وقد وصفها     
  .)٨( )دحفظ على ألسنتهم وليس بمطر

  : أحمد بن يحيىأنشد ) الناس، وأكياس: (سين في من ال– أيضاً –وقد أبدلوها   
ــسعلَاةْ   ــي ال ــَل اُهللا بن ــا قَاتَ ي   

  
   ِشـرار النَّـاتْ   عمرو بن يربوٍع  

  )٩(  ولَاْ َأكْـياتِْعـفَّاءغَـير َأ  

                                                        

  .١/٧١٤،٧١٥الممتع  )١(
 .٤/٤٨٢الكتاب ) ٢(

  .٥٨٣صـالنحوية  واألحاجي زكتب األلغا، ٤/٢٨٢الكتاب : وينظر. ١/٧١٥ الممتع )٣(
  .٢/٤٩٧ الخصائص )٤(
 .٥٨٣صـالنحوية  واألحاجي زكتب األلغا، ٤/٢٨٢الكتاب : وينظر. ١/٧١٥الممتع ) ٥(

  .١/٧١٥الممتع ) ٦(
  .٣/٢٦٦شرح الشافية  )٧(
  .٣/٢٣٢ األصول في النحو )٨(
، وشـرح  ١/١٧٢أنشده أحمد بن يحيى، سر الـصناعة         من بحر الرجز،   ١/٣٨٩ الممتع   )٩(

 ، و )ت. و. ن(و ) س. ن. أ(، واللـسان مـادة   ٢/٥٣، والخـصائص    ١٠/٣٦المفصل  
                                   =                                     ).ل. م. س(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٧٨ -

وتجـاور   والزيـادة،  ،ما ُأبدلت من السين؛ لموافقتها إياهـا فـي الهمـس     وإنَّ  
  .)١(المخرج

** ً ًء دادال اإ  
 فـي   )دو(وهـي   ابـن الـسراج     ها  د في الكلمة الثانية التي أور     وذلك متمثلٌ   

 من المفردات التي وقع فيها اإلبدال بـين         خرت كتب اللغة بعديد   ذ وقد   ،)٢()دتو(
ـ  نْد، وسـب سـبنْتَي ، و السير ومـتَّ   مد" : التاء والدال ومنها   لج، وي للتمـر، والتَ

والد٣("لجو( .   
  . قة المخرجية والصفات التي تقارب فيها الحرفانالوقد سبق أن ذكرت الع  

 الحجازيـة  وهي ،)دتو(ما أصله ، وإنَّ)ود(: ومن ذلك قولهم" : ابن السراجيقول  
 كَتْف :ِتفكَ(للتخفيف على حد قولهم في       ؛)٤(" أسكنوا التاء  بنو تميم  الجيدة ولكن( 

ريد إدغام إحداهما فـي   فُأ، والدال، وهما أختان في المخرج    فاجتمعت التاء ساكنةً  
، وهذا إبدال إدغام ال     )ود(: غمت في الدال الثانية فصار    دبدت داالً وأ  األخرى، فأُ 

                                                                                                                                        

 لتقارب  )الناس وأكياس (حيث أبدل التاء من السين في       ) َأكْـياتْ – النَّاتْ (:والشاهد فيه =    
  .لمخرجاالصفات و

  . السابق الصفحة نفسها)١(
وللكلمة ثالث لغات أخرى    : "كلمة وتد معرض حديثه عن     في   ضاحي عبدالباقي . د يقول   )٢(

، هذه اللغات الـثالث  حجازية بأنَّها لغة   »المصباح« هذه التي وصفها صاحب      )تِدو(غير
 دائرة نطاقها فعزاها إلي     الفيومي، ووسع    تميم  إلي ابن دريد التي نسبها   ): ود (-١ :هي
بفتح التاء كما في المصباح دون غـرو إلـي    ): وتَد(-٢.الجوهري، وسبقه إلي ذلك     نجد

 تمـيم الوتِد بلغة   :  وغيره، الود  ابن سيده : ان العرب جاء في لس  ): وتيد(-٣قوم معينين   
ـ     : ينظر" وتَيد  : فإذا زادوا الياء قالوا    : ، وينظـر  ٤٧لغة تميم دراسة تاريخية وصفية ص

  ).د. ت. و(والمصباح، والصحاح مادة  معجم اللسان،
  .١/١٠١اإلبدال : ، وينظر١/٤٦٤ المزهر )٣(
  .٤/٤٨٢كتاب ال: ، وينظر٣/٤٣٢ األصول في النحو )٤(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٧٩ -

) تدانع(، فاستثقلوا في    )عتود( جمع   )نادتِْع(:  أصلها )انِعد(و ،)١(إبدال تصريف 
الن، ولـيس   مـث هما  نهما حتى كأنَّ  اجتماع التاء الساكنة مع الدال للتقارب الذي بي       

 انِع(: البيان حين أدغموا فقالوا   ) نعتدا( فاستثقلوا في    بينهما حاجزفيه والبيان) د  
فاإلظهـار نظـراً إلـي       ،اإلدغام واإلظهار نظراً للتقارب بينهما     وجاز ،)٢(جائز

 : وقـال بعـضهم    ،)٣(االلتباس باإلدغام، وجاز اإلدغام نظراً إلي شدة التقـارب        
)انع٤(فراراً من هذا) تْد(.  

 الحركة في النية بعد الحـرف، فتجـئ        لم تدغم؛ ألن   ولو كانت التاء متحركةً     
ـ بين استثقالهم التاء الساكنة قبل الـدال ا        بينهما ومما ي   فاصلةً ـ و(ابهم  جتن و ) اًدتْ

)(في مصدر   ) داًطْوطَد(و  ) دتَوِت(لهم عن ذلك إلي     ووعد ،)وة ةدغيـر  ،)٥() وِطد 
   .)٦( ينمدغمت

  
**ًرا ً ءدال اإ  

ـ      من   التبادل بين األصوات علي أساس    انطالقاً من        رج االتقـارب فـي المخ
 مما حدث فيه إبـدال      )اتَّخذ(: وأصلها) استخذ( كلمة   ابن السراج  ذكر   اتوالصف

اتخـذ،  : يريـد ) استخذ فالن أرضـاً   : (وقال بعض العرب  ": التاء سيناً حيث قال   
  .)٧( " تٍّ ِس:بدلت مكانها فيوا السين مكان التاء، كما ُأأبدل

                                                        

  .٣٢٧، ٣٢٦ شرح الملوكي صـ)١(
  .٧١٧، ١/٧١٦ الممتع في التصريف )٢(
  . بتصرف يسير٣/٣٦٨ شرح الشافية )٣(
  .٤/٤٨٢الكتاب ) ٤(
  .٧١٧، ١/٧١٦ الممتع )٥(
  .٣/٢٦٨ شرح الشافية )٦(
  .٣/٤٣٢ األصول في النحو )٧(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٨٠ -

ه يجوز أن   أنَّ :أحدهما":  فيما حدث في هذه الكلمة قولين      عصفورابن   نقلوقد    
 )١(     S R Z  لّتِّخـذْتَ   ] : من قولـه  ) افتعل(وزنه  ) خذاتَّ( في األصل    يكون

ن التاء األولـى التـي   ثم أبدلوا السين م ،)٢( في كالمهم وكانتا تاءيين تحيث كثر 
: أن يكون أصله  : واآلخر. .؛)ستٍّ(هي فاء الكلمة، كما أبدلوا التاء من السين في          

 فحذفت الثانية التي هي فاء      ،- أيضاً – )تخذ(: من) استَفْعل(على وزن   ) استَتْخذ(
 الجتمـاع   كراهيـةً ) اتَّقـىِ ( كما حذفوا التاء األولى من       ، استثقاالً للمثلين  ؛الفعل

 وعلـى   ،فعلى هذا تكون الـسين زائـدةً      ... .يِقتَتقي ي :  فقالوا – أيضاً   –ثلين  مال
ه قـد   والصحيح من هذين القولين عندي الثاني؛ ألنَّ       ،األولى تكون بدالً من أصل    

 إذا كانـت  ، وبـاطراد )تقـي (ثلـين فـي   مثبت حذف إحدى التاءين الجتماع ال   
ولم يثبت إبدال الـسين      ، تتذكر وتتفكر  :تريد) رر وتفكَّ تَذَكَّ: ( مثل المحذوفة زائدةً 

، فيقال بها حيـث لـم       سبقياهذا ليس   مثل   والبدل في    ،همن التاء بل ثبت عكس    
سمعي،    علـى مـا    فيه الحمُل فلذلك كان الوجه الثاني أحسن الوجهين عندي؛ ألن 

  .)٣(ه سمع مثلُ
                                                        

في شرح طيبة النشر فـي      ، والقراءة   )٧٧( واآلية من سورة الكهف رقم       ١/٢٢٢ الممتع   )١(
ـ   ابـن كثيـر    ، بكسر الخاء وتخفيف التاء مـن غيـر ألـف            ٢٦٩القراءات العشر ص

 في اإلقناع في القراءات السبع والبن كثير وأبي عمـرو ، هذيلوهي لغة  ... والبصريان
، ٢/٤٣٤في شرح طيبة النشر في القراءات العـشر         وللبصريين وابن كثير    ،  ٤٢٣صـ

البن كثير وأبي عمرو     ٢/٣٨٦نى في توجيه القراءات العشر      ، وفي المغ  لهذيلوعزاها  
ابن محيض، واليزيدي، والحسن، والبـن  ، للثالثة ووافقهم ٢/٢٢٣، واإلتحاف   ويعقوب

 في جـامع البيـان فـي        ابن عامر  عن   عبدالحميد بن بكار  ، ورواية   كثير وأبي عمرو  
ـ    ـ ٦٠٧القراءات السبع المشهورة ص وأبـي    كثيـر البن ٤٢٥، وفي حجة القراءات ص

  .٢/٢٣٦، والنشر ٢٧٢،ولهم في معاني القراءات صـعمر
 .٤/٤٨٣الكتاب ) ٢(
  .٢٢٤: ١/٢٢٢ الممتع )٣(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٨١ -

  المبحث الثاني 
   اءـزة هـدال الهمـإبلهجة في 

    
 وهـذه كلمـةٌ   : ، قال ٍقد ص ِلهنَّك لرجلُ : سيبويهوذكر   « :ابن السراج  نص  

العرب تتكلم بها فـي     بها العرب في حال اليمين، وليس كلُّ       تتكلم )ولكـنهم  )إن ،
     .)١( »هرقت: أبدلوا الهاء مكان األلف كقولك

ـ اق إر ير أُ أرقتُ:  فأكثر العرب يقول   ) الماء هرقتُ(ا  فأم«:-أيضاً –قال  و    ،ةًق
، فيجئ بـه علـى األصـل،     هريق هراقةً ي هراق الماء : ويقول قوم ،  القياسوهو  

  :زهيرويبدل الهاء من الهمزة، ودمع مهراق، قال 
لَمر وهي قُوي   منَهيا ب   ِمـلء ـمجِمح)٢(   
  :امرؤ القيسوقال *  

ــيفَاشــ نوإ ــرةٌ مئ بع هــار    ةٌقَ
  

   )٣(؟معول منرس دا ٍمس ر ِعنْدفَهْل  
  

                                                        
    .٢/٥٩ األصول في النحو )١(
 ٨٠ وهو عجز بيت ورد في ديوانه صـ ، والبيت لزهير من بحر الطويل     ٣/٢٢٨ السابق   )٢(

ـ    شرح،  ) غَرامةً ينَجمها قَوم ِلقَوم  : (صدره  جاء فـي    ،٥٩ القصائد العشر للتبريزي ص
مختـار  : ، وينظـر  "مثل جعفر موضـع الحجامـة     : والمحجم" ):م.ج.ح( المصباح مادة 
  ).م.ج.ح( الصحاح مادة

  .حيث جاء المضارع من هراق بإبدال الهمزة هاء) يقُوايهر: (والشاهد فيه   
 بروايـة   ٢/١٢٤ في الكتـاب      السابق الصفحة نفسها المرئ القيس من بحر الطويل، وله         )٣(

ـ    )شفائي(بدالً من   ) شفاء( ـ    ٧٩، وشرح الفصيح للزمخشري ص  ٢٧، وله في ديوانه ص
  .وعليه فال شاهد فيه) مهراقة:(بدالً من) إن سفعتها( :برواية
  .حيث جاء اسم مفعول من أهراق وأبدلت فيه الهاء من الهمزة) مقْراقَةٌ( :والشاهد فيه
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  *لسكون موضـع العـين   ؛هاوزاد  اهراق يهريق إهراقةً فقد  :ا الذين قالوا  وأم 
ـ  ، أسطاع يسطيع إسطاعةً   :ري الذين قالوا  مجه  و فأجر لمن الفع  ن ـاد الـسي  ز ف

  .)١(»ن يلسكون موضع الع
  

دراا  

ن هم يبـدلو   لـم يـسم     لقوم  في النصين السابقين لهجةً    ابن السراج أورد   لقد  
 في كلمة    الهمزة هاء )نَّكك، وهراق وأهـراق ومـا تـصرف       ها ألنَّ ب ويعني   )ِله

  : الدراسة التاليةدورمنهما، وحول ذلك ت
  

ء وة واج ا:  

 ا يقول ـ مخرجهم عناً، و ـ مخرج نمن المعروف أن الهمزة والهاء يتحدا     *   
 دخـلُ  ُأ الهمـزةَ ا أن إلَّ،)٢("فأقصاها مخرجاً الهاء واأللف والهمزة   ": عصفور ابن

  .)٣(منها في الحلق 

  * حرفٌ" :فالهمزة :ا عن صفاتهما  وأم  شديد ،مجهور ،  ٤(" مـستفلٌ  ،منفـتح(، 
  .)٥(مصمتٌ

                                                        

  .٢٢٩، ٣/٢٢٨ السابق )١(
  .٤٠٤ المقرب صـ)٢(
  .١٠/٤٢ شرح المفصل )٣(
  .٥٣٥ اللباب صـ)٤(
وعن علَّة تسمية الحروف التي اتصفت بهذه الـصفة      ،٣/١٣٨٣المحرر في النحو    :  ينظر )٥(

  .٣/٤٥٥الهمع : ينظر" ألنَّها اصمتت فلم تدخل في األبنية كلها " :يقول السيوطي
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   حرفٌ": يا الهاء فه  وأم ١( مهموس(، رخو )٢( خ ،ضـعيف    ،في )مـصمتً  ،)٣ ، 
٤("" مستفٌل،منفتح(.   

ـ ـزة والهاء فاد الهمـومن خالل ذلك يتضح اتح      همــا  رج، وتقاربـي المخ
  . رخوةٌ مهموسةٌاءـ، واله مجهورةٌ شديدةٌزةَـ الهم الصفات، غير أنفي
 ؛التبادل بين الهمـزة والهـاء      حدوث   ونحن ال نرى مانعاً من    " :هالل. ديقول     
ال، في االست ـتفقان ف يق، و ـروف أقصى الحل  ـ هما من ح    إذ ؛ المخارج انيدـلت

  .)٥("ماتصإلواالنفتاح، وا
نا عن طريق الـصعب والـسهل، فـالهمزة         هع  رويمكن معرفة األصل والف      

      دت أصالً؛ ألنما ينتقـل    – غالباً   – التطور الصوتي    أصعب من الهاء، ولذلك ع 
   .)٦(إلي السهولة

* ة وا  ءال اإ:  
 من التاء الداخلة     فتبدل ،)٧( واأللف، والياء، والتاء   ،لقد أبدلت الهاء من الهمزة      

  .)٨(فإذ األصل التاء، والهاء بدل منها في الوق ؛ة وتمرةنخل: للتأنيث نحو

                                                        
يقول عنه سيبويه   : واصطالحاً. الصفحة نفسها السابق  : ينظر. الصوت الخفي : الهمس لغةً  )١(

وأما المهموس فحرفٌ ُأضعف االعتماد في موضعه حتي يجـري          :" ٤/٤٣٤في الكتاب   
  ".النفس معه 

وهي التي إن شئت أجريت      ،٣/٤٥٥الهمع  : ينظر". جري الصوت في الحرف   : "الرخوة )٢(
ي يجـري فيـه   هـو الـذ  " :وقال ابن عصفور  بتصرف، ٤/٤٣٥الكتاب   .فيها الصوت 

  .٢/٦٧٢الممتع : ينظر". الصوت من غير ترديد لتجافي اللسان عن موضع الحرف 
  .٥٣٥ اللباب صـ)٣(
  . ٣/١٣٨٣المحرر في النحو :  ينظر)٤(
  . ٢١٢ اللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ)٥(
  . ٢١٣ صـالسابق )٦(
  . ٢/٤٠٩ اإليضاح في شرح المفصل البن الحاجب )٧(
  . ١/٢٠١ المقتضب )٨(
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  ـ   ) هـاء (االستفهامية  ) ما(ا إبدالها من األلف، فهم يقلبون ألف        أم  ففـي الوق
  .)١(ه؟، وذلك عند دخول الجار عليهامل: فيقولون

 ،)٢(؟ منطلـقٌ أزيد: دون؟ يرينطلقٌمهزيد : وتبدل من همزة االستفهام فيقولون      
٣(هذي: هذه في المؤنث واألصل: ا إبدالها من الياء ففي قولكوأم(.   

اك:  نحووإبدالها من غير التاء مسموعوقال )٤(هي:  
اكيفَه الَّـذ  الْ و رَأمإ ي تْ وَِ تَ نـعس   

  
  وراْم  َلاقَتْ عض هالْ د كـ ي ادمص٥(ر(   

 تتكلم بها العرب فـي      ةٌـوهذه كلم : الـ ق  صدقٍ رجُل لَ ِلهنَّك: سيبويهوذكر       
ـ  وفـي أنـرت ال  ،)٦ ()ِإن(حال اليمين، وليس كل العرب تتكلم بهـا فـي      : وبث

                                                        
  .  بتصرف٤١٠، ٢/٤٠٩ اإليضاح )١(
  . ٢/٨٥٩مري صي التبصرة والتذكرة لل)٢(
  .  السابق الصفحة نفسها)٣(
، ٢/٥٦٩ واإلبدال ألبي الطيـب      ، بتصرف ٤/٣٩٤ شرح األشموني على ألفية ابن مالك        )٤(

  . ٨٩واإلبدال البن السكيت صـ
هد الـشافية لعبـدالقادر      من بحر الطويل دون نسبة، وشرح شـوا        ٣/٢٢٣ شرح الشافية    )٥(

،واإلنصاف في مسائل الخـالف     ٢/٢٠٣، وسر الصناعة    )١٧٨( رقم   ٣/٢٢٣البغدادي  
لمضرس بـن    ٣/٢٤٠ والمعجم المفصل في شواهد العربية     ،)١٣٢(رقم١/١٩٧لألنباري

  .ربعي
  .اكيفإ: حيث أبدلت الهمزة هاء سماعاً واألصل) فَهياك( :والشاهد فيه

ل ص األ أناءمذهب الفر:  أحـدها :والعرب في هذه العبارة ثالثة مذاهب. ١/٥٩ األصول  )٦(
وهو مذهب سيبويه بإبدال الهاء من : والثـاني قسم به، مك فحذف الواو الجارة والواهللا إنَّ 

ـ همزة ِإن، ودخلت عليها الالم بعد أن تغيرت صورتها بهذه اإلبـدال،           حكـاه  : ثوالثال
به ما حدث   فحدث   هللا إنك، والالم للقسم   :  أصله وأنبن سلمة عن بعض العلماء      االفضل  

 »األصول«:  بتصرف، وينظر  ٨/١٦٣فصل  مشرح ال : ينظر في ذلك   . مذهب الفراء  في
١/٥٩ .  
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أهـريح،  : تصرف منها نحوي وفيما  ،)٢(ت الشيء، وهرحت الدابة   دوهر ،)١(هنرته
   .)٣(يحروأهنير، ومهنير، ومه

: قـول تالمواضع كهمزة ِإن الـشرطية، ف     في بعض    طيئوذلك يبدو في لهجة        
فعلت، تريدِه ٥(لذيا الذي في أذاوهذا  ،)٤(إن فعلت : ن(.   

رهـا، وفـي    و أو من يجا   طييءإلي اليمن، ويقل ذلك في       )٦(يانيحاللونسبها      
٧( التي تسبقها الالمهمزة ِإن(.   

  .)٨(ءوأوال، وهؤالء، اهللاعبد وآل ،عبداهللاهرشت وأرشت، وهم أهل : ويقال    
  :إال اء  اة ااة  اق وأاق *

 مـن   ول قـوم  ـويق ، وهو القياس  ،، إراقةً  أريقُ ،أرقتُ :ولـقت العرب   أكثر    
فجـاؤا بهـا علـى        )١٠(أبدلوا الهاء مكان األلف    ،)٩(هراق الماء يهريق   :العرب

   .)١١(األصل 

                                                        

  . ٢/٤٥٥ سر صناعة اإلعراب )١(
  . ٤/٣٩٤ شرح األشموني على ألفية ابن مالك )٢(
  . ١/٣٩٩ الممتع )٣(
  . ٢١٠ اللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ)٤(
  .٣/٢٢٢شرح الشافية ) ٥(
 عنه القاسم بن سالم، ولـه  خذعلي بن مبارك، أخذ عن الكسائي واألصمعي، وأ  : اللحياني )٦(

  .. ٢/١٨٥ هبغية الوعا:  ينظر في ترجمته.النادر
   .٢١٠اللهجات العربية نشأة صـ )٧(
  . ٢٩اإلبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي صـ )٨(
  . ١/٤٢: شرح المفصل: ، وينظر٣/٢٢٨األصول في النحو  )٩(
  . ١/٥٩السابق  )١٠(
  . ٧١ شرح الفصيح صـ)١١(
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فالهاء عنـده    هرقت : فمن قال  ،)٢( وهو األصل  :)١(اس ثعلب لعباأبوولهذا قال       
 والهاء بدل من الهمزة الزائدة وليست بدالً مـن حـرٍف         ،)٣(من همزة َأفْعلتُ  بدٌل  

٤(أصلي(.  
ولم يحذفوها في المـستقبل؛      ،)٥(غة في مصر، وأصلها اليمن    للاوقد فشت هذه      
لهذا قالوا   الهاء أسهل من الهمزة    ألن :يبإبقـاء الهـاء مفتوحـةً      ،)٦(ريقه ،  ألن

ـ    علهمزتين في الحكاية    اريق حذفت الهمزة الجتماع     يَؤ: األصل ا ن الـنفس، فلم
   :زهيرقال  )٧(يهريق: بدلت الهمزة هاء لم يجتمع الهمزتان فقلتُأ

لَموهر يقُوي منَهيا ب ِملءمجِمح)٨(   
  :درـ، والمص )٩( على البدل  )قْره( و ِقْ، وهو األصل،  َأر: رول في األم  ـتقو     

(ومن مجئ اسم المفعول  ،)١٠(اقة ِهرمهأمرؤ القيسفي الشعر قال ) اقر :  
ــرةٌ مئــيشــفَان وإ بــةٌ ع    هراقَ
  

   )١١( ؟لومعمن   دارس ِعنْد رسمٍ فَهْل  
  

                                                        
الفصيح، مجالس ثعلـب،  : أحمد بن يحيى ثعلب، أبوالعباس الشيباني، من مصنفاته       :  ثعلب )١(

، ٥/٢٠٤، تـاريخ بغـداد      ١/١٠٢وفيات األعيان   : اختالف النحويين، ينظر في ترجمته    
  . ١٧٤، ١/١٧٣إنباه الرواة 

  . ٧٨ الفصيح صـ شرح)٢(
  . ٢/٢٤٢ ييوسل االقتضاب في شرح أدب الكتاب للبط)٣(
  .  بتصرف١٠/٤٢ شرح المفصل )٤(
  . ٢٩اإلبدال والمعاقبة والنظائر صـ من كتاب )١( هامش )٥(
  .  بتصرف١١١يمة صـض المغني في تصريف األفعال للشيخ عبدالخالق ع)٦(
  .  بتصرف٣٨٥، ٢/٣٨٤ شرح الشافية )٧(
  .١٤٥، وقد سبق بيانه والشاهد منه في صـ٣/٢٢٩ل  األصو)٨(
  . ٨٧ شرح الفصيح صـ)٩(
  . ١١١ المغني في تصريف األفعال صـ)١٠(
، وقد سبق بيانه والشاهد فيه      ٣/٢٢٩األصول في النحو    :  السابق الصفحة نفسها، وينظر    )١١(

  .١٤٥صـ 
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ها بـدل مـن     َألنَّ": لفتح الهاء من هراق وتصاريفه فيقول      )١(ابن السيد ل  ويعلَّ  
ـ    همز  صـرفت ك لـو  ة لو ثبتت في تصريف الفعل لكانت مفتوحةً، أال تـرى أنَّ

لم تحذف الهمـزة فيـه لقلـت فـي          لو  ي من التصريف، و   بغعلى ما ين  ) رقتأ(
قـالوا  وراق،  مَؤ: ريق، وفي اسم مفعوله   مَؤ: ريق، وفي اسم فاعله   يَؤ: مضارعه

   .)٢("إراقة: ِهراقة كما قالوا: في المصدر
  ابن السراج فيقول   :ق بأهراق ا ما يتعل  وأم: "َأ: ا الذين قالوا  وأم راق، يريق، هه

 فالهاء عنده عوض مـن      ،)٣("راقه، فقد زادها لسكون موضع العين من الفعل       هإ
قـت  ورقت، أو أَ  يرَأ:  األصل  ألن ؛ذهاب حركة عين الفعل منها، ونقلها إلي الفاء       

ـ        ثم نقلت حر   )٤( في ذلك    اختالفاء على   مال  بكة الواو أو الياء إلي الراء، فانقل
                                                        

، ولد في مدينة بطليوس عام ي، أبومحمد أديب لغويسعبداهللا بن السيد البطليو  : ابن السيد  )١(
االقتضاب فـي شـرح أدب الكتـاب،        :  ومن مصنفاته  ،هـ٥٢١هـ وتوفى سنة    ٤٤٤

وفيـات األعيـان    : ها، ينظر في ترجمتـه    وغير وشرح موطأ مالك     ،اللغة والمثلث في 
  . ٤/٦٤، وشذرات الذهب ٣/٩٦

  . ٢/٢٤٣ االقتضاب في شرح أدب الكتاب )٢(
   .٣/٢٢٩ األصول )٣(
وقد حكـى ذلـك     : العين أصلها الياء  -١ : في العين من هرقت وأرقت على قولين       اختلف) ٤(

راق يريق، إذا انـصب،     : على أنَّه قد حكى الكسائي    :"الرأي ابن جني عن الكسائي فقال     
والدليل عليـه   " :، قال العكبري  ١/٢٠١سر الصناعة   : ينظر" وهذا قاطع بكون العين ياء    

: وجه األرض، وهو من الياء؛ إذ لو كان من الواو لقـال تردده على : تريق الماء : قولهم
 العين أصلها الواو، وهو قول ابن جني        -٢. ٢/٢٧٤اللباب  : وينظر" تروق الماء تردده  

 كون عين الفعل واواً أكثـر    : الواو عندي أقيس ألمرين أحدهما    : "الذي رأي قياسيته فقال   
 إذا ُأهراق ظهر جوهره وصفاؤه فراق أن الماء: من كونها ياء فيما اعتلت عينه، واآلخر      

: ، وينظـر ١/٢٠١سر الصناعة "  يقوى كون العين منه واو     – أيضاً   –رائيه يروق فهذا    
 . ٢/٢٧٤اللباب 
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 هفـأجرو  )١(ن القـاف وحرف العلة ألفاً؛ النفتاح ما قبلها، ثم حذف لسكونه وسـك  
مـا   وإنَّ ،)٢(فزاد السين لسكون موضع العـين      طيعسطاع ي أس: مجرى الذين قالوا  

 ،)٣(طيع زادوا السين عوضاً من ذهاب حركـة العـين مـن َأفْعـل             أطاع ي : هي
   .)٤(ى الفاءوتجعلها عل

   إنَّ :ه المبرد وقال  وقد رد ما يض من الشيء إذا كان معروفاً، والفتحة فيـه         عو
 وال معنى للتعـويض عـن      ،ها نقلت من العين إلي الفاء      أنَّ حدث ما   ، كلُّ موجودةٌ

   .)٥( ، فيكون من قبيل الجمع بين العوض والمعوض موجودشيء
وهذا ال  " : فقال سيبويه لما ذهب إليه      منتصراً  المبرد  رأي ابن يعيش  رد وقد  

ما وقع من ذهاب حركة عين الفعل        التعويض إنَّ  ؛ ألن سيبويهليه  إيقدح فيما ذهب    
هم لما نقلوا الحركة من العين      من عين الفعل ال من ذهاب الحركة ألبته، وذلك أنَّ         

       إلي الفاء الساكنة وقلبوا العين ألفاً لحق العين  وتغيير ضـاً   معر ، وصـار   توهين
ن م من هذا القدر     ض السين  فعو رفي األم ) ِطعَأ: (ا بعده نحو  ن م حذف إذا سك  لل

جوازالتوهين، وهذا تعويض وجوب ال تعويض . .َأ:ومثله هراق يريقه")٦(.  
  :تصاريف أهراق

، ةهراقإ: هريق، وفي المصدر  ُأ: ، وقالوا في المضارع   )أهرقت(وإذا صرفوا     
وا الهاء في جميـع     مهراق، فأسكن : وفي اسم المفعول   يق،مهر: علوفي اسم الفا  

   معتللـ، وليس بفع رباعيه فعٌل فهذا يدل على أنَّ،تصاريف الكلمة
                                                        

  . ٢/٢٤٢ االقتضاب )١(
  . ٣/٢٢٩ األصول )٢(
  . ١/٢٥ الكتاب )٣(
  . ١/٢٠١سر الصناعة : ، وينظر١/٢٢٤ الممتع )٤(
  . بتصرف ١/٢٠٠ سر الصناعة )٥(
  . ١/٢٠٠سر الصناعة : ، وينظر٨/٦ شرح المفصل )٦(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٨٩ -

   .)١( من همزة أرقت الهاء فيه عوض، وأن صحيح
  :ياألعش مضارعاً قال ئهومن مجي**
ــي ــرد َأراٍكِف م َــاْ ت ــاْد إكَ ذاَ م   

  
  تذَرــاْ الــشَّمس ساقُعــر٢(ةً تُه(   

  : لفرخ العجلياالعديل بن ومن مجئ اسم الفاعل منه قول **  
ـ ِسـقَا  فيِْ يِذ الَّ اِقمهرفَكنْتُ كَ     ِهِئ

  
  ِلرِْققاٍْر ٍآل َف قَ واْرٍةِبي ِـلْدص )٣(   

   :ومن مجئ المصدر قول الشاعر**  
    َأنْـصتَتْ  موِتاقَةُ الْ هرا دنَتْ إ  ملَفَ
  

  زألَِعٍَةِلنْهاع وِْالنَّفِْس في٤(ثْنِىُأ َأن(   
  .)٥(في الميزان الصرفي) اقََأهر(ويتعذر وزن   

                                                        

  . ٢/٢٤٣ االقتضاب )١(
ـ           )٢( :  بروايـة  ١٩٢السابق الصفحة نفسها، لألعشي من بحر الخفيف، والبيت في ديوانه ص

وغصن أمـرد ال ورق     " ):د.ر.م(، جاء في مختار الصحاح مادة       )تكاد: (بدالً من ) يكاد(
" طلعـت : وذر قرن الشمس ذروراً من باب قعـد    "المصباح نفس المادة،    : ، وينظر "عليه
  ).ر.ر.ذ(المصباح مادة : ينظر

حيث جاء مضارعاً من أهراق والهاء فيه ساكنة عوض عـن ذهـاب             ) تُهراقُ: (الشاهد فيه   
  .الحركة من عين الفعل

 السابق الصفحة ذاتها للعديل بن الفرخ من بحر الطويل، والبيت فـي تهـذيب األسـماء                 )٣(
  .١١٢، والمغني في تصريف األفعال صـ٣/١٢٩ للنووي واللغات

حيث ورد اسم الفاعل من أهراق وهاؤه ساكنة معوضاً بهـا عـن             ) كَمهراِق (:الشاهد فيه   
  .ذهاب حركة العين، والكسر قبل آخره كسر تقديري

، وسـر   ٣/١٧٨٣ السابق الصفحة ذاتها من بحر الطويل، والبيت لذى الرمة في ديوانـه              )٤(
  .                                             ٣/١٢٩، وتهذيب األسماء واللغات ١/٢٠٢ناعة الص

حيث جاء مصدراً من أهراق، وهاؤه ساكنةٌ للتعويض بهـا عـن            ) هراقَةُِإ: ( والشاهد فيه   
  .ذهاب حركة العين

  . ١١٢ المغني في تصريف األفعال صـ)٥(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٩٠ -

في تصريفه  ) هرقت(ها لو كانت كذلك لزم أن يجرى        أنَّ":  ودليل زيادة الهاء فيه   
ب، ضـرباً،   ضربت أضر : كما تقول  اًهرقت أهرق هرق  : فيقال) ضربت(مجرى  

أو مجرى غيره من األفعال الثالثية التي تجئ مضارعها بضم العـين، وتجـئ              
 )أكرمـت ( في تصريفه مجرى )أهرقت(مصادرها مختلفة، وكان يلزم أن يجرى  

: أهرقت َأهرق ِإهراقاً، كمـا يقـال      : األفعال الرباعية الصحيحة فيقال   من  ونحوه  
   .)١(من ذلك أكرمت ُأكرم إكراماً، ولم تقل العرب شيئاً 

  
%%%%  

                                                        
  . ٢٤٣، ٢/٢٤٢ االقتضاب في شرح أدب الكتاب )١(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٩١ -

  المبحث الثالث
   لها تشبيهاًإبدال تاء الفاعل داالً أو طاءًلهجة في 

   بتاء افتعل
 )فعلتُ( الماً قلبوا التاء في      )الزاي( إذا كان    تميم وبعض   « :ابن السراج  نص    
طـاء إذا كـان   ) فعلتُ(وقد أبدلوا التاء في    ... .فزت: فزد يريدون : وقالوا) داالً(

:  يقولون بني تميم  من    ناس لصاد وسكنت الصاد وحركت التاء، وهى لغةُُ      قبلها ا 
 فقلبـوا التـاء     )اصطبر( :فيفحصط برجلي فيجعلون التاء طاء، كما فعلوا ذلك         

موضع الالم يقولون         ،طاء وقـال     خبطُّ بيدي، : وكذلك إذا كانت التاء قبلها طاء
  :علقمة بن عبدة

                       ةِبِنعم طُّ قَد خَبٍم كُلِّ قَوَِفىو
.  

  اِكِْمن ٍسْأشَِلقٌّ  فَحنَد  ذَنُـو ١( ب(    
.  دراا  

 في إبدال تاء الفاعل داالً تميم في النص السابق عن لغة ابن السراجتحدث     
 لها بتاء  تشبيهاًإذا كانت الزاي الماً، كما أبدلوها طاء إذا كان الم الكلمة صاداً

   :ل، وحول ذلك تدور الدراسة التاليةافتع
** أو : دا ء ا الإ ء ا :  

 بين صوتي الدال والتاء هو الذي سـاغ ذلـك اإلبـدال              تقارباً ةَمالشك أن ثَ      
  .ووقوفا على ذلك أوضح الصفات الخاصة بهما، ومخرجهما

                                                        

ولـه فـي    ، والبيت لعلقمة بن عبدة من بحر الطويـل       . ٣/٢٧١،٢٧٢األصول فى النحو     )١(
، ولعلقمة بن الفحل في المعجم المفصل فـي شـواهد           ١/٣٦١، والممتع   ٤/٤٧١الكتاب  
، والمفصل فـي علـم العربيـة        ١/٢١٩ودون نسبة في سر الصناعة       ،١/٣٠٢العربية  

ـ  ، )٦(  رقم ٤/٢٢١والمساعد  ، ١٠/١٥١، ٤/٤٨وشرح المفصل   ، ٤٠٣للزمخشري ص
  ). س.أ.ش( ،)ب.ن.ج(واللسان مادة 

  .حيث أبدل تاء الفاعل طاء تشبيها لها بتاء افتعل) خَبطُّ (:والشاهد فيه  



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٩٢ -

   ال وء واج ا:  

ا بـين  مم" :العكبريأما عن مخرج التاء والدال فمخرجهما واحد يقول عنه    *  
 والمراد الثنايا العليا،    ،)١("طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء       

   .)٢( إلى جهة الحنكفثالثتها تخرج من هذا مصعداً
  * حـرفٌ  :الدال" :العكبرى الدال فيقول  صفات عن اوأم    ،مجهـور  ،شـديد

،شـديد،   مهموسحـرفٌ : التاء:"ا عن صفات التاء فيقول وأم ،)٣( "منفتح   مستفٌل،
      .)٤("ٌل، منفتحفمست
 والتـاء    فالدال مجهـورةٌ    واحدة  الصفات عدا صفة    في كلِّ  ااتفاقهمويالحظ    

 تبدل داالً إذا كانت فـاؤه أحـد ثالثـة           )افتعل( ومن المعروف أن تاء      ،مهموسةٌ
ومن ذلك أن تقع فاء افتعل      " :ابن جني اي، والدال، والذال، يقول     أحرف وهى الز  

  .)٥("كرعى، وادازدان، واد: زاياً، أو داالً، أو ذاالً، كقولهم
 الـدال مناسـبة     ، فقُلبت داالً؛ ألن   ، والتاء مهموسةٌ  والحروف الثالثة مجهورةٌ    
مـا  بينهمـا، وإنَّ ال والزاي في الجهر، وللتاء في المخرج فتوسط بين التـاء و          ذلل
ال في الدال دون الزاي لقرب مخرجها من مخرج الدال، وبعد مخرج            ذدغمت ال ُأ

 يقع العمل مـن جهـة  لإلرادة تجانس الصوت وكراهية تباينه، و  و ؛)٦(الزاي منها 
  .)٧(واحدة

                                                        

  .٢/٦٧٠الممتع : وينظر، ٥٣٢اللباب في علل البناء واإلعراب صـ) ١(
  .٤/٢٤٢المساعد ) ٢(
  .٥٣٤اللباب صـ) ٣(
  .٥٣٦السابق صـ) ٤(
  .١/٤٩٦الخصائص ) ٥(
  .٣/٢٢٧شرح الشافية ) ٦(
  . بتصرف٣٢٣شرح الملوكي في التصريف صـ) ٧(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٩٣ -

وقد حملهم على طلب التجانس، وتقريب الصوت بعضه من بعٍض علـى أن               
هم رأوا التـاء    ج كـأنَّ  لَوتَ: ج في دولَ:  وذلك )افتعل(ر  أبدلوا من التاء داالً من غي     

ها أختها في المخرج، وأخـت   فأبدلوا من التاء الدال؛ ألنَّ  والواو مجهورةً  مهموسةً
وهذا قليٌل شاذٌ في االسـتعمال،       ،الواو في الجهر لتحصل المجانسة في الصوت      

  . )١( في القياس ولقلة استعماله ال يقاس عليهوإن كان حسناً

   *وبعـض ": ابن الـسراج فيقول ) تفز(داالً في ) الفاعل(ا عن إبدال تاء  فأم 
 : يريـدون دفُـز  :داالً وقـالوا ) فعلتُ( اء فيـ إذا كانت الزاي الماً ِقلبوا الت تميم

غة ـخضط، وإبدال تاء الضمير داالً ل     : د في جلَدت، وفى خضت    لَ، وج )٢(" تُزفُ
  .)٣( )t(  هريرةبيأ

بدلت داالً وإن لم تسبق بزاي،       تاء الفاعل أُ   حظ في الكلمتين األخيرتين أن    ويال  
 وشذَّ ":الرضيوعن ذلك يقول    ،فسبقت في األولى منها بالدال، وفى الثانية بالضاد       

جعل الـضمير طـاء إذا   :  أعنى ، وليست بالكثيرة  بني تميم صط، هذه لغة    فحفي  
ـ  ف:الطـاء والظـاء، نحـو   كان الم الكلمة صاداً أو ضاداً، وكـذا بعـد       ط صح

 ر، وأيضاً هو كلمةٌ   غي فال تُ   تامةٌ  تاء الضمير كلمةٌ    ألن ؛ ذلك ما قلَّ وإنَّ.... .برجلي
 اإلطباق فيها، ومن قلبه فلكونـه علـى       حروفبرأسها، فكان القياس أن ال تؤثر       

  .)٤("اء افتعلتا قبله، بدليل تسكين ما قبله فهو مثل  كالجزء مم واحٍدحرٍف

                                                        

  .٣/٢٢٨شرح الشافية : وينظر، ٣٢٤ السابق صـ)١(
  . ٣/٢٧١ األصول فى النحو )٢(
  . بتصرف٤/٢٢٢المساعد على تسهيل الفوائد  )٣(
  .٢٢٧ ، ٣/٢٢٦ شرح الشافية )٤(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٩٤ -

 **م :ء ا   ًءط ء ا الإ:  

         الطاء تخرج معهما من مخرج     سبق أن ذكرت مخرج التاء والدال، وتبين أن  
نهـا  نت صـفات التـاء وأ   أال وهو طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وبي     واحٍد
، )١( مجهور، مطبقٌ  حرفٌ": ا الطاء فهي  أم،   مهموس، شديد، منفتح، مستفلٌ    حرفٌ

  .)٣(")٢(لعمست
    افتعل( التاء فى    ومن المعلوم أن(       إذا كان فاء تبدل طاء )أحد أحـرف    )افتعل 

: ابن عصفور وعن ذلك يقول    ) الصاد، والضاد، والطاء، والظاء   (اإلطباق األربعة 
من تاء افتعل إذا كانت الفاء صـاداً، أو  -وال يجوز غير ذلك-بتهبدلت باطراد أل ُأ"

  .)٥(إذا كان فاء افتعل أحد الحروف المطبقة:  يعنى)٤("اداً، أو طاء، أو ظاء ض
 طاء، ومنها في هذه الحالة ما ليس فيه إال لغةٌ واحدةٌ وهـى  لب التاءقوحينئٍذ ت   

لح، ومنها   واص اصطلح،: ومنها ما فيه لغتان وهى الصاِد نحو       ،لعاطََّ: الطاء نحو 
ا الـضاد ففيهـا   اظطلم، واظَّلم، واطَّلم، وأم :  تقول ما فيه ثالث لغات وهى الظاء     

  .)٦(رباضطرب، واض: لغتان فافتعل من الضرب
  وهذا اإلبدال مم٧(هلبتتكلم به أا وجب ولزم حتى صار األصل مرفوضاً ال ي(.  

                                                        

المحـرر  : ينظـر  .خرج الحرف من اللسان ما حاذاه من الحنكأن تطبق على م : اإلطباق) ١(
 .٣/١٣٨١في النحو 

المقـرب  : ينظر.  لم ينطبق  اللسان أو تصعد اللسان إلى الحنك األعلى انطبق        :االستعالء) ٢(
  .٣/٦٧٣، والممتع ٢٠٨ومعه مثل المقرب صـ

  .١/٢١٧ سر الصناعة )٣(
  . ٣٦٠ـالمقرب ص: وينظر، ١/٣٦٠ الممتع في التصريف )٤(
  . ٣/٢٢٦ شرح الشافية )٥(
  . بتصرف٤٧٩اللباب في علل البناء واإلعراب صـ )٦(
  .٣١٧شرح الملوكي صـ )٧(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٢٩٥ -

ا رأوا التـاء بعـد هـذه        لم": ابن جني  اإلبدال في هذه الحالة يقول       ةوعن علَّ   
 مـستفلة،   )١("، وهذه األحرف مطبقة، والتـاء مخفيـة         مهموسةٌ األحرف، والتاء 

 عد حرف  ب ، فكرهوا اإلتيان بحرفٍ   )٢(مهموسة، والجمع بينهما شاق على اللسان     
ي ٣(نافيهضاده وي( بوها من لفظ     قر)  بأن قلبوها إلى أقـرب      )الصاد والضاد والظاء 

 المخـرج، وأخـت      فـي  )التاء(أخت   )الطاء( ؛ ألن )الطاء(الحروف منهن وهو    
هؤالء األحرف في اإلطباق واالستعالء، وقلبوها مع الطاء طـاء لتوافقهـا فـي     

 عليه  )افتعل(، وحِمل ما تصرف من      )٤(الجهر واالستعالء، وليكون الصوت متفقاً    
   مـع   ة الموجبة للقلب في الفعـل الماضـي موجـودةٌ          العلَّ في ذلك اإلبدال؛ ألن 
  وهذا التبادل نتيجة تـأثر األصـوات بعـضها          ،)٥(ف منهما المضارع وما تصر

  .)٦( بما يسبقه من أصواتالتاليببعٍض تأثراً تقدمياً؛ حيث يتأثر الصوت 

 طاء إذا كـان قبلهـا الـصاد،       وقد أبدلوا التاء في فعلتُ     ": ابن السراج يقول     
 فالتميميون يفضلون   ،)٧("تميم   من    لناسٍ وسكنت الصاد وتحركت التاء وهى لغةٌ     

 التاء  الحجازيونمة، على حين يفضل     رف الشديد المجهور، وهو الطاء المفخَّ     الح
 قد كانت القبائل البدوية تؤثر الطـاء        ": الدكتور أنيس ولذلك يقول    ،)٨(المهموسة

                                                        

  .١/٢١٧ سر الصناعة )١(
  .٣١٧ شرح الملوكي صـ)٢(
  .١/٣٦٠،٣٦١الممتع : وينظر، ٤٧٩ اللباب صـ)٣(
  .١/٢١٧،٢١٨ سر الصناعة )٤(
  . بتصرف٣١٨،٣١٩ شرح الملوكي صـ)٥(
  . بتصرف٢٣٥جات العربية نشأة وتطوراً صـ الله)٦(
  .٣/٢٧٢ األصول في النحو )٧(
  .٢٣٥ـبية نشأة وتطوراً صعر اللهجات ال)٨(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٩٦ -

 فـي  لغـةٌ : أفلتنى، وقيل : وأفلطنى الرجل إفالطاً مثل   : »اللسان« جاء في    .أحياناً
  .)١(" قبيحةٌ تميميةٌ)أفلتنى(

ه فحصط برجلي، وزعم أنَّ   :  فيقول )افتعل(رب من يشبه هذه التاء بتاء     ومن الع   
  :أنشد بعض العرب

                       ةِبِنعم  قَد خَبطٍُّم كُلِّ قَوَِفىو
.  

  اِكِْمن ٍسْأشَِلقٌّ فَحنَد ذَنُو ٢( ب(    
، وذلك  ان قبلها طاء   إذا ك  -أيضاً-بدلت بغير اطراٍد    ، وقد أُ  )٣(وليست بالكثيرة     .

وقد تأثرت التاء بالطـاء فقلبـت إلـى          ،)٤(خبطُّ في خبطت، واألكثر التاء    : نحو
دغمـت   فأصبح خبطُّ، وإن كانت التاء المتأثرة األمامية، والتـي أُ           مماثل صوٍت

 وهـو الداللـة علـى       ما جئ بها لغرض   فيها سابقتها ليست من بنية الفعل، وإنَّ      
  .)٥(لنوع من التماثل قبيحاً هذا اد فعالفاعلية،

                                                        

  .١٣٠ـجات العربية صه الل)١(
ـ       )٢(  معقبـا علـى     الجنـدي . د ويعلل   ٢٤٧المنصف شرح تصريف المازني البن جني ص

ُأرجـح أن  " :فيقـول . دغـامٍ على أصلها دون إبداٍل وإ) خبطت: ( للبيِتابن قتيبة رواية  
السـيما وأن    ، تمـيم ؛ وذلك ألنَّها لهجةُ     )خبطت:(الرواية الصحيحة في بيت علقمة هي     

فأرجح أن الصحيح عدلها على اللغـة       ) خبطت: (ابن قتيبة وأما رواية   ، تميمالقائل من   
ن فى عمله   ولك، وكثيراً ما عدل الكاتب الرواية ليحملها على المنهج الصحيح        ، المشهورة

اللهجات في التراث القـسم الثـاني النظـام         : ينظر". هذا خطورة على اللهجات العربية    
  .بتصرف ٤٢٣النحوي صـ

  .٣/٢٢٦ شرح الشافية )٣(
  ٣/٢٧٢ األصول :وينظر،  بتصرف٥٣١ـ المقرب ومعه مثل المقرب ص)٤(
  .١٤٨ لغة تميم دراسة تاريخية وصفية صـ)٥(
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خبطت لكان أقيس اللغتين؛ لكون التاء عالمة جاءت لمعنى، فـضالً           : ولو قال   
    .)١(ً مستقلةعلى كونها كلمةً

  : ا  ا ال

 تنتهي بأحد أحرف  لكلمة هي الثانيةُإذا كانت التاء الحرف األول في كلمة   
  .على الوجه السابق ؟ ااإلطباق فهل يقع التبادل بينهم

ال يجري المنفصل في هذا البدل مجري " : فيقولابن يعيشيجيب عن ذلك   
لك لعدم لزومه وال قبطَّ ، قبض طلك: قبض تلك:المتصل ال تقول في نحو
 وألنَّه لو سكن األول منهما فالوجه أال تبدل التاء ،)٢("وجواز الوقف على األول

ا تحرك الحرف فصلت الحركة بينهما  فلم، وغلط تلك،قبض تلك: في نحو
 وحجز الحركة بينهما في البدل بمنزلة الحرف الحاجز ،فصاراختالف الحرفين

 كذلك ال ،لفصل باأللف بين الميمينلتسلما مالكما : بين المثلين فكما ال يدغم نحو
والحركة بين المختلفين تجري  ،وخبط تلك ،قبض تلك :غير التاء فييجوز أن تُ

  .)٣(حرف بين المثلين مجري ال
  

%%%%  

                                                        

   .رفبتص١/٢١٩،٢٢٠ سر الصناعة )١(
   .٣٢٤شرح الملوكي صـ ) ٢(
  . بتصرف٢٤٧المنصف صـ) ٣(



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٢٩٨ -

  المبحث الرابع
  إبدال الياء جيماًلهجة في 

    
 ؛قفوالجيم مكان الياء في ال يبدلون بني سعد من وناس« :ابن السراج نص  
 ،اعلي :يريدون  علجا وهذ،ياتميم :يريدون  هذا تميمج: ويقولونها خفيفةٌألنَّ

   .)١( »ينالبر :ونوالبرنج يريد ،ا عرياني:وعريانج يريدون
دراا  

 يبـدلون   بني سعد  من    لناس  عن لهجة  ابن السراج في النص السابق تحدث       
    : وحول ذلك تدور الدراسة التالية، في حالة الوقفالمشددة جيماً ياءال

** أو:و ء واج ا :  
  * أمومن " :ن عصفوراب يقول عنه ا عن مخرج الياء والجيم فمخرجهما واحد

  .)٢("وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك األعلى مخرج الجيم والشين والياء
  .)٣( كاأللف ال مخرج لها  الياء هوائيةٌ أنالخليلومذهب   

 ،لةـمستف ،منفتحةٌ ،مجهورةٌ :ا عن الصفات الصوتية للياء فهيأمو *    
   .)٤(  خفيةٌ، لينةٌ،مصمتةٌ

    * منفتحةٌ، شديدةٌ،ورةٌـ مجه:صوتية للجيم فهيا عن الصفات الوأم ، 
  .)٥( ، مصمتةٌمستفلةٌ

                                                        

  .٢/٣٧٦األصول في النحو ) ١(
 .٤٠٥المقرب صـ : ، وينظر٢/٦٦٩الممتع في التصريف ) ٢(

  .٤/٢٤١المساعد على تسهيل الفوائد ) ٣(
  .٤٣٦، ٤/٤٣٥، والكتاب ٤٠٦:٤٠٨، والمقرب صـ ٢/٦٧٢:٦٧٥الممتع :ينظر) ٤(
  .سابقة والصفحات ذواتهاالمصادر ال: ينظر) ٥(
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 ويشتركان في جميع الصفات عدا ،ويالحظ االتحاد في المخرج للياء والجيم    
ا سوغ حدوث التبادل  وهذا مم والجيم شديدةٌ،ينةٌ خفيةٌ ل الياء هي أن واحدةصفة

   :بينهما على النحو الموضح فيما يلي
** م: ءال اإ :  

 ،)١("قلب الياء جيماً" :والمراد بها) العجعجة(ـوهو ما يعرف عند اللغويين ب    
 بتقديم )الجعجعة( :وقيل ، بتقديم العينين على الجيمين)العجعجة(ـوهي تسمى ب

  .)٢(الجيمين على العينين 
، فإن كـان    أصالً وبدالً :  يكون فى الكالم على ضربين      مجهور الجيم حرفٌ و    

  مـشددةً  )٣(وإن كانت بدالً فمـن اليـاء ال غيـر          ،ماًالو ،يناً، وع ءأصالً وقع فا  
ـ    ، فيبدلون من الياء المشددة جيماً مشددةً      ومخففةً ـ  ـ، ومن الياء المخفف اً ـة جيم
،  شديدةٌ  الجيم هما أختان فى الجهر والمخرج، إال أن      ألنَّ؛  )٥( فى الوقف    )٤( مخففةً

اء صارت جيماً، وأصل هذا اإلبدال فـى        ينت ياء، وإذا شددت ال    ولوال شدتها لكا  
، فأبـدلوا مـن     )٦(الوقف لكراهية الوقف على الياء لخفائها وشـبهها بالحركـة         

  .)٨( ُأجل: كقولهم في اُأليلوربما أبدلت دون وقف ،)٧(موضعها أبين الحروف
                                                        

  .١/٣٧٤اللهجات في القراءات ) ١(
  .  بتصرف٤/٢٣٣المساعد ) ٢(
  .١/١٧٥ سر الصناعة)٣(
  .١/٣٥٣ الممتع فى التصريف )٤(
، والمغرب فى ترتيـب المعـرب للمطـرزى    ٢/٣٧٦األصول : ، وينظر٤/١٨٢ الكتاب   )٥(

٢/٤٥٤.  
  .٤/٣٣٠ المساعد على تسهيل الفوائد )٦(
  .٤/١٨٢ الكتاب )٧(
  .٤/٣٩٣شرح األشموني ) ٨(
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، ومن المخففة غير رداًإبدالها من الياء المشددة مطَّابن عصفور وقد جعل     
 متطرفةً راد باطِّا الجيم فأبدلت من الياء ال غير إذا كانت مشددةًوأم:" ذلك فقال

 بل ال يحفظ ذلك ،وأبدلت منها بغير اطراد إذا كانت خفيفةً....أو غير متطرفة
  .)٢( ، ويوقف ذلك على السماع)١("إال فى الشعر

 ولم يقصره على الوقف كل حالومن النحاة من أطلق إبدال الياء جيماً فى 
   .)٣( والزمخشرى، يتوابن السكِّ، ابن جنى: ومنهم

 الرضى، بينما عزاها )٤( ابن السراج، وكذا لبنى سعد سيبويهوقد نسبها   
  .)٦( لقضاعة ابن عقيل، وقد عزاها )٥( أيضاً اليمن من ، وألناٍسلتميٍم
 سبقها بالعين فمثالً قضاعةلعجعجة عند لوقد شرط بعض النحاة واللغويين   

 يحولون قضاعة والعجعجة فى :)ج.ج.ع(فى ُّ الجوهرىوقال : " ابن عقيليقول 
 "هذا راعى خرج معى:  خرج معج، أىجهذا راع: الياء جيماً مع العين يقولون

  .، ويالحظ إبدال الجيم من الياء المخففة فى هذا المثال)٧(

                                                        

  .٥٢٩، ٥٢٨ المقرب ومعه مثل المقرب صـ )١(
  .٤/٢٣٣ المساعد )٢(
  .٣٧١، والمفصل صـ ٩٥، واإلبدال البن السكيت صـ١/١٧٦سر الصناعة :  ينظر)٣(
  .٣/٣٧٦، واألصول ٤/١٨٢الكتاب :  ينظر)٤(
  .١٦٤النوادر ألبى زيد صـ : ، وينظر٢/٢٨٧شرح الشافية :  ينظر)٥(
، والمزهـر للـسيوطى         ٣١٨،  ٣١٧التـسهيل صــ      :، وينظر ٤/٢٣٢المساعد  :  ينظر )٦(

من حمد بن القحطانيـة  : شعب عظيم اختلف الناسبون فيه فقالوا:  هىوقضاعة،  ١/٢٢٢
وذهـب  ... قضاعة وهم بنو قضاعة بن مالك بن عمرو    : غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم     

هو قضاعة بن عـدنان كانـت ديـارهم         : ة ويقولون بعضهم إلى أن قضاعة من العدناني     
  . ٣/٩٥٧معجم القبائل : ينظر. بالشحر، ثم في نجران، ثم في الحجاز، ثم في الشام

  .٢/٣٦٧التصريح بمضمون التوضيح : ، وينظر٢٣٣، ٤/٢٣٢المساعد  )٧(
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لون الياء  يحوتميم فى )١(عنعنة كالقضاعةالعجعجة فى ": "اللسان" وورد فى   
قلبون الياء يوهم : عمروأبو قال طيئهى لغة : الفراء، وقال )٢("جيماً مع العين

 وبنى أسد، )٣(بنى دبيروذلك فى لغة : الفراء إلى الجيم، قال -أيضا–الخفيفة 
  .)٤( ودارى غالمي: أيهذا غالمج، وهذه دارج :  يقولونةًخاص

  
 *  ااه ا:   
اء ـدال اليـد من النثر والشعر، وفيها إبـلقد ورد على هذه اللهجة شواه  

هذا : قولهم: "هسيبوي ما أورده فمن النثر،  ومخففةًالمشددة والمخففة جيماً مشددةً
: قوليعلى، وسمعت بعضهم : ، وهذا علج، يريدونتميمى: تميمج، يريدون

 نفس األمثلة التى نص عليها راجابن الس، وقد ذكر )٥("عريانى: عريانج يريد
  . هما ال يريان هذه اللهجة إال فى إبدال الياء المشددة جيماً مشددة، ولعلَّسيبويه

                                                        

 فـي  فأما عنعنة تميم فإن تميمـاً تقـول  : ١/٣٩٩يقول ابن جني في الخصائص       :العنعنة) ١(
 تقول : موضع أن عن :  عبداهللا قائم عنعنة مـشتق    :وقولهم ،١/٤١٣الممتع  : وينظر" عن

من عن عن عن في كثير من المواضع، ومجئ النون في العنعنة يدل على أن إبـدالهم                  
، وقـد عزاهـا     ١/٢٣٣سر الـصناعة    : ينظر. إياها إنَّما هو في همزة أن دون غيرها       

  .١٧٥ينظر اإلرشاد إلى علم اإلعراب صـ. يسالكيشي لتميم وق
  ).ج.ج. ع( اللسان مادة )٢(
بن مالك، بطن من أسد، بن خزيمة من العنانية، وهم بنو دبير بن مالك، بن معين، : دبير) ٣(

معجم قبائل العرب : ينظر. بن الحارث، بن ثعلبة، بن دودان، بن أسد، بن خزيمة
١/٣٧٤.  

  . ٤/٢٣١،٢٣٢ المساعد )٤(
  .٢/٣٧٦األصول : ، وينظر٤/١٨٢ الكتاب )٥(
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:  أعرابياً فقال لهلقيه  من أنَّعمرو بن العالءأبو رواه  مافيهماومنه  **  
فقيمج، فقال له: ن أنت ؟ فقالمم :هم ؟ فقالمن أي :مريريدج ، :وم فقيمىىّ١(ر(.  

   .)٢(يهذا راعى خرج مع: هذا راعج خرج معج، أى: ويقولون
 *وحدثنى من سمعهم " :سيبويهيقول  :ا ورد على هذه اللهجة من الشعرومم

  : يقولون
ــاِلي ــفٌ عوخَ يــو و ــجأب   ّجعــِشالِْب حمشَّ الــاِنِمــطِْعمالْ    عِل

ــدوِب       )٣(بــــرنج الْقَلَــــِف ِةاالْغَــ
  : زيدأبوأبدلت من غير المشددة فيما أنشد وقد 
ـالَه  إِِمـ    ن ـ يَأ يـزاُل شَـاجح      فَالَْ    ِحجـِتج تَ  ـ كُنْـتَ قَبلْ ـ  كتي   )٤(جبِِ

  
                                                        

  .٤/٢٣٢المساعد  ،٢/٧٦٤وسر الصناعة : ، وينظر٣٣٠ شرح الملوكى صـ )١(
  .٤/٢٣٤ المساعد )٢(
) الشحم(بدالً من   ) اللحم( برواية   ١/٣٥٣الممتع  :  من بحر الرجز، وينظر    ٤/١٨٢ الكتاب   )٣(

نسبوا "  : قال ٢/٢٨٧ة  ، وشرح شواهد الشافي   ٢/٢٨٧، وشرح الشافية    ٢/٢٦٥والمفصل  
 ٥٢٩، والمقرب صــ  ٣٢٩، وشرح الملوكى صـ "هذه األبيات لبدوى راجز لم يعينوه      

 ٤/٣٩٣، وشرح األشـموني  )٦٨( رقم ٤/٢٣٣، والمساعد   ٤٨١، واللباب صـ    )٣٢٣(رقم  
، وشـرح الـشواهد بـنفس الجـزء         )يقلع بالود وبالصيصج  ( :ورابع األبيات ) ١٢٤٧(رقم  

  .م قاله رجل من اليمانيينوالصفحة والرق
حيث أبدل من الياء المشددة جيماً مشددةً فى هـذه          ) الْبرنج،  ّبالْعِشج،  عِلج: (والشاهد فيه   

والبرني ،والعشي ،الكلمات الثالث على لغة بنى أسد وغيرهم يريد علي .  
، وفـى   )٣١٦( أنشده أبوزيد من بحر الرجز رقـم         ٢/٤٥٥ المغرب فى ترتيب المعرب      )٤(

  .١/٣٥٣، والممتع ١٦٤نوادر أبى زيد صـ 
جيمـاً مخففـةً    ) بي(و  ) حجتي(حيث أبدل من الياء المخففة فى       ) بِِج، و ِحجِتج: (والشاهد فيه 

  .وذلك فيما يعرف بالعجعجة
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   اإلدغام:ل العاشرـالفص
  المبحث األول

   تخفيفاً)١(حذف أحد المثلين وترك إدغامهمالهجة في 
: )٣(وبنى الحارث )٢(نبربنى العهم فى لومن الشاذ قو « :ابن السراج نص  

 تظهر فيها الم المعرفة، بيلٍةقفعلون بكل ي، بحذف النون وكذلك بلحارثبلعنبر و
ألنَّ؛ا إذا لم تظهر الالم فيها فال يكون ذلكفأم ها لما كثر فى كالمهم ا كانت مم

هما حرفان  ألنَّ؛تُسبم هوهاوشبوكانت الالم والنون قريبتى المخارج حذفوها 
ِسمتقاربان، ولم يصلوا إلى اإلدغام كما لم يصلوا فى ملسكون الالم وهذا تُس 

وأنَّه منفصٌلاجتمع فيه أنَّه  ألنَّ؛أبعد ،الفعل حين  تصرفَيتصرفُال  ه ساكن 
على : فحذف الالم، يريدو فالن بنُاءملْع: تدركه الحركة ومثل هذا قول بعضهم

   .)٤( »  عربيةٌيوه. الماء بنو فالن
دراا   

 ،)بنى(من كلمة والياء ص السابق عن حذف النون ن فى الابن السراجتحدث   
على (، ونحو ذلك كلمة )العنبر(والالم من الكلمة التالية لها المعرفة بأل القمرية 

ن ألجل ذلك اإلدغام، ثم ثفلم يتتخفيفاً منهما ) الالم والياء(حيث حذف ) الماء
  : وحول ذلك تدور الدراسة التالية ، شذوذهاها عربية معوصفها بأنَّ

                                                        

 . من هذا البحث١١٥ سبق تعريف اإلدغام في صـ )١(

بر بن تميم، بن مر، بن نزار، ابـن         بطن من تميم من العدنانية، وهم بنو العن       :  بنى العنبر  )٢(
كانوا يسكون البصرة وفـيهم     . معد، بن عدنان، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان          

  .١/١٠٣معجم القبائل : ينظر. كثرة
بن كعب فخذ من القحطانية وهم بنو الحارث بن عمر، بن رعلة، بن جلـد              :  بنى الحارث  )٣(

  .١/١٠٢لقبائل ينظر معجم ا. بن مذحج منهم بنو األوبر
  .٤٣٤، ٣/٤٣٣ األصول فى النحو )٤(
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 ** ك إدو ا ف أ:   
    اسقيا يحذف استخفافاً على غير ممعليه قولهم فى قبيلة ما ظهر دليٌل، ألن  

 وبنى ،)١(وبنى العجالن، بنى العنبر:  تدغم نحوتظهر فيها الم المعرفة وال
هجين، حارث، وبلْعجالن، وبلْعنبر، وبلْ هؤالء بلْ:)٢(وبنى الهجين، الحارث

إذ الياء الفاصلة تسقط  ؛وا النون لقربها من الالم وهم يكرهون التضعيففذحف
، فيحذف النون والياء، ووجه )٤(الياء والم التعريف وهما  )٣(اللتقاء الساكنين 

ذلك أنخففوا فمكن اإلدغام ا حالت الياء بينهما لم ي النون تدغم فى الالم، ولكن لم
  .)٥(بالحذف

   ووصفها مع هذا بأنَّها عربيةٌ ،سيبويهوعلى شذوذ ما ورد من ذلك نص 
  .)٦( ابن السراججيدةٌ، وكذلك فعل 

وقد شذت العرب فحذفت : " بالشذوذ فقال-أيضاً– ابن عصفوروقد وصفها   
 أن تكون إذا اجتمعت مع الم التعريف فى أسماء القبائل بشرط) بنى(النون من 

فحذفت عالمة الجمع االلتقاء الساكنين، ثم حذفت ..... فى اللفظالالم ظاهرةً
 )٨(تى المخارجبيوكانت الالم والنون قر. )٧("ر االستعمالا كثُاً لمفالنون تخفي

                                                        

  .لم أعثر عليها في معجم قبائل العرب : بنى العجالن)١(
  .لم أعثر عليها في معجم قبائل العرب:  بنى الهجين)٢(
  .١٠/١٥٥ شرح المفصل )٣(
  . بتصرف١/١٤٥ أمالي ابن الشجرى )٤(
  .١/١٤٥مالى ابن الشجرى أ: وينظر ،٥٤٢ اللباب فى علل البناء واإلعراب صـ )٥(
  .٣/٤٣٤واألصول  ،٤/٤٨٤،٤٨٥الكتاب :  ينظر)٦(
  .٤١٥ المقرب ومعه مثل المقرب صـ )٧(
ـ      )٨( ، وأما عن مخرج النـون  ٤٦ أما الحديث عن مخرج الالم فقد سبقت اإلشارة إليه في ص

ومن حافة اللسان من أدناها إلـى منتهـى طـرف           " :٤/٤٣٣ في الكتاب    سيبويهفيقول  
 ".للسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك األعلى وما فويق الثنايا مخرج النونا
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هما حرفان متقاربان، ولم يصلوا إلى اإلدغام كما  ألنَّ)١(تسبمحذفوها وشبهوها 
ه  وأنَّ،ه منفصٌلجتمع فيه أنَّاه ألنَّ ؛وهذا أبعد. كون الالم لستُسِسملم يصلوا فى 

الفعل تصرفَ ال يتصرفُساكن  ٢( حين تدركه الحركة(.  
اء  على الم: بنو فالن، فحذفوا الالم وهو يريداءملْع: ومثل هذا قول بعضهم  

الم مع ) على( الساكنين، فاجتمع الالمان الم اللتقاء فحذفت األلف ،)٣(بنو فالن
كثر ير استعمالهم له فى الكالم، وما ثُ ذلك قد كَثقل ذلك مع أنالتعريف فاستُ

 تعذَّرا  تخفيفاً لم)على(ذلك فحذفت الم كاستعماله فهو أدعى للتخفيف مما ليس 
  .)٤(التخفيف باإلدغام 

الجتماعها مع الالم إذ  ؛حذفوا النون فى بلحارث، وبلعجالنقد وإذا كانوا   
  : لى وأنشدواوتها بطريق اَألخبة فألن يحذفوا الالم مع أكانت مقار

ـ ِء سو ِمن ِسييِقَالْفَما سبقَ    ـ  طَفَتْ علْماء غُرِْ   ْولَِكن    رٍةبس   )٥(خَاِلـدِ ةُ  لَ

                                                        

فى لغة من فتح ) مستُ(و ) ظَلْتُ(وأما : " يقول ابن عصفور) مستُ(وعما حدث فى ) ١(
لما كان ال يستعمل لها ) لَستُ(الميم فحذفوا، ولم ينقلوا فيهما الحركة؛ تشبيها لهما بـ 

 ذفا، كما ال يستعمل لـ مضارعة ) ليس(إذا حه بالشئ ال يقوى قوالمشب ؛ وألنمضارع
  .٢/٢٦٢الممتع " ما يشبه به 

  .٣/٤٣٣،٤٣٤األصول : ، وينظر٤/٤٨٤ الكتاب )٢(
  .٤/٤٨٥الكتاب : ، وينظر٣/٤٣٤ االصول)٣(
  . ٣٩٦المقرب ومعه مثل المقرب صـ : ، وينظر٢/٦٦٢ الممتع )٤(
 من بحر الطويل، وقد نسبه للفرزدق نقالً عن أبى عمرو، وذكر            ١٠/١٥٥مفصل   شرح ال  )٥(

رقم  ٤/٤٩٨، وشرح الشافية )سوء: (بدالً من ) ضعف(، و )سبق: (بدالً من ) غلب:(رواية
، والبيت فى ديـوان الفـرزدق       ٢/١٨٠، وأمالى ابن الشجرى   ٤/٤٨٥، والكتاب   )٢٤٦(

 :، والـسبرة )١( حاشـية رقـم   ٣٧٠واللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ    ،٢١٦صـ  
 =مثل القلفة : "، والغرلة )ر.ب.س(المصباح مادة   : ينظر" الضحوة الباردة، والجمع سبر   "
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  : قال*
ـ  كْربغَداَةَ طَفَتْ علَماِء     ـ و ِنب ـ      ٍلاِئ تْ صاجعوودـل  رالْخَي   ـ طْر  شَِ

    
ها تسقط فى  ألنَّ؛)الماء(على الماء حذفت همزة الوصل من ): علَماِء(فأصل   
الداللتقائها ساكنة مع الم المعرفة الساكنة، ثم حذفت ) على(وحذفت ألف  ،جر

  .)٢(كراهة اجتماع المثلين ) على(الم 
فال ) بنى النجار(: فإن لم تكن الالم ظاهرة لم يجز حذف النون تخفيفاً نحو  

 بخالف بلعنبر، ،)٤(  لئال يجمعوا عليه إعاللين اإلدغام والحذف؛)٣()بنَّجار(يقال 
 ٥(فإنَّه ليس فيه إلَّا إعالٌل واحد(.  

 
%%%%   

                                                                                                                                        

المصباح مادة  : ينظر" وزناً ومعنى، وغرل غرالً من باب تعب إذا لم يختن فهو أغرل           =
  ).ف.ل.ق(المصباح مادة : ينظر" الجلدة التي تقطع في الختان:"، والقلفة)ل.ر.غ(
واأللـف  ) علـى (على الماء فحذفوا الالم والياء من       : إذ األصل " علْماء  : " والشاهد فيه   

  .ولم تبق الالم لئال يدغم المتماثالن تخفيفاً) علماء(فصارت ) الماء(والالم من 
:  بروايـة ١/١٤٥ دون نسبة من بحر الطويل، وأمالي الشجرى ١٥٤/ ١٠ شرح المفصل  )١(

والمعجـم المفـصل    ،)شـطر : (بدالً مـن ) نحو: (، وبرواية)تعاج(بدالً من   ) عجنا(و
  . لقطري بن الفجاءة٧/٧٤٧

  . حيث حدث فيه حذف على نحو ما ذكر في الشاهد السابق " علَماِء: " والشاهد فيه  
  .٣٧٥٠اللهجات العربية نشأة وتطورا صـ  )٢(
  .٥٤٢اللباب صـ : ، وينظر٤١٥ المقرب صـ )٣(
  .١/١٤٦أمالي ابن الشجرى :  بتصرف يسير، وينظر١٠/١٥٥  شرح المفصل)٤(
  .٥٤٢ اللباب صـ )٥(
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  المبحث الثاني 
  إبدال العين والهاء حاءً وإدغامهمالهجة في 

    
  ومحاؤالء، معهم: محم يريدون: يقولونوبنو تميم «:ابن السراج نص  

  »)١( مع هوالء:يريدون
  

دراا  
مما " ومحاؤالء،محم": كلمتين هماابن السراجفي النص الموجز السابق أورد   

   في كلمة  ثم ترتب على ذلك اإلدغام،ُأبدلت فيهما العين حاء والهاء كذلك
  : وإليك بيان ذلك،لبني تميموقد نسبها ،وكلمتين

  
** أو:ء واوا ج ا ء و:   
 وأن العين والحاء ،بدايةً أود أن أشير إلى أن األحرف الثالتة أحرفٌ حلقيةٌ  

والهاء يختلف مخرجها عنهما،مخرجهما واحد .  
فالمتوسط فيهـا العين والحاء  " : عن مخرج العين والحاءابن عصفوريقول  * 

 وال توجد ،)٣("ء ومن وسط الحلق مخرج العين والحا:" -أيضاً- وقال .)٢("
 وأما العين فانفردت العرب بكثرة استعمالها، وغير ،في غير كالم العرب" الحاء"

  .)٤( ومنهم من قلَّت في كالمهم ،العرب منهم من ال ينطق بها

                                                        

   .٣/٤١٤األصول في النحو ) ١(
  .٤٠٤المقرب ومعه مثل المقرب صـ ) ٢(
، ٣١٩والتسهيل صـ ،٤٢٠أسرار العربية صـ: ، وينظر٢/٦٦٩الممتع في التصريف ) ٣(

  .٣/٢٥١وشرح الشافية 
 .٤/٢٤٠المساعد على تسهيل الفوائد ) ٤(
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فأقصاها مخرجاً الهمزة، " :ابن عصفوروأما عن مخرج الهاء فيقول *   
   .)١(" والهاء،واأللف

 مصمتٌ بين الشديدة ، صوتٌ مجهور:عين فهيوأما عن صفات ال *  
  .)٢( مستفلةٌ ،والرخوة، منفتحةٌ

   .)٣( مصمتٌ، رخو، منفتح، مستفٌل، صوتٌ مهموس:وأما الحاء فهي*   
 مستفٌل، ، منفتح،ة والرخوةصوتٌ مهموس بين الشديد: وأما الهاء فهي*   

  .)٥("الهاء أخت الحاء " :ابن جنيوعنها يقول  ،)٤(مصمتٌ 
 والتقارب بينهما ،ويالحظ التوافق بين الحاء والهاء في كل الصفات الصوتية  

 ومتوسطةٌ بين الشدة ،وبين العين فيها فهي تختلف عنهما من حيث هي مجهورةٌ
 ومن أجل ذلك التقارب في ، وأما الحاء والهاء فهما مهموسان رخوان،والرخاوة

  .الحروفالمخارج والصفات ساغ التبادل بين هذه 
** م:ًء وإد ءوا ال اإ :   
 ابن السراجيتمثل إبدال العين والهاء حاء ثم إدغامهما في كلمتين أوردهما   

 وقد نص سيبويه على أن ، ومع هوالء، معهم:وأصلهما) محاؤالء(و) محم(وهما 
 وقد نسبها ،)٦(" معهم محم يريدونبني تميمقول " : حيث قاللبني تميمذلك لغةً 

                                                        

ـ ) ١( ، ٣٢٠، وتسهيل الفـواءد صــ       ٤٢٠أسرار العربية صـ    : ، وينظر ٤٠٤المقرب ص
 .٤/٢٤٠، والمساعد ٣/٢٥١وشرح الشافية 

، والتـسهيل صــ   ٤٢٣ وما بعدها، وأسرار العربية صــ       ١/٦٠سر الصناعة   : ينظر) ٢(
 .٣/١٣٨٠، والمحرر في النحو ٣٢٠

ـ : ينظر) ٣( ، وأسـرار العربيـة     ١/٦٠اعة  ، وسر الصن  ٢/٦٧٢، والممتع   ٤٠٦المقرب ص
  .٣/١٣٨٠،١٣٨١، والمحرر ٣٢٠، والتسهيل صـ٥٣٣، واللباب صـ٤٢٢صـ 

  .٤/٢٤٧، والمساعد ٣/٤٥٥، والهمع ٤/٤٣٥المصادر السابقة، والكتاب : ينظر) ٤(
 .٢/١٤٩الخصائص ) ٥(
  .٤/٤٥٠الكتاب ) ٦(
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حيث  دعابن منظور لبني س نسبها بينما ،)١( وغيرهابن السراج -أيضاً– لتميم
 :كنت محم في معنى: غلبت الحاء على العين في لغة سعد فيقولون" :يقول
 حيث وابن منظور مالحظة على رواية سيبويه الباقيعبد / وللدكتور)٢("معهم
لى عممته في تميٍم أما الثانية فقد قصرته على فنالحظ أن الرواية األو ":يقول

 وإذا كانت السعود في العرب كثيرةً، ولم تحدد الرواية بنو سعدبطٍن منهم هم 
 وال تدع مجاالً الحتمال ،أي السعود هم، فإن الرواية األولى تقطع الشك باليقين

 سعدأنَّهم غير ٣("التميمية(.  
 فإن اجتمعت مع العين فالبيان" :العين مع الهاء في اجتماع ابن عصفوريقول   
، )حاء( وال يجوز اإلدغام إلَّا أن تُقلب العين والهاء -تقدمت العين أو تأخرت–

 اجبه : وذهب محم تريد، واقطحاذا، اجبحتبه:ثم تدغم الحاء في الحاء نحو قولك
  .)٥("ء مع هؤال: ومحاؤالء يريدون،)٤( واذهب معهم، واقطع هذا،عتبة
  أحسن حروف الحلق ليست بأصل؛والبيان ألن  ولعروض ،)٦( في التضعيف 

 وذلك لصالبة عضلة ؛ ألن حروفَ الحلق أقلُّ تآلفاً في الكالم؛)٧(اجتماعهما 
 فليست عضلة الحلق من ،الحلق إذا قيست بمرونة عضلة اللسان، والشفتين

                                                        

   ٢/٦٨٣، والممتع ٣/٤١٤األصول في النحو : ينظر) ١(
 ).ع.ع.م(ة اللسان ماد) ٢(

 .١٦٠لغة تميم دراسة تاريخية وصفية صـ )٣(

  .٢/٦٨٣الممتع ) ٤(
  .٣/٤١٤األصول  )٥(
  .٣/٢٧٦،٢٧٧شرح الشافية ) ٦(
  .٢٦٦السابق صـ ) ٧(
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 ؛واإلدغام عربي حسن.... .)١(المرونة بحيث تسمح باجتماع حروفه في كلمة 
   .)٢( وألنَّهما مهموسان رخوان،لقرب المخرجين

 وليست متحركةٌ وفي حالة حدوث اإلدغام نجد أن العين المبدل منها الحاء    
 أن :األول" :ألحد أمرينالباقي عبد/د وقد أرجع ذلك ، كما يقتضي اإلدغامساكنةً

 ،بسكون العين كان ينطق) هم(ضمير وال) مع(وهو مكون من كلمتين ) معهم(
 وهي قد جاورت ،والناطقون بذلك متأثرون في ذلك بنطق ربيعة لهذا اللفظ

 أن هذا اإلدغام يتفق ومذهب أبي عمرو ابن العالء ت : والثاني،بطوناً من تميم
أبا عمرو تميمي ومن الجائز جداً   ألن؛-وهذا ما أرجحه-هـ في اإلدغام ١٥٤

 وال تخالف ، ألنَّه وجدها تتفق ولغة قومه التي درج عليها؛بهذه الطريقةأنَّه قرأ 
 وعند أبي عمر يمكن أن يكون الصوت المدغم ،)r(ما روي عن رسول اهللا 

متحركاً بشرط أن يكون الصوتان من كلمتين كما هو الشأن في اللفظ المركب 
وإن كانت العين أقرب  ،والتدغم الهاء في العين، . )٣()" وهم،مع(من كلمتين هما 

 والعين مجهورةٌ ، ألن الهاء مهموسةٌ رخوةٌ كالحاء؛مخرجاً إلى الهاء من الحاء
  .)٤( وذلك لقرب المخرج؛ وأما العين فتدغم في الحاء،بين الشديدة والرخوة

 : بقولهالباقيعبد/دوقد تحدث عنها  )أعهد( وأصلها )أحد(ومن ذلك كلمة   
E  D ]  :-الىــتع–ه ـــي قولــوقد ورد ف) هدأع(أصل هذا اللفظ "

L K   J I H G F Z )مـــتميه ــطقتـ ون،)٥ 

                                                        

 .بتصرف يسير ١/٣٠٣اللهجات في التراث ) ١(

  .٣/٢٧٦،٢٧٧شرح الشافية ) ٢(
  .١٦٠لغة تميم دراسة تاريخية وصفية صـ) ٣(
 .٣/٢٧٦،٢٧٧شرح الشافية ) ٤(
  ).٦٠( سورة يس من اآلية رقم) ٥(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣١١ -

ٍ ،)١()َأحد(  ، فاجتمع صوتان متفقان صفةً، متصٌل، جزئي، تخلفي، وهذا تماثٌل
 ، ثم انتقل مخرج الثاني إلى مخرج األول،ومتجاوران مخرجاً هما الحاء والهاء

 ، والثاني متحرك فأدغما، أولهما ساكن)َأححد( احد وفاجتمع صوتان من جنس
وهذا تماثٌل كلي،٢("  متصٌل، إتباعي(.  

لماذا أبدلت العين حاء ثم أبدلت الهاء مثلها ولم  :وهنا يطرح سؤال نفسه وهو
  تبدل العين هاء أو عكس ذلك ؟ 

  ألنَّك؛لحرفينوإنَّما لم تدغم إال بتحويل ا:"  مجيباً عن ذلكابن عصفوريقول   
ولو ... .لو قلبت العين إلى الحاء لما كنت قد قلبت األخرج إلى جنس األدخل

  ألن العين قريبةٌ إلى الهمزة؛ وذلك ثقيُل،قلبت الهاء إلى العين الجتمع لك عينان
، ولهذا كان تضعيف )٣("فكما أن اجتماع الهمزتين ثقيٌل فكذلك اجتماع العينين

 ترك -أيضاً– واستثقل ، دع قليالً جداً: والعين نحو،كَه السكران قَه و:الهاء نحو
 فكيف بهما مجتمعين ، منهما مستثقلةٌ لنزولها في الحلقألن كلَّ واحدة ؛اإلدغام

وأيضاً فإنَّها ، )٤(مع تنافرهما ؟ فطلبوا حرفاً مناسباً لهما أخف منهما وهو الحاء
 فكرهوا أن يقلبوا واحدةً ،باينُها في الصفة وتُ،بعيدةٌ والهاء ليست من مخرجها

 ألن الحاء من ؛ فلذلك أبدلوا منها الحاء؛منهما إلى األخرى للتباعد الذي بينهما
 بني تميم فلذا قلب بعض ،)٥( وتُقارب الهاء في الهمس والرخاوة ،مخرج العين

  .)٦(اء حاءين، وأدغم أحدهما في اآلخرالعين واله
                                                        

 ليحيـي بـن وثَّـاب،       ١٢٦مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع صـ         : القراءة في ) ١(
 .ومعزوة لبني تميم

 .١٦٠لغة تميم دراسة تاريخية وصفية صـ) ٢(

 .٦٨٠ ، ٢/٦٧٩الممتع ) ٣(

  .٣/٢٦٥،٢٦٦شرح الشافية  )٤(
 .٢/٦٨٠الممتع ) ٥(
 .٣/٢٦٦لشافية شرح ا) ٦(
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  المبحث الثالث
حروف الفة فى غير المعر ترك إدغام الالمفي  لهجة

   ويةالفم
 حرفاً، وال يجوز فيها  عشر والم المعرفة تدغم فى ثالثةَ« :ابن السراج نص  

معهن إال اإلدغام لكثرة الم المعرفة فى الكالم، وكثرة موافقتها لهذه 
صاد،  والواو، والدال، والتاء، وال،النون: حد عشر حرفاً واأل.....الحروف،

وقد خالطتها الضاد، . والطاء، والزاى، والسين، والظاء، والثاء، والذال
 اإلدغام فى فإن)  وبل،هل(الم : ، فإذا كانت غير الم المعرفة نحو....والشين

راء أقرب الحروف إلى الالم، وإن لم ال  ألن؛أيتهر: بعضها أحسن، وذلك قولك
 ، والدال،، وهى مع الطاء جائزةٌيةٌ، وهى عرب الحجازألهل  لغةٌهيتدغم ف
 ......،، وليست ككثرتها مع الراء جائزةٌ، والسيناىز، وال، والصادوالتاء

والالم مع ..... مع هؤالء،حسنه، وليس كجائزةٌ والذال والثاءوهى مع الظاء
  .  بن تميم العنبرىفطري، قال ....الضاد والشين أضعفُ

  )١(   ؟ ئـقُ  الَ بكَفَّيـك  ةُ هشَّئٌ فُكَيه    ِللَـذَّةٍ  كْتُ مـاالً  لذَا اسـتَه  تَقُوُل إِ 
   فأدغم الالم فى الثاء، )٢( Z' هثُّوب ] : عمروأبو وقرأ ...

                                                        
 لطريف بن تميم العنبرى من بحر الطويل، وله فـى الكتـاب      ٣/٤٢٠األصول فى النحو     )١(

، والمقرب صــ    )ق. ى. ل( واللسان مادة  ،١٤٢،  ١٠/١٤١، وشرح المفصل  ٤/٤٥٨
٢/٤.  

حيث أدغم الالم غير المعرفة فى الشين، وهذا معها أضعف منه مـع             ) هشٌَّئ: (والشاهد فيه   
المخرج مختلفغيرها؛ ألن ..  

روى :"قال. ٥٣٥، والقراءة فى معاني القراءات صـ    )٣٦( سورة المطففين من اآلية رقم       )٢(
 = =مدغماً مثل حمزة والكسائى، وكذلك روى     ) هل ثُّوب (على بن نصر عن أبى عمرو       
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  .فأدغم الالم فى التاء، )١( Z # $ بتُّْؤِثرون   ] :وقرئ
م غها تدنَّ أل؛وإدغام الالم فى النون أقبح من جميع هذه الحروف:هسيبويقال   

روا على أن جس فلم ي، والميم، والراء، والواوفى الالم كما تدغم فى الياء
خرجوها من هذه الحروف التى شاركتها فى إدغام النون وصارت كأحدها فى ي

  .)٢( »ذلك 
دراا    

  عن الالمالسابق - الذي تم اختصاره –  فى النصابن السراجتحدث     
وهن األحروف  تدغم فى ثالثة عشر حرفاً معرفة الوأن ،عرفةمالمعرفة وغير ال

 ،والدال ،ن منه مع الطاءس يكون إدغامها مع الراء أحغير المعرفةو، الفموية
 يتركون الحجازيين وذكر أن ،وغيرها من الحروف التي وردت في النص

  : لتالية ذلك تدور الدراسة الوحو ، جائزةٌها عربيةٌأنَّو ،إدغامها مع الراء
** أو :ف اا  ا ا إد:   

    حرفٌمن المعروف أن الالم مجهور ٣(، زلقٌ، رخو(صمتٌم ، مستفٌل،، منفتح 
 رف اللسانحوتخرج الالم من : "المبرد، يقول )٥(  منحرفٌ، وهو حرفٌ)٤(

                                                                                                                                        

 Z % & '   ] :  وقرأ البـاقون    ، Z'  هثُّوب] : يونس بن حبيب عن أبى عمرو     
  ."بإظهار الالم

) بـل (وأدغم الم " : قال ٢/٦٠٤، والقراءة فى اإلتحاف     )١٦( سورة األعلى من اآلية رقم       )١(
  . ٢/٢٩٩، والنشر "حمزة والكسائى وهشام فيما عليه الجمهور) التاء(فى 

  .٤٢١، ٣/٤٢٠األصول فى النحو  )٢(
لـسان  سميت المزلقة ألنَّها مـن طـرف ال       "  :٣/٤٥٥يقول السيوطي في الهمع      : الزالقة )٣(

  ".والفم، وطرف كل شئ زلقه
، وسـر الـصناعة   ٤٢٤: ٤٢٢، وأسرار العربية صـ ١٣٨٢: ٣/١٣٨٠المحرر :  ينظر )٤(

٦٤: ١/٦٠.  
  .٣/٤٤٩ همع الهوامع )٥(
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، )١(كثر الحروفالحرف المشارك أل وهو ،اتوالرباعي ،ألصول الثنايا معارضاً
ما بين أول حافة اللسان ومن أدناها إلى منتهى : "عن مخرجهاالعكبرى وقال 

ق الضاحك يطرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك األعلى ومما فو
  .)٢(" والناب والرباعية والثنية مخرج الالم 

ا اإلدغام،  إلَّ حرفاً ال يجوز فيها معهن عشروالم المعرفة تدغم فى ثالثةَ  
وهذه الحروف أحد .  والالم من طرف اللسان، لهذه الحروففقتهاوكثرة موا

وحرفان يخالطان طرف اللسان، فلما ، )٣( طرف اللسان حروفعشر حرفاً منها 
: واألحد عشر حرفاً.... ا اإلدغاماجتمع فيها هذا وكثرتها فى الكالم لم يجز إلَّ

والظاء  ، والطاء، والزاى، والسين،لصاد والتاء، وا،والراء، والدال ،النون
رخاوتها ل الضاد استطالت  ألن؛الضاد والشين: والثاء، والذال، واللذان خالطاها

حتى اتصلت بم٤(خرج الطاء خرج الالم، والشين كذلك حتى اتصلت بم(، 
 ومثال إدغام الم التعريف وجوباً ،)٥( الذى فيها خالطت طرف اللسان يشِّفوللت

 ، الزبور، الرضوان، الذِّكر، الدار، الثُّبوت، التَّقوي:حرف الثالثة عشرفي األ
، فكذلك سائر هذه )٦( النُّور، الطُّهر، الظُّهر، الضياء، الصبر، الشَّمس،السميع

، الجتماع ثالثة أسباب تدعو إلى اإلدغام )٨( ، واإلدغام هنا واجب)٧(الحروف 
                                                        

  .١/٣٢٩المقتضب  )١(
، والمقـرب صــ   ٣/٢٥٣، وشرح الشافية ٤/٢٤١المساعد : ، وينظر٥٣٢ اللباب صـ   )٢(

  .٦٧٠، ٢/٦٦٩، والممتع ٤٠٥
  .١٠/١٤١، والمفصل٣/٤٢٠األصول :  وينظر٤/٤٥٧كتاب  ال)٣(
  .السابق الصفحة نفسها )٤(
  .٥٤١اللباب صـ : ، وينظر١/١٤١شرح المفصل  )٥(
  .٤٢١، ٣/٤٢٠، األصول ٤/٤٥٧الكتاب : ، وينظر٣/٤٥٨ همع الهوامع )٦(
  . بتصرف٣٢٣التسهيل صـ  )٧(
  .٣/٤٢٠ األصول فى النحو )٨(



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣١٥ -

كثرة الم  :هامنوها من حروف طرف اللسان، ألنَّ ؛لمقاربة فى المخرجا :منها
وقف ه ال ي ألنَّ؛ها تتصل باالسم اتصال بعض حروفهأنَّ:ومنهاالمعرفة فى الكالم، 

أن هذه الالم الزم ": إلى هذه األسبابالمبرد، وأضاف )١(عليها فلهذا لزم اإلدغام 
نَّه ال يعرو منكور  وأ،لها السكون فليست بمنزلة ما يتحرك في بعض المواضع

   .)٢("منها إذا أردت تعريفه 
  

 **م :ا  ا  ا وإدف ا:   
    ف الفموية إدغاماً الزماًو الالم المعرفة تدغم فى الحرسبق أن بينت أن، ا أم

 ه متفاوتةٌ مراتبفاإلدغام جائز) وبل ،هل(الالم التى ليست للتعريف وهى الم 
  : سب الحرف التالى للالم كما يلىبح

١-    أ دفإذا كانت غير الم المعرفة نحو الم : " سيبويهيقول  :ا
ها أقرب  ألنَّ؛)أيتهر(:  اإلدغام فى بعضها أحسن، وذلك قولك فإن) وبل،هل(

 الحروف إلى الالم وأشبهها بها فضارعتا الحرفين اللذين يكونان من مخرج
 الطاء ليس  كما أن،ها منها وال أقرب ب أشبهليس حرفٌ) الالم(إذ كانت  ،واحٍد
  .)٣("  أقرب إليها وال أشبه بها من الدالحرفٌ

 يقول ، وعنها)٤(، مستفٌل، منفتحمتٌص، م، زلقٌ، رخو مجهورحرفٌ:والراء   
ما يجرى فيها ، فإنَّ، ولكنها حرف ترجيعومنها الراء وهى شديدةٌ ":المبرد

                                                        

  .٤١١، والمقرب صـ ٥٤١اللباب صـ : نظر، وي١/١٤١شرح المفصل  )١(
  .١/٣٤٨المقتضب ) ٢(
  .٣/٤٢٠األصول : ، وينظر٤/٤٥٧ الكتاب )٣(
والمحرر فى النحو    ،٤٢٢:٤٢٤، وأسرار العربية صـ     ٦٤: ١/٦٠سر الصناعة   :  ينظر )٤(

١٣٨٢: ٣/١٣٨٠.  
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ك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان وذلك أنَّ. )١(" صوت، لما فيها من التكريرال
  .)٢(ولذلك احتسب فى اإلمالة بحرفين  ،يتعثر بما فيه من التكرير

 ؛ فى ظهر اللسان قليالًه أدخُلومن مخرج النون، غير أنَّ:"ابن عصفورويقول   
  .)٣(" النحرافه إلى الالم مخرج الراء 

يكون اإلدغام فيها أقوى هى األقرب إلى الالم، وأقواها الراء والحروف التى   
ها  ألنَّ؛والراء ال تدغم فى الالم وال فى النون ،)٤(ونحوه " أيت هل ر: " فى نحو

م مع ما غتدفجحفوا بها ى إذا كان معها غيرها فكرهوا أن يفشَّمكررة، وهى تَ
جعل  ال تُ الطاء وهى مطبقةٌا أنى هذويقو ، فى الفم مثلها وال يكرريتفشَّيليس 

 أن ال تدغم إذ  منها باإلطباق، فهذه أجدرها أفضُل ألنَّ؛ تاء خالصةًمع التاء
، وقد تدغم هذه الالم والنون " نقالًرتَاخْ"و " ةًطَب لَرباج"، وذلك قولك كانت مكررةً

يهما، ولتقاربهن  بها لو أدغمتها فكنت مخالًكما ا بهمل خك ال ت ألنَّ؛مع الراء
  .)٥( "أيتأيت، ومرهر" وذلك 

  ال يدغمون الالم غير المعرفة فىأهل الحجاز :لغة الحجازيين فى نحو ذلك* 
م فهى غوإن لم تد:" هسيبوي نقالً عن ابن السراجولذلك يقول  ،الحروف الفموية

  .)٦( "  جائزةٌ، وهى عربيةٌ الحجازألهل لغةٌ

                                                        

  .٣/١٣٨٢المحرر فى النحو :  وينظر١/٣٣٢ المقتضب )١(
  .١/٦٣سر الصناعة  )٢(
، وشـرح الـشافية   ٥٣٢، واللبـاب صــ    ٤٠٥المقرب صـ   : ، وينظر ٢/٦٧٠ الممتع   )٣(

  . ٤/٢٤١، والمساعد ٣/٢٥٣
  .٣٢٣التسهيل صـ : ، وينظر١٠/١٤١ شرح المفصل )٤(
  . ٤/٤٤٨ الكتاب )٥(
  .٤/٤٥٧الكتاب :، وينظر٣/٤٢٠ األصول )٦(
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هل (ا الم فأم: " ظهارها مع هذه األحرف حيث قال على إالعكبرىوقد حكم   
  .)٢(" حسن" ه ، ووصف إدغامها فى الراء بأنَّ)١(" فيجوز وهو األقوى ) وبل
 ،فإن لم تدغم جاز: "  ترك إدغام الالم فى الراء بقولهابن يعيشوقد وصف   

  .)٣( "هسيبوي هكذا قال  جيدةٌ عربيةٌ الحجازألهل وهى لغةٌ
 جاز اإلدغام والبيان  تعريفوإن كانت لغير" : بقولهعصفورابن ووصفها   

: ، فإدغامها فى الراء نحون منه فى بعضسواإلدغام فى بعض هذه الحروف أح
)٤("  أحسن منه فى سائرها)أيتهل ر(.  

 O NZ     راّن        بلJI] : -تعالى -ويتجلى ذلك فى القراءات فى قوله   
)٥(.  
٢-ٌ دا  ا  والدال،  ،وهى مع الطاء" :سيبويهيقول  : ا

هن قد  ألنَّ؛، وليس ككثرتها مع الراءوالتاء، والصاد، والزاى، والسين جائزةٌ
 سيبويهل لذلك وقد علَّ. )٦(" من الثنايا، وليس منهن انحراف عنها، وهننيخَاتر

وهى  ، من مخرجهالالم قريبرج اـآخر مخألن ما جاء اإلدغام وإنَّ: "بقوله

                                                        

  .٥٤١ اللباب صـ )١(
  . السابق الصفحة ذاتها)٢(
  .١٠/١٤١ شرح المفصل )٣(
  .٤٠٥ المقرب صـ )٤(
. من سـورة المطففـين  ) ١٤(، من اآلية رقم  )٧(  حاشية رقم  ٣/٤٢٠األصول فى النحو     )٥(

ونافع، وأبوعمرو، وابـن     قرأ بن كثير،  " : قال ٥٣٤معانى القراءات صـ    : والقراءة فى 
، وجـامع البيـان صــ       ٢/٢٩٨ ، والنشر " مدغماً مفخماً  ]راّن بلJI [عامر، ويعقوب   

  . ٢/٥٩٦، واإلتحاف ٧٥٤ وحجة القراءات صـ،٧٧٤
  .٣/٤٢١األصول : ، وينظر٤/٤٥٧ الكتاب )٦(
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ابن ، ونقله )٢( ابن السراج ما ذكره ، وهو نص)١(" رف اللسانـحروف ط
  .)٣( أيضاً يعيش

 ومثل لذلك ه ضعيفٌ إدغامها فيما عدا الراء بأنَّالعكبرىهذا وقد وصف    
بينما وصف  .)٤(، وكذلك الباقى )تأيهل ر(، و)وبهل ثُّ(، و)رىهل تَّ(: بنحو
  .)٥( ذلك بالتوسط فيما عدا إدغامها فى النون الكابن م

* فأموالتاء،، والزاى مجهوراتٌداص فالطاء، والدال، والا عن صفاتهن ، 
 والسين ، والزاى،،والدالناتان مطبقتستعليموالصاد  ،هموستان، والطاءموالسين 

زاى ، وال رخوةٌمنفتحات مستفالت، والتاء والدال شديدتان، والباقيات أحرفٌ
  .)٦( قلقلةيرية، والطاء والدال من أحرف الفوالسين والصاد أحرف ص

 *وأمعن مخرجهاابن عصفوريرية يقول فاألحرف الصف ا عن مخارجهن : 
، وهى )٧("  والسين ، والزاى،ومن بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الصاد"

                                                        
  . ٤٥٩السابق صـ  )١(
  .٤٢١، ٣/٤٢٠األصول :  ينظر)٢(
  .١٠/١٤١شرح المفصل : ينظر )٣(
  .٥٤١ينظر اللباب صـ  )٤(
  . ٣٢٣التسهيل صـ :  ينظر)٥(
، والمحرر فـى    ٤٢٤: ٤٢١صـ  ، وأسرار العربية من     ٦٤: ١/٦٠سر الصناعة   :  ينظر )٦(

وسـميت  :" ٣/٤٥٥يقول السيوطي في الهمع     : والمراد بالقلقلة  .١٣٨٣،  ٣/١٣٨٠النحو  
  ".شدة الصوت: أحرف القلقلة ألن الصوت يشتد عند الوقف عليها، والقلقلة

، ٣/٢٥٣، وشرح الشافية   ٤٠٦المقرب ومعه مثل المقرب صـ      : ، وينظر ٢/٦٧٠ الممتع   )٧(
  . ٥٣٢ واللباب صـ ٤/٢٤٢والمساعد 
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ا يريفا ليس ص ممهاربـى مقـ فيرىفـ صرفٌـم حـوال يدغ ،)١(يرية فالص
)٢(.  

 *من طرف اللسان وأصول : "األنبارىا عن مخرج الطاء والتاء فيقول وأم
  زين بل]  :زاىـومع ال ،)٤(  Zطَّبع  بل ] :، ومنه مع الطاء)٣(" الثنايا العليا 

 Ð ÏZ )٥(، [ Fلب تٌممعز   Z )ل] :اءـمع الت، )٦ى  فَهتَّر Ñ Ð ÏZ 
  .)٨( Z# $ بتُّْؤِثرون    ]: رئـ، وق)٧(
فى إدغام المهما فى التاء فى بعض آيات من القرآن ) هل وبل(وقد اشتركت    

  ،)٩( Z  تَّنِْقمون هل ]  :)لـه(ع ـومنه م: الكريم

                                                        

  .٣/٤٤٨ همع الهوامع )١(
  . بتصرف٤٥٧ السابق صـ )٢(
  .٤٢١ أسرار العربية صـ )٣(
، حيـث عـزا اإلدغـام    ١/٨٧، والقراءة فى النـشر      )١٥٥( سورة النساء من اآلية رقم       )٤(

  . للكسائى، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح فارس في رواية خالد
، والقراءة فى جامع البيان فى القراءات السبع المشهورة         )٣٣(م   سورة الرعد من اآلية رق     )٥(

  . وغرا إدغام الالم للكسائى٢٨٢صـ 
، والقراءة فى المصدر السابق الصفحة نفسها، واإلدغام        )٤٨( سورة الكهف من اآلية رقم       )٦(

  .للكسائى
Í ]          م الم وأدغ"  : قال ٢/٥٥٧اإلتحاف  : ، والقراءة في  )٨( سورة الحاقة من اآلية رقم       )٧(

  "أبوعمرو وهشام في المشهور عنه وحمزة والكسائي Z تَّرى
  . ١٧١، وقد خرجت هذه القراءة فى صـ)١٦( سورة األعلى من اآلية رقم )٨(
، والقراءة باإلدغام فى جامع البيان فى القراءات الـسبع    )٥٩( سورة المائدة من اآلية رقم       )٩(

  . للكسائي٢٨٢المشهورة صـ 
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قال : ، ومن إدغام الالم مع التاء فى الشعر)٢( XZ تَّْأِتيهم      بل]  ،)١( Z تَّعلَم هل ]
   .حم العقيلىمزا

ــدع ذَا  ــنولَفَ ــينِك ــاً  هتُِّع يـِل   اَلّلَّ آِخـر  ِ بـرقٍ  ِِضـوء علَى      متَيم
٣-ء واا  إد الء واا  ا   :هى مع الظاء، والثاء، و

د  هؤالء من أطراف الثنايا،وق ألن؛ مع هؤالءهوالذال جائزة، وليس كحسن
٤(اء طخرج القاربهن م(من حروف طرف اللسان ، وهن )إلى ، متصعدةً)٥ 

  .)٦(لةٌ فبعدت منها فستأصول الثنايا، والالم م
* والظاء مطبقةٌوالثاء مهموسةٌ ،نات فالظاء والذال مجهورنا عن صفاتهفأم ،، 

  .)٧(ن تاان، مستفلت، والذال والثاء منفتحمستعليةٌ

                                                        

، والقراءة باإلدغام للكسائى فى المصدر السابق الـصفحة  )٦٥(ورة مريم من اآلية رقم    س )١(
  .نفسها

:   حيـث قـال    ٢/٢٦٤اإلتحـاف    :وينظر في القراءة  ) ٤٠( سورة األنبياء من اآلية رقم       )٢(
، " حمزة والكسائي وهشام،كما صـححه عنـه فـي النـشر    Z تَّْأِتيهمV ]وأدغم الم   "

  .١٦٤راءات صـ اللهجات والق: وينظر
، ١٠/١٤١ لمزاحم العقيلى من بحر الطويل، وله فـى شـرح المفـصل              ٤/٤٥٩ الكتاب   )٣(

  وبال نسبة في شرح أبيات سيبويه ،١/٤٢٥، والمعجم المفصل في شواهد العربية ١٤٣
  ).٦٢٧( رقم ٢/٤٢٢    البن السيرافي 

  هل تعين ؟: رج، واألصلحيث أدغم الالم فى التاء لقرب المخ) هتُِّعين: (الشاهد فيه  
  . ٤/٤٥٨الكتاب  )٤(
  .٤/٤٥٨الكتاب : ، وينظر٣/٤٢١ األصول )٥(
  . بتصرف١٠/٣٤١ شرح المفصل )٦(
: ٣/٣٨١، والمحـرر    ٤٢١:٤٢٤، أسرار العربية صـ     ٦٤: ١/٦٠سر الصناعة   :  ينظر )٧(

٣٨٤ .  
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 *ومن بين طرف اللسان، وأصول : "ابن عصفورقول  فيا عن مخرجهنوأم
  .)٢(" ةٌيلثو"  أحرفٌ ، وهن)١(" الثنايا مخرج الظاء، والذال، والثاء 

  هل : اء نحوـالم مع الظـالام ـوإدغ ،)٣(ا انفردت به العرب والظاء مم
  .)٥( Zظَّنَنْتُمf  ] :ومنه مع الظاء ،)٤(؟  الحبيتَرهل ذَّ :والذال نحو لم؟،ظَّ

  .)٦( Z'  هثَّوب  ] : عمروأبووقرأ : " سيبويهقال 
٤-د واا  إد ا اا إدغامها فيها  سيبويهوقد وصف : أ 

 الضاد مخرجها من أول  ألن؛هى مع الضاد والشين أضعف: "باألضعف فقال
 فيهما لما ذكرت لك ه يجوز إدغام الالمحافة اللسان، والشين من وسطه، ولكنَّ

٧("خرجهمامن اتصال م(، ومع الضاد:  [ Ô لا بلُّوضZ )٨(.  
* رخوةٌ، مستعليةٌ، مطبقةٌفالضاد مجهورةٌ: ا عن صفاتهمافأم ،ا عن ، وأم

  .)٩( ، رخوةٌ، منفتحةٌ، مستفلةٌصفات الشين فهى مهموسةٌ
                                                        

  .٤/٢٤٣، المساعد ٤٠٥ المقرب صـ )١(
  .٣/٢٥٤ شرح الشافية )٢(
  .٤/٢٤٣ المساعد )٣(
  .٣/٤٥٨، وينظر الهمع ٤١٢ المقرب صـ )٤(
وأدغـم  " : قال ٢/٤٨٢اإلتحاف   :وينظر في هذه القراءة   ) ١٢( سورة الفتح من اآلية رقم       )٥(

  .١٦٤القراءات من منظور علم األصوات صـ : وينظر ، Zظَّنَنْتُمf ] الكسائي الم 
، وقد خرجت القراءة فـي      ٣/٤٢١األصول  : وينظر) ٣٦( سورة المطففين من اآلية رقم       )٦(

  . ١٧١صـ
  .١/٣٤٨المقتضب : ، وينظر٤/٤٥٨ الكتاب )٧(
وأدغم الم  " : حيث قال  ٢/٢٧٣اإلتحاف  : والقراءة فى ) ٢٨( سورة االحقاف من اآلية رقم       )٨(

 [ Ôلا بلُّوضZالكسائي وحده ."  
  .١٣٨٤: ٣/١٣٨١والمحرر  ،١/٦٠:٦٤سر الصناعة :  ينظر)٩(
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ألضراس الضاد، فإن ا بين أول حافة اللسان وما يليها من ام: "ومخرج الضاد* 
هى : ، وكثير يقولون)١(تها من الجانب األيسر، وإن شئت من األيمن  يشئت أجر

ه كان يخرجها من الجانبين  أنَّ)t(من األيمن أكثر، وبعضهم يعكس، وعن عمر 
 فى معاً، والضاد من الحروف التى انفردت العرب بكثرة استعمالها، وهى قليلةٌ

ى لغة الكثير منهم، وال يخرج من مخرجها غيرها  فلغة بعض العجم، ومفقودةٌ
)٢(.  

* من وسط اللسان بينه وبين وسط : " العكبرى فيقولا عن مخرج الشينوأم
  .)٣(" خرج الجيم والشين والياء مالحنك 

  : طريف بن تميم العنبرىقال * 
  )٤( ؟ئـقُ  الَ فَّيـك بكَفُكَيهةُ هشٌَّئ       ِللَـذَّةٍ  كْتُ مـاالً  ذَا اسـتَهلَ  تَقُوُل إِ 

  )٦( هل شَّكر؟:، ومع الشين نحو)٥(، فَأدغم الالم فى الشين ؟هل شيء: يريد
٥- إد نا ها والنون إدغامها فيها أقبح من جميع هذه الحروف؛ ألنَّ : أ
فلم يجسروا أن  ،والواو، والراء، والميم،دغم فى الياءدغم فى الالم كما تُتُ

 هذه الحروف التى شاركتها فى إدغام النون، وصارت كأحدها فى يخرجوها من
 ز علىئوهو جا ": وجهاً لجواز ذلك مع استقباحه فقالالمبردوقد تلمس ، )٧(ذلك 

                                                        

  .٥٣٢ اللباب صـ )١(
  .٤/٢٤١ المساعد )٢(
  .٤/٢٤١المساعد : ، وينظر٥٣٢ اللباب صـ )٣(
  .١٤٢، وقد سبق تخريجه وبيان الشاهد منه في صـ٤/٤٥٨ الكتاب )٤(
  .٣/٤٢١األصول  )٥(
  .٣/٤٥٨همع الهوامع ) ٦(
  .١/٣٤٩، وينظر المقتضب ٤/٤٥٩ الكتاب )٧(
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ل  بالدونية ومثَّابن عصفور وصفه  بينما،)١(" وإنَّما جاز لقرب المخرجين ،قبحه
 ] :ونـومع الن، )٢( هـمن أحسننده ـع انـرى زيداً ؟ والبينَّهل : له بنحو

 e d   f Zنَّقِْذفُ    بل] )٥( Z نَّتَِبع بل  ]،)٤( Zهل نُّنَِبُئكُم]،)٣( Z منْظَرونÌ  هل
)٦(.  

النون تدغم فى : " بأن  ذلكوعلل ضعيف، ابن يعيشوإدغامها فى النون عند   
شوا إخراجها عن  فاستوح منها يدغم فى النون إال الالم وحدها ليس شيءأحرٍف

  .)٧("نظائرها 
%%%%   

                                                        

 .١/٣٤٩المقتضب ) ١(

  .٤١٢ المقرب ومعه مثل المقرب صـ )٢(
، والقراءة للكسائى بإدغام الالم فى جامع البيان فـى       )٢٠٣( سورة الشعراء من اآلية رقم       )٣(

  .٢٨٢القراءات السبع صـ 
، والقراءة باإلدغام للكسائى فـى المـصدر الـسابق          )١٠٣(سورة الكهف من اآلية رقم       )٤(

  .الصفحة نفسها
 حيـث عـزا     ١٢١ءات صـ   والقراءة فى حجة القرا   ) ١٧٠( سورة البقرة من اآلية رقم       )٥(

اإلدغام للكسائى إذا كان بعد الالم الثاء والتاء والطاء والظاء والصاد والـزاء والـسين               
  . والنون، ودخل معه حمزة فى التاء والثاء والسين، وقرأ الباقون جميع ذلك باإلظهار

 بل]  الموأدغم  " :قال ٢/٢٦٢اإلتحاف  : ، والقراءة في  )١٨( سورة األنبياء من اآلية رقم       )٦(

اللهجات والقراءات من منظور علم األصـوات       : وينظر.  الكسائي e d   f Zنَّقِْذفُ
  . ١٦٤صـ 

  .١٠/١٤١ شرح المفضل )٧(
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  المبحث الرابع

   وإدغامها في مثيلتهاإبدال الضاد طاءًلهجة في 
اضـطجع  : اطَّجع فـي  :  قول بعض العرب   )١(ل ذلك مثو« :ابن السراج  نص   

   .)٢(»فأبدل مكانها أقرب الحروف منها كراهية التقاء المطبقين

  
دراا  

ـ  العـرب   لبعض  إلي لغة  ن السراج اب السابق أشار    وجزفي النص الم     ن مم
فتعالفاء اال ( داضبدلون ال ي(ـ  يدغمونها في ال   ثم ،طاء تـاء  (المبدلـة مـن      ءاط

   :وإليك الدارسة ،)لافتعاال
  

   :وواء ج اد : وأ **
ة اللسان وما يليـه مـن       فوأول حا ":  ابن عقيل  فيقولأما عن مخرج الضاد      *  

وما بين طرف اللسان وأصـول      ": ويقول عن مخرج الطاء    ،)٣("ضاداس لل راألض
والمراد الثنايا العليا، فثالثتها يخرج من هـذا        ....... . والتاء ،والدال ،الثنايا للطاء 

   .)٤("كحنمصعداً إلي جهة ال
  * حرفٌ :هيف ا عن صفات الضاد   وأم مستعل  مجهور ،، ٌ٥(، مـصمتٌ  مطبق(، 

حرفٌ: هياء فطا عن صفات الوأممستعل مجهور ،،ٌ٦(، مصمتٌ مطبق(.   
                                                        

  ).ِسدس(وأصلها ) ستّ( يقصد اإلشارة إلي كلمة )١(
  .٣/٤٣٢ األصول في النحو )٢(
  .٢/٦٧٠الممتع : ، وينظر٤/٢٤١ المساعد )٣(
  .٢/٦٦٩الممتع : ، وينظر٢٤٢ السابق صـ)٤(
  . وما بعدها٢/٦٧١، والممتع ٤٠٨: ٤٠٦المقرب صـ:  ينظر)٥(
  .المصادر السابقة:  ينظر)٦(
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للسان هو القاسم المشترك في مخرجهمـا،       ا رج؛ إذ يالحظ تقاربهما في المخ   و  
غ التبادل بينهما علـى النحـو      ا يسو هما في الصفات مم   داح ات – أيضاً   –ويالحظ  

  .كورة سابقاًذالوارد في الكلمة الم
  :إبدال الضاد طاء: ثانياً**
فتعال إبداالً مطرداً إذا كان قبلها طـاء،         الطاء تبدل من تاء اإل     وم أن من المعل   

الطاء تبدل من تاء االفتعال إذا كان قبلهـا  " :ابن السراج ذلك يقول  ن وع دأو ضا 
طاء  الماً، واضـطجح، يـضطجع،   اضط،طلمض ي، اضطلم :، وذلك قولك   أو ضاد

 مضطجع، ومـضجع،    : لغتان هيفا مضطجع ف  وأم.... .وهو مضطجع ،اضطجاعاً
) فتعالفاء اإل (نا نفيه البدال الضاد     هويالحظ   ،)١( " الطاء  في وال يدغمون الضاد  

ا يتأكد معه شـذوذ هـذا       ) تاء االفتعال (المبدلة من   وادغامها في الطاء     ،طاءمم
  .اإلبدال

 أعنـي  –  مرذولـةً  هذه لغةًابن جني يعتبر  ": هالل.دوتأسيساً على ذلك يقول       
ها من الحروف   وذلك لما فيها من االمتداد والفشو، فإنَّ       ؛–اد في الطاء    إدغام الض 

 .ش: (ها فيها، وال تدغم هي فيما يجاورهـا وهـي         رالخمسة التي يدغم ما يجاو    
   .)٢ (")ضم شفر( ويجمعها)  ر، ف، م،ض
جع في مضطجع يدغم الضاد والطاء مع       مطَّ: وقد قال بعضهم  ": الرضيوقال    
 على هذه   )الواو والياء (ه زاد   ، ويالحظ هنا أنَّ   )٣ (") مشفر ضوى(وف  حرها من   أنَّ

 :وقد قال بعضهم  " : لهذا اإلبدال واإلدغام وجهاً فقال     سيبويهس  وقد تلم  ،الحروف
في ها وصارت   من بتوقر ،ة ولم تكن في السمع كالضاد     جع حيث كانت مطبق   طّم

                                                        

  .٣/٢٧١ األصول )١(
  .٣٦٦ اللهجات العربية نشأة وتطوراً صـ )٢(
  .٣/٢٨٧ شرح الشافية )٣(
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في الكلمة الواحـدة     وكان وقوعها معها     األشياءا اجتمعت هذه    فلم،  واحدة كلمة
ـ  من وقوعها معها في االنفصال اعتقدوا ذلك وأدغموها وصـارت        أكثر الم (ـك

 وال  ،االنفصال إال ضـعيفاً   في  ال تدغم فيه    ا  ماإلدغام في ها  وألزم حيث   )المعرفة
ها لم تكثر معها في الكلمة الواحدة ككثرة الم المعرفة مع            ألنَّ ؛يدغمونها في الطاء  

   .)١(" تلك الحروف 
 فيها طوالً وتفشياً، فلو أدغمت      ا الضاد فأن  وأم": الً لذلك  معلَّ ابن جني وقد قال     

فيها من التفشي فلم يجز ذلك كما لم يجـز إدغـام حـروف              ما  في الطاء لذهب    
 اإلدغـام مـا      أختيها؛ لئال يسلبهن   الوال الضاد و   ،ير في الطاء، وال أختيها    فالص
ف من الص  فيهن  قد حكى عن بعضهم على طريـق الـشذوذ      هسيبوي ير، على أن  :

   .)٢(" ال يؤخذ به ، وهذا شاذً)اضطجع(اطَّجع في 
ا قبلهـا   مم) تاء افتعل ( عن العرب مذهبيين في إبدال       ابن يعيش هذا وقد نقل      

....  اصبر يصبر ومصبر   :من يبدل التاء إلي ما قبلها، فيقول      من العرب   ": يقولف
 أبدل التـاء طـاء غيـر        )افتعل( عجمةًم ؤه ظاء اا ف من إذا بنى مم   ومن العرب   

 لما بينهما من المقاربة،     – أيضاً   – طاء   اء التي هي فاء   ظم يبدل من ال    ث ،معجمة
لـم،   اطَّهـر بحـاجتي واطَّ  :فيقـول ) افتعل تاء(ثم يدغمها في الطاء المبدلة من       

ـ    لئال ؛ اظتهر واظتلم، وال يفعلون ذلك مع الصاد والضاد        :واألصل ير ف يذهب ص
ـ   المطَّ وذلك ألن ؛ والصحيح المذهب األول   ،ي الضاد باإلدغام  وتفشِّ ،الصاد ه رد أنَّ

لوجه الثـاني؛  اإذا أريد اإلدغام قلب الحرف األول إلي لفظ الثاني، ولذلك ضعف      
  .)٣("ن فيه قلب الثاني إلي لفظ األولأل

                                                        

  .٤/٤٧٠الكتاب ) ١(
  .٢١٩، ١/٢١٨ سر صناعة اإلعراب )٢(
  .٣٢٠، ٣١٩ـ شرح الملوكي في التصريف ص)٣(
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  ابن عصفور  لكن  مع القول بقلتـه  –ع جفي مطّ  اإلدغام س لحدوث ذلك   قد تلم 
 اًمضطجع:  يريد )عجمطَّ(: قولهب ا إدغام بعضهم لها في الطاء     فأم":  وجهاً فقال  –

     قاسفقليٌل جداً، وال ينبغي أن ي   عليه، والذي شج    موافقة : منها عه على ذلك أشياء
الضاد للطاء في اإلطباق الذي فيها واالستعالء، وقربها منهـا فـي المخـرج،              

 الـضاد    االنفـصال؛ ألن   فيي الكلمة الواحدة أكثر من وقوعها       ووقوعها معها ف  
، وال يكثر ذلك     يلزمها أن تكون أول الكلمة التي تليها طاء        التي تكون آخر كلمة   

هـا معهـا فـي    ألنَّ ؛حيث أدغمت الضاد في الطاء     ،)١( ")مضطجع(فيها بخالف   
ـ      فلم ،)٢(قاس على ذلك  ي وال    واحدة كلمة باب أدغمـوا،   ا اجتمعـت هـذه األس

  .)٣(الضادفي  لها ذهاب االستطالة التي واواغتفر
  

%%%%   
  

  

                                                        

  .٢/٦٩٠ الممتع في المتصرف )١(
  . بتصرف٤١٠ المقرب ومعه مثل المقرب صـ)٢(
  .٢/٦٩٠ الممتع )٣(
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  اتمةـالخ
الحمد هللا على التمام، والصالة والسالم على خير األنام سيدنا محمد النبى   

  آمين... ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهالمقصد والمرامالمصطفى 
 و...  

خلصت وحوله، وتوفيقه، وقد اس ،اهللافقد انتهيت من إعداد هذا البحث بفضل   
  :النتائج التاليةمنه 
  ًأوعراقة الصلة بين علم الصرف وعلم  ،وعلم اللهجات العربية ، ثبت لدى

  كلَّا يتأكد معه أن مم،وغيرهم من علوم العربية ،وعلم القراءات ،األصوات
  .- تعالى– هدفها خدمة كتاب اهللا واحدٍةعلوم العربية تنصهر فى بوتقٍة

  ًالمكانة المرموقة لصاحب الكتاب بين أعالم العربية .  
  ً طالب العربيةلدىبين مصادر العربية و "األصول" أهمية كتاب .  
  راً ك من ذل  على فى مذهبهم، وال أدلَّابن السراج للبصريين متابعة

د المبرذته على ، وتلمويونس وسيبويه، ،ابأبوالخطَّ :نقله عنهم، ومنهم
  . منهموالزجاج

  ًَّسيبوبهه قد ينقل عن  أنا دعا المترجمين  دون أن يشير إلى ذلك مم
، وقد ينقل بالنص أو يتصرف فى العبارة ه كان ينقل عنه نقالًله إلى القول بأنَّ

  .تصرفاً يسيراً
  ًدد الصرفية ا يؤكد على بصريته عدم استدالله فى تقعيده للقواع مم

 الرافضموقفهم  في البصريين شأنه فى ذلك شأن  نبوى شريٍفبأى حديٍث
  .الستدالل بهل
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  ً اللغة النموذجية فى حركة حرف المضارعة لما كان الماضى فيه 
مكسوراً ه ينطقون بأهل الحجاز غيرالعرب  ثالثيا أن يكون مشكالً بالفتح إال أن 

  .)التلتلة(ـب وهو ما يعرف ء بالياءالمضارع غير مبدوإذا كان 
   ً    من ف، واحـدةٍٍٍ   على طريقـةٍ   في نطقها للكلمات  العربية   القبائلال تسير

تشددهم في نطق المفردات اللغويـة إال        )القبيلة البدوية  (المعروف عن التميميين  
   .من الضم إلى السكونجمعاً ) فُعل(يميلون إلى تخفيف عين  نجدهم ناأن

  ً ل( من الشذوذ بمكان تصغير كلمةعلى غير بناء مكبرها ) أِصي
 وألن ؛جمع كثرة وتصغيرهاالتنافى بين جمعها : من وجهينالشذوذ وذلك 

  ). ُأصيالنـالن فُعي(، وليس على )فُعيلين( علىِصغرت) فَعاِلين(
  رًاعةربي : للعرب فى الوقف على العلم المنون المنصوب ثالث لهجات 

 مجانٍس ٍة تبدل من التنوين حرف علواألزدتقف بحذف التنوين مع سكون آخره، 
 األلف من التنوين فى حالة النصب، ل يقفون بإبداوسائر العربللتنوين، 

  .وبالسكون في حالتى الرفع والجر
فزارة  قلب ألفه ياء عند : المقصور ثالث لهجاتي فى الوقف عل ري  

 يءيط، وقلبها همزة عند بعض يءيطا واواً عند بعض ، وقلبهقيسوناس من 
أيضاً مما يدل على أن القبيلة الواحدة كانت تنطق المفردات العربية بطرٍق 

  .مختلفٍة
  ر :الفعل  :جلب لبيان حركة مالزم بناؤه، نحو هاء السكت قد تُ أن

 ما تشبه حركته ، والٍ األمر، والضمير، وأحرف المعانى، وال تدخل على معرٍب
  .، والفعل الماضى)ال( المنادى المضموم، والمبنى مع :حركة المعرب نحو

 : فى الوقف على الفعل المعتل بحذف آخره جزماً أو بناء لغتانرث   
  .سكون آخره :واآلخرالوقف بهاء السكت،  :أحدهما
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  ررا  أن  المنون مرفوعاً أو مجروراً قوصفى الوقف على المن لك
ذف منه وتسكينه نقف بحذف آخره وإسكان الحرف السابق عليه، أو برد ما ح

إن ، و ربيعةبعد حذف التنوين، فإن كان منصوباً ثبت آخره دون تنوين وهى لغة
ا  وهو األجود، وإم أن يوقف عليه دون حذٍفمافإ) معرفاً بأل (كان غير منونٍٍٍ

لفاء افإن حذف منه  ،حو المذكورأن يعامل معاملة المنقوص منوناً على الن
  .)الالم( يائهوالعين فال بد من إثبات 

 به يلحقون الحجازيون : فى حركة هاء الضمير ثالث لهجاترس   
 راةسوأزد اله عندهم هو الضمير المنفصل المرفوع، الواو مع إنكسار الهاء؛ ألنَّ
 للحرف السابق على ه إتباعاًونكسري ربيعة من وقوميسكنونه فى حال الوصل، 

  .رديئةلغة ، وهى الساكن قبله
   ردسالعرب إذا وقفت على القوافى من دون ترنٍم أن ا أن تقف  فإم

ن ن وما ال ينووالياء فيما ينو ،عليها كحالها إذا ترنمت بأن تلحق األلف، والواو
ن وهى ا ال ينون وم النون موضع المدة فيما ينويبدلون، أو الحجازيينوهى لغة 

  .ناس من بنى تميم، أو يقفون بتسكين حرف الروى، وهم التميميينلغة 
  ر الحجازيين أن ال ي ستةٍٍبتوفر  التيميونميل ميلون، بيمنا ي 

، أو كسرةٌ أو تلحقها سبق األلف بالياء أو تلحق بها، أو بكسرٍةتأن :  وهى،أسباب
مالة إلأو مشبهةٌ بالمنقلبة عن الياء، أو أن تجرى ا  عن ياٍءمنقلبةًاأللف أن تكون 

  . ال موجبةٌ مجوزةٌها أسبابر أسبابها، ألنَّترك اإلمالة مع توفُّمالة، وقد تُإلألجل ا
اء الهمزتين ق ال يهمزون، ويتخلصون من التأهل الحجاز  أن رن  

 ،التميميونا يحققهما حذف، بينمبدل، أو تُبالتخفيف فتصير الهمزة بين بين، أو تُ
 تخفيف األولى وتحقيق الثانية، أو العكس : طرقةولهم فى سبيل تحقيقهما ثالث
  .الثانيةو ولىهمزة األالمن ذلك، أو إدخال ألف بين 
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 فى صوغهم المفعول من سيبويه والخليل صحة مذهب  ر  
؛  يحذف عينهحيث األخفشاألجوف اليائي بحذف واو مفعول، وضعف مذهب 

ونحوه ولو بقيت الواو ) عيِبم(الزائد أولى بالحذف، فضالً عن بقاء الياء فى إذ 
 التميميون وبعض العرب وهم ،كلفٌتلقلبت إلى الياء إلنكسار ما قبلها وفى هذا 

  . الحجازيينعلى مذهبسيبويه أى باإلتمام، بينما يسير  ؛ينطقونه دون نقٍص
إخالص الكسر،  :ث لغات فى األجوف المبنى للمفعول ثالرون  

  . وباللغتين األولى واألخيرة ورد القرآن الكريم،مامشوإخالص الضم، أو اإل
 ،ول جمعاًع من مواضع قلب الواو ياء أن تقع الماً لفُأن  وروندي  

وهناك من العرب من ينطق هذا الجمع دون تغير حركة العين أو الفاء بعد هذا 
 واإلعالل في الجمع ،لفاء ثم يتبع العين لحركة الفاءمن يكسر ا وهناك ،اإلعالل

  .أرجح وفي المفرد التصحيح أرجح
 تختلف اللهجات العربية تأسيساً على التبادل بين األصوات  ورون  

لحروف المبدلة  بين اانطالقاً من التقارب المخرجى، والتقارب فى الصفات
إبدال و ،تميماء والتاء داالً وسيناً عند  فى إبدال السين توذلك ممثالًوالمبدل منها 

تشبيهاً لها بتاء  ،الهمزة هاء تميمعند ) افتعل(وإبدال تاء الفاعل داالً أو طاء، 
  .)العجعجة(ـا يعرف بممجيماً وإبدال الياء 

ا يستدعى إدغامهما، ولكن يترك ذلك من مم قد يلتقى مثالن ث ورون  
  ).على غير قياس(د المثلين قبيل التخفيف بعد حذف أح

متماثلين وذلك بإبدال العين الدغام بين اإل يستتبع اإلبدال را ورون  
ثم إلى أحد األحرف الفموية التالية لها  وكذلك تبدل الالم ،هماوالهاء حاء وإدغام

  .إذا كانت غير معرفةتدغم فيها 
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 فى الطاء المبدلة طاء ثم تدغم) ضادال( تبدل فاء االفتعال س ورون  
 على سبيل الشذوذ، لما فى الضاد من االمتداد والفشو فهى كمن تاء االفتعال وذل

  .حرف التى يدغم ما يجاورها فيها وليس العكساألمن 
 أن – في عالهجلَّ– اهللاوبعد فهذه أهم النتائج المستخلصة من البحث، أسأل   

  .وجهه الكريمأكون قد وفقت فيه، وأن يجعل هذا البحث خالصاً ل
  
  

   رب ا  أن ا امد وآ  
   
  

ا  

   زدة اادي/ درة 
 ت ااا  تا  رسا

ر ت وا  
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  ثبت المصادر والمراجع
ًأومررآن اا .   

ًدبا .  
 .حفني ناصف.تاريخ األدب -١

 للحافظ أبـى    .هـ٤٦٣يخ بغداد أو مدينة السالم منذ تأسيسها حتى سنة          تار -٢
  .طبعة المكتبة السلفية المدينة المنورة .بكر أحمد ابن على الخطيب البغدادى

القادر بن عمر البغدادى تحقيـق      عبد .العرب لسان   خزانة األدب ولب لباب    -٣
 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ .مكتبة الخانجى القاهرة .السالم هارونعبدوشرح 

ًول اأ .   
 .م١٩٦٠ . دمشق. عز الدين التنوخي: تحقيق.الطيب اللغويأبو .اإلبدال -١

 علـى النجـدي     ، حسين محمد محمد شـرف     : تحقيق . ابن السكيت  .اإلبدال -٢
 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨ . الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية.ناصف

 طبعة  .الصبور شاهينعبد/ د .أثر القراءات في األصوات والتجويد والنحو -٣

 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٨ . مكتبة الخانجي القاهرة  

 . مكتبـة وهبـه    .٣ طبعـة    .عبـدالغفار هـالل   /د .أصوات اللغة العربية   -٤
 . م١٩٩٦-هـ١٤١٦

 .م١٩٩٥ . األنجلو المصرية القاهرة.إبراهيم أنيس/  د.األصوات اللغوية -٥

طبعة عالم   .تحقيق محمد على النجار    .الفتح عثمان بن جنى   أبو .الخصائص -٦
 . م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣ ،٢ ط .الكتب

فتحي أنور عبدالمجيـد  /  د.دراسات في اللهجات العربية والقراءات القرآنية   -٧
  .م١٩٩٤-هـ ١٤١٤ ،١ط .الدابولي

الـصبور   عبـد /د .)القياس فى الفصحى الدخيل فى العامية    (دراسات لغوية    -٨
 . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ،٢ط .بيروت لبنان مؤسسة الرسالة .شاهين
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 . حسن هنـداوى   /د :تحقيق .الفتح عثمان بن جنى   أبو .سر صناعة اإلعراب   -٩
 . م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ ،١ط .دار القلم دمشق

القاضـي  زاده على تفسير    شيخ  الظواهر الداللية في حاشية محي الدين        -١٠
 طبعـة  .محمد رياض كريم/د. تقديم أ.بديرالباسط عبدعبدالرؤف  .البيضاوي

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١ ط.دار الفضيلة

/ د .ظواهر لغوية من المسيرة التاريخية للغـة العربيـة قبـل اإلسـالم            -١١
هـ ١٤٠٩ ،١ ط . طبعة مؤسسة الرسالة بيروت لبنان     .االعال سالم مكرم  دعب
  .م١٩٨٨ -

 الناشر المكتبـة الثقافيـة      . حسام البهنساوي  /د .العربية الفصحي ولهجاتها   -١٢
 . م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ،١ ط.الدينية

 ،١ ط . الناشـر مكتبـة وهبـة      . شـاهين توفيـق    /. د .عوامل تنمية اللغة   -١٣
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 ملتزم الطبع والنشر مكتبة األنجلو      . إبراهيم أنيس  / د .في اللهجات العربية   -١٤
 . م١٩٩٥ -٩ ط.المصرية القاهرة

طبعـة  .عبدالغفار هـالل  /د. القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث       -١٥
 .م١٩٩٦ .دار القلم

 الفاروق الحديثـة للطباعـة      .سكينأبوإبراهيم محمد   / د .اللهجات العربية  -١٦
 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ ط .والنشر

 .م١٩٨٨ . مطبعة السعادة.إبراهيم نجا/  د.اللهجات العربية -١٧

 . محمد سـعد محمـد أبوعبـا       / د .اللهجات العربية تاريخ ودراسة لغوية     -١٨
  .م١٩٩٧.مطبعة كريم لألوفست



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣٣٥ -

   . طبعة مكتبـة وهبـة     .فار هالل الغعبد / د .اللهجات العربية نشأة وتطوراً    -١٩
 . م١٩٩٣- هـ ١٤١٤ ،٢ ط

 .السعود الفخرانيأبو/ د اللهجات العربية والقراءات القرآنية -٢٠

دار  . عبـده الراجحـي    / د .القـراءات القرآنيـة   فـي   اللهجات العربيـة     -٢١
 .م ١٩٦٩.المعارف

 ضبطه وشـرحه    . جالل الدين السيوطى   .المزهر فى علوم اللغة وأنواعها     -٢٢
الفـضل  أبو محمـد ، على محمد البجـاوى   ،  أحمد جاد المولى   وحققه محمد 

 . دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه القاهرة.إبراهيم

الفتح ناصـر الـدين     أبـو  . معجـم لغـوي    .المغرب في ترتيب المعرب    -٢٣
 مكتبـة   .عبدالحميد مختار  ، محمود فاخوري  : حققه .هـ٦١٠ت   .المطرزي

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ،١ط .أسامة بن زيد حلب سورية

تحقيـق وضـبط   ، الحسن أحمد بن زكريا بـن فـارس    أبو .مقاييس اللغة  -٢٤
 . م١٩٩١- هـ ١٤١١ . دار الجيل بيروت.السالم هارونعبد

  . مطبعة األمانة.سكينأبوإبراهيم / د .مقومات اللهجة -٢٥

 .طرابلس .الجواد الطيبعبد / د.من لغات العرب لغة هذيل -٢٦

 .لحليم النجارعبدا/ د. من مباحث الهمزة -٢٧

دار .محمد عبـدالقادر أحمـد    : تحقيق ودراسة  .زيد األنصاري أبو .النوادر -٢٨
  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١ ،١ ط.الشروق

ًرامراا .   
 خيـر الـدين   .األعالم أشهر الرجال والنساء من العرب والمستـشرقين       -١

   م١٩٨٦ . دار العلم للماليين بيروت لبنان.الزركلى



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٣٣٦ -

 .الفضل إبـراهيم  أبوتحقيق محمد    . للقفطى .لنحاةإنباه الرواة على أنباه ا     -٢
 . هـ١٣٦٢ .دار الكتب المصرية

ت   لـسمعانى الكريم بن محمـد بـن منـصور ا        عبدسعيد  أبو .األنساب -٣
منشورات محمد علـي    . القادر عطا عبدوضع حواشيه محمد     .هـ٥٦٢

  .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩، ١ط .الكتب العلمية بيروت لبنانبيضون دار 

 ،٢منشورات مكتبة المعارف بيروت لبنان ط      . ابن كثير  .البداية والنهاية  -٤
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١

 تحقيـق محمـد     . جالل الدين السيوطى   .بغية الوعاة فى طبقات اللغويين     -٥
 . المكتبة العصرية صيدا بيروت.الفضلأبو

 محمد بن يعقوب بـن مجـد الـدين          .البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة      -٦
 منشورات مركـز المخطوطـات   .صرىتحقيق محمد الم  .الفيروزآبادى

 . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ .والتراث

 ت  .زكريا محى الدين بن شـرف النـووى  أبو .تهذيب األسماء واللغات   -٧
 . دار الكتب العلمية بيروت لبنان. هـ٦٧٦

 ، إبـراهيم خورشـد  ،أحمد الـشتناوي :  إعداد.دائرة المعارف اإلسالمية   -٨
 طبعـة   . العـدد األول   .محمد مهدي عالم  /د : مراجعة .عبدالحميد يونس 

  .دار المعارف بيروت لبنان

  ، شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان الـذهبى           .سير أعالم النبالء   -٩
وبهامشه أحكام الرجال من ميزات االعتدال في        . م ١٣٧٤ - هـ   ٧٤٨

 مجدي الدين أبي سعيد عمر العمروي دار الفكر         : تحقيق .نقض الرجال 
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧ ،١ ط .للطباعة والنشر والتوزيع



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣٣٧ -

ـ ١٠٨٩ت   . العماد الحنبلى  .شذرات الذهب فى أخبار من ذهب       -١٠  .هـ
 مصطفى عبدالقادر عطا منشورات محمد علي بيضون        :دراسة وتحقيق 

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٩، ١ط .الكتب العلمية بيروت لبناندار 

 شمس الدين محمد بـن أحمـد     . الضوء الالمع في أعالم القرن التاسع      -١١
 . م١٩٨١ . مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.ابن عثمان الذهبي

 عبـداهللا   : تحقيـق  .الرحيمعبـد اإلسنوي جمال الدين    .طبقات الشافعية  -١٢
 .هـ١٣٩٠. بغداد.الجبوري

 .١ط . دار الكتب العلميـة بيـروت لبنـان   .الداودي .طبقات المفسرين  -١٣
 .م١٩٨٣

ـ ٨٣٣ت .شمس الدين بن الجوزي    .غاية النهاية في طبقات القراء     -١٤  .هـ
 .م١٩٣٢.هـ١٣٥١.ط .كتب العلمية بيروتطبعة دار ال

وضـع  ،  يوسف على الطويـل      .البن النديم ضبط وشرح د     .الفهرست -١٥
      . دار الكتـب العلميـة بيـروت لبنـان    .فهارسه أحمد شـمس الـدين    

 . م١٩٩٦- هـ ١٤١٦

 دار المعرفـة    . حاجى خليفة  .كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون      -١٦
 . م١٩٨٣ هـ ١٣٦٠ .للطباعة بيروت

 ،     ٢  مؤسـسة الرسـالة ط    . الـشيخ عبـاس القمـى      .الكنى واأللقـاب   -١٧
 . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣

 شمس الـدين الـذهبى      .معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار       -١٨
 دار التـأليف    .تحقيق وتقديم وضبط وفهرسة محمد سيد جـاد الحـق         

 .١ ط .بالجمالية مصر



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٣٣٨ -

في الـشهير   أحمد بـن مـصط    .  مفتاح السعادة في موضوعات العلوم     -١٩
 منشورات محمد علي بيـضون دار الكتـب العلميـة           .بطاشكير زاده 
   م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ ،٣ ط.بيروت لبنان

الرحمن عبـد كمال الدين   البركات  أبو .نزهة األلباء فى طبقات األدباء      -٢٠
المكتبة العـصرية    الفضل إبراهيم أبوتحقيق محمد    .األنباريبن محمد   ا

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،١ ط.صيدا بيروت

بـن  االعباس شمس الدين محمد    أبو .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان      -٢١
 . دار الثقافـة بيـروت     . إحسان عبـاس   .أبى بكر بن خلكان تحقيق د     

  . م١٩٨٤
ًد ررآن اوم او.  

 .جالل الدين الـسيوطي   عبدالرحمن بن أبي بكر      .اإلتقان في علوم القرآن    -١
 الهيئـة المـصرية العامـة    . إبراهيم الفضلأبومحمد  :  تحقيق .هـ٩١١ت

  .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤ .للكتاب

 محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان األندلـسى الغرنـاطى          .البحر المحيط  -٢
ـ ٧٥٤ – ٦٥٤ لتـاج الـدين    ،  وبهامشه تفسير النهر الماد من البحر      ، ه

 دار الفكـر للطباعـة      .هـ٧٤٩ – ٦٨٢الحنفى النحوى تلميذ أبى حيان      
  . م١٩٨٣ـ  ه١٤٠٣ .٢والنشر ط 

 تحقيـق الـشيخ     . للسمين الحلبى  .الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون      -٣
، جاد مخلوف جـاد     ، الموجود  عبدعلى محمد معوض الشيخ عادل أحمد       

دار . أحمد محمـد صـبيره     /المجيد النوتى تقديم وتقريظ د    عبدجاد زكريا   
 .الكتب العلمية بيروت لبنان



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣٣٩ -

الصمد الهمداني علـم    عبدمحمد بن    علي بن    .جمال القراء وكمال اإلقراء    -٤
 .محسن خرابة /د ،مروان العطية / د : تحقيق .هـ٦٤٣ ت   .الدين السخاوي 

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،١ ط.دار المأمون للتراث دمشق بيروت

 محمود بن عمـر جـار اهللا        .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل      -٥
ـ    .شرحه وضبضه وراجعه يوسف الحمادي     .الزمخشرى ة  الناشـر مكتب

 .مصر الفجالة
ًثدا .  

 : تحقيـق  . مجد الدين أبي السعادات المبارك     .النهاية في غريب الحديث واألثر      
   .محمود محمد الطناحي/ د،أحمد الزواويطاهر 
ًندواوا .   
 طبعـة دار    .مهدي محمد ناصـر الـدين     / شرح وتقديم    . األخطل ديوان -١

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،١ط .الكتب العلمية بيروت لبنان
ـ ٧ ت .ميمون بن قيس   .األكبرديوان األعشى    -٢  شـرح عبـدالرحمن     .هـ

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ ،١ط . دار المعرفة بيروت لبنان.المصطاوي

 .طبعة دار صادر بيروت. ديوان امرئ القيس -٣

، ١ طبعـة  بيروت لبنـان  .الجيلدار  .يوسف عيد/دشرح   . ديوان جرير  -٤
  م١٩٩٢-هـ١٤١٣

 . طبعة دار المعارف.سيد حنفي حسين/د :يقتحق. ديوان حسان بن ثابت -٥

اإلمام أبي نصر أحمد    /  شرح   . غيالن بن عقبة العدوي    .ديوان ذي الرمة   -٦
/ د:تحقيق وتقديم وتعليق  .أبي العباس ثعلب  / رواية اإلمام    ،بن حاتم الباهلي  

 ،٣طبعـة   .طبعة مؤسسة الرسالة بيـروت لبنـان  . صالحأبوالقدوس  عبد
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤

 . طبعة دار صادر بيروت لبنان.رديوان زهي -٧



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٣٤٠ -

 طبعـة دار    .محمد يوسف نجم  /  تحقيق د  .ديوان عبيداهللا بن قيس الرقيات     -٨
 .صادر بيروت لبنان

عـزة  / د : تحقيـق  .عبدالملك بن قريب األصمعي   /  رواية   .ديوان العجاج  -٩
 دمـشق سـورية   . طبعة دار الـشروق العربـي بيـروت لبنـان     .حسن

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦

محمـد  / جمع وشرح وتكميل وتعليـق الـشيخ        . ينايبديوان النابغة الذ   -١٠
الشركة الوطنية للنشر    ، نشر الشركة التونسية للتوزيع    .الطاهر بن عاشور  
  .والتوزيع الجزائر

ًراءاتا .  
إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى منتهـى األمـانى            -١

 شـعبان محمـد     .د الشيخ أحمد بن محمد البنا حققه وقدم له          .والمسرات
 . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ . عالم الكتب الطبعة األولى.إسماعيل

جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلـف         أبو .اإلقناع في القراءات السبع    -٢
قـدم لـه      حققه وعلق عليه أحمد فريد المزيدي      .هـ٥٤٠األنصاري ت   

 . منشورات محمد علي بيـضون     .فتحي عبدالرحمن حجازي  / وخرجه د 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ ،١ط  .ية بيروت لبناندار الكتب العلم

عمرو عثمان بـن سـعيد      أبو .سبع المشهورة جامع البيان في القراءات ال     -٣
 دار الكتـب العلميـة بيـروت      .محمد صدوق الجزائري   : تحقيق .الداني
 .م٢٠٠٥ .ط .لبنان

 .الرحمن بن محمد ابن زنجلة    عبدزرعة  أبو اإلمام الجليل    .حجة القراءات  -٤
ـ  ١٤١٨ .مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة   . غانىسعيد األف / تحقيق  - هـ
 . م١٩٩٧



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣٤١ -

الحجة للقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز والعـراق والـشام الـذين             -٥
دار  على الفارسى تحقيق بدر الدين قهوجى     أبو .بكر بن مجاهد  أبوذكرهم  

  م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ ،١المأمون للتراث ط 

 محمد بن محمد بن علي      قاسمأبو .شرح طيبة النشر في القراءات العشر      -٦
 سـعد   ،مجدي محمـد سـرور    /  تقديم وتحقيق د   .هـ٨٥٧النويري ت   

 دار  .منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنه والجماعـة        . باسلوم
 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ط . الكتب العلمية بيروت لبنان

 ت  .بكر أحمد بن الحسين بن مهـران      أبو.المبسوط في القرءاءت العشر    -٧
 الناشـر دار    .جمال الـدين محمـد شـرف      / خ   الشي :تحقيق .هـ٣٨١

 . م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ طبعة .الصحابة للتراث بطنطا

الفتح عثمـان  أبو .المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها   -٨
 القاهرة المجلس   .الحليم النجار عبد .د ،بن جنى تحقيق على النجدى ناصف     

 . م١٩٩٤- هـ ١٤١٥.األعلى للشئون اإلسالمية لجنة إحياء التراث

عنـى بنـشره    ،  ابن خالويـه   .المختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع       -٩
 . دار الهجرة.برجشتراسر

حققه  هـ٣٧٠منصور محمد بن أحمد األزهري ت       أبو .معاني القراءات  -١٠
فتحـي عبـدالرحمن    /  قدم له وخرجه د    .وعلق عليه أحمد فريد المزيدي    

ـ . منشورات محمد علي بيـضون     .حجازي ب العلميـة بيـروت    دار الكت
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ط .لبنان

ـ         أبو .النشر فى القراءات العشر    -١١ ن ابالخير محمد بـن محمـد الـشهير ب
 .على محمد الصباغ، خرج آياته الشيخ زكريا عميـران / قدم له أ   ،الجزرى



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٣٤٢ -

. ٢ط  . دار الكتب العلميـة بيـروت لبنـان        .منشورات محمد علي بيضون   
 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥٣
  .وادورتات دي ر

-هـ١٤٢٧أعمال ندوة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باألسكندرية         
  . م٢٠٠٦

ر ما .  
 .  هـ١٤٠٠ ،٣ط .دار المأمون مصر .ياقوت الحموى .األدباءمعجم   -١

 دار إحياء التراث    .اهللا ياقوت الحموى  أبوعبدشهاب الدين    .البلدانمعجم   -٢
 .٣ العربى بيروت لبنان ط

 الـسيد   ).معجم فلسفى منطقى صوفى فقهى لغوى نحـوى       (التعريفات   -٣
ـ ١٤٠٣.دار الكتب العلمية بيـروت لبنـان      . الشريف الجرجانى   -هـ

 . م١٩٨٣

نصر إسـماعيل   أبو .معجم الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربية       -٤
 دار  .عمرأبـو   حققه وضبط حواشيه شهاب الدين     .حماد الجوهري ابن  

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ،١ ط .النشر والتوزيعالفكر للطباعة و

 مؤسـسة الرسـالة     . عمر رضا كحالة   /د .القبائل العربية القديمة  معجم   -٥
 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ .بيروت لبنان طبعة

  دار المعارف. جمال الدين بن منظور.معجم لسان العرب -٦

 . المكتبة العلمية. أحمد بن محمد الفيومى.المصباح المنيرمعجم  -٧

 دار إحياء التراث العربـى بيـروت    . عمر رضا كحالة   .لفينمعجم المؤ   -٨
 .لبنان



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣٤٣ -

الهيئـة  .  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبـادى        .القاموس المحيط -٩
المصرية العامة للكتاب نسخة مصورة عن الطبعـة الثالثـة للمطبعـة            

  . م١٩٨٠- هـ ١٤١٠ .األميرية

 الـرازي ت    الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا      أبو .معجم مقياس اللغة   -١٠
 منـشورات محمـد علـي       . وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين     .هـ٣٩٥

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،١ط  . دار الكتب العلمية بيروت لبنان.بيضون

 طبعة مجمع اللغـة     .نيإبراهيم أنيس وآخر  / د : إخراج .المعجم الوسيط  -١١
 . مطابع دار المعارف القاهرة.العربية

  . او ر
 : تحقيـق وشـرح    .اسـحاق الزجـاجي   أبو .والنظائراإلبدال والمعاقبة    -١

ـ  ١٤٢٠ ، ٢ط. طبعة دار صادر بيروت لبنان    .عزالدين التنوخي   -هـ
 .م١٩٩٣

 رجب  / د   تحقيق .حيان األندلسى أبو .ارتشاف الضرب من لسان العرب     -٢
 ،١  مكتبة الخانجى القـاهرة ط .التوابعبد رمضان  / مراجعة د  .عثمان
 . م١٩٩٨- هـ ١٤١٨

 . شمس الدين محمد بن أحمد القرشى الكيشى       . اإلعراب اإلرشاد إلى علم   -٣
 . محـسن سـالم العميـرى      /د، المحسن على البرقانى    عبد .تحقيق د 

ـ  ١٤١٠ ،١ المملكة العربية الـسعودية جامعـة أم القـرى ط             - هـ
 . م١٩٨٩

 تحقيـق   . على بن محمد الهـروى النحـوى       .األزهية فى علم الحروف    -٤
      .اللغـة العربيـة دمـشق    مطبوعـات مجمـع     .المعين الملـوحى  عبد

 . م١٩٩٣ - هـ١٤١٣



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٣٤٤ -

 محمـد بهجـه     :تحقيـق  .الرحمن عبيد اهللا األنبارى   عبد .أسرار العربية  -٥
 . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.البيطار

الحسين عبد تحقيق   .بكر محمد بن سهل ابن السراج     أبو.األصول فى النحو   -٦
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،٤ط  . مؤسسة الرسالة.الفتيلى

 . اإلمام الحافظ جالل الـدين الـسيوطى  .االقتراح فى علم أصول النحو      -٧
      ،١ ط   مطبعـة الـسعادة القـاهرة      . أحمـد محمـد قاسـم      .تحقيق د 
 . م١٩٧٦ - هـ١٣٩٦

 : تحقيـق  . ابـن الـسيد البطليوسـي      .اإلقتضاب في شرح أدب الكتاب     -٨
 . الهيئة المصرية العامة للكتاب    .حامد عبدالمجيد / د ،مصطفي الحدري /أ

 .م١٩٨١

 محمـود محمـد   .تحقيق ودراسـة د   . ابن الشجرى  .أمالى ابن الشجرى   -٩
 . م١٩٩٢ - هـ١٤١٣ ،١ ط . مكتبة الخانجى القاهرة.الطناحى

عمر عثمـان   أبـو ابن الحاجب    .)أمالى القرآن الكريم  ( األمالى النحوية  -١٠
مكتبة النهـضة   ،  عالم الكتب  .هادى حسن حمودى  . د :تحقيق، بن عمر ا

 . م١٩٨٥ -ـ ه١٤٠٥ .العربية

اإلنصاف فى مسائل الخالف بين النحويين والبصريين والكوفيين ومعه          -١١
الرحمن بن أبى سـعيد   عبد اإلمام كمال الدين     .االنتصاف من اإلنصاف  

دار الفكـر    الحميـد عبد للمرحوم محمد محى الدين      .األنبارى النحوى 
 .للطباعة والنشر والتوزيع

     .حمـد إبـراهيم حـسن    يسرية م.شرح ودراسة د.أنموذج الزمخشرى  -١٢
 . م١٩٩٥- هـ ١٤٠٦ ،١ ط



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣٤٥ -

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيـق    -١٣
تحقيق محمد محـى     . جمال الدين بن هشام األنصارى     .أوضح المسالك 

  - هــ  ١٤١٥  المكتبة العـصرية صـيدا بيـروت       .الحميدعبدالدين  
 . م١٩٩٤

 عمرو عثمان بـن عمـر     أبوحاجب  اإليضاح فى شرح المفصل ابن ال       -١٤
م دار  ٢٠٠٥-هـ  ١٤٢١،  ٥ط . إبراهيم محمد عبداهللا   /تحقيق وتقديم د  

  .سعدالدين للطباعة والنشر والتوزيع

اهللا بن على بـن إسـحاق الـصيمرى      عبدمحمد  أبو .التبصرة والتذكرة  -١٥
 مركـز البحـث العلمـى       . فتحى أحمد مصطفى على الدين     /تحقيق د 

 .القرى مكة المكرمةوإحياء التراث جامعة أم 

جمـال   .تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد على ألفية ابن مالك فى النحو          -١٦
 دار العربى للطباعة والنشر     .الدين بن مالك تحقيق محمد كامل بركات      

  م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧ ،١ ط .والتوزيع

التصريح بمضمون التوضيح بحاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمى           -١٧
دار إحياء الكتـب العربيـة عيـسى         .األزهرى الشيخ خالد    .اليحصبى

 .البابى الحلبى وشركاه

 صنعة الحسن بن قاسـم المـرادى        .الجنى الدانى فى حروف المعانى     -١٨
 دار الكتـب    . فخر الدين قباوه  األستاذ محمد نـديم فاضـل          /تحقيق د 

 . م١٩٩٢ - هـ١٤١٣ ،١ ط .العلمية بيروت لبنان

 . الخضرى .فية ابن مالك  حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل على أل        -١٩
 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ،١ ط . دار الفكر.تحقيق يوسف البقاعى



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٣٤٦ -

حاشية الصبان شرح األشمونى على ألفية ابـن مالـك ومعـه شـرح          -٢٠
 المكتبـة   .الرؤوف سـعد  عبـد  تحقيق طـه     . الصبان .الشواهد للعينى 

 .التوفيقية بالحسين

وضـع  .طى أحمد بن األمين الـشنقي     .الدرر اللوامع على همع الهوامع     -٢١
 . منشورات محمد علـي بيـضون   .محمد باسل عيون السود   / حواشيه  

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩ ،١ط .دار الكتب العلمية بيروت لبنان

النور عبـد  أحمـد بـن      .رصف المبانى فى شرح حـروف المعـانى        -٢٢
 . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.تحقيق أحمد الخراط.المالقى

تحقيـق   .أبى سعيد السيرافى  محمد يوسف بن    أبو .شرح أبيات سيبويه   -٢٣
   . م١٩٧٩ . دار المأمون للتراث.وتقديم محمد على سلطان

اهللا محمد بن أحمد بن على ابـن  أبوعبد ابن جابر  .شرح ألفية ابن مالك    -٢٤
وضبطه وشـرح شـواهده ووضـع       علق عليه وحققه     .جابر الهوارى 

 .الناشر المكتبة األزهرية.الحميدعبدالحميد السيد محمد عبد/نهايته د

 . ابن الناظم بدر الدين بن جمال الدين بن مالـك          .شرح ألفية ابن مالك    -٢٥
 دار  . منشورات محمد علي بيـضون     .تحقيق محمد باسل عيون السود    

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١ ط.الكتب العلمية بيروت لبنان

اهللا بـن عقيـل     عبـد  بهاء الدين    .شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك       -٢٦
 . م١٩٨٠- هـ١٤٠٠ ،٢ ط .قاهرة مكتبة دار التراث ال.العقيلى

 /د،  الرحمن السيد بـدوى   عبد ابن مالك تحقيق ودراسة      .شرح التسهيل  -٢٧
     ،١ط . هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع        .محمد بدوى المختـون   

 . م١٩٩١ - هـ١٤١٠



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣٤٧ -

 .ابـن عـصفور اإلشـبيلي     ) الـشرح الكبيـر   ( شرح جمل الزجاجى   -٢٨
 ،١ ط .تـب  طبعـة عـالم الك     .جناحأبوصاحب  /د :تحقيق. هـ٦٩٦ت

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩

 . تصحيح وتعليق يوسـف حـسن عمـر        .شرح الرضى على الكافية    -٢٩
 .منشورات مؤسسة الصادق تهران خيابان ناصر خسرو

 جمال الدين   . م ٢٠٠٠- هـ   ١٤١٢٠ شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ     -٣٠
 .مطبعة األمانة .المنعم أحمد هريدىعبد /بن مالك حققه وقدم لـه دا

تحقيق ودراسـة    . محمود بن عمر الزمخشرى     جار اهللا  .شرح الفصيح  -٣١
 معهد البحوث العلمية وإحيـاء      .اهللا بن جمهور الغامدى   عبد إبراهيم   .د

 . هـ١٤١٧ .التراث اإلسالمى مكة المكرمة

 جمال الدين بـن هـشام األنـصاري         .شرح قطر الندى وبل الصدي     -٣٢
 لبركـات   .وبهامشه كتاب بلوغ الغايات في إعراب الشواهد واآليـات        

 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع بيـروت لبنـان          . هبود يوسف
 . م٢٠٠٩ -هـ١٤٢٩

ـ ٧٣٣ت  .بن جماعة  بدر الدين    .شرح كافية ابن الحاجب    -٣٣  تحقيـق  .هـ
 . دار المنار للنشر والتوزيع.محمد محمد داود/د: وتعليق

 نـور الـدين  .شرح كافية ابن الحاجـب المـسمى الفوائـد الـضيائية       -٣٤
 دار األفاق   .أسامة طه الرفاعي  . ة وتحقيق د   دراس .الرحمن الجامي عبد

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ،١ ط .العربية

اهللا جمال الدين ابن مالك تحقيق      أبوعبد. شرح الكافية الشافية البن مالك     -٣٥
 منشورات محمد علـى     .الموجودعبدعادل أحمد   ، على محمد معوض    

 . م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠ ،١بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٣٤٨ -

الحميد محمـود   عبد . الفاضل البرماوى تحقيق د    .لمحة أبى حيان  شرح   -٣٦
 . م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦ ،١  ط.حسان الوكيل

شرح اللمحة البدرية فى علم العربية ألبى حيان األندلسىجمال الـدين            -٣٧
 مكتبـة الكـونجرس    .راوىأبـو تحقيق صالح    .بن هشام األنصارى  ا

 . م-١٩٨٥ هـ ١٤٠٥

 .تنبى القاهرة مكتبة الم. ابن يعيش.شرح المفصل -٣٨

 صدر األفاضـل  .شرح المفصل فى صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير       -٣٩
ـ ٦١٧ – ٥٥٥الرحمن بن الحسين الخوارزمى   عبدالقاسم   تحقيـق   . ه

 .م١٩٩٠ ،١دار الغرب اإلسالمى ط.الرحمن بن سليمان العثيمينعبد

 .د :تحقيـق  .محمد القاسم بن على الحريرى    أبو .شرح ملحة اإلعراب   -٤٠
      ،١ط . المكتبـة العـصرية صـيدا بيـروت        .عبـود بركات يوسـف    

 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨

 فخـر   : تحقيـق  .موفق الدين بن يعيش    .شرح الملوكي في التصريف    -٤١
ـ ١٤٠٨،  ٢ط . طبعة دار األوزاعي بيروت لبنـان      .الدين قباوة   -هـ

 .م١٩٨٨

 الناشر المكتبة األزهريـة     .السعيد شنوقه /  د   .صول النحو العربي  أفي   -٤٢
  .م٢٠٠٨ ،١ ط.ة للنشر والتوزيع الجزير.للتراث

/ أ. القول الفصل في التصغير والنسب والوقف واإلمالة وهمزة الوصل         -٤٣
-هــ  ١٣٧١. مطبعة دار الكتاب العربـي القـاهرة      .الحميد عنتر عبد

 .م١٩٥٢

 شـرح وتحقيـق     .بشر عمرو بن عثمان بن قنبـر      أبو سيبويه   .الكتاب -٤٤
 .١السالم هارون دار الجيل بيروت ط عبد



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣٤٩ -

 أحمد  .األحاجي النحوية وعالقتها بأبواب النحو المختلفة     واز  كتب األلغ  -٤٥
 ،٢ ط   .  الدار الجماهيرية للنـشر والتوزيـع واإلعـالم        .محمد الشيخ 

 .م١٩٨٨ -هـ١٣٧٩

 شرح الشيخ محمد بن أحمد بن     .الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية     -٤٦
 للشيخ حمد بن محمـد  .ومعه شرح الكواكب الدرية    ،البارى األهدل عبد

     . دار الكتـب العلميـة بيـروت لبنـان     .لرعينى الـشهير بالخطـاب    ا
 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٦

الرحمن بـن الحـسين     عبـد البقاء  أبو .اللباب فى علل البناء واإلعراب     -٤٧
 ،١ ط .الناشر المكتبة الثقافيـة الدينيـة      . تحقيق محمد عثمان   .العكبرى
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠

 عـالم   .قيق حامد المؤمن  الفتح عثمان بن جنى تح    أبو .اللمع فى العربية   -٤٨
 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ،٢ط .مكتبة النهضة، الكتب

 .هـ٧٠٢ت  .  لعمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي      .المحرر في النحو   -٤٩
 دار الـسالم للطباعـة      .الـسميع عبد منصور علي    .تحقيق ودراسة د  

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ ،٢ ط .والنشر والتوزيع والترجمة

ت . بن أحمد بـن أحمـد الخـشاب   محمد عبداهللا بن أحمد   أبو .المرتجل -٥٠
 .م١٩٧٢-.هـ١٣٩٢دمشق  .على حيدر/  تحقيق ودراسة .هـ٥٦٧

 .الغفارعبـد على الفارسى الحسن ابن أحمد بن       أبوالمسائل العضديات    -٥١
 ١٤٠٦ ،١ط .مكتبة النهـضة العربيـة     تحقيق على جابر المنصورى   

 . م١٩٨٦ -هـ



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٣٥٠ -

 :تحقيـق  . عقيل  بهاء الدين بن   .المساعد على تسهيل الفوائد البن مالك      -٥٢
 مركز البحث العلمى وإحياء التراث اإلسـالمى   . محمد كامل بركات   /د

 . م١٩٨٩ - هـ١٤٠٠ .السعودية

اهللا بـن   عبـد  محمد بن على بن      .مصابيح المغانى فى حروف المعانى     -٥٣
اهللا المعروف بابن نور الدين حققـه       أبوعبدإبراهيم الخطيب الموزعى    

    .ار زاهـد المقدسـى القـاهرة    د. جمال طلبة /وقدم لـه وعلق عليه د    
 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ،١ ط

 دار .إميل بـديع يعقـوب   /  د .المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية      -٥٤
 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧ ،١ ط.الكتب العلمية بيروت لبنان

 دار  .محمد عبدالخالق عـضيمة   /  الشيخ   .المغني في تصريف األفعال    -٥٥
 م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ .الحديث القاهرة

يب عن كتب األعاريب جمال الدين بـن هـشام األنـصارى           مغنى اللب  -٥٦
 المكتبة العصرية صـيدا بيـروت   .الحميدعبدتحقيق محمد محى الدين     

 . م١٩٩٩ - هـ١٤١٩ ،١ط

الخالق عبـد تحقيق محمد    .العباس محمد بن يزيد المبرد    أبو .المقتضب -٥٧
    القاهرة وزارة األوقاف لجنـة إحيـاء التـراث اإلسـالمى           .عضيمة
 . م١٩٩٤ - هـ١٤١٥

الفتح عثمان بـن    أبو.المقتضب في اسم المفعول من الثالثي معتل العين        -٥٨
 .دار ابن كثير دمشق سـورية   . مازن المبارك / د :تحقيق وتعليق . جني

  . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ .الطبعة األولى

القاهر عبـد  ألبـي بكـر      اإليضاح للفارسى رسالة  المقتصد فى شرح     -٥٩
 .الحديث القاهرةدار  طبعة .الشربيني شريدة :تحقيق .الجرجانى



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣٥١ -

المقرب ومعه مثل المقرب ألبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بـن              -٦٠
تحقيق وتعليق ودراسـة عـادل أحمـد         .٦٦٩ ت   .علي بن عصفور  

 منشورات محمد علي بيـضون دار       .الموجود وعلي محمد معوض   عبد
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ،١ط  .الكتب العلمية بيروت لبنان

 فخـر الـدين     /تحقيق د  .فور اإلشبيلى  ابن عص  .الممتع فى التصريف   -٦١
 . ٤ط  الطبعة الرابعة دار اآلفاق الجديدة  دار اآلفاق الجديدة.قباوة

أحمد بن محمد بـن عبـدالكريم       . منار الهدي في بيان الوقف واإلبتدا      -٦٢
 طبعة مكتبة ومطبعـة مـصطفي البـابي الحلبـي وأوالده         .األشموني

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣.بمصر

محمـد عبـدالقادر    :تحقيق.زني البن جني  تصريف الما المنصف شرح    -٦٣
 -هـ١٤١٩،  ١ ط   . طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان      .أحمد عطا 

 .م١٩٩٩

 جالل الدين الـسيوطى تحقيـق       .همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع      -٦٤
 منشورات محمد على بيضون دار الكتـب العلميـة     .أحمد شمس الدين  

  . م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ .ط.بيروت لبنان
  

%%%%  



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٣٥٢ -

  س الموضوعاتفهر

   اووع
رم 

ا  
١١١١  ا  

  ا اي 
  )ب الوات ا و ا ااج(

١١١١  

  ١١١٤  ابن السـراج :المبحث األول
  ١١١٤   اللهجات العربية :المبحث الثاني
  ١١١٩   بين اللهجة واللغة:المطلب األول
  ١١١٩  جة قريش  أسباب سيادة له:المطلب الثاني
  ١١٢٨    كتاب األصـول:المبحث الثالث
  ١١٣١   الكتاب وما قيل عنه :المطلب األول
  ١١٣١  النقد  مذهب المؤلف وكتابه في ميزان:المطلب الثاتي

   أ ال:ا اول
 :"  ِرف اأ "  

١١٣٢  

ما ن:ان واء اأ   

 :"    دا ا  نا ا"  
١١٤١  

ا ا:ا   
 :"   اء ا   "  

١١٥٢  

ا اا:ا    

 :"  ُ   "  
١١٦٠  

ا ا:١١٧٨   ا  
  ١١٧٨اء المرفـوع والمجـرور     إجـر لهجات فـي     :المبحث األول 



ا ا  وآ ت ااج اا  لب ا ء   
  

  - ١٣٥٣ -

   اووع
رم 

ا  

  المنونين مجرى المنصوب المنون فى الوقف
  ١١٨٤  الوقف على المقصورلهجات في  :المبحث الثاني
الوقف بهاء السكت على مـا لـزم      لهجة في    :المبحث الثالث 

  بناؤه لبيان الحركة
١١٨٩  

الوقف على الفعل المعلِّ بحـذف      لهجتان في    :المبحث الرابع 
   أو بناءاآلخر جزماً

١١٩٥  

  ١١٩٩  الوقف على المنقوصلهجات في  :المبحث الخامس
حركة الـهاء التى هى عالمـة      لهجات في    :المبحث السادس 

  اإلضمار
١٢٠٦  

  ١٢١٢  الوقف على القوافى بغير ترنملهجات في  :المبحث السابع
   ا:ا ادس

 :"   ا"  
١٢٢٥  

ا ا:ةا    
 : ا     ا"  

١٢٣٦  

ا ا: ل١٢٥١   ا  
  ١٢٥١  مفعول من األجوف اليائيال لهجة في اسم :المبحث األول
الفعل الماضي األجـوف المبنـي      لهجات في    :المبحث الثاني 

  للمجهول 
١٢٥٩  

  ١٢٦٨   جمعاً ) فُعول( فاء هجة في ل :المبحث الثالث
ا ال:ا١٢٧٤   ا  

  ١٢٧٤  إبدال السين تاء والتاء داالً وسيناًلهجة في  :المبحث األول



رة ا /اديدة از   
  

 

  - ١٣٥٤ -

   اووع
رم 

ا  

  ١٢٨١  إبـدال الهمـزة هـاءلهجة في  :المبحث الثاني
إبدال تـاء الفاعـل داالً أو طـاء         لهجة في    :المبحث الثالث 

  اء افتعلتشبيهاً لها بت
١٢٩١  

  ١٢٩٨  إبدال الياء جيماًلهجة في  :المبحث الرابع
ا ا:د١٣٠٣   ا  

حذف أحد المثلين وترك إدغامهما لهجة في  :المبحث األول
  تخفيفاً

١٣٠٣  

  ١٣٠٧  إبدال العين والهاء حاء وإدغامهمالهجة في  :المبحث الثاني
ترك إدغام الالم غير المعرفة فـى        لهجة في  :المبحث الثالث 

  الحروف الفموية 
١٣١٢  

إبدال الضاد طاء وإدغامهـا فـي       لهجة في    :المبحث الرابع 
  مثيلتها

١٣٢٤  

١٣٢٨  ا  
ادر واا   ١٣٣٣  

  ١٣٥٢  س ات
  

%%%%  
  


