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ص الرسالة  ملخَّ

هلل رب العػػا١تُت كالةػوة كالسػػوـ شرػػا نبػرؼ ااملريػػان كا١ترسػػرُت ملري ػا ٤تمػػد كشرػػا  اٟتمػد
 آله كصحره نٚتعُت .كبعد :

دراسػة كصػػ ية   -) الكريػػات كااصػوؿ الرغويفػػة م مععػ  العػػُت ْتػ  مدػػدـ بع ػواف  فهػاا
كقػد  ة ,رفيَّ صىػ هػا كى ة مً يَّ وتً ه , صى مً ععى ٖتريرية(,كيفدـو شرا دراسة الكريات اليت ضمَّ ها ا٠تريل م مي 

 .عدهن بى مً  ُتغويفقواؿ الر  ون نى م ضى  هاشتي اقى ملى ة كى اسى رى الدً اكلتيها بً  ى تػى ريَّات كى ه الكي اً هى  تي عٍ ٚتىى 

ة , يَّ وتً ات الةىػػػػػريَّػػػػاف الكي  ػػػػػوى عي ؿ بً ُت ,ااكَّ ةػػػػرى فى إذل  هيمً دًسػػػػػا تى رىػػػػحػػػػػ  شى ة الرى يعىػػػػرً ت طى تضىػػػػكاقى 
ة مىػػػرً ة الكى يىػػػ ػٍ رػي ة لً يَّ وتً ص الةىػػةػػػائً  , ك ا٠تى وًت اؿ الةَّػػبػػػدى هػػػا , كا ً رً افي  ى ؼ اٟتػػركؼ كتػى وى تً ائٍػػػ ن :ضػػمَّ تى كى 
 .  ةيَّ تً وٍ ل الةَّ يٍ خً ب كالدى رَّ معى ص الي ائً ةى خى ة , كى يَّ بً رى العى 

 , كى ركؼان اٟتيػٝتىػ, ك نى  افى كزى ة كااى يى ااب ً  مَّن :ضى ة كتى يَّ رفً ات الةى يَّ رً الكي  اف:وى  ػٍ عً  بً الثاشل  ةلي كال ى 
 ر.ػادً مػةى الى ة ,كى ادى يفى ة كالزً الى صى ل , كااى ا٠تً َّة كاليثدٍ ك وع , مي ي , كاٞتي وثً اب الث  بوى نى 

 ا : هى مً ج  كى ملتائً إذل  ةكتوصًّرت الدراس

 ة .يَّ ربً ة العى مى رً  نىسىاس بً ىان الكى ومىة الاىكؽ , ًم الرَّرٍس , كسى  منً ا نى رى يل شى رً ا٠تى  رصي حً  -ُ

اهًتمىامه بالدَّرس الةَّوًت كصي ع كيريَّات صوتًيَّة ميستىً يضىة ؛ ًحرصان ًم ه شرا ائػًتوؼ اٟتػركؼ  -ِ
 ـ .وى ة الكى امى تدى سً ق , كاطٍ اؿ ال ي مى ا ٞتًى هى تً مى كموئى 

 يرً ػسمى د مى مَّ اهلل ٤تىى ردى ر : شى وٍ كتػي الدي حث : الب   ف  شر  م  
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analytical and descriptive study) and it focus on the fundamental components that Al Khalil had 
included in his dictionary, phonetically and morphologically.  

 
   I have collected, studied and discussed those fundamental components in light of other linguists    
opinions came after him. 
As result of the nature of the research, I had to divide it into two chapters: 

The first titled phonetics components, and included: a coalition and dis-coalition of letters, phonetic 
substitution, and phonetic characteristics of the structure of the Arabic word, and phonetic 
characteristics of the intruder and   transformed non Arabic words. 

 

The second chapter entitled: morphological components and it contains: words structures and its 
balance, the names of the characters, and sections of the triple ,The plurals, word’s lightness and 
weight, originality and increase, and sources. 

 
The study results, including: 
 Al Khalil keen on the affirming of the confusion, and protecting the meaning, in the basis for  
structure the Arabic word. 

 The interest in phonetics lesson and making extensive phonetics components; Keen to coalition 
letters and its suitability for the beauty of pronunciation, straightening of speaks. 
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 ةالمقـدم

هلل , ٨تمده ك ملستعي ه , كملستغ ره , ك ملسػتهديفه , كملعػوذ بػاهلل مػن بػركر نمل سػ ا  اٟتمد إفَّ 
كمػػن سػػيأات نشمال ػػػا , مػػن يفهػػده اهلل فػػػو مضػػل لػػه , كمػػػن يفضػػرل فػػو هػػػادم لػػه. ك الةػػػوة ك 

 .السوـ شرا ملري ا ٤تمد الام نكمل به ال عمة 
 نما بعد:

هػا شرػ  لغػة الدػرآف الكػرصل , فػالغوص م ْترهػا الزاخػر بػرؼه فػنف مػن نبػرؼ العرػـو كنجر  
 العرمػػػان بدراسػػػتها ًٍت شظػػي  , كشرػػػ ه ،زيفػػػر , فالرغػػػة العربيػػػة نٝتػػػا الرغػػات, كن، اهػػػا ؛ كلػػػال  شيػػػ

ْترهػػا إاٌل نفَّ  ,ـ الرػاحثُت شرػػا كثػَتو ًمػن فركشهػادراسػة متعم دػة, بػالر،  ًمػن اهتمػػامه  قػا , كقيػا
ف , كك وزها مازالت ٖتتاج  ت ًديبو كْتى .إذل  لن ٬تًى

ػػػد ث تػػػاريف  العربيػػػة  ك٦تػػن كفدهػػػ  اهلل لعرػػػ  العربيػػػة ا٠تريػػل بػػػن نٛتػػػد ال راهيػػػدم الػػام دل ٭تي
العرمػػٌي شػػػن بعةػػية شرميػػػة ذات شدريػػة شردريفػػػة دقيدػػة الت كػػػَت ,كبارشػػة م االخػػػًتاع كالتػػػ ليف 

إمػػاـ الر غػػويفُت, كرائػػد ال حػػو العػػر, كنسػػتاذه ,كسػػي د نهػػل ,مثػػل مػػا حػػدَّث شػػن ا٠تريػػل بػػن نٛتػػد 
نبو شرد الػرٛتن: مػن نئمػة ا٠تريل بن نٛتد بن شمرك بن ٘تي  ال راهيدم اازدم ,   كهواادب ,

شرػد اهلل  ان ًقػا , كدرس لػدلككػاف شارفػ ا١توسػيدا , نخاه مػنشر  العركض , ككاضعكاادب الرغة
, تردَّػا العرػ  الرةػرة كلد كمػات م ال حوٌم , سيرويفه  اٟتضرمي كهو نيفضا نستاذ بن ن, إسحاؽ

 يفن نصػػػػػػػػػػػػػػػػرا ٢تػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػ ف شظػػػػػػػػػػػػػػػػي  م الرغػػػػػػػػػػػػػػػػةلػػػػػػػػػػػػػػػاشرػػػػػػػػػػػػػػػا يفديفػػػػػػػػػػػػػػػػه العديفػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػن العرمػػػػػػػػػػػػػػػػان ا
ككهػب بػن  ,كهاركف بن موسا ال حػوم ,كال ضر بن مشيل ,كالكسائي ,كااصمعي ,سيرويفه م ه 
كالعػػواـ بػػن  ,كشاصػ  ااحػػوؿ ,نيفػػوب السػػعتياشل كحػػدَّث شػن .كشرػػي بػػن ملةػر اٞتهضػػمي ,جريفػر

ـ. تردػػا العرػػ   ُٖٕكلػػد م الرةػػرة شػػاـ  كشرػػد اهلل بػػن ن, إسػحاؽ ,ك،الػػب الدطػػاف ,حوبػب
 (ُ)", كشيسا بن شمر الثد ي ك،َته شمرك بن العون ن, شرا يفد شرمانها مثل

                                                                 

. د/رحػاب خضػػر شكػػاكم: ِْٔ/ِ. ابػػن خركػاف: كفيػػات ااشيػػاف ُْٔ/ُيفػاقوت اٟتمػػوم: مععػ  اادبػػان  (ُ)
 .ِٕ,ِٔبن نٛتد ال راهيدم الرةرم, صا٠تريل   . د/رحاب خضر شكاكم:ُِّ/ّموسوشة شراقرة ا سوـ 
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ق, كامت املنا بال ضل, كشرفاملنا بالسرق فدد نثٌت كثَت من شرمان ا١تسرمُت شرا كإحداقنا لرح
ا٠تريل بن نٛتد رٛته اهلل, كنملزلوه ا١تكاملة الوئدة به, حىت قاؿ ش ه ٛتزة بن اٟتسن ااصرهاشل م 

ج نبدع لرعرـو اليت دل ًر كتاب )الت ريه شرا حدكث التَّةحيف(: "كبعد, فنف دكلة ا سوـ دل ٗتي 
كن ٢تا نصوؿ ش د شرمان العرب من ا٠تريل, كليس شرا ذل  برهاف نكضا من شر  العركض ت

ا اخًتشه من ٦تٌر له بالةَّ َّاريفن من الام ال شن حكي و نخاه, كال شرا مثاؿ تددَّمه احتااه, كإ٪تَّ 
،َت حريتهما نك يف يداف شُت إذل  كقع مطرقة شرا طست, ليس فيهما حعة كال بياف يفؤديفاف

ضعه  عته ما دل يفى ةى ا, فرو كاملت نيفامه قدٯتة, كرسومه بعيدة لش َّ فيه بع  اام ؛ لً جوهر٫ت
نحد م ا خرق اهلل الدمليا من اخًتاشه العر  الام قدمت ذكره, كمن ت سيسه ب ان كتاب 

. مث من إمداده سيرويفه م شر  ال حو , ٔتا ص ف كتابه الام هو زيف ة لدكلة  ُ()" )العُت(
رجلو خيرًق من إذل  قاؿ ش ه س ياف بن شييػىٍي ة رٛته اهلل: "من نحبَّ نف يف ظرى الام ك  ا سوـ

"ا٠تريل بن نٛتد إذل  الاهب كا١تس , فري ظر
كقاؿ السَتام: "كاف الغايفة م تةحيا  ,.  ِ()

"الدياس, كاستعراج مسائل ال حو كتعريره
()ّ

كقاؿ إبراهي  بن إسحاؽ اٟتر,: "كاف نهل   .
من نصحاب ااهوان إال نربعة فنهن  كاملوا نصحاب سي َّة: نبو شمرك  -هل العربيةعٍت نيفي -الرةرة 

.",بن العون, كا٠تريل بن نٛتد, كيفوملس بن حريب, كااصمعي
 ()ْ . 

 هاركف الربيد .  ٓتوفة ـ ٖٕٗ/ػػهُْٕ س ة ٚتادم اآلخرة بشهر الرةرة توم م

رػا شػػرش العرػـو ,فهػػو ت شى عىػبػَّ رى اؽ كتػى آلفىػػدػت لً كال ٮت ػا شري ػا بريفػػق شرمػه كبػهرته الػػيت حرَّ 
رب ـ العىػوى واد كىػةػر مىػؿ فيػه حى اكى من كضع شر  ا١تعع  , ككاف من خػوؿ كتػاب العػُت الػام حىػ

                                                                 

 .ِْٓ/ِ. ابن خركاف: كفيات ااشياف ُِْ/ُّالة دم: الوام بالوفيات  (  ُ)
 .ِٓ/ُالسيوطي: ا١تزهر  (  ِ)
 ُُِٔ/ّيفاقوت اٟتموم: معع  اادبان  (  ّ)
 .ُُْ/ّابن حعر: هتايفب التهايفب  (  ْ)
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طريفدػػةن م ترتيػػب نل ػػاظ الرغػػة دل يفيسػػرق  مال راهيػػد   العػػُت لرعريػػل بػػن نٛتػػدععىػػمي  فدػد اخػػت َّ  ,
ةو, فًتتيػػب اال ػػاظ دل يفىسػػري  فيػػه الًتتيػػػب اَّ شرػػا شردريفػػػةو فىػػ –مػػع صػػعوبتها  – ؿ  دي إليهػػا, كهػػي تىػػ

ل ٥تػػػارج اٟتػػركؼ ًشمػػػاده فيػػه, كنك٢َّتػػػا العػػػُت عىػػ, كإ٪تػػػا جى اال رػػائيا١تعػػركؼ م كقتػػػه كهػػو الًتتيػػػب 
ارها اٝتنا له دكف ا٢تمزة نكؿ اٟتركؼ ا٢تعائية, امله ترحدها معع  العُت, كقد اختي به الام ٝتي  

ات كثَتة ٓتوؼ العُت مػن اٟتػركؼ اٟترديػة الػيت افتػتا قػا مي  ععمػه, كالػيت ال يفًسػميها تغػَت  م تغَت 
كتػػبو كجعػػل كػػٌل إذل   لرمععػػ , حيػػ  قسَّػػمه ااسػػاس ااكؿ كهػػاا الًتتيػػب هػػو ااب يػة الةػػرفية,

  مث كضػػػع  كػػػل ,نقسػػػاـو ْتسػػب نب يػػػة الكرمػػاتإذل  (سػػ  كػػػل كتػػابو ) حػػػرؼو حىػػرؼو ًكتابػػػان, مٌث ق
« مسػػػػتعمل»كنطرػػػق شرػػػػا الةػػػيغة ا١توجػػػودة م ا١تػػػادة ل ػػػ   , تداليرهػػػا  م مػػػادة كاحػػػدةكرمػػػة ك 

ره الةػرفيوف مػػن كىػػععمػػه شرػا مػا ذى كقػػد اشتمػد م ب ػان مي ,  ميهمػل»كالةػيغة الػيت ال توجػػد ل ػ  
اسية اماك ريباشية  اماك ثيوثية  اماك جعرها إما ثي ائية الكرمة ك  قرل م حةر اب يىة  .ٜتي

كبػػػػالعودة ١تضػػػػموف هػػػػاا ا١تععػػػػػ  ٧تػػػػد نملػػػػه قػػػػد جػػػػػان حػػػػافون با١تعرومػػػػات الةػػػػوتية كالةػػػػػرفية 
كال حويفة كالت صيرية: نصالة كدخيون كمعربان, كالرهعات كالرغات , كالدواشد بُت السماع كالديػاس 

ه االستشهاديفة ملثػران كبػعران, ركتً جاملب ثى إذل  كاامةار كااقطار..., كال ركقات الرغويفة بُت ا١تدف 
فكرتػػه  ن خػوؿ دراسػػيت ٢تػاا ا١تععػػ  الدػػي   ,اسػتوق تٍت كثػػَتان كًمػػ  ...كمػػان حػديفثان كقرآملػػان, نمثػاالن كحً 
ة يَّ وتويفػة صىػػغى  ه مػن قواشػد لي ة, كطريفدتػه اٟتةػػريٌفة م ب ػان ا١تععػ   , كمػا تضػػمَّ العردريفػة, كمادتػه الغ يَّػ

رائػد الرغػة   شرػْتػر كصرفية , فمن ه ا جانت فكرة الرح  كموضػوشه ؛ ًاى،ػوص م بػين مػن 
,لعري نحظىا بًيسَتو من هاا العر , كنهنىل من يف روشه الثر  العاب , كنيدرؾ طرحىهي  العردرم, كنيدل  

ل ليكػوف موضػوع بدواشده كضوابطه ا١تت اثرة م ثى ايفا ا١تعع , كذل  بعػد إبػارة مػن مشػرم ال اضػ
 دراسة كص ية ٖتريرية(.  -ػ ) الكريات كااصوؿ الرغويفة م معع  العُت  ْتثي:
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 معنى الكلٌات:

كضػػػعها الر غػػػوم م داللتهػػػا إذل  ات م بػػػىتَّ العرػػـو بػػػال ظريَّػػػرً اسػػػتعماؿ مةػػػطرا الكي   ى ملشىػػ
 شرا الشموؿ باشترار كرمة "كل" صيغة من صيغ العمـو الواضحة .

الكريػات كااصػوؿ الرغويفػة: نصػوؿ كقواشػد كريَّػة ذكرهػا ا٠تريػل م نجػزانو ميت ر قػػة كا١تدةػود ب

م كتػػاب العػػػُت مػػػن خػػػوؿ اسػػػتدرائه لكػػػوـ العػػػرب ت ػػػدرج ٖتتهػػػا نحكػػػاـ جيزئًيػػػة م هػػػا صػػػرفية , 

كدالليػػػة ,كم هػػػػا صػػػوتية , بعضػػػػها نفػػػاد م هػػػػا شرمػػػان الرغػػػػة ا١تتىدػػػًدميوف بعػػػػد ا٠تريػػػل كالدارسيػػػػوف م 

ػػا  ر غػوم كبعضػها قػد تكػوف ميرهىمىػة ال لًعػػدىـ قيمتًهػا نك فائػدهتا العرميَّػة كالر غويفػة ؛اٟتدػل ال ػا اهنَّ كإ٪تَّ
 دل ٖت ى بالدراسة من قرل نهل الرغة كالراحثُت م ميداهنا.

 ضــابط اختٌار الكلٌات واألصول:

 لغويفان  نك ال, كهي:نقةد به بياف الةيغ اليت يفعرؼ قا كوف هاا ا طوؽ كريَّة ليغويفة كنصون 
؛كذل  ١تا ٖتمرػه  كرية  د  عى ", نك كرد فيه ل ظة "كٌل" فتػي ما صيد ر من كوـ ا٠تريل بر ظة "كلٌ  -ُ

 من داللة العمـو .

 فىعيل فماكرَّه كميؤملٌثه بغَت ا٢تان(إذل  مثاؿ: )كل  م عيوؿ ريدَّ 

 استعدامه صيغ اٟتةر ,كاالستث ان بعد ال  ي ,كذل  مثل: -ِ

 (ا إالَّ م هػاه الكرمػاتـ العػرب كرمػة تػدخل العػُت كا٢تمػزة م نصػل ب ائهػليس م كو :
ًش ٍػدٍنكة كإًمَّعىػة كشىرػػان كشى ػان كشىمػان ف مػػا شىظػانة فهػػي لغػة م شىظايفػة كإف جػػان م ػه بىػػٍين 

 فو ٬توز إاٌل ب ةل الـز بُت العُت كا٢تمزة 

 ةَّػػػاد إالَّ نف تكػػػوف الكرمػػػة ال ٕتيػػوز الس ػػػُتي م الكرمػػػة الػػػيت جػػػانت الدػػػاؼي فيهػػػا قرػػػل ال
 سي يَّةن ال لغىة فيها لرةَّاًد.
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  ي رًس  شرا ب ان فػيٍعرىل إاٌل ما يفكوف ثامليه ملوملان نك ٫تزةن
 كال ٬تين م كومه  من الرباشي ا١ت

 ) ليس م التةريفف ًمٍ عالة ،َت معزابة ( 

: "مػادة  كال  استعدامه ل ػ  "شامػة " كهػي شرػارة صػر٭تة تػدؿ شرػا العمػـو .كذلػ  ٨تػو -ّ
سػػ    الس ػػػ ىاط الكىٍوسىػػػجي مػػػن الرجػػػاؿ كفًعريػػػه سىػػػ ي  ككػػال  شامػػػةي مػػػا جػػػان شرػػػا ب ػػػان فًعػػػاؿ 

 ككال  ما جان شرا ب ان اجملهوؿ ثوثيان "
 إيفراده لةيغة ال  ي ا١تطرق ,كذل  ٨تو: -ْ

 ليس بعد الٌداؿ زامه م بين من كوـ العرب 
 ( نٍصػػلي ب ائهػا : قػىرىٍشرىػػلى كمثػل ش كرػػوت إ٪تػػا كليسىػت مػػن نىٍصػل الكرمػػة مثػل قػىرىٍشروملػػة إ٪تػا

مٍلكىب نصل ب ائهاع  (َى

 ا نصرٌية  ليس م كوـ العرب كرمة صدرها ) ملر ( ملوهني
 . كالرٌان ال ٕتين نبدان بعد الوٌـ 
مشػكرة الرحػ  تكمػن م  نفن  رنيفت٢تاه الكريات كااصوؿ كٚتعها  من خوؿ استدرائيك 

 ية :ت رثق م ه شدة نسأرة فرش سؤاؿ رئيس
 أبرز الكليات واألصول اللغوية التي أشار اليها الخليل في معجم العين؟ ما

 م ه نسأرة فرشية :  تيجكهاا السؤاؿ تى 
 ما مدل نخا شرمان الرغة ٢تاه ااصوؿ كالكريات كتطريدها ؟ 
 ما نثر هاه الكريات كااصوؿ م الدراسات الرغويفة ؟ 

 أهمٌة الموضوع  :

 وع ما يفري :٦تا يفرٌُت ن٫تٌية ا١توضك 

ز شرميػػػة م ٣تػػػػاؿ قيمػػػة كتػػػاب )العػػػػُت( مععميػػػا كلغويفػػػا ,كمػػػػا ٭تويفػػػه مػػػػن ثػػػركة لغويفػػػة كك ػػػػو  :أواًل 

 . كالداللة كالةرؼ كال حو ااصوات
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ة الشػػػمولية الػػػيت  هػػػرت م ملظػػػاـ التدريرػػػات كالػػػدكائر شدريػػػة ا٠تريػػػل االسػػػتدرائية اٟتةػػػريفَّ  :ثانياااا  

 ة ٤تل الدراسة .العركضية كم الكريات كااصوؿ الرغويف

 

نف ه اؾ شددا كرَتا من الكريات كااصوؿ الرغويفة دل يفتطرؽ ٢تا الراحثوف م ميػداف الرغػة  :ثالثًا 

 )فيما نشر  ( ,كهي جديفرة بالرح  كالدراسة كالتحريل.

نفَّ مػػن يفوحػ  هػػاه الكريػػات كااصػوؿ كيفػػدقق ال ظػػر فيهػا ,٬تػػد كثػػَتا م هػا ،ػػَتى مت كىػػد  :رابعاااً  

؛حىت توضع  اها ,كنخا شرمان الرغة قا ,٦تا يفتطرب ْتثان مستدةيان, كٖتريون دقيدان من اط رد

 اامور م ملةاقا .

 نفَّ هػاه الكريػػات كااصػوؿ بعضػها يفكػػوف مط ػردا كبعضػها قػػد ال يفكػوف مط ػردا فيحتػػاج :خامسااً 

 , ؛ حىت تستدي  كتكوف كاضحةى كسهرة التطريق  ضواب  ك إيفضاح لهإذل 

عطي هػاا الرحػ  ن٫تيػة بالغػة :نف هػاه الكريػات ت ػدرج ٖتتهػا قواشػد ,كضػواب , ٦تا يفي  ك سادسا:

بػػل كاملػت مرثوثػػة م كتػػب  نبػار إليهػػا نهػل الرغػػة م دراسػاهت  كلكػػن دكف حةػػر كاضػا,

فعػػانت دراسػػة الكريػػات تدػػر ب ا١تسػػػافات ,كتضػػع الكريػػات بػػُت نيفػػدم الرػػػاحثُت  , الرغػػة

 كالرغويفُت ,مدركسة ٤تددة .

نفن م ٚتػع هػاه الكريػات كااصػػوؿ كدراسػتها كٖتريرهػا ,كالت كػد مػن اط رداهػا كصػػحتها  : اً بعساا
إذل  ككػال  بػػالرجوع ,نكػ  ال ائػػدة رل م معرفتهػا كضػػوابطها ,كالدواشػد الػػيت تسػَت شريهػػا,

 شرػػػا نكثػػػر قػػػدر ٦تكػػػن مػػػن ا١تةػػػادر الػػػيت ملاقشىػػػتها , االطػػػوع العديفػػد مػػػن كتػػػب الرغػػػة ك
  كد كالتحدق م ها كم هاا ب ان كاضا لشعةييت العرمية.قت ٢تا ,لرتكتطرَّ 
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 أهداف البحث :

 وٌهدف البحث إلى :

 ٚتع هاه الكريات كااصوؿ كإبرازها كتة ي ها من حي  مادهتا الرغويفة . .ُ

 التحدق من صحة هاه الكريات كااصوؿ كمدل بهرهتا كت اكؿ شرمان الرغة ٢تا . .ِ

قيدػػة كم اقشػػػتها كذكػػػر نبعادهػػػا كالدضػػػايفا الػػػيت دراسػػة هػػػاه الكريػػػات كااصػػػوؿ دراسػػػة د .ّ
 تتعرق قا.

 استثمار هاه الكريات كٖتديق ال ائدة م ها . .ْ

 منهج البحث :

 ّتمع ما كرد من كريات كنصوؿ م كتاب العُت كتة ي ها كدراستها دراسة ٖتريرية  قمت 

  َّكريات  صرفية ككريات صوتية .إذل   الكريات كااصوؿ تي مقس 
 يفد اٌطراد هاه الكريات كااصوؿ م الرغة هو ال ظر م إطوؽ العرمان ٢تا  ا١تعتمد م ٖتد

ك،ػػَت  فػنف ذكركهػػا شرػا نهنػػا مطَّػرًدة تامػػة فهػي كػػال  ,كإف كاملػت مطٌػػردة ش ػد طائ ػػة ,
 دراسة كاستدران.إذل  مطردة ش د نخرل فاامر ٭تتاج

 إذل  قهػ  ٚتيعػا ,كنيحيػػلم حػاؿ تعػدد إطػوؽ الرغػويفُت لرداشػدة الكريَّػة ,فػنملٍت نيثرػت إطو
 مةادرها ؛اف م هاا معرفة بهرة الكرية كتطريدها م مادهتا كفرشها الرغوم .

 فةػػرُت ,يفكػوف ال ةػل ااكؿ م الكريػػات الةػوتية ,كال ةػل الثػػاشل إذل  الرحػ  تي مقسَّػ
شرػػػا ا١تػػػ هج  تي شتمػػداا١تػػادة الػػػيت ٚتعتهػػػا ,ك م الكريػػات الةػػػرفية كسػػرب هػػػاا ؛ طريعػػػة 

 تحريري م دراسة تر  الكريات.الوص ي ال

  كالتوصياتال تائج  نبرز فيها تي زٍ نكجى كنخَتا ا٠تا٘تة ك. 
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 ك ت نٞت   لكنك الرح  م ا١تعع  كالدراسة ٢تاه الدواشد من الةعوبة ٔتكاف ,  فَّ ن كاٟتق  
كػاف مػن خػَت فمػن توفيػق إبكاالت الرح  , فيتيسر رل ما كاف شًسران ب ضره , فما   ر, مإذل 
غويفة اٞتمَّػة الٌػيت د الر  وائً كال ن، ل ال ى  ك نٛتده شريه , كما كاف من خط  فمٍت ك نستغ ره م ه, اهلل
متعػػة العرميػػة الػيت رافدتػػٍت م تػػدارس ،ريفػب ا١ت ػػردات كجديفػػدها ثػػران حةػػيريت الرغويفػة , كالي إ هػا مً 

دكرهػا م بيػاف الػاكؽ ها كثػَتا م ااصػوات ك شرا االستعماؿ العاـ كا١ت لوؼ , كال ائدة الػيت ١تسػت  
 . ,كاستشعار ٚتاؿ ب ان الكرمات كفق ائتوؼ نصواهتاالرغوم 
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 التمهٌد
 التفكٌر الحصري عند الخلٌل 

 هػاية حػدث ا ش هػا تػاريف  الرغػة كشرومحي ما ملاكر ا٠تريل بن اٛتد فنمل ا ملتحػدث شػن بعةػ
درسة الت كَت م شرـو العربية, ك شن اس  رائد  ١ت , شن اس  ت عر به الرغة كالشعر كاٟتساب ,

ج ػػب مػػع زشامتػػه إذل  ان كؿ بػػو م ػػازع كهػي زشامػػة املتزشهػػا  بكػل جػػدارة كاقتػػدار, ج رػزشيمهػا اا
قػد زاؿ سػابدا لرزمػاف, ك  مػاك , كػاف فهػو   ال حػو العػر, كػ كؿ مؤسػس لػه, ـو العػركض كالرغػة كلعرػ

صػػديفدة ابػػن  ش ػػه قػػاؿ:تول, فدػدسػعل كرػػار شرمػػان ا١تسػػرمُت م زم ػه بػػهادة شرميػػة رفيعػػة ا١تسػػ
مدولػة شرػداهلل بػن ا١تد ػع كش ػد تعدػب  (ُ) كػ  مػن شرمػه"نف ا٠تريل بن اٛتد كػاف شدرػه "إ ا١تد ع

 هنػا نقػػل مػػانشػن ا٠تريػػل مػػن خػوؿ شرمػػه كتةػػاملي ه كآرائػه يفظهػػر ل ػػا موضػوشية رنم صػػاحره بػػه ك 
م  سػػروبية نساسػػان دكاتػػه اانال راهيػػدم, فالرجػػل جعػػل الت كػَت ك شػػار إليػػه شػػن شدريػة يفي نف  ٯتكػن

ه ااك  هو ت سَت الرغة كحةر موادهػا بشػكل م هعه العرمي, كيفتضا اهتمامه حي ما جعل ٫تَّ 
ملشػػان إلعػػركض كموسػيدا الشػعر ك بػامل كير ػي , بطريفدػػة شردريفػة فريفػدة ,ككػػال  م املشػغاله بعرػ  ا

يف ػػػاق  نحػػدها اآلخػػر , إ٪تػػا هػػػو  الؼ اابيػػات ا١توزكملػػة ا١تد َّػػاة , الآْتػػور الشػػعر الػػيت تيتػػيا ل ػػػا 
ر شتػػه ترػػ  ااكصػػاؼ كالعػػركض دليػل شرػػا كجػػود تةػػٌور بػػامل حةػػرم م ذهػػن ا٠تريػػل تةػػدي 

الطريفدة اليت كضع قا شر  العركض الام ات ق اٞتميع شرا نمله إذل  كإف ملظرة كاحدة التعزيفأية ,
,ك يفتعرػا هػاا  مرتكػرةلتدل ا شرا نف ا٠تريل كاف ذا شدريػة , هو الام ابتدشه دكف سابق مثاؿ 

التةػػػور نيفضػػػا م ملظامػػػه م مععػػػ  العػػػُت حي مػػػػا نجػػػرل ملظػػػاـ التدريرػػػات الػػػام نملػػػتج ل ػػػػا آالؼ 
نملػه نراد نف يف ػي ّتميػع إذل  ا١ت ردات كمواد الرغة , فتر  الطريفدػة اٟتةػريفة كالت كػَت الكيرػي تيشػَت

, العرمػػػي لػػال  حي مػػا ملتحػػدث شػػن ت كػػَته كم هعػػه ؛إمكاملػػات الرغػػة بشػػكل حةػػرم بػػامل 
ة شرميػػة رائػػدة, كهػػػي نحػػد ملتاجػػات حضػػارت ا االسػػومية الػػيت يفعرػػق مػػػن فنمل ػػا ملتحػػدث شػػن شدريَّػػ

                                                                 

 ُٔا١تعاج  العربية مع اشت ان خاص ٔتعع  العُت ص  (ُ)
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نكؿ مرتكػر لعرػ  العػركض, كت كَته كم هعػه ,شػن شػادل العػركض كالرغػة كال حػو,  امل اسها التاريف 
١ت ثػور نك ال ثػر مستحدثة كالشػعر اة الي رَّ اة ال اابعار اٟتي ا١توزكملة ا١تد َّ  -ك حةر كل نبعار العرب

ابتكػار شرػـو إذل  مرتكرة ش د هاا اٟتد, كإ٪تا ٕتاكزتها١تشعور اخل... م ْتوره, كدل تدف شدريته الي 
ر لغػة نمػة مػػن رتكػر ل كػرة ا١تعػاج  العربيػة بوضػػعه "مععػ  العػُت" الػام ٭تةيػنخػرل ,فهػو نكؿ مي 

ره, مث هػو الػام اخػًتع اام  قاطرة, كهو الام كضع نساس شر  ال حو باستعداـ مسائرة كتعري
شرػ  ا١توسػػيدا العربيػػة كٚتػع فيػػه نصػػ اؼ الػػ غ  كٔتػا نف شرػػ  العػػركض هػو شرػػ  موسػػيدا الشػػعر, 

 .فالةرة كثيدة بي ه كبُت شر  ا١توسيدا كهي صرة متمثرة م اٞتاملب الةوت

, لً كػرفهو من ت اكؿ الاائدة العربية ذاهتا كخةائةػها ت ػاكالن شرميػان مشوليػان م هعيػان قوامىػه ا"
,  فهمػا ريفاضػيان فكريفػان كريػان بػاموكمن فه  خةائص الاائدػة العربيػة مػن خػوؿ ملتاجهػا الشػعرم 

 . (ُ)  "كإف ل ا من ا٠تريل ذاته كم هعه م معع  العُت ما يفدـو قريف ة شرا م هعه م العركض

ذلػػػ  مػػػػن ,,كا١تتعم ػػػق م شرػػػ  ا٠تريػػػػل , يفرحػػػ  م هعػػػه ال ريفػػػػد ا١تٌتميػػػز بالكيريَّػػػًة كالش ػػػػميوؿ 
لراائدػػة العربيػػة الػػيت مػػن خو٢تػػا اخػػًتع الػػدكائر العركضػػية كقعػػد  -اهلل رٛتػػه-إدراؾ ا٠تريػػلخػػوؿ 

 .١ت هعه الشامل

مػػػن شرمػػػػه , فهػػػػاا  إلي ػػػػا ملػػػػا مشوليػػػة م هعػػػػه كت كػػػَته اٟتةػػػػرم فيمػػػػا كصػػػلؤ كدل يفغ ػػػل شرما
ام ابتكػره ا٠تريػل كإف م هعه  فيدوؿ :"كملظاـ الدكائر العركضػية الػإذل  يفشَت يتهستا َتالدكتور ٝت

إذل  مرػػدن الػػػدائرة م الريفاضػػيات كيفهػػػدؼإذل  بػػدا بسػػيطا م ،ايفػػػة الرسػػاطة, فنملػػػه ال بػػ  يفسػػػت د
حةػر كامػػل ااملسػاؽ الػػيت تتعػاها الوحػػدات العركضػػية مػن ااسػػراب كااكتػاد م تراصػػها شرػػا 

ظػرت إليهػا مػن م ظػور ٤تي  الدائرة كمن مث ٚتع ااملساؽ اليت تترايفن م ال ظر إليها فرادل فػنذا مل
)شرػا قرػة  م حػُت رنل ا١تديفػدالدائرة كجدت هاه الرحور مػن نصػل كاحػد كهػو مػا اسػتغربه ا١تعػرٌ 

                                                                 

 ليس شرمان.العر, مداؿ ش  الشركة الع كروتية لردكتور شمر خروؼ بع واف :العركض   (ُ)
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كإ٪تػػا ا١تسػػ لة م  , رػػا بػػرؼ ٤تتػػد٫تا ( م دائػػرة كاحػػدةنصػره( ٬تتمػػع مػػع الطويفػػل كالرسػػي  ) ش
ةػ يف. كال كػػرة ملظرملػا ليسػت نخوقيػة , إذ هػي ال تتعػدل م الواقػػع فكػرة إ٬تػاد سػريل ٤تػدد لرت

ذاهتػػػا طردهػػػا ا٠تريػػػل م مععػػػ  العػػػُت كقػػػد جعرتػػػػه ٭تةػػػر كػػػل إمكامليػػػات الرغػػػة كمػػػا حةػػػر كػػػػل 
إمكامليات العركض م دكائره . ال رؽ الوحيد بُت ال كػرتُت نف تدريػب الكرمػة كػاف يفسػَت م كػو 

ن التةػ يف إتاهي الدائرة , ككاف يفتعا من مردن التراديفل كالتوافيػق سػريو لتحديػق هػاه الغايفػة مػ
, كدل يفعػًتض نحػػد شرػػا هػاا التةػػ يف الرغػػوم ليدػوؿ كيػػف ٬تتمػػع اٞتػار ا١تتػػداكؿ )حضػػر( مػػع 

 .(ُ)"ا١تعع  ١تعرفة مع اهإذل  اٞتار)رضا( الام يفدفع ب 

فا٠تريل ش دما نراد كضع قاموس بػامل لرغػة العربيػة  ,كفيما ٮتص م هعه م معع  العُت 
اال ػاظ الػػيت ٯتكػػن تركيرهػػا مػػن اٟتػػركؼ ا٢تعائيػػة املطرػق مػػن مرػػدن م هعػػي نساسػػه حةػػر ٚتيػػع 

, ب اٟتركؼ ا٢تعائيػة العربيػة بعضػها مػع بعػ العربية شرا ن٪تاط اال اظ كالكرمات العربية, فركَّ 
شػن ا٠تريػل ككتابػه العػُت  مػاـ ابػن خرػدكف م مددمتػه , فدػاؿكقد نفاض الدوؿ م طريفدته هاه ا 

"فحةػر فيػه مركرػات حػركؼ ا١تععػ    : ته )بالعُت (سرب تسمية, ك كنسروبه م حق كرمات الرغ
هػػا, مػػن الث ػػائي كالثوثػػي كالربػػاشي كا٠تماسػػي, كهػػو ،ايفػػة مػػا يف تهػػي إليػػه الًتكيػػب م الرسػػػاف كرٌ 

العر,, كت ٌتا له حةر ذل  بوجوه شديفػدة حاصػرة, كذلػ  نف ٚترػة الكرمػات الث ائيػة ٗتػرج مػن 
كششريفن, كهو دكف هنايفة حػركؼ ا١تععػ  بواحػد, سرعة إذل  ٚتيع ااشداد شرا التوارل من كاحد

اف اٟتػرؼ الواحػد م هػا يفؤخػا مػع كػل كاحػػد مػن السػرعة كالعشػريفن فتكػوف سػرعان كششػريفن كرمػػة 
كيفتػػػابع ابػػػن خرػػػدكف بػػػرح طريفدػػػة تراكيػػػب .ث ائيػػة, مث يفؤخػػػا الثػػػاشل مػػػع السػػػتة كالعشػػػريفن كػػػال ..

اكيػػب قػاا الوجػػه, كرتػب نبوابػػه فا٨تةػرت لػه الًت "الكرمػات ش ػد ا٠تريػػل حػىت يفدػػوؿ بعػد ذلػػ : 
متعػارؼ, كاشتمػد فيػه ترتيػب ا١تعػارج, فرػدن ْتػركؼ اٟترػق مث مػا شرػا حػركؼ ا١تععػ  بالًتتيػب الي 
                                                                 

.د. ٝتَت بريفف إستيتية., يفعد الدكتور ٝتَت بريفف إستيتية من  .ن يفة شضويفة كملطدية كفيزيفائيةااصوات الرغويفة رؤ     (ُ)
 . ا١ت زيفن م دراسة ااصوات كشرومها
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بعػػده مػػػن حػػػركؼ اٟت ػػػ , مث ااضػػػراس, مث الشػػػ ة كجعػػػل حػػػركؼ العرػػػة آخػػػران, كهػػػي اٟتػػػركؼ 
كتابػػه )العػػػُت( ؛ اف   اا٢توائيػػة, كبػػدن مػػن حػػركؼ اٟترػػق بػػالعُت املػػه ااقةػػا م هػػا, فرػػال  ٝتىَّػػ

مثػػػل هػػػاا, كهػػو تسػػػميتةي بػػ كؿ مػػػا يفدػػع فيػػػه مػػػن إذل  مُت كػػػاملوا يفػػاهروف م تسػػػمية دكاكيفػػ ه ا١تتدػػد  
ا١تهمػل م الربػاشي كا٠تماسػػي ا١تسػتعمل, ككػاف ك مهمػل م هػا مػن  الي الكرمػات كاال ػاظ, مث بػُتَّ 

, ككاف االستعماؿ م الثوثي "ة دكراملهدرَّ ق به الث ائي لً ة استعماؿ العرب له لثدره, كٟتىً لدرَّ  ؛ نكثر
 .ن،رب, فكاملت نكضاشه نكثر لدكرامله

, كالرباشيػة مػادةى كيفي  كػاف  د بالثوثية طرعان ما كاف ثوثة نحػرؼ مػن الكرمػات ككرمػة ملىةىػرى
سػػرق مػػن بيػػاف ١ت هعػػه م ب ػػان العػػُت تتضػػا طريفدتػػػه  فمػػن خػػػوؿ مػػا . (ُ) رباشيػػان كزلػػزؿ كهكػػاا
ليهػػػا م إا الدواشػػد كالكريػػػات الػػيت ًنبػػار رَّػػب ػػػان ا١تععػػ  , كمػػن خو٢تػػػا تتع اٟتةػػريفة الشػػامرة م

ت ػاكؿ الرغػة بالػدرس مػن الداشػدة, م م هعػه "ا٠تريل  مععمه , ف ظرته الشمولية توضا ل ا , نفَّ 
, كما فعل من سرده من شرمػان الرغػة؛ فرػدن الػدرس الرغػوم ٔتػا ٬تػب نف يفرػدن  كليس من قمة ا٢تـر

اسػػة ااصػػوات )اٟتػػركؼ( الػػيت تتػػ لف م هػػا م ػػردات الرغػػة؛ فمػػن ال احيػػة ا١ت هعيػػة بػػه, بػػدنه بدر 
اٞتاملب ا١تػادم   طرق قاشدم, افَّ )ا١تيتودكلوجية(, الواقع ا جرائي لرغة يف رض هاا ااساس كمي 

مػدرؾ بالدرجػة ااكذل مػن قرػل اٟتػواس كخاصػة )السػمع( الػام يفسػتدرل )الةػوت( ا١ترسػػل هػو الي 
دؿ هػػػاا شرػػػا كجػػػود ملظريفػػػة معرفيػػػة ن ال احيػػػة ا١تعرفيػػػة )ا يفرسػػػتيمولوجية ( نال يفيػػػا١تسػػموع, نمػػػا مػػػ

 .(ُ) "حةريفة قائمة بااهتا !

  ملدل ش ه الزجاجيه كطريفدته العردريفة فيدوؿ كما ًفكرت  ا ا٠تريل بتواضع العادل اٞت ٌ كيفشرح ل
اقػػع كومهػػا, العػػرب ملطدػػت شرػػا سػػعيتها كطراشهػػا. كشرفػػت مو  إفَّ د : " قػاؿ ا٠تريػػل بػػن نٛتػػ: 

                                                                 

 .ََُٔ-َُٗٓص  -: ا١تددمة. ابن خردكف   (ُ)
(3)

 َُِّ شاـ ُِوش العدد يفايفكالعروـ االجتماشية لركاتب جع ر مداؿ م اجملرة اٞتزائريفة لألملثركبولوجيا  
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كاشتررت نملا ٔتا ش دم امله شرة ١تا شررته م ه, فنف ,  كقاـ م شدو٢تا شرره, كإف دل يف دل ذكر ش ها
, كإف تكػػػن ه ػػاؾ شرػػة لػػػه, فمثرػػي م ذلػػػ  مثػػل رجػػػل  نكػػن نصػػرت العرػػػة فهػػو الػػػام التمسػػتي

ا٠ت  حكي  دخل دارا ٤تكمة الر ان, شعيرة ال ظ  كااقساـ, كقد صحت ش ده حكمة بامليها, ب
الةادؽ نك بال اهُت الواضحة كاٟتعج الوئحػة, فكرمػا كقػف هػاا الرجػل م الػدار شرػا بػين 
م ها قاؿ: إ٪تا فعل هاا هكاا لعرة كاا ككاا, كلسرب كػاا كػاا سػ حت لػه برالػه ٤تتمرػة لػال , 
فعائز نف يفكوف اٟتكي  الراشل لردار فعل ذل  لرعرة اليت ذكرها هاا الػام دخػل الػدار, كجػائز 

لغػَت ترػ  العرػػة. إال نف ذلػ  ٦تػا ذكػره هػاا الرجػػل ٤تتمػل نف يفكػوف شرػة لػػال ,  نف يفكػوف فعرػه
 " (ُ) . فنف س ا لغَتم شرة ١تا شررته... هي نليق ٦تا ذكرته با١تعروؿ فري ت قا

ػػإفدولػه هػػاا  تكامػػل قوامػػه اٟتةػػر كالشػػموؿ , فهػػو يفػػدؿ ا يفػػدؿ شرػػا ملظػػرة ذات مػػ هج مي ٪تَّ
سػػدة بػػامرة نبػػره بال ملػػامج الريفاضػػي نكدشهػػػا اهلل تى نك ذائدػػة شربيػػة نصػػػيرة مي ة سػػريدة ٙتَّػػ"شرػػا نف 

كهػػاه الاائدػػة  , سػرحامله لروجػػداف العػػر, فاسػتدامت نكزاف بػػعره  دكف كشػػي مػػ ه  شرػا ذلػػ 
 .ااصيرة ٯتثرها الشعر العر, قرل اختوط العرب بسواه 

م العػػػػركض  همػػػا بطػػػػريفدُت  شسػػػاؽ كترػػػػ  الشػػػمولية كشػػػػ َّ ت  كػػػر ا٠تريػػػػل نحػػػاط بػػػػال  االفً 
٤تك   -طريفدة بامرة ٕتريفديفة ٘تثرها دكائره تع  شن ) شر  العركض  ,   عكطريفدتُت م ب ان ا١تع

الر ػػػان شعيػػػب الػػػ ظ  كااقسػػػاـ ( . كٕتزيفأيػػػة ٕتسػػػػيديفة بالت اشيػػػل تعػػػ  شػػػن ) العػػػركض التطريدػػػػي 
ة م حةر امرة حةريفَّ , كطريفدة ب(ِ)"الام يفةف نجزان ذل  العر  كرما كقف شرا بين م ها

حاطتػػػه بالدواشػػػد الكريػػػة لرًتكيػػػػب إل م هػػػا كا١تهمػػػل ,كطريفدػػػة كريػػػػة م مػػػواد الرغػػػة كبيػػػاف ا١تسػػػػتعم
 بةدد دراستها م هاا الرح  . نملا اليتالكريات  تر ك الةوت كالةرم كال حوم .الرغوم 

 
                                                                 

(3)
 ٔٔا يفضاح م شرل ال حو لرزجاجي ص 

 مداؿ العركض العر, ليس شرمان ,د .شمر خروؼ (4)
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 ائتالف الحروف وتنافرها: المبحث األول 

غويفػة الػيت تتعرػق بعرػ  ااصػوات كالت اسػػق مػن الظػػواهر الر  ائػتوؼ اٟتػركؼ كت افرهػا  ػاهرة 
كالةػوت بػُت ا١ت ػردات الرغويفػة ,كالع ايفػة بػ م  ػاهرة لغويفػة هػو الع ايفػة بالرغػة ذاهتػػا ؛ اف  الر ظػي

الرغػػػػػة شرػػػػػارة شػػػػػن نل ػػػػػاظ كم ػػػػػردات يفتعاطػػػػػػب قػػػػػا ال ػػػػػاس كيفػػػػػت  التواصػػػػػل الرغػػػػػوم بواسػػػػػػطتها , 
ل ك  شىػػػاه الكرمػػات صػػحيحة سػػػريمة , كااصػػوات ته كالتعاطػػب كالتواصػػل شػػػن طريفػػق ال طػػق قػػػ
 رهػا , كرٔتػػا يفعػود ذلػػ افي  ى وفهػا كتػى دها كائتً رػُت ل ػا ت اسيػػصػحة هػاه ا١ت ػػردات كسػومة ال طػق قػػا كتي 

كمةػػدر الةػػوت » غػػة نصػػوات , نك طريعػػة تركيرهػػا ؛ ذلػ  نف الرَّ  تراشػػدها, قػرب ٥تارجهػػا كإذل 
ندؽ : الػػوتراف الةػػوتياف فيهػػا , فػػاهتزازات  بعرػػارةو  , نك ا ملسػاشل م معظػػ  ااحيػػاف هػػو اٟت عػػرة

 .ُ()« هايفن الوتريفن هي اليت ت طرق من ال   نك ااملف مث ت تدل خوؿ ا٢توان ا٠تارجي 

تآل ػة ت طرػق مػن الػوتريفن الةػوتيُت لت خػا كلغت ا العربية كردية الرغػات؛ شرػارة شػن نصػوات مي 
ااكائػػػل نئمػػػة التعويفػػػد كالدراسػػػات الدرآمليػػػػة  كنئمت ػػػا غػػػةا٠تػػػارج , كقػػػد نكذل شرمػػػان الرإذل  طريفدهػػػا

  هىػػلػػال  ملػى  فالةػػوتيات العربيػػة ملشػ ت م نحضػػاف لغػػة الدػػرآف,, ةػػوتية ش ايفػػة فائدػػةالظػواهر ال
االهتماـ بعر  ااصوات كتكثيف الدراسات فيه  لتحديػق إذل  نئمة الدرانات كالدراسات الدرآملية

اهلل كصػػياملته مػػن  دسػتورها !! هػػو اٟتػػرص شرػا كتػػابإليػػه كػل ركح مؤم ػػة تعردػػت ب هػدؼ هت ػػو
غويفػػػػة كارتراطهػػػا الوثيػػػػق ٔتػػػػا العرػػػـو الر   حػػػن كالتحريفػػػػف ؛ ك دراكهػػػ  م زلػػػػة الدراسػػػة الةػػػػوتية مالرَّ 

ة هػاه رى فػوا ًصػرى فدػد اشت ػوا ٔتعػارج اٟتػركؼ, كشى  كبو،يػة. شاٞتوا من قضايفا ٨تويفػة كصػرفية كدالليػة
 هػػػػ( ّٖٔمػػػن نبػػػهر هػػػؤالن نبػػػا اٟتسػػػن الرمػػػاشل )ت:  عػػػلَّ هػػػا, كلى اٟتػػػركؼ كت افر  ا١تعػػػارج بػػػتوـؤ

السػػػػػمع  نف ال ائػػػػػدة م ػػػػػه )حسػػػػػن الكػػػػػوـ مإذل  الػػػػػتوـؤ ملدػػػػػي  الت ػػػػػافر كنبػػػػػار الػػػػػام رنل نف)
كطريفػػػػػػق  كسػػػػػهولته م الر ػػػػػ . كتدرػػػػػل ا١تعػػػػػٌت لػػػػػػه م الػػػػػ  س ١تػػػػػا يفػػػػػرد شريهػػػػػػا مػػػػػن حسػػػػػن الةػػػػػوت

                                                                 

 ٖااصوات الرغويفة ,إبراهي  نمليس : ص  (  ُ)
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 :, ٓتوؼ الت افر الام يفرلُ()الداللة,(

» ا٠تريػػػل إذل  ب الرمػػاشل هػػاا الػػرنمسىػػ٭تةػػل بػػُت الرعػػد الشػػديفد نك الدػػرب الشػػػديفد كقػػد ملى  نملػػه  
ب الدػػػرب الشػػديفد كػػػاف ري الشػػػديفد كػػاف ٔت زلػػة الظ ػػػر , كإذا قػىػػ! كالرعػػد د كذلػػ  نملػػه إذا بػىعيػػػ

كاملػه , ككو٫تػا صػعب شرػا الرسػاف مى إذل  هدَّ سػاف كرى فػع الر  ديد , امله ٔت زلة رى مشي ال ٔت زلة
 ((.كقع م الكوـ ا د،اـ كا بداؿ هولة من ذل  م االشتداؿ , كلال , كالس

رب ا١تعػارج فدػ  بدولػه الت ػافر ٭تةػل م قيػ نفَّ  يفرل هػ _  ْٔٔ_ ت : نما ابن س اف ا٠ت اجي
رب . كيفػدؿ شرػا صػحة ا هو م الديػعد ما بُت ٥تارج اٟتركؼ كإ٪تَّ : " كال نرل الت افر م بي 
،َت مت افرة , كهػي مػع ذلػ  مر يػة مػن حػركؼ « ندل » الكرمة  ذل  االشترار , فنف هاه

متراشػدة ا١تعػػارج ػ اف ا٢تمػػزة مػػن نقةػػا اٟترػق , كا١تػػي  مػػن الشػػ تُت , كالػػوـ متوسػػطة 
بي همػا . ف مػا ا د،ػاـ كا بػداؿ فشػاهداف شرػا نف الت ػافر م قػرب اٟتػركؼ دكف بعػػدها , 

ب ش دم ب اٟتركؼ , كهاا الام ٬تى اري دى ن تػى راران مً فً  داف م الكوـ إالَّ ما ال يفكاداف يفرً اهنَّ 
 .ِ()"ةحتهياف بً ل قاضً ع كالت م  التتر   افَّ اشتماده 

ا تراشػد ا١تعػارج فػنف نمَّػ: »  ردان شرػا الرمػاشل هػػ ( ّٕٔ) ت : جان قػوؿ ابػن ااثػَت كقد 
 ليف بعضها مع بع  م تى  ركفان كثَتةع حي الواضً   ى شريه . . . ك٢تاا نسدى  معظ  الرغة العربية دائره 

ف بُت ل  ؤى كالعُت , ككال  دل يفػي  ف بُت حركؼ اٟترق كاٟتان كا٠تانؤل  استثداالن كاستكراهان , فر  يفي 
بت ليف  اٞتي  كالداؼ , كال بُت الوـ كالران , كال بُت الزام كالسُت , ككل هاا دليل شرا ش ايفته

 . ّ()«ا١تتراشد ا١تعارج , دكف ا١تتدارب 

 
                                                                 

 ٔٗال كت م إشعاز الدراف لررماشل :ص  (  ُ)
 َُِسر ال ةاحة لرع اجي ص  (  ِ)
 ثَتالبن اا ُِٓص – ُكتاب ا١تثل السائر :ج (  ّ)
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ه شرمػػػػان الرو،ػػػػة بػػػرطان مػػػػن بػػػركط ال ةػػػػاحة ك٦تػػػػا ؼ اٟتػػػػركؼ كشػػػدـ ت افرهػػػػا شػػػدٌ كائػػػتو
م ثوثػػة نمػور: خروصػػه مػػن تكػػوف فةػػاحة ا١ت ػرد   ذكػركا نفَّ دػق قػػا سػومة ا١ت ػػردات, فدػػد تتح
  .ُ()كمن الغرابة, كمن ٥تال ة الدياس اٟتركؼ, ت افر

 رد تتحدق بسومته من نربعة فةاحة ا١ت نفَّ إذل  كما ذهب نئمة الرو،ة كنرباب ال ةاحة
    ِ()شيوب

 ،رابة الر  . -ِ    ت افر اٟتركؼ. -ُ

 .الكراهة م السمع -ْ    ٥تال ة الدياس. -ّ
 معنً تنافر الحروف:

ر فالت ػػػػافر ضػػػد االئػػػػتوؼ كهػػػػو مػػػن الةػػػػعوبة كالثدػػػػل يفتضػػػا ا١تعػػػػٌت مػػػن خػػػػوؿ كرمػػػػة ت ػػػافي 
يػػه مػن نصػػوات ملطدػه ,كيفكػػره ٝتاشػه كترد   مػػا يفةػعب كيفثدػػل شرػا الرسػػاف كهػػو كػل  , كاالسػتكراه 

كقد جان م  معٌت الت افر "هو كصف م الكرمة اليت يف ش  ش ه ثدرهػا  كجرس الكوـ كا١ت ردات.
فالشػػػديفد كر ػػػ   شرػػا الرسػػػاف, كتعسػػػر ال طػػػق قػػػا, كهػػػو ملوشػػاف: ت ػػػافر بػػػديفد, كت ػػػافر خ يػػػف.

قػػوؿ نشػرا, سػػأل شػن ملاقتػػه:  "كػا٢تععع" ل رػػات ترشػاه ا بػل, م "الظػ"" لرموضػع ا٠تشػػن ؛ ك
. فهاتػػػاف الكرمتػػػاف ،ػػػَت فةػػػيحتُت؛ ١تػػػا فيهمػػػا مػػػن ت ػػػافر اٟتػػػركؼ ت ػػػافران ّ()تركتهػػػا ترشػػػا ا٢تععػػػع

ا, يفشػعر بػػه كػل ملػػاطق, كهػو خرػػل كاقػع م مادهتمػا, ا٠ت يػػف كر ػ  "ال دػػاخ" بضػ  ال ػػوف  بػديفدن
 "كمستشزرات" م قوؿ امرئ الديس: لرمان العاب الةام, ك

                                                                 

 ِيفضاح م شروـ الرو،ة صا   ( ُ)
 ُٓص-ُشروـ الرو،ة الرياف ا١تعاشل ج (  ِ)
هاه كرمة ثديرة ال يفيستىطاب دكراهنا شرا االس ة, إالَّ نف يفكوف بعرنا كريفهنا مرًّا, ال يفيطىاؽ طعمه, ك مله هاه الكرمة  (  ّ)

ل ظنا ٥تًتشنا لرثدل, كنمله ال معٌت له, كه  ٮتًتشوف  اليت ال يفيطىاؽ ال طق قا, كاليت ٖتكي صوت ا١تتدي ئ, كدًلى ال يفكوف 
كرمػات لرمعايفػاة؟ قػاؿ ابػن الشػػميل م كرمػة هععػع ملدػون شػن ن, الػػدقي": إهنػا معايفػاة كال نصػل ٢تػا, "شػػركس 

  اافراح" )ضمن بركح الترعيص(



ٕٓ 

 . ُ()" العيو = تىًضٌل العًداصي م ميثػىٌتَّ كىميٍرسىلً إذل  ،داًئريه ميٍستىٍشًزراته                  
 أسباب تنافر الحروف :

،رػب شرمػان الرغػة كالرو،ػة هػو قػرب نؿ شريػه م ضػر  الت ػافر ش ػد قيػل: إف الضػاب  ا١تعػوَّ 
 ٥تارج اٟتركؼ :كبيعد 

نف تكػوف اٟتػركؼ متداربػة م ا١تعػػرج نك كيفيدةػد بدػرب ٥تػارج اٟتػركؼ نك بعػدها, ٔتعػٌت:" 
لتدػػػارب حركفػػػه م ا١تعػػرج, ذلػػػ : نف ا٢تػػػان ؛ متراشػػدة فيػػػه؛ فر ػػػ  "ا٢تععػػع" مػػػثون مت ػػػافر ثديػػل 

بعضػها خػارج مػن نقةػاه, كبعضػها  كالعُت كا٠تان خارجة كرها من ٥ترج كاحد هو اٟترػق, إال نفَّ 
 من قريفب م ه .

-حركفػه  فَّ نتدارب حركفه م ا١تعرج كال , إذ كل   "مستشزرات" مت افر ثديل نيفضنا؛ ل
خارجة من ٥ترج كاحد هو الرساف, ،َت نف بعضها خارج من طرفػه, كبعضػها مػن  -ما شدا ا١تي 

ا١تي  خارجة من  فَّ نيل؛ لتراشد حركفه م ا١تعرج, إذ كسطه. كل   "مرع" ٔتعٌت: نسرع مت افر ثد
  ِ()الش تُت, كالعُت من نقةا اٟترق, كهكاا"

ارًجي اٟتيركؼ, نىك كىاملىٍت ًمٍن ٥تىٍرىج "قاؿى ااىخ ":  م الرساف:ك  ًإالَّ نىشل  رنىيفته , ًإذىا قػىريبت ٥تى
كىاًحدو, مثيَّ اٍبتىدَّ تىشابػيهيها, دلٍى تػىٍ طيٍن ٢تىىا شامَّتيه , يفػىٍعًٍت شامَّةى اٍلعىرىبً 

 "()ّ  . 

 

                                                                 

إذل  نسرق بعران اٞتاهرية معردة امرئ الديس ابن حعرمن : كهو ٖ ص-ُا١تةدر : ا١ت هاج الواضا م الرو،ة ج (  ُ)
 ابتداع ا١تعاشل كحسن التعرَت ش ها, كنكؿ من كقف شرا الديفار كاستركا ااطوؿ.

"فرع" م الشطر ااكؿ من الريت قرره, إذل  الغدائر: ٚتع ،ديفرة, كهي ا١تسماة م شرف ا بالض َتة, كالضمَت راجع 
شزرات" بكسر الزام نك فتحها ٔتعٌت: مرت عػات نك كهو "كفرع يفزيفن ا١تنت نسود فاح " نم: فرع ٤تروبته ك"مست

 مرفوشات, ك"العداص" ٚتع شديةة كهي خةرة ضده.
 .ٗا١تةدر مل سه ص  (  ِ)
 ُِْص ُلساف العرب :ج (  ّ)



ٕٔ 

وشػػد فيػػػه بػػػُت بي  نذكقػػه مػػػا يف كتػػػ لف نحسػػن النابػػػن جػػٍت م سػػػر الةػػ اشة يفرػػػُت ل ػػػا  اكهػػا
فدػػد ذكػػر نف اٟتػػرفُت إذا بوشػػد بػػُت  !ت افرهػػا إذل  اٟتػركؼ نم إف تدػػارب ٥تػػارج اٟتػػركؼ يفػػؤدم

٫تػػػا ٔتػػػا م اذا ٕتػػػاكر ٥ترجإطػػػق قمػػػا دػػػل ال   ه ثي ب صػػػوهتما ,كبػػػرَّ اي ن ت لي همػػػا كشػػػ٥ترجيهمػػا حسيػػػ
مػا يفػراه مػن صػعوبة تػ ليف ار بالػدره ؛ لً الكر ة م ملدد الديف ار بالديف ار كتراشد٫تا ٔتا م ملدد الديف 

 . ( ُ)تدارب ٥ترجه من اٟتركؼ ما

 ف اٟتركؼ م ائتوفها ثوثة نضرب نكذكر 

 نحدها: ت ليف ا١تتراشدة, كهو ااحسن.

 : تضعيف اٟترؼ مل سه, كهو يفري الدس  ااكؿ م اٟتسن.ثاشلكال

   الرتة, كإما قل استعماله.فً ري : ت ليف ا١تتعاكرة, كهو دكف االث ُت ااكلُت, فنما ثال كال

٘تامػػػػا نم  ان إف دل يفكػػػن مرفوضػػػ قػػػل اسػػػػتعماالن نتػػػػ ليف مػػػا تداربػػػت ٥تػػػػارج حركفػػػه  فدػػػد شػػػدَّ 
 مستكره كمستدرا !!

٥تارجيهػا كاملػت  ذل  ابني دريفد م اٞتمهرة: "اشر  نف اٟتػركؼى إذا تداربػتإذل  باركما ن  
  ِ()نثدىل شرا الر ساف م ها إذا تراشدت"

لػ  , فهػو رنم الشي  قان الديفن فيما ٮتتص بت افر اٟتركؼ كسرب ذ ل ا السيوطي دسري كيفي 
بن دريفد اما ذهب إليه إذل  ا٠ت اجي نيفضا ذهب يفت ق فيه مع ما يفراه ابن جٍت كابن دريفد كهاا 

ف ذلػػ  ٔت ظػر االػواف لررةػػر , بػن جػٍت مػن نف تدػػارب ا١تعػارج سػرب م ت ػػافر اٟتػركؼ ك قػارى اك 
لػػػه: "إف اٟتػػركؼ كهػػػي نصػػوات ٕتػػػرم مػػن السػػػمع ٣تػػرل االػػػواف مػػن الرةػػػر. فػػاكر ذلػػ  م قو 

عت كاملت م ا١ت ظر نحسن من االواف ا١تتداربة, ك٢تاا كػاف كالب  م نف االواف ا١تترايف ة إذا ٚتي 

                                                                 

 ِْٖص– ِبتةرؼ من سر الة اشة ج (  ُ)
 ْٔص ُاٞتمهرة ج (  ِ)



ٕٕ 

لدػػػرب مػػا بي ػػه كبػػُت ااصػػػ ر, كبعػػد مػػا بي ػػه كبػػػُت  ؛ اض مػػع السػػواد نحسػػػن م ػػه مػػع الةػػ رةالريػػ
موجػػودان شرػػػا هػػاه الةػػ ة ال ٭تسػػن ال ػػػزاع فيػػه, كاملػػت العرػػة م حسػػػن  ااسػػود, كإذا كػػاف هػػاا

زجػػػػػػت مػػػػػػن االػػػػػػواف ة م حسػػػػػػن ال دػػػػػػوش إذا مي الر ظػػػػػة ا١تؤل ػػػػػػة مػػػػػػن اٟتػػػػػػركؼ ا١تتراشػػػػػػدة م العرَّػػػػػ
 ا١تتراشدة"

()ُ. 

همػػل مػػن الكػػوـ ال ٬تػػػوز ائػػتوؼ حركفػػه م كػػوـ العػػػرب ضػػػرب مي إذل  بػػار ابػػن فػػارسنك 
,  عػػي  تؤلَّػػف مػػع كػػاؼ نىٍك كػػاؼ تدػػدَّـ شىرىػػا جػػي كذلػػ  كحركفػػه, ة ؛ كذلػػ  لدػػرب ٥تػػارج الرتػػ

ككعُت مع ،ُت, نىٍك حان مع هان نىٍك ،ُت, فهاا كىمىا نبرهه ال يف ترف
()ِ. 

من خوؿ قرب ا١تعارج كتراشػدها رنيف ػا شوقػة ذلػ  ْتسػن ائػتوؼ اٟتػركؼ كت افرهػا فهػي 
كالرو،ػػة ن٫تيػػة بالغػػة ,كقػػد ندركػػوا هػػػاه  رغػػةهػػػل النعتػػ   ػػاهرة مػػن الظػػواهر الرغويفػػة الػػيت نكالهػػا تي 

ص بةػيا،ة السػػياؽ ٮتػت ا٠تاصػية مػن خػوؿ ملظػػرهت  الدقيدػة لرةػ ات كالظػػواهر الرغويفػة لرغػة كمػػا
ف م هػا م ػردات ككرمػات لرتعاطػب كالتعرػَت بػُت ؤلَّػالرغة شرارة شن نصػوات تي  فَّ نغوم باشترار الر  

 ااقواـ.

ة م لغػػػته , كاسػػػػتطاشوا ب كػػػره  الثاقػػػػب كملظػػػػره  كقػػػد ندرؾ شرمػػػػان العربيػػػة هػػػػاه ا٠تاصػػػػ
كػػػاف لػػػه قةػػػب السػػػرق م  طرػػػق شريػػػه قواشػػػد صػػػوتية فػػػ كؿ مػػػنالػػػدقيق نف يفضػػػعوا مػػػا نبػػػره نف يفي 

ا٠تريػل بػػن  لدراسػات الرغويفػة صػرفية ك٨تويفػػة هػوالدراسػات الةػوتية , كإدراؾ شوقتهػا كارتراطهػػا با
ذلػػ  نسػػتاذملا إذل  ات ,كمػا نبػػارهػػػ _ رائػػد شرػػ  الرغػة كمؤسػػس شرػػ  ااصػػو  َُٕنٛتػد _ت 

صرة الدرس الةوت بالدراسات الرغويفػة الةػرفية إذل  ا١تعزكمي بدوله " نف ا٠تريل نكؿ من الت ت
, الةرفية كال حويفة , كلال  كاف لردراسة الةوتية من ش ايفته ملةػيب كرػَت , فدػد نشػاد ال ظػر م 

وم , غىػػ طدػي , كال شرػػا نسػاس لي ترتيػب ااصػوات الددٯتػػة , الػام دل يفكػػن مر يػان شرػا نسػػاس م

                                                                 

 ُْٓص-ُا١تزهر ج (  ُ)
 ْٕص -ُبتةرؼ من الةاحيب م فده الرغة  ج (  ِ)



ٕٖ 

معرفػػػػػة إذل  املػػػػػه كػػػػػاف م طردػػػػػان  ؛ ال ػػػػػ  , ككػػػػػاف ذلػػػػػ  فتحػػػػػان جديفػػػػػدان رهػػػػػا ْتسػػػػػب ا١تعػػػػػارج مفرتَّ 
 .  ُ()خةائص اٟتركؼ كص اته"

 ته مػن دركس كقواشػد صػوتية خػَت تضػمَّ  غوم دقيق ,كمػالي  فمددمة العُت اليت ت   شن حسو 
دراسػػة العػػُت بً  ًٍتى اا العرػػ  , كقػد الحػػ  ذلػػ  كػػل مػن شىػػتػه ااسػػرق ٢تػػظرى ه كملى تًػػبػاهد شرػػا شردريفَّ 

 .  ِ()كدقق ال ظر م مددمته 

رػ  ا٠تريػل ت شرػا نصػالة شً نكؿ مادة م شر  ااصػوات دلَّػ مددمة العُت شرا إ٬تازها  إفَّ 
 ه صاحب هاا العر  كرائده ااكؿ  .نملَّ ك 

 ان ة العُت ٯتكن نف تكػوف كتابػرارة شن كتابُت فمددم  العُت شً ععى كلعل با مكاف اشترار مي  
غويفػػة كالةػػوتية لرمددمػػة ,الػػيت شػػدنها العرمػػان دركسػػان لرديمػػة الر   العػػُت ؛ ملظػػران  شػػن كتػػابً  مسػػتدون 

ا١تععػ  كتػاب مسػتدل شػن ا١تددمػة ؛ لػال  كػاف ٤تػل إشعػاب اشترار غة, ك كقواشد نساسية م الر  
ه ر،ػػ  الدراسػات اٟتديفثػػة كدراسػػة ملَّػػن يفػرل : فهػػاا قاسػ  ال يفسػػ  كدهشػة الرغػػويفُت قػدٯتا كحػػديفثا,
هػػػػػػاه  نفَّ  كت ةػػػػػػيل صػػػػػ ات ااصػػػػػػوات كالتػػػػػػدقيق م ذلػػػػػػ  ؛ إال الطريعػػػػػة ال يزيفائيػػػػػػة لألصػػػػػػوات,

هػػا قػػد تطػػػرؽ ٢تػػا ا٠تريػػل كابػػػن جػػٍت م ػػا مأػػػات السػػ ُت "فدػػد كػػػاف كمػػا يفػػزاؿ فكػػػره الدراسػػات كر  
لكثػػػَت مػػػن  ره م تاحػػػان الةػػوت مثػػػار إشعػػػاب ا١تعتةػػػُت بالدراسػػػات الةػػػوتية ,كمػػػا كاملػػػت نفكػػػا

س م كثػػػػَت مػػػػػن در تػػػػػزاؿ تيػػػػ نفكػػػػاره ال اآلران كا١ترػػػػادئ الةػػػػوتية الػػػػيت  هػػػػػرت م نكركبػػػػا ,حػػػػىت إف
ريفة كحس مرهف م تاكؽ ا١توسيدا, لدد استطاع ا٠تريل ٔتا امتر  من شرد ,اٞتامعات ااكركبية

اٟتديفثػة ,  صػواتمطابدػة ١تػا هػو شريػه شرػ  اا آرائػه ف ٭تدد ٥تارج ااصوات حىت جػانت نكثػرن
مليػػػة خاصػػػػة ,دل مكاإإذل  ال يزيفائيػػػة الػػػيت ٖتتػػػاج كنف يفكشػػػف مركػػػرا الكثػػػَت مػػػن طريعػػػة ااصػػػػوات

                                                                 

 . ْ: صلرمعزكمي م ال حو العر, , قواشد كتطريق   (  ُ)
 . ْٕص–ملظاـ التداليب م ا١تعاج  العربية  (  ِ)



ٕٗ 

 .  ُ()بعيدة كٔتساشدة التك ولوجيا اٟتديفثة" ع شر  الةوت نبواطان طى تتحدق إال بعد إف قى 

 ٔتػادًة ااصػػوات ون دً سػتى صػ ىعى ميٍععىمىػػهي شىرىػا نسػاس صػوت إالن املنػػه دٍل يفكيػن مي  ا٠تريػل ر،ػ  نفٌ 
 ٨تويفػػػة كدالليػػػػة,, ك صػػػوتيةك , فوتيهػػػا كيػػػلن فػػػركع الرغػػػة صػػػرفية منٍت بػػػُت دً ضىػػػ  ى موسػػػوشةبػػػل إملػػػه يفػيٍعتىػػػ

ـ مددمػػػػة غػػػوم , فدػػػد قػػػدَّ ككاملػػػت دراسػػػته لألصػػػوات ،ػػػَت مسػػػتدرة بػػػل كاملػػػػت مرترطػػػة بال ظػػػاـ الر  
عزكلػة شػن ال ظػاـ ت , مى ة لألصػواضىػراسػة ٤تى دً إذل  ؼن ا٠تريل يفهػدً كي لدرس لغوم بامل ,"فر  يفى 

فدد "كاف يفسعا ١تعرفة ا٠تةائص الًتكيريػة ,   ِ()بامل" غومه لي  ددـ مددمة لدرسو ه يفي املَّ  الرغوم,
٠تةػػائص ا١تميػزة لكػػل صػوت ,مػػن حيػػ  ا شرػا ريفػد نف يفضػػع يفػػدهلر يػة الكرمػػة العربيػة , ككػػاف يفي 

مة اليت ٖتكػ  شوقػة هػاه دخوله مع صوت آخر م ب ية ,كما كاف يفريفد نف يفست ر  الدواملُت العا
كمػػن ملاحيػػة  ااصػػوات م ب يػػة الكرمػػة العربيػػة بعضػػها بػػرع  م ب يػػة الكرمػػة العربيػػة مػػن ملاحيػػة,

فمػػػن خػػػوؿ هػػػػاه   ّ()"ترتيرػػػا صػػػوتيا حسػػػب ٥تػػػػارج ااصػػػوات نخػػػرل املػػػه يفريفػػػد ترتيػػػب مععمػػػػه
شوقتهػػػا إذل  نبػػارالدػػواملُت الةػػوتية الػػيت اسػػت رطها كنقرنهػػا بعػػػد اسػػتدرائه لكػػوـ العػػرب كٟتظهػػا ك 

م هػػػا م مواضػػػع كثػػػَتة مػػػن مععمػػػه  كثػػػَتو ب صػػػرَّح فدػػػد ,الكرمػػػة كائػػػتوؼ حركفهػػػا كت افرهػػػا  يػػػةري بً 
ٖتىػدنث شػن  فدػد كشدنها من نصوؿ الر ػان الةػوت لركرمػة العربيػة كقواشػد ائػتوؼ ٥تػارج نصػواهتا,

م ب يػة الكرمػػة  ٭تػدث لرةػوت كمػا ة كرخػاكة ,دَّ مػن ٫تػس كجهػر ,كًبػ ,٥تػارج اٟتػركؼ كصػ اهتا
ة ,كشػددان مػن ا١تسػائل الدرب كاٟتاؼ ,كما ذكر شددان من الدواملُت الةوتيَّ إذل  من تغيَت يفدضي

ة كالدػػرانات ,كاآلف ٨تػػن بةػػدد دراسػػة بعػػ  مػػن هػػاه الدواشػػد الةػػوتية الػػػيت الرهعيَّػػ الةػػوتية ك
 ية .كضعها ا٠تريل كرنل فيها شمومها كمشو٢تا شرا الًتكيب الةوت لركرمة العرب

                                                                 

 َُّص –اصوات العر, م ضون الدراسات الةوتية اٟتديفثة اشر   (  ُ)
 . ْٕ-ملظاـ التداليب م ا١تعاج  العربية ,د.شرد اهلل ا١تسمري ص (  ِ)
, ملدػون شػن ملظػاـ التداليػػب لرػدكتور شرػداهلل ا١تسػػمري  ُٔد ا٠تريػػل لرػدكتور حرمػي خريػػل صالت كػَت الةػوت ش ػ (  ّ)

 ْٕص



ٕ٘ 

 : أحرف الحلق: أولا 

: ا٢تػػان كاٟتػان ال ت تر ػاف م كرمػػةو كاحػدةو نصػرٌية اٟتػػركؼ -رٛتػه اهلل -قػاؿ ا٠تريػل بػػن نٛتػد  (ُ
 م همػا معػٌتن شرػا ًحػدىةو  

لديرب ٥تىٍرجىٍيهما م اٟتىٍرق كلك ػىهَّما ٬تتمعاف من كرمتُت لكيل  كاحدةو
 كدىوؿ لريد : 

 لدد يفىسمىعي قىورل حىيػَّهىٍل ( ) يفػىتىمارىل م الام قرتي له ... ك   (ِ

كهػل ًحث يثىػا فعىعىرىهمػا كرمػةن  ة كمع اهػا هىريػ َّ حػدً  احىيٍػهىريٍه حىي كرمػة شرػ ك كقاؿ آخر هىٍيهاؤهي  (ّ
كاحػػدة . كم اٟتػػػديف  : " إذا ذيكًػػرى الةػػػاٟتوفى فىحىػػيػَّهىو بعيمىػػػرى " نم فىػػٍ ًت بػػػاكر شيمىػػرى  قػػػاؿ 

كرمتػُت فتىةػَت م همػا كرمػة   هػاا م الكػوـ : نف ٬تيٍمىػعى بػُت الرٍَّي  : قيرتي لرعريػل : مػا ًمثٍػلي 
ٍػػػػس كشىرٍػػػد قػىػػػٍيس فيدولػػػوف : تػىعىٍرشىػػػ ى الرجػػػل ككاحػػػدة  ك تػىعىػػػػرٍػدىسى  , قػػػاؿ : قػػػوؿ العػػػرب شىرٍػػػد مشى
 . ُ()شىرٍػدىسٌي" ك شىٍرشىًميٌ 

رىجىٍيهمػا إال نٌف قاؿ ا٠تريلي بني نٛتد :"إف العىٍُت ال تىٍ تىًرف مػع اٟتػان م كرمػة كاحػدة لديػٍرب ٥تىٍ  (ْ
يفيٍشتىقَّ فًعله من ٚتعو بُت كرمتُت مثل ) حىيَّ شرا (...."
 ()ِ   

آخر ا٢ًتعان فاشرٍمهي إذل  ك قاؿ ا٠تريل : "دل ت تىًرف العىٍُتي كاٟتاني مع بىين من سائر اٟتركؼ (ٓ
 .ّ()ككال  مع ا٠تان"

ا٠تػػان , ال تػ ترف م كرمػػة اٟتػػان كا٢تػان , كالعػػُت كاٟتػان , ككػػال  العػُت ك  فَّ نذكػر ا٠تريػل 
؛ لدػػػرب ٥تارجهػػػا , كهػػػػاه ااحػػػرؼ كمػػػػا  ذلػػػػ  لى كاحػػػدة حركفهػػػا نصػػػػوؿ إالن ب ةػػػل الـز ,كشرَّػػػ

 ذكرها ا٠تريل ٥ترجها من اٟترق.

 ٢تا حسب ت اكؿ كتب الرغة كنرباب ال ةاحة كااصوات ٢تا . يفسترُت ذل  من خوؿ دراسيت

                                                                 

 ٓصّالعُت ج (  ُ)
 َٔص -ُالعُت :ج (  ِ)
 ٔٗصُا١تةدر مل سه : ج (  ّ)



ٕٙ 

إذل  فا٠تريػػػل كمػػن ترعػػه بىػػػدن ب قةػػا اٟترػػػق دثُتكالػػ رج اٟتػػركؼ بػػُت الدػػػدمانه ػػاؾ ترتيرػػاف ١تعػػػا
ملٍدةيده ٨تن اآلف هػو  اٟت عرة , كماإذل  كشىكىسى الدثوف ترتيره  بدنان من الش تُت ملزكالن  ا٠تارج,

 الش تُت .إذل  ترتيب ا٠تريل باشترار ا٢توان كالةوت خارج من الداخل

سػػػرعة ششػػػػر ٥ترجػػػػا إذل  كؼ٥تػػػػارج اٟتػػػػر , ف ا٠تريػػػػل كابػػػن اٞتػػػػزرم كمػػػػن تػػػرًعه  كقػػػد صػػػػ َّ 
 :ُ()ت حةر م ٜتسة ٥تارج

 اٞتوؼ :كيفشتمل شرا ٥ترج كاحد  -ُ

 اٟترق كيفشتمل شرا ثوثة ٥تارج  -ِ

 الرساف كيفشتمل شرا ششرة ٥تارج  -ّ

 الش تاف كيفشتمل شرا ٥ترجُت -ْ

 ا٠تيشـو كيفشتمل شرا ٥ترج كاحد . -ٓ

  : كتدسي  ٥تارج ااصوات كما خططه ا٠تريل شرا ال حو اآلت 

الالديػػة : ٗتػػرج مػػن ذلػػق الرسػػاف , كهػو ٖتديفػػد طػػرم الرسػػاف نك طػػرؼ ،ػػار ال ػػ , اٟتػركؼ  -ُ
 (كهي : ) ر. ؿ. ف

 (الش ويفة : ٗترج من بُت الش تُت خاصة ) ؼ . ب . ـ -ِ

  )  اٟتردية : مردؤها من اٟترق ) ع . ح . هػ . خ . غ -ّ

  . نقةا اٟترق : ا٢تمزة كحدها , ك٥ترجها من نقةا اٟترق مهتوتة مضغوطة -ْ

 ة(.: ) اليان كالواك كاالف كا٢تمز  ة : ٥ترجها من اٞتوؼ هاكيفة م ا٢توان كهيوفيَّ اٞت -ٓ

 ا (.حركؼ الرُت : ٥ترجها من الرئتُت ) م . ك .  -ٔ
 ؾ ( .الرهويفة : مردؤها من الرهان ) ؽ .  -ٕ

                                                                 

 ٥ُٕتارج الة ات : (  ُ)



ٕٚ 

 (.الشعريفة : مردؤها من بعر ال   , نم : ٥ترج ال   ) ج . ش . ض -ٖ

  ز(.كهي مستدؽ طرؼ الرساف ) ص . س . , ااسرية : مردؤها من نسرة الرساف  -ٗ

 (. ة : مردؤها من ملطع الغار ااشرا ) ط . ت . دال طعيَّ  -َُ

 . ُ() ( الرثويفة : مردؤها من الرثة ) ظ . ذ . ث -ُُ
 ب قرقا ٥ترجا من اٟترق :ا٢تان فالعُت كاٟتان فا٠تان. يفع ي ا من هاه ا١تعارج ملردن كما

 صفات هذه الحروف ومخارجها :

٢تػػا مػن نسػ ره كنقةػػاه, , ٥ترجهػا مػػن نقةػا اٟترػق," ف كٌ  حػرؼ مهتيػػوت مضػغوط: الهاا  
 .ِ() "فررحرق م ها ثوثةه. ف قةاها ٥ترجان: ا٢تمزة كا٢تان كاالف." ٥ترج ا٢تمزة كاالف كا٢تان,

ؿ من ٥تارج اٟترق, بعد ٥ترج ا٢تمزة, ٥ترج ا٢تمزة, من كس  ا١تعرج ااكٌ "كا٢تان ٗترج من 
ا٠ت ػػان  ةااف فيهػا مػع ًبػدَّ خ ينػة, فرػوال ا٢تمػس كالرخػاكة الرَّػػ ةرة م  تحػة مسػػت ً كهػي مهموسػة رخػو 

ا١تعػرج كاحػد, كمػن نجػػل  ااف م ا٢تمػزة لكاملػت هػػان ؛ إذً ة كاٞتهػػر الرَّػلكاملػت ٫تػزة, كلػوال الًشػدٌ 
كنصػػره مػاه, كنصػل ذا مػػوه, مث  ذلػ  نبػدلت العػػرب مػن ا٢تػان ٫تػػزة كمػن ا٢تمػزة هػػان, فدػالوا: مػان

 . ّ()" ا١تان كهرقته, ككاا م مواضع قتي كنرى  .نشلٌ 

٥ترج ا٢تان من نقةا اٟترق يف ت بعدها م ا١تعرج العُت كاٟتػان الرنتػٍُت ٥ترجهمػا مػن كسػ  
كالعػػُت ٣تهػػورة  اٟتػػان رخػوة مهموسػػة ا١تعػػرج يفت دػاف م صػػ تهما ،ػػَت نفَّ  اٟترػق ,ككمػػا يفت دػػاف م

 ش د ابن اٞتزرم . ة كالرخاكة , كذل  كما كردمتوسطة بُت الًشدَّ 

ة كالرخػػاكة قػاؿ سػػيرويفه:" كنمػػا العػُت فرػػُت الرخػػوىة مػػن حيػػ  الًشػدَّ  كم صػ ة صػػوت العػُت

                                                                 

 .ِِصُف الكرصل لردكتور ٤تمد شري الةغَت : جآر دالةوت الرغوم م ال (  ُ)
 ّّْص ْالكتاب ج (  ِ)
 ُْٔالتمهيد م شر  التعويفد ,ص (  ّ)
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هنػػا صػوت متوسػػ  لػػيس بالشػػديفد ا١تعػػرج نطدهػا يفسػػترُت ل ػػا ,فػػالعُت مػػن خػػوؿ مل  ُ()كالشػديفدة"
إذل  لكال بالرخو ,فاا،رب شرا ذل  كما ذكر ص تها ابػن شةػ ور , "نمَّػا العػُت فنملػ  قػد تةػ

ا يفى سػػل  ش ػػد الوقػػػفإذل  الًتديفػػد فيهػػا كمػػا تةػػل إذل  ذلػػ  م الر خػػوة, لشػػػرهها باٟتػػان كػػ فَّ صػػوهتى
ـ , كال جػػػرمي ر خػػو" .كجػػػان م ال ػػرؽ بي ػػػه كبػػُت اٟتػػػان نف   ِ()اٟتػػان, فرػػػيس لةػػوهتا اال٨تةػػػار التػػا

ف اٟتػان نم  الٌ إمػا فػرؽ بي ه :"اٟتان هو الةوت ا١تهموس الام يف ا ر العُت, ٥ترجهما كاحد كال
كثػػػػػر م كتػػػػػب نكقػػػػػد ذكػػػػرت صػػػػػ تهما بت ةػػػػيل   ّ()صػػػػوت مهمػػػػػوس ملظػػػػَته اجملهػػػػػور هػػػػو العػػػػػُت"

كاٟتػػػان مهموسػػػة رخػػػوة  ة كالرخػػػاكة ,٣تهػػػورة م  تحػػػة مسػػت رة,التعويفػػد , العػػػُت حػػػرؼ بػػػُت الشػػدَّ 
 ككرتيهما ٥ترجهما من كس  اٟترق .,مست رة 

ؿ ا١تعػػرج الثالػ  مػػن اٟترػق, كهػػي ٦تػا يفرػػي كَّ ه مػن نفدػػد ذكػر بػػن اٞتػزرم نملَّػػ ماا الخااا  :أ
 ا. اهتً  ى ها من صً دَّ قا فػىوىف ها حى  تى دٍ طى خو م  تا, فنذا ملى رً  ال  , كهي حرؼ مهموس مستعلو 

٥تػػارج اٟتػركؼ ,سػرران م ت افرهػػا كشػدـ ائتوفهػػا ,كخة ػوا بػػال   ربى كقػد اشتػ  الرغويفػػوف قيػ 
ذلػػػ  ,فهػػاا ابػػػن دريفػػػد إذل  ال ةػػاحة  ذهرػػػوا حػػركؼ اٟترػػػق ,فاا،رػػب مػػػن نئمػػػة الرغػػة كاربػػػاب

تدارب ٥تارجيها كاملت نثدىػل شرػا الر سػاف م هػا إذا تراشػدت املػ   "اشر  نف اٟتركؼى إذا  يفدوؿ:
إذا اسػػتعمرتى الرسػػافى م حػػركؼ اٟتىرٍػػق دكف حػػػركؼ ال ػػ  كدكف حػػركؼ الاَّالقػػة كرَّ تػػه جىٍرسػػػان 

ٍ ػػتى بػُت ا٢تمػػزة كا٢تػػان كاٟتػػان فػػ مكن لوجػػدتى ا٢تمػػزةى كاحػدان كحركػػاتو ٥تتر ػػة نال تػػرل نملػػ  لػػو نىلَّ 
 تتحوَّؿ هان م بع  الرغات لدرقا م ها ٨تو قو٢ت  م: " نـ كىاهلل ": " ه  كىاهلل ", ككما قىاليوا ًم 

ىان "؛ ك لوجدت اٟتٍىان ",  " نراؽ "
 . ْ() "ًم بع  اٍاىٍلًس ىة تتحوؿ هىانهراؽ ا١ت

                                                                 

 ّْٓ:صْالكتاب ,ج (  ُ)
 ِْٕص–ا١تمتع  (  ِ)
 ٕٔبراهي  نمليس ص ااصوات الرغويفة   (  ّ)
 ْٔص ُج–ٚتهرة الرغة  (  ْ)



ٕٜ 

دكف  ةتعمرت ملػ ة كاحػده نك موسػيدا كاحػدسػالرةوت فنف   من اٞتاملب ا١توسيدي كال
الً ة فنفَّ إذل  االملتداؿ عَّػه السػمع كٯتىىرَّػهي ؛إذ ذل صوت ٥تالف اك مل ة ٥تي  ػاهرة االخػتوؼ  فَّ إ  ٯتى

،رػب اهػل الرغػة نع ًمػيفت ػق كيفكػاد ٬تي  قرب لرت ليف كاالملسعاـ كاستحساف السمع ٢تػا ,ناشد كالتر
معهػ    ُ()دل ٮتترف ابن جٍت صواهتا كاستدراح السمع ٢تا ,نرا م ت افر ف تدارب ا١تعارج سرنم 

مل ػػػا نف تتعػػػػاكر ،ػػػػَت  اٟتػػػركؼ تآل ػػػػا بػػػو فةػػػػل حػػػركؼ اٟترػػػػق ,مثَّ  م ذلػػػ  فهػػػػو يفػػػرل نف نقػػػػلَّ 
 ال م مواضع ذكرها كهي :إم ةولة 

ان, نحػػػدها: نف تيرتػػػدن ا٢تمػػػزة, فيعاكرهػػػا مػػػن بعػػػدها كاحػػػد مػػػن ثوثػػػة نحػػػرؼ حرديػػػة, كهػػػي: ا٢تػػػ
كاٟتان, كا٠تان, فا٢تان ٨تػو: نهػل, كنهػر, كإهػاب, كنهرػة, كهػاا خاصػة قػد تتدػدـ فيػه ا٢تػان 

ًػئى  ا٢تمزة, كذل  ٨تو: قػ ت, ك كاٟتػان ٨تػو: نحىػد, كإٍح ػة , كا٠تػان ٨تػو: نخػا,  الرحػ . هنى
كنخػػػر. ف مػػػا قػػػو٢ت  ح حػػػ ت بػػػالكر": إذا دشوتػػػه فدرػػػت: حؤحػػػؤ, كه هػػػ ت با بػػػل: إذا 

ه ٬تػوز ر ا٢تمزة شن اٟتان كا٢تان اجل التضعيف, املَّ ا احتمل فيه ت خ  فن٪تَّ  قرت ٢تا: ه ه ,
 فيه ما ال ٬توز م ،َته.

 مددمة, كذل  ٨تو: شىٍهد, كشىهىر, كًشٍهن. : ائتوؼ ا٢تان مع العُت, كال تكوف العُت إالَّ  الثاشل

كاجل  و: ٓتىىع, كال عىع..الثال : ائتوؼ العُت مع ا٠تان, كال تكوف ا٠تان إال مددمة, كذل  ٨ت
تضػعي ه  إيفاهػا, كذلػ  ٨تػو:  ما ذكرملاه من ترؾ استعما٢ت  ٟتػركؼ اٟترػق متعػاكرة مػا قػلَّ 
 الضغيغة , كالر،يغة , كا١تهه, كالرحا, كالشعاع, .....".

م ،ػػَته مػػن ااب يػة , ر،ػػ  ذلػػ   ا  ًةػيفى  ال كقػد ذكػػر ابػن جػػٍت نفَّ التضػػعيف يفةػا فيػػه مػػا
دػل ذلػ  كحيزيٍكملىتًػه شرػػا ؿ شرػػا ثي دي يفىػ تضػعيف اسػتعما٢تي  ٟتػػركؼ اٟترػق متعػاكرة ٦تػافنملػه قىػلَّ م ال

ملػه ال تػ ت مػن نحػرؼ اٟترػق ثوثػة نحػرؼ م  نش ػد ابػن جػٍت  لكن ااكذل ذكر نلس ته , كمع ما
                                                                 

 ِٖص:ِج–سر ص اشة االشراب  (  ُ)
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غػويفُت ب الر  ل بكرمات نكردهػا ن،رىػة ال طدية , كمثَّ دره شرا العمريَّ كرمة كاحدة ,لةعوبة ذل  كثي 
ا٢تععػػع الػػيت رد قػػا احػػد ااشػػراب ١تػػػن سػػ له شػػن ملاقتػػه فداؿ:تركتهػػا ترشػػا ا٢تععػػع كذلػػػ  كهػػي 

الحتوائهػػػا شرػػػا نكثػػػر مػػػن حػػػرفُت ٥تارجهػػػا حرديػػػة قريفرػػػة مػػػن بعضػػػها الػػػرع  ,فضػػػو شػػػن ت ػػػػافر 
 ت م قوؿ امرئ الديس :دى رى ل نيفضا بكرمة مستشزرات اليت كى ككما مثَّ  السمع ٢تا,

  العيو = تىًضٌل العًداصي م ميثػىٌتَّ كىميٍرسىلً ذل إ ،داًئريه ميٍستىٍشًزراته 

ا خػارج بعضػه خارجػة مػن ٥تػرج كاحػد هػو الرسػاف, ،ػَت نفَّ  -مػا شػدا ا١تػي -ذ إف حركفػه إ
 من طرفه, كبعضها من كسطه.

كيفت ق ا٠ت اجي مع ابن جٍت فيما ذكر "فو يفكاد ٬تين م كوـ العػرب ثوثػة نحػرؼ مػن 
 . ُ() زكملة ذل  شرا نلس ته  كثدره"ج س كاحد م كرمة كاحدة ٟت

ت ػػػػافر إذل  ف ذلػػػ  يفػػػؤدمه يفكػػػره ٕتػػػػاكر اٟتػػػركؼ ا١تتداربػػػة ا١تعػػػػارج انملػػػفهػػػ  ه ػػػا نبػػػػاركا  
ا٠تريػػل يف كػػػر  م حػػُتاٟتػػركؼ كالكرمػػات كثدػػل العمريػػػة ال طديػػة كٟتزكملػػة ملطدػػه شرػػػا نلسػػ ته  ,

كذلػػ  مػػن نصػػوؿ بػػدكف فةػػل  ف تػػ ت اٟتػػركؼ ا١تتداربػػة ٥تارجهػػا م كرمػػة كاحػػدة حركفهػػانة الرتَّػ
ت تر ػػػاف م كرمػػػػةو كاحػػػػدةو نصػػػػرٌية اٟتػػػػركؼ لديػػػػرب  ا٢تػػػػان كاٟتػػػػان الخػػػوؿ قولػػػػه م الداشػػػػدة : "..

ة ائػتوؼ اٟتػركؼ ا١تتداربػػة الرتَّػ كذكػر ابػن جػػٍت خػوؼ ذلػ  فهػو دل يف ػػفً  ٥تىٍرجىٍيهمػا م اٟتىرٍػق ,
 عه ,كه ػػاؾ مػػػامٍ را لسىػػك قيػػندػػه طيفرفضػػه اٟتػػس كالػػػاكؽ الرغػػوم لثدػػل م ملي  ا١تعػػرج ,بػػل ه ػػاؾ مػػا

 ڄ ڄ]): ه ,مثػػػػػػػػل قولػػػػػػػػه تعػػػػػػػػاذلخرػػػػػػػل م فةػػػػػػػػاحتً  كال ,ٝتعػػػػػػػػه  ن سيػػػػػػػػرػػػػػػػه الػػػػػػػػاكؽ ك٭تىٍ درى يفى 

    [سورة يس:ڃ
ثدػل م ملطدهػا ,  ا٢تمزة كالعُت كا٢تان من ٥ترج كاحد كهػو اٟترػق ,كالف ِ()

                                                                 

 ٕٓسر ال ةاحة لرع اجي ص: (  ُ)
 . َٔ, آيفة :  سورة يفس (  ِ)
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 "كاٟتركؼ تكوف من ٥ترج كاحد, كٗتترف ص اهتا,  خرل م فةاحتها! كال

 .ُ()حرؼ" ل  لال  ما يفدع م السمع من كي فيعترف 

ف إ, ك  متراشػػػػدةكاملػػػػت ٥تػػػػارج حركفػػػػه  مػػػػا التػػػػ ليفحسػػػػن  ننفَّ إذل كقػػػػد نبػػػػار ابػػػػن جػػػػٍت 
فهػػو ؛  ِ()بػػااقول ابػػدنك  وا بػال  , يػػرَّ وا كتكى مي ف ٕتشَّػػإك  قػاؿ : تػػ ترف "!!مث النٕتػاكرت فالديػػاس 

 بااقول من اٟترفُت ا١تتعاكريفن , رتدنيفكلكن برط ذل  ب ف , ه ا نجاز ائتوفها كقت الضركرة 

الديػاس  فَّ ن  ذلػ  ر،ػ  ٕتشَّػ نٍ ش ػد مىػ هػا بتدػدصل ااقػول١تاذا نجاز ابن جػٍت ائتوفً  :سؤاؿ 
 ؟؟ت ترف الن

" كنملػػا نرل :حيػػ  يفدػػوؿ م ا٠تةػػائص يفضػػان نابػػن جػػٍت ش ػػد كجػػدت ا جابػػة شػػن تسػػاؤرل 
ا ل شرػػػا الػػػ  س فرمَّػػػثديػػػٚتػػػع ا١تتدػػػاربُت يفى  ل نفَّ رىػػػمػػػن قً , موف ااقػػػول مػػػن ا١تتدػػػاربُت د  دىػػػنهنػػ  إ٪تػػػا يفػي 

 اشتزموا ال طق قما قدموا نقوا٫تا امريفن: 

ركف وف ااثدػػػػل كيفػػػػؤخ  مي د  دىػػػكاآلخػػػر نهنػػػػ  إ٪تػػػػا يفػي , نسػػػرق كنشرػػػػا  رػػػة ااقػػػػول نبػػػػدان تٍ ري  نفَّ  :أحااااد ما 
ـ نثدػػل اٟتػػرفُت دَّ سنػا كن هػػر ملشػػاطنا فدػ ى ؿ ملطدػػه نقػػول ملػى ا١تػتكر  م نكَّ  ل نفَّ رىػػن قً ًمػػ فٍ ااخىػ

مػػه فػػ شربوه ب ثدػػل اٟتركػػات كهػػي الضػػمة د  دى تػى ,كمػػا رفعػػوا ا١ترتػػدن لً  كهػػو شرػػا نٚتػػل اٟتػػالُت
ٍػػ فػػنفَّ , ه رً ه كملةػروا ا١ت عػػوؿ لتػػ خ  ًمػػد  ككمػا رفعػػوا ال اشػػل لتدى  بػػه م ا١ترتػػدن  ج  تى هػػاا نحػد مػػا ٭تي

   ّ()كال اشل. فهاا كاضا كما تراه"

 ا١تعرج ؟ اف ممتدارب افذا ٕتاكر حرفإة م اٟتركؼ دوَّ ار العيى هو مً  كلكن ! ما

                                                                 

 ُْٔالتعويفد ,البن اٞتزرم,ص التمهيد م شر  (  ُ)
: "كنحسن الت ليف ما بوشد فيه بُت اٟتركؼ, فمىت ٕتاكر ٥ترجا اٟترفُت ِْٗص  -ِكرد ذل  م سر الة اشة ج (  ِ)

فالدياس نال يف تر ا, كإف ٕتشموا ذل  بدنكا بااقول مػن اٟتػرفُت, كذلػ  ٨تػو: "نرؿ  ك"كرؿ" ك"كتػد" ك"٤تتػد", 
 التان قرل الداؿ اهنما نقول م هما".فردنكا بالران قرل الوـ كب

 ٔٓص:-ُا٠تةائص ج (  ّ)
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ة كلػػُت ك،ػػػَت دَّ كًبػػ كجهػػػرو  يفعتمػػػد شرػػا صػػ ة اٟتػػػرؼ مػػن ٫تػػسو  :كالن ن  ةً ار الدػػوَّ عيىػػمً  فَّ ن نرل
"كالشػػػدة مػػػػن  ,ٍُت نكثػػػر مػػػن ا٢تمػػػس كالر ػػػ ان ة ككضػػػػوحعطػػػي الةػػػوت قػػػوَّ ذلػػػ  ..فالشػػػدة كاٞتهػػػر تي 

ة, فػنذا اجتمػع عون فال  ،ايفة الدوَّ جهر كإطراؽ كاستً شومات قوة اٟترؼ, فنف كاف مع الشدة 
اث ػػػاف مػػػن هػػػاه الةػػػ ات نك نكثػػػر فهػػػي ،ايفػػػػة الدػػػوة, كالطػػػان الػػػام اجتمػػػع فيػػػه اٞتهػػػر كالشػػػػدة 

ة, ة كا طرػػػػاؽ كالةػػػػ َت كاالسػػػتعون مػػػػن شومػػػػات الدػػػػوَّ دَّ فػػػػاٞتهر كالًشػػػ ُ()عون"كا طرػػػاؽ كاالسػػػػتً 
 ف.عٍ لضي من شومات ا  انٍ كا٢تمس كالرخاكة كا٠تى 

 ,بعػػد ا٢تمػػزة  ان سػاك ال طػق بػػاٟترؼ اٟتكػ  شرػػا قػوة اٟتػػرؼ مػن خػػوؿ  بنمكامل ػػاككػال  
 ػػػا كاؿ فالتػػان هي  رٍ كنى  تٍ كنى  دٍ فرػػو قر ػػػا نى ,  س قػػومٌ كمػػا ذكػػر ا٠تريػػػل كابػػن جػػٍت فتعػػػده يف دطػػع ّتػػػرٍ 

قػػول مػػػن نككػػػال  الػػران  قػػول مػػػن جػػرس الػػداؿ ش ػػػد الوقػػوؼ شريهػػا,نقػػول مػػن الػػػداؿ جرسػػها ن
, كلػال  اشتػدت م ا مالػة ْتػرفُت, "فنذا كق ت شرا الران كجػدت الةػوت ه ػاؾ مكػرران  ,الوـ

 كمػػا ابػػػار  ِ()كإذا كق ػػت شرػػا الػػوـ كجػػدت م الةػػوت لي ػػا ك، ػػة, كذلػػ  قولػػ  "إر" "إؿ""
  شرػا ذلػػ  نف الػوـ ،الرػا تػػد،  م الػران ,كمػا ذكػػر  ل  كيفػدي  ذلػ  ابػن جػٍت م ا٠تةػػائص,إذل 

معهػا ،َتهػا,  ا إذا كػافى شىػ ٍ ال تد،  م الوـ كال م ال ػوف, اهنػا مكػررة, كهػي تػى  سيرويفه " كالران
هػاا نف الطػان  مدو  . كيفي رٍ كرَّ ا م ال   مثرها كال يفي وا قا فتد،  مع ما ليس يفت شَّ  ي حى فكرهوا نف ٬تى 

 تػد،  كهي مطردةه ال ٕتعل مع التػان تػانن خالةػةن اهنػا نفضػل م هػا با طرػاؽ, فهػاه نجػدر نف ال
  هػاه الػوـ كال ػوف مػع الػران, د،ى إذ كاملت مكررة. كذل  قول : اج  لرطػة, كاخػًت ملدػون. كقػد تيػ

ػػػػػ , كذلػػػػػ : هرنيفػػػػػػت, نَّ مػػػػػػا كمػػػػػا ك ػػػػػػت ٥تػػػػػون قػػػػػػا لػػػػػو ند،متهػػػػػػا فيهمػػػػػا, كلتدػػػػػػارقً ل قً املػػػػػ  ال ٗتًي
 . ّ()مرنيفت"ك 

                                                                 

 ٕٖالتمهيد م شر  التعويفد : ص (  ُ)
 .َُّص-ِسر الة اشة ج (  ِ)
 .ْْٖص: -ْالكتاب ج (  ّ)
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إليػػه ككػػاف اهلل شزيفػػزا  )بػػل رفعػه اهلل ُ()شرابػػه لردػراف م قولػػه تعػػاذلإكقػد نبػػار العكػػ م م  
   حكيمػا (

, فىًهػػيى فدػاؿ ,ِ() ـً ًم الػرَّاًن؛ ًاىفَّ ٥تىٍرىجىهيمىػا كىاًحػده, كىًم الػرَّاًن تىٍكريفػره ـي الػوَّ :" اٞتٍىي ػدي ًإٍد،ىػػا
, كىلىػػػٍيسى كىػػػػاىًل ى الػػػرَّاني ًإذىا تػىدىػػػدَّمىٍت؛ ًاىفَّ ًإٍد،ىامىهىػػػػا يفيػػػٍاًهبي التَّ  ـً  ٍكريفػػػػرى الَّػػػًام فًيهىػػػػا,نىقٍػػػػوىل ًمػػػنى الػػػػوَّ

 .ّ() [ سورة املطففني:   ڍ ڍ]:  ككال  قوله تعاذل

توصػػرت إليػه بعػ  الدراسػات اٟتديفثػػة  كم كي يػة اٟتكػ  شرػا قػػوة الةػوت ككضػوحه : مػا
ة يػػاس قػػػوَّ ر ل ػػا ٤تػػاكالت م قً كىػػػذى  فهػػاا قاسػػ  ال يفسػػ  مػػن خػػػوؿ دراسػػته لعرػػ  ااصػػوات العربيػػة

 بػػريفف اسػػػتيتهٝتػػػَت كمػػن هػػػاه الػػاكالت اٞتػػديفرة بالػػػاكر ٤تاكلػػة "ت ,ي لألصػػػوامعً الوضػػوح السَّػػ

 يػه ,فدػد توصػلل شرػا بػرانة اخػًتاع فره كحةىػكىػتى قياس قوة الوضوح السمعي مػن خػوؿ جهػاز ابػٍ 
ال ػرؽ م درجػة الوضػوح السػػمعي  نفَّ ااصػوات اجملهػورة نكضػا مػن ااصػػوات ا١تهموسػة ك  فَّ نإذل 

 فَّ نها ,ك يعً ك توًسػػػػنشػػػن اٞتهػػػر كا٢تمػػػػس الشػػػن تضػػػييق الد ػػػوات بػػػُت كػػػل صػػػوتُت مت ػػػػا ريفن ملػػػاج  
 طدهػػاكضػا مػػن ملظائرهػا الػيت ٖتتػػاج ش ػد ملي نشضػري نكػػ  ,تكػوف  هػدو جي إذل  ااصػوات الػيت ٖتتػػاج

 ال توجػػػد فيهػػػا صػػػ يت ا مػػػن ملظائرهػػػا الػػػيًت مطردػػػة نكضىػػػمػػػة كالي عَّ  ى مالي  هػػد نقػػػل ,فااصػػػواتجي إذل 
 . ْ()"طراؽالت عي  كا 

 كت سػَت هػ و ة كفً قَّػشػن دً      ي مػة كيفػىػكإضافة قي     صحيحان عتى ره ابن جٍت من ضواب  يفي كى ذى  إف ما
م مل يػػػػه , ده ا٠تريػػػل دةيػػػفيمػػػا ٮتػػػتص بااصػػػػوات كضػػػواب  ت لي هػػػا ,فهػػػػو فةنػػػل ل ػػػا مػػػػا يفى  كاضػػػا

من  نت ترف اٟتان مع العُت م بي مله الن , فا٠تريل نبار م نكؿ الكرية ائتوؼ ا٠تان مع العُت
نبػدا م كرمػة كاحػدة ,كنبػػار    هنػا ال تػ تبنملػه قةػد بعػدـ ائتوفهػا  ؿ  ر حػركؼ ا٢تعػان ٦تػا يفػدي سػائ

                                                                 

 .َْٔص- -ُالترياف م إشراب الدراف ج (  ُ)
 . ُٓسورة ال سان , اآليفة :  (  ِ)
 . ُْسورة ا١تط  ُت , اآليفة :  (  ّ)
 ُِٓص شر  االصوات العر, م ضون الدراسات اٟتديفثة )قاس  ال يفس  (  ( ْ)
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تػػػ ترف متعػػػػاكرتُت م كرمػػػػة  ك تدييػػػػد فهػػػػو بػػػال  قةػػػػد نهنػػػػا النا٠تػػػػان دكف ت ةػػػيل إذل ال  كػػػ
ال إتػػ ت  ا٠تػػان ال فَّ ننحػػرؼ ا٢تعػػان , ككضػا ل ػػا ابػػن جػٍت كاحػدة بػػل يف ةػل بي همػػا ْتػػرؼ مػن 

ا٠تريل م مععمه ذكر مواد مستعمرة م نبػواب ا٠تػان كالعػُت  فَّ نمة كيفدؿ شرا صحة ذل  دَّ دى مي 
ختػػع –خػزع  –خػرع  –خػدع  -خضػػع -: )خشػع( ُ)يفتةػل قمػا مػن سػػائر اٟتػركؼ ,كهػي كمػا
ا١تواد  ا يفدوؿ قائل ماذا شن بع ً ٔتَّ فري  خرع (  –خع  –ٜتع  -خ ع  –٩تع  –ٓتع  –خاع  –
 خع  !! يهما ا٠تان كالعُت ؟مثل ٩تع ك ٓتع كت متعاكرة ف نتى يًت الَّ 

وا ال طػػق ٖتابىػ ها هػي نصػوؿ كجػاكر لكرمػات , حػُت اسػتعمروهابػاق هػاه ا١تػواد كمػا إفَّ 
ُت ,ف ػي مػادة ٩تػع مػثو م بػاب ا٠تػان كال ػوف كاضػحى  كصعوبةو  دلو ١تا م ذل  من ثي ؛ قا متعاكرة 

فًدػػار العي يػػق ميتةػػل  وث لغػات: شًػػرؽ نبػػي ي ميسػٍترىٍطني , ثػػال َّعىػػاعي  كالعػُت ٩تػػع: ال  عىػػاعي كال  عىػاعي ك
 بالد ماغ,

اشا نبدل السٍَّيفي شن طرقو  ال ذهب ا٠ًتداعي فو ًخداشا ... ن قاؿ:    ٩تي

ع م بػػاب ككػال  م مػػادة ٓتىىػ (  )يفدػوؿ: مضػػا السػيفي م قطػػع طرػق العي يػػق فرػدا ال  عىػػاع
   هي: قترها ،ىٍيظان من ًبدَّة الوىٍجد,العُت كا٠تان كالران ٓتع: ٓتىىعى ملػىٍ سى 

 اا الراخع الوجد ملػىٍ سىهي. ه نال نم قاؿ ذك الرمة: 

 ذكر ش د  ككال  ما ةي: ملػىٍعتي سيونو لررجل.كم باب العُت كا٠تان كا١تي  ذكر خع : ا٠تىيٍػعىامى 
قوله م   رً ا الكى   الت زيفل نفةى ككر م ٤تيٍ ة ما ذهب إليه ما ذي حَّ شرا صً  ؿ  يفضا يفدي نك   ِ()ادابن شرَّ 

 چھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ     ہڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ  :تعػػاذل
()ّ  

                                                                 

 ُِٕ-ِ: جُِْ-ُُِص – ُالعُت ج (  ُ)
 َُ:ٗص -ُالي  م الرغة ج (  ِ)
 .َُٖسورة طه , اآليفة :  (  ّ)
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پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ كقولػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػاذل : 

 .[ِٔاامل اؿ: ُ()  چ

مهمرة ،َت مستعمرة كقد ذكر ا٠تريل كره الزبيدم م التاج م مادة ا٠تععع فهي ذى  ا مامَّ ن
:"شهعع : لعيٍهعيع, كدي ٍػ ياو, ن٫تره اٞتىٍوهىًرٌم , يفدوؿ الزىبيدم ليف قا ا كرمة ب عان ال ٬توز التنهنَّ 

رىه ًم ا٠تيٍععيع, كىمىا تدٌدـ, كملدلى ا٠تريلي شىن ال ىا  مػن اٍلعىػرىب: هيػوى كى كصاحبي الر ساف هي ىا, كىقد ذى 
: كسىػػ ىٍلتي ةه يفػيتىػداكل قىػػا كبًوىرىقًهػا, قىػاؿى ا٠ٍتىرًيػػل: كىًهػي كرمػػةه بىػ ٍػعىاني الى ر بىػعى    ٕتػوزي ًم التَّػػٍ لًيف. قىػاؿى

: كىقػد تدػدَّ  ا االسػ ي مػن كػوـً اٍلعىػرىب. قرػتي ـ ذىلًػػ  ًم الث دػاتى مػن شيرىمػائًه  فػ ملكركا نىف يفكػوفى هىػاى
ٍيلو شىن مىٍوًضعه. كىملىدره اٍبن ديرىيٍفدو ًم اٞتىمهىرىًة هىكىاىا, كابني مشيىٍيلو ًم كتاًب اابعاًر لىهي قىاؿى ابني مشيى 

ن, الػد قػىٍيً": ًهػيى كرمػػةي ميعايفػاةو. كىالى نصػػلى ٢تىىػا, كذكػػرى ااىٍزهىػًرٌم ًم ا٠تػػاًن: نملٌػه بػػعرةه يفػيتىػداكل قىػػا 
ػ كبوىرىقًهػا, كىدل يفي كًػٍره, فهػي ال ب الواضػػا رهػا شرػا الرسػاف كلرتدػاري دى ثً ا اهنػا ،ػػَت مسػتعمرة لً ًقػ ج  تى ٭تي

 .( ِ)" ا كاستعما٢تا طق قً م ال    مت اهيان  ون دٍ ب ثػي رَّ م ٥تارج حركفها ٦تا سى 

 غة كااصوات؟ل ا كهو نهل الر   ري  ها  كدل يفر ا٠تريل هاه الضوابً اكي يفى  ١تاذا دلٍ كلكن 

الداشػدة ,بي مػػا إذل  إفَّ ا٠تريػل ٔت هىًعػػه اٟتةػرٌم م كىضػػع الدواشػد الكرًيَّػػة ,يفكت ػا بنبػػارته
ا كثَت  مػن تدارسػها بعػده مػن نهػل الرغػة  ت شػن يػكا١تعايفَت الػيت دل تػى  من الضواب  ان ٖتمل م مضاهن 
ذلػ  بػرزت هػاه  بطريعًة الرغة فهي مىرَّت بتىطىو رو كاهتماـو كاضػحُت , ًمػن نجػل العرمان ؛ ككال 
 .الضواب  كا١تعايفَت 

ذكره من شدـ ائتوؼ نحرؼ  ما فَّ ن ليه ابن جٍت من ضواب  كبركط إالَّ إذهب  ر،  ماك 
وم غىػالر   س  ه اٟتًػضيػيفرفي   ػاؾ مػافهي  رعػةمتَّ  قاشػدةو  كال قاطعػان   حكمػان  ى عتىػيفي  بتر  الضواب  ال اٟترق إالَّ 

                                                                 

 . ِٔسورة اامل اؿ , آيفة :  (  ُ)
 ْْٕص-ُِتاج العركس ج (  ِ)

http://www.quran4u.net/Quran-Page-Search.aspx?page=185
http://www.quran4u.net/Quran-Page-Search.aspx?page=185
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كمػػن ,  قػا كيفثدػل شرػا الرسػاف ال طػقي , ك ال ن متآل ػػة ؼبػرع  ااحػري  طػقً كالػاكؽ الةػوت م ال ي 
٩تترػػف  ,فنمل ػػا ال , ـٍ الزً  ب ةػػلو  العػػُت مػػع اٟتػان إالَّ  هػػب إليػه ا٠تريػػل م شػػدـ ائػتوؼً ذى  ذلػ  مػػا
ف قةػػػي " :ذلػػػ  م مععمػػهإذل  كقػػد نبػػار ,ا١تعػػػرج م  افالعػػػُت كاٟتػػان متداربػػ فَّ نإذ  معػػه فيػػه,

  ُ()"هػػا مػػػن العىػػػٍُت اٟتػػركؼ كرهػػػا العػػُت مث اٟتػػػان كلػػػوال ْتىَّػػة م اٟتػػػان اىٍبػػرػىهىت الٍعػػػُتى لديػػػٍرب ٥تىٍرىجً 
كاحػػػدة حركفهػػا نصػػػوؿ دكف  م كرمػػةو  ه اجتماشهمػػارً فع ػػدما تشػػاقت اٟتػػػان كالعػػُت م ا١تعػػرج كىػػػ

كالعػػُت حػػرؼ ٣تهػػور كقػػد نبػػار سػػيرويفه م بػػاب , شي ػػان  اصػػرحتة اٟتػػان لػػوال الرحَّػػ فَّ ن إذفةػل 
 "التدػان اٟتػانيفن نخػفَّ : ثدػل التدػان العي ػُت إذل  كاحػد إد،اـ اٟتركؼ ا١تتداربة اليت هي من ٥ترجو 

كا١تهمػوس نخػف مػن  , ا م بػاب رددت نكثػرل نف التدان٫تػم الكوـ من التدػان العي ػُت. نال تػر 
 . ِ()اجملهور"

   ّ()ذل  ابن دريفد م ٚتهرتهإذل  بارنكما 

فدػد اسػتطاع ٔتػا امترػ  مػن  ؛بػالعُت هةن شػرى ة م اٟتػان لكاملػت مي ا٠تريل : لػوال ْتيَّػ إبارةكم 
ػنا ,ؽ ا١توسػيدى ف م تػاك  رهى مي  كحس   شردريفةو   وتى ة ال ػرؽ بػُت صىػظىػكموحى  ج ااصػوات٥تػاًر  دٍ دً ف ٭تي

ة ةَّػػػػمعتى ات الي يىػػػػ  ااجهػػػػزة كالتد ً ن لػػػػديفهً كيػػػػتى  دلٍ  هر،ػػػػ  نملَّػػػػ يػػػػ  االحتكػػػػاؾ,مػػػػن حى  العػػػػُت كاٟتػػػػان
ٮتترػف مػع الػدثُت م  دلٍ  ملا اٟتػديف  كهػو بػال ها ا١توجػودة م شةػرً تً بااصوات كذباباهتا كنقيسى 

ػػػ ذٍ إاكهػػا احتك ةٍ ة م بػػػد  ة كال يزيفائيَّػػطديَّػػػٖتديفػػد طريعػػػة اٟتػػان ال ي   نفإذل  اسػػػاهت رى روا م دً توصَّػػ  نهنَّ

                                                                 

 ٕٓص-ُالعُت : ج (  ُ)
 َْٓص-ْالكتاب ج (  ِ)
قاؿ ا٠تريل: لوال ْتيَّة م اٟتان اىٍبرػىهىت العُتى فرال  دل يف تر ا م كرمة كاحد ككال  ا٢تان كلك هما : ْٕص-ُج (  ّ)

ة ٨تو قو٢ت : حيػَّهىل كقوؿ اآلخر: حيها ٌيهون. فحي   هؤ ٬تتمعاف م كرمتُت لكل  كاحدة م هما معٌت شرا ًحدى كحى
عىان )ا٢تععع( ف ملكرملا هىو بعيمىر( كقاؿ ا٠تريل: ٝتع ا كرمة بى ػٍ ا )كم اٟتديف : فحيكهىون: حثيث كرمة مع اها: هىري َّ 

تىه فداؿ: تركتيها تػىٍرشىا ت لي ها. ا٢تيٍععع فس ل ا الث دات من شرمائه  ف ملكركا ذل  كقالوا: ملعرؼ  سأل نشرا, شن ملىاقػى
 الت ليف.إذل  ا٠تيٍععيع فهاا نقرب
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ن االحتكػاؾ الػام يفةػاحب صػػوت صػوت العػُت يفكػوف نضػعف مػ بٍ ةػاحً "االحتكػاؾ الػام يفي 
اٟتػان الػام يفكػوف  مله صوت ضعيف مدابل صػوتي   بصوت العٍُت  jakobsonاا كصف لً  ,اٟتان
حػػداث  ػػػاهرة د م إً رػػد   يفي طػػق العػػػُتف كميػػة كرػػَتة مػػػن ا٢تػػوان ا١تسػػتعمل م ملي  كشرػػل ذلػػ  ؛بػػػ قويفػػان 

 االخػػػتوؼموضػػػع ملطػػق العػػػُت كاٟتػػػان كاحػػد ,كلكػػػن  فَّ بػػ  كذلػػػ  كمػػا ذكػػػر ال يفسػػػ   ( ُ)اٞتهػػر"
تػه عف االحتكػاؾ مػع العػُت كقوَّ ر شرػا ضيػبي هما م تردد ا٢توان مع اٞتهر كبدائه مع ا٢تمس ٦تا نثَّ 

كثػػػر ناؾ فاٟتػػػان االحتكػػػ كبػػػال  الحػػػ  ا٠تريػػل ال ػػػرؽ بػػػُت اٟتػػػان كالعػػػُت مػػن حيػػػ , مػػع اٟتػػػان
 من العُت. احتكاكان 

 ت اكلته من آالؼ ا١ت ػردات كاال ػاظ ذهب إليه ا٠تريل شُت الةواب ,فا١تعاج  كما ما إفَّ 
فػ بواب اٟتػان مػع العػُت  ٮتػالف قػوؿ ا٠تريػل كابػن جػٍت فيمػا ذهرػا إليػه, فيها ما ملكاد ٧تدي  ال فنمل ا
ل ػاظ الشػاذة م هػا ذكػر فيهػا مػن بعػ  اا كمػا, ة , ككػال  نبػواب اٟتػان مػع ا٢تػان مهمرػ همرػة مي 
زائػدة ليسػت ٚتيعهػا نصػوؿ   هتكوف نحرفى  نصوات , كم ها ما هو حكايفةى  ,كم ها ما ليس شربيان  ما

: قد كجدملا٫تا مؤتر تُت, اثٍػعىٍ عىاى ا١تاني  " قاؿ ا٠تارز٧تييفدوؿ: كما ذكر ا٠تريل , فهاا ابن شراد
 ٔتعٌت اثعىٍ عىر,

 حان ماؤه فاثع عحا. سى  اَّ كنملشد: كسى  

ن مىػػن حكػاه مػػن معرفتػه"كذكػر نيفضػػان: جىٍحرىٍ عىػع, قػػاؿ: كتػ َّ 
. ش ػػدما احػتج ا٠تػػارز٧تي   ِ()

 دػػػر  يفي  ه الملَّػػنيفػػػدؿ  ن مل سػػػه ٦تػػن حكػػػاه ٦تػػاقػػاه اال ػػػاظ الػػيت ائتر ػػػت فيهػػا العػػػُت كاٟتػػان ,شػػػاد كبػػرَّ 
 نصػػػيل ال ف حكاهػػػا شػػػرً,ي إفهػػػي ك  نصػػػيل ,كنمػػػا شػػػن ائتوفهػػػا ها شػػػن شػػػر,و عي ها ,كدل يفسػػػمى تً بةػػػحَّ 

 ا. ٢تى  السمعً  لً ر  طق قا ,كشدـ تدى ال ي  راً ها شرا الرساف كقي رً دى لثً ؛ ٭تسن ال طق قا 

نصػػػريتاف, ال ٕتػػػػد  ف م كػػػوـ العػػػػرب شػػػُت كحػػػان, م كرمػػػةكذكػػػر ابػػػن اٞتػػػزرم " دل يفتػػػ لَّ 
                                                                 

 .ُِّ , صلداس  ال يفس  ضون الدراسات الةوتية اٟتديفثة : صوات العر, مشر  اا (  ُ)
 ُص –الي  م الرغة  (  ِ)
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اٟتػان, كلػػال  قػاؿ بعػػ  إحػدا٫تا ٣تػاكرة لألخػػرل م كرمػة إال ْتػاجز بي همػػا, ككػال  ا٢تػػان مػع 
العػػرب م معهػػ : ٤تػػ , ف بػػػدؿ مػػن العػػُت حػػان, لدػػػرب اٟتػػان م الةػػ ة, كاف ٥ترجهمػػا كاحػػػد, 

د،مػت ا٢تػػان الػػيت عػد ا٢تػػان م الةػ ة مػػن العػػُت مػع خ ػػان ا٢تػػان, فرمػا نبػػدؿ مػن العػػُت حػػان ني ري كلً 
ة اٟتػػػػان هػػػي ْتَّػػػ؛ ده ة م ذلػػػػ  ش ػػػككاملػػػت العرَّػػػ,  ُ()بعػػػدها فيهػػػا, شرػػػا إد،ػػػػاـ الثػػػاشل م ااكؿ"

 كبرهها بةوت العُت .

فةػػػػل  قالػػػػه ا٠تريػػػػل م مل يػػػػه ائتوفهمػػػػا بػػػػدكفً  يػػػػدم يفػػػػاكر ل ػػػػا م بػػػػاب اٟتػػػػان مػػػػابً كهػػػػاا الزَّ 
هػػػا مػػػػن  كًإ٪تٌىػػػػا ٚتىىعى  "رػػػػة  فدػػػاؿ:هى يػٍ حى  ك اةيهىػػػل ل ػػػا قػػػػو٢ت  م هى ككػػػال  فةَّػػػػ, ذلػػػ  كثدرػػػػه  لةػػػعوبةً 

, كرمةه شرا ًحدة كىمىٍع ىاهي   رهما كرمة كىاًحدىة( . عى هر َّ, كىهل, ًحثٌيثىا, فعى كرمتًُت )حيَّ

 . ( : نىم فىػٍ ًت بػاًٍكًر شيمىػرى ككال  مىا جىانى ًم اٟتىػًديف : )ًإذا ذيكًػر الٌةػاٟتوف فحىػيػَّهىون بعيمىػرى
: كسى ىٍل ا نىبا خىيٍػرىة كنىبا الد قىيً" كشىدَّ  : كىقىاؿى بع ي ال ٌاس: اٟتىيٍػهىرىة: بىعىرىةه. قىاؿى ةن مػن ااىشػراًب قىاؿى

ػػٍد لىػهي نىصػػون ثىابتػا ملىطىػػق بًػًه الش ػػعراني نىك رًكىايفىػة مى سػػوبةن مىعركفػةن, فىعرم ىػػا نىهنػا كرمػػةه  شىػن ذالػػ , فىرػ  ٧تى
ا ًم )التٌهايفب( ك )الر ساف( " مولَّدىةه كيًضعىت لرميعايفاةً   .(ِ).قاؿ: ك كىاى

ػػع ٢تػػ  مػػن كػػوـ العػػرب كمػػن ًخػػ فهػػ  ه ػػا مػػن خػػوؿ مػػا صػػ عوا مػػن معػػػاج  دل  وؿ مػػاٚتي
ا١تػػػواد الػػػيت ك ان ,ٮتتر ػػوا مػػػع ا٠تريػػػل فيمػػا ذهػػػب إليػػػه مػػػن شػػدـ ائػػػتوؼ العػػػُت كاٟتػػػان كالعػػُت كا٢تػػػ

ػػ الئتر ػت اٟتػػان كا٢تػان فيهػػا ا مػػا ذكػره صػػاحب الدػػاموس م  كنمػا ه ا٠تريػػل,نقػػرَّ  قػا شرػػا مػا تج  ٭تي
ه ه ػػا يٍػػفحى  كحىيٍػه, بسػػكوف ا٢تػاًن: زىٍجػػره لرًحمػاًر( فةػل اٟتػػان )اٟتىيٍػًه, بكسػػر ا٢تػاًن: زىٍجػػره لًرضَّػػٍ ًف.

ف مػن حػرفُت ا٢تػان نك قاشػدة ,كهػي تتػ لَّ  قػا م ب ػانو  ج  تى ٭تيىػ ال ااصػواتحكايفػة نصػوات كحكايفػة 
ػ غػػة الكاٟتػان كاليػان حػػرؼ لػُت ,كالر   ؿ شريهػػا نبػدا شرػػا عػوَّ يفي  كال , ة ائيَّػػالثي  اال ػاظً    م ضػػونً اكى ٖتي

 .ليه ا٠تريل وؼ ما ذهب إخً 

                                                                 

 ُُٕص –التمهيد م شر  التعويفد  (  ُ)
(4)

 ِِٗ-ٔجتاج العركس  
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كػػػر م قولػػه تعػػاذل حفىسىػػػر ٍحهي كىنىٍدبػػارى الس ػػعيوًد[ذي  نمػػا مػػا 
( :ا٢تػػان ه ػػا زائػػػدة ٓٓ،ػػػافر )  (ّ) 

 ة كا٢تػػان مضػػمومة كهػػي ضػػػمَت ،ائػػب كحػػرؼ زائػػد فدػػػد دػػل م الكرمػػة فاٟتػػػان سػػاكً ة ثي كلػػيس ٙتىَّػػ
ن نصػػل الكرمػػة تكػػوف مػػ نفٍ  جػانت الكرمػػة ه ػػا خػػوؼ الداشػدة الػػيت ذهػػب إليهػػا ا٠تريػػل كهػو

اٍلميٍشػتىًملي   ُ()  چٻ  چ ك" : : ل ل ػا ذلػ  صػاحب التحريفػر كالت ػويفر حيػ  قػاؿ.كما فةَّ 
 كىًهيى مىٍن نىٍقةىاهي ًإالَّ نىفَّ اٍايكذلى سىػاًك ىةه كىالثَّاملًيىػةى ميتىحى 

 كىًهيى ًمٍن كىسىً  اٟتٍىٍرًق كىهىانو
ر كىػةه كى٫تيىػا شىرىا حىانو

ا ًمٍن تػى ىافيًر اٟتٍيريكؼً ميتػىدىارًبىا اٍلمىعٍ  :  ِ()"رىًج, كىالى يفػيعىد  هىاى  كىميث لى لىهي بًدىٍوًؿ نىً, ٘تىَّاـو

 (ّ) كىًرصله مىىتى نىٍمدىٍحهي نىٍمدىٍحهي كىاٍلوىرىل ... مىًعي كىًإذىا مىا ليٍمتيهي ليٍمتيهي كىٍحًدم"

ريكًؼ شىرىػا نىفَّ تىٍكريفرىهىػػا نىٍحػدىثى شىرىيٍػهىػػا ثًٍدػون مىػػا فىػػوى فىػًنفَّ كىًرمىػػةى )نىٍمدىٍحػهي( الى تػيعىػػد  ميتػى ىػاًفرىةى اٟتٍيػػ
 يفىكيوفي ذىًل ى ًمٍثلى قػىٍوًؿ اٍمًرًئ اٍلدىٍيًس:

اًئريهي ميٍستىٍشػػػًزرىاته  اٍلمىٍععيػػػوًؿ ًمثىػػػاالن لًرتػَّ ىػػػافيًر فىػػػًنفَّ تػى ىػػػافػيرى حيريكفًػػػًه ا٧ٍتىػػػرَّ إًلىيٍػػػًه ًمػػػٍن ؛  اٍلعيػػػوى إذل  ،ىػػػدى
: الس ًُت كىالش ًُت كىالزَّاًم, كىلىٍوالى اٍل ىٍةلي بػىػٍُتى الس ػًُت كىالش ػًُت بًالتَّػاًن لىكىػافى نىبىػدَّ  تػىعىاقيبً  ثىًة حيريكؼو ثىوى
تػى ىافػيرنا."
ت افر بسرب تدػارب ا١تعػارج  جواز ائتوؼ حركؼ اٟترق كامله الإذل  نما من ذهب , (ْ) 

 !  كاحتج بدوله تعاذل )ندل نشهد اليك  (

 ل  ه شػن كيػزَّ  ػىػما لسػاف مػن الت زيفػل اٟتكػي  الي ر فهي من نفةىػملع  فريس م هاه الكرمة ت افي 
امٍلتًدىػػاؿى ال  طٍػػًق ًم فكسػػ  اٟترػق كا٢تػػان مػن نقةػػا اٟترػق كشيػػب ,فػا٢تمزة زائػػدة كالعػُت مػػن  ملدػصو 

ٍرًق خى َّفى ال  ٍطقى ًقًمىا, كىكىاىًل ى ااًلمٍلتًدىاؿي ٥تىٍرىًج ا٢ٍتىاًن ًمٍن نىٍقةىا اٟتٍى إذل  ٥تىٍرىًج اٍلعىٍُتً ًمٍن كىسىً  اٟتٍىٍرقً 
                                                                 

(5)
 . ٓٓسورة ،افر , اآليفة :  

 . ِٔ(   سورة ا ملساف , اآليفة : ُ)
 ْٔص:-ِّ(   التحريفر كالت ويفر جِ)
يفٍعتىار ًإلىٍيًه كنك٢تانبو ٘تاـ , الدائل  (5)  كىهيوى من قةيدة من الطًَّويفل ٯتدح قىا نىبىا اٍلغىٍي  ميوسىا بن ًإبٍػرىاًهي  كى

ٍت كبائعي ًمٍن بيرد( ...)بهدتي لدد نٍقوٍت مىعا١تك  بىعًدم   . َِٗص– ُ. ديفواف ا, ٘تاـ جك٤تىٍت كىمىا ٤تى
 . ْٔص – ِّتحريفر كالت ويفر جال  (ْ)
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كىًاىفَّ حيٍسػنى .. ": نبػار صػاحب الت ػويفر م موضػع اخػرحىرىكىةو زىادى ذىًل ى ًخ َّػةن. ,ك إذل  ًمٍن سيكيوفو 
ـه شىرىا مي  لىًة الرٍَّ ً  شىرىا اٍلمىٍعٌتى ًْتىٍي ي الى ٮتىٍري يهي فًيهىا ،ىيٍػريهي ميدىدَّ رىاشىاًة ًخ ًَّة لىٍ ًظًه ,فػىدىًد اتػَّ ىقى نىًئمَّةي دىالى

ـً اٍل ىًةػػػػػػػػػيًا الى يفيزيفػػػػػػػػػلي شى ٍػػػػػػػػػهي كىٍصػػػػػػػػػفى  اٍاىدىًب شىرىػػػػػػػػػا نىفَّ كيقيػػػػػػػػػوعى الرٍَّ ػػػػػػػػػً  اٍلميتػى ىػػػػػػػػػاًفًر ًم نىثٍػ ىػػػػػػػػػاًن اٍلكىػػػػػػػػػوى
اٍل ىةىاحىًة"..
()ُ  . 

 

 حرف أقصى اللسان .أ -1

لدرب ٥تارجهػا ؛ ؼ اٟتان كا٢تان كالعُت كاٟتان م شدـ ائتو كصرَّح بهه ا٠تريل رى ذكى ما مثل 
, كاحػػدة   هػػا م كرمػػةو جػػان مً  نبػار نيفضػػا بعػػدـ ائػػتوؼ الكػاؼ كالدػػاؼ كالكػػاؼ كاٞتػػي  كمػا ,
 ي .مً نشعى  ة من نصلو بى رَّ عى ة فهي نشعمية نك مي يَّ بً رى  ف تكوف شى بمل ا ك 

 حرف القاف والكاف :

ةن بػػاًف م كرمػةو كاحػدةو إاٌل نٍف تكػػوفى الكرمػةي مىعىرَّ قػاؿ ا٠تريػلي : "الدػػاؼي كالكػاؼي ال ٬تىٍتىًمعػػ 
 . ك،ػػػَتي هػػػاه الكرمػػػػاًت 

مػػػن كػػػوـ العىعىػػػ  ككػػػػال ى اٞتػػػي ي مػػػع الدػػػاؼ ال يفػػػػ تىًرفي إاٌل ب ىٍةػػػلو الزـو
ا١تعربة كهي اٞتيواًلقي كالدىرجي لىٍيسىتا بعربيةو ٤تىٍضةو كال فارسيةو"
()ِ  

 م نكؿ ا١ترحػ كقػد ذكػرت , رػق ا اٟتى م نشرىػ   ىػا اٟتى ركؼ نقةىػن حيػالكاؼ كالداؼ مً 
 هػػةً ن جً   ًمػػؿ ٥تػػارج ال ىػػنكَّ  نٍ ج ًمػعػػري تى فبػػن اٞتػػزرم ا٥ترجهػا ش ػػد ا٠تريػػل ,نمػػا الدػػاؼ: كمػا ذكػػر 

دردرػػة ة مي عريَّ تى ٍسػااشرػا, كهػػي ٣تهػورة بػػديفدة مي   ً  ىػق, مػن نقةػػا الرسػاف, كمػػا فوقػه مػػن اٟتى رٍػاٟتى 
ة بديفدة وسى  , كهي مهمي ا يفري ال ى عد الداؼ ٦تَّ كالكاؼ بى  م  تحة, كهي قريفرة من ٥ترج الكاؼ,

 . ةرحة مست ً تً   ى مي 

                                                                 

 ُُّص-ُ ويفر جالتحريفر كالت (  ُ)
 ٔص:-ٓالعُت ج (  ِ)
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_: " اٍلدىػاؼي كىاٍلكىػاؼي ٢تىويفَّتػاف. كىقىػاؿى نىبػو شىرٍػًد الػرٍَّٛتىًن: تٍ لي همػا َّٕكقاؿ اازهرم _ت 
ـً اٍلعىعىػً  معرَّبػة, كىاٍلدىػاؼي نىحػػد مىٍعديػوـه ًم ب ػاًن اٍلعىرىبًيَّػًة لًديػٍرًب ٥تىٍرىجىٍيًهمىػػا إالَّ نىف ٕتػينى كىًرمىػ ةه ًمػٍن كىػػوى

ٍػػرىجي اٍٞتًػػػيً  كىاٍلدىػػاًؼ كىاٍلكىػػػاًؼ بػىػػٍُتى شىكىػػػدة الر سىػػاًف كىبػىػػػٍُتى الرَّهػػاة ًم نىقةػػػا  اٟتٍيػػريكًؼ اٍلمىٍعهيػػػورىًة, كى٥تى
 .  ُ()  اٍل ىً ..."

م ائػػػتوؼ الكػػػػاؼ  غويفػػػة فيمػػػا ذكػػػرغػػػػة كا١تعػػػاج  الر  ب الر  وشػػػي شرػػػا كتيػػػكمػػػن خػػػوؿ اط  
ف ائتر ت إنٚتع نهل الرغة شرا شدـ ائتوفها , ك  فدد؛ كالداؼ كاٞتي  كالكاؼ م كرمة كاحدة 

 .م كرمة كاحدة فالدوؿ بععمتها كنهنا ليست بعربية 

 ٯتيزهػا شػػن ،َتهػا فمػػا يف اسػب لغت ػػا مػن نل ػػاظ كم ػردات قػػد ال لكػػل لغػة مػػا مل كػر نفَّ  كال
 مػن خػوؿ مػػا مػن ت اسػب كت اسػق بػُت نل ا هػا ,كيفرػدك ذلػ  جريػاًّ يفت اسػب كيفتمابػا مػع ،َتهػا 

شعمتهػا ,فهػاا ابػن إذل  شربيػة نبػاركا معاٚت ا من تراث لغوم كنل اظ شربية ذكركها ,ك،ػَت هي تٍ وى حى 
_ يفدػػوؿ :"كىنمػػا جػػ س حيػػريكؼ نٍقةىػػا اٍل ىػػ  مػػن نىٍسػػ ىل الر سىػػاف, فىًهػػيى اٍلدىػػاؼ ُِّ_ت ,دريفػد 

 ي  مثَّ الشُت, كىاٍلكىاؼ مثَّ اٞتًٍ 

مهػ  قػػ  كىالى   فىرػاىًل  دل تػ ترف اٍلكىػاؼ كىاٍلدىػػاؼ ًم كرمػة كىاًحػدىة ًإالَّ ْتػػواجز: لىػٍيسى ًم كىوى
 ككال  ذكر م مادة )ؽ ؾ ؾ(ن٫ترت اٍلدىاؼ كىاٍلكىاؼ ًم اٍلويجيوه كرهىا.  ِ()كق"

كاٞتػػي  كالدػػاؼ اجتمعػت فيهػػا الدػػاؼ كالكػاؼ  ان مػا ابػػن سػيده م الكػػ  ذكػػر ل ػا نل ا ػػن
  ّ()( -ج ػػق  –جرػق  –اٞتوسػق  –ليهػا معربػة ليسػػت بعربيػة ٤تضػة )الكوسػق إكهػي كمػا نبػار 
قػػوؿ ا٠تريػل كلك ػػه نتػػا ل ػا ب ل ػػاظ ٕتتمػػع إذل  م التػاج نبػػار نيفضػػان  -َُِٓت -كهػاا الزبيػػدم

يةىػػػٌ ف, كػػػاٞتوهرم كالةػػػا،اشل
قىػػػاؿى  فيهػػا الكػػػاؼ كالداؼ")فةػػػل اٍلكىػػػاؼ مىػػػعى اٍلدىػػاؼ( ن٫ترػػػه ا١ت

                                                                 

 َِّص-ٖهتايفب الرغة ج (  ُ)
 ُْٔص  - ْٗص-ُٚتهرة الرغة ج (  ِ)
 ِّٔص-َُ,كال  كردت م الرساف ج ُْٔص-ٔلك  كالي  االشظ  ج (  ّ)
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كجو٫تا مىعى سىاًئر اٟتٍيريكؼ كىقىاؿى نىبيػو شرػد الػرٍَّٛتىن تػ ليف اٍلدىػاؼ  ت اٍلكىاؼ كىاٍلدىاؼ كرى ٫تًٍ الرٍَّي : ني 
ـ اٍلعىعػ  معرَّ   نكىاٍلكىاؼ معدـو ًم بً ىان اٍلعىرىبيَّة لدرب ٥ترجيهمػا ًإالَّ نىف ٕتػي رػت: بػة قي كرمػة مػن كىػوى

فهو يفرل ه ا اهنا   ُ() كوسق ("  –كربق –)كاملق  :ر٫تا,  كهيكىقد جىانىت نحرؼ ًم ذىًل  تاك
٥تال ػة ١تػػا ذهػػب إليػه ا٠تريػػل كهػػي خػوؼ ذلػػ  فهػػي ليسػت شربيػػة ٤تضػػة بػل معربػػة ,كيفؤكػػد ل ػػا 

تتعاكر الكاؼ كالداؼ م كرمة كاحدة  ة نفٍ ا الرتَّ  ى فدد ملػى   -ِّٗت –ذل  ماذكره ابن جٍت 
الرساف, كهػي الدػاؼ, كالكػاؼ, كاٞتػي , كهػاه ال "كيفترو حركؼ اٟترق حركؼ نقةا فيدوؿ : 

ٕتػػػػد م الكػػػوـ ٨تػػػػو "قػػػػج" كال "جػػػق" كال "كػػػػج" كال "جػػػػ " كال "قػػػػ " كال  تتعػػػاكر الرتػػػػة, ال
 ."( ِ)"كق"

 كػر م الدػراف كرمػات ائتر ػت فيهػا الدػاؼ كالكػاؼ ٨تػو قولػه تعػاذل :قد ذي  قد يفدوؿ قائله ك 

 چٱ     ٻ  چ 
 چې  چ ك ّ()

 چى  چ ك ْ()
 چٺ  چ  كٓ()

ك   ٔ()

 چۓچ
 چڄ  چ ك  ٕ()

 چ  ٴۇۈچ ك   ٖ()
هػػاه إذل  ؛كذلػ  ش ػػد مػن يف ظػػر  ٗ()

هنػػا شرػػارة شػن كرمػػة كاحػػدة ,ملعػػ  ائتر ػػت الدػاؼ كالكػػاؼ ه ػػا كدل يفكػػن ه ػػاؾ شرػػا نالكرمػات 
 , عػػوؿ, بػػل هػي ٚترػػة مكوملػة مػػن فعػل كفاشػػل كمة تػػ ت م كرمػة كاحػػددل فهػي؛ دػػل ثً  ر كالت ػافي 

 مسػػتدل ككرمػػة مسػػتدرة شػػن كػػ  , خرػػق فعػػل مػػاض مرػػٍت شرػػا ال ػػتا , فعرػػق فعػػل ككػػ  ضػػمَت

                                                                 

 ّْٔص-ِٔتاج العركس ج (  ُ)
 ِْٗص-ِسر ص اشة ا شراب ج (  ِ)
 . َِسورة ا١ترسوت , اآليفة :  (  ّ)
 . َْرة الركـ اآليفة : سو  (  ْ)
 . َْسورة الركـ , اآليفة :  (  ٓ)
 . ٓسورة الزمر , اآليفة :  (  ٔ)
 . ِٖسورة الع كروت , اآليفة :  (  ٕ)
 . ّٕسورة الكهف , اآليفة :  (  ٖ)
 . ُِّسورة طه , اآليفة :  (  ٗ)
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كالكاؼ ضمَت متةل م ٤تل ملةػب م عػوؿ بػه ,كال اشػل ضػمَت مسػتًت تدػديفره هػو , ؛ كا٠تريػل 
نصػرها خرػق ,فػو ٭تػتج قػا    , كرمػةه كيػفعردي  , كرمة كاحدة جار الكرمة العربيةد بدوله: مةى قى 

 باقها . ككال  اٟتاؿ مع رزؽ كسرق كما ة ,اهنا دل ت ت م كرمة كاحد؛ نبدان 

؛ فالسػرب ااكؿ م شػػدـ  اٟتػركؼبػُت العرمػان م مسػ لة ت ػافر  ال نرل نف ه ػاؾ اختوفػان ك 
 نث ػػػان ال طػػػق بػػػاٟترفُتً  رو مػػػا ٭تةػػػل مػػػن ثدػػػل م شضػػػرة الرسػػػاف كتعس ػػػ؛هػػػو  ٕتػػاكر ترػػػ  اٟتػػػركؼ

 .٥ترجا م كرمة من الكرمات  ريفنً ا١تتعاكً 

, ه مػن نهػ  خةػائص العربيػة شرػا نملَّػ ؿ  ٦تػا يفػدي ك  العػر,,من الررس كموافدة الػاكؽ ن شاةمرا :كثامليان 
ذلػ  الػػدكتور ٘تػػاـ إذل  كمػا نبػػار,هػو حرصػػها نف يفكػوف ملسػػج كرماهتػا متراشػػدة ا١تعػػارج 

غػػػوم كاالسػػتعماؿ السػػػياقي ٭ترصػػاف م الرغػػػة "مػػن الواضػػػا نف ال ظػػاـ الر   بدولػػػه : حسػػاف
اك بعرػػػػػارة نخػػػػػرل ٭ترصػػػػػاف شرػػػػػا التعػػػػػػالف  تدػػػػػان ا١تتعػػػػػال ُت ,العربيػػػػػة ال ةػػػػػحا شرػػػػػا ال
 .ُ()كيفكرهاف الت افر كالتماثل " 

 قً م ٖتديػ  ي الػام يفػتحكَّ  ااسػاسى  قر ػا: إفَّ  بػامرةو   شػن ٚتيػع ذلػ  بعرػارةو فنذا نردملا نف ملع   
 ػة كسػهولة ال طػق ا هو كراهية التدان صوتُت نك مر يػىٍُت يفت ػاا التداؤ٫تػا مػع ا٠تالظواهر السياقية إ٪تَّ 

ن لػال  ٧تػد نف نحسػن كػوـ العػرب ت لي نػا يفكميػ كنمن الررس نك مع الػاكؽ الةػيا،ي لر ةػحا,
نف إذل  ة فيمػا ٕتػاكرت فيػه ا١تعػارج ,رَّػم اٟتركؼ ا١تتراشدة م ا١تعرج , مث يف خا بالتػدرج ٨تػو الدً 

ك شكسػها نك هػان تتروهػا حػان نفو من شُت تتروهػا حػان نك شكسػها ,تامًّا لكوـو مؤلَّ  ٧تد املعدامان 
ه ػػػػاؾ  ه بػػػُت هػػػػاه اٟتػػػركؼ ,فهػػػاا كمػػػاؿ بشػػػر يفػػػرل نفَّ ًدػػػمٍ كشي  بً , كهػػػاا يفعػػػود إرل درجػػػة التدػػػاري 

,"فالةػػػػ ات  ٕتعػػػػل الكرمػػػة مستسػػػػا،ة كنكثػػػر قرػػػػوالن  ة جػػػديفرة نفٍ ة كدالليَّػػػػة كصػػػرفيَّ صػػػ ات صػػػػوتيَّ 
ل صػػعوبة ث ػػٯتي  (اٟت ػػ اٟت عػػرة كنقةػا )ٞتمػػع بػُت نصػػوات نقةػػا جهػاز ال طػػق مثػػل  ا الةػوتية,

                                                                 

 ِْٔالرغة العربية مع اها كمر اها ص (  ُ)
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 .( ُ)"  اهرة, كاٞتمع بُت العُت كا٢تان, نك العُت كا٠تان

م  هػػػاه اٟتػػركؼ ال ٕتتمػػػع إالَّ  كجػػد نفَّ  –قػػػاـ باسػػتدران كػػػوـ العػػرب  بعػػد نف –كا٠تريػػل 
  لً ه شرػػػا ا١تسػػػتعمى رَّػػػمواضػػع قريرػػػة , ف ى 

ي
 وا م هػػػاهعي وسَّػػػتى يى لً  رمػػػانٍ ه العي ل , كجػػػان مػػػن بعػػػدً مىػػػهٍ م ػػػه كا١ت

يفت اك٢تػػا بالشػػرح كالتحريػػل , (ُ) ػػوا شرػػا بػين مػػن نسػػرارها , فهػاا العومػػة ابػػن جػٍت دً الدضػية كيفى 
الديػػػاس م كػػػوـ  رػػهي عى مػػػا تراشػػدت فيػػػه ٥تػػارج حركفػػػه , كجى  نحسػػػن الكػػوـ ت لي نػػػا , هػػو نفَّ  ُت  رًػػكيفي 

 ةً ٨تػػو ا٠ت َّػػػ بػػااقول ؛ مػػػيون  بػػػدئواالعػػرب , فػػنذا ٕتشػػػموا اسػػتعماؿ حػػػرفُت متعػػاكريفن م ا١تعػػرج 
ػا فرػيس كػل صػوت صػػاٟتان  ,سػايفرة لرػاكؽكمي   جي عػػرى فمى  صػوت م السرسػرة الكوميػة, اكر نم  ف ٬تي
وحها كضيػػػ ةً جىػػػرى كفةػػػاحة الكرمػػػة كدى  ه ٫تػػػا الرػػػااف يفتحكمػػػاف م ائػػػتوؼ اٟتػػػركؼتً  ى كًصػػػ تً وٍ الةىػػ

العػػرب ال  بعػػ  قرائػل ٧تػدصػوات السػػابدة كالوحدػة لػه ؛ لػػال  ذ يفتػ ثر الةػػوت بااإلرسػمع ؛ 
ـ طريفدنػػا رػػزى نف تى  – جاهػػدةن  – تستحسػن اجتمػػاع حػػرفُت مػػن حػػركؼ اٟترػػق م كومهػػا , كٖتػػاكؿي 

سػكاف العػُت ب ػو ٘تػي  إً  ا نرادى دل ؛ فرمَّػكالث   ةً ر ى ه  شن الكي عدي رٍ ة م الكوـ , كيفػي يفضمن ا٠ت َّ  سهون 
مػػوا ااكذل م اآلخػػرة , مػن "معهػػ " اسػػتكرهوا نف يفدولػػوا "معهػػ " ف بػدلوا اٟتػػرفُت حػػانيفن, كند،

 فدالوا "٤ت " فكاف ذل  نسهل شريه  من الر   باٟترفُت ا١تدًتبُت .

 ضػػػربان م ال ةػػػاحة , كمى  ف كمػػػاالن د حػػػركؼ الكػػػوـ ا١تؤلَّػػػراشيػػػب نف يفكػػػوف م تى غرً سػػتى كال ملى  
, فهمػػػا ا بال سػػػرة لردػػاؼ كاٞتػػػي  نمَّػػ مػػػاف ذلػػػ  ,ت  ة االسػػتعماؿ ٭تيى ثػػػرى لركػػوـ الرريػػػغ ؛  فالػػاكؽ ككى 
همػا م التػ ليف كمى حي سػاف , فى رجػاف مػن نقةػا الر  ٮتا مػهنَّ إاٟترػق , إذ  تاليتاف م ا١تعرج ٟتركؼً 

دػػل هػػو الث   –ر ػا سػػابدا كمػػا قي   –ع م كرمػة ؛ كالسػػرب م ذلػػ  ًمػػتى حكػ  حػػركؼ اٟترػػق , ال ٕتى 
يفػة فدػد ٖتديدا ٢تػاه الغاك , ة كالسهولة م كومها  َّ يل ٨تو ا٠تً ة العرب اليت ٘تى كس سعيَّ ر ة شى كالكي 

شضػػػان ا دػػون ب ثي سػػر  يفي  اٟتػػػد الػػام الإذل  متراشػػدة ا١تعػػارج صػػواتنملسػػعت العربيػػة كرماهتػػا مػػػن 

                                                                 

 ِّْدراسات م شر  الرغة ص (  ُ)
 ِْٗص-ِبتةرؼ من سر الة اشة ج (ُ)
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ف يفثدػل شرػا الرسػاف ال طػق قػا نسػر ,دكف فيػتمكن ا١تػرن مػن ملطػق الكرمػات بسػهولة كيفي ؛ ال طػق 
 قػػة م مػػػ هج شرمػػان الرغػػة قػػػدٯتان ق قػػا خاليػػػة مػػن الثدػػل , كالد  طٍػػن ال ي ؤم  د بػػُت اٟتػػركؼ لتيػػػراشًػػتي ,فػى 

  يهػا اٟتػركؼي معػت فً يت اجتى اال ػاظ الَّػ عػ ً ا بى رى شى  ي ا الوقوؼي ت شرى مى   حتَّ هي دى م طً  كسومةً 
ي
 بػةى ارً تدا١ت

مػػن  كردتي ن ك رتي ذكىػػ رة ,كاتضػػا ل ػػا مػػن خػوؿ ذلػػ  كمػػاج , ك٤تاكلػػة ت سػػَت هػػاه الظػاهً ا١تعػاًر 
  ة التػ ليف م اٟتػركؼً رَّػقً إذل  تااسػراب الػيت ندَّ  هل الرغػة , نبػرزي نمثرة كنقواؿ نك  نل اظو 

ي
عػاكرة تى ا١ت

بػُت حػركؼ اٟترػق كحػركؼ نقةػا الرسػػاف نك  ؽاٟتػركؼ ا١تتراشػدة م هػا ,كال فػػر  ,ككثػرة اسػتعماؿ
دػػل ؛ فرػػو رح ػػا ملدػػيس ذلػػػ  ه درجػػات الثي ميػػػكي ة , كٖتٍ  َّػػضػػمن ا٠تً در مػػا يفى دىػػطرفػػه م التػػ ليف إال بً 

هػا ا٢تػان تٍ رى  إذا تػى ٍُت ه, فػالعى  ة نيفضنػا م االئػتوؼ مػن شدًمػاها ٥تترً دملى د لوجى ز الواحشرا حركؼ اٟتي  
خ يػف , كال بػ س مػن كركد بعػ  إذل  ة ف يػه خػركجه مػن ثديػل َّػيفدرره الاكؽ كٯتيل بطرعه ٨تو ا٠تً 

خرػل م  كالعهد كالعهن ,كا٠تان اذا ترتها العُت بشرط شػدـ ٕتاكر٫تػا ال  –تها شرا قر   –اال اظ 
  م ٖتديػػق الظػػواهر السػػػياقية كَّ حى تى سػػػس الػػيت تػىػػااي  ذإ ثدػػل م ملطدهػػا , ك،َتهػػا , احتها ,كالفةػػ

  نف ت رػػٍت ٚتيعنػػا شرػػا ثدػل العمريػػة ال طديػػة بالضػػركرة, كإ٪تػػا ت رػػٍت كػػال  لركػوـ العػػر, ال يفتحػػتَّ 
 .ر, ة م صيا،ة السياؽ العشرا مراشاة نمن الررس كما رنيف ا, كشرا االشترارات الاكقيَّ 
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 اإلبدال الصوتي: المبحث الثاني 

ػا مػػن ندلَّػة التط ػور الر غػوم  ااسػػراب  نى  كاملػت ًمػيًت ,كالَّػػمػن الظػواهر الر غويفػة الَّػػيت تػي ىسَّػر ب هنَّ
 كالػػػدكر صػػواهتا,نى  راسػػةبدً  ترػػدن الرغػػػة راسػػةدً  نفَّ  كماة م إثػػران الرغػػة ؛هػػػو ا بػػداؿ الةػػوت,ويفَّػػالدى 
ة ة العربيَّػػػغىػػػت م الر  دى رى ة كى بػػػداؿ  ػػػاهرة صػػوتيَّ فا ً  التواصػػل؛ ملظػػػاـ م صػػػواتاا هػػاه هريػػػرعى تى  ماالػػ

 يػػلالرغػة ٘ت ت قػا؛ ذلػػ  نفَّ رػت مسػػتويفات مػن التطػػٌور الػيت مػػرَّ ر, كقػػد مثَّ كىػ ٍ ال يفػي  لو كٍ شىػػا١تشػًتكة بً 
 اكتسػػػػترد٢ت طػػػق,ال    العسػػػػَتة ااصػػػوات مػػػن صالػػػػتعر   فتحػػػاكؿ كالتيسػػػَت السػػػػهولة ٨تػػػو تطورهػػػا م

 الظػػواهر بعػ  اوض ػلتي  ؛ الدراسػة هػاه فعػانت ,كرػَتان   شضػريان  هػدان جي  تتطرػب ال نخػرل ب صػواتو 
غػػة. كهػػو الر   مػػن شوامػػل ٪تػوَّ  االن كػػاف ا بػداؿ شػػامون فعَّػ ,من مثَّ العربيػػة الرغػة م ةالو ائ يَّػػ ةالةػوتيَّ 

 غات.ة من الر  غى و م ه لي ري ٗتىٍ  ادي كى تى  ة, كالتى ة م ها كالةائً تى غويفة, الةامً من ااصوات الر   ض لكثَتو عرً يفى 

ر الةػوت الػام مػن التطػو   ا بػداؿ ضػربه  ,فهػو يفػرل" نفَّ كمػاؿ    بػه رْتػيكالرنم ذاته ندذلى 
العػرب, كم ا سػوـ  َت نسػواؽى مراران طريعيػان م اٞتاهريػة بتػ ثً اسػتً  رَّ عت له الرغة العربية, استمى ضى خى 

كشػػن هػاا التطػٌور ملشػ ت نل ػػاظ  , اهتػاعى د ٢تى ة ككحَّػيَّػبً  ػا العرى تى غى   لي ً ػػب ضػل الدػرآف الكػرصل الػام حى 
السػػرب م كثػػَت مػػن  نفَّ  حػػديفثان يفػيرػىػػُتَّ  ضػػيف م موضػػع آخػركيفي ",  ُ()متشػاقة م ا١ترػػٌت كم ا١تعػػٌت
الكرمػػة, فمػػادة "كشػػػ "   اخػػتوؼ الدرائػػل م ال طػػق ب صػػواتً إذل   ػػواهر هػػاا ا بػػداؿ, يفرجػػع
 ها بالداؼ "قش ".دي ٍ طً كاملت تػى  اؼ, شرا حُت نف نسدان ك ٘تيمان كاملت ت طدها قريف" بالك

 .وم غى كا بداؿ الةوت يف درج ٖتت معٌت ا بداؿ الر  

ا بداؿ الةوت ش ػد نهػل  انمَّ  . ا بداؿ م االصطوح :إبداؿ حرؼ من اآلخر مطردان ف 
بػػػداؿي العػػرب إً  نً  ى :"كمػػن سيػػػ بػػػداؿ ا ٌتى ٍعػػر ل ػػا مى اكي ه آران كإتاهػػػات ,فهػػاا ابػػػن فػػارس يفىػػػرىػػفغػػة الر  

دػػاـ بعػػ , كيفدولػػوف "مىدىحىػػه, كمدهػػه" ك"فػػرس رًفػػلي. كرًفػػني" كهػػو كثػػَت ها مى ضيػػعٍ ة بػى اٟتػػركؼ كإقامىػػ
 مشهور قد نلَّف فيه العرمان. ف ٌما ما جان م كتاب اهلل جل ث اؤه فدوله سرحامله كتعاذل:

                                                                 

 َُِ-ٗٗا بداؿ م ضون الرغات السامية, ص (  ُ)
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 چڤ  ڤ  ڤ      ڤ  چ  
كمػػػا تدػػوؿ العػػػرب: "فرػػػقي الةػػػرا. فػػالوـ كالػػػران يفتعاقرػػػاف   ُ()

كفػىرىقه"
()ِ. 

: "لػػيس ا١تػراد با بػػداؿ حيػػ  يفدػوؿ غػاتو ا بػداؿ اخػػتوؼ لي  نفَّ الر غػػوم نبػػو الطيػب  كيفػرل
نف العرب تتػىعىمَّد تعويف  حرؼ من حرؼ كإ٪تا هػي لغػاته ٥تتر ػة ١تعػافو مت دػةو تتدػارىبي الر ظتػاف 

 حرؼو كاحد.م ليغتُت ١تعٌت كاحد حىت ال ٮتتر ا إال م 

،ػَت مهمػوزة  مهمػوزة كطػوران  كاحدة ال تتكر  بكرمة طوران  قاؿ: كالدليلي شرا ذل  نف قريرةن 
كدػو٢ت  م  شي ػان  رةً كا٢تمػزة ا١تةػدَّ  بػداؿ الـ التعريفػف ميمػان ة كبالسُت نخرل ككال  إً مرَّ  كال بالةادً 

 .ّ()املتها كذاؾ آخركف." كال تشًتؾي العرب م بين من ذل  إ٪تا يفدوؿ هاا قوـه , نَّ شى  ٨تو نفَّ 

قػػػاؿ  "د م ٚتيػػع اٟتػػػركؼ ! قػػاؿ نبػػػو حيَّػػػاف م بػػرح التسػػػهيل:رً ه مطَّػػػملَّػػػنكمػػ ه  مػػػن يفػػرل 
 .ْ()"و ملادراكلى  كقد جان فيه الردؿ إالَّ  دي حرفان ما ٕتى نبو اٟتسن بن الةائغ: قرَّ  ذبيع ا ااستا

يفعػٍت  نمدهػه مػدهان  هتػه"مد–كقاؿ نبو شريد م الغريفب ا١تة ف: باب ا١تردؿ مػن اٟتػركؼ 
, كااصٍل ,ك اهلل شرػػػا ا٠تػػػػَت  هي ة , كطاملىػػػػ: اٟتيَّػػػ اايفٍػػػن كمىدىٍحتػػػه , كاٍسػػػتىٍ دىيٍفتي شريػػػػه مثػػػل اٍسػػػػتػىٍعدىيٍفتي

 ا١تغػػػػػاًفَت ك, كجىػػػػدىث كجىػػػػػدىؼ لردػػػػػ  , كثً ػػػػػان الػػػػػدار ٔتعػػػػػٌت , كطآمػػػػه يفعػػػػػٍت جىرىرػػػػػه , كف ػػػػػان الػػػػدار 
كمىػرىث فػػوف ا٠ترػزى م ا١تػػان ,ف تدػـو شرػػا نطػراؼ ااصػػابع كاٞتػػٍاكي ن ,كجىػػاىٍكتي كجىثػىػٍوتي  ,كا١تغػاثَت
كذىهػػب كهىػرىت الثَّػػوب كهػػرىدىه إذا ,  إذا جػان ,كقػػد تػىرىيفَّػع السػػرابي كتػىرىيفَّػػه, كملػػر  العرقوملػىرىػا ,كمىػرىدىه 
, الًغٍريفىل يفعػٍت مػا م نسػ ل اٟتػوض مػن الثدػل كمػا بدػا م اسػ ل الدػاركرة  كهو الغىريفن ك, خىرٌقه 

                                                                 

 . ّٔسورة الشعران , اآليفة :  (  ُ)
 ُْٓص –الةاحيب م فده الرغة  (  ِ)
 ٗٔص ُا بداؿ ج (  ّ)
 ا١تةدر مل سه  (  ْ)
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 .ُ()" ككىٍْبي الدٍَّلو ككرٍػريها يفعٍت بى ىتها, ٍثن ااصابع كبىٍتل كهو بى 

نما ما ٮتتص بنبداؿ اٟتركؼ ما  ذكره بع  العرمان حوؿ معٌت ا بداؿ الةوت , هاا ما
ش ػد بعػػ  العرمػان ! فمػػ ه  مػن ال يفشػػًتط  ان تشػكل خوفػػتراشػد ؛ فهػػي  كمػػا تدػارب م هػػا ٥ترجػان 

البد الكرمتاف من ا بداؿ  د  عى ي تػي كى يفرل لً  ااكثرك  ا الرع  ,تدارب ااصوات ا١تردلة من بعضه
خػػر, كدػػوؿ غ إبػػداؿ احػػد٫تا مػػن اآلتدػػارب الةػػوتُت, نم: كجػػود شوقػػة صػػوتية بي همػػا تسػػو  مػػن 

 . ِ()ا١تغر. ا١تي  بدؿ من ال وف ١تداربتها م ا١تعرج" ااصمعي: "ال غر ك

ػػنبػو شرػػي ال ارسػػي م قو  ذلػػ  ملةػػان إذل  كقػد نبػػار  ا هػػو فيمػػا لػػه: "الدرػب م اٟتػػركؼ إ٪تَّ
تدػارب م هػػا, كذلػػ : الػػداؿ كالطػان كالتػػان, كالػػااؿ كالظػػان كالثػان, كا٢تػػان كا٢تمػػزة, كا١تػػي  كال ػػوف, 
ك،ػػػَت ذلػػػػ  ٦تػػػا تػػػػداملت ٥تارجػػػػه. ف مػػػا اٟتػػػػان فرعيػػػدة مػػػػن الثػػػػان, كبي همػػػا ت ػػػػاكت ٯت ػػػع مػػػػن قرػػػػب 

 . ّ()نختها"إذل  إحدا٫تا

 .ْ()ل نف ا بداؿ ال يفدع إال م ااصوات ا١تتداربة ا١تعارجككال  ترمياه ابن جٍت يفر 

كقػاؿ ابػن سػيده: "مػػا دل يفتدػارب ٥ترجػاه الرتػػة فديػل شرػا حػرفُت ،ػػَت متدػاربُت فػو يفسػػما 
 .ٓ()بدالن, كذل  كنبداؿ حرؼ من حركؼ ال   من حرؼ من حركؼ اٟترق"

إذا تدػػػارب اٟترفػػػاف م بن٬تػػػاز اازهػػػرم حػػػدكث ا بػػػداؿ م لغػػػات العػػػرب بدولػػػه: " لى كشرَّػػ
 .  ٔ()ا١تعرج تعاقرا م الرغات"

                                                                 

 ٓٓٔ-ْٓٔ -ّالغريفب ا١تة ف :ج (  ُ)
 ُِٗال وادر ا, زيفد (  ِ)
 َُٖ/ُا شراب سر ص اشة  (  ّ)
 .ُِٓ-ُْٗ/ِا٠تةائص  (  ْ)
 .ِْٕ/ُّا١تعةص (  ٓ)
 .ٔ/َُهتايفب الرغة (  ٔ)
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كمػ ه  مػن يفػرل إمكامليػة حػدكث ا بػداؿ م ٚتيػػع نصػوات العربيػة سػوان فيمػا تدػارب م هػػا 
 تراشد. ٥ترجنا كص ة, نك ما

ا م سائر اٟتركؼ هػو دى  ى  ا م حرؼ كاحد, كاتػَّرى كل ل ظُت اختػى   بو الطيب يفرل نفَّ نفهاا 
ُت ٥تتر تػػُت, كقػػػد كضػػػا هػػػاا تىػػػغى نف ا بػػداؿ ّتميػػػع صػػػوره ال يفدػػع إال بػػػُت لي مػػن بػػػاب ا بػػػداؿ, ك 

العػرب تتعمػد تعػويف  حػرؼ مػن حػرؼ, كإ٪تػا هػي لغػات ٥تتر ػة  بدوله: "ليس ا١تراد با بداؿ نفَّ 
 كاحد. م حرؼو  ر ا إالَّ تى ارب الر ظتاف م لغتُت ١تعٌت كاحد حىت ال ٮتى مت دة, تتدى  ١تعافو 

قريرػػػة كاحػػػػدة ال تػػػػتكر  بكرمػػػػة طػػػورنا مهمػػػػوزة, كطػػػػورنا ،ػػػػَت  ذلػػػػ  نفَّ قػػػاؿ: كالػػػػدليل شرػػػػا 
رة مهمػػوزة, كال بالةػػاد مػػػرة, كبالسػػُت نخػػػرل, ككػػال  إبػػػداؿ الـ التعريفػػف ميمنػػػا, كا٢تمػػزة ا١تةػػػدَّ 

ػػػ , كذاؾ شي نػػػا, كدػػػو٢ت  م نٌف: شػػػػٌن, ال تشػػػًتؾ العػػػػرب م بػػػين مػػػن ذلػػػػ , إ٪تَّ ا يفدػػػػوؿ هػػػاا قػػػػـو
 . ُ()آخركف"

نبػار ّتػواز اهلل نمُت م كتابػه )االبػتداؽ(  ؼ ش د ا١تعاصريفن , فهاا شرد ككاا كقع ا٠تو
 .ِ()تراشد ا بداؿ م ٚتيع نصوات العربية سوان فيما تدارب م ها ٥ترجنا كص ة, نك ما

كمػػ ه  مػػن قػػاؿ بوجػػوب التدػػارب بػػُت الةػػوتُت, كمػػن هػػؤالن الػػدكتور إبػػراهي  نملػػيس الػػام 
ػػالػػيت فيس ػػيفدػوؿ: "حػػُت ملسػػتعرض ترػػ  الكرمػػات  ا مػػن ا بػػداؿ حي نػػا, نك مػػن ترػػايفن رت شرػػا نهنَّ

ػػ الرهعػات حي نػػا آخػػر, ال ملشػػ    ،ػػَت نملػػه م كػػل … ا ٚتيعنػػا ملتيعػػة التطػور الةػػوت ٟتظػة م نهنَّ
راسػة ااصػوات ك يرػة حالة يفشًتط نف ملرح  العوقة الةوتية بُت اٟترفُت ا١تردؿ كا١تردؿ م ػه. كد

   ّ() م كل تطور صوت"ب ف توق  ا 

الدػػدمان كالػػػدثُت فيمػػػا اختر ػػوا فيػػػه ؛ يفتضػػا جػػػواز كقػػػوع  آلرانكمػػن خػػػوؿ هػػاا العػػػرض 

                                                                 

 .ُّٔص-ُا١تزهر م شروـ الرغة ج (  ُ)
 .ُّٔاالبتداؽ لعرداهلل نمُت ص (  ِ)
 .ُِٗ-ُِٕ, كدراسات م فده الرغةٗ/ُ. ا بداؿ ا, الطيب )مددمة الدق( ٕٓمن نسرار الرغة (  ّ)
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 .ن فيه قرقما من بعضهما الرع  تحسى سٍ تر ُت كيفي بداؿ بُت صوتُت ٥تي ا 

يفدػػوؿ , جػانت م شرػارتُت متدػاربتُت ُت كالةػاد فدػد نمػا الكيريَّػة ا١تتعرد ػة با بػداؿ بػُت السػػ
 : ُ()ا٠تريل 

وز الس ػػُتي م الكرمػػػة الػػيت جػػػانت الدػػاؼي فيهػػػا قرػػل الةَّػػػاد إالَّ نف تكػػوف الكرمػػػة كال ٕتيػػ -ِ
 سي يَّةن ال لغىة فيها لرةَّاًد".

 كجان م باب العُت كالداؼ كالةاد , -ّ
"كػػػل  صػػػػادو قرػػػػلى الدػػػػاًؼ إف ًبػػػػأتى جىعىٍرتىهػػػػا سػػػػي ا ال تيرػػػػارل ميتًَّةػػػػرة كاملػػػػت بالدػػػػاًؼ نك 

م كىًرمىة كاحدة إالَّ نفَّ الةَّادى م بع  ااحيػاف نحسػن كالس ػُتي مي ٍػ ىًةرىة بعد نف تكيوملا 
م مىواًطنى نخرل نىٍجوىدى"
()ِ . 

 ك ما معٌت الة َت ؟حرؼ الة َت ؟ن  هي ما

 .السُت كالةاد كالزام كنحرؼ الة َت 

ػػػالرَّ هػػو َت :  ً معػػٌت الةَّػػػك  ا بػػػُت ٦تػػػ الرسػػػاف نبػػدان  ؼً رى ة مػػػع الػػريفا مػػػن طىػػوَّ ديػػج بً ري  ػػػ  الػػام ٮتى
 .ّ()م السمع   اهران  ان سَّ ع ٢تا حً سمى الث ايفا يفي 

 َت هػي الةػ ة : "الةَّػ فدػاؿ سػرب تسػميتها بالةػ َتإذل  نملػيس نبػار الػدكتور إبػراهي كقػد 
ث حدً تي ش د ٥ترجها فػى  دان جً  ضيقي ل هاه اٟتركؼ يفى رى ف ٣تى ز الزام كالسُت كالةاد ,كذل  اي  اليت ٘تيى 
,  ْ()"صػػػواتن ااهػػػاا الةػػوت ،َتهػػػا ًمػػ رػػو  سػػػرة شي ها م ملً كي شػػًر يفي  ا الالينػػػش  َتان ا صىػػًقػػػ طػػقً ش ػػد ال ي 

                                                                 

 "ُِٖصُ: ج العُت (  ُ)
 ُِٗص  ُالعُت ج (  ِ)
 ِٗ-ُٗص -ُت ريه الغافرُت كارباد اٞتاهرُت ج (  ّ)
 ْٕاالصوات الرغويفة ص (  ْ)
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ككمػػػا ,  ُ() كهػػػو )٦تػػا بػػُت طػػػرؼ الرسػػاف كفويفػػػق الث ايفػػا( ٗتػػرج نحػػرؼ الةػػػ َت مػػن ٥تػػػرج كاحػػد:ك 
 :شرا ال حو اآلتتتدارب م ا١تعرج تتدارب م الة ات ,فة اهتا 

ا تً   ىػل مي  ً سػتى خػو مي همػوس  رً حػرؼ مى  يٗترج السُت من ا١تعرج التاسع من ٥تارج ال   كهػ
 مل تػاح ,اً ً ك   اؿ ,سػتى ا ً ك خػاكة .الرَّ ك مس , ات السُت :ا٢تى فةً  , قٍ قَّ رى ت ص َتم ضعيف مي ةمى مي 
صػػمات ا ك  ,كا سػػتعون, كا طرػػاؽالرخػػاكة ,ك الةػػاد :ا٢تمػػس ,كصػػ ات  الةػػ َتك صػػمات ,ا ك 
شػابه م الةػ ات ,فهػي تى ا١تعرج ,ككػال  تػى دارب م تى ف السُت كالةاد تػى نيفوح  ه ا , الة َتك ,
ؼ رٍ حىػفى , ها ٗتترػف م ا طرػاؽ كاالسػتعون صمات كالة َت ,كلك َّ خاكة كا ً مس كالرى ق م ا٢تى  ً تى تػى 

ش دما ت ت  السُت صادان  ربي لال  جاز قى ؛   ً  عى ا مي تً   ى ,كحرؼ السُت مي  ستعلو ق مي طرى الةاد مي 
من  ب اٟتركؼ ٥ترجان قرى ا ب ى وٍ تػى  ى ,كالسُت حرؼ م ع   فى الداؼ حرؼ مستعل  فَّ اؼ ؛اقرل الدى 

السػُت كهػي الةػاد؛ فهػي ضػارشت االسػتعون كا طرػاؽ ا١توجػوديفن م الدػاؼ ؛كيفعتػ  ذلػ  ملػػوع 
مػػػػن السػػػػُت هػػػػػو  دالن كدهػػػػا بىػػػػبعػػػػ , فوري مػػػػػن بعضػػػػها  ااصػػػػواتً  س الةػػػػوت كتدريفػػػػبي مػػػػن التعػػػػاملي 
 شػيةى خً  ؛ كذلػ ة اه الدضػيَّ ان ًقىػ ى من الضركرة االشتػى متها له, ك وئى ها مع الداؼ كمي طدً م ملي  ااملسب

 . ا١تعٌتٍَت غيً االلتراس كتى 

إذل  ٢تػا فهػو يفيشػػَتا نكَّ نمَّػ, داشػدتُتنبػار اليػػه ا٠تريػل م هػاه ال هػو مػا ُت صػادان بػداؿ الس ػكإً 
حػػدة كا ةو م كرمػ ف تكػػوف الدػاؼ موجػػودةن يت بعػػدها صػادان ؛إالَّ نواز السػػُت مػع الدػػاؼ الَّػـ جىػدى شىػ

كالعكػس بػرط  بػداؿ السػُت صػادان جػواز إً إذل  فد  ,نما الداشدة الثاملية , يفيشػَت فيهػاهي كالسُت 
بوجػػود الشػرط الػػام نبػػار اليػػه كلكػػن كهػي تعتػػ  ميكىم رػػة لرداشػدة ااكذل ,بعػػدها كجػود الدػػاؼ 

إبػداؿ   فيهػا وزدل ٭تدد ا١تواضع اليت ٬تػ, كلكن تكوف السُت قرل الةاد اليت بعد الداؼ كهو ,نف
حيػ  نٚتعػوا  مػا نبػار إليػه ا٠تريػل كت ػاكلوه بالت ةػيل,غػة لً كل م هما باآلخر ,كقد نبار نهل الر  

                                                                 

 ّّْ- ْج الكتاب (  ُ)
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نك ,نك ا٠تان ,إذا نتا بعدها احد نحرؼ االستعون العُت نك الغُت  إال درب صادان نف السُت ال تي 
ذكػره ل ػا ابػن  كمػا ,كنئمػة الدػرانات ,د كالرضػي نك الطان ,كقد ذكر ذل  ابن جٍت كا١ت  ,الداؼ 

قرػب السػػُت مػػن "سيػػدت" صػػادا اجػػل الدػػاؼ  كمػػا نبػػرت ؛" نمػػاَّ  فهػػو جػٍت م سػػرب قررهػػا,
اكرة ٢تا كالكاؼ كاٞتي , نال ترل نف الداؼ من نصػل الرسػاف لرداؼ كال ٣تي  فريست الةاد نختان 

اف تىػ ى ل حػاؿ بائً بي هما ما فيهما من االستعون, ك٫تا شرا كػ عى كالةاد من صدره كنسرته, كإ٪تا ٚتىى 
 . ُ()"تافيى اخً ًتى مي 

:"كإذا كػػاف بعػػد السػػُت ،ػػُت نك خػػان نك قػػاؼ نك طػػان, جػػاز قررهػػا  م موضػػع آخػػر كقػػاؿ

چں    ڻچ , كذلػػػػػ  قولػػػػػه تعػػػػػاذل: صػػػػػادان 
 چىب  يب  چ يفةػػػػػاقوف, ك  ك ِ()

كصػػػػػػدر,  ّ()

 چڦ  چ
 چڀ   ٺ  ٺ  چ كصعر, ( ْ)

كقػالوا م سػدت , كنصرغ, "كسراط" كصراط( ٓ)

ٍسػػػ . كالةػػػرغ اً   صػػػرغت الشَّػػٍين نصػػػرغه صػػػرغان ". كم اٞتمهػػػرة:  ٔ()"م سػػػويفق صػػػويفقصػػدت, ك 
,  اغ بالةَّػػاد كىالس ػػػُترى غت بًػػًه مػػػن نىدىـ فػىهيػػوى ًصػػرى طى . ككػػػل بىػػٍين اٍصػػكىقىػػاليوا: صػػرغه يفةػػرغه كيفةػػرغه

 . ٕ()"كنسرغ اهلل شىرىٍيًه ال ػ ٍعمىة كنصرغها

كذاؾ ؛ صػػادان كتركهػػا شرػػا ل ظهػػا نجػػػود  لسػػُتهػػاا بػػاب مػػا تدرػػب فيػػػه ا"كيفدػػوؿ ا١تػػ د : 
ا ااصل, ت معه رى رً ب لرتدريفب ٦تا بعدها , فنذا لديها حرؼ من اٟتركؼ ا١تستعرية قي درى كإ٪ٌتا تي  اهنَّ

كاٟتركؼ ا١تستعرية : الةاد , كالضاد , كالطان , كالظان ,كا٠تان  َليكوف ت اك٢تما من كجه كاحد

                                                                 

 ِّْص ِص اشة ا شراب ج سر (  ُ)
 . ٔسورة اامل اؿ , اآليفة :  (  ِ)
 . ْٖسورة الدمر , اآليفة :  (  ّ)
 . ِسورة الرشد , اآليفة :  (  ْ)
 َِسورة لدماف , اآليفة :  (  ٓ)
 ِِّص ُا١تةدر مل سه ج (  ٔ)
 ّْٖصُاٞتمهرة ج (  ٕ)
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مػػاملع مػن قررهػػا مػػع جػواز بدائهػػا كهػو يفت ػػق مػػع  ملػه النه ػػا يفػػرل  فػا١ت د,  ُ()", كالغػُت , كالدػػاؼ
  ا٠تريل م ذل  .

" ؿ م كرمة "الةراط,قا ب السُت صادان درى ُت ل ا مىت تي رً يي فا اازهرم م معاشل الدرانات نمَّ 
 فيمػػا نخ ملػا ش ػه نبػو بكػػر بػن شثمػاف: قػرانة العامػػة بالةػاد, كشريهػا ا١تةػػاحف."كقػاؿ نبػو حػا  

الردمػة سػرطا, ك: زىرىدهتىػا  زهرم: مىٍن قػىرىنى بالسُت فهو ااصل؛ اف العرب تدػوؿ: سػرطتي قاؿ اا
 زىردان, نم: برعتيها برعنا. -

كىمىػػػٍن قػىػػػرىنى بالةػػػػاد فػػػألف ٥تػػػرج السػػػػُت كالةػػػاد مػػػن طػػػػرؼ الرسػػػاف فيمػػػا بي ػػػػه كبػػػُت الث ايفػػػػا, 
فالطػػػان مثػػػػل: , خػػػػانفيػػػه ،ػػػُت, نك قػػػػاؼ, نك طػػػان, نك كالسػػػُت كالةػػػاد يفتعاقرػػػػاف م كػػػل حػػػػرؼ 
 ك"ميةىٍيطر( , كا٠تان مثل: سر  اٞترد, كصرعه. )بىسطة" ك )بىةطة( , كمثل: )ميسىيطر"

 كالغُت مثل: مةد،ة, كمسد،ة.

 .( ِ)" كالداؼ مثل: الةدر, كالسدر, ك: صدع الديف , كسدع

هػل الرغػة؛ جػواز قرػب السػُت صػادا إذا جػان مػع الدػاؼ م كرمػة نيفتضا من رؤيفة  فالام
هػػل الرغػػػة كالدػػرانات ,لكػػػن بشػػرط؛ اف يفػػػ ت نش ػػد  رده ك ال , كمطَّػػػنقػػا  اباتةػػػا٢ت ة ال ملرػػارلكاحػػد

السػػُت بعػػد الدػػاؼ   حػرؼ االسػػتعون كمػػا ٮتةػػ ا هػػو حػػرؼ الدػػاؼ فيكػوف بعػػد السػػُت كال تػػ ت
  اال٨تدار بالةػوت رً كى متى ل شرا الي دي ثػٍ مله يفػى ؛ نذل  الرضي م الشافية كالسرب هو إذل  كما نبار

كهػػػػي  غ فيهػػػػا مػػػن ا بػػػداؿ مػػػا سػػػاغى سيػػػيفى  رت السػػػػُت شػػػن هػػػاه اٟتػػػركؼ دلى  خَّ رػػػو  " فػػػنف تىػػػمػػػن ش
ع د ةىػالتى  لى ٍدػل ذلػ  ثػي ثديػ, كال يفى دران بالةػوت مػن شػاؿو  حىػمتددمػة, اهنػا إذا تػ خرت كػاف ا١تػتكر  مي 

, فػو تدػوؿ م قً  كاملػػت   رةن بالسػُتًةػتى رػب: مي ت: ًقٍةػت, كهػاه اٟتػركؼ ٕتػػو ز الدى ٍسػػمػن ميػٍ عىً  و

                                                                 

 ِِٓ/ُا١تدتضب  (  ُ)
 .ُُُص -ُمعاشل الدرانات لألزهرم ج (  ِ)
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كةىدىر, نك م  ةرة ْترؼ ٨تو صىرى ى, نك ْترفُت نك ثوثة"
()ُ . 

رهػا الدػاؼ إذا  درً ذل  ترميا ا٠تريل سيرويفه م باب قرب السُت صػادا: " تى إذل  كما نبار
ل ل ػا ذلػ  ابػو ٤تمػد .كقد فةَّ ( ِ)" كاملت بعدها م كرمة كاحدة, كذل  ٨تو: صدت, كصردت

اٟتػركؼ ا٠تمسػة كنضػػاؼ بػرطا آخػر شرػػا هػاه الشػركط فػػاكر الرطريوسػي م كتابػه ال ػرؽ بػػُت 
"ًمٍن هاا الراب ما يفػىٍ داس كم ه مػا هػو موقػوؼه شرػا الس ػماع: كػل  سػُتو كقعػت بعػدها  : ّ()كقاؿ

اقوف كصىػٍدر كسىػػٍدر ةىػيفي  مثػل: يفيسػاقوف ك جػاز قررهػا صػادا شػُت نك ،ػُت نك خػان: نك قػاؼ نك طػان
 ف ما اٟتعارة فرالةَّاد ال ،َت., تنى زى هى  كصىٍعر كسىٍعر مةدر سعرت م ه إذا

رة بعػػدها,  خ  تىػػمػػةن شرػػا هػػاه اٟتػػركؼ ال مي دد  تى قػاؿ: كبػػرطي هػػاا الرػػاب نف تكػػوف السػػُتي مي 
فػنف كاملػت  تراشػدة ش هػا , كنف تكػوف السػُت هػي ااصػلي كنف تكوفى هاه اٟتػركؼي ميدارًبػةن ٢تػا ال مي 

إذل  ااقػػول كال يفػيٍدرىػػب ااقػػولإذل  ااٍضػػعفى يفػيٍدرىػب ز قررهػػا سػػي ا؛ افَّ الةػاد هػػي ااصػػل دل ٬تييػ
ا حركؼ مستعرية كالسُت حرؼ مست ل فثدػل ااٍضعىف كإ٪تا قرروها صادا مع هاه اٟتركؼ اهنَّ 

ـ حػػرؼي االسػػتعون دل يفيٍكػػرىه كقػػوعي دػػدَّ ؛ ١تػػا فيػػه مػػن الكيٍر ػة فػػنذا تى  لشرػيه  االسػػتعون بعػػد التسػػ   
قػػاؿ: فهػػاا هػػو الػػام ٬تػػػوز  دار مػػن العرػػو كذلػػ  خ يػػفه ال كيٍر ػػةى فيػػه.السػػُت بعػػدىه املػػه كاال٨تًٍػػ

ل ل ػا :  نمثرػة كثػَتة م هػا: كالة ػدع كالس ػدع: "مث مثَّػ الدياسي شريه كما شداه موقوؼه شرا الس ماع,
ال َّاًحيػة مػػن اارض ك٫تػا نيفضػػا مػا ٖتػػت الر كيٌػة مػػن ملواحيهػا كااٍصػػدىع كااٍسػدع: طػػائر كالعةػػ ور 

السَّػػٍوقعة: كىقٍػرىػػػةي الثَّريفػػػد كخطيػػػب ًمٍةػػػدىع كًمٍسػػػدىع:  ك الةَّػػػٍوقعة  ريفشػػه خضػػػرة كرنسػػػه نبػػػي  ككم 
تىةىػػػيَّع ا١تػػػػان شرػػػػا كىٍجػػػػه اارض  بريػػػغ كصىػػػػدىع الػػػػديف  كسىػػػػدىع: كدليػػػل مةػػػػدع كًمٍسػػػػدىع: حػػػػاذؽ ك

ا رىًسػػػعت إذ س: سػػيئ ا٠ترػػق كرىًصػػعىت شػػُتي الرجػػل ككًػػص كشى كًػػع: إذا اضػػطرب كرجػػل شى كتسػػيَّ 
                                                                 

 َِّص -ّبرح بافية ابن اٟتاجب لررضي االسًتاباذم ج (  ُ)
 ْٕٗ -ْالكتاب ج (  ِ)
 .َُٕ-َٕٗال رؽ بُت اٟتركؼ ا٠تمسة  ص (  ّ)
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 الرصػػػغ كالر ٍسػػػغ: ميٍ تىهػػػا الكػػػف ش ػػػد ا١ت ةػػػل كم تهػػػا الدػػػدـ حػػػُت يفتَّةػػػل بالسػػػػاؽ ك فىسػػػدت ك
كالسَّػٍع : ضػػربه  ًٝتػاخ: ثٍدػب ااذيف كا٠ًتٍرصىػة كا٠ًتٍرسىػة: مػػا تيٍطعمىػه ال   سػان كالةَّػٍع ى  ًصػماخ ك

سػته حدػه فرال ا بنصرع  ف مػا ٓتى سػُت ال ،ػَت كالةَّػٍرهب من الشعر كٓتىىٍةت شي ه كٓتىىٍستها: فد هتى
 كالسرهب: الطويفل كالة دكؽ

 الةَّػػػٍمرق مػػن اارض كالسػػػمرق: مػػػا ال يف رػػػت بػػػيأا ك السَّػػ دكؽ كسػػػيف صىػػػديل كىسػػػديل ك
كصػػػ عة ا١تيػػػػزاف كسػػػػٍ عىته كالريةػػػاؽ كالريسػػػػاؽ كالرػيػػػػزىاؽ معػػػػركؼ كالػػػوىٍهص كالػػػػوىٍهس: بػػػػدة الػػػػوطن 

 ب حكيمة: اب ة ا٠تص كاب ة ا٠تس كفػرس صػغلبالدىدىـ كقد كهىةه ككىهىسه كيفداؿ المرنة من العر 
كسغل: سيئ الغاان كبػاة صػالغ كسػالغ هػي م الشػان ٔت زلػة الدىػارًح مػن الػدكاب كصػرغت ال اقػة 

ك )جػان يفضػرب , مغػس كلةػق كلسػق كلػزؽ  كم بط ػه مغػص ك, بولػدها كسػرغت: نم رمػٍت بػه 
 نم يفرطػػػػ  خديفػػػػػه كالةَّػػػػراط كالسػػػػػراط كنٍصػػػػدريفه( كنٍسػػػػدرىيٍفًه كنٍزدىرىيفػػػػػه ك٫تػػػػا ًشرقػػػػػاف م الة ػػػػد،ُت: 

كالةَّػػرق كالسَّػػرىق بالتحريفػػ : ا١تطمػػأن مػػػن اارض , كالةػػدر مػػن الطػػَت كالسػػدر كالزَّقػػػر  , الػػزراط
كالسَّػػ ق ب ػػتا ال ػػوف: الريػػت  كالةػػ ىق, لسػػكوف: مةػػدر صػػرده برسػػامله كسىػػردىهكالةػػٍرق كالسػػٍرق با

كالةَّػػػػرىؽ كالسَّػػػرىؽ: اٟتريفػػػػر كرجػػػػل , كثػػػػوب صىػػػ يق كسىػػػػ يق كنٍصػػػ دت الرػػػػاب كنٍسػػػ دته, اجملةػػػص
كال رصػة , سػد كيفداؿ لكل جرػل: صىػٌد كصيػدَّ كسػد ك, صدب كسدب كهو ا١تمترئ اٞتسً  ملعمة 

كالةَّدىب كالسَّدىب ب تا الداؼ الدرب الةدب كالسٍَّدب بسكوف الداؼ: , كال ىٍرسىة ريفا اٞتدب
ػا الً ٍسً سة: الد كالً ٍة ىةة ك, ا بل الاَّكر من نكالد تَّ الرطب كمشٍَّةتي الدابػة كمشسػتها: طردهتي

 ف ما الش موس من الدكاب فو نشرميه إال بالسُت.

ذكػػرت ,نضػػػاؼ ل ػػػا الرطريوسػػي بػػػرطا اخػػػر شرػػا سػػػابديه كهػػػو نف تكػػػوف  مػػن خػػػوؿ مػػػا
 ػػدما دػػل ذلػ  شرػػيه  فا٠تريػل شل كثي    سىػكذكػػر املػه يفكػػره االسػتعون بعػػد التى  السػُت هػػي ااصػل ,

كالداؼ   مستعلو  ف الةاد حرؼه ت الةاد م الكرمة اليت السُت فيها قرل الداؼ ؛ اف ت نا  ى ملػى 
ف نال إسػػػت اؿ ,مث ذكػػػر كالسػػُت حػػػرؼ مػػػ ع   مطرػػػق ,فيثدػػػل بػػال  االسػػػتعون مػػػن بعػػػد ا ,
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درػه شرػا السػ ته  .ككػال  مػػن ره ذلػ  كثي تكػوف الكرمػة سػي ية ال لغػة فيهػا لرةػاد ٦تػا يفؤكػد ل ػا كيػ
 ا الرطريوسي : نف تكوفى هاه اٟتركؼي ميدارًبةن ٢تا ال متراشدة ش ها!كردهنط اليت الشرك 

سػػػُت كقعػػػت  ل  كيػػػه موقػػػوؼ شرػػػا السػػػماع, فى وا م إبػػػداؿ السػػػُت صػػػادنا شرػػػا نملَّػػهيػػػرػَّ "كقػػد ملػى 
ةػػاقوف, سػػاقوف كيفي صػػادنا, مثػل: يفي إبػدا٢تا بعػدها شػػُت نك ،ػُت نك خػػان نك قػاؼ نك طػػان جػاز فيهػػا 

 در سػػعرت م ػه إذا هػػزنت, ف مػا اٟتعػػارة فرالةػاد ال ،ػػَت.كصػدر كسػػدر, كصػعر كسػػعر: مةػ
ػ"كً  وؿ ديػػشرػػا نف هػاه ااحػرؼ ٢تعػػات ٥تتر ػة مػػا ركاه الرحيػاشل  قػاؿ: قرػػت اشػراٌ,: نتػى  ؿ  دي ا يفىػ٦تَّ
 !  ُ()هثل حى ى  الغراب نك مثل حرىكه؟ فداؿ: ال نقوؿ مثل حىرىكً مً 

ن دريفػػد , قػػاؿ نبػػو حػػا  : قرػػت اـ كقػاؿ الرىطىٍريػىٍوسػػي م بػػرح ال ةػػيا: قػػاؿ نبػػو بكػػر بػػ
 سوادنا ٦تاذا؟ ا٢تيث : كيف تدولُت؟ نبد  

 ن ح   الغراب؟ ها مً يى ولً دي تػى الغراب, قرت: نفػى   ً قالت: من حرى 

 !( ِ)فدالت: ال نقو٢تا نبدنا 

إبػداؿ السػػُت  فَّ نل ػا الرطريوسػي مػن بػركط, كقػاؿ: ٬تػوز الديػاس شريهػا ! نم  هكػر ذى  مػاإف 
ا رل ًضػيفتَّ  كر من بركط !كملرل كال  رؤيفة بع  العرمان !كلكػن مػاذي  كفق ما سان ٬توز قيا صادان 

بعػػػ   نحػػرؼ الةػػػ َت خاصػػة ,نفَّ  كإبػػػداؿ وضػػػوع ا بػػداؿ الةػػػوت شمومػػان مػػن خػػػوؿ دراسػػيت ١ت
 ا لغات ٥تتر ة !كنهنَّ  ها! ً رايفي مله من باب اختوؼ الرهعات كتى نالرغويفُت يفرل 

قولػػه : ٫تػػػا لغتػػاف , فكيػػػف قػػرنت ف ملػػػت  ُت صػػادان شػػن ن, حػػػا  م إبػػداؿ السػػػ مفدػػد رك 
سػُت  فعرا هاا ٬توز الدػرانة بالسػُت نك بالةػاد , كلكػن ااصػل م هػاا السػُت , ككػل   ,بيٍ ةً مي 

ب فيػػه السػػُت صػػادان م بعػػػ  درػػب صػػػادان, يفدػػوؿ سػػيرويفه م بػػاب مػػا تيدرػػػبعػػدها طػػان ٬تػػوز نف تي 

                                                                 

 هػ.ُِٓهو ا ماـ الرغوم ا١تشهور شري بن حاـز الرحياشل, نبو اٟتسن, ا١تتوا س ة  ّٔٔ -ُا١تزهر ج (  ُ)
 ا١تةدر مل سه (  ِ)
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ػػػالرغػػات: " مثػػػل الدػػػاؼ , كهػػػي نكذل بػػػاا مػػػن الدػػػاؼ ,   ُ()ا م التةػػػعدكقػػػالوا : )صػػػاًطع ( اهنَّ
 .( ّ)تكى مارل ثعرب: نٍخرى٪ٍتىس الرجل بالسُت كالةاد: سى آ, كم  ِ()"َلدرب ا١تعرجُت كا طراؽ

كم الةػحاح: لىًسػػب بالشػػين كلىًةػػب بػػه: نم لػزؽ كنٍبػػعص فػػوف ب ػػوف كنٍبػػعىس بػػه: 
 .( ْ)إذا اٍ،تابه

ابػن دريفػػد شػن ن, حػػا  شػن ااصػػمعي قػػاؿ:  كقػاؿ ابػػن خالويفػه م بػػرح ال ةػيا: نخ ملػػا
نشػرا, ثالػػ  إذل  اخترػف رجػوف م الةَّػدر فدػػاؿ نحػد٫تا بالسػُت كقػاؿ اآلخػػر بالةػاد فتحاكمػا

 ا ثوث لغاتشرا نهنَّ  فداؿ: نما نملا ف قوؿ الز قر بالزام قاؿ ابن خالويفه: فدؿَّ 

إملٍػ ىحىػػة كقػاؿ اآلخػػر  حضػرشل نشرابيػاف مػػن بػٍت كػػوب فدػاؿ نحػد٫تا"كقػاؿ ابػن السػػكيت: 
ًم ٍػ ىحػة مث افًتقػا شرػا نف يفسػ ال ٚتاشػة مػن نبػياخ بػٍت كػوب فػات ق ٚتاشػة شرػا قػوؿ ذا كٚتاشػة 

 ق الرػػاب كنصػػ ق كسػػ ق كنسػػ ق, كيفدػػػاؿ دػػاؿ صىػػيفي  "ان:قػػاؿ ال ػػرٌ  .ٓ()" شرػػا قػػوؿ ذا ك٫تػػا لغتػػاف
قػاؿ  , دكيفداؿ هو السػعد كالةػعد لرػام ٮتػرج بعػد الولػ,  س   كص  . كمان سعن كصعن

كيفدػػاؿ ,كيفدػػاؿ هػي ا١تةػػد،ة كالةػػدغ  ,وف ا،تابػػه يػعٍ نبػػعس بػػه يفػى  اؿ نبػػعص فػػوف ب ػوف كيفدػك 
كيفدػػػػاؿ  ,كمػػػا يفدولػػػػوف نخاتػػػه ْتػػػاافَته  ,ه كبسػػػ ايفتهتً ايفى  ى بالسػػػُت كالػػػزام. كيفدػػػػاؿ نخػػػات االمػػػر بًةػػػػ

صػػالغ إذا نلدػػت  صػػرغاف كاحػػدها سػػالغ ك ك مشسػت الدابػػة كمشةػػتها, كيفدػػاؿ هػػاه ،ػػ   سػػرغاف
الةػػوبق يفع ػػوف  نسػػ اهنا, قػاؿ كب ػػو الع ػ  يفدولػػوف الةػوؽ كالةػػاؽ بع ػوف السػػوؽ كالسػاؽ, كآخػر 

 السػػػويفق, كيفدػػػاؿ نخػػػوه سػػػو،ة كصػػػو،ه. قػػػاؿ كٝتعػػػت نبػػػا شمػػػرك يفدػػػوؿ مغػػػس الرجػػػل كإملػػػه ليعػػػػد

                                                                 

 نم الطان (  ُ)
 َ ُُٔ/ْالكتاب  (  ِ)
 ّّٔ - ُا١تزهر ج (  ّ)
 ُِٗ-ُالةحاح ج (  ْ)
 ّٕٔ - ُا١تزهر ج (  ٓ)
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قػػػػاؿ ,  قػػػػاؿ كيفدػػػػاؿ الرسػػػػغ كالرضػػػػع,  ككػػػػال  بالةػػػػاد نيفضػػػػا,كيفدػػػػاؿ مغسػػػػا بػػػػالتع يف  ,مغسػػػػا
 . ُ()"كيفداؿ جانشل يفضرب نسدريفه كنصدريفه كنزدريفه , اط بةاطنبوشريدة كقـو يفدولوف لررس

 
ي
مػن  ضربو إذل  ر ا بداؿوى كف م ضوئه نكثر صي د  ري ثوف فره  م هاا رنم جرمن يفػى حدً نما ا١ت

نسر   -تهنر شرا جي -التطور الةوت الام يفدخل نحياملنا م اختوؼ الرهعات," كرنم الدثُت 
إكثػػار العػػرب مػػن إذل  رػ  الطائ ػػة مػػن ا١تتدػػدمُت الػايفن ذهرػػواإتاهنػا, كنصػػا  ملتيعػػة, مػػن رنم ت

سػػػاكيفاف يفوضػػع نحػػػد٫تا مكػػػاف تى طدػػػُت ا١تعتر ػػُت ش ػػػده  مي ة نك شػػادة, ككػػػ ف ال    َّ ا بػػداؿ ك ملػػػه سيػػػ
  ِ() ا فيه"    ى اآلخر, كك هن  يفتعمدكف هاا ا بداؿ إشعابنا به, كتػى 

اخػػػػػتوؼ إذل  ثػػػػػَتنا مػػػػن صػػػػور ا بػػػػداؿك  د  ري شرػػػػا نمل ػػػػا دل ملعػػػػدـ بػػػػُت ا١تتدػػػػػدمُت مػػػػن كػػػػاف يفػىػػػػ
ا نف العػػرب ال تػى الرهعػات, مؤك ػػ ش ػدما ٖتػػدث ا شػػن اخػػتوؼ حػػرؼ ,  د تعػويف  حػػرؼ مػػنعمَّػػتى دن

سػػيما قػريف" ك٘تػػي ؛  رػايفن نداؤهػا بػػُت قرائػل العػرب كالالرهعػات, ذكرملػا كثػػَتنا مػن ااصػوات الػػيت ت
فا ػػت, كالسػػػُت كالةػػػاد م  ه ككالثػػان كال ػػػان م لثػػاـ كل ػػػاـ, كالظػػػان كالضػػاد, م فاضػػػت مل سػػػ

كالةػػم , كالدػػاؼ كالكػػاؼ م قشػػطت ككشػػطت, كاٞتػػي  كاليػػان م صػػهريفج كصػػهرٌم,  السػم 
 فو يفعدل نف يفشًتؾ العرب م بين من ذل ؛ إ٪تا يفدوؿ هاا قـو كذاؾ آخركف.

 بداؿ السُت صادان داشدة ااكذل هي الدياس م جواز إ, تردك المن خوؿ ما كرد شن نئمة الرغة 
مـو إبداؿ السُت صادان ا م شي ,نمَّ تر  االبًتاطات اليت ذكرها العرمان من قرل ل من شدمه ,كفدا

د شرػػػا بػػرط كقيػػػاس ٤تػػدد؛ ك إ٪تػػػا ًمػػتى عٍ ؛فالعامػػل ااساسػػي م إبػػػداؿ حػػرم السػػػُت كالةػػاد ال يفػى 
اشدة م الدترايفن الرهعات كتطورها هو من يفتحك  م هاا ال وع من ا بداؿ ,كما ذكره ا٠تريل 

كنبػار إليػػه كثػَت مػػن  ,ردمطَّػػفهػو ب السػُت كالةػػاد إذا كردت قرػل الدػػاؼ مػػن جػواز تعاقيػػالثامليػة 

                                                                 

 ُّالدرب كا بداؿ البن السكيت ص (  ُ)
 ُِّسات م فده الرغة ص درا (  ِ)
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هل الرغة كالدرانات ,كنكردكا اادلة كاامثرة شرا ذل  , كلكن ؛ ال ٯتكن ا طوؽ شرػا هػاه ن
 كنحياملػػان  ؿ كػال  بعػػد الدػػاؼ صػػادان رػػدى ة اك قاشػػدة ؛ فالسػػُت تي ريَّػػا بػارة مػػن ا٠تريػػل شرػػا نهنػا كي 

 ان ك الرطريوسي .ؼ االستعون ,كما مثل بال  ل ا ال رَّ ردؿ مع ،َت الداؼ كمع ،َت نحري تي 
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 الخصائص الصوتية لبنية الكلمة العربية :المبحث الثالث : 

 . الكلية األولى :حروف الذالقة وأبنية الرباعي والخماسي

 ,لكرمػة العربيػةامطػردة م ب يػة وتية الي ة كقاشدة هي من الدواشد الةريَّ بدن هاا ا١ترح  بكي ن
قػػاؿ ا٠تريػػل : فػػنف كىرىدىٍت شريػ  كرمػػة رباشيَّػػة نك ٜتاسػػيَّة "  ُ()كهػي كمػػا كردت م مددمػػة العػُت

معرَّاة من حركؼ الاىلىق نك الش ويفة كال يفكوف م تر  الكرمة من هاه اٟتركؼ حرؼ كاحد نك 
  لسػػت ثػػة ميٍرتىدىشػة ليسػػت مػن كػػوـ العػرب املَّػػاث ػاف نك فػػوؽ ذلػ  فػػاشر  نفَّ ترػ  الكرمػػة ٤تيٍدى 

 كفيهػػا مػن حػػركؼ الػػاىلىق كاجػدان مػػن يفسػمع مػػن كػوـ العػػرب كرمػػة كاحػدة رباشيَّػػة نك ٜتاسػيَّة إالَّ 
مرتدشػػة دة الي كالشػػ ويفة كاحػػد نك اث ػػاف نك نكثػػر . قػػاؿ الريػػ : قرػػت: فكيػػف تكػػوف الكرمػػة ا١تولَّػػ

كنبػراًهًهنَّ,  كالكىشىػٍعطىج كا٠تىضىػٍعثىج : ٨تػو الكىشىػٍعثجة بشػين مػن هػاه اٟتػركؼ؟ فدػاؿوبى ،ػَت مشيػ
بػين مػن حػركؼ الػاىلىق كالشػ ويفة فػو  نَّ املػه لػيس فػيهً ؛  فهػاه مولَّػدات ال ٕتػوز م كػوـ العػرب

ػػا ادخرػػػوا شرػػا ال ػػاس مػػػا تػىٍدػػرىرنَّ م هػػا بػػيأان, كإٍف نبػػػرىهى ل ظهػػ  كتػػ لي ه , فػػػنف ال َّ  حػػاريفر مػػ ه  رٔتَّ
ي رىس ً ," التىع  يت لعرب إرادة الرَّرس كليس من كوـ ا

فنفَّ اٞتيمهػور ااشظػ   كنما الر اني الرباشي  ا١ت
كمن هاه , بواذَّ  نَّ ل من اٟتركؼ الايٍلق نك من بعضها, إالَّ كرمات ٨توا من ششر كي ٍعرَّ م ه ال يفػي 

الزيٍهزيقىػةي كهػي مي ىسَّػرة م  ك ا٢تيٍدشػةي  ك الديششيػوقةي  ك الديداًحس الدىٍسطوس ك الكرمات: العىٍسعىدي ك
 تها". ى نمكً 

ة مػػػػن ر ل ػػػػا قاشػػػػدة صػػػػوتيَّ اكي كرد م مددمػػػػة العػػػػُت ملػػػػرل صػػػػاحب العػػػػُت يفىػػػػ مػػػػن خػػػػوؿ مػػػػا
ة ال تشػتمل شرػا حػرؼ ة نك ٜتاسػيَّ  ,فهو يف  ي نف ت ت كرمة رباشيَّ ً, العرى  ٔتكاف م الر انً اا٫تية ً 

ا ليسػت ؼ الاالقة فاٟتك  شريها ب هنَّ حري نحد ن يفكن فيها دل فنف ُت من حركؼ الاالقة؛رفى ك حى ن
  ة !!ثى دى ة ٤تي شى دى رتى ا مي هنَّ نك  ة ,شربيَّ 

                                                                 

 ِٓص – ُجالعُت  (  ُ)
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 ه كقيل الطرؼ.تً طوقى  ه كتً و،ى ساف كبى ة الر  دَّ لغة: حً  ا ذالؽك 

طػػق بػػػه؛ ٠تركجػػه مػػن ذىلىػػًق الرسػػاف نم طرفػػه نك مػػػن  َّػػة اٟتػػرؼ كسػػرشة ال ي كاصػػطوحنا: خً 
 .ُ()ًمٍن ليب   رَّ ستة ٚتعها ابن اٞتزرم م قوله: فػى معنا. كحركفيهي: طرؼ إحدل الشَّ تُت نك م هما 

كاٟتػػركؼ الػػػالق كمػػا ذكرهػػػا صػػاحب العػػػُت:" ر ,ؿ, ف, ؼ, ب, ـ, "كقػػاؿ م سػػػرب 
ا ٝتي يىٍت هاه اٟتركؼ ذيٍلدان  اف الاالقة م ا١ت طق إ٪ٌتا هي بطىػرىؼ نىسىػرة الرَّسػاف  ؛ تسميتها :"كإ٪تَّ

ة ر ؿ ف, ٗترج من ذىٍلقى الرساف مػن يَّ دً لى ا هاه ااحرؼ الستة, م ها ثوثة ذى تى كالش تُت ك٫تا مدرجى 
)طىػػػػرىؼ ،ػػػػار ال ػػػػػ ( ,كثوثػػػػة بػػػػػ ويفة: ؼ ب ـ, ٥ترجهػػػػا مػػػػػن بػػػػُت الشَّػػػػػ ىتٍُت خاصػػػػة, ال تعمىػػػػػلي 

فدػ , كال يف طرػق الرَّسػافي  حاح إالَّ م هػاه ااحػرؼ الثوثػةالشَّ تاف م بىين, مػن اٟتيػريكؼ الةَّػ
 . ِ()الرَّان كاٌلوـ كال وف"إال ب

 كقاؿ اازهرم م هتايفب الرغة م بياف ٥ترجها كنحيازها كص اهتا :

ثىػة نحػرؼ كىمىػا تػػرل: ؼ ب ـ, زيفن: نىحػد٫تىا حي ػ"فىًنملػَّهىػا ًسػتَّة نحػرؼ ًم حي ػ ز اٍل ىػان فًيػًه ثىوى
ز اآلخػر كاٟتي ػ,  نو ًم ٍػهىػاشمػلى لر سػاف ًم بػي ٥تارجها من مىدرجػةو كاحػدةو لةػوتو بىػُت الشػ تُت ال

ثىػػة نحػرؼ كىمىػػا تػػرل: ؿ ر ف, ٥تارجهػػا مػػن مىدرجػةو كىاًحػػدىة بىػػُت نسىػػرة الر سىػػاف حي ػ ـ فًيػػًه ثىوى ز الػػوَّ
ف  اٟتٍيػػػػػريكؼ ًم ا الاَّالقػػػػػة, كحركفهمػػػػا نخىػػػػعى وًضػػػػكمدػػػػدَّـ اٍلغىػػػػار اٍاىٍشرىػػػػا. فهاتػػػػػاف ا١تػػػػدرجتاف ٫تػػػػا مى 

 . ّ()ها ًم اٍلر ان"ـ, كنحس ي اٍلم طق, كنكثرها ًم اٍلكىوى 

نحػرؼ الاالقػة كسػرب ٣تيأهػا م الكػوـ كقػاؿ :"كحػركؼ الاَّالقػة: إذل  كما نبار الرضػي
 حركفهػػػا:إذل  قػػػاؿ ميشػػَتان ك  ي شػػن بػػػين م هػػا؛ لسػػػهولتها ملطدنػػا.اًسػػػبػػاشي كٜتي ري  حػػركؼ ال يف  ػػػ   

                                                                 

 ُّْ،ايفة ا١تريفد م شر  التعويفد ص (  ُ)
 ِٓص -ُعُت جال (  ِ)
 ِْص -ُهتايفب الرغة ج (  ّ)
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دػاؿ م سػرب فهػا "ميػٍر بً ػىٍ ػل", "كهي ستة نحرؼ: الران كالران كال ان كالوـ كا١تي  كال ػوف. ك٬تمع
يت بال  الشتماد الوَّ  مػن: ذىلًػق الرسػاف  -كهػو طرفػه–ف  قا شرا ذىٍكلىق الرساف تسميتها :"ٝتي

كإ٪تا ٝتيت حركؼ الاالقة؛ اهنا ,  . يفداؿ: لساف ذىٍلق؛ نم: حادٌ كذىليق ذالقة كذىلىدا كذىٍلدا: حىدَّ 
 .ُ()" ٗترج من ذكلق الرساف, كهو طرفه

,كش ػػػػد ابػػػػػن ّ()كالرسػػػػاف  , ِ()الكػػػػ الرغػػػػة , ككتػػػػػب كرد سػػػػرب تسػػػػميتها م معػػػػاج  كمػػػػا
اد ال ةػػػاحة كَّ ككػػػال  دل يفغ ػػػل ري ,  ك،ػػػَته  مػػػن نهػػػل الرغػػػة ٓ()كم التػػػاج,  ْ()شةػػػ ور م ا١تمتػػػع

 ة ,كدكرهػػا م ٖتسػػُت ب ائهػػػا ,هػػا م ٚتػػاؿ الكرمػػػة العربيَّػػكالرو،ػػة شػػن ن٫تيػػة هػػػاه ااحػػرؼ ككقعي 
"اف ٥ترجهػػا  :ٔ()بػػه يفػاكر ل ػػا سػػرب ٣تيأهػػا  تزى يػَّػػ٘ت سػػرب تسػميتها كمػػاإذل  شػػَتان  مي الطػػاليب فهػاا

الكػػوـ, كمػػا ذاؾ إال مػػن نجػػل خ ػػة ٣تراهػػا  مػن ذكلػػق الرسػػاف كهػػو طرفػػه, كيفكثػػر اسػتعما٢تا م
 كطيب ملغمتها, كسهولتها شرا ال طق...."

الرغػػة كمدةػػده  مػػن كرؤيفػػة نهػػل  ص بريػػاف نحػػرؼ الاالقػػة كسػػرب تسػػميتها ,هػاا مػػا ٮتػػتَّ 
 ضركرة كركدها م الر ان العر, !

من  ةاعرَّ ت ت كرمة ٜتاسية نك رباشية مي  ه الملَّ نة ريَّ ده صاحب العُت من هاه الكي يفدةى  نما ما
مػن ششػػر  ٨تػوان  نَّ قػد تػ ت م ػه بضػع كرمػػات ,كهيػ  ٕ()سػتثٌت الربػاشي ا١ت رسػػ احػركؼ الاالقػة !مث 
 الديششيػػػػوقةي  ك داًحػػػس كسػػػوالقي  مػػػات: العىٍسػػػعىدي كالدىٍسػػػ كمػػػن هػػػاه الكر , كشػػػدهن مػػػن الشػػػواذ

                                                                 

 ُّٗص-ِبرح بافية ابن اٟتاجب ...لإلسًتاباذم ج (  ُ)
 ّْٕ-ٔالك  البن سيده ج (  ِ)
 ِْٗص – ُجا١تمتع الكرَت م التةريفف  (  ّ)
 َُُص-َُلرساف جا (  ْ)
 ّٖٕ-صٖ تاج العركس ج (  ٓ)
 ٖٓص ُشعاز جالطراز اسرار الرو،ة كشروـ حدائق ا  (  ٔ)
 كابن سيدة ك،َته  من اهل الرغة .كهو الرباشي ،َت ا١تضاشف , كما كرد ش د ابن جٍت  (  ٕ)
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 ها".تً  ى كالزيٍهزيقىةي كهي مي ىسَّرة م نمكً  كا٢تيٍدشةي 

كها م  ,اترعها من جان بعده من نهل الرغة ,كنقر   ا  كر ال ى  ع ال ً ة من صي ٨تن ه ا نماـ كريَّ ك 
ٗترػو مؤل ػاهت   كػادي تى  ة الكرمػة العربيػة ال َّػيه نصالة كخً ع ً من تي  ل  كتره  كمعاٚته  ,ف هل الرغة ككي 

  مػن ضػواب  كمعاٚته  من هاه الداشدة الةػوتية ,كال ،رابػة م ذلػ  ,فهػي تتحػدث شػن ضػابً 
صػػوت نك  ل  وبه مػن كيػشيػا يفى الةػوت العػر, ٦تَّػ كلت صػيلً ؛ هػاطدً ة الكرمػة العربيػة كسػهولة ملي  َّػخً ان ك  ىػبً 

وا ن٫تيػة كيػكنربػاب ال ةػاحة ندرى  غػوم,،ة ,كصي ناع الػاكؽ الر  اد الروع ,ككال  ركَّ دى رتى ل   دخيل كمي 
 ة .ها الةوتيَّ تً  يى هاه ااحرؼ م ٚتاؿ الكرمة العربية كبي 

كا٠تماسٌي  ن بً ىان الرباشي ا١ت رس كىالى ٭تسي لق :"اٟتركؼ الا  إذل  َتان شً فهاا اازهرم يفدوؿ مي 
ـٌ إاٌل ٔتي  ٍػػػو: جىٍع ىػػػػر, ك التػػػا دردبػػػيس. كىقػػػػد جىػػػانىت كىًرمىػػػػات  دىٍردىؽ, كسػػػ رجل, كعالطػػػة بػىٍعضػػػػهىا ٨تى

من حيريكؼ يفت "ًإذا شير    ُ()ةتى قاؿ م اٟتركؼ ا١تةمَّ  مث ميسىيػَّ ىةه بواذ, ٨تىٍو: شىسعىد, كشىسىطيوس.
ـ اٍلعىػػػرىب ٜتاسػػػيٌ  الاالقػػػة قرٌػػػت يػػػػع كىػػػوى ان بً ىػػػاؤيه بػػػاٟتركؼ ا١تةػػػػمتة ًم اٍلر ػػػان, فرسػػػتى كاجػػػدان ًم ٚتًى

مػا رباشيػان كىػاىلً  خىاصَّػة, س ػُت ت اٍلعىػرىب ذىلًػ  ٠تٌ ػة ال َّ عى كاسػتى  ,   ،ػَت ا١تسػيَّ ة الَّػيًت ذكرهتػاكىالى كوى
"لى عى  ٍ تػى كىلاىًل  استع ت الس ُت ًم اسٍ  ؛كهشابتها

ملػة مػن سن الكرمة ا١تكوَّ ه ال ٖتي ملَّ نفهو يفرل   ِ()
  مػن نحػرؼ الاالقػة ,مث اسػتثٌت ستسػاغ ال طػق قػا إال بوجػود بعػكال يفي , نك ٜتسة نحػرؼ  نربعةو 

ة السػػػػُت  َّػػػ ة_ كهػػػي الػػػػيت تػػػ ت السػػػُت نحػػػد حػػػػركؼ ب ائهػػػا كذلػػػ  ؛ ٠تً م الربػػػاشي _،ػػػَت ا١تسػػػيَّ 
 ها .تً كهشابى 

 ػع الػام تعػود بػه مػن سػهولة ال طػق مله من الظرافػة ٣تيأهػا م الكػوـ ؛ لر َّ نابن جٍت يفرل ك 
تهػػا , كقػػػاؿ حػػرؼ الاالقػػة ٠ت َّ نالػػام تػػرد فيػػػه    بالكرمػػة, كت ػػا،  موسػػػيدا الكػػوـ   رى ة الػػتػى كخ َّػػ

                                                                 

هىا كرمة  تى مً صي  اهنا يت بال قيل مع اها ،َت حركؼ الزكائد من بدية حركؼ ا٢تعان كٝتي  (  ُ) هىا نىف يفٍرٌت ًم ػٍ ربىاًشية شى ػٍ
 اة من حيريكؼ الاالقةعرَّ نىك ٜتاسية مي 

 ِْ-ص ُهتايفب الرغة  الطردة الثالثة ج (  ِ)
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ع ًبًه ًم الر غىة, ريفف يفٍ تى ً  ى  ره اٟتٍيريكؼ الس تَّة سً  "كىًم هىاه ٫تية نحرؼ الاالقة م الرغة:نإذل  ميشَتان 
هىًاه الس تَّة فىوى بيد فًيًه من حرؼ من  ,،َت ًذم زىكىاًئد ٜتاسيان نىك  باشيان ري  كىذىًل ى نىملَّ  ًإذا رىنىيٍفت اٍٝتان 

ٍػػػػو: جىٍع ىػػػػػر, فىً يػػػػًه اٍل ىػػػػان كىالػػػػرَّان, ك ثىػػػػة, كىذىلًػػػػ ى ٨تى قعضػػػػب: فًيػػػػًه اٍلرىػػػػػان,  نىك حػػػػرفُت, كىرئتىػػػػا كىػػػػافى ثىوى
ـ, كفرزدؽ: فًيًه اٍل ىان كىالػرَّان, ك٫ترجػل:  ـ كىاٍلرىان, كس رجل: فًيًه اٍل ىان كىالرَّان كىالوَّ كسرهب: فًيًه الوَّ

ـ, ك فًيًه اٍلًمي  ا شىامَّػ كىالرَّان كىالوَّ ا اٍلرىػاب" مث قػاؿ مشػَتاقرطعب: فًيًه الػرَّان كىاٍلرىػان, كىهىكىػاى إذل  ة هىػاى
فىمىػػػىتى كجػػػدت  هػػػا: "تً عمى ماسػػػي ب صػػػالة الكرمػػة نك شي شوقػػة شػػػدـ كركدهػػػا م الر ػػان الربػػػاشي كا٠ت

ـ اٍلعىػرىب بىاًشية نىك ٜتاسية معرناة من بع  هىػًاه ااحػرؼ الس ػتَّة فىػكرمة ري  اٍق  بً ىملَّػهي دخيػل ًم كىػوى
رٍػػٌت ًم ٍػهىػػا  ت شى ٍػهىػػا نىف يفػي مً تة: نىم صيػمَّ مةىػػ،ػػَت هىػًاه الس ػػتَّة: الي كىلػػاىًل  ٝتيػت اٟتٍيػػريكؼ  ؛كىلىػٍيسى ًم ٍػػهي 

 .ُ()" كرمة ربىاًشية نىك ٜتاسية معراة من حيريكؼ الاالقة

ل مى عٍ مسػػتػى ل كالي مىػػهٍ د م تدسػيمه لرمي ه لدػػوؿ بعػػ  فدهػان بغػػداكهػاا ابػػن فػارس يفػػركم ل ػا ردَّ 
مهمل شرا ثوثػة نضػرب فدػاؿ م الضػرب الثالػ  م ػه: " كهػو نف يفريفػد الي  من كوـ العرب , ب فَّ 

 ِ()طرػػاؽ حػػرؼ"يهىػا مػػن حػػركؼ الػاَّلىًق نىٍك ا   بكرمػة شىرىػػا ٜتسػػة نحػرؼ لىػػٍيسى فً ريفػد نف يفػػتكرَّ مي 

ل كصػعوبة ال طػق دىػلق ؛ لثً مػن اٟتػركؼ الػاي  لعػرَّ ا١ت .٦تا يفؤكد ل ا شدـ استعماؿ العرب لرعماسػيٌ 
 قا .

نيفضػػا دل ٗتػػلي كتػػػب الدػػرانات كمؤل ػػات التعويفػػػد كشرػػـو الدػػراف
مػػػن هػػاه الداشػػدة  كمػػػا  ّ()

 ،رابة م اهتمامه . ال كردت شن صاحب العُت كنهل الرغة ,ك
                                                                 

 ٖٕص-ُسر ص اشة ا شراب ج (  ُ)
 ْٕص –الةاحيب م فده الرغة  (  ِ)
_حابػػية الشػهاب شرػػا ت سػػَت ُِٓنات صاـ الدػر و كردت الداشػدة مل سػػها م ا١تؤل ػات التاليػػة :مػدخل م شرػػ (  ّ)

_  ٓٔ_قواشد التعويفد شرا ركايفة ح ص بن شاص  ص ُّ_ الوجيز م شر  التعويفد ص ُٓٔ-ُالريضاكم ج
-_ قواشد التعويفد شرا ركايفة ح ص شن شاص  بن ن, ال عػودّٖص -ٕتويفد كوـ الرارم إذل  هدايفة الدارم

 .ٔٔص
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 صػػػالة الر ػػػ  ب ان كثيدػػ ان هػػػاه الدضػػػية ا١ترترطػػة ارتراطػػػ ُ()هػػاكمعاٚت الرغػػػة كمػػا دل تغ ػػػل كتػػب
 كسومة الر ان الةوت.

ٚتػػع شرػػػا هػػػاه الداشػػػدة كثػػَت مػػػن نئمػػػة ال حػػػو كنسػػاتاة نصػػػوؿ الكرػػػ  العػػػر,, كشرمػػػان نك 
ي نف ًمػػة االسػػ  ,فكػاف ٦تػػا اٗتػاكه ضػػابطان لألشعى مىػػعٍ فػػوا ضػواب  شي ف يفتعرَّ نالدػراف ش ػػدما حػاكلوا 

ملػه نشعمػي  فػاٟتك  شريػه ب القػة,ن من حػركؼ الايفكوف الر   رباشيان نك ٜتاسيان كدل يفرد فيه بي
 . ِ()دخيل كن

 مػػ ه ك  ,ذلػػ  ملةػػان إذل  ف مػػ ه  مػن نبػػارإكدل يف ػت الػػدثُت مػػن هػػاه الداشػدة بػػين بػػل 
ة لر يػة الكرمػة العربيػة "كمػن الدواشػد الةػوتيَّ : ذ يفدػوؿإ ّ()م العربيػة صػاحب كتػاب مػوت اال ػاظ

السػتة: الػػران كالػػوـ كال ػػوف كالرػػان نف ا٠تماسػي ال ٮترػػو مػػن حػػرؼ نك نكثػر مػػن حػػركؼ الاالقػػة 
ب  ػل(( ,ككػػال  الربػػاشي ،ػَت ا١تضػػاشف إال م ال ػػادر,  كال ػان كا١تػػي , اجملموشػة م قولػػ : ))مػػر

ب نف تػػػػػ ت م ا٠تماسػػػػػي كالربػػػػػاشي هػػػػػاه ااحػػػػػرؼ خ ي ػػػػػة م الرسػػػػاف ف اسىػػػػػ ذلػػػػػ  ؛ نفَّ  ةي كشرَّػػػػ
دد حركفػه, فػو ٬تػب نف يفكػوف فيػه حػرؼ ة, كنما الثوثي فهو خ يف بعػ َّ يهما بيأان من ا٠تً عطً لتي 

ة ٥تال ػة ٢تػاه الداشػدة ة نك ٜتاسػيَّ ذا جانت كرمات رباشيَّ إنملَّه  مث قاؿ مشَتان  من حركؼ الاالقة"
 ه يفرل نحد االحتمالُت:ملَّ نف

                                                                 

_تاج  ّْٕص -ٔ_ الك  البن سيده ج ِْص -ُلرغة ج_هتايفب ا ْٗص -ُكمن ا١تعاج  ٚتهرة الرغة ج (  ُ)
_ كمن كتب الرغة_ ا١تمتػع الكرػَت م  َُُص -َُ_لساف العرب جِّّص ِٓ/جّٖٕص ٖالعركس ج
 ُ_ ا١تزهر ج ُّٗص-ِج –ركن الديفن االسًتاباذم –_ برح بافية ابن اٟتاجب  ِْٗص-ُالتةريفف ج

 ّّٓص-ُصوؿ الرغويفة م ب ان ا١تعع  ج_تداخل اآُٓص –
بػرح _َُُِص-ّل يػة ابػن مالػ  جتوضػيا ا١تداصػد كا١تسػال  ا كالداشدة كردت ملةا م ا١تؤل ات التاليػة : (  ِ)

_برح التةريفا شرا التوضيا اك التةريفا ٔتضموف التوضيا م ال حو ُٕٓص-ّاالمشوشل ال ية ابن مال  ج
٫تع ا٢توامع  _َٗٔ-ُدخيل ج دراسات م ال حو كردت م اٟتك  م نصل الر   نشر, هو نـ_ّّْص-ِج

 _ّّٖص– ِشراب الدراف كبيامله  جإ_  ِْٓص-ْ_ ال حو الوام جَُِص– ُم برح اٞتوامع ج
 .لرزاؽ بن فراج الةاشدم موت اال اظ م العربية , لردكتور: شرد ا (  ّ)
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 كما قاؿ ا٠تريل.  -دشة رتى ة مي ثى دى نحد٫تا:" نف تكوف دخيرة نك ٤تي 

 صل."ات الددممى ا الى دايفى كاآلخر: نف تكوف من بى 

 وى بػاشي الػػام خىػػ"كمػػن الري  مث نكرد ل ػا بعػػ  الكمػات الػػيت كردت خػػوؼ الداشػدة فدػػاؿ:
رباشي, كقاؿ: "قاؿ ابن دريفد: م ظور م الي  ذكره ابني  (( كهو اس ه  ٗتىٍطىعه  من حركؼ الاالقة: ))

 عرؼ مع اه".كقد يفكوف ٦تاتان كلال  دل يفي  ,ه دل يفعرؼ مع اه ه مة وشان, املَّ  َّ ن ي 

ٍعتي كرمة ب عان ال ٕتػوز م التػ ليف الربػاشي؛  كقاؿ : كم ه: ))ا٢تععع(( قاؿ ا٠تريل: "ٝتًى
سػػأل نشػػػرا, شػػػن ملاقتػػػه فدػػػاؿ: تركتهػػػا ترشػػػا العيٍهعيػػػ , فسػػػ ل ا الثدػػػات مػػػن شرمػػػائه  فػػػ ملكركا نف 

 يفكوف هاا االس  من كوـ العرب. كقاؿ ال ٌا م ه : هي بعرة يفيتداكل بورقها.

 هو ا٠تيٍععيع, كهاا موافق لدياس العربية.كقاؿ نشراٌ,: إ٪تا 

(( كهػػػػو الٌشػػػػعاع نك السػػػػي   كمػػػػا يفدػػػػوؿ صػػػػاحب   -ن ا٠ترػػػػق نك ااسػػػػد كم ػػػػه ))الديػػػػداًحسي
 ))الداموس(( .

ة ب ٢تػا الردػان م العربيَّػكتى يفي  مهما كاملت الب ملَّه ال وع من الكرمات  اهاذكر مث نبار بعد 
عىػلػال ذكػر كذل  لثدرها م ال طق كاالسػتعماؿ؛ مث قػاؿ :  ,يفعرفهػا الكثػَت وت ,كقػد الر ك٘تىيػ  هتي

 .ُ()ن ،َتها"مً  ري ة نكثػى اتى مى عر كا ً ة لرهى ضى رَّ عى ة مي يفَّ كً مرٍ "كهاه اال اظ الدريرة الى 

وم ش ػػػد العػػػػرب غػػػر م كتػػػاب الرحػػػػ  الر  مىػػػار شي تىػػػػد ٥تي ُت نيفضػػػػا الػػػدكتور نٛتىػػػثً محػػػدً كمػػػن الي 
 ؛ةيفَّػػوً غى تهػػا م نم دراسػػة لي نكلويفَّ إذل  شػػَتان ة ,مي رَّ دً سػتى مي دراسػػة ك  بااصػػوات هتمامػػها إطػػار,كذلػ  م 

   ِ()عٍت قا الةوت, الام هو ا١تادة ا٠تػاـ لركػوـ ا ملسػاشل"اهنا تت اكؿ نصغر كحدات الرغة, كملي 
ة :ا٠تريػل مشػكوت الةػوتيَّ الدضػايفا كالي  عاٞتػةً رق م مي ب السَّػةىػفدد ذكر ل ا من الايفن كاف ٢تػ  قى 
                                                                 

 ا١تةدر مل سه (  ُ)
 ّٗص - د: نٛتد ٥تتار شمر –الرح  الرغوم ش د العرب  (  ِ)
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كذلػػ  م ت اكلػػه  ريفن,مُت كا١تتػػ خً غػػة كااصػػوات ا١تتدػد  مػن شرمػػان الر   ان يت نقػػرت كثػػَت م مددمتػه الػػ
حػػػركؼ الاالقػػػة  نفَّ نبػػػار إليهػػػا : مػػػن ا١تشػػػكوت الةػػػوتية الػػػيت قواشػػػد ااصػػػوات ,فػػػاكر  دؽ  ًا 

ب ػػػػان ربػػػػاشي نك  ر م نب يػػػة الكػػػػوـ, كال ٮترػػػو نم  كثيػػػػطػػػق, كلػػػػاا تى هػػػػا م ال ي السػػػتة نسػػػػهل مػػػن ،َتً 
 .  ُ()اسي م ها نك من بعضها"ٜت

صػػػوتية  ١تشػػكرةو  وًّ ا٠تريػػل كاملػػت حىػػػ رهاةىػػػش ػػدما حى حػػػركؼ الاالقػػة  فَّ نفدػػد رنل الػػدكتور 
د ل ػػػا دكر نحػػػرؼ حػػػرؼ الاالقػػة ,٦تػػػا يفؤك ػػندػػل ب ػػػان الربػػاشي كا٠تماسػػػي بػػدكف ثي : كاضػػحة كهػػػي 

 نك شعمة .وقا من ثدل شي الاالقة م ٖتسُت كب ان الكرمة العربية بعيدة شما يفى 

_ تػػػاريف   لرافعػػػي م كتابػػههػػل اادب ٢تػػػاه الداشػػدة كمػػػ ه  مةػػط ا انكنيفضػػا فدػػد تطػػػرؽ 
وا ة  العرب قد خي  ساملية , ف بار نفَّ شن ااسراب الر   ان خاص ان _,حي ما ندرج ل ا باب آداب العرب

ػػػنتكػػػػوف معػػػػدالن السػػػػ ته , كيفػػػػرل قػػػاه ااسػػػػراب ؛ لً  رغػػػػة ا نسػػػػراب طريعيػػػػة فػػػػيه  مػػػػا دامػػػػت الهنَّ
بالدياس," فهي ٕتعل حركات االس ة شرا مداديفر مضروطة توازف اٟتركؼ اليت ٕترم شريها كما 

, سػاملية سػراب الر  مث ذكػر ل ػا مػن هػاه اا  , ِ()ة" َّػة ا١تيزاف ٔتددار مػا يفوضػع فيػه ثدػون كخً ٘تيل ك َّ 
دهػػػا م الر ػػػان ٫تيػػػة كرك ننحػػػرؼ الاالقػػػة ك إذل  ليػػػه ابػػػن دريفػػػد م اٞتمهػػػرة حي مػػػا نبػػػارإمػػا ذهػػػب 

التػػ ليف م نب يػػة   قػػوؿ ابػػن دريفػػد :" امتػػزاج اٟتػػركؼ كسػػر  إذل  فدػػاؿ مشػػَتان  ّ()الربػاشي كا٠تماسػػي
رع  ٦تػػػػا هػػػو حديدػػػة ااسػػػػراب ة بعضػػػها لًػػػمىػػػػكومهػػػ  ٔتراشػػػاة ا١تعػػػػارج ا١تتراشػػػدة كا١تتداربػػػة كمونى 

ة"يَّ املً سىػالر  
من الدواشػػد دراجهػا ًضػإً  ةغػة كن٫تيَّػالر    ل ػا دكر هػاه الداشػػدة م ب ػانُت  رػىػكذلػ  ٦تػا يفػي ,  ْ()

 .ركرمة العربية ,كاشترارها احد نسراب تدوصل الرساف العر, لة لرر ان الةوت ا١تهمَّ 
                                                                 

 ْٗص–ةدر مل سه ا١ت (  ُ)
 ٕٔص–مةط ا صادؽ الرافعي –تاريف  آداب العرب  (  ِ)
نال ترل نمل  ال ٕتد ب ان رباشيا مةمت اٟتركؼ ال نحرؼ الاالقة كما ذكرت آمل ا ,كهو قوله : )إذل  ش دما نبار (  ّ)

 ْٗص-ُ....(يف ظر اٞتمهرة جمزاج له من حركؼ الاالقة إال ب ان ٬تيأ  بالسُت كهو قريل جدا
 ُٕص–مةط ا صادؽ الرافعي –تاريف  آداب العرب   ( ْ)
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 اجتماع الهمزة والعين.الكليّة الثانية :

م كرمػػػة  ذكرهػػا, ااصػػوات العربيػػة كنصػػوؿ تػػ ليف حركفهػػا ص  قاشػػدة ثامليػػة كػػال  فيمػػا ٮتىيػػ كإذل
ـً اٍلعىػرىًب بػػينه تىػػٍدخيلي فًيػًه ا٢ٍتىٍمػػزىةي كىاٍلعىػػٍُتي ًم نىصػػل :"  ُ()ا٠تريػػل ش ػدنكة ,قػػاؿ يػػًع كىػػوى كىلىػٍيسى ًم ٚتًى
كإف جػػػان م ػػػه  ًش ٍػػػدىٍنكةه كإمَّعىػػػةه كشىرػػػانه كش ػػػانه كشىمػػػانه, ف ىمػػػا شىظػػػانةه فىًهػػػيى ليغىػػػةه ًم شىظايفػػػةو,بً ىائًػػًه إالَّ 

 ُت كا٢تمزة".بين فو ٬توز إاٌل ب ةل الـز بُت الع

مػن خػػوؿ هػػاه الداشػػدة يفػػرل صػػاحب العػُت نملػػه ال تػػ ت ا٢تمػػزة كالعػػُت م كرمػػة حركفهػػا 
 ,كا٠تريػل ش ػدما نبػار ش ػانه كشىمػانه  ,ككإمَّعىػةه كشىرػانه نصوؿ إال م كرمات ٤تػددة ,كهػي :ًش ٍػدىٍنكةه 

هػػو السػػػرب م  ملػػه بعػػػد اسػػتدرائه لكػػوـ العػػػرب ,كلكػػن مػػػانوم غىػػػلي  إذل ذلػػ  ال ٮت ػػا شرػػػا كػػل  
 ٣تين العُت كا٢تمزة م كرمة كاحدة نصرية اٟتركؼ ؟ ةً اٟتك  شرا قرَّ 

التهػػػػايفب كاٞتمهػػػرة ,كالرسػػػػاف كالتػػػػاج ,كالكػػػػ  ,  رل مػػػػن خػػػػوؿ ْتثػػػي م معػػػػاج  الرغػػػػة ُتَّ رػىػػػتػى  
توجػػد مػػن ا١تػػواد مػػا  ه ال,كالػػي  م الرغػػة ,كمدػػايفيس الرغػػة ,كمػػن ا١تعػػاج  اٟتديفثػػة, الوسػػي  ,نملَّػػ

كمػػػا ذكرهػػػا ا٠تريػػل , م بعػػػ  ا١تعػػػاج    ان الداشػػػدة كردت ملةَّػػ فَّ إبػػػل  ف مػػػا ذكػػػره ا٠تريػػل !ٮتػػال
كالتػػاج ,سػول إضػػافة مػػن صػاحب الرسػػاف كهػػي م  ْ() كالرسػػاف,  ّ() هتػػايفب الرغػة,  ِ(),كم هػا 
زة ة مػا نكرده ا٠تريػل مػن الكرمػات , م اجتمػاع ا٢تمػػرَّػقً سػرب  مػان ".إشػانه ليغىػةه ًم كشػانو  كقولػه :"
كاحػد كهػو اٟترػق, ا٢تمػزة مػن  ثدل اجتماع هػايفن اٟتػرفُت ؛فهمػا مػن ٥تػرجو إذل  يفعود؛فنمله كالعُت 

كخاصػة ش ػد  اٟتركؼ ائتوفػا , قل  ننقةا اٟترق كالعُت من كس  اٟترق ,كنحرؼ اٟترق خاصة 
ذلػػػ  م الداشػػػػدة إذل  كقػػػػد نبػػػار ا٠تريػػػػل اجتمػػػاع حػػػرفُت نك نكثػػػػر م كرمػػػة كاحػػػػدة بػػػو فةػػػل,

                                                                 

 ُِٓص-ِالعُت :ج (  ُ)
 ّٕص-ّهتايفب الرغة ج (  ِ)
 ُُٗص-ُلساف العرب ج (  ّ)
 َّْص-ُج–تاج العركس  (  ْ)



ٜٙ 

امل ػػػا إذا اسػػػتعمر ا الرسػػػافى م حػػػركؼ  ؛كاحػػػدة  طػػػق قػػػا م كرمػػػةو درهػػػا كصػػػعوبة ال ي ثى لً  , ,كذلػػػ 
كمػػا كرد  ,اٟتىرٍػػق دكف حػػركؼ ال ػػ  كدكف حػػركؼ الاَّالقػػة كرَّ تػػه جىٍرسػػان كاحػػدا كحركػػاتو ٥تتر ػػة

فيمػػا  ةبػػا،ر  وفػػ ,كذل كقػػد مضػػا ت ةػػيل ذلػػ  م ا١تراحػػ  اا ذلػػ  ش ػػد ابػػن دريفػػد م ٚتهرتػػه,
ليه صاحب العُت م هاه الداشدة فدد جان ذل  بعػد اسػتدران الرغػة مػن مةػادرها كمػن إذهب 

 نهرها ااقحاح .
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 المبحث الرابع : خصائص المعرب والدخيل الصوتية

العرب كاستدرائه  غةً ري مست يضة لً استطاع ا٠تريل بن نٛتد _رٛته اهلل_ من خوؿ دراسته الي 
ًيٍػػزى مػا هػو شػر, فةػيا  شمَّػا هػو ميعػرىب كدخيػل؛ كلػال  كضػع بعػ  الضػواب  كالدواشػػد ٢تػا نف ٯتى

ت قػػػا العػػرب كلًك َّهػػػا مىػػصػػدار نحكػػػاـ شرػػا بعػػػ  اال ػػاظ الػػػيت تكرَّ ة الػػػيت تيعػػُت شرػػػا إً الةػػوتيَّ 
, ك٦تػا اسػتوق ٍت م هػا كنمع ػت ال ظػر فيهػا , كنمتعػٍت ا٠تػوض م ليسػت مػن لغتهػا كإ٪تػا ٦تػا شير بىػت 
العػػػُت م صػػػ حات  مهػػا , ترػػػ  الػػػيت ذكرهػػا تً عمى نصػػػالتها نك شي الرحػػ  شػػػن ت اصػػيرها كمػػػدل 

 ٥تتر ة من مععمه ,كهي :

 :( ٔ)أولها 

يهى ٍػػًدسي الػػػام يفدػػػد ر ٣تػػػارم الديػػػًٍتٌ كمواضػػػعها حيػػ  ٭تت ػػػر "
كهػػػو مشػػػتٌق مػػػن ا٢ت ػػػدزة  ,ا١ت

 ."فارسي صييػ رىٍت الزام سي ا امٌله ليس بعد الٌداؿ زامه م بين من كوـ العرب 

 : ٕ()هاوثاني

ا نصرٌية ,ال ػٍَّرمق فارسية معرٌبة "  "ليس م كوـ العرب كرمة صدرها ) ملر ( ملوهني

 :( ٖ)وثالثها 

 كرٌهػػا قرػػل الػػػوٌـالعًرَّػػٍوش : الػػائب برغػػة ًٛتٍػػَتى كهػػي ٥تال ػػة لكػػوـ العػػرب اف الشػػي ات  "
 ".قىاؿى زائدة : ال نب  إاٌل نمٌله الائب اٌف العًرَّوش ا٠ت يف اٟتريفص 

ل ا هػػػا نية ك،َتهػػا مػػػن الرغػػػات الػػيت خالطػػػت بال ارسػػػتضػػا مػػػن هػػػاه الدواشػػد شوقتهػػػا يفك 
 .ة لرمعرب كالدخيلا ل ا بع  ا٠تةائص الةوتيَّ كم رداهتا م ردات العربية ,فمن خو٢تا تتضً 

 ب كالدخيل :ا١تدةود من ا١تعرَّ   نكالن نف ملرُتَّ يف رغي كلكن 
                                                                 

 .باب الرباشي من ا٢تان كالسُتَُِ.صْالعُت ,ج (  ُ)
 ِٓٔص ٓمل سه ,ج (  ِ)
 معهما(,)باب العُت كالشُت كالوـ  ِٔٓ,صُمل سه ,ج (  ّ)



ٚٔ 

, م هػػػػا ة معػػػافو شػػػرَّب بتشػػػديفد الػػػػران, كلػػػه شػػػػدَّ يفػػػػب هػػػو مةػػػػدر عرً ك التى , ب ا١تعػػػرَّ  م الرغػػػة:
التٍَّريػُت كا يفضػاح, كالتهػػايفب, كا كثػار مػن بػػرب العىػرىب, كهػػو الكثػَت مػن ا١تػػان الةػام. كيفعػػٍت 

. كيفدػػوؿ اٞتػػػوهرم م  ُ()نيفضػػان التشػػايفب نم التدطيػػع كالتدشػػَت, ك،ػػَت ذلػػ  مػػن ا١تعػػاشل الكثػػَتة 
تعػػػرَّب بعػػد هعرتػػػه, نم صػػػار نشرابيػػان... كشىػػػريب لسػػػامليه ه بػػػالعرب. ك شػػرَّ عػػػرَّب, نم تى تى "الةػػحاح: 

صػػػار شربيػػػػان. كنشػػػرىبى كومىػػػه, إذا دل يفرحػػػػن م ا شػػػراب... كتعريفػػػب االسػػػػ   بالضػػػ   شيريكبىػػػة, نم
 . ِ()ااشعمي: نف تت وه به العرب شرا م هاجها "

ريفرػػان, عٍ الكػوـ تػى حػن, كيفدػاؿ: شىرَّبػتي لػه : التعريفػب: هتػايفب ا١ت طػق مػػن الرَّ ( ّ)كقػاؿ الزبيػدم
كنٍشرىبػػػػػتي لػػػػػه إشرابػػػػػان إذا بػىيػٍَّ تىػػػػػه لػػػػػه..., كقيػػػػػل: التعريفػػػػػب: التريػػػػػُت كا يفضػػػػػاح... كقػػػػػاؿ اازهػػػػػػرم: 

دػػػػاؿ: نشػػػػرب ش ػػػػه لسػػػػامله كشىػػػػرَّب نم نبػػػػػاف "ا شػػػػراب كالتعريفػػػػب مع ا٫تػػػػا كاحػػػػد, كهػػػػو ا باملػػػػة. يفي 
 . ْ()ه به العرب شرا م هاجهات وَّ كنفةا... كتعريفب االس  ااشعمي: نف يفى 

  صطوح:نما م اال

تهػػا. كا١تعػػػرَّب غى م ،ػػػَت لي  ا١تعرَّب هػػو مػػػا اسػػتعمرته العػػػرب مػػن اال ػػاظ ا١توضػػػوشة ١تعػػافو فػػ" 
يفيسمَّا "الدخيل"
(ٓ). 

غػػػة الر ػػػ  الػػػام دخػػػل الر   ب هػػػوا١تعػػػرَّ  كتػػػب الرغػػػة , اتضػػػا رل نفَّ   مػػػا كرد ممػػن خػػػوؿ 
ه زي يػ ػف ٯتيى نالعػر, ااصػيل ,كيفةػعب شرػا العػر, كنكزاهنا ,فةػار يفشػره  العربية كجرل شرا نب يتها ,

ه ة العػػرب مػػن الرغػات ااخػػرل ,كلك َّػػغىػ ػ  الػػام دخػػل لي مػػا الػدخيل فهػػو كػػال  الرَّ ن بسػهولة ,

                                                                 

 ٖٔٓـ, صُٓٓٗابن م ظور,  (  ُ)
 ُٕٗ_ُٖٕ,صُالةحاح  لرعوهرم ج (  ِ)
 ّّٗ, صّتاج العركس ,ج (  ّ)
 ُِٗص-ِهتايفب الرغة ج (  ْ)
 ُُِ,صُا١تزهر م شروـ الرغة ,ج (ٓ)



ٕٚ 

بريفسػػػ  ,ملرمػػػػق إق , ملىػػػرٍ ك جػػػرل شريػػػػه تغيػػػَت ط يػػػف كهػػػػو سػػػهل االكتشػػػاؼ .٨تػػػػو كى نبدػػػي بر ظػػػه 
 ,م ع يق .

يعىػػرَّب؛ فدػػاؿ: "كيفي راخيل يفيػػيوطٌي بػػ ٌف الػػدَّ كقػد نبػػار الس ػػ
ب: دخيػػله, ق شرػػا ا١تعػػرَّ طرىػػدؼ ا١ت
ؽ كثػػػَته مػػػن ا١تتػػػػ ٌخريفن ا١تعاصػػػريفن بػػػػُت كفػػػػرَّ ,  ُ()" ككثػػػَته مػػػا يفدػػػػع ذلػػػ  م كتػػػاب العػػػػُت كاٞتمهػػػرة

 -ككمػا يفػراه ٣تمػع الرٌغػة العربيٌػة بالدػػاهرة  -ب ش ػد نكثػػره  مةػطرحٍي: ا١تعػٌرب كالػٌدخيل؛ فػا١تعرَّ 
 . ِ()رب" ٌدص نك الزيفادة نك الدى ه العرب بالى ام ،َتَّ ااج يٌب الٌ  هو: "الرٌ  ي 

 . ّ()   ااج يٌب اٌلام دخل العربٌية دكف تغيَتو"نٌما الٌدخيل فهو: "الرَّ 

ة ب كا١تعػػػػاج  ال ارسػػػػيَّ ه كاضػػػا مػػػػن خػػػوؿ اال ػػػػاظ الػػػيت كردت م كتػػػػب ا١تعػػػرَّ كذلػػػ  كرَّػػػػ
 العػُت مػن هػاه اال ػاظ كخةائةػها ككال  م معاٚت ا العربية , كما ٮتة ا هو بع  ما كرد م

  إذ الةػوتية ,
ي
ف يفكػػوف نا مَّػػإبػػداؿ حػرؼ مكػػاف حػرؼ إ: ب كالػدخيل شمومػػان عػػرَّ مػػن خةػائص ا١ت

ل هي ٍسػػليى ؛  لركرمػػة العربيػة كالةػوتٌ  ك ٔتػا يفت اسػػب مػع الر ػػ  كالر ػان الةػػرمٌ نم ػه م ا١تعػػرج  ان قريفرػ
 بى شػرً زاهنػا ,كقػد نبػار سػيرويفه م "بػاب مػا ني شريه  استعماله م العربية ,كيفدخل ضمن نب يتها كنك 

ة, كف من اٟتركؼ ااشعمية ما ليس مػن حػركفه  الرتَّػغَت    ٦تا يفي من ااشعمية كقاؿ : " اشر  نهنَّ 
ره ه, نٟتدػػوه بر ػػػان ف مػػا مػػا نٟتدػػوه بر ػػان كومهػػ  فػػدً , رحدػػوهفرٔتػػا نٟتدػػوه بر ػػان كومهػػ , كرٔتػػا دل يفي 

كا حالػه شػن حالػه .كقػاؿ :كرٔتػا ،ػَتَّ ,... كديف ػاره نٟتدػوه بػدٯتاسو ,  بو كقرجه نٟتدػوه بسػره , ععرى هً 
م ااشعميػة مػع إٟتػاقه  بالعربيػػة ،ػَت اٟتػركؼ العربيػػة, ف بػدلوا مكػاف اٟتػػرؼ الػام هػو لرعػػرب 

 ه نشعمػػػػي   , املَّػػػػهػػػومً ب ػػػػان كى  هً غػػػوف بًػػػػررى ،ػػػػَته, ك،ػػػَتكا اٟتركػػػػة كنبػػػػدلوا مكػػػاف الزيفػػػػادة, كال يفى  شربيػػػاًّ 
هػػا غَت  يفي  ااشعميػةي  ذلػػ  نفَّ إذل  كإ٪تػػا دشػاه  , هي غ ب ػانى رريػنف يفً إذل  تػه ش ػػده غ قوَّ فػو ترريػػااصػل, 

                                                                 

 ُِِ,صُا١تةدر مل سه ,ج (  ُ)
 ُْٔ/ُا١تعع  الوسي   (  ِ)
 ا١تةدر مل سه. (  ّ)
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كف غػَت  ا يفي مىػكا اٟتركػة كى ري ك،يػَّػ ,   هػاا التغيػَت شرػا نف نبػدلواهيػرى مى حى ركفهػا, فى حي  دخو٢تػا العربيػة بنبػداؿً 
 . رحػػق مػػن  يفي ا دلى مىػائه  كى  ىػػرً ٟتػق بً ا ٔتػػا ني ا ذى و ريػعى قػػد فػى ...م ا ضػافة إذا قػػالوا هػٍتي ٨تػػو زبػاشلو كثد ػػيو

س  شرا حالػه إذا كاملػت كوا االا ترى كرٔتيَّ ,  من التغيَتاؼ, ١تا يفرزمه كاٟتى  التغيَت كا بداؿ, كالزيفادةً 
, كالكػرك كيػػيفى  ك دلىٍ ه  نى ائً  ىػه , كػاف شرػا بً ركفً ن حيػه ًمػحركفيػ كرٔتػا ،ػػَتكا , ن, ٨تػو: خراسػاف, كخػرـو

, كآجػػػرو, ك اٟتػػرؼ الػػام لػػػيس  مػػن حػػركفه  كدل يفغػػػَتكه شػػن ب ائػػػه م ال ارسػػية ٨تػػو: فرملػػػد, كبدػػ و
 .( ُ)" جربزو 

ما اكؿ _كرَّ "٨تي  فداؿ:ذل  إذل  كما نبار صرحي الةاحل م كتابه دراسات م فده الرغة
ه. تًػػلى  زً ا نك ٔتى يًّػبً رى وف شى كيػ يفى حػىتَّ  ؛ ةكزاف العربيَّػرػا نى ب شى رَّ  ػ  ا١تعىػؿ الرٌ زً  ٍػنف ملػي  -التعريفػبإذل  اضػطررملا

ي  ةً مىػوف م الكرً في رَّ ةىػتى ة يفػى غىػالر   كلدػد كػاف نهػلي 
بػتداؽ م ب يتهػا, فدػػالوا م ع االاًضػرى بػة كيفػيٍعًمريػوف مى رَّ عى ا١ت

 زى رى وٍ ف تػػدكيف نا, كم ال ػػوركز: ملػىػػ: بيػػت مسػػردؽ, كم ديفػواف: دكَّ  زملػديفق: زملدقػػة كتزملػػدؽ, كم سػردؽ
ز"رً وٍ  ػىػيفػي 

كزاف ة ك ااب يىػػدراجهػا ضػمن ااإكشػدـ  شريػهً  يى خيرػة شرػا مػػا ًهػظػة الدَّ  الرَّ  ؾكم ػه تػر ,  ِ()
ة  ػػة الرتَّػػػاذا كاملػػت ٥تالً  هػػا خةوصػػان تً ماتى إة ك  ًظػػالرَّ  رػػػ ى تً  ادً رعى ك اسػػتً ناسػػتعما٢تا ,  ةً الةػػرفية مػػع قرَّػػ

 ساف استعما٢تا .ل شرا الر  ثدي طق قا كيفى ةعب ال ي , كيفى  هي دى اشً وى وؽ كقػى ا١ت طي  الكوـى 

 ثوثة نقساـ: إذل  بو حياف ااٝتان ااشعميةنقس   كقد

ٍكػػ ي  ٍكػػ ي نٍب يىتػه م اشترػار ااصػري كالزائػد كالػوىٍزف حي قسػ ه ،يػَّرىتٍػه العػربي كنٟتىٍدتػه بكومهػا فحي
 ة ااٝتان العربيًة الوىٍضع ٨تو دره  كبػىٍهرىج.نب يَّ 

ته كدل تػيٍرًحٍده ب ب يًة كوًمها فو يفػيٍعتى ى   فيػه مػا يفػيٍعتىػ ى م الدسػ  الػام قررىػه ٨تػو آجػر كقس ه ،ىَتَّ
 كًسٍ ًسَت.

                                                                 

 َّْ-َّّص-ْالكتاب ج (  ُ)
 ِِّدراسات م فده الرغة ,ص (  ِ)



ٚٗ 

  هػػػػا كمػػػػا نٟتدػػػوه قػػػػا شيػػػػدَّ مً    دل يفػيعىػػػد  ًهػػػػومً ة كى  ب يىػػػػ يفيرًحدػػػوه بً غػػػػَتَّ فمػػػػا دلى كقسػػػ ه تركػػػػوه ،ػػػَتى مي 
 .(  ُ)"م ها

كمن ذل  ما ذكره ابني فارس م فده الرغة:" حدَّثٍت شري بن نٛتد الةراحي قاؿ: ٝتعتي 
ركا إليهػا حوَّلوهػا ش ػد الػتكر  يفد يفدػوؿ: حػركؼه ال تػتكر ي العػرب قػا إال ضػركرة فػنذا اضػط  ابنى در 

ور إذا اضػػطركا نقػرب اٟتػركؼ مػن ٥تارجهػػا كذلػ  كػاٟترؼ الػام بػُت الرػػان كال ػان مثػل بيػإذل  قػا
 . ِ()قالوا: فيور"

ة ا١تعربػة :"اشرػػ  هػاه التغيػػَتات الػيت ٗتػتص بالكرمػػإذل  شػَتب يفي م ا١تعػػرَّ  كػال  اٞتػواليدي  
رػدلوف اٟتػركؼ الػيت ليسػت وها, فيي عمري ة إذا اسػتى ًتئػوف شرػا تغيػَت ااٝتػان ااشعميَّػ  كثَتا ما ٬تى نهنَّ 

؛ لػػأى  ,نقرقػا ٥ترجػػان إذل  مػن حػػركفه  خروا م  ديفيػػ وَّ كرٔتػػا نبػدلوا مػػا بعيػد ٥ترجػػه نيفضػػا, كا بػداؿ الـز
كهػػػاا  ,نب يػػة العػػربإذل  يس ػػالكػػػوـ ال ارً  ان مػػنى  ػػكا الرً َتَّ ٔتػػا ،ىػػكري  ,كومهػػ  مػػا لػػيس مػػن حػػػركفه 

التغيػػَت يفكػػػوف بنبػػػداؿ حػػػرؼ مػػػن حػػػرؼ, نك زيفػػػادة حػػػرؼ, نك ملدةػػػاف حػػػرؼ, نك إبػػػداؿ حركػػػة 
 . ّ()غٌَتكه"كرٔتا تركوا اٟترؼ شرا حاله دل يفي  ,ؾ, نك ٖتريف  ساكنْتركة, نك إسكاف متحر  

 الكلية األولى :ليس في كالم العرب دال بعد ا زاي.

ػاالداشػدة ااكذل مػن قواشػد ا٠تريػل الػيت إذل  خػاملا اٞتػواليدي بنبػارته ,كرؤيفتػه هػاهيف  م نكؿ  ذكرهتي
صيػيػ رىٍت الػزام سػي ا املٌػه لػيس بعػد الػٌداؿ زامه م  الكريات نف ا١ته دس مشتٌق من ا٢ت دزة فارسػيٌ 

مػػن  مػن نصػػرها ال ارسػػي ! فهػػي رػػتي بػين مػػن كػػوـ العػػرب!! اسػتوق تٍت كرمػػة مه ػػدس ! كشعً 
ة ! فرػػػيس ه ػػاؾ مسػػػما العربيَّػػ غت ػػػا كبػػُت ٢تعػػػاتً الكرمػػات الشػػػائعة الػػيت نصػػػرحت متداكلػػة م لي 

ه هػػػػو ا٢ت دسػػػة , كش ػػػػدما ًهػػػمػػػػن ٣تػػػاؿ مه تػػػه ,نك دراسػػػػته نك توج  إذل  شػػػَتي آخػػػر ش ػػػدما ملريفػػػػد نف ملي 
                                                                 

 .ُْٔص-ُارتشاؼ الضرب ج (  ُ)
 ِٗفده الرغة , ابن فارس ,ص (  ِ)
 ْٗب لرعواليدي ,صا١تعرَّ  (  ّ)



ٚ٘ 

الرحػػ  م مؤل ػػات كمعػػاج  إذل  ال ظػػر فيهػػا ,٦تػػا دفعػػٍت تي ملعمػػكجػػدت هػػاه الداشػػدة توق ػػت كن
ات ػػاؽ ٚتيػػع نهػػل الرغػػػة  تي ب كالػػدخيل , كمػػن خػػوؿ ترػػػ  ا١تعػػاج  فدػػد ٟتظٍػػرغػػة ككتػػب ا١تعػػرَّ ال

مع اهػا هػو كمػا ذكػره ا٠تريػل ا١ته ػدس الػام يفدػدر ٣تػارم  الايفن ت اكلوا ت سػَت هػاه الكرمػة , نفَّ 
,إال  ا معربة نك دخيرةالدٍت , كالغالب من تر  ا١تواد اليت كرد فيها حرؼ الداؿ كبعده زام ؛ نهنَّ 

 سي ت ذكرها: كرماتو   بضعي 

يهى ٍػػػًدز: الػػام يفي  نصػػرهنفَّ ك٦تػػا كرد م معػػٌت ا١ته ػػػدس , 
ػػارم الديػػػٌٍت كااب يػػة معػػػرب ا١ت دػػػدر ٣تى

كقػػد كردت هػػػاه , رهػػػا داؿكصػػيػَّريكا زايفػػه سػػػي ا فدػػالوا: مه ػػػدس املػػه لػػيس م كػػػوـ العػػرب زامه قر
 ,ٓ(), كا١تزهػػػػػػػر ْ()كالرسػػػػػػػاف ,ّ()حاح , ك٥تتػػػػػػػار الةػػػػػػِ()ك الةػػػػػػحاح  ,ُ()الداشػػػػػػدة  م التهػػػػػػػايفب 

ذكػػره ككردت بػ كثر مػن معػٌت م الدػػاموس الػي  مػع نف نصػرها كاحػد كمػا  , ٔ()كالعرػاب الزاخػر
يعىػرَّبي ك , بالكسر: اٞتىًرمني من اايسيوًد,  " ا٢تًٍ ًدسي ا٠تريل , كردت م باب السُت

من الرجػاًؿ: ا١ت
ػاًرم الديػًٍت  حيػ ي اٞتىي دي ال َّظىر. كهيٍ ديكسي اامػًر, ب : ميدىػد ري ٣تى يهى ٍػًدسي

الضػ : العػادلي بػه: هى اًدسىػةه. كا١ت
, كاالسػ ي: ا٢تىٍ دىسىػةي, ميٍشػتىقي مػن ا٢تً ٍػداًز, ميعىػرَّبي آب نملٍػداٍز, فى يبٍػًدلىًت الػزامي ًسػي ان, املػه لػيس  ٖتيٍ ىػري

 ا معرىبة. هنَّ ن٢ت  داؿه بعدىه زامه." فهو ه ا دل ٮتترف مع ما ذهب اليه ا٠تريل 

ككػػػال  الزبيػػػدم م التػػػػاج كردت ش ػػػده م مواضػػػع  متعػػػػددة ,كاٟتكػػػ  م ذلػػػ  ال ٮت ػػػػا 
كشعػػ  ,"ه ػدز : ا٢ت ٍػداز بالكىٍسػػر ككيًجػدى ًم كتػػاب  لكثػرة ٥تالطتػه ال ػػاس شربػان  ؛هػل الرغػػة نشرػا 

: اٟتىػػػد , فارسػػػػيي    ميعػػػرَّبه كنصػػػريه نملػػػػدازىٍه, ااىٍزهىػػػًرٌم ًم ،ػػػًَت موضػػػعو تػىٍديًيػػػػديه بػػػال ىٍتا مػػػن ،ػػػػًَت ضػػػر و

                                                                 

 ِٕٔص – ٔهتايفب الرغة ,ج (  ُ)
 ِٗٗص-ّصحاح اٞتوهرم ,ج (  ِ)
 ِّٗص-٥ُتتار الةحاح ,ج (  ّ)
 ِْٕص-ٓلساف العرب ,ج (  ْ)
 ُِْص-ُا١تزهر م الرغة ,ج (  ٓ)
 َّٓص-ُج العراب , (  ٔ)



ٚٙ 

ػػارم الديػًٍت  كااب يػة, كإ٪ٌتػػا  يدىػد ًر ٣تى
يهى ٍػًدز, ١ت

بػال ىٍتا. يفػيدىػاؿ: نشطىػاهي بًػػوى ًحسػابو كىالى ًه ٍػدازو. كىًم ٍػػه: ا١ت
. كنٌمػا مىػا مىػرَّ مػ مهػ  زامه قررهىػا داؿه كا الػزامى سػي ان فػىدىػاليوا: ميهى ٍػًدسه املٌػه لىػٍيسى ًم كىوى ن قػيهي ٍػػديزى صػَتَّ

, بػػال ىٍتا, ًم  . كإ٪ٌتػا كسػػركا نٌكلىػه, نىم ا٢تً ٍػداز, كىًم ال ارسػي  مىٍ تيػػوحه لعًػزًَّة بً ىػان فػىٍعػوؿو فنملٌػه نشعمػيي
يضاشىف, كقًرًَّته. ك٦تٌا يفيٍستىٍدرىؾ شىرىيٍػًه: ا٢تً ٍػدازىة, بالكىٍسػر: اسػ ه لرػا راًع الَّػًام تيػارىعي بًػًه الثيػابي 

،َت ا١ت
ػػر ب. كهػػ  هى ػػاًدزىةي ك٨توي  , كً ػػٍردىٍكس: جي ػدي ال ظىػػًر صػػحيحيه, ٣تي هػا, نشعمػػيي ميعػػرَّب. كرجػػله ًه ٍػػدىٍكزه
ا اٍاىمر, نىم العيرماني ًبًه.." هىاى

 (ُ ). 

بػة ,فهػي ٚتيعهػا جػانت الػزام فيهػا بعػد الػداؿ رَّ  ا من معاشل كمرادفػات ا٢ت دسػة معٌ كل ما كرد ه
ٔتػا  ج  تى عة من قاؿ _ش د زيفد_ كلكن ال ٭تي ة هاه الداشدة ؛ْتي ف ه اؾ من نملكر صحن,كقد كرد 

املتدضػػػػػت  ف ؛كلػػػػيس ٦تػػػػػن ٭تػػػػػتج بكومهػػػػػ   ؛ كذلػػػػ  حػػػػػُت قػػػػػاؿ:اف م  ةػػػػػرتاقػػػػاؿ ؛اهنػػػػػا كرمتػػػػػ
يهى ػًدس, بالسػػُت ال "قاشػدت  ! فهػػو مػن بعػػ  شامػة ال ػػاس , 

يهى ػػًاز, بػالزام. كهػػو ا١ت
كيفدولػوف: ا١ت

ت الػػزام سػػي ان, املػػػه لػػيس م كػػوـ العػػرب زام بعػػػد داؿ, َت  ،ػػَت, كهػػو مشػػتق مػػن ا٢تً ػػػداز, فةيػػ
قاؿ: كلدد قرػتي هػاه الداشػدةى لػرع  ال ػاس, فغػاب شػٍت حي ػان كجػانشل كقػاؿ: ,  كاالس  ا٢ت دسة

املتدضٍت قاشدتي  اليت اٌدشيتها م نمله ال ٕتتمع الزام بعد الداؿ م كرمة مػن الكػوـ. قرػت لػه: 
: هاه ملادرة. " من خوؿ هاه الركايفة صرَّ مبى ملدضتىها؟ قاؿ: تدوؿ: ش د زيفد ح ل ا ا١تؤلف . فدرتي

يهى ػػػػًدس, بالسػػػػػُت ال
 بدػػػػوؿ يفسػػػػتوق  ا ك٦تػػػػا يفسػػػػتدشي تسػػػػاؤل ا حولػػػػػه ! هػػػػو ش ػػػػدما قػػػػاؿ :" كهػػػػو ا١ت

 . ِ()،َت"

ال بالسػُت كذلػ  ؛الشتيادملػا شرػػا إ يفػػ ت حيػ  جػانت رؤيفتػه هػػاه كجزمػه بػ ف ا١ته ػدس ال 
كلكثػػرة اسػػػتعما٢تا نتػػا ذكرهػػػا كبيػػاف مػػػدل  ؛م لغت ػػا ك٢تعات ػػػا  هػػاه الكرمػػػة ,كبػػيوع اسػػػتعما٢تا

ة سػػؤاؿ كلكػن ! ٙتىَّػ , ت الػزام سػي ان َتَّ نصػالتها م ا،رػب معػاج  الرغػة ,كت ةػيل الدػوؿ كيػف صيػ
                                                                 

 ُّٗص -ُٓتاج العركس , ج  (  ُ)
  تةحيا التةحيف كٖتريفر التحريفف , صوح الديفن خريل بن نيفر  الة دم ذل  م ،ريفب الرغة  ردك  (  ِ)

 ََٓص-ُ(,جْٕٔ)ا١تتوا: 



ٚٚ 

نم حػرؼ آخػر ؟كمػا سػرب شػدـ ٣تػين الػزام إذل  رػدؿتي  كدلٍ  بداؿ الزام سي ان إما سرب  ,يفترادر 
 هل الرغة!!نقرار ذل  من إة ؟ ك بعد الداؿ م العربيَّ 

سي ت ت ةيل ذل  كلكن بعد بياف ص ات هاه اٟتركؼ ,الداؿ ,كالزام ,كالسُت ش ػدما 
 حػػرؼ الثوثػػة الػػيت ابػػتهرت تسػػميتها بالةػػ َت ,ن الػػزام !فػػالزام كالسػػُت هػػي مػػن اانبػدلت مػػ

ؼ الرسػػػاف بػػػُت طػػػر  "مػػػا: سػػػيرويفه م ٥ترجهػػػا قػػػاؿ,كمػػػا  ُ()ملػػػيسإبػػػراهي  نت بااسػػػرية ش ػػػد يىػػكٝتي  
صػمات مل تػاح , ا سػت اؿ ,ا فالزام حرؼ من ص اته :اٞتهػر ,الرخػاكة , ا ,  ِ()كفويفق الث ايفا"
 ,الة َت .

ا صػػمات ,الةػػ َت ,٫تػػا يفت دػػاف م  مل تػػاح ,سػػت اؿ ,االنمػا السػػُت :ا٢تمػػس ,الرخػػاكة ,اال
الطان , كالتان حرؼ ال طعية كهي )حد اانر ,نما الداؿ :فهو هٍ ٚتيع الة ات سول ا٢تمس كاٞتى 

اٞتهػر ,الشػدة  :فهي ما ص ات الداؿن , ّ()حرؼ الة َتن كالداؿ ( كهي ت ت م ا١تعرج قرل ,
مػن خػوؿ مػا ذكػرت م صػ ات الػزام كالسػُت ك  صمات , الدردرة.ا  مل تاح ,اال ست اؿ ,اال ,

داؿ بػػإك  ف الػػزام ٣تهػػور ,كالسػػُت مهمػػوس,نال إ،رػػب الةػػ ات نف الةػػوتُت يفت دػػاف م ن,اتضػا 
ف نصػػػرها رادة تعريفرهػػػا ؛ اإيفػػػد اسػػػتعداـ كرمػػػة مه ػػدس م العربيػػػة ,ك رً تػػػا ش ػػدما ني نالػػزام سػػػي ان ,

 ت الزام بعد الػداؿ م كرمػةو  ستعماؿ العر, كقواشد نصواته ,حي  ال تال ارسي ال يفت ق مع اال
بػػدا٢تا سػػي ان إ ليهػا ٥ترجػػا كصػػ ة ,كدل يفكػن مإ؛ اهنػػا نقػرب اٟتػػركؼ  بػػدلت الػزام سػػي ان ة ,ف ي شربيَّػ
ال إكصػ ة , ك  قرب اٟتركؼ لرػزام ٥ترجػان نف السُت من ا؛ة نك تغيَت ١تع اها مى اللة الكرى دى خوؿ بً إ

ح قاا ال وع من ا بداؿ ابن بداؿ كلن تردا الكرمة ٔتع اها ا١تدةود ,كقد صرَّ ا هاا  غٍ سى تى سٍ دل يفي 
يػل شرػا حػرفُت ،ػَت متدػاربُت فىػوى يفيسػما فىدً ةى "فى ىما مىا دل يفتدػارب ٥ترجػاه الرتَّػ سيده م ا١تعةص

                                                                 

 ٕٔااصوات الرغويفة ,ابراهي  نمليس ,ص (  ُ)
 ّّْص-ْالكتاب ,ج (  ِ)
 ْٕصُكسر الة اشة ج ّّْ-ْاملظر الكتاب ج (  ّ)



ٚٛ 

كىذىًل ى كنبداؿ حرؼ من حيريكؼ اٍل ى  من حرؼ من حيريكؼ اٍٟترق" اٍاىٍصمىًعي: آدىيفٍػتيه شرا   بىدىالن 
ف: نىم اسػػتػىٍعدىيٍفتي كىيفػيدىػػاؿ كىثَّػػ ى ا ا كنىٍشدىيفٍػتيػػه: قػىوَّيفٍػتيػػه كنىشىٍ تيػػه, كىقػػد اسػػتىٍ دىيٍفتي اٍاىًمػَت شرػػا فػػوى لرَّػػْبى كىػاى

ككىثَّػػػع كىًهػػػي الكىثٍػػػ ىة"
إال م اطػػػار االملسػػػعاـ الةػػػػوت  كإبػػػػداؿ نحػػػرؼ الةػػػ َت ،الرػػػا , دل يفػػػػ تً  ُ()

,كالت اسػق الر ظػي م ب يػة الكرمػة , كم اطػار تعريفػب الكرمػات ااشعميػة , مثػل إبػداؿ السػػُت 
 .م السراط كالةراط ك٨توها صاداي 

طدهػػا بالسػُت م العربيػػة ككػػاف شامػػل ل ملي ة مػػن الكرمػات الػػيت ت صَّػػكل ػ  )مه ػػدس( خاصَّػػ
هػو تطػور , شرػا بػيوشها  الشيوع هو العامل ااه  م دكراف اسػتعما٢تا قػاا الشػكل , ك٦تػا دؿَّ 

  هػػػا:يفػػة ,كم ر  ظى ة كملى يَّػػػرً شمى  وادو ة ١تًػػي ػػػرمً شً  ةػػطرحاتو مي د اسػػػتعداماهتا كى دي ة ,كتعىػػاسػػتعماالهتا م العربيَّػػػ

)ا١ته ػدس(  مػن اٍلعيريػـو ا٢ت دسػية كىمػن ٯتػارس فػى ًّػا مػن اٍل ي يػوف ا٢ت دسػيةمن يفرػ  بًعرػ  )ا١ته دس( "ِ()
)ا٢ت دسػة( اٍلعرػ  الريفاضػي الَّػًام يفٍرحىػ  ًم  من الر جىاؿ اجملرب اٍٞتيد الٌ ظػر كىمػن اٍاسػود اٞتػرمن

ياسها نىك ا٠تطوط كاابعاد كالسطوح كالزكايفا كالكميات نىك اٍلمىدىاًديفر ا١تاديفة من حىٍي ي خواصها كق
ك )ا٢ت دسػػة ال ظريفػػة( ا١ترػػادئ كىاٍايصيػػوؿ العرميػػة اٍلميتػىعىرٌدىػػة ٓتػػػواص  تدوٯتهػػا كشوقػػة بػىٍعضػػهىا بًػػرػىٍع 

 .اٍلمىادَّة كمةادر الدول الطريعية كطرؽ استعدامها لتحديق ن،راض ماديفة

ًم بً ىان اٍاىٍبػيىان  ا فادة من ا١ترادئ كىاٍايصيوؿ العرمية ك )ا٢ت دسة التطريدية نىك العمرية( فنَّ 
كت ظيمهػػػا كتدوٯتهػػػػا كلره دسػػػػة العمريػػػػة نىملٍػػػػوىاع لكػػػػل ًم ٍػهىػػػػا ،ىػػػػرىض معًػػػُت ًم ٍػهىػػػػا ا٢ت دسػػػػة اآلليػػػػة )نىك 

ا١تيكامليكية( كا٢ت دسة الكهربية كا٢ت دسة اٟتربيػة كه دسػة اٍلمىعىػاًدف كا٢ت دسػة الكيمياكيفػة كا٢ت دسػة 

كاٞتسػػور كه دسػة الطٌػرؽ اٟتديفديفػػة كا٢ت دسػة الةػػحية  ا١تدمليػة كا٢ت دسػة ا١تعماريفػػة كه دسػة الطٌػرؽ

ا٢ت دسػػػة كالعػػادل با٢ت دسػػػة ال ظريفػػػة )٤تدثػػػة( " هػػػاه إذل  )ا٢ت دسػػػي( اٍلمىٍ سيػػػوب كا٢ت دسػػة الزراشيػػػة

                                                                 

 ُْٖصْا١تعةص , ج (  ُ)
 ٕٗٗص-ِا١تعع  الوسي  ,ج (  ِ)



ٜٚ 

ذكػػر هػػاه الداشػػدة مػػع هػػاه إذل اسػتعدامات ا١ته ػػدس م العربيػػة ,كلكػػن مػػا الػػام دفػع ا٠تريػػل 

الػػزام !!كهػػػاه  هايهػػا الػػداؿ بعػػددت فً رى كى  بػػةن معرَّ  كرمػػاتو ه ػػاؾ   فَّ نا١تػػادة ! كرمػػة مه ػػدس ؟ ر،ػػ  

اب الػداؿ كالػػزام , م بػ كم اٞتمهػرة "زج , كدرز ,كدزؽ , كدزؾ ,كدزؿ...الكرمػات م ٨تػو د

نصػالتها نك إذل  رٍ شً _كااخرل مادة دزع كدل يفي   _دزسف ااكذل مهمرة  كهي احي  كردت كرمت

 بًػػًه شىػػن ال  كػػاح كاسػتعدامها " الػػدٍَّشز: الػػٌدفع, كىرئتىػػا كيػٍت  كػػر م داللتهػػا كمع اهػػا شعمتهػا !, كذى 

ل ًةػػ, فهػي ه ػػا دل تػػ ت الػزام بعػػد الػػداؿ مرابػػرة فدػد نتػػت الػػزام بعػد الػػداؿ كلكػػن في  ُ()... "
 , ْ()كالكػػػػػػػ   , ّ()كاجملمػػػػػػل , ِ()ككػػػػػػػال  كردت الكرمػػػػػػة ٔتع اهػػػػػػا م التهػػػػػػػايفب, بي همػػػػػػا ْتػػػػػػرؼ

: دىزىرىهي كدىسىػػرىه  "كم هػا كػػال  :,  ٔ(),كالتػػاج  ٓ()كالرسػاف دزر: ابٍػػني ااىشػرا,: الػػدٍَّزري الػدٍَّفعي؛ يفػيدىػػاؿي

: الػػدٍَّفعي.  ٕ()  "كدفعػه ٔتعػػٌت كاحػػد كمػػا كردت مػػواد نخػػرل ملظػػَتة هػػاه ا١تػػواد كلكػػن ٚتيػػع  الػػدٍَّزري

ع هاه ف ٗتةيص كرمة )ا١ته دس( منكاٟتق  !, هتماـ اك نهاه ا١تواد دل تكن من اا٫تية ٔتكاف 

كإذل التغيػػَت شامػل الشػيوع ككثػرة اسػتعدامها , كتعػدد اسػتعماالهتا م العربيػة إذل  الداشػدة ؛ يفعػود

 مػػػي  "كالعرػػػي  ب سػػرار هػػاه الرغػػػة ال ٮتػػتر  شريػػه ااشعى الػػام نحدثػػه العػػرب بنبػػػداؿ الػػزام سػػي ان 
ها سيػػػػػرٍ   كجى كىػػػػالعربيػػػػة ملسػػػػػيعها الي  كالعػػػػر,, كال يفرتػػػػرس ش ػػػػػده ااصػػػػيل كالػػػػدخيل, فػػػػػنف لركرمػػػػةً 

؛ لكػػي  سػػ عمػة االشي شري ػػا نئمػة العربيػػة ٔتدػايفيس ملعػػرؼ قػػا  نَّ ًضػػكدل يفى  ,ا١تت اسػق كإيفداشهػػا ا١تعػ   

ملت اكلػه بػػالتغيَت إف بػػأ ا صػػيا،ته شرػا نكزاف العربيػػة, نك ملعػػرؼ حديدتػػه شرػا ااقػػل إف آثرملػػا تركػػه 

                                                                 

 ِْٔص ِٚتهرة الرغة , ج (  ُ)
 ٖٕصِهتايفب الرغة ,ج (  ِ)
 ِّٖص٣ُتمل الرغة ج (  ّ)
 ُٔٓصُالك  كالي  ااشظ  ج (  ْ)
 ّْٖصٓلساف العرب ج (  ٓ)
 ُْٔصُٓتاج العركس ج (  ٔ)
 .ٓٗص ُّ,كالتاج جّٖٗ-ُج الداموس الي  (  ٕ)



ٛٓ 

كالسػماع, فر يػة الكرمػة كحػدها شرا ل ظه دكف ترديفل فيه ,كنكثر هاه ا١تدايفيس يفدـو شرا ال دل 

 دائمػػان  ٯتك  ػا ٘تييػػز شعمػة الكرمػة مػػن خػوؿ ب ائهػا الكلكػن  ُ()ها بالعربيػة نك بالععمػػة..."مي تًسػ

بعػد تعريفرهػا ,كيفػت  اسػتعما٢تا قػاا بة بُت م ػردات العربيػة ,كخاصة ش دما يف درج ل   الكرمة ا١تعرَّ 

دكر الداشػػدة  لػػال  كػاف ٢تػػاه حو٢تػػا ,ه ػػدس كمػا كرد مػػن اٟتػديف  الشػكل كذلػػ  مثػل كرمػػة ا١ت

هػل الرغػة شرػا ن طرداهػا ,كإٚتػاعاال  اتضػا رل , كبً  كاضا حي ما بيَّ ت ل ا هاه الكرمة ا١تعرَّبة

ب قػػػاه الداشػػػػدة ها كبػػػػيوشها ,ككػػػال  مػػػػن خػػػوؿ إقػػػػرار بعػػػ  نمهػػػػات الكتػػػب م ا١تعػػػػرَّ تً صػػػحَّ 
دخيػل كذكػػر مػػن  ام بعػػد داؿ إالَّ , م ةػور "حيػػ  قػػاؿ :"لػيس م كومهػػ  ز ب ا,كم هػا ا١تعػػرَّ 

 ننهل الرغة ٣تي ا: "ا١ته دس" ,بل قد شدٌ كنبدلوا الزام سي ا فدالو   ِ() ذل  "ا٢ت داز" ك"ا١ته دز"

عمة الكرمة , قاؿ نئمػة العربيػة: تػيٍعػرؼ عرؼ قا شي العومات اليت يفي  الزام بعد الداؿ من إحدل

 شيٍعمىة االس  بوجوه:

 ديل ذل  نحد نئمة العربية.ب ف يف  :ال ػٍَّدل :نحدها 

خركجيه شن نكزاف ااٝتان العربية ٨تو إبٍػرىيٍفسى  فنف مثل هػاا الػوزف م دػود م نب يػة ااٝتػان : الثاشل 
 م الرساف العر,.

 الثال : نف يفكوف نكَّله ملوف مث ران ٨تو ملٍرجس فنف ذل  ال يفكوف م كرمة شربية.

 مه دز فنف ذل  ال يفكوفي م كرمة شربية.نف يفكوفى آخريه زام بعد داؿ ٨تو : الرابع 

 نف ٬تتمع فيها الةاد كاٞتي  ٨تو الةٍَّوٞتاف كاٞتص. :ا٠تامس

  .ّ()نف ٬تتمع فيه اٞتي  كالداؼ ٨تو ا١ت ع يق :السادس

                                                                 

 ُّٓ دراسات م فده الرغة ,صرحي الةاحل ,ص (  ُ)
 ٗٓا١تعرب ,ص (  ِ)
 "ُِِ-ُِّص -١ُتزهر م شروـ الرغة ج (  ّ)



ٛٔ 

وؿ ا٠تػػوض م عمػػة ,كلكػن مػػا رنيفتػػه مػن ًخػػرمػان الرغػػة إحػػدل شومػات العي ها شي لدػد شػػدَّ 
ضػيف شرػا كضعها ا٠تريل ل ا قرل مأات الس ُت ,كلػن ني  ,ة مستدرةا قاشدة ككريَّ هاه الداشدة ,نهنَّ 

ردة تت ػػرع م هػػا خاصػػية مػػن خػػواص اٟتكػػ  شرػػا شعمػػة ا قاشػػدة مطَّػػمػػا ذكػػره ا٠تريػػل سػػول نهٌنػػ
 الكرمة كالر ان ا١تعرب .

 الكرية الثاملية :ليس م كوـ العرب مانكله ملوف نصرية بعدها ران .

ت اليت تعرؼ قا  شعمة الكرمة , نف يفكوف نكَّله ملوف مث ٦تا ذكره نهل الرغة من  العوماك 
 .ران ٨تو ملٍرجس فنف ذل  ال يفكوف م كرمة شربية

ب ,كالػدخيل الػيت نكردهػا صػػاحب نخػرل مػن قواشػد ا١تعػػرَّ  قاشػػدةو إذل  ت خػاملا هػاه العومػة
 العُت كهي :

 :  ُ()م مادة ٪ترؽ

ريقة كقوؿ ر    ؤبة : ال  ٍمريؽي : الوسادةي كيفيداؿ : ٪تٍي

) نىشىدَّ نخطاالن له ك ملػىٍرمىدا... ( ال ػٍَّرمق فارسية معرٌبة  ليس م كػوـ العػرب كرمػة صػدرها  
ا نصرٌية   .) ملر ( ملوهني

٢تػا ملػوف نصػرية تػ ت م كػوـ العػرب مػن ااٝتػان كرمػة نكَّ  قةد ا٠تريل من كومػه املػه الكقد 
العػرب ,كقػد نٚتػع شرمػان الرغػة شرػا  كػوـ  بػة كليسػت مػن نصػلً ف جانت فهي معرٌ إتترعها ران ,ك 

 , ّ()كم التهػػػػػايفب ِ()مػػػػػا ذهػػػػػب إليػػػػػه ا٠تريػػػػػل ,فدػػػػػد كردت الداشػػػػػدة ش ػػػػػد ابػػػػػن دريفػػػػػد م ٚتهرتػػػػػه
 ملرب: ال وف كالران ال يف تر اف إال بدخيل. : ِ()كم الرساف  ,ُ()كالك   , ْ()كاجململ

                                                                 

 ِٓٔص ٓالعُت ,ج (  ُ)
 ُِٕصُٚتهرة الرغة ,ج (  ِ)
 َُّص ٗهتايفب الرغة ,ج (  ّ)
 ّٖٔص-٣ُتمل الرغة ,ج (  ْ)



ٕٛ 

  م ذلػػػػ  كَّ عمتهػػػػا كمػػػ ه  مػػػػن بػػػكردت كرمػػػات نك٢تػػػا ملػػػػوف كران ,مػػػ ه  مػػػػن قػػػاؿ بعي ك 
س  ,فهػػػي ه ػػػا ٥تال ػػة لداشػػػدة ا٠تريػػػل إذ املػػػه يفدةػػػد م رجً كملىػػػ رس,كملىػػ رش,كملىػػػ ز,,كذلػػ  مثػػػل ملػػػرى 

 .قاشدته هاه ااٝتان كليست اافعاؿ 

دل كصػرح بػال  الزنبيػدم نىملػه ااىخػػاي  ه يفًةػاَّ ًم الر غىػة نىف ال ػَّػٍرزى يفيسػتعمىلي, كىقػد زىشىػ ى بعضيػ "ى
ىحضىػة اٍٝتػا نٌكليػه ملػوفه كرانه, كنٌمػا  ب طراًؼ ااصابًع, كىقيل:

ااخػاي ًم خي يىػةو, كىدل يفػىرٍػ يػوا ًم الث وثيَّػة ا١ت
ال ػَّػػٍردي الَّػػػًام يفيرعىػػػبي بًػػػًه فػىرىٍيسىػػػٍت بعربيٌػػػة, كىقىػػاليوا: ال ػَّيٍػػػػرىب لر َّميمػػػة كالداهيػػػة كىدل يفػىديوليػػػوا: ال َّػػػرٍب, كىدل 

ا الر اًن امٌله ثديله شرا ا لر ساف, كىلىًكن تػىرىكيوهي بات  ػاؽ نٌف الػرانى ٕتػيني بعػد ال  ػوف كثػَتا ًم يفػىٍهعيركا هىاى
يضػػارىشة كنٌكؿي حركفًهػػا 

،ػًَت اٍاىٍٝتىػػان, يفػىديوليػػوفى: ملػىٍرضىػػا كملػىٍرقىػا كملػىٍرًمػػي ًم نفعػػاؿو كثػػَتةو يفرحديهػا ملػػوفي ا١ت
ا الر  ي كىمىا تيًرؾى الوىدٍع, كىلى  و استيعًملى لىكىافى حىسى ىان"ااصرٌية رانه. كإ٪ٌتا تيًرؾى هىاى

()ّ . 

نيفضػػػػا كردت كرمػػػػة اخترػػػػف بعػػػػ  نهػػػػل الرغػػػػة م نصػػػػالتها , كشعمتهػػػػا ,مػػػػ ه  مػػػػن قػػػػاؿ 
, رًسػرس اك ال ى هػا ! كهػي ال ىػتً شربيَّ  ح ً بععمتها ,كم ه  من قاؿ ٔتى  ياملة ,فديػل م مع اهػا :" ملػىػٍرسي

ا ال ػٍَّهػػري قًيػػلى: كػافى يفػىٍ ز٢تيىػػا الضَّػٌحاؾي بً  بػال ىٍتا, نى٫ٍتىرىػػه اٞتىػٍوهىًرم ,كىًهي: قريفػػة, بػالعراىًؽ, يوراسػػف, كىهىػاى
م سػػػوبه إًليػػػه, ًم ٍػهىػػػا الثػ يىػػػابي ال ػٍَّرًسػػػيَّةي, ملدىرىػػػه ااىٍزهىػػػػًرم  كقىػػػاؿ: هيػػػوى لىػػػٍيسى بعىػػػرىً, . كىقىػػػاؿى ابػػػني ديرىيفٍػػػػدو: 

: كملػىٍرس: مىٍوًضعه كىالى نىٍحسىريه شىرىبًيٌان, كىالى نىشرؼي لىهي ًم " الر غىًة ننٍصون, ًإالَّ نىفَّ العىرىبى ٝتىَّػٍوا ملىاًرسىػةى, قػاؿى
كىدل نىٍٝتىٍع فًيًه بىٍيأا ًمن شيرىمىائً ىا"
(ْ ). 

مػوا بػه قيػل , قػد تكرَّ ككرد م ا١تزهر شن ابن خالويفػه: ..."كثػوب ملػىٍرًسػٌي ف مػا مًلٍرًسػياملة فعػر,ٌ 
ياملة, ،ىػرَّان الطػرؼ, صػ ران السػائر, شريهػا مثرهػا اشرا,: نت كل السم  اًٞتر يف  فداؿ: ٘ترة مًلٍرسً 

                                                                                                                                                                                              

 ِٖص-ٗجالك  كالي  ااشظ   (  ُ)
 ِّٓصَُلساف العرب ,ج (  ِ)
 َّٓ-ُٓستاج  العرك  (  ّ)
 ْٕٓ- ُٔتاج العركس ج (  ْ)
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 . ُ()نحب  إرلَّ م ها" زبدان 

, الوىاًحػػدىةي قػػانو  ٍػػ و .... "كال ػ ٍرًسػيىافي, بالكىٍسػػًر: ًمػػن نىٍجػػوىًد التٍَّمػػًر بالكيوفىػػًة, كلػػيسى بعىػػرىً,ٌ ٤تى
ٍػرىةه مًلٍرًسػيىاملىةه, بالكىٍسػػًر, كنىٍهػلي العًػػرىاًؽ  قىػاؿى ااىٍزهىػًرم : كىقػػد جىعىرىػه ابػني قػيتػىٍيرىػػةى ًصػ ىةن نىك بىػدىالن, : ٘تى فػىدىػػاؿى

", يفىٍضرًبيوفى الز ٍبدى بال ػ ٍرًسيىاًف مىثىون ًلمىا يفيٍستىطىابي
()ِ. 

ػرو بػىػٍُتى اٟتًرَّػًة كالكيوفىػًة كىهيػػوى  يةىػػ  ف: اٍسػ ي هنى
, ال ػام ذكػره ا١ت كقػد كردت بعػدة معػاشل ":كملػىػٍرسي

ـى , مىٍ خىػػػايه مػػػن ال يػػرات, شىرىيٍػػػًه شًػػػدَّةي قيػػػرلن, ًم ٍػػهي شرػػػدي اهلل بػػػني ًإٍدريفػػػس ملػىٍهػػره ح ىػػػرىهي ملػىٍرسػػػا  بػػن بػىٍهػػػرىا
, مػن بيػػييوًخ  , بػي ه اىً, العىرٌػاًس السَّػرٌاًج, كنىبيػو الغى ىػاًئ  ٤تيىمَّػػدي بػن شىرػٌي بػًن مىٍيميػوفو ال ػٍَّرًسػي  ال ٌػٍرًسػي 

 
ى
ٍددسػػٌي. كمًلٍرًسػيىافي نىيفضػػان: اسػ ي ملاًحيىػػةو بػالًعرىاًؽ, ٢تىىػػا ًذٍكػره ًم ال يتيػػوح, نىً, ال ىػٍتًا ملىٍةػًر بػػًن إًبػرىاًهي ى ا١ت

 قاؿى شاًمري بني شىٍمركو:

اةى لىًدي اهيٍ  بًرًي و بػىوىاًتًر(  )ضىرىبٍػ ىا ٛتيىاةى ال ػ ٍرًسيىاًف بكىٍسكىرو ... ،ىدى

: طىيٍػري ا١تاًن ااىبٍػيىً , كىهيوى الز مَّجي, ٚتىٍ  "كال ػٍَّورىسي عه ال ػَّوىاًرسي
()ّ 

اا،رػػػػب م نف ن اسػػػتعماالهتا يفرػػػدكا مػػػ, كمػػػن خػػػػوؿ مػػػا كرد  معػػػافو  سػػػياملة بعػػػدةً كردت ملرى 
ة ! ككػال  هػي كرمػة كاحػدة كرد العػراؽ كم بػود ال ػرس ,٦تػا يفػدؿ شرػا نهنػا ليسػت بعربيػة ٤تضىػ

اد الرغػة ,فػو ٭تػتج قػا شريػه ركَّ  ٚتػعن١تػا  ١تا نكرده ا٠تريل م قاشدتػه ,كخوفػان  ها خوفان تً يَّ بً عرى الدوؿ بى 
. 

ف ال وف تزاد م العربية م اافعاؿ فد  نليه ا٠تريل ,فإة ما ذهب من خوؿ ذل  اتضا رل صحَّ 
لرػػران م نكؿ ااٝتػان ,فدػػد كرد م مواضػع زيفادهتػػا ش ػػد ابػن جػػٍت كابػػن  ٣تيأهػا سػػابدةن  كملػػدرى  ,كقػلَّ 

                                                                 

 ٔٓص-ِا١تزهر ج (  ُ)
 ْٖٓ- ُٔعركس جتاج ال (  ِ)
 ا١تةدر مل سه (  ّ)
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ن ،ىػَته كىدىٍولًػػ  نىكائػل ااىفعػاؿ ًإذا خػٌ  ا١تػػتكر   شى ػهي كىشىػرحػػق ًم شةػ ور ك،ػَته   " كنىمَّػا ال  ػوف فتي 
ن ملىٍاهىب  . ُ() "٨تى

لديػػاـ  الن فيػػه ال ػػوف نكٌ  فمٌمػػا زيفػدت كش ػد ابػػن شةػػ ور "كال يفدضػػا شريػه بالزيفػػادة ًإالَّ بػػدليل:
, كزمله "ملػىٍ ًعله"  . ِ()الدليل شرا زيفادهتا: ملػىٍرًجسه

ة , "يفدػػػػوؿ عمىػػػػدضػػػا شريػػػػه بالعي يفي  ان م ااٝتػػػػانإذ البػػػ  ٦تػػػػا جػػػػانت فيػػػه ال ػػػػوف بعػػػػدها ر 
يعىرَّب يفيعرىؼ بدالئل, م ها نف يفى 

 دل ذل  نحد نئمة الرغة العربية, كم ها خركجه شرمان الرغة إف ا١ت
جس", نك نف ٬تتمػع فيػه رٍ شن نكزاف الكوـ العر,, كم هػا نف يفكػوف نكلػه ملوملػان يفريهػا ران كمػا م "ملػىػ

ٞتاف" ك"إجَّػػػػػاص", نك نف ٬تتمػػػػػع فيػػػػػػه جػػػػػي  كقػػػػػاؼ مثػػػػػػل صػػػػػاد كجػػػػػي  كمػػػػػا م "جػػػػػػٌص" ك"صػػػػػو 
 . ّ()"جوسق" ك"جوالق" ك"م ع يق", فكل ذل  ال يفكوف م كوـ شر,"

كقد ملدر ٣تين الػرٌان بعػد ال ٌػوف كالسػٌيما إف كاملػت ال ٌػوف سػاك ة كالػرٌان متحرٌكػة, كهػاا قريػل 

 . ْ()جٌدان م العربٌية

 م .الكلية الثالثة : التأتي الشين بعد الال

يفضػػا حػوؿ خةػائص ا١تعػرب م العربيػػة نثػة كااخػَتة مػػن هػاا الرػاب كتػدكر نمػا الكريػة الثال
 .كهي تسترُت ل ا من خوؿ مادة:

 :  ٓ()شر"

  اف الشػػي ات كرٌهػػػا قرػػل الػػػوٌـ ؛ العًرَّػػٍوش : الػػائب برغػػػة ًٛتٍػػَتى كهػػػي ٥تال ػػة لكػػوـ العػػػرب 
                                                                 

 ٗٓص-ُا١تدتضب ج (  ُ)
 ُٕٔص ُا١تمتع البن شة ور ,ج (  ِ)
 .ُٗ, ص( ـُٓٔٗ-ق ُّٖٓ) ْ/ ٣َْترة ٣تمع الرغة العربية بدمشق , الشها,,  (  ّ)
 ّْٗموت اال اظ م العربية ,ص (  ْ)
 ِٔٓصُالعُت ,ج (  ٓ)
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 .لعًرَّوش ا٠ت يف اٟتريفص قىاؿى زائدة : ال نب  إاٌل نمٌله الائب اٌف ا

كردت الشُت  شربيةٍ  مله ليست ه اؾ كرمةٍ نيفتضا رل ما ذهب اليه ا٠تريل من هاه الكرية  
اسػتدرؾ  اازهػرم كلكػن ِ()كم الرسػاف ُ()فيها بعد الوـ ,كقد كردت هاه الداشػدة ش ػد اازهػرم

 ش !!" شوى ما ذهب إليه ا٠تريل بكرمة لى 

بٍػػن ااشػػراٌ, زشػ  نىف العًرٌػػٍوشى هيػػوى ابٍػن آكىل. كىقىػػاؿى الرَّيٍػػ : فػنفَّ ا ": كذلػ  م مػػادة شرػػ"
ـ اٍلعىرىب بُت بعد  شر" ليغىة ٛتَتيفة, ًمٍ هي العرٌوش : كىقىاؿى ا٠ٍتىرًيل: لىٍيسى ًم كىوى , كىهيوى الا ٍئب. قىاؿى

ـ. ـ, كىلىًكن كر ها قرل الوَّ  الى

مه  الشُت بعد الوَّ  , ًإذا قرت: كىقد كيًجد ًم كىوى ـ. قىاؿى اٍبن اٍاىشرىاً, كى،ىػَته: رجػله لشػوشه
 كىافى خىً ي ا.

استدرؾ قػا شرػا ا٠تريػل م قاشدتػه هػاه كثَتة ان  ر ل ا نل ا كى ذى فٌدد  ّ()نما الزبيدم م التاج
 كهي : تها ,شربيٌ  ح ً كاليت زش  ٔتى  ,

 :ل ب ش

, كبال : ا٠تىرٍػ ي ىٍعريػوًط بػالط ًُت, كهػيى شىرىبًيَّػة ٦تٌػا يفيٍسػتىٍدرىؾي شىرىيٍػه: الرَّػٍر"ي
ًر ا١ت كىٍسػًر: نىٍصػلي الشَّػعى

 صىًحيحىةه, كقىٍد نى٫ٍتىرىه اٞتىماشىة.

 :ل ش ش

 , نى٫ٍتىرىػه اٞتىػٍوهىًرم , كىقىػاؿى ابػني ااىٍشػرىاً,ٌ: هيػوى الطَّػٍردي, كذىكىػرىه ااىٍزهىػًرم  ًم تػىٍرٚتىىػًة شىرػ". الرَّػ"  
 , : الس مىاؽي , شى ٍػهي نىيٍفضػان, ملدىرىهيمىػا الٌةػا،ىاشلٌ. كالرَّ"  ىػاشي

, نىيٍفضان: ا١ت شىن ابًن ااىٍشرىاً,ٌ, نىيٍفضان. كالرَّ" 

                                                                 

 ِْٕ=ِّٕ- ُهتايفب الرغة ج (  ُ)
 َِّص-ٔلساف العرب ج (  ِ)
 ّّٕ,ِّٕ,ُّٕص ُٕتاج العركس ,ج (  ّ)
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:! الرٍَّشرىشىػػػةي: كىثٍػػػرىةي التػٌػػػرىد ًد ًش ٍػػػدى ال ىػػزىًع, كاٍضػػػًطرىابي ااىٍحشىػػػاًن ًم مىٍوًضػػعو بػىٍعػػػدى مىٍوًضػػػعو   كىقىػػاؿى الرَّيٍػػػ ي
ا.كملػىدىرىهي ابني الدىطٌاًع هى   كىاى

: ميٍضطىربي ااىٍحشىاًن.   كهيوى جىرافه! لىٍشوىشه

 :ل ط ش

: الضىٍربي ّتيٍمًع اليىًد, كالطٍَّعني, كقىٍد نى٫ٍتىرىه اٞتىماشىةي.  ك٦تٌا يفيٍستىٍدرىؾ شىرىٍيه نىيٍفضان: الرٍَّط"ي

 :ل ق ش

, نى٫ٍتىرىػه اٞتىػػٍوهىًرم  كصػاًحبي الر سىػػاًف, كقػاؿى ال , ككىتًػػفو , بىػني لىًدػ"ه ٌةػػا،ىاشل : نىٍم يفػاًبسه بػػاؿو
. . كالرٍَّد"ي نىيٍفضان: العىٍيبي , بال ىٍتًا: ال  ٍطقي ٔتعىاريفً  الكىوـً : كالرٍَّد"ي  شىن ابًن شىرٌادو. قػيٍرتي

  :ل ك ش

, كىقػد لىكىشىهيػىٍركيشيػه لىٍكشػان, كىًهػي شربيَّػ : الٌضٍربي ّتيٍمًع الكىػف  ةه ك٦تٌا يفيٍستىٍدرىؾي شىرىٍيه: الرٍَّك"ي
 صىًحيحىة, كقىد نى٫ٍتىرىه اٞتىمىاشىة.

 :ل م ش

, كةىػػاًحب: ب ىٍر،ىاملىػػػةى,  . كالىًمػػ"ي , نى٫ٍتىرىػػه اٞتىػػٍوهىًرم , كىقىػػاؿى ابػػني ااىٍشػػرىاً, : هيػػوى العىرىػػ ي الرٍَّمػػ"ي
: مىػاتى سػ ة, ملػىدىرىػهي اٟتىػ ػعى م ٍػهي ابػني الس ػٍمعىاشلٌ كىقىػاؿى . كىقىػاؿى الٌةػا،ىاشل : ًم ٍػهىا نىبيو شىًري  ال ىديه, ٝتى اًف ي

, كلىػػهي  , كهيػػوى اسػػػ ه نىٍشعىًمػػيي : مػػن ااىٍشػػوـً :  كالىًمػػ"ي مىسىػػاغه نىٍف يفىكيػػوفى شىرىبًيػػػان فػػًنٌف ابػػني ااىٍشػػرىاً,  قىػػػاؿى

. : العىرى ي  الرٍَّم"ي

 :ش ل و

, كهػػػػيى  . كرىجيػػػله  نىلٍػػػوىشي : هيػػػوى الرَّػػػػوىؽي  لىٍوبػػػاني. كالرَّيٍػػػ ي بػػػػني  ك٦تٌػػػا يفيٍسػػػتىٍدرىؾي شىرىيٍػػػػًه:  الرَّػػػٍوشي
ٌم الػػوىاًش .   بيػػعىاًع بػػًن نى, الىشو الشَّػػراً, , شىػػن شيمىػػرى بػػن طىرػىػػٍرزىد كشى ٍػػهي ٤تيىٌمػػدي بػػني شيٍثمىػػافى العيٍكػػ ًى
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ٍشػػػ
ى
هيوري كلىٍوبىػػةي: مػػػن بًػػػوًد ااىملٍػػػدىليًس, ضىػػرىطىه اٟتػػػاًف ي بػػػال ىٍتًا ًم الػػػد رىًر الكىاًم ىػػًة, قػػػاؿى بىػػػٍيعي ىا: كا١ت

 الٌض  . 

ابىػةي, بالكىٍسػًر: مىػا ٬تيٍعىػلي شرػا جىٍح ىرىػػًة ال ىػرىًس ليىٍم ػىعىػه مػن االٍضػًطرىاًب. كنىمَّػا قػػو٢تيي : وى  كالر  
الىٍش فًنملٌػه ٥تيٍتىةىػػر شىػن الى بىػػٍئ, كيفيٍسػتػىٍعمىل ،الًرػػان ًم االٍزًدكىاج كىدىػٍو٢ت : ا١تػػاٍش خىيٍػػره مػػن الٍش, كىمىػػا 

 كاٍستػىٍعمىريوا ًمٍ هي: التَّوًبي, كك ىملَّهي ميوىلَّده.سيٍ ت ًم ـ كش. 

 بعد الوـ ابدا. نم مدايفيس الرغة دل يفاكر بينما 

 . ُ()ككال  كردت كرمات م الوسي  جانت الوـ فيها قرل الشُت

 

ف نىكثػػر التػَّػػرىد د ًش ٍػػد اٍل ىػػزع )لشػػر"( ف جرػػاف لشػػوش  فػػوى )الرشػػر"( الرجػػل ا٠ٍتىً يػػف كىفيػػوى

ف لشػػوا خػس بعػد رفٍػعىػػة )لشػا( طىربميٍضػ )البػاه( اهلل نف ػاه كى ىملَّػهي جعرػػه كػو بىػٍين كىًم اٍلرػىيىػػاف  فػوى
 .)توبا( ميطىاكع الباه كالتريُت لرعاح  )الى باه  فتوبوا(

دت م بعػ  ا١تعػاج  : رى ه كى ملَّػن مػا ذهػب إليػه ا٠تريػل إالر،  ت يفيد الرع  من نهػل الرغػة لً 
فيها الوـ قرل الشُت ,فمن ترػ  ا١ت ػردات هػي الػيت سػرق ذكرهػا , كلكػن  م ردات كمواد كقعت

همػػل ,كم هػػا مػػػا ن٫ترػػه ٚتاشػػة كاسػػػتعمره مػػع ٣تػػين هػػاه ا١تػػػواد ا١تعال ػػة لرداشػػدة ,م هػػا مػػػا هػػو مي 
 فَّ نر،ػػ  ,  ٨تػو)١ت"(ا م ٤تػ  شربيتهػػ مػن بػػكَّ ٚتاشػة ٨تػو , )لكػػ" ,لطػ" ,لدػػ" (,كم هػا 

ت ً ػرتى لػال ؛ دل يفى  االستعماؿة رَّ درة ك قً ل ملي مً تى ا ٖتى نهنٌ  اشدة ا٠تريل إالضة لد اقً هاه ا١تواد كردت مي 
اؾ نل ػػاظ قػػد  ىػػكهي ت لديفػه , , ثريػػ تى نك رئتػػا ،ابػت هػػاه اال ػػاظ شػن ا٠تريػػل , نك دلى  ليهػا ا٠تريػػل!إ
ػ ر" .كلطػػ" ل ػػاظ الػػيت فيًةػػل فيهػػا بػػُت الػػوـ كالشػػُت ٨تػػو : )لىػػمَّػػا ذكػػره ا٠تريػػل كهػػي ااج شى ري ٗتى

                                                                 

 ِٖٓص-ِالوسي  ج (  ُ)
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 فٌ ن اصػػػةخاسػػػتعما٢تا  لى كلكػػػن ني٫تًػػة ٤تضىػػة ن ا كردت شربيَّػػػٌٔتػػكري لكػػػ" كلػػوش , ك١تػػػ" ,  كلدػػ" ,ك,
كهػػاه ا١تػػادة كردت ش ػػػد  ة مػػػن كرمػػة كاحػػدة كهػػي لػػػ" لشػػوش ,دَّ شػػتػى الكرمػػات مي  معظػػ  هػػاه 

لػيت جػانت ة ا١ت ػردات ادرَّػل ػاظ شرػا شػدـ صػحة قاشػدة ا٠تريػل لً بتر  اا جٌ تى لن ٨تى ,ك   ُ()ا٠تريل 
 الداشدة. ذهب اليه ا٠تريل م هاه كذل  يفدؿ شرا صحة ما ,اقضة ١تا ذكره ا٠تريلم 

ات هػػػػاا الرػػػػػاب اتضػػػػحت رل بعػػػػػ  مػػػػن خةػػػػػائص ا١تعػػػػػرب مػػػػن خػػػػػوؿ ا٠تػػػػوض م كري ػػػػػ
لألل ػػاظ الدخيرػة, كتطويفعهػػا  كاسػتيعاقا هػاري رػ  دى مػػن خةػائص الرغػة العربيػػة تػى  نفٌ كذلػ   ,دخيل كالػ

حتكػػػاؾ بػػػُت ة, بسػػػرب االكومليَّػػػ  ةن  َّ الرغػػػات بعضػػػها مػػػن بعػػػ  سيػػػ خػػػانى  فَّ إ, حيػػػ  لرسػػاف العػػػر,
ا  ةػػػػرً تي  بػػػة بعػػػػد دخو٢تػػػػا الرغػػػة العربيػػػػة كملطدهػػػػا بالرسػػػاف العػػػػر,اامػػػ  كالشػػػػعوب , فاال ػػػػاظ ا١تعرَّ 

ليسػػػت مػػػن  إبػػػداؿ ااصػػػوات الػػػيت هػػػا إشرابيًّػػػا كابػػػتداقيًّا ,كذلػػػ  مػػػن خػػػوؿتً رى عامى ة, م مي كالعربيٌػػػ
ه ػػػػدز مي   , مثػػػل:  مػػػا لػػػػيس مػػػن نصػػػػواهتً ًهػػػكومً   ل مليػػػػدخي  ؛ ا ٥ترجنػػػانقرًقػػػػإذل  نصػػػوات العػػػرب,

ملػػػد. وهػػا هكػػاا: فػػالوذج, كفرً بي , كبػىرىملٍػػد, فدػػػد شرَّ  بػػالوده بوهػػا ه ػػػدس ,كه دسػػة كة ,فدػػد شرَّ كه ػػدزى 
 ع مدىػػذلػػ  يفػى  نفٌ إذل  الرغػػة العربيػة, كذهػػب بعضػػه  بػػداؿ صػوت لػػه ملظػػَت مإيفضػا مػػن خػػوؿ نك 

ال يفكػػوف  -حي أػا  -, كا بػػداؿ ملسػُت, كالشػػُت, كالعػُت, كالػػوـ, كالػزاكهػػا: ا حػركؼو  ٜتسػةً 
ردنا, كذلػػ  مثػػل: إٝتاشيػػػل, فدػػد نبػػدلوا فيػػػه السػػُت مػػن الشػػُت, كالعػػػُت مػػن ا٢تمػػزة, ف صػػػره: طٌػػمي 

, مالشػػػُت مػػن اٞتػػي , كالػػػوـ مػػن الػػػزا : ا١تغرفػػة, فدػػد نبػػػدلوا فيهػػامإمشائيػػل, ككػػال  قٍ شػػػريل, ن
 ف صرها: ق عريز.

 

 

                                                                 

ديًد ش د ال زع كاضطراًب كردت م مادة : (  ُ) رػاف ااحشػان م موضػعو بعػد موضػع, يفدػاؿ:  ل": الرَّشرشةي: كثرةي الًتَّ جى
 ُِٗص-ٔلىشوش.ج



ٜٛ 

 

 الفصل الثاني 

 
 يةالكليات الصرف

 
المبحث األول : األبنية واألوزان 
المبحث الثاني : أسماء الحروف 
 المبحث الثالث : أبواب الثالثي 
المبحث الرابع : الجموع 
المبحث الخامس : األصالة والزيادة 

المبحث السادس : المصادر 

 المبحث السابع :  الخفة والثقل 
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 وزانة واألبنياألالمبحث األول : 

 ) مفعالة للمذكر (

 "كا١تًٍعزابىةي : اٌلام يفػىٍعزيب بعػَته يف دطػع بػه شػن ال َّػاس قاؿ صاحب العُت م مادة)  شزب (
ة قةػػػد ا٠تريػػل مػػػن هػػػاه الكريٌػػػ  ُ()"التةػػػريفف ًمٍ عالػػػة ،ػػَت هػػػاه الكرمػػػةكلػػػيس م  ال رػػوات إذل 

كاحد فدػ  كهػو )معزابػة(,  ل  شرا  ,كص ان ١تاكر ان حةر كزف م عالة بكسر ا١تي  كسكوف ال
ا،ة مػػن ال عػػػل الثوثػػي ا١تزيفػػد بالتػػان م اخػػره كا١تػػي  م نكلػػػه ككزف م عالػػة نحػػد صػػيغ ا١ترالغػػة ا١تةيػػ

الغة ,كقد ا١تري  شرا معٌت اس  ال اشل بدةدً  ن اافعاؿ لرداللةً شتق مً .كصيغ ا١ترالغة هي :نٝتان تي 
"اذل نكزاف ٜتسػة مشػػهورة, تيسىػمَّا ًصػيغ ا١ترالغػة, كهػا فػىعَّػاؿ: بتشػػديفد  ؿ صػيغة اسػ  ال اشػلوَّ ٖتيػ

العُت, ك ىكَّاؿ كبرَّاب. كًم عاؿ: كًم حػار. كفػىعيػوؿ: كغى يػور. كفىعًيػل: كسػميع. كفىعًػل: ب ػتا ال ػان 
.  ككسر العُت كحًاره

عػػػػت نل ػػػػاظ لرمرالغػػػػػة ،ػػػػَت ترػػػػ  ا٠تمسػػػػػة, م هػػػػا فًع يػػػػل: بكسػػػػػر ال ػػػػان كتشػػػػديفد اك  لعػػػػػُت ٝتًي
مكسػػورة كًسػػك َت. ك ًمٍ عيػػػل: بكسػػر فسػػػكوف كًمٍعطػػَت, كفػيعىرػػػة: بضػػ  ف ػػػتا, كهيمىػػزىة, كليمىػػػزة. ك 
فػاشيوؿ : ك ػاركؽ. كفيعػػاؿ: بضػ  ال ػػان كٗت يػف العػػُت نك تشػديفدها, كطيػػٌواؿ ككيرٌػار, بالتشػػديفد نك 

 چڻ  ڻ  ڻ  چ ئ قوله تعاذل: رً التع يف, كقما قي 
()ِ (ّ ). 

ہ   چ م ها : فيعوؿ , كدوله تعاذل : العرمان دل يفاكرها ككال  ه اؾ اكزاف  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

 .ْ()  چ  ھہ  ہ

                                                                 

 ُّٔ-ُالعُت ج (  ُ)
 . ِِسورة ملوح اآليفة :  (  ِ)
 ِٔ,صُباا العرؼ ج (  ّ)
 . ِٓٓسورة الردرة , اآليفة :  (  ْ)
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 چڭ  ڭ  چ فػيٌعوؿ , كدولػه تعػاذل :  ك
.,ك فػىٌعالػة , مثػل : شومػة , فهامػة ,ك ( ُ)

فىعاًؿ , مثل فىساؽ : كثَت ال سق , كًمٍ عىل , مثل : ًمٍسعىر : مسعر فنت , نم يفكثر من إبعا٢تا 

, مرولة :  ل , ،يدر : كثَت الغدر , فػىعيولةة , ٣تاامة , فعالة , بدامة : كثَت الكوـ , فيع,ك م عال
 كثَت ا١ترل .

 ,ِ()ذ كردت قاشدة ا٠تريل هاه ش ػد ,ابػن دريفػدإ,ة (الى عى  ٍ كما ٮتة ا م هاه ااكزاف هو )مً 
آخر ل   قا بزيفادة  كه اؾ من نتا,  ٓ()كش د ابن السراج م الرراب , ْ()كالزبيدم , ّ()كاازهرم

فػزاد مػػع معزابػػة  همػا ش ػػد ابػن خالويفػػن, ٔ()ا١تعةػػص م طرابػػة , كهػو ابػػن سػيدهعزابػػة كهػو مً مػع مً 

,قالوا رجل  كاحدان  ال حرفان إ عالة حي  قاؿ :"ليس م الة ات مً كمطرابة ,  ل ظُت ,٫تا ٣ًتٍاامة

 ةي زبىػب كامػرنة شى شػزي  له جيػد ,كتدػوؿ رى عي ذا بػى إب ش ه زي  عالة من شى ٪تا هي مً إه ,ك تي زبػى ذا طالت شً إً عزابة ً مً 

 .ف بأت شزب بغَت هان إك 

  ٕ()الاهب..... ثاؿً ٘تً  ثلى مً  اةو تى ب     شرا فػى ه شرا شزً لَّ دي نى  به زى كاملشد :هل شى 

 (ٔ)..."كثر م عل كم عاؿ بغَت ا٢تانكيفدطع كاا بي طرى طرابة ,نم يفى ٣تاامة مً  لو جي يل رى قاؿ كقد قً 

                                                                 

 . ِّسورة اٟتشر , اآليفة :  (  ُ)
 ُِِْ/ص  ّاٞتمهرة ج (  ِ)
 ٖٖ-ِهتايفب الرغة ج (  ّ)
 ِّٔص-ّس جتاج العرك  (  ْ)
:  قاؿ فيها : م عىالىةه: ليس م الة ات م عالة إال حرفان كاحدا. قالوا: رجل معزابة إذا طالت  ِْٔ/ُالرراب ج(   ٓ)

 شزبته. يفداؿ: رجل شزب كامرنة شزبة كشزب بدكف هان كاٞتمع شزاب. كيف شد:
 .شرا فتاة مثل ٘تثاؿ الاهب ...هل شزبه ندله شرا شزب 

 ُُٕ/صٓا١تعةص ج (  ٔ)
 ,دل يفيعرؼ قائره.ِٕٓمن كتاب ليس م كوـ العرب ص (  ٕ)
(8)

ـ العرب    ِٕٔ-ِٕٓليس م كو

 الفصل الثانً

 الكلٌات الصرفٌة 

األبنٌة واألوزان  المبحث األول : 

 . أسماء الحروف : ً  المبحث الثان

 ً  المبحث الثالث : أبواب الثالث

 . المبحث الرابع : الجموع 

 . المبحث الخامس : األصالة والزٌادة 

. المبحث السادس : المصادر 

 . المبحث السابع : الخفة والثقل 
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شرػا  ؿَّ ا دى  هػا مىػَت معزابة ! فهما شرا قسػمُت مً  عالة ،ى زف مً ب ية شرا كى ما جان من اا إفَّ 
شرػػا الةػػػ ات ,قيػػل : " امػػػرنىةه ًمٍ ضػػػاٍلة م  الةػػ ات كم هػػػا مػػا يفػػػدؿ شرػػا اسػػػ  اآللػػة ,فمػػػا دؿَّ 
حىةن.  قػىٍوًمها: إذا كاملت ذاتى فىٍضلو شرا قػىٍوًمها ٝتٍى

نىحىس  ما سانىهي نىٍسػرىعى اٍلةَّػٍرـى. كًمٍددامىػةه, نىم: بىطىػله  يفيداٍؿ: رجله ٣ًتٍاامىةه: لرَّام يفىواد , فنذاك 
 ". ـي شرا اٍلعىديك  يفػيٍدًد
كىًإ٪تَّىػا  ,لألمػور جىػانى شرػا ،ػَت قًيىػاس كىقد قيل رجل ٣تاامة ًإذا كىافى قىاطعان " (ٕ)

ـٌ ًإذا زادكا فًيًه ا٢ٍتىان ًاىف اٍلعىرىب تيدخل ا٢ٍتىان ًم ا١تاكَّر شرا ًجهىتػىٍُتً: ًإحٍ  دىا٫تىا اٍلمىٍدح كىاٍايٍخرىل الا
بولغ ًم اٍلوىٍصف"

(ُُ). 

"ًمٍطرىابة" لركثَت الطرب" ككال 
()ِ . 

ًمٍرشػػػػػػػػػػػارة ,ًمٍدشػػػػػػػػػػارة , ٤ًتٍماصػػػػػػػػػػة , ًمٍدوشػػػػػػػػػػػة ,  :"فكثػػػػػػػػػػَت كم هػػػػػػػػػػا:لػػػػػػػػػػػة آلا امػػػػػػػػػػا م نٝتػػػػػػػػػػان

ی    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ چ : ٥ًتٍشػػاملة....ك،َتها كم هػػػا مػػا كرد م ٤تكػػػ  الت زيفػػل م قولػػػه تعػػػاذل

حب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت    جبی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ

١ت سػػػػػ ة: ته ( كا ى  سىػػػػ" فالر ػػػػان ا١تدةػػػػػود م اآليفػػػػة الكرٯتػػػػة هػػػػػو )مى  ّ()   چيت   جث  مث  ىث  
 . ْ(): يفطرد كيفؤخرمالعةا. امله يف س  قا, ن

 : كقد كردت فيها شدة لغات 

, كهػػا قػػرانة ملػػافع, ي،ػػَت قياسػػ دلت ا٢تمػػزة نل ػا, بػػدالن م سػاته, بػػ لف, كنصػػره: م سػػ ته, نبػػ -ُ
 كنىب شمرك.

                                                                 
(4)

 ُّّ/صُمعع  ديفواف االدب ج 

(3)
 ِّٔص-ّتاج العركس ج,  ٖٖ-ِهتايفب الرغة ج 

 ُِْ/ُا١ت ةف البن جٍت برح كتاب التةريفف ج (  ِ)
 .  ُْسورة سر  , اآليفة :  (  ّ)
 (ّٕٓص-ّالكشاؼ شن حدائق ،وام  الت زيفل جت سَت الز٥تشرم  (  ْ)
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م سػ ته, قمػزة سػاك ة, كهػو مػن تسػكُت التحريفػ  ٗت ي ػا, كلػيس بديػاس, كهػا قػرانة الوليػػد  -ِ
 ابن شترة, كابن مسر .

 السرعة. باقيم س ته, با٢تمزة م توحة, كها قرانة  -ّ

 ب تا ا١تي  كٗت يف ا٢تمزة, قررا كحافا. -ْ

 .( ُ)م سانة, شرا كزف م عالة-ٓ

عتػػػ  الػػة ,كلكػػن ال تي عى  ٍ مػػن خػػوؿ مػػا كرد مػػن نب يػػة , ترػػدك كثػػػَتة الػػيت جػػانت شرػػا كزف مً 
د مػػا جػػػان مػػن الةػػػ ات دةيػػيفى فا٠تريػػػل  ٥تال ػػة ١تػػا ذهػػػب إليػػه صػػاحب العػػػُت م هػػاه الداشػػدة ,

ؽ قػورل هػاا ةػدي ا٠تريػل ,كيفى  ٢تػا ٔتػا ذهػب إليػه اما جان من نٝتان اآللة ك،َتهػا فػو شوقػةى فد , نمَّ 
:" كىقىػػاؿى  بى زى قػػاؿ م مػػادة شىػػ بيػدم م التػػاج حيػػ ي مػػه ككػػال  الزى ععى ح بػػه اازهػػرم م مي رَّ مػا صىػػ

الرٍَّي : ا١تًٍعزىابة: الًَّام طىالىٍت شيزيكبته, حىػىتَّ مىػا لىػهي ًم اٍاىٍهػل مػن حىاجىػة. قىػاؿى كىلىػٍيسى ًم الة ػ ىات 
 .( ِ)" كىًرمىةًم عالة ،َت هىًاه الٍ 

ق شريها الدػوؿ رً  طى ة ك،َتها ال يفى الى  ضى ة ,٨تو مً الى عى  ٍ نما ما جان من ص ات ا١ترنة شرا كزف مً 
 عزابػة(! كنبػارَت )مً يس ،ىػرىػة فػى الىػعى  ٍ ر شرػا مً اكَّ ميػلً صػف كى  نٍ جان ًمػ ه مااً ته هى دى اشً دى بً  نراد,فا٠تريل 

اؿ: نيٍدًخرىػػًت ا٢تػػػاني م هػػػاا دىػػػقػػػاؿ : "كيفػي  يػػ ي , حى شػػػن الداشػػػدة هوًمػػاؽ كى يى ذلػػ  ا٠تريػػػل م ًسػػػإذل 
الٌضرًب من ملعوًت الرٌجاًؿ, اٌف الٌ سانى ال يفيوصىٍ نى قاه ال عوت"
()ّ. 

ك نومػه ,  كى  دي  ػاؾ مػا يفىػهي  سى ريٍ فى , د رً طَّ ا كمي ة كاضً الكريَّ   هاهً ا٠تريل ًم  هً ليٍ إب هى ذى  مىا إفٌ 
اه  يفيػػػده  ٢ًتػػػوؿ تى ات حىػػػدىػػػغػػة كالثً هػػػل الر  نى  نٍ رد شىػػػكى  امىػػػ وؿن ًخػػػه , كذلػػػ  ًمػػتًػػػدى قاشً  عى ض مىػػػارى تعىػػيفى 

                                                                 

 .ُٓٔص-ٔج   الدرآملية, كال  ا١توسوشة  ُّٓص-ٖكردت كتاب الرحر الي  لرت سَت ج (  ُ)
 ِّٔص-ّتاج العركس جكم  -  ٖٖ-ِهتايفب الرغة ج (  ِ)
 ُّٔص-ُالعُت ج (  ّ)
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 ا مػػامَّػنمػػع هػاه الداشػػدة ,  عػارضي تى د مػا يفػى ًجػػنى  غػة دلى   الر  اجً عىػػم مى  وضً وؿ ا٠تىػن ًخػػالداشػدة , كًمػ
ػػددامىػطرابػػة كمً   :مً جػان مػن قػو٢تً  ن هػا شرػا ،ػػَت قيػاس ,فهػاا ابػػيأً ٣تىً ة كركدهػػا كى رَّػدً ا لً ًقػ تجَّ ة ,فػو ٭تي

 يػل رجػله " كقػد قً : بػار بعػد ذلػ  كقػاؿنليػه ا٠تريػل , إمػا ذهػب ح ل ػا بت يفيػده لً خالويفه حي ما صػرَّ 
 . ُ() اؿ بغَت ا٢تان ..." عى ل كمً  عى كثر مً دطع كااب كيفى طرً ابة ,نم يفي طرى ة مً اامى ٣ًت 

 ( لْ بناء ) فُْعل  

 في مادة عنصر : جاء 

اا   يةىػػحان مضػػػميوـى العىػػُت م ةيػػوبى الةػػػاًد كال نٍصػػػلي اٟتىسىػػب " إ٪ٌتػػا جػػػان شػػن ال ر  :الع ْنص 
ي رًسػػػ  شرػػػػا ب ػػػػان فػيٍعرىػػػل إاٌل مػػػػا يفكػػػوف ثامليػػػػه ملوملػػػان نك ٫تػػػػزةن ٨تػػػػو 

٬تػػػين م كومهػػػػ  مػػػن الربػػػػاشي ا١ت

اٞتيػٍؤذىر " اٞتي ٍػدىب ك
ٔتكػػاف  ةً ن اا٫تيَّػة ًمػيٌ ة قاشػدة صػرفً  ل ػا صػاحب العػُت م هػاه الكريٌػرػُت  يفي   ِ()

ت الثػػه ,شرػػا مػػا كاملىػػتا ثى لػػه كفىػػنكَّ     ضىػػل بً رىػػعٍ د كهػػو فػي رَّ بػػاشي اجمليػػكزاف الري ن نزف ًمػػةػػر كى حى : ,كهػي 

 ر !!ؤذى اٞتي  ب ك دى  حو اٞتي ل ل ا بى وملا نك ٫تزة ,كمثَّ ه ملي شي ى 

داما يُت الديػرفً ويفُت كالةىػغىػهػور الر  ن تػابعه ؛ مػن ٚتي هو ش د الرةريفُت, كمىػ :نا  الرباعي الب  
١تتةىر ؼ, كيفكوف م ااٝتػان كاافعػاؿ؛ ٨تػو: )جىع ػرو( ك )دىٍحػرىجى( و: نحد نصوؿ كوـ العرب اهى 

لرربػػػػاشي م  -شدػػػون -؛ لثدرػػػػه بػػػاٟترؼ الرابػػػع. كااب يػػػػة ا١تمك ػػػة  . كذكػػػركا نملػػػه نقػػػػل  مػػػن الٌثوثػػػيٌ 

ااٝتػػان ٙتامليػػػة كنربعػػػوف ب ػػػانن؛ كذلػػػ  بضػػػرب حركػػػات ال ػػػان الثوثػػػة, م نحػػػواؿ العػػػُت ااربعػػػة م 
اكذل, كقػػػػػػد ٗترٌػػػػػػف معظمهػػػػػػػا؛ اللتدػػػػػػان السػػػػػػاك ُت, نك لرثدػػػػػػل, نك لتػػػػػػوارل نربػػػػػػػع الػػػػػػوـ ا حركػػػػػػات

 متحركات...

ا٠تػوؼ هػو مػا  وضػعي غػة كمى رمػان الر  وؼ ش ػد شي خً  ل  ٤تى  يى كهً  د ستةوأوزان الرباعي المجر  

                                                                 

 ِٕٔ-ِٕٓليس م كوـ العرب  (  ُ)
 ّّٕص  ِج  العُت( ِ)
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 : ه ,كهي :كما قاؿ نبو ال تافائً     ب تا الوـ كضى ( لرى عٍ فػي ) ةيه ا٠تريل م هاه الكريَّ إلنبار 

ع شريهػػػا كقىػػ نمثرػػػة: ٜتسػػةه  ين شرػػا سػػتةً ااٝتػػان الرباشيػػة الػػػيت ال زيفػػادة فيهػػا ًٕتػػػ   نفٌ " اشرىػػ
 فًٍعرىػل, كفًعًػٌل, ك فػيٍعريػل, ك فًٍعرًػل, ك ٚتاع نهل العربيػة, ككاحػد ٕتاذبػه ا٠تػوؼ كهػي: "فػىٍعرىػل, كإً 

 فػيٍعرىل".

كنمػػػا  صػػػدعب ب كف ىٍعرىػػل يفكػػػوف اٝتػػػا كصػػػ ة. فاالسػػػ  "جع ػػػر كصػػػعًت", كالةػػػ ة "سػػػره
حكػػاه نبػو اٟتسػػن  -ب ػتا الػوـ-السػادس الػام يفت ػػازع فيػه ال ػاس: "فعيٍعػػدىب" كمثالػه "فػيٍعرىػػل" 

ٚتيع الرةريفُت إال من قػاؿ بدولػه, كالػام ركاه ال ػاس ،ػَته: "جيٍعػديب"  كحده بال تا كخال ه فيه
 ره ؤذً جي  طيٍحرىب, ك ريب ك ة, كقد حكا ،َته "بػيٍرقيع كبػيٍرقىع, كطيحٍ ال صً  كهو اس ه  -الداؿ بض   -
ر"ذى ؤٍ جي  ك

(ُ ). 

ف نف كسػػيرويفه م عػػػوا و فالرةػػريف, لػػه كفػػتا ثالثػػه هػػو مػػػا كقػػع ا٠تػػوؼ حولػػهل بضػػ  نكٌ رىػػعٍ فػي  ذان إ
مػػا جػػػان م  ملػػه كػػػلَّ ؛ نه  تى ٌعػػبضػػ  ثالثػػػه ,كحي  لٍ رىػػػعٍ مػػن فػي  عه  ػػر  تى ه مي فهػػ  يفركملىػػػ لٍ رىػػػعٍ يفػػ ت م الكػػوـ فػي 

ان ال ػػػػػرَّ  فَّ نغػػػػة الر   هػػػػلً ن نى د شىػػػػرى مػػػػا كى ال ػػػػتا , ككى ك     الضىػػػػػ ةي غىػػػػم لي  تً يفػػػػ  ,كدلى   ي تػػػػا فيػػػػه الضَّػػػػنال ػػػػتا 
هػػو  " كزاد ااخ ػػ" سادسػان  بدىولًػه : الرضػػي  كضَّػػا هػاا كا كركد هػاا الػػوزف كقػد " نجػػازي خ ىػااكى 

 ة م نصػػالة هػػػااكقػػد اخترػػف نهػػل العربيٌػػ ,الػػوـ ااكذل العػػُت كفػػتاً  وفً كي ال ػػان كسيػػ    ضىػػبى -فػيٍعرىػػل 
و شرػػػي ٨تػػػو بيػػػنب لػػػه رى ضىػػػبػػو اٟتسػػػن , كى نل( ب ػػػتا الػػػوـ حكػػػاه رىػػػعٍ ب , كمثالػػػه ) فػي دى ٍعػػػعي الر ػػان فى 

 كملسره لألخ " نيفضػان , كالػام شريػه ،ػَته ) جعػدب( بضػ  الػداؿ كهػو اسػ  ال صػ ة ك ع(رقى بي )
الػػػػداؿ.   ػػػتاً بى  هً ركيفػػػه يفى نملَّػػػاًٟتربػػػان. فى كى   ابػػػةو دى يػػػل لً ع , كقً الضىػػػ لً ًمػػػمػػػن اٞتػػػراد كلرعى  وعً  ىػػػلً  -جيٍعػػػدىب

فيهػػا,  جيػػٍؤذىر ب ػػتا الثالػػ  م: بػيٍرقىػػع كطيٍحرىػػب ك انرَّ ككػػاا يفػػركم ال ىػػ هام  ضىػػبى  الَّ كسػػيرويفه ال يفركيفػػه إً 
                                                                 

,  ّّٔ-ِّٔ/ِ, بػػرح الشػػافية  ُّٕ-ُّٔ/ٔ, بػػرح ا١ت ةػػل  ِٕ/ُ, ا١ت ةػػف  َْٓلتكمرػػة /املظػػر : ا (  ُ)
ا١ت هج  ْٓ, ِٗ, موجز التةريفف / ُْٖ/ِ, برح ابن شديل ٖ -ٕ, برح التعريفف / ٖٓ/ُارتشاؼ الضرب 

 . ُّّالةوت م الةرؼ العر, /
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كيفػدؿ شرػا صػحة ا١تثػاؿ  ,( ُ)" ها ,كيفرُت ل ا ت يفيده ٢تمػا "ضم   كإف كاف ااجود فيها "ش د ال ران
 السادس كجهاف: 

ك٫تا ثدة كالثاشل: نمله جان شيٍ دىد, قاؿ نبو زيفػد: مػا رل ش ػه نحد٫تا: ركايفة ااخ " كال ران, 
ٟتػػاؽ ن لإلً كيػػيفى  و دلى ا د،ػاـ؛ فرىػػ , نم: بيػػد. كالػداؿ الثامليػػة فيػػه لإلٟتػاؽ, بػػدليل فػػ   كشي ٍػػديدو  شي ٍػدىدو 
ا نف هػػاا ا١تثػاؿ موجػود م الربػاشي ليرحػق بػه؛ اف ا ٟتػػاؽ م ًػشي ىػٌد , كإذا كػاف لإلٟتػاؽ شرً  يػلى لدً 
ش ػػد  -راداٞتىػػ نى ًمػػ بو رٍ ضىػػلً -ب" دى  ٍػػر :كك ػػوف "جي خىػآ موضػػعو  كيفدػػوؿ م بػػه. قي رحىػػيفي  دشي مثػػاالن يفسػت

ة كهػػػو شرػػػا كزف ه ف وملػػػه نصػػػريٌ ثرتىػػػن نى مىػػػل" , كى  عىػػػزف "فى رػػػا كى با, فنهنػػػا زائػػػدة شى دى ٍعػػػمػػن ال يفثرػػػت جى 
 ل".رى عٍ "فػي 

ه تىػايفػى كى رً  وؿً ريػخػتوؼ م قػي   االوهً ه هػاا يفيػشريػه بػ ف قولىػ ريدَّ  خػر "اشرػ  نملػه آ م موضػعو  يفدػوؿك 
ان مػا ركيفػاه رَّ " كال ىػخ ىػرا ااى شى  نحده  دَّ ري يفػى  ه دلى ملَّ فيه؛ ًا  فتا الثال  من جيٍعديب, لكن ال خوؼى 

ه شرػػػا دركى ه كاسػػػتى بًػػػ دَّ ن اشتىػػمػػن فػػػتا ثالػػػ  جيٍعػػدىب كطيٍحرىػػػب كبػيٍرقىػػػع  كجيٍربىػػػع, كلكػػن مػػػ ه  مىػػػ
 ت فػيٍعرىو.ثرً يفي  ه دلى سيرويفه؛ املَّ 

ػ كػلَّ    ؛ افَّ الثالًػ ل بضػ   ريػعٍ ن فػي مً    ان بل ٥تيى  صون يس نى ه لى ه؛ املَّ بً  دٌ تى عٍ م ه  من دل يفػى ك  ع مػا ٝتي
 .   ِ() يف..."عً ضى  يفرادي كس ,كهاا ا ً شى    من ،َتً يه الضى ع فً فيه ال تا ٝتيً 

اا هػػػ فَّ ن اٞترجػػاشل لرنيفػػه "فدػػد بػػػُتَّ  دو كمػػا ملػػاق" اٞترجػػػاشل هػػاه الدضػػية بت ةػػػيل م ػػه كسػػػرٍ 
د من ااٝتان كهو باشي اجملرَّ ية الر  ب ً ن" شرا خ ى اا هي ال ان . قد زادى  ل( ب تا الوـ كض   رى عٍ الر ان)فػي 

صػالة هػاا الر ػان نرمػان م العي  قػواؿً نن ان ًمػالضون شرػا مػا جىػ  ي يفسر   ب( مثَّ  دى الر ان السادس كػ)جي 
 , كصػاحبي ب ب ػتا الػداؿعػدى ثرػت مثػاؿ : جي يفي  نسػاٟت ابػن فَّ ن:  ب( قػائون دى ٍعػ حو ) جي بً  لهي  ون ث  ٦تيى 

 فيها هاا ا٠توؼ الام دار بُت سيرويفه رٌُت لة يفي وَّ طى ة مي ق ى كى  فى ج اٞترجاشل ليدً مث شرَّ  ,الكتاب يف  يه
                                                                 

 ُِٓص-ُج برح بافية ابن اٟتاجب ركن الديفن االسًتاباذم: (  ُ)
 . ُّٔص-ِا١تةدر مل سه ج (  ِ)



ٜٚ 

, اٟتسن نشن بيعه  دون خ " ملى ليه ااب إً ما ذهى لً  يفان و  دى دا كمي عض  مي , خ " حوؿ هاا الر ان كاا
ف يفكػػوف ) نر يفدتضػػي ف الظػػاهً د , ا ػدى شي  ب , ك ػػدى , اٟتسػن قػػو٢ت  : جي نعضػػد قػػوؿ : "كيفي  قػائون 
  هػػاا وئًػػب كيفي ال تػراه ٬ترًػػنه مػػن اٞتػػدب , ب( كذلػػ  نملَّػعػػدى بػػال وف ٔتثػاؿ ) جي  دػػان رحى ب ( مي  ػدى جي 

 .ه"زيفرى كيفي  ةبي د ا٠تى رً مله ٬تي   ) اٞتراد ( او٢تً التدديفر قى 

رػه م اٟتكػػ  , فدػػد ٛتػػل ل ظػػة اثً شرػػا مػػا ٯتي  مػػلٍ ظػَت كاٟتى كباشتمػاده شرػػا الديػػاس شرػػا ال ٌ 
ٟتػاؽ فهػو مػن الػداؿ الثامليػة لإل فٌ ا دو دى  ٍػد( فدػاؿ : "ككػاا " )شي دى  ٍ  ) شي يل ًم ب ( شرا ما قً دى  ٍ )جي 

عػٍت مػن  ى كٯتى  هي  ٍػٍت شى في ري ٍةػ مػا يفى رًل  يسى رػت لىػقي   ى ( فك ملَّػده دى  ٍػد ( فنذا قرػت لػيس ش ػه ) شي  ٍ تركيب ) شي 
وهنػا لإلٟتػاؽ . كلػو كاملػت لغػَت املية من )ش ػدد( كالػداؿ الثامليػة مػن ) مهػدد( م كطرره فالداؿ الث

 . ُ()( …"دي  ى ٟتاؽ اد،  فديل : )شي ا 

: "فدوؿ ن, اٟتسن قوم م إثرػات هػاا  خ " شرا قوؿ سيرويفه قائون ا برنيفه قوؿ ااج  لَتي 
يفكػوف ٨تػو :  مثَّ  االسػتعماؿ شرؼ مامله ليس بػااى ؛ه كى ا١تثاؿ ك٬توز نف يفكوف صاحب الكتاب ترى 

 .ِ()…"َت( دً يل ) فى رً هاا سى  سريلي  ه كال يفكوفي بً  ٟتاؽي را ا ً د شى رى ب ( قد كى  دى )جي 

 ػػػ  يػػاس الرَّ االسػػػتعماؿ كقً  ثػػرةً   شرػػػا نسػػاس كى قػػائً  كلو شىػػػه هػػاا بً دولًػػوضػػا مػػا قةػػػده بً يفي  مثَّ 
( شرػا ان ب ػدى )جي  تي يفثرًػ رػت : إف  لػو قملَّػنشػٍت نرع فدػاؿ : "رػا ال ىػه شى رً نفضل من ٛتى  شرا ااصل

 ػػػ  وجػػػود كلى  ػػػ  مى بػػُت لى  طرػػػب  ا١توازملػػػةً اؿ نف يفى كمػػن اليػػػ… سػػػتعمل يفي  كدلى  رو دَّ دىػػػا ٟتػػاؽ ٔتثػػػاؿ مي 
 ا ٟتػػاؽ وى ام هيػػرع الَّػػال ىػػ عي كتػػدى  صػػون ن رهي ف تسػتعمً  ؿ فػػثػػاعػدـك , املػػ  اذا قةػػدت اسػػتعماؿ ممى 

 . ّ()اا  اهر ا١ت اقضة " صل هؾ ااى ًتي كتى  رعً ت ت بال ى  فن نى نكذل مً 

ب دى ٍعػػػاؿ : جي دىػػػيفػي  هي ملَّػػػع ؛اى قىػػرٍ ب , كبػي دى ٍعػػػ ) جي ًم  ةى عَّػػػكمػػ ه  كمػػػا قرػػػت مػػن ذكػػػر نف ال حي 
                                                                 

 . َُِا١تةدر مل سه /   (  ُ)
 . َُِا١تدتةد م برح التكمرة /ظ  (  ِ)
 . َُِا١تةدر مل سه / ظ  (  ّ)
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 نفَّ   ػػػػان ي  رً اشل نيفضػػػان مي رًجػػػه اٞتي ضيػػػػفى .  كهػػػاا مػػػا رى  ُ()ي ػػػػان  ً ٗتى  تاي كػػػوف ال ىػػػف يفى مكن نى   , فػػػػيي الضىػػػع بً قىػػػرٍ كبػي 
    ضىػػػ( بً دٍ  ػػدي ) شي  ااصػػلي  ف تدػػوؿ نفَّ   , فػػو ٬تػػوز نى الضىػػبً  الال تا ي بًػػبػػاشً م الري  ب( نصػػله عػػدى )جي 

ي ًضػػدتى ا ٟتػػاؽ يفى  نفَّ  لً ٍجػػة , امَّ الضىػػ عى ضػػعيف مىػػلرتى  االن ثدى ا اسػػتً تً ن مث فيػػثي رٍ رػيػػالػػداؿ شرػػا ا ٟتػػاؽ بً 
ػػػػمثرىػػػػ هػػػػار الً إً  رل نفَّ تىػػػػك شرػػػػا الػػػػوزف ,  ةً ظىػػػػالافى  م  ةً مَّ ضىػػػػػال مػػػػنى  دػػػػون ثي  كثػػػػري ن( دٍ دى ٍهػػػػو ) مي ُت م ٨تى
 . ِ()ُتمثرى الً 

ابػن مالػ  نث ػان بياملػه  دكر نكقػد , ه الدضػية اً  هىػه ًم عىػرً " كمػن تى خ ىػلألى  ةً غىػالر   نهلً  ت يفيدي  د نيفضان ككر 
 .( ّ)" لو رى عٍ ة فػي نصالى  اتً ثرى را إً يُت شى وفً ة ااخ " كالكي دى وافػى   ه ا مي ال ا ً  ر كوـً ٢تاا الوزف :" اهً 

غػويفُت لت سَت كالتحريػل مػن اٞترجػاشل ,كبعػد اسػتدرائي لكػوـ الر  كبعد هاا السرد كالشرح كا
ال ريفػػق اآلخػػر  يػ ي  ه  كاسػتوق تٍت الدهشػػة !! حى ًمػػ رػػتي عً وؼ ,فدػد شى اا ا٠تًػػهىػ وؿى ُت حىػػيكالةػرفً 

ػػ ػػػان كػػاملي اا الرً ٢ًتىػػ تػػان ثرً كمي  دان يف ػػػؤى الػػام كػػاف مي  بػػػاشي الر   ةن نب يىػػ ػػػان ًمػػه بً ثراتيػػكإً  هضػػافتي وف إً ري  ًسػػػه  يفى يعى وا ٚتًى
 منى  ػػػان ًضػػػاا الرً تػػػا هىػػا٠تريػػل ,ككػػػاف قػػد نى  يرويفه نتػػا بعػػػدى ة ًسػػػاى وًمػػحػػػد تى ند لألخ ػػػ" ! كهػػو رَّ اجمليػػ

, ٦تػا  نيفضػان  لػ ى كذى  ,مػهعى عٍ مي  مة رَّ دً سػتٌ ة مي ريَّػحة ككي اًضػاشػدة كٌ دى ريػل بً ها ا٠تى ةَّػ خى يًت ة الَّػااب يػة الرباشيَّػ

وا هػػػػاه ريػػػهى ن جى مىػػػػلً كتوضػػػيا ذلػػػ   العمػػػل لةػػػػاحرهً  سػػػرةي مل زف , فمػػػن بػػػػابً ة هػػػػاا الػػػوى الى ت نصىػػػثرًػػػيفي 

ظتػػه مػػا ٟتى إذل  بػَتالداشػدة ,ك،ػػاب شػ ه  توجيػػه رنم ااخ ػ" كترجيحػػه ٢تػاا الر ػػان ,نردت نف ني 

 .هستاذً من خط  كهو ملسرة العمل لغَت ني 

 ل إالَّ رىػػعٍ طػػار مػػا ذكػره صػػاحب العػػُت م هػاه الداشػػدة حيػػ  مل ػا نف يفػػ ت ب ػػان فػي ا م إً نمَّػ
ػ وملػان ملي  هي شي ىػػ ترػا مػا جػانى ش ػزة ,ري نك ٫تى ما  ػػدى شً  مػزةً وف كا٢تى ال يػ  ػػا نفَّ  لى ُت  رػىػيفػي  اا نفٍ ه هىػوًمػن كى ًمػػ رادى ا نى ٔتَّ

                                                                 

 . ْٖ/ُ, برح الشافية  ٕٔ/ُ, ا١تمتع م التةريفف  ُّٕ/ٔ, برح ا١ت ةل  ِٖٗ,  ِٗٔ/ْيف ظر : الكتاب  (  ُ)
 َُِيف ظر :ا١تدتةد م برح التكمرة /ظ  (  ِ)
 ُُٗٓص-ّتوضيا ا١تداصد كا١تسال  م برح نل ية ابن مال  ج (  ّ)
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حػرؼ الزكائػد اامػا نحػد اهنَّ ؛ ت زائػدة ة كليسىػنصريَّ  يى هً ل فى عرى في  زفً را كى  شى يًت رمات الَّ  م الكى  ًت تى 

رػا الر ػان ا الػوزف شى اى ٢ًتػ دييػده ه تى ملَّ ن ع , كال ن ن  ضً اا ا١توى  هى ا ًم مى هتً بزيفادى  ك ي ما اٟتي  هي ي شى   ً كنراد نف يفى 

ػػن وملػػان ملي  امليػػهً وف ثى الػػام يفكيػػ جيٍعػػدىب كطيٍحرىػػػب  :ثػػلي مً  لو رىػػعٍ زف فػي رػػا كى مػػات شى رً ت كى دى رى ه كى ملَّػػاى ؛ ة زى ك ٫تى

 جيٍربىع. كبػيٍرقىع ك

 قاشدة م صيغة فىعًيل :

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ طػل  كقػوؿ اهلًل شػزَّ كجىػل : قاؿ ا٠تريل : ) اٟتق  ملدي  الرا
(ُ )

دوؽ كما تدوؿ : كاجب   فىعيل فماكرَّه كميؤملٌثه بغَت ا٢تان(.إذل  ككل  م عيوؿ ريدَّ مع اه ٤تى
جػػان شرػػػا  مػػػا نف كػػلَّ : ي حة كًهػػقاشػػدة كاًضػػػإذل  ةرفيٌ ة الةىػػػريَّػػاه الكي ن ًهػػا٠تريػػل ًمػػػ ةػػدى قى 

 .الت ملي  اني ها تى دي رحى يها ا١تاكر كا١تؤمل  فو تى ه يفستوم فً ملَّ نً وؿ فيل إذا كاملت ٔتعٌت م عي يغة فعً صً 

   نفػػادى هي عضىػغػػة  ,فرى الر   رمػانً ن شي ا٠تريػل ًمػػ عػػدي تػا بى ثػر  فػػيمن نى غ ااى ة بػػالً ريَّػكقػد كػاف ٢تػػاه الكي 

ذا يػل إً عً تابػه كقػاؿ :" نمػا فى فدػد ذكرهػا م كً –رٛتػه اهلل  -يرويفهثل سً ن ا٠تريل مً ت شى ردى ما كى  ها كى مً 

. ككػال  ابػن السػكيت,   ِ()وؿ"عيػ زلػة فػى و ٔتً سػوان ,كهيػ و م ا١تؤمل  كا١تػاكرهي وؿ فػى  م عي عٌتى ٔتً  كافى 

 .( ّ)ك،َته  كالت يفزم ,كابن قتيرة م ندب الكاتب

تدخل صيغة فعيل ٔتعٌت م عػوؿ  تان الت ملي  ال نفَّ إذل  إذف ذهب ا٠تريل م كتابه "العُت"
ما كاف من الة ات شرػا كزف :ة نب ية كهيدَّ شً  ا ال تدخلي شرا نهنَّ  لالعرمان بعد ا٠تري ,كقد ملصَّ 

                                                                 

 . َُٓسورة  ااشراؼ , اآليفة :  (  ُ)
 . ْٕٔ/ّاملظر  الكتاب  (  ِ)
مٍرحى ة ،ىسيل كرٔتا , )ما كاف شرا فىعيل ملعتان لرمؤمل  كهو م ت كيفل م عوؿ كاف بغَت هان  ٨تو : كف خىضيب  (  ّ)

بيحة كال ىريفسى  اهبي قا مى  بي اهى جانت با٢تان فيي  ريع  ةي يرى ة كنكً ح ااٝتان [ ٨تو : الٌ طيحة كالاَّ  السَّ
 كقالوا : مٍرحى ة جديفد اهنا م ت كيفل ٣تدكدة نم مدطوشة ( 

 .ُُٗ/صِا١تزهر م شروـ الرغة لرسيوطي 



ٔٓٓ 

مسػػكَت, نك , نك )ًمٍ عًيػل(: كمعطػػَت ك )ًمٍ عىػل(: كًمٍغشػػ  كًمٍدػوؿ, نك )ًم عػػاؿ(: كمعطػار كمدػػواؿ
ا, نك شرػػػػا كزف يػػػػل كجػػػريفً )فػىعيػػػوؿ( ٔتعػػػٌت فاشػػػػل: كةػػػرور ك،يػػػػور, نك )فىعًيػػػل( ٔتعػػػػٌت م عػػػوؿ: كدتً 

وؿ: كًاٍبا كًطٍحن, نك )فػىعىل( ٔتعٌت م عوؿ: كعىزىر كسىرىب, نك مةدران مرادان به )فًٍعل( ٔتعٌت م عي 
يفسػػتوم فيػػه ا١تػػاكر كا١تؤملػػ , فػػو ترحدػػه شومػػة الت مليػػ , يفدػػاؿ: رجػػله  -الوصػف: كعىػػٍدؿ كحىػػٌق 

, كامػػرنةه ًمدػواؿه كًمعطػػ , كٚتىىػػله ًذبٍػاه كجىػػزىره اره كًمعطػػَته ًمٍغشػ ه كًمدػػواؿه كًمسػكَته ك،يػػوره كقتيػػله كشىػٍدؿه
. كمػػا ٟتدتػػػه التػػان مػػػن هػػاه ااكزاف: كعىػػػديٌكةو كًميداملػػةو كًمسػػػكي ةو  , كملاقػػػةه ذبػػاه كجػػػزره كجػػريفاه كشػػدؿه

نمَّػػا )فػىعيػوؿ( ٔتعػػٌت )م عػوؿ( فتىرحدػػه التػان: ك كولػػة ٔتعػٌت م كولػػة, كركوبػػة , كًمعطػارةو, فهػػو بػاٌذ.
كركوبه كحروبٔتعٌت مركوبة, كحروبة ٔتعٌت ٤تروبة. كيفداؿ نيفضان: نكوؿه 

(ُ ) . 
 . ِ()كقد ابًتط بع  العرمان ٟتاؼ التان من " فعيل " ٔتعٌت "م عوؿ " برطُت

 نف تكوف الوص ية مدةودة. 

 نف يفكوف ا١توصوؼ معروما. 

كقػد تدػدمها  فعيل ٔتعٌت م عػوؿٚتيع ما نتا من ال عوت شرا "جان م إس ار ال ةيا ك 
يل, كحً   يب, كشُته خضً  فه ان هاا اجملرل, ٨تو: كى ذكر ااٝتان ا١ت عوتة, فنهنا ٕترم م حاؼ ا٢ت

                                                                 

الدواشد العربية معع   -  َِْ/َِّا١توجز م الرغة لسعيد االفغاشل -ُٖجامع الدركس العربية لرغويفيٍت .ص (  ُ)
 لرشي  شرد الغٍت الدقر.

٠تالػػػػػػد بػػػػػػن سػػػػػػعود بػػػػػػن فػػػػػػػارس (جملمػػػػػػع الرغػػػػػػػة العربيػػػػػػة بالدػػػػػػاهرة مػػػػػػن كتػػػػػػاب ) الدػػػػػػرارات ال حويفػػػػػػة كالتةػػػػػػريف ية (  ِ)
 ّْٖ:صػِْٖصػ)العةيمي

, دل ترحده م ااكثر اا،رب: كامرنة ج . كقاؿ االفغاشل م موجزه: فنف نريفد به معٌت الوص ية, كشير ى ا١توصوؼي ريفاو
كقد ترحده شرا قٌرةو كعىةرةو ٛتيدةو كفعرةو ذميمة. كإف استعمل استعماؿ ااٝتان ال الة ات ٟتدته التاني: كابيحة 
: نماكر هو نـ مؤمل ؟ مثل: )رنيفتي جر٭تةن(. نما إذا شير ى فو, ٨تو:  كنكيرة كملطيحة. ككاا إف دل يفيعرى  ا١توصوؼي

ميردػػػػػاةن م الطريفػػػػػق(, ك٨تػػػػػو: )كيػػػػػوشل صػػػػػروران شرػػػػػا ا١تةػػػػػائب, ٛتػػػػػػوالن  )رنيفػػػػػتي امػػػػػرنةن جر٭تػػػػػان( نك )رنيفػػػػػتي جر٭تػػػػػان 
"٦تا يفستوم فيه ا١تاكر كا١تؤمل , كال ترحده التان: فعيل ٔتعٌت م برح الكافية كقاؿ:بن مال  لر وائب([.كنبار ا

كػػػػػال  يفي ظػػػػر ا١تعةػػػػػص البػػػػػن سػػػػػيده م عػػػػوؿ, إال نف ٭تػػػػػاؼ موصػػػػػوفة, ٨تػػػػػو: هػػػػاه قتيرػػػػػة فػػػػػوف كجر٭تته,"
 ٓٓ/ْٓك ا١تاكر كا١تؤمل  لر ران ص َُٓ/َُْ/صْج



ٔٓٔ 

ػًهػػدى  ةه كٟتيىػ إذل   هػػاا, املػه معػػدكؿ شػن جهتػػه, اهنػ  شػػدلوا مػن م عػػوؿتػػوا ا٢تػان ًم ثرً ا دل يفي ُت, كإ٪تَّ
تيرػػة, كدل تػػاكر امػػػرنة, قى  كإذا نفػػردت ال عػػػت مػػن ا١ت عػػوت جأػػػت با٢تػػان, فدرػػت: رنيفػػػتي ,فعيػػل....

 ُ()كػال  إذا نضػ ت, فتدػوؿ: قتيرػة بػٍت فػوف"بي ها كبػُت ا١تػاكر, كى  ادخرت فيه ا٢تان, لت رؽ قً كني 

كزف "فىعًيػل" ٔتعػٌت "م عػوؿ" إف سػرق ٔتوصػوؼ نىك قريف ػة تػدؿ  نفٌ إذل  اافغاشل م مػوجزهكنبار  .
نىمػػػا ًإذا دل يفكػػػن ه ػػػػاؾ  شرػػػا ج سػػػه مثػػػل: ط رػػػة جػػػريفا كامػػػرنة قتيػػػل. فػػػو تدخرػػػه تػػػان الت مليػػػ ,

 . ِ()"موصوؼ كال قريف ة فتدخل التان ً زالة الرَّرس
وؿ " اسػتعماؿ ااٝتػان نك دل ٬تػًر شرػػا  عيػػيػل " ٔتعػٌت " مى عً فى  " إذا اسػتيعمل ملػهكشريػة فن

 .نكرت ذبيحة فوف ,كرنيفت قتيون كقتيرة : موصوؼ فنف التان ترحده ,مثل
مػػػل شمرػػه ٨تػػػو : ٝتيػػػع , كمػػا مثػػػل لػػػال  ابػػػن كصػػيغة "فعيػػػل" : تػػػ ت مػػن ا١تتعػػػدم فتع

فهي ه ا ٔتعػٌت : اسػ   . هشاـ , رٛته اهلل , م "برح الشاكر" بػػ : إف اهلل ٝتيعه دشانى من دشاه
:نلػػػػػػػػػػػي  كمثره. ٝتيعة ال اشل : سامع , كال يفستوم الاكر كااملثا فيها فيداؿ لراكر ٝتيع كلألملثا

ن اس  ا١ت عوؿ : كعريفا ٔتعٌت ٣تركح , كقتيل ٓتوؼ ما لو جانت مليابة ش. مؤدلً  ٔتعٌت  
ٔتعػػػٌت مدتػػػوؿ , فيسػػػتوم ش دئػػػا الػػػاكر كااملثػػػا , فهػػػاا رجػػػل قتيػػػل, كترػػػ  امػػػرنة قتيػػػل إال إف دل 

ان فيدػػاؿ : ه ػا قتيػل لرػػاكر , تػوؿ ابتػد س ا١تدى رػػ  ًّتػعػدـ العً ملثػػا التػان لى رحػق ااي تى اكر ا١توصػوؼ فػى يفيػ
 . مييز اٞت س ش دئا إال التانإذ ال كسيرة لت ؛ه ا قتيرة لألملثا ك 
 
 
 
 

                                                                 

 َُْٕصْ, ككال  كرد الدوؿ مل سه ش د ابن مال  م برح الكافية جََِص ُإس ار ال ةيا ج (  ُ)
 .ُّٔا١توجز م الرغة/ (  ِ)
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فيهػػػا الػػاكر كااملثػػػا إذا كاملػػػت ٔتعػػػٌت اسػػػ   مػػن "فعػػػوؿ" إذ يفسػػػتوم دٌ كفعيػػل م ذلػػػ  شرػػػا الًضػػػ
ال اشػل ال ا١ت عػػوؿ , فيدػػاؿ : زيفػػد ،ضػػوب , كه ػد ،ضػػوب , كال يفسػػتويفاف م اسػػ  ا١ت عػػوؿ فػػو 

ػػػرػػػوب , كإً حى  يفدػػاؿ : بدػػػرةه  : "هػػػاا اٞتمػػػلي رىكػػػوبىتهي ي ة, نم : ٤تروبػػػة. ك روبىػػػدػػػاؿ :حى ا يفي ٪تَّ ركوبػػػة تدػػػوؿي
 .  ُ()" نكولىتهي ي ك 

ل فعيػػل ٔتعػػػٌت فاشػػػل ,شرػػا فعيػػػل ٔتعػػٌت م عػػػوؿ ,كمػػػن ذلػػ  مػػػا كرد م ٤تكػػػ  مىػػػكقػػد ٭تيٍ 

پ  پ   پ  ڀ  چ الت زيفػػػػػػػػػػػػػػل ,قػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػاذل  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
ا شػػػػػن جيػػػػ ,ِ() ٌرد بعيػػػػدن

عارة كهي مؤمل  ل ظان , كمع كػوف ) بعيػد( ه ػا ٔتعػٌت فاشػل ال  ان شن اٟتً كومله خى تان الت ملي  مع  
ػق موصػوفه م ت مليثػه , كلكًػطػابً ف يفي نى  ٔتعٌت م عوؿ , فالشػ في  يون الػام ٔتعػٌت عًػركف فى ن العػرب قػد ٬تي
  يف,م التع   ،َت حديدي الت ملي  ؛ زيفادةن ؤملَّ رل شرا مي ذا جى وؿ إً  عي عٌت مى فاشل ٣ترل الام ٔتى 

كقولػػػػه   }إٌف رٛتػػػة اهلل قريفػػػبه مػػػن السػػػ ُت {(:ٔٓكذلػػػ  ٨تػػػو قولػػػه تعػػػاذل م سػػػورة ااشػػػػراؼ ) 
 ( ّٔ) ااحزاب : }كما يفدريف  لعٌل الساشة تكوف قريفران {:

 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ كقوله :  
(ّ ) ()ْ . 

رؼ نفَّ إذا شيػػ فعػػيون ٔتعػػٌت م عػػوؿ ال تدخرػه ا٢تػػان م حالػػة الت مليػػ , حاصػل الدػػوؿ :نفٌ 
 نال تػػرل نفَّ  ليكػػوف فرقػان بػػُت مػا هػػو م عػوؿ بػػه كبػُت مالػػه ال عػل, موصػوفه مؤملػ  نم ذيكػػر قررػه؛

نمَّػػا إذا ذيكػػػر م  ػػردا كدل يفيعػػػرؼ موصػػوفه فػػػنف ا٢تػػان تدخرػػػه   , )كػػفي خضػػػيب مع اهػػا خيضػػػرت(
 حالة الت ملي ؛ م عان لولتراس.

                                                                 

 معع  الدواشد العربية. (  ُ)
  ْٖ-ّٖسورة هود , اآليفات :  (  ِ)
 . ٖٕسورة يفس , اآليفة :  (  ّ)
 ُّٓ/صُِلت ويفر/التحريفر كا (  ْ)
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١تاذا كضع ا٠تريل هاه الكرية كدل يفاكر ذهٍت سؤاؿ ! إذل  كنث ان تترعي ٢تاه الكرية ترادر
  ع ل ا الضػاب  العػاـضى ا٠تريل كى  تر  االبًتاطات اليت تطرؽ ٢تا شرمان الرغة فيما بعد؟ فرنيفت نفٌ 

رػ  ـو , فى عريػف تكوف الوصػ ية مدةػودة , كا١توصػوؼ مى ن ؛ اف ااصل كما هو ا١ت هج م مععمه
كها ؛ ر  وى طى ا كى قوا ٢تى رَّ طى ا٠تريل تى  عدً ن بى ة مً غى ان الر  مى رى ن شي كً اطات, كلى ر  االبًتً كر تً ذً إذل  ج ا٠تريلتى ٭تى 

 رس .الرَّ م  نحده  عي دى كملة وا شرا تر  االبًتاطات ؛ حىت ال يفػى 
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 سماء الحروفأالمبحث الثاني : 

ر  اٟتركؼ ا تً هني و  كى يت تي ت طق قا مستدرة شن الكرمات كا١ت ردات الٌ  ع  نٝتانه ٟتركؼ ا١تعي 
الػػػيت  نربعػػة ششػػر حرفنػػا م فػػواتا السػػور نشػػوـه شريهػػا, كرىد م هػػا م الدػػرآف الكػػرصل نٝتػػػاني  كهػػي ,

الردػرة كآؿ  :ةم سػور  "دلن" : كهػي ن ب ٝتائهػا ال ب صػواهتا,دػرى ٖتتػوم شرػا اٟتػركؼ ا١تدطَّعػة الػيت تي 
 ةم سػػػػور  "الػػػػر"م سػػػػورة ااشػػػراؼ, ك "ا١تػػػص"شمػػػراف كالع كرػػػػوت كالػػػرـك كلدمػػػػاف كالسػػػػعدة, ك

م سػػػورة مػػػرصل,  "كهػػػيعص"م سػػػورة الرشػػػد, ك "ا١تػػر"يفػػوملس كهػػػود كيفوسػػػف كإبػػػراهي  كاٟتعػػػر, ك

م سػػػػػػورة ال مػػػػػػل,  "طػػػػػس"م سػػػػػػورت الشػػػػػعران كالدةػػػػػػص, ك "طسػػػػػػ "م سػػػػػػورة طػػػػػه, ك "طػػػػػه"ك

م سور ،ػافر كفة ػرت كالزخػرؼ كالػدخاف  "ح "م سورة ص, ك "ص"م سورة يفس, ك "يفس"ك

ك)حػػػػػػػ  شسػػػػػػق ( م سػػػػػػػورة  ,م سػػػػػػورة الدرػػػػػػ  "ف"رة ؽ, كم سػػػػػػػو  "ؽ"كاٞتاثيػػػػػػة كااحدػػػػػػاؼ, ك

ريًكمى شىن اٍبن شىرَّاس ًم اٟتٍيػريكؼ قاؿ اازهرم : " كجان الدوؿ ش ها م التهايفب حي  الشورل.
ثىة نىقٍػوىاؿ: دطعة, مثل: ادل, ا١تص, ا١تر, كى،ىَتهىا: ثىوى

ي
 ا١ت

ا اٍلكتػاب الَّػػًام نملػزؿ شرػا ٤تيىمَّػد صػػرا اهلل  فٌ اهلل تػىعىػاذلى نقسػ  ًقىػػًاًه اٟتٍيػريكؼ, كىنى  نىحػد٫تىا: نىفٌ  هىػاى
 شىرىٍيًه كىسر  هيوى اٍلكتاب الًَّام ًشٍ د اهلل الى بٌ  فًيًه.

:  اؿ صرا اهلل شىرىٍيًه كىسر  ا ًم قػىٍوله تػىعىاذلى  ـ صرا اهلل شىرىٍيًه كىسر   -قىاؿى هىاى

ٻ  ٻ  ٻ   پچ  -  چڀ   ڀ    پپ  پٱ  ٻ  
 ( .ِ, ُة: )اٍلرػىدىرى   ُ()

 ع ًم الرٍَّ   مىٍوصيوؿ ًم اٍلمىٍعٌت.كىاٍلدىٍوؿ الثَّاشل: نىف: الر, ح , ف, اٍس  )الرٛتاف( مدطَّ 

 .ِ()"كىاٍلدىٍوؿ الثَّاًل : ادل, مىٍع ىاهي: نىملا اهلل نشر  كىنرل

                                                                 

 . ِ – ُسورة الردرة , اآليفتاف :  (  ُ)
 ْٖٓص ُٓالتهايفب ج (  ِ)
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ميٍعتىػػار كىقىػػاؿى نىبيػو ًإٍسػػحىاؽ: الٍ   بدولػػه "تى كػر اازهػػرم نقػػواؿ كثػَتة م هػػاه اٟتػػركؼ مث خىػذى كى 
كػل حػػرؼ   معػٌت )ادل( : نىملػػا اهلل نشرػ , كىنىفٌ  مػن هىػًاه اٍاىقىاكيفػل مىػػا ريكم شىػن ابٍػن شىرَّػػاس, كىهيػوى نىفٌ 

 . ُ()"ًم ٍػهىا لىهي تػىٍ ًسَت

: كالػٌدليل شرػا ذىلًػػ  نىفٌ  بًػًه شرػػا اٍلكىًرمىػة الَّػيًت هيػػوى  ق بػػاٟترؼ اٍلوىاًحػد تػدؿ   ًطػاٍلعىػرىب تى  قىػاؿى
 ملشد:ًم ٍػهىا؛ كنى 

 قيرت ٢تىىا قً ي فػىدىالىت ؽ

 فػى ىطىقى بداؼ فػىدى , يفيريفد: قىالىت نىقف.

 كىنمٍلشد: نىيٍفضا:

 ملادىيفته  نىف نىٞتًٍميوا نالتا

يعنا كرٌه  نىالىفىا  قاليوا ٚتًى

يعنا: نالى فارٍكىريوا. : تػىٍ ًسَته: ملادكه  نىف نٞتموا, نالى تػىرٍكىريوفى؟ قىاليوا ٚتًى  قىاؿى

 ق ب )تا( ك )فا( , كىمىا ملىطق ااكؿ ب )قىاؼ( .فىًن٪تَّىا ملط

كنهػل  غػويفُت ,الر   اه اٟتػركؼ كذلػ  ش ػدى عػان ًقػة ا٢تً ا ككي يٌػكجان الدوؿ م نٝتائها كنصواهتً 
قػػاؿ ا٠تريػػل يفومػػػان دػػل ل ػػػا قػػوؿ ا٠تريػػل م ذلػػػ : "ملى  كتػػاب سػػػيرويفه حيػػ ي   جػػان م غػػة ,كم ػػه مػػػاالرَّ 

  كالكػاؼ الػيت م مالػ , وا بالكاؼ اليت م لىػظي ر ً نف تى كس ؿ نصحابه: كيف تدولوف إذا نرد  
كالران اليت م ضرب؟ فديل له: ملدوؿ: بان الكاؼ. فداؿ: إ٪تا جأت  باالس  كدل تر ظوا باٟترؼ. 

كها َتَّ دوا هػانان حػىت صىػػه فػ ٟتى ٟتدػت ا٢تػان, فدػاؿ: رنيفػته  قػالوا: شىػ ني كقػاؿ: نقػوؿ كػه كبػه. فدر ػا: دلً 
املَّػه ال يفر ػ  ْتػرؼ. فػنف كصػرت قرػت: ؾ كب فػاشر  يفػا فػىت, كمػا قػالوا:  يفستطاع الكوـ قػا,

ركػػان, كقػػػد ٬تػػوز نف يفكػػػوف االػػف ه ػػػا ٔت زلػػة ا٢تػػػان, ل  حػػرؼو كػػػاف متحى ع يفػػا فػػىت. فهػػػاه طريفدػػة كيػػػ

                                                                 

 ْٖٖصُٓمل سه ج (  ُ)
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كمػػػا قػػػاؿ: كيػػػف تر ظػػػوف بػػػاٟترؼ  ,ككػػػا, كمػػػا تدػػػوؿ: نملػػػا لدرقػػػا م هػػػا كبػػػرهها قػػػا, فتدػػػوؿ: بػػػا
ة ااكذل فدػػاؿ: بػػان اضػػرب كداؿ قػد؟ ف جػػابوا ب حػػوو ٦تػػا نجػػابوا م ا١تػػرٌ السػاكن ٨تػػو يفػػان ،ومػػي ك 

وا بالسػػاكن, نال تػػراه  قػػالوا: عي  ػى , فػػ ٟتق نل ػػان موصػػولة. قػػاؿ: كػػااؾ نراهػػ  صىػػكإدٍ  كإمٍ  نقػوؿ إبٍ 
  بسػاكنو م نكؿ اسػ  كمػا ال كر ػابػنه كاسػ ه حيػ  نسػك وا الرػان كالسػُت, كنملػت ال تسػتطيع نف تي 

ق هػػػاه رًحػػػ  قػػػاه السػػواكن, ف ٟتدػػػت نل ػػػان حػػىت كصػػػرت الر ػػػ  قػػا, فكػػػال  تي الر ػػػإذل  تةػػل
 . ُ()الر   قا كما نٟتدت ا١تسكَّن ااكؿ م االس "إذل  اال ات حىت تةل

ػردت م كتػاب العػُت ,كالٌػات الػيت كى ريَّػكقد جانت نٝتان اٟتػركؼ ضػمن الكي  ةػدد ن بً يت ٨تى
 كهي: دراستها,

قػػوؼ فػػػنذا جعرتػػػه اٝتػػػان مددتػػه تدػػػوؿ هػػػاه حػػػانه مكتوبػػػة اٟتػػان حػػػرؼي هعػػػانو مدةػػػور مو  -ُ
ف ل هػا إذا ميػدٍَّت صػػارت م  كمىػدَّهتا يفػاناف ككػل  حػػرؼو شرػا ًخٍردىتًهػا مػن حػػركؼ ا١تععػ 

التةريفف يفانيفن كتةغَتها حييػىيَّة كإ٪ٌتػا ٬تػوز تةػغَتها إذا كاملػت صػغَتة م ا٠تىػٌ  نك خ يٌػة 
   ِ() ..كإاٌل فو

دي شرػػا بػػينو بػىٍعػػػدىها ٍعتمىػػفو م ا٢ًتعػػان ال يفػي لػػدت كػػلَّ يفػػاًن كنى جىػػكقػػاؿ م موضػػع آخػػر : كى  -ِ
 .ّ() ا ك٨تو ذل  ك با ك طا اليان ٨تو نلف يفا كإذل  يفػىٍرًجعي م التَّةريفف

  فٌ نالداشػػػدتُت يفتضػػػا  اتُتمػػن خػػػوؿ هػػ
ي
ركؼ ععػػػ  نك حيػػػا٠تريػػل يفتحػػػدث شػػػن حػػركؼ ا١ت

 ةريف ها .سمية ,كتى كمها ما قرل التى ا٢تعان ,كالتسمية قا ,كحي 
رػػػػارات  هػػػا الكرمػػػػة كتكػػػػوف ترػػػػ  الًتاكيػػػػب كالعً فهػػػي ااحػػػػرؼ كااصػػػػوات الػػػػيت تتكػػػػوف مً 

 طػػػق قػػػا ! فيطرػػػق شريهػػػا يفي  ان كنصػػػوات ان ا١تعتر ػػة ,كه ػػػاؾ فػػػرؽ بػػػُت اشترارهػػػا نٝتػػػان كاشترارهػػػا حركفػػػ
وات ا نصػػتػػ ت ك هٌنػػك  ااكذل, ةً حػركؼ ش ػػد ال طػػق قػػا مدةػػورة موقوفػػة سػػاك ة كمػػا كرد م الكريَّػػ

                                                                 

 ُِّ-َِّ-ّكتاب سيرويفه ج (  ُ)
 ُّٔص  ّالعُت : ج (  ِ)
 ْْٓ/صٖمل سه  : ج (  ّ)



ٔٓٚ 

كاشرػػ  نف دػاؿ : "فت ةػيل هػاا الدػوؿ ترميػا ا٠تريػل كصػاحب الكتػاب إذل  ة , كقػد نبػاردرٌ سػتى مي 
" اهنػا ليسػت ب ٝتػان كإ٪تَّػا جػانت م الَّتهعػيَّ شرػا الوقػف؛  عيػت مدةػورةه هػاه اٟتػركؼ إذا هتي 

أتهػا ش ػد فهو ه ا يفؤكد ل ػا مػا نبػار اليػه ا٠تريػل م الداشػدة م بياملػه شػن حػركؼ ا١تععػ  كهي .ُ()
رت ةىػػػػػ  ْتػػػػػركؼ ا١تععػػػػ  قى رً ػػػػدت نف تى رى  هػػػػا : " كإذا نى ه شى ياؽ كوًمػػػػػ ًسػػػػا ,كقػػػػػاؿ ًم ي ًقػػػػالتهع ػػػػ

ع حػركؼ االسػ , فعػانت  دط  تي    نردت نفٍ عرها نٝتان, كلك َّ ف ٕتى ريفد نى تي  ستى كنسك ت, امل  لى 
 ت قا, إال نَّمل  تدف ش دها اهنا ٔت زلة شه....ك هنا نصواته يفةوَّ 

قوؿ ا٠تريل م حاؿ هعائها : "كاشر  نفَّ ا٠تريل كاف يفدوؿ: إذا هتعَّيت إذل  شَتان مي  مث قاؿ
 عة مدةورة موقوؼ شريها .صوات مدطَّ نا هنَّ نفاٟتركؼ حا٢تا كحا٢تا م ا١تعع  كا١تدَّطع" نم 

 . ِ()ائها"عى ا م حاؿ تسميتها فتعترف ش ها م هً مٌ ن

كىنما الرا كالتػا كالثػا  : " فهاا سيرويفه يفدوؿ فيها ,اٟتركؼكرد ش د نهل الرغة بياف هاه كقد 
الظػا كال ػا فىػًنذا صػرف نىٝتىػان نيمػًدٍدفى كىمىػا ميػدَّت الى ًإالَّ نىملػَّهيػنَّ ًإذا   ك الطػا ك الػرا ك ا٠تا كاليا كاٟتا ك

ٍػػوه كيفكيػ ـ كدخػػوؿي اٍا كيػنَّ نىٝتىػػان فهػػن ٬تػريفن ٣تٍػػرل رجػػل كى٨تى ـ نَّ ملكػػرىة بًغىػػٍَت اٍالػػف كىالػوَّ لػػف كىالػػوَّ
رىل اٍبن ٥تىىاض ـ ف يٍجريفىٍت هىًاه اٟتركؼي ٣تىٍ   شرا نهنٌن ملكرىة ًإذا دل يفكن فيهنَّ نلفه كىالى ل  فًيًهنَّ يفدي 

ـ  ـ  نىبٍػرىصى كنيـ  حيرػىٍُتو كى٨تىٍو٫تىػا نىال تػرل نىف اٍالػف كىالػوَّ كىاٍبن لىريوف كنجريفت اٟتٍيريكؼ ااكؿ ٣تيٍرىل سا
ًف   . ّ()"فًيًهنَّ الى يفدخوى

ي: كا٢تعػػػػػان تعديفػػػػػد اٟتٍيػػػػػريكؼ التهع ػػػػ" كيفيطرػػػػق شريهػػػػػا حػػػػػركؼ التهع ػػػػي كجػػػػػان م مع اهػػػػػا:
ٝتػػػان مسػػمياهتا اٟتٍيػػريكؼ ا١ترسػػوطة نىم ا١ت ػػردة الرسػػيطة الَّػػػيًت نا قىػػا هعَّػػتى ب ٝتائهػػا كاال ػػاظ الَّػػيًت يفػي 

                                                                 

 ّْٓص ْالكتاب ج (  ُ)
 ِٔٔ-ّٓٔ -ّكتاب سيرويفه :ج (  ِ)
 ِْٔصّج (  ّ)



ٔٓٛ 

ًم ٍػهىا ركرت اٍلكىر 
()ُ . 

مػػػػػػػ ه  بػػػػػػػهاب الػػػػػػػديفن االوسػػػػػػػي  _رٛتػػػػػػػه  نيفضػػػػػػا ت سػػػػػػػَتش ػػػػػػػد نهػػػػػػػل الكمػػػػػػا كرد ذكرهػػػػػػػا 
الػػػيت شرػػا حػػػرفُت:" دل هػػي كسػػػائر اال ػػاظ الػػػيت  ٝتػػانهػػػ, فػػػاكر م بياهنػػا كبيػػػاف اإَُِاهلل_

نٝتػان مسػمياهتا اٟتػركؼ ا١ترسػوطة الػيت ركرػت م هػا الكرمػة لةػدؽ حػد « كرػا تػا ثػا»يفتهعػا قػا 
 .ٕ()ا"االس  ا١تت ق شريه كاشتوار خواصه اجملمع شريها ذل كل م ه

حيػريكؼ التهٌعػي, كىًهػي  كىنٍٚتػع ال حويفػوف نىفٌ كجان م حكمها ش د اازهرم حي  قاؿ :" 
( ّ)" اٍالف كىاٍلرىان كىالتَّان كالثان, كىسىاًئر مىا ًم اٍلديٍرآف ًم ٍػهىػا, نىملػَّهىػا مر يَّػة شرػا اٍلوىقٍػف كنهٌنػا الى تيعػرب

. 

بػار ا٠تريػػل نهعائهػا ,كمػػا  كش ػػدرة سػتد  ٝتػػان مي نش ػػد اشترارهػا فه ػػاؾ فػرؽ يتها : سػمً مػا تى ن
 توبػػة كمىػػدَّهتا يفػاناف ككػػل  حػػرؼو م الداشػدة بدولػػه :" فػنذا جعرتػػه اٝتػػان مددتػه تدػػوؿ هػػاه حػانه مك

"فهي ت ت ٥تتومة ب لف ك٫تػزة كتكػوف شرػا ٨تػو مػا ذكػر ا٠تريػل شرا ًخٍردىتًها من حركؼ ا١تعع  
ب لف ك٫تزة ش د التسمية به كترػ  اٟتػركؼ كنبار ككل حرؼ شرا خردتها ؛نم كل حرؼ ٮتت  

كاشرػ   هي :بان, تان, ثان, حان, خان, فان ,هان. ككرد الدوؿ م تسميتها كال  ش د سيرويفه :"
نك لركرمػػة نك  لرحػرؼ اٝتػان  نملػ  إذا جعرػت حرفػان مػن حػركؼ ا١تععػ  ٨تػػو: الرػا كالتػا كنخواهتمػا

كيفػاكر  .( ْ)" نه كما تدوؿ: هاا النه فاشر لغَت ذل  جرل ٣ترل ال إذا ٝتيت قا, تدوؿ: هاا با
كىًإ٪تَّىػا عػان فدػاؿ : " هً  كاملػت نك حػركؼي   ان ل ا ابن سيده م ال رؽ بػُت تسػميتها كحكمهػا , نصػوات

ا ال ٍَّحػو ًاىملػَّهىػػا تشػره ااصػػواتى كاملَّػ  دل ٖتػػد ث شى ٍػهىػػا  كيقً ىػت هىػػًاه اٟتٍيػريكؼ ًإذا قطَّعتهػػا شرػا هىػػاى
عَّيٍػتى اٍٝتػػا كىالى جعرػتى ٢تىىػا حىالىػة تسػتحق  ا شػرابى قىػا كىمىػا فعر ىػا ًم اٍلعػدىد, كىًإف هتي  كىدل ٖتػد ث قىػا

                                                                 

 ِّٓص - ُمع العروـ م اصطوحات ال  وف ,جدستور العرمان جا (  ُ)
 َُِ-َُُص-ُت سَت االلوسي ركح ا١تعاشل : ج (  ِ)
 ْٖٖ ُٓهتايفب الرغة ج (  ّ)
 ِٔٔ- ّالكتاب ج (  ْ)



ٜٔٓ 

فنملَّػ  تيدط ػػع حيريكفػه كتر يهػػا شرػػا اٍلوىقٍػف كىدىٍولًػػ  ًإذا هتعَّيػت شىٍمػػرا شػػٍُت مػيٍ  راٍن كىًإف كىػػافى بػػينه 
عان شػاًمرو شىػٍُتٍ ا٢ٍتمزىة شىرىٍيًه كٖتافها كىدىٍوًل  ًم هً  من هىًاه اٟتٍيريكؼ بعد ٫تزةو جازى نىف تيرًديى حىرىكىة

 .  ُ()"نًلٍف ًمي  راٍن كى٬توز نىف تىدوؿ شٍُت نلٍف ًمي  راٍن فتحاؼ ا٢ٍتمزىة كٖتر ؾ ال  وف

ذل زيفادة إ شَتان مت با٢تمزة !, فداؿ مي تً ؽ ابن جٍت الف هاه اٟتركؼ , ككيف خي كقد تطرَّ 
 رنيفػػػت  ١تػػػاٌ  وضػػان خػػػرل شً ني  زدت شرػػػا االػػػف مػػن بػػػا تػػػا ثػػا نل ػػػان  شراقػػا :"إالعػػرب كاك م لػػػو ش ػػػد 

العرب فعرت م "لو" ١تػا نشربتهػا, فةػار التدػديفر "بػا ا" "تػا ا" "طػا ا" "هػا ا" فرمػا التدػت نل ػاف 
إذل  تعػػػود وٌ أى غ حػػػاؼ إحػػدا٫تا لًػػػًسػػفرػػػ  يفى  كػػػن مػػن حػػػاؼ إحػػدا٫تا نك حركتهػػػا بػػدسػػاك تاف دل يف

ػ رػقى ت, فر  يفى بى رى الدةر الام م ه هى  التحريفػ  اللتدػان السػاك ُت   ؾ إحػدا٫تا, فرمػا كجػبرٌ إال نف ٖتي
 كػػتى رَّ ذ ك ػت إليهػا ت اهيػت, فرمػا حى ش ػدها ارتػدشت إً   ى كاملػت االػف الثامليػة بػال  نحػرل؛ املَّػ

كهػاا معػٌت  (ِ)بػداؿ ا٢تمػزة مػن االػف"ما بي اه م حػرؼ ا٢تمػزة مػن إً  ها ٫تزة شرا حد  ررتى الثاملية قى 
لػف حػُت قػاؿ:" ف ل هػا إذا ميػدٍَّت صػارت م التةػريفف يفػانيفن ذكره ا٠تريل شن تدديفر مدة اا ما

 نم حرفاف " .

ت فى اً ؛كلكػػػن لػػو حيػػػه نك ٖتريفكًػػ ُتل ػػػحػػػد هػػاه اانمػػػن حػػاؼ  دٌ ه البيػػملٌػػػنفػػرنل ابػػػن جػػٍت  
 : ذلى ها ٫تزة  نك يف  االف الثاملية كقرري االف سيعود اٟترؼ شرا حاؿ ا٢تعان كالدةر ,فكاف ٖترً 

صػحيحة,  انن ب طىػكتيػتى  راؾى حػانن جيػدةن, كنى  ترػتي بػانن حسػ ةن, ككى  طػتي طى "فعرػا هػاا قػالوا: خى 
 .كما هاه الران الكرَتة؟"

 

 

                                                                 

 ِٖٓص ١ْتعةص ا(  ُ)
(4)

 َْٗ-ِسر ص اشة ا شراب ج 



ٔٔٓ 

 سما  الحروف :أما يتعلق بتصريف  أما

كذلػػػ  م معػػػٌت قػػػوؿ ا٠تريػػػل :" ف ل هػػػػا إذا ميػػػدٍَّت صػػػارت م التةػػػريفف يفػػػانيفن كتةػػػػغَتها 
 ." ها إذا كاملت صغَتة م ا٠تىٌ  نك خ ٌية كإاٌل فوحييػىيَّة كإ٪ٌتا ٬توز تةغَت 

 ذل ػػا إً دػػل بً هػػا , املتى طدً حكػػاـ اٟتػركؼ م حػػاؿ ملي بعػد مػػا بػػُت ل ػػا ا٠تريػل م هػػاه الداشػػدة نى 
 ج ب ػا دالليػان رَّ ع ش ها , مث شىػذل ما ٝتي إً   دررة شن يفان است ادان ل ها مي ن فنحكاـ تةريف ها ,فهو يفرل نى 
ػَت تةػغً  حاؿى  ران ر  رػى مي  إذا كاملػت صػغَتة م اسػتعدامها كم كتابتهػا , نك  الٌ ر إً ةػغَّ ا ال تي ها ,ف بػار نهنَّ

طػق بتةػغَتها ف دػوؿ بره م طوقة ,فع دما يفػ ت الكػوـ ش هػا ,كبيػاف اٟتػديف  شػن حا٢تػا يفكػوف ال ي 
 ة .يَّ يػى حي 

ػػػػ ااٝتػػػان فدػػػػ  , نمػػػػا ب نلػػػػفدرىػػػكتي  يفهػػػػا ا ال يفػػػدخرها التةػػػػريفف كال تعًتً نلػػػف اٟتػػػػركؼ فنهنَّ
شرػي ,فدػد ملدػل ل ػا قػوؿ  ن, ؽ ٢تا ابن جٍت كنسػتاذهااٝتان من تةريفف كتغيَت ,كقد تطرَّ  نحكاـ

ػكػ  شريهػا بً  اٟتي ئها! كدلً الف هاه اٟتركؼ ش د هعننبو شري بعد ما س له شن   ا ،ػَت م دررػة ؟ هنَّ
مث  ؼ.."ر  كالتةػ ملدػوبً ٝتية دخرها اٟتك  الػام يفػدخل ااٝتػان مػن االا ً إذل  رتدً فداؿ:" ١تا ملي 
ه ال ٬تػوز كزف "بػا" "تػا" "ثػا" ستاذه " كيفؤكده ش دؾ نملَّ ني  ليههب إً دا ما ذى ياؽ ذل  مؤك  ذكر م سً 

 هػػانو إذل  حسػ ة, كملظػرت , فػنذا قرػت: هػػاه بػانه  اةن متهٌعػ "حػا" "خػا" ك٨توهػا مػا دامػػت مدةػورةن 
مػػػان" ك"بػػػان" إملػػػػه ل" كمػػػا تدػػػوؿ م "دان" ك"عىػػػل ذلػػػ , فتدػػػوؿ: كزملػػػػه "فػى مشػػػدوقة, جػػػاز نف ٘تث ػػػ

لػػػو كاملػػػػت  ٓتػػػوؼً  كب ػػػانو  كإشػػػرابو  ا صػػػارت م حكػػػ  ااٝتػػػان مػػػن تةػػػريففو نهٌنػػػ . نم ُ() "فعػػػل"
 فد  . لرهعانً 

كهػاا  شػن يفػان ! رػةن رً  دى هػا مي نل ي  نفَّ  زان تةريفف هاه ااٝتػان يفػرل ا٠تريػل كمػا ذكػرت آمل ػان كبنً 
إذل تةريف ها كنصرها كما  ه االف ,كنبارصل هاد فيها باكر نى ة الثاملية اليت ت رَّ ما جان م الكريَّ 
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يفن فدررػت ا٢تمػزة كاالػف يفػانى  اليان نم نف نصلي إذل  ع م التةريففل ها ترجً ا فهو يفرل نف يفراه !!
 ! فرمػػػػا كجػػػب التحريفػػػ  اللتدػػػػان السػػػاك ُت كاملػػػت االػػػػف الثامليػػػة بػػػال  نحػػػػرل ُتسػػػاك تُت نل ػػػ
ؽ ٢تػاا ال ػػوع مػن ا شػوؿ ابػػن وـ ,كقػػد تطػرٌ شػوالف إشػػوؿ العػُت كالػرػت ٫تػزة ,فه ػػا اجتمػع إً رً كقي 

شػػوؿ العػُت كالػػوـ مػػل شرػا مثػاؿ كثػػَت مػن ملوشػػه مػن إً ملػه ٭تي نجػٍت م سػر الةػػ اشة ,الػام يفػػرل 
ا قػػاؿ : "مػػانه" كنل ػػه م دررػػة شػػن كاك, ك٫تزتػػه م دررػػة شػػن هػػان لدػػو٢ت : نمػػػواه, ل ل ػػا ب حػػو ٦تَّػػ,كمثَّػػ

لػػه شريػػػه  عرػػتي  جى لػػه فكػػ شل   هي  تى ٌوهػػتي شريػػػه اامػػر نم: حسَّػػكميوىيفٍػػه, كماهىػػت الركيٌػػة ٘تػػوه, كقػػو٢ت  مى 
 ". فه ا اشترت العُت كالوـ .هي امعى سى  هي رى درػى طوكة كمان ليى 

هتا, حكػػا هت بػػاةن إذا صػدَّ اؿ "بيػػوىيٍفهة" كتىشىػوَّ  هػا "بػػانه" م قػوؿ مػػن قىػ:"مً  كذكػر نيفضػػان 
كالمه هان, كهو  شرا هاا ٦تا شي ه كاك,فػ "بان"  ,ذل  نبو زيفد, كحكا نيفضنا "ًبيىهه" ك"نباكًهي"

كنكرد ل ػػا   " ...يفػتي وى "لى " كى يفػتي وى " فهػو مػن بػاب "طى كمػن قػاؿ "بىػًومى  مث نبػار. "ملظػَت "مػان" سػوان
كػال  م إشػػوؿ العػػُت كالػوـ :" مػػا حكػػاه سػػيرويفه  مػن قػػوؿ بعضػػه  "جػا ٬تػػي", فهػػاا نبػػدؿ 

العُت كالوـ ٚتيعنا", ك،َتها ٦تا جان  , ف شلَّ , كحاؼ ا٢تمزة ٗت ي نااليان اليت هي شُت ال عل نل ان 
رػة شػن يفػان فدػد رً  دى نما اشترار نلف هاه اٟتػركؼ مي  شرا مثا٢تا من إشوؿ العُت كالوـ الكثَت ...

ػػػ ون ٍدػػػتعػػرض ٢تػػػا ابػػػن جػػػٍت ملػى  ػػػ ررػػةه  دى ا مي شػػن نسػػػتاذه الػػػام يفػػػرل نهنَّ  يفػػػتي وى ا مػػػن بػػػاب طى شػػػن كاك كنهنَّ
مػػاف كي ذ ٭تى إً شرػػي ك٫تػػا  وبػنليػػه إمػع مػػا ذهػػب  دػػان  ً تَّ ل ػػا ابػن جػػٍت رنيفػػه مي  دسػػرً مث يفي  , ُ() !! يفػتي وى حى كى 

عػه ! كقػػد كرد قػوؿ ابػػن ليػػه ا٠تريػل اسػت ادا ١تػػا ٝتىً إب هىػالديػػاس ! ٓتػوؼ مػػا ذى إذل  بػال  اسػت ادان 
ػػ فػػان عًتىً جػٍت م ذلػ  مي  ا م دررػػة شػن يفػان فدػػاؿ :"فدػد صػار إذف تركيػػب هٌنػنع ش هػا م ْتديدػة مػا ٝتي

                                                                 

ام ذكرملاه م "بان" ك"تان" ك٨تو٫تا, فدرت: ما تدوؿ م هاه االف ) قاؿ ابن جٍت :"كس لت نبا شري شن هاا ال (  ُ)
 اليت قرل ا٢تمزة؟

 نتدوؿ: إهنا م دررة شن كاك نك يفان, نك تدوؿ: إهنا ،َت م دررة؟
فداؿ: ال, بل االف اآلف مدضي شريها ب هنا م دررة شن كاك, كا٢تمزة بعدها م حك  ما املدررت شن اليان لتكوف 

 مرة كالةيغة ا شرابية من باب "بويفت" ك"طويفت" ك"حويفت"".(الكرمة بعد التك
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مػػػػا مػػػػػن بػػػػػاب ك"حػػػػػان" ك٨تو٫تػػػػا بعػػػػػد التسػػػػمية مػػػػػن "ط كم" كمػػػػن "ح كم" كصػػػػػارا ك هنَّ  "طػػػػان"
جريفػا م الدضػية ه, كى كًمػا ًْتي دىػهمػا قػد ٟتىً م ه, كلك َّ ة كوملا م اٟتديد يفى دل "طويفت" ك"حويفت"  كإف

ػ م تةػػريفف هػاه اٟتػركؼ بػػالواك بدولػه :" فرػػو ابػتددت شرػػا  ل الدػوؿى  ة ػػخػا يفي نمث ,  راه..."٣تى
", كمػػن التػػػان تي يفٍػػوى رػػت مػػن الرػػػان "بػى شرػػػا "فػىعىرٍػػت" لدي  ن هػػاه اٟتػػػركؼ بعػػد التسػػمية فعػػون هػػاا مػػ

", كمػن الثػػان "ثويفػت", كمػػن اٟتػان "حويفػػت", كمػن ا٠تػػان "خويفػت" كمػػن الػران "ركيفػػت",  تػيفٍ وى "تػى 
كمن الطان "طويفت", كمن الظان " ويفت", كمن ال ان "فويفت", كمػن ا٢تػان "هويفػت", كمػن اليػان 

 ا تدوؿ م "فػىعَّرت" من "طىوىيفت" ك"حىوىيفت": "طىٌويفت" ك"حىٌويفت"."يفويفت" كم

هػاا هػو الديػاس الػام تدضػيه حديدػة ال ظػر, يػاف ا١تسػموع بدولػه :"بى إذل  ذل  د بعدى مً مث شى 
 خيَّيػػػػػت, ك ثيَّيػػػػػت, كحيَّيػػػػػت, ك تيٌيػػػػػت, ك كنمػػػػا ا١تسػػػػػموع الكػػػػػي شػػػػػ ه  فػػػػػنف يفدولػػػػوا "برَّيػػػػػت, ك

  شرػا نهٌنػ ؿ  دي ة نخواهتػا, فظػاهر هػاا الدػوؿ يفىػسػ ة" ككػال  بديَّػيفييػت يفػان ح  ييػت, ك طييػت, ك
رػػػوا الكرمػػػة مػػػن بػػػاب مػػػن يفػػان, كجعى  االػػػف م ٨تػػػو: بػػػان, كتػػان, كحػػػان, كخػػػان بػػػدالن  اشتدػػدكا نفٌ 

 . ُ()"حييت" ك"شييت" ك٨تو٫تا ٦تا شي ه كالمه يفاناف"

إذل الكثػرة , كيفػرل  ان يس م هاه الداشدة اسػت ادشري شرا ما قً  ,نكابن جٍت يفرل اشتماد 
ػػ؛ اع مى ة شرػػا السىػاشتمػاد الرديَّػػ شرػػا ٝتػاشه  ا مالػػة م نل ػػات هػاه اٟتػػركؼ قرػػل التسػػمية  ون ٛتى

 ػػا هػػا يفػػػا,  ا را طػػاخػػ نال تػػراؾ تدػػوؿ إذا هتعيػػت: بػػا تػػا ثاحػػافدػػاؿ م سػػياؽ ذلػػ  :" ,كبعػػدها
مػػا رنكا ا مالػػة بػػػائعة م مية كال دػػػل: بػػان, كتػػان, كثػػػان, كحػػان, كطػػان, ك ػػػان, فرسػػكقػػالوا بعػػد الت

ا قػد , كنهٌنػ اال ات فيهن م دررات شن يفػانات وا لال  ب فٌ مي كى هاه اال ات قرل ال دل كبعده حى 
طييػػت طػػان,  ٟتدػت م اٟتكػػ  باال ػػات ا١ت دررػػات مػن اليػػانات, فرػػال  قػػالوا: حييػت حػػان, ك

الديػاس الػام ذهػب إليػه  حةشرا ص ؿ  ك٨تو ذل . كنملا نذكر كجه ا مالة م هاه اٟتركؼ, كندي 
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إمػػالته  اٟتػػركؼ بعػػػد  فٌ نة مػػا ذهػػب إليػػه م كمػػا ذكػػر لػػال  ملظػػائر ليػػدؿ شرػػا قػػوَّ ,  نبػػو شرػػي
 .ُ()شريه " ةن ظى افى ها ك٤تي راشا اصرً إت   إشراقا

م   كبػػػيعه ابػػن جػػٍت الداشػػدتُت كاسػػػتعراض مػػا ذهػػب إليػػػه اتُتمػػن خػػوؿ ا٠تػػػوض م هػػ
ٝتػػػان؛ ؼ بػػػاقي ااشرػػا تةػػػر   كإشراقػػا كتةػػػريف ها قياسػػػان  هػػػا نٝتػػػاننٝتػػان اٟتػػػركؼ مػػػن حيػػ  جعرى 

حيػػ  يفػػرل نفَّ إشػػوؿ العػػُت كالػػوـ فيهػػا شرػػػا مػػا قًػػيس م الرغػػة , كهػػو نفَّ نلػػف هػػاه اٟتػػػركؼ 
ػػا مػػن بػػاب طىويفٍػػتي كحىويفٍػػتي ,كال خػػوؼ ليػػه ا٠تريػػل حيػػ  جعػػل إً هػػب ا ذى ١تػػ مي درًرػػةه شػػن كاك كنهنَّ

ؼ ااصػػري  ػػاؾ فػرؽ بػػُت التةػػر  فهي  ,و نهنػػا م دررػػةه شػن يفػػانكهػػتةػريف ها شرػػا مػػا كرد م ا١تسػموع 
! هػػػػو ا ٝتػػػيٌ هػػػا نٝتػػػػان( هعػػػان اٟتػػػػركؼ عػػػػان اٟتػػػركؼ مػػػػن بػػػاب )جعرً ؼ العػػػارض !كهً كالتةػػػر  

 الديػػػاس كػػػاف ذلػػػ  , كلكػػػن مػػػاداـ السػػػماع إذل  اامػػػر ض بالتسػػػمية ,فرػػػو كػػػاف مػػػردَّ شػػػارً  ؼه ةػػر  تى 
ل الػػرنم شرػػػا ا شرػػي زاكج بػػُت هػػاا كذاؾ كٛتىىػػنبىػػ يفرػػدك نفَّ  موجػػود فالسػػماع موقػػوؼ حكمػػي ,مثٌ 

( تي يفٍػػوى كطى  تي يفٍػوى )مػن بػػاب حى  ياًّ فا نصػرً ؼ تةػػر  بػُت السػماع كالديػػاس شرػا ا١تتةػرَّ  يػػان يدً توفً  ون هػاا ٛتٍػ
مػػن تةػػريفف هػػاه  نمػػا فيمػػا جػان ا ,نصػريًّ  فان فا تةػػري ,كاٟتكػ  لرطػػارئ م الديػػاس فيمػا كػػاف متةػػر  

 ب إليه ا٠تريل فدد حك  بعد استدران كبياف كاضا .إضافة ١تا ذهاٟتركؼ فو 

  

                                                                 

 ا١تةدر مل سه. (  ُ)
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 الثالثي عين الفعلالمبحث الثالث : 

ن ررػة شىػ دى الرئيس , ك االػف مي  ةً رٌ العً  س ي ما جً   اهنَّ ستحب الكسر نك الضَّ ة تى حركؼ العرَّ 
قياسػُت  م الةػيغة بػُت تهػا ,كقػد تػرددتي يعى رً طى ه لً م م هما , كخركج الواك شػن نصػل الديػاس مػردَّ نى 

هػب إليػه ا٠تريػل م لألصل ,كثامليهما لرعركج م ه نك ش ه , كذل  من خوؿ مػا ذى  :نحد٫تا يف زعً 
 ل ...عى  ٍ يفػى  لى عى باب من نبواب الثوثي ,م مادة من ب ات الواك ,حي  قاؿ " كط  : باب فػى 

ىٍوضػع . . ككػػل  بػينو يفكػوف الً ٍعػػل م ػه شرػا فػىعىػلى يفػىٍ عىػػلي فالً ٍعػ الماوئ  : 
ل م ػه م تػػوح ا١ت

الػػواكي مػن يفىطىػػ ي فرػػ   طىػ ي كىطٍػػ ن . . كإ٪ٌتػػا ذىهىرىػتالعػُت إاٌل مػػا كػاف مػػن ب ػات الػػواك شرػػا ب ػان كىًطػػئ يفى 
شرػا تػىػوىه   فىعًػل يفػىٍ عًػل مثػل كىًرـى يفىػرًـ ،ىيٍػػرى نىٌف  تػىٍثريٍت كما تػىٍثرتي م كىًجلى يفػىٍوجىلي اٌف كىًطػئى يفىطىػ ي مرػٍتي 

م موضػػع الػوٌـ مػن يفػىٍ عػل مػػن هػاا اٟتىػٌد إذا كػاف مػػن حيػريكًؼ اٟتىرٍػًق الٌسػػٌتة اٟتىػٍرؼى الٌػام يفكػوفي 
فنٌف نٍكثػىرى ذل  ش دى العىرىب م توحه كم ه : ما يفػيدىر  شرا نىٍصًل ت ىًسيسه مثل : كىًرـى يفىًرـي"
()ُ. 

ػػالديػاس فً  صػػلي نكزاف الثوثػػي ك نيفتحػدث ا٠تريػػل ه ػػا شػن كزف مػػن   رثيػػع فيػػه ككى يػػه, مػػع مػا ٝتي
كجػان شػن الرضػي قػوؿ م , سػر كالكى  ل ,بػال تا  فالديػاس فيهػا الضػ   عىػ ٍ يفػى  لى عى استعماله !! كهو فػى 

فػػرع شرػػا فػىعىػػػل  -ب ػػتا العػػُت فيهمػػا  -عىػػل  ٍ لى يفػى عىػػفػى  ةػػريفف قػػالوا : إفَّ هػػل التى نى    نفَّ "اشرىػػ: ذلػػ 
فػىعىػل ا١ت تػػوح شي ػه إمػػا " كقػالوا: قيػاس مضػػارع –ها م ا١تضػػارع سػرً ها نك كى بضػػم   -ل نك يف عيػل  عًػيفى 

 . ِ()الض  نك الكسر"

بػا شريػدة نرمػي :"ٝتعػت سحق بػن صػاحل اٞتي إبو شمر ن: قاؿ  ّ()كفيه لغتاف كرد ش د الررري
ٝتعػت الضػ  كالكسػر م شامػة هػاا الرػاب ,لكػن  معمر بن ا١تثٌت شن ا, شمرك بن العون قاؿ:

ػدتيػولػ  يفى ما شرا الضػ  كدنحد ,الوجهُت نا اقتةر فيه شرا ٔتَّ ري  ا شرػا الكسػر فدػ  مَّػنج ,ك ري ل كٮتى
                                                                 

 ْٕٔصٕالعُت ج (  ُ)
 . ُُٕ-ُبرح بافية ابن اٟتاجب ,لررضي االسًتاباذم .ج (  ِ)
 . ُّة اآلماؿ لررري صغيى بي  (  ّ)



ٔٔ٘ 

ػػػػ :ل ا١ت تػػػوح شي ػػػهعىػػػيػػػاس فػى ال  الرضػػػي كقػػػاؿ م قً ؽ لًػػػتطػػػرَّ " غػػػًر ي ",ضػػػًربي كيفى ٨تػػػو يفى    "فػػػاشر  نهنَّ
, كبػتى ى يفىٍشػتي ي, كملىسىػلى يفػىٍ سيػلي, كشىريػػفى   غتػُت م نل ػاظو روا الر  عمى اسػتى  كثػَتة كعػرىش يفعػريشي , كمل ػػرى يف  يػري

, كفىسى  ",يف ٍ  قى يفعًرفي , كيفدتػيري سيدي كيفرميًز, كيفعتيًل, كىيفىطمي ي , كحسدى ٭تى ج شرػا حكػ  ذلػ  شػرَّ  مثٌ  سىقي
 ياسػيٌ نك قً  ا الض  كإما الكسر , كذل  إما ٝتػاشيٌ م اافعاؿ ما يفرـز مضارشه م االستعماؿ إمَّ 

كسػػر م ضىػػرىب , فالسػماشي الضػػ  م قتىػػل يفػىٍدتيػلي , كملةػػرى يفػىٍ ةيػػري , كخػرجى ٮتػػريجي, ٦تػػا يفكثػر , كال
ةػػػا , كالدياسػػػي كرػػػػزـك الضػػػ  م ااجػػػوؼ كال ػػػػاقص يفضػػػًربي , كيفعتًػػػب , ك،ػػػَت ذلػػػػ  ٦تػػػا ال ٭تي 

, كمن الدياسي الض  م باب الغررة , ائيُت كم ا١تثاؿ اليائا كما ٬تئالواكيفُت , كالكسر فيهما يف
 . ُ()كما مر"

تا مضػارع فىػ حرابي هػو اسػتً فة ثػر ذل الكى إً  صػل اسػت ادان ااى  ج شػنً نما الدياس اآلخر الام ٮتػري 
كػػره ا٠تريػػل م هػػػاه ضػػا ذلػػ  ؛ فيمػػػا ذى ؼ اٟترػػػق ! كيفتَّ د نحػػري ه نحىػػه نك المىػػػذا كاملػػت شي ىػػإفعىػػل 

 .ة رَّ العً   سً   ب تا العُت م ا١تضارع ل ى طى   يفى طى انت كى الداشدة حي ما  جى 

رل يفىػػػتػػا بعػػػد ا٠تريػػػل كبعضػػه  مػػػن قػػػاؿ بوجوقػػا ,حيػػػ  نذلػػ  كثػػػَت ٦تػػػن إذل  بهىػػػكقػػد ذى 
ه م ملَّػػنف؛  عىػػل بػػال تا كاملػت شي ػػه نك المػػه نحػػد حػػركؼ اٟترػػقل يفػػ ت شرػػا فػى ٍعػػفً  لٌ كيػػ  فَّ ن نكثػره 

كقػد  ا١تضارع يفكوف م توح العُت ,كحركؼ اٟترق هي اٟتان كا٠تػان كالعػُت كالغػُت كا٢تمػزة كا٢تػاني ,
 .ها كري كسي ت ذً  ةكها باذَّ جانت نفعاؿ بغَت ال تا فعد  

شىن اٍلعىرىب حىٍرؼه شرا فػىعىلى يفػىٍ عىلي مىٍ تيوح اٍلعُت ًم اٍلمىاًضي كالغابر  ين"دل ٬تقىاؿى اٍل ران : 
" إاٌل كثامليػػه نىك ثالثيػػهي نحػػػد حيػػريكؼ اٍٟترػػػق ،ػػَت نىىبى يفػػ ىبى
ال ػػتا م مضػػػارع  فٌ نان ه ػػا يفػػػرل , ال ػػػرٌ  ِ()

 حرؼ اٟترق الستة .نمع  إالَّ  نبدان  دي يفرً  ل ا١ت توح العُت العى فػى 

                                                                 

 . ُُٖ-ُبرح الشافية :ج (  ُ)
 ّْٗص-ُج تاج العركس (  ِ)



ٔٔٙ 

ذل إً  عػػد مػػا نبػػاررى ف مػػع حػػركؼ اٟترػق, ا قػػوؿ ال ٬تػين إالَّ يفػرل نهٌنػػ الشػػافيةحب كهػاا صػػا
ب ػتا  -فعػلى يف عىػل  نهل التةػريفف قػالوا : إفَّ  قو٢ت  بال  : "اشر  نفَّ  لى شرَّ  قوؿ نهل التةريفف,

كذلػ  اهنػ  ؛  -بضػمها نك كسػرها م ا١تضػارع  -ل نك يف عيػل فرع شرا فػىعىػل يف عًػ -العُت فيهما 

ه لى  ةه ا شرَّ ه  نهنٌ ب شرا     رى ،ى  ينرع ا١تاضي ا١ت توح شي ه , كما ٬تكا هاا ال تا م شُت مضا١تا رن

ه ال مدتًضيى له ،َتها , إذ لو  ه  نملَّ    رب شرا  ى اٟترق ،ى  رؼً مع حى  ت هاا ال تا إالَّ يفثري  دلٍ  , ك١تاَّ 

 لو رَّػعى مطردػان ،ػَت مي  ان ه  نف ال تا ليس بػيأكاف لثرت ال تا بدكف حرؼ اٟترق , فغرب شرا     
 ينكمػػا ٬تػػػ  , كالكسػػر ك الضػػ  , إذ لػػو كػػػاف كػػال  ٞتػػان مطردػػان بػػو حػػػرؼ حرػػق نيفضػػان  ينبشػػ

 .ُ()الض  كالكسر "

ا لر ػػتا ضىػدتى ارترػاط نحػػرؼ اٟترػق بػػال تا الـز كال مي  الكثػرة نفَّ  ن  ل شرػا  ىػػدل  كذلػ  ٦تػا يفيػػ
حػػد نه نك شي ػه جػان شرػا هػػاا الػوزف كالميػمػا  لػال  رنكا نفٌ  ,م هػاا ا١توضػع ،ػَت نحػرؼ اٟترػػق 

حركؼ اٟترق كدل يف تا مضارشه فهو بػاذ , كمػن ذلػ  مػا جػان م التػاج :"كبىػرن مػن اٍلمىػرىض يفػ ن 

ـ اٍلً ٍعػل فًيػًه ٫تػزىة شرػا فعىػل يف عيػل بًالضَّػ   ًإالَّ هىػاىا  كيف يؤ , قىاؿى نىبيػو سػعيد السػَتام: دل يفىػٍ ًت ٦تَّػا الى

بًػػل يفه ػيؤيهػػػا بًالضَّػػ   كيفٍه ى يهػػػا ًإذا طوهػػا با٢ت ػػػان اٟتٍىػػٍرؼ, كىكجػػد ت نىملػػػا حػػرفُت آخىػػػريفن ك٫تػػا: هى ىػػػ ى اٍ ً

 . ِ()"يفدريؤ, حىكىا٫تيىا ابني شيديفس ًم كتاب الةَّوىاب كىهيوى الدطرىاف, كقرنى يفدرىن ك

ىبى " نى  ك٦تا يفؤيفد صواب نقوا٢ت  ما جان بال تا مع ،َت حركؼ اٟترق كاشتيً  من الشاكذ :
! يفػػٍ ىبى  الشَّػػٍينى  يفىٍ بىػػاهي  بًػػاٍل ىٍتا فيهمىػػا مىػػعى خيريػػو ًه مػػن حيػػريكؼ اٟتىرٍػػًق كىهيػػوى بػػاذي, كىقىػػاؿى يفػىٍعديػػوب: نىىبى

" ملادره
()ّ  . 

                                                                 

 ُُٕ-ُبرح بافية ابن اٟتاجب ,لررضي االسًتاباذم .ج (  ُ)
 ُٖص-ُتاج العركس ج (  ِ)
 ٗص-ّٕجمل سه  (  ّ)



ٔٔٚ 

كم ه قوؿ ابن خالويفػه م بػرح ا١تدةػورة: "لػيس م كػوـ العػرب فػىعىػل يفى عىػل )ب ػتا ا١تاضػي 
٨تػػػػو : سػػػػحىر يفسػػػػحىر إال نىبى  , نك المػػػػان  ٟترػػػػق شي ػػػػان كا١تسػػػػتدرل( إال إذا كػػػػاف فيػػػػه نحػػػػد حػػػػركؼ ا

" يفىٍ ىبى
 .ركهنا ه باذ ؛ ل  س العرة اليت يفى ملَّ نعل نىب يف ىب فعميعه  يفت دوف ش د ال   ُ()

ررػػي ًم بغيػػة اآلمػػاؿ ر الرٌ ع ىػػره نبػو جى ذكىػػ شػػن الديػػاس : مػػا ه خارجػان ملَّػػنكرنكا  يفضػػان ن ك٦تػا بػػاَّ 
شيػػدٍَّت ًم الةَّػػًحيا كىاثٍػ ىتىػػاًف ًم ا١تضػاشىًف كىًتٍسػػعىة ًم ا١تعتػػل  فعػػدَّ  "سىػرٍػعىة ششػػرى كرمػػة بػػاٍَّت ًسػتَّة
ٍرنىة تػىرى   , شىن يفػىٍعديوب, ل ,كحضىػر بػو بكػر بػن طرحػة االبػريري فضىػل يف ىضىػنكذكػر شػن  ًم ٍػهىا اٍلمى

ٍػػ٭تضىػػر , كملظػػر كجهػػه يف ظىػػ ىػػان ًم اٟتٍىػػٍوض ٬تى
, كىجىرػػا ا١ت , كقػىرىػػا يفػىٍدرىػػػا, كى ر , كىًم ا١تعتػػل نىبى يفػػػ ىبى  َبى

شىثىا  يفىٍشعىا, كى  ،ىسىا الريلي يفػىٍغسىا ًإذا ن ر  , كىسىرىا يفىٍسرىا كىبىعىا  ٮتىٍظىا ًإذا ٝتن, ك خىظىا
يفػىٍعثىا ًإذا نفسد, كىشىرىا يفػىٍعرىا"
 .. هاا ش دما تكوف العُت اك الوـ احد حركؼ اٟترق  ِ()

 !؟  فان ال عل حردياًّ  كلكن لو قالوا: ١تاذا دل يف عروا ذل  لو كاف 

فتحػػػة  ال ػػػان م ا١تضػػارع سػػػاك ة فهػػي ضػػػعي ة بالسػػكوف )ميتػػػة( , كإمػػا افٌ  ا افٌ ملدػػوؿ إمَّػػ
العػُت إذف ترعػد مػن ال ػان , اف ال تحػة تكػوف بعػد العػُت الػيت بعػد ال ػان ,كال موجػب إذف ل ػػتا 

 . ّ() الشافية ! برح م كرد كماال ان معها , كذل   

مػع فعيػل كفعًػػل  نـ كػال  اٟتػػاؿي  الداشػدة شرػا فعىػػل بػال تا فدػ  ؟ كلكػن هػل ت طرػق هػػاه
 مػع فعيػل ا١تضػمـو ماضػػيه , كال تػ ت ل بػال تا كفعًػل بالكسػر,هػي تػ ت مػع فعىػ بالضػ  كالكسػر ؟

 ػػع ذلػػ  مػػػن بالكسػػر فرػػػ  ٯتى  بالضػػػ  كتػػارةن  ه يفػػػ ت مضػػارشه تػػارةن فدػػد جػػانت مػػع فعىػػػل بػػال تا املَّػػ
 ت قػػد يفىػػػ عًػػل الديػػػاس نف يفػػ ت مضػػارشها م تػػػوح العػػُت , كقػػالوا ٝتاشػػػان إتيػػاف ال ػػتا معهمػػػا ,كنمػػا ف
بالكسػر  بػال تا كتػارةن  جػان م مضػارشه تػارةن  ك١تػاَّ ؛  بالضػ  بالكسر كتارةن  مضارشها بغَت ال تا تارةن 

                                                                 

 ٔٗ-ِج ا١تزهر لرسيوطي : (  ُ)
 ّّ-ِّبغية اآلماؿ لررري :ص (  ِ)
 ُُٗ-ُسًتاباذم جبافية ابن اٟتاجب لررضي ا  (  ّ)



ٔٔٛ 

طىػ  , كذلػػ  كمػػا كرد ًطػػئ يفى سىػع ك كى ًسػػع يفى نجػازكا فػػتا مضػارشه مػػع حػرؼ اٟترػػق كذلػػ  م ٨تػو كى 
ر فيه حػركؼ اٟترػق د ال تؤث  كاحً  ما جان مضارشه شرا كزفو إذل  فية ,كقد نبارش د صاحب الشا

ه ب ػتا مضػارشه ال  م ه إال يف عيل ؛ املٌػه ال يف ًت ؛ كذل  يفكوف م مضارع فعيل ا١تضمـو العُت فنملَّ 
,ككو٫تػػػا  كمكسػػوران  مضػػارع فعىػػل يفػػػ ت مضػػمومان  فَّ يفعػػرؼ ماضػػيه م تػػوح العػػػُت نك مضػػمومها ؛ ا

كراهيػػػة خػػػرؽ لرديػػػاس كلً  ؤ ك،َتهػػػا , كذلػػػ  امتثػػػاالن وضيػػػيفى  ؤى ضيػػػمػػػا فعيػػػل قياسػػػها يف عيػػػل كوى ن نصػػػل ,
 ملػػػه النزاد شػػػن ثوثػػة نحػػرؼ ف كػػال  اٟتػػػاؿ م ذكات الزكائػػد ,مػػا   ! ُ()دة كمػػػا ذكػػرهَّػػقاشػػدة ٦تيى 

ك  فيهػػػا كذلػػػ  ٨تػػػو : نىبٍػػػػرىنى يفػػػ ئ , مػػػان ف الكسػػر الزً ؛ا كاملػػػت اك المػػػان د بػػػ حرؼ اٟترػػػق شي ػػػا ن عتىػػيفي 
 ن يفسػػت ئ , كىنيبٍػػػرىئى كى اٍسػػػتيٍ ًئى, كاملتػػزع يف تػػزعاسػػتى 

"كػػال  إذا كقػػع حػػػرؼ  ,كجػػان ش ػػػد الرررػػي ِ()
ْترؼ اٟترق كم ذكات الواك :  عتد  مله ال يفي نككاملت شُت ال عل من ذكات الواك كاليان ف اٟترق المان 

يفػػػػ تُت  نَّ هيػػػكذلػػػ  املػَّ  ٬تيػػػوع ,كذكات اليػػػان مثػػػػل جػػػان ٬ًتػػػين كبػػػاع يفريًػػػع ؛ مثػػػل سػػػان يفسيػػػون كجػػػاع 
عتػػد بػػ حرؼ اٟترػػق كػػال  مػػػع  س العرػػػة السػػابدة  ال يفي سػػواكن م اٟتػػالتُت مػػع الػػواك كاليػػان ,كلػػ ً 

 .ّ()" ,كيفشيا   ,كبان يفًشا   ا  يفسي ا١تد،  ٨تو : سان 

كػاف السػكوف فيػه الكثػَت   ات ,فرمػاَّ هػاه اٟتػركؼ شي ىػ فٌ ة ذلػ  :"ارَّ كقد قاؿ سيرويفه م شً 
 .ْ()ال يفكوف إال ساك ا " لةو ٔت ز  لى عً جي 

 كات الواك كاليان . ذى   ي كٍ زلة كحي  ٍ ٔتى  لي عى ا ٕتيٍ د نهنٌ دةي يفى 

إال مػػػع   يفػػ تً اٞتػػواب :دل حػػرؼ اٟترػػق ؟  سػػؤاؿ : هػػل يفػػ ت ال ػػتا م مضػػارع فعىػػل لغػػَتً 
 تا ت ضيل كاستحراب الإذل  هدى شت ا٠تريل كمن كافػى يت دى ة الَّ رَّ ف قاؿ قائل ما العً نف, حرؼ اٟترق 

 ٗتةيص حركؼ اٟترق قاا اٟتك ؟ إذل   مع حرؼ اٟترق ؟ ما الام دشاهي 
                                                                 

 َُِ -ُا١تةدر مل سه بتةرؼ ج (  ُ)
 ّٓص اآلماؿ بغية (  ِ)
 ا١تةدر مل سه (  ّ)
   ِٓٓ-ِْٓص -ِالكتاب ج (  ْ)
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ان ة نشضىػكىػو حرى اٟتػرؼ هػو الرمػز الػداؿ شرػا الةػوت , كالةػوت هيػ   نفَّ عرىػف دػوؿ : ملى  د  ري ملػىػ
 الةوت ,إذل  ٬تعره الكاتب إبارة اف , كالرمز الكتا, بكله ر ى تى اف ٥تي ك٫تا بيأى  ,ةً وشى طق ا١تسمي ال ي 

يػػز بػػه متوافدػػا كم اسػػرا ٢تػػاا الةػػوت ,كااصػػوات كمػا ذكػػر ا٠تريػػل  ٢تػػا نحيػػاز كمػػدارج كاٟت  كيفػ ت 
 ف ااحياز كالتارل :ج , كقد ص َّ معرى  الى ة ًم بى ارً دى تػى كفان مي ري حي   َّ ضي  تى يًت هو ا١ت طدة الَّ  هي  دى شً 

 العُت كاٟتان كا٢تان.  كؿ: يفض ٌ ز اااٟتي    -
 ااف اٟتيزاف يفعت ٫تا ا٠تريل م اٟترق. " الثاشل: يفض  ا٠تان كالغُت, كه  -
 " الثال : يفض  الداؼ كالكاؼ كيفعت ٫تا من الرهاة .   -
 " الرابع: يفض  اٞتي  كالشُت كالضاد.  -
 " ا٠تامس: يفض  الةاد كالسُت كالزام.  -
 " السادس: يفض  الطان كالداؿ كالتان .  -
 " السابع: يفض  الظان كالااؿ كالثان .  -
 كاالدل كال وف . " الثامن: يفض  الران  -
 " التاسع: يفض  ال ان كاليان كا١تي  .  -
 ف كالواك كاليان . االل" العابر: يفض   -

كاملػػػػت نضػػػيق كنسػػػػ ل اٟترػػػػق كاملػػػػت   كنقةػػػاها كنضػػػػيدها ٥ترجػػػػا هػػػػي حػػػركؼ اٟترػػػػق ,ك١تػػػػاَّ 
ػػ نصػعب كنثدػل م ال طػق مػن ،َتهػا ,فع ػدما يفػػرتر  قػا بػكل كتػا, بشػكلو  ص رً نك آخػر فنمل ػا ٨تى

 ـى زً ل كلىػ  ,كش دما جانت م مضػارع يف عىػها لردارئ كا١تتعر  طدً ه اٟتركؼ كتسهيل ملي شرا كضوح ها
 اٟتركػات بعػ  حػركؼي  ؛ افَّ  ي ػان ت شى كفػتا مػا بعػدها إف جػانى  ررها إف كاملت المػان ما قى  تاي معها فى 

ػػ
ى
اليػػان ,كال تحػػػة بعػػػ  االػػػف , فكػػػاف ال ػػػتا بعػػػ   الػػػواك ,كالكسػػػرة بعػػػ ي  بعػػػ ي  ةي د فالضػػػمَّ ا١ت
هػػا ,لػال  اخًتملػػا حركػة ال تحػػة زً ي  ن حى ي ًمػًهػاٟترػػق فى  ب اٟتػركؼ مػػن حػركؼً ف كاالػف نقػػرى االػ
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 هػػػا!طدى ل ملي سػػػهي اٟترػػق كيفى  رؼً ل حىػػػدىػػػؿ ثً عػػدً حػػركؼ اٟترػػػق يفةػػعب ال طػػػق قػػػا ؛فعػػانكا قػػػا لتى  فَّ ا
 .بيدم م التاج الررري كش د الزَّ   دى  الشافية كشً رد ًم ما كى كذل  كى 

طق قا, ف رادكا نف يفكوف ر ال ي حركؼ اٟترق سافرة م اٟترق يفتعسَّ  إفَّ  نما قوؿ الشافية " مث
هػا ثدرهػا, ؿ خ   اٟتػركؼ, فتعػدً  قررها إف كاملت المان ال تحة اليت هي جزن االف اليت هي نخف  

كنيفضان فاالف من حركؼ اٟترػق نيفضػان فيكػوف قررهػا جػزن مػن حػرؼ مػن حىي زهػا, ككػاا نرادكا نف 
رق بو فةل إف كاملت شي اف ال تحة اٞتامعة لروص ُت, فععروا ال تحة قرل يفكوف بعد حرؼ اٟت

 . ُ()"ل ال طق ْتركؼ اٟترق الةعرةسهي يى اٟتردي إف كاف المان, كبعده إف كاف شي ان, لً 

ز رؼ اٟترػق ٗتترػف حسػب مػدارج اٟتػركؼ م حي ػزـك ال تحة مػع حىػلي  الررري يفرل نفَّ  كنماَّ 
ذلػػ  بدولػػػه إذل  ـ ,إذ نبػػارسػػافل م نقةػػا اٟترػػػق كػػاف ال ػػتا نلػػزى  مػػا كػػاف اٟتػػرؼي اٟترػػق , فكرَّ 

عػدها ا٢تػػان رػا ال ػتا كبى قواهػػا شى نى  :"كبعػ  حػركؼ اٟترػق نقػول شرػػا ال ػتا مػن بعضػها ؛ فػا٢تمزةي 
 ِ() ا شػن ااصػل ..."مىػهً يأً مػن ٣تىً  قػلَّ همػا نى تا فيً ُت فػال ى كالغىػ ا ا٠تاني كالعُت كبعد٫تي  كبعد ا٢تان اٟتاني 

ت ال تحػة حػركؼ زًمػة لى رَّػالعً  رػ ى تً ل اهٌنػاالزبيػدم م التػاج ال ٮتػال ه  م سػرب ذلػ  ! ؛ ككػال 
رػ  تتغػَت حركػات اٟتػركؼ فةػعب ال طػق قػا رق ك ال يفى اٟتى  نً عة شى  ً رتى مي  ااحيازباقي  اٟترق ,كافٌ 

ضىػػرىبى اٟتػركؼ الػيت مػػن ٥تػرج الػواك, كالرػان كا١تػي , مػن  حسػب حيزهػا ,فدػاؿ م ذلػ  : "مث إفَّ 
الضػ  الػام هػو مػن ٥تػرج إذل  يفىٍضًربي كصىرػىرى يفىٍةً ي كملىسى  يفػىٍ ًس ي كٛتىىلى ٭تىًٍمػلي, ال تيغػَت  كسػر العػُت

عيػػػني  الػػواك, ككػػػاا اٟتػػركؼ الػػػيت مػػػن ٥تػػرج اليػػػان, كػػاٞتي  ك الشػػػُت, م بىػػػعىبى يفىٍشػػعيب كى٣تىىػػػنى ٯتٍى
ػالػام هػو ًمػالكسػر إذل  العػُت    ؿ ضىػكىمىشىقى ٯتٍىشيق, ال ٖتيىو   رج اليػان, كمػا فعػل حػرؼ اٟترػق ن ٥تى

ب مػا بي همػا دػاري ي الواك كاليان ٔت زلة حيز كاحد, لتى عى موضً  بالضمة ك الكسرة, شرا ما تددـ, افَّ 
ز كاحػػػػد, ٓتػػػػوؼ ت عػػػة كرهػػػػا مػػػػن حي ػػػاٟتػػػػركؼ ا١تري  كاجتماشهمػػػا م االرت ػػػػاع شػػػػن اٟترػػػق, فكػػػػ فَّ 

                                                                 

 ُُٗص-ُبافية ابن اٟتاجب لررضي االسًتاباذم ج (  ُ)
 .ّْبغية االماؿ ص (  ِ)
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يٍستىً ر
 . ُ()"تح ا ه اؾ لتعديفل ثدل اٟتردية ٓت ة ال تحةكنيفضان ف -نم: اٟتردية  - ها١ت

التضػعيف كذلػ  ش ػدما يفكػوف م إذل  كحكمهػا م نبػواب الثوثػي رػقمل تدل من نحرؼ اٟت
ػػػركى حى حوا٢تػػا كى ف نى رًػػتى ُت ال عػػل م ا١تيػػزاف الةػػػرم  ٗتى عىػػػشػػُت ا١تضػػارع ,فػى  ا , كقػػا تتغػػَت تةػػػريف ات اهتى

ا , ك تػػػػ ت م اافعػػػاؿ ا١تاضػػػي كا١تضػػػارع ٔتعترػػػػف تٍ كفػىػػػ رو ٍسػػػكى كى   و الكرمػػػة كنحػػػواؿ الر ػػػان مػػػػن ضىػػػ
, كالثوثػػي ارع , ك يفػػ ت م ػػه اجملػػرد كا١تزيفػػدنحوا٢تػػا كنكثػػر مػػا يفكػػوف التةػػريفف فيهػػا م ال عػػل ا١تضػػ

ف الثوثػػػي هػػػو :  تضػػػعيف اٟتػػػرؼ ااصػػػري , كهػػػو زيفػػػادة حػػػرؼ مػػػن كالربػػاشي ك،ػػػَته ,فا١تضػػػعَّ 
, طمػػػ ف : حىطىػػ ى : حطَّػػ  , شىرًػػ ى : شرَّػػ ـى : كػػرَـّ , المهػػا . مثػػل : كىػػػري  جػػ س شػػُت الكرمػػة , نك

 , كمػػن اشل عىػالالت كمى ف دى عَّ ضىػػمي  ب ػانو  غويفػة ,كلكػػل  اطمػ فَّ . كبػػه تتغػَت معػػاشل الكرمػة كداللتهػػا الر  
 .يفكوف لرتكثَت كا١ترالغة  ل ,كنكثر ماف العُت فعَّ عَّ ضى د مي ة ال عل الثوثي اجملرَّ يى ب ً ر  ااى تً 

كصػػ ة م  ملعػػتو  ل  ع تضػػعيف العػػُت كتةػػريف ها كداللتهػا ا١تععميػػة , كذلػػ  م كيػػكقػد اجتمػػ
 ة هاه :قاؿ ا٠تريل :كالداشدة الةرفيَّ  ةً الثوثي ا١تضعف ,من خوؿ قوؿ ا٠تريل م الكريَّ 

: شػػُته ثػػرةه نم ،زيفػػرة ا١تػػان كقػػد ثػىػػرٍَّت تػىثػيػػر  ك ح تىثًػػري [ ثىػػران كثىػػرارةن كشىػػُت السػػحاًب مثرػػػه  " ثػػرَّ 
  كطعى ةه ثػىرَّةه : كاسعةه 

   ملعػػتو م حىػػد  ا١تػػد،  إذا كػػاف شرػػا تدػػديفر ) فػىٍعػػل ( فػػ كثره شرػػا تدػػديفر ) يف عًػػل (  ككػػل
 ,٨تو : طىبَّ يفًطب  كثػىرَّ يفىًثري كقد ٮتترف م ٨تو : خىبَّ ٮًتيب  فهو خىبه ك

   يل ( مكسور عً  عىل ( م توح العُت فهو م ) فى ه من ) يفى بين م باب التضعيف فًعرى  كل
كضىنَّ يفىًضن  فهو بحياه كضى ُته  ح كمن العرب مػن يفدػوؿ  ا  م كل بينو ح ٨تو بىاَّ يفىشً 
 : بىاَّ يفىشىاي كضىنَّ يفضين  [ 

                                                                 

, ًاىف اٍل ىػٍتا مػن اٍالػف كىاٍالػف التاج  (  ُ) ػٍتا لىػهي نلػـز إذل  نقػربًاىملػَّهىا ميٍسػتً رة ًم اٍٟترػق, كىكرمػا سىػ ل اٟتٍىػٍرؼ كىػافى اٍل ى
 حيريكؼ اٍٟترق من نيختيها.
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  َّكمػا كػاف مػػن ملعػتو شرػػا مثػاؿ نفعػػل فعػون م بػاب التضػػعيف فال عػل م همػػا شرػا ) فىػػع
تو شرػا بً ػان ) فىعػل ( فػ كثره يف عػػل ككػال  مػا كػاف مػن ملعػ يفػى ىػع  ( كااصػل فىعًػلى يف عىػلي ,

" ً كملاقة ثرَّةه ك ثركر نم كثَتة الٌرْبى
()ُ  . 

ػػػػنيفتضػػػا مػػػن خػػػػوؿ هػػػاه الكريػػػة  ص حركػػػة شػػػػُت يمػػػا ٮتىيػػػػهػػػا فً ر  كي   جيزئيػػػػات  ثػػػوث ضيػػػا تى هنَّ
 .ا١تضارع 

٢تػػا: تتحػػدث شػػن ا١تضػػاشف الثوثػػػي ,كا١تضػػاشف هػػو مػػا كاملػػػت شي ػػه كالمػػه مػػن جػػػ س كَّ ن
"  :ِ()م الثوثي ٮتترف ش ه م الربػاشي كقػد كرد ت ةػيل ذلػ  ش ػد اٞترجػاشل كاحد مد،  ,كهو

يضاشىفي من الثوثي: ما كافى شىيٍػ يه كالىميهي ًمٍن ًجٍ سو كىاًحدو ميٍد،ى و 
. إال إذا اتَّةىلى  ا١ت , كفػىرَّ ,كػ: سىرَّ

.  ًبًه تىاني الضمَت, م ٨تىًٍو: سىرىٍرتي

, ،ػَتى , كشي يػهي كالميػهي الثامليػةي كػال ميهي ااكذل من ج سو كاًحػدو كمن الرباشٌي: ما كافى فاؤيهي كال
, لر اًصًل بُت ا١تًثٍػرىٍُتً, كزىٍحزىحى,  كزىٍلزىؿى . كيفسٌما مطابدان نيفضان." ميٍد،ى و

:  ك لرثوثػػي  م ػػػه ثوثػػػةي نب يػػػةو: "فػىعىػػػلى " بً ىػػػٍتًا العىػػػٍُتً م ا١تاضػػػي, كضىػػػم ًه م ا١تضػػػارًع, كسىػػػرَّ
 . .يفىسير   نك كىٍسرًًه م ا١تضارًًع, كػ فػىرَّ يفىً ر 

. كال ٬تػيني "فػىعيػلى "  ك"فىًعلى " ًبكىٍسًر العًُت م ا١تاضػي, كفتحػه م ا١تضػارع, كىػػ شػ َّ  يفػىعىػ  
, , بىاذه . ًبضى   العًُت م ا١تاضي, إال قو٢ت : حىبَّ ٭تىيب   نٍصريهي: حىريبى

حركػة شػُت ا١تضػارع م ا١تضػاشف بالةػ ة  ارترػاط كما يفدةده ا٠تريػل مػن هػاه الداشػدة هػو
 ا١تشرهة .

 :كت ةيل قوله كما يفري 

                                                                 

 ُُِص-ٖالعُت ج  (  ُ)
 ّٗا١ت تاح م الةرؼ ص (  ِ)
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ال عػل م ػه يفكػوف  فػنفَّ مثػل) طَّػب  كثػٌػر  (  (لفا ْعاوزن )كال وصاف فاي المفااعف علاى أوال ً :
باسػتث ان خػبى ٮتيػبي فهػو جػان بالضػ  مػن بػاب ) فعىػل يفى عًػل ( مػن بػاب ضىػرىب يفىضػًرب ,

 م ا١تضارع باكذا  .

 ل ا١تضاشف العُت ما يف ت : عٍ  ات اليت جانت شرا فػى كمن الة

 يفغىػػػ    ,،ػػػ َّ  بالضػػػ  كيفػػريث   يفػػػًرث   , رثَّ  ُ(), كم الرسػػاف بالضػػػ  يفػػػًدث   يفغيػػػل , ك دثَّ  ،ػػلَّ 
 ى كشرًػ بى بػال تا كالكسػر نم مػن بػاب ضػرى  كيفغًػ   

كجػان م التهػايفب, قىػاؿى نىبػو شريػد:  .... :. ِ()
: ًإذا ،ىرىٍت؛ كىكىاىًل ى اٞتىرٌة كى،ىَتهىا ر تىًكت  كىتيتان الًددٍ  تٍ قىاؿى نىبو زيفد: كتى 

()ّ . 

 كجان م ا١تزهر ,شن ابن الدوطية :

ٌػػػان كىٚتىىامػػػان: ًإذىا  بىػػبَّ الغيػػػوـى يفىًشػػب  بىػػػرابىا, كبىػػبَّ ال ىػػػرىسي يفىًشػػب   ػػ   ٚتى جىػػػ َّ ال ىػػرىسي ٬تىيػػػ   كى٬تًى
. ذىهىبى ًإٍشيىاؤيهي, كىكىاىًل ى ًإذىا تػىرىؾى   الض رىابى

 ل  ك٬تىى  ل  ٬تىً  لَّ جى 

 د ك٬تىي  د  ٬تً  جدَّ 

 ك٭تيف   ف  ٭تىً  فَّ حى 

 رىَّ الشٍَّينى يفػىريم هي كىيفىرًم هي رىٌمان كىمىرىمَّةن: ًإذىا نىٍصرىحىهي.

 بىجَّ رىنسهي يفىشيج  كىيفىًشج  بىٌعان: ًإذىا ضىرىبىهي.

يفىضىػػػن  بًػػػاٍل ىٍتًا )ًضػػػ ًّا( بًاٍلكىٍسػػػًر كى )ضىػػػ ىاملىةن( عنػػػل : )ضىػػػنَّ( بًالشَّػػػٍيًن كجػػػان نيفضػػػا شرػػػا زملػػػة فػى 

                                                                 

 ُْٕ-ِالرساف ج (  ُ)
 , ٥تتار الةحاح َْٕ-ِ, كال  ا١تعةص ج ُُٓ-ِ,الرساف ج ِٖٓ-ٓكردت م ا،رب ا١تعاج  : التاج ج (  ِ)
 .ِّْ-ٗهتايفب ج (  ّ)



ٕٔٗ 

لى فػىهيوى )ضىً ُته( ًبهً  بًاٍل ىٍتًا نىٍم ٓتًى
()ُ . 

صىػلى, يفىًةػػل  صىػػريون: صىػػوَّتى 
فىحَّػػًت اافٍػعىػا تػى يػػا  كىتىً ػػا  فىًحيحػػان: إذىا صىػػوَّتىٍت, كىالضَّػػ    , ِ()

ملىاًدره 
()ّ . 

بالض  لىغىةه ًم يفىًهب  بًالكىٍسرً كىقىاؿى ال ىرَّاني: يفػىهيب  
()ْ . 

 ه م الشرب يفعًٌره كيفػىعيٌره, كزلىَّ اٟتديف  يفً ٌمه كيفػى يم ه, كرَّ كجان ايفضا : بتَّة يفرًٌته كيفػىريت ه, كشى 

 , , , كتػىػٌرت يفػده تىػًًت  كتػىتػيػر  با يفًشا  كيفىشيا , , كجى َّ ال رس ٬تًى   ك٬تىيٌ , كبىبَّ يفىًشب  كيفىشيػب 
دَّت ا١ترنة ًٖتد  كٖتىيٌد, كملىػسَّ الشػين يفىػً س  كيفػ يسَّ إذا يفػرس, كبػطَّت الػدار تًشػ  كتشيػٌ , كدرَّت كحى 

, قػىرىنى نىبيو رىجىانو كىقػىتىادىةي ك ال اقة ك،َتها تًدٌر كتديٌر  : ًإذىا بػىعيدى, كىالضَّ   ملىاًدره   بى َّ يفىًش   كىيفىشي  

 چڑ  ک  ک  ک  ک   چ 
()ٓ . 

هػػل الةػرؼ كالرغػػة ,كتػػدؿ شرػػا نكصػػاؼ ,كلكػػن ن ١ت ػػردات الػػيت كردت ش ػػدهػاه بعػػ  ا
بعضها كردت بال تا كالرع  بالكسر كنخرل بال تا كالكسر , كالرع  بال تا كالض  كالكسػر 

كلكػن الغالػب فيهػا مػا جػان بالكسػر ؛ لػال  ملػػرل بعػ  مػا جػان فيهػا بػالرغتُت كخاصػة الضػػ   ,
١تػػػا ذكػػػره    الضػػ  , كهػػػي بػػال  جػػػانت كفدػػان ا٢تً ثدى السػػػتً  كااقػػيس ٣تيأهػػػا بالكسػػر ؛ ,فهػػو ملػػػادر 

 ا٠تريل م هاه الداشدة .

عػػت ! خوفػػػا ف بال ى ضػػارع ا١تضػػػاشى ة مي ركىػػد حى ظرملػػا ١تػػػا ذهػػب إليػػه ا٠تريػػػل حيػػ  قيَّػػػك لػػو ملى  

                                                                 

 ج  ..كا،رب ا١تعأُٖض -٥ُتتار الةحاح: ج (  ُ)
 كا،رب ا١تعاج  ِٔٔ-ٖالك  كالي  ااشظ  :ج (  ِ)
 ُٖٔاقتطاؼ االزاهر كالتداط اٞتواهر ص (  ّ)
 ِِِاقتطاؼ االزاهر كالتداط اٞتواهر ص (  ْ)
 . ِِسورة ص , آيفة :  (  ٓ)



ٕٔ٘ 

دكا حركة شُت ا١تضارع ا١تضػاشف بالتعػدم كالرػزـك , فدػد يَّ ا،رب شرمان الرغة كالةرؼ ش دما قػى 
إذل    هػػايفن الدػػػولُتؽ لػػال  , كقسَّػػػاف السرقسػػػطي م كتػػاب اافعػػاؿ قػػػد تطػػرَّ كجػػدت ن, شثمػػ

ترػع قػوؿ ا٠تريػل قػد جعرػه  نمػف الرةػريفُت ,إذل  هرى سىػخػر ملى ماهرُت , ماهب ملسره لركػوفيُت ك اآل
ل الدػوؿ شػن بعػد مػا فةَّػ زان ذلػ  حيػ  قػاؿإقوؿ سػيرويفه إذل  ماهب خاص بالرةريفُت ,كنبار

ركا مػػػا كىػػػا ذى  ػػػد الكػػوفيُت : "ف مػػػا نهػػل الرةػػػرة سػػيرويفه كنصػػػحابه , إ٪تَّػػمػػاهب التعػػػدم كالرػػزـك ش
ف مػا ن  قػاؿ شػن سػيرويفه :"فػاشرى مث , (ُ)"ة ( اٌصػةػاؿ ا٠تى )ا٠تً  مػر ا١تضػاشف م بػابً نذكرملاه من 

 بػاب ً  ه يفكػوف مملَّػن،ػَتؾ ,فإذل  كاف من ا١تضاشف م هاه اافعاؿ الػيت ليسػت ب شمػاؿ تعػداؾ
اجتمعػػا تضػػعيف ,فرمػػا   كالى وف الضىػػري ثدً سػتى عػػٍت مػػن نفعػاؿ ا٠تةػػاؿ ا٠تاصػػة اهنػػ  يفى يف تي رٍػػعً كفى  لً عىػفػى 

٨تػو  ةمثرػاا  ً عٍ رػى  ػا بًػا لى تىػن,ك  ؿ  اً يفى  ؿَّ س ٨تو ذى رً ٬تى  سى رى جى  ذل  بابى  كقاؿ إفَّ  ,(ِ) حادكا ش هما "
من ثدل  بان ه اا،رب م هاا الراب هرك يأى استحراب الكسر ك٣تىً إذل  ... ,كنبار ا  ت نبى حٍ حى :بى 

الكػوفيُت مػن فعػل  س , كجعػل مػا ذكػرهحياملا بال تا كلكن الكسر نجػود كنقػيى نالض  , كقد ت ت 
يف عىػل بػال تا , إذل   ًعل بالكسر شرا ماهب ا٠تريل كالدريػلل يفى عى فػى إذل  ؿدً ه شي ملَّ نيف عيل ا١تتعدم ؛

َت مػا ذكػػركا يفدةػػد ؛ املػػه ال يفوجػد ،ػػبدولػػه ذلػ   لى كقػد نختػػار نبػو شثمػػاف مػػاهب ا٠تريػل ؛كشرَّػػ
 .(ّ)ليه ا٠تريل م هاه الداشدة إ١تا ذهب  باب ا٠تةاؿ ا٠تاصة ات اقان 

خػر كهػػو ربػػ  حركػػة شػُت ا١تضػػارع ا١تضػػاشف با١تتعػػدم ك خػػر نك ا١تػػاهب اآلمػا الػػرنم اآلن
ل م تػوح العػُت م ا١تاضػي الكوفيُت , كهو: ما كػاف شرػا فعىػإذل  ـ ,حي  ملسره السرقسطيك الرز 
يفا فهػو يفػ ت الـز فهو م ا١تضارع يف ت شرا يف ًعل مكسور العُت , كما كاف م ه متعػد  ذا كاف إمله نف

ان رؼ م مدػدمته  ال ػػرَّ غػػة كالٌةػهػل الرَّ نى ب ،رىػنى   ػػدى مضػمـو العػُت, ...كقػد  جػػان هػاا ا١تػاهب شً 

                                                                 
(3)

 . 75ص-3األفعال للسرقسطً ج 
(4)

 نفسه  
(5)

  82ص -3نفسه ِبتَصرُّف  ج 
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ان: مػػا كػػػاف شرػػا فػىعىرػػت مػػػن ذكات " قػػاؿ ال ػػرٌ (ُ)يفعدػػوب ,فدػػػاؿ : وبػػن,حيػػ  ملدػػل ش ػػه ترميػػػاه 
, ك , كخى ى ػػػت نىًخػػػػفٌ يفػىٍ عًػػػل م ػػػه مكسػػػػور العػػػُت, مثػػػل شى ى ػػػػت نىشًػػػفٌ  ف ،ػػػَت كاقػػػع فػػػػنفٌ التضػػػعي

, كما كاف شرا فػىعىرت من ذكات التضعيف كاقعنا, مثػل رىدىدت كشىػدىدت كمىػدىٍدت بىحىحت نىًباٌ 
, إال ثوثة نحرؼ ملادرة, كهػي: بىػدَّه يفىًشػد هي كىيفىشيػد ه, كىشىرَّػهي يفػى  عير ػهي كىيفىعًر ػهي مػن فنف يفػىٍ عيلي م ه مضمـو

العىرىل كهو الشرب الثاشل, كزلىَّ اٟتديف  يفػى يم هي, فنف جان مثل هاا ٦تا دل ملسػمعه فهػو قريػل, كنصػره 
, ككردت كػػػػال  ش ػػػػد ابػػػن شةػػػػ ور م ا١تمتػػػػع (ِ)الضػػػ " كملدػػػػل ش ػػػه كػػػػال  صػػػػاحب التهػػػايفب 

عَّ نا فػو ٮترػو نف يفكػوف ضىػل ا١ت توح العُت م ا١تاضػي: " كًإف كػاف مي عى حي  قاؿ م ت ةيره شن فػى 
ميتعػد يفنا نك ،ػػَتى ميتعػػٌد. فػًنف كػػاف ،ػػَت ميتعػٌد فػػًنفَّ ميضػػارشه نبػدنا ٬تػػين شرػػا "يفػىٍ عًػلي" بكسػػر العػػُت, 
ا ٬تػػػين شرػػا "يفى عيػػلي" بضػػػٌ   ٨تػػو: فػىػػرَّ يفىً ػػر  كبىػػػاَّ الشػػيني يفىًشػػا  كًإف كػػاف متعػػػد يفنا فػػًنف مضػػارشه نبػػدن

هي كبىػػدَّهي يفىشيػد هي.فًنف كػػاف ،ػَت ذلػػ  فػو ٮترػػو نف تكػوف المػػه نك شي ػه حػػرؼ العػُت, ٨تػػو: رىدَّهي يفػىػريد  
 .(ّ)حرق, نىك ال يفكوف"

آخػػر  قػػوؿو  ـ حركػػة شػػُت ا١تضػارع ا١تضػػاشف بالتعػدم كالرػػزـك ,كيف  ػػي ش هػا نمٌ رػزً فهػو ه ػػا يفي 
  م بػواب ال عػل ا١تضػػارع ف بػار :" كلزمػوا الضػػن.كجػان الدػوؿ مل سػػه ش ػد الرضػي م الشػػافية م 

د مػػ ى ت شرػػا يفػىٍ عًػػلي نيفضػان, حكػػا الي انى ا١تضػاشف ا١تتعػػدم " ٨تػو مىػػدَّ ٯتىيػػد , كرىدَّ يفػىػريد , إال نحرفػػا جىػ
ه, كركل ،ػَته زلىَّ اٟتػديف  يفىً م ػه, كىبػىتَّػهي يفىرًت ػهي, كبىػدَّهي يفىشيػد هي: كجػان م هىػرً شىرَّػهي يفىعًرػه كهىػرَّه يفػىهيػر هي: نم كى 

ر ػػػػه, كدل ٬تػػػػئ م مضػػػارشه الضػػػػ  كمػػػػا كػػػاف الزمػػػػان فنملػػػػه يفػػػ ت شرػػػػا يفػىٍ عًػػػػل بعػػػ  الرغػػػػات: حىرَّػػػهي  ٭تًى
, ككىلَّ يفىًكل   إال ما باَّ من ٌشضىٍضػتى تػىعىػ   شرػا مػا ذكرملػا, كحكػا  -بالكسر, ٨تو شىفَّ يفىًعف 

تىكىػع  بػال تا فيهمػا  كتىكًػع  بالكسػر نبػهر, فمػن فػتا  -نم: جر ػت  -يفوملس نهن  قالوا: كىعىٍعػتى 

                                                                 

 ُٗٓإصوح ا١ت طق ص (ُ)

 ّْص -ُٓهتايفب الرغة ج (ِ)

 َُِا١تمتع البن شة ور ص (ّ)
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 .ُ() فألجل حرؼ اٟترق.."

:"   ,فدػاؿ فيػهنٝتػاه ااصىػ رتشاؼ حيػ  جعػل لرمضػاشف بػابه ككرد الدوؿ مل سه م ا  
العػُت ( ,كبػا مػػن     ضىػ س كاحػد ,فمضػارع ا١تتعػػدم م ػه )بى ه مػن ًجػي ػه كالمىػػف كهػو مػا شى عٌ ا١تضىػ

,كبػػا فيػػه  تٌ , كبىػ اٌ كبىػػ لٌ كشىػػ ذلػ  مػػا كسػػر كجوبػا ,كذلػػ  مضػػارع حػب , كجػػوازا مضػػارع هػرٌ 
,كمضػارع الػوـز بكسػػرها كبػا مػن ذلػ  مػا ضػ  كجوبػا ,كذلػػ    َّ ال ػتا ,كقػالوا :شضضػت تعىػ

كطػل ن كتػلن , كهػ ن ,كزىـن  ,, كنىبن ,كحػلى , كمػلن كنؿن كشىػلن مضػارع ,مػرن ,ككػرن , كذرن ,كهػبن كخػبن 
,كك ن ...."
 ()ِ . 

, كاافعػػػاؿ الػػػيت كردت  ّ()  لًػػيػػػاس ذى ن قً ت شىػػػاَّ كيفؤيفػػد الدػػػوؿ مل سػػػه الرررػػي مػػػع نل ػػػاظ بىػػ
م ا١تغػػٍت كهػو مػػن نصػحاب الػػرنم ظيمػة ذلػػ  ابػن شي إذل  ك٦تػػن نبػاركا , ةشرػا ،ػَت الديػػاس كثػَت 

 كزلَّ  بػاَّ  ينر فمعػةىػاب ملى ل من ا١تضاشف ا١تتعدم نف يفكوف من بىػعَّ خر حي  قاؿ :"قياس فػى اآل
الديػاس ,كقيػػاس فعػل مػػن  ب شرػػا ،ػَترى ن بػاب ضىػهػا ًمػػيأي ٣تىً ر شرػا الديػػاس ,كى ةىػمػن بػػاب ملى  كبػجَّ 

, مػن بػاب ضػرىب شرػػا  دَّ جىػػك ,  لَّ حىػك , رَّ خىػك دن ,ا١تضػاشف الػوـز مػن بػاب ضػػرب ,فمعػين ,صىػ
 . ْ()الدياس" ةىر شرا ،َتً الدياس ك٣تيأها من باب ملى 

ت ت شرا ،ػَت الديػاس سػوان كاملػت شرػا ا١تػاهب ااكؿ  ةكثَت   ه اؾ نفعاالن  شرا نفَّ  ٦تا دؿٌ 
ظػػت ذلػػ  مػػن خػػوؿ ذكػػر ترػػ  اافعػػاؿ كااكصػػاؼ كمػػن خػػػوؿ قػػد الحى ك  نك ا١تػػاهب الثػػاشل,

ا١تضػػاشف  ث ػػان بػػرحه لرػػابً نغػػة ,كمػن ذلػػ  مػػا جػػان ش ػػد السػيوطي اسػتدرائي ٢تػػا م معػػاج  الر
فمسػتدرره شرػػا  مػا كػاف مػن ا١تضػاشف الزمػان  صػحاب الػرنم الثػاشل حيػ  قػاؿ : " كػلَّ نكهػو مػن 

                                                                 

 ُّْص -ُبرح بافية ابن اٟتاجب ,لررضي ج (  ُ)
 ُٓٔص-ُارتشاؼ الضرب ال, حياف , ج (  ِ)
 ُٕص اآلماؿبغية  (  ّ)
 ّٕا١تغٍت م تةريفف االفعاؿ ص (  ْ)
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ػد  م اامػػر,  ؼ جػانتحػػري ة نى رعى سىػ يف عًػل )بالكسػر( إالٌ  بالضػ  كالكسػر, كهػػي يفىعًػل , كيفىًشػا , ك٬تًى
ه ري درػى تى سػ.ك مػا كػاف متعػديفا فمي  ب  ًشػرس يفى , كال ىػ ا  كيفىًةد  نم يفةيا, ك٬تًى   من اٞتماـ, كاافعا تً ػ

ػ ه , كيفرػػت الشػػين, رَّػػ, كيفعً  د  شيػػٜتسػػة نحػػرؼ جػػانت بالضػػ  كالكسػػر كهػػي : يفى  الضػػ  إالٌ بً  يني ٬تًى
كمػػا ذكػػر ل ػػا قػػوؿ ابػػن الدوطيػػة م كتػػاب اافعػػاؿ ككػػاف شرػػا "ه. مَّػػرً الشػػي يفى  يف , كرَّ دً اٟتػػ  َّ كيفػ ي 

مل ػس ا١تػػاهب ,حيػػ  قػػاؿ نث ػػان ذكػر مػػا جػػان شرػػا الداشػػدة مػن اافعػػاؿ :"،ػػَت نفعػػاؿ جػػانت 
ان: كقػاؿ ال ػرٌ ,  هيفىًشػد   هرَّه يفهير ه كيفًهر ه : كىرًهه, كشىرَّه الشراب يفعير ه كيفىعًر ػه, كبػدَّه يفشيػدَّه ك بالرغتُت

كمػا كػاف  زلىَّ اٟتديف ى يفػى يم ه كى يفىً م ه, كبىتَّ الشينى يفػىريت ه كيفىرًت ػه, كبػا مػن ذلػ  حىرىرٍػتي الشػين نىًحرٌػه.
ػػػٌد  ،ػػَت متعػػد فنملػػػه شرػػا يفػىٍ عًػػػل, ،ػػَت نفعػػاؿ نتػػػت بػػالرغتُت: بػػػا يفًشػػا  كيفىشيػػا , كجىػػػدَّ م اامػػر ٬تًى

ػ    , كفحَّػت اافعػا تىً ػا  كت يػا , كتػىػٌرت يفػده تىػػًًت   ك٬تىيػٌد, كجىػ َّ ال ػرس ٬تًى ك٬تىيػٌ , كبىػبَّ يفىًشػب  كيفىشيػب 
, كطػػرت ًتطػػٌر كتىطيػػػٌر, كصىػػدَّ شػػٍت يفىًةػػٌد كيفىةيػػػٌد كحىػػدَّت ا١تػػرنة ًٖتػػد  كٖتىيػػػٌد, كبىػػا الشػػين يفًشػػػا   كتػىتػيػػر 

كيفىشيٌا, كملىسَّ الشين يفىً س  كيف يسَّ إذا يفرس..."
()ُ. 

رق ك،ػػَته مػن نبػػواب الثوثػي ا١تضػػاشف ,م ا١تعػػاج  كش ػد نهػػل الةػػرؼ مػن خػػوؿ مػا سػػ
كالرغة , اتضا رل نف ا١تسموع يفغرب شرا ترػ  اافعػاؿ نكثػر مػن الديػاس م االٕتػاهُت ا٠تريرػي 

اختوفها , كمػن إذل  لا ندَّ ة الركايفات ٦تى د الرهعات , ككثرى عدي تى إذل  لزى عٍ ذل  يفػي  لَّ عى ك اآلخر ؛  كلى 
كػػػة شػػػُت ا١تضػػػارع ا١تضػػػاشف مػػػن الثوثػػػػي يفػػػػد حرى ة هػػػاه الداشػػػدة كاالٕتػػػاهُت م ٖتدً راسػػػخػػػوؿ دً 

دكا ذلػ  بالتعػدم ه  قيَّػالكػوفيُت ك،ػَتً  نى عػه ًمػرً ان كمن تى صف ,كال رَّ ,حي  ا٠تريل رب  ذل  بالوى 
 اى ًخػػػػد ني دىػػػا بػػػه ؛ فػى ؤخىػػػػ يفي شػػػع كدلى يفى  د كدلى رً طَّػػػره ا٠تريػػػػل دل يفى كىػػػاالٕتػػػػاه الػػػام ذى  فَّ ن ا رًل ضىػػػكالرػػػزـك ,اتى 

 صف .ه كى  ي مً  قَّ ل ابتي عٍ فً  ل  كي   يسى ؛ كلى  طان رٍ ضى  ري كثػى ه نى ر ؛ املَّ اه اآلخى االًٕتى ب

مثل )بحيا ك ضػ ُت ( فػنف ال عػل م ػه يفكػوف مػن بػاب  إذا كانت الصفة على ) ف ع يل (ثانيا: 

                                                                 

 ٔٗ-ِا١تزهر ج (  ُ)



ٕٜٔ 

ٍػػػػو , بىػػػٌا يفىًشػػػا  )فىعًػػػل يفػىٍ عًػػػل( مػػػن بػػػاب حًسػػػبى ٭تًسػػػب   فهػػػػو  يفىٍشػػػًحاي  كنصػػػره بىػػػًحاى  ٨تى
 , فػىهيوى ضى ُت. ني  ً ضيفى  نى , كضى ً  بحيا

يػػل , كقػػد عً ردة كاضػػحة فيمػػا جػان مػػن ا١تضػػاشف الثوثػػي شرػػا فى طَّػػكهػي قاشػػدة ترػػدك رل مي 
ٌا. قىػػػػاؿى ًبكىٍسػػػر الشػػػػُت مػػػن يفًشػػػ ا  يفًشػػػ :" بػػػػاَّ  ُ()ان حيػػػ  قػػػاؿ كردت ش ػػػد اازهػػػرم شػػػن ال ػػػػرٌ 

فػىهيػوى شرػػا فػىعىػػل يفػىٍ عًػػل, مثػػل خىً يػػف, كذفيػػف,  يػػل مػػن ال عػػوت ًإذا كىػػافى مضػػاش ان كىكىػاىًل ى كػػل فعً 
 كش يف."

 ك٦تا جان شرا ذل  مايفري :

   : كىقىػٍد طىػػبَّ   ِ()طريػب . : شىػادًله بالط ػب  : شػوجي اٞتًٍٍسػً  كالػ َّ ًس. رىجيػله طىػبي كطىرًيػبه الط ػب 
, كتىطىرَّبى   . يفىطيب  كيفىًطب 

  :  اً ٍشعػػاؿي ًم ات ةػ  ّ()حثيػ : ؛ كىقًيػلى: هىػػوى االسػتععاؿي مىػا كىػػافى. حىثَّػهي ٭تىيث ػهي حىثٌػػان. اٟتىػ   اؿو
.  حىثَّهي ٭تىيث هي حىثٌان.... كىرىجيله حىثي ه

 : ٍػػوًًه. حىػػتَّ الشػػينى  ْ() حتيػػت مػػن حتػػت : اٟتىػػت  : فػىرٍكيػػ ى الشػػينى اليػػابسى شىػػًن الثػَّػػٍوب, كى٨تى
 شىًن الثػٍَّوًب كى،ىٍَتًًه ٭تىيت ه حىتًّا.

  ن  حى ي ان فهو حافي.  :ٓ()ح ُت  اٟتى ُتي: الشىوؽي كتػىوىقافي ال  س. تدوؿ م ه: حىنَّ إليه ٭تًى

  ىثَّػػػت الشَّػػػاةي, ًإذا هيزًلىػػػٍت.  : ٔ()،ثيػػ،  : ( , يفدػػػاؿي ,  كالغىثًيػػػ و ىٍهػػػزيكؿي
: ا١ت )كىقػػػد   ) الغىػػػ  

, بًػػاٍل ىٍتا كىاٍلكىٍسػر( , نىم مػػن  ( الرٍَّحػ ي )  يفػىغىػػ    كيفىغًػ   بىػاب فىػػرًحى كضىػرىبى  ،ىثىاثىػػةن( , ،ىػ َّ
                                                                 

 ّٓٓ-ّهتايفب الرغة ج (  ُ)
 ِٖٓ – ّ,ج ُّْص-ٗ, كالك   ج  ّٓٓص -ُرساف جبتةرؼ ,جان م ال (  ِ)
 ,كجان م الك  كالتاج . َُّ-ُِٗ-ِالرساف ج (  ّ)
 َِٓ- ِالك  ج , ِِ-ِمل سه ج (  ْ)
 ِْٗ-ُكم االفعاؿ البن الدطاع ج َُِْ-ٓالةحاح : ج (  ٓ)
 َّٖ - ٓالتاج : ج (  ٔ)



ٖٔٓ 

, ًإذا كىافى مىٍهزكالن.  بًاٍل ىٍتا, )ك،يثيوثىةن( , بالٌضٌ , فػىهيوى  ،ى ي  ك،ىثًي ه

  اٟتىػػػػج : الدىٍةػػػػػدي( ميٍطرىدػػػػان. حىعَّػػػػػهي  ٭تىيع ػػػػه  حىعًّػػػػػا: قىةىػػػػدىه,  ...كحىعَّػػػػػهي ( ُ)حعػػػػيج  ( :

 . ٭تىيع ه  حىعًّا, فػىهيوى  ٤تىٍعيوجه,  كحىًعيجه 

 ليغىػةه. كى )صىػػدَّ( يفىةيػد  كىيفىًةػػد  بًالضَّػ   كىاٍلكىٍسػػًر )صىػًديفدنا( ضىػػجَّ. كم التهػايفب قىػػاؿى   : ِ()صػديفد

: كالعػػػربي تىدػػوؿ: صىػػدَّ يفىًةػػػٌد كيفىةيػػٌد, مثػػل: بىػػػٌد  لنى رً ال ػػرٌان: قيػػ )يفىًةػػػٌدكف( ك )يفىةيػػد كف( .قىػػاؿى

 ًقرىانىة اٍبن شرٌاس, كفٌسره يفىًضع وف كيفىًعع وف.يفىًشٌد كيفىشيٌد, كىااًلٍختًيىار )يفىًةد كف( كىًهي 
 من سدَّ الرَّجيلي كالسٍَّه ي ب ٍ سه كالر ماي )  يفىًسد  بًاٍلكىٍسًر, ًإذا )صىار سىًديفدان( :  ّ()سديفد 

 ٍذته" لىٌاان كجدتيه لايفاان.اً ك "لى  ياًّ هً "لاَّ" الشيني يفػىرىا  لىااذةن صار لايفاان بى  : من  ْ()لايفا 

 الش ػػدَّةي: ال ٍَّعػػدةي كثػىرىػػاتي الدىرٍػػب ك )  الشَّػػًديفدي: الش ػػعىاعي( كالدىػػًوم  مػػن الر جىػػاؿ,   ٓ()بػديفد :

كىاٍٞتمػػع:  نىًبػػدَّاني  كًبػػػدىاده  كبيػػديده, شىػػػن ًسػػيرػىوىيٍفهو , قىػػاؿى جػػػانى شرػػا ااىصػػػل اىملػػه دل يفيٍشػػػره 

 اٍلً ٍعل, كىقد بىدَّ يفىًشد  بًاٍلكىٍسًر الى ،َت.

جػػان بالكسػػر شرػػا الداشػػػدة  هػػاه اافعػػاؿ الػػػيت جػػان م هػػا فعيػػل , يفتضػػا مػػػا مػػن خػػوؿ 
جػػان بالضػ  كال ػتا كهػو قريػػل ,فاا،رػب م هػا جػانت شرػػا الكسػر ٦تػا يفؤيفػػد  كالديػاس ,كم هػا مػا

 ان ك،َته من نهل الرغة .كيفت ق مع قاشدة ا٠تريل كقد اترعه م ذل  ال رٌ 

ف ا١تضارع يف ت نعون ففعل في نجان الوصف شرا ذا إ القاعدة الثالثة من  ذا الباب :ثالثًا : 

  , نجى   ٌ ةي تى  تي مٍ مى   صمنان ,كصى ح يف رح , مثل نصى شرا يف ًعل بالكسر , نم من باب فًر 
                                                                 

 ْٖٗ-ٓالتاج: ج (  ُ)
    ِِٗ-ُالداموس الي  ج (  ِ)
 ّٕ- ُِلتهايفب : ج (  ّ)
 ُْْ- ّاافعاؿ البن الدطاع ج (  ْ)
 ِْْ- ٖالتاج ج (  ٓ)



ٖٔٔ 

, كجانت الداشدة كال  م التهايفب بت ةيل نكضا  ,قاؿ : " كىمىا   ت ًٕت   مٍ ان , ٚتىً ٚتٌ 

العُت ك )يف عل(  فنٌف )فىعًٍرت( ًمٍ هي مكسور فػىٍعون من ذىكىات التٍَّضعًيف, كىافى من نفعل ك

ٍمت يفىا  ان. كىنىبى َّ كمشَّ مىٍ تيوح, ٨تىٍو: نصٌ  كصمَّ  ان؛ تىدوؿ: صىًمٍمت يفىا رجل تىةٌ . كٚتًى

كملدرها ل ا نيفضا ابن السكيت شن نستاذه ال ران ,قاؿ :" كما كاف شرا  . ُ()كٍر"ي ٕتىى ه 

ن من ذكات التضعيف فنف   ِ()ل م توح العُت"فىعًرت م ه مكسور العُت كيف عى  نىفٍػعىل ك فىعوى

 كقد جان شرا هاا الدوؿ كرمات قريره :

   ىان كى٨تىٍوه ٛتىى  : من ح َّ   ّ()نح
سعن كىالشٍَّين اسود كاٞترة احًتقت من ال َّار فػىهيوى  ماى ا١ت

 السوىاد .إذل  نح  كىًهي ٛتان , ك)ًٛتمت( ااىٍرض بدا ملراهتا نىٍخضىر

 ت الشين: ،طيته.مٍ مى )تدوؿ( : ،ى   : ْ()، ن 

  ن. كجان م اٍ مٌ  , كجرهة ،ى ،ى ك الغم  : نف يفغطي الشعر الد ا كاٞترهة , يفداؿ: رجل نى      
ـي ك،ى ي كًمغى ي: ذيك ،ى ٌ ك،ى َّ يفومي ا , بًاٍل ىٍتًا , يفػىغي   ،ىٌمان ك ،يمومان ًمنى الغى  . كيفوـه   ٓ()الرساف  .،ا

  َّإًذا قرب صىدره من  ان بىُت الدملنى ف كىاٍايملٍػثىا دملَّ دى س نى رى ن فػى ملى كالدى  ان ت دملَّ ان : ك دملً ادف دمل
ف: الرَّجيلي اٍلميٍ حىًٍت الظٍَّهًر. يفػيدىاؿي ًمٍ هي قىٍد دىملًٍ تى دى : فاا ٔ()ااىٍرض كجان م مدايفيس الرغة

ف الً م ها ما ٮتيى  عون من ا١تضاشف , كقد يف تل فى فعى ة ما ٬تين شرا نى .. ككال  شامَّ ان دىملَّ 
ال  ااكصاؼ نهنٌ امن ه كري ق ذً رى ا سى   ٦تى وحً ملي ك  ,الدياس كما سرق ذكره م الداشدتُت

                                                                 

 ّْص-ُٓهتايفب الرغة ج (  ُ)
 ُٗٓاصوح ا١ت طق ص (  ِ)
 ََِالوسي   (  ّ)
 َٖٔ-ُ-اجململ  (  ْ)
 ّْْ-ُِالرساف ج (  ٓ)
 ُِٔ-ِمدايفيس  (  ٔ)



ٖٕٔ 

اًلف  ة  .يَّ رً يل م هاه الكي رً وؿ ا٠تى قى  ٗتي

  : الجموعالمبحث الرابع 
 قاؿ ا٠تريل :

ىٍ ًكرػىػٍُت فػػنذا جىعىٍرتىػه 
ملػىٍعتػػان قػيرٍػتى : صىػػٍدره كااٍجػدىؿي : كيفدػاؿ لرطػػائر إذا كػافى كػػال  نٍجػدىؿي ا١ت

يت نجػاًدؿي افَّ ااٝتػانى الَّػ كإذا تػىرىٍكتىػه اٍٝتػان لرةىػٍدرى قرػتى هػاه نٍجػدىؿ كهػاه ,نٍجدىؿ كصيديوره جيػٍدؿه 

شرا " نفعىلى " ٕتيٍمىعي شرا نفاًشلى كال ػٍَّعتي إذا كاف شرا " نفعىلى " ٬تيٍمىعي شرا " فػيٍعل "
()ُ. 

وع الكثػػػرة م ٚتػػػع التكسػػػَت ,كهػػػي قاشػػػدة صػػػػرفية بعػػػ  ًصػػػيىغ ٚتييػػػػتتحػػػدث الداشػػػدة شػػػن 
ٍػر, كنبكػ  كبيٍكػ : كجػان م  تدضي ّتمع "نفعل" الة ة شرا "فػيٍعػل" ٚتػع تكسػَت, مثػل نٛتػر كٛتي

 چٿ   ٿ  ٿ  چ الدػرآف الكػرصل: 
 عتػان ل ملى فعىػكػاف شرػا نى  .كهػاا معػٌت قولػه م الداشػدة , مػا  ِ()

فنملػه ٬تمػػع  ذا جػان اٝتػان إمػا نذا كػاف ملعتػا ٬تمػع شرػا فػيٍعػػل , إ ؿدى ٍجػػع شرػا فػيٍعػل ٨تػو , نى مىػه ٬تي ملَّػنً ف

 ل.فاشً شرا نى 

ػ ػا ًسػرح لى فعل ,كم ذل  بىػن نى وثي ا١تزيفد مً ع الثي ن ٚتى حدث شى تى كهو ه ا يفػى  فعػل نى  نيٍ يرويفه ٣تًى
؛ ٍعػػشرػػا فػي  والن عيػكا فػى ري سىػػمػا كى كى   لٍعػػرػػا فػي ر شى كسىػه يفي ملَّػػة فنً  ى ل إذا كػػاف ًصػعىػػفػٍ ا نى مَّػم اٞتمػع فدػػاؿ "كنى  لو

اف نفعػل مػن الثوثػة كفيػػه زائػدة, كمػا نف فعػػوالن فيػه زائػدة كشػدَّة حركفػػه كعػدة حػركؼ فعػػوؿ, إال 
ػػػٛتىػػػػبػػػاشر, كذلػػػ : نى  رَّ رػػػوف م نفعػػػػل م اٞتمػػػع العػػػُت إال نف يفضػػػػطى دً ثٍ نهنػػػ  ال يفػي  , كنخضػػػػر ر كٛتي ره

, كنبػيى ٍضػكخي  , كنسػود كسيػػيٍ   كبًػػره ػػرػػُت  ..." فهػو ه ػا يفي وده  ه ع شرػا فػيٍعػل مػػن الةػ ات فدػػ   مػا ٚتًي
ػوًضػتى إذل  بعػد ذلػ ه يفسػتوم فيػه ا١تػاكر كا١تؤملػ  , مث املتدػل ملَّػنر كى حي  ذٌ  مػن ااٝتػان ع يا مػا ٚتًي

كسػػر شرػػػا نفاشػػػل. نال تػػػرل نملػػػ َّ ال ه يفي قػػػاؿ : "كنمػػا ااصػػػغر كااكػػػ  فنملَّػػػ ل ,حيػػػ ي شرػػا نفاشًػػػ

                                                                 

 ْٕص-ٔالعُت :ج  (  ُ)
 ص ُج  ُٖ, آيفة :  سورة الردرة (  ِ)
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. ٝتع ػػا العػػرب تدػػػوؿ ر كال رجػػػله نكػػ ى له نصػػغى جىػػف بػػػ ٛتر ك٨تػػوه, ال تدػػوؿ: رى ًةػػف بػػه كمػػا تى ًةػػتى 
الدشاشمة كصيارفةه, حي  خرج شرا هاا ا١تثاؿ, فرمَّا دل يفتمكَّن هاا م  ااصا،رة كما تدوؿ: 

ػػػػجػػػػرً ني , ن نٛتػػػػر ك  مى الةػػػ ة كػػػػتى  , كمػػػػا قػػػػالوا: اابىػػػػنفكىػػػ رل نجػػػػدؿو كم ٣تى د حيػػػػ  ا كااسػػػػاكً اطً لو
 .( ُ)" عمل استعماؿ ااٝتاناستي 

جػػػان شرػػػا  ل م اٞتمػػػع شرػػا اٟتػػػالتُت تكػػوف كصػػػف ,كلكػػػن مػػافعىػػػنى  فَّ إيفتضػػا مػػػن قولػػه :
ػػػ كػػر معػػه ا١توصػػوؼ ,كمػػافعػػل الةػػ ة املػػػه ذي نل( يفسػػما )فػيٍعػػ ع شرػػا نفاشػػل فرعضػػه مػػن نفعػػػل ٚتًي

يفػاكر معػه ا١توصػوؼ ؛ لػال  بػػابه  قةػده مػن قولػه ااصػغر كااكػ  , كهػو ال الت ضػيل كهػو مػا
جػان (جػان شرػا نفعػل كمؤملثػه فعػون ,  لكػل مػا, الدياس فيه  االٝتية , كقالوا فيما ٚتع شرا فػيٍعلو 

ٍػر  حي  قاؿ:, كش د الرضي م الشافية ِ()ذل  ش د ال ارا, ٍػراف كٛتي "كالةػ ة ٨تػو نٛتػر شرػا ٛتي
,قاؿ الرضي :" كااكؿ ن هر م باب  " الوصف إما نف يفكوف )شرا( نفعل فػىٍعوىن, كنفٍػعىل فػيٍعرا

ككرد الدػػوؿ  .( ّ" )رل نٛتػجنػػرى نٛتػر " نم بً  برجػػلو  رتي رى عػل, ٨تػػو " مىػلةػحة تدػػديفره بال ؛  الوصػف
 .ْ()شن ااخ " باطراد ذل  م ا٢تمع ملدون 

توضػػػيا إذل  ؛ كنبػػار ك شرمػػان نالرع  قػػد يفػػػ ت اٝتػػان كفيمػػا كيًسػػرى شرػػا نفاشػػل مػػػن ااٝتػػان فػػ
يػٍت حيػ  قػاؿ فيمػػا و ش ػد الغويفكجػان هػػاا الدػوؿ م ةَّػ ٓ()ذلػ  ابػو الردػان العكػ م م الررػاب 

ػػػ فاشػػػل : "ك٬تمػػػػع شرػػػا "نفاشػػػلى" بػػػيأاًف )ااكَّؿ( مػػػػا كػػػاف شرػػػا كزف "نىفعػػػل", صػػػػ ة نع شرػػػا ٚتًي

                                                                 

 ْْٔ-ّالكتاب ج  (  ُ)
 ٖٗ-ُجديفواف االدب  (  ِ)
 ُٖٔ -ِبرح بافية ابن اٟتاجب لررضي االسًتاباذم ج (  ّ)
 َُٓص-٫ُتع ا٢توامع لرسيوطي برح م اطراد ٚتع ما جان ملعتا من نفعل كفعون شرا فػيٍعل ج (  ْ)
عهىػا ٨تىٍػو فنٍف كػافى صػ ةه ،الرػةه كىًهػي احي  قاؿ " ِٖٗص -ِجان م الرراب ج (  ٓ) لَّػيًت الى يفكىػاد يفػاكر ا١توصػوؼي مى

تىدوؿ نبىاًرؽ ك نبىاطا كإٍف   عىه فػى ا اٞتمعى املٌه اٍبرىهى االس ى من حي ي دل يفاكر ا١توصوؼي مى اابرؽ كاابٍطا ٚتعتىه هىاى
 كىافى ص ة يفاكري مىعهىا اٍلمىٍوصيوؼ ٨تىٍو نىٍٛتىر ٚتعتىه شرا فػيٍعل بًًنٍسكىاف اٍلعُت"
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 لرتػٍَّ ضيل ك فضىل كنفاضلى. 

مػػع شريهػػػا كإ٪تػػػا  فػػنف كػػػاف صػػ ة لغػػػَت الت ضػػيل كػػػ ٛتر كنزرؽ كنسػػػود كنشػػرج كنشمػػػا, دل ٬تي
مع شرا "فػيٍعل" كحمر كزيرؽ معػٌت االٝتيَّػة, إذل  جى شػن معػٌت الوصػ يَّةكما تدػدـ, إال إذا خػر   , ٬تي

فيعمع هاا اٞتمع ك سود )لرحيَّة( كاساكدى, كنجدؿ )لرةدر( كنجادؿ, كنده  )لرديد( كنداه ى. 
 نشػػػػػػػارجى ك ك نزراؽى  كمثػػػػػػل نٛتػػػػػػػر كنزرؽ كنشػػػػػػػرجى كنشمػػػػػػ"ى )نشومػػػػػػػان( , فتعمػػػػػػػعي شرػػػػػػا "نحػػػػػػػامرى ك

."  . ُ()نشام"ى

اسػ ه شرػا نربعػة نحػرؼ, نكَّلػه نملػه يفػ ت  ن شرػا نفاشػلال ػوع الثػاشل ٦تػا جػاإذل  كػال  نبػارك 
 .٫تزةه زائدة كنصرع كنصابعى, كني٪تيرة كنملاملي 

عػ  الةػ ات قد تػ ت بقياس تكسَت نفعل شرا فػيٍعل ال يف ت اال م الوصف , نمله  ٦تا يفؤكد نفٌ ك  
عت شرا فيعل  ت يى ف ٝتيً إذل   ف حك  ٚتعها ,  كمنرً تى ٝتان ٮتى نكم حاؿ ٣تيأها  ,ٝتانناليت ٚتًي
فىػػػًنف ًبػػػٍأت قرػػػت نىٍٛتىػػػريكف شرػػػا السَّػػػومة كىًإف بػػػأتى قرػػػتى نىحىػػػاًمري شرػػػػا  ,رىجيػػػون بػػػ ٍٛتىرى مثَّ ٚتعتػػػه

ًاىف نىٍٛتىػرى كبابىػػهي الى ٬تػػوز ؛ و هػػاىيٍفن اٞتمعػُت دل يفكػػن جىػػاًئزا ًم نٍٛتىػرى قرػػل التٍَّسػػًميىة ككًػػ , التكسػَت
ٍػرو كىملىًظػَته بًػي ه كبيػٍهبه كىمىػا نبػره ذىلًػػ  فًيػًه نىٍٛتىػريكفى كىالى نىحىػامً  ري ًإذا كىػافى صػ ة كىًإ٪تَّىػا ٬تمػع شرػا ٛتي

فىًنذا ٝتيت ًبًه فىحك  ااًلٍس  الًَّام شرا نىفٍػعىل ٮتالفي حك ى الٌة ة الَّيًت شرا نفٍػعىل كاالس ي ٚتىٍعيه 
اٍمرىنىة ب ىٍٛتىرى قرتى ًم السَّومىة نىٍٛتىرىات نفاشلي مثل ااراملًب كااباًطا كااىراًمًل كااىدىاًه  كىًإف ٝتيت 

فاشػػل جػػان نسػػر شرػػا , كفيمػػا كي  ّ(),كابػػن سػػيده شػػن سػػيرويفهِ(), كذلػ  مثػػل مػػا كرد ش ػػد الرضػػي
 .  ْ()مع نيفضان بالواك كال وفا ك٬تي عرى ؤملثه فى ل الام مي ع ب فاشل نفعى مى ش د الز٥تشرم ك،َته كإ٪تا ٬تي 

                                                                 

 ْٗص -ِع الدركس العربية ججام (  ُ)
 ُٖٔ - ِبرح بافية ابن اٟتاجب لررضي االسًتاباذم ج  (  ِ)
 ُٖٓص - ٓا١تعةص ج (  ّ)
 ِِْص -ُا١ت ةل م ص عة االشراب ج (  ْ)
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تعػػددة يفػػ ت فيهػػا ٚتػػع مي  ذكػػر ل ػػا نحػواالن  عطيػب حيػػ كجػان قيػػاس ذلػػ  م ا١تستدةػػي لر
 :التكسَت شرا كزف فػيٍعل كدل ٗترج شن معٌت الوصف

 .ون لرماكر كا١تؤمل  عى ل فػي عى افػٍ  ما جان ٚتعان كنك٢ًَّتا :

ك ال يفدػػاؿ لررجػل نشػػار , لرمػرنة مثػل : شػػاران كذلػػ  ال مدابػػل لػه ,فيمػا  مػػا جػان كصػػ ان كثامليػان :
 يفداؿ لررجل نشعز , شرا ))شيٍعز((  ,كالكامرنة شعزان فتعمع 

, نك معتل العُت مثل : نسود ,سودان , ٕتمع  ان ٚتعه ،يرٌ ،رَّ  كاف مضع ان مثل : ن،رٌ  ماكثالثان : 
 .( ُ)مع شرا شيٍميمعتل الوـ مثل: نشما شميان ,٬تي  نك شرا سيود ,

 فاشػػل ,نشرػػا  تػػ ت هنػػانبػػل قػػاؿ حػػواؿ ٣تػػين هػػاه الداشػػدة , اكر ندل يفػػ ا٠تريػػل فَّ نكاٟتػق 
 ال  الرضي م برحه لكوـ ابن اٟتاجبح بً صرَّ ,كقد ٔتعٌت شرا نيفة حاؿ 

قاؿ:" قوله: "كنفٍػعىل: االس  كيف تةرَّؼ....." حي ي 
 ()ِ . 

ل فةَّ  ١تا ذيًكر من نحواؿ , نملَّه ال يفيعتىد  قا لدياس هاه الداشدة , فدد م إطار هاا الرنمك 
ٍػػػػػػػػعي  " قػػػػػػػػاؿ :م ٚتػػػػػػػع نحسػػػػػػػن لتػػػػػػػاج حيػػػػػػػ ي بيػػػػػػػدم م االزَّ  فيػػػػػػػه الدػػػػػػػوؿ )كااىحاًسػػػػػػػني( , ك ىملٌػػػػػػػه ٚتى
 ,  كقاؿ فيمن جعل ٚتع نفاشل شرا ما جان مؤملثه فعرا....نىٍحسىني 

ػػػا ٬تيٍمىػػػعي نىفٍػعىػػػل شرػػػا نىفاشًػػػلو ًإذا كػػػافى ميؤىملػَّثيػػػه فىعرػػػا, ًمثٍػػػل صىػػػػًغَت  قػػػاؿى يفػػػاقوت: فػػػًنف قيػػػلى: ًإ٪تَّ
ا ف  .نىف ٬تيٍمىع شرا فعل نىك فٍعوفمؤىملَّثه اٟتىٍس ان فيىعبي كنىٍصغىر كنىصاً،ر, كنىمَّا هىاى

ٌػػػوا  , كىهىهي ىػػا كػػػ ىهنَّ  ٝتى : نفَّ نىفٍػعىػػػل ٬تيٍمىػػع شرػػػا نفاشًػػػلو ًإذا كػػافى اٍٝتػػػان شرػػا كػػػل  حػػػاؿو فػػاٞتىوابي
ٍحػ , العًٍرميَّػة ف ػىػزىؿى مى إذل  مىواًضع كل  كاًحدو ًم ٍػهىا نىٍحسىن فزىالىًت الة  ىة ب ػىٍدرًه  إيفٌاه

ى
ٍ زًلػةى االٍسػً  ا١ت

                                                                 

 ْٖٕ-ّٖٕص  ِا١تستدةي م شر  التةريفف ج (  ُ)
عىل إذا كاف اٝتا ن  لدوؿ :نبار م سياؽ هاا احي  ْٕٔ-ُسًتاباذيفجركن الديفن ا  بافية ابن اٟتاجب (  ِ) اشر  نف نىفػٍ

ؿ كنىٍحػوىص  مع شرا "نفاشل" ٨تو ٚتػع نىٍجػدى عىل كنفعيل: ٬تي كإصػرع,  -شرمػا-كيف تةرَّفىت حركاته من نىٍفعل ك إفػٍ
 ...شرا: نجاًدؿ كنىحاًكص كنصابع
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 فعىمىعيوه شرا نىحاًسن كىمىا فػىعىروه ب ىحاًمر كنىحاًسب كنىحاًكص.

قػػػوؿ ا٠تريػػػل حكػػػ  إذل  فضىػػػيفي  ريهػػػا , كدلى اض شى دة ال اشػػًتً رً طَّػػػة مي يَّػػػة كاضػػػحة جرً ريَّػػػكي   كهػػاه
 ضا , ،َت بياف هاه الداشدة بت ةيل دقيق , كبياف جري .نك 

 هو جمع المقصور : النوع الثاني من هذا الباب

كػػػل كرمػػة م آخرهػػا نلػػف إذا ٚتعتػػػه   "كيفتضػػا مػػن خػػوؿ هػػاه الكريػػػة مػػن قػػوؿ ا٠تريػػل :
" بػال وف كػػاف اشتمػػاد الػواك كاليػػان قرػػل ال ػوف شرػػا ملةػػره ٨تػو ميثػػٌتَّ
سػػ  ا١تدةػػور االفهػػو يفدةػد  ( ُ)

ػع بػػالواك كال ػػوف فػػنف مػػا قرػػل الػػواك يفكػػوف م توحػػان داللػػة شرػػا االػػف الاك  فػػة مثػػل : نٍدسلى إذا ٚتي
 كنٍدملىوف.
اسػػػ   كقعػػػت نلػػػف م ػػػردة م آخػػػره؛ ٨تػػػو ا٢تػػػول, كا٢تػػػدل, كالػػػػدمليا,  هػػػو" كػػػل   كا١تدةػػػور 
 .رت ش هةي كٝتي ي مدةونرا؛ اف حركات ا شراب قى  .( ِ)" كااخرل

ة هػاه :" إذا ٚتعتػه بػال وف كػاف اشتمػاد الػواك كاليػان قرػل ال ػوف مػا م قػوؿ ا٠تريػل م الكريَّػن
" شرػا  ١تعةػص كبياملػه كحكمػه كقػد كرد بياملػه م اٚتػع ا١تدةػور إذل  فهػو يف خػاملا ملةػره ٨تػو ميثػٌتَّ

مىع ٚتعى ماكَّرو سا١تا  كالرساف ,كلدل كثَت من شرمائ ا , حي  جان م ذكره : ٚتع ا١تدةور : ٬تي
 بزيفػادة كاك كملػػوف, نك يفػان كملػػوف م آخػره, مػػع حػاؼ نل ػػه كسػكوف كاك اٞتمػػع كيفػان اٞتمػػع كإبدػػان

 .ّ() ال تحة قرل الواك نك اليان

يٍةػػػطى ىوف ك
ٍػػػعي نىٍدسلى كا١ت يوسىػػػوف كالعًيسىػػػٍوفى, كىًم ال ٍَّةػػػًب كىا٠ٍتىٍ ػػػً   " ًمػػٍن ذىلًػػػ ى ااىٍدملىػػػوفى ٚتى

ا١ت
يٍةطى ىٍُت.

 ااىٍدملىُت كا١ت

 
                                                                 

 العُت ج ص (  ُ)
 ُٖ -ُم برح ابن شديل جكش د ابن مال   / ٔٓ-ُج سرار العربيةن (  ِ)
 ُُٔكجان م الترياف ص ْٔص ُٓكم الرساف ج ُّٖ -ٓبتةرؼ من ا١تعةص ج   (ّ)



ٖٔٚ 

ھ   ھ  ھ  ے  ے  چ قولػػػػػػه تعػػػػػػػاذل: م جػػػػػػػان م نفةػػػػػػا الكرػػػػػػػ   كم ػػػػػػه نيفضػػػػػػػا مػػػػػػا

چ  چ , كقولػػػه تعػػػاذل م إبػػػػراهي  كنكالده شرػػػيه  السػػػػوـ: ُ()  چ   ۓ  ۓ ﮲              ﮳  

ڇ       .ِ()  چڇ  ڇ  ڇ  

حػاؼ نل ػه إذا ٚتػع بػػالواك : " كنمػا ا١تدةػور فتي   ّ()كجػان ذكػره ش ػد ابػن مالػ  حيػ  قػاؿ
كال ػوف كتردػا ال تحػة دالػة شريهػا فتدػوؿ م مةػط ا مةػط وف رفعػا كمةػط ُت جػرا كملةػرا ب ػػتا 

اك كاليػػػان كإف ٚتػػػػع بػػػ لف كتػػػان قررػػػت نل ػػػه كمػػػػا تدرػػػب م التث يػػػة فتدػػػوؿ م حررػػػػا ال ػػػان مػػػع الػػػو 
ملػػه  نيفريفػد  ْ()مػا قولػػه "شرػا حػد ا١تثػػٍت" ن مؤملػ  فتيػػات كشةػوات" يحرريػات كم فػىت كشةػػا شرمػ

  قػػاؿ م يفضػا حيػنذلػػ  ابػن مالػ  إذل  كػل ٚتػع يفشػره ا١تثػٌت كهػػو ٚتػع ا١تػاكر السػادل , كنبػار
إذا ٚتػػع صػػػحيا اآلخػػر شرػػػا حػػد ا١تثػػٌت كهػػػو اٞتمػػع بػػػالواك كال ػػوف ٟتدتػػػه شرابػػػه : "نبيػػاف حركػػة 

 .( ٓ)العومة من ،َت تغيَت فتدوؿ م زيفد زيفدكف"

طار اٟتك  العاـ لرمدةور كفتا ما قرل الواك كاليان , قد يفدػوؿ قائػل :هػل ه ػاؾ مػن كم إ
 العرب من ال يف تا ما قرل الواك فيضمها مثون فيدوؿ : ندمليوف ؟

يػع ال ٍَّحػػويفُت كىهيػوى الديػػاسي  بدولػػه ابػػن سػيدها ذكػره ب مػػفػاٞتوا " الى ٬تػوز ،ػػَت ذىلًػ  ًش ٍػػد ٚتًى
يٍةػػػطى ٍُت ك

يٍةػػػطى ىٍوف كااىٍشرىػػػٍوفى كىرىنىيفٍػػت ا١ت
ـ اٍلعىػػػرىب فػىدىػػٍو٢ت  ا١ت ااىٍشرىػػػٍُتى...مث  ككػػوـي اٍلعىػػػرىب فى ىمػػا كىػػػوى

اٟتػرؼى الثابػتى  ؛" كىنمػا الديػاسي فىػأًلىفٌ  ٣تين ا١تدةػور مػن هػاا اٞتمػع ل ل ا صاحب ا١تعةصعر  يفي 
ًم اٍلوىاًحد لىٍيسى ل ا حافيه من اٍلكىًرمىة ًإالَّ لضىريكرىة ًشٍ د اٍجًتمىاع ساك ُت كىهيوى مدػدَّر كىدىٍولً ىػا راضيػوفى 

مىػة اٍٞتمػع ر حػاؼى اٍالػف فيهمىػا مػن قػىرٍػل ديخيػوؿ شىودػد  وفى لىك ػا ملي كراميوفى فػىرىو قػيٍر ىا ًشيسيػوفى كميوسيػ
                                                                 

 . ُّٗسورة آؿ شمراف , اآليفة :  (  ُ)
 . ْٕسورة ص , اآليفة :  (  ِ)
 َُٗ-ْديل ج شبرح ابن  (  ّ)
 يفراد به قوؿ ا٠تريل م الداشدة . (  ْ)
 َُٗ-ْبرح ابن شديل ج (  ٓ)



ٖٔٛ 

ا  ؛ كىلىػو جىػػازى هىػػاىا ٞتىػػاز نىف ملديػوؿ ًم حيرٍػرىػػا حيػػٍروت كىًم سىػػٍكرىل سىػٍكراته كىلىػػٍيسى نحػػده يفػىديػػوؿ هىػػاى
شومػػػةى اٍٞتمػػػػع ًإ٪تَّىػػػا تػػػػدخل شرػػػا ًشيسىػػػا كميوسىػػػػا كاالػػػفي فيهمىػػػػا مثَّ تٍسػػػد  اٍالػػػػف  فموجػػػب نىفَّ 

 . ُ()ا"اًلٍجًتمىاع الساك ُت كىيفردا مىا قررهىا مىٍ تيوحن 

دة رً طَّػيػة مي ر  ة كهػي كي ريٌػا٠تريػل م هػاه الكي  كقياسان , كما صرَّح بًػهً  فاٟتك  مت ق شريه ٝتاشان 
  حكامهػػا ش ػػد كثػػَت مػػػن شرمػػان ال حػػو كالرغػػة ,نجػػان بياهنػػا كبػػرح 

ي
الػػػيت ال  سػػرَّماتفهػػي مػػن  ا١ت

 يته هاه .حكاـ م ٚتع ا١تدةور م كرهاه اارائد الر غة كقد نكجز ل ا خوؼ فيها 
 :جمع غير العاقل

ال ػػوع الثػػاشل مػػن  ف يفعامػػل معامرػػة ا١تؤملػػ  م اٞتمػع ؛ هػػي قاشػػدةنااصػل م ،ػػَت العاقػػل 
ذ ٮتتص ّتمع ا ملاث كما نطرق شريه ا٠تريل من خوؿ هاه الداشدة إاٞتموع م هاا ا١ترح  ,
  كػاف ميػػاىكَّران لغىػٍَت ال ػػاس : " ك كػل  اسػػع شرػا خىٍوراملػػاتً مىػػك٬تي قػاؿ : روٍ الػيت قػاؿ فيهػػا م مػادة خىػػ

( ِ) .فعمىٍعتىه إذا حىسينى شرا ل   إملاث اٞتمع جاز ذل  مثل سيراًدقات ك ٛتٌاٌمات ك حىٍوراملات

كػل اسػ  مػػاكر   غػػة ,فهػو يفػرل نفَّ ن قواشػد اٞتمػع ش ػد نهػل الرَّ دة ًمػػقاشًػإذل  العػُت َت صػاحبي ًشػيفي 
 ان ؛ نم ٚتع مؤمل  سادل .كالت باالف ملاثع إً عه ٚتى وز ٚتى العاقل ٬تى  غَتً لً 

 وجمع المؤنث هو :

ل ػ  يف ػػوب شػػن ثوثػػة فػ كثر, بزيفػػادةو م آخػػره. كهػػو قسػماف: سػػادله كميكسَّػػر. فالسػػادل مػػا 
ػع بػ ًلفو كتػانو زائػدتُت, مثػل:  د اٞتمع رده شً سىًر ى ب ان مي  مىػٍرصل مىٍرٯتػات, ،ابػة ،ابػات,  كهػو مػا ٚتي

 . ( ّ)حافىة حافىات

هػػػػاا  يافسػػػميفي ْ()ابن مالػػػ , كابػػػن هشػػػاـفػػػ ,مػػػػع م تسػػػمية هػػػاا اٞتاخترػػػف العرمػػػان كقػػػد 
                                                                 

 ْٔ - ُٓا١تعةص ج (  ُ)
 َّّص - ْجالعُت  (  ِ)
 ُّك  َّك  ِٗ/ِجامع الدركس العربية لرغويفيٍت,  (  ّ)
 .ْٔبرح االجركمية ٟتسن ح ظي ص - ِْٖ/ ُمعع  الدواشد العربية ج -ُُّ/ ْبرح ابن شديل  (  ْ)



ٖٜٔ 

ػػػع بػػػ لف كتػػػان زائػػػدتُت( كيفػػػرى  صػػػحيحة؛  سػػػميته )ٚتػػػع ا١تؤملػػػ  السػػػادل( ،ػػػَتي تى  نفَّ  كفى اٞتمػػع )مػػػا ٚتي

,٨تػػو: سىػػعىدىات   ػػرده مػػن التغيػػَت, فهػػو إذنا لػػيس بسػػادلسػػر  مي كالسػرب م ذلػػ  نف م ػػه مػػا دل يفى 

فتحػػة م اٞتمػع, ك٨تػػو: حيرٍػرىيىػات ٚتػػع إذل  حركػػة شي ػه ) السػكوف ( ٚتػع سىػٍعدىة, فػػا١ت رد تغػٌَتت

رػػت ا٢تمػػزة م رً ان, قي ات ٚتػػع صػحرى حراكى حيٍررػا, قيررػػت االػف م ا١ت ػػرد يفػان م اٞتمػػع, ك٨تػػو: صىػ

ا؟!  ا١ت رد كاكان م اٞتمع ؛
ن
ٝتَّي ػاه ٚتػع مؤملػ و سػادل, ٝتي ػاه مػا مػا فكيف ملسػميه ٚتػع مؤملػ و سػا١ت

ع ب لفو كت  انو مزيفدتُت.ٚتي

سػػػطرل" ٕتمعػػػه شرػػػػا إاٞتمػػػع لػػػيس ٚتعنػػػا ١تؤملػػػػ , يفيدػػػاؿ " كم بعػػػ  ااحيػػػاف يفكػػػوف هػػػػاا

قات", كهكػػاا, فػػنذنا ااٍكذل نف يفيسػػمَّا رادً ؽ "سيػػرادً سػطروت", كهػػو مػػاكر, تدػػوؿ م ٚتػػع سيػػإ"
ع ب لفو كتانو مزيفدتُت  .( ُ)هاا ما ٚتي

ه ملَّػنخػر يفػرل دػيس كالػرع  اآله مى ملَّػنيفػرل ن هاا ال وع من اٞتمع ,فرعضه  كقد نجاز العرما
ه يفػ ت هػػاا ملٌػن سػيرويفهال م ا١تسػموع ,فدػد جػان ش ػػد إيفكػوف  ه الملٌػػنمدػيس بشػركط ,كالػرع  يفػرل 

ال وع من اٞتمع فيما دل يفسمع م ه ٚتع تكسَت حي  قاؿ م كتابػه م بػاب ٚتػع ا١تػاكر  :"املػه 

ػإذل  يفةَت ع ذلػ ,  ًػ ػان مػن نب يػة اٞتمػع بالتػان إذ مي كسػر شرػا بيفي  فم ػه بػينه دلى , ع ت ملي  إذا ٚتي

, ك , كٛتَّامػػػاته ,  إ كذلػػ  قػػػو٢ت : سػػرادقاته , كم ػػػه قػػو٢ت : ٚتػػػله سػػرحله كٚتػػػاؿه سػػػرحوته كاملػػاته

. كقالوا: جوالقه ك , كٚتاؿه سرطراته " جواليقي فر  يفدولوا: جوالداته حػُت قػالوا: جواليػقي  كرْتوته
(ِ ). 

تكسػَت ؛ فيعػػوز ٚتعػه ٚتػػع مػاكر نك مؤملػػ  كذلػػ   كقػد يفػػ ت مػن ا١تػػاكر ،ػَت العاقػػل ٚتػػع
ا ٚتعوه بالتان كهي رهه ا١تؤمل  الام ليس فيه هان " كري شى لً   ه يفةػَته شرػا ب ػان اٞتمػع املَّػركملى كًسػ  يفى ٔتَّ

                                                                 

 بتةرؼ . ْٔبرح االجركمية ص (  ُ)
 ُٓٔص ّالكتاب : ج (  ِ)



ٔٗٓ 

هػػػان الت مليػػػػ ؛ كذلػػػػ  قػػػو٢ت : بواملػػػػاته كبػػػػوافه  ب ػػػان الت مليػػػػ  فشػػػرهوه با١تؤملػػػػ  الػػػػام لػػػيس فيػػػػهً إذل 
, فهػاه حػػركؼه ٖتي لرواحػد كبػوفه لرعميػع, كمػا قػػالو   ػ  مث ٬تػان بال ظػائر. كقػػد ا: شرسػاته كنشػراسه
" : مشاالته  .  ُ()قاؿ بعضه  م مشاؿو

 مور يفداس شريها ٚتع ا١تؤمل  كم ها :نككرد ش د شرمان الرغة 

كىٍصفي لغًَت العىاقل كػ "بىاًم " كصفي جىرىل, ٚتعهي بىا٥ًتات كمىٍعديكدي كٍصػًف يفػوـو  فيما جان

 چ ڄ  ڄچ مثل: 
()ِ. 

ٍػػع تكسػػَت كػػػ "سيػػراًدؽ" ك "كم كػػل ٜتي  ٍصػػطىٍرل" ك "ٛتَّػػاـ" تدػػػوؿ م إاسػػي  دل يفيسػػمىٍع لػػه ٚتى
ا ذىل ى فػىهيوى مىٍدةوره شرا السَّػمىاع كػػ "ٝتىىػوات"  ٚتعها: سيراًدقات, اٍصطروت, كٛتَّامات, كما شىدى

 . ّ() ك "سًعٌوت" ك "نمهات" ك "خٍودىات" )ٚتع خود: كهي اٟتس ة ا٠ترق(

سػيرويفه فيمػػا ذهػػب إليػػه  , كيفؤيفػػد ابػػن م ظػػور ٓ()كالتػاج  ْ()ككردت هػاه الداشػػدة م الرسػػاف
ػم ٚتع ٛتامات كسرادقات كما باقها حي  يفرل الدياس نف ال ٕتي  ا مع هاا اٞتمػع ,كلكػن اهنَّ

ػػعىػدل يفػ ت م هػا ٚتػػع تكسػَت ٚتيً  يػػدم م التػاج , كمػػا بً دل الزَّ ع ا١تؤملػ  , ككرد ذلػػ  نيفضػا لىػت ٚتى
كسػر ,نم فيمػا اضػطركا إليػه !  يفي ّتػواز هػاا اٞتمػع فيمػا دلى  قوؿ سػيرويفه ك،ػَته ٦تػن قػالواإذل  بارن

: كقرػتي  كملدل ل ا قوؿ شن ا٠تريل فداؿ :" يفػيدىاؿ: فوفه من رًجاالًت العرًب كىدل يفيػرًد الت مليػً . قىػاؿى
: كرٌ  , فػىدىاؿى عى شرا ًضٍرعاملاتو , فىكيف ٚتًي , نىك إذل  ما اٍضطير كالرعريًل: الضٍَّرعافي ذىكىره عو فةىعيبى ٚتى

ـه, فىػًنذا ٚتىعػوا قىػاليوا: ٛتامػات, كىيفػىديوليػوفى: إذل  اٍستىدرىحوه, ذىهىريوا ًبهً  ػا هىًاه اٞتماشًة يفػىديوليوفى: هىػاىا ٛتى
                                                                 

 مل سه (  ُ)
 . ُْٖسورة الردرة , اآليفة :  (  ِ)
 رح ابن شديل ,معع  الدواشد العربية ك،َته  ..ب (  ّ)
ًل ى كىل  اٍس و كىافى مياىكَّرنا ًلغىَتًٍ ال َّػاسً لساف العرب : (  ْ) ٍوراملات: كىكىاى ٍوراملاته كخىوىاًريفني, قىاؿى ًم ٚتىًٍعًه شىرىا خى  جان فيه خى

 ِّْ- ّّّ- ْٚتىٍعيهي شىرىا لىٍ ً  تىانىاًت , ج
 ِِّ-ُُتاج العركس :ج (  ٓ)



ٔٗٔ 

 . ُ()فوفه من رًجاالت ال اًس"

ؽ ٢تػاا اٞتمػع مع الرغة العربية بالداهرة ,حيػ  تطػرَّ م ٣تى  هاه الداشدة كقد جان الدوؿ شن
ٚتػػػع ا١ت ػػػرد ،ػػػػَت العاقػػػل مؤملػػػػ    ل ػػػػا رنم العرمػػػان ّتػػػػوازععػػػ  الةػػػػواب الرغػػػوم فرػػػٌُت مي  صػػػاحبي 

ع له ٚتع تكسَت, نك ال, كما بُتَّ  زان حك  هاا إ غة ا١تةرممع الر  وقف ٣تى  ا مى  لى ساًلمنا, سوان ٝتًي
خاف »ع مؤمل  ساًلمنا, مثل: وثي ا١ت رد  ا١تاكر ،َت العاقل ٚتعوا الثي اٞتمع ش د الددمان فدد ٚتىى 

, كمػػػػا اشتمػػػػد اجملمػػػػػع «بوقػػػػات»شرػػػػا « بوقنػػػػػا», كنفَّ ا١تت ػػػػيب ٚتػػػػع «ثػػػػار كثػػػػارات», ك «كخاملػػػػات
, كمػا ذكػره «ٛتامػات, كسػرادقات, كطرقػات, كبيوتػات»ا١تةرم شرا ما ذكره سيرويفه من مثػل: 

 .  ِ()"سؤاالت سعوت, كمةرٌيات, كجوابات, ك»،َته من مثل: 

حة العاقػػل ,كهػػي قاشػػدة كاًضػػ غػَتً لً  ككصػػفو  د فيمػػا كػػاف السػػ و رً طَّػمدػػيس مي هػو ٚتػػع جػػائز 
 .ة ريَّ جى 

  

                                                                 

 َّٗ-ُِمل سه ج (  ُ)
 ِٖٗص -ِميععى  الةواب الر غوم , د. نٛتد ٥تتار شمر ج (  ِ)



ٕٔٗ 

 األصالة والزيادة:  المبحث الخامس

وؿ صيػػػلدػػد نفػػاض العرمػػان م دراسػػة نحػػرؼ الزيفػػادة العشػػرة )سػػ لتمومليها(, ككضػػعوا ٢تػػا ااي 
صػػػػػوؿ, كتت ػػػػػاكت هػػػػػػاه س م كثػػػػػَت مػػػػػػن الكرمػػػػػات بػػػػػاٟتركؼ اارً رتىػػػػػرة. كقػػػػػد تى م ةَّػػػػػكالدواشػػػػػد الي 

م   ػػػان كي ها ٘تىى , كنرسػػعي عدامان هػػا اسػػتً فػػاالف كالػػواك كاليػػػان هػػي نكثري  ,ها بالزيفػػادةتً رى ااحػػرؼ م ًصػػ
م ػردات,  الي  هػا ًم مً  كثػاري ا كا ً داك٢تي ل تىػسػهي خ ي ة, يفى  فهي سهرةه  ؛ الزيفادة, كذل  لًرًي ها كاشتو٢تا

 حػرؼن  فهػي يفضػان نهػا ا٢تمػزة يرً لف يفدخل م تركً رمة, كااكً   ل  ـ كي وزً ا من اٟتركات اليت تي رقً ككاا لدي 
 ُ()فيهػا ملػاكرها فيمػا يفرػي زادي ع تيػواًضػة كمى ندلَّػ ًاىحػريؼ الزيفػادةغة الر   ل ,كقد كضع شرماني ستدً د مي زائً 

: 

الضػػرب, كهػػػو ش ػػده  نصػػػل  سػػدوط بعػػ  الكرمػػػة مػػن نصػػػرها كػػ لف ضػػػارب تسػػد  مػػػن -ُ
 االبتداؽ.

ل, كا١تاضػي ش ػده   ظىػل كملػوف حى ل مػن نسػرى ري  ٍ ن فػرع كسػدوط ملػوف سيػسدوط بع  الكرمة م -ِ
 در.فرع شرا ا١تة

ه ػدلع لعػدـ  س كرجً وف ملىػ الزائد فيها نصريًّا ك يػً  زـك خركج الكرمة شرا نكزاف ملوشها لو اشتي لي  -ّ
 هاه ااكزاف م الرباشي اجملرد. كجود

 طل ٔتعٌت كاحد.طل كإً يفٍ ط الزائد ٨تو: نى استعماؿ الرباشي م صورة الثوثي نحياملنا مع إسدا -ْ

ب ػػػتا -ظػػػَت م الكرمػػة لػػػو اشت ملػػا الزائػػػد نصػػريًّا مثػػػل تت ػػل؛ إذ ال ملظػػػَت لتت ػػل دـ ال ى زـك شىػػليػػ -ٓ
 زاف الكرمات اجملردة م العربية.م نك  -التان

 التعديفة. ةً كوف اٟترؼ الزائد داالًّ شرا معٌت كهمزى   -ٔ

ت م  ا لػػو حرٌػػػ ا١تشػػتدات كورملتػػل, فػػال وف تعتػػ  زائػػدة ه ػػا؛ اهٌنػػرػػـز اٟتكػػ  بزيفادتػػه مكوملػػه يفي   -ٕ

                                                                 

 ُٓٗ-ُْٗ-ُّٗباا العرؼ لرحموكم ص (  ُ)



ٖٔٗ 

 بزيفادهتا كعح ل من اٞتح رة. كرمة مشتدة ٟتك 

 سػ د نك ك ػتك  نك اف زائدنا ك وف حػ  ق لكى ه م ا١تشتى بً  كقوشه من الكرمة م موضع لو حلَّ  -ٖ
 نك, فال وف زيفدت م فعل.

نفكػػل؛ اهنمػا يفشػػرهاف  ١تشػتق كهمػػزة نرملػب ككػوف اٟتػرؼ م موضػػع تغرػب زيفادتػػه فيػه مػػع ا  -ٗ
 نٛتر, قاا ملعر  ال رؽ بُت الرواصق كالزكائد.

ا٢تمػػزة  فَّ نمػزة نفكػػل كنرملػب ,فكمػػا ملعرػ  قكمػا يفع ي ػا مػػن بػُت هػػاه الدػرائن هػػو مػا ٮتػػتص 
 " :ُ()   ا٠تريػػػل م مددمػػػة العػػػُت قػػاؿ  ,العربيػػػةحػػػد حػػػركؼ نه ا٠تريػػػل كشرمػػػان الرغػػة حػػرؼ شػػػدَّ 
٢تػػػا نحيػػػػاز كمػػػدارج, كنربعػػػػة  ربيػػػة تسػػػػعة كششػػػركف حرفػػػا, م هػػػػا ٜتسػػػة كششػػػػركف حرفػػػان حػػػركؼ الع

ػػػاى  وفػػان يػػت جى نحػػرؼ يفدػػاؿ ٢تػػا: جػػوؼ. الػػواك نجػػوؼ, كمثرػػػه اليػػان كاالػػف الري ػػة كا٢تمػػزة, ٝتيً  ا هنَّ
ج من اٞتوؼ فو ٗترج م مدرجة, كهي م ا٢توان, فر  يفكن ٢تا حيز ت سب إليه إال اٞتوؼ" ري ٗتى 

خػػاص ,كقػػد  شػػكلن ة بى رَّػحػػد حػػركؼ العً نرػػت ا٢تمػػزة نحػد حػػركؼ العربيػػة كمػػن نصػرها ,ك عً فدػد جي 
نصل حركؼ العربية تسػعة كششػركف حرفػا: ا٢تمػزة, كاالػف, " فداؿ : بال  سيرويفه  نيفضاح صرَّ 

كا٢تػان, كالعػػُت, كاٟتػػان, كالغػػُت, كا٠تػػان, كالكػاؼ, كالدػػاؼ, كالضػػاد, كاٞتػػي , كالشػػُت, كاليػػان, 
ان, كال وف, كالطان كالداؿ, كالتان, كالةاد, كالزام, كالسُت, كالطان, كالااؿ, كالثان, كالوـ, كالر 

 . ِ() كال ان, كالران, كا١تي , كالواك"

ها تً داللى طػػػػق كرػػػاقي اٟتػػػػركؼ ؛ كلًػػػػهػػػا م ال ي  ً تمك  ت مػػػن نصػػػػوؿ اٟتػػػركؼ العربيػػػػة لً دَّ كقػػػد شيػػػػ
ة حي مػػا ويفَّػػغى اٟتةػار شػػن بعػػ  ا١تعػػاشل الر      هػػا م فىػػديمتً الةػرفية كالرغويفػػة م بعػػ  ا١تواضػػع ؛ كلً 

جعرهػػػػا الرضػػػػي مػػػػن ,كقػػػػد   يػػػةخػػػػر , الكرمػػػػات ك اابادها السػػػػواكن م نكؿ, نك كسػػػػ  , نك دي ػػػتي 

                                                                 

 ٕٓص-ُجالعُت  (  ُ)
 ِّْ-ْالكتاب ج (  ِ)
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" حػػػركؼ العربيػػػة  ُ()بدولػػػه لى اٟتػػركؼ ااصػػػوؿ ,كشرَّػػػن٫تيػػػة هػػػاه  إذل اٟتػػركؼ اايصػػػوؿ , كنبػػػار
ها ةػػ يتً هػاه ااصػوؿ م الرسػاف العػر, لتى كإ٪تػا كاملػت  ااصػوؿ م الرسػاف العػر, تسػعة كششػركف

ػػتً وصىػكخي  ج تػػًز ع م هػػا ٯتى   قػا ،َتهػػا, كالػػام يفت ػرَّ ترً ها ش ػػد إخراجهػا مػػن ٥تارجهػػا, مػن ،ػػَت نف ٮتى
يػ زيها م ال طق  ."ها كٮتتر  قاَتً ش د ال طق قا من ،ى  فا٢تمزة تت رع من االف ,ك٢تا ٥ترجه كحي ز ٯتي

 شن ،َتها من اٟتركؼ .

 :( ِ)كثر من خوؿ هاه الكرية م قوؿ ا٠تريلرُت قيمتها الرغويفة نكتست

: ل : اارملػػب : اايملٍػثىػػا كا٠تيػػػزىر"   اارملػػب : : معػػركؼ لرػػاَّكىًر كاايملٍػثىػػا كقيػػم مػػادة رملػػب 
ٍحػرؼو الاَّكىر  كنىًلفي نىٍرملىب زائدةن كال ٕتين كرمػةه م نٌك٢تػا نلػفه فتىكػوفى نصػرٌيةن إاٌل نىٍف تكػوفى ثوثػةى نى 

 ".مع ااىًلف مثل ااىٍرض كااىٍمر

الكػوـ  نكالن   فيهػا نف كػل ٫تػزة كقعػترػٌُت قاشػدة صػرفية , يفي  شَت ا٠تريل م هػاه الكريػة إذليفي 
كهػاا مػػا يفتضػا مػن قولػه م هػاه ا١تػػادة ,اال زائػدة   تال تػ فهػي الكرمػة زائػدة شػن ثػػوث ككاملػت

 كال سػػاك ة إالَّ ف و ال تكػ االػفمػزة , الف فهػو يفدةػد بػػال  ا٢ت نرملػب نلػػفبدولػه  نبػارش ػدما ك ,
كقػػػػد كردت الكريػػػة م كتػػػب الةػػػػرؼ كالرغػػػة قياسػػػان بػػػػاطراد , فهػػػي مػػػن معػػػػايفَت  ,دن بالسػػػاكنرتىػػػيفي 

الر غويفػوف م نبػواب حػركؼ الزيفػادة كنحكامهػا , فهػاا سػيرويفه يفيًشػَت  كقراًئن الزيفادة الَّيت نبار إليهػا
 ابعةن فةاشدان كال عل, ٨تو نفكػلؿ حرؼو م االس  ر ا كاملت نكَّ زاد إذفا٢تمزة تي "  : ( ّ)إليها بدوله

إذل ش ايفة الر غويفُت  ابن جٍت الدوؿ فيها كنبار نفاض ,كقد كنذهب. كم الوصل, م ابنو كاضرب
, ككاف الشين الام هي فيه شدده نربعة ا٢تمزة إذا كاملت نكالن  قاؿ نبو شثماف: اشر  نفَّ :" ْ()ًقا 

ا مػػن مل ػػػس اٟتػػرؼ, كذلػػ  ٨تػػػو ا نهٌنػػوٌضػػ, فهػػػي زائػػدة, إال نف ٬تػػين نمػػػر يفي ان نحػػرؼ قػػا فةػػاشد
                                                                 

 ُٕٗ-ِبرح بافية ابن اٟتاجب لررضي ج (  ُ)
 ِٖٔصٖالعُت ج (  ِ)
 ِّٓص-ْالكتاب ج (  ّ)
 ٗٗ-ََُص-ُا١ت ةف ج (  ْ)



ٔٗ٘ 

ؼ رً غػة, شيػمػن الر   كرػَتان   قاؿ نبو ال تا: اشر  نمله قد ٖتٌعػر م هػاا ال ةػل قسػطان ك  "نٍفكىل كنىيٍفدىع"
نمػر ا٢تمػػزة فيػػه, فػػ من معػه نف تكػػوف ا٢تمػػزة م نكؿ مػػا شدتػه نربعػػة نحػػرؼ قػػا, إال زائػػدة إال نف 

كلكن مػا العرػة م اٟتكػ  ب صػالة ا٢تمػزة إذا كردت ثالثػة  "ا من مل س اٟترؼوضا نهنَّ يفي  ره ٬تين نم
م الكرمػػة مػػن ثوثػػة حػػركؼ , كهػػي نكثػػر مػػا تكػػوف زائػػدة ؟!فهػػي تيػػزاد كثػػَتا م نكَّؿ الكػػوـ ! 

 ا٢تمػزة ال ٮترػو نف تدػع نكَّالن نكنجاب شن تساؤل ا هاا ابن شةػ ور حي مػا صػرَّح قػاه الداشػدة :"
فػًنف كقعػٍت نكَّالن فػو ٮترػو نف يفكػوف بعػدىها  ،َت نٌكؿ. فًنف كقعػت ،ػَتى نٌكؿ قيضػي شريهػا بااصػالة,

, ًإذ ال بػدَّ مػن ال ػان كالعػُت كالػػوـ.  حرفػاف نك نزيفىػدي. فػًنف كػاف بعػدها حرفػاف خاصَّػةن كاملػت نصػون
 .( ُ)" كذل  ٨تو: نىخىاى كنىكىلى كنىمىرى 

ػػا تىةػػعدي بالكرمػػة مػػػن نمػػا ٫تػػزة االبتػػدان, فا٠تريػػل  نطرػػػق شريهػػا سيػػرَّ  الرسػػاف ؛ كذلػػػ  اهنَّ
 الوضػػػوح ,كمػػػن ااضػػػػعف لألقػػػول ؛ ك١تػػػا تتميػػػػز كت  ػػػرد بػػػه مػػػػن إيفدػػػاع صػػػوت قػػػػوم ,إذل  ا قػػػاـ
كهي ٙتاملية نحرؼ ٬تمعها قول  )نجدت   "ها شرمان الرغة كالدرانات من اٟتركؼ الشديفدة  ى ص ػٌ 

ؼ ابػتد لزكمػه ١توضػعه , كقػوم فيػه حػىت م ػع الةػوت ( , كمعٌت اٟترؼ الشديفد نملػه حػر كدطب
ة اٟتػػرؼ , فػػنف كػػػاف مػػع الشػػدة جهػػػر كالشػػدة مػػن شومػػػات قػػوَّ , نف ٬تػػرم معػػه ش ػػد الر ػػػ  بػػه 

حػرؼ ٣تهػور, بػديفد, م  ػتا, :" ,كجان م صػ ة ا٢تمػزة هػيِ()فهي ،ايفة الدوة كإطراؽ كاستعون
" ؛ ياٟتػرؼ اٞترًسػ" كصػف : لدػراناتكنطرق شريها شرمػان ا ّ()..."  مست ل, ال ٮتالطها مل س

لًدػوَّة جىٍرسػػها كإيفداشهػػا م ال طػػق  , فمػن خةػػائص الر ػػان الةػػوت لداللػة الكرمػػة العربيػػة ال طػػق 
كهػػػػػي مػػػػن اا٫تيػػػػة ٔتكػػػػاف فدػػػػد نفردهػػػػا الر غػػػػػويفُت  بػػػػاٟترؼ ااقػػػػول كااشرػػػػا مث ااضػػػػعف م ػػػػه ,

سػػرب اختيارهػػػا !كم مدػػدمته  ابػػػن جػػػٍت كالةَّػػرفيُت بالًدراسػػػًة كااحكػػاـ كالتحريػػػل كالتعرًيػػػل م 

                                                                 

 .ُٓٓ-ُْٓص-ُا١تمتع الكرَت م التةريفف ج (  ُ)
 ٕٖالتمهيد م شر  التعويفد ص (  ِ)
 َُٕمل سه  (  ّ)



ٔٗٙ 

, كػػاف مضػموهنا شػن سػػرب اختيػار ا٢تمػػزة  ُ()حيػ  طػرح تسػػاؤالت بعػد مػا صػػرَّح قػاه الداشػدة 
كجػان  مضػػموف  ؟ارهػا نيفضػان مػن بػُت حػركؼ الزيفػادة مػن بػُت حػركؼ ا٢تعػان ؟ كشػن سػرب اختي

  . اندغ به م االبتتررَّ يفي  حرفان إجابته كرؤيفته شن التساؤؿ ااكؿ :يفشتًمل شرا شرَّتُت ؛كوهنا 

كن حافػه مػع االسػتغ ان ش ػه, ٯتي  صوته  نف ا٢تمزة دكف ،َتها من ااصوات كثامليا ؛ حي 
 نـ زائدة. سوان نكاملت ا٢تمزة نصون 

نما قوله شن العرَّة م اختيارها من بُت حركًؼ الزيفادة؛ افَّ حركؼ ا١تد كالرُت هي ااصل 
يفيرتىػدن بالسػاكن, فرمَّػا نرادكا ْتػرؼو يفيتوصَّػل  مزة نقرب لأللػف , ك الم الزيفادة كاالف نخ  ها كا٢ت

ػػا نخػػف   لألىلػػف بػه لرسػػاكن كهػػي االػػف حي مػػا كردت م  بػػدن  الكػوـ , اختػػاركا ااقػػرىب ًاهنَّ
 حركؼ العرَّة .

االًػػػػف كردت م صػػػػدر الكػػػػوـ فكػػػػػاف ااكذل ٔتعػػػػين ا٢تمػػػػزة دكف ،َتهػػػػا فهػػػػػي  ٔتػػػػا نفَّ ك  
لأللػػػف .كال ،ػػػرك فتعرػػػيوًت ابػػػن جػػػٍت حىػػػوؿ ا٢تمػػػزة تىعكًػػػس  بػػػ ف يفيتوصَّػػػلي قػػػا بملسػػػااقػػػرب كاا

عىػػلي الكػػوـ نكثػػر اتسػػاقان كااصػػوات نقػػرب تآل ػػان مػػع بعضػػها , كنسػػػهلي  إذل  حرًصػػه كش ايفتًػػه ٔتػػا ٬تى
 كنبُت م السياؽ . ال يطق ,

شرَّفهػػػا كذىكىػػػر فوائػػػد حيػػ    ِ()اامشػػػوشل م بػػػرحه ك٦تػػن نفػػػردكا ٫تػػػزة االبتػػػدان بػػالدوؿ نيفضػػػا
٫تزة الوصل كضعت ٫تزة لدوله "لروصل ٫تز" كهػاا هػو الةػحيا,  ااكذل: نفٌ : ا تياف قا كهي 

, م ٨تو: "الرجل؟ " م االست هاـ روهتا نل ان ثي إذل  كقيل: ٭تتمل نف يفكوف نصرها االف, نال ترل
 اٟتركة. إذل  ١تا دل يفضطر

االبتػػػػػدان إذل  ن قػػػػػا كصػػػػػرةيٍ  سػػػػػابدة؛ املػػػػػه إ٪تػػػػػا ًجػػػػػ٫تػػػػػزة الوصػػػػػل ال تكػػػػػوف إال الثامليػػػػة: نفٌ 
 بالساكن, إذ االبتدان به متعار.

ا ال ٗتػػػتص بدريػػل, بػػػل تػػػدخل شرػػا االسػػػ  كال عػػػل كاٟتػػرؼ, نخػػػا ذلػػػ  مػػػن الثالثػػة: نهٌنػػػ
                                                                 

 َُٓص-ُنسرار العربية ج ُُِص-ُبتةرؼ من سر الة اشة ج (  ُ)
 .ّٕص-ْبرح اامشوشل ال ية ابن مال  ج (  ِ)



ٔٗٚ 

 إطوقه, كا١تثاؿ ال ٮتةص. 

 ػٍُتً نٍحسىػنى ثإ نالى الى نىرىل الرابعة: امت اع إثراهتا م الدرج إال لضركرة كدولػه حمػن الطويفػل[ :
 .ًبٍيمىةن ... شىرىا حىدىثىاًف اٍلدٍَّهًر ًمٍت  كىًمٍن ٚتيٍلً 

ػػاى ؛ك  اشان سىػاتً  الكػوفيُت : كقػد كردت نقػواؿ م سػرب تسػميتها ,فدػد اختر ػػوا فيهػا ,فدػاؿ ا هنَّ
ن, اكً ال طػػق بالسػػػإذل    قػػاكر  ا١تػػتى  وصػػوؿً : لً كقػػاؿ الرةػػريفُت ها, عػػدً هػػا ٔتػػا بى رري ل مػػا قى   فيتًةػػسػػدي تى 

   الرساف.سميها سرَّ ككاف ا٠تريل يفي 

ػػػل اهًتمػػاـ نهػػػًل الر غػػػة   كالدػػوؿ م هػػػاه الكريػػة ,كم زيفػػػادة ا٢تمػػزة م ابتػػػدان الكػػػوـ كػػاف ٤تى
،رريه  , كردت الداشدة م معاج  الرغة ككتػب الرغػة ككتػب الةػرؼن

,كلكػن ه ػاؾ مػن صػرَّح  ُ()
لكرمة ؛ بغ   ال ظر شن الشرط الػرئيس الػام قا مع إضافة ابًتاطات  ثرات زيفادهتا م نكَّؿ ا

 ا ،َتي ثالثةو م الكرمة !ب العُت ك،َته من اائمة كهو كوهننبار إليه صاح

٭تكػػػ  بزيفػػادة ا٢تمػػػزة م  نملَّػػه الإذل  فريفػػقه ذىهىػػػب  :لػػايفن اشت ػػػوا قػػاا اٟتكػػػ  شرػػا فػػػريفدُتفا
 هتػا كإال اٟتكػػ  ب صػػالتًها ,إذا ثػىرىػت باالبػػتداؽ زيفاد صػدر الكػػوـ مػع ثوثػػة حػركؼ نصػػوؿ ,إال
الشػافية  كالرضػي م بػرح ,كمػ ه  ابػو الردػان العكػ م فععروا نفكل كعع ىر .كه  من ا١تتدػدمُت

اٟتك  بزيفادهتا م ااٝتان ؛ٛتىون شرػا مػا إذل  آخر ذهب كفريفقه  .م ذل  كسي ت ت ةيل نقوا٢ت 
 ِ(). كمػػن هػػػؤالن ا١تػػ د , كابػػن جػػػٍتثرػػت زيفادتػػه مػػن الًةػػػ ىات ١تػػاَّ شيػػرؼ ابػػػتداقًها  شرػػا ااكثػػر

يفتضا ذل  حي ما نفاضوا الدوؿ  ,كنبو الردان العيك م  ,كالرضي م برح بافية ابن اٟتاجب ,
نمػػا مىػا كىاملىػػت "  : ّ()م حكػ  زيفػػادة ا٢تمػزة م نكَّؿ الكػػوـ ,فػ ك٢َّت  ا١تػػ  د جػان قولػػه م ا١تدتضػب

                                                                 

,ك  ِِٖص-ُعػ  قواشػد الرغػة ج,ك معّْٓص-ِ,ك تاج العركس ج ّْٓص-ُكردت م لساف العرب ج (  ُ)
 .ك،َتها  ُٗ-َٗص-ُا٬تاز التعريفف م شر  التةريفف ج

قاؿ فيها " اشر  نف موضع زيفادة ا٢تمزة نف تدع م نكؿ ب ات الثوثة,  ُُِص-ُكردت ش ده م سر الة اشة ج (  ِ)
 تر  الر ظة نك جهرته, فمىت رنيفت ثوثة نحرؼ نصوال, كم نك٢تا ٫تزة, فاق  بزيفادة ا٢تمزة, شرفت االبتداؽ م

ـ الداللة شرا كوف ا٢تمزة نصو, كذل  ٨تو نٛتر, كنص ر, كنخضر, كإج يل, كإخريف , كنترجة, كنزمرة.  حىت تدو
 ُّٓ-ّا١تدتضب ج (  ّ)



ٔٗٛ 

ثىػة نىٍصػرًيَّة؛ ًاىملَّػ  دل  فىحكمه نىف -نىكله, كىاٍليىان  ا٢ٍتمزىة م تىكيوملىا فًيًه زائدتُت ًإذا كىاملىػت حيريكفػه الثَّوى
ًإالَّ نكضا لى  نىملػَّهيمىا فًيًه زائدتاف, فحكمت ٔتىا باهدت ًمٍ هي شرا مىػا ،ىػابى  ان أق من هىاىا بيشتى تى 

ر, كنص ر, كنخضػر, كىالى فًيمىػا شىٍ   كىذىًل ى ٨تىٍو: نفكل, كنيفدع, كيفرمع؛ ًاىملَّ  دل تػىرىهىا ا مثل نىٍٛتى 
ما ما جان شن نبو الرىدان فدد نبىار إليه حي ىما ت اكؿ حيك  زيفػادة ا٢تمػزة ن "كىافى لىهي فعل ًإالَّ زىاًئد,
 بالت ةيل م قوله :

ًإذاكىقعػت ا٢تمػزةي نٌكالن كبعػػدىها ثوثػةي نحػرؼو نصػػوؿو حيكًػ ى بزيفادهتػا كنكثػػري مىػا يفػيٍدضىػا بػػال  "
مثػػل نٍٛتىػػر كنٍفضىػػل ك،َت٫تػا مػػن الة ػػ اًت افَّ ذلػػ ى مػن اٟتيٍمػػرة كال ىٍضػػل ف مَّػػا ااٝتػػاني  باالبػتداؽ

ٍػو  الَّيًت ًم نك٢َّتا ٫تزةه كىالى يفيعػرؼي ٢تىىػا ابػتداؽه فػييحكي  بزيفػادًة ا٢ٍتمػزىة فًيهىػا ٛتػو شرػا ااكثػًر كىذىلًػ ى ٨تى

نىفاكػل كىلىػو ٝتيػتى بًػػًه رجػو دل تىٍةػرًفه لرػوزًف كالتعريف ونمَّػػا نٍفكىػل كىهيػوى الر ٍشػدة كىالى ابػتداؽ لىػػهي كٚتعيػه 
رػػٍت شرػػػا اٍاىٍكثىػػر كىبىعضػػػهىا  نرملػػب كإصػػرع كنيٍبرػػػ  كإٍٙتًػػد كإثٍػرىػػب فػػػا٢تمزةي فػػيهٌن زائػػدةه كىًهػػػي نٝتػػانه ٛتي

مشػتقي كىهيػػوى إٙتػػد فىًنملَّػػهي مػػن الثَّمػد كىهيػػوى ا١تػػاني اٍلدىرًيػػل
يت دل يفيثرػػت ابػػتداقها " فدػػد ٛتَّػل ااٝتػػان الَّػػ ُ()

 شرا ااكثر, كنتىا با١تشتق من نٙتد  حي  ثرت زيفادة ا٢تمزة فيه؛ كلكن فيما ملدر .

زيفادة ا٢تمزة كرنيفه م معيار ذل  , كجان بعد ذلػ  بػالرنم إذل  ييشَتفما الرضي م برحه ن
يفػادة ا٢تمػزة ح كقػاؿ م ز ا١تعالف لدوله كقوؿ من سرده ,كهو قوؿ ا١تتددمُت م هاا اٟتك  ,فةػرٌ 

)كىكىػػػػػا٢ٍتىٍمزىًة نكَّالن مىػػػػػعى ثىوىثىػػػػػًة نصػػػػػوؿ فػىدىػػػػػٍ  فى ىٍفكىػػػػػػلى نفٍػعىػػػػػلى كا١تعػػػػػالف ٥تطػػػػػئ كىإٍصػػػػػطىٍرله فًٍعرىػػػػػػلي  "  ِ()
إذا كػػاف بعػدها ثوثػة نصػػوؿ  نكالن نقػوؿ: ١تػا ثرػػت ل ػا باالبػتداؽ ،ررػػة زيفػادة ا٢تمػزة .... كىًدٍرطىٍعػبو 

بو كىنىيفٍػدىعو كهػو قريػػل ملىػك ر    م ػه ذلػ  باالبػتداؽملػا إليػه مػا دل ملعريػػم ٨تػو نٍٛتىػرى كىنٍصػغىرى كنشىرىػ ى ردد
 ررة االبتداؽ .يه ،ى   فً رً شي  ا٢تمزة م نرملب شرا ما د  فهو ه ا يفري " ؿااكَّ إذل  بال سرة

 لػػػيه  قػػػػائون"إشرػػػػيه  سػػػيرويفه ,ف بػػػػار  ا١تتدػػػدمُت م اٟتكػػػػ  :كقػػػد ردَّ  وؿً قىػػػػإذل   ػػػاج بً عػػػر  مث يفي 
                                                                 

 ِّٓص-ِالرراب م شرل الر ان ك ا شراب ج (  ُ)
 ِّٕص-ِبرح بافية ابن اٟتاجب الرضي االسًتاباذم ج (  ِ)



ٜٔٗ 

م ػػػػػا كى رة حى دَّ ه ا١تةىػػػػ  باالبػػػػػتداؽ زيفػػػػادة ٫تزتًػػػػػخػػػػال وا ذلػػػػػ  كقػػػػالوا: مػػػػػا دل ملعرىػػػػكبعػػػػ  ا١تتدػػػػػدمُت 
ه كلػػو  ي بًػشرػيه  سػػيرويفه بوجػوب تػرؾ صػػرؼ نٍفكىػل لػو ٝتيَّػػ ب صػالتها فدػالوا: نٍفكىػػل كىعىٍع ىػر , كردَّ 

نكلػػه ٫تػػزة قولػػػه  مػػػا, ةن رىػػرى عٍ ل ى  لً ٍعػػ ى ل يفػي رىػػػعٍ ؼ كنيفضػػػان لػػو كػػاف فػىٍعرىػػػون ٞتػػان م بػػاب فػى رً كػػاف فػىٍعرىػػون لةيػػ
ل ًمػ ٭تى ه حىتَّ ثرً ة زيفادة ا٢تمزة م مً ثرت باالبتداؽ ،ررى نصوؿ كدل يفى  بعده نربعةي  ( افَّ )إصطرل فًٍعرىلٌ 

 ه.اقً دى ل ابتً هً شريه ما جى 

ؿ االسػ  ا رابعػة م نكَّ فمن خوؿ قوؿ ال ريفدُت , كفريفق ثالػ  دل يفشػًتط لزيفادهتػا ،ػَت كوهًنػ
٪تا إها , ك تً قياسان , كااكثر بةحَّ  ةً راد هاه الكريَّ لرغة كا١تعاج  اطٌ ,فدد كرد م اا،رب م كتب ا

 ػػع كػ  مى هػا م حي ي ً واملً دى زاـ بً ة مػن ا٠تػػركج شػن قواشػدها ,كااللتًػػغىػكػاف ات ػاقه  م ذلػ  لسػػومة الر  
ن كًػػادل ٯتي مػػ ريػػافً لً  ك٘تييػػزان  يفداشػػان إن  ػػا السػػاكن بةػوت نمكىػػز لى  ىً ا يفػيػػٔتػػ تيػػافً االبتػدان بالسػػاكن , كا 

 ن .ه بالساكً ياملً بى 

  



ٔ٘ٓ 

 المصادر:  المبحث السادس

 قاؿ ا٠تريل :

ػٍعػفً  "ككػلٌ  كمػا دل يفدػع , عػاـ الطَّ  مػتي عً : طى    املػ  تدػوؿ ٍعػؾ مةػدره ٨تػو الطَّ رَّ ل كاقػع ال ٭تي
 ل ػػػػػا  رػػػػُت  ة يفي ريَّػػػػم هػػػػػاه الكي  ..... ُ()"ؾ مةػػػػدره مثػػػػػل ملػػػػدـ املػػػػ  ال تدػػػػػوؿ : ملػػػػدمت الشػػػػينرَّ ٭تيىػػػػ

ذا جػان م ػه ا١تةػدر فهػو إ فعل كاقػع نم متعػدو  ل  ُت بع  نحكاـ نب ية ا١تةادر , فكي صاحب الع
،َت كاقع  نم الـز , فهو م ا١تةدر  م ه ،َت ساكن , فهو يفرل ذل    فعلو  ساكن العُت , ككل  

 ن هاه اافعاؿ ..ما كرد مً  لٌ شرا كي  كريان    قياسان 

 ,سػػػمية ش ػػػد ال حػػػاة ا١تتدػػػدمُت كا١تتػػػػ خريفن م ) ال عػػػل الواقػػػع (  كرد  بػػػ كثر مػػػن تدً عػػػكا١تت
 اى تى ا١ت عػوؿ بػه , مثػل فػىػإذل  ل نثػره فاشرػه , كيفتعػاكزهدم هػو مػا يفتعػدٌ عال عل ا١تت": يفدوؿ الغويفيٍت

ال عػػػل  "ا  نيفضػػا  سػػمَّ كم عػػوؿ بػػه يفدػػػع شريػػه . كيفي فاشػػػل يف عرػػه إذل  ٭تتػػاجكهػػو , ملػػدلس اطػػارؽ ا
ككال   ,  ِ()"ا١ت عوؿ به إذل  ه ال اشل اجملازم جملاكزتً   علي وقوشه  شرا ا١ت عوؿ به , كال الواقع  لً 

( كمػا كرد ش ػػد ا٠تريػل , حيػػ  قػػاؿ م كم هػػا ) ،ػَت كاقػػع, الػوـز جػػان ش ػده بػػ كثر مػن تسػػمية 
إذل  اكزه ه فاشرػػه , كال يفتعىػػػل نثػػري تعػػدَّ الػػػوـز هػػو مػػا ال يفى   ال عػػل الػػوـز  : ال عػػلي  نشػػ يفضػػان نياملػػه بى 

ال اشػل  إذل  كهػو ٭تتػاج, ره , مثل ذهب سػعيد , كسػافر خالػد دا م مل س فاشا١ت عوؿ به بل يفر
 م عوؿ به يفدع شريه .إذل  ج من مل س  فاشره فيحتاجا١ت عوؿ به , امله ال ٮتري إذل  , كال ٭تتاج

 ,شػػن ا١ت عػػوؿ بػػه , كاقتةػػاره شرػػا ال اشػػػل  هور لدةيػػ؛ ) ال عػػل الداصػػر( "سػػما  نيفضػػا كيفي 
ػػ ,املػه ال يفدػػع شرػا  ا١ت عػوؿ بػه ؛،ػَت الواقػع (  ك)ال عػلي   زي اكً ك ) ال عػػل ،ػَت اجملػاكز (  املػه ال ٬تي

جػان شرػػا  دم كالػوـز , كنحكػػاـ ذلػ  , كمػاعػي ػا هػو مةػػدر ال عػل مػن ا١تتع ً كمػا يفي ,  ّ()"رػه فاشً 
                                                                 

 ِٓ -ِالعُت ج (  ُ)
 ِٓجامع الدركس العربية ص (  ِ)
 ْٔجامع الدركس العربية ص  (  ّ)
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 قسامه . ن م هـو ا١تةدر , ك ٌُت رً وض م ذل   ملي كقرل نف ٩تى  ,ش ها  كما كرد خوفان  ,الداشدة 

 فدػػاؿ : جػػٌت   ابػن هفػػث , كقػػد شرَّ شرػػا حػدى  مػػا جػػان ش ػد نهػػل الرغػػة هػو مػػا دؿَّ ا١تةػدر ك
 عػػلي كاحػد كال ً   ػ و ن لى ه ًمػريػعٍ كهػو كفً  ,٣تهػوؿ كزمػافو  اسػ  دؿ شرػا حػدثو  كاشرػ  نف ا١تةػدر كػل  "
, يامػػػان قً  مػػػتي تدػػوؿ قي ,عرػػػه فضػػره فهػػػو م ةػػػوب فً  ر مػػػعى رت ا١تةػػدى كىػػػفػػػنذا ذى  , رمةػػدى ن الٍ ًمػػػ قٌ شػػتى مي 
 . ُ()"ودان عي قػي  دتي عى كقػى 

هػػا كقيػػاس , كنحكامي وثػػي الث   ر ال عػػلي ةػػادً  ا  هػػو مى راسػػتً ر دً وى  هػػاا الرػػاب ك٤ًتػػ ػػا ًم مي رزى كمػا يفى 
ا رىػر  نملواشهػا  كهػي شى ياسػها  ملػاكي ر  كقً   ا١تةػادً ظػر م ترًػر ى كلً  ؛ة ريَّ ذل   ٔتا جان م هاه  الكي 

 قسمُت :

كهػػو  , ربالعىػػ ت شػػنً دى رى  كى يًت اؿ الَّػػفعىػػر ااةػػادً مى شريػػه  سي يٍ ًدػػالػػام ملى  كهػػوى : ي ياًسػػر قً دى ٍةػػمى 
 .ريه ا١تةادً شرً  دي رً طٌ ام تى صل الَّ اا

كهػو  ,يػه شرً  وفي كيػلردياس الام يفى   ان الً ٥تيى  رب كجانى العى  ع شنً الام ٝتيً  وى ي : كهي اشً ر ٝتىى مةدى 
 . شريه داسي   كال يفي  ى ٭تي 

ب ا١تػػااهً   دً دي عيػتػى  إذل  م ا ندَّ السػماع , ٦تىػذل إ هػاد  كنكثػػره  يفري , دان َتة ًجػكثًػ ا١تةػادر  كنب يػةي 
 كبعضػه  يفػرل , يػاسكف قً دي  هػا لرسػماعً دَّ ه  رى عضيػر الثوثة , فرى مةدى ية الى ياس نب ً مان  م قً رى  العي ٍُت بػى 
 ياس كه  شرا ثوث مااهب .را الدً  ها  ما جان شى مً  نفَّ 

  ٢تػػػا  فهػػػػي ا , كال ضػػػػابً ٢تىػػػ رى ٍةػػػػة ال حى َت ثًػػػااكؿ : مػػػ ه  مػػػػن يفػػػرل نف نب يػػػػة ا١تةػػػادر الثوثيػػػػة  كى 
ػػر شى جػػائً  كػػػ ه غػػة كحي يفػػػق لر  وً اا تعٍ د شريػػػه , كم هىػػيػػػاس تسػػت ً ة ال قً اشيَّػػٝتى  ن شػػػرة ا قاًصػػػرػػػا نهنى

 ال اس .  اجاتً ًْت   ا يف انً 

ػملَّػنيػاس د بالدً دةى ة : كيفي يَّ ياسً ا قً ل نهنَّ رى ان حي  يفػى ال رَّ  نمي كالثاشل :  كهو رى  وؼ ع مػا جػان ًخػه لػو ٝتي
                                                                 

 ْٖالرمع م العربية ص (  ُ)
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 .  ريهً شى  يسى ا قً ا  ٔتً ؤخى ه يفي ملَّ ن ه فالب مً ياس  الغى الدً 

ه نملَّػ: ه  ػدى يػاس شً  الدً عػٌتى يػاس, كمى ي قً وثًػر الثَّ مةػدى  ل نفَّ رى يفػىػ حيػ ي  ه,رويفيب سهى اٍ كالثال  : كهو مى 
ػػػإً ا , نمَّػػػ يػػػهً رً شى  يسه ًدػػػمى  هػػػوى ه فى  ٍػػالػػػب مً الغى  عػػػل  شرػػػا الػػػوزفً ر لر ً ا١تةػػػدى أػػت بً ذا جً إ ه لىػػػ عذا ٝتًي
 .ٍُت ويفً حٍ ور ال ى هي خ " كٚتي ع  . كهو شرا رنم ااا ٝته ٔتى  يى  ً كتى   تى ملَّ نً   فلً ذى  وؼي خً 

 هي ن،ررىػػػ انى جىػػ مػػػا رً ٍةػػة م حى حى اًضػػة كى وسىػػػرمي لػػ  مى ذى  ُت ممً د  دىػػتػى مان الي رمىػػػهػػود العي جي  نفَّ  كاٟتػػق  
 هاه الداشدة من خوؿ بةدد دراسته  ر . كهو الام ة ا١تةادً يى ن نب ً ياس مً شرا الدً 

 مصادر الثالثً :ـ

يػػػػاف كيف تً , ُت ل بكسػػػر العىػػػفعًػػػُت , كى العىػػػ اً ل ب ػػػتٍ عىػػػرػػػا فػى ان شى ة  هػػػي مػػػا جىػػػيَّػػػوثً كاافعػػػاؿ الث  
د  كقػػػد جػػانت نب يػػػة الثوثػػي اجملػػػرَّ  ,كػػػوف إال الزمػػان العػػُت , كال يفى     ل : بضىػػػعيػػكفػى   ٍُت ًمػػػ كالزً ٍُت يفػى عػػدً تى مي 
ا الػدكتورة خد٬تػة اٟتػديفثي شػن  ىػتػه لى رى دى ما ملػى  يران رتً كتى  نكثرها كضوحان  لٌ كلعى  , َتةثً ر كى ةادً م مى  ةيسى ا١تدً 

 . رةدى مى  ل  كي   قى فٍ ا كً تهى  ى  ػَّصى  ػ حي ي  ه(نب ية الةرؼ م كتاب سيرويف )م كتاقا  هسيرويف

 عٍ ما جان من ال ً : ا ٢تي كَّ نى 
ي
 ل  كيػرا لً دى ةٍ وف مٌ كي ل: كيفى عٍ ل ( فمةدره . فػى عً فى كى  ,لى فعى م ) ى د  عى تػٌ ل  ا١ت

ل (( عًػ ٍ يفػٌ  ,لى عىػكمػن  بػاب )) فػى  ,ان زكى ا ،ىػزى ك،ىػ  تون ل قى تى ثل قػى ل (( مً  عي يفى  ,لى عى )) فػى  ابً ن بى مً  دو عى تػى ل مي عٍ فً 
 عى , ككضىػػػػ  عػػػان طٍ قى  ,عى طىػػػل ((  قى عىػػػػ ٍ يفػى  -ل عىػػػ)) فػى  ابً مػػػػن بىػػػ, ك ان شػػػدى كى  ,دى شىػػػكى , كى  بان رٍ ضىػػػػ -بى رى مثػػػل ضىػػػ

 .عان ضٍ كى 

 (  لى عى ـز  ) فػى عل الوَّ ن ال ً ر مً جان من ا١تةد ا مامَّ ن

 ,ودا قعيػػػ دى عىػػػل( مثػػػل : قػى عيػػػ ٍ يفػى –لى عىػػػاب ) فػى ن بىػػػل الـز ًمػػػٍعػػػل فً كيػػػلً  وؿ  : كيفكػػػوف مةػػػدران عيػػفػي 
 ا  . ك،ار  ،ؤكرى 

 ا .يوبى ،ي  ,ابى ا , ك،ى روسى جي  ,سى رى ل ((  مثل جى عً يف ٍ -لى عى من باب )) فػى ك 
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ؿ ده ذا  دل يفىػإهػاا  ُ()كنان دي هيػ-نى دى هىػا , كى وبىػهي ذى  ,بى ذهىػل (( ى  عىػيفى  -ل عىػاب )) فػى ن بىػمً  كما جانى 
 :ا١تةادر  م ه شراف اشل اه ا١تعى را هى شى  ف دؿَّ نف ,ان نك مه ة اع  نك دى  ى متً اك نَت نك سى  را صوتو شى 

 سى عىػػل (  ملػى عيػػ ٍ يفػى  -لى عىػػن بػػاب ) فػى فًمػػ, (  الػػوـز   لى عىػػفػى ان مػػن ) شرػػا دى  ؿَّ يمػػا  دى فً : ؿ اعػػفي 
 -لى عىػ, كمن بػاب )) فػى   اسان طى شً  -سى طى ل (  شى عً  ٍ يفػى  -ل عى ن باب ) فػى كمً  ,اتان كى سي  تى كى كسى  ,اسان عى ملػي 
 .امان هى سى   -  هى سى ,ل  عى يفى 

 ,اكىػبى كى , انن وى شًػ -ل وى شىػكى  ,امػان غى بً  - ى غىػ(( بػى  لٍ  عًػيفى  -لى عى ن باب )) فػى مً  وتٍ شرا صى  ؿَّ ا دى يمى كفً 
 .  احان ملػيرى  ,اى رى ملػى كى  ,اخان رى صي  -خى رى ل (( صى عى  ٍ يفػى  - لى عى اب )) فػى بى  نٍ كمً  ,انن كى بي 

 . انن شى دي  -ا شى ل (  دى عي  ٍ يفػى  -لى عى ن باب  )) فػى كمً  

-رى دى ل (  هىػعيػ ٍ يفػى  -لى عىػ) فػى ابٍ ن بىػًمػفى , ـ  زً (  الػوَّ لى عىػمػن ) فػى  تو وٍ ا صىػرى شى  ؿَّ ا دى يمى ل : فً يٍ عً فى  
 -لى عىػػفػى اب  )ن بىػًمػكى  ,ا  يحى حً بىػ -اى حى ل (  بىػعىػ ٍ يفػى  -ل عىػن بػاب ) فػى ًمػ, كى   ان يدىػهنىً   قى هىػملػى , كى  يفران دً هىػ
 .  عان يٍ عً ضى  -جَّ ضى ػ كى   ون يٍ هً صى  -لى هى ل ((  صى عً  ٍ يفػى 

 ,ا  يرنػرً خى  -بَّ خىػا  , كى يمن ًسػػ رى    ى سىػل ((  رى  عًػيفى  -لى عىػاب ) فػى ن بىػًمػفى  ,ا سػَتو رىػشى  ؿَّ ا دى يمىػكفً  
 ا .  ي ى  ً جى  -فَّ جى كى 

 ,ة وفىػػخي  -فى رىػػل (  خى عيػ ٍ يفػى  -لى عىػػاب ) فػى ن بىػًمػػفى  ,ةعى  ػٍ ك الةىػنى  ةه ىػػا ا١تً رىػشى  ؿَّ ا دى مىػػية : فً الىػعى فً 
 ة . ياسى سً  ,اسى كسى 

 .ة  ياطى خً  -اطى كخى  ,ابة ةى قً  -بى ةى ل ( قى عً  ٍ يفػى  -لى عى ) فػى  ابٍ بى  نكم

 ة .ايفى عى سً  -ا عى ل ( سى عى  ٍ يفػى  -لى عى اب ) فػى ن بى كمً  

 وًّ عػتى ك مي ن افى ا  كى يحى حً صى  لى عى يف ت شرا فػى  ان ه ،الرري فمةدى , ل عً ـز فى ل الوَّ ن ال عٍ ا ما جان مً مَّ ن

                                                                 

 ُِّبتةر ؼ من كتاب نب ية الةرؼ م كتاب سيرويفه : خد٬تة حديفثي ص (  ُ)
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,  عػػػػػان جى كى  عى ًجػػػػ, كك   مػػػػان رى كى   ـى رً كى  , كى   ون جىػػػػكى   لى كًجػػػػ, كى  لى وٍ جىػػػػػ  مٍ وى جىػػػػ, كى  حػػػػان رى فػى  حى ًر  ىػػػػ, كى  ان عَّ ضىػػػػك مي ن
  ى دً سىػػكى , ضػػان رى مى  ضى رً ثػػل مىػػمً : ا دان رىػشى  ؿَّ دى  مػػا ة:تيػػ اآلاشل معىػػالى  ه ٍػت مً  , كيفػػ ُ()ون رى ه بىػػدي يفىػػ  تٍ رَّ بىػكى 
 .   مان دى سى 

, طػران بى  -رى ًطػكبى , حػان رى فػى  -حى ًر كفىػ, مان دى ملىػ ,ـى دً كملىػ, ملػان زى حى  ,فى زً ح  ٨تو : حى رى نك فػى  زفو را حي شى  ؿَّ دى  اكمى 
 .  الن اٍ جى  ؿى اً جى كى 

 ,شان زى جى  زًعى جى كى , شان زى فػى  زًعى فى  :ر ٨توشى ك ذى ن وؼو را خى شى  ؿَّ دى  اكمى 

 . ا ن ورى شى  رى وً شى كى  ,ون سى كى   -لى سً ككى , دان ق  ٛتىى : ٛتىً  و٨تكالدان   يبو شرا شى  ؿَّ دى  كما

 .امن رى خى  ـى رً كخى , طان ٜتىى   ى ٜتىً : ة ٨تو ريى كما دؿ شرا حً 

 . ن مى ضى  ئى مً كضى  ان شى طى شى  "ى طً ٨تو شى " طى نك شى  وعو را جي شى   كما دؿَّ  

 .ردان قى  ,قى رً قى  ك, ران ضى ،ى  بى ضً , ك،ى  ان جى رى نػ  جى ًر ن٨تو  :   يجو نك هى  شارو را املتً شى   ؿَّ كما دى  

 .  ران سى شى  رى سً شى ك ,   ان رسى سى  سى رً ر  ٨تو : سى عا  ولة نك تى هي را سي شى   دؿَّ  كما

فػىهيػػو شرػػا فىعالػػة  مػان الزً  إالَّ  يفػػ ت فهػػو ال ,ضػػ  العػُت بل عيػػان مػػن فػى ر مػػا جىػكنمػا مةػػدى  
()ِ ,

ك،ػَته  حيػػ  جػػان م , ٓ()ب التريػػافكصػاحً  ,ْ(), حيػػافنك , ّ()ب ش ػػد الرضػيالًػرػػا الغى شى  كجػانى 
 : يل َته: كقً ن ،ى ب مً عالة ن،رى مةدره فى 

ن كالديػػاس ٍسػل  كحي ٍعػامػػة  , كفػي رى كى   ـى ري ة ككىػالىػعى فػى اؿ , كى ٚتىىػػ لى ميػاؿ كعى عىػفػى :،رػب فيػه ثوثػػة اا
                                                                 

حديفثي , كم نب ية الةرؼ ٠تد٬تة  ّْ,كم الترياف ص ُٕٓ- ُبرح بافية ابن اٟتاجب لررضي االسًتاباذم ,ج (  ُ)
 ُِٕ-ُِٔص

 ُّّص-ِجان ذل  ش د ابن شة ور م ا١تدرَّب م قوله :"كإف كاف شرا ) فػٌعيلى( كاف ،َت متعدو نبدان ....." ج (  ِ)
 .ّٔيفكوف إال الزمان ,ص كم الترياف حي  جان :فعيلى ال

 ُّٔص-ُبرح بافية ابن اٟتاجب ,ج (  ّ)
 ْٖٖاالرتشاؼ ص (  ْ)
 ّٔالترياف ص (  ٓ)



ٔ٘٘ 

ة  هػاا شامَّػ, ُ()"ظان  ٍ حً   ي  ى كالراقي ٭تي "ل :عي م ذكر  مةدر فػي : الرضي  ر حي  قاؿم ه قريل ملادً 
ك نر كًػمػا ذي  وؼى  ًخػاشل عىػة كنكزاف كمى ب يىػن  ػاؾى هي  وفي كيػتى  ياسػية  , قػدي الدً وثًػر الثي ةػادً مى ن ما جان مً 

 رمػان كقػػدجػػان ذلػ  ش ػد العي  كمػا, ا١تشػهور كالغالػب  وى د هيػرملػػاه ككرى ذكى  ن مػاد , كلكًػرى ا كى ر ٦تػنكثىػ
ت دى رى هػػا كدالالهتػػػا الػػػيت كى يػػػة ا١تةػػادر الثوثيػػػة كمعامليب ً نر كىػػاف , بعػػػد مػػػا ذى ذلػػ  نبػػػو حيٌػػ رػػػاه شرَّػػملػى 

  , شريها
ى
ػكقىػ : "فيها حي  قػاؿ شريهً  قي  ى متػَّكالي  يسي دً كا١ت  َتً غىػكزاف لً عػ  ااج هػاه ا١تعػاشل شػن بى ري د ٗتى

 هاً 
ى
خ " , كذلػ  اا ك هل , هاا ماهب سيرويفعٍ ُت فػى يفى عدً متى الي  لى عً كفى  لى عى كا١تديس من فػى  , عاشل ه ا١ت
ـو كاطػراد  مػا ميػا شي ضىػتٌ ها , يفػى هػا  كقياًسػيتً كنث ػان دراسػة ا١تةػادر كنب ً  ,ِ()"،ػَته يهً ع  فً سمى  يفي دلفيما 

ب كااكثر م ه ،رى ر ااى ا١تتعديفُت , ا١تةدى  لى عً كفى  لى عى ن فػى ان مً ا جى مى ة , فى ريَّ ذكره  ا٠تريل م  هاه الكي 
ؾ , حػر  تى مي   ػه جػانى ر مً ب كااكثىػ, الػوـز فاا،رىػلى عيػ, كفػى لى عًػ, كفى  لى عى ن فػى ن العُت , كما جان  مً ساكً 
 دػان طرى مي  له ٍعػم فػى عػد  متى ر الي ةدى مى  نفَّ " ان : كالرضي قاؿ شن ال رَّ  ,ّ()هسيرويف د ت الداشدة شً دى رى كقد كى 
ل ا١تكسػػػور عًػػل مػػن فى عىػػمػػن فعػػل ا١ت تػػوح العػػػُت   كفػى   وؿه عيػػػا مةػػدر  الػػوـز ف ى ع , كنٌمػػسػػمى  يفي دلإذا 
ابػػن  ككرد شػػن... ْ()"الغالػب إذل  عفػػَتد ،ػَت ا١تسػػموي ل املػػه اا،رػب م السػػماع عيػفػى الػة  مػػن عى كفػى 

اع , فػػػػنذا كرد  مى بالسىػػػ ؾ إالدرى كا١تةػػػدر ال يفيػػػػ" كم دقػػػػائق التةػػػريفف  , ٔ()اف, حيَّػػػنك  ,ٓ()شةػػػ ور
فاجعػػػل مةػػدره شرػػػا ؛ ةػػدر ع ٔتى سػػػمى  تى كدلى , ل  عًػػيفى  لى عىػػػل , نك فػى عىػػ ٍ يفػى  لى عىػػػن فػى ع ًمػػكاقًػػػ له ٍعػػشريػػ  فً 

 .ٕ()"(لعٍ ال ى )
                                                                 

ر قوله بالغالب ,كبعد ذكره هاه اامثرة  نردؼ بدوله :"كالردية ٭تي  ي ح ظان ,يفيريفد نهنا ال يفيداس شريها حي (  ُ)   تةدَّ
 ُّٔص-ُ,ج

 ُْٗ : االرتشاؼ (  ِ)
 ٕ-ٔ-ٓص-ْج:الكتاب  (  ّ)
 ُٕٓص-ُ:جبرح بافية ابن اٟتاجب (  ْ)
 ُّّ-ُِّ-ُُّص-ِج :ا١تدرَّب البن شة ور (  ٓ)
 ُْٗإذل  ّْٖ-ص  االرتشاؼ من (  ٔ)
 ِٔ-ُٔ-َٔدقائق التةريفف : ص  (  ٕ)
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د ات كقواشًػريَّ ن كي ي مً كهً , ها ومً مي ا كشي و٢تً ة كمشيي ريَّ ه الكي اً راد هى د اط  ك  ؤى تػي  ما كرد من ضواب إفَّ 
 ثػرةى ما ٮتالف قولػه ،ػَت مػا جػان مػن كى  تً   يفكدلى , ه عدي بى  انى ن جى ه مى عى رً رؼ اليت كضعها ا٠تريل كتى الةٌ 
 شرا هاه الداشدة  ها ،الران ها ك٣تيأى دٍ عدي ة كتى ااب يى 

عرػػػه ن جى   مىػػ هي , ًمػػبً ػػػانو آخىػػر إذل  ,زـك عػػدم  كالر ػػا١تةػػدر م التَّ حكػػاـ نب يػػػة ن نًمػػًدػػل كملػىٍ ت
 وؿ ا٠تريػػل ًم مػػن خػوؿ قىػ ضػا ذلػ كيفتَّ  , هلًػة نكى ركىػػب حى , ْتسىػ  مػن جعرػػه اٝتػا ن  هي , كًمػ رن ةػدى مى 
ل ثَّػػػػمى مي الي  شػػػينو رلمثػػػاؿ : اسػػػ  الت  يػػػه ,ك ر  إل ظيػػػه تى ك ملَّػػػ  ينكالتمثيػػػل : تةػػػويفر الشػػػ:"ه الداشػػػدة اً هىػػػ
كلػو نردت ه, اؼ كبػرهع ىػة التً لىػٔت زً  ت اٝتػان رىػعً ان حيػ  جي ت التى رى سً كي , ة ،َته ردى ر شرا خً وَّ ةى مي الي 
ػػردىػاد  كتً رى ٘تػػ :ة ٨تػويرىػػقرً  ركؼو اؿ م حيػ عىػػت تً كجػانى  , حػػتى تى ل ى  ران ةػدى مى  ؛ ان اٝتػػان ردىػػا صػار تً ان , كإ٪تَّ
ر ل  ا١تةدى رى م ٣تى ة ٬ترً وحى  تي مي  اني فالتى  ان ةدرى مى  افى اؿ , كما كى يى حً  اؿً ف , كم حى دي لى   حاؿً ه صار ًم ملَّ ًا 
"لي   نم نفضى ن ذلً ل مً ر كهاا نمثى ةغَّ ع كال يفي مى رب , ال ٬تي العى  وـً  كى ًم 

()ُ . 

ه إذا ملَّػنل رى  عاؿ يفػى هو تً , ك ي ا١تزيفد وثً ر الث  ن مةادً مً  رو ةدى مى إذل  _رٛته اهلل _ شَت ا٠تريليفي 
الػػػػاات  اراد قػػػاملػػػه يفيػػػػ ؛ نٝتػػػػان اٟتك  نهٌنػػػااد فىػػػػرى ان ك٘تػػػردىػػػػتً  إالَّ , ر ةػػػدى و مى وح التػػػان  فهيػػػػ تيػػػػجػػػان مى 
 ارى ا صى كإ٪تَّ  "كهاا معٌت قوله :, ةدر شرا ذل  مى  ل  , ككي  ان ر فععره اٝتت ا١تةدى ة  كليسى وسى السي 

ة يَّ رفً ت ت ،َت مةادر ٔتعٌت الظٌ   اهنَّ ننم " اؿيى حً  ف , كم حاؿً دي لى  صار م حاؿً  " امله ان ٝتى ان اً ردى تً 
ي ًهػػان فى التَّػػ سػػرً اؿ بكى عىػ ٍ نمػػا كػػل مػا جػػان شرػػا تً  , الػاات السوسػػة  ة كٔتعػػٌتى يىػػاحً ك ال ى نة هىػك اٞتً ن
ػػ كمػا , ٝتػانن  لى عًػػجي  يػ ي اؿ حى ثىػػ ٘تً دةػده ًم يفى ة , كهػػاا مػا ريَّػر بالكي ا مةػادً جػػان بػال تا فالديػاس نهنَّ

َت عرًػػػػتمثػػػػاؿ , كحػػػػُت نراد التى ان كهػػػو الً التىػػػػ ة  بكسػػػػرً وسىػػػػالسي   شػػػػن الػػػااتً التعرػػػػَت نرادى  ُتى ًحػػػػ اٝتػػػان 
 .ان ت التى حى تً ر في ا١تةدى  اؿ شنً مثى بالتً 

ان  من التَّ  اؿ بكسرً عى  ٍ ما جان شرا تً  رل نفَّ ؿ يفى اف , ااكَّ يفدى غة م ذل  فرً هل الر  ن فن ق  كاٟتى 

                                                                 

 ِِٗ- ٖالعُت ج (  ُ)
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 عػٌتى نك اسػ  ٔتى , رل نملػه اسػ  كال ريفػق الثػاشل يفىػ ,كذ ي مةادر شرا الشػاهً فى  , ان ك،َتهاردى اؿ كتً ثى ٘تً 
 .ااكثرة كه  يَّ رً ا٠تريل م هاه الكي  لدوؿً  ا١تةدر  كهو ما جان موافدان 

اؿ  م عىػػػ ٍ كمػػ ه   سػػػيرويفه  كا١تػػ د كابػػػن شةػػ ور ك،ػػػَته  , قػػاؿ سػػػيرويفه: "كيفكػػوف شرػػػا تً  
ا نهٌنػػ فهػو يفشػػَت إذل  ُ() ملعرمػه جػػان كصػػ ان "كال ان , كتريػػاف ,دىػػرٍ اؿ كتً ثىػ ػػاؼو , ك٘تًٍ االسػ  ٨تػػو : ًٕت 

 جانت نٝتان , حي  نراد التعرَت  ش ها بالكسر ,  

كػػ   الت زيفػػل  م قولػػه ر ل ػػا معػػٌت ب ػػان تًريػػاف حيػػ  كرد  م ٤تي ٌسػػ ى كنبػػار م موضػػع آخػػر يفػي 
شرػػػا تعػػاذل : )) كالكتػػاب ا١ترػػُت ((  كقػػاؿ :" هػػو  التًريػػاف  , كلػػيس شرػػا ال عػػل إ٪تػػا  هػػو ب ػػان 

ػا هػو مػن ) بيَّ ػت كالغىػارة  ًمػن نى،ىػػرت " ....   ِ()ًحػدىة , كلػو كػاف مةػدران ل ىتىٍحػت كالتًدتىػاؿ, فن٪تَّ
 كقاؿ الراشي : ردان , كإ٪تا يفريفدكف الر دياف ,كقاؿ : "كملظَتها التً 

 . ّ()نمَّرتي خىًَتؾ هىل تى ًت مىواًشده .. فاليـو قىةَّر شىن تًردىاًئ  اامىلي" 

يفػد مػن التريػاف بي َّػػت كنب ػت التريػُت , كالتًردػان ٔتعػٌت التوقػػي كالرديػا كهػي نيفضػا  ،ػػَت فهػو يفر 
  مةػػػدر , كنبػػػار ابػػػن سػػػيده إرل قػػػوؿ سػػػيرويفه شػػػن التريػػػاف بدولػػػه :" نم إف التريػػػاف لػػػيس ٔتةػػػػدرو 
لري ػت كإ٪تػػا مةػػدر بي ػػت التريػػُت , كالتريػػاف : اسػ  جعػػل موضػػع ا١تةػػدر ككػػال  مةػػدر ن،ػػرت 

عل ،ارة مكاف إ،ارة , كمةدر نملٍػرىػتى إملرىػات كيفيسػتىعمىل ال ىرىػات مىكىػاف اً ملرػات". كقػد إ،ارة , كٕت
نفَّ ما جان شرا تً عىاؿ من ااٝتان  قريل , فداؿ : " كا١تةػادر  إذل  صرَّح بالداشدة مل سىها ميًشَتان 

ا ٕتين , كقػد ذىكىػر بىعػ  نهػل تى عىاؿ م ااٝتان كليس بالكثَت كيرَّها شرا تى عاؿ ب تا التان , كإ٪تَّ
هًتػوىاٍن  مػن الريػػل  هػا ًم هػا الت ريىػػاف كال تردػان , كمىػرَّ ششػر حرفػػا , ال يفكػاد يفيوجىػد ،ىَتي  الر غػة م هػا سػتىة

                                                                 

 ِٔٓص– ْالكتاب ج (  ُ)
 ِٗٗص – ّْذىكر قوله هاا الزَّبيدم م التاج ج (  ِ)
, كالريت من ديفواف ش ًتة بن بداد ,م العةر اٞتاهري , كهو من الرحر الرسي  ,كردت  ْٖص -ْالكتاب ج (  ّ)

, كجانت ش د سيرويفه كبع  الرغويفُت لوستدالؿ قا شرا تًردان (ّّٖ)صمرحق ديفواف ش ًتة  كامرة مالدةيدة  
 جانت بكسر التان, امله يفيريفد قا الرديا .
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تًعشىػػار كًتٍريفىػاع : مواضػػع , ك٘تسىػػاح : الدابَّػة ا١تعركفػػة ,كالًتمسىػاٍح : الرجيػػلى الكىػػاَّاب .  ,كتًػٍ اؾ ,ك
ـه : سىػريفعي كًٕتٍ ىاؼ ك٘تثىاؿ ك٘ت الَّرٍدػ  ,  راد  : بىيته لرحىمىػاـ  , كتًر ىػاؽه : كهػو ثىوبىػاف يفرً دىػاٍف , كتًردىػا

ا ال ٍحلي فًيػه , كتًرعىػاب كىثًػَت الرَّعًػب ,  ا : نم الوقت الام ضىرقى كيفػيدىاؿ : نتىتٍ ال اقىة شرا ًتٍضرىاقى
كتًدةىار : كهي اًلٍمعى ىدة , كتًٍ رىاؿ : كهو الدةَت "
()ُ. 

مػا جػػان ًمػن الىمةػػدىر ًمػن تى عىػػاؿ فهػو م تػػوح التػان ,كنبػػار  إذل  كيفيًشػَتي الرًَّضػي م بػػرحه ,
بً ىػػػائىٍي )التًرٍػيىػػػاف  , كالًتردىػػان (  ف درجهػػػا  ضػػػمن مػػا جػػػان ًمػػػن ااٝتىػػان  شرػػػا تًٍ عىػػػاؿ, إذل  كػػال 

ن  كىهيػوى  قىرًيػل و  بكٍسػًر التىػاكلًكٍن  جىعىرها نٝتان  ٔتعٌتى ا١تةدر مثيَّ نتا ٔتىا جان من ااٝتان  , فهػ
تً عىاؿ , بكسر التان ,  إالَّ ًستىةى شىشىر اٝتان : اث اف ٔتىٍعٌتى ا١تةدر, ك٫تا التًرياف كالتًٍردىان  :" كدلى ٬ًتئ

هًتٍػوىانه مػن الريػل : نم قطعػة , كتًرٍػػرىاؾ كتًٍعشىػار كًتٍربىػاع : مواًضػع , ك٘تٍسىػاح معػركؼ  , كيفػيدىاؿ : مىرَّ 
الرجيل الكىاَّاًب نيفضان ....", ك 

ده  الرنم كالداشدة ابني شية ور حي  ملػى ىا نف يفى ًت وافً ك٦تن يفي   ِ()
ا قد ت ت شرا  تً عىاؿ بكسر التان إالَّ اٝتان, كمثل ل ا ب حو : ٘تثاؿ كًٕتٍ ىاؼ , كيفيًضيف نيفضا : نهنَّ

شػن العىػرب م هػاا الرػاب , كمثَّػل ب ان تً عىاؿ ًص ات , كملىدل ل ىا : ما حكاه الكسػائي كنبػو زيفػد 
. ًتٍرشىايفىػةه كذلػ  قىرًيػل ك تًٍرعىابىةه, كتًٍدوىالىةه . كحىكىا نبيو زىيفد : رجػل  تًرٍػاىارةه, ك تًردىامىةه, ب حو : رىجىله 

مىػػل شىرػػا نملَّػػه اسػػ ه كيًصػػفى بػػه ؛  ككػال  ملدػػل شػػن الكسػػائي : ملاقىػػةه  ًتٍضػػرابه , قػػاؿ كيف رغػي نف ٭تي
تػه لرموصػوؼ , إذ ل ظػه ل ػ  ا١تػاكر كهػػو صػ ة ١تؤملػ  . كقػد تػىدىػدَّـ الػدَّليل شرػػا نفَّ لًعىػدىـ ميطىابد

تً  قىولىػه م هػاه الداشػدة ,  الًة ىة إذا دلى تيطاًبق مىوصيوفىها؛  كاف ٤تكومان ٢تا ْتك  ااٝتان , مثيَّ ٮتى
 .ّ()"ٍردىاد٨تو : التٍَّسآؿ كالتػَّ ان در بًتػىٍ عىاؿ م توح التان نملَّه ال يف ت  إالَّ مة

 من خوؿ ما سرق اتضا نف ال ريفدُت ميتًَّ داف م الداشدة .
                                                                 

 مل سه (  ُ)
 ُٖٔص-ُبرح بافية ابن اٟتاجب ج (  ِ)
 . َٖص -ُبتةرؼ من ا١تمتع الكرَت البن شة ور ,ج (  ّ)
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جػػان شرػػا تػىٍ عػػاؿ بػػال تا فهػػػو مةػػدر , كمػػا جػػان شرػػا تًٍ عىػػاؿ بالكسػػر فهػػػو  نفَّ مػػا ذلػػ 
الخػػوؼ بػػُت ال ػػريفدُت . كا٠تػػوؼ م تًٍردىػػان كتًٍريػػاف ك٘تٍػػرىاد ,مػػ ه  مػػن جعرهػػا مةػػادر  اسػ  , ك

ٝتػان , فممػن جعرهػا ٔتعٌت ا١تةادر ,كمػ ه  مػن جعرهػا ن من جعرها اٝتانشرا الشاكذ , كم ه  
مةػادر شرػا الشػاكذ , اازهػرم , كصػاحب الرسػاف , ك،ػَته   سػي ت ًذكػرىه  : قػاؿ صػاحب 
التهػايفب :" كالعىػرب تػىديػوؿ : بػىيَّ ػتي الشىػين تػىٍريي ػػان كتًٍرياملػان بكسػر التػان , ك) تػىٍ عػاؿ ( بً ىػتا التػػان , 

, كجان م ا١تةادر حرفاف ملاًدراف , ك٫تيػا تًٍردىػاني الشىػٍين اىاب كالتىٍةدىاؽ , كما  نبرهه كٍ مثل : التى 
, كالًٍتريىاف , كال يفػيدىاسي شىريهما"
()ُ. 

ػػػا مىةػػاًدر شرػػا الش ػػػاكذ , كلك َّػػه نبػػارف نملَّػػػه مػػا جػػان مكسػػػور التػػان شرػػػا إذل  هػػو يفػػرل نهنَّ
لداشػدة ٝتاشػان كقًياسىػان ,ك٦تػن ثًرت ل ػا قولػه هػاا  اط ػراد اتً عاؿ فهو اس ه م نكثر كوـ العرب , فيي 

ا مىةاًدر شرا الش اكذ صاحب الرسافيفى  رل نهنَّ
, كجان بًالكيرًيًَّة مل سها  الكى ىًوم م الكيريَّات , ِ()

ا مةاًدر شرا الش ايكذ, فداؿ فيها " )التًٍ عىاؿ( :كل  ما كىرىد شن العإذل  حي  يفيًشَتي نيفضان  رب نهنَّ
داد ( , إال ل ظىٍُت ٫تا ) من ا١تةىاًدر شرا ) تػىٍ عىاؿ (  فهو بال تا  ) التىٍكرىار ( ك ) تًٍرياف ( كى الًتى

٘تٍسىػاح ( ك) ااج ىػاس ٨تػو :  )٘تٍثىػاؿ ( ك) ) تًٍردىان (  بالكسر باذ ,  كما شػدا ذلػ  ًمػٍن نٝتىػان 
تًٍدةىار ( فهو بالكسر "
()ّ . 

ا تيعتى ى  مىةاًدر , الزَّبًيًدم م التَّػاج ك،ػَته  نٝتانى ك٦تن يفرل نهنَّ
, فػىدىػد نفػاضى الدػوؿ م هػاه ْ()

                                                                 

 ّٓٔص -ُٓهتايفب الرغة ج  (  ُ)
 ٖٔص-ُّساف العرب جل (  ِ)
 ّٖص–ِالكريَّات ج (  ّ)
جان مع اه ش د الرضي م باب ا١تةدر ,حي  قاؿ : اس  ا١تةدر :"هو ماساكل ا١تةػدر م الداللػة شرػا مع ػاه  (  ْ)

م فعره "كمدار ال رؽ بي هما شرا نف االس  الداؿ شرا اٟتدث  كخال ه م ل ظان كتدديفران دكف شوض من بع  ما
ٚتيع حركؼ ال عل ل ظان كتدديفران نك بالتعويف  فهو مةدر ,سوان نزادت حركفه شن حركؼ ال عل إف ابتمل شرا 

 َُٔص -ُنـ ساكت حركفه حركفه ,كإال فهو اس  مةدر . ج
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تً عاؿ بكىسًر التَّان مىةػدىران  بالكيريَّػة ؛ كقػاؿ : إفَّ   الداشدة , كخىرىجى بًدىوًله: " كنملكىر بعضه  ٣تين
ػػا هيػػوى مػػن اًسػتعماؿ االسػػ  مى  ٍوًضػػع ا١تةػػدر , كمػػا كقػػع كيػلَّ مػػا ملػىدىريػػوا  ًمػػن ذلًػػ  شىرػا ًصػػحًَّته إ٪تَّ
ىةدىر , كهو ا طعىاـ كما ًم التٌهًايفب "

ى كيوؿ مىوًقع ا١ت
الطَّعىاـ كهو ا١ت

()ُ . 

كػػػػػً  مل سػػػػه  صػػػػػاحب ال َّحػػػػػو الػػػػوىاًم إذل  كتطػػػػرَّؽى  " نمػػػػػا التًٍ عىػػػػاؿ بكسػػػػػر التػػػػػان    فدػػػػػاؿ : اٟتي
رق م دػوؿ شػن الةػراف  م هػاا كالتًريىاف ك الًتٍردىان فريس ٔتةدر  , بىل ٔت زلىة اس  ا١تةدر ,ما س

ىةػدىريفَّة شػػن هىػًايفن اٟتىػػرفُت كمػا بػاقها , فدػػد.  ِ()الوضػع "
شرَّػلى بدولػػه ؛  كا٠تريػل ًحي ىمػػا ملػى ىػا ا١ت

ا دل تيعدَّ  ا املتػىدىرىتٍ  نهنَّ الظىرفًيَّة , كالااتًيَّة , كدل تػىعيػد تىػديؿ  شرػا اٟتػدث فدػ  , إذل  ًمن ا١تةادر اهنَّ

گ  گ  گ   ڳ   چ  لػه هػاا  ش ػد الػرازم م ت سػَته لدولػه تعػػاذل :كقػد  جػان معػٌت قو  گ  

 چڳ
التػ ٍردىاني ًجهىةي الر دىاًن كىًهػيى ًجهىػةي اٍلميدىابػىرىػًة كىلًػاىًل ى كىػافى  ىٍرفىػا :"فػىدىاؿى اٍلوىاًحًدم  رىًٛتىهي الرَّهي ,( ّ)

فه تًٍردىػانيؾى كىمىػا يفػي  دىػاؿي هيػوى ًحػاىانيؾى كىهيػوى ًم اٍاىٍصػًل مىٍةػدىره اٍسػتػيٍعًملى ًمػٍن  يػريكًؼ اٍلمىكىػاًف يفػيدىػاؿي فيػوى
ٍةػريف ُتى نىملػَّهيمىػػا  ىٍرفنػا مثيَّ ملػىدىػلى اٍلوىاًحػًدم  رىًٛتىػهي الرَّػػهي بًًنٍسػ ىاًدًه شىػٍن ثػىٍعرىػبو شىػًن اٍلكيػػوفًي ُتى كىاٍلميرػىػرًَّد شىػًن اٍلرى 

: دلٍى يفىٍ ًت ًمنى اٍلمىةىػاًدًر شىرىػا تً  ٍرفىػاًف تًرٍػيىػافه كىتًٍردىػانه فىػًنذىا تػىرىٍكػتي هىػاى قىاالى يٍفًن اٍسػتػىوىل ذىلًػ ى ٍ عىػاؿو ًإالَّ حى
. كىقػيرٍػػتي ًم كيػل  اٍسػ و تًٍ عىػػاؿه  اٍلًديىػاسي  فػىديرٍػتي ًم كيػل  مىٍةػػدىرو تػىٍ عىػاؿه بً ىػٍتًا التَّػػاًن ًمثٍػلي تىٍسػيىارو كىتػىٍرسىػاؿو

    ْ()"كىتًٍدةىارو ًبكىٍسًر التَّاًن ًمٍثلي ٘تٍثىاؿو 

كمن ًخوؿ  ما سىرىق اتىضىاى رًل ًمن نىقواؿ نىهًل الر غىة , ك٦ت ىا  كىرىدى ًمن الىٍمسيػموًع شىػًن العىػرىب 
ترف  فيها , فااصػل ا١تت ػق  , نفَّ الكيرًيَّة  تشتمل شرا قاشدتُت رئيسة  مت ق شريها , كفرشية  ٥تي 

تً عاؿ ا١تكسور التان  فالديػاس نهنػا  نٝتػان , كحكػ   شريه من ٚتيع نهل الرغة, نف  ما جان شرا
 ما جان شرا تػىٍ عىاؿ بًال ىتا  فىوى يفى ًت إال مىٍةدىران بالكيرًيَّة .

                                                                 

 ِٗٗص -ّْتاج العركس ج (  ُ)
 ََِص– ّال حو الوام ج (  ِ)
 . ْٕسورة ااشراؼ , اآليفة :  (  ّ)
 . ُِٓص-ُْك الت سَت الكرَت :جت سَت الرازم م اتيا الغيب ن (  ْ)
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هيوى مػا جىػانى ًمػن تًٍردىػانو كتًريىػاف , ك ٘تٍػراد بًالكىٍسػر , فػىهيػ  شرػا فىػريفدىُت , فكنما اليمٍعتػىرىف فًيه 
ػػػػا  مىةىػػػادً  ر شىرىػػػا  الش ػػػػايكذ كهيػػػ  قًرَّػػػة , كىفىريفٍػػػػقه  جىعىرىهػػػا نىٝتىػػػاني مىةىػػػػاًدر  كهيػػػ  قىرًيػػػػله  فىريفػػػقه قىػػػاىؿى نهنَّ

ا نىٝتىػان , كلكًػن ًإذا جػانىت ًم  كال , كٚتهوره  ا٠تريل  كسيرويفه , كنى،رىبي ا١تعاًج  فاٟتيٍك ي نىهنَّ
نى ًمٍ مىعػػٌتى تًردىػان كىهيػػوى التَّوقًػػٍي حيكػً  الظَّػػٍرؼ كالَّػااًت الىمىٍحسيوسىػػة , مثػػل ًحيىػاؿ كىلىػػديٍف , كمػا جىػػا

ًم  , كلكًػن ثػىرىػتى   كًػر نفَّ ًلكيػل  مىةػدىرو بيػايكذىان كالر ٍديىا , كاٞتًىهة , ٌكهيوى ااىكثىر  كىااىرجىػا , كىالى ملػي ٍ 
تػىٍ ًسػًَتهىا  كًفٍػقى هىًاه  الك رًيَّة  اط رىاًدهىا  كًصحَّتًها , كاستًعمىاؿ هاه اال ىاظ م الدرآف الكىػًرصل  , كى 

ًريل ًمٍ هىًاًه الكيرًيَّة  يفػيؤىك د ذىًل ى كيرٍَّه.  ما جىانى  ًبًه ا٠تى
  



ٕٔٙ 

 الخفة والثقل:  المبحث السابع

إفَّ اليمتىتىًرع لدضايفا الةرؼ العر, كااصوات الر غويفػة كالرغػة بىشىػكلو شػاـ كمىسػائًرها يفىػرل نف 
 ةاكيرى ٣تيىػػة ,كخاصػػة فيمػا ٮتىيػػص  ااصػوات ك  مػن الدواشػػد الرغويفػا٠تً َّػة كالثيدػػل ٢تػا نثػػر كاضػا م كثػػَت

 بعضها بعضان .

ة نمػاـ كريػػة كقاشػدة ليغويفَّػػة صػرفيَّة ًمػن قواشػػد ا٠تريػل الػػيت ٧تػد لرعٌ ػػنقػػفي هػاا ا١ترحػ  كم 
 دكران فيما ذهب إليه .

يػػان زاده كهػي م مػػادة يفعػػ  : قػاؿ ا٠تريػػل "كبعػػ  يفدػوؿ : يفًعػػاًط كهػػو قرػياه؛ افَّ كسػػر ال
قرحان ؛ كذل  نفَّ اليان خيرًدىٍت مػن الكسػرًة كلػيس م كػوـً العػرًب فًعىػاؿ م صػدرها يفػان مكسػورة 
م ،ػَت الًيسػار ٔتعػٌت الٌشػماًؿ نرادكا نف يفكػوف حػاك٫تا كاحػدان مثَّ اختر ػوا فمػ ه  مػن يفهمػًز فيدػػوؿ 

 .ُ() " : إسار  كم ه  من يف تا اليان فيدوؿ : يفىساًر كهو العارل من كومه

يفتضػػا ل ػػا مػػػن قولػػه ه ػػا , نملػػػه دل يفػػ ت مػػن كػػػوـ العػػرب مةػػدر م نكلػػػه يفػػان مكسػػػورة إال 
ٗتى ي هػا فمػ ه  مػػن نبػدؿ اليػػان إذل  اليسػار نك يفسػار ٔتعػػٌت الشػماؿ ,كذكػر نملػػه حي مػا نتىػت ذىهريػػوا

 ريفد ااكثر. "كهو العارل م كومه  " يفي  ٫تزة كم ه  من فتا اليان ,كقاؿ:

ا إذل  ااكؿ :هػو جاملػب اٞت ػوح قاشدة ميسرَّ ه قا إذ نهٌنا ت اكلت جػاملرُت مهمػُت, كاٟتق نهنَّ
اٟتركػػػات نبعػػػاض  كصػػػوتا , كالثػػػاشل : نفٌ  ككتابػػةن  طدػػػان ل الكػػػوـ ملي دىػػػثً إذل  ؤدميفيػػ ا٠ت ػػة شػػػن كػػػل مػػػا

اٟتػػركؼ فالكسػػرة بعػػػ  اليػػان كالضػػػمة بعػػ  الػػػواك كال تحػػة بعػػػ  االػػف , كنثدػػػل ذلػػ  الػػػواك 
جػانت ,كاملت كال  ككػاف يفيكػرىه التدػان ا١تثرػُت م الرغػة كخاصَّػة ش ػد ابتػدان الكػوـ كاليان ,فرما  

ي ػػه ,كقػػد ة الر ػػان الةػرم كقواملً ومى الكػػوـ , كسىػ ةً ٌ ػ٬تػػب مراشاتػػه م خً  هػاه الداشػػدة تت ػق مػػع مػا
نث ىػػػان م اليػػان كذلػػ   الكسػػػرة نتػػا موافدػػان ٢تػػاا الدػػػوؿ مػػا نبػػار إًليػػػه سػػيرويفه, م اسػػتًثدىاؿ العىػػرب

                                                                 

 ُِِ - ِالعُت لرعريل :ج (  ُ)
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كًذكػػر الدرائػػل الػػػيت تىكًسػػر حيػػركؼ ا١تضػػارع كدل تكًسػػػر  حديفثػػه شػػن حركػػات حػػػركؼ اليمضػػارشة,
اليػػان م هػػا ؛ ملىظػػران السػػتثدا٢ت  الكسػػرة م اليػػان ,فدػػاؿ م ذلػػ  "كٚتيػػعي هػػاا إذا قهرػػت فيػػه يفى عىػػػل 

معٌتن فيحتمػل ف دخرت اليان فتحت؛ كذل  نهنَّ  كرهوا الكسرة م اليان حي  دل ٮتافوا املتًدىاض 
ف تػ ت م نك نم اسػ  يفكػره نان م نحػرؼ ا١تضػارشة نك مةػادرها فالكسرة مػع اليػ ُ()ذل  ... "

ةػػف , فدػػػاؿ : ح ابػػن جػػػٍت قػػاه الداشػػدة م كتابىيػػػه ًسػػر الةػػػ اشة ,كا١ت ي نكؿ الكػػوـ , كقػػد صػػػرٌ 
ار" بكسػر اليػان, "كليس م كومه  اس  م نكله يفان مكسورة إال قو٢ت  م اليىسار اسً  اليػد "يًفسػ

يفىعػػػر كيفًعىػػػػرة" لرعىػػػدم. كقػػػالوا: "يفىيػػػ س كيفًيػػػأس"  كقػػػالوا "يفىدظػػػاف كيفًدػػػاظ" ك"
  ّ()كم ا١ت ةػػػػف ,  ِ()

قولػػه هػػاا:" الر غػػة ااىفةػػا  فيهػػا كهػػي يفىسػػار بػػال تا نفةػػا م هػػا م الكسػػر " كهػػو إذل  نضػػاؼ
ارل م كومهػػ  " كقػػاؿ : بدولػػه هػػاا يفت ػػق مػػع قػػوؿ ا٠تريػػل م الداشػػدة :" يفىسػػار بػػال تا كهػػو العػػ

كإ٪تَّػػا ريفػػػ  ذلػػػ  اسػػػتًثداال لركسػػػرًة م اليػػػان". فييعر ػػػل لى ػػػا ًإ٫تػػػا٢ت  كرفضػػػه  ١تثػػػل هػػػاا ال ػػػوع مػػػن 
رفػػػ  ة كالثدػػل نسػػػاس م ٌ ػػػا٠تً  بػػ فٌ  ٦تَّػػػا يفيرػػُت  ل ػػػاكنيفضػػػان  ااٝتػػان السػػػتًثداؿ ذلػػ  كطررػػػان لرًع َّػػة ,

 .كاٟتركات كنصواهًتا كإ٫تاؿ كاسترًعاد كثَت من ااب ية كاٟتركؼ 

كجػػان شػػن بىعضػػػه  نهٌنػػ  يفىزشميػػػوف نفَّ الكسػػر نفةىػػػا , حيػػ  ملدػػػل ل ػػا ذلػػػ  ابػػن دريفػػػد م 
ٚتهرته , م كومه شن هاه ا١تس لة نيفضا "كنيفسرى الرجلي إيفساران. كىاٍليىد اليىسار ضٌد اٍليىمػُت, بً ىػٍتا 

 اٍليىان كىكسرهىا, كىزىشىميوا نىف اٍلكسر نٍفةا..."

: " كىقىػػاؿى بعػػ  نهػػػل الر غىػػة: الًيسػػػار, ( ْ)دولػػه مؤيفػػػدا نف الرغػػة ال ةػػيحة بالكسػػػر كنبػػار ب
مه  كرمة نىك٢تىا يفىان مىٍكسيورىة إاٌل يًفسار." اٍليىان, برٌهوه بالش ماؿ, ًإذ ًبكىٍسر  لىٍيسى ًم كىوى

                                                                 

 َُُ- ْكتاب سيرويفه ج (  ُ)
 ّّٔص -ِسر ص اشة ا شراب البن جٍت ج (  ِ)
 ُُٕ- ُا١ت ةف البن جٍت ج (  ّ)
 ِٕٓ -ِاٞتمهرة م الرغة البن دريفد ج (  ْ)



ٔٙٗ 

 ترجيا لزشمه  فال تا نفةا كنشرا كنخف . كال

ا م حركة اليان ,كرد اسػ  اليسػار ب ػتا اليػان ,ش ػد كم إطار الرغة كالدوؿ ااشرا كاافة
ان م توحػا كالعامػة تكسػره " فػاكر , ضمن مسائل بػاب نٝتػاه" مػا جػُ()الرطريوسي م االقتضاب

سػار" فهػو يفريفػد بػال  "اليً  قػيس يفكػوف م توحػا هػي يفػانااله ٦تا جػان مكسػورا كهػو م اافةػا ك ملٌ ن
باكذ ٣تين إذل  قاه الكرية ابن خالويفه , كنبارح نف الكسر قريل كملادر الستثداؿ ذل  ,كصرَّ 

الكسػرة م اليػان حػىت م نحػػرؼ ا١تضػارع فدػد تػ ت الكسػػرة م ،ػَت اليػان ,م ال ػوف كم التػػان كال 
يفًيعػػل ,فدػػػاؿ :"  ك ليفىيعىػػػ :كمثػػل ل ػػػا ب حػػوم اليػػان إال م حػػػاالت ملػػادرة تكػػػرر فيهػػا اليػػػان  تػػ ت

ورة إال يًفسػار لريػػد اليسػرل لغػة م اليسػػار, كال ػتا هػػي لػيس م كػوـ العػػرب اسػ  نكلػه يفػػان مكسػ
 لركسرة شرا اليان . ذل  بدوله استثداالن  لى "كشرَّ  ِ() ال ةحا ...

كجػػػػػػان ذكػػػػػػر هػػػػػػاه الكريػػػػػػة بػػػػػػاطراد ش ػػػػػػد نهػػػػػػل الرغػػػػػػة ,كم معػػػػػػاج  الرغػػػػػػة فدػػػػػػد كردت م 
إذل  الرضػػػي كػػػال كنبػػػار  ,  ٔ()كم الرسػػػاف  , ٓ(), كالعرػػػاب الزاخػػػر ْ(), كالكػػػ    ّ()التهػػايفب

حيػ   , كنفػاض الدػوؿ بالت ةػيل ش هػا نث ػان بػرحه ٟتركػة حػركؼ ا١تضػارشة , ٕ()الداشػدة مل سػها 
ػػيزي كرهػػوف الكسػػرة م اليػان ك ال ٬تيً العػػرب ٚتيعػػا يفى  فٌ ن رى كىػذى  ا حػػىت م ا١تضػػارع , كاسػػتثٌت مػػ ه  كهنى

ا نهٌنػإذل  اخػرل  , كنبػاروؼ الدرائػل ايحة كًخػوؼ الرغػة ال ًةػركهنا خى كسً نهل اٟتعاز فه  يفى 
ادرة , ك ف تكوف بعدها يفػان نخػرل. قػاؿ الرَّضػي: "كيفكسػركف اليػان نيفضنػا ملى  ر م حاالتو كسى قد تي 

                                                                 

 ََِص -ِاالقتضاب م برح ندب الكاتب ج (  ُ)
 . ٖٓ-ْٖالعرب البن خالويفه ص ليس م كوـ  (  ِ)
 ٗٔص  – ٔهتايفب الرغة ج (  ّ)
 ٕٔٓص - ٖالك  كالي  ااشظ  ج (  ْ)
 ّّٔص  -ُالعراب الزاخر ج (  ٓ)
 ّْْص ٕج/  ِٕٗص  -ٓلساف العرب ج (  ٔ)
ـ العرب "كدل يف ت م كو,ذكر الداشدة ملةا , فداؿ: َٖ -ّ م برح بافية ابن اٟتاجب لررضي االسًتاباذم ج (  ٕ)

 كرمة نك٢تا يفان مكسورة كما جان ما نكله كاك مضمومة إال يًفسار لغة م يفىسىار لريد اليسرل, كيًفدىاظ ٚتع يفػىٍدظىاف".



ٔٙ٘ 

قولػػه ذلػػ  بػػ  س  لى رَّػػ, كشى حػػركؼ ا١تضػػارشة ص  . كذلػػ  فيمػػا ٮتىيػػُ()إذا كاملػػت بعػػدها يفػػانه نخػػرل"
دػػل  ػػب نسػػراب ثً التع يػػف كٕت  ة  ػػاهرة كاضػػحة مػػن شرػػل يت ذكرهػػا ابػػن جػػٍت كهػػي شرَّػػة الٌػػالعرَّػػ

 الكوـ ككراهية ال طق به .

دػػل ال َّابػئ شػػن حيػ  قػػاؿ :" نمَّػا تعريػػل إخراجهػا مػػن دائػرة الكسػػر شػن مثيوهتػػا فهػو الث  
ع  الدرائل اليت ت بى كى ذل ؛ افَّ اليان ثديرة كالكسرة ثديرة, .......كقاؿ :"كاجل هاه العرَّة ترى 

 .ِ()ر م اليان"ركؼ ا١تضارشة الكسر حي كسً تى 
ملدرها شن الةا،اشل , فداؿ :"ملىدره  ان ا الزبيدم م التاج فدد ذكر الداشدة كنضاؼ نل ا نمَّ 

ـ ،ػَت يفًػػواـ,  : كىًإ٪تَّىػا رفػػ  ذىلًػ  اسػتثداالن لركسػػرة ًم اليػاًن كىالى ملىظػَتى ٢تىىػػا ًم اٍلكىػوى الةَّػا،اشلٌ. قرػتي
ابػني ًسػػيدىه كمل ػػاه ،ػػَتيه, كىزىاديكا يفًعػػاران ٚتػع يفٍعػػر ١تػػا يفيٍةػػطاد بًػػًه مةػدر يفاكىمىػػه ميياكىمىػػة كيفًوامػػان, حىكىػػاهي 

: كىًم الرةػائر لرمةػػٌ ف:  ـ لىػهي ملظػػَته "السَّػريع مػن جىٍ ػػرو ك٨تػوًه, قىالىػػه بػيعي ا. قرػػتي كىلىػٍيسى ًم اٍلكىػػوى
, شرا نٌف اٍل ىػٍتا ليغىػة فًيهىػا. " جػانت بالكسػر , نهنػا   , فدػد ذهرػوا إذل ّ()ًسول ًهوؿى بن يًفساؼو

ش ػػده كهػػاا الدػػوؿ دل  ٔتػػا صػػاَّ  إال نف اٞتػػوهرم اليفػػ ت فيهػػا , كنبػػار الزبيػػدم إذل ال ػػتا لغػػةه  نمػا
ا قػػا كقػػػوؿ ال ؤخىػػػام قػػػوؿ ,فهػػي كرمػػات ال يفي  ٥ترجػػان  شػػن نهػػل الثدػػػة ,ك ال ا ش ػػده ٝتاشػػػان ًةػػيفى 
 به . ج  تى ٭تي 

ش ػد سػػيرويفه كابػن جػػٍت   ػػا آمل ػان ظهػاه الكريػػة ت طرػق شرػا ااٝتػػان , كقػد الحى  اا،رػب نفَّ ك 
 ا كال  كردت فيما يفتعرق باافعاؿ ا١تضارشة , كت طرق شرا يفان ا١تضػارع ,كالرضي ك،َته  , نهنٌ 
كػػره الكسػػػرة م اليػػان , م مضػػػارع غيػػة اآلمػػػاؿ ,نهنػػا تي نيفضػػا ٢تػػاه ا١تسػػػ لة م بي  كقػػد تطػػرؽ الرررػػػي

ا١تاضػي الثوثػي ككي يػة ال طػق ْتركفػه ا١تاضي الثوثي فد , حي  ذكرها م نحكاـ ا١تضػارع مػن 
ق  ًطػه م الكسر الستثداؿ ذل  ,فداؿ: "كمػ ه  مػن يفى كرى مله يفي نجان معتل ال ان باليان ف ,كذكر ما

الكسػر م  ق قػا م توحػة ,كهػ  ب ػو ٘تػي  افَّ  ًطػه يفى ْتركؼ ا١تضارشة مكسورة إال اليان كحدها فنملٌػ
                                                                 

 -ُْٔ-َْٔ-ِْٔ-ج ُمل سه  (  ُ)
 مل سه. (  ِ)
   ُْٔ-ُْالعركس ج تاج  (  ّ)
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ه ػػػاؾ  كذكػػػر نفَّ  جػػػان قػػػاه الكريػػة م هػػػاا الرػػاب ,ك   ُ() اليػػان ثديػػػل ككػػال  م التػػػان نيفضػػا..."
يس م كػوـ العػرب اسػ  نكلػه سػار ,فدػاؿ :"قػاؿ ،ػَت كاحػد مػن الرغػويفُت :لىػكردت ،َت اليً  ان نل ا 

مكسػػور إال قػػػو٢ت  اليسػػػار لريػػػد الكسػػرة بكسػػػر اليػػػان ., قػػػاؿ : كرنيفػػت ابػػػن جػػػٍت قػػػد حكػػػا م 
عػر اٞتػدم يفًعرىة كهو من صوت اٞتػدم يفدػاؿ يفً  اف ..., كشن ااشرا,ظدتاكرته شن ن, اٟتسن يفً 
اكر م اف , كيفعػػر ,دل تيػػظػقولػػه يفدإفَّ  .( ِ)" ابس اس ٚتػع يفىػػرىػػجػز ال ػػوح يفً اذا صػاح قػػاؿ : كم رً 

عػار ! كقػاؿ الزبيػدم م التػاج ،ػَت اليً  اه الكريػة كت كيػده  لةػحتها ,٢تػمعاج  الرغة نث ان ملدرهػ  
غة ,فو يفؤخا قا إذف ,كدل يفكن الررري ه ا سول ملاقل ٢تاا الدوؿ شن نهل الر ٝتاشان  ةا  ا دل تى اهنَّ 

 ة الكسرة م اليان كاستثداؿ العرب لال  .راهيَّ , فكومه كرنيفه كاضا م كى 
 م بػػابو  ,ريػل م هػػاه الكريػة ق ٘تامػا مػػع قػوؿ ا٠تتً ػكقػد جػان م كتػػاب ال حػو الػوام مػػا يفى 

طرادهػػا ,كبػاكذها ,ككػػاف م هػا ٚتػػع ا كبػركطها ,ك زاهنػػاك ر كنقػيس ٚتػػوع الكثػرة كنبػػهى ذكػر فيػه نى 
 ردات كثَتة ااكزاف, ذكر نبهرها ثوثة ششر مي  يسدً  ه كهو مى يف ت مً  , ف تا سرو كى اؿ بً عى الكثرة فً 

اٝتػُت  "ب ػتا ااكؿ كسػكوف الثػاشل فيهمػارة" عٍ ل", ك"فػى عٍ كزملا , فداؿ م نك٢تا :"ااكؿ كالثاشل: "فػى 
ب عٍ اع , كصىػػػػةىػػػػة ك قً اب, كقةػػػػعى عىػػػػب ككً ٍعػػػػ شي همػػػػا يفػػػػان. ٨تػػػو: كى ليسػػػػت فاؤ٫تػػػػا كال نك كصػػػ ُت,

 .( ّ)" اؿدى له ك خً دٍ عاب, ك خى كصً 

دػاس شريػه؛ اؿ" ملػادر, ال يفي عى ال ان نك العُت باليان فعمعه شرا "فً  عتلٌ مث قاؿ : "فنف كاف مي 
 اع ."...يى ة كضً يعى اؼ, كضى يى ار, كضيف كضً عى ر كيفً عً ٨تو: يفى 

ذهب إليه ا٠تريػل ,كهػو شرػا مع ما  ردان كمطٌ   دان تٌ م هاا اٞتمع مي  فدد جان الدوؿ كالدياس
سػػ  شمومػػا ,فرٔتػػا جػان كػػوـ نهػػل الرغػػة االرديػة ,فػػ ،رره  كػػاف قػػو٢ت  لكػل  خػوؼ مػػا جػػان شػػن

ػكنمشىػ كا١تعػاج  نشػ    ة يٌػػرً ة ,فهػي كي ريَّػ  ٮتتر ػوف مػع قػػوؿ ا٠تريػل م هػاه الكي ل كلػيس معػػٌت ذلػ  نهنَّ

                                                                 

 َُِماؿ لررري صبغية اآل (  ُ)
 َُّمل سه ص (  ِ)
 ْٖٔص  -ْال حو الوام ج (  ّ)
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وؿ سػػرب كركدهػػػا َت حىػػ ًسػػكتى  يػػله بػػل كػػاف ١تػػن جػػان بعػػػده تعرً  شريهػػا بػػػاطراد , كقاشػػدة ثابتػػة مت ػػق
ة ٣تػين الكسػرة م اليػان مػػن درى كذكػر الدػوؿ فيهػا , كيفتضػا رل مػػن قػو٢ت  كمشػوؿ حكمهػ  شرػا مليػػ

 ن ا١تت ق شريه الستثدا٢ت  الكسػرة م اليػان , كمػن سيػ مل سه رهه  لال  ؛ هو  السربااٝتان ككي 
س نسػراب ذلػ  , ككمػا هػو كاضػا م مسػائل الرغػة نف ا٠ت ة م الكػوـ كترم ػ إذل  وحالعرب اٞتي 

ج  ػدمً م قواشد الرغػة كالةػرؼ ,كااصػوات الرغويفػة ,كخاصػة حػُت تى  كاضا٢تا ت ثَت ة كالثدل  َّ ا٠تً 
  ٣تػين دا٢تً حا ذل  م اسػتثً رمة , ككاف كاضً ك كى نعا دطى ف مى و  كى ته هاه ااصوات بعضها م بع  لً 

ة ف قضيَّ ن٫تا٢تا ,كا٠توصة إً  ذلوا إً أي كٞتى  م اليان فهي بع  من اليان , فدد ٖتابوا ذل  , الكسرة
عػػين الكسػػرة م كػػل ٫تػا٢ت  ١تً وؿ إً كا كاضػحة م هػػاه ا١تسػػ لة ؛ كذلػ  مػػن ًخػػرػػدي ة كالثدػػل تى  َّػا٠تً 

ة   َّػا٠تً  جىعرػوا كله يفػان , كا١تتترػع لدضػايفا الرغػة كالةػرؼ ٬تػد العرمػان م كثػَت مػن ا١تسػائل قػدناس  
 ا جانت به هاه الداشدة .ه  ١تً يرً س التعريل ,كما هو اامر م تعرً سى ساسا من ني ن
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 ة ـــــــــــــــــــالخاتم

,  بػن نٛتػدعر و ا٠تريػل هاا الم معع  رائد الام خيٌةصى لردراسة رح  هاا ال ختاـكم 
ػػػا مػػػن  رع ضػػػانة نك ٗتةػػػيص لػػػإدراسػػػيت لػػه ت جػػػان دل تكػػن ه ػػػاؾ اضػػػافه كاضػػػحة مػػٍت , كإ٪تَّ

 .ليها م ث ايفا ا١تعع  إغويفة اليت نبار رياته الر  قواشده ككي 

 :تائج اليت توصرت اليها كم هاال  كه اؾ بع 

 .مة العربية شرا نمن الررس , كسومة الاكؽ , م نساس ب ان الكر رغةحرص ال -ُ

حرصػػػا م ػػػه الئػػػتوؼ اٟتػػػركؼ  ؛ اهتمامػػه بالػػػدرس الةػػػوت كصػػػ ع كريػػػات صػػػوتية مست يضػػػة -ِ
 متها ٞتماؿ ال طق , كاستدامة الكوـ .نكمو

 بارته لتر  الكريات كالدواشد .ريل كت كَته الشامل اٟتةرم , م إيفتعرا م هج ا٠ت -ّ

ػػع شػػػن العػػػرب ٥تال ػػة الديػػػاس م بعػػ  مػػػا كرد مػػن كريَّػػػ -ْ ات دليػػػل شرػػا اشتمػػػاده شرػػا مػػػا ٝتي
 ف مع الًتجيا لرسماع .اف صائرااٟتكمه فتً ال ةحان كذل  ال اختوؼ حوؿ صحَّ 

كذلػػ  إذا  ة اك قاشػػدة ؛ا٠تريػػل شرػا نهنػػا كريَّػ جػان مػػن كيريػػات شػن يفيطرػق شرػػا  ٚتيػع مػػا ال -ٓ
ع شن العرب نقواؿ نخرل فيما ٮتىيص  تًر  الداشدة ,ف ػي قاشػدة إًبػداؿ الةػاد سػي ان نبػار  ٝتي

ا ال تيردؿ صػادان بعػد الدػاؼ ,   كنحياملػان  رػدؿ كػال  بعػد الدػاؼ صػادان السػُت تي نٌف  كرد كقػدنهنَّ
 . شن شرمان الرغة  ذل  كرد,كما  االستعون ؼً ردؿ مع ،َت الداؼ كمع ،َت نحري تي 

بدراسػة ،زيفػرة كرؤيفػة دقيدػة , كدليػل  ذلػ     لػرع  الكريػات فرػ  ٖتػإ، ػاؿ بعػ  ا١تتدػدمُت -ٔ
 كرد م كيريَّة فيعرىٍل م مادة جي دىب . ما

ال يفيدرػػل كا١تعػايفَت لترػػ  الدواشػد ٦تػن نتػا مػػن العرمػان بعػد ا٠تريػل اب  ضػافة بعػ  الضػو نفَّ إ  -ٕ
مػن قيمػة ترػ  الداشػدة نك يفى ػتىًدص مػن ًشرػػ  ا٠تريػل ؛ إ٪تػا جػانت كفػق التطػٌور الر غػوم لتػػاريف  



ٜٔٙ 

ا جانت شمَّن جان  قػ  ا٠تريػل  ًمن العرب ال ةحان بعد الػايفن التدػاالر غة كقواًشًدها ؛ كلرئتَّ
الكريػػات إذل  ت دكر بػػارز م ذلػػ  , كلشػػموؿ مػ هج ا٠تريػػل فهػػو يفيشػػَت,كالخػتوؼ الرهعػػا

شػػن العػػُت  إلي ػػا كصػػل ملدػػص مػاإذل  دكف ا٠تػوض م ت اصػػيل ب ػػان ترػػ  الدواشػد ,كرٔتػػا يفعػػود
 فر  تةر ا ٚتيع ملس  العُت .

 ااى يفتضػػا مػػن خػػػوؿ ترػػ  الكريػػػات  -ٖ
ى
 راشػػػاةة ,كمي  َّػػا٠تً إذل  وح يػػػ اٞتي م ًم وً غىػػب الر  طرىػػػسػػاس كا١ت

 ,ش ػػد ا٠تريػػل غػة كالةػػرؼم قواشػػد الر   كاضػػا٢تػا تػػ ثَت ة كالثدػػل  َّػػا٠تً , فسػتعماؿ الرغػػوم اال
ك  نعػػا دطى ف مى و  كىػته ج هػاه ااصػوات بعضػػها م بعػ  لً  ػدمً كااصػوات الرغويفػة ,كخاصػة حػػُت تى 

فهي بعػ   م صدر الكوـ   ٣تين الكسرة م الياندا٢تً ذل  م استثً  حان رمة , ككاف كاضً كى 
 . ٫تا٢تاإً إذل  واأقد ٖتابوا ذل  ,ك ٞتى ك اليان ,  من

قطػرةو مػن شرػ  رائػد العرػـو كك ػز الر غػة ا١تععمػي , فػ ىحني م )مععػػ  إذل  دل نصػل إالَّ  كنخػَتان   -ٗ
،زيفػر ْتػػ  كشميػػق دراسػػة , كخاصػػة إذل  ليغػوم نرل نملػػه مػػازاؿ ٭تتػػاج  و رىػػالعػُت( نمػػاـ ْتػػر شى 

نكصػي م ات تريق ٔتكاملة العػادل كشرمػه , ك بدراس  ٖت يفه من قواشد كقضايفا ليغويفة دلفيما ٭تو 
ذلػ  ا١تهتمػػُت الرػاحثُت كالدارسػػُت م ا١تيػػداف الرغػوم بنشطائػػه حدػه م الرحػػ  كالدراسػػة , 

 فال وائد ٚتَّة م بىت شرـو الرغة , صوتية , كصرفية , ك٨تويفة.

تػػػت  ب عمتػػػػه  هلل الػػػػام كصػػػرا اهلل كسػػػر  شرػػػػا آخػػػر ااملريػػػان كنبػػػػرؼ ا١ترسػػػرُت ,ك اٟتمػػػد
 ات .ٟتالةا

 

 

 

 



ٔٚٓ 

 
 فهرس المصادر والمراجع

جامعة بَتكت العربية   -كذل الطرعة اا -السامية لكماؿ رْتي: ا بداؿ م ضون الرغات  -ٔ
 ـ. َُٖٗ -

الطيب شرد الواحد بن شري الرغوم: , ٖتديق شز الديفن الت ػوخي مطروشػات  ؿ ا,ا بدا -ٕ
 –. ُُٔٗ – َُٔٗاجملمع العرمي العر, بدمشق, , 

, ٖتديق :د  ػهِْْا بداؿ, البن السكيت نبو يفوسف يفعدوب بن إسحاؽ , تػ:  -3
 ـ .ُٕٖٗ-ـ ُّٖٗحسُت ٤تمد ٤تمد برؼ , ٣تمع الرغة العربية 

ااكذل ,  الطرعػػػػة د. خد٬تػػػة اٟتػػػديفثي ,مكترػػػة ال هضػػػة. نب يػػػة الةػػػرؼ م كتػػػاب سػػػيرويفه , -ٗ
 ـ ُٓٔٗ -هػ  ُّٖٓ -بغداد  – العراؽ

, نبو شري , اٟتسُت بن شرداهلل )ت ركؼ البن سي ا , الشي  الرئيس نسراب حدكث اٟت -٘
- هػػػػُِّّمةػػػر ,  -طيػػػب , مطرعػػػة ا١تؤيفػػػد ( , ٖتديػػػق : ٤تػػػب الػػػديفن ا٠تهػػػػ ِْٖ: 

 ـ.ُُٓٗ
هػػػ( , ٖتديػػػق : ّّْػ: شرػػي بػػن ٤تمػػػد, نبػػو سػػهل ا٢تػػركم )تػػ سػػ ار ال ةػػيا , لمػػد بػػنإ -ٙ

حػػ  العرمػي باٞتامعػػة ا سػػومية, نٛتػد بػػن سػػعيد بػن ٤تمػػد قشػػاش , ال ابػر: شمػػادة الر
 هػَُِْا١تديف ة ا١ت ورة, ا١تمركة العربية السعوديفة , الطرعة: ااكذل, 

مطروشػػات مػػؤ٘تر ٣تمػػػع « ْتػػ  » نصػػوات الرغػػة ش ػػد ابػػن سػػي ا لرػػػدكتور إبػػراهي  نملػػيس ,  -ٚ
 ـ.  ُّٔٗ -الداهرة  -الرغة العربية 

هػػ( , دار اليمامػػة َُّْيفػ" )تػػ إشػراب الدػرآف كبياملػه ليػي الػديفن بػن نٛتػد مةػط ا درك  -ٛ
 .هػ ُُْٓالطرعة : الرابعة ,  -كت بَت  -دمشق  -بَتكت ,  دار ابن كثَت  -دمشق  -

 -زاهػػػػر كالتدػػػػاط اٞتػػػػػواهر , رسػػػػالة ماجسػػػػتَت مددمػػػػػة مػػػػن جامعػػػػة اـ الدػػػػػرل اقتطػػػػاؼ اا -ٜ



ٔٚٔ 

رمؤلػػف: نٛتػػد بػػن يفوسػػػف بػػن مالػػ  الػػرشيٍت الغرملػػػاطي مث الرػػَتم, نبػػو جع ػػر ااملدلسػػػي ل
هػ( , ٖتديق: شرد اهلل حامد ال مرم ,ال ابر:كرية الشريفعة جامعة نـ الدرل ٕٕٗتوا: )ا١ت
 ـ(.ُِٖٗهػ/َُِْ)

الدػػػػاهرة   -الطرعػػػػة الرابعػػػة  -بػػػػراهي  نملػػػيس : مطرعػػػػة اا٧ترػػػو ا١تةػػػريفة لرغويفػػػة  ااصػػػوات ا -ٓٔ
 ـ. ُُٕٗ

هػػ( , ُُْٕ : ا١توجز م قواشد الرغة العربية , لسعيد بن ٤تمػد بػن نٛتػد اافغػاشل )ا١تتػوا -ٔٔ
 ـََِّ -هػ ُِْْلر اف , الطرعة ااكذل :  –بَتكت  -دار ال كر 

نل ية ابن مال  ,البػن هشػاـ , شرػد اهلل بػن يفوسػف بػن نٛتػد بػن شرػد إذل  نكضا ا١تسال  -ٕٔ
هػػػ( ,ٖتديػق: يفوسػػف ُٕٔاهلل ابػن يفوسػف, نبػػو ٤تمػد, ٚتػػاؿ الػديفن, ابػن هشػػاـ )ا١تتػوا: 

 لرطراشة كال شر كالتوزيفع. الشي  ٤تمد الرداشي , دار ال كر
نكضػػػا ا١تسػػػػال : ٖتديػػػق: ٤تمػػػػد ٤تػػػي الػػػػديفن شرػػػد اٟتميػػػػد, دار اٞتيػػػل, بػػػػَتكت, الطرعػػػػة   -ٖٔ

 ـ. ُٕٗٗ -ا٠تامسة 

,دار ْالطرعػػػػه  الداسػػػ  الزجػػػػاجي ,ٖتديػػػػق مػػػازف ا١ترػػػػارؾ, ,اا يفضػػػاح م شرػػػػل ال حػػػػو , -ٗٔ
 . ُِٖٗ-َُِْبَتكت ,–ال  ائس 

زكيفٍت , نبػػػػو ا١تعػػػارل , جػػػوؿ الػػػديفن , ٤تمػػػد بػػػػن ا يفضػػػاح م شرػػػـو الرو،ػػػة لرعطيػػػب الدػػػ -٘ٔ
هػ (. ٖتديق : ٤تمد شرد ا١ت ع  خ اجي , دار الكتاب  ّٕٗشردالرٛتن الشافعي ) ت : 

 .ـ َُٖٗ -بَتكت  -الطرعة ا٠تامسة  -الرر اشل 

الطرعػػة -الرحػ  الرغػػوم ش ػد العػػرب لرػدكتور نٛتػػد ٥تتػار شمػػر , م شػورات شػػادل الكتػب  -ٙٔ
 .ـ ُِٖٗ - الداهرة -الرابعة 

 . ت( .زم , مكترة ،ريفب, الداهرة) دد / ٤تمود فهمي حعا,  الرح  الرغوم -ٚٔ
الرحر الي  م الت سَت ,ابو حياف ٤تمػد بػن يفوسػف بػن شرػي بػن يفوسػف بػن حيػاف نثػَت  -ٛٔ



ٕٔٚ 

, بػػَتكت –ي ٤تمػد ٚتيػل , دار ال كػر هػػ( ,ٖتديػق: صػدقْٕٓالػديفن ااملدلسػي )ا١تتػوا: 
 هػ. َُِْالطرعة: 

هػػ  ْٕٗ:ن , ٤تمػد بػن شرػداهلل الزركشػي )ت شرـو الدرآف لرزركشي , بدر الديفال هاف م -ٜٔ
 .ـ ُٕٓٗ -الداهرة  -(. ٖتديق : ٤تمد نبو ال ضل إبراهي  , دار إحيان الكتب العربية 

بػػهاب الػػديفن نٍٛتىػػد بػػػن  ,.فعػػاؿ ًم الر غىػػةًميػػًع مسػػػتدروت اابغيػػة اآلمػػاؿ ٔتىٍعرًفىػػة ال  طٍػػق ًّتى  -ٕٓ
, ا١تردػػػب يا١تػػالك مالرغػػو  ما١تدػػػر  مشرػػا بػػػن يفيوسيػػف الرٍَّررًػػي  نىبيػػػو جىٍع ىػػر ال هػػر يفيوسيػػف بػػن 
 .ـ ُِٕٗ –هػ( ٖتديق : جع ر ماجد , الدار التوملسية لر شر  ُٗٔبالررري , )تػ 

هػ (. ٖتديق : حسن  ِٓٓالرياف كالتريُت لرعاح  , نبو شثماف , شمرك بن ْتر ) ت :  -ٕٔ
 ـ. ُِّٗ -الداهرة  - الس دك, , ا١تطرعة الرٛتاملية

 ال ػػي , نبػػو اٟتسػػيٍت, شرػدالرزٌاؽ بػػن ٤تٌمػػد بػن الدػػاموس ,٤تٌمػػد جػواهر مػػن العػػركس تػاج -ٕٕ
 ا٢تدايفة. الددُت ,دار من ٣تموشة: ,ٖتديق (هػَُِٓ: تػ) الزَّبيدم ٔترتضا, ا١ترٌدب

تػاريف  آداب العػرب ,١تةػط ا صػادؽ بػن شرػد الػرزاؽ بػن سػعيد بػن نٛتػد بػن شرػد الدػػادر  -ٖٕ
 هػ( , دار الكتاب العر,.ُّٔٓافعي )تػ: الر 

هػػػػ, ٖتديػق :  ُٔٔالترياف م إشراب الدرآف, ا, الردان شرداهلل بػن اٟتسػُت العكػ م ت  -ٕٗ
 ـ ُٕٔٗ-ملشر شيسا الرا, اٟتريب كبركاه- شري ٤تمد الرعاكم

 .تداخل ااصوؿ الرغويفة كنثره م ب ان ا١تعع  ,لردكتور : شرد الرزاؽ بن فراج الةاشدم -ٕ٘
تةػػػػػػحيا التةػػػػػػػحيف كٖتريفػػػػػػر التحريفػػػػػػػف , لةػػػػػػػوح الػػػػػػديفن خريػػػػػػػل بػػػػػػن نيفرػػػػػػػ  الةػػػػػػػ دم  -ٕٙ

, مكترػػة راجعػه: الػػدكتور رمضػػاف شرػد التػػوابهػػػ( ,ٖتديػق : السػػيد الشػػرقاكم , مْٕٔػ:)تػػ
 ـ ُٕٖٗ -هػ  َُْٕالداهرة ,الطرعة: ااكذل,  –٧تي ز ا٠تا

ثػػاشل ,لإلمػػاـ: بػػػهاب ركح ا١تعػػاشل م ت سػػَت الدػػػرآف العظػػي  كالسػػرع ا١ت -ت سػػَت االلوسػػي  -ٕٚ



ٖٔٚ 

هػ( ,ٖتديق: شرػي شرػد الرػارم َُِٕالديفن ٤تمود بن شرد اهلل اٟتسيٍت االوسي )ا١تتوا: 
 ق . ُُْٓبَتكت , الطرعة: ااكذل,  –شطية , دار الكتب العرمية 

الػدار التوملسػية  –هػػػ  ُّّٗت سَت التحريفر كالت ويفر لإلماـ ٤تمد الطػاهر ابػن شابػور ,ت  -ٕٛ
 ـ. ُْٖٗ-توملس  -لر شر  

لكشػاؼ شػن حدػائق ،ػوام  الت زيفػل ,ابػو الداسػ  ٤تمػود بػن شمػرك ا ت سػَت الز٥تشػرم : -ٜٕ
بػػػَتكت ,الطرعػػػػة:  –هػػػػ( , دار الكتػػػاب العػػػر, ّٖٓبػػػن نٛتػػػد, الز٥تشػػػرم جػػػار اهلل )تػػػػ: 

 هػ. َُْٕ -الثالثة 
د. كػػا   ْتػػػر  ٖتديػػػق : التكمرػػة, ا, شرػػػي اٟتسػػن بػػػن نٛتػػد بػػػن شرػػد الغ ػػػار ال ارسػػي, -ٖٓ

 .ـُٗٗٗ -هػ ُُْٗالطرعة الثاملية ,  الكتبدلاش ,رجافا١ت
التمهيد م شر  التعويفػد البػن اٞتػزرم , ٤تمػد بػن ٤تمػد بػن ٤تمػد بػن اٞتػزرم , ٖتديػق :   -ٖٔ

 ـُٖٓٗ- هػَُْٓالطرعة االكذل  -ا١تعارؼ الدكتور شري حسُت الرواب , مكترة 
, وكهتػػ  لكتػاب اهلل ا١ترػػُتت ريػه الغػافرُت كإربػػاد اٞتػاهرُت شٌمػػا يفدػع ٢تػػ  مػن ا٠تطػػ  حػاؿ ت -ٕٖ

 تددصل كتةحيا: الشي  ٤تمد الشاذرل ال ي ر, هػ(ُُُٖت ليف: ن, اٟتسن الة اقسي )
 . ُْٕٗس ة  -توملس -ملشر: مؤسسات شرد الكرصل بن شرد اهلل , 

هػػ( , ا١تكترػػة ُّْٔجػامع الػدركس العربيػة , مةػط ا بػن ٤تمػد سػري  الغويفيػٌت )ا١تتػوا:  -ٖٖ
 ـ.ُّٗٗ -هػ  ُُْْلثام ة كالعشركف, الطرعة: ا -كت بَت  –العةريفة, صيدا 

هػػ(, ٖتديػػق :شرػػي توفيػػق  ّّٕاٞتمػل م ال حػػو, شرػػد الػرٛتن بػػن إسػػحاؽ الزجػػاجي )ت -ٖٗ
 ُٖٔٗ-هػػ َُْٕإربد, الطرعة الثاملية , -كدار اامل -بَتكت -اٟتمد, مؤسسة الرسالة

 .ـ
اة: ًش ىايفػػةي الدىاًضػػا كًك ىايفػػةي الرَّاًضػػا شىرىػػػا حىاًبػػيةي الش ػػهىاًب شىرىػػا تٍ سػػًَت الرىيضىػػاًكم, اٍلميسىػػمَّ  -ٖ٘



ٔٚٗ 

تٍ سػػًَت الرىيضىػػاكم , لرمؤلػػػف: بػػهاب الػػديفن نٛتػػػد بػػن ٤تمػػد بػػػن شمػػر ا٠ت ػػاجي ا١تةػػػرم 
 بَتكت –هػ( ,دار ال شر: دار صادر َُٗٔاٟت  ي )ا١تتوا: 

: ٖتديػػق (.ػهػػِّٗشثمػػاف بػن جػػٍت ا١توصػري ) ت :  ا٠تةػائص البػػن جػٍت , نبػػو ال ػتا , -ٖٙ
 ـ. ُِٓٗ -الداهرة  -ري ال عار , دار الكتب ا١تةريفة ٤تمد ش

 دراسات م ال حو لةوح الديفن الزشروكم , مةدر الكتاب: موقع اٖتاد كتاب العرب. -ٖٚ

دراسة ا١تعارج كالة ات ,٠تادـ الدرآف نبوشرد الػرٛتن ٚتػاؿ بػن إبػراهي  الدػرش, ا١تشػرؼ  -ٖٛ
الًتبويفة بالريفاض , دار ابػن اٞتػوزم شرا قس  الدرآف الكرصل كشرومه , مركز ااكؿ لرتطويفر 

 .هػُِْٕ-لدماـ ,الطرعة ااكذل ا–,ا١تمركة العربية السعوديفة 

دسػػػتور العرمػػػػان = جػػػػامع العرػػػػـو م اصػػػػطوحات ال  ػػػػوف  الداضػػػػي شرػػػػد ال ػػػػيب بػػػػن شرػػػػد  -ٜٖ
هػ( , شرَّب شراراته ال ارسية: حسن هاشل فحص , ُِالرسوؿ ااٛتد ملكرم )ا١تتوا: ؽ 

 ـَََِ -هػ ُُِْلر اف / بَتكت , الطرعة: ااكذل,  -مية دار الكتب العر

ٖتديػق : د. اٛتػد ملػاجي الديسػي ك , دقائق التةريفف, لرداس  بن ٤تمد بن سعيد ا١تػؤدب -ٓٗ
م شورات اجملمع العرمي العراقي _ بغػداد _ , د. حسُت توراؿ د. حا  صاحل الضامن ك

 .ـ ُٕٖٗهػ /  َُْٕ

هلل بػػػػػػػن ٤تمػػػػػػد بػػػػػػن سػػػػػػ اف ا٠ت ػػػػػػػاجي , شرػػػػػػد اسػػػػػػر ال ةػػػػػػاحة البػػػػػػن سػػػػػػػ اف , نبػػػػػػو ٤تمػػػػػػد  -ٔٗ
 -الدػػاهرة  -هػػ(. ٖتديػػق : شرػد ا١تتعػػاؿ الةػعيدم , مطرعػػة ٤تمػد شرػػي صػريا ْٔٔ)ت:

 .ـ ُٗٔٗ

شػػػػراب البػػػن جػػػػٍت :. ٖتديػػػػق : مةػػػط ا السػػػػدا كٚتاشتػػػػه , دار الكتػػػػب اا اشة ًصػػػػ سػػػر    -ٕٗ
 ـ.َََِ -هػُُِْالطرعة: ااكذل  -لر اف  -بَتكت -العرمية 



ٔٚ٘ 

 -فػػن الةػػرؼ , لرشػػػي  نٛتػػد اٟتمػػوكم ,دار الكتػػب ا١تةػػريفة بالدػػػاهرة  بػػاا العػػرؼ م -ٖٗ
 ـُِٕٗهػ / ُّْٓ

هػػ(. إدارة  ّْٔالبػن يفعػي" , نبػو الردػان يفعػي" بػن شرػي بػن يفعػي" ) ت :  برح ا١ت ةل -ٗٗ
 الداهرة , د. ت. -الطراشة ا١ت َتيفة 

شرػد اهلل  برح التةريفا شرا التوضيا نك التةريفا ٔتضموف التوضيا م ال حػو , ٠تالػد بػن -٘ٗ
بػن ن, بكػػر بػن ٤تمػػد اٞترجػاكٌم اازهػػرم, زيفػن الػػديفن ا١تةػرم, ككػػاف يفعػرؼ بالوقَّػػاد ,تػػػ: 

 ـ .َََِ -هػُُِْالطرعة: ااكذل  -لر اف -بَتكت-هػ , دار الكتب العرمية َٓٗ
برح ٚتل الزجاجي: ٖتديق: شري ٤تسن شيسا مػاؿ اهلل, شػادل الكتػب, كمكترػة ال هضػة  -ٙٗ

 ـ. ُٖٔٗهػ , َُْٔلطرعة الثاملية  ا –بَتكت  –العربية 
, ٖتديق : هػ ٖٔٔػ برح بافية ابن اٟتاجب, رضي الديفن ٤تمد بن اٟتسن االسًتاباذم ت -ٚٗ

-هػػػػ ُّٓٗ-بػػػَتكت  -٤تمػػػد ملػػػور اٟتسػػػن كالزفػػػزاؼ كشرػػػد اٟتميػػػد, دار الكتػػػب العرميػػػة
 .ـ ُٕٓٗ

توزيفػػػع , بػػرح بػػاكر الػػػاهب البػػن هشػػاـ : ٖتديػػػق: شرػػد الغػػٍت الػػػدقر, الشػػركة ا١تتحػػدة لر -ٛٗ
 ـ. ُْٖٗكذل دمشق, الطرعة اا

برح قطر ال دل, كبلَّ الةػدل, ٖتديػق: ٤تمػد ٤تػي الػديفن شرػد اٟتميػد, ا١تكترػة العةػريفة,  -ٜٗ
 صيدا , بَتكت .

الةػػاحيب م فدػػػه الرغػػػة كسػػػ ن العػػػرب م كومهػػػا البػػػن فػػػارس , نبػػػو اٟتسػػػُت , نٛتػػػد بػػػن  -ٓ٘
 -٭تي , مؤسسػػة بػػػدراف هػػػ (. ٖتديػػػق : د. مةػػط ا الشػػو  ّٓٗفػػارس بػػن زكريفػػا ) ت : 

 .ـ ُّٔٗ -بَتكت 

الطػػراز ا١تتضػػمن اسػػرار الرو،ػػة كشرػػـو حدػػائق ا شعػػػاز , ليحػػِت بػػن ٛتػػزة بػػن شرػػي بػػػن  -ٔ٘



ٔٚٙ 

   . ُّّإبراهي  العروم اليمٍت ,مطرعة ا١تدتطف ٔتةر 

(, هػػَٓٔ،اشل  )ت اٟتسن بػن ٤تمػد الةػلرضي الديفن ,ا العراب الزاخر كالرراب ال اخر -ٕ٘
 ُّٖٗ -كذل , الطرعػة اا بغػداد -رمػي العراقػي د حسن ,اجملمع العٖتديق : د. فَت ٤تم

  . ـ ُٖٕٗهػ / 

دار  , شر  ااصوات العر, م ضون الدراسات الةوتية اٟتديفثة ,لردكتور : قاس  ال يفس  -ٖ٘
 . ـََِٓلر اف , الطرعة ااكذل  –بَتكت –الك وز اادبية 

دار الكتب  - ا ا١ترا،ي , الطرعة الثالثة شرـو الرو،ة الرياف كا١تعاشل كالرديفع اٛتد مةط -ٗ٘
 . ُّٗٗ- ُُّْبَتكت  –لر اف  -العرمية 

الطرعػػػػػة السػػػػابعة مزيفػػػػػدة   - الدػػػػاهرة , شطيػػػػة قابػػػػػل ملةػػػػر , ،ايفػػػػة ا١تريفػػػػد م شرػػػػػ  التعويفػػػػد -٘٘
 .كم دحة

     . ـُْٖٗم الرهعات العربية إبراهي  نمليس,, مكترة اال٧ترو ا١تةريفة,  -ٙ٘
 ُٔٔٗ -الدػػاهرة  -١تهػدم ا١تعزكمػػي , الطرعػة ااكذل  , ريػقالعػر, قواشػػد كتط ال حػوم  -ٚ٘

 .ـ

ا١تتػػوم شػػاـ  ال ػرؽ بػػُت ااحػرؼ ا٠تمسػػة ,ابػػو ٤تمػد شرػػداهلل بػن ٤تمػػد السػػيد الرطريوسػي -ٛ٘
شػػػاـ  -,ٖتديػػػق :ٛتػػزة بػػػن شرػػػداهلل ال شػػرت ,الطرعػػػة ااكذل ,دار الكتػػب العرميػػػة  هػػػػػُِٓ
 . ََِّهػ ,ُِّْ

 الرطريوسي,السيد  بو ٤تمد شرداهلل بن ٤تمد ا, باالقتضاب م برح ندب الكتا -ٜ٘
 ـ.ُٔٗٗ,دار الكتب ا١تةريفة شاـ  د. حامد شرد اجمليد -ٖتديق: ن. مةط ا السدا 

 – هػػ(.ُٕٖا١تتػوا سػ ة ),  ال ػَتكز آبػادم لإلماـ الرغوم ٣تػد الػديفن,   الداموس الي   -ٓٙ
 هػػ .َُّْ-بَتكت  –دار ال كر

التعويفػػػػد شرػػػػا ركايفػػػػة ح ػػػػص شػػػػػن شاصػػػػ  بػػػػن ن, ال عػػػػود ,لرمؤلػػػػف :شرػػػػػدالعزيفز  قواشػػػػد  -ٔٙ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A


ٔٚٚ 

 .هػ َُُْشردال تاح الدارئ ,مكترة الدار, الطرعة ا٠تامسة ,شاـ 
٠تالػػد بػػن سػػعود بػػػن , ت ال حويفػػة كالتةػػػريف ية جملمػػع الرغػػة العربيػػة بالدػػػاهرةالدػػرارا كتػػاب ) -ٕٙ

 فارس العةيمي.
: ( ٖتديػػقػهػَُٖق ػ  ) ت :  الكتػاب : كتػاب سػيرويفه. لسػيرويفه , نبػو بشػر , شثمػاف بػن  -ٖٙ

 .ـ ُٕٓٗ -شردالسوـ ٤تمد هاركف , الداهرة 
كالعػركض كالرغػػة كا١تثػػل,  الررػاب م قواشػػد الرغػة كآالت اادب ال حػػو كالةػرؼ كالرو،ػػة  -ٗٙ

 الطرعػػػة: دمشػػػق –لمػػد شرػػػي السَّػػػراج ,راجعػػػه: خػػػَت الػػػديفن مشسػػػي بابػػػا , دار ال كػػػر 
 ـ ُّٖٗ -هػ  َُّْااكذل, 

(. هػػػ ٤ُُٕتمػػد بػػن مكػػـر ااملةػػارم )ت:العػػرب البػػن م ظػػور , ٚتػػاؿ الػػديفن ,  لسػاف  -٘ٙ
 الداهرة , د. ت. -طرعة مةورة شن طرعة بوالؽ 

الدػػاهرة -اهػا كمر اهػػا لرػدكتور ٘تٌػاـ حٌسػاف , ملشػػر ا٢تيػ ة ا١تةػريفة لركتػاب الرغػة العربيػة مع   -ٙٙ
 .ـ ُّٕٗ -

 -بػػػػػَتكت  -م العربيػػػػة البػػػػن جػػػػػٍت: ٖتديػػػػق: حامػػػػد ا١تػػػػؤمن, ملشػػػػػر شػػػػادل الكتػػػػب  الرمػػػػع  -ٚٙ
 ـ.ُٗٗٗ -لداهرة, الطرعة الرابعة ا -كال هضة العربية 

ٖتديػق:  هػػ(َّٕ:د اهلل )تلػيس م كػوـ العػرب , اٟتسػُت بػن نٛتػد بػن خالويفػه , نبػو شرػ -ٛٙ
 ـ.ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗنٛتد شرد الغ ور شطار ,الطرعة: الثاملية, مكة ا١تكرمة, 

ا١تثل السائر م ندب الكاتػب كالشػاشر البػن ااثػَت , ابػو ال ػتا , ضػيان الػديفن , ملةػراهلل   -ٜٙ
مطرعػة مةػػط ي  -هػػ (. ٖتديػق : ٤تمػد ٤تػػي الػديفن شرػد اٟتميػد  ّٕٔبػن ااثػَت ) ت : 

 .ـ ُّٗٗ -الداهر  -الرا, 
الدػػزكيفٍت الػرازم, نبػو اٟتسػُت )ا١تتػػوا:  بػن فػارس ,نٛتػػد بػن فػارس بػن زكريفػا٣تمػل الرغػة ال  -ٓٚ

 –هػػػ( , دراسػػة كٖتديػػق: زهػػَت شرػػد السػػن سػػرطاف , دار ال شػػر: مؤسسػػة الرسػػالة ّٓٗ



ٔٚٛ 

 ـ. ُٖٔٗ -هػ  َُْٔ -الطرعة الثاملية  -بَتكت 
ٖتديػػػق : -هػػػػ  ْٖٓي إٝتاشيػػل البػػػن سػػيده ت لعرػػػ -كالػػػي  ااشظػػ  م الرغػػػة  الكػػ   -ٔٚ

الطرعػػػة  –معهػػػد ا١تعطوطػػػات جامعػػة الػػػدكؿ العربيػػػة  –مةػػط ا السػػػدَّا كحسػػػُت ال ةَّػػار 

 . ـُٖٗٗ-ـُٖٓٗااكذل , 

٥تتػػار الةػػػحاح , ا١تؤلػػػف: زيفػػػن الػػػديفن نبػػػو شرػػد اهلل ٤تمػػػد بػػػن ن, بكػػػر بػػػن شرػػػد الدػػػادر   -ٕٚ

الػػػػدار  -٤تمػػػػد , ا١تكترػػػة العةػػػريفة  ٖتديػػػق: يفوسػػػف الشػػػي  -هػػػػػ ٔٔٔاٟت  ػػػي الػػػرازم تػػػػ: 

 ـ.ُٗٗٗهػ / َُِْصيدا ,الطرعة: ا٠تامسة,  –ال موذجية, بَتكت 

شر  الرغة كم اهج الرح  الرغوم, د. رمضاف شرد التواب, مكترة ا٠تػا٧تي, إذل  ا١تدخل  -ٖٚ

 ـ. ُٖٓٗ-هػَُْٓالداهرة, الطرعة الثاملية, 

هػػػػ(, ال ابػػػر: ا١تكترػػػة ُُْٗوا: مػػػدخل م شرػػػـو الدػػػرانات : لرسػػػيد رزؽ الطويفػػػل )ا١تتػػػ  -ٗٚ

 ـ.ُٖٓٗ -هػ َُْٓال يةرية, الطرعة: ااكذل 

هػػػ , ٖتديػق : ٤تمػد  ُُٗا١تزهر م شرـو الرغة كاملواشها, لإلماـ جوؿ الػديفن السػيوطي تػػػ  -٘ٚ

 .ـُٖٓٗالداهرة ,  -عة شيسا الرا, نبو ال ضل إبراهي  كآخريفن , مطر

 ,دار ا١تعرفػػػة , رػػػد الرطيػػف ٤تمػػػد ا٠تطيػػبتػػ ليف: د. ش -م شرػػ  التةػػػريفف  يا١تستدةػػ -ٙٚ

 . الكويفت

 معػاشل الدػرانات , لإلمػػاـ , نبػو م ةػور اازهػػرم ٤تمػد بػػن نٛتػد بػن اازهػػر بػن طرحػػة ,  -ٚٚ

ا١تمركػػػػػة العربيػػػػػة >جامعػػػػػة ا١ترػػػػػ  سػػػػػعود -هػػػػػػ(,مركز الرحػػػػػوث م كريػػػػػة اآلداب َّٕتػػػػػ )

 ـ ُُٗٗ - ُُِْالسعوديفة, الطرعة ااكذل : 

هػ(, ٖتديق : شرد اامَت ٤تمد نمػُت الػورد, شػادل الكتػب  ُِٓ " )معاشل الدرآف, ااخ  -ٛٚ



ٜٔٚ 

 ـ.ُٖٓٗ-هػ َُْٓ -ُط -بَتكت  –

هػ(, ٖتديق : ٤تمد شري ال عار كنٛتد يفوسػف  َِٕمعاشل الدرآف, ٭تِت بن زيفاد ال ران )  -ٜٚ

 ـ. َُٖٗ-٧تات, شادل الكتب, بَتكت, الطرعة الثاملية 

ػ (. ٖتديػػػػػق : د. هػػػػ ُٕٓ راهيػػػػدم ) ت : العػػػػُت لرعريػػػػل , ا٠تريػػػػل بػػػػػن نٛتػػػػد المععػػػػ   -ٓٛ

 .ـ َُٖٗ -بغداد  -براهي  السامرائي , دار الربيد إمهدم ا١تعزكمي ك 

 –هػػ( ,دار الدرػ  ُِّْمعع  الدواشد العربية م ال حو كالتةريفف ,لعردالغٍت الػدقل )تػػ  -ٔٛ

 ـُٖٔٗ -هػػَُْٔدمشق , 

هػػ( َّٓسػُت ال ػارا,, )تػػ:مععػ  ديفػواف اادب , نبػو إبػراهي  إسػحاؽ بػن إبػراهي  بػن اٟت -ٕٛ

ٖتديػػػق: دكتػػػػور نٛتػػػد ٥تتػػػػار شمػػػػر ,مراجعػػػة: دكتػػػػور إبػػػػراهي  نملػػػيس , طرعػػػػة: مؤسسػػػػة دار 

 ـ. ََِّ -هػ ُِْْل شر, الداهرة , شاـ ال شر: الشعب لرةحافة كالطراشة كا

مععػ  مدػػايفيس الرغػػة ,اٛتػػد بػن فػػارس بػػن زكريفػػان الدػزكيفٍت الػػرازم, نبػػو اٟتسػػُت )ا١تتػػوا:  -ٖٛ

 -هػػػػ ُّٗٗ, ٖتديػػق: شرػػد السػػػوـ ٤تمػػد هػػاركف , ال ابػػػر: دار ال كػػر ,شػػاـ  هػػػ( ّٓٗ

 ـ.ُٕٗٗ

: بو٤تمػد , شرػداهلل ٚتػاؿ بػن يفوسػف )تمغٍت الرريب شن كتب ااشاريفب البن هشػاـ , ن -ٗٛ

 -ال كػػػػر , دمشػػػػػق  ٖتديػػػػق : د. مػػػػػازف ا١ترػػػػارؾ ك٤تمػػػػد شرػػػػػي ٛتػػػػداهلل , دار هػػػػػ (. ُٕٔ

 ـ. ُْٔٗ

 التيمػي اٟتسػُت اٟتسػ ْب بػن شمػر بػن ٤تمد شرداهلل َت ,ابوالكر الت سَت=  الغيب م اتيا -٘ٛ

 العػر, الػًتاث إحيػان دار هػػَٔٔ: الػرم , تػػ خطيب الرازم الديفن ب عر ا١تردب الرازم ,

 هػػػَُِْ-الطرعة الثالثة –بَتكت -



ٔٛٓ 

ا١ت تػاح م الةػػرؼ , ابػػو بكػػر شرػد الدػػاهر بػػن شرػػد الػرٛتن بػػن ٤تمػػد ال ارسػػي ااصػػل,  -ٙٛ

هػػػػ( , حددػػػه كقػػػدـ لػػه: الػػػدكتور شرػػػي توفيػػػق اٟتىمىػػػد, كريػػػة ُْٕر )ا١تتػػػوا: اٞترجػػاشل الػػػدا

بػَتكت , الطرعػػة: ااكذل  –شمَّػاف , مؤسسػة الرسػالة  –إربػد  -جامعػة الَتمػوؾ  -اآلداب

 ـ(ُٕٖٗ -هػ  َُْٕ)

بػو الداسػ  ٤تمػود بػن شمػرك بػن نٛتػد, الز٥تشػرم جػار اهلل ا ,ا١ت ةل م ص عة االشراب  -ٚٛ

 .ُّٗٗ ااكذل,  بَتكت , –د. شري بو مرح , مكترة ا٢توؿ ٖتديق  ,ػ(هّٖٓ)ا١تتوا: 

ت مد بن خردكف ا١تالكي اابريري )مددمة ابن خردكف البن خردكف, شرد الرٛتن بن ٤ت -ٛٛ
 .هػ ُِّٕ -الداهرة  -هػ (, ا١تطرعة الشرقية  َٖٖ: 

د شرػد السػتار البن شة ور , لعري بن ا١تؤمن ا١تعركؼ بابن شة ور .ٖتديق :نٛتػ رب.ا١تدَّ  -ٜٛ

 ػـ. ُِٕٗ-هػػػ ُِّٗاٞتوارم , كشرداهلل اٞترورم ,الطرعة ااكذل 

دمشػػق  -سػعيد مولػػوم, ا١تكتػب ا سػػومي ٤تمػػد: مرحػق ديفػػواف ش ػًتة , ٖتديػػق كدراسػة  -ٜٓ

 .ـُّٖٗ-هػَُّْالطرعة الثاملية 

هػػػػػػ ,ٖتديػػػق: د. فعػػر الػػػديفن قرػػػاكة , دار ٗٔٔا١تمتػػع , لعرػػػي بػػن مػػػؤمن ابػػػن شةػػ ور ت  -ٜٔ
 ـُٖٕٗ-َُْٕلر اف , –بَتكت  -رفة ا١تع

 ـ.ُٖٕٗبراهي  نمليس , مطرعة اا٧ترو ا١تةريفة , الطرعة السادسة ,من نسرار الرغة   -ٕٜ

 ـ. ُٓٓٗم اهج الرح  م الرغة لردكتور ٘تٌاـ حٌساف ,  الداهرة |  -ٖٜ

ا١ت ةف البن جٍت, برح كتاب التةريفف ا, شثماف ا١تازشل ,ابو ال تا شثماف بن جػٍت  -ٜٗ

هػػػ( , دار إحيػػان الػػػًتاث الدػػدصل , الطرعػػة: ااكذل م ذم اٟتعػػة سػػػ ة ِّٗي )تػػػ: ا١توصػػر

 ـُْٓٗن،سطس س ة  -هػ ُّّٕ



ٔٛٔ 

 ا١ت هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج الواضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لررو،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ٟتامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوشل , ا١تكترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اازهريفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتاث . -ٜ٘

الت كَت الةوت ش د ا٠تريل, د. حرمي خريل, دار ا١تعرفة اٞتامعيػة, ا سػك دريفة, الطرعػة 

 .ـ ُٖٖٗاالكذل 

 -٣ترػة الضػاد « ْتػ  » الرح  الةوت ش د العرب لمػد حسػُت شرػي الةػغَت , م هج  -ٜٙ
 ُٖٗٗ -بغػداد  -دار الشػؤكف الثدافيػة  -ا٢تيأة العريا لرع ايفة بالرغة العربية العدد الثالػ  

 .ـ

, رؼ العػر, ( د. شرػد الةػرور بػػاهُتا١تػ هج الةػوت لرر يػة العربيػة ) رؤيفػة جديفػػدة م الةػ -ٜٚ
 .ـُٕٕٗ,  ُط اازهر, مطرعة جامعة

السػػػ ة التاسػػػػعة , , لرػػػػدكتور: شرػػػد الػػػرزاؽ بػػػن فػػػػراج  الةػػػاشدم مػػػوت اال ػػػاظ م العربيػػػة -ٜٛ
هػػػػ( , اٞتامعػػػة ا سػػػومية با١تديف ػػػة ُُْٗ/ُُْٖكالعشػػركف. العػػػدد السػػػابع بعػػػد ا١تائػػػة. )

 ـ .ََِِهػ/ُِِْا١ت ورة, ا١تمركة العربية السعوديفة , الطرعة: ااكذل 
ملية, خةائص السور , ٞتع ر برؼ الديفن , ٖتديق: شرد العزيفز بػن شثمػاف ا١توسوشة الدرآ -ٜٜ

 هػ. َُِْ -بَتكت , الطرعة: ااكذل  –التو٬ترم , دار التدريفب بُت ا١تااهب ا سومية 
 -هػػػػػ( , دار ا١تعػػػػارؼ ُّٖٗال حػػػو الػػػػوام , ا١تؤلػػػػف: شرػػػػاس حسػػػن )ا١تتػػػػوا:  -ٓٓٔ

 الطرعة الثالثة. -مةر 
 ّّٖالبن اٞتزرم , ٤تمػد بػن ٤تمػد اٞتػزرم ) ت :  ال شر م الدرانات العشر -ٔٓٔ

 الداهرة . -هػ( , ا١تكترة التعاريفة  َُّٖ)ا١تتوا  هػ ( , ٖتديق : شري ٤تمد الضراع
ملظاـ التداليب م ا١تعاج  العربية )دراسة م الة اشة ا١تععمية ( ,رسالة دكتوراه  -ٕٓٔ

 سػػعوديفة , جامعػػة نـ الدػػرل ,مددمػة, لرػػدكتور شرػػداهلل ٤تمػد مسػػمري , ا١تمركػػة العربيػة ال
 هػػػػ ُِّْشاـ 



ٕٔٛ 

ال كت م إشعاز الدرآف ضمن ثػوث رسػائل م نشعػاز الدػرآف لررمػاشل , شرػي  -ٖٓٔ
هػ ( ٖتديق ٤تمػد خرػف اهلل ك٤تمػد ز،رػوؿ سػوـ , دار ا١تعػارؼ  ّٖٔبن شيسا ) ت : 

 .ـ ُٕٔٗ -الداهرة  -ٔتةر 

ال تػاح بػن السػيد شعمػي هدايفة الدارم إذل ٕتويفػد كػوـ الرػارم ,لرمؤلػف : شرػد  -ٗٓٔ
مكترػة طيرػة, ا١تديف ػة ا١ت ػورة  هػػَُْٗالسيد العسس ا١ترص ي ا١تةػرم الشػافعي  , تػػ :  بن

 .الطرعة : الثاملية 

جػوؿ الػػديفن  , لإلمػاـ ٫تػع ا٢توامػع م بػرح ٚتػع اٞتوامػع , مػػن ال حػو كالةػرؼ -٘ٓٔ
شػاـ  بػَتكت, سسة الرسالة ,, ٖتديق : د. شرد العاؿ سادل مكـر , مؤ  ػهُُٗالسيوطي تػ
 ـُِٗٗ - هػ ُُّْ

هػػػػ( ُُْٓالػػوجيز م شرػػ  التعويفػػد ,لرمؤلػػف: ٤تمػػػود سػػيرويفه الرػػدكم )ا١تتػػوا:  -ٙٓٔ
 .: موقع ٣تمع ا١تر  فهد لطراشة ا١تةحف الشريفف مةدر الكتاب

 

 

 

 

 

 

 

 



ٖٔٛ 

 

 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة                         وعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالموض         

 ٕ          المقدمة

 ُُ          :التمهيد

 الت كَت اٟتةرم ش د ا٠تريل      ُُ 

 ٙٔ     الفصل األول :الكليات الصوتية  -ٔ
  ا١ترح  ااكؿ :ائتوؼ اٟتركؼ كت افرها     ُٕ 

 رح  الثاشل : ا بداؿ الةوت.ا١ت      ْٔ 

 .ا١ترح  الثال  :ا٠تةائص الةوتية لر ية الكرمة العربية   َٔ 

      . ا١ترح  الرابع :خةائص ا١تعرب كالدخيل الةوتية   َٕ 

 ٜٛ     الفصل الثاني :الكليات الصرفية: -ٕ

 .ا١ترح  ااكؿ :ااب ية كاالكزاف     َٗ 

 ا١ترح  الثاشل :نٝتان اٟتركؼ.     َُْ 

 .ا١ترح  الثال  :نبواب الثوثي     ُُْ 

 ا١ترح  الرابع :اٞتموع      ُِّ 

 ا١ترح  ا٠تامس :ااصالة كالزيفادة     ُِْ 

 ا١ترح  السادس :ا١تةادر      َُٓ 

 .ا١ترح  السابع :ا٠ت ة كالثدل     ُِٔ 

  الخاتمة       ٔٙٛ 

 ٓٚٔ      فهرس المصادر والمراجع
 ٖٛٔ       فهر المحتويات


