
 
 

 جملة

 جممع اللغة العربية
 على الشبكة العاملية

 السنة 

 هـ1442  ربيع األول والعشرون،   رابعالعدد ال
 م 2020( شرين الثان ت  – تشرين األول) نوفمب  -  أكتوبر

 

  العربية،  بنشر البحوث والّدراسات يف الّلغة  ُتعنى   ،مةمحك    ،مجلة علمّية

 .وأخبارهومقاالته  وتنبيهاته  وآرائه قرارات المجمع  ونشر  

 

 (ة أشهركلَّ أربع  مرة   تصدر  )
 

 

 



 في المجلة: النشرمنهاج 
   يتَّسَم البحث ابألصالة واجلِّدة، واملنهجية السليمة، ويُراَعى فيه قواعُد السالمة اللغوية. أن   -1
 . أن يكون منسًقا َوْفَق ضوابط النشر املعتمدة يف جملة اجملمع  -2
 أخرى، أو مقدًَّما هلا. يف جهة    رًا من حبث سابق، أو منشو   اًل أن ال يكون مست  -3
،  أْن يُراعى يف   -4 كتابة البحِث قواعُد اإلمالء والرتقيم املتبعة، إال يف اآلايت الكرمية، فُتكتب َوْفَق الرسِم العثماّنِ

ويُراعى فيه مقداُر احلاجِة يف التشكيِل دوَن املبالغِة، فال ُيضبُط ابلشكل التامِّ ِسوى النصوِص احملققِة،  
 واألحاديِث الشريفِة، واألبيات الشعريِة، وحنوِها. 

(، خبط »العريب التقليدي«  24  - 17ن يكون البحث مكتواًب بصيغِة وورد، على ورٍق ذي مقاِس ) أ  -5
 «Traditional Arabic  للحاشية( للنص العريب، وخط »   12للمنت، و   16« )بنطTimes 

New Roman  للحاشية(.   12للمنت، و   14« للنص اإلجنليزي )بنط 
  املقالُ   وال جياوزَ ، )أي مخسني صفحًة مبعايري اجمللة(؛  ( كلمةٍ 10000)   آالفِ   عشرةَ   البحثُ   ال جياوزَ أن   -6

 ، )أي عشرين صفحًة مبعايري اجمللة(. ( كلمةٍ 4000)   أربعَة آالفِ 
 .وإجنليزي( يكون البحث مشفوًعا مبوجز للسرية الذاتية للباحث، مع ملخَّص ثنائّي اللغة )عريب أن   -7
 .، وقبوهُلا مرهوٌن ابلنظر يف التعديالت املقرتَحةللتحكيم العلميِّ  الواردة البحوث  ختضعُ  -8
قائله  ؤوليته على  سابلّدليل أو النظر يسُع اجملّلَة قبولُه، وما كان دون ذلك فم   رأي مقرونٍ   كل   -9

 . أو انقله

 

 

 

 

 . 1658-6530 دردم-هـ19/7/1434اتريخ-7222/1434رقم اإليداع  

 أهداف المجلة 

o  ُه  قرارات اجملمع وتنبيهاته ومقاالتِ   ، ونشرِ علوم اللغة العربية كافةً البحث العلمّي يف    اجمللة إىل نشرِ   هتدف
..  مؤمتراهتا ونَدواهتا العلمية   ، وتوصياتِ مجع قرارات اجملامع السابقة ومتابعتها إىل    الّلغوية، كما هتدفُ 

 البحوث هو: ل للنشر لديها من  واملفضَّ 
 . الّلغة العربية تيسريًا، وتقريًبا، وترغيًبا، وتصفيةً  الّدراسات اليت ختدمُ  •
األلفاظ   واملقاالت   البحوث  • بدراسة    أتصياًل   : واملصطلحات   ، واللهجات   ، واألساليب   ، املعنّية 

 وشرًحا.   ، وترمجةً   ، وتعريًبا   ، وتصحيًحا 
 .النصوص الرتاثية احملققة •
 

ُرسلُالبحوثُابسمُرئيسُالتحريرُعلىُعنوانُاجملمع،ُأوُبريدهُالشبكي:تُ 
    .21955مكة:  ، 6559ص ب:   - كة العربية السعودية اململ

 . +(966)  554021999جوال:  –+( 966) 125402999 هاتف وفاكس:
E.M  :m-a-arabia@hotmail.com  WEB :www.m-a-arabia.com 

mailto:m-a-arabia@hotmail.com
http://www.m-a-arabia.com/


 

 ورئيس التحرير صاحب االمتياز

 ربي ــز بن عيل احلـعزيـبدالـأ.د. ع 

 
 

 مدير التحرير

 ديي ـامــغـ دان الـمـــسعد حأ.د. 

 
 

 هيئة التحرير

 ي ـرن ــــقـد ال ـمـ ن حمـد بـيــسعد. 

 
 يزيد  د بن حممد عبداهلل آلـي ـعــسد. 

 

 

 يي ـداحلـبـف عـــطفى يوســد.مص 

 

 

 العصيمي  سند امد ـــفاء ح ـــد.هي 

 

 

 

 أمانة التحرير

 يي ـرب ـاحل  زـزي ــدالعــبـن عـر ب ـمـع 

 
 رصاويي ـر البـاب ـــــن جـداهلل بـبـع 

 

 

 

 دولرات. (6): البلدان األخرى. ويف ( رايًل 25سعودية والبالد العربية )يف اململكة العربية ال  مثن اجمللة:
)  االشرتاكات السنوية لألعداد الثالثة: أو )150لألفراد:  الداخل،  اخلارج. 50( رايًل يف  ( دولرًا يف 
 ( دولر يف اخلارج.100( رايل يف الداخل، أو )400للهيئات واملؤسسات والدوائر احلكومية: )

 . يةجملة جممع اللغة العربية على الشبكة العاملتُرَسل الشرتاكات بشيك بنكي ابسم:  
 . SA57 1000 0000 6678 2000 0103أو على رقم حساب اجملمع ابلبنك األهلي: 
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 الهيئة االستشارية 

 
 

 

 
 

 

 
 

 السعودية أبو عبد الرمحن ابن عقيل الظاهري   •
 األردن أ.د. مسري حممود الدرويب •
 اهلند  ري غجهانسيد أ.د.  •

 السعودية د. صاحل بن عبد هللا ابن محيد •

 فلسطني هللا أبو سليمانأ.د. صادق بن عبد   •
 مصر      صالح فضلأ.د.  •
 السعودية أ.د. عائض بن بنيه الردادي •
 اليمن  أ.د. عباس بن علي الس وسوة  •
 السعودية . عبدهللا بن صاحل الومشي أ.د •
 السعودية أ.د. عبد هللا بن عويقل الس لمي •
 أ.د. عبد الرمحن بن عبد العزيز الس ديس •

 
 
 

 

 السعودية
 املغرب  عبد الرمحن بودرعأ.د.  • 

 بلجيكا أ.د. عبد الرمحن السليمان •
 العراق  أ.د. فاضل بن صاحل الس امرائي •
 السعودية أ.د. حممد بن عبد الرمحن اهلدلق •
  أ.د. حممد بن يعقوب تركستان  •
 السعودية  •
 مصر حممد العبد   أ.د. •
 السعودية أ.د. نوال بنت إبراهيم احللوة •
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 7 .فاتحة العدد •

   التنبيهات  القسم األول: 
 11 .التنبيه الثاين والعشرون للمجمع •

 من فتاوى المجمع :  قسم الثاني ال 

 15 .من فتاوى المجمع •

 ث البحو : الثالث القسم  

أصوو ا النخ ووم ايمبيووا لووين اللختووا  المّتل ووة واللختووة  •

 .ارحميي الدين احلج   د. ،العرليخة
50 

رو رِئقوو   اموو • رو والمنووع موون الصووف القووراتا   يف  لالصووف

ن ط  ال  د ب   ح   د. ، جمووعو وتيصوويحو  حوو  خ : المتوو اتر 

 .العلوي

98 

التشكيح الص تا لبنيوة ال عوح المعتوح افجو و: د ا وة  •

 .د. صالح فليح زعل املذهان ،ل ا يةصرفية 
189 

وِو  • ر   231  .د.إبراهيم جابر عل   ،تيصيحو وتطبيقو  :َذْوق  الح 

ب من غريوب  • َّ نَْت المظاهر اللهجية الداللية يف كتاب الوم 

ة فل اظ مع وت ثيق ومقا  ج -راع النفْمحكبم العرب لك  

 ،ليئا  لهجية عرلية خاصةت  تعمح لدالال  مّتل ة يف  

 .د. خالد بن حممد بن سليامن اجلُْمعة

264 
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 : المقاالت الرابع القسم  

م  ريم ع  ل  أ. ،القولتا   ظريوة  وفقك  تحليح قصيد  مضنا •

 .عائض آل فردان
363 

: طائفة من أخبار المجمع  الخامس القسم  

 والمجمعيين 

 410 .طاي ة من أخبا  المجمع والمجمعيين •
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 فاتحة العدد 
 

بحمددا ، و كرهددوشو ك،ددفوشو العددعا ،ابدداا ،او،بددم ك،اب ددو  و  دد   

  جلة ،امجممو كاثني بااصالة ك،اعسليم على رسواه ،أل ي . 

 ك،إل مددانو ،أل دد  علينددا  ددا م أن -،ددهاه جدد   –كاثلددب بسددا،م ،امددواى 

 . كتوفيقه ببواه  مااا كأن أعمااناو يف  بارك كأن ك،إلسالمو ك،اسال ة

ا  مسدددةو كااملدددة  ددد  أ بدددار ،امجمدددم ج  مدددم  دددد، ،ابددداا بحو دددئ

ك،امجمبيي و ك هيت راك هله يف ز   جامحة هوركااو ،اعدي بللدي  دا ،ابداامو 

ك ي يف او قها إاى ،ادوك،مو بدنرن ،  تبدااىو كبدا بددان بالاادا ك،امملفدة 

بددة يف ،اعقليدد   دد  ،اع ددار او فللدده ،احمددا  ،  الا ،ابوبيددة ،اسددبوا ةو جهددوائ

 منة. ا،ك

ا ابم  ،امجلةو كال عم  ،امجممو ب  هان ،ابم  يف  كام  ف   د، عامقئ

 دش ،ألز ة على احو أفض ؛ ألاه يف ج ِّ أعمااه  وه  إاى ،ابم  ،ا دبفيو 

كبا ،ععاا أ   ،الغة إعمام ،ابو،   يف ببض ،امو،ا و  م كجوا ،ابو،مد،و 

 ه ،ب   ااك: فيك و هثيو يف  سام  ،انحوو كأهعلي بمثام ك،حاو  قوم 

لما  " ا "كببا  ِ  كع  كباٍءو ِز ا  ، ع  َعمٍ  با عل  فلم َ بل
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8 

فو ك،اعلطُّف.   ك،اغوض    إ و،ا  د، ،امثام  و ،اعظوُّ

 اسهم ،  أن  لطف بنا كبسامو عبااش. 

رو مو ك حوِّ    و باامجلة. كعا ك،فو ،  اف  باحبو ك حفِّ

 
 أ. د. عبد العزيز بن علي الحربي 

 

 



 : ول القسم ال 

 يهاتتنبال
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 الثاني والعشرون للمجمع التنبيه  

 

 املوضوع: حتري الكلمة الطيبة 
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

القلب والروح، السيما يف وقت األزمات، وقد أ   أثًرا حسًنا على  الرقيقة  الطيبة  للكلمة  ان يف  ر  م  فإن 
 كتاب هللا العزيز ابلقول احلسن والقول السديد، وابلكلمة اليت هي أحسن.  

َسن  ﴿:  قال تعاىل  . [ 53اإلسراء: ] ﴾ َوق ل ل  ع َباد ي يَ ق ول وا  الَّيت  ه َي َأح 
 . [70األحزاب:  ]  ﴾ َسد يًدا ََي أَي َُّها الَّذ يَن آَمن وا ات َّق وا اَّللََّ َوق ول وا قَ و اًل ﴿  : هلالج لجوقال 

 فجعل صالح األعمال أثًرا للقول السديد والتقوى. 
 .[83البقرة:  ]  ﴾ انً ح س  َوق ول وا  ل لنَّاس  ﴿  : هلالج لجوقال 

 .[24احلج: ]  ﴾ ال َقو ل  َوه د وا إ ىَل الطَّي  ب  م َن  ﴿  وقال عن أهل اجلنة:
 حيب الفأل، ويتحرَّى طيب القول، وحيثُّ عليه.   ملسو هيلع هللا ىلصوكان نبينا 

 ومعلوم أن لغتنا العربية زاخرة ابلكلم الطيب، واجلمل احلسان، واملفردات العذبة.
ومن مث ف إن امم  ينب   ه إىل كل و، وي دعو إىل ير  ي طي ب القول، وس               دي ده، و   األلف ا  املتف ا ل ة يف 

 ملا هلا من أثر يف انشراح الصدور، وصالح األمور.  ؛اخلطاب
 

 وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل. 
 

 

 
  



 

  

 



 : ثاني القسم ال 

 من فتاوى اجملمع
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   ع  م  ج  ى ال  تاو  ف   ن  م  
 : (stent) لكلمة   العريب القابل (: 821) الفتوى-1

  اللغة  من  كتاب  برتمجة  أقوم  وحاليًّا  عصبية،  جراحة  طبيب  أن   السؤال:
  ابللغة   معن   هلا  أجد  وال  احلديثة  الكلمات  بعض   وتصادفين  العربية،  إل   اإلنكليزية 

  يُوضع   دقيق  أنبوب  عن  عبارة  وهي  ،Stent  كلمة  ذلك  على  مثال.  العربية
 .املصاب الوعاء هذا  إصالح لتحقيق  الدموي  الوعاء ضمن

 .َدعائِم ج ِدعاَمة: هو Stent  لكلمة املستعمل العريب املقابل  الفتوى:
  على   يكون  ما  غالبًا(  بالستيكي)=    َلداِئيِن   أو  معدن   أنبوب  هي  والدعامة

  الشراين   ف   ويوضع   ابلون  وبداخله  َمطوي  وهو   األنبوب  يُدخل .  شبكة  شكل
  املنَسد    الشراين   ف  ويستقر  األنبوب   فينفتح   البالون   يُنفخ  ث   فتُحه،  املراد  املنَسد  

  من   الشراين   يدعم  ألنه  ِدعاَمة  األنبوب  سُِ ي  لذلك  الداخل؛  من  ويسنده  فيفتحه
  َقْسطَرة   إلدخال   الشراين   ف  الدعامة  تُوضع  ما  وغالًبا  ،مفتوًحا  وجيعله  الداخل

 . طبية ألسباب   عربها
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 (اجملمع عضو) السليمان نعبد الرمح. د.أ :اجمليب
 (اجملمع رئيس  نئب ) بودرع  ن عبد الرمح. د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 االستعمارية   الكاف حقيقة  (:822) الفتوى-2

  فصيحة   هي وهل االستعمارية؟ الكاف هي  ما  ببيان تفضلتم  لو السؤال: 
 االستعمال؟ 
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  ُسَعت   إن   التسميةُ   وهذه   االستعمارية،  الكاف  اسُه   شيء    يوَجدُ   ال   الفتوى: 
ا  الظ ن    وأغلبُ   استعماريًة،  كافًا   َس اها  َمن   بكراهية   تتعلقُ   ما   فلعل ة     ف   َوَرَدت  أّن 

  َمراجع   من   مرجع   ف   أو   العربي ة   اللغة   ف   األجنبي ة   املؤث رات   ذم    كتب   من  كتاب 
  تشبيه   على   تدل    ال   اليت  الزائَدة  الكافُ   هذه  ذمومات  َ امل  هذه   ومن  اللسان،  تَ ْقومي

َ :  قوهلم  ف  املنتشرة  وهي   مثلي ة،  وال   قسم،   كرئيس   زْيد  وانُتخبَ   َكوزير،   ُفالن  ُعي 
  َمعيب  [  االستعمارية  الكاف]  األلقاب  هذه   مثلَ   أن    والظاهرُ ...  ذلك  شابَه  وما
  واملواقف   الذاتية  ابألمور  العلمي ة  اجلوانب  خلطَ   نتجن بَ   حت    به  التلويحُ   يَنبغي  ال

 . االنطباعي ة
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 (اجملمع رئيس  نئب )بودرع   نعبد الرمح . د.أ :اجمليب
 (اجملمع عضو) صقر مجال  حممد . د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 ؟ "جيد" و" مجيل" من الذكر اجلمع  ما (:824)  الفتوى -3

-"مجيل رجل  هذا" -" مجيل  طفل هذا" :نقول أن  ميكن  هل-1 السؤال: 
 ؟ "مجيلون رجال   هؤالء" -"اخللق مجيلو رجال   هؤالء"

 جيدون؟   أم أجواد أو جياد هو  هل ،"َجيِ د" من  املذكر مجع ما -2
  السال   واجلمع  التثنية  صيغ  منها  نبينَ   أن  جيوزُ   مشبهة  صفة  حسن،  الفتوى:

(  مَجيلتان   ومها  مجيالن،   ومها( )مجيلة  وامرأة    مجيل    رجل  : )مثل  والتأنيث  والتذكي 
،  وهن    مجيلون،  وُهم)   اخلَلق   جبميلي  ومررتُ   واخلُُلق   اخلَْلق  مَجيلو  وُهم  مجيالت 
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 (.واخلُُلق
  وَأجاودُ   َأجواد (  ج. ) واجلَْودة  اجلُوَدة   َبيِ    َجيِ د    شيء   هذا:  فتقولُ   اجلي د،  أما
  اهلاء   َأحلقوا  وُجودة،  وُجود   قياس،  غي  على  َأجاود،  أيًضا  والكثي  وُجَوداء،
 . ونُور نَوار    مثل ُجود ونسوة   َجواد  امرأَة وكذلك للجمع،

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 (اجملمع رئيس  نئب )بودرع   نعبد الرمح . د.أ :اجمليب

 (اجملمع عضو) صقر مجال  حممد . د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
؟  الشعر  يف األسطر  ُسم يت  لاذا   (:827)  الفتوى -4  أبياًتا
  من  هو أم سبب لذلك  أبياًًت؟ هل الشعر ف  األسطر سُِ يت  ملاذا السؤال: 

 الصدفة؟  قبيل
ْعر   بيت  تشبيه  ابب  من   هو  بل  الصُّدفة،  ابب   من  ذلك  ليس   الفتوى:   الشِ 

  الشِ عر   بيت   وكذلك   ِحبال، :  أي  وأسباب،   أوًتد ،   على   يُبن  الذي  الش َعر،   بِبَ ْيت
  الكتب   أوائل  ف  نظرت  ولو.  ومقرونة  مفروقة  أوًتد  وله   وثقيلة،  خفيفة  أسباب  له

 . العروضية املصطلحات هذه  معن  لوجدت  العروض ف  املصنفة
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 ( اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن  العزيز عبد. د.أ :اجمليب
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 (اجملمع عضو) صقر مجال  حممد . د.أ :راجعه
 (اجملمع احلريب )رئيس  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 ؟(شفى) الفعل على  السلب  مهزة تدخل هل  (:828)  الفتوى -5

 شفاء؟  يشفي  شفى:  الفعل على  السلب مهزة  تدخل   هل السؤال: 
  مثل   أمرض،   أي   الشفاء  أزال:  مبعن"  أشفى"  العربية  ف   فليس   نعم؛  الفتوى:    

  له   طلب  مبعن  ،"املريض  أشفى"  فيها  ولكن  .ريشه  أزال  مبعن  السهم"  أراش"
  ، "الشيء  على   أشفى"   وفيها .إايه  أعطاه   أو  الشاف،  الدواء  له  وصف   أو  الشفاء،

 :املتَبعي  البيان  أئمة  أحد   قول  إل  االلتباس  يرجع  أن   جيوز  وعليه  منه؛ اقرتب  أي
 إزالة  من   أنه   على   عنه  فُحمل   . وقاربه  عليه،  أشرف  أي   اهلالك،  على  أشفى  لقد

  سيما  وال واإلزالة؛ للسلب اهلمزة زايدة أمثلة إل خطأً   انضم حي بعد ث الشفاء،
  مرًضا   مرضت :  سعد  حديث  ومنه.  الشر  ف   إال  أشفى:  يقال  يكاد  ال "  أنه

  ف   الصفديُّ   ظين   صد قَ   وقد  .منظور  ابن   نقل   كما  ،"املوت  على   منه   أشفيت 
 : بقوله التحريف، وحترير التصحيف  تصحيح

  أشفاك   معن   ألن   هللا؛  شفاك :  والصواب  هللا،   أشفاك:  للمريض  العامة   تقول "
 ". هلكة شفا على ألقاك

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 (اجملمع عضو) صقر مجال  حممد. د.أ :اجمليب
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 (اجملمع عضو) عباس السوسوة  :راجعه
 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
   "َم  لم "و ،"َم  لم " جواز  (:829)  الفتوى -6

  بكسر   «حمَِل  »  منه  املكان  اسم  أن   «َحل  »  كلمة  ف  الحظته  مما  إن  السؤال:
ُلغَ   َحت  ﴿ ..  كذا  حمَِل  ف:  اإلعراب  ف :  قولنا  ف  وذلك  احلاء،   اهْلَْديُ   يَ ب ْ

  اسم   أنه  على  ؛(احلاء  بفتح)   حَمَل    ف :  يقولون  والعامة  ، [196]البقرة:  ﴾ حمَِل هُ 
   أصح؟ أيهما  ندري   فال  جائزان؟  الوجهان  فهل  ...حَمَال   لنا إن: ك   جامد

(:  ل  ل   ح   مادة) الوسيط   املعجم  ف   ورد   فقد   جائزان؛  الوجهان   نعم   الفتوى: 
  َقرِيًبا   حَتُلُّ   أَوْ ﴿ :  العزيز  التنزيل  وف.  "به  نَ َزلَ :  ُحلوالً   وَيَِلُّ،  ََيُلُّ   وبه،  املكانَ   َحل  "

  مصدر :  احمَلل    (:"ل  ل   ح   مادة )  أيًضا   الوسيط   املعجم  ف   وجاء.  ﴾ َدارِِهمْ   ِمنْ 
)فيه  َُيَلُّ   الذي   واملكان   ميمي،    وحمَِلُّ .  فيه   َُيَلُّ   الذي   املكان :  احمَلل  ...  حَمالُّ (  ج. 

ُلغَ   َحت  ﴿ :  العزيز   التنزيل   وف .  " مِبًن   الن ْحر   يوم :  اهلَْدي   وحمَِلُّ .  َأَجُله :  الد ْين    اهْلَْديُ   يَ ب ْ
  ف   جيوز (: " 671/  1)   عمر   خمتار   أمحد   للدكتور   اللغوي   الصواب   معجم   ف   وجاء .  ﴾ حمَِل هُ 
  أجاز   كما   ََيُل ،   أو   َيَِل ،   من   مكان   اسم   أّنا   على   والفتح   ابلكسر   ُتضبط   أن   « حمل »   حاء 

  جمال   من   الت  َغيُّ   لقرب   اخلدمة   أو   للتجارة   مكانً   « حَمَل  »   لفظ   استخدام   املصري   اللغة   جممع 
 ". التجارة   مكان :  اجلديدة   داللته   جمال   إل   اإلقامة   مكان :  القدمية   داللته 

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 (اجملمع عضو) السوسوة عباس  :اجمليب
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 (اجملمع رئيس  نئب ) بودرع  ن عبد الرمح. د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 ؟(التبذير) و( اإلسراف) بني الفرق ما  (:835) الفتوى  -7
 والتبذير؟  اإلسراف بي الفرق  ما السؤال: 
  على اإلسراف : ذلك ومن املال، وغي املال ف يكون  اإلسراف  الفتوى:

  ِإن هُ ﴿ : فرعون عن  -تعال-  قوله ومنه  الطغيان،  ف والتجاوز  ابملعصية، النفس 
 [. 31: الدخان]﴾ اْلُمْسرِِفي مِ نَ  َعالًِيا  َكانَ 

  ابن وعن موضعه، غي  ف  له إنفاق  وهو املال،  ف  إال يكون  ال  والتبذير 
  بذر يُفرق  كما   التفريق: معناه وأصل  حق ه، غي  ف  املال  إنفاق : التبذير: مسعود
 .ملواقعه  نظر غي   من احلب  

  الكتاب   عليه   يدل    وما  والتفسي،  اللغة  أهل   كالم   من  يُفهم  ما   وخالصة 
  كمن   احلد ،  جماوزة  فهو  البخل  وهو  اإلقتار،  يقابل  املال   ف  اإلسراف  أن:  العزيز
  واحدة   إال  َيتاج  ال  وهو  سيارات  له  يشرتي   أو  يكفيه،  ما   فوق   الط عام   من  أيخذ

 . إليها َيتاج  ال  زايدة  املاء استعمال ف يزيد   أو اثنتي، أو
  ال   تفريًقا   ماله  يفر ِق   من  كل  وهكذا  موضعه،  غي  ف   للمال   صرف :  والتبذير

  للمسرف   يقال  وال   الداينة،  حيث   من   نفسه   على  مسرف   مبذِ ر   وكل  فيه،  رشاد
  وف   املال  ف  اإلسراف   أن  هبذا  فظهر.  مبذِ ر:  املال  غي   ف   املعصية  ف   نفسه  على
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  مبذِ ر  كل    وأن   واإلنفاق،  الص رف   ف  احلد ِ   جماوزة   املال  ف   اإلسراف   وأن   املال،  غي 
  أم   كثيًا   أكان  سواء  وجهه،  غي   ف   للمال   تفريق  التبذير  وأن    نفسه،  على  مسرف 

 . قلياًل 
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 ( اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن  العزيز عبد. د.أ :اجمليب
 (اجملمع رئيس  نئب )بودرع  ن عبد الرمح. د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
  منها  ُيشتق ال كلمات   العربية اللغة   يف يوجد  هل (:836) الفتوى  -8

 فعل؟
  ؟ وإذا ألبتة  فعل  منها  ُيشتق  ال  كلمات  العربية  اللغة  ف  يوجد  هل  السؤال:

 الكلمات؟ هذه  هي فما  يوجد  كان
  فاحلروف   جامدة،  وكلمات  مشتقة،  كلمات  العربية  اللغة  ف  نعم،  الفتوى:

  وعسى،   ليس :  حنو  جامد،  هو  ما  األفعال  ومن  منها،  ُيشتق  ال  جامدة،  كلها
  على   املاضي  منهما  أييت  ال  ويدع،  يَذر،:  حنو  الوجوه،  بعض  من  جامد  وبعضها

  إال   منهما  يكون  ال:  أي  املصدر،  وال  واملفعول،  الفاعل  اسم  وال   املشهور،
 . واألمر املضارع 
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  أرض :  حنو  كثي،  أيًضا  فيها  واجلمود  األساء،  سؤالك   ف  تقصد  ولعلك
 .اللفظ هذا إال  العربية اللغة ف  منها أيتِ   ل" األنم" وككلمة  ورجل،

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 ( اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن  العزيز عبد. د.أ :اجمليب

 (اجملمع عضو)صقر  مجال  حممد . د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 النادى؟   حذف جيوز  هل (:838) الفتوى  -9

 املنادى؟ حذف  جيوز  هل السؤال: 
  بشرط   جائز،  يُعلم  ما  حذف:  تقول  جليلة،  قاعدة  النحو  ف  الفتوى:

 : حالتي ف  إال منه املراد يُفهم وال   يفيد ال  املنادى  ذِكر  من  اجملر د والنِ داء اإلفادة،
  له   ابلنسبة  النداء  ويكون  النداء،  يسمع   حاضرًا،  املنادى  يكون  أن:  إحدامها

  ألن   أو  غيه،   يوجد   ال  ألنه  ابلنداء؛   املقصود   هو   أنه   يعلم   حي   فيتنبه   كالتنبيه
 .عليه إال  يدل  ال  املقام

  اي   أال:  أي  اعلموا،  اي  أال:  حنو  الكالم،  وسط  ف  املنادى  يكون  أن:  الثانية
  قرأها [  25:  النمل]  ﴾ لِلِ ِ   َيْسُجُدوا  أال    ﴿ :تعال  قوله  ومنه  اعلموا،  هؤالء

  قول   ومن   اسجدوا،  هؤالء   اي   أال :  املراد  ،﴾ لِلِ ِ   اْسُجُدوا   اي   َأال﴿ :الكسائي
 : الشاعر

 َتَكل مي   لَْ   وإنْ   حتي ات    ثالثَ   اْسَلمي   ُثُ تَ   اْسلمي   ُث    اْسَلِمي   اي   أال 



 

   
 

 

 م 2020تشرين الثاين(    –نوفمرب )تشرين األول    -هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24) العدد    -السنة الثامنة   23 

 
 

 

 : وقوله

 

 : وقوله

 : وقوله

 . التوفيق وابلل 
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 ( اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن  العزيز عبد. د.أ :اجمليب
 (اجملمع عضو) صقر مجال  حممد . د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 
 

 
  بديل هلا  وهل  ؟( سندوتش ) كلمة  ُعرم بت هل  (:839)  الفتوى -10

 فصيح؟ خمتصر
 فصيح؟  خمتصر  بديل هلا وهل  ُعر ِبت؟( سندوتش ) كلمة  هل السؤال: 

 منهالًّ جبرعائِك القطرُ وال زاَل    أال اي اْسَلمي اي دار َمي  على الِبلى 

 لعل  منااين ق َرُْبَن وال نَدري   أال اي اسقيان قبل حبل أيب َبْكرِ 

 َوذاَت الثَنااي الُغرِ  َوالفاِحِم اجلَعدِ   َوالِعقدِ الد ماليِج   ذاَت  ي  اسَلمِ  َأال اي  
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 ولعل   قطًعا،  سندوتش  لفظ  عنهم  يرد  فلم  االحتجاج   عصر   عرب   أما   الفتوى:
 على  ومجعوها"  الشطية"  فاستعملوا  املعاصرون  العرب  أما.  منه  تقرب"  اللمجة"

  استعملها  وقد.  إخل...  مرىب  شطية   جنب،   شطية:  قالوا  الوصف  أرادوا  وإذا.  شطائر
 املازن  القادر  عبد   وإبراهيم  املنفلوطي  ومصطفى  العقاد  حممود  كعباس   األدابء  كبار

 . عدًدا  حنصيهم ال ممن  وعشرات   هللا   عبد   احلليم  عبد  وحممد  حمفوظ  وجنيب 
 كامخ،  وبينهما  ومشطور  شاطر)  القاهري ساه   اجملمع  أن  الشائع  التهريج  أما 

 . فافرتاء(  طازج  أو
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 (اجملمع عضو)عباس السوسوة  :اجمليب
 (اجملمع رئيس  نئب )بودرع  ن عبد الرمح. د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 نستعمُلها؟ وكيف ؟"بـ ل ه  " معن   ما (:840)  الفتوى -11

 أستعمُلها؟ وكيف ؟"بَ ْلهَ "  معن ما السؤال: 
  وما   الفتح،  على  مبيني   دَْع،  مبعن  األفعال،   أساء  من   اسم"  بَ ْله"   الفتوى:

  أن   بله   تراها،   أن   حترقك:  األمثال  وف   معانيها،  أشهر  وهو   منصوب،  بعدها
ك،   مصدر  مبعن  وأتيت  تدخلها،  أن  دع :  أي  تصالها،   خمفوض   بعدها  وما  الرت 

  أردت   وإن   ُأخر،  معان    وهلا  مرفوع، بعدها وما"  كيف"ل   مرادفًا  اسًا  وأتيت   ،حينئذ  
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 (. بله) مادة ف( العروس ًتج)  إل فعد االستيفاء
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 ( اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن  العزيز عبد. د.أ :اجمليب
 (اجملمع رئيس  نئب )بودرع  ن عبد الرمح. د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
  على  الدال  بضم  هللا عبدُ  ي  أقول  أن  يصح هل  (:843)  الفتوى -12

 احلكاية؟ سبيل
 احلكاية؟ سبيل  على  الدال بضم هللا  عبدُ  اي  أقول أن  يصح   هل السؤال: 
  وجلاز   الن حو،  لقواني  هدًما  لكان  ذلك   حتِ فُ   ولو   ذلك،  يصح    ال  الفتوى:

  ف   واحلكاية  عبُدهللا،  ورأيت   بعبُدهللا،  ومررت  قام،  عبُدهللا  إن  :  املتكل م  يقول  أن
،  إبعراب  الن اس   ألسنة  على  اشُتهر  لفظ  ف   إال    تكون   ال   هذا  حنو   فيقوله   معي 

  أبو )  ورأيت  ،(ظيب  أبو)  إل  ذهبت :  حنو  األلسنة،  عليه   جرت   ما  على  املتكل م
  الص يفَ :  حنو  مر ة،  أول  جمريها  هبا  نطق  ما  على  حُتكى  األمثال،  ذلك   وحنو(  ظيب

 .اللنب ضي عتِ 
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 ( اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن  العزيز عبد. د.أ :اجمليب
 (اجملمع رئيس  بودرع )نئب  ن عبد الرمح. د.أ :راجعه
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 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 ": بطل   ال أخاك   مكره  " الثل قصة (:846)  الفتوى -13

 أخاك؟  كلمة  أُعرب بطل؟ وكيف  ال  أخاك مكره   املثل قصة  ما السؤال: 
  العربية،  األمثال  كُتب  ف  َثلُ   َ امل  وَردَ  :بطل  ال  أخوك   مكره:  قوهلم  الفتوى:

  َبَطل ،   ال   أخوكَ   ُمْكرَه  :  بلفظ  الَعْسكري،  اهلالل  أليب  األمثال  مَجَْهرة   كتاب   منها
  بيَهس،   خال  جشر  أليب   َثلُ   َ امل  َبطل ؛  ال  أخوكَ   ُمكرَه  :  قوهُلُم: »هالل  أبو  قال

ا: وَمْعناه   .الشجاعُ  والَبَطلُ  بُشجاع، ولستُ   القتال على  حَممول أن  إّن 
  هذا :  فيها  قال  ،َمَثل  ال  قصةَ   األمثال   جَممع  ف  ْيدان  مَ  ال  الَفضل   أبو  ويَروي

  َدفَ َعه   ما   على   حَممول    أن ه   يُريدُ   بنَ َعامة،   َلق بِ   ُ م ال  بَ ْيهس   خال   َحَنش    أىب   كالم   من
  من   ليسَ   ما  على  َُيَملُ   ن  َ مل  ُيضربُ   َمَثل ال  شجاعًة،  طبعه  ف  أن    ال  خالُه  إلْيه

  .شأنه
  ف   األنصاري    هشام  ابنَ   ولكن    أخاَك،  ُمْكرَه:  َمَثل  ال  رووا  فَقد  الن حوي ون  أم ا

  من   لغة  على   وَرَدت   أخاكَ   أن    وهو  آَخر،   توجيًها  العبارَة   وج ه   (اللبيب  ُمغين)
  ابنُ   َحكاها  هذه  الَقصر  ولُغة  الَقْصر،  لَُغة  وهي.  أابها  وأاب  أابها  إن  :  قالَ 

  ...األعرايب  
  وعالمة   مرفوع ،   مبتدأ   وأخاك   ُمقد م،  خرب :  ُمْكرَه  :  فَقولُه  َمَثل  ال  إعرابُ   أم ا

  ُمبتَدأ، :  ُمْكرَه  أو  َقَصَر،  َمن   لغة  على   للت عذُّر،   آخره  على   املقد رَة   الض م ة   رَفعه
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  على   املقد رَة  الض م ة  رَفعه  وعالمة  مرفوع ،  اخَلرَب   مسد    سد    فاعل  نئبُ :  وأخاكَ 
  الوصف   ف  َيشرتطون  ال  الذين   واألخفش   الكوفيي  رأي  على  للتعذر،  آخره

 .شبِهه أو نفي    على  اعتماَده
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 (اجملمع رئيس  نئب )بودرع   نعبد الرمح . د.أ :اجمليب
 (اجملمع عضو) حممد مجال صقر. د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 والكسل:  العجز   بني الفرقُ  (:848)  الفتوى -14

 والكسل؟ العجز  بي الفرقُ  ما السؤال: 
 . ومهًا  أو  حقيقة   القدرة،  لعدم  الشيء  فعل  عن  القعود  أو   الكف  :  الَعْجز  الفتوى:

  ولكنه   قادر،   أنه   ويعلم  الفعل،  على   قادر   صاحبه   ألن   ذلك؛  دون   والكسل
 .اهلم ة ف  لضعف  فعله  عن  يتوان 

 . العجز أسباب من سبًبا  الكسل كان  ورمبا
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 ( اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن  العزيز عبد. د.أ :اجمليب
 (اجملمع رئيس  نئب ) بودرع  ن عبد الرمح. د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 
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 ؟ (تنابيه)مع )تنبيه( على هل جيُ  (:852الفتوى )  -15

أثناء  فوجدت  املعاصرين،  ألحد  كتاابً   أقرأ  كنت  السؤال:   كلمة  قراءيت  ف 
   صحيح؟ اجلمع هذا فهل(  تنبيه)  مجع هبا  ويعين  مرتي،  تكررت( تنابيه)

  هم  وإّنا  قياس    هلا ليس   عبارات  من   املعاصرونَ   يستعمُله   ما   أكثر  ما الفتوى:
  القياسُ   وجَيوز  به  يُؤخذ  لساّنم   على  وَردَ   ما   كل    وليس   يَتجو زوَن،  يستعملونَه   فيما 
 . علْيه  واالعتمادُ  علْيه

  َيكون   وقد  قياسهم،  وال   األقَدمي  َساع   ف  ُورود  هلا  ليسَ (  التنابيه)  فكلمةُ 
  وََتاثيل   تَبشي  مَجع  وتَباشي  َتعريف  مَجع  َتعاريف  على  قياًسا  استعمَلها  ُمستعملُ  ال

 .َتثال أو ََتثيل مَجع
  االستغناء  من  َقدميًا  الُعَلماء  علْيه  أطَبقَ   ما  اجلَمع  هذا  عن  يُغين   الذي  ولكن  

 . (تنابيه)  التكسي مجع على ،(تَنبيهات) السال ابجلَمع
  وَقد   البصري،  مَحزة  بن  لعلي   الرواة   أغاليط  على  التنبيهات :  كتاب  ذلك  من

 .الرواة على اسُتدرِكَ  مما كثيَةً   تنبيهات  فيه مَجَعَ 
  ف   غريبةً   تَ ْبدو  اليت   تنابيه  من   بداًل   (تنبيهات)  اجلَمع   هذا  اعتماد  ومُيكن

 .وَتداُوهلا صيغتها
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 (اجملمع رئيس  نئب ) بودرع   نعبد الرمح . د.أ :اجمليب
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 (اجملمع عضو) صقر مجال  حممد . د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 احلامل؟   ابلسبب القصود   ما (:858)  الفتوى -16

  أن    والرايشي  واملربد  اجلرمي   عن   نقاًل   اهلمع  ف   السيوطي   ذكر  السؤال: 
  املراد   ألن  فزائدة(  أل)  فيه   ُوجدت   إن  وأنه  نكرة   يكون  أن  بد  ال   ألجله   املفعول

  ورده   إليها  َُيتاج   ال   زايدة  فالتعريف   النكرة،  فيه  فيكفي  احلامل  السبب  ذات  ذكر
  فيحمله   املخاطب  عند  معلوًما  يكون  قد  احلامل  السبب   فإن  واجلمهور  سيبويه

 .عليه
  كان   ما  مثال   وما  ؟(احلامل  السبب   ذات  ذكر)  قوله  معن  ما :  وسؤايل

 ذكر؟   كما  املخاطب عن   معلوًما فيه احلامل  السبب
  على   الفعل   فاعل  َيمل   الذي   السبب  هو   احلامل  ابلسبب   املقصود  الفتوى: 

  جَيَْعُلونَ ﴿ :  تعال  قوله  ففي  له  مفعوالً   الواقع  املصدر  وهو  الفعل،  إحداث
  جعل   على  احلامل  السبب  ،﴾ اْلَمْوتِ   َحَذرَ   الص َواِعقِ   مِ نَ   آَذاِّنِم  ِف   َأَصاِبَعُهمْ 
  يكون   وقد   نكرة  يكون   قد   السبب   وهذا  املوت،   حذر   هو  اآلذان   ف   األصابع 
  كآية   واملعرفة  ،﴾ ََتْوِيًفا  ِإال    اِبآلاَيتِ   نُ ْرِسلُ   َوَما﴿   : تعال  كقوله  فالنكرة  معرفة؛
  أييت   وقد  ،﴾ اْلَمْوتِ   َحَذرَ ﴿   ابإلضافة  معرفة  املصدر  صار  حيث  مرت  اليت  البقرة
  عن   اجلنب   أقعد  ال :  مثل   زائدتي  والالم   األلف   تكون  وال   والالم   ابأللف   معرفة 

  املتكلم   بي   معهود  معروف   جنب   على   للداللة  هنا   والالم  فاأللف   اهليجاء،
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)السيوطي  قول  معن   وهذا  واملخاطب،   معلوًما   يكون  قد  احلامل  السبب   فإن: 
 (. عليه فيحمله  املخاطب  عند

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 ( اجملمع عضو) نعبد الرمحالدين  ءد. هبا.أ :اجمليب

 (اجملمع عضو) حممد مجال صقر. د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
  غي  توكيد نون به   تاتصل إذا  الضارع  حكم (:863)  الفتوى -17

 مباشرة:
  بنون   اتصاله  عند  الفتح  على  يُبن  املضارع   الفعل  أن   املعلوم  من  السؤال:

  ث   املخاطبة  ايء  أو  اجلماعة  بواو  متصاًل   كان  إذا  يُبن   عالمَ   ولكن  التوكيد،
 الثقيلة؟ التوكيد نون  به  اتصلت

 لَُتْسأِلن .  – لَُتْسأُلن  : مثال
 : حالتي ف  إال يُبن وال  معرب، املضارع  الفعل الفتوى:

 .ألقومن  :  حنو مباشرًا، اتصااًل  التوكيد نون به  تتصل  أن: األول
أَْواَلَدُهن ﴾    يُ ْرِضْعنَ   َواْلَواِلَداتُ ﴿ :  حنو  النسوة،  نون  به  تتصل  أن :  الثانية

 [. 233: البقرة]
  ولُتسأِلن ،   لُتسأَُلن  :  حنو  مباشر،  غي  اتصااًل   التوكيد  نون   به   اتصلت   إذا  أم ا
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  النون   رفعه  وعالمة  مرفوع،  لُتسألوَنن ، :  واألصل  معرب،  هو  بل   مبنيًّا،  يكون   فال 
  الضم ة   وبقيت  الس اكني،  اللتقاء  الواو  وُحذفت  األمثال،   لتوايل  ُحذفت  اليت

  لتوايل   الر فع  نون  ُحذفت  لُتسأليَنن ،:  أصلها(  لُتسأِلن  )  وكذلك  عليها،  دلياًل 
 .الياء على دلياًل  الكسرة وبقيت  الساكني، اللتقاء  الياء وُحذفت  األمثال،

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 ( اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن  العزيز عبد. د.أ :اجمليب

 (اجملمع عضو) صقر مجال  حممد . د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 األجبدية؟   احلروف  رُتم بت أساس أي  على (:870)  الفتوى -18

 األجبدية؟  احلروف رُت ِبت أساس  أي على: أعرف أن  أريد السؤال: 
  الرتتيب   أواًل::  نظام   من  أكَثر  على  رُت َِبت  العربية   ُحروفُ   -1  الفتوى:

  ف   السامية  احلروف  طريَقة  إل  ترجع  ًترخييةً   معاييَ   يُوافقُ   ترتيب  وهو  األجبدي:
 ع،  س،  ن،  م،  ل،  ك،  ي،  ط،   ح،  ز،  و،  ه ،  د،  ج،  ب،  أ،  وهي:  الرتتيب

 ....ت ش، ر،  ق، ص، ف،
  أي )  "والنظائر  األشباه "  يعتمد   شكلي   ترتيب   وهو:  اهلجائي  الرتتيب   -2
  عاصم   بن  نصر اللغوي  إل   الرتتيب   هذا  ويرجع   ،(رسها حيث من  احلروف   تشابه
  ه    ت )  الثقفي   يوسف  بن   احلجاج   من  بتكليف(  م   708/    ه   90  ت)  الليثي 
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  عن   له  َتييزًا  اهلجائي   ابلرتتيب  اصطالًحا  الرتتيب   هذا  سُِ ي   وقد(.  م  714/    95
  د،   خ،  ح،   ج،  ث،  ت،  ب،  أ، :  فيه  احلروف  نظام  -.  أعاله  املذكور  األجبدي

 و،  ه ،  ن،  م،  ل،  ك،  ق،  ف،  غ،  ع،  ظ،  ط،  ض،  ص،  ش،  س،  ز،  ر،  ذ،
 .ي

  حيث   صوتيًّا  ترتيًبا  العربية  الصوتية  احلروف  رُت ِبت :  الصويت  الرتتيب  -3
  اللغة   عال   إل  الرتتيب  هذا  ويرجع  احللق،  من   وابتدأ  احلروف  خمارج  على  اعتمد
  الرتتيب   وهذا  ،(م786  م718  -  ه   170ه   100)   الفراهيدي   أمحد   بن   اخلليل

تيَبْي   من   شهرة   أقل   غ،   خ،   ه ،  ح،  ع،:  فيه  احلروف  نظام   -.  قبَله  اللذين   الرت 
 .ث  ذ، ظ، د، ت، ط، ز، س،  ص،  ض، ش، ج، ك، ق،

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 (اجملمع رئيس  نئب )بودرع   نعبد الرمح . د.أ :اجمليب

 (اجملمع عضو) حممد مجال صقر. د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 به:   الفعول   يف   إمهاله   أو   الفاعل   اسم   إعمال (:  872)   الفتوى  -19

 .غًدا نقوًدا ابسًا  معط   زيد: نقول السؤال: 
 . غًدا نقوًدا ابسم    معطي  زيد: نقول  أن وميكن
 أبمس؟  العطاء زمن  إل  أشرن إذا نقول فماذا
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 ؟الرفع حالة  ف( نقود  . ) أَمسِ  نقود   ابسم   معطي زيد: نقول هل
 النصب؟ حالة ف ( نقوًدا. )أمس  نقوًدا ابسم   معطي زيد: أم

  مفعوالً "  نقوًدا"  بنصب   أمِس،   نقوًدا  ابسم    ُمعطي  زيد    : تقول  بل   الفتوى:
  ف   النحويي  اختالف   على   -نقود  لرفع  وجه  فال -  له  اثن  ال  واحًدا  قوالً   به،

  رغم   على  ،"نقوًدا"  به   املفعول   ف "  معطي"  الفاعل   اسم  أعمل   من   فمنهم : توجيهه
 .تبعه  ومن الكسائي قول وهذا زمانه، ُمِضي  

  الفعل   شبه   من   له   مباعدةً   الزمان،   املاضي   الفاعل   اسم  أمهل   من   ومنهم 
  ، " نقوًدا"  به  املفعول   ف   وأعمله  ،"أعطى"  مادته   من  ماضًيا  فعالً   وقد ر   املضارع،

 . اجلمهور قول  وهذا ،"أمس  نقوًدا أعطاه " أي
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 (اجملمع عضو) صقر مجال  حممد. د.أ :اجمليب
 (اجملمع رئيس  نئب )بودرع  ن عبد الرمح. د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 "؟ ملفت" أم" الفت: "أصح أيهما (:874)  الفتوى -20

 ملفت؟ أم  الفت:  الصواب أيهما السؤال: 
  الثالثي ، (  لفت)  من   فاعل   اسم   ألنه  الفت؛ :  تقول  أن :  الص واب  الفتوى: 

  على   وال  الصيغة،  هبذه  العرب  عن  ُيسمع  ول(  ألفت)  من   فهو(  ُملفت)  وأم ا
 . البلغاء ألسنة
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 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 ( اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن  العزيز عبد. د.أ :اجمليب

 (اجملمع رئيس  نئب ) بودرع  ن الرمحعبد . د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 احلاجات؟   أم  االحتياجات أصح: أيهما (:908)  الفتوى -21
نقول  الصواب  هل  السؤال:   احلاجات   أم  التدريبية،  االحتياجات:  أن 

 التدريبية؟
  َمصدر،   االحتياجاتِ   أن    واالحتياجاتِ   احلاجات  بي   الفرقُ   الفتوى:

ا  ُُتَْمعُ   ال   َمصادرَ  ال  أن    والِقياسُ   اسم،  واحلاجات :  فنقولُ   األساُء؛  جُيَمعُ  الذي  وإّن 
  الشواهد   ف   احلاجاتُ   مُجَعت   فَقد   االحتياجات؛  من   بداًل   الت دريبي ة   احلاجات
 :األخَطل قولُ   ذلك من  الشعرية،

 ُنس لُ  َسواِهمُ  النُّعمى َحَسنِ   ِإل***   تَ ُردُّها ثِقال    حاجات    َحواِملُ 
  منزلةَ   املصدرُ   نُ ز ِلَ   إذا  َوجه    احتياج  جلَمع  يُلَتَمسُ   َقد  ولكن   األصل،  هو  هذا
  االختيارات   مثل  االحتياج   من   مرة   اسم(  احتياجة)  مجع   أّنا   مَجعها  فوجه  االسم؛

  فلما   ابملصدر،  التسمية  ابب  من  أو...  اعتبارة  مجع  واالعتبارات  اختيارة،  مجع
 . املوفق وهللا. احتياجات على مجعها ساغ ( احتياًجا: )حاجته  اإلنسان س ى

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
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 (اجملمع رئيس  نئب )بودرع   نعبد الرمح . د.أ :اجمليب
 (اجملمع عضو)األنصاري  عبد هللا. د :راجعه

 (اجملمع )رئيس احلريب  علي  بن  العزيز عبد. د :اللجنة  رئيس 

 
 اجتمعا:   إذا   والقسم   الشرط   جواب   يف   احلكم   (: 909)   الفتوى   -22

  جُيعل   والشرط   القسم  اجتمع  إذا  أن ه  ذكر  مالك  ابن  ألفية  ف  السؤال:
  هناك   لكن   معروفة،  واألمثلة   حمذوف،  اآلخر  وجواب  منهما،  لألول  اجلواب
  حينئذ    فيجب  ابلفاء،  مقرونً   ويكون   القسم  يتأخر  أن  منها  االستثناءات  بعض 
  اجلواب   هي  حينئذ    جواهبا  مع  القسمية  واجلملة:  األمشون  قال  له،  اجلواب  جعل

 .الشرط  عن
  اجلواب   هي  جواهبا  مع  القسمية  اجلملة  أبن    األمشون  قال  ملاذا:  سؤايل

 هو  كما  القسم  جبواب  عنه  لالستغناء  حمذوفًا  الشرط   جواب  يكن  ل  ملاذا  للشرط؟
  ألحدمها   اجلواب  فُيذكر(  والقسم  للشرط   أي)  هلما  اجتماع   كل   ف  حاصل 
 حمذوف؟   اآلخر وجواب

  اجلواب   فجعلوا  القسم،  مع  واجتمع  امتناعيًّا  كان  إذا  الشرط   أيًضا  ومثله
  مجلة   فهو  القسم  جواب  أم ا(.  أتخر  أو  تقدم  أي)  مطلًقا  االمتناعي  للشرط 
  الشرط   جبواب استغناء  حمذوفة   القسم   مجلة  يقولوا   ول  جوابه،  مع االمتناعي   الشرط 

 . االمتناعي
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  لداللة   منُهما   املتأخِ ر  َجوابُ   ُحذف   وَقَسم    شرط    اجتمعَ   إذا :  أوالً   الفتوى: 
"فتقول  عليه،  األول  َجواب   جوابَ   فتحذف   ،"َعمر و  يَ ُقمْ   وهللا  زيد    قامَ   إن: 
"وتقول  عليه،  الشرط   جواب   لداللة   القسم   ، "عمرو  ليقوَمن    زيد  يقمْ   إن   وهللا : 

 .عليه الَقسم جواب لداللة الشرط  جوابَ   فتحذف
  ُرجِ حَ   اخلرََب؛  يطلبُ   ُمبتدأ   والَقَسم   الشرط   على   تَ َقدم   إذا  أما :  اثنًيا

  وَُيذف   للشرط   اجلوابُ   فَيكونُ   متأخرًا،  أو  متقدًما  كان  سواء  مطلًقا، ُ الشرط 
 . أكرْمه قام إن وهللا  وزيد أكرْمه، وهللا قامَ  إنْ  زيد  : فتقول  القسم، جوابُ 

  َتكونُ   َجواهبا َمع  الَقَسم مجلةَ   أن   من  األمشون ذََكرَه  الذي االستثناءُ  أم ا: اثلثًا
  الشرط   جلواب   نَتظَر ُ امل  ْعن  َ امل  يُفيدُ   ال  وحَده  اجلَوابَ   فألن   املتقد م   للشرط   َجواابً 

  َمع   هذا  وَيكون  اجلواب،  معن   الستيفاء  برُم تها   الَقَسم  مجلة   ذكرُ   فتَعي    املتقد م، 
  أيًضا   احلُكمُ   ويصدقُ   للجواب،  طَلًبا  أشد    الشرطَ   ألن    َتقد م؛  إذا   الش رطِ   مجلة
  لشد ة   وذلكَ   كل ه،  ابلشرط   فَ ُيجابُ   االمتناعي  والشرط   الَقَسم  اجتماع   على

 . له السامع وانتظار جَبوابه  االمتناعي   الشرط  ات صال
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 (اجملمع رئيس  نئب )بودرع   نعبد الرمح . د.أ :اجمليب
 (اجملمع عضو) األنصاري  عبد هللا. د :راجعه

 (اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 
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 التكلمم:   يء   إل   والنقوص   القصور   إضافة   (: 922)   الفتوى   -23
  التثنية   حال   ف   املتكلم   ايء   إل   واملنقوص   املقصور   االسم   ُيضاف   كيف   : السؤال 

 وجرًّا؟   نصًبا 
  اإلضافة   عند   السال   املذكر   واجلمع   املثن   فيه   يستوي   وهل   . حمام    –  مصطفى :  مثل 

 واجلر؟   النصب   حال   ف   املتكلم   ايء   إل 
 : الرتتيب   على   ومجًعا   ومثنًّ   مفرًدا   املتكلم   ايء   إل "  مصطًفى "   إضافة   ف   تقول   الفتوى: 

  ومصطَفي    وجرًّا،   نصبًا   ومصطفَيي    رفًعا،   ومصطفَيايَ   وجرًّا،   ونصًبا   رفًعا   مصطَفايَ 
 . وجرًّا   ونصًبا   رفًعا 

  حماِمي  :  الرتتيب   على   ومجًعا   ومثنًّ   مفرًدا   املتكلم   ايء   إل "  حمام  "   إضافة   ف   وتقول 
 . وجرًّا   ونصًبا   رفًعا   وحماِمي    وجرًّا،   نصًبا   وحمامَيي    رفًعا،   وحماِمَيايَ   وجرًّا،   ونصًبا   رفًعا 

  ايء   إل   املضافي   التسليم   ومجع   املثن   املقصورين   االسي   اختالف   لك   يتبي   وهبذا 
  إل   اطمئنانً   التسليم،   ومجع   املفرد   املنقوصي   االسي   واتفاق   وجمرورين،   منصوبي   املتكلم 

 . بعض   من   بعضهما   السياق   َتييز 
 : ابلفتوى   العنية   اللجنة 

 ( اجملمع   عضو ) صقر    مجال   حممد .  د . أ   : اجمليب 
 ( اجملمع   عضو )   ن عبد الرمح هباء الدين  .  د . أ   : راجعه 

 ( اجملمع   رئيس ) احلريب    علي   بن   العزيز   عبد .  د . أ   : اللجنة   رئيس 

 
 النسب:   يء  قبل القحمة  الواو  يف القول (:927)  الفتوى -24
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  النسب  ايء  قبل الُكت اب  من كثي  يضيفها اليت الواو هذه  سر ما : السؤال
  إسالموي ، إنسانوي ، سياسيوي ،" مثل كلمات  ف قبلها ما  املكسور املشددة

 ؟ "إخل ... مجعوي  
 وإّنا   هلا،  أصل  ال   السياسوي:  حنو  ف  يستعملوّنا  اليت  الواو  هذه  الفتوى:

  الياء   قبل  ما  يفتح  فيمن  الساقوي،:  فيقال  واًوا  الساقية  حنو  ف  الياء  قلب   جيوز 
  أن   تومهوا   فهؤالء   الساقي ،:  فيقول  الياء   َيذف   يفتح   ال   ومن   النسبة،   ف  املتطرفة

  وهذا  التأنيث، ًتء حذف بعد  واو زيدت إليه نُسب إذا ابلتاء خمتوًما  كان  ما كل
،  للسياسة فالنسبة  يصح، ال  . سياسوي جيوز   وال سياسي 

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 (اجملمع عضو) نعبد الرمح هباء الدين   :اجمليب

 (اجملمع عضو) حممد مجال صقر  :راجعه
(اجملمع رئيس )احلريب  علي  بن العزيز عبد. د.أ :اللجنة  رئيس 

 
 الصرف؟  من  ممنوعة"  منادى" كلمة  هل (:929)  الفتوى -25

 الصرف؟ من ممنوعة"  منادى" كلمة  هل: السؤال
. قبلها  ما   مفتوح   الزمة  ألف  ترى   كما   آخره  مقصور  اسم "  ُمَناًدى" :  الفتوى

  هذا :  تقول  الواحدة،   حاله  عن   لك   يتغي   ل  وإن   مصروف،  مذكر  نكرة   اسم  وهو
  إعالل   حاله   وحدة   إل  به  أفضى  فإّنا  مبَُناًدى؛   ومررت  ُمَناًدى   ورأيت  ُمَناًدى 



 

   
 

 

 م 2020تشرين الثاين(    –نوفمرب )تشرين األول    -هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24) العدد    -السنة الثامنة   39 

 
 

 

 .مبَُناَدي    ومررت ُمَناَدايً   ورأيت ُمَناَدي   هذا: لقلت يُ َعل   ل  ولو  آخره،
  وسلمى،   ليلى،"ك     املقصورة  ابأللف  املؤنث  ابالسم  عليك   التبس   ولعله

  االسم   الم   ألف   وتلك   االسم،   على  زائدة  أتنيث   ألف  فهذه   غيه؛   وهو   ، "ولبن
 . األصل ايء عن  املنقلبة

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 (اجملمع عضو) أ.د.حممد مجال صقر : اجمليب

 (اجملمع عضو) الشمسان أوس أبو . د.أ: راجعه
 (اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن العزيز عبد. د.أ: اللجنة  رئيس 

 
  الؤسسات  يف  )كادر( كلمة   إطالق صحة (:942)  الفتوى -26

 التعليمية:
  ( مالك)  واملدرسي  املعلمي  على  يُطلق  التعليمية  املؤسسات  ف:  السؤال

 ؟أصح أيهما (كادر) يطلق  األحيان  بعض وف  ،(تعليمي)
  وكبار   اإلدارَة   ف  األقسام   ومسؤويل   واملعلمي  املدرسي   على  يُطَلقُ :  الفتوى

  إطار :  فُيقال  إطار،:  فنًّا  أو  صنعةً   أو  علًما  األفواج  بتعليم   املكلفي  املسؤولي
 .لصحة..ا قطاع   ف وإطار  هندسي وإطار  تعليمي

  ُتطَلقُ   اإلجنليزية   ففي  كاإلجنليزية،   الغربية  اللغات  عن   َترمجة   الكلمة  وأصلُ 
وقدCadre  كلمةُ   النماذجِ   تلك  على   ف   تعريب  غي   من  الكلمة  نُقَلت  ، 
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  أول   واإلطارُ   كادرًا،  ابألمر   عين   َ امل  فسموا  ُمختلَفة ال  والقطاعات  الوزارات  خطاب
 .وُمشتقات    معجميًّا جذرًا  العربي ة ف  وَرد  اللفظَ  ألن   الكادر؛ من

  ِإذا   مستديرًا  تراه  كالُعود   فانْ َعَطف  َعطََفه  فَ َتَأط ر  وأط رَه  يُؤطِ رُ   َأط رَ   فالفعلُ 
 .طرفيه  بي مجعت 

  َأحاط   ما:  احلافر  وِإطارُ   َخَشُبُه،:  ُمْنُخلِ  ال  وِإطارُ   الدُّف    ِإطارُ   واإلطارُ 
 .له ِإطار   فهو بشيء  َأحاط  شيء  وكلُّ  ابألْشعِر،
 .السياق  هذا  ف( مالك) كلمة   استخدام عن السائل أيها بك  نرأب وحنن

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 (اجملمع رئيس  نئب ) بودرع   نعبد الرمح . د.أ: اجمليب

 (اجملمع عضو)حممد مجال صقر . د.أ: راجعه
 (اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن العزيز عبد. د.أ: اللجنة  رئيس 

 
ع ر:  نظم  كيفية  (:943)  الفتوى -27  الشم 

  أحبره   على   الشعر  نظم   إل   بصاحبها  تصل   اليت  الطرق   أقرب  ما:  السؤال
   املعروفة؟

  هذه   أن  إال  الناس،  من  يشاء  من  هللا  يهُبها  وموهبة    فني   فالشعر:  الفتوى
  املوهبة   تلك   عن  فيكشف  خبي   أييت   حت  النفس،   ف   مسترتة   كامنة   تظل  املوهبة 

  َلَسَعين : "يوم  ذات  ألبيه  اثبت   بن   حسان   ابن   قال  الصدأ؛  عنها   وجيلو  الغطاء،
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" حسان  فقال  ،"طائر   " فقال  ،"ُبين    اي  ِصْفه :  "    ِحرَبَة   بُرَدي  ف   ُملَتفي   كأنه: 
  قال : "حسان  فقال [  ابليمن   ُيصنع  كان   خمط ط  كت ان   أو  قطن   من  ثوب :  واحِلرَبَة]

  مقياًسا (  التشبيه:  هنا  وهي )  اجملازية  الصورة   فجعل   ،"  الكعبة  ورب ِ   الشعرَ   ابين
 . له املستعد وغي للشعر املستعد الذهن بي الفرق  ف ومعيارًا  الطبع لقوة

  أو   املوهبة  تلك  لديك   تكون  أن  بد  ال  الكرمي  السائل  أيها  البدء  ففي
  اإلنسان   هبا  يشعر   كما  ال  ابألشياء  فتشعر  الشعر،  لقول   الفطري  االستعداد

  ما   والتصوير   والبالغة   الفن   من   فيه   بكالم  املشاعر  تلك  عن   تعرب   ث   العادي،
 .الشعر  من قريًبا  أو شعرًا جيعله

  موسيقي   وزن  ف  كله  هذا  تصوغ   أن   لك  بد   ال  الكرمي   السائل   أيها  إنك   إال
  خُيط    وال  ابلعي،  يُدرك  ال  علم    وذاك  والقافية،  الَعروض  علم  يقتضيه  حسبما
  أن   جيب   لذا  ابألُذن؛   إال   تُدرك   ال   واملوسيقا   املوسيقا،  من   ضرب    هو  بل  ابلقلم،

  أذنك   أتلف   حت  موسيقيًّا   تقطيًعا  أذنك   على   فيقط ُعه  العروض   يفقه  شيًخا  تلزم 
  وحدك   العروض   كتب   تطالع  أن   أنصحك   ولست .  املتوافقة  وقوافيه  املتباينة،   أوزانه
  رموز   يقرأ  كمن  كنتَ   -بيدك  أيخذ   من  إل   اللجوء  دون –  ذلك   فعلت  إن   فإنك

  إال   يعزفُ   تُراه   فهل   قرأه،  ما   ليعزف   َفورِه   من  يذهب  ث   الورق   على  املوسيقا
 !هلا؟ معن  ال مضطربة  مبهمة  أصواًتً 

:  الشداة  بعض   سأله  عندما   القدماء  لبعض  مشهورة   بنصيحة  نصُحك  وإن
  مدة   عنه  فغاب    .  الشعر  من   بيت   ألف   احفظ     :  له  فقال  الشعر؟  أنظم  كيف

  فخال     .تنساها  أن   إال  لك  آذن   ال  :له  فقال .  حفظُتها  قد :  فقال  إليه،   وحضر 



 
42 

 

 
 

 

 م2020تشرين الثاين(   –نوفمرب )تشرين األول   -هـ/ أكتوبر1442(، ربيع األول24العدد )  -السنة الثامنة 

 
 

 

  حفظتها   أكن   ل   كأن  حت   نسيتها  قد  :فقال  حضر  ث .  نسيها  حت   مد ة   بنفسه 
 !الشِ عر انظم ..  اآلن   :له فقال   . قط

  ملن   تقليًدا  البدءِ   ف  يكون  إّنا  الشعر  نظم  أن   على  تدل ك  الرواية  وهذه
  قد   نفسك   ُتد  الليايل  كر    ومع  واملعان،  األوزان   ف  الكبار   الشعراء  من   سبقوك 

  الشعري،  عاملك ف فتحل ق اليقة، عن الفراشة تنسلخ كما  التقليد، عن انسلخت
 . الناس بي   به تُعرف   الذي الشعري وأسلوبك ومعانيك معجمك  لك ويصبح 

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
 بُري ك  حمروس . د.أ: اجمليب

 والعروض  والصرف النحو )أستاذ
 ( القاهرة جامعة  العلوم بكلية دار   املساعد 

 (اجملمع عضو)حممد مجال صقر . د.أ: راجعه
 (اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن العزيز عبد. د.أ: اللجنة  رئيس 

 
  علمني بني وقعت إذا  )ابنة( كلمة   ألف ُُتذف هل (: 946)  الفتوى -28

تبقى؟  أم  

  ألن ؛  تبقى  أم  ألفها  حتذف   علمي   بي   وقعت  إذا  هل   ابنة   كلمة:  السؤال
  وال   علمي  بي   وقعت  وإن  حُتذف  ال   ابنة   ف  الوصل  مهزة   إن   يقول  من  هناك

(  ابنة)  من   األلف  حذفت   وإذا  .بكر  أيب   ابنة  أساء:  مثل  ،(ابن)  معاملة   نعاملها
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  احلذف   هذا  بكر. وسبب  أيب  بنة  أساء  ُتكتب  وال  بكر،  أيب  بنت  أساء  ُتكتب
 .كالمهم  حبسب علمي  بي  وقوعها ليس 

  إل "  ابنة"  ألف   حذف   مسألة   ف   واللغويي   النحاة  ُجلُّ   ذهب   لقد :  الفتوى
  ثبتَ   ما  ذلك  من  وإثباِِتا؛  ألفها  حذفِ   مواضعُ   حيث  من "  ابن"  جُمْرى  إجرائها

  ابن   ألف   حذف   النداء  وغي  النداء  ف  واستوى : "قوله   من  مالك   ابن   عن  نقله
  اببنة،   ونُِعتَ   صرف،   من   لغة  ف  كهند  علًما  مؤنثًا  املنعوت   كان  وإذا  خطًّا،
  إل   مضافًا  اببن،  منعوًتً  زيد  حكم   النداء  وغي  النداء  ف فحكمه علم،  إل   مضافًا

  جيري   فيما  نظيه   مع  يتفق  ُمناِظر وال  آنًفا،  ذُِكر  كما البن  نظي    فابنة  ،"علم
  عقيل   ابن   كالم  على  حاشيته   ف  اخلضري  الشيخ  فإن  لذلك  أحكام؛  من  عليهما

  كون   بي  ذلك  ف  فرق   وال  ابنة ،  -األلف  حذف  ف–  ذلك  ف  ابن    وَمَثلُ : "قال
  وابن   يعيش،  ابن:  حنو  -أغلُبهم  اللغويون   وجزمَ   ،"كنيةً   أو  لقًبا   أو  اسًا  العلم

–  فالنة  بنة  فالنة  إبحلاقِ   -واخلضري  والصبان،  والسيوطي،  حيان،  وأبو  مالك،
،  بنِ   بفالنِ   -فقط  األلف   إبسقاط    عن   وجاء  احملدثي،  من  مجع    وتبعهم  فالن 
  ما   على  وبناء".  فاطمةَ   بنةُ   وهندُ   عمراَن،  بنةُ   مرميُ :  حنو   ابَنة ؛  ابن    وَمَثلُ : "بعضهم

  بي   وقعت   إذا  ابنة  ألف  حذف  على   اجلمهور   فإن  الكرمي  السائل   أيها  تقدم 
  مذهب   خيالف  ول   ،" بنة"   حينئذ    وكتابتها  احلذف،  شروط   وتوافرت   علمي

  عصفور،   وابن  قتيبة،  ابن  سوى"  بنت"  بلفظة  وإثباِتا   كتابتها،  ف  اجلمهور
 . والَكَفِوي

 :ابلفتوى العنية  اللجنة
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 الباقي عبد  حممد وليد . د: اجمليب
 العربية  اللغة  بكلية مساعد )أستاذ

 (القصيم جبامعة  االجتماعية والدراسات 
 (اجملمع عضو)حممد مجال صقر . د.أ: راجعه

 (اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن العزيز عبد. د.أ: اللجنة  رئيس 

 
الصدرية:   وما الوصولية  ما بني الفرق (:955)  الفتوى -29  

:  مثل املصدرية وما  املوصولية  ما  بي  التفريق كيفية  علي   أشكل: السؤال
 .  يقول ملا  استمعت 

  جبملة   َوْصله  عن  مستغن    غي  الذي،  مبعن  اسم  املوصولية  ما  إن:  الفتوى
  وحده   قلته، وله  الذي  أي  عين،  قلته  ما  بلغين :  قولك  ف  كما املعن،  ًتمة  بعده
  صلته   مجلة  ف  بد  ال  بعده، ولكن   الصلة  جلملة  ال  اإلعرايب،  املوقع  التحليل   عند
 . به لرتتبط  مبعناه، ،"قلته" ف  الذي الرابط الضمي هذا مثل من  هذه

  يُفهم   حبيث  بعده،  الذي  تركيبه   مع  إال   له   معن  ال  حرف  املصدرية  ما   وإن
  أي   الضيوف  أكرمت  ما  بلغين:  قولك  ف   كما املصدر،   معن   مًعا  منهما

  به   حاجة  سبق، وال   كما  وحده  له  ال  اإلعرايب،  املوقع  بعده   وما  هو  إكرامك، وله
 . ذلك مثل رابط  إل

  ملتبسان   فهما  هذين،  ما   نوعي  بي  السؤال  ف  مجعك   على   أثين   أن  وأحب 
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 . التاريخ على العربية مسية  ف  االسي، عن  متطور منهما  احلرف جدًّا، ولعل 
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 (اجملمع عضو) صقر مجال  حممد. د.أ: اجمليب
 ( اجملمع عضو) نعبد الرمحهباء الدين . د.أ: راجعه

 (اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن العزيز عبد. د.أ: اللجنة  رئيس 

 
 احلجازية: ( ما) إمهال  يف قول (:958)  الفتوى -30

  بعض   عند  اخلرب   على   املبتدأ  تقدمي   جيب:  السيوطي  يقول   اهلمع  ف :  السؤال
 . اإلمهال لَُغة على  بقائم،  زيد َما:  حَنْو الز ائَِدة، اِبْلَباء اخلَْرَب  اقرتن إذا النحاة

  عند (  زيد  بقائم  ما : )حنو  مُينع:  يقول  التذييل  ف   حيان  أاب  أن    وجدتُ   لكين
  ف   احلجازي  يصي  أن  يلزم  لكنه  ذلك  البصريون  وأجاز  اللغتي،  على  الكوفيي

 :وسؤايل   .النصب حال  ف التقدمي جُيو ِز  ال  ألنه َتيميًّا  التقدمي
:  معناه  فهل  فقط،  اإلمهال  حالة  ف  املنع  قي د  السيوطي  أن    تالحظون  كما  -أ

(  بقائم)  فيكون   زيد،  بقائم   ما:  فتقول  التقدمي  جيوز   والنصب   اإلعمال   حالة  ف   أن ه
 ؟(ما)ل  خرب   حمالًّ  منصوب  لفظًا جمرور

  التقدمي   جييز   البصري  أن  ...(  البصريون  وأجاز )  حيان   أيب   قول   معن   هل  -ب
 السيوطي؟ كالم  مع يتناقض   هذا أليس ! اإلمهال؟ حالة ف
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  خربها؛   تقد م  إذا  تعمل   احلجازية(  ما)  أبن   النحاة  من  أحد    يُقل   ل:  الفتوى
  بليس   شبهوها  ألّنم  احلجاز   أهل   وأعملها   ضعيف،  عامل   احلجازية(  ما)  أن    ذلك

  أشبهت   ألّنا  بل  ابألصالة، عاملة  ليست  إذ  ضعفها؛ وجهُ   وهذا املعن،  جهة  من
  فإن   كله  هلذا.  النحاة  ابتفاق   املقدم  اخلرب  ف   العمل  على   تَ ْقوَ   ل  لذا  آخر؛  عامالً 

  مقرتنً   أكان  سواءً   املقدم  اخلرب  ف  إبعماهلا  القول  إل   يُفضي  ال  السيوطي  قول
 .به  مقرتن غي أم  الزائد اجلر حبرف 

  اللجوء   على   بناءً   -الكرمي   السائل  أيها–  ذهنك  إل  األول  السؤال  تطر ق   لقد
  عند   معترب   وهو  الشرعية،  األدلة   من   املفهوم   وهذا  ،(املخالفة  مفهوم )  إل

  موضع   هنا   ليس   ألسباب  دليالً   يعتربوه   فلم   األحناف   وخالف   اجلمهور،
  احلكم   هذا  وكان   ُحكًما،  اقتضى   إذا(  املخالفة  مفهوم)  أن  أرى  لكنين .  تفصيلها

 .نزاع   بال  ُمقد م فاإلمجاع   لإلمجاع، خمالًفا
:  قالوا   ،(زيد  بقائم  ما: )حنو  ف  اخلرب   يتقدم  أن  النحاة   بعض  أجاز  وقد  هذا،

 (. أتخيه  واألحسن)
  احلجازيي،   لغة   على  اخلرب   تقدمي   جيوز   أنه  السيوطي  قول  من   إذن  يُفهم  فال 

  اخلرب،   على   املبتدأ  تقدمي  وجوب  ابب   ف   هذا  حديثه   ألن   اإلمهال؛  لغة   ذكر  وإّنا
  ابب   عن   خارجة  اإلعمال  لغة  ألن  االبتداء؛  ابب  خارج   هو  ما  يذكر  أن  يرد  فلم

 .النواسخ ف  وداخلة  االبتداء
  احلجازية  ما ابب  ف  ذكرها اليت املسألة هذه ف  اخلالف ففص ل حيان  أبو أما

  على   التقدمي   جييزون  البصريي  وأن   اللغتي   على   التقدمي  مينعون   الكوفيي  أن   فبي 
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  ف   تعمل   ال  ما  ألن   التقدمي  حالة  ف  تستواين   اللغتي   أن  على  التنبيه  مع  اللغتي،
  لغة   مع  لغته  تستوي  أي  َتيميًّا؛  احلجازي   يصي:  قوله  معن  وهذا  املقدم،  اخلرب

 . التميمي
  أن   وخباصة  حيان؛  أبو  رواه  ما  وبي  السيوطي  قول  بي  إذن  تناقض  فال 

 (.كلهم  النحاة) رأي  ال(  النحاة بعض)  رأي  ذلك أن  يروي  السيوطي 
 :ابلفتوى العنية  اللجنة

 بُري ك  حمروس . د.أ: اجمليب                         
 والعروض  والصرف النحو )أستاذ

 ( القاهرة جامعة  العلوم بكلية دار   املساعد 
 ( اجملمع عضو)هباء الدين عبدالرمحن . د.أ: راجعه

 (اجملمع رئيس ) احلريب علي  بن العزيز عبد. د.أ: اللجنة  رئيس 

 
 



 : الثالث القسم  

 البحوث 
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(1) 
 

 الأصول 
 
غات   سخ ن

 
اإلمالئي بني الل

ةاملختلفة و
 
غة العربي

 
 الل

 

 د. حميي الدين احلجار
 

  ابحث دكتوراه يف الّلغة العربّية، خمب اتريخ الّنظرايت اللغويّة،   •
 . (3جامعة السوربون اجلديدة )ابريس 

 أستاذ الرتمجة يف جامعة السوربون اجلديدة.  •
 .دكتور يف القانون •
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 ملخص 
بني    والتبادل  الّتواصل  فرض  والثقايف،  احلضاري  واالنفتاح  العوملة  ظّل  يف 

فنشطت  واللهجات،  اللغات  حواجز  وجتاوز  التفاهم  ضرورة  املختلفة  الشعوب 
الرتمجات وسهل االّطالع على ما عند الغري. وهذا ما يستلزم ذكر كلمات وعبارات 

وف لغة هذا الّنّص، وهذا ما يسّميه لغات أجنبّية يف اللغة اليت يُكتب هبا النص وحبر 
هذا و   Translittération/ transliteration»  «transcription الغربّيون   يشّكل 

ابلّلغة  وعالقتها  الكتابّية  الظواهر  هذه  دراسة  رائدة يف جمال  عربّية  دراسة  البحث 
 العربّية.
حتكم نظام   العاّمة اليتوينقسم هذا البحث إىل مطلبني، يعرض األّول للمبادئ    

لنسخ اإلمالئي والّنسخ اللفظي، حيث مّت التعريف بكال النظامني، مع بيان الفوارق ا
بينهما وخصائص كّل منهما. بينما يعرض الثّاين موقع اللغة العربّية يف آلّيات النسخ 
اللغات  من  الكثري  لكتابة  ُتستخدم  أجبديّتها  هدف، كانت  لغة  فهي  اإلمالئي. 

آسيا وأفريقيا، وال زالت مستخدمة حّّت اليوم يف   إلسالمّية يفمية للشعوب ااألعج
أما ابعتبارها لغة مصدر، فإّن أهم ما يُثار هو معرفة كيفية كتابة العبارات   العديد منها. 

ابحلروف  املكتوبة  النصوص  خاّصة  األجنبّية،  النصوص  ضمن  العربّية  والكلمات 
 الالتينّية.  

ملعتمدة لـ»َرْومنة« األلفاظ العربّية وحتليلها ة املختلفة اايري الدوليّ فقمنا بدراسة املع
 مع املقارنة فيما بينها وانتقاد احللول املقّررة فيها عند اللزوم. 

 نسخ إمالئي، نسخ لفظي، ترمجة، معايري، رومنة.  الكلمات املفتاحية: 
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Abstract 

 

As a result of the globalisation and openness of the 

civilisations and cultures, it was evident that intersociety 

communication and exchange has imposed the necessity of 

understanding and overcoming the barriers of languages 

and dialects, and this resulted in triggering the efforts to 

produce translations and facilitating to know what others 

possess. This requires mentioning words and phrases of 

foreign languages in the language in which the text is 

written by using letters of the language used in the 

translation. This is what is referred by the westerner 

researchers as “transliteration” and “transcription”. This 

research represents a leading Arabic study in the field of 

studying these written phenomena and their relationship to 

the Arabic language.  

This research is divided into two sections. The first 

section presents the general principles which govern the 

transliteration and transcription, where both the phenomena 

were defined, with the statement of their differences and 

their respective features. Whereas the second section 

presents the position of the Arabic language as far as 

transliteration mechanisms are concerned. It is a target 

language, so its Arabic’s alphabets were used in writing 

many foreign languages for Muslim societies in Asia and 

Africa, and it remains in use until today in many of these 

societies.  However, as a source language, an essential thing 

that is raised for discussion is knowing how to write Arabic 

phrases and words within foreign texts, especially texts 

written in Latin letters. 
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 We studied and analysed various international 

standards adopted for the romanisation of the Arabic terms 

with comparing them with each other, and criticising the 

adopted solutions, if necessary. 

Key words: Transliteration ; Transcription  Translation ; 

standards ; Romanization. 
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 املقّدمة
بذاته، ضمن  ابكت تـَُعدّ  قائًما  فنًّا  لغٍة أخرى  لغٍة ما عرب أجبديّة  ة حروف 

من الكتاابت العربّية   تـَُعدّ علوم الّلسانّيات املقارنة. وميكن القول أبّن هذه الورقة  
اإلنكليزيّة منها،    وخباصةٍ الرّائدة يف هذا اجملال، وإن كانت الكتاابت األجنبّية،  

وخباصٍة  العريّب،    باحثلعمل، يف توجهه إىل الا  ذاة، يف هتتمّثل اجِلد  زاخرة. و 
املقارنة والّلسانّيات  الّلغويّة  الّدراسات  املتخّصص يف  معروفة يف    غري  كما هي 

. يبقى أن نشري إىل أّن عملنا هذا ال يتطّرق، بطبيعة احلال، إىل األجبدّّيت  الغرب
لّلغات البشريّة.  ا   الّشاملة اّليت حتاول أن تكون ذات استعمال مطلٍق شامٍل لكلِّ 

إذ إّن هذه األجبدّّيت خمرتعٌة جبهوٍد فرديٍّة؛ كما ال ميكن اعتبارُها حباٍل أجبدّّيٍت  
 .(1) للغٍة معّينةٍ   ممثّلةً 

بدايًة   فسنقوم  الفّن.  املتعلقة هبذا  الن ظرية  القواعد  أبرَز  نبنّي  أن  علينا  لذا 
. وهذا الفّن ينطوي  بعرض أسس كتابِة لغٍة ما حبروِف لغٍة أخرى، بشكٍل ع امٍّ

 
 يراجع على سبيل املثال: (1)

Alexander Melville Bell, Visible Speech. The Science of 
Universal Alphabetics, or Self-Interpreting Physiological 
Letters, for the Writting of All Languages in One Alphabet, 
Illustrated by Tables, Diagrams and Examples, 1867, 
London-New York. 
Potter, Harriet & Kopp, Visible Speech, 1947, Van 
Nostrand Co Inc. New York. 
Otto Jespersen : The Articulations of Speech Sound by 
Means of Analphabetic Symbols, 1889, Marbourg. 
Otto Jespersen : La Syntaxe analytique (Analytic Syntax, 
1937), trad. A. M. Léonard, 1971, Paris. 
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على عّدة أفرٍع لكلٍّ منها خصائصه وممّيزاته )املطلب األول(. وبعد بيان األسس  
الّلغات األعجمّية ابحلروف العربّية  يان أسس كتابة  ب   الّنظرية هلذا الفّن سنعمد إىل

أي كتابة   الاّلتينّية  وعكسه،  ابحلروف  العربّية  الّتطّرقالّلغة  األنظمة  إىل    مع 
 )املطلب الثاين(.  اليًّ ستخدمة دو امل
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 : املطلب األّول: يف علم نسخ نصٍّّ حبروِف لغةٍّ أخرى

نصٍّ ما ابستعماِل حروِف أجبدي ِة لغٍة أخرى   بدايًة، ال بّد من معرفِة أّن كتابةَ 
أن  يـَُعّد   الّلغات  بني  للّنسِخ  وميكن  الّنسخ.  صور  من  صوٍر  يصورًة  عّدة  ّتخذ 

لألصل ابعتبار إمالئه، حبيث يكون الّنصُّ الّناتج عن الّنسخ   ظَرُ نْ وأْشكاٍل، فقد يُـ 
ه ونطقه فيكون الّنّص  لألصل ابعتبار لفظ  ْنظَرُ للّنّص املكتوب، كما قد يُـ   امطابقً 

لذا يلزم الّتعريف بصوريت الّنسخ    ؛لقراءة الّنّص املكتوب  االّناتج عن الّنسخ مطابقً 
   بني الّلغات املختلفة.

 : يف الّنسخ اإلمالئي ومتييزه عن الّنسخ الّصويتوىل: تعر الفقرة األ
منها يعاين من عدم دقّة    اعند الّرجوع إىل املعاجم والقواميس، نالحظ أّن كثريً 

 « مصطلحي  تعريف  «  Translittération/ Transliterationيف 
. وسنحاول يف هذه العجالة عرض الّتعريفات اّليت  Transcription» (1)و»

 ا. اتني العملّيتني، ممّا سيسّهل على القارئ الّتمييز بينهمنرتضيها هل
« هو »العملّية  Translittération/Transliterationإّن الّنسخ اإلمالئي » 

اّليت تؤدي إىل استبدال الوحدة الكتابّية لنظاٍم كتايبٍّ معنّي بوحدة أو جمموعِة  

 
(1) Denis Autesserre, France Autesserre, « Transcription et 

translittération », Encyclopædia Universalis [en ligne], 
consulté le 26 septembre 2019. URL :  
http://www.universalis-
edu.com/encyclopedie/transcriptions-et-
translitterations/  

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/transcriptions-et-translitterations/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/transcriptions-et-translitterations/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/transcriptions-et-translitterations/
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  ا . فهي إذً (1) الّنطِق[«   وحداٍت كتابّيٍة من نظاٍم كتايبٍّ آخر، ]وذلك مبعزل عن 
عملّية مرتكزة على اإلمالء وليس على الّنطق الّشفوي. وميكن توصيفها بعبارٍة  
أحرف   عرض  عرب  املصدر،  لِلغة  واإلمالء  الكتابة  إنتاج  »إعادة  أبّّنا  أخرى 

أخرى« أجبديٍّة  برموِز  الّنّص  (2) أجبديّتها  إىل حفظ  اإلمالئي  الّنسخ  فيهدف   .
ألصلّي يف الّلغة املصدر  تابِة الّنّص ا تواه حبيث ميكن إعادة كدون أّي خسارة حمل

الختالف احلروف بني الّلغات، واختالف    اإىل الّنسخ اإلمالئّي. ونظرً   ااستنادً 
خ اإلمالئي  أجبدّّيهتا لناحية عدد احلروف ومدلوالهتا الّصوتّية، يعتمد نظام الّنس

نسِخ رموٍز    هلدف ملعاجلة إشكالّياتة على أجبديّة الّلغة ا دعلى إدخال رموٍز معق  
يف الّلغة اهلدف،  نطًقا خمتلًفا  كتابّيٍة يف الّلغة املصدر غري موجودٍة أو منطوقٍة  

 .  ابتوّسٍع الحقً  ندهما سنقف عوهو 
« فيمكُن القول أبنّه مقابل للّنسخ  Transcriptionأما الّنسخ الّصويت » 

ملنطوق )يف الـ  تبدال املقطع الكتايب ااإلمالئي. فهو »العملّية اّليت تؤدي إىل اس
Transcription phonologique  الـ )يف  الّصويت  املقطع  أو   )

Transcription phonétique  يف الّلغة املصدر بوحدٍة أو جمموعِة وحداٍت )

 
(1) En ce sens : Centre National des Ressources Textuelles 

et Lexicales (CNRTL) :  
https://www.cnrtl.fr/definition/translitt%C3%A9ration 

( 2 ) Emmanuelle Perrin, « Signifiants et signifié : la 
translittération de la langue arabe », in Barthélemy, 
Guy ; Casajus, Dominique ; Larzul, Sylvette et Volait, 
Mercedes, L’Orientalisme après la Querelle. Sur les pas 
de François Pouillon, 2016, Karthala, Paris, 
9782811117092, hal-01411439, p.2. 

https://www.cnrtl.fr/definition/translitt%C3%A9ration
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لُِلغٍة أخرى«  نظاٍم كتايّب  أو  (1) كتابّيٍة من  . وبعبارٍة أخرى »هو كتابة كلماٍت 
معنّي«. ويهدف الّنسخ الّصويّت إىل احلفاظ على   كتايّب  مجٍل منطوقٍة يف نظامٍ 

الّنّص األصلي دون أي خسارٍة يف قراءة الّنّص حبيث ميكن الرجوع إىل الّنّص  
فعلى سبيل املثال، يتّم نسخ حرف  .  اإىل الّنّص املستنسخ صوتيًّ   ااألصلي استنادً 

ملراد النسخ إليها،  ّلغة اال  وفق  نسًخا خمتلًفا»الشني« إمالئيًّا ابحلروف الاّلتينية  
« يُكتب كالتايل:  الفرنسية  » chففي  يُكتب كالتايل:  اإلنكليزية  ويف   ،»sh  »

 وهكذا.
بل إنّه سيزول إن    ؛ والفارق بني الّنسخ اإلمالئّي والّنسخ الّصويّت رفيع جدًّا

  لّصويت، كالّلغة كان نظام الّنسخ اإلمالئي يعاجل لغًة ذات إمالٍء مطابٍق للّنطق ا
 .  ة مثاًل اإلسبانيّ 

 «Transliterationوبناًء على هذا التعريف، اخرتان ترمجة مصطلحي » 
« أبّّنا نسخ إمالئي ونسخ لفظي. فاألول حيرص على  Transcriptionو»

عرض التكوين اإلمالئي للكلمة أو العبارة، بينما يعرض الثاين الكلمة أو العبارة  
 به. يـُتَـَلف ظُ وفًقا ملا 
 
 
 

 
(1) En ce sens : Centre National des Ressources Textuelles 

et Lexicales (CNRTL) :  
https://www.cnrtl.fr/definition/transcription 

https://www.cnrtl.fr/definition/transcription
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بي   :الثانيةالفقرة   لناحية    الفارق  الّصويتّ  والّنسخ  اإلمالئي  الّنسخ 
 :االستخدام

أثناء دراسة لغٍة أجنبّيٍة كمرحلٍة انتقالي ٍة،  يف  »الّنسخ الّصويت«  ُيستخَدم  
. ويصبح استخدام الّنسخ الّصويت  ضبطًا سليًما ويهدف إىل ضبط الّنطق  

)أي اليت    «logographique»ة  أثناء تعّلم الّلغات الّلوغوغرافيّ يف    ضرورّيًّ 
 (. الكلمات كالّلغة الّصينّية مثاًل -تتضّمن الكثري من الّرموز

ويف املقابل، يؤّدي »الّنسخ اإلمالئي« إىل ثبات يف الّنّص الّناتج عن  
(، ابإلضافة إىل  أيزوابعتماد املعايري املنضبطة )مثل معايري    اصةً العملّية، خ

ع للحصول  الكتابة  عكس  األصليّ إمكانّية  الّنّص  الّلغة   لى  يف  حبروفه 
اإلمالئي« يف   »الّنسخ  املمّيزات ابستخدام عملّية  وتسمح هذه  املصدر. 
االستخدامات اليت تستلزم معاجلًة دقيقًة وصارمًة للّنّص املكتوب، كالُبحوث  

فإّن »الّنسخ اإلمالئي«    ومن َث    ؛الّلغويّة والّدراسات املْعجمّية وحنو ذلك 
العمليّ  فههو  يف  املفّضلة  املكتبات ة  للبياانت    (1) رسة  احلاسوبية  واملعاجلة 
نفسه    الّنصّية. اإلمالئي  الّنسخ  عملية  بفيفرض  عرض وصفه  يف  فضلى 

العبارات والّنصوص األجنبّية يف الّلغة اهلدف، خاّصة لدواعي تدويل الرموز  

 
من املكتبات يف فهرســـــــــة الكتب املطبوعة بلغة  اعتماًدا عامًّا  الّنســـــــــخ اإلمالئي هو املعتمد    (1)

 خبصوص الّلغة العربّية.  اأجنبية كما سيأيت معنا الحقً 
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نشورات  يف ميادين خمتلفة كامل  ا ستخدم الّنسخ اإلمالئي أيضً وتوحيدها. ويُ 
  .(1)هة للجمهور، واجملاّلت العاّمةاملوج  

 : الفقرة الثالثة: ممّيزات الّنسخ اإلمالئي
األصل يف الّنسخ اإلمالئي أن خيضع لضوابط صارمة حتفظ مضمون 
النّص املراد نسخه، حبيث يصبح ابإلمكان الرجوع إىل الّنّص األصلي وإعادة  

لذا ال بّد من مراعاة عدٍد من    ا؛ئيًّ إىل الّنّص املنسوخ إمال  ا استنادً تكوينه  
 الّشروط اليت قمنا ابستقرائها واستخالصها من املصادر املختلفة،  

 وهي كما يلي:  
   . اال ميكن أن يكون مبهمً  -
 .اواحدً  أو مدلواًل  اال يقبل سوى معًًن واحدً  -
للعكس، أي ميكن تكوين الّنّص األصلي من الّنّص    أن يكون قاباًل  -

 . املنسوخ
 .لالستخدام العملي ن قاباًل أن يكو  -
 . اأن يكون مقروءً  -
  . للّنطق أن يكون قاباًل  -

 
( 1 ) Voir Philippe Chevrant-Breton, « Rendre lisible 

l’illisible. Esquisse d’un état de l’art en matière de 
translittération, transcription, romanisation, et autres 
conversions d’écriture », 2007, Bulletin des 
bibliothèques de France, t. 52, n° 3, p. 31-32. 



 

 

 
 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24العدد )   - السنة الثامنة   61

 

 للحفظ.  أن يكون قاباًل  -
على شرٍط   املعايري  الغربيني وبعض  الباحثني  بعض  وميكننا مالحظة حرص 

الّتماثل يف   وهو شرط  اهلدف  إضايّف،  الّلغة  يف  رمٍز  يكون كّل  احلروف، حبيث 
قصد مببدأ أو خاّصّية الّتقابلّية يف  املصدِر، وهو ما يُ حلرٍف واحٍد يف الّلغِة    مقاباًل 

. وهذا ال يتّم إاّل عرب تفادي احلروف املزدوجة  bijective»(1)الّنسخ اإلمالئي »
(diagrammes ًسابق أشران  وقد  إىل    ا(.  البعض  جلوء  احلروف  اإىل  عتماد 

ما  يف    املزدوجة  وهذا  اإلمالئي،  الّنسخ  عملّيات  العامل    اًل مث  اعُتِمدَ أثناء  يف 
( املزدوجة  احلروف  إىل  اللجوء  مّت  حيث  (  diagrammesاألنكلوسكسوين 
  فحرف الشني مثاًل  ؛للّداللة على احلروف العربّية غري املوجودة يف الّلغة اإلنكليزيّة 

.  ااملعايري املستخدمة يف العامل األنكلوسكسوين كما سنراه الحقً « يف sh» ْكَتبيُ 
لذا يبدو   ؛يت منه إىل الّنسخ اإلمالئيا أقرب إىل الّنسخ الّصو لكّن هذا القرار برأين

لنا اشرتاط معيار الّتقابلّية يف الّنسخ اإلمالئي ضرورّيًّ للحفاظ على انضباط هذه  
 العملّية.

الّنسخ اإلمال  بني  إّن إشكالّية  إجراء مفاضلٍة واختياٍر  تتمّثل يف وجوب  ئي 
خدامها بني املتخّصصني وبني ضوابط  الّدقة والبساطة، بني ضوابط ينحصر است

العاّم.   يفرض  وعموًماقابلة لالستخدام  والّدقيق  املنضبط  الّنسخ اإلمالئي  فإّن   ،
قراءته وانتش  ا؛ومغلقً   امعّقدً   اكتابيًّ   أسلوابً  ويف   ار استخدامه.ممّا حيّد من سهولة 

مزدوجٍة سيحّد من    املقابل، فإّن ّنَج الّتبسيط عرب اعتماد حروٍف التينّيٍة عاديٍّة أو
  وات بسبب اختالف الّنطق بني الّلغات ذ  وتعميمه انتشار استخدام هذا املعيار  

 
(1) Perrin, Emmanuelle, « Signifiants et signifié: la 

translittération de la langue arabe », op cit, p.3-4. 
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بني الّلغات األوروبّية، وكذلك  نطًقا خمتلًفا  نطق  « يُ jاحلروف الاّلتينّية؛ فحرف »
« يف الفرنسّية،  ch« يف اإلنكليزيّة، و»shكتب »، ميكن أن يُ شني مثاًل حرف ال

 « يف اإليطالّية. scنّية، و»« يف األملاschو»
الواجب   والّرموز  احلروف  عرض  على  اإلمالئي  الّنسخ  نظام  يقتصر  وال 

القواعد الّتطبيقّية    ااستخدامها للّداللة على حروف الّلغة املصدر، وإمنا يشمل أيضً 
  ا تعاجل احلاالت اخلاّصة املوجودة يف لغة املصدر. ففي نسخ الّلغة العربّية إمالئيًّ   اّليت
الاّلتينّية، ميكننا مواجهة إشكالّياٍت عديدٍة، مثل كيفّية كتابِة »  ربع ل  أاحلروف 

التعريف« يف حالة احلروف الّشمسّية أو القمريّة، فكلمة الّشمس مثال تقليدي  
تُ هلذه   فهي  »اإلشكالّية،  تُ al-shamsكتب  ولكّنها   »« -ashلفظ 

shams « كتب  وصلُت املنزَل« تُ «؛ وكذلك يف حالة الوصل أو االبتداء، فعبارة
«waṣalt al-manzil « ولكّنها تُلفظ »waṣaltu l-manzil»لذا    ؛

للبعض    افإّن بعض معايري الّنسخ اإلمالئي أتخذ هذه الفوارق بعني االعتبار، خالفً 
 اآلخر.

كتب ّيًء مشّددًة أم مديّة، فمنهم من  وكذلك تطرح إشكالّية ّيء الّنسبة، فهل تُ  
«. وختتلف املعايري يف الّتمييز بني األلف  īكتبها »م من ي« ومنهiyyaيكتبها »

لغط   أكرب  أاثرت  اّليت  فهي  املربوطة  التاء  أّما  واخلنجريّة.  واملقصورة  املمدودة 
عتمدة يف الّنسخ الّلفظي. وسنرى مناذج هلذه االختالفات  واختالف بني املعايري امل

 عند مقارنتنا بني عدٍد من املعايري املنتقاة.
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 وإليها:  الّلغة العربّيةمن  لب الثاين: الّنسخ اإلمالئيطامل

الّنسخ   العلمّية تستند على عملّية  الكتاابت  فإّن  بناًء على ما سبق، 
الصويت الّنسخ  ال  بعملّية    ،اإلمالئي  العربّية  الّلغة  عالقِة  إىل  الّتطرق  وإّن 

لغة اهلدف لاالعربّية  بوصف  الّنسخ اإلمالئي يدفعنا إىل الّنظر يف املوضوع  
 لغة املصدر )الفقرة الثانية(. ال  وبوصفها ،)الفقرة األوىل(

 :هدف الفقرة األوىل: العربّية لغة
ويت« و»الّنســــــــخ اإلمال ئي« عام ٌة األصــــــــل أّن مبادئ »الّنســــــــخ الصــــــــّ

ــاملٌة، وقابلٌة للت طبيق بني كافّة الّلغات. ولكن ضـــــــرورات العوملة ومنذجة  شـــــ
اه  عمليـّـة الّنســــــــــــــخ اإلمالئي أ ّدت إىل تركيز االهتمــام هبـاتني العملّيتني ابجتـّ

ــة ابحلروِف الاّل  ــة اهلـــدف هي الّلغـــات املكتوبـ ــٍد عرب جعـــل الّلغـ ة،  واحـ تينيـــّ
ي والّنســـــــخ الصـــــــويت وثيل العبارة أو  حبيث يكون حاصـــــــل الّنســـــــخ اإلمالئ

«  Romanizationى ابإلنكليزيّة »ســـــــــــم  وهذا ما يُ   الّنطق ابحلروف الاّلتينّية.
ويعين هــذا املصــــــــــــــطلح بــدقــّة »الكتــابــة    ،«Romanisationيـّـة »لفرنســــــــــــــواب

 الاّلتينّية«.  ابحلروف
لـلّنسخ اإلمالئي  وهذا ما يفّسر سبب اكتساء املعايري الّدولّية املختلفة  

«. فعلى سبيل املثال، إّن كتابة لغة املندرين )الّلغة  Romanizationلصفة »
ابحل الشعبية(  الصني  جلمهورية  اباّلدي الرمسية  نظام  وفق  الّسرّيلّية  روف 

(Palladi  البحوث يف  هامشي  استخدامه  ولكّن  روسيا،  يف  به  معموٌل   )
( اخلاّص  Pinyinستخدام نظام بينني )الّلغويّة واملصادر املعجمّية مقارنًة اب
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 ابلّنسخ اإلمالئي للغة املندرين ابحلروف الاّلتينّية. 
يلقَ  الّلغ  ومل  إىل  اإلمالئي«  الاّلتينيّ »الّنسخ  غري  احلروف  ذات  ة  ات 

للّنسخ    يف عصران احلايل، فال يوجد مثاًل   اكبريً   ااهتمامً  أيُّ نظاٍم منضبٍط 
سّية أو اجلورجّية أو العربّية وكذا من اإلنكليزيّة من الفرنسّية إىل الّرو   اإلمالئي

 إىل العربّية.
غريبً  يبدو  قد  ب  الذا  العربّيِة  ابحلروف  أعجمّية  عباراٍت  شكٍل عرض 

احلال يف عمليّ  أو عرض  معيارّي منضبٍط كما هو  اإلمالئي«،  ة »الّنسخ 
ّية الّنطق األعجمي ابحلروف العربّية بشكٍل مْنضبٍط كما هو احلال يف عمل 

بل إّن هذا األسلوب غري معروٍف يف الّلغِة العربّية، حيث    ،»الّنسخ الّصويت«
والعبارات   األلفاظ  تعريب  إىل  العرب  ولفظها  ا  تعريبً مييل  نطقها  يسّهل 

. وهذا ما ينّص عليه اجلوهري يف صحاحه يف  لفظًا مناسًبا ومعقواًل ابلعربّية 
: أن   .  (1) تتفو ه به العرُب على ِمنهاجها« قوله: »وتعريب االسم األعجميِّ

أللفاظ العربّية   افاهلدف من تعريب اللفظ األجنيب هو تطويعه ليصبح جمانسً 
 . (2) مع نظامها اسجمً على قواعدها ومن وجارّيً 

 
الصــــــــــــحاح اج اللغة وصــــــــــــحاح العربّية، حتقيق أمحد عطار،    ،اجلوهري، إمساعيل بن محّاد (1)

 .1/179دار العلم للماليني، بريوت،  ،م1987هـ/1407 ،الطبعة الرابعة
ف يف الدرس اللســـــــــــــاين العريب  طرائق تعريب املصـــــــــــــطلح وصـــــــــــــناعة التعري  ،درقاوي، خمتار (2)

 .50دار الكتب العلمّية، بريوت، ص ،م2016احلديث، 
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يف حروفها لتنسجم مع    يف بنية الكلمة وتعدياًل   ويستتبع التعريب عادًة تدّخاًل  
اع هذه التعديالت وصورها خلروج ذلك عن مقاصد  ، ولن ندخل يف أنو (1) العربّية 

 هذا العمل.  
أي   أعاله،  املذكورة  اإلنكليزيّة  العبارَة  نكتَب  أن  أردان  فلو 

«Romanizationاب الّنسخ    حلروف«،  ضوابط  مراعاة  مع  العربّية 
الفرنسّية   الّنسخة  أّما  »رَُمِنَزيِشْن«،  نكتبها كالتايل:  أن  فيمكننا  اإلمالئي، 
َل هلذا   «. وميكننا أن نؤصِّ للمصطلح فيمكن نسخها إمالئيًّا كالتايل: »رَُمِنَزِسنُيْ

ما  وفق    ( مماثلًة للحركات،voyelles/vowelsحروف )نعّد  الّنسخ أبن  
وليست    هو الاّلتينّية،  احلروف  إىل  العربّية  من  اإلمالئي  الّنسخ  به يف  معموٌل 

 ملا قد يتبادر إىل الّذهن.    امماثلة للمدود، خالفً 
وهذا لفٌظ ثقيٌل ال يستسيغه العرب. فال بّد لتعريب اللفظ األعجمي من  

  كننالذا مي  ؛التدخل يف حروفه وتعديله ليناسب منطوق لغة العرب كما أسلفنا
أن نفرتض هذا اللفظ ابلّلغة العربّية قد يصبح كالتايل: »الر ْوَمَنة«، وهذه الّنسخة  

 
شــــــــــــــفـاء الغلـيل فيمـا يف كالم العرب من اـلّدخـيل،    ،: اخلفـاجي، أمحـد بن ّمـّديراجع مثاًل  (1)

جلواليقي، موهوب بن أمحـد،  ومـا يليهـا؛ ا 4 القـاهرة، ص  املطبعـة الوهبيـّة،  ،هـــــــــــــــــــــــــــــ1282
األعــجــ الــكــالم  مــن  الــرحــيــم،  املــعــّرب  ــد  عــبـــــ حتــقــيــق ف.  املــعــجــم،  حــروف  عــلــى  مــي 

التهذيب    ،وما يليها؛ عيســى، أمحد بك 65  ص،  م، دار القلم، دمشــق1990ه/1410
 ،؛ املبارك، ّمد120القاهرة، ص  ،مطبعة مصـر  ،م1923ه/1342يف أصـول التعريب،  

ــائص العربيـّة،    ؛298 ص  ،دار الفكر، بريوت  ،م1964الطبعـة الـثانـية،    فقـه الّلغـة وخصــــــــــــ
اح دار العلم للماليني،  ،  م2009  دراســــــــات يف فقه اللغة، الطبعة الثالثة،  ،صــــــــبحي الصــــــــّ

املطبعة    ،هــــــــــــــــــــــــــــ1337التقريب ألصــــــــــــــول التعريب،  ،  ؛ طاهر اجلزائري319  بريوت، ص
 وما يليها. 3 السلفية، مصر، ص
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تقبل الّرواّيت املختلفة هلذه الكلمة يف اإلنكليزيّة والفرنسّية. ويتبادر إىل ذهن  
الّسامع أّن املقصود من هذه العبارة الّتحويل أو الّنسبة إىل الّرومانّية، وهو املعًن  

 ب.ملطلو ا

ا إىل أّن الّلغة العربّية كانت »لغة هدف« يف عمليات الّنسخ  هاهن  ريشون
فقد  اإلسالمّية.  -الّصويت والّنسخ اإلمالئي إاّبن العصر الّذهيب للحضارة العربّية

األجبديّة العربّية لتسطري لغاهتا، كاّفة  اعتمدت لغات الّشعوب اآلسيويّة املسلمة  
ال والرتكّية  اإليغوريّة،  ّية،  عثمانكالفارسّية،  والرّتكّية  والّتتاريّة،  واألورديّة، 

والكازاخّية، واألوزبكّية، وغريها من الّلغات. وال تزال بعض هذه الّلغات ُتكتب  
حّّت اليوم ابحلروف العربّية. وبعد أتّمِل كتابة هذه الّلغات، نالحظ أّنا ليست  

نّي يف الّلغة  ٍف معلى حر عشوائّية، بل منضبطة، حيث يدّل كّل حرٍف عريّب ع
األعجمّية مشابه لصوته العريّب قدر اإلمكان، ويتّم إدراج حروٍف مرّمزٍة للداللِة  
على احلروف غري املنطوقة يف الّلغة العربّية. فكتابة هذه الّلغات ابحلروف العربّية  

 خيضع لضوابط وقواعد منضبطة.  
ابستثناِء احلروف    ابيًّ نس  نطًقا معقواًل وميكن للعريّب هتجئة كلماهتا ونطقها  

زة الّداّلة على حروٍف غري موجودٍة يف الّلغة العربّية. لكن رغم ذلك، فإّن  املرم  
  نْيِ ابلشكل الذي نعرفه اليوم، منضبطَ   وانالّنسخ اإلمالئي والّنسخ الّصويت مل يك

  اْصطُِلحَ وهذا طبيعّي ابلّنسبة لذلك الّزمن. لكن مع وضع ضوابط تلكم الّلغات،  
اعل املكمِّ ى  والّرموز  أجبدّّيهتا  يف  املعتمدة  احلروف  حلروف  إىل  املستندة  هلا  لة 

يف وضع ضوابط مستقرّة تشّكل حبّق معايري منضبطة للّنسخ    أسهمممّا    ؛العربّية
 جبديّة العربّية. اإلمالئي لتلكم الّلغات إىل األ
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رص على  لكّن صور تعريب األلفاظ األعجمّية مل تلَق عنايًة دقيقة، ومل حت
بوضوح يف كتب    مراعاة الّنطق األصلي لأللفاظ األعجمّية. وهذا ما نالحظه

الّتاريخ وكتب الّرحالت واجلغرافيا وحنوها من كتب الرّتاث. فنجد أّن الكثري من  
على ما ورد يف    اكن معرفة االسم األعجمي استنادً األمساء املذكورة فيها، ال مي

رنولد« و»بريش« يدّل على مدينة  دّل على »أ»أرانط« ي  االسم املعّرب. فمثاًل 
 »ابريس« و»أذفونش« يدّل على »ألفونس«.  

أثناء التعريب بسببني: األّول، وهو أّن العرب  يف  وميكننا تربير هذا الّتصّرف  
لون حنت االسم األعجمي للحصول على لفٍظ  يرفضون الّنسخ اللفظي ويفضّ 

أهل الّلغة كما أسلفنا؛ والثّاين،    خفيٍف على الّنطق العريب وهو ما ينّص عليه
ينظرون إىل الّلغات األخرى نظرًة دونّيًة ويرفعون العربّية    عامةً وهو أّن املسلمنَي  

اظ الّلغات األخرى،  لذا ال يهتمون لدقّة ألف   ؛إىل مرتبٍة ال تقارن هبا أيُّ لغٍة أخرى
السبب األّول قد نّصوا عليه أّن  صراحًة يف    إذ ال حرمة هلا بنظرهم. صحيٌح 

 ستشّف من ّنجهم يف هذا الباب.الثاين يُ  إنّ إاّل  كما أسلفنا،  كتب الّلغة
 : الفقرة الثانية: العربّية لغة مصدر

لضوابط الّنسخ اإلمالئي بني الّلغات املختلفة، ميكن كتابة الّلغة العربّية    ا وفقً 
كن استخدام  حبروف أجبدّّيٍت أخرى مع مراعاة أنظمة معّينة للّنسخ اإلمالئي. ل

احلروف الاّلتينّية ميّثل الّنشاط األهّم لعمليات الّنسخ اإلمالئي من الّلغة العربّية  
الّضوابط    »لغة مصدر«، وذلك حتت  بوصفها وطأة ضرورات العوملة وتوحيد 

لتسهيل انتقال املعلومات. ويندرج هذا الّنسخ اإلمالئي ضمن الكتابة ابحلروف  
وظهرت فيه معايري  تطورًا الفًتا  . وقد تطّور هذا الفن  ابقً الاّلتينّية كما أسلفناه سا
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عشر    ثيناالجاوز  دولّية وضوابط مّتبعة يف اجملاالت األكادميّية والدوائر العلمّية تت
 . امعيارً 

 :: إشكاليات الّنسخ اإلمالئي للغة العربّية ابحلروف الاّلتينّيةأواًل 
عرًضا  يف األجبديّة الاّلتينّية يهدف الّنسخ اإلمالئي إىل عرض النّص العريب 

لذا ال بّد من الّلجوء إىل إدخال    ؛ كافّة    حيفظ اخلصائص اإلمالئّية للّنص العريب
الاّلتينّية، ملعاجلِة إشكالّيات نسِخ رموٍز   رموٍز أو حروٍف معّدلٍة على األجبدية 

فعند كتابة  كتابّية يف الّلغة العربّية )لغة املصدر( غري موجودٍة يف الّلغة اهلدف.  
ل الكتابّية الستدراك  إىل عدٍد من الوسائ  يـُْلَجأُ   الّلغة العربّية ابحلروف الاّلتينّية،

الّنقِص يف األجبديّة الاّلتينّية عن األجبديّة العربّية، أو اإلشارة إىل احلروف العربّية  
الّلجوء إىل استخدام احلروف الك الاّلتينّية، مثل  برية  غري املوجودة يف األجبديّة 

(Capital letters)،  اليواننّية أو إضافة عالمات    ،أو إضافة بعض احلروف 
«( أو  ḏ«( أو تسطريها )مثل » ġو»   « ḥقة إىل احلروف كتنقيطها )مثل »فار 

أو تعديل طريقة    ،«šالظّاهر يف هذا احلرف »   Caronإضافة رموز ممّيزة كرمز  
أو األخرية كما يظهر يف هذين  كتابة احلروف الاّلتينّية عرب َمّط أطرافها األوىل  

 «.ɧ« و»ɠاحلرفني املعّدلني »
( إىل أنّه »لو اعتمد  Maxime Rodinsonنسون )وقد أشار مكسيم رودي

كّل واحٍد على ما يظّن أنّه يسمعه، ولو عرّب كّل واحٍد عن أصواِت لغٍة أخرى  
وإىل عدم    ألّدى ذلك إىل فوضى يف الّنسخ اإلمالئي والّنسخ الّصويت  ؛برأيه احلرّ 
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يف    بوصفه فنًّاأمام الّنسخ اإلمالئي    بارزةتتمثل العقبة ال  ا. إذً (1) الّتفاهم املتبادل« 
ذجته واستقرار الّضوابط املستخدمة فيه. وهذا ما مل يتحّقق يف الّنسخ اإلمالئي  من

الاّلتينّية، إذ ظهرت العديد من املعايري العربّية إىل احلروف  مما أّدى إىل    ؛لّلغة 
للنّ التّ  املتبادلة  إمالئيًّ خطئة  املنسوخة  معاجلاصوص  تعقيد  وإىل  املعلومات ،    ة 

  ( مثااًل Emmanuelle Perrin. وقد ضربت الباحثة إميانويل بريرين )وتبادهلا
عن هذه التعقيدات، حني حّللت آليات الّنسخ الّلفظي املستخدمة يف توثيق  

والرّ  الّصور  للقاهرة من جمموعات  األثريّة  اّليت تشمل حنو  املعامل  مئة  مثاين  سوم 
 .(2)  مئٍة منها اليومَمْعلٍم ارخيّي، فُِقَد ثالثُ 

فاختالف آلّيات الّنسخ اإلمالئي بني املؤّرخني يؤّدي إىل مشّقٍة ابلغٍة يف   
، كما أّن هذه االختالفات قد توجد لدى املؤرّخ أو  وجتميعها  فهرسة املعلومات 

(  Émile Prisse d’Avennesدافنّي )  الباحث نفسه، فقد ذكر إمييل بريس
 . (3) لكتابة اسم مسجد الصاح طالئعأربع عشرة صيغًة خمتلفًة 

 
(1) Maxime Rodinson, « Les principes de la translittération, 

la translittération de l’arabe et la nouvelle norme ISO », 
Bulletin des bibliothèques de France, n° 1, 1964, pp. 1-
24, disponible en ligne : 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1964-01-0001-001  

( 2 ) Maryse Bideault, L’Iconographie du Caire dans les 
collections patrimoniales françaises, enquête pour le 
compte de la mission pour la Recherche et la 
Technologie du ministère de la Culture et de la 
Communication, 2010, Paris, 239p, en ligne : 
https://inha.revues.org/4617  

( 3 ) Emmanuelle Perrin, « Signifiants et signifié : la 
translittération de la langue arabe », art. cit., p.4. 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1964-01-0001-001
https://inha.revues.org/4617
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 :: تطّور معايري الّنسخ اإلمالئي لّلغة العربّية ابحلروف الاّلتينّيةا اثنيً 
( فولناي  املستشرق  أّن  فضل  Volney 1757-1820يبدو  حاز  قد   )

سخ اإلمالئي لّلغة العربّية يف احلروِف  الّسبق يف ّاولة وضع معيار منضبٍط للنّ 
كتابه املوسوم »تبسيط الّلغات الّشرقّية« أو    م1794الاّلتينّية. فقد نشر عام  

،  (1) »املنهج اجلديد الّسهل لتعّلم العربّية والفارسّية والرّتكّية ابحلروف األوروبّية«
  االعربّية إمالئيًّ   للحروف الاّلتينّية الواجب استخدامها لنسخ   وقد وضع فيه جدواًل 
الاّلتينيّ  الّتقابلّية  (2) ةابحلروف  مبدأ  تطبيق  على  هذا  عمله  يف  حرص  وقد   .

(bijection ٍأي مقابلة كّل حرٍف عريّب لرمٍز التييّن واحد ،)لذا قام ابستخدام    ؛
خاّصة    ا رموزً   ا بعِض الّرموز اليواننية لكتابة »الواو« و»الغني« و»اخلاء«، ومضيفً 

ابتكرها التّ اشخصيًّ   به،  العربّية  لكتابة احلروف  الية: »ع«، »ش«، »ص«،  ، 
املتناسقة   األجبديّة  وضع  يف  فولناي  أعمال  أسهمت  وقد  »ط«.  »ض«، 

(l’alphabet harmonique  )  أمساء    م1803عام    اختريتاّليت لنسخ 
إمالئيًّ  بني    ااألمكنة  ملحوظة  فوارق  وجود  مع  مصر«،  وصف  »أطلس  يف 

 
(1) Constantin-François de Chasseboeuf, comte de 

Volney, Simplification des langues orientales,  

ou Méthode nouvelle et facile d'apprendre les 

langues arabe, persane et turque, avec des 

caractères européens, an III [1794], IV-138 p, 

Impr. de la République, Paris.  
 من كتابه املذكور. 39يف الصفحة  (2)
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 .  (1) املعيارين
  ا ستشراقّية الفرنسّية مسلكً قابل، ّنج كبار املتخّصصني يف املدرسة االامل  ويف
رأسها  امغايرً  وعلى  الّشرقّية  الّلغات  مدرسة  يف  الّتعليمّية  اهليئة  تبن ت  فقد   .

( ساسي  دو  والجنلي  Silvestre de Sacyسيلفسرت   )(Langlès  ّنَج  )
احل على  االعتماد  عرب  اإلمالئي،  الّنسخ  معايري  املزدوجة  تبسيط  روف 

(diagrammes  الّنسخ منهجه يف  دو ساسي  األستاذ سلفسرت  بنّي  فقد   .)
اإلمالئي لّلغة العربّية يف كتابه املوسوم »الّنحو العريب لتالمذة املدرسة اخلاّصة  

 .(2) م 1810ة ابلّلغات الّشرقّية احلّية« الصادر سن
قام فولناي إبصدار معياٍر جديٍد سنة   لّلغة    اإلمالئيللّنسخ    م1819ثّ 

الّلغات   على  مطّبقة  األوروبية  »األجبدية  املوسوم  كتابه  ضمن  العربّية، 
احلضارة  (3) اآلسيويّة« يف  املتخصص  األملاين  الباحث  النهج  هذا  يف  وابعه   .

( فأصدر كتابه Richard Lepsius 1810-1884املصريّة ريكارد لبسيوس )
»األجبدية   عام  املوسوم  الّنسخ    ا سً رِّ مك،  م1854املعياريّة«  يف  الّتقابلّية  مبدأ 

 
 ملزيد من التفاصيل، يراجع: (1)

Emmanuelle Perrin, « Signifiants et signifié : 
la translittération de la langue arabe  », art. cit. , 
p7. 

(2) Silvestre de Sacy, Grammaire arabe à  l'usage des élèves 

de l'École spéciale des langues orientales vivantes, 
1810, vol. I, XXVI-434 p, Impr. impériale, Paris. 

( 3 ) Constantin-François de Chasseboeuf, comte de 

Volney, L’Alfabet européen appliqué aux langues 
asiatiques, 1819, F. Didot, Paris, XX-224 p. 
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ومعتمدً ا العربّية،  لّلغة  الاّلتينّية    اإلمالئي  األحرف  إىل  ممّيزة  رموٍز  إضافة  على 
 . (1) واستخدام بعض الّرموز اليواننّية

( األملانّية  الّشرقّية  اجلمعّية  قامت   Deutscheثّ 

Morgenländische Gesellschaft  )إلمالئي  ابعتماِد معياٍر للّنسخ ا
إىل املؤور الّدويل الّتاسع عشر للمستشرقني    ُقدِّمَ ىل احلروف الاّلتينّية، و لّلغة العربّية إ

. وقد انتشر هذا املعيار بسبب أعماِل كلٍّ من  (2)م 1936املنعقد يف روما سنة  
( وهانس فيهر  Carl Brockelmann 1868-1956كارل بروكلمان )

(Hans Wehr 1909-1981القا صاحب  الّشهري(  الّلغة    موس  عن 
، لكّن الّنسخة اإلنكليزيّة من هذا القاموس قد صدرت مع تعديٍل ملعياِر  (3)العربّية

العامل   يف  معتمد  هو  ما  ملالءمة  الكتاب  يف  املعتمد  اإلمالئي  الّنسخ 

 
(1) Lepsius, Richard, Das Allgemeine linguistische 

Alphabet, 1854, Berlin, W. Hertz. 
خاص بعناية مجاعة من املســــــتشــــــرقني على    كتابّية يف  معيار اجلمعّية الشــــــرقية األملان  رَ شــــــِ نُ   (2)

 رأسهم بروكلمان: 
Brockelmann, Carl & al., Die Transliteration der arabischen 

Schrift in ihrer Anwendung auf die Hauptliteratursprachen 
der islamischen Welt : Denkschrift dem 19. Internationalen 
Orientalistenkongreß in Rom / vorgelegt von der 
Transkriptionskommission der Deuschen 
Morgenländischen Gesellschaft, 1935, Leipzig : Deutsche 
Morgenländische Gesellschaft. 

 وهذا امللف متوافر على موقع اجلمعية الشرقّية األملانّية على الرابط التايل:
http://www.dmg-web.de/iswi/img/dmgtransliteration.pdf 

( 3 ) Wehr, Hans : Arabisches Wörterbuch für die 

Schriftsprache der Gegenwart, 1952, Harrassowitz, 
Leipzig. 

http://www.dmg-web.de/iswi/img/dmgtransliteration.pdf
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«  ḵء »«، وحرف اخلاğمن »   « بداًل jحرف اجليم »  فُكِتبَ األنكلوسكسوين،  
 «.  ġمن »  « بداًل ḡ»«، وحرف الغني ḫمن »  بداًل 

ر املؤور الّدويل الّتاسع عشر للمستشرقني ضرورة االلتزام مبعيار الّنسخ  وقد قر  
يف املؤور، وهو ما مل حيصل، »إذ استمّر أغلب املستشرقني    أُِقر  اإلمالئي الذي  

لكّن معيار اجلمعّية األملانّية، وفق  .  (1) على مناهجهم اخلاّصة يف الّنسخ اإلمالئي«
للمست  ما عشر  التاسع  الدويل  املؤور  يُـ قّرره  مل  روما،  يف  جرى  ْهَملْ شرقني  بل   ،

 هنا.  ايف عدٍد من املعايري األخرى كما سنرى هاعتماًدا جليًّا  االعتماد عليه 
معيار  م1956عام  يف  و  صدر   ،BGN/PCGN    جملس من  عن كلٍّ 

لل اجلغرافّية  املّتحدة  األمساء   United State Board on)والّيت 

Geographic Names (BGN)  )  لالستخبارات الوطنّية  للوكالة  الّتابع 
 National Geospatial-Intelligence Agencyاجليوفضائّية ) 

(NGA)  الّرمسّية الربيطانية  لالستعماالت  اجلغرافية  لألمساء  الّدائمة  والّلجنة   )
(Permanent Committee on Geographical Names for 

British Official Use (PCGN).)   عتماد على  الويتمّيز هذا املعيار اب
 . (2)(cédilles/cedillasالالحقة ابألحرف الاّلتينّية ) وايلالدّ 

بوضِع معياٍر منوذجيٍّ للّنسخ اإلمالئي  من جهتها  قامت األمم املّتحدة    وقد

 
( 1 ) Maxime Rodinson,   « Les principes de la 

translittération, la translittération de l’arabe et la 
nouvelle norme ISO », op. cit. 

 ميكن االطالع على تفاصيل هذا املعيار على الرابط التايل: (2)
http://earth-info.nga.mil/ 
gns/html/Romanization/Romanization_Arabic.pdf   
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اجلغرافّية عرب معياٍر   اجلغرافّية يف    ُوِضعَ لألمساء  األمم  عرب جمموعِة خرباء األمساء 
 United Nations group of experts on)املّتحدة  

geographical names  ) ًااملشار إليه اختصار (UNGEGN.) 
لى توصية جمموعة اخلرباء هذه، قامت جامعة الدول العربّية بوضِع  وبناًء ع 

ي هذا املعيار »معيار بريوت«  ، ومسُِّ م1971معياٍر لـ»َرْوَمنِة« الّنصوص العربّية سنة  
إبعادة اعتماد هذا    ا«. وقد قامت جمموعة اخلرباء املذكورة آنفً م1971و »بريوت  أ

، مع بعض الّتعديالت،  م1972يف لندن عام  املعيار، يف دورهتا الّتالية املنعقدة  
حتت   عنها  القرار  وصدر  ومصر.  لبنان  فقط:  عربّيتني  دولتني  الرقم  وحبضور 

«recommandation II/8»   ُاملعيار وي هذا  بري   عرف  »معيار  وت  ابسم 
 . UNGEGN 1972» (1)املعّدل« أو »معيار 

( عام  UNGEGNويف اجللسة اخلامسة جملموعة خرباء األمم املتحدة )  
، تقّدمت فرنسا بطلِب تعديل املعيار لُياَلئم الّنطق ابلّلغة الفرنسّية. وقد  م1973

 Institut)افّية واحلرجّية  الوطين للمعلومات اجلغر املعهُد    لَ املعد  َحض َر هذا املعياَر  

national de l'information géographique et forestière  ) ًاختصار   ا املعروف 
كما   IGN System 1973»(2)»  باسم عرف  يُ   اجديدً   ا(. فأصدرت معيارً IGNبــ) 

 
املقّدمة إىل الدورة العلمّية  لوارد ضـــــــــمن الورقة  ميكن االطالع على هذا املعيار من اجلدول ا (1)

 األمساء اجلغرافّية يف األمم املّتحدة:موعة خرباء اخلامسة والعشرين جمل
Élisabeth Calvarin,« Systèmes français deromanisation », Groupe 

d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques, 
Working Paper CRP.3, 25e session, 5-12 mai 2009, Nairobi, 
disponible en ligne : 
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/25th-gegn-
docs/wp%20papers/crp3.pdf 

 املرجع نفسه. (2)
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  ُصدِّقَ . وقد  (1)يعرف هذا املعيار حتت اسم »الّنسخة ب من معيار بريوت املعّدل«
ع فرنسا  يف  اجلغرافّية    م2007ام  عليه  املواقع  ألمساء  الوطنّية  الّلجنة  من 

(Commission Nationale de Toponymie)  . 
آنفً  املذكورة  املّتحدة  املعتمد    اوقد الحظت جمموعة خرباء األمم  املعيار  أّن 

ول العربّية  يواجه صعوابت لتطبيقه، فأرسلت عّدة نصائح وتوصيات إىل جامعة الد
مؤور برلني    ات من القرن املنصرم. ويفيات والّتسعين ييف الّثمانين  لوجوب االلتزام به

، طالبت البعثة العربّية بتعديل الّنظام وتبسيطه عرب  م 2002الثّامن، املنعقد عام  
« للّنسخ اإلمالئي حلرف الظّاء، وبوضع سطر  dh» « حبريف  z̧استبدال حرف »

هذا    اْعُتِمدَ فّخمة. وقد  أسفل احلروف امل(  cédilles)  وايلمن وضع الدّ   بداًل 
وهو اختصاٌر  «  ADEGN System»، حتت اسم م 2007ل عام الّنموذج املعد  

 Arab Divisionاجلغرافّية يف األمم املّتحدة )للقسم العريب ضمن خرباء األمساء  

of Experts on Geographical Names System .) 
الّتعديالت على اشتقاق معايري من معيار جممل   موعة اخلرباء ابألمم  تقتصر 

وعة قامت بتطوير معيارها وإعادة إصداره من جديد.  املّتحدة، بل إّن هذه اجملم
هذا    أُِقر  يف مؤور بريوت للخرباء العرب. و   معياٌر جديدٌ   اْعُتِمدَ ،  م2007ففي عام  
مم املّتحدة، يف دورته املنعقدة يف الّرّيض،  من جمموعة خرباء األ  م2017املعيار عام  

اليت  بع املالحظات  االعتبار  بعني  األخذ  الرّابع حول    ُقدَِّمتْ د  العريب  املؤور  يف 
. وقد صدر هذا املعيار ابلقرار  م2008األمساء اجلغرافّية، املنعقد يف بريوت عام  

 
( 1 ) United Nations Group of Experts on Geographical 

Names, Technical Reference Manual for the 
Standardization of Geographical Names, 2007, United 
Nations Publications, p.12. 
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 «.  UNGEGN 2017عرف ابسم »« وهو يُ resolution XI/3رقم »
الّصادر سنة  ويشر  الّتقرير  اخلرباء   م 2018ح  استخدام    عن جمموعة  انتشار 

تلف معايري الّنسخ اإلمالئي للر ْوَمنة يف الّدول العربّية عرب ذكر الّدول اليت تطّبق  خم
 .(1)كّل معيار من املعايري الّدولّية املشهورة

عام   لّلغة  م1982ويف  اإلمالئي  ابلّنسخ  خاّص  معياٌر  صدر  إىل  ،  العربّية 
 Deutsches Institut fürايري ) احلروف الاّلتينّية عن املعهد األملاين للمع

Normung « له ابملعيار  ويُرمز   ،)31635 DIN »(2)  . ّاملعيار   ويَعد   هذا 
الذي    األملانّية من املعيار الّصادر عن اجلمعّية الّشرقّية  تعدياًل طفيًفا  نسخًة معّدلًة  

  . وحيتّل هذا م1936يف املؤور العاملي للمستشرقني املنعقد يف روما سنة   اْعُتِمدَ 
مكا العملياملعيار  الّتطبيق  يف  ممّيزًة  األكادميّية    ؛ نًة  اجملاالت  يف  مطّبٌق  إنّه  إذ 

 الّصادرة ابلّلغة األملانّية.  
  ، حترّكت املنظمة الّدولّية للمعايري اابلّنظر إىل فوضى املعايري املذكورة سابقً 

(ISO ًوأصدرت معيار )سخ  ، حملاولة ضبط النّ م 1984هبا، سنة    اخاصًّ   اجديدً   ا
لّلغة العربّية ابحلروف الاّلتينّية. ويستند هذا املعيار على معيار    وتنظيمهاإلمالئي  

الذي   الّتاسع عشر    ُصدَِّق عليهاجلمعّية االستشراقّية األملانّية  الّدويل  يف املؤور 
( إىل وضع  ISO روما. وهدفت املنّظمة الدولّية للمعايري )للمستشرقني املنعقد يف

 
عن جمموعة خرباء األمساء اجلغرافّية يف األمم املّتحدة،    م2018يراجع التقرير الصـــادر ســـنة   (1)

 (:1 وهو متوافر على الرابط التايل )ص
http://www.eki.ee/wgrs/rom1_ar.pdf 

 ملزيد من التفاصيل حول هذا املعيار، ميكن االطالع على موقع املعهد األملاين للمعايري:  (2)
http://www.dmg-web.de/iswi/material.html 

http://www.eki.ee/wgrs/rom1_ar.pdf
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الّصادر سنة    ISO 233ا اجملال. فمعيار   موّحٍد ومرجعيٍّ يف هذمعياٍر عامليٍّ 
حيرتم الّضوابط الّدقيقة واملتشّددة للّنسخ اإلمالئّي هبدف احلفاظ على    م 1984

 ّنّص املنسوخ.  إمكانّية الّنسخ العكسي للحصول على الّنّص األصلي عرب ال
معاجلة  إىل   هتدف  وحيتوي املعيار على العديد من الّتعليمات الّدقيقة اّليت

واحلروف   والّسكون  املربوطة  الّتاء  مثل  اإلمالئي،  الّنسخ  يف  اخلاّصة  احلاالت 
حتت    م 1993املشّددة. ثّ صدرت نسخٌة مطّورة ومبّسطة من هذا املعيار سنة  

 .(1) واملعمول به حّّت اليوم  ُمطب قـ ال ، وهو ISO 233-2الرقم  
  ؛ لطبيعة هذه املنّظمة  انظرً   ،ة والّشمولوتتمّيز معايري هذه املنّظمة ابلعامليّ  

ولذا فإّن هذا املعيار مطّبٌق من املكتبات العاملّية يف املعاجلة احلاسوبّية للبياانت  
املكت مثل  الكربى  املكتبات  تعتمده  املثال،  سبيل  فعلى  الوطنّية  الّنصّية.  بة 

 ومكتبة األسكورّيل ومكتبة جامعة اليدن وغريها.  (2) الفرنسّية 

األمريكّية  م1997م  عا  ويف واجلمعّية  األمريكي  الكونغرس  مكتبة  أصدرت   ،

 
يزو اخلــاص بكتــابــة الّلغــة العربيـّـة غري متــاح للعموم، و ــب شــــــــــــــرا ه حّّت ميكن  أإّن معيــار  (1)

 الرابط:عليه، وهو متوافر على هذا  االطالع
https://www.iso.org/fr/standard/4118.html 
ــيل هذا املعيار   ــّية لالّطالع على تفاصــ ولكن ميكن الرجوع إىل موقع املكتبة الوطنّية الفرنســ

 ما تعتمده على الرابط التايل:وفق 
« Translittération de l’arabe à la BnF : utilisation de la 

norme ISO 233-2 (1993) », en ligne : 
http://guideducatalogueur.bnf.fr  

(1) « Translittération de l’arabe à la BnF : utilisation de la 

norme ISO 233-2 (1993) », en ligne : 
http://guideducatalogueur.bnf.fr  

https://www.iso.org/fr/standard/4118.html
http://guideducatalogueur.bnf.fr/
http://guideducatalogueur.bnf.fr/
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 (  American Library Association - Library ofللمكتبات 

Congress  األنكلوسكسوين واملعتمد  ( نسخًة أوىل من املعيار املطبق يف العامل
 romanisationيف املكتبات األمريكية واإلنكليزيّة، وهو معروف حتت اسم »

LC-LAA» (1)  عام أصدرت  ثّ  اخلاّص    م 2012.  املعيار  من  اثنيًة  نسخًة 
نتشار استخدامه  اب. ويتمّيز هذا املعيار  (2) نفسه  السما ابلّلغة العربّية وهو حيمل  
 وقد زاد انتشاره بسبب العوملة والّثورة املعلوماتّية. ،يف العامل األنكلوسكسوين

املعلوماتّية، الربجمة  لغاِت  انتشار  اهلادفة    وبعد  املعايري  من  العديد  ظهرت 
الّلغة العربّية يف الكتابة املعلوماتّية املبنّية على األحرف الاّلتينّية. ومن هذه    لربجمة

 « قلم  معيار  اQalam» (3)املعايري،  ومعيار  العريب »،  ، ArabTeX » (4)لّنّص 
 « بكداش  بدر   BADR Bikdash Arabic Transliterationومعيار 

Rules» (5)،  يارومع   « بوكوالرت  ومعيار  Tim Buckwalter» (6)تيم   ،

 
 ميكن االطالع على هذا املعيار على الرابط التايل:  (1)

https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf 
  ما يظهر من موقع مكتبة الكونغرس: وفق (2)

https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html 
(3) http://langs.eserver.org/qalam  
(4) Lagally, Klaus, ArabTeX – a System for Typesetting 

Arabic. User Manual Version 3.09, 1999, Institut für 
Informatik, Universität Stuttgart, online on: 

http://129.69.218.213/arabtex/doc/arabdoc.pdf 
Seealso :http://www2.informatik.uni-

stuttgart.de/ivi/bs/research/arab_e.htm  
(5) http://www.eiktub.com/guide.html 

(6) http://www.qamus.org/transliteration.htm 

https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf
https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
http://langs.eserver.org/qalam
http://www.eiktub.com/guide.html
http://www.qamus.org/transliteration.htm
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 .TransTec » (1)ترانستيك »
ابحلروف  ا اثلثً  العربّية  لّلغة  اإلمالئي  الّنسخ  معايري  بي  مقارنة  نظرة   :

 :الاّلتينّية
املقارنة  اسنقتصر ه إىل  بدّقة، ونعمد  املنتقاة  املعايري،  أبرز هذه  هنا على 

الفّن. فسنعرض بدايًة ملعياٍر دويلٍّ ث   بينها حّت نتمكن من ضبط قواعد هذا  
الفرنكوفو  األكادميّي  العامل  يف  املعتمدة  املعايري  األكادميي  ألبرز  العامل  ويف  ين، 

 العامل األكادميي األنكلوسكسوين.اجلرماين، ويف 

( ابلّنظر  ISOسنختار بدايًة املعيار الصادر عن املنّظمة الّدولّية للمعايري )
يف املعيار املطّبق يف العامل األكادميي    اكما سننظر أيضً   ،الدولّية  لشموله ومرجعّيته

الرائدة أرابيكا  جملة  يف  املعتمد  املعيار  وهو  أال  واليت  (2) الفرنسي،  أسسها  ، 
Provençal-Évariste Lévi    الّناطقني املستعربني  جتمع  هيئٍة  أو  كجسم 

عام   أكادميّيةٍ م1954ابلفرنسّية  جملٍة  إىل  حتو لت  ثّ  اجملاالت  ،  متعّددة   
 ما يتعّلق ابلّلغة واألدب والّتاريخ والفكر واحلضارة العربّية.  ومتخّصصة يف كلّ 

 
( 1 ) Banouni Mostafa, Lazrek Azzrdine, Sami Khalid, « Une 

translittération arabe/roman pour un e-document », in Gaio 
Mauro, Christine Vanoirbeek et Zreik Khaldoun (dir.), 
Documents dans les systèmes d’information mobiles, actes du 
5e colloque international sur le document électronique, 
Hammamet (Tunisie), 20-23 octobre 2002, Le Chenay, 
INRIA, 2002, p. 123-138. 

ه للمؤّلفني املتوافر  رابيكا ضـــــمن الدليل املوج  ميكن االطالع على املعيار املعتمد لدى جملة أ (2)
 على الرابط التايل:

https://brill.com/fileasset/downloads_products/Author_Instruct
ions/ARAB.pdf 

https://brill.com/fileasset/downloads_products/Author_Instructions/ARAB.pdf
https://brill.com/fileasset/downloads_products/Author_Instructions/ARAB.pdf
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 .(1) (Brillعن دار الّنشر املتخّصصة بريل )  اوتصدر هذه اجملّلة حاليًّ 
األملانّية    الّشرقّية  اجلمعية  معيار  على  مبينٌّ  املعيار   Deutscheوهذا 

Morgenländische Gesellschaft (DMG)    املؤور    اْعُتِمدَ الذي يف 
. أّما املعيار املطّبق يف اجملاالت  م1936العاملي للمستشرقني املنعقد يف روما سنة  

األملاين  األك االستشراقي  والعامل  األملانّية،  ابلّلغة  الّصادرة  فهو  عموًما  ادميّية   ،
 « سابقً   «DIN 31635املعيار  إليه  ا ااملشار  العامل  نرى  بينما  ألكادميي  . 

على معيار مكتبة الكونغرس ومجعّية  اعتماًدا أساسيًّا    اين معتمدً األنكلوسكسو 
 American Library Association - Library ofاملكتبات األمريكّية  

LC)-Congress (ALA  سنة الّصادر  عام    (2) م1996،  واملعّدل 
 . (3) م 2012

لوسكسوين، لكّن  كادميي األنكيف العامل األ  ااعتماًدا عامًّ وهذا املعيار معتمٌد  
ُط  اجملاّلت العلمّية   لذا سنعرض للمعيار املعتمد يف إحدى أبرز    ؛املعيار قلياًل تـَُبسِّ

« جملة  وهي  األنكلوسكسونية  األكادميية   Islamic Law ansاجملالت 

Society ( املرموقة الّصادرة عن دار الّنشر املتخّصصة »Brill  .) 
املعا عرض  إىل  بدايًة  سنعمد  املقارنة،  هذه  لنقل  ولتسهيل  املعتمدة  يري 

 
  حول هذه اجمللة يراجع:ملزيد من املعلومات  (1)

https://brill.com/view/journals/arab/arab-overview.xml 
 ميكن االطالع على املعيار املعتمد لدى مكتبة الكونغرس على الرابط التايل: (2)

https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf 
 جع صفحة ضوابط الّنسخ اإلمالئي ابحلروف الاّلتينّية من موقع مكتبة الكونغرس: يرا (3)

https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html 
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إىل املقارنة بني هذه املعايري لناحية    اة ث نعمد الحقً األحرف العربّية إىل الاّلتينيّ 
 القواعد املّتبعة يف الّنسخ اإلمالئي. 

 : مقارنة جلهة احلروف املعتمدة  -أ
ضمن    هنااهري املختلفة، سنقّدمها  لتسهيل عرض احلروف املعتمدة يف املعاي

 جداول ثّ نشفعها ابملقارنة بينها.

املعتمدة يف معيار املعهد األملاين للمعايري ومعيار  جدول احلروف والرموز 
 أرابيكا

احلروف  
احلروف    Transliteration العربّية 

 Transliteration العربّية 

 ẓ ظ  ’ ء 

 ʿ ع   b ب

 Ġ غ   t ت

 F ف  ṯ ث

 Q ق   ğ ج

 K ك  ḥ ح

 L ل  ḫ خ

 M م  d د 

 N ن  ḏ ذ 
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 H ه   r ر

 W و  z ز

 Y ي  s س 

 حروف املدّ   š ش
 Ā ا  ṣ ص

 Ū و  ḍ ض 

 Ī ي  ṭ ط

، جند أّّنا  2-233يزوأوابملقارنة بني هذا اجلدول والرموز املعتمدة يف معيار  
-لرمز التايل »يزو ابأإليه يف معيار    يُشارمتطابقة ابستثناء حرف »اخلاء« الذي  

ẖ  إليه يف معيار أرابيكا واملعهد األملاين للمعايري ابلرمز التايل »  يُشار«، بينماḫ-

يزو قد صدر مبا يتوافق  أ. فيظهر لنا أّن الفارق بني النظامني طفيف وأّن معيار  «
مع معيار املعهد األملاين ومعيار أرابيكا هلذه الناحية. وهذا الّتقارب طبيعي ألّن  

امل املهذه  من  مشتّقة  الّثالثة  عشر  عايري  الّتاسع  الّدويل  املؤور  يف  املعتمد  عيار 
 . م1936للمستشرقني املنعقد يف روما سنة 

اختالفًا كبريًا  بينما جند أّن ما هو معتمد يف العامل األنكلوسكسوين خمتلف  
معيار الدويل  أ  عن  الفرنكوفوين    وعّمايزو  االستشراقي  العامل  يف  مطب ق  هو 

 غرس الّرموز التالية:حيث تعتمد مكتبة الكون رماين،واجل

 جدول احلروف والرموز املعتمدة يف معيار مكتبة الكونغرس
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احلروف  
احلروف    Transliteration العربّية 

 Transliteration العربّية 

 ẓ ظ  ’ ء 

 ʿ ع   b ب

 Gh غ   t ت

 F ف  th ث

 Q ق   j ج

 K ك  ḥ ح

 L ل  kh خ

 M م  d د 

 N ن  dh ذ 

 H ه   r ر

 W و  z ز

 Y ي  s س 

 حروف املدّ   sh ش
 Ā ا  ṣ ص

 Ū و  ḍ ض 
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 Ī ي  ṭ ط

ميكننا مالحظة    ،Islamic Law and Societyوابملقارنة مع معيار جمّلة  
تطابق املعيارين لناحية الّرموز املعتمدة يف الّتمثيل لألحرف العربّية يف احلروف  

الّتطبيق ات اخلاّصة تنطوي على العديد من املفارقات العملّية  الاّلتينّية. ولكّن 
 اليت سنقف عليها أدانه. 

احلركات العربّية  إىل أّن مجيع املعايري مّتفقة على اإلشارة إىل    هنااونشري ه
«.  a»  ،«-u»  ،«-i-)الفتحة، الضّمة، الكسرة( ابحلروف الاّلتينّية الّتالية: » 

ل احلركة يف العربّية، فلو أردان كتابة  حبيث تلحق هذه احلروف ابحلرف الذي حيم
إىل الّسكون أبّي حرٍف    يُشاربينما ال    ،«ta-َت« حلصلنا على »-حرف » 

 «. yaktubنسخها ابحلروف الاّلتينّية كالّتايل »  التيين، مثل »َيْكُتُب« ميكن
وحروف املّد العربّية هي األلف الّساكنة املفتوح ما قبلها، والواو الّساكنة  

نكتبها    املضموم  أن  أردان  فإن  قبلها.  ما  املكسور  الّساكنة  والياء  قبلها،  ما 
متبوعً  املّد  يسبق حرف  الذي  اإلتيان ابحلرف  املقّرر  ابلر   اابلاّلتينّية،  ب  مز 

بكلمة »نوحيها« اّليت جتمع صور املّد الّثالث،   هناا أعاله حلروف املّد. ومنّثل ه
 «. nūḥīhāفنكتبها كالّتايل: » 
 اجلدول الّتايل آلّية كتابة احلركات واملدود.ونعرض يف 

 Bā اب  ba بَ 

 Bū بو  bu بُ 

 Bī يب  bi بِ 
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العربّية أصبحت يف   أن احلركات  الالتيين حروفً فنالحظ  مستقلة.    ا الّنّص 
وهنا  ب الّتنبُّه إىل الفارق بني احلركات وحروف املّد، فاحلركات هي احلروف  

زة  (، واملدود هي احلروف الّثالث لكّنها مرم  a, u, i)الاّلتينّية العاديّة الّثالث  
(. وهذا الّتنبيه يظهر  ā, ū, īحيث حيمل كلٌّ منها خطًّا يف أعاله )ترميًزا مميًزا  
يف حروف الّلني وحرف املّد. فحروف الّلني اثنان: الواو والياء الّساكنتان بوضوح  

نسخ هذه الكلمات إىل    املفتوح ما قبلهما، مثل: »بـَْيٌت«، »َخْوٌف«. فعند
« )وفق نظام مكتبة الكونغرس( أو  khawf« و» baytالاّلتينّية حنصل على » 

«ḫawfكا(. « )وفق نظام أرابي 

بعد أن ذكران آلّية معاملة احلركات، ننتقل إىل ضوابط معاملة الّتنوين. رغم  
بوضوح  نوين يظهر  يف الكتابة الاّلتينّية، إاّل أّن التّ   ُتْظَهرُ أّن احلركات اإلعرابية ال  

« وإىل تنوين  un-« وإىل تنوين الّضّم بـ »an-إىل تنوين الفتح بـ »  ُيشار فيها. ف
، حنو: كلمة »بيٌت«،  هبا   ويلحق الّتنوين أواخر الكلمة مّتصاًل «.  in-الكسر بـ »
 «. baytunُتكتب: »

ات  إىل أّن كّل املعايري املذكورة أعاله مّتفقٌة على عدم وضع حرك  ا ونشري أيضً 
الكلمات اإلعرابية. حبيث لو أردان أن نكتب ابحلروف الاّلتينّية كلمة »َدَخَل«  

يزو واملعهد األملاين للمعايري وعلى  أرابيكا و « وفق معايري أdaḫalحلصلنا على » 
«dakhal  .وفق نظام مكتبة الكونغرس وجمّلة القانون واجملتمع اإلسالِمي ني » 

ّنسخ اإلمالئي، ميكننا معرفة كيف ميكن  بعد ضبط احلروف املستخدمة يف ال
حبركاهتا  كتابة الكلمات العربّية ابحلروف الاّلتينّية. فيجب بدايًة ضبط الكلمة  

ثّ استبدال احلروف مبا يقابلها ابحلروف الاّلتينّية، ووضع احلركات اخلاّصة بكل  
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 حرٍف يف الكلمة الاّلتينّية املكتوبة.
 : واعد اخلاّصة القمقارنة جلهة احلروف ذات  -ب

أمٌر معق د وال يقتصر على وضع مقابل   الّلغات  الّنسخ اإلمالئي بني  إّن 
.  كتابًة سليمة ألحرِف األجبديِة حّّت يتمّكن الباحُث من كتابة مقطٍع أو نصٍّ  

فهناك العديد من احلاالِت اخلاّصة اّليت ال بّد من الّتعّرف على كيفّية كتابتها. 
بني املعايري الرّئيسة وبعضها خمتلف    ة مّتفق عليها وبعض هذه احلاالت اخلاصّ 

فيه. وعادًة ما تعرض املعايري هذه احلاالت اخلاّصة بشكل قواعد مستقّلة ملحقة  
 جبدول الّرموز املعتمدة لنسخ أحرف األجبديّة.

-al»    اكتب دائمً ل الّتعريف« اليت تُ أ فعلى سبيل املثال،  ب الّتنبُّه إىل »
  وذلك يف املعايري   ،أو قمرّيًّ   ال حروفها مشسيًّ ة سواء كان أوّ لميف مطلع الك  «

مثاًل ابستثكافّة   األملاين.  املعهد  معيار  تُ   ناء  »القمر«  -al»    كتب  كلمة 

qamar ُكتب »«، وكلمة »الناس« تal-nās ُكتب  « وفق أغلب املعايري، بينما ت
«an-nās.وفق معيار املعهد األملاين للمعايري » 

أّن حريف   يُ اهلمزة  كما  فتُ والعني  برمزين ال حبرفني.  اهلمزة »رمز هلما  «  ’كتب 
 «، ويظهران مع احلركات الّثالث كالتايل:ʿكتب العني »وتُ 

 ʿa عَ   a’ ءَ 

 ʿu عُ   u’ ءُ 

 ʿi عِ   i’ ءِ 

  وتتمّيز اهلمزة إبسقاطها عند ورودها يف مطلع الكالم، فكلمة »األمر« مثاًل 
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 الّرمز الذي يشري إىل اهلمزة. وضع « دون al-amrهكذا: » تـُْنَسخُ 
فتُ  املشّددة  احلروف  »الضّب«  أّما  مثل:  الاّلتيين،  الّنّص  يف  مرّتني  كتب 

«. لكن ّيء الّنسبة املشّددة ال تُعامل كحرٍف مشّدد بل كياء  al-ḍabbتكتب »
ابستثناء  كاّفة  « يف املعايري املشار إليها  al-ʿarabīكتب »»العريّب« يُ   مديّة، مثاًل 

»مع يلي:  ما  على  عربه  حنصل  حيث  للمعايري  األملاين  املعهد  -alيار 

ʿarabiyy  ومن منظوٍر لغوي، فإّن ما اعتمده معيار املعهد األملاين للمعايري .»
يلتزم أبمانٍة ودّقٍة مببادئ الّنسخ اإلمالئي يف تطبيقه هلذه  ؛ لكونه  أدّق وأفضل

 حلالة اخلاّصة. ا
لمة املعطوفة )و، ب، ت( يف الّنسخة  كتب حروف العطف املتصلة ابلكوتُ 

 kamālكتب » الاّلتينّية مفصولًة عن الكلمة بعارضة، مثل »كمال وسعيد« تُ 

wa-saʿīd  .» 
« مثل »والبلد«  aحرف »   فُ ذَ ، فهنا حيُْ اويف حال كان االسم املعطوف معّرفً 

-al»على    حُياَفظُ يف معايري اجملاّلت األكادميّية، بينما   «wa-l-baladكتب: » فتُ 

كتب العبارة  يزو ومعيار مكتبة الكونغرس ومعيار املعهد األملاين فتُ أيف معيار    «
«wa-al-balad.»   ُكتب الكلمة  أّما لو كان احلرف السابق للكلمة هو الاّلم، فت

الّتايل   وفق    «li-l-asaf»كتب  يري، بينما تُ وفق أغلب املعا  «lil-asaf»كاملثال 
 يزو.أمعيار 

اإلضاف حالة  الكلمات  وتتميز  بطرحها إلشكالّية كيفّية كتابة  األمساء  بني  ة 
»رسالة الرتبية«    يف الّنّص. فمثاًل   تـُْعَرضُ أّن احلركات اإلعرابية ال  وخباصة  املضافة،  

نسخها كالتايل ومعيار    «risālat al-tarbiyat»  ميكن  أرابيكا  معيار  وفق 
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وفق معيار    «’Fāṭima l-Zahrā»كتب  الكونغرس. أّما عبارة »فاطمة الّزهراء« فتُ 
 وفق معيار الكونغرس. «’Fāṭimat al-Zahrā»كتب بينما تُ  ،أرابيكا

يري  كتب أبوضاٍع وأحواٍل خمتلفة بني املعاخنتم ابلّتاء املربوطة اليت تُ   اوأخريً 
«  -ẗ»دائًما  كتب فإّن الّتاء املربوطة تُ يزو أملعيار    احد. وفقً بل ضمن املعيار الوا 
وهذا أبسط املعايري يف هذه املسألة. أّما يف معيار    ، هلا كافةأحوادون تعديٍل ويف  

 الكونغرس، فالّتاء املربوطة هلا أحوال عديدة:  
اهلاء، أي حرف »فتُ  - الّتاء املربوطة مبا يقابل حرف  «، إن  h-ستبدل 

 «، ṣalāh»كتب  مبعّرف، مثل »صالة« تُ   ا أو مسبوقً   ا أو معّرفً   اكان االسم منفردً 
و»أرجوزة يف الطّب«    «،al-risālah al-bahiyyah»كتب  ة« تُ و»الّرسالة البهيّ 

 «.  urjūzah fī al-ṭibbكتب »تُ 
الّتاء، أي »ويُ  - املربوطة مبا ميّثل حرف  للّتاء  «، إن كان االسم  t-رمز 
تُ امضافً  الرّتبية«  »وزارة  مثل:   ، « و»مرآة  wizārat al-tarbiyahكتب   ،»

 «.mir’āt al-zamānكتب » الّزمان« تُ 
«، إذا كان االسم  t-للّتاء املربوطة مبا مياثل حرف الّتاء، أي »ز  رمويُ  -
 «. ʿajībatanكتب »، مثل: »عجيبًة« تُ منّوانً 

،  ا« إن كان االسم مضافً t-مز للّتاء املربوطة حبرف »أّما معيار أرابيكا، فريُ 
فتُ  األربعني«  »رسالة  يكن  risālat al-arbaʿīnكتب »مثل  مل  لو  أما   .»

مثل »فاطمة    اكتب يف األمساء املؤنّثة لفظً كتب الّتاء كما ال تُ  تُ فال  ااالسم مضافً 
فتُ  »الزهراء«  نفسها  «.  ’Fāṭima al-Zahrāكتب  مطبقة يف  والقاعدة 
 .  Islamic Law and Societyمعيار جملة 
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ألّن    ؛يزو من التاء املربوطة هو األصّح واألسلمأوبرأينا، فإّن موقف معيار  
الّنسخ   الّنطق، خالفً اإلمالئي  هدف  وليس  اإلمالئية  الكتابة  للّنسخ    امراعاة 

أثناء الّنسخ اإلمالئي، نطق الّتاء املربوطة  يف  الّصويت. فلو أخذان بعني االعتبار،  
 ألد ى ذلك إىل جعل الّنسخ من قبيل الّنسخ الّصويت ال الّنسخ اإلمالئي.  ؛هاءً 
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 :خامتة

 : لّنسخ اإلمالئيالّضوابط املختارة ل يف   
والرمسّية   والبحثّية  العلمّية  املؤّسسات  نشاط  النمذجة  كافّة  يستمّر  جمال  يف 

الدولّية املعايري  لَرْوَمَنِة    ؛ووضع  اإلمالئي  الّنسخ  معايري  يف  طفرة  إىل  يؤدي  مما 
للم  الّنصوص إضايفٌّ  عامٌل  هو  جديٍد  معياٍر  فإّن كل  وبرأينا،  من  العربّية.  زيد 

إىل أن كثرة املعايري تنّم عن واقٍع مريٍض وغري    ا اع يف اجملال. ونظرً الغموض والضي
هنا  اٍض، فإنّنا لن نلجأ، بطبيعة احلال، إىل وضع نظاٍم خاصٍّ بنا. ونتوقف هرْ مُ 

( تبنّي فيها  Emanuelle Perrinلألستاذة إميانويل بريين )  الفتةمع عبارة  
قون أنفسهم، حيث تقول: »إّن  أّن هذا االرتباك العلمي والعملي سببه املستشر 

هذه الّنظرة العاّمة حول معايري الّنسخ اإلمالئي لّلغة العربّية ال ميكن إاّل أن يذّكران  
أثناء ّاولتهم  يف  بصورة برج اببل: هنا، فإّن املستشرقني هم من سّببوا االرتباك،  

 . (1)  هم وسلطتهم«فرض وجود
املعتمدة يف الّرموز  أّن  للقارئ  اجللي  أرابيكا ومعيار  أمعيار    من  يزو ومعيار 

وال ميكن للقارئ غري املتخّصص أن يفقهها ويعرف مدلوالهتا    ،املعهد األملاين غريبة
على   فارقٍة  وعالماٍت  رموٍز  إدخال  على  االعتماد  إىل  ذلك  ويرجع  الّصوتّية. 

كتوبة  ة حبيث يعجز القارئ األورويب والعريب عن قراءة العبارات املاألحرف الاّلتينيّ 
.  ا يف الّدراسات الشرقّية وقد درسها لدى أهلهاهبذه الّرموز ما مل يكن متخّصصً 

وحتاكي  أمّ  مبّسطة  أّنا  فيظهر  الكونغرس،  مكتبة  معيار  يف  املستخدمة  الّرموز  ا 
-« و»sh- اإلنكليزيّة، مثل »االستخدامات اخلاّصة لبعض الرتاكيب املوجودة يف

 
: la  Signifiants et signifié Emanuelle Perrin, « )1(

translittération de la langue arabe », op cit., p.10. 
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kh احلروِف الَعربّية.  «، ممّا يسمح مبحاكاة أصواِت 

آلاثِر العوملة واّتساع أتثري استخدام الّلغة اإلنكليزيّة وانتشار مدلوالت    ا ونظرً 
بل وقابلّية اجلمهور لفهمها، مبا يف ذلك    ،هذه الرّتاكيب املعروفة يف الّلغة اإلنكليزيّة
الّضوابط املّتبعة  فإنّنا منيل إىل االستغناء عن    ؛مجهور الّناطقني ابلفرنسّية أو ابألملانّية

يف املعايري الفرنسّية واألملانّية الحتوائها على رموٍز عسريٍة على الفهم ذات مدلوالٍت  
 ص يف اإلسالمّيات واحلضارة العربّية.  بعيدة عن متناول القارئ األورويب غري املتخصّ 

درة ابلّلغة  يف اجملاّلت األكادميية الّصا  عموًما، فإنّنا خنتار املعيار املعتمد  ومن ثَّ 
الكونغرس. ولكّنها    اإلنكليزيّة معيار مكتبة  الواردة يف  تعتمد على احلروف  اّليت 

ّتحليل الّسابق. وهذه  ختتلف عن معيار الكونغرس يف النقاط اليت أشران إليها يف ال
االختالفات ترجع ابجململ إىل هدف الّتيسري وتبسيط قواعد الّنسخ اإلمالئي، كما  

 .اء املربوطة مثاًل هو احلال يف التّ 
، فإّن من الّنافل القول أبّن الباحث ملزٌم ابلّتقّيد ابلّتوجيهات املطّبقة  اوختامً 

اليت اهليئة  أو  املركز أو اجملّلة  أو  إليها حبث يف اجلامعة  يُقد م  . فكما أسلفنا، فإّن  ه 
جدًّ  وخمتلفة  عديدة  املطّبقة  هااملعايري  نقدِّم  ولكننا  اختيارً ا،  األسهل    هنعدّ   اهنا 

والثّقافة   لّلغة  الّشامل  والّتأثري  العوملة  ظّل  يف  املتخّصص،  غري  والكاتب  للقارئ 
 اإلنكليزيّة. 

 
 

 ثـََبت املصادر واملراجع
 ابلّلغة العربّية:: أواًل 
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 املصّنفات:  -أ
املعّرب من الكالم األعجمي على حروف   ، اجلواليقي، موهوب بن أمحد  (1

 دمشق.   دار القلم،،  م1990ه/ 1410املعجم، حتقيق ف. عبد الرحيم،  
 املطبعة السلفية، مصر.   ، هـ 1337التقريب ألصول التعريب،    ، اجلزائري، طاهر  (2
الصحاح اج اللغة وصحاح العربّية، حتقيق   ،اجلوهري، إمساعيل بن محّاد (3

الرابعة الطبعة  عطار،  للماليني،   ،م1987هـ/1407  ، أمحد  العلم  دار 
 . بريوت
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(2) 
 

رف 
َّ
رف واملنع من الص

َّ
رِئ بالص

ُ
 ما ق

  – يف القراءات املتواترة 
 
   مجع

 
   وتأصيل

 
 حنوي

 

 محد بن طالع العلوي د.  
 

ابجلامعة اإلسالمية  األستاذ املساعد يف كلية اللغة العربية
 ابملدينة املنورة. 
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 ملّخص البحث 
البحُث من الّدراسات البينيَّة اليت تتناوُل  ّد هذا  : يُ ع  أمهيَّة البحث وُحدوده

ويُناِقُش   العربيَّة،  اللغة  وعلوم  القراءات  ِعلم  خمتلف ني،  ف  نَّني  بني  علميَّة  قضيًَّة 
القراءاِت القرآنيَّة املتواترة اليت قُرِئت ابلصَّرف واملنع من الصَّرف؛ هبدف بيان 

اللغوي  التَّوجيه  املتقّدمني يف  الُعلماء  آرائهم    إسهامات  وع ْرِض  القراءات  هلذه 
هذه   اختالف  إىل  أدَّت  الَّيت  اللغوية  الِعلل  على  والوقوِف  حنو ها،  وم واقفهم 
القراءات املتواترة حتديًدا، وردِّها إىل مسائلها يف ِعلم النَّحو والتَّصريف وأتصيلها  

 مع االستعانة بكتب ُعلوم القرآن والتَّفسري.  منها،
البحُث من ُمقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة. فاملقّدمة:   : يتكوَّن خطّة البحث 

فيها أمهيَُّة املوضوع، وسبُب اختياره، وحدوُد البحث، وخطَّته، واملنهُج املتَّبُع يف  
 إعداده. 

عن معىن الصَّرف واملنع من الصَّرف، وتعريف    والتَّمهيد فيه: ح ديٌث ُموجزٌ 
 القراءات املتواترة.

قُرِئ ابلصَّرف واملنع من الصَّرف لِعلَّة واحدة، وفيه   واملبحث األوَّل: فيما
 ثالُث مسائل. 

أربُع   وفيه  لِعلَّتني،  الصَّرف  من  واملنع  ابلصَّرف  قُرِئ  فيما  الثاين:  واملبحث 
 مسائل. 

 واخلامتة: فيها أهمُّ نتائج البحِث وأبرُز التَّوصيات املقرتحة. 
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العلميَّة وعرضُتها و ْفق ُعنوان البحث احملدَّد؛  : مجعُت املادَّة  منهج البحث
فبدأت يف رأِس ُكّل مسألة بذِكر الكلمة الَّيت قُرِئت ابلصَّرف واملنع وأتْ ب عُتها بذِكر  
اآلية أو اآلايت الَّيت و ر دْت فيها، ُُثّ ي تكرَّر يف ُكّل مسألٍة توثيق قراءيت الصَّرف  

التَّوجيه والتَّأصيل النَّحوي لقراءة الصَّرف،    واملنع من الصَّرف من مظاّّنا، وبعده 
 ُثَّ التَّوجيه والتَّأصيل النَّحوي لقراءة املنع من الصَّرف. 

 : الصَّرف، املنع، توجيه، ِعّلة، قراءة، وجه. الكلمات املفتاحيَّة
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Abstract 

The importance of the research and its 

limitations: This research is considered one of the 

studies that deal with a scientific issue between two 

different fields, the science of Qiraa‘aat and the 

sciences of Arabic language, and it discusses the 

Mutawaatir Qur’anic Qiraa‘aat that were read with Sarf 

and its avoidance. With the aim of explaining the 

contributions of the past scholars in the linguistic 

interpretation of these Qiraa‘aat, and in presenting their 

opinions and attitudes towards them, and in identifying 

the linguistic causes that led to the difference between 

these Mutawaatir Qiraa‘aat in particular, and relating 

them with their respective issues in grammar and 

morphology, and their authentication from them, with 

benefitting from the books of the sciences of Qur’an 

and Tafseer (exegesis). 

Research plan: The research consists of an 

introduction, a preface, two chapters, and a conclusion. 

The introduction: it highlights the importance of the 

topic, the reason for choosing it, the limitations of the 

research, its plan, and the methodology used in 

preparing it. The introduction: It includes a brief 

discussion about the meaning of Sarf and Its avoidance, 

and an introduction to Qiraa‘aar Mutawaatirah.The 

first topic: On what was read with Sarf and its 

avoidance for a single cause and it has three issues.The 

second topic: On what was read with Sarf and its 

avoidance for a double causes and it has four 

issues.The conclusion: it contains the most important 

findings of the research and the most prominent of the 

suggested recommendations.  



 

 

 

 
 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمرب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24) العدد    - السنة الثامنة    102

 

Research methodology: I collected and presented 

the scientific material according to the specified 

research title. So I started at the beginning of each issue 

by mentioning the word that was read with Sarf and its 

avoidance, followed by mentioning the verse or verses 

in which it was contained, then it is repeated under each 

issue the documentation of what was read with Sarf and 

its avoidance from its sources, and after it is the 

interpretation and the grammatical authentication of the 

readers of Sarf, then the interpretation and the 

grammatical authentication of the readers of its 

avoidance. 

Key words: Sarf, avoidance, interpretation, 

cause, reading, way. 
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واملرسلني،   األنبياء  خامت  على  والسَّالم  والصَّالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وم ن تبعهم إبحسان إىل يوم الّدين، أمَّا  

 بعُد: 
ّلها   يتَّصل بكتاب هللا تعاىل ويُِعني على أتمُّله    مافإنَّ ِمن أشرِف العلوم وأج 

نَّ القراءات من الُعلوم القرآنيَّة املتَّصلة بعلوم اللغة العربيَّة  وت دبُّره، ومن املعلوم أ
ا مصدٌر رئيس من مصادر    مبستوايهتا كافة حنًوا وص ْرفًا وِداللًة وص وًًت، كما أّنَّ

االحتجاج عند اللغويني، املتواتر منها والشاّذ، وعليه فإنَّ االشتغال ابلدراسات  
 يُقص د وأجّل ما يُطلُب.   القرآنيَّة واللغوية ِمن أشرِف ما

هذا، وقد ح ِظيت القراءاُت القرآنية ابهتمام الُعلماء واشتغاهلم هبا وُعُكوفهم  
  واالستشهاد عليها ابلتَّلخيص والنَّظم والشَّرح ًترًة، وابلتَّوجيه والتَّعليل والتَّفسري  

ألدلَّة من اللغة والّشعر وأقوال العرب، ور ْبِط ذلك مبا وض ع ه اللغويُّون من مسائل  اب 
الصَّرف والتَّعليل اللغوي ًترًة أُخرى؛ وهلذا كثُرت املؤلفات حول القراءات  النَّحو و 

اللغوي   العربيَّة وارتبطت ابلدَّرس  التأليف يف علوم  القرآنية وتوجيهها منذ بداية 
 ارتباطًا و ثيًقا.

وِمن ُمنطلق قراءيت يف هذه الّدراسات البينيَّة القرآنيَّة اللغوية، كانت لدّي رغبة  
مالزمة يف تناول موضوع يتَّصل ابلقرآن الكرمي واللغة العربيَّة؛ هبدِف اإلفادة من  
ُجهود الُعلماء األوائل واملتأخرين يف هذا اجلانب، وأتصيل بعض القراءات وربطها  

النَّحو والتَّ  الُعلماء ومواقفهم يف  مبسائل  النَّحو، والوقوف على آراء  صريف وِعلل 
 توجيهاهتم اللغويَّة.  

وممَّا وقفُت عليه ووجدتُه جديًرا ابلنَّظر والبحث ما تردَّد بني الصَّرف واملنع  
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من الصَّرف يف القراءات املتواترة والشَّاذة، والنَّظر يف م دار اختالفها وهو "الِعلَّة"  
حنويَّة أم صرفيَّة أم لغويَّة، وأتصيل ذلك من مسائل العربيَّة ومؤلفاهتا  سواء أكانت  

املختلفة، وأتييد ذلك ابلرجوع لُكتب ُعلوم القرآن والتَّفسري، وقد ألفيُته موضوًعا  
 كبريًا واِسًعا؛ إْذ كان يف ُعموم القراءات متواترِها وشاذِّها. 

يربو   أحصيتُ وقد   قُرِ   على   ما  م وِضًعا  املتواتر  أربعني  يف  واملنع  ابلصَّرف  ئ 
إىل  ( 1) والشَّاذ  إضافًة  ُمتعّدد    تضافُر ،  م وضوًعا  منه  جتعُل  وع واِمل  أسباٍب  ِعدَّة 

الِعلَّة املانعة   التَّواتُر والشُّذوذ، ثباُت  الصَّرف واملنع من الصَّرف،  النَّواحي، وهي: 
 وُصور، وهي:   وقد أدَّى ذلك إىل تقسيم القراءات فيه إىل أصناف   اهلا، و وز 

، ما  متواترتني   ما قُرِئ ابلصَّرف واملنع من الصَّرف مع ثبات الِعلَّة يف قراءتني 
قراءتني  يف  وزواهلا  الِعلَّة  ُوجود  على  بناًء  الصَّرف  من  واملنع  ابلصَّرف    قُرئ 

قُ متواترتني  ما  القراءتني، رِ ،  يف  الِعلَّة  ثبات  مع  الصَّرف  من  واملنع  ابلصَّرف  ئ 
واترة واألخرى شاذَّة، ما قُرئ ابلصَّرف واملنع من الصَّرف بناًء على  وإحدامها مت

 
الِقراءات املتواترة ومجُعها من كتاب "النَّشر يف القراءات العشر" البن اجلزري  ( كان استقراُء  1) 

ه ( ون ْظِمه "طّيبة النَّشر يف القراءات العشر" وهي قصيدٌة مجع  فيها أصول  ِعلم    833)ت:  
الكتاُب غايةُ  بيًتا، وهذا  ألٍف ومخسة  عشر   تقُع يف  ما ُكِتب وأُّلف يف    القراءة وقواعده، 

ات الع شر املتواترة، حيث مجع  فيه ابُن اجلزري قراءاِت الُقرّاء الع شر من خالل تسعة  القراء
 ومخسني كتااًب من أمَّات ُكتب ِعلم القراءات، وأضاف  إليها سبعة  ُشروح للشاطبيَّة. 

للكرماين )من   القراءات"  القراءاُت الشَّاذَّة فكان استقراؤها ومجُعها من كتاب "شواّذ  أمَّا 
وهو  ُعلم اهلجرّي(  السَّادس  القرن  أُّلف  أمشل  من  اء  و ما  الشَّواّذ  القراءات  أكثر  من  يف 

، وما صحَّ عنده  مراجِعها استيعااًب هلا؛ إذ ضمَّن فيه مجيع  ما تقّدمه من ُمصنَّفات يف الشَّواذّ 
وإجازةً  الدائرة  تالوًة ومساًعا  تّتسع  وقد  بعد-،  الكامل يف    -فيما  من  الستقرائها كذلك 

         لقراءات اخلمسني للُهذيّل، والبحر احمليط أليب حيان.  ا
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 . ، وإحدامها متواترة واألخرى شاذَّةيف القراءتني  ُوجود الِعلَّة وزواهلا
ئ ابلصَّرف  ر  ما قُ وبعد الفحص والنَّظر رأيُت أن يكون البحُث ُمنح ِصًرا يف  

الَعشر   الق راءات  ويكون ذلك    والعلَّة اثبتة،  املتواترةواملنع من الصَّرف يف 
رئ ابلصَّرف واملنع من الصَّرف يف  اجلزء األوَّل من الّدراسة األمشل: )ما قُ  مبنزلة

ما تردَّد بني الصَّرف واملنع من الصَّرف تبًعا لُوجود الِعلَّة  ألنَّ  ؛  القراءات القرآنية(
اذة أعمُّ من املتواترة وأكثر ت فصياًل،  القراءات الشَّ ُوروًدا؛ وألنَّ    املانعة وزواهلا أكثرُ 

آتليفهم   يف  الُعلماء  انتهج ه  ما  ِغرار  على  ُمستقّل  ببحٍث  تُفر د  أْن  وتستحقُّ 
 وت صانيفهم ِمن ف ْصِل املؤّلفات يف الِقراءات املتواترة عن املؤلَّفات يف الشَّاذَّة.   

 :حدود البحث
نحِصر فيما قُرئ ابلصَّرف  تتبنيَّ ُحدوُد البحِث من خالل ُعنوانه؛ فهو مُ 

الِعلَّة يف القراءتني،  واملنع من الصَّرف، يف القراءات الع شر املتواترة، مع ثبات 
وكان اختيار القراءات الع شر املتواترة استناًدا إىل كتاب النَّشر يف القراءات الع شر  

بة النَّشر يف  ه ( ون ْظِمه له يف القصيدة املسمَّاة: ب  "ط يِّ   833البن اجلزرّي )ت:  
القراءات العشر"، كما تقدَّم بيانه، وقد بلغت املواضُع اليت قُرِئ فيها ابلصَّرف  

 . سبع مسائل، انتظمْت يف م بحث ني و سبعة مواضعواملنع يف هذا الكتاب 
 
 :خطَّة البحث 

وخامتة.   وم بحثني  ومتهيد  ُمقدمة  من  البحُث  أمهيَُّة  املقّدمةيتكوَّن  فيها   :
 املوضوع، وسبُب اختياره، وحدوُد البحث، وخطَّته، واملنهُج املتَّبُع يف إعداده.

فيه: ح ديٌث ُموجز عن معىن الصَّرف واملنع من الصَّرف، وتعريف   التَّمهيد
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 القراءات املتواترة.
: فيما قُرِئ ابلصَّرف واملنع من الصَّرف لِعلَّة واحدة، وفيه املبحث األوَّل

 ى، وسالسل، وقوارير.ثالُث مسائل: ترت 
أربُع  املبحث الثاين لِعلَّتني، وفيه  الصَّرف  فيما قُرِئ ابلصَّرف واملنع من   :

 مسائل: طوى، ومثود، وسبأ، وُعز ير. 
 وفيها أهمُّ نتائج البحِث وأبرُز التَّوصيات املقرتحة. اخلامتة: 

 :منهج البحث
ابلصَّرف واملنع وأتْ ب عُتها  بدأت يف رأِس ُكّل مسألة بذِكر الكلمة الَّيت قُرِئت  

بذِكر اآلية أو اآلايت الَّيت و ر دْت فيها، ُُثّ ي تكرَّر يف ُكّل مسألٍة البياُن الثُّالثيُّ:  
. اثنًيا: التَّوجيه والتَّأصيل  من مظاّّنا  قراءيت الصَّرف واملنع من الصَّرف   توثيقأّواًل:  

 أصيل النَّحوي لقراءة املنع من الصَّرف. ا: التَّوجيه والتَّ النَّحوي لقراءة الصَّرف. اثلثً 
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 التَّمهيد
 تعريف الصَّرف واملنع من الصَّرف، وتعريف الق راءات املتواترة

الصَّرُف هو التَّنويُن عند عامَّة النَّحوّيني، والتَّنويُن: نوٌن ساِكنٌة تلحُق آِخر   
مسية، وهو األصُل يف  ابب االا؛ داللًة على خّفته ومتكُِّنه يف  االسم لفظًا ال خط  

مجيِعها؛ ألنَّه يدّل على معىن يكون به االسُم أمكن ، وذلك املعىن    املعربة  األمساء 
هو عدُم مشاهبة األمساِء لألفعال أو احلروف؛ ولذلك يُسمَّى االسُم الذي انتفْت  

والنَّصب  مشاهبُته للِفعل أو احلرف: ُمتمّكًنا أمكن، وي دُخله التَّنويُن مع الرَّفع  
 واجلّر.

فإْن شابه  االسُم الِفعل  بوجٍه من أوُجِه الشَّبه املذكورة يف مواطنها من ُكتب  
: ُمتمّكًنا غري أمكن؛ وعليه فإنَّ منع  الصَّرِف هو:   ، ومُسّي  النَّحو ُمِنع الصَّرف 

 .(1) ترُك التَّنوين يف االسم 
الصَّرِف تبًعا لُسقوط التَّنوين منه؛ ألنَّ أمَّا اجلرُّ فإمنا سقط  يف املمنوع من  

ما ال ينصرُف فرٌع يف األمساء كما أنَّ األفعال  فرٌع عن األمساء، ولش ب ِهه ابألفعاِل  
ولذلك أُبِدل الك سُر    ؛فإنَّه ال ي دُخل يف إعرابه ما ال يدخل يف إعراب األفعال

ا  نصرف ُمضار ٌع به  اعلم أنَّ ُكّل ما ال ي  » :  املربّد. قال  (2) فيه ابلفتح الِفعُل، وإمنَّ
أتويُل قولِنا: ال ي نصرُف، أي: ال ي دُخله خ ْفٌض أو تنويٌن؛ ألنَّ األفعال ال ُُتْف ض  

 
، واملتَّبع  456  ، ص ، وِعلل النَّحو البن الورَّاق 2/79، واألصول  23-1/21نظر: الكتاب  ( يُ 1) 

،  1/41، وشرح التَّسهيل البن مالك  1/132، وشرح ابن يعيش  2/566يف شرح اللمع  
 . 4/206، والتَّصريح 1/97وشرح الكافية للرضي )القسم األول( 

 .  4 ، ص ( ينظر: ما ينصرف وما ال ينصرف2) 
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 .(1)«وال تُ ن  وَّن، فلمَّا أشبهها ج رى جمراها يف ذلك
وعليه فإنَّ املمنوع من الصَّرف هو: ما ال يُنوَّن وال ُُي ّر ابلكسرة من األمساء  

ربة؛ لِعلَّة من الِعلل املذكورة يف ابهبا، وهي إمَّا أْن تكون ِعلَّتني فرعيَّتني ترجع  املع
مقام   تقوم  واحدة  ِعلَّة  تكون  أْن  وإمَّا  املعىن،  إىل  واألخرى  اللفظ  إىل  إحدامها 

 الِعلَّتني، كما سيأيت بيانُه يف املباحث القادمة.
أ ي  ْقرأ ِقراءًة وقرآاًن، مبعىن: تال،  والقراءات يف اللغة: مجُع ِقراءة، وهي مصدُر قر 

ُلوّ   . (2)واسُم الفاعل: قارئ، ومجُعه: قُ رّاء، والُقرآن م قروٌء وم ت ْ
ويف االصطالح: الِعلُم الذي يُعىن بكيفية أداء كلمات القرآن الكرمي واختالفها  

 .  (3) م عزو ا إىل انقله
،  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيبواملتواترة: هي مُجلُة ما بقي  من األحرف السَّبعة اليت نزلْت على  

على    ومصدرُها الوحيُد هو الوحُي الرَّابينُّ الذي نزل  به جربيُل األمنيُ 
 . (4) عن طريق النَّقل الصَّحيح املتواتر ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيب

هلجاِت القبائل    وعليه؛ فالقراءاُت طُرق أدائيَّة للقرآن الكرمي، تنوَّعت بت نوُّع 
حممَّد  نبّيه  ألُمَّة  وتيسريًا  ُتفيًفا  هبا  ابلقراءة  هللا  أ ِذن  اليت  هو ملسو هيلع هللا ىلص  العربيَّة    ، كما 

 مستفيٌض يف األحاديث النَّبويَّة.

 

 

 
 .  3/309( املقتضب 1) 
    . 59 ، ص، والقاموس احمليط65/ 1( ينظر: الّصحاح )قرأ( 2) 
 .  9 ، ص ( ينظر: ُمنجد املقرئني وُمرشد الطالبني 3) 
 .  48 ، ص ( ينظر: ُمقّدمات يف ِعلم القراءات4) 
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 لاملبحث األوَّ 
 ما قُر ئ ابلصَّرف واملنع من الصَّرف لع لَّة واحدة 

رف واملنع. ــَّ ني« بص الصــ ــالة األوت: »َت ب ُُثَّ  ﴿ قول هللا عز وجل:يف    املســ
ْلن ا ُرُسل ن ا ت رْت ا  .(1)﴾ أ ْرس 

: ت  قرأ ابُن كثري وأبو جعفر وأبو عمرو بن العالء  قراءة الصَّرف واملنع:    وثيق أوًلا
تنوين  ﴾ ت رْتًا ﴿ ابلتنوين   غري  من  العشرة  ابقي  وقرأ  من  مم   ﴾ ا ت رْت  ﴿ م صروفة،  نوعًة 
 . ( 2) الصَّرف 

أمَّا قراءة الصَّرف فألنَّ  اثنياا: التَّوجيه والتَّاصيل النَّحوّي لق راءة الصَّرف:  
النَّصب  اإلعراب وهو  ملوضع  فيها  واأللف  ف  ْعل،  ، (3) "ت رْتًا" مصدٌر على وزن 

بفرتة   والتعاُقب  التَّتابُع  واملواترة هي  و تْ ًرا،  ي رت  و ت  ر   ِمن  الواو،  من  مبدلة  والتاء 
وأصُل كل هذا الو تْ ُر  »بني إرسال الرُُّسل فرتًة، قال الزَّجاج:    إن ، أي  (4) وُمهلة 

ف  ْرًدا ف  ْرًدا  بعد صاحبه،  الف ْرد، أي: ج علُت كلَّ واحٍد  الفرَّاء:  (5) « وهو  . وعن 
ُيوُز القوُل فيها ابلرفع: ت رْتٌ، وابخلفض: ت رْتٍ، وابلنصب: ت رْتًا، واأللف هنا بدل  

 
 .  44( سورة املؤمنون، من اآلية 1) 
،  ، والعنوان 159  ، ص ، والتَّيسري312  ، ص، واملبسوط 446  ، ص( ينظر: السَّبعة البن جماهد 2) 

واملستنري136  ص ص ،  واالختيار  343  ،  وا2/567،  واإلحتاف  1819/ 5لنَّشر  ،   ،
1/404    . 

خالويه 3)  البن  احلجَّة  ينظر:  ص(  الوسيط  257  ،  والتفسري  الرازي  3/290،  وتفسري   ،
23/278   . 

 .    2/843، والصحاح )وتر(  14/311، وهتذيب اللغة 8/133( ينظر: العني 4) 
 .  3/188 ، والكشاف487  ، ص، وينظر: ُحجَّة القراءات4/13( معاين القرآن وإعرابه 5) 
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وم ن نوَّن جعل  األلف   » قف؛ ولذا قال أبو جعفر النَّحاس:  من التَّنوين يف الو 
 .(1) «للنَّصب كما تقول: رأيُت زيًدا

وعند سيبويه وغريه أنَّ الصَّرف يف "ترتى" لكون األلف لإلحلاق يف اسم  
ْعف ر على ف  ْعل ل  ا ك "أ ْرطى" و"ع ْلقى" يف إحلاقها بوزن ج  ، وملا نُ ّون  (2) نكرة؛ ألّنَّ

الُوجوه عن  التقى ساكن أبعُد  الزَّجاج عن هذا أبنه  ان فسقطت األلف، وعربَّ 
القياس ورجَّح كوّنا على وزن ف  ْعل وأنَّ األلف لإلعراب، وُحجَّته يف ذلك أنَّه  

، وردَّ ابُن الباذش والسَّمنُي احلليب رأي  الزَّجاِج وعلَّال  (3) م ذهٌب يُوجبه القياسُ 
ِت اإلعراِب على راِء "ت رْتى"، فُيقال: هذا ت رْتٌ ومررت  أبنَّه مل ُُيْف ْظ ج ر ايُن حركا

بت رْتٍ حنو: هذا ن ْصٌر، ورأيُت ن ْصًرا، وم ررُت بن ْصٍر؛ فإذا مل ُُيْف ظ ذلك بطل  أْن  
يكون  وزنُه ف  ْعاًل، إضافًة إىل أنَّ ر مْسها يف اخلط بياء ُموِجٌب لكون األلف لإلحلاق  

يث فيم ن ملْ  يُنّون، وكثريًا ما تتعاقُب ألف اإلحلاق وألُف  فيم ن ن  وَّن، كما هي للتَّأن
 .(4) التأنيث يف آخر الكلمة 

والرابعي   ابلرابعّي  الثالثّي  إلحلاق  أتيت  زائدة  ألٌف  هي  اإلحلاق  وألف 
من   ُمبدلًة  وليست  زائدًة  يف كوّنا  املقصورة  التأنيث  ألف   وُتشِبه  ابخلماسّي، 

نُع من الصَّرف  استقالهلا و ْحدها يف منع الصَّرف، فال متُ شيء، وُُتالفها يف ع دِم  

 
 .  3/80( إعراب القرآن للّنحاس 1) 
، والبديع يف  4/144، واحملرَّر الوجيز  2/549، والتَّبصرة والتَّذكرة  3/211( ينظر: الكتاب  2) 

، وتفسري  4/1749، وشرح الكافية الشافية  77/ 10، وشرح ابن يعيش  2/58ِعلم العربيَّة  
 .   12/125القرطيب 

 .    39، 23 ، ص ( ما ينصرف وما ال ينصرف 3) 
 .   8/345، والدُّّر املصون 1/356( ينظر: اإلقناع 4) 
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 إالَّ بتحقُّق الع ل مّية معها، قال ابُن مالك:  
 و ما ي ِصرُي ع ل ًما ِمن ِذي أ ِلف 

 
 
 
 
 

 

  زِيد ْت إِلحلْ اٍق ف ليس  ي  ْنص رفْ 
ا نكرة، وهبذا فهي أقل   قُ وَّة  ولذلك قُرئت "ت رْتًى" ابلصَّرف يف اآلية؛ ألّنَّ

من ألف التأنيث املقصورة اليت ُُينُع االسم معها من الصَّرف سواٌء أكان نكرًة  
 .  (1) أم معرفة 

النَّصب يف اآلية، فقيل هي   وقد ت عدَّدت توجيهاُت إعراب "ترتى" على 
قال:      (   ُرُسل ن ا ت رْت ا)مفعوٌل ُمطلٌق صدر  عن معىن الِفعل ال لفظه؛ كأنَّه حني قال  

ُرُسل نا، أو: وات  ْران، فجعل ت رْتا صاِدرًا عن غرِي ل فِظ الِفعل، وقيل: إنَّ "ترتًا"  و ت  ْران
حاٌل على معىن ُمتواتِرين ُمتتابعني، وهو هبذا حاٌل من املفعول، وقد يكون حااًل  
أ ْرس لنا   ُمواتِرين، وقيل: هي نعت ملصدر حمذوف، والتقدير:  الفاعل أي:  من 

ت رتًْ  إرسااًل  منوَّنة ُرُسل نا  الرَّاء،  الظاهرة على  الفتحُة  . وذكر   (2) ا، وعالمة نصبها 
 .(3) الطَّاهُر بن عاشور والشنقيطيُّ أنَّ قراءة الصَّرف هنا على لُغة ِكنانة 
يه والتَّاصيل النحوّي لق راءة املنع من الصَّرف: أمَّا قراءة املنع    اثلثاا: التَّوج 

وعليه يكون وزُّنا    ؛فجاءت على كون األلف للتَّأنيث  ﴾ ت رْت ى﴿من الصَّرف يف  

 
،  653،  612/ 5، واملقاصد الشافية  1/138، وشرح ابن يعيش  2/84( ينظر: األصول  1) 

 .  572 ، صواملمنوع من الصَّرف يف اللغة العربية
، وُمشِكل إعراب القرآن  487  ، ص، وُحجَّة القراءات 3/80( ينظر: إعراب القرآن للنَّحَّاس  2) 

، ودراسات ألسلوب القرآن  9/236، وتفسري األلوسي  8/345، والدُّّر املصون 2/502
10/102  . 

 .    5/333، وأضواء البيان 18/61( التَّحرير والتنوير 3) 
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، ُُث اختلفوا يف  (1) ف  ْعل ى ك د ْعو ى وذِْكر ى، وهذا رأي املربّد وأيب علي الفارسيّ 
؟ ورجَّح أبو عليّ  ك د ْعو ى وذِْكر ى أم مجٌع ك أ ْسر ى وش َّتَّ   نوعها، فهل هي م صدر ٌ

يث ال لإلحلاق؛ ألنَّ اإلحلاق ال يكون يف املصادر،  نأّنا مصدر وأنَّ األلف للتأ
ال  ومل ُُيفظ يف املصادر ما آخرُه ألف اإلحلاق، وردَّ ابُن الباذش على ذلك أبنَّه 

 .(2) دون سائر املصادر ى"ترت "يف ي لزم ط لُب النَّظري، وقد يثبت اإلحلاُق 
قال ابُن    ، ( 3) م نِعها من الصَّرف فهي انتهاؤها أبلف التأنيث املقصورة وأمَّا ِعلَّة  

 مالك: 
م ن عْ  ُمطل ًقا  التَّأنيِث    ص ْرف  الذي ح واه ك يف ما و ق عْ   ف أِلُف 

واملراد بقوله "ألف التأنيث ُمطلًقا" أي سواء املقصورة أو املمدودة، وهي ِعلَّة  
ا تقوم مقام ِعلَّتني؛ ألنَّ وجود  ألف التأنيث يف  واحدٌة يف الظَّاهر   واملشهور إالَّ أّنَّ

الكلمة ولزوم ها مبنزلة أتنيث اثٍن فهو ِعلَّة اثنية، وقد عربَّ عنه الزخمشريُّ بتكرير  
وإمنا كانت و ْحد ها سبًبا مانًعا من الصَّرف؛ » ، قال ابُن النَّاظم:  ( 4) الواحد   السَّبب 
ا   ه إالَّ ابعتبار أتنيِث معناه: حتقيًقا أو  لبناء ما هي فيه، ومل تلحقْ   زايدٌة الزمةٌ ألّنَّ

ا من أصول   تقديًرا،  ففي املؤنَّث هبا فرعيَّة يف اللفظ، وهي لُُزوم الّزايدة، حَّّت كأّنَّ
، وفرعيَّة يف املعىن، وهي داللُته على التأنيث، ي صحُّ انفكاُكها عنهاالسم، فإنَّه ال  

 
 .  1/356، واإلقناع 5/295، واحلّجة للُقرَّاء السَّبعة 3/385( ينظر: املقتضب 1) 
 .      1/356، واإلقناع  295/ 5للُقرَّاء السَّبعة  ( ينظر: احلّجة 2) 
 . 42 ، ص، وما ينصرف وما ال ينصرف2/83، واألصول 3/213( ينظر: الكتاب 3) 
املفصَّل 4)  ص (  للواسطي  41  ،  اللمع  شرح  وينظر:  عصفور  201،  البن  اجلمل  وشرح   ،

2/218    . 
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شُ  غري  وال  من  ُمذكَّر  حتت   ُمؤنَّث  الندراج كّل  التَّذكري؛  على  فرٌع  أنَّه  بهة  
 .( 1) « عكس 

و ْحدها سبًبا مانًعا من الصَّرف سواء املقصورة  ومن هنا كانت ألُف التأنيث  
املمدودة  م نع   أو  يف  الِعلَّتني  مقام  قيامها  يف  ُمعاملتهما  التأنيث  ًتُء  تُعامل  ومل 

تأنيث أقوى يف الّداللة على التأنيث، فهي تلزُم االسم  فتكون  الصَّرف؛ ألنَّ ألف ال 
كاجلزء منه، وي تغريَّ معها االسُم عن بِن ْي ة التَّذكري، ك سكران وسكرى وأمحر ومحراء،  
ابلتَّاء،   إالَّ  املذكَّر  املؤنَّث هبا عن صورة  تِلف صورُة  فال ُت  التَّأنيث  خبالف ًتء 

فل  وطويلة،  وطويل  هذا  كجميل ومجيلة  اختلطْت ابالسِم  قد  األلُف  مَّا كانت 
التَّاء  ْت ُصورت ه؛ صار  لزوُمها كأنَّه ِعّلة اثنية وم زِيّة على    ؛ االختالط ول زِم ته وغريَّ

وهلذا فإنَّ االسم املختوم هبا ال ينصرف يف املعرفة والنكرة، خبالف ما فيه التَّاء  
 . ( 2) فإنه ينصرف يف النكرة وُيتنع يف املعرفة 

تتغريَّ  و  فبوجودها  التَّاء؛  من  أقوى  التأنيث  على  الّداللة  يف  التَّأنيث  ألف 
ولذلك ُُينُع االسُم معها من الصَّرف يف   ؛صورُة املذكَّر عن املؤنَّث خبالف التَّاء

تنُع يف املعرفة. كما أنَّ   املعرفة والنكرة، أمَّا ما فيه التَّاُء فإنَّه ي نصرف يف النكرة وُي 
املقصورة، كما هو مفهوُم كالِم   التَّأنيث  ألف  فرٌع عن  املمدودة  التَّأنيث  ألف  

وأمَّا املمدودة فن حُو:  »؛ حيث قال:  ون صُّ كالِم الثَّمانينّ (  3) سيبويه وابِن جّن 

 
 .    635 ، ص( شرح ابن الناظم1) 
املقتضب    (2)  واإل3/320ينظر:  اخلالف  نصاف،  مسائل  يعيش  40/ 1  يف  ابن  وشرح   ،

 .    506 ، ص، واملمنوع من الصرف يف اللغة العربية1/138
 .        1/83، وسّر صناعة اإلعراب 3/214( ينظر: الكتاب 3) 
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فزادوا بني  مح ْرى على و زِن س ْكر ى،    محراء  وص حراء  ... وكان األصُل ِعندهم:
وُز   ز اجلمُع بينهما وال ُي  الرَّاء وبني ألف التَّأنيث ألًفا للمّد؛ فاجتمع ألفان، ومل ُي 

لُّ ابملعىن الذي دخل   إسقاطُهما؛ ألنَّ كلَّ واحٍد منهما دخل ملعىن وإسقاطُه يُِ 
 .(1) «من أجله

وهبذا يكون م داُر الصَّرف واملنع يف "ت رْتى" مبني ا على تقرير وتوجيه نوع  
ا ألُف   ا ألُف اإلعراِب يف االسم املنصوب أو قال أبّنَّ األلف فيها، فم ن قال أبّنَّ

ا   ألُف التأنيث م نع ها من  اإلحلاِق يف االسم النَّكرة ص ر ف ها ون  وَّّنا، وم ن قال أبّنَّ
األكثُر   هي  الصَّرف  من  املنع  وقراءُة  األلف،  هذه  يف  املعروفة  للِعلَّة  الصَّرف 

 .واألشهر
 

 
 .     4/219وينظر: التصريح   ،611-610 ، ص ( الفوائد والقواعد1) 
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ل« بص الصَّرف واملنع.  نيةاملسالة الثا ِإانَّ ﴿يف قول هللا عزَّ وجلَّ:  : »َسالس 
     .(1)   ﴾ و س ِعريًاأ ْعت ْدان  لِْلك اِفرِين  س ال ِسال  و أ ْغال الً 

: ت قرأ انفٌع وأبو ج عفر والكسائيُّ وعاصٌم يف قراءة الصَّرف واملنع:    وثيقأوًلا
هشام رواية  يف  عامر  وابن  ُشعبة   العشرة ﴾ س الِساًل ﴿ رواية  ابقي  وقرأ    مصروفة، 

  .(2) ممنوعًة من الصَّرف  ﴾ س الِسل  ﴿

الصَّرف:   لق راءة  النَّحوّي  والتَّاصيل  التَّوجيه  فوجَّه اثنياا:  الصَّرف  قراءة  أمَّا 
الُعلماء ص ْرف ها بِعّدة أوجٍه وُحج ج: منها أنَّ اجلُُموع  ل مَّا أْشب  ه ت اآلحاد  فُجِمع ْت 

، ومن ذلك قوهلم: صواحب وص واِحباُت، (3) كما جُتم ُع أخذْت ُحكم ها يف الصَّرف
، ومنه: مجُع أايِمن ون واِكس مجع  املذكَّر (4) «إنَُّكنَّ ل ص واِحباُت يُوسف  » احلديث:  ويف  

 : (5) السَّامل وهي مُجوٌع، فقالوا: أايمنني ونواكسني، قال الشاعر

 
 .   4( سورة اإلنسان، اآلية 1)
  ، ص ، والُعنوان 716 ، ص ، والتَّبصرة454 ، ص، واملبسوط663 ، ص ( ينظر: السَّبعة البن جماهد 2)

واملستنري201 ص،  واالختيار  435  ،  واإلقناع  2/782،  والنَّشر  2/799،   ،5/1953  ،
 .  332 ، ص، والبدور الزاهرة2/576واإلحتاف 

ا3) للقرّاء  احُلجَّة  ينظر:  البسيط  350/ 6لسَّبعة  (  والتفسري  القرآن  23/20،  إعراب  يف  والّتبيان   ،
 .  9/4848، ومتهيد القواعد 19/123، وتفسري القرطيب 714 ، ص ، وإبراز املعاين 2/1257

يف م رِضه(، وسنن النسائي    ملسو هيلع هللا ىلص)ابب ما جاء يف صالة رسول هللا    1/389( ينظر: سنن ابن ماجه  4)
 صلي قاعًدا(.  )ابب االئتمام ابإلمام يُ  2/99

القايل  5) الرَّجز، ألعرايّب يف أمايل  البيت من مشطور  ، وبال نسبة يف  4/189، واملخصَّص  2/44( 
 ، وجاء بعده: 3/239اخلصائص 

ي            ن            ا  ط            ِ ف              ر ج            اًل  وك            ن            ُت     ق            ال            ْت 
رائ             ي             ن             ا إس                           ْ هللا  ل             ع             م             رو     ه             ذا 
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ِمِنين ا    ق ْد ج ر ِت الّطرْيُ أ اي 
 :(1) وقال الفرزدق

  األ ْبص ارِ   ُخُضع  الّرقاِب ن  و اِكِسي    ر أ يْ ت  ُهمْ وإذا الّرجاُل ر أ وا ي زِيد  
السَّاكنني    اللتقاء  والياُء  النُّوُن لإلضافة  فُحِذفِت  ن  و اِكِسني ،  - فأصلها: 

ني  ا شاهب ِت  -وهذا على رواية ك ْسِر السِّ . وهبذا فإنَّ هذه اجلُموع  ل مَّا مجُِعت كأّنَّ
الشَّب ِه بني هذه اجلموع املذكورة واجلمع "س الِسل" أنَّ  املفرداِت فُصرِفت، وو ْجُه  

ص واِحبات وأ ايمنني ونواكسني قد ب لغْت ّناية  اجلموع يف كوّنا مج ًْعا للجمع كما  
أنَّ "س الِسل" من ِصيغ منتهى اجلموع املعروفة واملقدَّرة بداللتها على مج ْع اجل ْمع،  

ِسل؛ وهلذا قالوا يف ُحْكِم اجلمع ِمن حيث الصَّْرُف  وهلذا الشَّب ِه والِعلَّة ُصرِفت س ال
 :     (2) واملنع

أ ت ى ك ِثري ا اجل ْمع  يف  التَّْخِيري ا  والصَّْرُف  بِِه  ق وٌم  ادَّع ى    ح َّتَّ 
ا جاءت على لُغة م ن ي ْصرف مجيع    وِمن ُوُجوه ص ْرِف "س الِسل" يف اآلية أّنَّ

وهي   اإلطالق،  على  ي  ْنص رف  ال  الكسائيُّ ما  حكاها  الع رب  عن  لُغٌة 
؛ ألنَّ األصل  يف األمساء الصَّْرُف، وت  رُْكه يكوُن ِلعارٍض أو ِعلَّة فيها،  (3) واألخفشُ 

عنا ِمن الع رب م ن ي صرف مجيع  ما ال ي نصرف، وهذا لُغُة  »قال األخفُش:   مسِ 
ألسن فج رت  فص ر فوه،  الّشعر  يف  إليه  اضطُروا  م  ألّنَّ ذلك  الشُّعراء؛  على  ُتهم 

 
 .   496 ، ص( البيت من الكامل، للفرزدق يف ديوانه1)
 .   15/170، وتفسري األلوسي 360/ 10( ورد  هذا الرَّجز يف البحر احمليط 2)
للنَّحَّاس  3) القرآن  إعراب  ينظر:  الوجيز  2/98، واخلصائص  5/63(  واحملرَّر  الكافية  5/409،  ، وشرح 

األول(   )القسم  الضَّر ب  1/103للرضي  وارتشاف  املقاصد  2/891،  وتوضيح  والدُّّر  2/115،   ،
 . 11/197، ودراسات ألسلوب القرآن  4/276والتَّصريح   ،10/597املصون 
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تمل النُّقصان  .(1) «واحت ملوا ذلك يف الّشعر ألنَّه ُيت ِمل الّزايدة كما ُي 
ثُ ر  يف كالمهم   ا لُغة الشُّعراء؛ ُثّ إنَّ هذا األمر  ك  ويتَّضُح من ن ّص األخفش أّنَّ
الكسائي   عن  ون  ق ل ها  لُغًة،  صار  حَّت  وغريه  الّشعر  يف  ألسن ِتهم  على  فج رى 

أكثر  النَّحويني أنكروا ص ْرف  ما   إن واألخفش كثرٌي من أئمة اللغة وُعلمائها، إالَّ  
، وأمج ُعوا على ج وازه يف الضَّرورة وهو ما ي قتِضيه ن صُّ  (2) قهال ي نصرف على إطال 

تصُّ به الّشعر  ؛(3) األخفِش وقولُه  . (4) وهلذا حدَّده ابُن عصفور أبنه ِمن ق ِبيل ما ي 
وِمن ذلك ص ْرُف ما ال ي نصرف،  » وقال الّسريايف يف ابب ض رورة الّشعر:  

األمساء،   يف كّل  جائز  ودخوُل  وهو  الصَّرُف  أصُلها  األمساء   ألنَّ  فيها؛  ُمطَّرٌد 
ْت نع من الصَّرف ِلعلٍل ت دُخُلها، فإذا اضطرَّ الشاعُر ردَّها   ا مت  التَّنوين عليها، وإمنَّ
إىل أصلها ومل ُي ْف ل ابلعلل الدَّاخلة عليها، والدَّليُل على ذلك: أنَّ ما ال أصل   

تنوينه للضَّرورة، أال  ترى أنَّ الشاعر غرُي جائٍز له    له يف التَّنوين ال ُيوُز للشاعر 
تنوين الِفعل؛ إذ كان أصُله غري  التَّنوين، وليس ي ردُّه بتنوينه إىل حالٍة قد كانت  

 .(5) «له
عن بعض    (6) وِمن ُحج ج ص ْرِف "س الِسل" ما ذكره أبو جعفر النَّحَّاس 

 
، والبديع يف ِعلم  23/20، والتَّفسري البسيط  2/352( ينظر قول األخفش يف: الكشف  1) 

 .   5/693، واملقاصد الشافية  2/276العربيَّة 
 .      1/262( ينظر: شرح الكافية البن احلاجب 2) 
 .     2/493( ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف 3) 
 .     25 ، ص ( ينظر: ضرائر الّشعر 4) 
 .  2/101( شرح الكتاب للسريايف 5) 
 . 5/63( ينظر: إعراب القرآن للنَّحَّاس 6) 
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الّشعر فهو جائز يف الكالم؛ ألنَّ الّشعر  كلُّ ما ُيوُز يف  »أهِل النَّظر وقوهلم:  
وهذا    «أصُل كالم العرب، فكيف ن  ت حكَّم يف كالمها وجنعل الّشعر خارًجا عنه؟

الّشعر فلو كان  »م فهوُم كالِم الفراء إذ قال:   إنَّ العرب  جتري ما ال ُيري يف 
 .  (1) «خطًأ ما أدخلوه يف أشعارهم، فكذلك هؤالء أْجر وا س الِساًل 

على كالم الفرَّاء؛ فذكر  أنَّ صاحب  قراءِة الصَّرِف    (2) عقَّب  الزَّخمشريُّ   وقد
تعليٌل   وهذا  املنصرف.  على ص ْرِف غري  لسانُه  وم ر ن  الّشعر  برواية  ممَّن ض ر ى 

؛ وهلذا  ملسو هيلع هللا ىلص  يبِّ خمالف ملنهج الُعلماء يف تلّقي القراءات واشرتاِط التَّواتُر فيها عن النَّ 
العل  بعُض  احلليب:  تعقَّبه  السَّمنُي  فقال  هذا،  الِعبارة  »ماء يف كالمه  هذه  ويف 

األعالم الُعلماء  وأئمة  اإلسالم  م شي خة  على  سيَّما  ال  وِغْلظة،  . (3) « ف ضاضٌة 
أنَّ القراءات املستفيضة غرُي م وقُوفة    -أي الزَّخمشري -هو يرى  »وقال الطِّييبُّ:  

ا ُمتواترٌة عن  على الن َّْقل املتواتر وجعل  التَّواتُ ر  م ن مُجْلِة غ لِط اللسان، واحلقُّ أّنَّ
، وهي لغُة م ْن ص ر ف  يف م نثور الكالم مجيع  ما ال ي نصرف، والقراءاُت  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّيبِّ 

 .(4) «ت شت ِمُل على اللغات املختلفة 
إرادُة التَّناُسب، وذلك من إتباع اللفظ األوَِّل  وِمن ُوجوه ص ْرِف "س الِسل" 

فل  مَّا    ﴾أغالاًل وس ِعريًا ﴿  ، وهو قوله تعاىل:(5) الثَّاين والثَّالث وُمز او ج ته معهماعلى  

 
 .    738  ، ص، وينظر: ُحجَّة القراءات3/218( معاين القرآن للفراء 1) 
 .  4/667( ينظر: الكشاف 2) 
 .    714 ، ص. وينظر: إبراز املعاين10/598( الدُّر املصون 3) 
 .   16/187( فتوح الغيب 4) 
 .     29/378، والتَّحرير والتَّنوير  897، ومغن اللبيب 1/124( ينظر: الُكّناش 5) 
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فأمَّا قوله تعاىل:  »كان جبانبها وكانت مصروفًة ُصِرف  ِمثْ ل ها، قال ابُن احلاجب:  
ُمنصرفةٌ ﴾  س الِساًل ﴿ّٰ انض مَّ إىل االسم أمساء  ل مَّا  يُ ر دَّ هبا إىل    فألنَّه  أْن  ح ُسن  

ارجعن  م أُزوراٍت  ». وِمثُل ذلك ما ورد يف احلديث:  (1) «أصِله مراعاًة للتناُسب 
، فه م ز  مأزورات إتباًعا ل "مأجورات" والقياس: م وُزورات ِمن  (2) « غري  م أجورات

 :   (3) الوِْزر، ومنه يف الّشعر قوُل ابِن مقبل
أ ْبوِب ةٍ  ُج  و الَّ أ ْخِبي ٍة  تَّاُك  اجِلدَّ    ه  ِمْنُه  الربُّ    واللِّين اُياِلُط 

فجمع  الباب  على أ ْبِوب ة ملزاوجة أ ْخِبي ة، وح قُّه أْن يقول: أبواب. أو ت كوُن إرادُة  
ها م نصوبة ُمنوَّنة، وذلك يف  ، وكلُّ ( 4) التَّناسب مبراعاة ما قبل "سالسل" وما بعده 

اِكًرا و ِإمَّا ك ُفورًا ﴿ قوله تعاىل:   وهلذا نُ ّون  ﴾  ﴿و أ ْغال اًل و س ِعريًا : تعاىل   وقوله   ﴾ ِإمَّا ش 
 وُصِرف "س الِساًل". 

قراءة   يف  اإلعراب، كما  يف  إمَّا  تغيريًا  املذكوُر  التناسُب  هذا  ويستلزم 
وإمَّا يف بِنية الكلمة وتر كيبها، كما يف مأزورات وأ ْبوِب ة، والغ رُض منه  ﴾  س الِساًل ﴿

التَّناسب والتَّناغم يف النُّطق والصَّوت، وأكثُر ما يقُع يف موضع النَّصب من أوجه  
ا نُ وِّن  وُصِرف املمنوُع املنصوُب خاصًة؛  :  ( 5) ألمساء؛ وهلذا قالوا اإلعراب الثالثة يف ا  إمنَّ

ُصل فيه و ق ًْفا وو ْصاًل فإنَّ املنوَّن يُوق ف عليه ابأللف، فكان الرَّسم   ألنَّ املناسبة حت 
 

 .  261/ 1( شرح الكافية البن احلاجب 1) 
)اب 2)  ماجه  ابن  سنن  ينظر:   )  ) اجلنائز  الّنساء  اتّباع  يف  جاء  ما  البزَّار  1/502ب  ومسند   ،

2/249  . 
 .  284 ، ص( البيت من البسيط، البن ُمقبل، يف ديوانه3) 
 .      5/416، وفتح القدير 2/762، وإرشاد السالك 10/597( ينظر: الدُّر املصون 4) 
 .       714  ، ص( ينظر: إبراز املعاين5) 
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  على األمرين. ابأللف داال  
الُعلماء   بعض  عند  "س الِسل"  ص ْرِف  ُوُجوه  عل-وِمن  منهم  ى  املتقّدمني 

ا م كتوبة    -األغلب  أنَّ الُقرَّاء اتَّبعوا م رُسوم املصاحِف يف الو ْصِل والو ْقف؛ ألّنَّ
ابأللف يف م صاحف م كَّة واملدينة والبصرة والكوفة وإْن مل تكن رأس  آية فهي  

، وهلذا نُ ّون ْت وُصرِفت،  ﴾ ﴿و أ ْغال اًل و س ِعريًا : ُتشاِكل ُرؤوس اآلي؛ ألنَّ بعدها  
مكتوبًة   مسعود  وعن   بن  عبدهللا  ُمصح ف  يف  رآها  أنَّه  الفرَّاء 

 .( 1) ابأللف، فكأنَّ ص ْرف ها انتٌج عن رمسِْها وكتابتها ابأللف!
ُسّنة متَّبعة    -ال سيَّما املتواترة منها- وهذا القول فيه نظر؛ ألنَّ القراءات  

وعليه    ؛ءة وليس العكس، والرَّسُم ًتبع للقرا ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيبِّ  وت واتُ ٌر قطعيُّ الثُّبوت عن  
وهلذا جند أنَّ الطَّاهر  فإنَّ القراءة  ُحجٌَّة على الرَّسم، وليس الرَّسُم ُحجًَّة عليها؛  

ابن عاشور قد ذكر يف التَّوفيق بني خُمالفة ِقراءة املنع من الصَّرف لرسِم املصحف  
ة  األلف بعد  أّنا حممولٌة على أنَّ الرَّْسم جرى على اعتبار حالة الوقف وأنَّ كتاب

، ويف هذا أتكيٌد على أنَّ  (2) الالم ِلق صد التَّنبيه على إشباع الفتحة عند الوقف
آخر:   موضع  يف  الطَّاهُر  قال  عليه، كما  وُحجَّة  للرَّسم  سابقٌة  القراءات 

والِقراءات رِوايٌة ُمتواترٌة ال يُناِكُدها ر ْسُم املصحف، فلعلَّ الذين كتبوا املصاحف   »
لُ   . (3) «أهِل املدينة ْغهم إالَّ قراءةُ مل ت  ب ْ

 
  ، ص ، وُحجَّة القراءات 5/63، وإعراب القرآن للنَّحَّاس3/214ن للفرَّاء ( ينظر: معاين القرآ1) 

 .  19/124، وتفسري القرطيب 4/375، وزاد املسري 5/409، واحملرَّر الوجيز  738
 .  19/379( ينظر: التَّحرير والتَّنوير 2) 
 . 29/393( التَّحرير والتَّنوير 3) 
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ري األِلف  يف النَّصبِ  ، فإذا و ص ُلوا  (1) وقد قيل: إنَّ العرب  تُ ْثِبُت فيما ال ُي 
، وقد ح كى الرُّؤاسيُّ والكسائيُّ عن العرب الوقوف  على ما   حذفوا هذه األِلف 

، وِمن هنا  (2) النَّصب ال ي نصرف ابأللف لبيان الفتحة، أي لبيان م وِضعه وهو  
 ن علم أنَّ الرَّْسم ًتبٌع لسماع هذه القراءات وم بنٌّ على أتمُِّل نُطِقها.  

وِمن ُوُجوه ص ْرِف "س الِسل" ما ذكره أبو علي الفارسّي والزَّخمشريُّ من كون  
هذه النُّون بداًل من حرف اإلطالق على إجراء الو ْصل جمرى الو ْقف، وأنَّ التنوين   

 :(3) "س الِساًل" قياٌس على م ن ن  وَّن  القوايف فقال يف 
والِعت اب نْ  ع اِذل   اللوم   أ ص اب نْ   أ ِقّلي  ل ق ْد  أ ص ْبُت  ِإْن    وقُويل 

ا ليست  »ور وى أبو علي عن األخفش أنَّه قال:   وال تُعِجُبن تلك اللغة؛ ألّنَّ
و"قواريًرا" ُمنوَّنٌة يف الو ْصل والسَّْكِت على لُغة    س الِساًل"نَّ "لُغة أهِل احلجاز، وأ

، كما أنَّ الطِّييبَّ ض عَّف  كون النُّون ُمبدلة من  «م ن ي ْصِرف حن ْو  ذا ِمن العرب
ا ُيوُز يف حمّل الضَّرورات  . (4) حرف اإلطالق وو ص ف ه ابلفساد؛ وذكر  أبنَّ ذلك إمنَّ

، وهو خماِلٌف لتنويِن    ويُس مَّى الوقوُف على الق وايف هبذه ُّنُّ النُّون تنوين  الرتَّ
مسية، وبه تُوص ف  التَّمِكني الَّذي ي دُخل األمساء  لِي ُدلَّ على أمكِنيَّتها يف ابب اال

"س الِساًل" يف  األِلف  إحلاق   أنَّ  علي  أبو  ب نيَّ   م صروفة.وقد  أبّنا    و   الكلمُة 

 
 .  358 ، ص ، واحُلجَّة البن خالويه 3/214( ينظر: معاين القرآن للفرَّاء 1) 
 . 5/63( ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2) 
 .   2/813( البيت من مشطور الرجز، جلرير يف ديوانه 3) 
 .  16/187، وفُتوح الغيب 4/667، والكشاف 351/ 6( ينظر: احلُجَّة للقرَّاء السَّبعة 4) 

 ال ينصرف.    واألخفُش يُِشري إىل لُغِة م ن ي صرف مجيع  ما      
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يف  (  1) "قواريًرا" يف    (4)ِّ﴾ الرَُّسوال  ﴿   و  (3) ﴾ السَِّبيال  ﴿   و(  2)﴾ الظُُّنوان  ﴿ كإحلاقها 
 حال الوقف.  

حال   يف  الثَّالث  الكلمات  وهذه  "س الِسل"  بني  الف رُق  وي ظهر  قلُت: 
الوصل، وذلك أنَّ األلف ُتْطر ح يف هذه الكلمات الثَّالث وت ْسُقط ِفيهنَّ ملكان  

ُل  "أل" التَّعريف، أمَّا األلف يف   ا تُبد  نُواًن للتَّنوين    -حال الوصل - "سالسل" فإّنَّ
ُل نُواًن   على لُغِة م ن يصرف مجيع  ما ال ينصرف، وهو ت نويُن التَّمكني، أو تُبد 
إجراء   وعلى  والزَّخمشري،  الفارسيُّ  قال  اإلطالق كما  ألف  عن  ِعوًضا  ُّنُّ  للرتَّ

 الو ْصل جمرى الو ْقف.
على أنَّ هذه النُّون ُمبدلٌة من حرف اإلطالق أضعف   ويُ ع دُّ ت وِجيُه الصَّرِف  

ُّنُّ ت  ثْ ُبُت فيه النُّون و قْ ًفا، أمَّا يف "س الِسل"   الُوجوِه وأقلَّها ق  ُبواًل؛ ألنَّ تنوين  الرتَّ
فإنَّ نُون  التَّنوين أُبِدلْت ألًِفا يف الوقف، ومعلوٌم أنَّ ُكلَّ تنوين أُبِدل  منه أِلٌف  

، ولو ث  ب تت النُّون يف  يف الوقف فهو ت   ُّنُّ نويُن الصَّرِف والتَّمكني ال ت نوين الرتَّ
ألمكن  الق وُل    -ومل يقرأ به أحدٌ -س الِسل يف الوقف كما ث  ب تْت يف الوصل  

ا لُغة ض عيفة كما أشار  إىل ذلك األخفشُ  ، على أّنَّ ُّنُّ ا للرتَّ  .     (5)أبّنَّ
الزَّج ذكر ه  ما  ُوجوه ص ْرِفها  ُصرِف ْت    (6)اجُ وِمن  آيٍة  رأس   ل مَّا كانت  ا  أّنَّ

 
 .   15،  14( سورة اإلنسان، من اآلية 1) 
 .    10( سورة األحزاب، من اآلية 2) 
 .    33( سورة األحزاب، من اآلية 3) 
 .    66( سورة األحزاب، من اآلية 4) 
 .       714  ، ص( ينظر: إبراز املعاين5) 
 .     258/ 5( ينظر: معاين القرآن وإعرابه 6) 
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لِيكون  آِخُر اآلِي على ل فٍظ واحد، وُردَّ عليه أبنَّه اّدعاءٌ ب عيٌد ال ي تحقَّق يف  
وذكر  ابُن خالويه أنَّ هذه ُحجَّة و ارِدٌة يف "س الِسل"؛    -يف اآلية-  (1) س الِسل 

ألنَّ م ن ص ر ف ها شاكل  هبا ما قبلها ِمن ُرؤوِس اآلي؛ ألّنا ابأللف وإن مل ت ُكن  
 . (2) رأس  آية

يه والتَّاصيل النحوّي لق راءة املنع من الصَّرف: أمَّا قراءة    اثلثاا: التَّوج 
ا على وزن ف  ع اِلل(3) فهو حم ُْض العربيَّة   ﴾س الِسل  ﴿م ْنع الصَّرِف يف     ( 4)؛ ألّنَّ

اْلُمْشِبه ل "مفاعل" ِمن ِصيغ ُمنتهى اجلُموع، وكلُّ ما جاء على و زِن "م فاِعل" 
 وأشباهه ال ي نصرف يف م عرفٍة وال نكرة. 

هي ُكلُّ  اجلموع:  منتهى  األوَِّل،    وِصيُغ  م فتوح  ُسداسّي  أو  مُخاسّي  مج ٍْع 
فه ألٌف اثبتة، وبعدها حرفان أو ثالثة أحرف أوسطُها ايٌء ساكنة،  اثلث حرو 

 .  (5) عاٍر من التأنيث وايء النَّسب، كم ساجد ود راهم، وم صابيح ود اننري
 

 .     714  ص ، ( ينظر: إبراز املعاين1) 
 .      358  ، ص( ينظر: احلُجَّة البن خالويه2) 
 .     739 ، ص ( ُحجَّة القراءات 3) 
( اجلُموُع الَّيت و ردْت يف القرآن الكرمي والقراءات على وزن ف  ع اِلل ِسّتُة مُجوع، وهي: ح ناِجر  4) 

ارِق. وقُرِئت كلُّها يف   القراءات العشر املتواترة بقراءِة  ود راِهم وس الِسل وس نابل وض فادِع ومن 
 .  املنع من الصَّرف فقط إالَّ "سالسل" كما ت بنيَّ

 .          233، ص وينظر: صيغ منتهى اجلموع يف القرآن الكرمي إحصاءٌ ومعجم     
  ، واجلُمل 327/ 3، واملقتضب  97  ، صوخمتصر النحو  3/227،  1/26( ينظر: الكتاب  5) 

والتَّذكرة  219  للزَّجَّاجي، ص والتَّبصرة  للواسطي2/568،  اللمع  ،  208  ، ص، وشرح 
،  5/604، واملقاصد الشافية  2/754، واللمحة يف شرح امللحة  218  ، صوتسهيل الفوائد 

 .   209/ 4والتَّصريح 
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،  (1) وقد مّسى بعُض النَّحويني هذا النوع من اجلموع: ِصي غ ُمنتهى اجلموع
اجلمُع الذي ال ن ِظري له يف اآلحاد  ، وكذلك:  (2) ومس َّاه آخرون: اجلمُع املتناهي

ل م فاِعل أو م فاِعيل(3) العربية  ، ويريدون به ما  (4) . أو: اجلمع املشبه أو املوازن 
كان على هذا الشَّكل من اجلموع، سواٌء ُوِجدت امليم يف أوَّله أم مل تُوجد. وقد  

ما كان على ِمثال  بوَّب  سيبويه والزَّجَّاُج هلذا اجلمع عند حديثهما عنه ب : ابب  
، ومسَّاه  (6) . ومسَّاه أبو علي الفارسي: اجلمُع الذي ال ي نصرف(5) م فاِعل وم فاِعيل

 . (7) الرَّضي: اجلمع األقصى 
وعلَُّة تسمية هذه الّصيغ وما أشبهها ابجلمع املتناهي أو منتهى اجلموع هي  

ا  هذه  بعد  الكلمة  جُتمع  فال  الكثرُة،  إليها  تنتهي  ابُن  أّنا صيٌغ  قال  أللفاظ، 
ألنه مجُع مجع ال مجع  بعده، أال ترى أنَّ أْكلًُبا مجُع    الصَّرف    وإمنا ُمِنع» السَّراج:  

: أكاِلب، فهذا قد مُجع مرتني  ْلٍب فإن مجعت  أْكلًُبا قلت   .(8) «ك 
وعلَُّة تسميتها ابجلمع الذي ال نظري له يف اآلحاد هي أّنا على أوزان ال  

 
واللمحة يف شرح امللحة    ،115  ، ص ، وإُياز التعريف8  ، ص ( ينظر: كافية ابن احلاجب1) 

2/772  . 

 .  445 ، ص، والفضة املضيَّة5/603، واملقاصد الشافية 8/4038( ينظر: متهيد القواعد 2) 
السريايف  3)  ينظر: شرح  اجلمل البن عصفور  1/168(  املقاصد  2/219، وشرح  ، وتوضيح 

2/83 . 
 .  1/116 ، ص، والفاخر 4/108، وأوضح املسالك 643 ، ص( شرح ابن الناظم4) 
 .   63 ، ص، وما ينصرف ما ال ينصرف 3/227( ينظر: الكتاب 5) 
 .   303  ، ص ( ينظر: اإليضاح العضدي 6) 
 .  1/154( ينظر: شرح الكافية للرضي )القسم األوَّل( 7) 
 .  2/92( األصول  8) 
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ذلك ألنَّ كلَّ مجع له نظري من الواحد حكُمه يف الصَّرف  تكون يف الواحد؛ و 
والتَّنكري كحكم نظريه، ف ِكالب ُمنصرٌف يف النكرة واملعرفة ألنَّ نظريه يف الواحد  

- ، وكذلك الُقلوب والُفلوس مجوٌع ُمنصرفة؛ ألنَّ نظريها يف الواحد  (1) ِكتاب
ة ما وزنُه مفاعل أو مفاعيل أو  الُقعود واجلُلوس، وليس يف اآلحاد العربيَّ   -م ثاًل 

وإمنا م ن  ع هم من ص رِف  »أشباههما كف عاِلل وف عالِيل وغري ذلك، قال الزَّجَّاج:  
هذا املثال أنَّه مجٌع، وأنَّه على مثاٍل ليس يكون يف الواحد، ليس يف األمساء اليت  

 .    (2) «هي لواحٍد مثُل شيٍء مما ذكران
النوع من اجلموع من ًتء التأنيث وايء النَّسب هي أنَّ  وعلَُّة تقييد ُخُلّو هذا  

التاء والياء ُُترُِج هذا اجلمع  إىل وزن الواحد وجتعله نظريًا ألوزانه وشبيًها هبا؛ 
مصروفان جمليئهما على وزن املفرد    -(3) مجع ص ي ْق ل وِبْطرِيق - فص ياِقلة وب طارِقة  

زابِية،   ِيمي ا  يف قوهلم: ر ُجل ع باِقية ومِحار ح  كما أنَّ م دائني ا ومساِجِداي  أشبها مت 
 .(4) وق يسي ا فُأحلقا هبما يف احلكم وهو الصَّرف 

النَّسب   وايء  التَّأنيث  ًتِء  ابنضمام  ومدائنٍّ  ص ياقلٍة  سيبويه صرف   وعلَّل 
العربيَّة و زاًن أ الّزايدة على اآلحاد  و  ملفاعل  وم فاِعيل  وأشباهها، وُوُرودمها هبذه 

 
 .  1/147( ينظر: شرح ابن يعيش 1) 
 . 63 ، ص ( ما ينصرف وما ال ينصرف 2) 
الصَّي ْق ل والصَّاِقل: هو 3)  ينظر:    (  السُّيوف وي ْشح ُذها، واجلمُع: ص ياِقل ة.  لو  الصَّانُع الذي ُي 

. والِبْطرِيق: هو القائد العظيم من قُ وَّاد الرُّوم. ينظر: هتذيب  5/1744الّصحاح )صقل(  
 .  9/407اللغة 

 .  5/606، واملقاصد الشافية 328-3/327( ينظر: املقتضب 4) 
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يميٍّ وق يسيٍّ  ْرٍة، وابب مت   .  (1)داللًة، وحلاقهما كذلك بباب ط ْلحٍة ومت 
ا جاءت على   وعلَُّة م نِعها من الصَّرف واحدٌة يف الظَّاهر واملشهور، وهو أّنَّ

يئٍة تنتهي إليها اجلموُع والكثرُة، قال ابن مالك:    ه 
مب نٍع كاِفال   أو  و ُكْن جل ْمٍع ُمْشِبٍه م فاِعال   املفاِعيل  

ا علَّة واحدٌة تقوُم مقام ِعلَّتني  ، ومها: كوّنا مجًعا  وعند التَّحقيق والنَّظر فإّنَّ
فإنَّ اجلمع  مَّت كان  »للجمع، وعدم النظري يف اآلحاد العربيَّة، قال األزهريُّ:  

هبذه الّصفة كان فيه ف رعيَُّة اللفِظ خبروجه عن ِصيغ اآلحاد، وف رعيَُّة املعىن ابلّداللة  
ني ومنهم  . وهذا رأي مجهور النَّحويّ (2) « على اجلمعيَّة، فاستحقَّ املنع  من الصَّرف

 ، وهو الرَّاجُح.(3) سيبويه واملربد واألخفش والزَّجاج
أنَّ العلَّتني مها: كوّنا   -كما مرَّ يف كالمه املذكور آنًفا- ويرى ابن السَّراج  

جاءت مجًعا، وتكرار اجلمع حتقيًقا أو تقديًرا، فالتَّحقيق حنو: أكالب وأراهط،  
: مساجد ومنابر، فإنه وإْن كان مجًعا  إذ مها مجُع أْكُلب وأْرُهط، والتقدير حنو

من أوَّل و هلٍة لكنَّه بزنة ذلك املكرَّر وهو أكالب وأراهط، فكأنَّه مجُع اجلمع،  
 .(4) ووافق ه ابُن احلاجب ور دَّ على مجهور النَّحويني مبا يُفِصح عن رأيه ويُؤيّده 

 
 .  3/228( ينظر: الكتاب 1) 
 .  4/210( التَّصريح 2) 
الكتاب  3)  ينظر:  لألخفش  3/227(  القرآن  ومعاين  واملقتضب  1/356،  وما  327/ 3،   ،

 .    63 ، صينصرف وما ال ينصرف
ينظر: األصول  4)  املفصَّل  2/92(  يعيش  119،  1/100، واإليضاح يف شرح  ابن  ، وشرح 

 .     597 ، ص ، واملمنوع من الصَّرف يف اللغة العربيَّة 3/393، وحاشية الصَّبان 1/147
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وخرج  الصَّيمريُّ عن اختالف النَّحوّيني إىل رأي آخر يف س بِب منعها من  
وفيه و جٌه آخر وهو أنَّ هذا اجلمع ل مَّا كان ّناية  اجلموع مل  »الصَّرف، فقال:  

ُُيم ع كما جُتمع اجلموُع القليلة فأشبه الِفعل؛ ألنَّ الِفعل ال ُُيمع، فكأنَّ فيه  
. ولعلَّ الصَّيمريَّ أعاد األمر  (1) « فلذلك ُمنع الصَّرف  ؛علِعلَّتني: اجلمُع وش ب ه الفِ 

الصَّرف وهو شبهها   الرئيسة يف منع األمساء من  الِعلَّة  ت عليله إىل  يف ُجزٍء من 
ابألفعال؛ ابعتبار أنَّ األصل يف األمساء الصَّرف، وما أشبه  األفعال  منها ُمِنع  

 .(2)  الصَّرف وما أشبه  احلروف بُن
للصَّرِف    -ُعموًما-فًة على ما قرَّره النَّحويُّون من استحقاق األمساِء  وإضا

من   مجهرًة كبريًة  لنا  كي  ُي  اجلموع  من  النَّوع  هلذا  اللغوّي  الواقع  فإنَّ  أصالًة؛ 
الشَّواهد اليت وردت م صروفًة يف دواوين الشُّعراء أو يف مصادر الّشعر العريّب،  

، ممَّا يُؤيّد تلك اللغة اليت حكاها الكسائيُّ  لكذكاألصمعيات واملفضليات وغري  
واألخفُش، وِمن أمثلِة ما ورد  م صروفًا من هذه اجلموع ظعائُن يف قول زُهري بن  

 :(3) أيب سلمى
ظ عاِئنٍ  ِمن  ت رى  ه ل  ِليلي  خ    كما زال  يف الصُّبِح اإلشاُء احل واِملُ   ت بصَّر 

 :(4) زُهري ومنها كذلك م واِعيُظ يف قول ك ْعب بن 

 
 .      2/569( التَّبصرة والتَّذكرة 1) 
 .   4/205، والتصريح 150  ، ص، واللمع456 ، ص( ينظر: ِعلل النَّحو البن الورَّاق 2) 
 .    214 ، ص ديوانه بشرح ثعلب( البيت من الطويل، لزهري بن أيب ُسلمى، يف 3) 
 .     19 ، ص( البيت من الطويل، لك عب بن زُهري يف ديوانه4) 
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الَّذي أعطاك  انفلة   وت  ْفِصيلُ   ال      م ْهاًل ه داك   م واِعيٌظ  ِفيها    قُرآِن 
وأمَّا إعراب "س الِسل" يف القراءتني فهو م فعوٌل به منصوب وعالمة نصبه  

.  (1) الفتحُة الظاهرة على آخره ُمنوَّاًن عند م ن ص ر ف، وغري ُمنوَّن عند م ن م ن ع
يَّأه، وُحِكي  عن ابن   وأ عت ْدان مبعىن هيَّأان، مأخوذ من أعت د  الشَّيء  إذا أعدَّه وه 
د ، وي رى األزهريُّ جواز  أْن يكون ع ت د    الّسّكيت أنَّ ًتء أ ْعت د بدٌل من دال أ ْعد 

 .    (2) بناًء على ِحدة، وع دَّ بناًء آخر ُمضاعًفا
"س الِسل" فإنَّه حال الو ْقِف ي ِقُف عليها ابأللف، وم ْن  وعليه؛ فم ْن ص ر ف   

م ن  ع ها ِمن الصَّرف فإنه إمَّا أْن ي ِقف على الالم ساكنًة، وهو قياٌس على خمالفة  
يها ابأللف م وافقًة لكالم العرب  لقراءهتم يف الو ْصل بفتح الالم، وإمَّا أْن ي ِقف ع

 .(3) ابلوقف على األلف يف االسم املنصوب 
 

 
 
 
 
 

 
 .  4/1396( ينظر: اجملتىب من ُمشِكل إعراب القرآن 1) 
 .    2/3، واحملكم 2/194، وهتذيب اللغة 2/29( ينظر: العني 2) 
 .       715  ، ص( ينظر: إبراز املعاين3) 
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ال واملنع.  ثالثةاملسالة  الصَّرف  بص  »قوارير«  وج لَّ :  عزَّ  هللا  قول    : يف 

ان ْت ق  و ارِير ا﴾ ﴿   .  (1) و يُط اُف ع ل ْيِهم ِِبنِي ٍة مِّن ِفضٍَّة و أ ْكو اٍب ك 
: ت  قرأ انفٌع والكسائيُّ وأبو جعفر وعاصٌم يف  قراءة الصَّرف واملنع:    وثيق أوًلا
مصروفة يف املوضعني، وقرأ ابُن عامر وعاصٌم يف رواية ح ْفٍص  ﴾  ق واريًرا ﴿ ّٰ رواية ُشعبة   

ممنوعًة من الصَّرف يف املوضعني،    ﴾ ق وارير  ّٰ ﴿   وأبو عمرو بن العالء ومحزُة ويعقوبُ 
ل، وممنوعًة من الصَّرف يف  وقرأ ابُن كثري وخلٌف العاشر م صروفة يف املوضع األوَّ 

 . ( 2) املوضع الثَّاين 
أمَّا قراءُة الصَّرِف يف  اثنياا: التَّوجيه والتَّاصيل النَّحوّي لق راءة الصَّرف:  

فلها أكثُر ِمن ت وجيٍه وُحجَّة، وي نطبُق عليها ُعموُم ما قيل يف ت وجيهاِت    ﴾قوارير ّٰ ﴿
 :  (3)الُعلماء يف توجيه ص رِفهاص ْرِف "سالسل"، وجُمم ل ما قاله 

 
 .  16، 15( سورة اإلنسان، اآليتان 1) 
،  ، والُعنوان 1/217، والتَّيسري  454  ، ص، واملبسوط 663  ، ص( ينظر: السَّبعة البن جماهد2) 

واملستنري201  ص ص،  واإلقناع  435  ،  واالختيار  2/800،  والنَّشر  2/782،   ،
 .  332 ، ص ، والبدور الزاهرة5/1955

للسريايف  3)  الكتاب  ينظر: شرح  للنَّحَّاس  2/100(  القرآن  وإعراب  البن  5/66،  واحلُجَّة   ،
= 
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كوُّنا ُصرِفت على لُغِة م ن ي صرُف مجيع  ما ال ينصرف، وهي لُغة عن   -1
 الع رب، حكاها الكسائيُّ والفرَّاء واألخفش. 

كوّنا ُرمِس ت يف املصاحف أبلٍف يف املوضعني، فالنُّطق بنون التَّنوين   -2
ملا ُكتِ يف   قيٌق  املصحف وحت  لر ْسم  اتّباٌع  فيه، والوقُف عليها ابأللف  الوصل  ب 

 لكالم العرب ابلوقف على األلف يف االسم املنصوب. ُموافقةٌ 

املنصرفة  يف مج ِْعها، على ما  -3 الَّيت أشبهت اآلحاد   كوُّنا من اجلموع 
        تقدَّم من قوهلم: ص و اِحبات يف مج ْع ص واِحب، وم والِي اٌت يف مجع املوايل.         

"قوارير"   -4 ُصرِفْت  ُُث  ف ُصرِفت،  آيٍة  رأس  و قعْت  األوىل  "قوارير"  كوُن 
ذلك من إتباع اللفِظ اللفظ  كراهيًة للُمخالفة، قال  الثَّانية على اجلوار لألُوىل، و 

فص ر ف  األوَّل فألنَّه رأُس آيٍة ... وم ن ص ر ف  الثّاين  ﴾  ق واريًرا ﴿ وم ن قرأ  »الزَّجَّاُج:  
اللفظ ،   اللفُظ  لي  ت ْب ع  الشَّيء  إعراب   قلبْت  ا  ُرمبَّ العرب   اللفظ ؛ ألنَّ  اللفظ   أتبع  

ا اخل ِرب من ن  ْعِت اجُلْحر، فكيف مبا يرُْت ك  فيقولون: هذا ُجْحُر   ض بٍّ خ ِرٍب، وإمنَّ
 . (1) « ومجيُع ما يرُْت ك ص ْرفُه ُيوز ص ْرفُه يف الّشعر ؟ ص ْرفُه

املوضع   يف  التَّنوين  أبنَّ  قال  م ن  الزَّخمشريُّ  إتباعٌ وواف ق   يف  ل  الثاين  تنوينها 
يرى أنَّ النُّون    -كما مرَّ سابًقا-ه  ، وخالف  يف املوضع األوَّل ألنَّ ألوَّلاملوضع ا

 
، وأمايل  489  ، ص، وإعراب القرآن لألصبهاين 4/399، والتَّفسري الوسيط  358خالويه،  

، والتَّحرير  5/692، واملقاصد الشافية  30/743، وتفسري الرَّازي  1/266ابن احلاجب  
 .  29/393والتَّنوير 

 .  4/379. وينظر: زاد املسري 5/260( معاين القرآن وإعرابه 1)
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 .(1) بدٌل من ألف اإلطالق

يه والتَّاصيل النَّحوّي لق راءة املنع من الصَّرف: أمَّا قراءُة املنع    اثلثاا: التَّوج 
ا على و زِن "ف واِعيل" ا حمُض العربيِة؛ ألّنَّ اْلُمْشِبه   (2) من الصَّرف فكما تقدَّم أّنَّ

يغ ُمنتهى اجلموع، وكلُّ ما جاء على و زِن "م فاِعيل" وأشباهه ل "م فاِعيل" من صِ 
ص ْرِف   م ْنع  يف  تقدَّمت  الَّيت  والِعلل  للبياِن  ن كرة؛  وال  معرفٍة  يف  ي نصرُف  ال 

 "سالسل".
حااًل، ويف املوضع   وأعربوا "قوارير" يف املوضع األوَّل خربًا لكان منصواًب أو

بياٍن من   ابُن عاشور أنَّ  الثاين ب داًل أو ع ْطف   الطَّاهر  "قوارير" األوىل، وذكر 
 .(3) "قوارير" يف املوضع الثَّاين ُيوز أن يكون أتكيًدا لفظي ا لنظريه األوَّل 

ِعّدة أسباب وِعلل أدَّت إىل ت عدُّد القراءات   تضافرت  وقد تبنيَّ ممَّا تقدَّم أنَّه
فيها واختالف توجيهات العلماء هلا، ومن تلك األسباب قضيَّة الصَّرف واملنع،  
الُقرَّاء   انقساُم  واملنع  الصَّرف  قراءة  مرَّ يف ُتريج  وقد  والو قف.  الو صل  وقضيَّة 

يه تتَّضح قراءاهتم  العشرة إىل ثالثة أقسام يف قراءة "قوارير" يف املوضعني، وعل

 
 .  4/671( ينظر: الكشاف  1)
( مل ي رِد يف القرآن الكرمي والقراءات مج ٌْع على وزِن ف واِعيل إالَّ مج ًْعا واحًدا وهو قوارير، وورد  يف  2)

، وقُرِئ يف القراءات العشر ابملنع  44ثالثة مواضع من القرآن، األوَّل: يف سورة النمل، اآلية  
رائ  رف، واملوضع الثاين والثالث: موضوع هذه املسألة، ومها يف سورة اإلنسان، وقد قُ من الصَّ 

.  يف املوضعني ابلصَّرف واملنع كما ت بنيَّ
 .            236  ، ص وينظر: صيغ منتهى اجلموع يف القرآن الكرمي إحصاءٌ ومعجم     

، واجملتىب من ُمشِكل إعراب  393/ 29لتَّنوير  ، والتَّحرير وا 1260/ 2( ينظر: الّتبيان يف إعراب القرآن  3) 
 .  1398/ 4القرآن  
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 حال الوصل والوقف:
﴾  ق واريًرا ﴿ انفٌع والكسائيُّ وأبو جعفر وعاصٌم يف رواية ُشعبة : يقرؤوّنا   -1

التَّنوين حال الوصل يف املوضعني،    ؛م صروفة يف املوضعني  وهلذا ينطقون بنون 
 ويقفون ابأللف يف املوضعني.  

العالء ومحزُة ويعقوُب:  ابُن عامر وعاصٌم يف رواية ح ْفٍص وأبو عمرو بن   -2
ممنوعًة من الصَّرف يف املوضعني، إالَّ أنَّ بينهم فرقًا يف القراءة    ﴾قوارير  ّٰ ﴿  يقرؤوّنا

 حال الوصل والوقف، فمن ذلك:

القياس  و ْصاًل وو قْ ًفا - ل زِم  تنوين يف    أ يقر   ولذلك   ؛أنَّ محزة  قد  من غري 
املوضعني حال الوصل،ومن غري ألف يف املوضعني حال الوقف، والفارق بني  

  الفتحة على الرَّاء حال الوصل والسُّكون على الرَّاء حال  الوصل والوقف عنده: 
 الو قف.

غري تنوين يف املوضعني حال    من  أفكان يقر أمَّا أبو عمرو بن العالء   -
ه يُ ْثِبُت األلف  يف املوضع األوَّل ألنَّه رأس آية، وال  الوصل، أمَّا يف الوقف فإنَّ 

الرَّاء ابلسكون، وقد استحسن    الثاين بل يقف على  األلف  يف املوضع  يُ ْثِبت 
ُبهما   الطَّربيُّ ِقراءة  أيب عمرو، وقال: غري  أنَّ الَّذي ذكرُت عن أيب عمرو أ ْعج 

، والتَّوفيُق بني ذلك وبني سائر ُرؤوس  إيلَّ؛ وذلك أنَّ األوَّل من القوارير رأُس آيةٍ 
 آايِت السُّورة أ ْعج ُب إيلَّ إذ كان إبثباِت األلف يف أكثرها. 

ا من غري تنوين يف املوضعني  هتُ وأمَّا عاصم يف رِواية حفٍص فُرِوي عنه قراء  -
 حال الو صل، والنُّطق ابأللف يف املوضعني حال الوقف.   

آّنا م صروفة يف املوضع األوَّل، وممنوعًة من  ابُن كثري وخلٌف العاشر: يقر  -3
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ما ي نِطقان بُنون التنوين حال الوصل يف املوضع    ؛ الصَّرف يف املوضع الثَّاين  وهلذا فإّنَّ
األول وي قفان فيه على األلف، أمَّا يف املوضع الثاين في نِطقان ابلفتحة على الرَّاء من  

 . ( 1) ل الوقف غري تنوين حال الو صل، وابلسُّكون عليها حا 

 

 

 
 (1" يف  واملنع  الصَّرف  قراءة  ُتريج  م صادر  ينظر:  الطَّربي    قوارير".(  تفسري  أيًضا:  وينظر 

 .   4/379، وزاد املسري 5/412، واحملرَّر الوجيز 8/293، وتفسري البغوي 23/556
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 املبحث الثاين
 ما قُر ئ ابلصَّرف واملنع من الصَّرف لع لَّتص

إِنَّك   ﴿   يف قول هللا عزَّ وجلَّ:»طَُوني« بص الصَّرف واملنع.    : ألوتلة اا املس
طًُوى﴾ اْلُمق دَِّس  قوله    ،(1)   اِبْلو اِد  اِبْلو اِد    :تعاىلويف  ر بُُّه  د اُه  ان  اْلُمق دَِّس  ﴿ِإْذ 

 .      (2) ﴾طًُوى
: ت قرأ ابُن كثري وانفٌع وأبو عمرو بن العالء  قراءة الصَّرف واملنع:    وثيقأوًلا

  ﴾ ﴿طًُوىممنوعًة من الصَّرف، وقرأ ابقي العشرة    طُو ى﴾﴿وأبو جعفر وي عقوُب  
 . (3) م صروفةً 

أمَّا قراءة الصَّرف يف  اثنياا: التَّوجيه والتَّاصيل النَّحوّي لق راءة الصَّرف:  
اآليتني -  ""طًُوى الوادي    -يف  أو  املكان  ذلك  على  ع ل ٌم  مذّكر  اسٌم  فألنَّه 
، وهذا اختياُر الطَّربّي  (5) ، غرُي م عدوٍل كُهدى وُصر د، على و زن فُ ع ل(4) املقدَّس 

 
 .       12( سورة طه، من اآلية 1) 
 .  16( سورة النازعات، اآلية 2) 
،  ، والعنوان 150  ، ص ، والتَّيسري293  ، ص، واملبسوط 671  ، ص( ينظر: السَّبعة البن جماهد 3) 

،  5/1802، والنَّشر  458  ، ص ، وحتبري التَّيسري538/ 2، واالختيار  203،  129  ص
 .  202 ، ص ، والبدور الزاهرة 570، 1/382واإلحتاف 

،  639  ، ص، وما اتفق لفظه وافرتق ُمسّماه من األمكنة 3/896( ينظر: معجم ما استعجم  4) 
 .   4/44ومعجم البلدان 

 .  3/222( ينظر: الكتاب 5) 
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، وممَّا زاده ِخفَّة أدَّت إىل تنوينه أنَّ الم ه  (1) ِر املفّسرينبن عاشور وأكث   والطاهر
 ايٌء.

ر، وذلك   ا جاء يف "طًُوى" ألنَّه م صدٌر مفسِّ ورجَّح ب عُضهم أنَّ الصَّرف إمنَّ
على تقدير: طويُت الوادي  املقدَّس  طًُوى، وهو هبذا مصدٌر خرج  على غري لفظ  

ا، وذلك أنَّ موسى دخل األرض  املقدَّسة  عامله احملذوف؛ إذ األصُل: ط واه طي  
، وقريٌب من هذا التَّوجيه ذكر  الطاهُر ابن عاشور أنَّ  (2) وم رَّ بواديها لياًل فطواه 

املْطِويّ  املقدَّس  الوادي  ذلك  أي:  املفعول،  اسم  مبعىن  م صدٍر  اسُم  ،  (3) طًُوى 
ااًن ُسًوى﴾وِمثُله يف الوصفيَّة قولُه تعاىل:   .(4) ﴿م ك 

يف "طًُوى"  لكونه امسًا للشَّيء املثىنَّ الواقِع كرًَّة بعد كرَّة،    وقيل: إنَّ الصَّرف  
أو ابسم املفعول "املقدَّس"    -يف اآليتني -وذلك على تقدير ارتباطها بفعل النداء  

داه ر بُّه ابلوادي املقدَّس ِنداءين اثنني م رَّة  فكأنَّ املعىن: ان  -يف اآليتني كذلك -
، فهو من ت ثنية الّنداء  (5) بعد م رَّة، أو على تقدير: ذلك الوادي الذي ُقدِّس م رَّتني 

  : ا ، فقالو أو تثنية التَّقديس والرب كة؛ ألنَّ طًُوى وُثىًن امسان للتَّثنية أو تكرار الِفعل

 
. وينظر: معاين القرآن وإعرابه للزَّجَّاج  16/197، والتَّحرير والتَّنوير  16/30( تفسري الطَّربّي  1) 

 .   3/431، وأضواء البيان 3/423، وفتح القدير 4/29، واحملرَّر الوجيز 3/351
 .  11/175، وتفسري القرطيّب  19/ 22، وتفسري الرازي  27- 16/26( ينظر: تفسري الطَّربي  2) 
، والنهاية يف غريب احلديث واألثر  4/471. وينظر: املخصص 16/197( التَّحرير والتَّنوير 3) 

3/146  . 
 .  58( سورة طه، من اآلية 4) 
القرآن لألخفش  5)  للسجستاين  2/566( ينظر: معاين  القرآن  ، والتفسري  1/322، وغريب 

 .  10/140، وفُتوح الغيب 55/ 3، والكشاف 14/370البسيط 
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، واستشهدوا لذلك  (1) مبعىًن واحد   -م والكسر ابلضَّ -طًُوى وِطًوى وُثىًن وِثىًن  
 :( 2) بقوِل ع ِدّي بن ز يٍد العبَّادي

 أ عاِذُل إنَّ اللْوم  يف غ رِي ُكْنِهِه      
 

 
 
 
 

 

دِِّد      ع ل يَّ ِطًوى ِمْن غ يِِّك اْلُمرت 
 .   (3) وقد ُرِوي البيُت ابللفظني طًُوى وُثىًن، كما أورد  ابُن منظور 

أيًضا: إنَّ توجيه  الصَّرف يف "طًُوى" على أنَّه اسٌم دالٌّ على السَّاعة  وقيل  
، فكأنَّه قال: ُقّدس  (4) أو الوقت احملدَّد من الليل، وُرِوي  هذا القوُل عن ُقْطربٍ 

فلِحق  الوادي  ت قِديٌس حُمدَّد، فاملعىن:    ،لك يف ساعٍة من الليل؛ ألنَّه نُوِدي ابلليل
. وهبذه األقوال األربعة فإنَّه ال ُمسوّغ ملنع الصَّرف يف  (5) ِس لياًل يف الوادي املقدَّ 

 "طًُوى"؛ إذ ملْ  تتضمَّن هذه التَّوجيهاُت مانًعا ُُيّتُم احلكم  عليها بذلك.  
وقد تعدَّدت توجيهاُت إعراب "طًُوى" يف اآليتني، إالَّ أنَّ احلكم األغلب  

ا ب دلٌ   من الوادي أو عطُف بياٍن له، جمروٌر  هو على القول ابخلفض، وذلك أبّنَّ
وعالمُة جرّه الكسرة املقدَّرة على األلف منع  من ظُهورها التَّعذُّر، ومنهم م ن قال  
ا على النَّصب   أبنَّ "طًُوى" يف موضع الرَّفع خربًا ملبتدأ حمذوف، ومنهم من أْعر هب 

 
 .   6/2294، والّصحاح )ثن( 2416/ 6( ، والّصحاح )طوي8/243( ينظر: العني 1) 
 .  102 ، ص( البيت من الطَّويل، لع ِدّي بن زيد العبَّادي، يف ديوانه 2) 
 .  15/21( لسان العرب )طوي( 3) 
 .  2/428، وُعمدة احلُفَّاظ  7/316( ينظر: البحر احمليط  4) 
لألخفش  5)  القرآن  معاين  ينظر:  واحملكم  2/566(  والصلة  255/ 9،  والذيل  والتَّكملة   ،

 .    13/192، واللباب يف علوم الكتاب 6/463



 

 

 
 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمرب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24العدد )   - السنة الثامنة   137

 

 .(1) م فعواًل لِفعل حمذوف تقديره: أعن
ي  أمَّا قراءة املنع من    ه والتَّاصيل النحوّي لق راءة املنع من الصَّرف: اثلثاا: التَّوج 

ع ل ٌم   فألنَّه  الُبقعة  ُمؤنَّث الصَّرف يف "طُو ى"  تلك  داّل على  فألنَّه  العلميَّة  أمَّا   ،
واألرِض وبه تُعرُف، وأمَّا التَّأنيث فتأوَّلوه من ِداللته على ل فٍظ مؤنٍَّث وهو الُبقعة  

ذلك م ْنُع "ُحن نٍي" من الصَّرف لِتخيُِّل معىن البلدِة فيها ال املكاِن،  ، ون ظرُي  ( 2) واألرض 
 : ( 3) قال حّسان بن اثبت 

أ ْزر ُه      و ش دُّوا  ن ِبي َُّهُم   ن ص ُروا 
 

 
 
 
 

 

األ ْبطالُ  ت واك ل   ِحني     ِِبُن ني  
 ص ْرِفها  فلم ت  ْنص ِرف لداللتها على لفِظ البلدة ال املكان واملوضع، ودليلُ 

قرأ م ن  ثْ ر ُتُكمْ :  ِقراءُة  ب  ْتُكْم ك  أ ْعج  ِإْذ  ُحن نْيٍ  وِمثُل ذلك  (4) ﴾ ﴿و ي  ْوم     - أيًضا -. 
 :  (5) م نُع "ِحراء" من الصَّرف العتبار معىن الُبقعة فيها ال اجلب ِل، قال الشَّاعرُ 

ق ِدُيًا        رٌي  خ  أيُّنا  ت  ْعل ُم   س 
 

 
 
 
 

 

را   ان  ِحر اء   بِب ْطِن    و أ ْعظ ُمنا 
فلمَّا كانت ُحن ني وِحراء أعالًما م عروفًة دالًَّة على ُمؤنَّث ُمِنع ت من الصَّرف؛  

 
القرآن  1)  ينظر: ُمشكل إعراب  ،  8/17املصون    ، والدُّرّ 2/6، وتفسري ابن جزي  2/462( 

 .  431/ 3، وأضواء البيان 5/276وتفسري ابن كثري 
ال2)  جماز  ينظر:  الطربي  2/16قرآن  (  وتفسري  السمعاين  16/29،  وتفسري   ،6/149  ،

 .   3/55والكشاف 
 .  512 ، ص ( البيت من الكامل، حلسَّان بن اثبت، يف ديوانه 3) 
 .  25( سورة التوبة، من اآلية 4) 
، ومل أِجده يف  2/77، وللفرزدق يف اإلابنة  3/245( البيت من الوافر، جلرير يف الكتاب  5) 

 .   3/434، واحملكم 3/359ديوانيهما، وبال نسبٍة يف املقتضب  
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التَّعريف فرٌع  ، وم علوٌم أنَّ  (1) وذلك ابعتبار حتقُّق ِعلَّتني ومها: الع ل مية والتَّأنيث 
 ، ومها س بُب م ْنع الصَّرِف. (2) والتأنيث  فرٌع عن التَّذكري  ،عن التَّنكري

وأمَّا أمساُء األ رِضني فبمنزلة غريها من األمساء، فما اعُتِقد  »قال الصَّيمريُّ: 
رف  فيه أنَّه ُمؤنَّث كبُ ْقع ة وب  ْلدة ومسُِّي  ابسٍم فُحْكُمه كُحْكِم أمساء الّنساء يف الصَّ 

وامتناِعه، وما اعُتِقد فيه أنَّه ُمذكَّر كمكاٍن وم وِضع وب  ل ٍد ج رى جمرى أمساء الّرجال  
يف الصَّرف، وُحِكم  عليه مبا ي ستِحقُّه من ذلك، فهذان التَّأويالن ُي ُوزان يف كّل  

 .(3) « م وِضع
والتَّأنيث   الع ل مية  ابب  يف  "طُو ى"  ذلك  -وح قيقُة  يرى  م ن  هو    - عند 

التَّاِء، ويسمَّى املؤنَّث  دُ  التَّأنيث  خوهلا ِضمن األعالم املؤنَّثة اجملرَّدة من عالمة 
  .(4) ابلتَّعليق أو املؤنَّث املعنوي

 :  (5) وينقسم هذا النَّوع من األعالم إىل أربعة أقسام
األوَّل: ما زاد  على ثالثة أْحُرٍف: كز ينب وُسعاد، وُحْكُم هذا النَّوِع عند  

 
، وإعراب القرآن للنَّحَّاس  73  ، ص، وما ينصرف وما ال ينصرف 3/244( ينظر: الكتاب  1) 

، والدُّر املصون  2/240البن عصفور    ، وشرح اجلمل 2/143، ومعاين القراءات  3/24
8/17  . 

،  ، وأسرار العربية594  ، ص ، والفوائد والقواعد457  ، ص( ينظر: ِعلل النَّحو البن الورَّاق 2) 
 .  272 ص

 .  2/581( التَّبصرة والتَّذكرة 3) 
، وشرح شذور الذهب  878/ 2، وارتشاف الضرب  282/ 1( ينظر: شرح الكافية البن احلاجب 4) 

 .  831/ 2للج وج ري  
 .  4/240، والتصريح  2/857، واللمحة يف شرح امللحة  2/572( ينظر: املتَّبع يف شرح اللمع  5) 
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 النَّحويني املنُع من الصَّرِف؛ ت نزياًل للحرف الرَّابع منزلة  ًتء التَّأنيث. 
الثَّاين: ما كان  على ثالثِة أْحُرٍف حمرَّك  الو س ط: كس ق ر ول ظ ى، وُحكُم هذا  

املنُع من الصَّرف كذلك؛ إقامًة حلركة الو س ط مقام  احلرف    النَّوع عند النَّحويني 
 الرابع.  

الثَّالث: ما كان على ثالثِة أْحُرٍف ساكن  الو س ط: كِهْند ود ْعد، وُحكْمه  
 عند النَّحويني جواُز الصرَّف واملنِع من الصَّرف على ح ّد سواء.  

، وُحْكُمه  الرَّابع: ما كان على ثالثِة أْحُرٍف وكان  أْعج مي   ا: ك : م اه  وُجور 
عند النَّحويني املنُع من الصَّرف؛ ألنَّ الُعْجم ة ل مَّا انضمَّْت إىل التَّأنيث والعلمية  
تَّم  املنُع، وإْن كانت الُعجمة و ْحدها مع الع ل مية ال متنُع ص ْرف  الّثالثّي، كما   حت 

 تركه كُحْكِم ِهْند.  يف لُوٍط حينما قالوا جبواز األمرين فيه، الصَّرُف و 
فإن كان االسم الذي على ثالثة أحرف أعجمي ا مل ينصرف  » قال سيبويه: 

وإن كان خفيًفا؛ ألنَّ املؤنث يف ثالثِة األحرِف اخلفيفة إذا كان أعجمي ا مبنزلة  
 .  (1) «املذكَّر يف األربعِة أحرٍف فما فوقها إذا كان امسًا مؤنثًا

األنواع من الع ل م املؤنَّث بغري الّتاء ت بنيَّ  لنا أنَّ "طُو ى" استحقَّت  وإذا ع ر ْفنا هذه  
وذلك بدخوهلا ِضمن  القسم    - يف هذا الباب - املنع  من الصَّرف أبكثر ِمن اعتباٍر  

الثاين وهو الع ل م املؤنَّث الثُّالثي حمرَّك الو س ط، وُحكُمه املنُع من الصَّرف، أو بدخوهلا  
لرابع وهو الع ل م املؤنَّث الثُّالثي األعجمّي، من غرِي اعتباٍر حلركة الو س ط  ِضْمن القسم ا 

 يف هذا الِقسم. 

 
 .  3/242( الكتاب 1) 
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وهناك قوٌل اثٍن يف توجيه م نع "طُو ى" من الصَّرف يف اآليتني، وهو ك ونُه  
عن التَّنكري، وأمَّا الُعْجمة    -يف املعىن-ع لًما أعجمي ا، أمَّا الع ل مية ففيها فرعيَّة  

اللفظ -ها فرعيَّة  ففي العربيَّة، وذلك على رأي م ن ي رى م ْنع     -يف  عن األوزان 
 .  (1) االسِم الثُّالثي األعجمّي من الصَّرف، مثل لُْوط وُهود

استحقاق ه   ُُيّددان  وق يد ين  ش رط ني  األعجمّي  للع ل م  النَّحويُّون  و ض ع   وقد 
اختال أنَّ بني أحكاِمهم  املنع، كما  أو  وت فاِصيله،  الصَّرف   ب عِض د قائقه  فًا يف 

فالشَّرط األوَّل: أن يكون  الع ل ُم األعجميُّ ع لًما يف تلك اللغة األعجمية املنقوِل  
 .(2)عنها، وهذا ظاهر م ذهب ِسيبويه واملربّد وعليه أكثُر النَّحوّيني 

ميَّته ؛ إذ مل ي شرتطوا ع ل  (3) وخالف هم يف ذلك الشَّلوبني وابُن عصفور والرضيّ 
وأمَّا الُعْجم ة فالذي ُينُع منها  » يف اللغة األعجمية، قال ابُن عصفور يف املقرَّب:  

الصَّْرف  الشَّخصيُة، بشرط أن يكون  االسُم على أزيد من ثالثِة أْحُرٍف، وأعن  
العرب   الع ج م إىل كالم  أوَِّل أحواله من كالِم  يُنق ل االسُم يف  أْن  ابلشَّخصيِة: 

 . (4) « سواٌء كان يف كالم الع ج م معرفًة كإبراهيم أو نكرة كقالونم عرفًة، و 
والشَّرط الثاين: أن يكون  زائًدا على ثالثة أْحُرٍف كإبراهيم  وإمساعيل ، فإن  

 
، والّسراج  198/ 16حرير والتَّنوير  ، والتَّ 8/17، والدُّّر املصون  7/316ينظر: البحر احمليط  (  1) 

 .  453/ 2املنري 
الكتاب  2)  واملقتضب  3/235(  اللمع  3/325،  توجيه  وينظر:  الضرب  429.  ، وارتشاف 

2/875  . 
،  2/211، وشرح اجلمل البن عصفور  3/979( ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري للشَّلوبني  3) 

 .  1/148وشرح الكافية للرضي )القسم األول( 
 .  2/875، وينظر: ارتشاف الضرب 1/286( املقرَّب 4) 
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، سواء أكان  ساكن  الوسط أم ُمتحرًّكا؛ وذلك   كان على ثالثة أحرف ُصِرف 
اللفظ فيه مبجيئه على أصِل ما   تُ ْبىن  عليه اآلحاُد العربية. وهو  لض عِف فرعيَّة 

؛ إذ جوَّزوا يف  (1) رأُي مجهور النَّحويني، وخالفهم يف ذلك ابُن قُتيبة والزَّخمشري
 السَّاكِن الو سِط الوجهنِي الصَّرف  واملنع، كاملؤنث الثالثي الساكن الوسط.  

فإنَّه ُمنص ِرٌف    وكذا إْن كان  ُثالثي ا ساكن  العنِي أو ُمتحرّك ها »قال ابُن مالك:  
ْعِلهما   والزَّخمشريُّ يف ج  قُتيبة  ابُن  وقد غلط   العرِب،  لُغة  واِحًدا يف مجيع  ق واًل 
ذا   ج ع ل ه  م ن  إىل  التفات   وال  و جهنِي كاملؤنَّث.  على  الع نِي  السَّاكن   الع ج ِميَّ 

ّتم  املنع مع احلركة؛ ألن الُعْجمة س ب ٌب ض ع يٌف فلم  وجهني مع السُّكون وُمت ح 
الثُّالثي   ُعْجم ة  إبلغاء  صرَّح   وممَّن  الثالثة،  على  زايدٍة  بدون    - ُمطلًقا -تُؤثّر 

الّسريايفُّ وابُن برهان  وابُن خ روف، وال أعلُم هلم من املتقّدمني خُماِلًفا، ولو كان  
الثُّالثي جائًزا ل ُوِجد يف بعض الشَّواّذ كما ُوِجد غ ريُ  ه من  م ْنُع ص ْرِف الع ج ِمّي 

 .(2) « الُوجوِه الغريبة
وُهناك ِفئٌة ت رى أنَّ "طُو ى" ممنوٌع من الصَّرِف لتحقُِّق الع لميَّة والع ْدِل فيه؛  
ألنَّه علٌم على م وِضٍع، م عدوٌل عن و زٍن آخر، كُعم ر وزُف ر، وهي ألفاٌظ معدولة  

، أمَّا الع لميَّة  (3) رفِ عن طاٍو وعاِمر وزافر، فاستحقَّت هباتني الِعلَّتني املنع  من الصَّ 
فألنَّ التَّعريف فرٌع عن التَّنكري، وأمَّا الع ْدل فألنَّ الكلمة  حينما ُعِدلْت عن و ْزِّنا 

 
، وشرح ابن يعيش  211/ 2، وشرح اجلمل البن عصفور  282  ، ص( ينظر: أدب الكاتب1) 

1/165  . 
 .  3/1469شرح الكافية الشافية ( 2) 
، وتفسري السمعاين  5/267، وتفسري البغوي  3/351( ينظر: معاين القرآن وإعرابه للزَّجَّاج  3) 

6/149 . 
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 وِوْجه تها ُصرِفْت عمَّا كان أصاًل هلا، وهو استحقاقُها التَّنوين . 
  والع دُل يف األمساء على ضربني: األوَّل: عدُل نكرة عن نكرة، وهو خُمتصٌّ 

فُعال   لفظان:  منه  الع رب  ابألعداد من واحد إىل عشرة، وأكثُر من مسُِع عن 
وحتقَّق    وم ْعش ر،  وُعشار  وم ثْ ل ث  وثالث  وم ْثىن   وثُناء  وم ْوح د  وم ْفع ل، كُأحاد 
ا على معىن تكرير العدد، فإذا قيل: جاءين القوُم ثُناء ، فمعناه:   العدُل فيها ألّنَّ

فُعِدل عن تكرار لفِظ الع دد إىل وزٍن آخر. وِعلَّة م نع هذا    جاؤوا اثنني اثنني،
 النَّوع من الصَّرف اجتماُع العدل يف اللفظ والعلميَّة أو الوصفيَّة يف املعىن.     

والثَّاين: عدُل معرفة عن معرفة، حنو ُعم ر وُجش م وقُ ث م وُزح ل، فكلُّ واحٍد من  
م عدلوا ُعم ر عن عاِمر  هذه األلفاظ م عرفٌة ُعِدلت عن لفِظ "  فاعٍل" معرفًة، فكأّنَّ

وُجش م عن جاِشم وقُ ث م عن قاُِث وُزح ل عن زاِحل، وموضوع الثّقل الذي أدَّى هبذا  
العلميَّة - النوع   تُريد    - مع  وأنت  ب "فُ ع ل"  تلفظ  أنَّك  هو  الصَّرف  من  املنع  إىل 

مَّا انضمَّ إىل الع دِل التَّعريُف  "فاِعاًل"؛ وينبغى أْن يكون اللفُظ ُمطابًقا لالعتقاد، فل 
 . ( 1) مل تنصرف 

والع ْدِل،   التَّعريف  لعلَِّة  "طوى"  الصَّرِف يف  م نع  على  الفرَّاءُ  اعرتض   وقد 
د امسًا من الياء والواو ُعِدل  عن ِجهته غري   »وف ضَّل  ص ْرف ها، حيث قال:   ومل ْ جنِ 

 
 .    630-627 ، صينظر: الفوائد والقواعد( 1) 
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 . (2) « أِجد يف املعدوِل ن ِظريًافيِه أح بُّ إيلَّ؛ إْذ مل ْ   (1) "طُوى"، فاإلجراءُ 
وهنا نرى أنَّ الفرَّاء مل ي لتفت إىل ِعلَّة التأنيث احملتملة مع العلميَّة يف "طُو ى"  

وذلك ألنَّ التأنيث فيها    ؛واليت تُوِجب م نع  الصَّرِف إْن مل يُوِجبه الع ْدُل ِعنده
مؤوٌَّل وم دخوٌل عليه ابألصل وهو التَّذكري، إالَّ أنَّ ابن  مالك قد قارن  بني الِعلَّتني  

التَّأنيث يف األعالِم أكثُر    إنالف رعيتني يف "طُو ى" ومها التَّأنيُث والع ْدل، وذكر   
فيها الع ْدل  لِعلَّ   ؛من  الصَّرف  ِمن  ابملنع  عليها  والتَّأنيث  وهلذا حكم   الع ل ميَّة  ة 

 .( 3) «أوىل من اّدعاء الع ْدِل فيها   -أي التَّأنيث- فهو » وقال: 
أشار    "طُوى"؛  ص ْرِف  م نع  يف  للع ل مية  املصاحبة  الِعلَّة  تقرير  م ْعِرض  ويف 
فُ ع ل واحلكِم عليه ابملنع من   إىل  النَّوع  بع ْدِل هذا  العلم  أنَّ طريق  املراديُّ إىل 

اُعه عاراًي من سائر املوانع اأُلخرى، كُعم ر وزُف ر وُمض ر، وأنَّ ما    الصَّرف هو مس 
فإنَّه ليس مبعدول، وذلك ك "أُد ٍد"، وإْن    - وهو ع ل م - ورد  ِمن هذا النَّوع م صروفًا  

ُوِجد يف هذا النَّوع مانٌع آخر مع الع ل مية فإنَّه ال ُُيْك م عليه ابلع ْدل، ك "طُوى"  
أنيث عليها مانًعا مع الع ل مية، وهبذا فإنَّ املراديَّ يُوافُق ابن  مالك يف  يف ُوُروِد التَّ 

 
( اإلجراء هو الصَّرُف عند الكوفّيني، وكذلك عند غريهم، كاملربّد حيث مسَّى ابب املمنوع من  1) 

ري"، وهو مصطلح مشهور يف مؤلَّفات الكوفّيني وغريهم.   ري وما ال ُي  الصَّرف ب "ابب ما ُي 
القرآن للفرَّاء   ، واألصول  3/309، واملقتضب  3/214،  3/109،  1/43ينظر: معاين 

  ، ص ، والعدد يف اللغة البن ِسيده74  ، ص ، وُعمدة الُكتَّاب أليب جعفر النَّحَّاس1/50
 .   1/132، وشرح ابن يعيش 56

 .   3/233 فراء ل لمعاين القرآن  ( 2) 
 .  3/1474شرح الكافية الشافية ( 3) 
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 .(1)ترجيح التَّأنيث على العدل ِعلًَّة اثنيًة مع الع ل ميَّة يف "طُوى"
وبناًء على ُكّل ما ت قدَّم يكوُن الصَّرُف واملنع يف "طُو ى" ُمعتِمًدا على ِعدَّة  

احلُكِم عليه يف هذا الباب، فأمَّا م ن ص ر فه فألنَّه    أسباٍب أدَّت إىل اختالفهم يف
ر لعامٍل حمذوف جاء على غري ل فِظه، أو ألنَّه ع ل ٌم ُمذكَّر على ذلك   م صدٌر ُمفسِّ
املكان والوادي، أو ألنَّه اسم ملعىن التَّثنية وتكرار الشَّيء كالثِّىن والثُّىن، أو ألنَّه  

من   احملدَّد  الوقت  على  داّل  ِعلٌَّة  اسم  العلمية  مع  تِمع  جت  مل  فإنَّه  وهبذا  الليل، 
ي ستحق هبا املنع  من الصَّرف. وأمَّا م ن م ن ع  ص رف ه فألنَّه ع ل ٌم ُمؤنَّث لداللته على  
تلك الُبقعة واألرض، وهو أرجُح التَّعليالت وأقواها، أو لكونه ع ل ًما معدواًل إىل  

ِمي ا،  و زِن فُ ع ل كغريه ممَّا ُعِدل إىل هذ ا الوزن واستحقَّ املنع ، أو لكونه ع ل ًما أعج 
على أنَّه ت بنيَّ بعد التَّدقيق والنَّظر أنَّه قد اجتمعت فيه أسباٌب ثالثة حُت ّتُم م ن ْع ه  

 من الصَّرِف، وهي الع ل ميُة والتَّأنيُث والُعْجم ة. 
 

واملنع.   الصَّرف  يف  بص  الثانية:   »مثود«  املسالة 
ُْم أ ال  بُ ْعًدا لِّث ُمود﴾قول هللا عزَّ وجلَّ:   ُود  ك فُرواْ ر هبَّ   :، وقوله عزَّ وجلَّ (2) ﴿أ ال  ِإنَّ مث 

ذ ِلك  ك ِثريًا﴿ ب نْي   و قُ ُرواًن  الرَّسِّ  و أ ْصح اب   ُود   و مث  وجلَّ (3) ﴾ و ع اًدا  عزَّ  وقوله   ،:  
ُود  و ق د ت َّب نيَّ  ل ُكم مِّن مَّس اِكِنِهمْ ﴿و ع اًدا   ُود  ف م ا  ﴿، وقوله عزَّ وجلَّ:  (4) ﴾و مث  و مث 

 
   .  105/ 2توضيح املقاصد ( ينظر:  1) 
 .  68( سورة هود، اآلية 2) 

 . 38( سورة الفرقان، اآلية 3) 

 .  38( سورة العنكبوت، من اآلية 4) 
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 . ( 1) أ بْ ق ى﴾
: ت  :   (2)قراءة الصَّرف واملنع  وثيقأوًلا

قرأ ابُن كثري وانفٌع وابُن عامر وأبو عمرو بن العالء وعاِصٌم يف رِواية   -
مصروفًة يف مواضع النَّصب األربعة، ومل ي صرفوها    ﴾ مثوًدا﴿   الكسائي عن ُشعبة  

 .﴾أ ال  بُ ْعًدا لِّث ُمود  ﴿ يف موضع اجلرّ 
وقرأ الكسائيُّ يف املواضع اخلمسة ابلصَّرف، بزايدة ص ْرِفها يف موضع   -

   اجلّر.

   وقرأ محزُة وعاصم يف رواية حفٍص يف املواضع اخلمسة ابملنع من الصَّرف.  -

يف رِواية ُيىي بن آدم عن ُشعبة أنَّه قرأ ابلصَّرف    مٍ وهناك قراءة اثلثة لعاصِ  -
يف ثالثة مواضع من النَّصب، ومل ي صرفها يف موضعني: يف موضع النَّصب يف  

 سورة النَّجم، ويف موضع اجلّر يف سورة هود.    

أمَّا قراءة الصَّرف فعلى  اثنياا: التَّوجيه والتَّاصيل النَّحوّي لق راءة الصَّرف:  
،  (4) ، ُمشتقٌّ من الثَّم د مبعىن املاء القليل (3) أنَّ "مثوًدا" اسٌم عريبٌّ على وزن ف  ُعول 

 
 .   51( سورة النجم، اآلية 1) 

،  ، والعنوان 125  ، ص ، والتَّيسري 240  ، ص ، واملبسوط 337  ، ص ( ينظر: السَّبعة البن جماهد 2) 
،  323/ 1، واإلحتاف  1742/ 5، والنَّشر  455/ 2، واالختيار  293  ، ص ، واملستنري 108  ص 

 .  156  ، ص والبدور الزاهرة 

 .  353/ 3( ينظر: املقتضب 3) 

 .  2/451، والصحاح )مثد( 14/91( ينظر: هتذيب اللغة 4) 
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 :  (1) قال النَّابغة الّذبياينّ 
 م دِ    َّ ث    راع و ارِد ال   اٍم شِ       م  إىل ح    واْحُكْم ك ُحْكِم ف ت   اِة احلّي إْذ ن ظ رتْ 

وهو ع ل ٌم ُمذكَّر على تلك القبيلة، وقد مُسّيت به لِقلَّة املاء يف املكان الَّذي  
 .(2) ت قطنه وهو احِلْجر 

ا ُصِرف  "مثوٌد" ألنَّه ع ل ٌم مذكَّر على تلك القبيلة الَّيت مُسّيت ابسم   وقيل: إمنَّ
مثود   ، وقوُم    : مثود بن عاِبر بن ِإر م بن سام بن نُوح (3) أبيها األكرب

، خبالف بن  (4) من الع رِب العاربة الَّذين ُجِبُلوا على اللسان العريب وتكلَّموا به
م ت كلَّموا بلسان   إمساعيل بن إبراهيم فيقال هلم الع رب املتعرّبة أو املستعربة؛ ألّنَّ

 وت علَّموا منهم العربيَّة.  هذه األمم حني س كنوا بني أ ْظُهرهم،
ا جاء يف القرآن يف مواضع  من ص ْرِف "عاد" و"مثود"  » وقال ابُن السَّرَّاج:   وإمنَّ

ا أمساٌء عربيَّة وأنَّ القوم  ع ر ٌب يف أنُفِسهم  .(5) «و"سبأ"، فالقول فيها أّنَّ
جُتِْمع على أنَّ "مث ا  وًدا" من  وإذا رجعنا لُكُتب األنساب والتَّاريخ جنُد أّنَّ

م ُجِبُلوا على العربيَّة فهي لُغ تهم، وبه يكون لفُظ مثوٍد عربي   ،  االع ر ب العاربة، وأّنَّ
القلقشندّي:    اع ل مً  قال  أبيهم كما ُعِرف،  العاربة  »على ُمذكَّر وهو اسم  فأمَّا 

 
 .  23 ، ص( البيت من البسيط، للنابغة الّذبياين، يف ديوانه1) 

 . 5/90، والبحر احمليط 1/73والكامل البن االثري ،  2/580( ينظر: التفسري الوسيط 2) 

 .  5/361، والدُّّر املصون 18/371، وتفسري الرَّازي 2/120( ينظر: الكشَّاف 3) 

، واملنتظم يف ًتريخ امللوك  1/204، وًتريخ الطَّربي  486  ، ص( ينظر: مجهرة أنساب العرب4) 
 . 1/304ية والنهاية ، والبدا1/73، والكامل البن األثري 255، 1/248واألُمم 

 .  7/238. وينظر: تفسري القرطيب 2/95( األصول  5) 
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ًء فتكلَّموا  ف  ُهم الع رب اخلُلَّص وُهم العرب األُو ل الَّذين ف  هَّمهم هللا العربيَّة  ابتدا 
هبا، فقيل هلم: عاربة، إمَّا مبعىن الرَّاسخة يف الُعُروبية، وإمَّا مبعىن الفاعلة للُعُروبيَّة  

 .  (1) «واملبتِدعة هلا؛ ل مَّا كانوا أوَّل  م ن ت كلَّم هبا
ا ُصِرف ابعتبار معىن احلّي   وأمَّا عامَّة النَّحوّيني فريون أنَّ "مثوًدا" وأشباهه إمنَّ

واحليُّ لفٌظ مذكَّر، بناًء على ما قرَّروه من قاعدة الصَّرف واملنع يف أمساء  فيه،  
 :(2) األحياء والقبائل، وقاعدهتم يف ذلك

أنَّ ما ُجِعل امسًا للحّي أو املوضع أو البلد فهو م صروٌف ابعتبار التَّذكري    -
 يف هذه األلفاظ، وعليه تقول: هؤالء متيٌم وهؤالء أسٌد. 

ُجِعل امسًا للقبيلة أو الُبقعة أو الب  ْلدة فهو ممنوع من الصَّرف ابعتبار وما    -
 التأنيث فيها، وعليه تقول: هذه متيُم وهذه أسُد. 

ما ممنوعان من الصَّرف   ويرُج عن هذه القاعدة ِمثُل "ت  ْغلب" و"ابهلة" فإّنَّ
ق ِعلَّة املنع فيهما  يف احلالني، سواء أُرِيد  هبما معىن احلّي أم القبيلة؛ وذلك لتحقُّ 

يف   الِفعل  ووزن  الع ل مية  وهي  والقبيلة،  احلّي  يف  والتَّأنيث  التَّذكري  اعتبار  قبل 
 ت  ْغلب، والع ل مية والتأنيث يف ابهلة.

وبناء على هذه القاعدة فإنَّ "مثوًدا" ممَّا ي ستوي فيه األمران: الصَّرُف واملنع  
وكثرٍي    -ن ص ا-هبذا االعتبار، فتقول: هؤالء مثوٌد وهذه مثوُد، وهذا رأُي سيبويه  

 
 . 13-12 ، ص ( قالئد اجلُمان يف التَّعريف بقبائل ع رب الزَّمان 1) 

، ص  ، وتسهيل الفوائد 3/354، واملقتضب  77  ، ص( ينظر: ما ينصرف وما ال ينصرف2) 
220 . 
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، وذكر القرطيبُّ أنَّ الصَّرف  هو االختياُر عند سيبويه؛ ألنَّ االسم  (1) من النَّحويني 
.  ل مَّا كان يق  ُع له التَّذكرُي والتَّأنيث كان التَّذكرُي أوىل به؛ ألنَّه األصُل واألخفُّ

قلُت: ومل أِجد ما ُيشري إىل ترجيح ص ْرِف "مثود" عند سيبويه، إالَّ ما ذكر ه أبو  
الصَّرُف،    - ( 2) فيما مل يُ ق ل فيه بنو فالن - جعفر النَّحَّاس ِمن أنَّ األجود  عند سيبويه  

يف وما أشبهها وكذا "مثود"؛ والِعلَّة يف ذلك أنَّه ل مَّا كان التَّذكرُي  حنو: قريش وثق 
يٌد ابِلٌغ   األصُل وكان ي  ق ُع له ُمذكٌَّر وُمؤنَّث كان األصُل واألخفُّ أوىل، والتَّأنيُث ج 

 . ( 3) ح س ن 
 :(4) وقد قسَّم ابُن عصفور األحياء  والقبائل  يف هذا الباب إىل مخسة أقسام

ولذلك ُمِنع ت    ؛ما ال يُستعم ُل إالَّ امسًا للقبيلة، ومها: يهود وجموس األوَّل:  
 :( 5) ِمن الصَّرف يف قول الشاعر

مِبْدح ةٍ   ي  ُهود   ِمن  أ وىل   تُ ؤ نَّبِ   فأ نت   مل   قُ ْلت ها  ي وًما  أ نت     إذا 

 
ي  620،640، ص  ، والفوائد والقواعد 252/ 3( ينظر: الكتاب  1)  ، وشرح  520/ 1، واللباب للُعْكرب 

 .  160/ 1ابن يعيش  

ُمراده مبا مل  يُ ق ل فيه بنو فالن: أي مل ي عنوا به القبيلة  بل احلّي، وهو م دار جتويِد الصَّرف  (  2) 
 واختياره. 

 .  55/ 9، وينظر: تفسري القرطيب 2/173إعراب القرآن للنَّحَّاس ( 3) 

، وارتشاف  359- 353/ 4، وينظر: احُلجَّة للُقرَّاء السَّبعة  238/ 2( شرح اجلمل البن عصفور  4) 
 . 884/ 2الضرب  

، والنُّكت  81  ، ص( البيت من الطويل، لرُجٍل من األنصار يف: ما ي نصرف وما ال ينصرف5) 
 . 4/411، واحملكم 3/254، وورد بال نسبٍة يف الكتاب 2/842يف تفسري كتاب سيبويه 
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 :(1) ويف قول اآلخر 
و ْهًنا  ه بَّ  بُ ر يْ ًقا  ترى  جم ُوس     أ حاِر  اْسِتعاراكناِر    ت ْست ِعُر 

الثاين: ما ي  ْغُلب استعمالُه امسًا للحّي وقد يُستعمل امسًا للقبيلة، وهو: قريش  
وعاد وم ع ّد  قول    ؛ وثقيف  يف  القبيلة  ابعتبار  الصَّرف  من  ُمِنع ت  ولذلك 

 :  (2) الشاعر
وغ رْيِها  م ع دَّ  ِمن  الق بائُل  ُعطارِ   ع ِلم   بُن  حمُ مَُّد  اجل واد     دِ أنَّ 

 :  (3) وقول اآلخر 
ةً  اح    وك فى قُ ر يش  املعِضالِت وس اد ها  غ ل ب  املساِميح  الولِيُد مس 

الثالث: ما ي تساوى فيه األمران، وهو استعماهُلا للحّي والقبيلة، ومها: مثود  
ما يف ذلك سواء، أي ُوُرودمها مبعىن احلّي    (4) وسبأ، وقد ذكر  سيبويه أبنَّ كثرهت 

سواء هو    ؛والقبيلة  "مثود"  وشواهُد  واملنع،  الصَّرف  فيهما  ي ستوي  ولذلك 
فسيأيت    "سبأ"اختالفُهم يف قراءهتا ابلصَّرف واملنع، وهو رأُس هذه املسألة، وأمَّا  

 بياُّنا يف املسألة التَّالية.
الُه لألب، وهو: متيم، وقد يُستعمل للقبيلة، ومن  الرابع: ما ي  ْغُلب استعم

 
 .  508 ، ص يس يف ديوانه ( البيت الوافر، المرئ الق1) 

الكتاب  2)  الكامل، وهو بال نسبة يف  البيت من    يف مسائل اخلالف   ، واإلنصاف3/250( 
2/505   . 

 .   93( البيت من الكامل، لع ِدّي بن الرّقاع، يف ديوانه  3) 

 .  3/252( الكتاب 4) 
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ُمّر" بنُت  متيُم  "هذه  قوهلم:  يُونس من  ما ح كاه  القبيلة.    ( 1) ذلك  معىن  على 
 ومعلوم أنَّ استعماله لألب ُُيّتم ص ْرف ه كاستعماله للحّي؛ لتذكري اللفظني.  

 اخلامس: ما ي  ْغُلب استعمالُه للقبيلة، وهو الباقي.  
اهُر بن عاشور أنَّ ص ْرف  "مثود" يف اثنني من مواضع النَّصب  ورجَّح الطَّ 

"مثود":   يف  قال  قبلها،  املصروفة  الكلمة  مع  واملزاوجة  التَّناسب  ألجل  كان 
س الِساًل وأ ْغالاًل  ﴿كما قال تعاىل:﴾ عاًدا﴿واألظهُر عندي ت  ْنويُنه للمزاوجة مع  

 . (2) ﴾وس ِعريًا
الكسائيُّ بصرف   انفرد   اجلّر، وعلَّل ذلك بكراهية  وقد  "مثود" يف موضع 

املخالفة، فأتبع ها األوىل املصروفة  لُقْرهبا منها؛ ألنَّه استقبح  أْن يُنوِّن امسًا واحًدا  
 . (3) وي د ع التَّنوين يف االسم اآلخر يف آية واحدة، فُيخاِلف بني اللفظني 

يه والتَّاصيل النحوّي لق راءة املنع  املنع  وأمَّا قراءة    من الصَّرف:  اثلثاا: التَّوج 
وعليه   ؛ ( 4) فكما تبنيَّ ممَّا سبق أنَّ ذلك على معىن القبيلة مثود﴾ ﴿  من الصَّرف يف 

يكون املنُع ِلِعلَّتني: الع ل ميَّة والتَّأنيث، أمَّا الع ل مية فألنَّ "مثود" ع ل م على أولئك القوم  
، كما  ( 5) أو تلك القبيلة، وأمَّا التَّأنيث فألنَّ اللفظ صار ُمؤن َّثًا بتسميتك به ُمؤن َّثًا 

" من الصَّرف، وال  تقول: هذه مثوُد، أي القبيلة، وِمثُل ذلك م ْنُع كلمة "س ُدوس 

 
 .  225، واجلُمل للزَّجَّاجي  3/249( ينظر: الكتاب 1) 

 . 19/27( ينظر: التَّحرير والتَّنوير 2) 

 .    738، 345 ، ص ، وُحجَّة القراءات 358  ، ص( ينظر: احلُجَّة البن خالويه3) 

 .  2/250، وفتح القدير 5/91، والبحر احمليط 2/420( وينظر: احملرَّر الوجيز 4) 

 .     2/576ذكرة ( ينظر: التَّبصرة والتَّ 5) 
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  : ( 1) ُمسوّغ لذلك إالَّ اعتبار معىن القبيلة فيها، قال األخطل 
 ف إنَّ الرّيح  ط يِّب ٌة ق  ُبولُ   ف إْن ت  ْبخ ْل س ُدوُس ِبِدْرمه  يها    

أيب   والُعْجم ة، وهو رأُي  الع ل ميَّة  الصَّرف هو  م ْنع "مثود" من  وقيل: و ْجُه 
، وقد حتقَّقت فيه شروط االسم األعجمّي  (2)نُقل عنهحامت الّسجستاين فيما  

املمنوع من الصرف؛ ألنَّه ع ل ٌم يف تلك اللغة، وزائٌد على ثالثة أحرف، وُحِكم  
فليس  قبل ذلك  و ل ِد إمساعيل، وما كان  الع ر ب هم من  أنَّ  عليه ابلُعْجمة ابعتبار 

 . (3) بعريبّ 
ُكتب األنساب والتَّاريخ، بل كلُّها أمجعت على ومل أِجد ما يؤّيد هذا القول يف  

وهو أنَّ "مثوًدا" من الع ر ب العاربة وأنَّ العربيَّة لُغتهم   -اكما ذكرت آنفً - خالف ذلك  
جعفر النَّحَّاس أاب حامٍت يف قوله بُعْجم ة "مثود"؛   الَّيت ف ط ر هم هللا عليها، وقد غلَّط  أبو

 . (4) م د وهو املاء القليلوبنيَّ أنَّه عريب ُمشتّق من الثَّ 
فإنَّ م ن  أمَّا ما يتعلَّق بقضيَّة الوصل والوقف يف "مثود" وإثبات األلف وح ذفها؛  

قرأ ابلصَّرف يف مواضع النَّصب فإنَّه يقلب األلف نُواًن للتَّنوين حال الوصل كما هو  
قرأ ابلدال مفتوحًة  معلوم، وينطق ابأللف حال الوقف، وأمَّا م ن منعها ِمن الصَّرف فإنه ي 

 
 .  265 ، ص( البيت من الوافر، لألخطل يف ديوانه1) 

، وُمْشِكل  188  ، ص، واحُلجَّة البن خالويه2/61( ينظر رأيه يف: إعراب القرآن للنَّحَّاس  2) 
 .   238/ 7، وتفسري القرطيب 2/754إعراب القرآن 

يُبّينوا حقيقة   ( كثري من العلماء املتقّدمني من لُغوّيني وُمفّسرين أشاروا  3)  إىل ُعجمة مثود، ومل 
ذلك ومل يقفوا على تفاصيله، ومل أجد غري  هذا التَّعليل، وهو يف ُكتب املتأخرين من اللغويني،  

، والصَّبَّان يف حاشيته على شرح األمشوين  131  ، صكالفاكهي يف شرح احلدود النَّحويَّة 
3/377  . 

 . 2/61( ينظر: إعراب القرآن للنَّحَّاس 4) 
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 . حال الوصل، وينطق ابلدال ساكنًة حال الوقف 
ولذلك ينطق بُنون التَّنوين حال    ؛ أمَّا يف حال اجلّر فإنَّ الكسائيَّ و ْحده م ن ص ر ف ها 

الُقرَّاء منعوها من الصَّرف  وهلذا    ؛ الوصل، وينطق ابلدال مفتوحًة حال الوقف، وبقيَُّة 
 . ( 1) وين عندهم حال الوصل، ساكنة حال الوقف فالدَّال مفتوحة من غري تن 

 

                            
الا املس واملنع.  ثالثةلة  الصَّرف  بص  »سبا«  وج لَّ :  عزَّ  هللا  قول  :  يف 

ِنِهْم  ﴿ :، وقوله تعاىل (2)   ﴾﴿و ِجئ ُْتك  ِمن س ب ٍإ بِن  ب ٍإ ي ِقني  ل ق ْد ك ان  ِلس ب ٍإ يف م ْسك 
 .(3) ﴾آي ةٌ 

: ت قرأ أبو عمرو بن العالء وابُن كثري يف  قراءة الصَّرف واملنع:    وثيقأوًلا
العشرة مصروفة يف   وقرأها ابقي  املوضعني،  الصَّرف يف  من  الب  ّزي ابملنع  رِواية 

 .   (4) املوضعني 
أمَّا قراءة الصَّرف فألنَّ  اثنياا: التَّوجيه والتَّاصيل النَّحوّي لق راءة الصَّرف:  

 
، واملقنع يف رسم  188  ، ص ، واحُلجَّة البن خالويه2/173( ينظر: إعراب القرآن للنَّحَّاس  1) 

 .  323 ، ص، واإلحتاف 125 ، ص ، والتيسري48 ، ص املصاحف

 .  22( سورة النَّمل، من اآلية 2) 

 .  15( سورة سبأ، من اآلية 3) 

،  ، والوجيز 167  ، ص، والتَّيسري331  ، ص، واملبسوط480، ص( ينظر: السَّبعة البن جماهد4) 
،  ، وحتبري التَّيسري 2/719، واإلقناع  596/ 2، واالختيار  356  ، ص ، واملستنري 277  ص
 .   234 ، ص ، والُبدور الزَّاهرة1/427، واإلحتاف 491 ص
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، وهو أحُد ُملوِك اليمن، وقد رجَّح  ابُن السَّراج  (1) سبأ" اسم رجل ُمذكَّر املراد ب "
هذا القول وأنَّ املراد به اسم األب، وعلَّل لذلك أبنَّ األكثر  على قراءة الصَّرِف  

 .(2) يف املوضعني، على معىن األب
س ب  و"سبأ" فيما ت ذُكر كتُب التاريخ والرتاجم هو أحد ملوك اليمن، وإليه تُ نْ 

املدينة يف اليمن أو القبيلة، وامسه: عبُدمشس بن ي  ْعُرب بن ي ْشُجب بن قحطان،  
ومُسّي "سبأ" ألنَّه أوَُّل م ن س ىب يف العرب، بعد أْن أكثر  الغزو  يف أقطار البالد،  
وله من الو ل ِد عشرٌة من الع ر ب، يف اليمن منهم ِستٌَّة، وهم: مْذحج وِكندة واأل ْزد  

ام وع اِملة وغ سَّان، واألْشع   م وُجذ  ، ويف الشَّام أربعٌة، وهم: خلْ  رون وأمْنار ومِحْري 
 .  (3) وكان ُملُكه يف اليمن مائًة وعشرين سنة، وتوىلَّ امللك  بعده ابُنه مِحْري  

وأمَّا الَّذين قالوا إنَّ  »وقد أنكر الزَّجَّاُج أن يكون "سبأ" امسًا لرجل، وقال: 
الي م ن  "سبأ" اسُم رجٍل   فغلط أيًضا؛ ألنَّ "سبأ" هي مدينٌة تُعرف مبأرب من 

 : (4) بينها وبني ص ْنعاء ثالثُة أايم، قال النَّابغة اجلعديّ 
ْيِلِه الع رِما   ن س ب أ  احلاِضرِين  م ْأِرب  ِإذْ مِ    ي  ب ُْنون  ِمْن ُدوِن س 

  - والصَّْرُف فيه أكثُر يف القراءة -فم ن مل يصرف ألنَّه اسُم مدينة، ومن صر فه  
 

، وشرح  359/ 3، والكّشاف  203/ 1، وشرح الّسريايف  141/ 3( ينظر: إعراب القرآن للنَّحَّاس  1) 
 . 198/ 4ابن يعيش  

 .  13/181. وينظر: تفسري القرطيب 2/96( األصول  2) 

  ، ص ، ومجهرة أنساب العرب 131/ 3، والب دء والتاريخ 18  ، ( ينظر: نس ُب عدانن وقحطان3) 
،  1/66، واملختصر يف أخبار الب شر  249،  1/76، واملنتظم يف ًتريخ امللوك واألمم  329

 .  3/107والبداية والنهاية 

 .  149 ، صرح، للنابغة اجلعدي، يف ديوانه ( البيت من املنس4) 
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للب  ل د، فيكون ُمذّكًرا مسُِّي به ُمذكَّر، فإْن صحَّت فيه روايٌة،   فألنَّه يكون امسًا 
ا هو أنَّ املدينة مُسّيت ابسم ر ُجل   .(1) «فإمنَّ

ا ُصِرف "سبأ" ألنَّه على معىن احلّي، وهو لفظ مذكَّر، بناًء على    وقيل: إمنَّ
ما مرَّ تقريرُه يف قاعدة أمساء األحياء والقبائل يف ابب املمنوع من الصَّرف، وفيها  
أنَّ ما ُجِعل امسًا للحّي أو املوضع أو البلد فهو م صروٌف ابعتبار التَّذكري يف هذه  

 .(2) األلفاظ
للقب»:  (3) قال سيبويه م رًة  فهما  للحيَّني، فأمَّا "مثود" و"سبأ"  وم رًة  يلتني، 

تعاىل قال   ... سواءٌ  آي ةٌ :﴿وكثرهُتما  ِنِهْم  م ْسك  يف  ِلس ب ٍإ  ك ان    ، ﴾ل ق ْد 
عله    ،﴾﴿و ِجئ ُْتك  ِمن س ب ٍإ بِن  ب ٍإ ي ِقني :وقال وكان أبو عمرو ال ي صرف "سبأ"، ُي 

 :  (4) امسًا للقبيلة، وقال الشَّاعر
ْيِلها الع رِما  م ْأِرب  ِإذْ ن س ب أ  احلاِضرِين  مِ    ي  ب ُْنون  ِمْن ُدوِن س 

 :(5) وقال يف الصَّرف، للنَّابغة اجلعدي
د حارِيجُ   أ ْضح ْت يُ ن  ّفرُها الوِْلداُن ِمْن س ب أٍ  د ف َّْيها  ت   حت  ْم     «ك أّنَّ

 
وإعرابه  1)  القرآن  معاين  البسيط  4/114(  التَّفسري  وينظر:  القرطيب  204/ 17،  وتفسري   ،

13/181  . 

األصول  2)  ينظر:  القرآن  2/95(  إعراب  وُمشِكل  الرَّازي  2/533،  وتفسري   ،24/550  ،
 .   2/884وارتشاف الضرب 

 .  3/252( الكتاب 3) 

 ه قبل قليل.   ( سبق ُترُي4) 

 . 50 ، ص ( البيت من البسيط، للنابغة اجلعدي، يف ديوانه 5) 
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أنَّ ص ْرف  "سبأ" هنا من بديع الكالم    ( 1) وذكر الزَّخمشريُّ وغريه من الُعلماء 
  وحماسنه لفظًا ومعىن، وأنَّه من ق بيل التَّناسب والتَّجنيس واملطابقة، قال الزَّخمشريُّ: 

من ِجنس الكالم الذي مسَّاه احملّدثون البديع، وهو    ﴾﴿ِمن س ب ٍإ بِن  ب ٍإ ي ِقني   وقوله:»
ُييء مطبوًعا، أو ي صنُعه عامل  من حماسن الكالم الذي يتعلَّق ابللفظ، بشرط أن  

فظ معه ِصحَّة املعىن وس داد ه، ولقد جاء هاهنا زائًدا على الّصّحة   جبوهر الكالم ُي 
"خبرب"، لكان املعىن    ﴾﴿بِن  ب إٍ   فح ُسن  وب دُع  لفظًا ومعىن، أال ترى أنَّه لو ُوِضع مكان 

الّزايدة  من  النَّبأ،  يف  ِلم ا  أصحُّ،  جاء  وهو كما  و ْصُف    صحيًحا،  يُطابقها  اليت 
 .  ( 2) « احلال 

يُريد ابلزايدة: أنَّ النبأ  »وعلَّق السَّمنُي احلليبُّ على نّص الزَّخمشرّي بقوله:  
أخصُّ من اخلرب؛ ألنَّه ال يُقال إالَّ فيما له ش أٌن من األخبار خبالِف اخلرب فإنَّه  

 .  (3) «خرٌب ِمْن غرِي ع كسله ش أٌن، وعلى ما ال شأن  له، فكلُّ نبأ    يُطل ُق على ما 
صرف  "سبأ" يف هذا املوضع للتَّناُسب أوىل من ص رِف    (4) عدَّ أبو شامة و 

 سالسل وقوارير يف مواضعها للتَّناُسب.     
يه والتَّاصيل النحوّي لق راءة املنع من الصَّرف: وأمَّا قراءة املنع    اثلثاا: التَّوج 

أو   املدينة  ب "سبأ" يف اآليتني هو  املراد  أنَّ  فيها  املشهور  فالتَّوجيه  الصَّرف  من 

 
 .  10/183، وتفسري األلوسي 2/100، وتفسري ابن جزي 3/360( ينظر: الكشاف 1) 

 . 3/360( الكشاف 2) 

 .   8/595( الدُّر املصون 3) 

 .  1/625( ينظر: إبراز املعاين 4) 
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، أو القبيلة، بناء على ما تقرَّر يف قاعدة أمساء القبائل واألحياء  (1) الُبقعة أو الب لدة 
ني: وعليه يكون م ن ُْعها من الصَّرف لعلت؛  واألرضني يف ابب املمنوع من الصرف

ا ع ل م على تلك البلدة أو القبيلة، وأمَّا التَّأنيث   الع ل ميَّة والتَّأنيث، أمَّا الع لميَّة فألّنَّ
أو   الُبقعة  تلك  سبأ هي  وأنَّ  عليها،  املتَّفق  ابلكيفية  ُمؤن َّثًا  اللفظ صار  فألنَّ 

 األرض أو املدينة، أو تلك القبيلة واجلماعة.
القبيلة فهو   حاِضٌر وُمتحّقق يف معىن اآليتني وسياِقهما، وُمتحّقق  أمَّا معىن 

كذلك يف معىن الشاهد الشعرّي واملراد به، فكّلها تُؤيّد معىن القبيلة وتُعّضده، وأمَّا  
كوُّنا م وِضًعا أو بلدة؛ فأغلُب ُكتِب املواضع والبلدان قد نصَّت على ذلك وأشارت  

ما هو معلوم أنَّ  لماء لقراءة املنع من الصَّرف الرَّاجح  يف ت وجيه الع وعليه فإنَّ  ؛ إليه 
اسم  "سبأ" غلب  على تلك القبيلة املتناسلة من ذلك الرجل املذكور، يف تلك البقعة  

 املعروفة. 
 

 

 
  ، ص ، وما اتفق لفظه وافرتق ُمسمَّاه من األمكنة184  ، ص( ينظر: اجلبال واألمكنة واملياه1) 

 .  3/181، ومعجم البلدان 513
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ال واملنع  رابعةاملسالة  الصَّرف  بص  »ُعَزير«  وجلَّ:  :  عزَّ  هللا  قول  يف 
 .  (1) ﴾﴿و ق ال ِت اْلي  ُهوُد ُعز يْ ٌر اْبُن اللِّ 

: ت   ﴾ ﴿ُعز يْ رٌ قرأ عاصٌم والكسائيُّ وي عقوُب  قراءة الصَّرف واملنع:    وثيق أوًلا
 . (2) ممنوعًة من الصَّرف   ﴾ُعز يرُ ﴿ مصروفًة، وقرأ ابقي العشرة 

أمَّا ِقراءة الصَّرف فلها  اثنياا: التَّوجيه والتَّاصيل النَّحوّي لق راءة الصَّرف:  
، وهو أنَّ "ُعز ير" (3)  أيب جعفر النَّحَّاس ِعّدة ت وجيهات وُحج ج، وأشهرُها رأيُ 

واستشهد  ألصِل   وو قَّر،  مبعىن عظَّم   وِفعله عزَّر   التَّعزير،  من  ُمشتقٌّ  اسٌم عريبٌّ 
، ولفظُه ُمكربَّ وإْن كان على ِصيغة  (4) ﴾و تُ ع ّزُِروُه و تُ و قُِّروهُ ﴿اشتقاقه بقوله تعاىل:  

، ممَّا ورد  على وزٍن من أوزان التَّصغري إالَّ  (5) م يت املصغَّر، وِمثُله حنُو: ُكع يت وكُ 
، وواف ق  النَّحَّاس  يف ذلك مكيُّ بن أيب طالب وأبو الربكات األنباري  .(6) أنَّه ُمكربَّ

 
 .  30( سورة التَّوبة، من اآلية 1) 

،  ، والعنوان 118  ، ص ، والتَّيسري226  ، ص، واملبسوط 313  ، ص( ينظر: السَّبعة البن جماهد 2) 
واملستنري102  ص ص،  واالختيار  281  ،  واإلقناع  2/429،  والنَّ 2/657،  شر  ، 
 .   135 ، ص، والبدور الزاهرة1/302، واإلحتاف 5/1723

 . 2/115( ينظر: إعراب القرآن للنَّحَّاس 3) 

 .  9( سورة الفتح، من اآلية 4) 

 ( الُكع يت هو البُ ْلُبل، والُكم يت هو اللوُن بني احلُمرة والسَّواد.   5) 
اللغة        اللغة  1/409،  1/177ينظر: مجهرة  والّصحاح  10/156،  303/ 1، وهتذيب   ،

 .   1/263، )كمت( 1/262)كعت( 

 .  1/397، والبيان يف غريب إعراب القرآن 327/ 1( ينظر: ُمشِكل إعراب القرآن  6) 
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وأجاز  أبو حامت أْن يكون  "ُعزير" امسًا أعجمي ا  »قال مكيُّ بُن أيب طالب: 
؛ ألنَّه على ثالثة  ال ي نصرُف، وهو ب عيد مردوٌد؛   ألنَّه لو كان أعجمي ا النصرف 

أحرٍف، وايءُ التَّصغري ال يُعتدُّ هبا، وألنَّه عند ُكّل النَّحوّيني ع ريبٌّ ُمشتقٌّ من قوله  
 . (1) « ﴾و تُ ع ّزُِروهُ : ﴿تعاىل

م أنَّ "ُعزيًرا" علٌم أعجميٌّ، ولكنَّه ُصِرف   (2) وي رى أبو عبيد القاسُم بن سالَّ
ته؛ ألنَّه ُمص غَّر ع ز ٍر أو ُعز ر، وهو على ِمثال: نُوح ولُوط، وال اعتداد  هنا  خلفَّ 

ه، وقد تقرَّر ص ْرُف الع ل م األعجمّي إذا كان   بياء التَّصغري، وُحكُمه ُحكم ُمكربَّ
  ( 4) وابُن الشَّج ريّ   (3) ُثالثي ا عند مجهور الُعلماء كما ت قدَّم، ووافق  أاب ُعبيٍد الطربيُّ 

 . (5) والرَّازي
ألنَّ ُمصغَّر الثالثّي ينصرف    ؛ والتَّنوين يف "ُعزير" للصَّرف » قال ابن الشجري:  

ه، وي نصرف يف هذه الِعدَّة، وإن كان ُمتحّرك   وإن كان ع جمي ا، كما ينصرف ُمكربَّ
األوسط، كما ي نصرف إذا سكن  أوسطُه، وال اختالف فيه كما اختُِلف يف حنو:  

 . ( 6) « ِهند ود عد 
أعجميٌّ ُمعرَّب، فقال:    ونقل  ابُن زجنلة رأاًي اثلثًا يف ص ْرِف "ُعز ير"، وهو أنَّه

 
 .  2/251. وينظر: زاد املسري  1/327( ُمشِكل إعراب القرآن 1) 

ُعبيد 2)  أليب  القراءات  ص( كتاب  الب غوي  263  ،  تفسري  وينظر:  احمليط  4/36.  والبحر   ،
5/402 . 

 .  11/410( ينظر: تفسري الطَّربي 3) 

 . 2/161( ينظر: أمايل ابن الشجري  4) 

 .  16/29( ينظر: تفسري الرَّازي 5) 

 . 161/ 2( أمايل ابن الشجري 6) 
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عل ه عربي ا ألنَّه على ِمثال املصغَّرات من األمساء العربيَّة »   وقال قوٌم: ُيوز أن جت 
. (1) « وهو يُشبه يف التَّصغري ُنص ريًا وبُك ريًا؛ فُأجري وإن كان يف األصل أ عجِمي ا

هو اسٌم أعجميٌّ  »أنَّه قال:    (2) ويُؤيّده ما نقل ه ابُن اجلوزّي عن أيب م نصور اللغوي 
 .   (3) «ُمعرَّب، وإْن وافق  لفظ  العربيِة، فهو ِعرباينّ 

وعلَّل الفرَّاُء ص ْرف  "ُعزير" أبنَّ الكالم انقٌص بغري التَّنوين وأنَّه على نيَّة اإلخبار  
    موضع خرب يف    الوجُه التَّنوين؛ ألنَّ الكالم  انقٌص، و"ابن" » قال:  وليس التَّسمية، ف 

فوجُه الع م ل يف ذلك أن تُ ن  ّون ما رأيت  من الكالم حُمتاًجا إىل "ابن"،    "، ر "ُعز ي   لِ  
فإذا اكتفى دون "ابن" فوجُه الكالم أْن ال تُ ن  ّون، وذلك مع ظُهوِر اسِم أب الرَُّجل  
أو ُكنيته، فإذا جاوزت  ذلك فأضفت  "ابن" إىل اْلُمك ىنَّ عنه مثل ابنك أو ابنه، أو  

: ابن الرجل، أو ا  وذلك أنَّ   ، بن الصاحل، أدخلت  النُّون يف التاّم منه والنَّاقص قلت 
رى يف الكالم كثريًا فُيست خ فُّ ط ْرُحها   ا كان يف املوضع الَّذي ُي  احلذف  يف النُّون إمنَّ

 . ( 4) « يف املوضع املستعمل 
ن  ولعلَّ رأي  الفرَّاء هنا انبٌع من اعتقاده بعربيَّة "ُعز ير"، ومسألُة بقاء التنوي

 
 . 462/ 2. وينظر: شرح اجلمل البن عصفور 316 ، ص ( ُحجَّة القراءات 1) 

( هو احلسن بن حُممَّد بن ع زيز، أبو منصور اللغوي، قال عنه ايقوت: ال أعرُف من حاله  2) 
جملدات ُمرتّ ًبا على حروف املعجم، مسَّاه:   عشرةشيًئا، غري أين وجدُت له كتااًب يف اللغة يف  

 ه .   447ديوان الع رب وِميدان األدب، وخ طُّه عليه ابلقراءة. تويف سنة 
ّر الثَّمني يف أمساء املصّنفني3/999األدابء    ينظر: ُمعجم       ، وبُغية الوعاة  361، ص  ، والدُّ

1/523   . 

 .  2/251( زاد املسري البن اجلوزي 3) 

 .  1/431( معاين القرآن للفرَّاء 4) 
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وزواله قائمٌة على قضيَّة اإلعراب وهي اإلخبار بكلمة "ابن" أو الوصف هبا، وسيأيت  
الكالم حول ذلك يف توجيه قراءة املنع من الصَّرِف، وقد وافق  الفرَّاء  يف هذا التَّوجيه  

إيذااًن  وعلى رأيهم يكون ثُبوت التَّنوين يف "ُعزير"    ، ( 3) والزَّجاجُ   ( 2) واملربدُ   ( 1) األخفشُ 
؛ وذلك ألنَّ اليهود أخربوا عن  ( 4) أبنَّه مبتدأ وأنَّ ما بعده خرٌب عنه وليس بصفة 

  .   - تعاىل هللا عمَّا يقولون ُعُلو ا كبريًا - "ُعزير" أبنَّه ابٌن هلل  
﴿و ق ال ِت  وأمَّا من يْقر أ  » وبنيَّ اخلليُل بن أمحد هذا التَّوجيه وأوضح ه بقوله:  

ابلتَّنوين، فإنَّه يُنّون ألنَّه ُيرب وليس على احلقيقة كما تقول:    ﴾ اْبُن اللِّ اْلي  ُهوُد ُعز يْ رٌ 
 :  ( 5) حممَُّد بُن عبِد هللا ِإذا مسَّيته بذلك، وقد نوَّنوا على احلقيقة أيًضا كما قال  الشَّاِعر 

  ك أ ّنَّ ا فضَُّة س يٍف ُمذ هَّبه  ج ارِي ٌة ِمن ق يٍس ْبِن ث  ْعل به

ا ُحّرك اللتقاء السَّاكنني   .(6) « وإمنَّ
ا يرتُك التَّنوين    ، وقد طرح  ب عُضهم التَّنوين » وقال األخفُش:   وذلك ر ديءٌ ألنَّه إمنَّ

وكان يُنسب إىل اسٍم معروف، فاالسُم هاهنا ال    ، إذا كان االسُم ي ستغن عن االبنِ 

 
 . 1/356( ينظر: معاين القرآن لألخفش 1) 

 .  2/314( ينظر: املقتضب 2) 

 .   442/ 2( ينظر: معاين القرآن وإعرابه 3) 

 .   2/640( ينظر: الّتبيان يف إعراب القرآن  4) 

  ، ص ( البيتان من مشطور الرَّجز، لألغلب الِعْجلي يف ديوانه ِضمن جمموع )شعراء أُم ويُّون(5) 
الكتاب  148 يف  أيًضا  وله  املقتضب  506/ 3،  يف  نسبة  وبال  ابن  2/313،  وأمايل   ،

 . 2/161الشجري 

 .    238 ص  ،( اجلُمل يف النَّحو املنسوب للخليل6) 
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 .  ( 1) « ي ستغن 
ُمبتدأ  ﴾  ﴿ُعز يْ رٌ وعلى قراءة الصَّرِف جبميع ُحج جها وت عليالهتا يكوُن إعراُب  

 خربه، وال حاجة  فيه للحذف والتَّقدير أو التَّأويل.   ﴾  ﴿اْبُن اللِّ 
يه والتَّاصيل النحوّي لق راءة املنع من الصَّرف:   وأمَّا ِقراءة املنع  اثلثاا: التَّوج 

ليالهُتا وُحج ُجها، واختلفت ت وجيهاُت إعراهبا، ومن  من الصَّرِف فقد تعدَّدت ت ع
أبرز ما ذُِكر يف ت عليالهِتا هو م ْنُع ص رِف "ُعزير" للع ل مية والُعْجمة، وهو رأُي ابن  

،  ( 3) صرَّح بذلك الزَّخمشريُّ ، وقد  (2) قُتيبة وأيب حامت الّسجستايّن فيما نُِقل عنهما 
بك سر  - ، وذكروا أنَّه اسٌم ِعربايّن أصُله: ِعْزرا  ( 4) والسَّمنُي احلليبّ ووافق ه أبو حيَّان  

اليهود،    - العني  وز ِعيًما ألحبار  للتوراة  اليهود، كان حافظًا  أحبار  وهو ح رْبٌ من 
 .  ( 5) فكانوا يُعّظمونه حَّت ادَّعى عامَّتهم أنَّه ابٌن هلل 

"ُعزير" بُعجمة  قال  م ن  على  النَّحَّاُس  ردَّ  عريبٌّ    وقد  أبنَّه  وج ز م  وغلَّطه، 
هذا القوُل غلٌط؛ ألنَّ "ُعزيًرا" اسٌم عريبٌّ ٌمشتّق، قال هللا عزَّ  »م صروف، فقال:  

؛ ألنَّه على ثالثة أحرف    ﴾ ﴿و تُ ع ّزُِروُه و تُ و قُِّروهُ   وجلَّ:  ولو كان ع ج مي ا النصرف 
 .  (6) «يف األصل، ُثّ زِيدت عليه ايُء التَّصغري 

 
 . 1/356( معاين القرآن لألخفش 1) 

 .   1/501، والكشف عن وجوه القراءات السَّبع 2/115( ينظر رأيهما يف: إعراب القرآن للنَّحَّاس 2)

 .  2/263( ينظر: الكشَّاف 3) 

 .  6/38، والدُّّر املصون 5/402( ينظر: البحر احمليط  4) 

الطَّربي  5)  تفسري  ينظر:  واملعرَّب 11/410(  ص للجواليقي  ،  والتَّنوير  452  ،  والتَّحرير   ،
10/168  . 

 . 2/115( ينظر: إعراب القرآن للنَّحَّاس 6) 
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قال:   أيب طالب حني  بن  أيًضا مكيُّ  يكون   »وردَّه  أْن  أبو حامت  وأجاز  
أعجمي ا   لو كان  ألنَّه  مردوٌد؛  ب عيد  وهو  ي نصرُف،  ال  أعجمي ا  امسًا  "ُعزير" 
يُعتدُّ هبا، وألنَّه عند ُكّل   التَّصغري ال  ؛ ألنَّه على ثالثة أحرٍف، وايءُ  النصرف 

 .   (1) «  ﴾﴿و تُ ع ّزُِروهُ  قوله تعاىل:النَّحوّيني ع ريبٌّ ُمشتقٌّ من  
يَّ و ص فا القول  بُعجمة "ُعزير" أبنَّه ِمن أضعف   كما أنَّ األنباريَّ والُعْكرب 

 .(2) الُوجوه؛ ألنَّه عند احملّققني وأكثِر الناس عريبٌّ ُمشتّق من ع زَّره إذا عظَّمه ووقَّره
التقاء السَّاكنني، ومها نُون وقيل: إنَّ منع  "ُعزير" من الصَّرف كان ألجل  

، وقال  (3) التَّنوين والباء يف "ابن"، كما ذكر الطَّربيُّ والزَّجَّاج والواِحديُّ والُقرطيبُّ 
ا ُحِذفت النُّون وإْن مل يُتمَّم  »الفرَّاء:   قرأها الثّقاُت ابلتَّنوين وبط رِح التَّنوين ... وُرمبَّ

ل النُّون إذا كانت ساكنًة لقيت ساكًنا،  الكالم؛ لُسكون الباء من "ابن" ويستثق
 .(4) «فُحِذفت استثقااًل لتحريكها 

العريّب كما ذكر    الكرمي والّشعر  القرآن  واستشهدوا بكثرة هذا احلذف يف 
التَّنوين من  »، وقال ابُن جّن:  (6) وأبو علي الفارسيّ   (5) األخفشُ  فأمَّا حذُف 

 
 .  1/327( ُمشِكل إعراب القرآن 1) 

 .  2/640، والّتبيان يف إعراب القرآن 1/397( ينظر: البيان يف غريب إعراب القرآن  2) 

الطَّربي  3)  تفسري  ينظر:  وإعرابه 11/410(  القرآن  ومعاين  البسيط  2/442  ،  والتَّفسري   ،
 .   8/116، وتفسري القرطيب 10/369

 . 1/431( معاين القرآن للفرَّاء 4) 

 . 1/356( ينظر: معاين القرآن لألخفش 5) 

 .  184/ 4للقرَّاء السبعة  احلُجَّة ( ينظر: 6) 



 

 

 
 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمرب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24العدد )   - السنة الثامنة   163

 

ا  ». وقال ابُن يعيش:  (1) « جتعلها قياًسا  فله نظائُر كثريٌة تكاُد كثرهُتا  "ُعزير" ورمبَّ
ثُر ذلك عنهم حَّت   ح ذفوه اللتقاء السَّاكنني ت شبيًها له ِبروف املّد واللني، وقد ك 

. وهنا ُيشري ابُن جن وابُن يعيش يف ن ّصيهما إىل ما قرَّره  (2) « كاد ي كوُن ِقياًسا
التقاء السَّاكنني حتريُكه ال ح ذفُه، إالَّ  النَّحويّون من أنَّ القياس  يف التنوين عند  

 أنَّ كثرة الشواهد الواردة يف ح ذِفه قاربْت به أن ي كون قياًسا ال ضرورة أو ُشذوًذا. 
العالء بن  قراءُة أيب عمرو  التَّنوين  ُ  :  (3) ومن شواهد ح ذِف  اللَّ ُهو   ﴿ُقْل 

ومه  ﴾ أ ح د السَّاكنني،  اللتقاء  "أحد"  من  التَّنوين  والُم  ِبذف  التَّنوين  نُون  ا 
 :    (4) التَّعريف، وقول الشاعر 

ل ع ْمُرك  ما أ ْدرِي وإْن ُكنُت  
 دارايً 

ْهٍم أْم ُشعيُث بُن ِمن ْق رِ     ُشع يُث بُن س 
 :(5) وقول اآلخر 

ب  رَّا     ابألِمرِي     ل ت ِجد يّن 
ِمك رَّا      ِمْدع ًسا     وابلق ناِة 
ف  رَّا      السُّل ِميُّ  ُغط يُف     إذا 

  ؛ وحذُف التَّنوين ِلعلَّة التقاء السَّاكنني من ابب التَّخفيف كما ذكر  الُعلماء

 
 .  2/533( سّر صناعة اإلعراب 1) 

 .  9/65( شرح ابن يعيش 2) 

 . 701السَّبعة البن جماهد ( تنظر قراءة أيب عمرو يف: 3) 

 .  37  ، ص( البيت من الطويل، لألسود بن ي عفر يف ديوانه4) 

اللغة  5)  مجهرة  يف  نسبة  بال  الرجز  هذا  السريايف  2/644(  وشرح  صناعة  2/154،  وسّر   ،
 . 2/534اإلعراب 
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ولذلك شبَّهوا التَّنوين ِبروف املّد واللني يف ُورود ح ذِفها عند التقاء السَّاكنني،  
التَّنوين  حرُف إعراٍب ُمْشبٌه للواو والياء واأللف فكما ي سُقطن  إذا س ك نَّ  وأنَّ  

 .(1) وسكن  ما ب عدُهّن فكذلك التَّنوين ي سُقط إذا سكن  وأتى بعده ساكنٌ 
ا  »قال املربّد:   والوجُه يف التَّنوين التَّحريك اللتقاء السَّاكنني؛ ألنَّ احلذف  إمنَّ

ها وأنَّه يكون يف حروف املّد والل ا جاز يف التَّنوين ملضارعته إايَّ ني خاصًة، وإمنَّ
يقُع كثريًا بداًل منها، وتُزاد يف املوضع الذي تُزاد فيه ال تنفكُّ من ذلك، فلمَّا  

 .(2) « أشبهها وج رى معها أُجرِي جمراها
ني،  وقد ردَّ الزَّخمشريُّ وأبو حيَّان على م ن علَّل حلذِف التَّنوين ابلتقاء الساكن

وأمَّا ق ول م ن قال: ُسقوط  »ومتسَّكا برأيهما يف ُعْجمة "ُعزير"، قال الزخمشريُّ:  
أو ألنَّ االبن  وقع  و صًفا  ،  ﴾اللَُّ   ﴿أ ح دُ ، كقراءة من قرأ:التَّنوين اللتقاء الساكنني 

وم ن  ». وقال أبو حيَّان:  (3) « واخلرب حمذوف وهو "معبودان"؛ فت م حُّل عنه مندوحة
 .                 (4) « نَّ التَّنوين ُحِذف من "ُعزير" اللتقاء السَّاكنني فقولُه ُمتم ّحلزعم  أ

الع ل م املوصوف   التَّنوين ُُيذف من  الصَّرف ألنَّ  وقيل: إنَّ م نع  "ُعزير" من 
التَّنوين - وُُيذُف  » ب "ابن" املضاف إىل ع ل م آخر، قال الرَّضي:   الع ل م    - أي  من 

املوصوف ب "ابن" ُمضافًا إىل ع ل م حنو: جاءين زيُد بن عمرو؛ وذلك لكثرة استعمال  
"ابن" بني ع لمني و ْصًفا، فط لُب التَّخفيف لفظًا ِبذف التَّنوين من م وصوفه، وخ ط ا  

 
 .  317 ، ص ( ينظر: ُحجَّة القراءات 1) 

 .  274/ 5، وينظر: تفسري األلوسي 2/312( املقتضب 2) 

 .  2/263( الكشَّاف 3) 

 .   5/402( البحر احمليط 4) 
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 .  ( 1) « ِبذف ألف "ابن" 
بقوله:   الزَّجَّاج  أشار  ذوفًا  وفيه  »وإىل هذا  اخلرُب حم  يكون  أْن  وجٌه آخر: 

 .  (2) « فيكون معناها: ُعزيُر ابُن هللا م عبوُدان، فيكون "ابن" نعًتا
التَّوجيه وأنكر على م ن قال أبنَّ اخلرب    ،وقد ردَّ عبُدالقاهر اجلرجايّن هذا 

حمذوٌف تقديره م عبوُدان أو نبيُّنا، وأنَّ ابن هللا" نعٌت ل "ُعزير"، وذكر أبنَّ ُورود   
ُعبوديتهم   تقرير  ابٌن هلل، وليس على  اليهود أبنَّ "عزيًرا"  ز ْعِم  إخباٌر عن  اآليِة 

لى قول م ن قال ِبذفه  ع-وهلذا قال يف م ْعِرض رّده أبنَّه لو ُكّذب اخلرب    ؛لُعزير
مل يكن يف ذلك تكذيب لبُ نُ وَّة ُعزير هلل تعاىل عز    - وأنَّه على تقدير "معبوُدان"

 وجلَّ، اليت ادَّعاها اليهوُد، وهذا ُمناٍف للمراد من اآلية واملقصود هبا. 
والوجُه الثاين: أْن يكون  االبُن صفًة، ويكون  التنويُن قد  »قال اجلرجاينُّ:  

دِّ سقوِطه يف قولنا: "جاء ين زيُد بُن عمرٍو"، ويكون  يف الكالم  سق ط على ح
: "وقالِت اليهوُد   حمذوٌف. ُث اخت لفوا يف احملذوف، فمنهم من جعله ُمبتدأ فقدَّر 

ابُن هللِا    ،هو عزيُر بُن هللا" اليهوُد عزيُر  ومنهم من ج ع ل ه خربًا فقدَّر: "وقالِت 
م عبوُدان". ويف هذا أمٌر عظيم، وذلك أنَّك إذا حك ْيت  عن قائٍل كالًما أنت  تُريد  
 أن ُتك ذِّبه فيه، فإنَّ التكذيب  ي نصرُف إىل ما كان فيه خربًا، دون ما كان صفًة. 

سيٌِّد"،   إنساٍن أنَّه قال: "زيُد بن عمرو  تفسرُي هذا: أنَّك إذا حكيت  عن
بْ ت ه فيه، مل تُكْن قد أنكرت  بذلك أْن يكون زيد  ابن عمرٍو، ولكْن أْن   ُث كذَّ

 
ي  2/1438( شرح الكافية للرضي، القسم الثاين،  1)  ، وشرح  1/339، وينظر: اللباب للُعْكرب 

 . 6/38، والدُّّر املصون 423 ، صالوافية ن ْظم الكافية

 .  2/442( معاين القرآن وإعرابه 2) 
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" أو    ، يكون  سيًِّدا وكذلك إذا قال: "زيٌد الفقيُه قد ق ِدم"، فقلت  له: "ك ذ ْبت 
". مل ت ُكن قد أنكْرت  أن يكون  زيٌد فقيًها، ولكنْ   أْن يكون قد ق ِدم.  "غ ِلْطت 

ا   فإمنَّ إذا كذَّْبت  قائاًل يف كالٍم أو صدَّْقته،  أنَّك  هذا ما ال ُشبهة  فيه، وذلك 
ي  ْنصِرف التَّكذيُب منك والتَّصديُق إىل إثباته ونفيه، واإلثبات والنَّفي يتناوالن  

 اخلرب  دون  الصفِة.
حالِ  يف  اثبتًة  الصفة   ُد  جتِ  أنَّك   ذلك  على  حاِل    ي دّلك   يف  النَّفي، كثُبوهتا 

: "ما جاءين زيٌد الظريُف"، كان  "الظُّْرُف" اثبًتا لزيٍد كثبوته إذا   اإلثبات. فِإذا قلت 
ْعُل "االبِن" صفًة   : "جاءين زيٌد الظريُف" ... وإذا كان األمُر كذلك، كان ج  قلت 

في واإلنكاِر، إىل  يف اآلية، ُمؤّداًي إىل األْمِر العظيم، وهو إخراُجه عن موضِع النَّ 
يع ما يقوُل   موضع الثُّبوِت واالستقراِر، جلَّ هللا تعاىل عن ش ب ِه املخلوقني، وعن مج 

 . ( 1) « الظاملون، ُعلو ا كبريًا 
إنَّ م ن زعم  أنَّ  »وقد وافق  أبو حيَّان اجلرجاينَّ يف هذا الرّد والتَّعليل قائاًل:  

"ُعزير"   أُنِكر  التَّنوين ُحِذف من  الذي  ُمتم ّحل؛ ألنَّ  فقولُه  السَّاكنني  اللتقاء 
ا هو ِنسبة البُنوَّة إىل هللا تعاىل  .  (2) «عليهم إمنَّ

وعلى قراءة املنع من الصَّرِف هذه وح ذِف التَّنوين يكون يف "ُعزير" أكثُر  
تمل تمل التَّأويل  والتَّقدير وب عُضها ال ُي  ، فإْن كان  ِمن ت وجيٍه إعرايّب، ب عُضها ُي 

م نُعه من الصَّرِف والتنويِن للع ل مية والُعْجمة فإنَّ "ُعزيًرا" مبتدأ وابُن هللِا خربُه وال  
، وإْن كان م نُعه من الصَّرِف اللتقاء السَّاكنني فإنَّ "ُعزيًرا"   حذف  ُهنا وال تقدير 

 
 . 377-376( دالئل اإلعجاز 1) 

 . 5/402 ( البحر احمليط 2) 



 

 

 
 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمرب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24العدد )   - السنة الثامنة   167

 

ُر حمذوفًا وتقديره:  يكون إمَّا ُمبتدأ وإمَّا خربًا، ويف احلالني ي كون رُكُن اجلملة اآلخ 
ا، وإْن كان م نُعه من الصَّرف لوقوع "ابن" ِصفًة بني ننبيُّنا أو م عبوُدان أو صاِحبُ 

وتقديره كذلك: نبيُّنا أو م عبوُدان أو    ،علمني فُيعرُب "ُعزير" ُمبتدأ واخلرب حمذوف
كما    صاِحبُنا، وي ِصحُّ أْن يُعرب  "ابن" عطف  بيان أو بداًل  من كلمة "ُعز ير"

يّ   . (1) قال الُعْكرب 
 

 

 
 .  6/38، وينظر: الدُّّر املصون 2/640( التّبيان يف إعراب القرآن  1) 
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 اخلامتة 
وقف هذا البحُث على مجيع ما تردَّد بني الصَّرف واملنع من الصَّرف يف  
القراءات املتواترة مع ثبات الِعلَّة املانعة يف الِقراءتني، وقام الباحُث فيه بتخريج  

العشرة، وأوضح   ُكّل قراءة وِنسبتها إىل قارئها من ُكتب القراءات املتواترة السَّبعة و 
الصَّرف يف   الصَّرف واملنع من  الُعلماء وم واقفهم يف توجيهات قراءيت  فيه آراء 
مجيع مسائله، وعرض ها ابلتَّفصيل والبيان واملناقشة، راد ا ُكلَّ مسألٍة يف اختالف  
القراءات إىل موضِعها من مسائل النَّحو والتَّصريف، ُمستشهًدا لذلك ابألدلَّة  

 وغريه.من الّشعر 
وقد اتَّضح  من خالل هذا البحِث وما ورد  فيه من توجيهاٍت وقضااي وآراء  
وِعلل صحَُّة منهِج الُعلماء املتقّدمني وس داُد أقواهلم فيما تناولوه أو عرضوه من  
توجيهاٍت وِعلل، وذلك يف األغلب األعّم، كما تبنيَّ فيه أنَّ لدى قلَّة قليلة من  

التَّواتُر يف الِقراءات على الرَّسم، وهتاُواًن يف رّد بعض   يَّةُحجِّ املتقدمني خلطًا يف  
القراءات ورفِضها جملرَّد خمالفتها ر ْسم  املصحف، أو احلكم بتوجيٍه معنٍي لبعضها  
تبًعا لرسِم املصحف، وكأنَّ الرَّسم مقدَّم على التَّواتُر أو ُمساٍو له يف االحتجاج  

 واألخذ به. 
 منع  الصَّرف يف بعض القراءات ليس لِعلَّة من ِعلل  كما اتَّضح  فيه أيًضا أنَّ 

ا ألمر اإلعراب أو لِعلَّة حنويَّة عارضة غايُتها طرُح التَّنوين   املمنوع من الصَّرف، وإمنَّ
إمَّا اللتقاء السَّاكنني وإمَّا لغري ذلك ممَّا ال شأن  له ابلِعلل املقرَّرة يف ابب ما ال  

 ينصرف. 
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بت البحُث  هذا  على  ويوصي  القراءات  وتناُوِل  الّدراسة  هذه  دائرة  وسيع 
 ِشقَّني:

يف القراءات املتواترة   يف ما تردد بني الصرف واملنع كافة األوَّل: دراسة مجيع  
 والشَّاذة. 

والثَّاين: تعميم هذه الّدراسة يف كافة ما تردَّد بني الصَّرف واملنع سواء أكانت  
ج ع ل ه  ﴿و  ﴾ج ع ل ه دك ا﴿دامها، كما يف قراءة: الِعلَّة اثبتة يف القراءتني، أم يف إح

، وغري ذلك ممَّا كان  ﴾ ج ع ال له ُشركاء  ﴿و  ﴾ج ع ال له ِشرًْكا ﴿، وقراءة:  ﴾دكَّاء  
 الرتدُّد بني الصَّرف واملنع فيه م بني ا على حتقُّق الِعلَّة وُوجوِدها من ع دمه. 

ير مسائل املمنوع من الصَّرف  وعليه تكون هذه الّدراسة م رِجًعا ُمِهم ا يف تقر 
 وِعلله من ِخالل القرآن الكرمي والقراءات القرآنية وت وجيهاهتا. 
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الرب كات األنبارّي، حت .8 العربيَّة، أليب  يق: د. فخر صاحل قدارة، دار  قأْسر ار 
 ه .1415، 1اجليل، بريوت، ط 

مؤسسة  األصول يف النحو، البن السَّراج، حتقيق: د. عبد احلسني الفتلي،   .9



 

 

 
 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمرب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24العدد )   - السنة الثامنة   171

 

 ه .  1405، 1الرسالة، بريوت، ط 
أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، حملمد األمني الشنقيطي، دار   .10

 ه .  1415الفكر للطباعة والنشر، بريوت، 
إعراب القرآن، أليب جعفر النَّحَّاس، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد   .11

  .  ه1421،  1املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
قدَّمت له ووثقت نصوصه: د. فائزة بنت  ،  لألصبهاينّ   ،إعراب القرآن .12

 ه . 1415،  1عمر املؤيد، )فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية ابلرايض( ط

اإلقناع يف القراءات السبع، البن الباذش، حقَّقه وقدَّم له: د. عبداجمليد   .13
اإلسال الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مي،  قطامش، من مطبوعات مركز 

 ه .  1403،  1جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، ط
أمايل ابن احلاجب، دراسة وحتقيق: د. فخر صاحل سليمان قدارة، دار   .14

 ه .  1409األردن، دار اجليل، بريوت، -عمار، عمَّان

أمايل ابن الشَّج ري، حتقيق ودراسة: د. حممود حممَّد الطَّناحي، مكتبة   .15
 ه .  1413، 1اخلاجني، القاهرة، ط 

األمايل، أليب علي القايل، وي ِليه الذَّيل والنَّوادر للمؤلف، وكتاب التَّنبيه  .16
 ه . 1423أليب ُعب يد البكري، دار الُكتب الِعلميَّة، بريوت،  

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النَّحويني البصرّيني والكوفيِّني، أليب   .17
حلميد، املكتبة العصريَّة،  ي الدِّين عبد ايالرب كات األنبارّي، حتقيق: حممَّد حم

 ه . 1407بريوت، 
أوضح املسالك إىل ألفيَّة ابن مالك، البن هشام األنصارّي، حتقيق:   .18
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 ه .1429حممَّد حميي الدِّين عبد احلميد، املكتبة العصريَّة، بريوت، 

إُياز التَّعريف يف ِعْلم التَّصريف، البن مالك، حتقيق ودراسة: د. حممَّد   .19
احلي عمَّار سامل، عمادة البحث العلمي يف اجلامعة اإلسالميَّة  املهدي عبد 

 ه . 1423ابملدينة املنوَّرة، 

د. حسن   .20 له:  وق دَّم  ح قَّقه  الفارسّي،  علي  الع ضدي، أليب  اإليضاح 
 ه . 1389، 1شاذيل فرهود، مطبعة دار التأليف، مصر، ط 

هيم حممَّد  اإليضاح يف شرح اْلُمفصَّل، البن احلاجب، حتقيق: د. إبرا .21
 ه .  1425،  1عبدهللا، دار سعد الدِّين، دمشق، ط

مازن   .22 د.  حتقيق:  الّزّجاجّي،  القاسم  أليب  النَّحو،  ِعل ل  يف  اإليضاح 
 ه .  1416،  6املبارك، دار النَّفائس، بريوت، ط

البحر احمليط يف التفسري، أليب حيان األندلسي، حتقيق: صدقي حممد   .23
  .  ه1420مجيل، دار الفكر، بريوت،  

ه ( مكتبة  355البدء والتاريخ، للمطهر بن طاهر املقدسي، )ت: حنو  .24
 الثقافة الدينية، بورسعيد، د. ت. 

البداية والنهاية، البن كثري، حتقيق: عبدهللا بن عبد احملسن الرتكي، دار   .25
 ه .  1418،  1هجر للطباعة والنشر، ط 

الش .26 املتواترة من طريقي  العشر  القراءات  الزاهرة يف  لعبد  البدور  اطبية، 
 الفتاح القاضي، دار الكتاب العريب، بريوت، د. ت.   

البديع يف ِعلم العربية، البن األثري، حتقيق ودراسة: د. فتحي أمحد علي   .27
 ه .   1420، 1الدين، من مطبوعات جامعة أم القرى مبكة املكرمة، ط 
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بُغية الُوعاة يف طبقات اللُّغويني والنُّحاة، للسُّيوطّي، حتقيق: حممَّد أبو   .28
 ه .  1424الفضل إبراهيم، املكتبة العصريَّة، بريوت،  

البيان يف غريب إعراب القرآن، أليب الربكات األنباري، حتقيق: د. طه   .29
السَّ  مراجعة: مصطفى  للكتاب،عبداحلميد طه،  العامة  املصرية  اهليئة    قا، 

 ه .   1400

ومعه:  .30 الطربي،  ًتريخ  وصلة  وامللوك،  الرسل  ًتريخ   = الطربي  ًتريخ 
ه ( دار الرتاث،  369)صلة ًتريخ الطربي لعريب بن سعد القرطيب، ت:  

 ه . 1387، 2بريوت، ط 
املقرئ   .31 الِقراءات السَّبع، ملكِّي بن أيب طالب، حتقيق: د.  الت َّْبِصرة يف 

مطبو  ِسلسلة  النَّدوي،  غوث  طحممَّد  اهلند،  السَّلِفيَّة،  الدَّار  ،  2عات 
 ه . 1402

ذكرة، للصَّْيمري، حتقيق: فتحي أمحد مصطفى علّي الدين،  بصرة والتَّ التَّ  .32
م  أمن مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمّي، جبامعة  

 ه .    1402، 1القرى مبكة املكرمة، ط 

العكرب  .33 البقاء  أليب  القرآن،  إعراب  يف  حممد  التبيان  علي  حتقيق:  ي، 
 البجاوي، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه. د. ت.  

حتبري التيسري يف القراءات العشر، البن اجلزري، حتقيق: د. أمحد حممد   .34
 ه .1421، 1األردن، ط -مفلح القضاة، دار الفرقان، عّمان

للنشر،   .35 التونسية  الدار  عاشور،  بن  الطاهر  حملمد  والتَّنوير،  التَّحرير 
 م.  1984س، تون
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تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، البن مالك، حقَّقه وقدَّم له: حممَّد   .36
 ه .  1387كامل بركات، دار الكاتب العريّب، 

التَّصريح مبضمون التَّوضيح، لألزهرّي، دراسة وحتقيق: د. عبد الفتَّاح  .37
 . ھ1413،  1ِبريي إبراهيم، الزَّهراء لإلعالم العريب، القاهرة، ط 

ن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي الكليب، حتقيق:  تفسري اب .38
 ه . 1416،  1د.عبدهللا اخلالدي، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، ط

تفسري ابن كثري = تفسري القرآن العظيم، حتقيق: حممد حسني مشس   .39
 ه .  1419، 1الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،    تفسري األلوسي = روح املعاين .40
ط ي  عل  حتقيق: بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عطية،  ،  1عبدالباري 
 ه .  1415

التَّفسري الب سْيط، للواحدي، النيسابوري، من مطبوعات عمادة البحث   .41
 ه . 1430،  1العلمي، جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، ط

التنزيل يف تفسري القرآن، حقَّقه وخرَّج أحاديثه:  تفسري البغوي = معامل .42
حممد عبد هللا النمر، عثمان مجعة ضمريية، سليمان مسلم احلرش، دار طيبة  

 ه .  1417، 4للنشر، ط 
تفسري الرازي = مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرَّازي، دار إحياء الرتاث   .43

 ه .  1420، 3العريب، بريوت، ط 
لقرآن، حتقيق: ايسر بن إبراهيم وغنيم بن  تفسري السمعاين = تفسري ا .44

 ه .  1418،  1عباس بن غنيم، دار الوطن، الرايض، ط
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تفسري الطربي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن، حتقيق: الدكتور   .45
والدراسات   البحوث  مركز  مع  ابلتعاون  الرتكي،  عبداحملسن  بن  هللا  عبد 

 ه .  1422،  1اإلسالمية بدار هجر للطباعة والنشر، ط
تفسري القرطيب = اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم   .46

 ه .  1384،  2تب املصرية، القاهرة، طأطفيش، دار الك
التفسري الوجيز = الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، للواحدي، حتقيق:   .47

،  1صفوان عدانن داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، ط 
 ه .  1415

التفسري الوسيط = الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، للواحدي، حتقيق   .48
ملوجود، وآخرين، قدَّمه وقرَّظه: أ.د. عبد احلي وتعليق: عادل أمحد عبد ا

 ه .  1415،  1الفرماوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
لة لكتاب ًتج اللغة وِصحاح العربيَّة، للصَّغاين،   .49 التَّكملة والذَّيل والصِّ

القاهرة، عام   الُكتب،  الّطحاوي وآخرون، مطبعة دار  العليم  حقَّقه: عبد 
 م. 1970

بشرح تسهيل الفوائد، لناظر اجليش، دراسة وحتقيق: د.  متهيد القواعد   .50
 ه .  1428،  1علي حممَّد فاخر، وجمموعة، دار السَّالم، القاهرة، ط

هتذيب اللغة، لألزهرّي، حقَّقه وقدَّم له: عبد السَّالم هارون، وجمموعة،   .51
 ه .  1384الدَّار القوِميَّة العربيَّة للطِّباعة، القاهرة،  

ن اخلبَّاز، دراسة وحتقيق: د. فايز زكي حممَّد دايب،  توجيه اللمع، الب .52
 ه .  1423،  1دار السَّالم، القاهرة، ط  
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للُمرادي، حتقيق: فخر   .53 األْلِفيَّة البن مالك،  توضيح املقاصد = شرح 
 ه .   1428، 1الدِّين قباوة، دار مكتبة املعارف، بريوت، ط  

القراءات السبع، للداين، حتقيق: أوتو ت .54 ريزل، دار الكتاب  التيسري يف 
 ه .1404، 2العريب، بريوت، ط 

اجلبال واألمكنة واملياه، للزخمشري، حتقيق: الدكتور أمحد عبد التواب   .55
 ه .1419عوض، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة،  

د.   .56 حتقيق:  الفراهيدي،  أمحد  بن  للخليل  املنسوب  النَّحو،  اجلُمل يف 
 ه .  1416، 5فخر الدين قباوة، ط 

له: د. علي توفيق احلمد،   .57 للزَّّجاجي، حقَّقه وقدَّم  النَّحو،  اجلمل يف 
 ه . 1405،  2مؤسَّسة الّرِسالة، بريوت، دار األمل، إربد، ط  

وقدَّم له: د. رمزي منري ب علبكّي، دار  مج ْه رة اللُّغة، البن ُدر يد، حقَّقه   .58
 م. 1987، 1الِعلم للماليني، بريوت، ط 

ْزم األندلسّي، حتقيق: جلنة من العلماء،   .59 مجهرة أنساب العرب، البن ح 
 ه .  1403،  1دار الكتب العلمية، بريوت، ط

الكتب   .60 دار  مالك،  ابن  أللفية  األمشوىن  شرح  على  الصَّبَّان  حاشية 
 ه .  1417 ،1العلمية بريوت، ط 

دار   .61 األفغاين،  سعيد  وتعليق:  حتقيق  زجنلة،  البن  القراءات،  ُحجَّة 
 ه .  1404، 4الرسالة، بريوت، ط 

العال سامل   .62 احلجة يف القراءات السبع، البن خالويه، حتقيق: د. عبد 
 ه .  1401،  4مكرم، دار الشروق، بريوت، ط
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الدين قهوجي    احلجَّة للُقرَّاء السبعة، أليب علي الفارسي، حتقيق: بدر  .63
 ه .  1413، 2بريوت، ط -وبشري جوُيايب، دار املأمون للرتاث، دمشق 

، حتقيق: حممد علي النجَّار، طبعة دار الكتب   .64 اخلصائص، البن جنِّ
 ، د. ت.  4والواثئق القومية املصرية ابلقاهرة ط 

السَّاعي )ت:   .65 املصّنفني، البن  أمساء  الثمني يف  ه ( حتقيق  674الدُّر 
،  اإلسالميد شوقي بنبني، وحممد سعيد حنشي، دار الغرب  وتعليق: أمح

 ه .  1430، 1تونس، ط
الدُّّر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احلليب، حتقيق: د. أمحد   .66

 حممد اخلرّاط، دار القلم، دمشق، د. ت.  
دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، حملمد عبد اخلالق ُعضيمة، تصدير:   .67

 ار احلديث، القاهرة، د. ت.   حممود حممد شاكر، د 
دالئل اإلعجاز، لإلمام عبدالقاهر اجلرجاين، قرأه وعلق عليه: حممود   .68

 ه .  1413،  3حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، ودار املدين، جدة، ط

ديوان ابن مقبل، ُعن بتحقيقه: الدكتور عزة حسن، دار الشرق العريب،   .69
 ه .  1416بريوت، 

فر، صنعة: نوري محودي القيسي، من مطبوعات  ديوان األسود بن يع .70
 سلسلة كتب الرتاث، بوزارة الثقافة واإلعالم، بغداد. د. ت.   

ديوان األغلب العجلي، ِضْمن )ُشع راء أُم ويُّون( مج ْع: د. نوري مح ُّودي   .71
 ه . 1405، 1القيسي، عامل الكتب، مكتبة النَّهضة العربيَّة، بريوت، ط  

ديوان الفرزدق = شرح ديوان الفرزدق، ضبط معانيه وشروحه وأكملها:   .72
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 م.    1983،  1إيليا احلاوي، دار الكتاب اللبناين، مكتبة املدرسة بريوت، ط
ديوان النَّابغة اجلْ ْعِدّي، مج  ع ه وح قَّقه وش ر ح ه: د. واضح الصَّمد، دار   .73

 م.  1998،  1صادر، بريوت، ط

اين، حتقيق: حممَّد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف،  ديوان النَّابغة الّذبي .74
 م. 1985،  2القاهرة، ط 

دراسة   .75 السُّكَّري،  س ِعيد  أيب  بشرح  وملحقاته،  الق ْيس  امرئ  ديوان 
وحتقيق: د.أنور عليان أبو ُسويلم، ود. حممَّد علي الشَّوابكة، مركز دار زايد  

اث والّتاريخ، العني   ه . 1421، 1دولة اإلمارات، ط  - للرتُّ

ديوان ج رير، بشرح حممَّد بن حبيب، حتقيق: د. نُعمان حممَّد أمني طه،  .76
 م.2006، 4دار املعارف، القاهرة، ط  

ديوان حسان بن اثبت، حقَّقه وعلَّق عليه: د. وليد عرفات، دار صادر،   .77
 م.  2006بريوت، 

ديوان زهري = شرح شعر زهري بن أيب ُسلمى، صنعة: أيب العباس ثعلب،   .78
ط حتقيق دمشق،  الرشيد،  هارون  مكتبة  قباوة،  الدين  فخر  د.   :3  ،

 ه .   1428
ديوان عدي بن الرقاع العاملي، برواية أيب العباس ثعلب، حتقيق: د.   .79

نوري محودي القيسي، د. حامت صاحل الضامن، من مطبوعات اجملمع العلمي  
 ه .  1407العراقي، بغداد 

ع ه: حممَّد جّبار اْلُمع يبد )وزارة  ديوان ع ِدّي بن زيد العبَّادي، حقَّقه ومج    .80
والطَّبع للنَّشر  اجلمهورية  دار  شركة  ابلِعراق(  واإلرشاد    ، بغداد   ،الثَّقافة 
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 م. 1965
ديوان كعب بن زهري = شرح ديوان كعب بن زهري، صنعة: أيب سعيد   .81

 م. 1950السكري، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة،  
ل الدين ابن اجلوزي، حتقيق: عبد الرزاق زاد املسري يف علم التفسري، جلما .82

 ه . 1422،  1املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط 

السبعة يف القراءات، أليب بكر بن جماهد، حتقيق: شوقي ضيف، دار   .83
 ه . 1400،  2املعارف، القاهرة، ط

ِسرُّ صناعة اإلعراب، البن جّن، دراسة وحتقيق: د. حسن ِهنداوي،  .84
 ه .1405  ،1دار القلم، دمشق، ط

السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري،  .85
 ه .  1285للخطيب الشربين الشافعي، مطبعة بوالق، القاهرة، 

الكتب   .86 إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  ماجه،  ابن  سنن 
 العربية، فيصل عيسى البايب احلليب، د. ت.  

ع .87 حتقيق:  النسائي،  املطبوعات  سنن  مكتب  غدة،  أبو  الفتاح  بد 
 ه .1406،  2اإلسالمية، حلب، ط

شرح التَّسهيل، البن مالك، حتقيق: د. عبد الرَّمحن السَّّيد، د. حممَّد   .88
 ه .  1410، 1بدوي املختون، دار هجر للطباعة والنشَّر، ط  

للفاِكهي .89 النَّحويَّة،  احْلُدود  الطّيِّب    .شرح  حمّمد  د.  وق دَّمه:  ح قَّقه 
 ه . 1417،   1اإلبراهيم، دار النَّفائس، بريوت، ط  

شرح الرَّضّي لكافية ابن احلاجب، دراسة وحتقيق: د. ح س ن بن حممَّد   .90
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احلفظي، د.ُيىي بشري مصري، من مطبوعات جامعة اإلمام حممَّد بن سعود  
 ه . 1414اإلسالميَّة، الّرايض،  

يف لكتاب سيبويه، حقَّقه وقدم له وعلَّق عليه: د. رمضان  شرح السريا .91
عبدالتواب وآخرون، من مطبوعات مركز حتقيق الرتاث بدار الكتب والواثئق  

 ه .  1430،  2القومية ابلقاهرة، ط
ّققه وض ب طه وش ر ح  شواهده وو ض ع     ، شرح أْلِفّية ابن مالك .92 البن الّناظم، ح 

السَّيِّ  احلميد  عبد  د.  بريوت،  فهارسه:  اجليل،  دار  احلميد،  عبد  حممَّد  د 
 د.ت.

شرح الكافية الشافية، البن مالك، حتقيق: عبد املنعم أمحد هريدي،   .93
العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، جبامعة أم   من مطبوعات مركز البحث 

 ، د. ت. 1القرى مبكة املكرمة، ط 
الكافية .94 ع،  شرح  مجال  وحتقيق:  دراسة  احلاجب،  ابن  بد  ملصّنفها: 

ط  املكرَّمة،  مكَّة  الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  أمحد،  خميمر  ،  1العاطي 
 ه . 1418

حممد،   .95 عثمان  رجب  د.  حتقيق:  للواسطي،  النحو،  يف  اللمع  شرح 
 ه .1420،  1تصدير: د. رمضان عبدالتواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

دار   .96 عبدهللا،  حممد  إبراهيم  أ.د.  حتقيق:  يعيش،  البن  املفصَّل  شرح 
 ه .  1434، 1عدالدين، دمشق، ط س

شرح اْلُمق ّدمة اجْلُُزوليَّة الكبري، للّشل وبني، د ر س ه وح قَّقه: د. تركي بن   .97
 ه . 1413، 1سهو العتييّب، مكتبة الرُّشد، الّرايض، ط  
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الكافية، البن احلاجب، دراسة وحتقيق: د. موسى   .98 ن ْظم  الو افية  شرح 
 ه .  1400جف، بّناي العليلي، مطبعة اآلداب، النَّ 

أبو جناح،   .99 الزجاجي، البن عصفور، حتقيق: د. صاحب  شرح مجل 
 ه .  1419،  1عامل الكتب، بريوت، ط 

جزاء   .100 بن  نوَّاف  د.  وحتقيق:  دراسة  للج ْوج ري،  الذَّهب  ُشُذور  شرح 
احلارثي، من مطبوعات عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالميَّة ابملدينة  

 ه . 1429،  2املنوَّرة، ط 

التغليب، صنعة: أيب سعيد   .101 شعر األخطل أيب مالك غياث بن غوث 
السُّكَّري، رواية: أيب جعفر حممد بن حبيب، حتقيق: فخرالدين قباوة، دار  

 ه .1416،  4الفكر، دمشق، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط

الِعلم   .102 دار  ع طَّار،  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  للج وهرّي،  حاح،  الصِّ
 م. 1990، 4، بريوت، ط للماليني 

صيغ منتهى اجلموع يف القرآن الكرمي إحصاء ومعجم، أتليف: حكيم   .103
 م.  2006عبدالنيب حسن، رسالة ماجستري يف كلية اآلداب جبامعة املوصل،  

ْعر، البن عصفور، حتقيق: السيد إبراهيم حممد، دار األندلس   .104 ضرائر الشِّ
 م.  1980،  1للطباعة والنشر، ط 

اللغة،   .105 يف  الناصر،  العدد  احلسني  بن  هللا  عبد  حتقيق:  ِسيده،  البن 
 ه . 1413، 1وعدانن بن حممد الظاهر، ط 

ِعل ل النَّحو، أليب احلسن الورَّاق، حتقيق ودراسة: د. حم ُْمود جاسم حممَّد   .106
 ه .  1420، 1الّدرويش، مكتبة الرُّشد، الّرايض، ط 
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ق: حممد  عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، للسمني احلليب، حتقي .107
 ه .1417،  1ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

ُعمدة الكتاب، أليب جعفر النَّحَّاس، حتقيق: بسام عبد الوهاب اجلايب،  .108
 ه . 1425،  1اجلفان واجلايب، ط -دار ابن حزم  

العنوان يف القراءات السبع، أليب طاهر إمساعيل بن خلف األنصاري،   .109
 ه .1405. خليل العطية، عامل الكتب، بريوت، حتقيق: د. زهري زاهد ود

العني، للخليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق: د. م ْهدي املخزومّي، ود.   .110
 م.1980إبراهيم الّساُمرَّائي، وزارة الثَّقافة واإلعالم، الِعراق،  

القرآن، حملمد بن ُعزير السجستاين، حتقيق: حممد أديب عبد   .111 غريب 
 ه .   1416،  1دمشق، ط  الواحد مجران، دار قتيبة،

لب علّي، حتقيق: د.ممدوح  ح االفاِخر يف ش رِْح مُج ل عبد القاهر، أليب الفت .112
ط الكويت،  واآلداب،  والُفنون  للثَّقافة  الوطن  اجمللس  خسارة،  ،  1حممَّد 

 ه . 1423

دمشق  .113 الطيب،  الكلم  دار  ابن كثري،  دار  للشوكاين،  القدير،  - فتح 
 ه .  1414، 1ريوت، ط ب

الغ .114 على  فُتوح  الطّييب  حاشية   = الريب  قناع  عن  الكشف  يف  يب 
الكشاف، ابعتناء جمموعة من احملققني والباحثني، من مطبوعات جائزة ديب  

 ه .  1434،  1الدولية للقرآن الكرمي، ط 
هزَّاع   .115 د.  حتقيق:  للعاتكّي،  ِبيَّة،  الذَّه  الشَّْذرة  اْلُمِضيَّة يف شرح  الفضَّة 

 ه .  1424ثَّقافة والُفنون واآلداب، الكويت،  سعد املرشد، اجمللس الوطن لل
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حمُمود   .116 الوهَّاب  عبد  وحتقيق:  دراسة  للثَّمانيّن،  والق واعد،  الف وائد 
 ه . 1422،  1الُكحلة، مؤسَّسة الّرِسالة، بريوت، ط  

عبدالرمحن   .117 حممد  وتقدمي:  إعداد  للفريوزآابدي،  احمليط،  القاموس 
 ه .  1424، 2وت، ط املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب، بري 

م، حتقيق: د. جاسم احلاج جاسم   .118 القراءات أليب ُعبيد القاسم بن سالَّ
ط بغداد،  اإلسالمية،  والدراسات  البحوث  مركز  الدليمي،  ،  1حممد 

 م.   2007
للقلقشندي، حتقيق:  .119 الزمان،  بقبائل ع رب  التعريف  اجلُمان يف  قالئد 

الكت دار  املصري،  الكتاب  دار  اإلبياري،  طإبراهيم  اللبناين،  ،  2اب 
 ه .  1402

الكامل يف التاريخ، البن األثري، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار   .120
 ه .  1417، 1الكتاب العريب، بريوت، ط 

مكتبة   .121 هارون،  حممَّد  السَّالم  عبد  وشرح:  حتقيق  لسيبويه،  الِكتاب، 
 ه . 1427، 3اخلاجني، القاهرة، ط 

شري، دار الكتاب العريب،  الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخم .122
 ه .   1407، 3بريوت، ط 

الك ْشف عن ُوُجوه الِقراءات السَّبع، ملكِّي بن أيب طالب، حتقيق: د.   .123
 ه .1394الدِّين رمضان، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق،  حميي

دراسة  ،  رف، لعماد الدين، صاحب محاةحو والصَّ الُكّناش يف ف ّن النَّ  .124
 م.   2000وحتقيق: د. رايض بن حسن اخلوام، املكتبة العصرية، بريوت، 
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خُمتار  .125 غازي  حتقيق:  للُعْكربّي،  واإلعراب،  الِبناء  ِعل ل  يف  اللباب 
اْلُمعاصر الِفكر  دار  الفكر-طليمات،  دار  ط    - بريوت،  ،  2دمشق، 

(. ه1422 اث بُديب   . )مطبوعات مركز مُجعة املاجد للثَّقافة والرتُّ
اللباب يف علوم الكتاب، البن عادل، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود   .126

 ه .  1419،  1وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 ه .  1414،  3ِلسان الع رب، البن م ْنظور، دار صادر، بريوت، ط .127
دراسة وحتقيق: د.   ،يف شرح اْلُمْلح ة، حملمَّد بن احلسن الصَّايغ  اللَّْمح ة  .128

إبراهيم بن سامل الصَّاعدي، من مطبوعات عمادة البحث العلمّي، ابجلامعة  
 ه . 1431، 2اإلسالميَّة ابملدينة املنوَّرة، ط 

اللمع يف العربية، البن جن، حتقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية،   .129
   الكويت، د. ت.

ما اتفق لفظه وافرتق مسماه من األمكنة، أليب بكر اهلمداين، حتقيق:   .130
  1415محد بن حممد اجلاسر، دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، الرايض،  

 ه .
ما ينصرف وما ال ينصرف، للزَّجَّاج، حتقيق: د. هدى حممود قراعة،   .131

 ه .  1420، 3مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط
العشر، البن ِمْهران، حتقيق: سبيع محزة حاكمي،    املبسوط يف القراءات .132

 م.  1981جممع اللغة العربية، دمشق،  

اْلُمتَّبع يف شرح اللمع، للُعكربّي، دراسة وحتقيق: د. عبد احلميد مح  د   .133
 ه .  1994،  1الّزوي، من منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ط  
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، عارضه .134 از القرآن، أليب ُعبيدة معمر بن املثىنَّ أبصوله وعلَّق عليه:   جم 
 ه .1381د. حممَّد فؤاد ِسزكني، مكتبة اخلاجنّي، القاهرة، 

من   .135 اخلرَّاط،  أمحد  د.  أ.  أتليف:  القرآن،  إعراب  ُمشكل  من  اجملتىب 
املنورة،   ابملدينة  الشريف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  مطبوعات 

 ه .  1426
طية، حتقيق: عبد السالم  احملرَّر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن ع .136

 ه .  1422،  1عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
احملكم واحمليط األعظم، البن سيده، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار   .137

 ه .1421، عام 1الكتب العلمية، بريوت، ط 
خمتصر النحو، البن سعدان الكويف، دراسة وحتقيق: د. حسني أمحد   .138

عات حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، مبجلس  بوعباس، ضمن مطبو 
 ه .  1426،  237، الرسالة  26النشر العلمي يف جامعة الكويت، احلولية 

ه(  732املختصر يف أخبار البشر، لعماد الدين، صاحب محاة )ت:   .139
 ، د. ت.  1املطبعة احلسينية املصرية، ط 

الرتاث    املخصص، البن سيده، حتقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء .140
 ه .1417،  1العريب، بريوت ط

ه (، اعتىن  496املستنري يف القراءات العشر، أليب طاهر بن سوار )ت:   .141
  - به وعلَّق عليه: مجال الدين حممد شرف، دار الصحابة للرتاث، طنطا  

 م. 2002مصر،  
مسند الب  زَّار = املنشور ابسم البحر الزخَّار، أليب بكر أمحد بن عمرو   .142
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ا عبداخلالق  هللا،  بن  زين  الرمحن  حمفوظ  حتقيق:  ابلبزار،  املعروف  لعتكي 
 م. 1988، 1وآخرين، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط 

القرآن، ملكّي بن أيب طالب، حتقيق: د. حامت صاحل   .143 مشكل إعراب 
 ه . 1405، 2الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

ث يف كلية اآلداب  معاين القراءات، أليب منصور األزهري، مركز البحو  .144
 ه .  1412،  1جبامعة امللك سعود، الرايض، ط

اجلليل عبده شليب، عامل   .145 للزَّجَّاج، حتقيق: عبد  القرآن وإعرابه،  معاين 
 ه .  1408، 1الكتب، بريوت، ط

م عاين القرآن، لألخفش، حتقيق: د. هدى حممود قراعة، مكتبة اخلاجني،   .146
 . ه1411،  1القاهرة، ط 

اء، حتقيق ومراجعة: أمحد يوسف جنايت، وحممَّد علي  م عاين القرآن، للفرَّ  .147
 م. 1980، 2النَّّجار، مطبعة اهليئة املصريَّة العامَّة للكتاب، القاهرة، ط  

معجم األدابء، لياقوت احلموي، حتقيق: الدكتور إحسان عباس، دار   .148
 م.1993،  1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 
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التشكيل الصوتي لبنية الفعل املعتل األجوف:  
 دراسة صرفية لسانية

 

 أ.د. صاحل فليح زعل املذهان
 

 

 .أستاذ الدراسات اللغوية يف اجلامعة اإلسالمية مبنيسوات •
 رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية مبنيسوات.  •
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 ملّخص البحث 
الباحث إىل دراسة موقف الصرفيني واللسانيني من الفعل املعتل األجوف،  يهدف  

ويقارن بني اآلراء،    األجوف،   ويُبنيِن رأي كل فريق يف تشكيل البنية الصرفية للفعل املعتل 
ا الدليل العلمي.  ، معتمدا ح الرأي الذي يراه صواًبا  ويرجِن

وضرب    رأي كل فريق،  التحليلي، فبنين  الوصفي  املنهج  الباحث  اتبع  وقد 
وبنين   الفريقني،  بني  اخلالف  مواطن  د  وحدن فريق،  رأي كل  ح  توضِن اليت  األمثلة 

 سبب اخلالف بني الفريقني. 
وخلص إىل جمموعة من النتائج، منها َأن سبب اخلالف العلمي بني الصرفيني    

امل  منشُؤه  املنهج  واللسانيني  اتبعوا  فالصرفيون  فريق،  اتبعه كل  الذي  العلمي  نهج 
دوا زماهنا ومكاهنا   . الوصفي يف أثناء دراستهم الظاهرة الصرفية وفق بيئة حدن

الظاهرة     دراستهم  أثناء  يف  املقارن  التارخيي  املنهج  فاتبعوا  اللسانيون  ا  وأمن
األجوف   املعتل  للفعل  الصرفية  البنية  فقارنوا  ًبلبنية  الصرفية،  العربية  اللغة  يف 

خالف   ذلك  عن  ونتج  السامية؛  اللغات  يف  األجوف  املعتل  للفعل  الصرفية 
علمي يف وزن الفعل املعتل األجوف بني الصرفيني واللسانيني، فالصرفيون وزنوا  
فقد   اللسانيون  ا  وأمن للفعل،  األصلية  الصرفية  البنية  وفق  األجوف  املعتل  الفعل 

 يت آل إليها الفعل. وزنوه وفق البنية ال
الصرفية     البنية  بدراسة  والباحثني  العليا  الدراسات  طلبة  الباحث  ويوصي 

اللسانية   النظرية  من  واإلفادة  واللسانينة،  الصرفية  النظريتني:  وفق  املعتل  للفعل 
 احلديثة يف دراسة الصرف العريب.

 ل. الفعل األجوف، التشكيل الصويت، الفعل املعت الكلمات املفتاحية:
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Summary 

This research shows the position of the artisans and 

the Lassanians of the hollow verb, and shows the 

opinion of each team in the formation of the 

morphological structure of the verb of the Hollow 

Vault, and compares the views, and is likely opinion 

that he sees right, based on the scientific evidence . 

The researcher followed the analytical descriptive 

approach, between the opinion of each team, and 

striking examples that illustrate the opinion of each 

team, and identified the differences between the two 

teams, and the cause of disagreement between the two 

teams . 

And concluded a set of results, among them that the 

cause of scientific disagreement between the literalists 

and the literal origin of the scientific method followed 

by each team, the paparazzi followed the descriptive 

approach during the study of the phenomenon of 

morphology according to an environment that 

determined its time and place 

The linguists have followed the comparative 

historical approach during their study of the 

morphological phenomenon. They compared the 

morphological structure of the vulgar verb in Arabic 

with the morphological structure of the vulgar verb in 

the Semitic languages. This resulted in a scientific 

dispute in the weight of the hollow verb between the 

Slavs and the Saracens. And the Lassonians weighed it 
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according to the structure to which the deed was 

attributed 

The researcher recommends the study of the books 

of morphology scientific head, and benefit from 

modern linguistics, especially the science of sounds, 

and the science of audio exchange, and the combination 

of the words of the literal and literalists according to the 

scientific method . 

Key words: Malformed verb, hollow verb, 

phonemic modulation 
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 املقدمة
آله   وعلى  حممد،  سيدان  على  والسالم  والصالة،  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

 أما بعد:  أمجعني،وأصحابه 
لعلم   الدارس  سيما  فيجد  وال  املعتل،  الفعل  وزن  يف  ا  لبسا مثة  َأنن  الصرف 

ا أمام الدارسني يف أثناء دراستهم   الفعل املعتل األجوف، وهذا اللبس يكون عائقا
فَ َعَل،   األجوف على وزن  من يزن الفعل  الصرفيني  َأنن من  فيجد  الصرف،  علم 

ا لدى متعلم اللغة     العربية وال ومنهم من يزنه على وزن فال، فيحدث ذلك لبسا
سيما من يتعلم الصرف العريب، ويف هذا البحث يناقش الباحث آراء الصرفيني  
علماء   ًبللسانيني  ونقصد  األجوف  املعتل  للفعل  الصرفية  البنية  يف  واللسانيني 
الصرف الذي درسوا القضااي الصرفية يف ضوء علم اللسانيات احلديثة، ويُوضح  

 يف والوزن الصويت للفعل األجوف.الوزن الصر  والدارسالباحث للمتعلم 
 املشكلة البحثية: 

ا يف التشكيل الصويت لبنية    يواجه دارس اللغة العربية وال سيما الصرف لبسا
الفعل املعتل األجوف، حنو: قال، وًبع، أعني الفعل األلف أم هي حرف آخر؟  

 أوزن الفعل الصريف فَ َعَل أم فال؟ 
القدمية   الصرف  يف كتب  ل  املتأمِن الصرفيني  فإنن  بني  اخلالف  جيد  واحلديثة 

املعتل   الفعل  لبنية  الصويت  التشكيل  إىل  نظرهتم  يف  احملدثني  والصرفيني  القدماء 
 األجوف، وأثر هذا اخلالف يف وزن الفعل. 

 
 أهداف البحث:
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 جييب البحث عن األسئلة اآلتية:
الفعل  ما سبب خالف الصرفيني واللسانيني يف التشكيل الصويت لبنية    -1

 املعتل األجوف؟ 
الفعل    -2 لبنية  الصويت  التشكيل  يف  واللسانيني  الصرفيني  خالف  أثر  ما 

 املعتل األجوف يف الوزن الصريف للفعل؟ 
 أنزن الفعل املعتل األجوف على وزن )فَ َعَل( أم )فاَل(؟   -3
 ما الوزن الصريف والوزن الصويت للفعل املعتل األجوف؟   -4

 أمهية البحث:
الباحث إىل املكتبة العربية دراسة صرفية لسانية عن التشكيل الصويت  يقدم  

يف   واللسانيني  الصرفيني  خالف  سبب  بيان  حماوالا  األجوف  املعتل  الفعل  لبنية 
 وزن الفعل املعتل األجوف. 

الصرفيون   اتبعه  الذي  العلمي  املنهج  منشُؤه  اخلالف  َأنن  الباحث  ر  ويُظهن
واملنهج العلمي الذي اتبعه الصرفيون الذين درسوا  القدماء وهو املنهج الوصفي،  

 الصرف يف ضوء اللسانيات احلديثة وهو املنهج التارخيي املقارن. 
وَأنن مثرة اختالف املنهجني أدى إىل َأنن الفعل املعتل األجوف له وزن صريف  

 وفق املنهج الوصفي، ووزن صويت وفق املنهج التارخيي املقارن. 
َأمهية اللسانيات احلديثة يف دراسة القضااي الصرفية وتعليل  وقد بنين الباحث  

ت   اخلالف العلمي فيها، وتوجيه اآلراء الصرفية عند الصرفيني القدماء اليت ُعدن
األجوف   املعتل  الفعل  اجلرجاين  القاهر  عبد  وزن  فقد  شاذة،  ا  أبهنن عصرهم  يف 
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ابن السراج يف كتابه    على وزن )فال( يف كتابه املفتاح يف التصريف، وكذلك فعل 
 األصول يف النحو.  
 جمتمع البحث: 

فلم   األجوف  املعتل  للفعل  الصويت  التشكيل  على  حبثه  يف  الباحث  اقتصر 
للفعل   وال  املثال،  املعتل  للفعل  وال  الصحيح،  للفعل  الصويت  التشكيل  يدرس 

 املعتل الناقص.
 حدود البحث املكانية والزمانية:

املكا احلدود  الباحث  د  على  حدن حبثه  يف  اقتصر  فقد  لبحثه،  والزمانية  نية 
)ت   للجرجاين  التصريف  يف  املفتاح  وهي: كتاب  الصرفيني،  أُِمات كتب 

)ت  471 يعيش  البن  التصريف  يف  امللوكي  وشرح  وتصريف  643ه(،  ه(، 
)ت   للعزي  )ت  655العزي  عصفور  البن  التصريف  يف  الكبري  واملمتع  ه(، 

ه(، وشرح القصيدة  879للقوشجي )ت  ه(، وعنقود الزواهر يف الصرف  669
)ت   للسيوطي  التصريف  يف  )ت  911الكافية  للثمانيين  التصريف  وشرح  ه(، 

 ه(.1051
ا كتب اللسانيني فمنها املرتجم عن كتب املستشرقني، وهي: فقه اللغات   وأمن
السامية لربوكلمان، ودروس يف علم األصوات لكانتينو، ومدخل إىل حنو اللغات  

 رن ملوسكايت ورفاقه.السامية املقا
ومنها من كتب اللسانيني العرب، وهي: التصريف العريب من خالل علم    

يف   جديد  رؤية  العربية:  للبنية  الصويت  واملنهج  للبكوش،  احلديث  األصوات 
الصرف العريب لعبد الصبور شاهني، وأثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية  
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 ويت لعبد القادر عبد اجلليل.لفوزي الشايب، وعلم الصرف الص
 الدراسات السابقة:

مجعت     حبثه،  مبوضوع  صلة  ذات  علمية  دراسات  على  الباحث  يقف  مل 
هذا   ذلك كان  أجل  من  األجوف،  املعتل  الفعل  عن  واللسانيني  الصرفيني  آراء 
الفعل   لبنية  الصويت  التشكيل  يف  واللسانيني  الصرفيني  آراء   ُ يُبنيِن الذي  البحث 

 ألجوف، والوزن الصريف والوزن الصويت للفعل.املعتل ا 
 منهج البحث:

يف     القدماء  الصرفيني  رأي  فبنين  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحث  اتبع 
عندهم،   الصريف  ووزنه  إعالل،  من  فيه  حصل  وما  األجوف،  املعتل  الفعل  بنية 
اللسانيات   وفق  األجوف  املعتل  الفعل  بنية  درسوا  الذين  الصرفيني  رأي  وبنين 

وضر  الصويت،  ووزنه  حصل فيه من إعالل،  وما  ح  احلديثة،  اليت توضِن األمثلة  ب 
بني  اخلالف  سبب  وبنين  الفريقني،  بني  اخلالف  مواطن  وحدد  فريق  رأي كل 
الفعل   لبنية  دراستهم  أثناء  يف  فريق  اتبعه كل  الذي  العلمي  واملنهج  الفريقني، 

 املعتل األجوف. 
 هيكل البحث:

م الباحُث البحَث إىل سبعة مباحث، وهي:  قسن
 اجملرد الثالثي األجوف.  الفعل املاضي املبحث األول:
 الفعل املاضي اجملرد الثالثي املسند إىل الضمائر.  املبحث الثاين:

 الفعل املضارع األجوف املرفوع. املبحث الثالث:
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 الفعل املضارع األجوف اجملزوم. املبحث الرابع:
 فعل األمر من الفعل األجوف.   املبحث اخلامس:

 الفعل املعتل األجوف.اسم الفاعل من املبحث السادس: 
 اسم املفعول من الفعل املعتل األجوف. املبحث السابع:
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 املبحث األول: 
 الفعل املاضي اجملرد الثالثي األجوف 

إعالل   فيه  حصل  قد  األجوف  اجملرد  املاضي  الفعل  أنن  الصرفيون  يرى 
حتركت عني   أنن أصل الفعل )قال(، هو)قَ َوَل(،  فريون  الكلمة )الواو(   ًبلقلب، 

مىت   "والواو  بقوله:  األنباري  ذلك  يؤكد  ا،  ألفا الواو  فُقلبت  قبلها؛  ما  وانفتح 
ا" ألفا تُقلب  أْن  وجب  قبلها  ما  وانفتح  "وإمنا كان  (1) حتركت،  جين:  ابن  وقال   ،

األصل يف قام قَ َوَم، ويف َخاف َخَوَف، ويف طال َطَوَل، ويف ًبع بَ َيَع، ويف هاب  
اجتمعت ثالثة أشياء متجانسة، وهي الفتحة، والواو والياء، وحركة  َهَيَب، فلِما  

والياء ُكره اجتماع ثالثة أشياء متقاربة؛ فهربوا من الواو والياء إىل لفظ تُؤمن    الواو
ا انفتاح ما قبلها فهذه هي العلة يف قلب   فيه احلركة، وهو األلف، وسونغها أيضا

 .(2) الواو والياء يف حنو: قام، وًبع"
ويتفق اللسانيون مع الصرفيني يف أنن أصل الفعل )قال(، هو)قَ َوَل( لكنهم  
األجوف   الفعل  أصل  أنن  اللسانيون  فريى  الصرفية  الظاهرة  تعليل  يف  خيتلفون 
)قَ َوَل( وقع شبُه احلركة بني حركتني قصريتني، يؤكد ذلك فوزي الشايب بقوله: 

قصريتني  حركتني  بني  )الواو(  احلركة  شبه  موقع كهذا  "فوقع  يف  ووجودمها   ،

 
األنباري، كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني    (1) 

ط   احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق  والكوفيني،  البصريني  م،  1993،  1النحويني: 
 . 1/14املكتبة العصرية، بريوت،  

نحوي، سر صناعة اإلعراب، حققه أمحد فريد أمحد،  ابن جين، أبو الفتح عثمان ابن جين ال   (2) 
 . 1/32، )د، ت(، املكتبة التوفيقية القاهرة، 1ط 
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متماثلتني   احلركتان  فإن كانت  احلركة،  شبه  سقوط  وبعد  فتسقطان  يضعفهما؛ 
 .(1) اجتمعتا، فتشكلت منهما حركة طويلة؛ وبذلك حنصل على: قال، وًبع" 

إذا   احلركة  شبه  سقوط  قاعدة  يف  السامية  اللغات  مع  تتفق  العربية  واللغة 
ذلك بروكلمان بقوله: "من غري املمكن يف  وقعت بني حركتني متماثلتني، يقرر  

ا  -اللغات السامية التقاء حركتني التقاء مباشراا؛ ولذلك حدث  يف السامية    -دائما
الواو   سقوط  بعد  تلتقيان  عندما  األخرى  مع  الواحدة  احلركتان  متاثلت  أْن  األم 

 .  (2) قام"  ãma< kawama kوالياء مثل 
اخلالف بني الصرفيني واللسانيني يف صورة أنن    -مما سبق   -ويبدو للباحث

فتحتان  اللسانيني  عند  وأصلها  الواو،  الصرفيني  عند  األلف  فأصل  األلف؛ 
أصل   يزنون  فالصرفيون  الكلمة؛  وزن  يف  اختلفوا  وكذلك  متتابعتان،  قصرياتن 

 الفعل قبل اإلعالل، فوزن الفعل )قال( عندهم هو )فَ َعَل(.
الدين عبداحلم  حممد حميي  يف املوزون إعالل كقلب  قال  حصل  يد: "وإذا 

ا جئت ًبمليزان على حسب أصله قبل اإلعالل فتقول يف حنو:   عينه أو المه ألفا
 . (3) وًبع، وقام: إهنا على وزن )فَ َعَل(" قال،

)الواو   واليائي  الواوي  األجوف  الفعل  يف  الكلمة  عني  أنن  الباحث  ويرى 
 

اآلداب،    (1)  الصريف، حوليات كلية  احلذف  ظواهر  بعض  يف  أتمالت  حسن،  الشايب، فوزي 
 . 58م، ص  1989احلولية العاشرة، 

بروكلمان، كارل، فقه اللغات السامية، ترمجه عن األملانية: الدكتور رمضان عبد التواب ط    (2) 
 . 42م، جامعة الرايض، اململكة العربية السعودية، ص1977، 1

ط  احل  عبد   (3)  األفعال،  وتصريف  املقدمات  يف  التصريف،  دروس يف  الدين،  حميي  حممد  ميد، 
 . 32م، مكتبة الساعي، جدة، اململكة العربية السعودية، ص 2005، 1
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الفعل األصلية، وعند اللسانيني شبه   والياء( عند الصرفيني حرف، وهو من بنية
للفعل،   األصلية  الصرفية  البنية  من  ليس  فهو   ، مستقالا حرفاا  ليس  أي  حركة؛ 
)قال،   فالفعل  ثنائي،  األجوف  الفعل  أنن  يرون  اللسانيني  بعض  جعل  ما  وهذا 

 .(1)وًبع( مثالا عندهم )َقَل، وَبَع(
القول    الشايب هذا  فوزي  الوهم    "وهذا  ، فقال:ومل يؤيد  إىل  أقرب  الرأي 

وقد    ( 2)واخليال منه إىل احلقيقة، والواقع، بل إنن الواقع اللغوي يعارضه، ويهدمه"
استبعد فكرة أنن الفعل املعتل ثنائي اجلذر بعض اللسانيني، فريون أننه ال ميكن  

 تفسري صيغ األفعال املعتلة إال على أساس اجلذر الثالثي.
يؤكد ذلك موسكايت ورفاقه بقوهلم: "تتجمع هذه اجملموعات من األفعال   

على   التفسري  ممكنة  صيغها  وتُعد  )املعتلة(،  الضعيفة  األفعال  مصطلح  حتت 
 .(3)أساس اجلذر الثالثي األصول"

األجوف    املعتل  الفعل  ظاهرة  عاجلوا  الصرفيني  أنن  للباحث  يظهر  والذي 
الوصفي،   املنهج  وفق  زمنية  اجملرد  مدة  يف  للفعل  الصرفية  البنية  إىل  نظروا  فهم 

شواهد   يف  الصرفية  البنية  هذه  ودرسوا  اللغوي،  االحتجاج  عصر  وهي  حمددة، 
 معينة تنتمي إىل عصر االحتجاج اللغوي. 
 

العربية، ط    (1)  الكلمة  بناء  الصوتية يف  القوانني  أثر  حسن،  فوزي  عامل  2004،  1الشايب،  م 
 . 433الكتب احلديث، إربد، األردن، ص 

 . 433شايب، مرجع سبق ذكره، ص ال - (2) 
موسكايت، سباتينو، شليرت، أنطوان، أولندروف، إدفارد، زودن، فلرام فلون، مدخل إىل حنو    (3) 

اللغات السامية املقارن، ترمجة: الدكتور مهدي املخزومي، والدكتور عبد اجلبار املطليب، ط  
 . 267ص  - لبنان-م، عامل الكتب، بريوت 1993، 1
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األجوف   املعتل  للفعل  الصرفية  البنية  دراسة  يف  عوا  توسن فقد  اللسانيون  ا  أمن
اتبعوا املنهج التارخيي املقارن يف دراسة هذه  فلم يقفوا عند عصر االحتجاج، بل  

الظاهرة، فريون أنن سقوط شبه احلركة من عني الفعل األجوف وحتوُّل احلركتني  
القصريتني إىل حركة طويلة ال خيتص ًبللغة العربية وحدها، إمنا هو قاعدة عامة  

 من قواعد اللغة السامية األم.
امل غري  "من  بقوله:  بروكلمان  ذلك  حركتني  يؤكد  التقاء  اللغات  يف  مكن 

ا يف السامية األم أْن متاثلت احلركتان الواحدة   التقاءا مباشراا؛ ولذلك حدث دائما
مثل: الياء،  أو  الواو،  سقوط  بعد  تلتقيان  عندما  األخرى      kawama مع 

káma  "(1) قام. 
شبُه  فالفعل الثالثي األجوف )ق  َ  و  َ  م  َ ( وفق نظرة اللسانيني وقعت  

الكلمة   فاء  بعد  اليت  الفتحة  وهي  األوىل،  احلركة  حركتني:  بني  )الواو(  احلركة 
لذلك   )الواو(  الكلمة  عني  بعد  اليت  الفتحة  وهي  الثانية،  واحلركة  )القاف(، 
ضُعفت عني الكلمة )الواو( فسقطت، وحصل أْن تتابعت احلركتان املتماثلتان، 

فنشأت م(؛     َ     َ )ق    الفتحتان  فأصبح    ومها:  األلف،  وهي  طويلة،  حركة 
 الفعل قاَم. 

 ويكون الفعل قد مرن ًبملراحل اآلتية: 
 قامَ   ق  َ     َ   م  َ    )ق  َ  و  َ  م  َ (   

فاأللف ما هي إال فتحة طويلة، نشأت عن تتابع فتحتني قصريتني، وهي  
حرك التقت  "فإذا  بروكلمان:  قال  األم،  السامية  اللغة  قواعد  من  تان  قاعدة 

 
 . 42رجع سبق ذكره، ص بروكلمان، م  (1) 
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 .(1)متماثلتان بعد احلذف حتولت إىل حركة ممدودة من جنسها"
يف   اتفقوا  قد  واللسانيني  الصرفيني  أنن  إىل  ذلك كله  من  الباحث  وخيلص 
الصرفية   الفعل  بنية  من  أصلية  ليست  األلف  وأنن  اجملرد،  األجوف  الفعل  صورة 

عن   انشئة  اللسانيني  وعند  واو،  عن  منقلبة  الصرفيني  عند  حركتني  فهي  تتابع 
 قصريتني.

واللسانيون   الصرفيون  اتبعه  الذي  اللغوي  املنهج  يف  هو  واالختالف 
وصفوا   فقد  الوصفي،  املنهج  وفق  اجملرد  األجوف  الفعل  بنية  درسوا  فالصرفيون 
دوا   فحدن اللغوي،  االحتجاج  عصر  إىل  املنتمية  الصرفية  الشواهد  يف  الفعل  بنية 

ومل يقبل وزماهنا،  الدراسة  إىل  مكان  اليت تنتمي  الشواهد  إال  دراستهم  أثناء  وا يف 
 عصر االحتجاج ومكانه.

عوا يف دراستهم البنية الصرفية للفعل األجوف فنظروا   ا اللسانيون فقد توسن أمن
فلم   املقارن،  التارخيي  اللغوي  املنهج  وفق  اترخيية  لغوية  نظرة  الظاهرة  هذه  إىل 

نظ بل  معني،  مكان  وال  معني  بزمن  سيما  يتقيدوا  وال  الساميات،  قواعد  يف  روا 
املقارن،  التارخيي  املنهج  وفق  الصرفية  البنية  تطور  فعللوا  األم؛  السامية  اللغة 
ليس   األجوف  للفعل  الصرفية  البنية  من  الكلمة  عني  سقوط  أنن  إىل  وخلصوا 
وبقيت   األم،  السامية  اللغة  يف  عامة  صرفية  قاعدة  هو  إمنا  العربية  ًبللغة  ا  خمتصا

 ة العربية حمتفظة هبذه القاعدة.اللغ
ح   فاللسانيون يرون أنن عني الفعل حمذوفة، لكنهم مل يقدموا دليالا علمياا يوضِن
للباحثني سبب حذف عني الفعل األجوف، أهذا احلذف له علة صرفية قياسية  

 
 . 144بروكلمان، مرجع سبق ذكره، ص (1) 
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 أم أننه حذف اعتباطي؟ 
لوزن األول  والذي مييل إليه الباحث أنن الفعل املعتل األجوف له وزانن: ا 

صويت،  وزن  الثاين  والوزن  )فَ َعَل(،  وزن  على  األجوف  الفعل  فنزن  صريف،  وزن 
نزن الفعل األجوف على وزن )فَاَل(، فالوزن الصريف ال مُيَيِنز احلرف األصلي من  

 احلرف املنقلب عن أصل. 
ونضرب لذلك مثالا االسم: الرجاء، "وزنه الصريف )فَ َعَل( وجيوز أْن يكون  

لفعل رجا يرجو، فتكون مهزته منقلبة عن واو، وجيوز أْن يكون مصدراا  مصدراا ل
 .(1) للفعل رجَأ يرَجأُ، فتكون مهزته أصلية"

أْن   أردان  ما  وصويت، فإذا  صريف،  املعتلة وزنني:  للكلمة  أنن  سبق  مما  ويتبنين 
وزنني  املعتلة  للكلمة  أبن  القائل  ًبلرأي  األخذ  أمهية  نُبنيِن  وأْن  ذلك،  ح  :  نوضِن

ح ذلك، فنأخذ االسم: الرجاء فإْن كان   صريف وصويت، فإننا نضرب مثاالا يوضِن
عن   منقلبة  اهلمزة  أنن  ذلك  )فعاء(؛  الصويت  وزنه  فإنن  يرجو  رجا  للفعل  مصدراا 
واو، فأصل املصدر رجاو، وقعت الواو بعد ألف زائدة، فُقلبت مهزة َوفق قواعد  

 اإلعالل املقيسة.
مصد الرجاء  إنن  وإْن كان  إذ  الصويت )فعال(؛  وزنه  رجَأ يرجأ فإنن  راا للفعل 

البناء الصريف للكلمة هو )ر ج ء(، فاهلمزة أصلية، والفعل فعل صحيح مهموز  
 الالم، فما يقابله يف الوزن الصريف هو الالم؛ ألننه حرف أصلي.

 
دكتوراه،    (1)  رسالة  املكي،  ابن كثري  قراءة  يف  ودالالهتا  الصرفية  القضااي  فليح،  صاحل  املذهان، 

السعدي،   الرمحن  عبد  الرزاق  عبد  الدكتور  األستاذ  العلوم  2014إشراف  جامعة  م، 
 . 7اإلسالمية العاملية، األردن، ص
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هلا   املعتلة  الكلمة  أنن  يرى  الذي  املذهب  أصحاب  هم  اللسانيون  يكن  ومل 
ن: صريف، وصويت، بل سبقهم يف ذلك علماؤان، يدلل على ذلك قول ابن  وزان

السراج: "جيب أْن مُتثل الكلمة املعتلة مبا هي عليه من اللفظ كما مُيثل األصل  
ثاهلا املسموع كذا، واألصل كذا كما قالوا يف )ُرْسل( فيمن خفف: إنن   فيقول: من

)فُ عْ  قالوا:  خففوا  الذين  وإنن  )فُ ُعل(،  ًبللفظ  األصل  والتمثيل  قال:  أْن  إىل  ل( 
غري مألوف فال تلتفت إىل َمن يستوحش منه ممن يطلب العربية، فإنن َمْن عرف  

َل استوحش، وهذا مذهب أيب احلسن األخفش"  .(1) أَلنَف، وَمن َجهن
واتبع ابُن السراج عبَد القاهر اجلرجاين، فقال يف املبدل عن احلرف األصلي:  

، فمثل كنَساء )فنعال(، أو )فنعاء( وأصله  املنثَاالنل جاز فيه  "ومن البدل من األص 
 .(2) كساو، قُلنبت الواو مهزة لتطرفها"

وهذا   )فنعال(،  وهو  صريف،  وزن  وزانن:  هلا  أنن كلمة كساء  َبنين  فاجلرجاين 
وهذا   )فنعاء(،  وهو  صويت  ووزن  اإلعالل،  حدوث  قبل  الكلمة  بنية  ميثل  الوزن 

ميثل   الوزن  الوزن  يف  اهلمزة  جاءت  لذلك  اإلعالل؛  حدوث  بعد  الكلمة  بنية 
ا غري أصلية فهي ليست من بنية الكلمة، بل جاءت لعلة   الصويت لتدل على أهنن

 صرفية.

 

 
فتلي، الطبعة الثالثة،  ابن السراج، حممد بن سهل، األصول يف النحو، حتقيق عبد احلسني ال  (1) 

 . 336، ص 3م، مؤسسة الرسالة، بريوت، ج1996
ط    (2)  احلمد،  علي  الدكتور  حتقيق  التصريف،  يف  املفتاح  القاهر، كتاب  عبد  ،  1اجلرجاين، 

 . 28م، دار األمل، إربد، ص 1987
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 املبحث الثاين:  
 الفعل املاضي األجوف املسند إىل ضمائر الرفع املتحركة

املتكلم، واتء املخاطب واتء  ضمائر الرفع املتحركة يف اللغة العربية، هي: اتء  
أْن   أردان  ما  فإذا  الفاعلني،  مجاعة  على  الدالة  و)ان(  النسوة،  ونون  املخاطبة، 
نبين   فإننا  املتحركة  الرفع  ضمائر  من  ضمري  إىل  األجوف  الثالثي  الفعل  نُسند 
آخر الفعل على السكون؛ ذلك أنن تتابع أربع حركات حمظور لغوي مرفوض يف  

 اللغة العربية. 
والنون    التاء  ب )َضَرَب(  اتصل  "إذا  بقوله:  الفارسي  علي  أبو  ذلك  يؤكد 

ما كان   يف  إال  جتتمع  ال  متحركات  أربع  ألنن  متحركة؛  اليت كانت  الالم  أُسكن 
 . (1)التقدير به غري الننضد الذي هو عليه، مثل: ُعَلبنط، وَذَلذنل"

الرفع املتحركة فإننه حيصل  وإذا أُسند الفعل الثالثي األجوف إىل أحد ضمائر  
عبد   أبو  ذلك  يقرر  الساكنني،  التقاء  من  للتخلص  عينه  فُتحذف  تغيري؛  فيه 
الرمحن اليمين بقوله: "فاجتمع ساكنان األلف املقلوبة، والالم الساكنة، فُحذفت  

 .(2)األلف للتخلص من التقاء الساكنني"
احمل  احلرف  أنن  على  للداللة  ًبلضم؛  فاؤه  ويعلل  وحُتَرنُك  الواو،  هو  ذوف 

ا دليل على أنن   الصرفيون ظهور ضمة فاء الفعل يف الفعل األجوف الواوي أبهنن

 
الفارسي، أبو علي احلسن بن أمحد، اإلغفال، حتقيق الدكتور عبد هللا بن عمر احلاج إبراهيم،    (1) 

 .  2/38، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، اإلمارات العربية املتحدة، 1ط 
ط    (2)  املقصود،  نظم  شرح  يف  املعبود  عون  حممد،  بن  إبراهيم  الرمحن  عبد  أبو  ،  1الفقيه، 

 . 74ن اخلطاب للنشر والتوزيع، القاهرة، ص م، دار عمر ب 2007



 

 

 

 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمرب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24العدد )   - السنة الثامنة   206 

 

أصل األلف احملذوفة واو، وأنن كسرة فاء الفعل يف الفعل األجوف اليائي دليل  
وُحرِنكت   بقوله:"  هارون  الشيخ  ذلك  يؤكد  ايء،  احملذوفة  األلف  أصل  أنن  على 

 . (1) لعني، حنو: قُ ْلُت، وبنْعُت" فاؤه حبركة جتانس ا
 ويكون الفعل قد مرن ًبملراحل اآلتية:  

 قُ ْلتُ          قاْلُت         قَ ْلُت      قاَل       
( فيلتقي  فالفعل  )قاْلُت(  فيصبح  متحرك؛  رفع  ضمري  إىل  أُسند  قَاَل( 

ساكنان، مها: األلف والم الفعل؛ فُيحذف الساكن األول، وهو األلف؛ فيصبح  
 الفعل )قَ ْلُت(، مث حُترنك فاء الفعل ًبلضم؛ فيصبح الفعل )قُ ْلُت(. 

إىل  فائه  حركة  ت  ُغريِن قَ ْلُت،  األجوف  الفعل  أصل  أنن  الصرفيون  الضم    ويرى 
للداللة على أنن عني الفعل احملذوفة للتخلص من التقاء الساكنني هي الواو، وتُغرين  
حركة فاء الفعل يف الفعل الثالثي األجوف اليائي إىل الكسر حنو: بنْعُت؛ للداللة  

 على أنن عني الفعل احملذوفة للتخلص من التقاء الساكنني هي الياء. 
"ومن بقوله:  جين  ابن  ذلك  معاملة    يقرر  فهذه  وقُ ْلُت؛  بنْعُت،  قوهلم  ذلك 

بَ َيَع   العني:  بفتح  فَعل  أصلهما  أن  ترى  أال  األبعد،  دون  األقرب  األصل  على 
ا،   ألفا فعلت  يف  والياء  الواو  قُلبت  مث  وفَ ُعل،  فنعل  إىل  فَ َعل  من  ال  نُقن مث  وقَ َول 

ا  فُحذفت  الفعل،  والم  ا،  ألفا املقلوبة  املعتلة  العني  ساكنان:  لعني  فالتقى 
الفاء؛   إىل  والكسرة  الضمة  نُقلت  مث  وبَ ْعت،  قَ ْلت  التقدير:  فصار  اللتقائهما، 

فهذا وقُ ْلت.  بنعت  فصار  وَفعنلت،  فَ ُعلت  القلب  قبل  أصلهما    - لعمري   - ألن 
 

، )د، ت(، مكتبة مصطفى  3( عبد الرزاق، الشيخ هارون، عنوان الظرف يف علم الصرف، ط  1) 
 . 20احلليب، القاهرة، ص 
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 .(1) مراجعة أصل، إال أنه ذلك األصل األقرب ال األبعد"
وهو    الواوي،  فاء  فتضم  احلميد:"  عبد  الدين  حميي  حممد  ًبب  وقال  من 

َضَرَب   ًبب  من  وهو  اليائي،  فاء  وتكسر  احملذوف،  احلرف  بنفس  إيذاانا  نصر 
ْبُت،  وطن بنْعُت،  وتقول:  وقُ ْلُت،  وقُْدُت،  ُصْمُت،  تقول:  السبب،  لذلك 

 . (2)وعنْشُت"
من   ضمري  إىل  أُسند  إذا  األجوف  الثالثي  الفعل  أنن  فريون  اللسانيون  ا  أمن

حي  فإننه  املتحركة  الرفع  إىل  ضمائر  إسناده  عند  )قال(  فالفعل  تغيريات،  فيه  دث 
وهذا    ، لغوايا مرفوض  صويت  مقطع  فيه  حيدث  قَاْلُت،  حنو:  متحرك  رفع  ضمري 
من   املقطع  هذا  ويتكون  ص(،  ح  ح  )ص  املقطع  هلذا  ويُرمز  قاْل،  هو  املقطع 

 صامت، وحركة طويلة، وصامت.
، يؤكد ذلك فوزي  وهذا املقطع هو مقطع طويل مغلق ال أييت إال يف الوقف

الشايب بقوله: "وأييت هذا املقطع يف الوقف بسبب سقوط حركة اآلخر، وذلك  
الصامت   يكون  أْن  بشرط  وصالا  وأييت  ومسلموْن،  يدرسوْن  ًبْب،  داْر  حنو: 

ا، حنو: وال الضالني وأحتاجوين"  . (3)الذي بعد احلركة الطويلة مشددا
الو  يف  املقطع  من هذا  العربية  تتخلص  الطويلة  فلذلك  احلركة  ر  فُتقصِن صل، 

 
احلميد    (1)  عبد  الدكتور  حتقيق  اخلصائص،  النحوي،  جين  ابن  عثمان  الفتح  أبو  جين،  ابن 

 ، وما بعدها.  2/123مية، بريوت، م، دار الكتب العل2008، 3هنداوي، ط 
 . 150عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص  (2) 
م، منشورات وزارة الثقافة،  1999،  1الشايب، فوزي حسن، حماضرات يف اللسانيات، ط    (3) 

 . 264عمان، ص 
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ا، ويُرمز له ب   )ص ح ص(، يقرر ذلك عبد  فيصبح املقطع مقطعاا متوسطاا مغلقا
( املقطع  أنن  "ومبا  بقوله:  اجلليل  عبد  حني    x) (1)القادر  العربية  يف  مرغوب  غري 

يكون ابتداء إال آخراا، وعندما يوقف عليه؛ لذا كان ال بد من تقصريه عن طريق  
؛ لذا جاء البناء على هذه  Quantity  Dissimilationعامل املخالفة الكمية  

 . (2) الصورة"
الطيب   ذلك  يقرر  ص،  ح  ص  )ُقْل(،  وهو  مغلق  متوسط  مقطع  فينشأ 

رت لنفور  البكوش بقوله: "إذا   وجدت هذه الفتحة الطويلة يف مقطع منغلق؛ ُقصِن
 حنو: العربية من املقاطع ذات احلركات الطويلة،  

 .(3) قَلَت "        قَاْلتَ       قَوْلَت        
فالعربية ال جتيز وجود احلركة الطويلة يف املقاطع املتوسطة املنغلقة يف وسط   

يؤكد ذلك جان كانتينو بقوله: "بيد أنن هذه احلركات الطويلة تنزع إىل  الكلمة، 
 .(4) القصر إذا وقعت يف املقاطع املنغلقة" 

اتفقوا على أنن   واللسانيني  الصرفيني  إىل أنن  من ذلك كله  الباحث  وخيلص 
عني الفعل األجوف حُتذف عند إسناده إىل ضمائر الرفع املتحركة، وحُتونل حركة  

 
يدل هذا الرمز إىل املقطع الكبري املغلق املزدوج النواة، يُنظر: عبد اجلليل، مرجع سبق ذكره،    (1) 

 . 11ص 
 . 413عمان، ص م، دار أزمنة  1998،  1القادر، علم الصرف الصويت، ط  عبداجلليل، عبد   ( 2) 
ط    (3)  احلديث،  األصوات  علم  خالل  من  العريب  التصريف  الطيب،  م  1992،  3البكوش، 

 . 141املطبعة العربية، تونس، ص
م،  1966،  1كانتينو، جان، دروس يف علم األصوات، نقله إىل العربية صاحل القرمادي، ط    (4) 

 . 152مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية، تونس، ص 
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، ومن ًبب َنَصر يَ ْنُصُر   فائه من الفتحة إىل الضم إْن كان الفعل األجوف واوايا
إن كان الكسر  إىل  فائه  حركة  َضَرَب    وحُتونل  ًبب  ومن  ايئياا،  األجوف  الفعل 

 َيْضرنُب. 
واخلالف بني الصرفيني واللسانيني هو أنن اللسانيني يرون أنن تناسب حركة  
فاء الفعل مع عينه احملذوف أصل من أصول اللغة السامية األوىل حافظت عليه  

أ  العربية،اللغة   األوىل  السامية  يف  حدث  "وقد  بقوله:  بروكلمان  ذلك  ْن  يقرر 
والياء   الواو  مع  األصلي  الوزن  يف  املتعدي  للمضارع  املميزة  احلركات  تناسبت 

(، وقد سار هذا التناسب  íومع الثانية إال )  ،(  úحيث ال يظهر مع األوىل إال )
ليظهر إننه  حىت  اإلمام  إىل  أخرى  خطوة  العربية  ا- يف  الوزن    -دائما ماضي  يف 

( الضمة  حركة  ًبلضمائر  املتصل  إ úاألصلي  ًبلعني  (  املعتل  الفعل  ذا كان 
)(1) ًبلواو" الكسرة  حركة  تظهر  "وكما  وقال:   ،í)    إذا كان ا،  ًبلعني    معتالا دائما
 .(2) ًبلياء"

إىل   املسند  األجوف  املعتل  للفعل  الصرفية  الظاهرة  وصفوا  فالصرفيون 
االحتجاج  عصر  وهو  حمدد،  ومكان  حمدد  زمن  وفق  املتحركة  الرفع  ضمائر 
والقبائل العربية اليت حُيتج بلغتها، وأما اللسانيون فقد درسوا الظاهرة الصرفية 

املعتل األجوف عند إسناده    دراسة لغوية اترخيية وبيننوا أنن تغري حركة فاء الفعل
إىل ضمائر الرفع املتحركة ظاهرة لغوية سامية، مل حتتفظ هبا من اللغات السامية  

 إال اللغة العربية.  

 
 . 144رجع سبق ذكره، ص بروكلمان، م  (1) 
 . 144بروكلمان، مرجع سبق ذكره، ص  (2) 
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 املبحث الثالث: 
 الفعل املضارع األجوف املرفوع

فيه   حصل  يَ ْفُعُل،  فَ َعَل  ًبب  من  يكون  الواوي  األجوف  املضارع  الفعل 
ففاؤه   )يَ ْفُعُل(،  الصريف  ووزنه  يَ ْقُوُم،  هو  )يَ ُقوُم(  الفعل  فأصل  ًبلنقل،  إعالل 
على   الضمة  ظهور  جعل  واو،  الفعل  عني  جميء  لكن  مضمومة،  وعينه  ساكنة 

)الضمة( إىل احلرف الصحيح  ؛ لذلك نُقلت حركة عني الفعل ثقيالا عني الفعل 
 الساكن؛ فأصبح الفعل )يُقوُم(. 

ا املعتلُّ العني ًبلواو، حنو: عاَد    يقرر ذلك أبو البقاء العكربي بقوله: "وأمن
ها، ومل أيتن إال   يعوُد، وجاَب األرَض جيوهُبا؛ فأصُله فَ َعَل بَفْتح العني يفُعل بضمِن

العنين  بسكون  يَ ْعُوُد  األصُل  وكاَن  ،كذلك،  يَ ْقُتل  قَ َتل  مثل:  الواو،  وضمِن   ، 
لت إىل ما قبلها، وبقيت ساكننةا" ؛ فَ ُنقن لت الضِمُة على الواون  .(1) فاْستُ ْثقن

إعالل ًبلنقل،   ليس فيه  املضارع األجوف  الفعل  أنن  فريون  اللسانيون  وأما 
الفعل   لفاء  طويلة  حركة  إال  هي  ما  الصرفيني  عند  الفعل  عني  متثل  اليت  فالواو 

ح لنا ذلك عبد القادر عبد اجلليل بقوله: "إنن هذه )الواو( نشأت من إطالة  يوضِن 
 .(2) الصائت القصري يف جذر املاضي؛ لتصبح صائتاا طويالا يف جذر املضارع"

املضارع   الفعل  أنن  اجلليل  عبد  القادر  عبد  قول  من  للباحث  يظهر  والذي 
قُْم(، وجذر مضارعه )يَ ُقوُم(  األجوف قد مرن ًبملراحل اآلتية: جذر املاضي هو )

 
الدكتور    (1)  حتقيق  البناء واإلعراب،  علل  يف  اللباب  احلسني،  بن  هللا  عبد  البقاء  أبو  العكربي، 

 . 386/ 2م، دار الفكر املعاصر، بريوت، ج 1995، 1عبد اإلله نبهان، ط 
 . 425عبد اجلليل، مرجع سبق ذكره، ص  (2) 
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فيقول: "قد نشأ هذا اجلذر من إطالة الصائت القصري يف جذر املاضي، وليس  
 .(1) عن أصل مزعوم"

ورأي عبد اجلليل يوافق الرأي الذي يرى أنن أصل األجوف والناقص ثنائي  
ا   "أمن بقوله:  الشايب  ذلك  يؤكد  طويلة،  حركة  الطويل  الصائت  وأنن  األصل، 

القصرية  املص للحركة  إطالة  فمجرد  والطرف  احلشو  يف  يظهر  الذي  الطويل  وت 
 .(2) اليت للساكن األول أو الثاين" 

الواو تسقط  )يَ ْقُوُم(  األجوف  املضارع  الفعل  أنن  اللسانيني  بعض    ويرى 
ا عن الواو، ويكون الفعل قد   لكراهة اجتماعها مع الواو، مث تضاف ضمة عوضا

 مرن ًبملراحل اآلتية:
Yaquulu  yaqulu  yaqwulu 

 
ق       ُ    َ ي    األوىل:  القصرية      و   املرحلة  الضمة  اجتماع       ُ م   

 والواو 
 املرحلة الثانية:     ي     َ   ق      ُ    م  ُ     سقوط الواو 

القاف   ُ  متد ضمة  ُ    م     ق     ُ            َ ي     املرحلة الثالثة:     
ا عن   الواو احملذوفة. عوضا

ويؤكد ذلك عبد الصبور شاهني بقوله: "تسقط الواو نظراا لكراهة اجتماعها  

 
 . 425اجلليل، مرجع سبق ذكره، ص  عبد (1) 
 . 433الشايب، أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، مرجع سبق ذكره، ص (2) 
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(، فتختل الزنة وإيقاعها، فُيعوض  uفتبقى الضمة وحدها ))   wuمع ضمة )
 yaquumu   (، فيقال يقوم  uuموقع الواو الساقطة بطول الضمة بعدها )

يَ ْفعنُل   بوزن  يَبيُع،  يف  األمر  وكذلك   ، yabyi‘u     الجتماعها الياء  سقطت 
، وهو تركيب تكرهه اللغة؛ فتبقى الكسرة وحدها  فيختل إيقاع  yi مع كسرة  

، فالذي    yabii‘u( فيقال: يَبيُع  iiالكلمة، ويُعوض احملذوف بطول احلركة )  
 . (1) " حدث ليس نقالا للحركة، بل إسقاط للواو أو الياء

وخيلص الباحث إىل القول: إننن الفعل )يَقوُل( عند الصرفيني، ووزنه الصريف  
يَ ْفُعُل فعينه الواو، وهو عند اللسانيني )يَقوُل(، ووزنه الصريف يَفوُل وعينه حمذوفة،  

حذف الواو اليت هي عني الفعل    ألنومييل الباحث إىل مذهب الصرفيني؛ ذلك  
 يون، وأنن رأي الصرفيني أقرب إىل الواقع اللغوي. علة اعتباطية ختيلها اللسان

 

 
 
 
 

 املبحث الرابع:
 الفعل املضارع األجوف اجملزوم 

 
للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب، ط    (1)  ،  1شاهني، عبد الصبور، املنهج الصويت 

 . 198م، مؤسسة الرسالة، بريوت، ص 1980
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اجلزم   حالة  يف  حُتذف  األجوف  املضارع  الفعل  عني  أنن  الصرفيون  يقرر 
للتخلص من التقاء الساكنني، فالساكن األول عني الفعل، والساكن الثاين الم  
يؤكده   ما  وهذا  املضارع،  الفعل  على  اجلزم  عامل  لدخول  ُسكِننت  اليت  الفعل 

قوهلم: مل يَبنْع ومل يَ ُقْل،  الثمانيين بقوله: "وكذلك أسقطوها اللتقاء الساكنني يف  
 .(1) "خَيَفومل 

ا اللسانيون فريون أنن الفعل املضارع األجوف إن دخل عليه جازم حصل   أمن
، وهو مقطع طويل مفرد مغلق، يتكون من صامت   مقطع صويت مرفوض وصالا
وحركة طويلة، وصامت، ويُرمز له )ص ح ح ص(، وهذا املقطع ال جتيزه اللغة  

 العربية إال يف حالة الوقف.
الطويلة    احلركة  تُقصر  وصالا  املرفوض  الصويت  املقطع  هذا  من  فللتخلص 

فينتج مقطع متوسط مغلق )ص ح ص(، يقول عنه عبد الصبور: "مقطع مقبول  
يف اللغة يف حالة الوقف فقط، وبشرط أْن ينقسم يف حالة الوصل إىل مقطعني:  

 .(2) طويل، وقصري"
املقطع   ا،  وهذا  مضعنفا حرفاا  العلة  حرف  ما بعد  إذا كان  إالا  ال أييت وصالا 

بعد   الصامت  يكون  أْن  بشرط  وصالا  "وأييت  بقوله:  الشايب  فوزي  ذلك  يؤكد 

 
اثبت  (1)  بن  عمر  ط  الثمانيين،  البعيمي  سليمان  بن  إبراهيم  الدكتور  حتقيق  التصريف،  شرح   ،

 . 385م، مكتبة الرشد، الرايض، ص  1999، 1
يف    (2)  جديدة  رؤية  العربية  للبنية  الصويت  املنهج  ذكره    الصرف شاهني،  سبق  مرجع  العريب، 

 . 85ص
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" ويِنن ا، حنو: والضالِنني، وَأحتاجُّ  . (1) احلركة الطويلة مشددا
يف حقيقة   واللسانيني هو  الصرفيني  اخلالف بني  للباحث أنن  والذي يظهر 

 الفعل، وهي الواو؛ فالصرفيون يرون أنن الواو هي عني الفعل لذلك يكون  عني 
وزن الفعل عندهم يَ ْفُعُل، واللسانيون يقررون أنن الواو ليست عني الفعل إمنا هي  
الصبور   عبد  قال  يَ ُفوُل  عندهم  األجوف  املضارع  الفعل  ووزن  طويلة،  حركة 

ا  االنزالق  سقوط  بعد  الفعل  أصبح  "وقد  يقول  شاهني:  الكلمة  عني  هو  لذي 
yaquulu    بزنة يَ ُفوُلyafuulu  ويبيع ،yabiiu    يُل  .   yafiilu" (2)بزنة يَفن

ويبدو للباحث أنن الصرفيني يزنون الفعل املضارع األجوف على أصله  فوزنه  
عملية   بعد  األجوف  املضارع  الفعل  يزنون  واللسانيون  صريف،  وزن  وهو  يَ ْفُعُل، 

 ، وهو وزن صويت.احلذف فوزنه يَ ُفولُ 
 

 
 
 
 

 املبحث اخلامس:  

 
 . 264الشايب، أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
العريب، مرجع سبق ذكره، ص    الصرفشاهني، املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديد يف    (2) 

85 . 
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 فعل األمر من الفعل األجوف
يُشتق فعل األمر من الفعل املضارع، فُيحذف حرف املضارعة، ويُبىن آخره  
على السكون إن كان صحيح اآلخر، قال السيوطي: "وهو مأخوذ من املضارع  
من   زايدة كشارْك  غري  من  به  ابُتدئ  ا  متحركا املضارعة  حرف  يلي  ما  فإن كان 

وإن   يُ َفرِنح،  من  وفرِنح  َدْحرََج،  من  وَدْحرنْج  مهزة  يُشارك،  عليه  زيد  ساكناا  كان 
حنو:   اتباعاا،  اهلمز  ُضمن  مضمومة  العني  إن كانت  مث  وإن كانت    انُصر،وصل، 

فإن كان   البناء  األمر  وحكم  واعرتنكوا،  امَنْع  حنو:  َر،  مفتوحة ُكسن أو  مكسورة، 
 .   (1) صحيح الالم فعلى السكون" 

املضارع األجوف حصل  ويرى اللسانيون أننه إذا اشُتق فعل األمر من الفعل  
املديد  املقطع  وهو  العربية،  يف  مرفوض  صويت  يف  (2) مقطع  إال  به  تسمح  وال   ،

املقطع   فيصبح  املديد،  املقطع  يف  الطويلة  احلركة  تُقصر  لذلك  الوقف؛  حالة 
ا، يدلل على ذلك عبد الصبور بقوله: "ولذلك اخُتصر املقطع   مقطعاا قصرياا مغلقا

ا ووصالا إىل   )ص ح ص(،   qul  مقطع طويل مغلق، فصارت ُقْل  املديد وقفا
 .(3) )ص ح ص(" ‘ biوبنْع 

يف   املضارع  الفعل  من  األمر  فعل  اشتقاق  يف  واللسانيون  الصرفيون  ويتفق 
 

السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر، شرح القصيدة الكافية يف التصريف حتقيق   (1) 
 . 39، املطبعة التعاونية، دمشق، ص 1989، 1الدكتور انصر حسني علي، ط 

الفعل    (2)  حنو  أصوات،  أربعة  من  يتكون  صويت  مقطع  الصبور شاهني  عبد  عند  املديد  املقطع 
ح ح ص(، ويسمي معظم اللسانيني هذا املقطع مقطعاا  )كاْن( يف الوقف، ويُرمز له )ص  

ا.   طويالا مغلقا
 . 86، مرجع سبق ذكره، ص  ، املنهج الصويت للبنية العربيةشاهني (3) 
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إال   يعزون    إهنممراحله كافة  فالصرفيون  الفعل،  عني  حذف  تفسري  يف  خيتلفون 
ضمة   وبقيت  حمذوفة،  الفعل  عني  فعندهم  الساكنني،  التقاء  إىل  احلذف  سبب 
فاء الفعل؛ للداللة على الواو احملذوفة يف الفعل األجوف الواوي، وبقيت كسرة  

 . فاء الفعل؛ للداللة على الياء احملذوفة يف الفعل املضارع األجوف اليائي
صورة   وما  املضارع،  الفعل  يف  حمذوفة  الفعل  عني  أنن  فريون  اللسانيون  ا  أمن
نتجت   طويلة   حركة  إال  واليائي  الواوي  األجوف  املضارع  الفعل  يف  والياء  الواو 

 عن تتابع حركتني قصريتني بعد انزالق عني الفعل. 
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 املبحث السادس:  
 اسم الفاعل من الفعل األجوف

ما   فإذا  فَاعنل،  وزن  على  األجوف  الثالثي  الفعل  من  الفاعل  اسم  ُيصاغ 
فإننا نزنه على وزن فَاعنل    -مثالا -اسم الفاعل من الفعل )قام(    نصوغأردان أن  

فيكون   مهزة  فُتقلب  )الواو(  الفعل  عني  تُ َعِل  مث  قاوم،  منه  الفاعل  اسم  فيكون 
 )قائم(.

مهزة   عل املعتل األجوف تُقلب عينهويرى الصرفيون أنن اسم الفاعل من الف
إْن حصل إعالل يف عني فعله، يقرر ذلك ابن يعيش بقوله: "مىت اعتلت عني 

مُهزت   فاعل  ألف  بعد  فوقعت  قائم،    ألبتةفعل  فهو  قام  حنو:  وذلك  العتالهلا، 
املاضي   يف  صحت  فإن  هائب،  فهو  وهاب  سائر،  فهو  يف وسار  اسم    صحت 

 .(1) و عاونر"الفاعل، وذلك حنو: َعونَر فه 
ا اللسانيون فريون أنن ما حصل يف اسم الفاعل من الفعل املعتل األجوف   أمن
وخباصة   احلركات  تتابع  "تكره  فالعربية  الطويلة،  احلركات  تتابع  من  ختلص  هو 

 .(2) احلركات الطويلة"
فتحل اهلمزة النربية حمل الواو، يقرر ذلك عبد الصبور بقوله: "يبدأ حبركة   

االنزالق   فسقط  املقطعي،  البناء  يف  ضعف  وهذا  طويلة،  حلركة  اتلية  مزدوجة 
وحلت حمله اهلمزة النربية كوسيلة صوتية لتصحيح املقاطع ال على سبيل اإلبدال  

 
التصريف    (1)  يف  امللوكي  شرح  املوصلي،  علي  بن  يعيش  البقاء  أبو  الدين،  موفق  يعيش،  ابن 

 . 491م، املكتبة العربية، حلب، ص 1973، 1حتقيق فخر الدين قباوة، ط 
 . 42، ص املرجع السابق  (2) 
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 .   (1)لعدم وجود العالقة املبيحة له"
ل حقيقة  ويبدو  يف  واللسانيني  الصرفيني  بني  اخلالف  أنن  سبق  مما  لباحث 

عند   واهلمزة  الكلمة،  عني  وهي  واو،  أصلها  الصرفيني  عند  فاهلمزة  اهلمزة؛ 
البناء   لتصحيح  جاء  وجودها  بل  الصرفية،  الكلمة  ببنية  هلا  عالقة  ال  اللسانيني 

ع قال  للكلمة،  الصرفية  البنية  من  ليست  فهي  للكلمة،  الصبور  املقطعي  بد 
بعد   إحدامها  وقعت  إذا  الياء  أو  الواو  أبنن  القول  إذن  املمكن  "فمن  شاهني: 

 .(2) فتحة طويلة زائدة سقطت، وحلت حملها اهلمزة"
ويظهر اخلالف بني الصرفيني واللسانيني يف وزن الكلمة؛ فالصرفيون يزنون  

اللسانيو  ا  وأمن )فَاعنل(،  عندهم  فوزهنا  صرفياا،  وزانا  وزانا  الكلمة  الكلمة  فيزنون  ن 
 صوتياا، فوزهنا عندهم )فَائنل(.

 

 
 
 
 
 

 
شاهني، املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب، مرجع سبق ذكره، ص    (1) 

177 . 
 . املرجع السابق، الصفحة نفسها  (2) 
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 املبحث السابع: 
 اسم املفعول من الفعل املعتل األجوف

يصاغ اسم املفعول من الفعل الثالثي املعتل األجوف املبين للمفعول على  
أن   أردان  ما  فإذا  َمْفُعول،  الثالثي    نصوغ وزن  األجوف  الفعل  من  املفعول  اسم 

 املبين للمفعول )قنيل( فإنننا نزنه على وزن َمْفُعول.
املعتل األجوف حص  الفعل الثالثي  من  املفعول  اسم  الصرفيون أنن  ل  ويرى 

الكلمة   عني  حركة  نُقلت  فقد  ًبلنقل،  إعالل  هو  األول،  اإلعالل  إعالالن:  فيه 
)الواو( إىل فائها؛ إذ إنن فاء الكلمة )القاف( حرف صحيح ساكن وعينها حرف  
أعلوا   م  "إهنن بقوله:  عصفور  ابن  ذلك  يقرر  العربية،  يف  جيوز  ال  وهذا  متحرك،  علة 

فلم   املاضي  على  محالا  إبقاء  املضارع  مع  ا  ألفا العلة  حرف  بقلب  يعلوا  أْن  ميكنهم 
 . ( 1) سكون ما قبل حرف العلة فأعلوا ًبلنقل، فنقلوا حركة العني إىل الفاء" 

"ففي كل   بقوله:  القوشجي  ذلك  يقرر  قياسي،  إعالل  ًبلنقل  واإلعالل 
حركته   تُنقل  فإننه  ساكن  صحيح  قبله  وما  ا،  متحركا العلة  حرف  يكون  موضع 

 .(2)إليه"
واإلعالل الثاين هو إعالل ًبحلذف، فقد حصل بعد اإلعالل ًبلنقل   التقاء  
مفعول.   واو  الثاين  والساكن  )الواو(،  الكلمة  عني  األول  الساكن  ساكنني: 

 
م،  1996  1اإلشبيلي، ابن عصفور، املمتع الكبري يف التصريف، حتقيق فخر الدين قباوة، ط    (1) 

 . 293مكتبة لبنان، بريوت، ص 
أمحد    (2)  الدكتور  حتقيق  الصرف،  يف  الزواهر  عنقود  حممد،  بن  علي  الدين  عالء  القوشجي، 

 . 455كتب املصرية، القاهرة، ص ، مطبعة دار ال2001،  1عفيفي، ط 
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هو   احملذوف  أنن  يرى  فسيبويه  مذهبني؛  على  احملذوف  يف  الصرفيون  واختلف 
األخفش   احلسن  أبو  ويرى  مفعول،  واو  وهو  الثاين،  هو  الساكن  احملذوف  أنن 

بقوله:  العزي  ذلك  على  يدلل  )الواو(،  الكلمة  عني  وهو  األول،  الساكن 
؛ (1) "واحملذوف واو مفعول عند سيبويه، وعني الفعل عند أيب احلسن األخفش"

األخفش   احلسن  أيب  مذهب  على  ووزنه  )َمْفَعل(،  سيبويه  مذهب  على  فوزنه 
 )َمُفول(.

اختلفوا يف   اللسانيون فقد  ا  اسم املفعول من الفعل  أمن حصل يف  تفسري ما 
األجوف، فمنهم من يرى أنن ما حصل يف اسم املفعول هو سقوط شبه الصائت  
عني  األوىل  الواو  الواوان:  ومها  املتشاهبات،  توايل  من  للتخلص  مفعول(  )واو 

 الكلمة، والواو الثانية واو مفعول.
الواو   إدغام  هو  حصل  ما  أنن  يرى  من  ا  ومنهم  إهنن إذ  حبركتها؛  املضمومة 

ُسبقت حبرف صحيح ساكن، قال الطيب البكوش: "ُتدغم الواو يف حركتها إذا  
 (2) ُسبقت حبرف ساكن، فتطيلها، ويكون ذلك يف املضارع: أَقْ ُول أَقُول" 

ويقول يف موضع آخر: "يف اسم املفعول من األجوف الواوي حيث تكون  
ا تُ  حرف فإهنن أنن احلركة  الواو املضمومة بعد  إىل  ونظراا  حركتها،  يف  دغم كالعادة 

َمُقوول   ُحذفت  ا  وكأهنن  ، طوالا يزيدها  ال  فيها  الواو  إدغام  فإنن  طويلة  ضمة  هي 

 
العزي، عز الدين أبو املعايل عبد الوهاب بن إبراهيم الزجناين، تصريف العزي، ُعين به أنور    (1) 

 . 83م، دار املنهاج، جدة، ص 2008، 1بن أيب بكر الدغستاين، ط 
 . 141البكوش، مرجع سبق ذكره، ص  (2) 
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 .(1) َمُقول"
حصل   ما  فيه  حيصل  اليائي  األجوف  من  املفعول  اسم  أنن  الصرفيون  ويرى 

  الكسرة، لضمة إىل  يف األجوف الواوي غري أننه حيدث فيه تغيري حركة عينه من ا 
ما قبلها   ضمة  حذف الياء من اليائي نقل  القوشجي بقوله: "فبعد  ذلك  يؤكد 

 .(2) كسرة لتبدل الواو ايءا فرقاا بني الواوي واليائي"
ا اللسانيون فريون أنن اسم املفعول من الفعل األجوف اليائي ُتدغم فيه   وأمن

ا   الياء يف الضمة، فتصبح كسرة طويلة، وهذا ما قرره الطيب البكوش بقوله: "أمن
ا بني حرف   اسم املفعول من األجوف اليائي فإنن الياء يف مثل مبيوع توجد أيضا
وضمة طويلة لكن إدغام الياء يف الضمة يعطي كسرة طويلة َمبنيع؛ وذلك للتمييز  

 .(3) بني األجوف الواوي واألجوف اليائي"
الصرفيني واللسانيني خمتلفون يف تفسري  إىل أنن    -مما سبق   -وخيلص الباحث 

يف   حصل  فيما  آرائهم  يف  الصرفيون  يتفق  فلم  األجوف،  من  املفعول  اسم  بنية 
تفسري   يف  اللغوي  الواقع  إىل  األقرب  ولعل  اللسانيون،  وكذلك  املفعول،  اسم 
هو   احملذوف  أنن  وهو  األخفش،  احلسن  أيب  رأي  هو  املفعول  اسم  يف  احلذف 

وه األول،  ا  الساكن  إمن العربية  اللغة  يف  الساكنني  التقاء  فظاهرة  الكلمة،  و عني 
 أن حُيذف الساكن األول، وإما أن حُيرك حبركة مناسبة. 

وقد وردت شواهد كثرية يف حذف الساكن األول إن كان حرف علة فقد  

 
 . 154البكوش، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
 . 452القوشجي، مرجع سبق ذكره، ص  (2) 
 . 154البكوش، مرجع سبق ذكره، ص  (3) 
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َوَسْوَف  ﴿   :ُحذف حرف العلة )الياء( من الفعل املضارع )يؤيت( يف قوله تعاىل
ايُ ْؤتن اَللنُ  يما نننَي َأْجراا َعظن  (.146)النساء:   ﴾  اْلُمْؤمن

حرف   ُحذف  فقد   ) )يُ ْؤتن املضارع  الفعل  الكرمية  اآلية  هذه  يف  الشاهد 
العلة من دون علة حنوية، إمنا علة حذفه علة صوتية؛ فقد ُحذف للتخلص من  

 ،)   التقاء الساكنني: الساكن األول حرف العلة )الياء( يف الفعل املضارع )يُ ْؤتن
 وهو الم الفعل، والساكن الثاين: الالم يف لفظ اجلاللة. 

فَإنن  ﴿  وُحذف حرف العلة الواو من الفعل املضارع )ميحو( يف قوله تعاىل:
قَ ْلبنَك   َعَلٰى  خَيْتنْم   ُ اَللن بنَكلنَماتنهن   ۗ  َيَشإن  احلَْقن  قُّ  َوحيُن َل  اْلَباطن  ُ اَللن )الشورى:    ﴾ َومَيُْح 

24.) 
ية الكرمية الفعل املضارع )مَيُْح(؛ فقد ُحذف حرف العلة  الشاهد يف هذه اآل

التقاء   من  للتخلص  ُحذف  فقد  صوتية؛  علة  حذفه  علة  إمنا  حنوية،  علة  دون 
الساكنني: الساكن األول حرف العلة )الواو( يف الفعل املضارع )مَيُْح( وهو الم  

 الفعل، والساكن الثاين: الالم يف لفظ اجلاللة. 
يف    )سندعو(  املضارع  الفعل  من  الواو  العلة  حرف  تعاىل: وُحذف    قوله 

 (.18)العلق:  ﴾ َسَندُْع الزنًَبننَيةَ ﴿ 
حرف   ُحذف  فقد  )َسَندُْع(؛  املضارع  الفعل  الكرمية  اآلية  هذه  يف  الشاهد 
العلة منه من دون علة حنوية، إمنا علة حذفه علة صوتية؛ فقد ُحذف للتخلص  

الساكنني  التقاء  املضارع  من  الفعل  يف  )الواو(  العلة  حرف  األول  الساكن   :
 )َسَندُْع(، وهو الم الفعل، والساكن الثاين: الزاي يف االسم الزًبنية.
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 وتوصياته نتائج البحث
 توصل الباحث يف حبثه إىل النتائج اآلتية: 

الظاهرة    -1 درسوا  الصرفيني  أنن  واللسانيني  الصرفيني  اختالف  سبب 
سيما البنية الصرفية للفعل املعتل األجوف َوفق بيئة حددوا مكاهنا، الصرفية وال  

ا اللسانيون فقد تتبعوا يف دراستهم التطور التارخيي للظاهرة الصرفية،   وزماهنا؛ أمن
املعتل للفعل  الصرفية  البنية  سيما  يف    وال  الصرفية  البنية  هذه  وقارنوا  األجوف، 

 األجوف يف اللغات السامية.    ملعتلاللغة العربية ًبلبنية الصرفية للفعل ا
الصرفية    -2 البنية  دراستهم  أثناء  يف  واللسانيني  الصرفيني  اختالف  أِدى 

املعتل  للفعل  الصريف  الوزن  يف  اختالفهم  إىل  العربية  اللغة  يف  املعتل    للفعل 
ا   وأمن اإلعالل،  قبل  أصلها  َوفق  الصرفية  البنية  وزنوا  فالصرفيون  األجوف؛ 

األجوف َوفق ما آلت إليه البنية    زنوا البنية الصرفية للفعل املعتلاللسانيون فقد و 
 الصرفية. 

األجوف    -3 املعتل  للفعل  أنن  واللسانيني  الصرفيني  اختالف  عن  نتج 
الصرفية   البنية  يف  الوزانن  هذان  ويظهر  صويت،  واآلخر  صريف،  أحدمها  وزنني: 

الصويت يظهر فيه احلركة    األجوف؛ فالوزن الصريف هو )فَ َعَل( والوزن   للفعل املعتل 
 الطويلة حنو: قال وزهنا )فال(.

ابن    -4 ذهب  فقد  املعتلة،  للكلمة  الصويت  الوزن  إىل  العربية  علماء  تنبه 
التصريف   يف  املفتاح  يف كتابه  اجلرجاين  القاهر  وعبد  األصول،  يف كتابه  السراج 

م فضل  إىل جواز أْن نزن )قال( على وزن )فال( وبذلك يكون علماء العربية هل
 السبق يف معرفة الوزن الصويت للكلمة املعتلة قبل معرفة اللسانيني هلا. 
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أثناء دراستهم املنهج اللغوي الوصفي واملنهج اللغوي  يف  اتبع الصرفيون    -5
املعياري؛ فاملنهج الوصفي درس البنية الصرفية للفعل املعتل َوفق ما نطقها ابن  

ياري قَ عند القاعدة الصرفية بعد أنن استقرأ  اللغة يف زمانه، ويف بيئته، واملنهج املع
، وطلب إىل املتكلم ًبلعربية االلتزام   َدْينن كالم أبناء اللغة َوفق املكان والزمان احملدن
هبذه القاعدة الصرفية، وعدن خروجه عنها خطأ صرفياا، جيب أن ُيصحح ًبلرجوع  

 إىل القاعدة الصرفية. 
صرفيني واللسانيني خالف ظاهري، يظهر للباحث َأنن اخلالف بني ال  -6

م متفقون يف أحكام الفعل املعتل األجوف فالصرفيون نظروا إىل أصل الفعل   وَأهنن
على   بناء  الفعل  أصل  إىل  نظروا  واللسانيون  الوصفي،  اللغوي  املنهج  على  بناء 
الفعل   دراسة  منهجية  يف  االختالف  هذا  أدى  املقارن.  التارخيي  اللغوي  املنهج 

 االختالف يف وزن الفعل؛ فالصرفيون وزنوه على )فَ َعَل(، واللسانيون  املعتل إىل
 وزنوه على وزن )فال(. 

صويت    -7 ووزن  )فَ َعَل(  صريف  وزن  وزانن:  له  األجوف  املعتل  الفعل  َأنن 
 )فال(. 

املعتل    -8 الفعل  من  املفعول  اسم  من  احملذوف  َأنن  يف  األخفش  رأي  َأنن 
 األول، وهو عني الفعل، وَأنن وزنه الصريف مفول.األجوف، وهو الساكن 

 
 
 يوصي الباحث الباحثني والدارسني مبا أييت: و 
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دراسة الكتب الرتاثية الصرفية لإلفادة منها، ومعرفة أقوال الصرفيني وآرائهم     -1
 . أثناء دراسة الظاهرة الصرفية، وال سيما الفعل املعتل يف  يف الظواهر الصرفية  

مادة    -2 الفعل  إدراج  الطالب  فيها  يدرس  حيث  املقارن؛  الصرف  علم 
النظريتني   بني  يقارن  مث  احلديثة،  اللسانية  والنظرية  الصرفية،  النظرية  وفق  املعتل 

ا الدليل العلمي.   معتمدا
 دراسة أحكام الفعل املعتل اخلالفية عند الصرفيني واللسانيني.   -3
البنية الصرفية للفعل  توجيه طلبة الدراسات العليا والباحثني إىل دراسة    -4

 املعتل وفق النظريتني: الصرفية واللسانية. 
تدريس الكتب الرتاثية الصرفية يف اجلامعات واملدارس واملعاهد؛ لربط    -5

النظرية   حتاكي  علمية  أسس  َوْفق  صرفية  نظرية  لبناء  األصيل  برتاثهم  الدارسني 
 الصرفية احلديثة. 

، واإلفادة من املناهج  دراسة علم الصرف وفق معطيات علم األصوات  -6
اللغوية يف أثناء دراسة الظواهر الصرفية؛ ليكون الدارس قادراا على دراسة الظاهرة  
املنهج   َوفق  بينهما  واجلمع  واللسانيني   الصرفيني  أقوال  من  واإلفادة  الصرفية 

 العلمي الرصني، وترجيح رأي على آخر َوفق الدليل العلمي.
األصوا  -7 علم  معطيات  من  الوزن  اإلفادة  من  الصويت  الوزن  ومتييز  ت، 

 الصريف، وال سيما يف أثناء دراسة البنية الصرفية للكلمة املعتلة.  
 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 
 مصادر البحث ومراجعه 
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 القرآن الكرمي. 
الدين   (1 فخر  حتقيق  التصريف،  يف  الكبري  املمتع  عصفور،  ابن  اإلشبيلي، 

 م، مكتبة لبنان، بريوت. 1996األوىل،  قباوة، الطبعة  
يف   (2 اإلنصاف  حممد،  بن  الرمحن  عبد  الربكات  أبو  الدين  األنباري، كمال 

حميي   حممد  حتقيق  والكوفيني،  البصريني  النحويني:  بني  اخلالف  مسائل 
 م، املكتبة العصرية، بريوت. 1993الدين عبد احلميد، الطبعة األوىل، 

امية، ترمجه عن األملانية الدكتور رمضان  بروكلمان، كارل، فقه اللغات الس (3
األوىل،   الطبعة  التواب،  العربية  1977عبد  اململكة  الرايض،  جامعة  م، 

 السعودية.
احلديث،   (4 األصوات  علم  خالل  من  العريب  التصريف  الطيب،  البكوش، 

 م، املطبعة العربية، تونس.1992الطبعة الثالثة، 
حت (5 التصريف،  شرح  اثبت،  بن  عمر  بن  الثمانيين،  إبراهيم  الدكتور  قيق 

 م، مكتبة الرشد، الرايض.1999سليمان البعيمي، الطبعة األوىل، 
علي   (6 الدكتور  حتقيق  التصريف،  يف  املفتاح  القاهر، كتاب  عبد  اجلرجاين، 

 م، دار األمل، إربد. 1987احلمد، الطبعة األوىل، 
  ابن جين، أبو الفتح عثمان ابن جين النحوي، اخلصائص، حتقيق الدكتور  (7

الثالثة،   الطبعة  هنداوي،  احلميد  الكتب  2008عبد  دار    العلمية، م، 
 بريوت.

ت(  (8 )د.  األوىل،  الطبعة  أمحد،  فريد  أمحد  حققه  اإلعراب،  صناعة  سر 
 املكتبة التوفيقية القاهرة.
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احلسني  (9 عبد  حتقيق  النحو،  يف  األصول  سهل،  بن  حممد  السراج،  ابن 
 بريوت.م، مؤسسة الرسالة، 1996الطبعة الثالثة،   الفتلي،

السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر، شرح القصيدة الكافية يف   (10
علي، حسني  انصر  الدكتور  حققه  األوىل    التصريف،  ،  1989الطبعة 

 املطبعة التعاونية، دمشق. 
يد يف  شاهني، الدكتور عبد الصبور، املنهج الصويت للبنية العربية، رؤية جد (11

 ، مؤسسة الرسالة، بريوت.1980الطبعة األوىل،  الصرف العريب،
الشايب، فوزي حسن: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، الطبعة   (12

 م، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن.2004األوىل، 
م، منشورات وزارة الثقافة،  1999حماضرات يف اللسانيات، الطبعة األوىل،   (13

 عمان.
األوىل  عب (14 الطبعة  الصويت،  م،  1998د اجلليل، عبد القادر، علم الصرف 

 دار أزمنة عمان. 
املقدمات   (15 يف  التصريف،  يف  دروس  الدين،  حميي  حممد  احلميد،  عبد 

األوىل،   الطبعة  األفعال،  جدة، 2005وتصريف  الساعي،  مكتبة  م، 
 اململكة العربية السعودية.

 علم الصرف، الطبعة الثالثة،  عبد الرزاق، الشيخ هارون، عنوان الظرف يف (16
 )د.ت(، مكتبة مصطفى احلليب، القاهرة. 

العكربي، أبو البقاء عبد هللا بن احلسني، اللباب يف علل البناء واإلعراب،   (17
األوىل،   الطبعة  نبهان،  اإلله  عبد  الدكتور  الفكر  1995حتقيق  دار  م، 
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 املعاصر، بريوت. 
بن (18 الوهاب  عبد  املعايل  أبو  الدين  عز  تصريف    العزي،  الزجناين   إبراهيم 

م، دار  2008العزي، ُعين به أنور بن أيب بكر الدغستاين، الطبعة األوىل   
 املنهاج، جدة.

الفارسي، أبو علي احلسن بن أمحد، اإلغفال، حتقيق الدكتور عبد هللا بن   (19
والرتاث   للثقافة  املاجد  مجعة  مركز  األوىل،  الطبعة  إبراهيم،  احلاج  عمر 

 ة املتحدة. اإلمارات العربي
نظم   (20 شرح  يف  املعبود  عون  حممد،  بن  إبراهيم  الرمحن  عبد  أبو  الفقيه، 

األوىل،   الطبعة  والتوزيع  2007املقصود،  للنشر  م، دار عمر بن اخلطاب 
 القاهرة. 

حتقيق    الصرف،القوشجي، عالء الدين علي بن حممد، عنقود الزواهر يف   (21
، مطبعة دار الكتب  2001األستاذ الدكتور أمحد عفيفي، الطبعة األوىل،  

 املصرية، القاهرة. 
كانتينو، جان، دروس يف علم األصوات، نقله إىل العربية صاحل القرمادي،   (22
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 .ابحث وانقد مصريّ  •
الـ ـر  ،   • وعـلـوم  الـ ـرا ا   مـعـاــــــد  الـلـلــــــة،  عـلـوم  درّم        مــــــ 

 األزهر الشريف.
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 ملخص: 
التعرُّف إىل مبحٍث  ـــ يف خ    البحثيسعى هذا   ـــ حنو  أصيٍل من طوته األوىل 

الذي يـ ْعىن ابستنباط معاين   وهو مبحث  »ذوق احلروف«  مباحث العربية الشريفة؛
ته دعوى عدم انتظام َعالقاته وتفكُّك وذلك بعد أن مس  احلروف العربية ودالالهتا.  

على الرغم من و ق وفه على أرٍض عربية ؛  أواصلها وخ ضوعها إىل الذاتية واالنطباعية
مع  - نظرًّيا وتطبيقياا  -وعلى الرغم من متاسِيه من مشرب عربٍي صاٍف، وتشرُّبِه    ص ْلبةٍ 

 األساس املنطقيي للسيميائيات احلديثة.
كيفية استثمار   حنًوا تطبيقياا يعرض فيه  -يف خطوته الثانية-   البحث مث ينحو    

يف استنطاق النصوص والوقوف   -بعدما مت التأصيل له   -»ذوق احلروف« مبحث  
 دالالهتا بناء على سنن وقواعد ال على رأي شخصي أو انطباع ذايت.على  

 وقد ات كأ البحث يف َمْسَعْيه َذْيِن على منجزات الدرس التأصيليي اللغويي عند 
وذلك ـــ    رمحه للا هـ( ـــ    1436الدكتور حممد حسن َجَبل )ت    األستاذِ   اللُّغوييِ   الفقيه
مة    فيما م َقدِي االشتقاقيُّ  ـل»ا  : كتابهقد مه يف  الكري امل م عجم   القرآن   - ؤص ل أللفاظ 

 . م َؤص ل بَِبيان الَعالقاِت َبْْيَ ألفاِظ القرآِن الكرِي أبصواهِتا وبْي معانِيها«
التأصيل ملبحث ذوق   إجرائيتْي؛ األوىل:  يف عمليتْي  -إذن –أييت هذا البحث  

تنطاق النصوص والت عرُّف إىل احلروف. والثانية: استثمار هذا املبحث الث رِي يف اس
 دالالهتا. 

املفتاحية:   احلروف الكلما   احملوريي   - السيميائيات  -ذوق  املعجم   -املعىن 
 .  االشتقاقيي
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Summary 

This research - in its first steps - seeks to identify an 

important subject from the Arabic sciences, and it is a 

topic "the taste of letters" that deals with devising the 

meanings of the Arabic letters and their connotations. 

And despite his contact - in theory and practice - with 

the rationale for modern semiotics . 

 Then the research tends - in its second step - to an 

applied approach in which it shows how to invest the 

topic of taste of letters - after it was established for it - 

in examining the texts and examining their implications 

based on rules and not on a personal opinion or a 

personal impression. 

In his two research endeavors, the research 

depended on the achievements of the semantic 

linguistic derivative lesson at the linguist jurist, 

Professor Dr. Muhammad Hassan Jabal (d. 1436  AH) 

as he presented in the introduction to his great book : 

The etymological dictionary of the words of the 

Noble Qur’an - authenticated by the statement of the 

relations between the words of the Noble Qur’an with 

their voices and their meanings 

This research comes in two procedural processes. 

The first is the rooting for the letter tasting letter. The 

second: investing in this rich topic in exploring texts 

and getting to know their implications . 

Key words: taste of letters, semiotics, pivotal 

meaning, etymological glossary . 
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 م دمة
نبينا شْيخنا  ملسو هيلع هللا ىلص رب العاملْي أبًدا، والصالة والسالم على حممدان     احلمد  لل 

مهما الزمان عدا، وعلى َجده أب األنبياء إبراهيم، وعلى آله، والصحب الكرام  
 منارات اهلدى. 
 أما بعد ،،،

فإن البحث يف معاين احلروف العربية ودالالهتا يـ َعدُّ و لوًجا يف َدَغل م لتفٍي  
لتأويالت الذهنية واإلحصاءات املعجمية. منها ما قد يقبله  من االستنباطات وا

الطبع  اللغويُّ لكن  هذا القبول غري  م ْسَتِنٍد على تعليل َمِتْي يـَرَْكن إليه العقل ،  
ومنها ما قد يقبله منطٌق استعمايلٌّ لكن دون وجود َسَنٍن أو قانوٍن يفسِير حدوَث  

ومنها ما يتعل ق ابلتهوميات واإلغراق فيما  ذلك القبول ويضمن اطَراَده يف اللغة،  
 Theroمن أمور تتعل ق آبراء ثريوصوفية    meta language وراء اللغة  
Sophie    تبتعد  عن الواقع العمليي للغة. ومنها ما ال يستقيم مع ذاك املنطق

أعين معاين    - هذا البحث  ع د  وال أي منطق آخر يقبل ه العقل. وعلى ذلك فقد  
 من األشياء اليت قد تسوء الباحثْي إذا سألوا عنها. -احلروف
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 ـ التأصيل: 1

العام ة    (1/1) اللغوية  ي عىن مبحث »َذوق احلروف« ابستخالص املعاين 
العربية بعد  للحروف  العامي ، وذلك  القانون  الَعالقة بْي    اكتشاف  الذي حيكم 

رمزًا ابعتباره  ـــ  مدلواًل  Signifier  داالا   /  احلرف  ابعتباره  ـــــ  املعىن  وبْي   ــــ 
Signified ٌود ْربَة حاذقة حم َن كة،   أتمُّل، وطول تَبصُّر    حيتاج إىل  ــــ وهو مبحث  

كما    ،ا األصيلةِمَتاهنو   نصوص العربية   يف   )=الكلمات(  وتتبُّع دؤوب للرتاكيب 
إىل   وصياغة  سْ ح  حيتاج  استنباط  م    عاين،املن  املستنبطة  واختبار  للمعاين  تأنٍي 

  مع بعضها فتنتج كلماٍت متعددًة. للحروف حْي تتفاعل  
وقد تعد دت احملاوالت التأصيلية الساعية حنو إدراك هذه الدالالت قدميًا  

وتعمًُّقا هلذا اإلدراك الداليلي ـــ يف رأي  وحديثًا، لكن  التجربَة األكثر ثراًء وفـَْهًما  
مة اللُّغويي األستاذ الدكتور حممد حسن جبل   - الباحث ــ كانت فيما قد مه الَعال 

م ؤص ل أللفاظ القرآن الكري  ـعجم  االشتقاقيُّ ال ـم  ـ»ال  :يف م قدِيمة ِسْفره  -رمحه للا
إذ  ؛  (1) رآِن الكرِي أبصواهِتا وبْي معانِيها«م َؤص ل بَِبيان الَعالقاِت َبْْيَ ألفاِظ الق ــ  

سَ  علمياا  عَ قد  استخالًصا  العربية  احلروف  معاين  الستخالص  جاهًدا  فيه  ى 
  القة الداليِ يف عَ    Arbitrary به دعوى العشوائية أو االعتباطية  ى فَ نَـ ،  مؤص اًل 

   ابملدلول يف عربية الوحي األقدس.
قائًما على قوانَْي م ط رِدٍة ميكن االطمئنان    نظرًّيا م ْعجمياافجاء عمل ه أتسيًسا  

 
منه ثالث طبعات عن مكتبة اآلداب يف القاهرة. وصدرت طبعته الرابعة مزيدة ومنقحة  ( صدر  1) 

م.  2019،  4عن مركز املرب لالستشارات الرتبوية والتعليمية، ابململكة العربية السعودية، ط  
 الطبعة املعتمد عليها يف هذا البحث.  يوه
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إليها واالعتماد عليها يف فـَْهم مفرداِت اللغة وِدالالهتا والوصول إىل فهٍم أعمَق  
 للنصوص العربية عام ًة. 

عماًل    يـ َعدُّ  املبحث  هذا  يف  قد مه  ما  إن   بل  فحسب؛  ذلك  ليس 
ما قد َمه الشيخ    يتطابقمنظورها احلديث؛ حيث    إبستمولوجياا للسيميائيات من

األمريكيي  الفيلسوف  عند  احلديثة  للسيميائيات  املنطقيي  النظريي  التأسيس    مع 
على النحو    (1)  (1914ـــ    C. S. Peirce 1838)  بورس   شارل ساندرز

 .البحثالذي سوف نراه يف سطور هذا 
عمل    (1/ 2)  الرمحة  - الشيخ  يتلخ ص  سحائب   احلرف    - عليه  أن  يف 

ذلك    وهذه اإلحالة ليست اعتباطية؛  )=الدال( حييل إىل معىن عام )=مدلول(،
وقد    يفسِير وينظِيم تلك الَعالقة؛   مطرد  ألهنا أَتَت ت عرب م َؤوِيل )=سنن أو قانون(

 ْْيِ َرِصيَنْْيِ: َبىَن هذا املؤوِيل على أساَسْْيِ ِعْلِمي  
 :أريج الرتاكيب  األول:سا  ( األ2/1/1)

راد حتديد معانيها  ـ  م كو نَة من احلروف امل ـمعاين كلمات الرتاكيب ال :  واملقصود
العربية  بيئتها  البيئة(  يف  التكوين  ،)=رائحة  ذلك  أستغرَق  أحرف    سواءٌ  كل  

نَعمًة  )=الشابُّ املمتلئ  البدِن    »بـَب ة«  فكلمة؛  أم غلب عليها  )=اجلذر(  الرتكيب
وهي احلروف األصلية    وشبااًب/السمْي/الكثري  اللحم( م كو نَة من ثالث ابءات،

 
ابلواو ال الياء )بريس( خالفًا    نطق اسم )بورس( وكتابته ابلعربية( نو َه د.سعيد بنكراد على  1) 

انظر:   الياء.  ال  ابلواو  النطق  تؤكِيد  متعددة  نصوًصا  أورد  وقد  األجنبية.  ابللغة  للكتابة 
الثقايف العرب، املغرب، ط    زوالتأويل مدخل لسيميائيات ش.س. بورس، املرك  تالسيميائيا

 .   11م، ص 2005 ،1
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  ه، وعلى ذلك ميكن أن يـ ْؤَخذ منها املعىن اللغويي حلرف الباء وحدَ   هلذه الكلمة،
   وال يكون يف ذلك تكلُّف.

»جتمُّع تراك ميي رِْخو    فهو يعرب عن   ومن هنا يستخلص الشيخ  مدلوَل الباء، 
 .  (1) تالص ق«مع 

َمتـْن ه وَمْدَرَجت ه( جند الكلمة م كو نًة من    )=أََدد  الطريق:  »أََدد«  ويف كلمة
املعىن اللُّغويُّ حلرف الدال    -وِمْن ِمْثِلها   -فيمكن أن يـ ْؤَخذ منها  مهزٍة وداَلْْيِ،
  كلمة وخباص ة عندما نعرف املعىن اللغويي للهمزة ونطرحه من معىن    دون تكلٍُّف،

اللغوي  حلرف الدال،  )أدد(.   فهو يعرب عن   ومن هنا يستخلص الشيخ  املعىن 
 . (2) »امتداٍد ط ويلٍي دقيق مع احنصار«

الِعْقي الذي خيرج من بطن الصيب حْي    - ومن كلمات مثل: كلمة )قـَق ة(
وكلمة )يـََقَقة( ــ ُج  ارة النخل: وهي قـَْلب ها    - يولد، والَقق َة: حدث الصيب كالَقَقَقة

وشحمها ــ وكلمة )ِقيَقاَءة( ــ مكان ظاهر غليظ كثري احلجارة ــ ميكن استنباط  
جَتَمُّع م تَـَعقِيد ذي حد ة يف ابطن  » ذي يعرب عن  املعىن اللغويي حلرف القاف ال
 .(3) «الشيء أو عمقه قد ينفذ منه

ملمًحا   جند  األول  التأويليي  األساس  هذا  يف  الشيخ  َقد مه  فيما  وابلنظر 
؛ إذ إن  (4) حياة اللغة ال خترج عن دائرة مستعمليها«» سيميائياا أصياًل وهو أن  

 
 .  1/34( املعجم االشتقاقي املؤصل، 1) 
 ( املرجع السابق، الصفحة نفسها. 2) 
 .  1/41( املرجع السابق، 3) 
املفتوحة(  4)  العالمة :  الدالالت  فلسفة  يف  سيميائية  يوسف  ،مقاربة    دار   منشورات،  أمحد 

 . 28ص م،   2005، 1اجلزائر، ط االختالف، 
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العربي هو أهل اللغة وهو هكذا يعربِي هبا عم ا يف نفسه اعتماًدا على ما يرتسم  
إطالق األشياء على األشياء )تسميتها( »يف خياله أو يف إدراكه العقلي. إن  

هو شأٌن من شؤون البشر؛ فسائر الشعوب ال تشري إىل األشياء نفسها ابالسم  
ذا املنحى أو ذاك؛ وعليه فإننا  نفسه. تقوم هذه األمساء على هذه األشياء هب

ميكننا أن حندد مصدر أمساء هذه األشياء أبنه انبٌع من نشاط اخليال اإلنساين  
 .(1) « املتدفق اخلالق

  - إن استنباط داللة احلرف هنا نتج عن مالحظة َعالقة مطردة بْي احلرف 
والواقع واألحداث احلسية )الشاب املمتلئ السمْي(، وهذا منظوٌر    -)الباء( مثاًل 

واأليقون  . أيقونًة/عالمًة/داالا احلرف   يصري  خالله  من  خالل    -سيميائيي  من 
بورس   تدلُّ »تعريف  وحت   عالمة  فرتمسه  موضوعها  بعض  على  وتشاركه  اكيه 

ولعلنا قد الحظنا حماكاة معىن احلرف )=الباء    .(2) « اخلصائص املتشاهبة بينهما
يف املثال األول( من خالل َمْلَحظ التجمع واالمتالء، امتالء الشاب = امتالء  

 الشفتْي/ جتمع رِخو. 
الوشائج   تلك  لتبيان  إليه  نذهب  ما  يؤكِيد  للشيخ  التايل  القول  ولعل 

؛ ألهنا أوضح يف  وإمنا اخرتان االستعماالت احلسية خاصية» السيميائية، يقول:  
معانيها وأبعد عن اهلالمية، كما أهنا أثبت  وأوضح  يف استخالص املعاين احملورية  

 
 . 55ص ، مقاربة سيميائية يف فلسفة العالمة:  املفتوحة الدالالت ( 1) 
فرًّيل    : ترُجة،  ( 1914ـــ    C. S. Peirce1838 )   تشارلز بورس،  تصنيف العالمات (  2) 

غزول،  إىل  النظمة  أ   : ضمن كتاب  جبوري  مدخل  والثقافة  واألدب  اللغة  يف  عالمات 
زيد  :إشراف  السيموطيقا، أبو  ونصر  قاسم  العصرية ،  سيزا  إلياس  ،  1ط  القاهرة،  ،دار 

 . 142ص  ، م1986
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منها، والعلماء الذين فس روا تلك االستعماالت هم من عاصروا عرب االحتجاج  
يف البادية، أو كانوا أقرب ما يكون إىل معاصرهتم، وفهم كالمهم، وما يقصدون  

 .(1)منه«
اليت اعتمد عليها الشيخ  ملعرفة    -االستعماالت احلسية املوث قة عن العرب إن  

لتؤكِيد أن منهج االستنباط ليس فيه خروٌج عن العلمية؛ ومن مَث     - داللة احلرف 
 ميكن االطمئنان  ملا أقره، بل ميكن الركون إليه يف حتليل النصوص املختلفة. 

 :ميكانيكية الصو   الثاين: ( األسا  2/1/2)
إذ إن اإلحساس مبخرج    تكوُّن احلرِف يف اجلهاِز الصويتي؛  (2) قصد هبا َهْيَأةوي  

ي ْسهم هذا املذاق  مع االستعماالت    مبذاٍق للحرف،  احلرف جتعل اإلنسان حَي سُّ 
وقد استند الشيخ  يف هذا األساس على ما كان ي سمِيي    اللغوي ة يف حتديد معناه.

  عمليَة ن ْطق احلرف لتحديد خمرجه؛   ه(175)ت  اخلليل بن أمحد الفراهيدي به  
ويذكر الشيخ  يف هناية عرضه هلذا األساس أنه ليس    ذوقًا وَمَذاقًا.  ميهإذ كان يس 

  وإمنا استمد  قوتَه من إمكان ربطه به،   )=االستعمايل(،  يف قوة األساس األول
 .(3)   على االستعمايلي   أي من إقامة الرابط الصويتي 

ا  قً تذويِ يستنبط معاين احلروف العربية م    مضى الشيخ  األساسْْيِ   نِ يْ وعلى ذَ 
»وصوت الباء يتكو ن    استنباطه داللة الباء من جانبه الصويتي يقول:  ففي  إًّيها،

َلَتا حلٍم رِخٍو، ومها تلتقياِن    ابنطباِق الش فتْي انطباقًا اتماا...وواضٌح أن الش فَتْْيِ ك تـْ

 
 .  1/26( املعجم االشتقاقي املؤصل، 1) 
 ( آثران هذا الرسم اإلمالئي؛ ختفيًفا من االستثناءات الكتابية. 2) 
 .  1/34( املعجم االشتقاقي املؤصل، 3) 
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بنطقها    والشعور    نطق الباِء مع إحساٍس ابلتصاٍق خفيٍف.من ق رب ابطنهما يف  
ويصدق  تعبري الباء    هكذا يلتقي مع االستعمال اللغويي للباء كما يف لفظ )البَـب ة(

 .(1) عن جتمع تراكمي رِخو« 
  »نفاذ ِدقاٍق بكثافة وانتشاٍر ما   يراه يعرب عن:  ويف استنباطه داللة الثاء، 

َكث ر    :وقد أث  النبات    غزير طويل.  َشَعٌر أثيث:  م:أخًذا من قوهل  كالتفشِيي«؛
. وهذا يلتقي مع الشعور  .  )ي لَحظ ِدق ة الش َعر والن بت(  ة أثيثة.أَث ة: كث  وحلية    والتف 

وخروج   بتكوُّن الثاء صوتياا مبدِي طرف اللسان بْي أطراف الث ناًّي الع ليا والسُّفلى، 
ة منتشرة من منافذ الفم اليت يسمح هبا وضع اللسان  النـ َفس خيوطًا هوائي ة دقيق 

 .(2) ذاك من جانبيه وحول طرفه« 
 :-رمحه للا -ويف أتكيده على معىن جتمع املتعقد يف القاف يقول 

»يلتقي هذا املعىن صوتياا مع الشعور بتكون صوت القاف ابلتقاء أقصى  
التقاًء شديًدا حم ْكًما يف سبيل   )أي عمق الفم( اللسان مبا فوقه من احلنك اللْي 

 .(3) م ْشِعًرا بكتلة م عق دة شديدة يف جوف جهاز النطق«  الصوِت الزامر،
 
 
هذا    (3/1) عناصر    االستنباطينطبق  مع  الشيخ  عند  احلروف  ملعاين 

  األمريكي   أعين الفيلسوفَ   االستدالل السيميائي عند واحد من أكابر م َنظِيرِيه،
 

 .  1/35 ،املعجم االشتقاقي املؤصل  (1) 
 الصفحة نفسها. ، املرجع السابق  (2) 
 .  1/41، االشتقاقي املؤصل املعجم ( 3) 
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 أقام استدالله على مقوالت ثالثة: إذ قد  »بورس«؛
أو حتقُّق،  األوىل: أي سياق  ذاته خارًجا عن  الشيء يف  أن    وجود  دون 

 يدخل يف عالقة مع شيء آخر.  
 وجود الشيء كما هو يف عالقته بثاٍن.  الثانية:
السنن    الثالثة: العَ   Codeهي  تفسري  يتمُّ  َوفْـَقه  األوىل  الذي  بْي  القة 

 .(1) والثانية
  ونستطيع أن نالحظ تلك املقوالت السيميائية الثالثة فيما أس س له الشيخ؛ 

متث لت يف وجود الصوت منفرًدا دون وجود تركيب يظهر     قد  إذ إن املقولة األوىل:
أو مع آخَرْين    )كما يف كلمة »بـَب ة«(  فإذا ر كِيَب مع آخَر مماثٍل له  من خالله.

«( تكو ن تركيٌب له    وكلمة  « أدد»ة  كلم  مماثَلْْي ابختالف الثالث )كما يف »َأث 
 داللته استخدمها العرب  يف معهود كالمهم.  

يف اإلحاالت/املوضوع/املدلول الذي حييل إليه احلرف  :  وتتمثل املقولة الثانية
 االستعمايلي والصويتي. :أبساَسْيهِ م َؤوِيل ـعرب ال 
( سنًنا/األساَسْْي اللَذْيِن َمث ال مؤواًل)=قانوانً فتتمث ل يف  لثة:  أما املقولة الثا 

التأويلية؛  للم َمارسة  إن    ضابطًا  بْي  »  إذ  عالقة  إقامة  األيقوين  السنن  مهمة 
، أي إقامة عالقة بْي العناصر  سابًقاعالمة طبعية وبْي مدلول إدراكي مسنن  

 . ( 2) «املميزة

 
 . 119، 118، ص مقاربة سيميائية يف فلسفة العالمة:  الدالالت املفتوحة ( 1) 
م،  2010،  1( معجم السيميائيات، فيصل األمحر، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، ط  2) 

 . 79ص 
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»لكلِي حرٍف يف   وأن  هالميًة،يؤكد الشيخ أن معاين احلروف ليست  
اللغة أيقونة    .(1) قيمَته«  هذه  احلرف  يصري  األصيل  اللغوي  التصور  هبذا 

األيقوانت   تعترب  اليت  السيميائية  للمقررات  َوفْـًقا  إشارية/عالماتية 
 . (2)«العالمات اليت هلا عالقة تشابه مع الواقع اخلارجي »هي

رمزًّيا شديد احلساسية لَعالقة الذات  ومن ذلك املنطلق ت عد اللغة وسيطًا  
ابلعامل، »وقد بلَغ من فـَْرِط حساسي ته أن تعد دْت أنظمة توسُّطه على ضوِء تنوُّع  
قِيق تلك العالقَة بْي الوعي والعامل؛ راداا ذلك التنوع )الالمتناهي( فيه  أشكاٍل حت 

ثِيل ها السيموطيقا. فكلُّ ل غٍة حتمل  فيما وراء أنظمتها  إىل عدٍد متناٍه من األصوِل مت 
 .   (3) خطااًب فلسفياا خاصاا هبا«

وحيسن بنا أن نضع عناصر االستدالل عند »بورس« مقارنًة مع عناصر  
على النحو    حىت تستبَْي سبيل  املطابقة بْي الِفْكَرْين،  ؛الشيخ  االستنباط عند

  الذي تظهره اخل طاطة التالية: 

 
 .  1/30( املعجم االشتقاقيي املؤصيل، 1) 
أ(  2)  جان    )فرانسيس إيدلن،   ( µجل بالغة الصورة، جمموعة مو)حبٌث يف العالمة املرئي ِة من 

مانغه(   ماري كلينكنربغ، سعد،   :ترُجة ،  فليب  حمم د  للرتُجة،   د.مسر  العربية    ط.املنظمة 
 . 146ص  ، 2012، 1ط.  بريوت،

والنشر،  4) للطباعة  نفرو  دار  اجلز ار،  د.حممد  الشعرية،  إىل  البالغة  من  التشبيه  سيموطيقا   )
 . 180م، ص 2007، 1القاهرة، ط
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احلرف إىل    إن  حييل  األوىل(  املقولة  الثانية(  يف  )   معىن/مدلول)يف  املقولة 

 . املقولة الثالثة(يف ) سنن /عرب مؤولوذلك 
ِشقي   حييل احلرف إىل معىن عرب سنن أو قانون له شقان؛  وبعبارة أخرى:

بيئته  استعمالاستعمايل وهو ميثل   العرب  احلرف يف  وشقي    ،ويف معهود كالم 
ومن هنا نستطيع    آلية إنتاج احلرف يف جهاز النطق الصويتي.صويتي متمثِيل يف  

 تذوُّق احلرف بفهم معانيه ودالالته.
دالالِت احلروف العربية بشيء من    يستنبطعلى ذلك النحو مضى الشيخ    

اأَلِصيَلْْيِ، األساَسْْيِ  ذين  على  م ْسَتِنًدا  عمل    التفصيل  هو  االستنباط  وهذا 
إن  إذ  أصيل؛  استنباطية  السي»  سيميائي  استقرائية  ممارسة  تظل  مولوجيا 

 . (1)   استنتاجية«

 
،  3د.ميجان الرويلي وسعد الباذعي، املركز الثقايف العرب، املغرب، ط   ، ( دليل الناقد األدب 1) 

 . 179ص ، 2000
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املستنبطة بعد طول أتمل ودربة   م َلخ ًصا عاماا لتلك الدالالت  يضع الشيخ
العربية. وإليك هذا امللخص   ( 1) واختبار ملا هو مستنبط ومقارنته مبا يف متون 

 :حبثنانذكره هنا لإلفادة قبَل الو لوج إىل الشق التطبيقي من  

 الداللة احلرف  الداللة احلرف 

تؤكد معىن ما تصــــــــحبه يف  اهلمزة 
 تالصق ما. جتمع رخو مع  البا  الرتكيب.

 التا 
يتأتى    وِحد ةضـــــــــــغط بدقة  

االمـتســـــــــــــــــــــاك   مـعـىن  ــه  مـنـــــ
 ومعىن القطع. الضعيف،

. الثا   كثافة أو ِغَلظ مع تفشٍي

 احتكاك بِعَرض وجفاف.  احلا  ُجع هشي مع حدٍة ما. اجليم

 احتباس بضغط وامتداد. الدال ختلخل مع جفاف. اخلا 

رخــاوة مــا   ينفــاذ ثخْي ذ الذال
 اسرتسال مع متاسٍك ما.  الرا  وغلظ.

 . وِحد ةامتداد بدقة  السني اكتناز وازدحام. الزاي

 نفاذ بِغَلٍظ وقوة وخلوص.  الصاد  وانتشار مع دقة. تفشيٍ  الشني

 ضغط ابتساع واستغالظ.  الطا  ضغط بكثافة وِغَلظ. الضاد 

 
 . 45، 1/44( املعجم االشتقاقيي املؤصيل، 1) 
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 الداللة احلرف  الداللة احلرف 

د ةأو  -نفــاذ بغلظ الظا  مع  -حــِ
  ِحد ة التحام على رقة مع   العني كثافة.

 ما.

من  اللني شــــــــــــــيء  مع  ختلخــــــل 
 طرد وإبعاد.  الفا  رخاوة.

ضغط غئوري دقيق يؤدي   الكاف  تعقد واشتداد يف عمق. ال اف 
 . إىل امتساك، أو قطع

ــداد  -تعلق  الالم امتـــــ مع   -أو 
 امتساك واستواء ظاهري. امليم استقالل أو متييز.

البــــاطن امتــــداد لطيف يف   النو 
 فراغ أو إفراغ. اهلا  أو منه.

 اتصال. اليا  اشتمال. الواو

 
خيطو الشيخ مبعاين احلروف ودالالهتا خطوًة داللية تطبيقية مؤص لة    (4/1)

أتويليي  أساس  ذهبَ   رصْي،  على  حْي  عَ   وذلك  يف  مَ يتابع   احلروف  تلك  ل 
املركزيي لكل    املعىن احملوريي/ساعًيا الستخراج    املختلفة،  )=الكلمات(   الرتاكيب 
هل سيظل احلرف حمتفظًا مبعناه عندما يتفاعل مع حرف آخر أم أن    تركيب، 

 األمر سيبدو خمتلًفا؟  
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تفاعل  هو حصيلة    )=الكلمة(  تركيب الكامل ألي  عىن  امليؤكد الشيخ أن  
  الرتكيب. وحبسب ترتيب احلروف يف    احلروف املختلفة حبسب معانيها املختلفة،

يقول الشيخ     واألمر ينبغي أن يكون كذلك وإال سقطت حجية االستنباط،  (1) 
»فإنه    م ْستَـنـَْبط من تفاعل معاين احلروف:ـبصرامة علمية واضحة عن املعىن ال 

خنتلق     وِصران إىل وضٍع مزيف؛  ،  إذا تغري  عم ا هو يف املعاجم سقطت ح جيـ ت ه
معىًن حمورًّيا ند عي أن ه م ستنبط من كالم  مث نستنبط منه    كالًما نعزوه إىل العرِب،

 .  (2) نعوذ  ابلل من ك لِي زيف« -العرب 
 
،  اخلاصي  حرٍف معناه  يف تركيب )قلب( تتفاعل ثالثة أحرف لكليِ  (5/1)

تداا يف فروع ذلك الرتكيب،  هذا التفاعل جتِ نْ يـ  ل على النحو   معىن مركزًّيا أصياًل مم 
 التايل:

)قد    »جتمع متعقِيد ذي حدة يف ابطن الشيء أو عمقه  تعرب عن  ال اف:
 وقد سبق بيان ذلك.  ينفذ منه(«،
  »نوع من االمتداد من شيٍء كالتعلُّق مع متيز واستقالل«؛   تعرب عن الالم:

َْتد ة  منصوبة ملطفة، )  ةم َؤل َلة: حمدد »أ ذ ٌن    وذلك أخًذا من قول العرب: دقيقة مم 
...وأل  فالٌن: امتد  بريقه  وَأل  لون ه:  ض.احلَربة يف نصلها ِعرَ   واألَل ة:  .(إىل أعلى

م  فهذا اإلحلاح من االمتداد والتعلق.    (سأل فأطال املسألة وهذا املعىن اللغويُّ ِلال 
طرف اللسان حىت يلتقي أبعلى   ابمتداد-صوتياا-يلتقي مع الشعور بنطق الالم 

 
 .  1/30( املعجم االشتقاقي املؤصل، 1) 
 .  1/27( املرجع السابق، 2) 
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«.ـ اللثة كال  (1)  م َعل ق/م ْفِسًحا جانبيه ملرور صوت الالم جمهورًا قوًّيا
 . وقد سبق بيانه. »جتمُّع تراك ميي رِْخو مع تالص ق« يعرب عن: البا 

احلروف   هذه  لرتكيببتفاعل  املركزي/احملوري  املعىن  ينتج    )قلب(   الثالثة 
  ( 2) ول بيه.  إخراج  م َتَجم ع رِخو م َتاَلِصق من جوف شيٍء أو من ابطن الشيء   وهو:

على النحو    الثالثة ) ق + ل + ب( يف فروع الرتكيب،األحرف  وتبدو دالالت  
 التايل:
من ابطن الشيء املمتلئ الرخو    )امتدادٌ   لباطنها.  إخراجٌ   ـ قـََلب  األرض:  1

 قد ينفذ(.
2 :  )جتمُّع متعقيد ممتلئ رِخو(. م ضغة. ـ الَقْلب 
الَقِليب    3 ابحلفر،  بئٌر.  :ـ  ابطن ه  أ ْخرَِج  لع ْمٍق،  )موضع  مبادة    ممتد  ممتلئ 
 رخو(.
4  : أي    )يبدو ابطن الشفة؛  انقالب يف الشفة العليا واسرتخاء.  ـ الَقَلب 

 .إخراج ما بداخلها(
فيها )خي ْرِج ما يف ابطنها وقد جتم عت وتـََعق َدت    ـ قل َب األموَر:  5 حبث 
 أمامه(. 
صرفهم إىل بيوهتم )إخراج هم من الك ت اب فامتدوا    م علِيم  الصِيبياَن:ــ قـََلَب ال   6

 يف الشوارع خارجْي بعد جتمُّعهم لدى معلمهم ـ جتمع متعقد(.

 
 .  1/42، ؤصل املعجم االشتقاقي امل( 1) 
 . 404-402/ 2( املرجع السابق، 2) 



 

 

 

 
 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمرب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24العدد )   - الثامنة  السنة   248

 

 رج ما يف ابطنه(.أفَرغه )أخ ـ قـََلَب الِقْدَر: 7
 عزقه إلعداده للزيِراعة. )أخرج ابطنه(.  احلقَل:  ـ قَلب 8
إليه:  9 ف الاًن  للا   قـََلَب  جتمُّع  تـََوف اه.    ـ  من  فيها  وما  الدنيا  من  )أخرجه 

 وامتالء(. 
ال   10 له َظْهر  قـََلَب  )أخرج ما    انقلب ِضد ه وعاداه بعد مودية.  ِمَجني:ــ 

 متجمِيعة(.بداخله من عداوة 
  أخرجه من األمر إىل  }َوإِلَْيِه تـ ْقَلب وَن{ أرجعه ـ قَلَب الش يَء إليه: رد ه،   11

 أمر.
 ـ قـََلْبت اخل بـَْز: َنِضَج ظاهره، فحولته لينضج ابطنه.  12
جوفه    13 خترتق  اليد  )ألن  واحًدا.  قـَْلًدا  إذا كان  املرأة  ِسَوار    : الق ْلب  ـ 
 وقلبه(.

: الشيء ت فرَغ فيه اجلواهر  ليكون مثااًل ملا ي صاغ منها. )فهي  ـ    14 القاِلب 
 ت وضع يف جوفه كقلبه(.

واحليل 15 بفريسته.  لإليقاع  احليل  من  به  اْشت ِهَر  )ملا  الذئب  الِقلِييب:  ـ 
 تـََقلُّب(.  

تفاعل معاين احلروف إلنتاج املعىن احملوري   لنا  تـ َوضِيح ولعل  اخلطاطة التالية 
   كيب:للرت 
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مقلوب    (6/1) يف  الثالثة  األحرف  تلك  معاين  نتتبع  ذهبنا  إذا  ولعلنا 

يف   مكاهنا  اختالف  لكن  منفردًة،  دالالهتا  ثبات  لنا  لظهر  )قلب(  الرتكيب 
الرتكيب يـ ْنِتج معىًن غري املعىن الذي رأيناه يف )قلب( ولنخترب ذلك مع الرتكيبْي  

 التاليْي:
 ( الرتكيب )ب ل(:1/ 1/ 6) 

فوجود الباء يف صدر الرتكيب تعرب عن جتمع أو تراكم مع تالصق الَبْذرة  
 يف ابطن األرض الرخو.

(، ليخرج   أما القاف فتعرب عن إخراج املتجمع )النبات املتجمع داخل احَلبي
 من ابطن األرض شاقاا طريقه حنو السطح.

ورمبا يتعلق  أما الالم فتعرب عن امتداد النبت من ابطن األرض، ليستقل َحبُّه  
استطالة   الرتكيب يدعم معىن  الالم يف آخر  فوجود  فروع أخرى؛  أو  أبغصان 

َتَظر  إخراج ه. واالستطالة موجودة يف نطق الالم.    املقطوف الذي يـ نـْ
الرتكيب   يف  عما كان  تتغري  مل  ودالالهتا  احلروف  معايَن  أن  هنا  ونالحظ 

وري جديد وهو شيء ينبت  )قلب( وأن اختالف ترتيبها أدى إىل إنتاج معىن حم
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ضعيًفا يف ظاهر شيء كالش َعر والناب، وكما ينفذ النبت من األرض والورق من  
ا مبا خرج منه. ومن أمثلة البقل: الربسيم واحلشيش  ا وممسكً أعراض الشجر ممتدا 

،  واحِلْمِحم والرُّْغل والنجيل )وكلها َمْرًعى لألغنام( والريِْجَلة واخلس واجلزر واجِلْرجري
أو   منها حصادها  يقصد  وليس  دقيقة،  ِجدي  بذور  من  ينبت  مما  أصاًل  وكلها 

فَادْع  لََنا رَب َك خي ْرِْج لََنا مم ا تـ ْنِبت   }  اجتثاثها بل أوراقها، وهبا يفسر ما يف اآلية:
 .(1)   «(61)البقرة: {اأْلَْرض  ِمْن بـَْقِلَها

 ( الرتكيب )ل ب(: 6/1/2)
الالم عن   وتعلقه  تعرب  ما  لفظ  امتداد  نراه يف  ما  وهو  والتعلق.  االمتداد 

ا به. ويف ذلك مماثلة لعملية امتداد طرف اللسان حىت  بشخص ليصري ملتصقً 
يلتقي أبعلى لثة الثناًّي العليا. هذا فضاًل على أن النفس ال حيتبس يف خمرجها  

فـَْرَعْيِه: ما يوحي ابملدح  وهذا كله ملحوظ يف إطالق )اللقب( يف  .    (2) بل مير
 أو الذم.

وتعرب القاف عن إخراج املتجمع من ابطن، وهو أمر ملحوظ يف إخراج  
 من جوف احللق. - مدًحا أو ذماا - الكلمات املعربة عن اللقب 

الرتكيب   ذيل  يف  الباء  عن وجود  وجتمع    تعرب  الكلمة ابلشخص  تالصق 
الرتكيب )حتميل شخص ابسم    الصفات فيه. ومن مث يصري املعىن احملوري هلذا 

 
 .  1/121( املعجم االشتقاقي املؤصل، 1) 
مكتبة  2)  جبل،  حسن  د.حممد  وتطبيقية،  نظرية  دراسة  العربية  اللغة  أصوات  يف  املختصر   )

 . 107م، ص 2010، 6اآلداب، مصر، ط 
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ولعل ملمح اللصق ملحوظ يف عملية التصاق الشفتْي إلخراج  .  (1) يلصق به(
 صوت الباء. 

  عربياا   عماًل   »ذوق احلروف«  من خالل هذا التتبُّع لصيغ العربية بدا  (7/1)
الشيخ   ح  صر  وقد    ود ربة وطول معايشة ملتان العربية، يستلزم صربًا وأتمُّاًل أصياًل 

  يقول: ،  ومشقة مصابرته  وضخامة مثابرته،  هبذا تصرحًيا ينمُّ عن طول معاانته،
ناًء على خربٍة ومعايشٍة طويلٍة لكالم العرِب  »وهذا االستخالص ج ْهِدي أان بِ 

، ويف املعاجم القدمية    وما بعده إىل آخر عصر االحتجاج،  يف الشعر اجلاهليِي
 األصيلة«.  

َفهم نصوص العربية فهًما دقيًقا    اللُّغويي الَفذي ميكن بناًء على هذا اجلهد  و 
ابلوقوف على املعاين احملورية للرتاكيب اليت تتكون منها تلك النصوص؛ إذ إن  

ودالالهتا   احلروف  معاين  تفاعل  من  املنتج  احملوري  إحكام  »املعىن  من  ن نا  ميكِي
ن نا   وميكِي القرآنية،  سياقاهتا  يف  الرتكيب  ملفردات  تقوي  تفسريان  من  كذلك 

التفسريات املروية للفظ؛ لنختار منها ما نطمئن إىل صحته ونستبعد ما يتجاىف 
مع املعىن احملوريي. وهذه جدوى ابلغة القيمة؛ ألن كثريًا من األلفاظ ر ويت هلا  
تفسريات خمتلفة، وال يسعنا االختيار العشوائي، وخباصة إذا كان السياق يسمح  

ال تـ َوثُّق من أن معىن مفردة أو عبارة قرآنية هو كذا أو  أبكثر من تفسري...إن 
ليس كذا هو حق للا تعاىل م ْنزِل القرآن، وهو حق القرآن وحق املسلمْي وحق  
املقررات  واألحكام    تعتمد عليه  القرآنية  الكلمة  أيًضا؛ ألن معىن  العربية  اللغة 

بتل ابلتعبري  تعاىل  أرادها للا  اليت  والتشريعية  الكلمات  العقدية  أو  املفردات  ك 

 
 .  2/507( املعجم االشتقاقي املؤصل، 1) 
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 (1) .«العربية يف قرآنه الكري
الولوج   وبناًء على هذه املعاين املستنبطة، وبعد اختبارها يف سياقاهتا ميكن   

الستنطاقها وَفهم دالالهتا فهًما عميًقا مبنياا على  ؛ ةإىل عوامل النصوص اإلبداعي  
تـَبـْع د    رصينٍة.  ةٍ أصول ل غوي   النقدي  ومن مَث   التأويلي ة  عن ذاتي  املمارسة   الناقدة  ؛  ة 

يف    على أتصيِل »َذْوق احلروف«   االعتماد -النـ َقَدة ُجَع    أعين-ميكن ناوعلى ذلك  
دالالتٍ  من  تـ ْفرِز ه  ملا  م ْطَمِئنِيْي  دة  م تعدِي نقدية  استعمالِ   تطبيقات  من    أتت ت 

 العرب للغتهم.
 

 
 
 

 

  

 
 . 26، 1/25املعجم االشتقاقي املؤصل،  (1) 
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 ـ التطبيق:  2
 

اجملاالت التطبيقية اليت ميكن أن يشتغل فيها بنجاٍح مبحث  من    (2/ 1) 
أو ما ميكن    األثر املعنويي حلرف الر ِويي يف النص الشعريي؛  دراسة    :ذوق احلروف

  - »ذوق احلروف«  إذ إن أتصيلأن نسميه )سيمياء الصوت يف النص الشعري(.  
َدة  - بناًء على ما مر  بنا نها ملاذا يلجأ الشاعر إىل اختاذ  م:  جييب عن أسئلة متعدِي

املعنوي ة اليت ي ثريها حرف  رويٍي ما يف    وما الدالالت    ما روًّيا دون اآلخر؟  حرفٍ 
  - األكرب  وهذا االحتمال    - نصٍي ما؟ قد يكون اختيار الشاعر حلرِف الر ويِي عفوًّيا 

ومن مَث   ؛  لكن  الشاعَر املبدَع هو من ات َسقت أدوات ه اللُّغوية مع عواطفه ومشاعره
  قيي مع األصالة والفصاحة والبيان. والرُّ   ذروهَتا من اجلمالِ   جتربت ه اإلبداعية    بـْل غتَـ 

األدوات، تلك  ي ْظِهر  الذي  الناقد  دور  القشيب،   وهنا أييت  ثوهبا   وجي َلِييها يف 
األ خرى،  النص  عناصر  مع  تفاعلها  عن  له،  ويكشف  خم َط طًا  عماًل    لتبدَو 

 م ْبدِع. ـمقصوًدا من ِقَبِل ال 
 )أمل دن ل(ملصريي  للشاعر ا  « 8»أوراق  اللرفةم    نقرأ يف ديوان:  (2/2)

 :يقول فيها )زهور(قصيدة بعنوان 
 ٍل ِمن الَوردِ »َوِساَل 

 هْ اقَ فَ إِ ٍة وَ اءَ فَ غْ  إِ ْْيَ ح ها بَ مَ ـألْ 
 هْ قَ ى ك لِي ابَ لَ عَ وَ 

 ..هْ اقَ  ِبطَ ا يف هَ اِملِ م  حَ اسْ 
 هْ يلَ مِ ات  اجلَ رَ هْ  الز  يلَ  د ث  حَ تَ تَـ 

 فْ طْ َة القَ ظَ ــ حلَْ ًة شَ هْ ْت ــــ دَ عَ ا ات سَ أَْعيـ نَـهَ  ن  أَ 



 

 

 

 
 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمرب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24العدد )   - الثامنة  السنة   254

 

 فْ صْ قَ الْ  ةَ ظَ حلَْ 
 هْ يلَ مِ  اخلَ ا يف اِمهَ دَ عْ َة إِ ظَ حلَْ 

 ْيْ اتِ سَ بَ  الْ ا يف هَ شِ رْ عَ  نْ مِ  تْ طَ قَ ا سَ هن َ  ... إِ يل  د ث  حَ تَ تَـ 
 ْيْ اكِ كَ الد   اجِ جَ  ز  ا يف هَ ضِ رْ ى عَ لَ عَ  تْ اقَ فَ أَ  مث   

 ينْ ادِ نَ م  ـ ي الْ دِ يْ أَ  ْْيَ بَ  وْ أَ 
 هْ رَ ابِ عَ ضِيَلة الْ فَ م تَـ ـ د  الْ يَ ا الْ هتَْ رتََ  اشْ ىت  حَ 

 ...يل  د ث  حَ تَ تَـ 
 هْ رَ خِ ا اآْل اِسهَ فَ نْـ ود  أبَِ َي جَت  َوهْ  َر، الع مْ ىن  يلَ مَ تَ تَـ  فَ يْ ، كَ يَل  إِ  تْ اءَ جَ   فَ يْ كَ 

 هْ قَ لُّ ابَ ك  
 هْ اقفَ إِ ٍة وَ اءَ مَ غْ إِ  ْْيَ بَ 

 هْ نِيَ ... َثَ  هْ ـــ ََثنِيَ   ادِ كَ لْ ي ــ ابِ ِمْثلِ  ف س  نَـ تَـ تَـ 
 هْ اِضيَ ْت رَ لَ ا محََ رِهَ دْ ى صَ لَ عَ وَ 

 .(1) « هْ اقَ طَ  بِ ا يف ِلهَ اتِ َم قَ اسْ 
  - الالم  - )القاف  هذا النص  على ستِة حروف رويٍي:   بىن »أمل«  (3/2)
كما هو    -والشاعر احلديث   الياء( بدأ ابلقاف وختم به.  -الراء  -النون   -الفاء 

توسيًعا للجبهة    قد ضح ى جبوانَب صوتية عديدة )منها الر ويي/القافية(؛  - معلوم
.    الداللي ة على ختوم النصِي

 
 . 442( األعمال الشعرية، أمل دنقل، مكتبة مدبويل، القاهرة، د.ت، ص  1) 
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 وهنا طائفة من األسئلة:
احملافظة على ظهور الرويِي أبصوات    على  « دنقل  »أمل  ما ِعل ة إصرار  -

 متعددِية؟ 
 ( 1)   عمره؟ملاذا جلأ إىل تلك األصوات خاصًة وهو ي َسطِير آخَر قصائد  -
ملاذا التزم الشاعر تقفية سطور قصيدته على الرغم مما يعانيه من ضغط    -

شيع أن  وقد أ    اٍة،وقد كان له عذر ه إن جاءت السطور غري مقف    املرض عليه،
 هكذا زعموا!!  تقيِيد حرية الشاعر؟  (القافية )أعين هنا الروي  

،ا خاصاا لألصوات  لقد استشعر الشاعر مذاقً  فلم    اليت اعتمد عليها روًّيا
رآها األكثَر جناًحا يف نقل مشاعره    بل -زعموا   كما - إبداعهجيْدها قيًدا يف رقبة  
للمتلقِيي، ال   املنكسرة  جسده  جتسيد  يف  فاعليًة  األكثر  شديد  م  ـورآها  َقر ح 

 الزمته فراش املوت!م   االعتالل إثرَ 
  قاف يف ثالثة أسطر م تتالية:ال  َنص ه بتكثيٍف صويتيٍ لرويي   « دنقل  »أمل  بدأ

 بطاقة(.  -ابقة  -)إفاقة 
يعرب عن »جتمع متعقِيد ذي حدة يف ابطن    -كما مر  بنا   -وصوت القاف 

يبدو معاداًل  والتجمع املرتاكم يف الباطن هنا    )قد ينفذ منه(«،  الشيء أو عمقه
  وال شك  أن ذلك السقم   تجمُّع األمراض يف جسد الشاعر النحيل،موضوعياا ل

فتظهر  آَثره    كما أنه ينفذ  خارج اجلسد،  يفتِيت األعضاء حبدٍة ال هوادة فيها،
الِفراش، ق رح  ابلًِيا،  يف  م َهْلَهاًل  العليل  اجلسد  فيلم    اترًكا  الشاعر يف  كما ظهر 

 
األخري(  1)  الديوان  قصائد هذا  احتجاز   ك ِتَبْت  فرتة  ن  معهد    الشاعر   إاب  مريًضا ابلسرطان يف 

 املرض. هذا قبيل موته بعد صراع مرير مع  األورام ابلقاهرة 
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 .(1) تسجيلي عنه مبستشفى األورام قبيل موته
ابلتقاء أقصى اللسان مبا فوقه    يتكو ن  -صوتياا  -هذا فضاًل عن أن القاف

كًما يف سبيل الصوت الزامر،    من احلنك اللْي )أي عمق الفم( التقاًء شديًدا حم 
النطق. جهاز  جوف  يف  شديدة  م عق دة  بكتلة  صوت    م ْشِعًرا  نسمع  وهكذا 

يتجسد    اهلاء  إذ ابلوقف على الروي بسكون  الشاعر وقد بلغت ر وحه احل لقوم؛
فيكاد الشاعر   ؛ إثَر انسداد احللق بكتلة م َعق َدة يف احللق،  شعور بصعوبة النطق

 تنفًُّسا صعًبا.  س  يتنف   خاللهمن 
ابألمر يف هناية الن صِي م ْستحضرًا    - فعاًل   -إذ قد صر ح  وال عجب يف ذلك؛
إذ رآه أكثر األصوات جناًحا وفاعليًة يف جتسيد ذلك    صوت القاف مر ًة أخرى؛

 يقول:  الذي من خالله ابلكاد يتنفس،  احللق،التجمُّع يف 
 « هْ َثنية .. َثني - ابلكاد -»تتنف س مثلي

بْي   املتلقِيي  به وضع  واخلَْتم  القاف  بصوت  الَبْدء  حاصرتْي صوتيتْي إن 
  فاليوم مبدوٌء مبعاانٍة وخمتوٌم مبعاانة،  اليومية قبيل وفاته؛ ة الشاعرمعاانتوضحان 

 .(2)د  هو عجز القصيدة على صدرهامردود عجزه على صدره كما ر 
إن  صوت رويِي القاف ميثل معاداًل    : أيًضا  وعلى ذلك نستطيع أن نقول
ولعل  الوصف القرآين  للحظة الن زع/الغرغرة    صوتياا حلشرجة احللق قبيل املوت.

 
 ( مبوقع يوتيوب على الرابط: 8ئقي بعنوان: )حديث الغرفة رقم ( انظر وَث1) 

https://www.youtube.com/watch?v=zj1T9TLAwbE 

كتبها يف    قد  إذ ؛  من آخر القصائد اليت كتبها الشاعر يف حياته   عد هذه القصيدة )زهور( ت  (  2) 
 مات يف يوم احلادي والعشرين من الشهر نفسه.  قد و   ، 1983مطلع شهر مايو من عام 

https://www.youtube.com/watch?v=zj1T9TLAwbE
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يؤكد لنا ذلك اإلحساس الذي تلب س الشاعر عند انعقاد كتلٍة م َعق دة يف جوف  
َكال  ِإَذا بـََلَغِت  ﴿  وقد جاءت فاصلة الوصف القرآينُّ قافًا أيًضا:  جهاز النطِق،

َاِقيَ  ِإىَل رَبِيَك    ۞َواْلتَـف ِت الس اق  اِبلس اقِ   ۞َوَظن  أَن ه  اْلِفَراق  ۞َوِقيَل َمْن رَاقٍ   ۞الرت 
   .(1)   ﴾ يـَْوَمِئٍذ اْلَمَساق  

ينتقل الشاعر    م َكث ف ابلقاف أو روي الن زِع،ـبعد مطلع القصيدة ال  (4/2)
ال إليه(ـ إىل رصد حوار رقيق مع )الزهرات اجلميلة  ن  أ ومن مث  انسب  ؛  م ْهَداة 

فجاء صوت الالم الذي يعرب عن االمتداد والتعلُّق واالسرتسال ـــ    يتغري  الرويُّ،
فتعل ق    رات اجلميلة،وقد مر  بنا ذلك ـــ لقد امتدت يد  الشاعر وعيناه إىل الزه

وهي    حىت آنَسْت منه عطًفا فَشَكْت له،  وأخذ يسرتِسل  معها حوارًا طوياًل،  هبا،
 اليت جاءت متمنيًة له طول العمر. 

حياهتا، يف  فارقة  حلظة  يف  دنيا    والشكوى كانت  يف  أتعبتها  أشياء  ومن 
صوتياا ينبه القارَئ لالنتقال  فيأيت الرويُّ مثريًا    البشر. هنا يتغري السياق الشعري،

ال  الزهرات،ـالداليلي  لتشخيص  )  م َمهِيد  الفاء  روي  هنا كان  - القطفومن 
ًا عن إبعاد تلك الزهرات عن بيئتها الغضة النقية/اخلميلة.القصف وصوت    ( معربِي

املعىن ذلك  تعبريًا عن  احلروف  أجنح  هو  يعرب عن؛  الفاء  »الطرد    وذلك ألنه 
   . (2) «شارإلبعاد مع االنتاو 

بيئة املشايف    »القطف«  إن البستان إىل  بيئة  للزهرات وطرٌد هلا من  إبعاٌد 
واتِيساع انفٌذ    »القصف«  كما أن،  ابألمراض  َغل َفة م  ـال انتشاٌر  فيه  بشدٍة  إبعاد 

 
 (. 30:  26القيامة: ( )سورة 1) 
 . 1/40( املعجم االشتقاقي املؤصل، 2) 
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 كالقنابل وغريها.هبا   للموادِي املقص وف 
جوف  وهي شكوى انبعٌة من    مث ينتقل الشاعر لعرض شكوى الزهرات،

ثِياًل   لذلك املدِي الرقيق املنبعث من قلب  رقيق جداا. ومن هنا أييت رويٌّ جديٌد مم 
َمْشك وِي له وهو رويُّ النون الساكنة املتمثِيل يف )البساتْيـ ـ الدكاكْي  ـ الشاكي إىل ال

»امتداٍد لطيٍف  يف    يعرب عن  - كما يقرر الشيخ   -إن صوت النون   ـ املنادين(.
واالمتداد اللطيف من ابطن ِجْرم هنا متمثِيل  ،  (1) منه«  م أوجوف أو ابطن ِجرْ 

من أن قاتليها قد    يف الشكوى الرقيقة اليت نبعت من صميم وجدان الزهرات،
بعد أن كانت يف دنيا البساتْي انعمة هادئًة    ألقوا هبا يف دنيا الدكاكْي والشوارع،

 !! 
الشاعر فجعله ي فضِيل كلمة  على    »ذوق احلروف«  ونالحظ هنا كيف أث ر

اليت ذكرها من قبل. إن   »اخلميلة«  يف معرض الشكوى على كلمة   »البساتْي«
إصراره هنا على تكثيف صوت النون روًّيا ليتوازى مع هيأة النون ــــ صوتياا ـــ إذ  

»خروجه زمريًا ميرُّ يف اخلياشيم    إنه حرف مشوب بنغمة حتزين وبكاء أتتت من
»َوِإذا َبَكى الر ج ل فرتد د  : قال ابن سيده  وهو موضع الغ ن ة، .(2) وقصبة األنف« 

 .(3) بكاؤه يف ِفيِه َوَصاَرت يف َصوته غ ن ة قيل ظل  خِينُّ َخنيًنا« 
 

 
 . 1/42( املعجم االشتقاقي املؤصل، 1) 
 ( املرجع السابق، الصفحة نفسها. 2) 
م  ي خليل إبراه(، حتقيق:  اعيل النحوي اللغوي أبو احلسن علي بن إمس، ابن سيده ) املخصص (  3) 

 . 90/  4م،  1996  ،1، ط بريوت، دار إحياء الرتاث العرب ، جفا
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أييت مشهد اليد املتفضلة اليت    بعد االنتهاء من مشهد الشكوى،  (5/2)
إمنا أرادت طول العمر    الزهرات؛وهي يد عابرة مل تقصد قتل    اشرتت سلة الزهور.

بليغة، إشاراٍت صوتية  الراء    للشاعر. هنا جند روًّيا جديًدا يرسل  وهو صوت 
يعرب  يف مقرر ذوق احلروف    وصوت الراء  )العابرة ـ اآلخرة(  املتمثِيل يف الكلمتْي:

واالمتداد  أي شيٍء من التماسك جيعل االتصال    عن »سيولة اجِلْرم مع اسرتساٍل،
وحنن نرى اليد املتفضلة قد ن ِعَتت أبهنا )عابرة( أي إهنا مسرتسلة    .(1) «ْْيِ حَ اضِ وَ 

يف كل يوم تشرتي الزهرات للشاعر طريح    يف طريقها املمتد ت َكريِر عملها اليوميي، 
 )والتكرار معىن يف االسرتسال(.   الفراش السرطاين

السطر    ايلقي بظالله على هذصوت الراء ابمتداد طرف اللسان ل  تكوُّنإن  
 الشعري البديع:

 . «هْ وهي جتود أبنفاسها اآلخر   »كيف جاءت إيل  .. كيف تتمىن يَل العمَر، 
يف   جداا  متحقق  والتماسك  االتصال  ودوام  االمتداد  معىن  ألن  وذلك 

إليه اليت هت َْدى  العمر«  إن  قوله:.  األمنيات  امتداد  حي  »تتمىن يل  مل دالالت 
حياته،  أًّيمه، ورفقاء  أهله  مع  االتصال  املرض    ودوام  ترسانة  أماَم  ومتاسكه 

كل ذلك كان من ابب األمنيات املسطورة على صدر البطاقة. لكن     الباطشة.
حيدث، مل  طوياًل   ذلك  الشاعر  حياة  تستمر   األخرية كما  ومل  أبنفاسه  وجاد   

تجسِيد يف صوت الياء  م  ـ جادت الزهرات أبنفاسها اآلخرة. فانقطع االتصال ال
)حتمل اسم قاتلها يف بطاقة( لتنقطع    راضية( عند حاجز القاف يف قوله:-)َثنية

 معه حياة الشاعر وحياة الزهور!

 
 . 1/37( املعجم االشتقاقي املؤصل، 1) 
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والكشف عن دالالته من مدخل    وعلى ذلك النحو ميكن استنطاق النص،
أصيٍل، النقدييِ   ل غويٍي  التأويل  عن  للنص    ينفي  الصويت  االستنطاق  َهةَ أو    ش بـْ
ويـ ْبِعد عن الناقد ش ْبهَة يلِي ع ن ق النصوص لتحميلها فوق    .الذاتيةاالعتباطية أو  

 ما تتحمل من دالالت.
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 مفاهيم ونتائج:
 

مبحث عرب أصيل ي عىن ببيان معاين احلروف العربية    »ذوق احلروف«   - 1 
ودالالهتا اتكاًء على قانون ذي شقْي، أوهلما: أريج الكلمة. وَثنيهما: هيأة  

 احلرف يف اجلهاز الصويت.    تكوُّن
ن نا  -2 من إحكام تفسريان ملفردات الرتكيب  مبحث »ذوق احلروف«    ميكِي

ن نا كذلك من تقوي التفسريات املروية للفظ؛ لنختار  يف سياقاهتا القرآنية،   وميكِي
 منها ما نطمئن إىل صحته ونستبعد ما يتجاىف مع املعىن احملوريي.

نقدية أصيلة    أداةٌ   -إن أ ْحِسن تطبيق ه- مبحث »ذوق احلروف«  إن   - 3
؛  وهي أداة نقدية ضاربة جبذورها يف أرض العربية الشريفة  يف يد الناقد العربي،

 م ستوردة!  ـ وأطهر  من األدوات النقدي ة ال للناقدن مث  فهي أزكى وم
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 صادر واملراجعـامل
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: املصادر واملراجع العربية:   أوالا
 ـ ال ر   الكرمي، برواية حفص عن عاصم.  أ

 ب ـ متو  الللة: 
(،  أبو احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي، ابن سيده )املخصصـ  1

 م. 1996،  1، ط  بريوت،  دار إحياء الرتاث العرب،  م جفايخليل إبراهحتقيق:  
ـ املعجم االشتقاقي املؤص ل أللفاظ القرآن الكري، مؤصل ببيان العالقات  2

بْي ألفاظ القرآن الكري أبصواهتا وبْي معانيها، د.حممد حسن جبل، مركز املرب  
 م. 2019،  4والتعليمية، اململكة العربية السعودية، طلالستشارات الرتبوية 

 ـ الدواوين:  جـ
 ـ األعمال الشعرية، أمل دنقل، مكتبة مدبويل، القاهرة، د.ت.3
 ـ املراجع:  د
،  أمحد يوسف  ،مقاربة سيميائية يف فلسفة العالمة:  الدالالت املفتوحةـ  4

 م.2005،  1اجلزائر، ط  االختالف، دار  منشورات
ال  5 دليل  األدبـ  الثقايف    ،ناقد  املركز  الباذعي،  الرويلي وسعد  د.ميجان 

 م.2000، 3العرب، املغرب، ط 
الشعرية، د.حممد اجلز ار، دار نفرو  6 البالغة إىل  التشبيه من  ـ سيموطيقا 

 م. 2007، 1للطباعة والنشر، القاهرة، ط 
د.سعيد  7 ش.س.بورس،  لسيميائيات  مدخل  والتأويل،  السيميائيات  ـ 

 م. 2005،  1بنكراد، املركز الثقايف العرب، املغرب، ط  
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ـ املختصر يف أصوات اللغة العربية دراسة نظرية وتطبيقية، د.حممد حسن  8
 م. 2010، 6جبل، مكتبة اآلداب، مصر، ط  

األمحر،    9 فيصل  السيميائيات،  معجم  انشرون،  ـ  للعلوم  العربية  الدار 
 م. 2010، 1بريوت، ط 

 اثنياا: املراجع املرتمجة: 
مو)ـ  10 جمموعة  الصورة،  بالغة  أجل  من  املرئي ِة  العالمة  يف   ( µحبٌث 

إيدلن، ماري كلينكنربغ،  )فرانسيس  مانغه(  جان  د.مسر حمم د    :ترُجة،  فليب 
 .2012، 1  ط  بريوت، ط.املنظمة العربية للرتُجة، سعد،

فرًّيل    :ترُجة،  (C. S. Peirce)  تصنيف العالمات. تشارلز بورس ـ  11
عالمات يف اللغة واألدب والثقافة مدخل  ال نظمة  أضمن كتاب    جبوري غزول،

  ط.دار إلياس العصرية، ،  سيزا قاسم ونصر أبو زيد  :إشراف  إىل السيموطيقا،
 .1986،  1 ط  القاهرة،

 اثلثاا: الواثئق املرئية: 
 (: مبوقع يوتيوب على الرابط:8ـ وَثئقي )حديث الغرفة رقم  12 

https://www.youtube.com/watch?v=zj1T9TLAwbE 
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ْ
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ُ
املظاهر اللهجية الداللية يف كتاب الـم

ل
ْ
م

َّ
الن راع 

ُ
لك العرب  كالم  وتوثيق  مجع  -غريب 

يف  خمتلفة  بدالالت  ستعمل 
ُ
ت أللفاظ  ومقارنة 

 بيئات هلجية عربية خاصة
 

 أ.د. خالد بن حممد بن سليمان اجلُْمعة 

 

 امعة جب  االجتماعّية   والدراسات  العربّية   اللغة  كلّية  يف  اللغة  فقه   أستاذ
 . القصيم
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 ملخص 
من اهتمام الدارسني العرب   اكبير   اانلت اللهجات العربية يف العصر احلديث حظ  

وظهرت دراسات كثية جادة متنوعة تناولت املظاهر اللهجية املنتمية إىل   ، وغيهم
اللغة الثالثة: الصويت والصريف والنحوي ه إما على حنو عام يشمل هذ   ،مستوايت 

كما   منها،أو يهتم بظاهرة معينة تتصل بواحد    ببعضها،أو خاص يهتم    املستوايت،
الالفت لالنتباه   إنظهرت دراسات أخرى هتتم بلهجة قبيلة معينة دون غيها. إال  

مبثوثة يف كتب اللغة   بقاء املظاهر اللهجية املنتمية إىل املستوى الداليل من اللغة ُغْفالر 
بدراسة موسعة مستقلة   - حسب علمي  -فهي مل تظفر   ، عامة ومعجماهتا خاصة

 ؛وهو أمر أشار إليه بعض الدارسني  ،ثقها وتؤصل هلاجادة جتمعها وتلم شعثها وتو 
 ، يف عمل يُْكِمل هذا النقص وَيُسّد هذه الث ُّْلمة يف بناء الدَّْرس اللْهجي ولذا َفكَّْرت

جيمع   ،لية دون غيها فكانت فكرة إنشاء معجم خاص هبذه املظاهر اللهجية الدال
وبدا يل أن   ، ة عربية خاصةستعمل بدالالت خمتلفة يف بيئات هلجياأللفاظ اليت تُ 

 فاجتهت أوالر   ، بدأت العمل  ، أمسيه: )املعجم الداليل للهجات اللغة العربية الفصحى(
جتمع يل ا اجد    اكبير   اوقطعت يف ذلك شوطر   ،مبطوالهتا   إىل معجمات اللغة مبتدئر 

ا وما هذ ،  بعد آخر  اكبية ال تزال تزيد بقراءيت للمصادر يومر له مادة علمية  من خال
)املظاهر اللهجية الداللية يف كتاب ال ُمن َْتَخب من غريب كالم   البحث الذي مسيته
ستعمل بدالالت خمتلفة يف بيئات مجع وتوثيق ومقارنة أللفاظ تُ   - العرب لُكراع النَّْمل 

ومنوذج مصغر للمعجم املنشود الذي   ،نة مرتبة مما مت مجعههلجية عربية خاصة( إال َعيِّ 
 ن َمّد هللا يف األجل وأعان. إ   سيخرج مكتمالر 

 الكلمات املفتاحية: 
 كراع النمل.   –املنتخب    –الداللة    – اللهجات    -املظاهر 
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Abstract 

The Arabic dialects in the modern era had got a 

large advantaged of Arab scholars and others 

attention، and many of featured، variety serious and 

studies which studied features of the dialects 

appeared. They belong to three levels of language: 

acoustic and morphological and grammatical ، either 

generally in these levels، or particularly in some of 

them، or care certain phenomenon، has connection 

with one of them. Other studies appeared which 

concern with a certain accent tribe alone. However، 

what draws attention is that the features of the 

dialects which belong to semantic level of language 

still omitted ، but they were sporadic in language 

books، and its dictionaries. 

I think this issue did not have independent ، 

extensive and serious study to collect and document 

it and build its roots. That is what some scholars 

referred to، so I thought about a work completes this 

deficiency and closes this hole in lesson dialect 

building، so I thought about creating a special 

dictionary for these features of the semantic dialects 

especially to collect the words which were used in 

different connotations at special Arabian dialect 

environments. I preferred to call it: (The semantic 

lexicon of classical Arabic accents)، and began to 

work، opted first to the lexicons language ، 

beginning by its bigger books، and I walked away 
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in this distance، so I have got great scientific 

material. It still grow up more by my reading the 

sources day after day، and this research which I 

called (Features of the semantic dialects In The 

elected of Arab speech weird book-Which written 

by Kora'a Annaml-Collection، documentation and 

comparison of words used with different meanings 

in special Arabic dialectal  environments) 

 Does not only a sample arranged which I 

collected and a miniature model of the desired 

lexicon، which will comes complete if God spread 

in old age and helped. 

 

Key words: 

Aspects - Dialectal – Semantic - al-Muntakhab - 

Kora'a Annaml. 
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 املقدمة 
 واألصحاب، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى اآلل  

 وبعد: 
عد يف ماضيها وحاضرها من أشهر اللغات اليت تشيع الفروق فإن اللغة العربية تُ 

  الرئيسة؛ وهي فروق تؤول إىل مستوايت اللغة    هبا،ملختلفة بني املتكلمني  اللهجية ا
والن والصريف  الصويت  ضارب املستوى  العربية  يف  اللهجي  والتعدد  والداليل.  حوي 

جبذوره يف اترخيها القدمي املمتد إىل ما قبل امليالد بقرون طويلة، فباإلضافة إىل تفرع 
عروفني، مها العربية اجلنوبية والعربية الشمالية، شهد اللغة العربية القدمية إىل فرعني م

يف النقوش الكثية اليت خّلفها  هذان الفرعان انقسامات هلجية ظهرت جلية واضحة
املتكلمون هبما، حيث اتضح من خالهلا للغويني يف العصر احلديث أن للعربية اجلنوبية  

ّية والَقْتبانّية، وأن للعربية الشمالية من اللهجات؛ من أشهرها: ال َمِعينّية والسََّبئ  اعددر 
 . (1)ة واللَّْحيانّيةة هلجات أخرى، من أشهرها: الثَُّموديّة والصََّفويّ البائد 

وهي العربية الفصحى اليت كان يتكلم هبا   -ومل تكن اللغة العربية الشمالية الباقية
آداب العرب من شعر   العرب وقت البعثة النبوية، وهبا نزل القرآن الكرمي، وهبا جاءتنا 

أقل يف هذا التعدد من سابقاهتا، فتعدد هلجاهتا واقع ملموس ظهرت آاثره   -ونثر
نقولة عن الصحابة، واضحة يف القرآن الكرمي وقراءاته، ويف األحاديث النبوية واآلاثر امل

، وقد عرف اللغويون العرب (2) اونثرر   اويف ما رواه الرواة من كالم العرب وآداهبم شعرر 
 - وكانوا يطلقون عليها مصطلح اللغات  - ا هلجات العربيةوْ لَ وْ القدماء هذا األمر فأَ 

 
 وما بعدها. 99ص  ،وما بعدها، وفقه اللغة العربية ،  52ص  ،دراسات يف فقه اللغة   :نظر ( يُ 1) 
، وما بعدها، ودراسات يف  115، وما بعدها،  55/  1ة يف الرتاث  اللهجات العربي  :نظر ( يُ 2) 

 ، وما بعدها.  59 اللغة، ص فقه 
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اهتمامهم  انصيبر  القرنني   ،من  األوائل يف  مُجّاعها  َدوَّهنا  اليت  اللغة  ُمُتون  أن  ويظهر 
تشي إىل هذا التعدد، منسوبة   ااهلجريني األول والثاين قد حفلت مبظاهر كثية جد  

مواط   أحياانر  عربية،  إىل  عربية، كُقَرْيش ن  قبائل  إىل  أو  والَيَمن...،  واحِلجاز  كَنْجد 
منسو  وغي  وطَيِّئ...،  جلي  وتَ ِميم  االهتمام  هذا  ظهر  وقد  أكثر،  أحيان  يف   ا بة 

من   ابتخصيصهم كتبر  على كثي  وغيها  الرتاجم  نّصت كتب  للهجات  مستقلة 
زمن فلم يصلنا منها شيء ذو ، وإن كانت مع األسف قد أتت عليها يد ال(1) أمسائها

 . (2)ابل
مطوالت كتب   وخباصةيف مصادر اللغة املختلفة   ا كما ظهر ذلك بوضوح أيضر 

 . (3) النحو والصرف واملعجمات اللغوية

 
ه (، وكتاب لغات القرآن هلشام    172( ومن أمثلتها: كتاب اللغات ليونس بن حبيب )ت  1) 

يد  ه (، وكتاب اللغات أليب ز   207ه (، وكتاب لغات القرآن للَفرّاء )ت  204الكليب )ت  
حماولة    تُنَظر ه (،    216اللغات يف القرآن لألصمعي )ت  ه (، وكتاب    215األنصاري )ت  

 . 1/135حصر هلذه الكتب يف: كتاب اللهجات العربية يف الرتاث 
 .  169، ص الدراسات اللغوية عند العرب :نظر ( يُ 2) 
ويه )عمرو  ( من أبرز كتب النحو والصرف اليت ُعِنَيت برصد هلجات العرب: الكتاب لسيب3) 

ه (، واألصول البن  285للُمَبِّد )حممد بن يزيد، ت    ْقَتَضب  ُ امل(،  ه  185مان، ت  بن عث
الفوائد البن مالك )حممد بن عبد   شرح تسهيلو  ه (،316السَّرَّاج )حممد بن السَّرِّي، ت 

التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل  أليب حيان األندلسي )حممد  و   ه (،672هللا، ت  
أبرز امل745بن يوسف،  ت   للخليل بن أمحد )ت  (، ومن  الَعنْي  ه (،  175عجمات: 

ه (، وهتذيب اللغة لألزهري )حممد بن  321ومجهرة اللغة البن ُدَرْيد )حممد بن احلسن، ت  
ه (، ولسان  385ه (، واحمليط يف اللغة للصاحب إمساعيل بن َعّباد )ت  370أمحد، ت  

  للزَّبِيدي )حممد بن ُمرَتَضى (، واتج العروس  ه 711َكرَّم، ت  العرب البن منظور )حممد بن مُ 
 ه (.  1205، ت الزبيدي
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حظ   العربية  اللهجات  انلت  احلديث  العصر  الدارسني   ا كبير   اويف  اهتمام  من 
ت املظاهر اللهجية املنتمية العرب وغيهم، وظهرت دراسات كثية جادة متنوعة تناول 

  .والصريف والنحوي  صويت إىل مستوايت اللغة الثالثة: ال
، أو يهتم  (2) ، أو خاص يهتم ببعضها(1)إما على حنو عام يشمل هذه املستوايت

، كما ظهرت دراسات أخرى هتتم بلهجة قبيلة (3)بظاهرة معينة تتصل بواحد منها
 . (4) معينة دون غيها

ء املظاهر اللهجية املنتمية إىل املستوى الداليل من نتباه بقاالالفت لال  إن إال  
حسب   - مبثوثة يف كتب اللغة عامة ومعجماهتا خاصة، فهي مل تظفر  ُغْفالر اللغة  
بدراسة موسعة مستقلة جادة جتمعها وتلم شعثها وتوثقها وتؤصل هلا، وهو  -علمي

 
يف  1)  العربية  اللهجات  مثل: كتاب  للدكتور (  يف    الرتاث  وكتاب  اجلندي،  الدين  علم  أمحد 

للدكتور عبد    اإبراهيم أنيس، وكتاب اللهجات العربية نشأة وتطورر   العربية للدكتور اللهجات  
 . الغفار هالل 

وبنية لألستاذة صاحلة راشد آل    لهجات يف الكتاب لسيبويه أصوااتر ها: كتاب ال( ومن أمثلت2) 
غنيم، وكتاب أثر اختالف اللهجات يف النحو للدكتور حيىي املباركي، وكتاب األصوات  

 للدكتورة اندية النجار.  ا وحديثر   اواللهجات قدمير 
للهجات  اب اإلبدال يف اات العربية، وكت ( ومن أمثلتها: كتاب احلذف والتعويض يف اللهج3) 

العربية وكالمها للدكتور سلمان السحيمي، وكتاب اللهجات العربية    دراسة وصفية حتليلية  
يف املمنوع من الصرف للدكتور جمدي إبراهيم جمدي، وكتاب اهلمز والتسهيل يف القراءات  

 واللهجات العربية للدكتور أمحد طه حسانني سلطان. 
تَ ِميم دراسة اترخيية وصفية للدكتور ضاحي عبد الباقي، وكتاب لغة    غة ل   ب أمثلتها: كتا( ومن  4) 

لألستاذ خمتار سيدي الغوث، وكتاب لغة ُهَذْيل للدكتور عبد اجلواد الطيب، ولغة    يشقُر 
ي  طَيِّئ وأثرها يف العربية للدكتور عبدالفتاح حممد، ولغة أزد السَّراة يف عصر االحتجاج اللغو 

 دي. لألستاذ مجعان الغام
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 النقص وَيُسدّ   يُْكِمل هذاْرت يف عمل  ولذا َفكَّ   ؛(1) أمر أشار إليه بعض الدارسني
هذه الث ُّْلمة يف بناء الدَّْرس اللْهِجي، فكانت فكرة إنشاء معجم خاص هبذه املظاهر 

ستعمل بدالالت خمتلفة يف بيئات اللهجية الداللية دون غيها، جيمع األلفاظ اليت تُ 
الداليل   )املعجم  أمسيه:  أن  يل  وبدا  خاصة،  عربية  العربيةهلجية  اللغة   للهجات 

أأتكد  اختبارر   الفصحى(، وحىت  ُأْجرِي  أن  الفكرة قررت  أكشف من   امن جدوى 
خالله عن املادة العلمية اليت تشكل منت املعجم املراد قلة وكثرة، وهل املظاهر اللهجية 

 فاجتهتالداللية للعربية الفصحى تصل إىل حد من الكثرة تصلح معه إلقامة معجم؟،  
لعرب البن َمْنظور )حممد بن العربية، وهو لسان ا  من أكب معجمات اللغة إىل واحد  

وهو أقل أجزائه اخلمسة عشر   - ه (، وعمدت إىل اجلزء الثالث منه711ُمَكرَّم، ت  
أقرؤه وأدون ما فيه من مظاهر هلجية داللية، فبلغ جمموع ما وجدته فيه    -(2) احجمر 

ان وحده أبجزائه  معه القول: إن يف اللس، وهو عدد َجيِّد، ميكن  اوحده ستني لفظر 
عما يوجد من إضافات   ة عشر مادة وفية تصلح إلقامة معجم، هذا فضالر اخلمس

يف معجمات اللغة ومصادرها األخرى. وبعد أتكدي من جدوى املوضوع بدأت 
 ا مبطوالهتا، وقطعت يف ذلك شوطر   إىل معجمات اللغة مبتدئر   العمل، فاجتهت أوالر 

 تزال تزيد بقراءيت للمصادر مادة علمية كبية ال  ، اجتمع يل من خاللهاجد    اكبير 
، ومنوذج مجُِعَ بعد آخر، وما هذا البحث الذي أقدم له اآلن إال َعيِّنة مرتبة مما    ا يومر 

 .(3) إن َمّد هللا يف األجل وأعان   مصغر للمعجم املنشود الذي سيخرج مكتمالر 

 
 . 1/14  ،اللهجات العربية يف الرتاث :نظر ( يُ 1) 
 ( وذلك حسب طبعته املشهورة، طبعة دار صادر. 2) 
عام  3)  أوائل  العمل يف  هبذا  بدأت  يكن  1425(  مل  وإن  وأدون، وهو عمل مستمر  أقرأ  ه ، 

= 
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طون تتبع هذه األلفاظ يف ب  ن أوقات طويلة مثينة يف إن مما َهوَّن َعَلّي ما أنفقته م
مصادر اللغة وإفرادها يف معجم خاص ما رجوته من فائدته الكبية حمليب العربية عامة 

 وللمختصني يف دراساهتا خاصة، فله يف نظري أمهية ال ختفى، من أسباهبا ما يلي: 
النوع من األلفاظ سبق إليه، وإنشاء معجم خاص هلذا  أنه عمل جديد مل أُ  -1
َشعَ  يُ يَ ُلّم  بني شواردها  ويؤلف  نظري   - عدثها  املعجمات   - يف  منظومة  إضافة إىل 

عىن بعموم لثغرة يف بنائها؛ فالعربية هلا معجمات كثية معروفة تُ   االعربية املتنوعة، وسد  
عىن أبلفاظ خاصة؛ فهناك معجمات لأللفاظ معجمات تُ  اكما أن هلا أيضر   ألفاظها،

املرت ال مُ  لأللفاظ  ومعجمات  املشرت َعّربة،  لأللفاظ  ومعجمات  ومعجمات ادفة،  كة، 
لأللفاظ املتضادة، ومعجمات لأللفاظ اليت حدث فيها إبدال لغوي...إخل، لكنين ال 

يُ ْعىَن ابأللفاظ اليت ختتلف دالالهتا ابختالف البيئات اللهجية العربية،    اأعرف معجمر 
 هلذا النقص.   االر وأرجو أن يكون يف هذا العمل إكم

للباحثني يف التاريخ القدمي للغة العربية   اومعينر   املعجم مرجعر سيكون هذا ا -2
ى ابلعربية اجلنوبية اليت أشرت سمَّ ما يُ   وخباصة الفصحى ووصلها أبصوهلا القدمية،  

إليها قبل قليل؛ فقد وجدت أن أكثر األلفاظ الغريبة ذات الدالالت املخالفة جاءت 
أهل إىل  قبائله  منسوبة  بعض  إىل  أو  العربية (1) الَيَمن  أخذته  مما  نظري  وهي يف   ،

الشمالية الفصحى عن َسَلفها، أعين العربية اجلنوبية اليت يطلق عليها بعض الباحثني 
اسم العربية الَيَمنّية؛ ألهنا كانت شائعة يف الَيَمن، حيث انتقلت هذه األلفاظ إىل 

 
إليه كلما وجدت  ، فقد كنت أنقطع عنه مع وجود الشواغل والصوارف، مث أعود  ا متوالير 
 وهللا هو املستعان.  .عة وس  افراغر 

، وعدد ما جاء منها  مجَُِعت ات تبني عدد األلفاظ اليت  ء ( أوردت يف خامتة هذا البحث إحصا 1) 
 إىل القبائل واملواطن ال ُمَضريّة.   إىل املواطن والقبائل الَيَمنّية، وعدد ما جاء منها منسوابر   منسوابر 
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ومشاهلا بعد   بالفصحى مع موجات القبائل الَيَمنّية اليت هاجرت إىل وسط جزيرة العر 
 ، كما هو معروف.(1) َسْيل الَعرِم واهندام َسّد َمْأِرب قبل اإلسالم

آفاقر  -3 املعجم  انتقال   اسيفتح هذا  املقارن يف موضوع  اللغة  بعلم  للمهتمني 
األلفاظ إىل اللغة العربية من اللغات األخرى والعكس؛ ذلك أن أتثر العربية بغيها 

ىل أخرى؛ فالبيئات اللهجية العربية اليت على أطراف يتفاوت من هلجة إ  ا وأتثيها أيضر 
قارن يف هذا األمر ابلبيئات اليت يف الوسط، والبيئات العربية بالد العرب ال ميكن أن تُ 

اليت ألهلها اتصال ابألمم األخرى ختتلف يف هذا عن البيئات املنعزلة، وسوف نرى 
عض األلفاظ اليت تعود البحث أنه قد وردت فيه ب هذاعند حديثي عن منهجي يف  

 إىل أصول أعجمية غي عربية، جاءت منسوبة إىل مواطن عربية.
يعني هذا املعجم يف دراسة التطور الداليل للغة وظواهرها الداللية، كالرتادف  -4

البيئات   تنوع  الظواهر  هذه  وجود  أسباب  أهم  من  أن  ذلك  والتضاد؛  واالشرتاك 
 اللهجية العربية.

ى سمَّ وهي اليت تُ   -دراسة اللهجات العربية املعاصرةيساعد هذا املعجم يف   -5
املتأمل    - ابلعاميات الفصيحة؛ ذلك أن  اللهجات، يف  وإرجاعها إىل أصوهلا  هذه 

اليت يف جزيرة العرب يدرك أهنا منحدرة من أصول قدمية فصيحة معروفة،   وخباصة 

 
، والبداية  78/  22ي  َعرِم له يف: تفسي الطب السَّّد واجتياح َسْيل النظر ما جاء عن هذا  ( يُ 1) 

،  974/  1، واملوسوعة العربية امليسرة  283/  3، والقاموس اإلسالمي  158/  2والنهاية  
 .  147 ، صوأطلس القرآن الكرمي
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توايهتا عرضة ؛ ألن املستوى الداليل للغة من أقل مس(1) يف مستواها الداليل   وخباصة 
 للتغي. 

أما الذي دعاين إىل إفراد ما وجدته من مادة هذا البحث يف كتاب ال ُمن َْتَخب 
ه ( وتعجيل 310النَّْمل )علي بن احلسن اهلُنائي ت  من غريب كالم الَعرب لُكراع  

 إخراجها يف حبث مستقل، فهو مجلة من األسباب، أمهها ما يلي:
فيه فوائد مهمة   ا غَّر للمعجم املشار إليه آنفر رأيت أن إخراج منوذج أويّل ُمصَ  -1

وطاليب يل؛ تتمثل يف امللحوظات اليت أرجو أن يتفضل هبا علي قراؤه من زمالئي  
للتنويع  اوغيهم، حىت أتداركها عند إخراج املعجم املنشود إبذن هللا، وقد بدا يل طلبر 

مات اليت رتبت من معجمني؛ أحدمها: من املعج  ا أن يكون هذا النموذج مستخلصر 
وفها، وقد وقع اختياري على معجم  احمليط يف اللغة للصاحب األلفاظ حسب حر 

، واآلخر: من املعجمات اليت رتبت األلفاظ حسب (2) ه (385إمساعيل بن َعّباد )ت  
،كما أّن يف إخراج هذا النموذج إفادة معانيها، ووقع اختياري على كتاب ال ُمن َْتَخب

 
( يل يف هذا املوضوع حبثان؛ أوهلما عنوانه: )من مظاهر اللهجات الَيَمنّية القدمية يف اللهجة  1) 

املع أخرى    - اصرةالَقِصيمّية  وحروف  والراء  الباء  حبريف  تبدأ  خمتلفة  أللفاظ  داللية  دراسة 
اين  نسانية اليت تصدر عن جامعة القصيم يف عددها الثبينهما( نشرته جملة العلوم العربية واإل

 ه .  1437من اجمللد التاسع الصادر يف ربيع الثاين من عام 
دراسة    -لقدمية يف اللهجة الَقِصيمّية املعاصرةوالثاين عنوانه: )من مظاهر اللهجات الَيَمنّية ا

اللية أللفاظ خمتلفة تبدأ حبريف الشني والنون وحروف أخرى بينهما( نشرته اجمللة نفسها  د
 ه .1438لد العاشر الصادر يف ربيع الثاين من عام يف العدد الثاين من اجمل

يف معجم احمليط يف اللغة للّصاِحب    للنشر، وامسه: )املظاهر اللهجية الداللية   دّ عَ ( وهو حبث مُ 2) 
 اد(، وقد بينت يف مقدمته األسباب اليت دعتين إفراده يف حبث مستقل. بن َعبّ 
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يف هذين الكتابني مما خيص موضوع   ء ما جاعلى  عهم  للدارسني، من حيث إطال
 هذا البحث، وهو املظاهر اللهجية الداللية. 

ببقية معجمات اللغة عامة؛ وابملعجمات املرتبة   ا سر قيا  طباعة املنتخب أتخر   -2
على طريقة املعاين واملوضوعات خاصة، ككتاب الَغرِيب ال ُمَصنَّف أليب ُعبَ ْيد )القاسم 

ه (، وكتاب ال ُمَخصَّص البن ِسْيَده األندلسي )علي بن إمساعيل، 224بن َساّلم، ت  
طُ 458ت   حيث  األوىل بع  ه (،  على 1989ه /  1409عام    للمرة  فَ وَّت  مما  م، 

 الدراسات اللهجية احلديثة اليت خرجت قبل ذلك التاريخ اإلفادة منه.
امسه كثير  -3 تردد  مشهور  لغوي  ال ُمن َْتَخب  صاحب  اللغة   اأن  مصادر   يف 

أنهومعجماهتا، ويظ الذين جاؤوا    كان  هر  للغويني  تتوفر  بعده ينقل من مصادر مل 
ودالالت بعضها ال يوجد يف معجمات اللغة   ا ألفاظر   أفادت منه هذه املصادر   حيث 

يقرأ مثالر  ُمَكرَّم، ت   املتقدمة عليه، ومن  بن  العرب البن منظور )حممد  يف لسان 
بو 711 هذا  يرى  عنه  نقوله  ويتتبع  األلفاظ (1) ضوحه (  من  ال ُمن َْتَخب  إّن يف  .بل 

ر اللغة اليت وقفت والدالالت واإلشارة إىل اللهجات ما ال يوجد يف غيه من مصاد
 . (2) من هذا  اكثير ا  شيئر ه  عليها، وقد أظهر هذا البحث على حمدودية موضوع

وهي املظاهر اللهجية   -ولذا فإن مادة البحث   ا؛حجم ال ُمن َْتَخب ليس كبير  -4
، وهو أمر جيعلها مناسبة لبحث الن تكون كبية أيضر - لداليلليت تعود إىل املستوى اا

 
َتَخب ( تُ 1)  نظر مثالر ما ورد يف هوامش مواد: )صنتع،  ا يُ كم  ،10،  9، ص  نظر مقدمة حمقق ال ُمن ْ

 صيد، طرطب، قرقب، نفح، وجز( من هذا البحث. 
يُ 2)  وامش مواد: )جلب، جلم، محس، دربس، دعب، زرق، سحر،  د يف هما ور   نظر مثالر ( 

سكر، شقذ، صخب، صدح، صرف، ضنا، طلع، طوس، عجد، عطف، عقف، فرهد،  
، كحل، كرر، مدق، مذى، نقش، هب،  فصفص، فطس، قبل، قرزحل، قلب، قمص، كتل 

 مهر، هنم( من هذا البحث. 
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نشر يف جملة حُمَكَّمة، فهذه اجملالت مل يعد القائمون عليها يف الغالب يقبلون نشر سيُ 
 ألمتم متطلبات الرتقية إىل رتبة أستاذ.  مطوالت البحوث، وأان حباجة إىل النشر فيها؛

 النقاط التالية: ه اآلن فتحدد معامله  البحث الذي أقدم ل أما منهجي يف هذا  
 - أسأل هللا اإلعانة على إمتامه-جزء من معجم -كما سبق  - هذا البحث -1

تُ  بيئات هلجية عربية خاصةخمتص أبلفاظ  فهو   ؛ستعمل بدالالت خمتلفة يف  ولذا 
مبنهج الصفة،   هحمكوم  هبذه  ما كان  إال  اللهجات  من  يعرض  من حيث كونه ال 

ويت والصريف، كاختالف اللهجات بسبب ظاهر اللهجية املنتمية إىل املستوى الصفامل
ما تتعرض له ألفاظ اللغة من اإلعالل واإلبدال، أو بسبب القلب املكاين، أو املنتمية 
إىل املستوى النحوي، كاختالف اللهجات يف اآلاثر اإلعرابية النامجة عن اختالف 

 يف ة، كل ذلك ال مكان له يف ذلك املعجم وال العالقات بني الكلمات داخل اجلمل
 هذا البحث. 

ال ُمن َْتَخب بنسبتها،     -2 اليت صرح صاحب  اللهجات  البحث  أذكر يف هذا 
 فهم من عبارته أهنا هلجة. واليت يُ   واليت أوردها غي منسوبة،

ورد يف هذا البحث بعض األلفاظ اليت تعود إىل أصول أعجمية غي عربية،    -3
حينما أوردهتا نظرت إليها من جهة   وإنينبة إىل مواطن عربية،  لكنها جاءت منسو 

عند كل   ا أهنا ألفاظ شاع استعماهلا يف مواطن عربية حمددة، ومل يكن استعماهلا عام  
 .(1) العرب، فدخوهلا يف حبث يُ ْعىَن ابللهجات من هذا الباب 

 تنتمي أوردت األلفاظ اليت عليها مدار البحث مسبوقة ابملواد اللغوية اليت   -4
حسب   ا ألفبائي    اترتيبها طريقة املعجم الوسيط، املتمثلة يف ترتيبها ترتيبر   إليها، واتبعت يف

 أوائلها مع مراعاة احلرف الثاين وما بعده إن لزم األمر. 

 
 يت وردت فيها هذه األلفاظ. ( نَ ب َّْهت يف خامتة البحث على املواد اللغوية ال 1) 
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احملقق     -5 يشبه عمل  البحث  فقد خصصت منت   والشارح؛عملي يف هذا 
صيص، فكل ما  عالميت تنمل أضعها بني   ولذا   ؛ صفحاته لنصوص كتاب ال ُمن َْتَخب

  املنت فهو من كالم ُكراع النَّْمل دون زايدة أو نقص، ودون تقدمي أو أتخي. يف
لعملي؛ حيث أحلت فيها على   أما حواشي الصفحات فجعلتها ميداانر    -6

مواقع تلك النصوص من الكتاب املذكور، وأثبت فيها ما رأيته من تعليقات تتصل 
، وأهم من هذا مقارنتها مبا (1) اريف ابألعالم الواردة فيههبا؛ كتخريج شواهدها، والتع

شواهدها أهم  جاء يف املصادر اللغوية األخرى، وإثبات نتائج هذه املقارانت، وسوق  
 اليت مل يوردها ُكراع النَّْمل. 

 - إن كان له أكثر من داللة   -مل أورد من دالالت اللفظ الذي أحتدث عنه   -7
ألخرى اليت يذكرها ُكراع، على أهنا هلجة، أما دالالته ا  إال الداللة املخالفة املنصوص 

 لالختصار.   افال أوردها؛ وذلك طلبر   بقية العرب مستعملة عند   أهناويُ ْفرَتَض  
 ، وصلى هللا على نبينا حممد. اوآخرً   واحلمد هلل أواًل 

               

  

 
 لالختصار.   ا( وقد اقتصرت يف ذلك على غي املشهورين؛ طلبر 1) 
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 اللغوية األلفاظ مربوطة مبوادها  
 مزة حرف اهل

 أنث:
يف لغتهم   (1) :... األُنْ ثَيان يف لغة أَْهل الَيَمن، والصَّّناَراتن قال لألُُذَننْي األُنْ ثَيان: ي

 .(2) ا أيضر 

 
 ( تنظر مادة )صنر( من هذا البحث.  1) 
ت داللة األُنْ ثَ َينْي على األُُذَننْي إىل َأْهل الَيَمن يف مصادر  . وقد نُِسبَ 1/47( ينظر املنتخب  2) 

، والتاج )أنث(  2/112، واللسان )أنث(  10/181، واحملكم  53عدة ؛ ينظر ال ُمَنجَّد  
،  8/244  ، يف حني أوردهتا مصادر أخرى دون أن تشي إىل أهنا هلجة؛ ينظر العني5/90

،  1/177والتنبيه واإليضاح )أنث(    ، 273/ 1، والصحاح )أنث(  15/146والتهذيب  
من أتنيث    واألنوثة فيهما "ن، والعبارة لألخي:  ا ن السابقا وجاء يف اللسان والتاج املوضع

: املذكر  ، واملقصود أن أتنيث األُُذن مساعي، بل هو جممع على أتنيثه، ينظر مثالر "ماالس
ِجْستاين   ،  259/  1ذكر واملؤنث لألنباري  ، وامل64، واملذكر واملؤنث للَفرّاء  96واملؤنث للسِّ

التَّْسرُتي   البن  واملؤنث  واملؤنث البن جين  57واملذكر  واملذكر  واملخصص  56،   ،16  /
. ويظهر أن هذه  69، والقصيدة املوشحة 65، والبلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث 186

ملصادر اليت أوردهتا  ؛ بدليل كثرة اا العرب، وإن كان أصلها يَ ماني    الداللة معروفة عند سائر
دون إشارة إىل أهنا هلجة    كما سبق    وبدليل ورودها يف شعر بعض املشاهي من غي أهل  

اليت أوردهتا شاهدر ال السابقة  املصادر  بن  َيَمن؛ فقد ساقت  الَفَرْزَدق )مَهّام  ا هلا من شعر 
 ه (، وهو قوله: 114غالب التَِّمْيِمّي، ت 

 ى الَكْرِد  لَ فَ ْوَق األُنْ ثَ َينْيِ عَ  َضَربْناهُ   َعُتوُدهُ  بَّ وُكّنا إذا الَقْيِسيُّ نَ 

شطره األول    وخباصة ة خمتلفة يف رواية بعض ألفاظه     . واملصادر السابق178/ 1ينظر ديوانه        
   مبا ال يتصل مبوضع الشاهد؛ فهو يف العني وال ُمَنجَّد واحملكم والتنبيه واإليضاح بلفظ:  
= 
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 حرف اجليم 
 جحم: 

َننْي:... اجَلْحَمتان يف لغة أَْهل الَيَمن  .( ۱)اجَلْحَمتان: يقال للَعي ْ

 
، وهااتن الروايتان أكثر مناسبة؛ ألن  " ُدْوَن األُنْ ثَ َينْي "، ويف الصحاح بلفظ:  " حَتَْت األُنْ ثَ َينْي "

يس فوقهما. وقوله: َعتُ ْوُده، الَعُتود:  أعاله خاصة    حتت األُُذَننْي ول   ق أو الَكْرد    وهو الُعنُ 
فاد، واملقصود إذا   فاد، وَنّب: أي صاح وهاج عند إرادة السِّ اجلَْدي إذا َقِوي وبلغ ِسّن السِّ
هاج الَقْيِسّي فعلنا به ذلك، ويف تشبيه ذلك منه هبياج اجلَْدي إشارة إىل ضعفه وَخَوره.  

لبيت لِذي الرُّّمة، وجاء ابلنسبتني مع ترجيح  َنَسَبت بعض املصادر السابقة كالتهذيب اوقد  
نسبته إىل الَفَرْزَدق يف اللسان والتاج، والصحيح أنه للفرزدق، وهو يف ديوانه    كما تقدم     

 ضمن قصيدة طويلة، ومل يرد يف ديوان ِذي الرُّّمة.   
أوهلما: نسبتها؛  أمرين؛  تلفة فيما يتصل هبذه اللهجة يف  . واملصادر خم 1/47( ينظر املنتخب  ۱) 

الَيَمن، ينظر مثالر  َأْهل  إليه ُكراع من نسبتها إىل  : اجلمهرة  فبعضها يذهب إىل ما ذهب 
، ومشس العلوم  3/96، واحملكم  1/429، ومقاييس اللغة  1/136، وأمايل القايل  1/441
ر  بار قبائل الَيَمن، كما هو معروف    ينظ، وبعضها ينسبها إىل مِحَْي    وهي من ك1/292

،  2/417، واحمليط يف اللغة  177/ 1، وجممل اللغة  170/ 4، والتهذيب  3/88: العني  مثالر 
، والقوالن يف اللسان  4/266، والتنبيه واإليضاح )جحم(  5/1883والصحاح )جحم(  

و تسمية َعْييَن  . والثاين: مل يُِشر إليه ُكراع، وه31/196، والتاج )جحم(  12/85)جحم(  
وهل هي خاصة بلهجة مِحَْي والَيَمن فقط، أم عامة لكل العرب؛ حيث  اأَلَسد ابجَلْحَمتني؛  

َصرَّحت بعض املصادر أبن هذه التسمية عامة لكل العرب، ينظر العني واجلمهرة والتهذيب  
املصادر  ومقاييس اللغة املواضع السابقة، والقوالن يف التاج املوضع السابق. وقد أوردت  

يف روايته مبا ال يتصل مبوضع الشاهد،    ن اختلفت قليالر هلذه اللهجة، وإ  االسابقة شاهدر 
 وهو قوله: 

= 
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َلِة ِقلَّْوٍب بِبَ ْعِض ال َمذاِنبِ    َبكِّْي َعَلى أُمِّ مالٍك    َأاي َجْحَميِتْ    َأِكي ْ

، واللسان  6/425، واحملكم  9/175، والتهذيب  172/ 5يف العني    ا وينظر هذا البيت أيضر 
يف حواشي    ا أيضر   ايرد هذا البيت شاهدر   ، وسوف 4/43، والتاج )قلب( 1/688)قلب(  

ماديت )علش( و)قلب( من هذا البحث. والِقلَّْوب: الذِّئب بلغة أهل الَيَمن، وسوف يرد  
ا ِمْذَنب، وهو َمِسيل املاء أو الت َّْلعة  يف مادة )قلب( من هذا البحث. وال َمذاِنب: مفرده

أيضر املتص ويطلق  ابلوادي،  أبيات َكثُر    الة  ثالثة  أحد  البيت  وهذا  الوادي.  آخر  على 
االستشهاد هبا يف املعجمات على ألفاظ منسوبة إىل اللهجات الَيَمنية، وقد وردت جمتمعة  

لسابقة، ووردت متفرقة يف مواضع  غي منسوبة يف التنبيه واإليضاح واللسان والتاج املواضع ا
، وقد  172/ 5،  256/ 1لسابقة، ويف غيها؛ حيث ورد بعضها يف العني  أخر من املصادر ا 

، وقد قدم له بقوله:  2/108، والتهذيب  "وأنشد َعرّام " قدم له يف املوضع األول بقوله:  
، واللسان  331/ 1حملكم  ا، كما ورد بعضها يف أمايل القايل املوضع السابق، و "قال احِلْمَيِيّ "

له أبنه لشاعر يرثي أُمَّه اليت أكلها    ا، ُمَقدَّمر 35/192، والتاج )عجن(  13/278)عجن(  
،  5/172،  3/88   لكن دون أي إشارة إىل نسبتها    يف العني  ا الذِّئب. ووردت متفرقة أيضر 

، وجممل  11/449،  9/175،  4/170، والتهذيب  2/1191،  441،  1/373واجلمهرة
،  1/205اح )قلب(  ، والصح5/18،  1/18،429مقاييس اللغة  و   ، 408،  1/177ة  اللغ 

،  391/ 1، واللسان )ذنب(  142/ 8،  6/425،  96/ 3كم  ، واحمل5/1883و)جحم(  
و)شنرت(  1/689و)قلب(   )قلب(  431/ 4،  والتاج  و)شنرت(  4/41،   ،12/128  ،
ال يُ ْقَصد بَعرّام    ، ومل أعثر على نسبة صرحية هلذه األبيات؛ ويظهر يل أنه28/5و)أكل(  

م  ت، بل هو أحد األعراب الذين كان اللغويون يروون عنهالذي ورد يف العني قائل األبيا
، واألعراب  4/122اللغة، ولعله َعرّام بن اأَلْصَبغ السَُّلِمي، ينظر ما جاء عنه يف إنباه الرواة  

رّام غي َعرَّام بن املنذر  . ومل أعثر يف أمساء شعراء االحتجاج على َمْن امسه عَ 212الرواة ص  
عمر بن عبد العزيز   خمضرم ُمَعمَّر، امتد به الُعُمر حىت أدرك خالفة  الطائي؛ وهو شاعر ُمِقلّ 

، ومعجم الشعراء  2/648رضي هللا عنه، ينظر شعر طَيِّئ وأخبارها يف اجلاهلية واإلسالم  
= 
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 جلب: 
والصَّْرفةاليَ ْنَجِلب:   والصَّْدحة،  والصَّْخبة،  وال ِهنَّمة،  والُقَلْيب،  ،اليَ ْنَجِلب، 

ْرَدبِ يس، والَعْطفة، والَفْطسة، والَقَبلة    ومجعها قَ َبل    والِقْرَزْحلة، والَكْحلة، وال َهْبة،   والدَّ
 .(۲( ُيْستَ ْعطَفون أي    ،(1) واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل الَيَمن: َخَرز يُؤَخذ هبّن الّرِجال

 
له. أما احِلْمَيِّي الذي    ، ومل أجد ما يُِشي إىل أن األبيات285املخضرمني واألمويني ص  

، ويظهر يل أنه ال يُ ْقَصد به شاعر بعينه، وإمنا املقصود  اعروف أيضر ورد يف التهذيب، فغي م
النسبة   اللهجة هلجتها، بدليل أن بعض املصادر ساقت  َرُجل من مِحَْي، على اعتبار أن 

 . 12/128تاج )شنرت( ، وال 8/142، ينظر احملكم "قال مِحَْيِّي منهم "ُمَنكَّرة، هكذا:  
ْحر.  اُجل فتجعله اتبعر ( أي َتْسَحر هبا املرأة الرَّ 1)   هلا بتأثي السِّ
األمساء، سوف َترِد    هذه، ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات أَُخر سبقت  1/414ينظر املنتخب    ( ۲)

  هي وبقية األمساء الواردة يف النَّّص يف موادها من هذا البحث، وقد أوردت النص كامالر 
ذه املادة فقد ذكرته املصادر اليت حتت يدي  يف مادة )درق(، أما لفظ )اليَ ْنَجِلب( املتصل هب

،  3/1311: اجلمهرة لة اليت أوردها ُكراع، لكن دون إشارة إىل أهنا هلجة، ينظر مثالر ابلدال
اللغة  11/259والتهذيب   يف  واحمليط  واحملكم  7/115،  )جلب(  7/440،  والتكملة   ،

استشهدت  ، وقد  110      109/  2، والتاج )جلب(  1/274سان )جلب(  ، والل1/90
اللة بشاهد من الرََّجز المرأة غي معروفة،  هذه املصادر عدا األول والثالث على هذه الد

بن حازم، تويف يف حدود   )علي  اللِّْحياين  رواية  من  أبنه  التهذيب  له يف  ه (،  220ُقدِّم 
اوية  ع السابقة: أن اللِّْحياين رواه عن العامرية )وهي ر وأضاف احملكم واللسان والتاج املواض

 من راوايت األعراب(، وهو: 
 َفال يَرِْم َوال يَِغبْ   َأَخْذتُُه اِبْليَ ْنَجِلبْ 

 َوال يَ َزْل ِعْنَد الطُُّنبْ 
      أيضراكما ورد يف التهذيب واحملكم والتكملة والتاج املواضع السابقة رجز آخر    غي منسوب  

 ه (، وهو قوله: 231رواه ابن األعرايب )حممد بن زايد، ت 
= 
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 جلم: 

، ( 3) واجلََلم، والطَّْوس(2) والُعَقْيف(1)    الطَّاِلع   اجلََلم: يقال للِهالل    عند أَْهل الَيَمن
 .(4) اُطَوْيسر   ومجعه َأْطواس، وتصغيه طَُوْيس، وبه مسُِّي الرَُّجلُ 

 حرف احلاء
 :محس

 .(5) مِحَْي التَّْحماس: يقال للرَّْأس... التَّْحماس يف لغة  

 
 إْن يُِقْم وإْن يَِغبْ   ْيُذُه اِبْليَ ْنَجِلبْ عِ أُ 
 ومل أجد كذلك له نسبة.  

 ( تنظر مادة )طلع( من هذا البحث. 1) 
 ( تنظر مادة )عقف( من هذا البحث.   2) 
 ( تنظر مادة )طوس( من هذا البحث. 3) 
البحث،    . وبقية األمساء الواردة يف النَّّص ستكون يف موادها من هذا1/285( ينظر املنتخب  4) 

بداللة الَقَمر    أما لفظ اجلََلم املتصل هبذه املادة فقد ذكرته بعض املصادر اليت حتت يدي 
التهذيب  اليت   ينظر  إىل أهنا هلجة،  إشارة  ، والتكملة  11/102أوردها ُكراع، لكن دون 

اهِلالل  "؛ فاجلََلم فيها:  ا خصصها، وجعلها على التشبيه أيضر   ،  وبعضها5/605)جلم(  
ْعر،  ، وال ُمَشبَّه به اجلََلم الذي هو ال ِمْقراض الذي جُيَّز به الصُّْوف والشَّ "ابجلََلم يُ َهّل؛ ُشبِّه  لَْيلة  

،  217/  31، والتاج )جلم(  12/102، والداللتان يف اللسان )جلم(  7/447ينظر احملكم  
َلم: الَقَمر  "وأضاف التكملة واملصدران األخيان صيغة أخرى، فجاء فيهما:    . " لَْيلة الَبْدر اجلَي ْ

ه َخّص فيه  يف كتابه ال ُمَجرَّد، ولكن  أيضرا ، وقد أورد ُكراع هذه اللهجة  46/ 1( ينظر املنتخب  5) 
بَرأس اإلنسان، ينظر   اللهجة يف املصادر اليت حتت  1/315هذا االسم  ، ومل أجد هذه 

د حبث عنه  يدي، بل مل أجد لفظ )التَّْحماس( يف غي كتايب ُكراع، وكان حمقق املنتخب ق
 .   "وهذه الكلمة مما تفرد بنقله ُكراع"قبلي فلم جيده، ولذا َعلَّق بقوله:  
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 حرف اخلاء
   خشى:

ي الصِّ بن َكْعب:  بَ ْلحاِرث  لغة  احَلَشف، وهو اواخَلْشو مجيعر (1) صاخَلْشو: يف   :
يشاء يصاء والشِّ يص والشِّ  .(2) الشِّ

 
 يت يف اهلامش التايل. ي يص( من هذا البحث، وما ( تنظر مادة )ص 1) 
، وقد َنصَّت بعض املصادر على هذه اللهجة، ينظر اللسان )شيص(  2/458( ينظر املنتخب  2) 

،  18/12، والتاج )شيص( و )صيص(  14/229، و)خشي(  51      7/50و )صيص(  
بن َكْعب  على أن بَ ْلحاِرث    ا ،كما َنصَّت املصادر السابقة أيضر 37/275، )خشو(  14

ْيص ِصيصر  يص هو احَلَشف يف لغتهم، وجاء ذلك أيضر ايَُسّمون الشِّ يف الصحاح    ا، وأن الصِّ
يت أوردها  ، لكن مصادر أخرى كثية ذكرت لفظ )اخَلْشو( ابلداللة ال3/1044)صيص(  

،  4/376، واحمليط يف اللغة  7/466: التهذيب  ُكراع دون إشارة إىل أهنا هلجة، ينظر مثالر 
يف بعض    ا، يف حني مل يرد اللفظ مطلقر 5/276، واحملكم  6/2327ح )خشي(  والصحا 

املعجمات، كالعني واجلمهرة. ومما ينبغي التنبيه عليه أن كل املصادر السابقة    سواء اليت  
يص  َنصَّت   يص أو الشِّ على اللهجة أم اليت مل تنص عليها    مل تنص مباشرة على أن لفظ الصِّ

فهم هذا من بعضها، كاللسان والتاج اللذين  لته على احَلَشف، وإمنا يُ مرادف للَخْشو يف دال
يص. مث جاء   يص يف لغة بَ ْلحاِرث بن َكْعب: الصِّ جاء فيهما يف مادة )شيص(: أن الشِّ

يص يف لغة بَ ْلحاِرث بن َكْعب: احَلَشف، يف حني مل يرد    فيهما يف مادة  )صيص(: أن الصِّ
اخَلْشو على احَلَشف فقط. وابلرجوع إىل مصادر اللغة    فيهما يف مادة )خشى( إال داللة 

يص من جهة ولفظ احَلَشف من جهة   يص أو الشِّ جند يف عباراهتا عن داللة لفظي الصِّ
= 
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 خفى: 
يف لغة أهل احِلجاز،   (2) : الَعواِهن(1) اخلَوايف: يقال للسََّعفات اللوايت يَِلني الِقَلبة

 .(3) وأما أهل جَنْد فُيَسّموهنا اخلَوايف 

 
َشف من التَّْمر: ما مل يُ ْنِو، وقيل: اليابس الفاسد،  احلَ "أخرى بعض التداخل؛ جاء فيها:  

يص وقيل: أردأ التَّْمر، وقيل: الضعيف الذي ال ن َ  ، ينظر اللسان )حشف(  " َوى له، كالشِّ
يص    ويقال فيه أيضر "، وجاء فيها:  23/77، والتاج )حشف(  9/47 يص  ا أن الصِّ : الشِّ

يشاء والصَّْيصاء   : هو البُ  يصاء والشِّ ه  ْسر أو التَّْمر الذي ال َيْشَتّد نَواه، وقد ال يكون ل والشِّ
، و)شيص(  6/311ينظر ما جاء عنه يف اللسان )شيش(  .  " ، وقيل: أردأ التَّْمر أصالر   ى نَ ور 

، و)شيص( و)صيص( املوضعني  125/ 17و)صيص( املوضعني السابقني، والتاج )شيش(  
حيتاج إىل حتقيق ال يتسع له هذا املقام،    ا داللي    ا السابقني. ويظهر يل أن بني اللفظني فرقر 

النخل وغيهم يفرقون بينهما  لكين أحب أن أذكر أن العامة يف نَ ْجد اليوم من أصحاب  
وال خيلطون؛ فاحَلَشف عندهم: الرَِّديء اليابس من التَّْمر، وليس له ُلّب ُحْلو كالتَّْمر املعتاد،  

يص فهو عندهم: الُبْسر  ره على الن َّوَ ، قد يَِبس ِقشْ اوإمنا يكون َأْحَرش، أي خشنر  ى. أّما الشِّ
وهو ال يُ ْرِطب وال يصي    وال يكون له نوى،   معني،الذي ال َيْكُب، وإمنا يقف منوه عند َحّد  

، والغالب أنه يكون كذلك بسبب عدم أتبي النَّْخل    والّتأبي التلقيح    أو بسبب نقص  امَتْرر 
النخلة   معجم  ينظر  الشَّْعيب  اللِّقاح،  املأثور  الفصيحة  165،  81يف  األصول  ومعجم   ،

 .  7/350،  3/158لأللفاظ الدارجة 
بة: مفرده قَ ْلب وقُ ْلب، واملقصود السََّعف الذي َيْطُلع من قَ ْلب النَّْخلة، ينظر اللسان  ( الِقلَ 1) 

 . 1/688)قلب( 
 ( تنظر مادة )عهن( من هذا البحث. 2) 
َخصَّص يف ِنْسبة الَعواِهن،  :  182اب ال ُمَنجَّد لُكراع ص. ويف كت2/455( ينظر املنتخب  3) 

دينة، لكن املصادر تكاد جتمع على ما ذكره ُكراع  فجعلها لبعض أهل احلجاز، وهم أهل امل
مثالر  ينظر  اللهجتني،  هاتني  نسبة  من  املنتخب  املصنف  يف  الغريب  وكتاب  1/480:   ،

= 
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 حرف الدال
 دربس: 

ْرَدبِ يس: ْرَدبِ يس، والَعطْ   الدَّ لة    ومجعها قَ َبل    والِقْرَزْحلة، فة، والَفْطسة، والَقبَ الدَّ
، أي (1) الّرِجالوالَكْحلة، وال َهْبة، واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل الَيَمن: َخَرز يُؤَخذ هبّن  

 .(2) ُيْستَ ْعطَفون
 

، و )خفا(  2069/ 6هن(  ، والصحاح )ع7/597،  1/145، والتهذيب  147النخلة  
واملخصص  6/2330 واحملكم  11/105،  واللسان  5/267،  1/126،  )عهن(  ، 

، سوى  37/285، و)خفا(  35/223، والتاج )عهن(  14/236)خفا(  ، و  136/297
لغة   اخلَوايف  أّن  منه:  النسبة؛ حيث جاء يف موضع  اجلمهرة من عكس هلذه  ما ورد يف 

، ويف موضع آخر: أّن الَعواِهن  1055،  2/955ينظر  حجازية، وأن الَعواِهن لغة ُعْلوية،  
ينظر   مؤ 1/373ألهل جند،  من  هذا سهو  أّن  ويظهر  املذكورة  ه لف،  ابلداللة  فاخلَوايف  ؛ 

،  101موجودة يف اللهجة املعاصرة لعوام أهل جند، ينظر معجم النخلة يف املأثور الشعيب ص
 . 4/177ومعجم األصول الفصيحة لأللفاظ الدارجة 

ْحر.  اَحر هبا املرأة الرَُّجل فتجعله اتبعر َتسْ  ( أي 1)   هلا بتأثي السِّ
األمساء، سوف َترِد    ه، ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات أَُخر سبقت هذ1/414( ينظر املنتخب  2) 

  هي وبقية األمساء الواردة يف النَّّص يف موادها من هذا البحث، وقد أوردت النص كامالر 
ل هبذه املادة فقد ذكرته املصادر اليت حتت  )الدَّْرَدبِ يس( املتص   يف مادة )درق(، أما لفظ 

مثالر يد ينظر  هلجة،  أهنا  إىل  إشارة  دون  لكن  أوردها ُكراع،  اليت  ابلداللة  اجلمهرة  ي   :
،  8/655، واحملكم  3/928، والصحاح )دردبس(  8/429، واحمليط يف اللغة  3/1311

، واللسان )دردبس(  150)دردس( ص  ، والعباب  2/272والتنبيه واإليضاح )دردبس(  
يف مصادر كبية كالعني   ا ترد الداللة مطلقر ، يف حني مل30/ 16، والتاج )دردبس(  6/81

والتهذيب. وقد جاء يف هذه املصادر عدا الثالثة األوىل والعباب وصف هلذه اخلََرزة؛ جاء  
ْسَتْشَفْفتها رأيتها َتِشّف مثل  َخَرزة َسْوداء، كأن َسوادها لون الَكِبد، إذا َرفَ ْعتها وا"فيها:  

= 
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 :درق
َرَقة: الدََّرقة، وَكداِر   مثل َقطَاِم    واليَ ْنَجِلب، وال ِهنَّمة، والصَّ  ْخبة، والصَّْدحة، الدَّ

ْرَدبِ يس، والَعْطفة، والَفْطسة، والَقَبلة    ومجعها قَ َبل       والصَّْرفة، والُقَلْيب، والِقْرَزْحلة، والدَّ
، أي (1) والَكْحلة، وال َهْبة، واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل الَيَمن: َخَرز يُؤَخذ هبّن الّرِجال

 .(2) ُيْستَ ْعطَفون
 

، كما ساقت هذه  "ب هبا املرأة إىل زوجها، توجد يف قُ ُبور عاد تَ َتَحبَّ َلْون الِعَنبة احلَمراء،  
على هذه الداللة، وهو قول تقوله النساء الاليت يستعملن    نثراي    ااملصادر عدا العباب شاهدر 

ْرَدبِ "هذه اخلََرزة، َنّصه:   ، كما ساقت هذه املصادر عدا  " َيِبيسيس، تُِدرُّ الِعْرَق ال َأَخْذتُه ابلدَّ
من الشعر غي منسوب    ومل أعثر    األوىل والتنبيه والعباب على هذه الداللة شاهدر الثالثة ا

 له أان على نسبة    وهو قوله: 
ْرَدبِ ْيِس ُمقاَبالر   مَجَّْعَن ِمْن قَ َبٍل هَلُنَّ وَفْطسةٍ   يف ال ِمْنَظمِ  والدَّ

الَقَبل: مجع قَ ْبلة، وهي من اخلََرزات املذكورة يف َنّص ُكراع، ينظر ما ييت عنها يف مادة )قبل(   
 من هذا البحث. وال ِمْنَظم: اخلَْيط الذي تُ ْنَظم فيه اخلََرز. 

 كما انفرد التنبيه واللسان بشاهد آخر غي منسوب، وهو قوله:   
   ْ ْرَدبِ يسِ فَ   َقَطْعُت اخلَْيَط واخلََرزاِت َعينِّ  َمْن يلْ ِمْن ِعالِج الدَّ

 . اومل أعثر له أان على نسبة أيضر 
ْحر.  ا( أي َتْسَحر هبا املرأة الرَُّجل فتجعله اتبعر 1)   هلا بتأثي السِّ
،  1/414يف املنتخب  ( هكذا ورد النَّّص على أمساء هذه اخلََرز اليت يُؤَخذ هبّن الّرِجال كامالر 2) 

َرقة(    وهو أول  وما فيه من أمساء اخلَ  َرز سوف َترِد يف موادها من هذا البحث، أما لفظ )الدَّ
)الزَّْرقة(،   حُمَرَّف عن لفظ  أنه  املادة    فقد أتكد عندي  النَّّص، واملتصل هبذه  أمسائها يف 

أن لفظ )َكداِر( حُمَرَّف عن    ا فينظر يف مادة )زرق( من هذا البحث. كما أتكد عندي أيضر 
)َكراِر(،  أيضر   لفظ  البحث  هذا  من  )كرر(  مادة  يف  مصدر  ا فينظر  أعرف  ال  وألين  ؛ 

= 
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 دعب: 

ْعُبوبة:   ْعُبوبة مثلها(2) َحّبة(1) الدَّْعداعةالدُّ  .(3) يكلها بنو َفزارة، والدُّ

 
التحريف؛ أهو من املؤلف، أم من الناسخ، أم من عدم توفيق احملقق يف قراءة اللفظني،  

 على مضامني الكتاب.   امع التنبيه على ما ثبت عندي؛ حفاظر   آثرت إيراد النَّّص هنا كامالر 
 هذا البحث.  ن( ينظر ما ييت يف مادة )دعدع( م 1) 
 ( يف املطبوع )َحّية(، وهو تصحيف، والصواب ما أَثْ بَ تُّه، وينظر ما ييت يف اهلامش التايل. 2) 
ف لفظ )َحّبة( فيه إىل )َحّية(، والتصويب من املصادر  128/ 1( ينظر املنتخب  3)  . وقد ُصحِّ

  ا ْعداعة امسر دَّ مل أجد ال"األخرى؛ ويظهر أنه تصحيف مل يدركه احملقق؛ ألنه َعّلق بقوله:  
للَحّية السَّْوداء يف اللسان والتاج )دعع(. ويف ال ُمَجرَّد لُكراع )دع(: الدَّْعَدعة َحّية يكلها  

َفزارة القول: إنه مل يدرك التصحيف يف    ؛ ، وال ُمَجرَّد حققه احملقق نفسه " بنو  ولذا ميكنين 
ر، وكون العرب مل  داخمطوطي الكتابني!!، وهذا من العجب؛ بسبب شهرة اللفظ يف املص 

يُ ْعَرف عنهم أكل احلَّيات. ولفظ )الدُّْعُبوبة( ذكرته املصادر اليت حتت يدي بداللة احلَّبة ال  
احلَّية، لكن دون إشارة إىل أهنا هلجة، أو أّن َأْكلها خيتص به قوم دون غيهم، سوى ما  

،  " َفزارة، وجُتَْمع: الدُّعاع  الدُّعاعة: َحّبة َسْوداء، أتكلها بنو "من أّن    1/81جاء يف العني  
ولفظ )الدُّعاعة( يف َنّص العني قريب من لفظ )الدَّْعداعة( املرادف يف َنّص ُكراع، وسيأيت  

،  1/299احلديث عنه يف مادة )دعع( من هذا البحث.  وينظر يف لفظ )الدُّْعُبوبة( اجلمهرة  
فيه:   جاء  اجلنس؛  اسم  إال  يورد  خيُْ "ومل  َحّب  ويُؤكل ت َ الدُّْعُبوب:  التهذيب  "َبز  وينظر   ،

أوردت مصادر أخرى اسم اجلنس  2/249 )الدُّْعُبوبة(، يف حني  الواحد:  يورد إال  ، ومل 
أوصافر  أوردت  الدُّْعُبوبة، كما  وواحده  اللغة    ا الدُّْعُبوب،  يف  احمليط  يف  جاء  للدُّْعُبوبة، 

، والتاج  1/376، واللسان )دعب(  1/124، والتكملة )دعب(  2/29، واحملكم  1/433
،  " َحّبة َسْوداء تُؤَكل يف اجلَْدب، أو أصل بَ ْقلة تُ ْقَشر وتُؤَكل ":  250،  2/249)دعب(  

= 
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 دعدع: 
ْعُبوبة  (1) َحّبة  الدَّْعداعة:   . (3) مثلها  (2) يكلها بنو َفزارة، والدُّ

 
التكملة:   إذا أجدبوا " وزاد صاحب  البادية  عليها، وهو    ا. كما أورد شاهدر "يكلها فقراء 

ل  ا ق"ه (، جاء فيه:  40بيت من الرََّجز نسبه إىل النَّجاِشّي )قَ ْيس بن عمرو احلارثي، ت  
، والبيت يف ديوان  "فَحَذف الواو، كما يُ ْقَصر املمدود   "آثليُل َكَحبِّ الدُّْعُببِ   هِ يْ النَّجاِشّي: فِ 

ي متفق عليه؛ جاء  ، ويظهر أن االستدالل ابلبيت على هذا اللفظ غ 112النَّجاِشّي ص  
ُفذ... مثر نَ ْبت... أو هو النبات ب"يف التاج املوضع السابق:   نفسه، وهو ِعَنب  الدُّْعُبب كُقن ْ

ْعبُ ْوب، فَحَذف الواو،  الث َّْعَلب بلغة الَيَمن، وقد جاء يف   قول النَّجاِشّي...، قيل: أصله الدُّ
 . " كما يُ ْقَصر املمدود

يف، والصواب ما أَثْ بَ تُّه، وينظر ما سبق يف مادة )دعب( من  ( يف املطبوع )َحّية(، وهو تصح1) 
 هذا البحث. 

 دعب( من هذا البحث. ( ينظر ما سبق يف مادة )2) 
. وينظر ما سبق من تعليق على لفظ )الدُّْعُبوبة( يف مادة )دعب(  1/128( ينظر املنتخب  3) 

ي  اليت حتت  املصادر  )الدَّْعداعة( يف  لفظ  البحث. ومل أجد  فيها  من هذا  بل جاء  دي، 
ذكرها كُ  اليت  العني  ابلداللة  ينظر  )الدُّعاعة(،  لفظ  أوهلما:  لفظان؛  وف1/81راع  يه:  ، 

،  1/112، كما ينظر اجلمهرة  "الدُّعاعة: َحّبة َسْوداء، أتكلها بنو َفزارة، وجُتَْمع: الدُّعاع "
لسان  ، وال4/248، والتكملة )دعع(  1/83، واحملكم  1/86، واحمليط  1/94والتهذيب  

، وقد زادت هذه املصادر يف وصف  294      20/293، والتاج )دعع(  86،  8/85)دعع(  
ز  الدُّعاع: َحّب شجرة برية أسود خَيَْتبِ "ما جاء يف العني، ومما جاء فيها:  هذه احلَّبة على  

، ومل أجده يف  116/ 2. واللفظ الثاين )الدَّْعَدعة(، ينظر ال ُمَجرَّد  "منه الفقراء يف الَقْحط 
ف يف هذا الكتاب   غيه، وقد تقدم يف التعليق على لفظ )الدُّْعُبوبة( أن لفظ )َحّبة( ُصحِّ

مل ترد إال يف العني    ة(. ومما ينبغي التنبيه عليه أن اإلشارة إىل اختصاص َفزارة أبكلهاإىل )َحيّ 
القحط،    وال ُمَجرَّد، بل إن عبارات املصادر األخرى تشي إىل أن مجيع الفقراء يكلوهنا يف

 كما تقدم. 
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 دمك: 
 .(1) من اللَِِّب السَّاف... وهو عند أهل احلجاز ال ِمْدماك  يقال للصَّفّ   ال ِمْدماك:   

 
إىل أهل احلجاز    . وقد نُِسَبت داللة ال ِمْدماك على الصَّف من اللَِِّب 1/407( ينظر املنتخب  1) 

: أنه يَُسمَّى يف لغة  ا، وأضاف بعضها أيضر 10/131التهذيب  يف عدد من املصادر؛ ينظر  
حني  ، يف  27/96، والتاج )دمك(  10/429أهل العراق الّساف، ينظر اللسان )دمك(  

اللغة   النوادر يف  ينظر  أهنا هلجة؛  إىل  تشي  أن  الداللة دون  أوردت مصادر أخرى هذه 
، والصحاح )دمك(  6/765، واحملكم  6/217، واحمليط يف اللغة  2/679رة  ، واجلمه311

. وقد  8/244، كما هو احلال يف العني  ا للفظ مطلقر ، وبعض املصادر مل تورد ا5/1585
على هذه الداللة غي منسوب    اا التهذيب واحمليط واحملكم شاهدر أوردت املصادر السابقة عد

 قوله:     ومل أعثر له أان على نسبة    وهو
 َفِمْدماكا  ا ِق ِمْدماكر   َأال اي انِقَض ال ِمْيثا   

 ، وهو قوله: ا كما ورد يف احملكم وحده شاهد آخر من الرََّجز غي منسوب أيضر 
 الطَِّويِّ َقَدُمهْ َتُدكُّ ِمْدماَك 

بن    وِمْدماك الطَِّويِّ البناء الذي يكون على البئر. والشاهد أليب حممد الَفْقَعِسّي )عبد هللا
رِْبِعّي، خمضرم ال تعرف سنة وفاته على وجه التحديد(، وهو من أرجوزة يف ديوانه املسمى  

ّي احلَْذَلِمّي اأَلَسِدي(، تنظر ص  ما تَ بَ قَّى من أراجيز أيب حممد عبدهللا بن رِْبِعّي الَفْقَعسِ )
أيضر 81 إليه  منسوبني  األرجوزة  بيتان آخران من هذه  وقد جاء  التنبيه واا  ،  إليضاح  يف 

اللسان )بشم(  1/10)جشأ(         31/151، والتاج )بشم(  12/50، ومعهما اثلث يف 
152  . 
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 حرف الزاي 
  زرق:

وَكرارِ (1) الزَّْرقة   الزَّْرقة: والصَّْخبة،    (2) ،  وال ِهنَّمة،  واليَ ْنَجِلب،  َقطَاِم     مثل     
والَقَبلة    ومجعها    والَفْطسة،  والصَّْدحة، والصَّْرفة، والُقَلْيب، والدَّْرَدبِ يس، والَعْطفة،

الَيمَ  َخَرز  قَ َبل    والِقْرَزْحلة، والَكْحلة، وال َهْبة، واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل  ن: 
 .(4)   ، أي يُْستَ ْعَطفون(3) جال يُؤَخذ هبّن الرِّ 

 
 ( ينظر ما سبق يف مادة )درق( من هذا البحث. 1) 
 دة )درق(، وما ييت يف ماديت )كدر( و )كرر( من هذا البحث. ( ينظر ما سبق يف ما2) 
ْحر.  ا هل افتجعله اتبعر  الرَُّجلَ  ( أي َتْسَحر هبا املرأةُ 3)   بتأثي السِّ
، وما يف هذا النَّّص من أمساء اخلََرز، سوف تَرِد يف موادها من هذا  1/414( ينظر املنتخب  4) 

املتصل   )الزَّْرقة(  لفظ  أما  بلفظ  البحث،  املنتخب  من  املطبوع  يف  ورد  فقد  املادة  هبذه 
ذا التحريف أن حمقق  )الدََّرقة(، وهو حتريف عن لفظ )الزَّْرقة( الذي أثبته، والدليل على ه

الكتاب أفاد أنه حبث عن لفظ )الدََّرقة( يف بعض املصادر املختصة فلم جيده، كما أنين  
  كامالر ا  ، كما أنين وجدت نص  اده أيضر املصادر اليت حتت يدي فلم أج  حبثت عنه يف كل 

لفظ    ، وفيه 3/1311يف اجلمهرة    ا حيوي أغلب أمساء هذه اخلََرز الواردة يف املنتخب مثبتر 
ثْ بَ تُّه، وهو لفظ معروف يف املصادر ابلداللة اليت أوردها ُكراع، لكن هذه  )الزَّْرقة( الذي أَ 

؛ فكل هذه اخلََرز اليت َنَسب ُكراع أمساءها  املصادر مل ُتِشر إىل أهنا هلجة، وهذا غي مستغرب
ك عند احلديث  إىل أهل الَيَمن مل تنسب إليهم يف املصادر اليت حتت يدي، كما أَثْ َبتُّ ذل

املذكورة يف:   ابلداللة  )الزَّْرقة(  لفظ  ينظر  البحث.  هذا  من  موادها  األمساء يف  هذه  عن 
السا املوضع  واحملكم  اجلمهرة  والتكملة  6/253بق،  )زرق(  5/72)زرق(  ،  واللسان   ،

)زرق(  10/140 والتاج  معجمات كبية كالعني  25/228،  يف  اللفظ  هذا  يرد  ومل   .
 اللغة والصحاح، وقد جاء يف التاج املوضع السابق: أن اللفظ هبذه  والتهذيب واحمليط يف 
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 حرف السني
 سحر: 

 .(1) اإلْسحارة: بَ ْقلة ألهل الشام
 :سدف

 
لغة  احمليط يف ال  هملطبوع من معجمالداللة منقول عن ابن َعّباد. لكن هذا غي موجود يف ا

فر حملقق احمليط، أو أن صاحب  امادة )زرق(؛ فلعل صاحب التاج كان ينقل من نسخة مل تتو 
 احمليط ذكر اللفظ يف غي مادته. 

. واللفظ يف املصادر اليت حتت يدي ابلداللة اليت أوردها ُكراع، لكنه  2/559( ينظر املنتخب  1) 
،  3/136ىل أهنا هلجة، ينظر العني بتشديد الراء اإلْسحارّة،كما أن هذه املصادر مل ُتِشر إ 

اللغة  4/294والتهذيب   يف  واحمليط  واحملكم  480/ 2،  )سحر(  3/186،  والتكملة   ،
، وقد أضافت هذه املصادر  11/276، والتاج )سحر(  4/352ن )سحر(  ، واللسا3/22

واحمليط وجوهر  العني  )اأَلْسحارّة( وذكرت يف مجعه:    اعدا  فيه  فذكرت  اللفظ،  أخرى يف 
حار(، كما أوردت هلذا النبات أوصافر )اإلسْ  ، ومما جاء فيها والعبارة  ا حاّر واأَلْسحاّر والسِّ

َخِشن يرتفع يف وسطه َقَصبة يف رأسها    أْن ال ُفْجلة له، وهو  نباته يشبه الُفْجل غي " للسان:  
قال: وهذا    ؛ة ُكْعُبة كُكْعُبة الُفْجلة، فيها َحّب له ُدْهن يُؤكل ويُتداَوى به، ويف ورقه ُحُروف

ي أهو اإلْسحاّر أم غيه.األزهري عن النَّْضر: اإلْسحارّة  وال أدر ، قال:  ابن األعرايب قول  
ْهِنيزة بَ ْقلة حارة تَ ن ُْبت على ساق، هلا َوَرق صغار، هلا َحّبة َسْوداء كأهن : واألْسحارّة  . "ا الشِّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
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السُّْدفة: يف لغة تَ ِميم الظُّْلمة، ويف لغة قَ ْيس الضَّْوء، ِضّد، وبعضهم جيعل السُّْدفة  
 .     (1)  اإلسفاراختالط الضَّْوء ابلظُّْلمة، كوقت ما بني طلوع الفجر إىل

 سرح:
ْرحان يف لغة ُهَذْيل  ْرحان: يقال لأَلَسد:... السِّ  .  (2) السِّ

 
املنتخب  1)  ينظر  ما ذكره ُكراع من دالليت هذا  2/584(  . وقد َنصَّت مصادر عديدة على 

، واألضداد أليب عبيد  35ص  ،  : األضداد لألصمعيمَتِيم، ينظر مثالر اللفظ عند قَ ْيس و 
  ،اللغوي واألضداد أليب الطيب   ،114ص    ،، واألضداد لألنباري 44ص    ، القاسم بن َساّلم

، وقد نسبت بعض املصادر الداللة على اإلضاءة إىل  12/367، والتهذيب  148ص  
  149ص    ، ، ينظر األضداد للسجستاين أهل مكة، ومل تنسب الداللة على الظُّْلمة إىل أحد

، وذكرت أخرى أن الداللة على اإلضاءة هلَوازن، ومل تنسب الداللة على الظُّْلمة،  150    
وهي لغة هوازن دون  " ، بل جاء يف اجلمهرة:  8/457، و احملكم  646/ 2ينظر اجلمهرة  

العرب  الظُّْلمة ألهل جند، والداللة "سائر  الداللة على  أن  الضَّْوء    ، وذكرت أخرى  على 
الصحاح )سدف(   ينظر  اللسان  ، وتنظر هذ4/1372لغيهم،  بعضها يف  النَِّسب أو  ه 

مصادر عديدة الداللتني    ، يف حني أوردت 23/226، والتاج )سدف(  146/ 9)سدف(  
، واألضداد البن  76ص    ، : األضداد لُقْطُرب دون اإلشارة إىل كوهنما هلجتني، ينظر مثالر 

كِّيت ، واألضداد  96ص    ،، واألضداد للّصاغاين 8/287اللغة    احمليط يف ، و 232ص    ،السِّ
الط الضَّْوء  وهي اخت   -. أما الداللة الثالثة 155ص    ،، واألضداد لل ُمْنِشي79ص    ، للت َّوَّزي

فقد ذكرهتا بعض املصادر السابقة، مثل األضداد أليب عبيد القاسم بن َساّلم،    - ابلظُّْلمة
والصحاح واللسان والتاج، لكنها مل تنسبها إىل أحد. كما    واألضداد للسجستاين والتهذيب

الدالالت، تركت إيرادها لكثرهتا  ساقت أكثر املصادر السابقة شواهد عديدة على هذه  
 شهرهتا.  و 

ْرحان على األسد منسوبة إىل ُهَذْيل يف كتاب  1/104( ينظر املنتخب  2)  . وتنظر داللة السِّ
ص الوحوش  اهلذلي63  ،  أشعار  وشرح  وال ُمَنجَّد1/285ني  ،  والتهذيب  63ص    ،،   ،

= 



 

 

 

 
 

 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمرب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24العدد )   - الثامنة  السنة   293

 

 :سروع 
ْرَوع ْروَع: يقال للَوْطواط عند أَْهل الَيَمن: السِّ  .(1) السِّ

 :سكر
 .(2) من شراب أَْهل الَيَمن ،االسُّْكرُكة: ويقال: السُُّكرْكة أيضر   

 
)سرح(  188/ 3،  4/301 والصحاح  واحملكم  1/374،  )سرح(  3/188،  واللسان   ،
منسوبة إىل أهل   1/512حني جاءت يف اجلمهرة  ، يف6/271، والتاج )سرح( 2/481

احلجاز، ومعلوم أن ُهَذْيل من أشهر القبائل احلجازية. وقد أشارت كل املصادر السابقة  
ْرحان هي الذِّئب؛ جاء يف التهذيب املوضع السابق:  إ قال  " ىل أن الداللة املشهورة للفظ السِّ

ْيد يف لغة ُهَذْيل ا ْرحان والسِّ ولذا اقتصرت    ؛ "ألسد، ويف لغة غيهم الذِّئباألصمعي: السِّ
. وقد ساقت  3/139بعض املصادر على ذكر داللة اللفظ على الذِّئب فقط، ينظر العني  

ْرحان فيها ابألسد، مع أنه ال ميتنع  ملصادر السابقة بعض الشواهد اليت ُفسِّ أكثر ا ر لفظ السِّ
نا. وقد ذكر هذه اللهجة الدكتور عبد  يف نظري تفسيه فيها ابلذِّئب؛ ولذا تركت إيرادها ه 

ورد عنها يف بعض املصادر   على ما ا، معتمدر 399ص   ،اجلواد الطَّيِّب يف كتابه لغة ُهَذْيل 
 بقة.  السا

املنتخب  1)  التاج )وطط(  1/120( ينظر  فيه؛ جاء يف  :  99/ 20. والَوْطواط: طائر خمتلف 
ْرَوع( فلم أجده  " طَّافاملشهور فيه اخلُّفاش، وقد أجازوا أن يكون هو اخلُ " . أما لفظ )السِّ

،  2/232يف شيء من املصادر اليت حتت يدي يف مادته مادة )سرع(، سوى يف ال ُمَجرَّد  
للم  مادة  وهو  فأوردته يف  ذكرته  اليت  األخرى  املصادر  أما  معلوم،  هو  نفسه، كما  ؤلف 

،  14/55الَيَمن، ينظر التهذيب إىل أهل   منسوابر )وطط(، وضبط يف بعضها بفتح السني 
إىل أهل الشام، ينظر التاج املوضع السابق، يف حني جاءت سينه غي    ويف بعضها منسوابر 

 . 7/432يف اللسان )وطط(  اأيضر إىل أهل الشام  مضبوطة منسوابر 
. ومل أجد يف املصادر اليت حتت يدي نسبة هذا اللفظ إىل أهل  1/386( ينظر املنتخب  2) 

ل الذي يف أكثرها أنه لفظ َحَبِشّي غي عريب، وأنه شراب ألهل احلََبشة    ويف  الَيَمن، ب
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 :سلط
ْمِسم السَِّليط: عند عامة العرب:      . (1)   الزَّْيت، وعند أَْهل الَيَمن: ُدْهن السِّ

 مسد: 
 .(2) الّساِمد: بلغة طَيِّئ احلَزِين، وبلغة أهل الَيَمن الالِهي الالِعب   

 
الَيَمن من لغة احلبشة؛    خذ من الذُّرة، فلعله مما دخل يف هلجات أهل بعضها ََخْر هلم    يتُ 

التواصل   شدة  املصادر  بسبب  هذه  بعض  ذكرته  وقد  معروف.  هو  البلدين، كما  بني 
،  426،  10/59، والتهذيب  425،  309/ 5ُكراع، ينظر العني    ابلصيغتني اللتني أوردمها

، و)سكرك(  12/34، والتاج )سكر(  10/442، و)سكرك(  4/375واللسان )سكر(  
،  4/378ابلصيغة الثانية فقط، ينظر غريب احلديث أليب عبيد  ، وذكرته بعضها  27/123

السبيل فيما يف    ، وقصد2/383، والنهاية يف غريب احلديث واألثر 236 ، صوال ُمَعرَّب
، وبعضها ابلصيغة األوىل فقط، ينظر الفائق يف غريب  2/142اللغة العربية من الدخيل  

تشي إىل عجمته مما يشي إىل أهنا    ، يف حني أوردته مصادر أخرى دون أن3/46احلديث  
 . 7/161، واحملكم 6/184ترى عروبته، ينظر احمليط يف اللغة  

املنتخب  1)  ينظر  التهذيب    . وهكذا1/251(  ينظر  يدي،  اليت حتت  املصادر  أكثر  ورد يف 
،  7/320، واللسان )سلط( 8/434، واحملكم 1134/ 3، والصحاح )سلط( 12/336

العكس،    1/471، وجممل اللغة  3/95، ومقاييس اللغة  2/836يف حني جاء يف اجلمهرة  
ْمِسم، وعند َأْهل الَيمَ  ن الزَّْيت، والقوالن يف  وهو أن السَِّلْيط عند عامة العرب ُدْهن السِّ

، وقد جاء يف هذين املصدرين أن  19/196، والتاج )سلط(  88العباب )سلط( ص  
القول األول. وقد اكتفت مصادر عديدة ب السَِّلْيط على عموم  الصواب هو  ذكر داللة 

العني   مثالر  ينظر  هذا،  العرب يف  اختالف هلجات  إىل  تشي  أن  دون  ،  7/213الزيت 
 .  8/268ة واحمليط يف اللغ

املنتخب  2)  ينظر  ما ذكره ُكراع من دالليت هذا  2/588(  . وقد َنصَّت مصادر عديدة على 
، واألضداد للسجستاين ص  73ُرب ص اللفظ عند أهل الَيَمن وطَيِّئ، ينظر األضداد لُقطْ 
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 حرف الشني
 شقذ: 

 .(1) الشََّقذان: يف لغة بين َأَسد احِلمار

 
، وأورد  156    155ص    ، ، واألضداد أليب الطيب اللغوي42، واألضداد لألنباري  235

،  2/648للَّْهو منسوبة إىل أهل الَيَمن، ومل يورد هلجة طيِّئ، ينظر اجلمهرة  بعضها داللة ا
نسبتها إىل قبيلة من قبائل  يف حني أوردت مصادر كثية داللة مقاربة للَّْهو    وهي الِغناء    و 

معناه  واختلف  لفظه  اتفق  ما  ينظر  طيِّئ،  هلجة  تورد  ومل  مِحَْي،  هي  ،  69  ، ص الَيَمن، 
، والتاج )مسد(  219/ 2، واللسان )مسد(  423/    2، ومشس العلوم  12/378والتهذيب  

أن    ، كما أن مصادر عديدة أوردت داللة السُُّمود على اللَّْهو واحلزن دون 122      8/121
، ومقاييس  7/235العني     أن هذه الدالالت هلجات لقوم معينني، ينظر مثالر ىل تشي إ
اللغة  100/ 3اللغة   وجممل  واحملي473/ 1،  اللغة  ،  يف  )مسد(  8/293ط  والصحاح   ،

  َوأَنُتمْ {  . وقد تطرقت أغلب املصادر السابقة لقول هللا تعاىل:8/462، واحملكم  2/489
ُدونَ    بعضها أن بعض املفسرين محلها على داللة اللَّْهو، ينظر مثالر   ذكر ، و (61النجم  )  }مسَِم

لُقْطُرب، واألضداد لألنباري، الطيو   األضداد  اللغوي، واللسان، والتاج  األضداد أليب  ب 
املواضع السابقة، كما جاء يف ما اتفق لفظه واختلف معناه واألضداد أليب الطَّيِّب اللغوي  

السابقا املوضع أيضر ا أيضر   رت ابلغضبن: أهنا ُفسِّ ان  أقوال أخرى يف    ا . وينظر ذلك  مع 
أن املصادر  . كما  17/123، وتفسي القرطيب  27/82تفسي هذه اآلية يف تفسي الطبي  

من الشواهد الشعرية على الداللتني السابقتني ال يتسع اجملال    اعددر   اة أوردت أيضر ق الساب
ئ قد أوردها الدكتور عبد الفتاح حممد يف  إليرادها هنا. كما أن اللهجة املنسوبة إىل طيِّ 

ه  ، يف حني مل يوردها الدكتور أمحد هاشم السامرائي يف كتاب364ص    ، كتابه لغة طَيِّئ
 اجملاالت اللغوية للهجة طَيِّئ يف لسان العرب. 

املنتخب  1)  ينظر  على كثرهتا  .  1/109(  يدي  اليت حتت  املصادر  اللهجة يف  هذه  أجد  ومل 
  أن حمقق املنتخب حبث عنها قبلي يف مصدرين كبيين فلم يعثر عليها؛ ولذا وتنوعها، كما  
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 شنرت:
 .(1) َيَمنعند َأْهل الُشْنرُتة     الشَّناتِر: يقال لألصابع:... الشَّناتِر    واحدها  
 حرف الصاد 

 صخب: 

 
، كما أهنا فاتت الدكتور علي انصر غالب  " مل أجدها يف اللسان والتاج "شقذ"علَّق بقوله:  

 هلجة قبيلة أسد(. م يوردها يف كتابه )اللهجات العربية: لف
املنتخب  1)  ينظر  منسوبة  1/51(  اللهجة  هذه  جاءت  وقد  التهذيب  .  يف  الَيَمن  أهل  إىل 

، يف حني نُِسَبت إىل مِحَْي    وهي إحدى قبائل  693/   2  ، والصحاح )شرت(11/449
، والنسبتان  8/142، واحملكم  7/416، واحمليط يف اللغة 6/301الَيَمن الكبار    يف العني 

، ويف املصدرين األخيين  128/   12، والتاج )شنرت( 431    4/430للسان )شنرت( يف ا
السابق:   املوضع  ميانية"والصحاح  لغة  الِقَرطة،  ويقال:  األصابع،  املصدرين  " هي  ويف   ،

األخيين: واحدها ُشْنرُتة وَشْنرُتة وَشْنرَتة وِشْنِتية. وقد استشهدت املصادر السابقة سوى  
والصحاح على هذه اللهجة بشاهد من الشعر غي منسوب    ومل أجد أان له  العني واحمليط  
 نسبة    وهو: 

 وُشْنرُتٌَة ِمْنها وإْحَدى الذَّوائبِ        ِعجاهِنا فَ َلْم يَ ْبَق ِمْنها َغْيُ ِنْصِف    
املصادر قليالر  بيت اختلفت تلك  الشاهد، وورد يف    وهو  يتصل مبوضع  يف روايته مبا ال 

بلفظ:    منسوابر   2/108  التهذيب  احِلْمَيِّي  وِعجاهُنا..."إىل  َمْعِفٌس  إال  يَ ْبَق  ومل  " فَ َلْم   ،
أستطع معرفة احِلْمَيِّي هذا. والبيت أحد أبيات ثالثة َكثُر االستشهاد هبا يف املعجمات  

نية    مل أستطع معرفة قائلها    سبق تفصيل احلديث  على ألفاظ منسوبة إىل اللهجات الَيمَ 
الشَّْعر،  عن البيت    َضفائر  البحث. والذَّوائب    يف  ها يف حاشية مادة )جحم( من هذا 

 . 1/373وال َمْعِفس: ال َمْفِصل من َمفاصل اإلنسان، بلغة مِحَْي، ينظر احمليط يف اللغة 
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الصَّْخبة: الصَّْخبة، والصَّْدحة، والصَّْرفة، والُقَلْيب، والدَّْرَدبِ يس، والَعْطفة،  
والَفْطسة، والَقَبلة    ومجعها قَ َبل    والِقْرَزْحلة، والَكْحلة، وال َهْبة، واهلَْمرة؛ كل هذه  

 . (2)، أي يُْستَ ْعَطفون(1) ّرِجالَخَرز يُؤَخذ هبّن العند أهل الَيَمن: 
 صدح: 

الصَّْدحة: الصَّْدحة، والصَّْرفة، والُقَلْيب، والدَّْرَدبِ يس، والَعْطفة، والَفْطسة،  
والَقَبلة    ومجعها قَ َبل    والِقْرَزْحلة، والَكْحلة، وال َهْبة، واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل  

 .(3) يُْستَ ْعَطفون  َخَرز يُؤَخذ هبّن الّرِجال، أيالَيَمن:  
 

ْحر.  اله اتبعر ( أي َتْسَحر هبا املرأة الرَُّجل فتجع 1)   هلا بتأثي السِّ
األمساء، سوف َترِد    ه، ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات أَُخر سبقت هذ1/414( ينظر املنتخب  2) 

  هي وبقية األمساء الواردة يف النَّّص يف موادها من هذا البحث، وقد أوردت النص كامالر 
ذكرته بعض املصادر اليت حتت    يف مادة )درق(، أما لفظ الصَّْخبة املتصل هبذه املادة فقد

: احمليط يف اللغة  ُكراع، لكن دون إشارة إىل أهنا هلجة، ينظر مثالر   يدي ابلداللة اليت أوردها
والتكملة )صخب(  8/252 والتاج )صخب(  180/ 1،  يف  3/120،  جاء  ، يف حني 

ن عمل  ، وهو تفسي ُمَعبِّ ع" الصَّْخبة: الَعْطفة":  6/81، واللسان )صخب(  5/66احملكم  
يف مصادر كثية وكبية،    ا . ومل يرد اللفظ مطلقر هذه اخلََرزة؛ ألهنا يُ ْعَطف هبا قَ ْلب الرَُّجل

 كالعني واجلمهرة والتهذيب والصحاح. 
األمساء، سوف َترِد    ه، ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات أَُخر سبقت هذ1/414( ينظر املنتخب  3) 

  يف موادها من هذا البحث، وقد أوردت النص كامالر هي وبقية األمساء الواردة يف النَّّص  
ة )درق(، أما لفظ )الصَّْدحة( املتصل هبذه املادة فقد ذكرته بعض املصادر اليت حتت  يف ماد

مثالر  ينظر  هلجة،  أهنا  إىل  إشارة  دون  لكن  أوردها ُكراع،  اليت  ابلداللة  اجلمهرة  يدي   :
)صدح(  3/1311 والصحاح  واللسان  1/381،  )صدح(  2/509)صدح(  ،  والتاج   ،
يف مصادر كثية وكبية، كالعني والتهذيب واحمليط يف   ا. ومل ترد هذه الداللة مطلقر 6/310

 اللغة.  
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 صرف: 
والَقَبلة      والَفْطسة،  والَعْطفة،  والدَّْرَدبِ يس،  والُقَلْيب،  الصَّْرفة،  الصَّْرفة: 
ومجعها قَ َبل    والِقْرَزْحلة، والَكْحلة، وال َهْبة، واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل الَيَمن:  

 .(1) الّرِجال، أي يُْستَ ْعَطفونَخَرز يُؤَخذ هبّن 
 صعر: 

 .(3) خاصة (2) َعريّة: مِسَة أَلْهل الَيَمن يف أعناق اإلانثي ْ الصَّ 

 
األمساء، سوف َترِد    ه، ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات أَُخر سبقت هذ1/414( ينظر املنتخب  1) 

ذا البحث، وقد أوردت النص كامالر  هي وبقية األمساء الواردة يف النَّّص يف موادها من ه
ْرفة( املتصل هبذه املادة فقد ذكرته بعض املصادر اليت حتت  يف مادة )درق(،أما لفظ )الصَّ 

مثالر  ينظر  هلجة،  أهنا  إىل  إشارة  دون  لكن  أوردها ُكراع،  اليت  ابلداللة  التهذيب  يدي   :
،  8/302م  ، واحملك1385/ 4، والصحاح )صرف(  8/129، واحمليط يف اللغة  6/328

،يف حني  24/8صرف(  ، والتاج ) 9/189، واللسان )صرف(  345والعباب )صرف( ص  
 يف مصادر كثية وكبية، كالعني واجلمهرة.   امل ترد هذه الداللة مطلقر 

 ( يقصد إانث اإلبل؛ فالنص وارد حتت عنوان: )ابب مِسات اإلبل وغيها(. 2) 
الداللة يف أمرين؛ أوهلما: نسبتها،    ه يتصل هبذ. واملصادر خمتلفة فيما  1/329( ينظر املنتخب  3) 

مة إىل أهل الَيَمن يف بعض املصادر، ينظر اللسان )صعر(  حيث نسبت هذه ال ،  4/457سِّ
الغريب املصنف؛ حيث جاء  12/166والتاج )صعر(   ، وميكن أن يلحق هبذه املصادر 

م أن ملوك العرب يف اجلاهلية  ، ومعلو " الصَّي َْعريّة يف الُعُنق، وهو ِميَسم كان للُمُلوك"فيه:  
سا حني  يف  الَيَمن.  أهل  من  إىل  كانوا  تشي  أن  دون  الداللة  هذه  مصادر كثية  قت 

اجلمهرة   ينظر  معينني،  بقوم  والتهذيب  2/1169اختصاصها  اللغة  27/ 2،  ومقاييس   ،
اللغة  2/288 يف  واحمليط  )صعر(  333//1،  والصحاح  واحملكم  713/ 2،   ،1/433  ،

النُّوق       .2/255واملخصص   اإلبل    وهي  مة إبانث  السِّ اختصاص هذه  دون  والثاين: 
= 
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ذكورها    وهي اجِلمال    حيث َصرََّحت هبذا بعض املصادر السابقة، كمقاييس اللغة واحمليط،  
الغريب   احلال يف  هو  دون ختصيص، كما  لإلبل  مِسة  أهنا  على  بعضها  ساقتها  يف حني 

أور  بل  والتهذيب،  واجلمهرة  اعرتاضر املصنف  املصادر  بعض  التخصيص    ا دت  هذا  على 
 قول ال ُمَسيَّب بن َعَلس: "شعر؛ جاء يف اللسان املوضع السابق:  بشاهد من ال  امشفوعر 

َعرِيّةُ   وَقْد أَتَناَسى اهلَمَّ ِعْنَد اْحِتضارِهِ   ُمْكَدمِ   بِناٍج َعَلْيِه الصَّي ْ
البيت موضعان لالستشهاد؛ حيث وصف  ، ففي هذا  " ُكوريدل على أنه قد يُوسم هبا الذُّ 

َعرِيِّة بوصفني ُمذَكَّرَين، مها: انٍج، أي سريع، وُمْكَدم، أي    الشاعر هذا البعي املوسوم بَوْسم الصَّي ْ
َفْحل غليظ شديد.  وهو بيت خمتلف يف نسبته، كما أن بعض رواايته ليس فيها إال موضع  

حيث ورد هبا يف دواوين ثالثة من شعراء اجلاهلية،    السابقة أشهر رواايته،   ه استشهاد واحد؛ وروايت
، وهو فيه ضمن قصيدة طويلة، ويف زايدات ديوان  137ص    ،يب خازم األسديديوان ِبْشر بن أ 

، ضمن ثالثة أبيات فقط، وديوان ال ُمَسيَّب  320ص    ، ال ُمتَ َلمِّس )َجرِير بن عبد املسيح الضَُّبِعي(
هر هذا البيت بسبب وروده يف  الثة أبيات فقط. وقد اشتُ ، ضمن ث634ص  ، بن َعَلس الَبْكري

من أمثال العرب؛ حيث ورد يف عدد من مصادر األدب قصة مفادها: أن    قصة مثل مشهور 
:  الر الشاعر طََرفة بن الَعْبد مسع قائل البيت، وهو ينشده، فقال عبارته املشهورة اليت صارت مث

َعرِيّة، وبعض هذه  ؛ ألنه وصفه بوصف من  "اْستَ ن َْوق اجلََمل " أوصاف النُّوق، وهو الَوْسم ابلصَّي ْ
جتع  مثالر املصادر  ينظر  ال ُمتَ َلمِّس،  البيت  قائل  والشعراء  ل  الكبي  75ص    ، الشعر  واملعاين   ،

مثالر 1/575 ينظر  ال ُمَسيَّب،  جتعله  وبعضها  الشعراء  ،  على  العلماء  مآخذ  ص    ، املوشح يف 
إىل ال ُمَسيَّب يف بعض معجمات اللغة،    . كما ورد البيت منسوابر 56/ 2، وجممع األمثال  110

 ( اللسان  السابق )نوق(  10/363نوق(  ينظر  الثاين  255/ 26، والتاج املوضع  ، وورد شطره 
مِّس  إىل ال ُمتَ لَ   يف مقاييس اللغة املوضع السابق، كما ورد شطره الثاين منسوابر   اإليه أيضر   منسوابر 

يف اجلمهرة املوضع السابق، لكنه براوية ليس فيها إال موضع استشهاد واحد؛حيث جاء فيها  
 بلفظ: 

َعرِيِّة ُمْكَدمِ ِكنازٍ "   ، " َعَلْيِه الصَّي ْ
    صاحل لإلطالق على املذكر واملؤنث، كما ورد غي منسوب   افلفظ )ِكناز(    مبعىن ال ُمْكَتِنز حلمر 

 عني السابقني. يف الصحاح واحملكم املوض 
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 :صنتع
  (1) عند أَْهل الَيَمن الصُّن ُْتع، والِعلَّْوش بلغة مِحَْي   …الصُّن ُْتع: يقال للذِّئب 

 .(4) ؛ لكثرة تَ َقّلبه(3) والِقلَّْوب ويقال له: الِقلِّيب      (2)    والِعلَّْوص ابن آَوى 
 صنر: 

لألُذُ   الصَّّنارة:     الَيَمنيقال  أَْهل  لغة  األُنْ ثَيان يف  ّناَراتن يف  (5) َننْي:...  والصِّ  ،
    .(6) ا  لغتهم أيضر 

 صيد: 

 
 ( تنظر مادة )علش( من هذا البحث. 1) 
 ( تنظر مادة )علص( من هذا البحث. 2) 
 ( من هذا البحث. ( تنظر مادة )قلب 3) 
املنتخب  4)  ينظر  هذا  1/105(  من  موادها  النَّّص يف  الواردة يف  األمساء  بقية  َترِد  . وسوف 

ُتع املتصل هبذه املادة فلم أجده من هبذه الداللة إىل أهل الَيَمن    سوابر البحث، أما لفظ الصُّن ْ
  ، 8/214صنتع(  ، واللسان ) 2/443إال يف مصدرين َصرَّحا أبنه عن ُكراع؛ ينظر احملكم  

مطلقر  الداللة  هذه  ترد  مل  والتهذيب    ا يف حني  وكبية، كالعني واجلمهرة  مصادر كثية  يف 
 واحمليط يف اللغة والصحاح والتكملة والتاج. 

 من هذا البحث. تنظر مادة )أنث(   (5)
. وهذه اللهجة منسوبة إىل أهل الَيَمن يف عدد من املصادر، ينظر  1/47ينظر املنتخب    (6)

، والتاج )صنر(  4/468، واللسان )صنر(  8/298، واحملكم  2/716الصحاح )صنر(    مثالر 
،  8/127، يف حني وردت غي منسوبة مع التصريح أبهنا لغة يف احمليط يف اللغة  12/185

يف كل هذه املصادر أن الواحدة ِصّنارة. ومل َترِد هذه اللهجة يف مصادر كبية    وقد جاء
 ا.   التهذيب، بل إن العني مل يورد مادة )صنر( مطلقر وشهية، كالعني واجلمهرة و 
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 .(1) الصَّائد: يقال للسَّاق: الصائد عند أَْهل الَيَمن     
 صيص: 

ْيص: يف لغة       يص واخَلْشوالصِّ  : احَلَشف،امجيعر   (2) بَ ْلحاِرث بن َكْعب: الصِّ
يص وا يصاء والشِّ وهو الشِّ  .(3) يشاءلشِّ

 
 حرف الضاد

 ضنا:
لغة   الضَّنا: يقال: َضَنتِ      َوَلدها، والضَّنا يف  ال َمْرأَُة وَضَنَأْت وَأْضَنَأْت، إذا َكثُر 

 . (4) طَيِّئ َكْثرة الَوَلد 

 
 ، ال ُمَنجَّد. وهذه اللهجة منسوبة إىل أهل الَيَمن يف بعض املصادر، ينظر  1/56ينظر املنتخب    (1)

، يف حني مل َترِد  178/ 8، والتاج )صيد(  3/263، واللسان )صيد(  8/358، واحملكم  239ص  
 هرة والتهذيب واحمليط يف اللغة والصحاح والتكملة. يف مصادر كثية وكبية، كالعني واجلم 

 نظر مادة )خشى( من هذا البحث.( ت2)
املنتخب  3) ينظر  )شيص( 2/458(  اللسان  ينظر  اللهجة،  هذه  على  املصادر  بعض  َنصَّت  وقد   .       

و)خشي(  51      7/50و)صيص(   و)صيص(  14/229،  )شيص(  والتاج   ،18/12  ،14  ،
سبق من تفصيل حول هذه اللهجة يف مادة )خشى( من    ، وينظر ما 37/275)خشو(  

 البحث. هذا 
،  248ص    ، . ومل أجد هذه اللهجة إال يف كتاب ال ُمَنجَّد لُكراع1/141( ينظر املنتخب  4) 

أما داللة َكْثرة الَوَلد    . " الضَّنا    يف لغة طَيِّئ    الَوَلد"وليس فيه إشارة إىل الكثرة؛ جاء فيه:  
ينظر مثالر   فقد أوردهتا مصادر إىل أهنا هلجة،  أن تشي  لكن دون  ،  7/60العني    كثية، 

، واحملكم  8/480، واحمليط يف اللغة  67      12/66، والتهذيب  1100،  2/912واجلمهرة  
، واللسان  6/2410و )ضنا(    1/60، والصحاح )ضنأ(  229،  8/223، واحملكم  3/46

= 
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 حرف الطاء
 طرطب:

 .أَْهل الَيَمن ْرطُّبان بلغة: يقال للثَّْدَينْي:... من املرأة إذا كاان َطِويَلنْي: الطُّ ْرطُّبان الطُّ     
 
 
 
 
 
 

 طلع:
يقال   والُعَقْيفالطَّاِلع:  الطَّاِلع،  الَيَمن     أَْهل  عند  واجلََلم(1) للِهالل      ،(2) ،

 .(4) ا  ُطَوْيسر   ، ومجعه َأْطواس، وتصغيه ُطَوْيس، وبه مسُِّي الرَُّجلُ (3) والطَّْوس

 
. وقد  38/259نا(  و)ض   1/222، والتاج )ضنأ(  486/ 14و)ضنا(    1/111)ضنأ(  

لغة طَيِّئ، كما فاتت   الفتاح حممد فلم يوردها يف كتابه  اللهجة الدكتور عبد  فاتت هذه 
الدكتور أمحد هاشم السامرائي فلم يوردها يف كتابه اجملاالت اللغوية للهجة طَيِّئ يف لسان  

 العرب.  
 هذا البحث.    ( تنظر مادة )عقف( من1) 
 بحث. ( تنظر مادة )جلم( من هذا ال 2) 
 ( تنظر مادة )طوس( من هذا البحث.  3) 
. وبقية األمساء الواردة يف النَّّص ستكون يف موادها من هذا البحث،  1/285( ينظر املنتخب  4) 

كتاب  إىل الَيَمن إال يف    أما لفظ الطَّاِلع املتصل هبذه املادة فلم أجده هبذه الداللة منسوابر 
= 
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 طها: 

 
الداللة يف بعض املصادر،لكن دون إشارة إىل    ، يف حني وردت 250ص    ، ال ُمَنجَّد لُكراع

، وجاء يف  21/246، والتاج )طلع(  961  ، صأهنا هلجة، ينظر القاموس احمليط )طلع( 
. ويبدو  " جاء عن بعض األعراب: ما رأيتك منذ طالَِعنْي، أي منذ شهرين"املصدر األخي:  

ع مبعىن اهلالل يف معاجم  مل أجد الطّالِ " يرتيث يف البحث عندما قال:  أن حمقق الكتاب مل
. والصواب أن هذه الداللة وردت يف بعض املعجمات، كما َمّر، ومل تَرِد يف أخرى  " اللغة

 كثية وكبية، كالعني واجليم واجلمهرة والتهذيب واحمليط يف اللغة والصحاح واحملكم واللسان. 
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 .(3)  َرُجلُ ي اي، أ( 2) تقول: َطها (1) َطها: َعكّ     

 
رون أهنم بنو َعّك بن الدِّْيث  ف يف نسبها؛ جيعلها بعض النسابني عداننية، وي( قبيلة عربية خمتل1) 

بن َعْدانن، وجيعلها آخرون قحطانية، ويرون أهنم بنو َعّك بن َعْدانن بن عبد هللا بن اأَلْزد،  
ص    ،، وهناية األرب يف معرفة أنساب العرب 375،  328ص    ، ينظر مجهرة أنساب العرب

ما جاء   ا ر أيضر األخي )عرفان( بدل )عدانن(، وهو حتريف. وينظ ، ووقع يف املصدر 332
 . 2/802عنهم يف معجم قبائل العرب 

    طه }:  سم يف املطبوع، واملقصود أول لفظ يف سورة طه، وهو قول هللا َعزَّ وَجلَّ ( هكذا رُ 2) 
يدي ما يفيد أبن هذا اللفظ  { ومل أجد يف املصادر اليت حتت  لَِتْشَقى  اْلُقْرآنَ   َعَلْيكَ   أَنزَْلَنا   َما
بعد الطاء وإثبات األلف اليت بعد اهلاء، كما قد يوحي به هذا  رئ حبذف األلف اليت  قُ 

رئ يف الشَّواّذ حبذف األلف بعد الطاء مع سكون  الرسم، وإن نقلت بعض املصادر أنه قُ 
كذلك يف  . ويظهر يل أن رسم اللفظ هبذا الرسم    إن كان  8/7اهلاء، ينظر الدر املصون  

نظر إىل ا الناسخ  أن  فتوهم أن هذا  املخطوط    جاء بسبب  الشعري،  الشاهد  للفظ يف 
 أصله، وفاته أن الشاعر حذف األلف اليت بعد الطاء للضرورة.   

،  5/352، والتهذيب  16/136( تنظر نسبة هذه اللهجة إىل هذه القبيلة يف تفسي الطبي  3) 
، وتفسي القرطيب  5/188، وزاد املسي  3/50، والكشاف  14/348والتفسي البسيط  

الثالثة  8/5، والدر املصون  7/309البحر احمليط  ، و 11/165 املصادر  ، وقد أضافت 
تنسب أيضر  أهنا  لغة ميانية،    ااألخية:  قيل: إهنا  أنه  ُعْكل، وأضاف األخيان:  قبيلة  إىل 

ِبييب( بلغة َعّك، ونَ َقل  آخر، وهو أنه مبعىن )اي حَ   وأضاف القرطيب يف املوضع السابق قوالر 
طَيِّئ. ونقل زاد املسي املوضع السابق عن ابن األنباري: أن لغة قريش    عن ُقْطُرب: أنه بلغة 

أخرى يف تفسي هذا اللفظ؛    وافقت هذه اللغة يف املعىن. وقد ساقت هذه املصادر أقواالر 
ْراينِّية، وقيل: ابللغة  اب  "اي َرُجل أو اي إنسان، أو ايفالن"ومما جاء فيها: أنه مبعىن   للغة السِّ

، وقيل: ابللغة احلََبِشّية. وقيل: هو اسم من أمساء هللا تعاىل، وقيل: هو َقَسم أقسم  النِّْبِطّية 
هللا تعاىل به، وقيل: معناه طَأ األرض بقدميك، وقيل: شأنه شأن احلروف ال ُمَقطَّعة اليت  

أوردت مص القرآن. وقد  أوائل بعض سور  أطرافر تكون يف  األقوال    ا ادر كثية  من  متفرقة 
= 
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 : (1) الِعْجِليّ قال أبو النَّْجم   

 
، وجماز  3/347العني    نها مل تورد نسبة هذه الداللة إىل قبيلة معينة، ينظر مثالر السابقة، لك

، ومعاين  406/  2، ومعاين القرآن لألخفش  2/174، ومعاين القرآن للفراء  2/15القرآن  
للزَّّجاج   وإعرابه  لألزهري  3/349القرآن  القراءات  ومعاين  اللغة  2/141،  يف  واحمليط   ،

3/316  ،4/41( والتكملة  )طهطه(  6/348طهه(  ،  واللسان  و)طها(    13/512، 
.  36/216، والتاج )طهطه(  87  ، ص، واملهذب فيما وقع يف القرآن من ال ُمَعرَّب15/17

وقد ورد يف تفسي الطبي وتفسي القرطيب والبحر احمليط والدر املصون املواضع السابقة  
َبِّي إىل الشاعر التَِّميمّي  ي على داللة لفظ )طه( على )اي َرُجل(، نسبه الطَّ شاهد شعر 

)وفاته يف حدود سنة   نُ َوْيرة  بن  املصادر غي  30ُمَتمَّم  تلك  بقية  ه (، يف حني جاء يف 
 منسوب، وهو قوله: 

ْب     ِئال َفِخْفُت َعَلْيِه َأْن َيُكوَن ُموا   َهتَ ْفُت ِبطََه يف الِقتاِل فَ َلْم جيُِ
 ب النجاة. ومل أجد البيت يف ديوانه. وال ُمواِئل: طال

كما ورد يف تفسي الطبي والتفسي البسيط والكشاف وتفسي القرطيب والبحر احمليط والدر  
املصون املواضع السابقة شاهد آخر، نسبه القرطيب إىل يزيد بن ال ُمَهْلِهل، يف حني جاء يف  

 منسوب، وهو قوله: بقية تلك املصادر غي 
 ال ابَرَك هللاُ يف الَقْوِم ال َمالِعنيِ     إنَّ السَّفاهَة َطَه ِمْن َخالئِِقُكمْ  

ليزيد بن ال ُمَهْلِهل الذي نسب إليه القرطيب البيت،    اومل أجد يف املصادر اليت حتت يدي ذكرر 
ُمَهْلِهل الطائي  عن زيد، ويكون املقصود زيد بن ال   اوال يبعد عندي أن يكون يزيد حمرفر 

القرطيب قد يفهم منها أنه شاعر طائي، حيث    املعروف بزيد اخليل، ويشهد هلذا أن عبارة
وقال ُقْطُرب: هو بلغة طَيِّئ، وأنشد ليزيد بن  " قال    وهو يتحدث عن داللة لفظ )طََه(:  

 ، لكن البيت ليس يف ديوان زيد. " ال ُمَهْلِهل...
األبيات يف ديوانه    ه (، وقد وردت هذه120الِعْجِلّي )الَفْضل أو ال ُمَفضَّل بن ُقدامة، ت  ( أبو النَّْجم  1)

 هبذا اللفظ والرتتيب: 286     285الذي مجعه الدكتور سجيع اجلبيلي ص 
= 
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 ما مَحََل السَّْيَف ِبَكفٍّ أَْو َمَشى  َم   دَّ لَن  ا يف عُ  ْمرِِه َربُّ طَ  ها 

 ( 1)َجّناِت َعْدٍن يف السَّماواِت الُعال  ثُ مَّ َج  زاُه هللاُ َع  ّنا إْذ َج  َزى 

 
 
 
 
 
 

 طوس: 

 
 َخْيَ اجلَزاِء يف الَعاليلِّ الُعال    َعّنا رَبُّنا َربُّ طَ  ها  َجزاهُ 

 َع  ّنا إْذ َج  َزىثُ مَّ َج  زاُه هللاُ 
 

 َجّناِت َعْدٍن يف الَعاليلِّ الُعال    
انقصة البيت الثالث، وقد ورد    210ص  ، وردت يف ديوانه الذي مجعه عالء الدين أغا  يف حني       

إىل أيب النَّْجم ابللفظ الذي    يف مصادر أخرى؛ فالبيت األول ورد منسوابر   ابعض هذه األبيات أيضر 
، لكنه  ا، وورد هبذا اللفظ أيضر 38/285، والتاج )طها(  464/ 6تكملة )طها(  عند ُكراع يف ال

،  وورد البيتان األول والثاين منسوبني إىل الشاعر ابللفظ الذي  6/376وب يف التهذيب  غي منس
، وورد الثالث والرابع ابللفظ الذي يف الديوان غي منسوبني  15/17يف الديوان يف اللسان )طها(  

، وقد جاء يف املصادر السابقة والعبارة للسان  40/174، والتاج )إذا(  15/463ذا(  يف اللسان )إ
، وأضاف الدكتور سجيع اجلبيلي جامع  "أراد رّب طََه السُّورة فحذف األلف"يف موضعه األول:  

 الديوان: أن هذا احلذف للضرورة.
 .  1/103( ينظر املنتخب 1)
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الَيَمن     الطَّْوس: يقال للِهالل    عن َأْهل  ،  (3) ، واجلََلم(2) ، والُعَقْيف(1) الطَّاِلع د 
 . (4)اوالطَّْوس، ومجعه َأْطواس، وتصغيه ُطَوْيس، وبه مسُِّي الرَُّجل طَُوْيسر 

 
 
 
 

 حرف العني 

 
 ( تنظر مادة )طلع( من هذا البحث.   1)
 تنظر مادة )عقف( من هذا البحث.   ( 2)
 ( تنظر مادة )جلم( من هذا البحث.3)
. وبقية األمساء الواردة يف النَّّص ستكون يف موادها من هذا البحث، أما  285/ 1املنتخب  ( ينظر  4)

لكن دون إشارة إىل    لفظ الطَّْوس املتصل هبذه املادة فقد ذكرته هبذه الداللة جمموعة من املصادر،
،  13/25ب جة، وبعض هذه املصادر َعبَّ بداللة القمر    كما هي عند ُكراع    ينظر التهذيأهنا هل

والتكملة )طوس(  3/945والصحاح )طوس(   ينظر  3/945،   اهِلالل،  بداللة  َعبَّ  وبعضها   ،
)طوس(  8/597احملكم   اللسان  يف  والقوالن  )طوس(  128،  6/127،  والتاج   ،16/108  ،
يف معاجم كبية أخرى، كالعني واجلمهرة واحمليط يف    اهذه الداللة مطلقر يف حني مل ترد   ،109

أنين مل أجد فيما حتت يدي من املصادر    ومنها املصادر السابقة    أن اسم )طَُوْيس(    اللغة، كما
ا مصغر  مصغر من اسم )الطَّْوس( بداللة القمر، بل جاء فيها عدا التهذيب والتكملة: أن طرَوْيسر 

أيضر طاؤْوس   فيها  الزايدات. لكن جاء  املعروف    بعد حذف  الطائر اجلميل  عدا    ا  وهو اسم 
، إذا َحُسن َوْجهه  اطاَس َيطُوس َطْوسر "حملكم: أنه يقال    وهي عبارة التهذيب واللسان والتاج   :  ا

عن    ا ، ويبدو يل أن جعل طُوْيس مصغرر "وَنَضر بعد ِعلَّة، وهو مأخوذ من الطَّْوس، وهو القمر
ن طاؤْوس؛ ألنه ال  ا عالطَّْوس    بداللة القمر أو بداللة مصدر الفعل طاس    أوىل من جعله مصغرر 

حيتاج إىل حذف، ومعلوم أّن احلمل على ما ال حيتاج إىل حذف أوىل من احلمل على ما حيتاج  
 إىل حذف. 
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 عجد: 
 . (1) الَعَجدة:    يف لغة ُهَذْيل    الُعْراين، واجلميع الَعَجد     

 عجن: 
 .(2) بلغة أَْهل الَيَمن  الِعجان، .  الِعجان: يقال للُعُنق:..    

 
الِغْرابن( إىل لفظ )الُعْراين(؛     رمحه هللا    َصحَّف لفظ )  ا. ويظهر أن ُكراعر 1/396( ينظر املنتخب  1)

أنه أورد اللفظ يف ابب مساه )ابب الُعْراين(،    والدليل على أّن التصحيف منه وليس من النُّّساخ
وعليه فإن  " ، وقد نبه حمقق الكتاب على هذا مث قال:  "...اَجرَّْدته من ثِيابه جَتْرِيدر "بدأه بقوله:  

الكل  ا هناك تصحيفر  املصنف فأورد  فيه  التصحيف وقع يف كتب  وقع  أّن  أو  الباب،  مة يف هذا 
د رجعت إىل مصادر كثية غي اليت ذكرها احملقق فتأكد يل  . وق "اللغة، كاللسان والقاموس وشرحه 

أّن التصحيف من ُكراع؛ فهذه املصادر تذكر أن: الَعَجد: الِغْرابن، واحدها َعَجدة، وإن كانت مل  
،  1/346، والتهذيب  1/259ينظر شرح أشعار اهلذليني    تذكر أن هذه الداللة خاصة هبَُذْيل،

،  8/203، والتاج )عجد(  3/281، واللسان )عجد(  303/ 1كم  ، واحمل1/245واحمليط يف اللغة  
على هذه الداللة نسبته إىل الشاعر اجلاهلي َصْخر    اوقد أوردت هذه املصادر عدا احمليط شاهدر 

 ّي، وهو قوله: بن عبد هللا اهلَُذيل، املعروف بَصْخر الغَ 
ا  يَ ْهَتِلْكَن هِبِمْ  ْرَسُلْوُهنَّ أَ فَ    الَعَجدُ  َشْطَر َسواٍم َكَأهنَّ

والبيت من قصيدة يف ديوانه ضمن أشعار اهلذليني، كما سبق يف املصدر األول، وهو    كما جاء        
يف هذا املصدر    يف ذكر َخْيل، وقوله: يَ ْهَتِلْكن، أي مَيِْشني هبم    أي بفرساهنا    االهتالك، وهو  

اهل من  مأخوذ  إنه  وقيل:  ال َمْشي كالت ََّبْخرُت،  من  واملقَضْرب  اهلََلكة.  الك،  إىل  هبم  ميشني  صود 
 والسَّوام: املال، واملقصود املواشي السائمة.  

املنتخب  2)  ينظر  ال ُمَنجَّد1/49(  اللهجة يف  ،  1/377، والتهذيب  53ص    ، . وتنظر هذه 
، واللسان  273      6/272، والتكملة )عجن(  1/331،  واحملكم  1/263واحمليط يف اللغة  

، وقد نسبتها كل هذه املصادر إىل الَيَمن  35/192تاج )عجن(  ، وال 13/278)عجن(  
  ، " لغة قوم من الَيَمن" أو إىل أهل الَيَمن، سوى التهذيب والتكملة فإنه جاء فيهما: أهنا  

كما أن هذه املصادر كلها أطلقت داللة لفظ الِعجان يف هذه اللهجة على عموم الُعُنق،  
= 
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 عدو: 

 
، كما أضاف  " َمْوِصل الُعُنق من الرأس" فيجعلها    آخر خيصصها   قوالر عدا التاج فإنه أضاف  

َي  احمليط والتكملة فقط: أن الِعجان بلغة مِحَْي ما حَتْت الذََّقن، وهذه الداللة املنسوبة إىل مِحْ 
أيضر  التاج  هاتني    ا وردت يف  املعجمات  أغفلت بعض  وقد  أهنا هلجة.  إىل  يُِشر  مل  لكنه 

 هو احلال يف العني واجلمهرة والصحاح. ، كما  ا الداللتني فلم تذكرمها مطلقر 
وقد استشهدت املصادر السابقة سوى احملكم على هذه اللهجة بشاهد من الشعر غي        

 نسبة    وهو قوله:  منسوب    ومل أجد أان له 
 ِعجاهُنا َأْطَوُل ِمْن ِسنان    اي ُربَّ ُخْوٍد َضْلَعِة الِعجاِن  
 ة الُعُنق.  وقوله: َضْلَعِة الِعجان، أي ضخم

كما استشهدت عليها املصادر السابقة سوى التهذيب والتكملة بشاهد آخر غي منسوب  
 ، وهو قوله: ا أيضر 

 وُشْنرُتٌَة ِمْنها وإْحَدى الذَّوائِب    ِنْصِف ِعجاهِنا فَ َلْم يَ ْبَق ِمْنها َغْيُ 
لذِّئب، يف حني ورد يف التهذيب  وَقدََّمت له تلك املصادر أبنه لشاعر يرثي أُمَّه اليت أكلها ا        
، ومل أستطع معرفة  "فَ َلْم يَ ْبَق إال َمْعِفٌس وِعجاهُنا... " إىل احِلْمَيِّي بلفظ:    منسوابر 2/108

يف   هبا  االستشهاد  ثالثة َكثُر  أبيات  أحد  والبيت  هذا.  ألفاظ  احِلْمَيِّي  على  املعجمات 
ق  معرفة  أستطع  مل  الَيَمنية     اللهجات  إىل  عنها يف  منسوبة  احلديث  تفصيل  ائلها    سبق 

حاشية مادة )جحم( من هذا البحث. والُشْنرُتَة    يف البيت    اإلْصَبع، والذَّوائب: َضفائر  
مِحَْي،   بلغة  اإلنسان،  َمفاصل  من  ال َمْفِصل  وال َمْعِفس:  اللغة  الشَّْعر،  يف  احمليط  ينظر 

1/373 . 
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الَعِدّي: مَجاعة الناس بلغة ُهَذْيل، ويف لغة غيهم الَعِدّي والعاِدية: أَوَّل من     
 . (1) حَيِْمل من الرَّّجالة

 
 عسكم: 

 
صه أن لفظ الَعِدّي يدل على مطلق اجلماعة  ، والذي يظهر من ن 1/289( ينظر املنتخب  1) 

التهذيب   أثبتته بعض املصادر، ينظر  ُهَذْيل، وهو ما  لغة  اللغة  3/116يف  ، واحمليط يف 
  ، والتاج15/32، واللسان )عدا(  4/90، ومعجم البلدان  3/121، واملخصص  2/124

اللهجة  39/3)عدا(   البلدان على هذه  التهذيب ومعجم  ببيت  ، وقد استشهد صاحبا 
 لشاعر ُهَذيل جاهلي، هو مالك بن خالد اهلَُذيل، وهو قوله:  

 طَْلُح الشَّواِجِن والطَّْرفاُء والسََّلُم     َعِديَّ الَقْوم َيْسلُبُ ُهْم  َرأَْيُت َلّما      
َعِدّي الَقْوم: حاِمَلتهم  "يف شرح هذا البيت:   1/460ولكن جاء يف شرح أشعار اهلذليني  

يَ ْعُدو  َيْسلُبُ ُهم: ألهنم هربوا  الذين  الوادي...  إىل  املاء  َمِسيل  والّشاِجنة:  أَْرُجلهم.  ن على 
... هؤالء منهزمون تُ َعلُِّق  فتَ تَ َعلَّق ثِياهبم هبا    أي بَشَجر الطَّْلح والطَّْرفاء والسََّلم    فيرتكوهنا 

فيرتكوهنا  الشََّجُر  إليها  "ثِياهَبم  أشار  اليت  اخلاصة  الداللة  وهذه  داللة  ،  وهي  النص،  هذا 
الداللة اليت ساقها    االَعِدّي على اجلماعة من الرَّجَّالة الذين يَ ْعُدون يف احلرب     وهي تقريبر 

امل ُهَذْيل    جاءت يف  صادر اليت حتت يدي غي منسوبة ألحد  ُكراع وذكر أهنا لغة غي 
اجلماعة من الرَّجَّالة الذين    عليها ابلبيت السابق، فهذه املصادر تستشهد به على   اُمْسَتْشَهدر 

يَ ْعُدون يف احلرب، سواء كانوا حاملني على أعدائهم أم منهزمني، وهذا يؤيد ما ذكره ُكراع،  
، وجممل  2/668بقة، كما ينظر اجلمهرة  املخصص واللسان والتاج املواضع السا  ينظر مثالر 

  ، يِّب يف كتابه لغة ُهَذْيل اجلواد الطَّ . ويظهر أن الدكتور عبد  315/ 2، واحملكم  3/653اللغة  
اعتمد على ما جاء يف شرح أشعار اهلذليني من بيان معىن البيت السابق عندما مال    416ص  

صة، هي مجاعة املقاتلني الذين يَ ْعُدون  إىل أن لفظ الَعِدّي يف هلجة ُهَذْيل يدل على مجاعة خا 
عليها، ومنها املنتخب    قد أحال    على غيهم؛ حيث إنه    وإن فاتته بعض املصادر اليت َأَحْلتُ 

 .على شرح أشعار اهلذليني املوضع السابق 
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 . (2) ، بلغة مِحَْي والُعْسُكوم: احِلمارُ   (1) الُكْعُسوم    
 

 ( تنظر مادة )كعسم( من هذا البحث.   1) 
إىل مِحَْي   أغلب املصادر منسوابر  . وقد ورد اللفظ األول يف110      1/109( ينظر املنتخب  2) 

كما سيأيت، وهلذين اللفظني    بداللة احِلمار عامة، وكذلك الثاين، لكين مل أجده إال يف التاج،
صيغ ِعّدة أوردهتا املصادر، يظهر أن بعضها انجم عن الَقْلب املكاين، وبعضها انجم عن  

اللت والُعْسُكوم(  )الُكْعُسوم  ِصَيغ:  وهي  ؛  )الُعْكُسوم  أو   نياحلذف  وكذلك:  ردمها ُكراع، 
، والتهذيب  2/305ر العني  والُكْسُعوم والُكْعُموس والُعْكُموس والَكْعَسم والَكْسَعم(، ينظ 

،  2/418، واحملكم  3/1276، والصحاح )كسع(  2/220، واحمليط يف اللغة  3/304
)عكمس(  8/47واملخصص   والتكملة  و)كعسم(  3/391،  واللسان  6/139،   ،
،  232، 141/ 16، والتاج )عكمس( و)كعس( 522،  12/416كعسم( )عكسم( و)

يف حني جاءت النسبة يف  ،  211،  33/73، و)عكسم( و)كعسم(  22/68و)كسع(  
الَكعَسم: احِلمار الَوْحِشّي، لغة  "نسبة عامة، وبداللة مقيدة؛ جاء فيه:  2/1156اجلمهرة  

أيضر  ويقال ُكْعُسوم  اخلال"ا ميانية...  هذا  إىل  أشي  وقد  املواضع  ،  والتكملة  التاج  يف  ف 
التاج، حيث ورد ف يه يف مادة  السابقة. وأكثر هذه املصادر استقصاء هلذه األلفاظ هو 

)كعسم( يف املوضع السابق صيغة )الُعْسُكوم(   وهي الصيغة الثانية يف َنّص ُكراع، وهي  
ولذا علق    ؛ اإليه  صيغة مل أجدها يف غيه، ويظهر أن حمقق املنتخب حبث عنها فلم يهتدِ 

كذا يف النسختني الُعْسُكوم، بتقدمي السني على الكاف، ويف معاجم اللغة  "عليها بقوله:  
، وال أدري  "ليت رجعنا إليها، كاللسان والتاج، ويف كتب اللغة، كاملخصص وجدان الُعْكُسوم ا

  كيف فات احملقق وجودها يف التاج مع أنه رجع إليه، كما هو واضح من َنّصه. كما ورد 
مل يرد يف غيه؛ فقد وردت يف املوضع   يف املواضع السابقة من التاج مما يتصل هبذه الصيغ ما 

غتا )الُعْكُسوم والُعْسُكوم( مضبوطتني بفتح العني، ومل أجد ذلك يف غيه، كما  األخي صي 
ي،  ورد فيه خالف مفاده أنه قيل: الَكْعَسم للِحمار الَوْحِشي، والُكْعُسوم وبقية الصيغ لألهل

للِحمار من غي تقييد ابلَوحشية أو األهلية. كما ورد يف املوضع الذي    ا وقيل: هي مجيعر 
 خالف يف أصل هذه األلفاظ؛ وهل هي من مادة )كعس( وامليم زائدة، أو  يسبق األخي 

 من )كعم( والسني زائدة. 
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 :عصفر
الَوَلد   يالُعَصْيِفي:  بلغالذََّكر  له  واألنثى قال  وال َهيَبّ،  الُعَصْيِفي،  الَيَمن:  أَْهل  ة 

 . (1)واألنثى َهبَ يَّخة   َهبَ ّية، وال َهبَ يَّخ،
 عطف: 

الَعْطفة: الَعْطفة، والَفْطسة، والَقَبلة    ومجعها قَ َبل    والِقْرَزْحلة، والَكْحلة، وال َهْبة، 
 . (3) ، أي ُيْستَ ْعطَفون (2) ذ هبّن الّرِجالالَيَمن: َخَرز يُؤخَ  واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل

 
موادها من هذا  . وبقية األمساء الواردة يف النَّّص ستكون يف  132      1/131( ينظر املنتخب  1) 

لداللة  إىل أهل الَيَمن اب  البحث، أما لفظ الُعَصْيِفي املتصل هبذه املادة فلم أجده منسوابر 
الُعَصْيِفي:  ":  90املذكورة وبصيغة التصغي إال يف كتاب ال ُمَنجَّد لُكراع نفسه، جاء يف ص  

ت يدي بصيغة التكبي  ، يف حني ورد يف بعض املصادر اليت حت"الَوَلد عند بعض َأْهل الَيَمن 
اللسان )عصفر(  ، و 443/ 2احملكم    : ينظر ،  "الُعْصُفور: الولد، يَ مانية ")ُعْصُفور(، جاء فيها:  

، ويلحظ أن كل هذه املصادر مل ختصصه ابلولد الذََّكر،  43/ 13، والتاج )عصفر(  581/ 4
كما جاء يف َنّص املنتخب. ومل ترد هذه اللهجة يف مصادر كثية وكبية، كالعني واجليم واجلمهرة  

 والتهذيب واحمليط يف اللغة والصحاح والتكملة.  
ْحر.  اُجل فتجعله اتبعر ر هبا املرأة الرَّ ( أي َتْسحَ 2)   هلا بتأثي السِّ
األمساء، سوف َترِد    ه. ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات أَُخر سبقت هذ1/414( ينظر املنتخب  3) 

  هي وبقية األمساء الواردة يف النَّّص يف موادها من هذا البحث، وقد أوردت النص كامالر 
املادة فقد ذكرته بعض املصادر اليت حتت   يف مادة )درق(، أما لفظ )الَعْطفة( املتصل هبذه

مثالر  ينظر  هلجة،  أهنا  إىل  إشارة  دون  لكن  أوردها ُكراع،  اليت  ابلداللة  اجلمهرة  يدي   :
، والصحاح )عطف(  1/409، واحمليط يف اللغة  6/328،  2/182، والتهذيب  3/1311
،  9/250، واللسان )عطف( 441، والعباب )عطف( ص 1/552، واحملكم 4/1405
أنه ُحِكي فيها كسر العني  24/91لتاج )عطف(  وا ، وقد جاء يف املصدرين األخيين: 

 . ا أيضر 
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 عقف: 
الَيَمن      َأْهل  عند  للِهالل     يقال  واجلََلم(1) الطَّاِلعالُعَقْيف:  والُعَقْيف،   ، (2) ،

 . (4) ا، ومجعه َأْطواس، وتصغيه ُطَوْيس، وبه مسُِّي الرَُّجل ُطَوْيسر (3) والطَّْوس
 علش: 

للذِّئب   يقال  َأْهل  …الِعلَّْوش:  العند  ُتع الَيَمن  مِحَْي     (5) صُّن ْ بلغة  والِعلَّْوش   ،
 .(7)؛ لكثرة تَ َقّلبه(6) ويقال له: الِقلِّيب والِقلَّْوب ،والِعلَّْوص ابن آَوى    

 
 بحث.   ( تنظر مادة )طلع( من هذا ال 1) 
 ( تنظر مادة )جلم( من هذا البحث. 2) 
 ( تنظر مادة )طوس( من هذا البحث.  3) 
ا من هذا البحث،  . وبقية األمساء الواردة يف النَّّص ستكون يف مواده1/285( ينظر املنتخب  4) 

أما لفظ الُعَقْيف املتصل هبذه املادة فلم أجده هبذه الداللة يف املصادر اليت حتت يدي،  
مصا حمقق  ومنها  قبلي  النتيجة  هذه  إىل  وصل  وقد  والتاج،  واللسان  در كبية كالعباب 

متسقة  ، لكن هذه الداللة " مل أجد الُعَقْيف مبعىن اهلالل يف املعاجم"فقال:    ا املنتخب أيضر 
مع الداللة العامة ملادة )عقف(، فقد أشارت املعجمات السابقة إىل أّن الَعْقف: الَعْطف  

 ْعَقف: ال ُمْنَحيِن ال ُمْعَوّج. وهذا يناسب شكل اهِلالل. والت َّْلوية، وأّن األَ 
 ( تنظر مادة )صنتع( من هذا البحث. 5) 
 ( تنظر مادة )قلب( من هذا البحث. 6) 
املنتخب  7)  ينظر  هذا  1/105(  من  موادها  النَّّص يف  الواردة يف  األمساء  بقية  َترِد  . وسوف 

إىل مِحَْي يف العني    فقد ورد هبذه الداللة منسوابر   البحث، أما لفظ الِعلَّْوش املتصل هبذه املادة 
، وجاء يف بعض املصادر: أنه  229، ومبادئ اللغة  1/288، واحمليط يف اللغة  1/256

بت هذه اللهجة نسبة عامة؛ فلم ختصها بقبيلة مِحَْي الَيَمنية، بل  ابن آَوى، كما أهنا َنسَ 
، واحملكم  1/429ظر القوالن يف التهذيب  ، وين2/870جعلتها لغة يَ مانية، ينظر اجلمهرة  

= 
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 علص: 

 
)علش(  1/372 والتكملة  )علش(  492/ 3،  واللسان  )علش(  6/320،  والتاج   ،

تعليقر 17/143 السابق  املوضع  العني  يف  جاء  وقد  نقلته    ا ،  وقد  )ِعلَّْوش(     على كلمة 
ها قبل  وهي خمالفة لكالم العرب؛ ألن الشينات كل"املصادر السابقة عنه، سوى اجلمهرة   :  

، ولعل هذا هو الذي جعل بعض معجمات اللغة هتمل مادة )علش( فال تذكرها  " الالم 
لعرب، كما  ، كما هو احلال يف الصحاح، أو تذكرها مشككة يف وجودها يف كالم اامطلقر 

العني والالم والشني ليس بشيء،  "، حيث جاء فيه:  4/124هو احلال يف مقاييس اللغة  
؛ ألن الشني ال تكون بعد  االِعلَّْوش: الذِّئب. وليس قياسه صحيحر على أهنم يقولون: إن  

صاحب التهذيب َرّد هذا،    ، لكن 3/626، وقريب من ذلك جاء يف جممل اللغة  " الالم 
األعرايب قال ابن    الالم؛قلت: وقد ُوِجد يف كالمهم الشني بعد  " السابق:  فقال يف املوضع  

  ا . وقد أورد صاحب العني وحده يف املوضع السابق بيتر "ا وغيه: َرُجٌل َلْشالٌش، إذا كان َخِفيفر 
 على هذه اللهجة، وهو قوله:  اشاهدر 

 بِبَ ْعِض الذَّانئِب   َأِكيَلِة ِعلَّْوشٍ   ى أُمِّ واِهبٍ لَ عَ  َبكِّيْ  أاي َجْحَميِتْ  
إىل اللهجات  وهذا البيت أحد أبيات ثالثة َكثُر االستشهاد هبا يف املعجمات على ألفاظ منسوبة          

الَيَمنية    مل أستطع معرفة قائلها    سبق تفصيل احلديث عنها يف حاشية مادة )جحم( من هذا  
مصدر آخر من املصادر اليت حتت يدي  البحث. ومل أعثر على هذا البيت بلفظ )الِعلَّْوش( يف  

صادر إىل أهل  غي العني، بل جاء فيها كلها بلفظ )الِقلَّْوب( وهو اسم للذئب، نسبته هذه امل
، ومنها اجلمهرة  172/ 5عليه، ومنها العني نفسه يف مادة )قلب(    االَيَمن وأوردت البيت شاهدر 

القايل  1/41 وأمايل  والتهذيب  1/136،  واحملكم9/175،  )قلب(  6/425  ،  واللسان   ،
على لفظ )الِقلَّْوب( دون    ا، وبعض املصادر أوردت البيت شاهدر 4/41، والتاج )قلب(  1/689
، كما أن بعض  205/ 1، والصحاح )قلب(  5/18ن ُتِشي إىل أنه هلجة، ينظر مقاييس اللغة  أ

ِشي إىل أنه هلجة،  املصادر أوردت داللة لفظ )الِقلَّْوب( على الذِّئب دون الشاهد، ودون أن تُ 
 . 5/435ينظر احمليط يف اللغة 
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بلغة مِحَْي،   (2) ، والِعلَّْوش(1) عند أَْهل الَيَمن الصُّن ُْتع…الِعلَّْوص: يقال للذِّئب  
 .(3) والِعلَّْوص ابن آَوى

 
 
 
 ن: هع 

 
 ( تنظر مادة )صنتع( من هذا البحث.1)
 ( تنظر مادة )علش( من هذا البحث.   2)
. وسوف َترِد بقية األمساء الواردة يف النَّّص يف موادها من هذا البحث، أما  1/105( ينظر املنتخب ۳)

هبذه الداللة إال يف معجم اجلمهرة، وجاء فيه أنه يقال  لفظ الِعلَّْوص املتصل هبذه املادة فلم أجده 
:  1246/ 3ول عن اخلليل، وأنه ابلضاد هلجة يَ مانية؛ جاء يف  ، وأن ذلك منق اابلصاد والضاد أيضر 

،  "الِعلَّْوض: ابن آَوى، لغة يَ مانية":  2/903، ويف  "ِعلَّْوص وِعلَّْوض: ابن آَوى، هكذا قال اخلليل"
نَّصَّنْي أّن لفظ )الِعلَّْوض( ابلضاد هو املنسوب إىل اللهجة الَيَمنّية دون لفظ  والظاهر من هذين ال

بنقل اللفظني عن اخلليل، وابلرجوع إىل معجم    الَّْوص( ابلصاد، كما أّن يف النَّّص األول تصرحير )العِ 
إىل    نسوابر العني للخليل مل أجد فيه إال  )الِعلَّْوض( ابلضاد، حيث جاء فيه ابلداللة املذكورة م

،  1/476يب  ، والتهذ1/279مِحَْي، ومثله يف ذلك أكثر املصادر اليت حتت يدي، ينظر العني  
اللغة   يف  فيه:  1/313واحمليط  وجاء  غيهم "،  من  ُيْسمع  اللغة  " ومل  ومبادئ  واحملكم  232،   ،

،  18/238، والتاج )علض(  7/191، واللسان )علض(  4/79، والتكملة )علض(  1/409
بع  )لعض(  وأضافت  واللسان  السابق،  املوضع  السابقة، كاحملكم  املصادر  والتاج  7/227ض   ،

غة أخرى للفظ فجاء فيها: أنَّ )اللَّْعَوض(    ابلضاد    ابن آَوى، لغة ميانية،  صي  19/23)لعض(  
ه  : أنَّ )اللَّْعَوض(    ابلضاد    الذِّئب، لكنه مل ُيِشر إىل أنه هبذ128ص    ،وجاء يف كفاية املتحفظ

، والتاج  7/191، واللسان )علص( 1/439الداللة هلجة. كما جاء يف بعض املصادر، كاحملكم 
: أّن )الِعلَّْوص( ابلصاد: الذِّئب، لكنها مل ُتِشر إىل أنه هبذه الداللة هلجة. وينظر  18/23علص(  )

 ما سبق يف حاشية مادة )علش( من هذا البحث. 
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يف لغة أهل احِلجاز،   (2) الَعواِهن:  (1) يقال للسََّعفات اللوايت يَِلني الِقَلبة   الَعواِهن:
 .(3) وأما أهل جَنْد فُيَسّموهنا اخلَوايف 

 عيد: 
النَّْخلة الَعِضيد، فإذا فاتت    املتناول فتلك الَعْيدانة: إذا صار للنَّْخلة ِجذْع يَ َتناَول منه  

وهي عند ،  ( 4) ا ارتفعت عن ذلك فهي الرَّْقلة، ومجعها َرْقل ورِقال فهي َجّبارة، فإذ  الَيد 
 . (5) أهل جند الَعْيدانة، واجلميع الَعْيدان 

 
 حرف الفاء

 
قصود السََّعف الذي َيْطُلع من قَ ْلب النَّْخلة، ينظر اللسان )قلب(  ( الِقَلبة: مفرده قَ ْلب وقُ ْلب، وامل1)

1/688. 
 دة )عهن( من هذا البحث.( تنظر ما2)
 .وقد سبق احلديث عن هاتني اللهجتني يف مادة )خفى(.2/455( ينظر املنتخب 3)
الغريب املصنف  4) النخلة1/486( تنظر هذه األوصاف يف  ة  ، وكفاي139      138ص    ، ، وكتاب 

واملخصص  206ص    ،املتحفظ )عضد(  3/255،  واللسان  و)جب(  3/294،   ،4/114  ،
 .   11/293و)رقل( 

. وقد وردت هذه اللهجة يف عدد من املصادر، ينظر مثالر الغريب املصنف  2/459( ينظر املنتخب  5)
، وجاء يف  3/255، واملخصص  122/ 2، واحمليط يف اللغة  139، وكتاب النخلة ص  1/486

ويف لغة    يقال للنَّْخلة الطويلة بلغة أهل املدينة: رَْقلة، ويف لغة أهل جَنْد: َعْيدانة،"خي: املصدر األ
: َطْرق، واجلمع  ئأهل ُعمان: َعوانة، ومجعها َعوان...، ويف لغة أهل الَبْحَرْين: صاِدية، ويف لغة طَيِّ 

اللفظ هبذه الداللة دون أن تشي  "طُُروق إىل أنه هلجة، ينظر  ، يف حني أوردت مصادر أخرى 
،  206ص    ، وكفاية املتحفظ2/266، واحملكم  2/514، والصحاح )عود(  3/132التهذيب  

هبذه الداللة يف   اوال يزال لفظ الَعْيدانة معروفر  .8/257، والتاج  )عود( 3/322واللسان )عود( 
الشعيب  املأثور  النخلة يف  ينظر معجم  الناس هذا،  يوم  إىل  جَنْد  أهل  ، ومعجم  205ص  ،هلجة 

 .  9/383األصول الفصيحة لأللفاظ الدارجة 
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 فرهد: 
، (1) الِقْسِمل، واجلميع الَقساِمل بلغة أهل ُعمان   الُفْرُهود: يقال لَوَلد اأَلَسد:... 

الَفراِهيد. واجلميع  الُفْرُهود،  له:  أيضر والَفراهِ  ويقال  بلغتهم   ا يد  الُوُعول  أوالد  من 
 . (2) اأيضر 

 فصفص: 
وهو ابلفارسية إْسِفْست، وهو َعَلف أَْهل   الَفصاِفص: الرَّْطبة، واحدهتا ِفْصِفصة،

 . (3)الِعراق

 
 ( تنظر مادة )قسمل( من هذا البحث.1)
. وقد أوردت بعض املصادر ما ذكره ُكراع من أّن الُفْرُهود يطلق على َوَلد  1/133( ينظر املنتخب  2)

أن ذلك هلجة،  اأَلَسد بلغة أهل ُعمان، كما ذكرت أنه يطلق على َوَلد الَوِعل، ولكنها مل ُتِشر إىل  
احملكم   )فرهد(  4/483ينظر  واللسان  )فرهد(  3/335،  والتاج  ا8/289،  قتصرت  ، يف حني 

،  2/1198مصادر أخر على داللة الُفْرُهود على َوَلد األسد فقط ونسبتها إىل اأَلْزد، ينظر اجلمهرة  
ذلك عنه يف اللسان  ومن املعلوم أّن ُعمان من منازهلم. وقد جاء يف احملكم املوضع السابق، ونُِقل 

د، ُعمانّية، وَزَعم ُكراع أّن مَجْع الُفْرُهد  الُفْرُهد والُفْرُهود: َوَلد اأَلسَ "املوضعني السابقني:  يف  والتاج  
كما جُيَْمع ُهْدُهد على َهداِهيد، وال يؤمن ُكراع على مثل هذا، إمنا يؤمن عليه سيبويه    َفراِهيد،
 يف كتاب املنتخب لُكراع، كما هو واضح من َنّصه.    ، ولفظ )فُ ْرُهد( مل يَرِد "وِشْبهه

ور هبذه الداللة يف مصادر كثية، لكن ليس فيها ما يشي إىل  . واللفظ مذك2/464( ينظر املنتخب  3)
اختصاص أهل العراق به دون غيهم، وكلها َنصَّت على أنه لفظ فارسّي ُمَعرَّب، وإن اختلفت يف  

ع هو  بعضها كما  يف  فجاء  اجلمهرة  أصله؛  ينظر  )إْسِفْست(،  ،  3/1323،  1/209ند ُكراع 
،  8/274، واحملكم  7/67، واللسان )فصص(  3/1049أو)إْسَفْست(، ينظر الصحاح )فصص(  

، وقصد السبيل فيما يف اللغة العربية  240  ، ص وجاء يف بعضها أنه )إْسَبْست(، ينظر ال ُمَعرَّب
الدخيل   الغريب 2/339من  ينظر  )إْسِبْست(،  أو  ينظر  1/432املصنف    ،  )َأْسُبْست(  أو   ،

احملك 121      12/120التهذيب   ينظر  )َأْسَبْست(  أو  بعض هذا  8/274م  ،  إىل  أشي  ، وقد 
= 
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 فطس:
واهلَْمرة؛  الَفْطسة: الَفْطسة، والَقَبلة    ومجعها قَ َبل    والِقْرَزْحلة، والَكْحلة، وال َهْبة،

 . (2) ، أي ُيْستَ ْعطَفون (1) أهل الَيَمن: َخَرز يُؤَخذ هبّن الّرِجال   كل هذه عند 
 

 فقح: 
 

، يف حني  61      60ال ُمَعرَّبة   الفارسية ، واملفصل يف األلفاظ  18/39اخلالف يف التاج )فصص(  
ُأَخر، كالعني   األصل يف مصادر  يُْذَكر هذا  ا7/89مل  وشفاء  العرب من  ،  فيما يف كالم  لغليل 

، كما هو احلال يف احمليط  اطلقر ، كما مل ُتِشر بعض املصادر إىل عجمة اللفظ م229الدخيل ص 
اللغة   أيضر 8/95يف  يقال  اللفظ  أّن  إىل  والتاج  السابقة كالعني  املصادر  بعض  أشارت  وقد    ا ، 

 ابلسني: )ِفْسِفسة(.     
ْحر.  افتجعله اتبعر ( أي َتْسَحر هبا املرأة الرَُّجل 1)  هلا بتأثي السِّ
األمساء، سوف َترِد هي    ه َرزات ُأَخر سبقت هذ، ويف هذا النَّّص أمساء خَ 1/414( ينظر املنتخب  2)

النص كامالر  أوردت  وقد  البحث،  هذا  من  موادها  النَّّص يف  يف  الواردة  األمساء  مادة    وبقية  يف 
ة فقد ذكرته بعض املصادر اليت حتت يدي ابلداللة  )درق(، أما لفظ )الَفْطسة( املتصل هبذه املاد

إىل   إشارة  دون  لكن  أوردها ُكراع،  مثالر اليت  ينظر  هلجة،  اجلمهرة  أهنا   :2/835  ،3/1311  ،
،  8/438، واحملكم  3/959، والصحاح )فطس(  6/328، والتهذيب  8/271واحمليط يف اللغة  
. وقد ساقت  16/173فطس(  ، والتاج )6/165، واللسان )فطس(  328ص    ،والعباب )فطس(

َجز على هذه الداللة، وهو  من الرَّ   ابعض هذه املصادر    وهي الصحاح واللسان والتاج    شاهدر 
 َرَجز ِقيل على لسان النساء الاليت يستعملن هذه اخلََرزة، وال يُ ْعَرف قائله، وهو:

 اِبلث َُّؤاب والَعْطسةِ   َأَخْذتُُه اِبلَفْطسةِ  
غي منسوب    سبق إيراده يف مادة    ا كم واللسان والتاج على هذه الداللة شاهدر كما ساق احمل        

 )دربس( من هذا البحث    وهو قوله: 
ْرَدبِ يِس ُمقاَبالر   مَجَّْعَن ِمْن قَ َبٍل هَلُنَّ وَفْطسةٍ   يف ال ِمْنَظمِ  والدَّ

ظر ما ييت عنها يف مادة )قبل( من  الَقَبل: مجع قَ َبلة، وهي من اخلََرزات املذكورة يف َنّص ُكراع، ين  
ْرَدبِ يس( مثلها، وقد سبق احلديث عنها يف مادة )دربس(.    هذا البحث، و)الدَّ
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أَْهل   لغة  يف  والُفّقاحة  الَفْقحة،  الَكّف:  لراحة  يقال  والُفّقاحة:  الَفْقَحة 
 .(1) الَيَمن 

 فنطس: 
 .(2) الَفْنطَِليس: َحَجر ألهل الشام يطرقون به النُّحاس

 
 
 
 

 
 حرف القاف 

 
  . وهذه اللهجة منصوص عليها يف مصادر كثية، لكن بعضها أورد اللفظني؛1/50( ينظر املنتخب  1)

مثالر  ينظر  والُفّقاحة،  اللغة1/553اجلمهرة    الَفْقحة  يف  واحمليط  )فقح(  361/ 2  ،  والتكملة   ،
، وبعضها اقتصر على األول فقط، ينظر  7/14، والتاج )فقح(  2/546، واللسان )فقح(  2/78

، وبعضها اقتصر على الثاين فقط، ينظر  3/19، واحملكم  4/70، والتهذيب  3/52العني    مثالر 
فاء، كما هو  ، وقد ُضِبط اللفظ األول يف مجيع هذه املصادر بفتح ال4/703ل اللغة  جمم  مثالر 

عند ُكراع، أما اللفظ الثاين فقد ضبط ابلضم    كما هو عند ُكراع    يف كل املصادر السابقة اليت  
  ، اابلفتح، بل إن صاحب التكملة َنّص على الفتح َنص   فيهاأوردته سوى التكملة والتاج فقد جاء  

أن ُيشار إىل أهنما  ، لكن دون  299بط اللفظان ابلفتح يف القاموس احمليط )فقح(  وكذلك ضُ 
 هلجة.  

،  8/655إىل أهل الشام يف احملكم    . وينظر اللفظ هبذه الداللة منسوابر 2/433( ينظر املنتخب  2)
ات  يف حني مل يرد هبا يف أكثر املعجم  ، 16/179، والتاج )فنطلس(  6/167واللسان )فنطلس(  

 اح والعباب والقاموس احمليط. الكبية، ومنها العني واجلمهرة والتهذيب واحمليط يف اللغة والصح
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 قبل: 
ل    والِقْرَزْحلة، والَكْحلة، وال َهْبة، واهلَْمرة؛ كل هذه لة    ومجعها قَ بَ الَقَبلة: الَقبَ 

 .  )2(، أي ُيْستَ ْعطَفون(1) عند أهل الَيَمن: َخَرز يُؤَخذ هبّن الّرِجال
 قرزحل: 

الَيَمن: َخَرز الِقْرَزْحلة: الِقْرَزْحلة، والَكْحلة، وال َهْبة، واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل  
 .(4) ، أي ُيْستَ ْعطَفون (3) ّن الّرِجال يُؤَخذ هب

 
ْحر.  ا( أي َتْسَحر هبا املرأة الرَُّجل فتجعله اتبعر 1)  هلا بتأثي السِّ
األمساء، سوف َترِد هي    ه، ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات ُأَخر سبقت هذ1/414(  ينظر املنتخب  4)

أوردتوب وقد  البحث،  هذا  من  موادها  النَّّص يف  يف  الواردة  األمساء  مادة    النص كامالر   قية  يف 
)درق(، أما لفظ )الَقَبلة( املتصل هبذه املادة فقد ذكرته بعض املصادر اليت حتت يدي ابلداللة  

القاف  اليت أوردها ُكراع، لكن دون إشارة إىل أهنا هلجة، وهو يف هذه املصادر: )الَقَبلة( بفت ح 
، والصحاح  5/433واحمليط يف اللغة  ،  9/170،  6/328والباء    كما أورده ُكراع    ينظر التهذيب  

، عدا  30/120، والتاج )قبل(  11/546، واللسان )قبل(  6/434، واحملكم  5/1796)قبل(  
الباء، ينظر   لة(  ، ومرة )الَقبْ 373/ 1اجلمهرة؛ فقد جاء فيها مرة )الُقْبلة( بضم القاف وسكون 

  ا ا األول والثاين شاهدر . وقد ساقت هذه املصادر عد1311/ 3بفتح القاف وسكون الباء، ينظر 
على هذه الداللة، وهو قول تقوله النساء الاليت يستعملن هذه اخلََرزة، أو تقوله الساحرة،    نثراي  

ات املذكورة يف َنّص ُكراع، ينظر ما ييت  من اخلََرز  ،     و)َكراِر("اي قَ َبلُة أَْقِبِليه، واي َكراِر ُكرِّْيه"َنّصه: 
من الشعر غي    اا ساق احملكم واللسان والتاج على هذه الداللة شاهدر عنها يف مادة )كرر(    كم

 منسوب    سبق إيراده يف ماديت )دربس( و )فطس( من هذا البحث. 
ْحر.  ا( أي َتْسَحر هبا املرأة الرَُّجل فتجعله اتبعر 3)  هلا بتأثي السِّ
األمساء، سوف َترِد هي    ه هذ  ، ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات ُأَخر سبقت 1/414( ينظر املنتخب  4)

يف مادة )درق(،    وبقية األمساء الواردة يف النَّّص يف موادها من هذا البحث،وقد أوردت النص كامالر 
صادر اليت حتت يدي أوردته  أما لفظ )الِقْرَزْحلة( املتصل هبذه املادة فإّن املصادر اليت أوردته من امل 

، لكن دون إشارة إىل أهنا هلجة،  اوابلداللة اليت ذكرها أيضر   ابلزاي )الِقْرَزْحلة( كما أورده ُكراع،
= 
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 قرقب: 
 . (1) الُقْرُقّب: الَبْطن بلغة الَيَمن

 
 
 
 
 قسمل: 

 
، والتكملة  5/213، والتنبيه واإليضاح )قرزحل(  4/80، واحملكم  3/297ينظر احمليط يف اللغة  

، عدا التهذيب فإّن  30/137حل(  ، والتاج )قرز 11/554، واللسان )قرزحل(  5/482)قرزحل(  
،  5/338لة(، وذلك يف ابب اخلماسي من حرف احلاء، ينظر  هذا اللفظ ورد فيه ابلذال )الِقْرَذحْ 

يَرِد مطلقر  العني    اومل أجده ابلذال يف غيه، وال أستبعد حتريفه. ومل  يف معجمات عديدة، منها 
واجلمهرة والصحاح. وقد ورد يف التنبيه واإليضاح واللسان والتاج املواضع السابقة شاهد على هذه  

 نسوب، وهو: اللهجة من الرََّجز غي امل
َفُع الِقْرَزْحلُة الَعجائزا    إذا َقَطْعنا ُدْوهَنا ال َمفاوِزا  ال تَ ن ْ

 ومل أجد أان له نسبة.         
عن    إىل الَيَمن ومرواي    . وقد جاء اللفظ هبذا الضبط وهبذه الداللة منسوابر 2/564( ينظر املنتخب  1)

، وأضاف املصدر  4/16لتاج )قرقب(  ، وا1/671، واللسان )قرقب(  6/632ُكراع يف احملكم  
الُقْرُقب(، واألخية ال تفرتق عن اليت وردت  األخي يف ضبطه صيغتني ُأْخَرَينْي، مها: )الَقْرَقب( و)

املذكورة يف   وابلداللة  الصيغتني  هباتني  اللفظ  ورد  الباء.كما  مشددة  غي  أبهنا  إال  املنتخب  يف 
الثانية  1/239التكملة )قرقب(   التهذيب  ، وابلصيغة  )الُقْرُقب( يف  ، لكن دون  9/419فقط 

ن املصدران على نقله عن اللَّْيث     يشيان بذلك إشارة إىل اختصاصه بلهجة معينة، وقد َنّص هذا
إىل كتاب العني     ومل أجده يف مادته من النسخه املطبوعة اليت حتت يدي من كتاب العني، فلعله  

 لعني االطالع عليها، أو أنه مذكور يف غي مادته. يف نسخ خطية أخرى مل يتيسر حملقق ا 
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أهل      بلغة  الَقساِمل،  واجلميع  اأَلَسد:...الِقْسِمل،  لَوَلد  يقال  الِقْسِمل: 
 .(1) ُعمان 

 قشعر: 
  .(2) اجلَْوف من الَيَمن، واحدته ُقْشُعرةالُقْشُعر: الِقثَّاء بلغة أهل      

 
، وبعض املصادر أوردت  30/142جة يف التاج )قسمل(  . وتنظر هذه الله1/133( ينظر املنتخب  1)

، واللسان )قسمل(  6/615اللفظ ابلداللة املذكورة، لكن دون أن تشي إىل أهنا هلجة، ينظر احملكم  
، كما هو  ا   ومنها معجمات كبية    مل تذكرها مطلقر ، وأكثر املصادر اليت حتت يدي  11/557

مهرة والتهذيب واحمليط يف اللغة والصحاح والتكملة، وينظر  احلال يف العني واجليم واملنتخب واجل
 ما سبق يف مادة )فرهد(. 

إىل أهل اجلَْوف    ابجليم،    . وينظر هذا اللفظ بصيغته وداللته منسوابر 381/ 1( ينظر املنتخب  2) 
،  13/231، والتاج )قشعر(  3/277، والتهذيب  2/287هو عند ُكراع     يف العني    كما

، يف حني  5/95، واللسان )قشعر( 2/397أهل احلَْوف    ابحلاء    يف احملكم إىل   ومنسوابر 
ورد يف معجم اجلمهرة مرتني؛ جاء يف أوالمها ابلصيغة السابقة غي منسوب، مع إشارة إىل  

الُقْشُعر: ثَ َمر َشَجر يُْشِبه الِقثّاء  "التشبيه، أي أهنا جمازية، جاء فيها:    أّن داللته انشئة عن
غا  غار ُقشُعرر الصِّ ، وجاء يف الثانية بصيغة خمتلفة، ودون اإلشارة  " ار، ورمبا مسُِّي الِقثّاء الصِّ

فيها:   اللهجة، جاء  نسبة  تعميم يف  يَ مانّية"السابقة، مع  لغة  الِقثّاء،  ينظر  ،  " الُقْشُعور: 
، كما ورد هذا اللفظ يف بعض املصادر ابلصيغة اليت أوردها ُكراع، لكن  1199،  2/1152
. وليس بني يدي ما يقطع بصحة  2/201ن إشارة إىل أهنا هلجة، ينظر احمليط يف اللغة  دو 

سبت إليه هذه اللهجة؛ هل هو ابجليم أم ابحلاء، فكل من اللفظني  اسم املكان الذي نُ 
، ومعجم  476،  1/404يف الَيَمن أو يف نواحيه، ينظر معجم ما استعجم  طلق على أمكنة  يُ 

بينهما وارد جد    ،كما322،  2/187البلدان   التصحيف  أن  ا أّن  إىل  أميل  وإن كنت   ،
املصادر   أكثر  يف  ابجليم  ألنه  تصحيف؛  احلاء  وأن  عند ُكراع     هو  ابجليم    كما  صوابه 

شهور يف الَيَمن خمتص ببعض القبائل الَيَمنية؛  السابقة، وألنه ابجليم اسم موضع معروف م
= 
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 قلب: 
ُتع   …الِقلِّيب والِقلَّْوب: يقال للذِّئب        ( 2) ، والِعلَّْوش(1) عند أَْهل الَيَمن الصُّن ْ

 . (4)     ويقال له: الِقلِّيب والِقلَّْوب؛ لكثرة تَ َقّلبه  (3) بلغة مِحَْي     والِعلَّْوص ابن آَوى

 
،  " اجلَْوف: أرض ُمراد ابلَيَمن"سابق األول:  ومما جاء عنه يف معجم ما استعجم املوضع ال

ابمسه إىل يوم الناس هذا؛ فهو اسم ملدينة مَيَنية معروفة مبحافظة   اوهو موضع ال يزال معروفر 
  ، اء عنها يف موسوعة املدن العربية واإلسالمية َصْنعاء، وهي مركز قضاء ابمسها، ينظر ما ج

 . 133ص 
 ( تنظر مادة )صنتع( من هذا البحث. 1) 
 ( تنظر مادة )علش( من هذا البحث. 2) 
 . ( تنظر مادة )علص( من هذا البحث3) 
املنتخب  4)  ينظر  هذا  1/105(  من  موادها  النَّّص يف  الواردة يف  األمساء  بقية  َترِد  . وسوف 

ِقلِّيب والِقلَّْوب املتصالن هبذه املادة فقد وردا بداللة الذِّئب منسوبني  البحث، أما لفظا ال
، واحملكم  9/175، والتهذيب  1246/ 3،  1191/ 2،  1/373إىل أهل الَيَمن يف اجلمهرة  

، وورد الثاين منهما يف العني  4/43، والتاج )قلب(  1/688، واللسان )قلب(  6/425
إش5/171 الداللة دون  وردا هبذه  اللغة  ، كما  مقاييس  هلجة يف  أهنما  إىل  ،  5/18ارة 

، يف حني وردا بداللة األسد    دون  205/ 1، والصحاح )قلب(  5/435واحمليط يف اللغة  
، ومل أجدمها هبذه الداللة يف غيه. وقد  1/247)قلب(    إشارة إىل أهنما هلجة    يف التكملة

لسان والتاج ثالث منها؛  جاء يف بعض املصادر السابقة صيغ أخرى للفظني؛ ورد يف ال
الُقلُّوب  "، وورد يف احمليط يف اللغة ثالث أَُخر؛ هي:  " الَقلُّوب والَقُلوب والِقالب "وهي:  

ب على    االسابقة عدا اجلمهرة واحمليط والتكملة شاهدر   . كما أوردت املصادر " والِقلَّيب والِقالَّ
 هذه اللهجة، وهو قوله: 

 َأِكيَلِة ِقلَّْوٍب بِبَ ْعِض ال َمذاِنبِ    مِّ مالٍك  َبكِّْي َعَلى أُ  َأاي َجْحَميِتْ   
ويف بعض تلك املصادر خالف يف روايته ال يتصل مبوضع الشاهد، سوى أنه ورد يف موضع  
= 
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و  والَفْطسة،  والَعْطفة،  ْرَدبِ يس،  والدَّ الُقَلْيب،  قَ َبل    الُقَلْيب:  ومجعها  الَقَبلة    
يُؤَخذ هبّن   ة، والِقْرَزْحلة، والَكْحلة، وال َهبْ  َخَرز  الَيَمن:  واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل 

 .(1) تَ ْعطَفونالّرِجال، أي ُيسْ 
 قمص: 

الواِقفان للَقَدَمنْي:  يقال  َأْهل   ،(2) الُقّماَصتان:  بلغة  والُقّماَصتان؛ كالمها 
 . (3)الَيَمن

 
، وقد تقدمت اإلشارة  1/256العني بلفظ )الِعلَّْوش( بدل )الِقلَّْوب(، ينظر  آخر من كتاب  

ا البيت أحد أبيات ثالثة َكثُر االستشهاد  إىل هذا يف مادة )علش( من هذا البحث. وهذ
هبا يف املعجمات على ألفاظ منسوبة إىل اللهجات الَيَمنية    مل أستطع معرفة قائلها    سبق  

املواضع    يف حاشية مادة )جحم( من هذا البحث. كما ورد يف اجلمهرةتفصيل احلديث عنها  
اللغة  ةالسابق  ، والتاج )جحم(  12/85، واللسان )جحم(  18/ 1، وكذلك يف مقاييس 

 أحد األبيات الثالثة املشار إليها.  ا ، بيت آخر فيه لفظ )الِقلَّْوب(، وهو أيضر 31/196
األمساء، سوف َترِد هي    ه اء َخَرزات ُأَخر سبقت هذ، ويف هذا النَّّص أمس 1/414( ينظر املنتخب  1)

أو  وقد  البحث،  هذا  من  موادها  النَّّص يف  يف  الواردة  األمساء  النص كامالر وبقية  مادة    ردت  يف 
اليت حتت يدي هبذه   املصادر  املادة فقد ذكرته بعض  املتصل هبذه  )الُقَلْيب(  أما لفظ  )درق(، 

احملكم   ينظر  هلجة،  أهنا  إىل  إشارة  دون  لكن  أوردها ُكراع،  اليت  وابلداللة  ،  425/  6الصيغة، 
)قلب(   )قلب(  1/688واللسان  والتاج  ال4/43،  احمليط يف  د  بتشدي  5/436لغة  ، وجاء يف 

الالم: )الُقلَّْيب(، وأفاد حمققه أنه جاء هبذا الضبط يف أصول الكتاب. يف حني مل ترد هذه الداللة  
 يف بعض املعجمات الكبية، كالعني والتهذيب والصحاح والتكملة. 

 ( تنظر مادة )وقف( من هذا البحث.  2)
بل مل أجد اللفظ هبذه    ر اليت حتت يدي،. ومل أجد هذه اللهجة يف املصاد1/56( ينظر املنتخب  3)

  ؛ ، ويظهر أنه مما تفرد بنقله ُكراع، وكان حمقق املنتخب قد حبث عنه قبلي فلم جيدهاالداللة مطلقر 
هذه التسمية والصفة للَقَدم مل َترِد يف اللسان )قمص( وال يف التاج، والذي يف  "ولذا َعلَّق بقوله:  

 . "اللسان: الَقماص والُقماص الَوْثب
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 قمعل: 
 . (1) ُعل: الَقَدح الضَّْخم بلغة ُهَذْيلمْ القُ  
 قور:

 . (2) ال ُمْقَوّر: القليل اللَّْحم، ويف لغة بين ِهالل: الضَّْخم السَِّمني، ِضدّ  

 
امل1) ينظر  العني  1/336نتخب  (  ينظر  املصادر،  اللهجة يف عدد من  ،  2/300. وقد وردت هذه 

ص3/297والتهذيب   ال ُمَحدِِّثني  َغَلط  وإصالح  اللغة  45،  يف  واحمليط  والتكملة  2/215،   ،
، وقد ُضِبط اللفظ  30/160، والتاج )قمعل(  569/  11، واللسان )قمعل(  5/492)قمعل(  

ق بفتح القاف، ونبه حمققه إىل أنه هكذا ضبط يف أصول الكتاب،  يف املوضع السابيف احمليط فقط  
وأنه يف املصادر األخرى ابلضم. وينظر اللفظ هبذه الداللة لكن دون إشارة إىل أهنا هلجة، يف  

: أنه الَقَدح الصغي، كما جاء فيه  1198،  2/1160، يف حني جاء يف اجلمهرة  2/414احملكم  
  ا ، ويف احملكم واللسان والتاج: أنه ُيَسمَّى أيضر اُيَسمَّى الُقْعُمول أيضر ضع السابق: أنه ويف التاج املو 

الُقْلُعم. وقد استشهدت املصادر السابقة عدا املنتخب واجلمهرة واحمليط واحملكم على هذه اللهجة  
 برجز غي منسوب، وهو قوله: 

 ْوَق األَثْ َلِب       ال ُمْنَكبِّ ف َ كالُقْمُعِل   يَ ْلَتِهُم األرَض ِبَوْأٍب َحْوَأِب   
ومل أعثر له على نسبة، لكن ُقدِّم له يف هذه املصادر عدا العني والتكملة مبا يفيد أبنه ألحد ُرجَّاز         

ُهَذْيل. وقد ورد البيت يف اللسان وحده بلفظ )اأَلْْثَب(. والبيت يف وصف حافر فَ َرس، وقوله:  
سَّناِبك ال ُمَقعَّب، أي الذي يشبه الَقْعب،  ب: احلاِفر الشديد اخلفيف ال ُمْنَضّم الِبَوْأٍب َحْوَأب، الَوأْ 

واحلَْوَأب: مرادف له. ال ُمْنَكّب: ال َمْكُفوء. األَثْ َلب: الرتاب واحلجارة، ولفظ اأَلْْثَب الذي ورد يف  
لبيت، وأقرب هذه املعاين  اللسان، ال أستبعد حتريفه؛ إذ ليس يف معانيه ما يتوافق مع املعىن العام ل

  أنه اسم لَشَجر، ينظر يف هذه الدالالت اللسان )ْثب( و)ثلب( و)حأب( و)وأب(     على بُ ْعده  
، على الرتتيب. وقد أورد هذه اللهجة الدكتور عبد اجلواد الطَّيِّب  791،  288،  242،  1/234

 سان والتاج فقط. على ما جاء يف الل امعتمدر  386     385ص ، يف كتابه لغة ُهَذْيل
اللهجة يف األضداد لألصمعي   .2/593( ينظر املنتخب  2) ، واألضداد البن  44ص    ،وتنظر هذه 

كِّْيت ، يف حني أوردت مصادر عديدة الداللتني  294ص    ،، واألضداد لألنباري197ص    ،السِّ
= 
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 حرف الكاف
 كتل: 
الَيد      فاتت  اليت  النَّْخلة  بن َكْعب:  بَ ْلحاِرث  لغة  يف  ومجعها (1) الَكِتيلة:   ،

 .(2) َكتائل

 
ان  ، واللس114ص    ، ، واألضداد للصاغاين6/548دون اإلشارة إىل هذه اللهجة، ينظر احملكم  

)قور(  9/124)قور(   والتاج  املشهورة  ، وي271/ 13،  اهلزال هي  أو  اللَّْحم  ِقلَّة  أن داللة  ظهر 
، والتهذيب  5/206املعروفة عند سائر العرب؛ ولذا اقتصرت عليها بعض املعجمات، مثل العني  

     . وقد استشهدت املصادر الثالثة األوىل على هلجة بين ِهالل6/11، واحمليط يف اللغة 9/276
َمن    ببيت نسبته إىل خمضرم، هو مُحَْيد بن ثَ ْور اهِلاليلّ )تويف يف حدود    ِهاليلٍّ  شاعر  وهي داللة السِّ

 ه (، يف حني جاء غي منسوب يف احملكم واللسان والتاج املواضع السابقة، وهو قوله: 70سنة 
 ُغْفُر َأْحَجما بِِنيٍق إذا ما راَمُه ال   َكأنَّ َوِضيَنهُ   اَوقَ رَّْبَن ُمْقَور  

، والبيت  "فَ َقرَّْبَن َمْوُضْوانر "، لكنه برواية ال شاهد فيها؛ فهو فيه بلفظ:  92ص    ، والبيت يف ديوانه        
يف وصف مَجَل، وال َمْوُضون: السَِّمني. والَوِضني: ِبطان ُيَشّد به الرَّْحل على البعي، والنِّيق: املوضع  

والُغْفر: َوَلد اأَلْرَوى    وهي املاِعز اجلََبِلّي   ، والشاعر  موضع فيه،    العايل من اجلََبل، أو هو أعلى 
  ا ُيَشبِّه هذا اجلََمل يف ضخامته هبذا اجلََبل الَعِظيم املرتفع. ومل أجد يف املصادر اليت حتت يدي تصرحير 

من الَعَرب  طلق على بطون  بَنَسب بين ِهالل الذين ُنِسَبت إليهم هذه اللهجة؛ فبنو ِهالل اسم يُ 
هناية األرب يف معرفة   ينظر  َهوازِن والنََّخع وقيس،  قبائل عربية خمتلفة، من أشهرها:  تنتمي إىل 

، لكن الشاهد يشي إىل أن  1223    3/1221، ومعجم قبائل العرب 392ص  ،أنساب العرب
مر بن  ِهالل بن عااملقصودين بنو ِهالل املنتمني إىل َهوازن القبيلة املضرية؛ فقائله منهم، وهم بنو 

ص    ، يف مجهرة أنساب العرب  اجاء عنهم أيضر   صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. ينظر ما 
273. 

 ( أي طالت حىت ال يستطيع اإلنسان تناول مثرها بيده. 1)
. ومل أجد يف املصادر اليت حتت يدي أن هذه اللهجة تُ ْنَسب إىل بَ ْلحاِرث  2/459( ينظر املنتخب 2)

، واحمليط يف اللغة  10/136، والتهذيب  357ص    ،، ينظر إصالح املنطقئل إىل طَيِّ بن َكْعب، ب
= 
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 كحل: 
رة؛ كل هذه عند أهل الَيَمن: َخَرز يُؤَخذ هبّن وال َهْبة، واهلَمْ   الَكْحلة: الَكْحلة، 

 .(2) ، أي ُيْستَ ْعَطفون (1) الّرِجال
 

)كتل(  6/221 والصحاح  واحملكم  5/1809،  واملخصص  6/768،  واللسان  11/112،   ،
، يف حني أوردت بعض املصادر هذه الداللة  3014/176، والتاج )كتل(  11/583)كتل(  

، وقد أوردت هذه املصادر عدا النخلة  287ص    ، لنخلةدون أن ُتِشي إىل أهنا هلجة، ينظر كتاب ا
 غي منسوب استشهدت به على هذه اللهجة، وهو قوله:  اواحمليط رجزر 
 َطوِيَلَة األَْفناِء والَعثاِكِل          ي  َقْد أَْبَصَرْت ُسْعَدى هِبا َكتائلِ  

واختالف يف  ونقص  ومل أعثر له على نسبة. وقد ورد هذا الرجز يف بعض هذه املصادر بزايدة  
يف مواضع أخرى من اللسان،    ا بعض ألفاظه، لكنه اختالف ال يتصل مبوضع الشاهد، وينظر أيضر 

، على الرتتيب،  456،  425،  89،  10/  11يف مواد )أثكل( و)ثكل( و)عثكل( و)عطبل(  
، )عطبل(  29/251، )عثكل(  28/94، ومن التاج، ينظر مواد )ثكل(  15/204ومادة )قنا(  

  ،. وقد أورد هذه اللهجة الدكتور عبد الفتاح حممد يف كتابه لغة طَيِّئ39/173نا(  ، )ق30/9
  ، ، والدكتور أمحد هاشم السامرائي يف كتابه اجملاالت اللغوية للهجة طَيِّئ يف لسان العرب334ص  
 ، معتمدين على بعض املصادر السابقة. 148ص 

ْحر. هلا ب ا( أي َتْسَحر هبا املرأة الرَُّجل فتجعله اتبعر 1)  تأثي السِّ
األمساء، سوف َترِد هي    ه ، ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات ُأَخر سبقت هذ1/414( ينظر املنتخب  2)

النص كامالر  أوردت  وقد  البحث،  هذا  من  موادها  النَّّص يف  يف  الواردة  األمساء  مادة    وبقية  يف 
لداللة اليت أوردها ُكراع،  دي اب)درق(،أما لفظ )الَكْحلة( فقد ذكرته بعض املصادر اليت حتت ي

، واحمليط يف اللغة  6/328، والتهذيب  3/1311لكن دون إشارة إىل أهنا هلجة، ينظر اجلمهرة  
، والتاج  11/585، واللسان )كحل(  5/499، والتكملة )كحل(  42/  3، واحملكم  2/380

الصحاح.  عني و ، يف حني مل يرد هبذه الداللة يف بعض املعجمات الكبية، كال30/179)كحل( 
هلا؛ فجاء يف احملكم واللسان    ا يف هذه اخلََرزة ووصفر   اوقد أوردت بعض املصادر السابقة خالفر 

ذ هبا النِّساءُ الّرِجاَل،  "والتاج، والعبارة لألخي:   الَكْحلة: َخَرزة من َخَرزات الَعَرب للتَّأِخيذ، تُ َؤخِّ
ْبيان للَعنْي  القاله اللِّْحيايّن، وقال غيه ُتْستَ ْعَطف هبا   ّرِجاُل، أو هي َخَرزة سوداء جُتَْعل على الصِّ

 ."والن َّْفس من اجِلّن واإلْنس، فيها لوانن؛ بياض وسواد، كالرُّّب والسَّْمن إذا اختلطا
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 كدر: 
َكَداِر    مثل َقطَاِم    واليَ ْنَجِلب، وال ِهنَّمة... كل هذه عند أهل الَيَمن: َكداِر:  

 (1) ُيْستَ ْعطَفون   َخَرز يُؤَخذ هبّن الّرِجال، أي 
 كرر: 
والصَّْدحة،   (2) رارِ َكراِر: كَ    والصَّْخبة،  وال ِهنَّمة،  واليَ ْنَجِلب،  َقطَاِم     مثل     

ْرَدبِ يس، والَعْطفة، والَفْطسة، والَقَبلة    ومجعها قَ َبل    والِقْرَزْحلة،  والصَّْرفة، والُقَلْيب، والدَّ
، أي (3) جالّن الرِّ والَكْحلة، وال َهْبة، واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل الَيَمن: َخَرز يُؤَخذ هب

 .(4) ُيْستَ ْعطَفون

 
، ويف النَّّص أمساء َخَرز أخرى سوف َترِد يف موادها من هذا البحث، وقد  1/414( ينظر املنتخب  1)

مادة )درق(، أما لفظ )َكداِر( املتصل هبذه املادة فقد أتكد عندي أنه    يف   أوردت النص كامالر 
حُمَرَّف عن لفظ )َكراِر( فينظر يف مادة )كرر( من هذا البحث؛ وألين ال أعرف مصدر التحريف؛  
هل هو من املؤلف، أم من الناسخ، أم من عدم توفيق احملقق يف قراءة اللفظ، آثرت إيراد اللفظ  

 على مضامني الكتاب. ا ع، مع التنبيه على ما ثبت عندي؛ حفاظر بو كما هو يف املط
 ( ينظر ما سبق يف مادة )كدر( من هذا البحث. 2)
ْحر.  ا( أي َتْسَحر هبا املرأة الرَُّجل فتجعله اتبعر 3)  هلا بتأثي السِّ
ذا البحث،  ه  ، وما يف هذا النَّّص من أمساء اخلََرز، سوف َترِد يف موادها من1/414( ينظر املنتخب  4)

يف مادة )درق(، أما لفظ )َكراِر( املتصل هبذه املادة فقد ورد يف املطبوع   وقد أوردت النص كامالر 
من املنتخب بلفظ )َكداِر(، وهو حتريف عن لفظ )َكراِر( الذي أثبته، والدليل على هذا التحريف  

فلم جيده، كما أنين    صة أن حمقق الكتاب أفاد أنه حبث عن لفظ )َكداِر( يف بعض املصادر املخت 
 حيوي  كامالر   ا، كما أنين وجدت نص  احبثت عنه يف كل املصادر اليت حتت يدي فلم أجده أيضر 

، وفيه لفظ )َكراِر( الذي  3/1311يف اجلمهرة    تراأغلب أمساء هذه اخلََرز الواردة يف املنتخب مثب
اع ُمْسَتْشَهد عليه بشاهد سأورده بعد  ر أَثْ بَ تُّه، وهو لفظ معروف يف املصادر ابلداللة اليت أوردها كُ 

قليل، لكن هذه املصادر مل ُتِشر إىل أن هذه الداللة هلجة، وهذا غي مستغرب؛ فكل هذه اخلََرز  
= 
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 كعسم: 
 .(1) احِلمار، بلغة مِحَْي   :الُكْعُسوم والُعْسُكوم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
اليت َنَسب ُكراع أمساءها إىل أهل الَيَمن مل تُ ْنَسب إليهم يف املصادر اليت حتت يدي، كما أَثْ َبتُّ 

يف لفظ )َكراِر( ابلداللة    ذلك عند احلديث عن هذه األمساء  البحث. وينظر  موادها من هذا 
، واللسان )كرر(  6/654، واحملكم  6/139املذكورة يف: اجلمهرة املوضع السابق، واحمليط يف اللغة  

. ومل يرد هذا اللفظ يف معجمات كبية كالعني والتهذيب. وقد  14/16، والتاج )كرر(  5/137
هد نثري على هذه الداللة، وهو قول تقوله النساء الاليت  شاورد يف املصادر السابقة عدا احمليط  

ايَكراِر ُكرِّْيه، اي مَهْرُة امهِْرِيه، إْن أَقْ َبَل َفُسرِّْيه، وإْن  "يستعملن هذه اخلََرزة، أو تقوله الساحرة، َنّصه: 
دا اجلمهرة  وع،  ا، هكذا روته كل املصادر السابقة عدا الصحاح الذي أورده مبتورر "أَْدبَ َر َفُضرِّْيه

. واهلَْمرة  "اي َهْصرُة اْهِصرِيه، ايَكراِر ُكرِّْيه، إْن أَقْ َبَل َفُسرِّيه، وإْن أَْدبَ َر َفُضرِّيه"الذي ورد فيه بلفظ:  
   الواردة يف الشاهد    من اخلََرزات املذكورة يف َنّص ُكراع، ينظر ما ييت عنها يف مادة )مهر( من  

دة يف رواية اجلمهرة مثلها، لكنها مل ترد يف املنتخب، فتنظر يف التاج  ار هذا البحث، و)اهلَْصرة( الو 
 .    14/240)هصر( 

. وقد سبق تفصيل احلديث عن هذين اللفظني يف مادة )عسكم(  110    1/109( ينظر املنتخب 1)
 من هذا البحث.  



 

 

 
 

 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمرب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24العدد )   - السنة الثامنة   330

 

 

 كفر: 
أَْهُل الُكُفور " الُكُفور: الُقَرى، واحدها َكْفر، ومنه قول معاوية    رضي هللا عنه   :

 .(2) ، وهذا معروف من كالم أهل الشام(1) "أَْهُل الُقبُ ْور
 :كيس

 . (3) ن: أهل الطائف ُيَسمُّون الِقْدر الَكْيسانْيساالكَ 

 
،  10/199لتهذيب  وا،  4/191إىل معاوية يف غريب احلديث أليب ُعَبيد   ( ينظر هذا القول منسوابر 1)

، والفائق يف غريب احلديث  286، وال ُمَعرَّب من الكالم األعجمي ص  2/807والصحاح )كفر(  
،وشفاء الغليل  5/150، واللسان )كفر(  4/189، والنهاية يف غريب احلديث واألثر  3/270

العربية من الدخي255ص    ،فيما يف كالم العرب من الدخيل اللغة  ل  ، وقصد السبيل فيما يف 
، وقد ورد النَّّص يف كل هذه املصادر عدا شفاء الغليل وقصد  14/30والتاج )كفر(    ،2/400

، وقد َفسَّرت بعض  "أَْهُل الُكُفوِر ُهْم أَْهُل الُقُبورِ "السبيل بزايدة )هم( بعد لفظ )الُكُفور(، هكذا:  
احلديث:   غريب  يف  فجاء  متقاربة؛  بتفسيات  القول  هذا  السابقة  مبنزلة    ل:يقو "املصادر  إهنم 

أراد ابلُكُفور الُقَرى النائية عن األَْمصار،  "، ويف التهذيب:  "ال َمْوَتى؛ ال ُيَشاِهدون األَْمصار واجلَُمع 
 .  "وجمتمع أهل العلم واملسلمني، فاجلهل عليهم أغلب، وهم إىل الِبدَع واألهواء ال ُمِضلَّة أسرع

لة إىل أهل الشام يف عدد من املصادر، ينظر غريب  الدال. وقد ُنِسَبت هذه  1/407( ينظر املنتخب  2)
، والفائق يف غريب احلديث  10/199، والتهذيب  2/787، واجلمهرة  4/190احلديث أليب ُعَبيد  

، والتاج )كفر(  150/ 5، واللسان )كفر(  4/189، والنهاية يف غريب احلديث واألثر  3/270
، واحمليط  5/357ا هلجة، ينظر العني ىل أهن، يف حني أوردهتا مصادر أخرى دون إشارة إ14/30

اللغة   واحملكم  6/252يف  )كفر(  7/6،  والصحاح  واحملكم    ،807/ 2،  اجلمهرة  يف  جاء  وقد 
ْراينّية، وينظر أيضر  ال ُمَعرَّب من    ا واللسان والتاج املواضع السابقة: أّن اللفظ ُمَعرَّب عن اللغة السِّ

، وقصد  255ص    ،كالم العرب من الدخيل  ما يف، وشفاء الغليل في286ص    ،الكالم األعجمي
 . 2/400السبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل 

 . ويف التعليق على َنّص ُكراع هذا ال بد من إيضاح أمرين: 1/336( ينظر املنتخب 3)
     رمحه هللا    وقع يف التصحيف؛ ألن الذي يف املصادر اليت حتت  ا أوهلما: أن الذي يظهر أّن ُكراعر 
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الَغْدر هو الذي يُ يدي   الِقْدر، والذي يرجح أن هذا التصحيف منه  سمَّ أّن  الَكْيسان وليس  ى 

وليس من النُّّساخ أنه أورد اللفظ يف ابب مساه )ابب الصناعات واألدوات واآلنية واألوعية(، وهذا  
التهذيب  ، و 14/87نظر داللة اللفظ على الَغْدر يف األغاين  الباب يتصل ابلِقْدر ال ابلَغْدر. تُ 

اللغة  10/314 ومقاييس  اللغة  5/150،  وجممل  )كيس(  2/775،  والصحاح   ،3/973  ،
، والتنبيه واإليضاح  10ص    ،، واملفصل2/95، وشرح ديوان احلماسة للتِّْبِْيزِّي  7/103واحملكم  

، واللسان )كيس(  400ص  ، ، والعباب )كيس(38، 37/ 1، وشرح املفصل 2/300)كيس( 
، وأضاف التنبيه  16/240، والتاج )كيس(  1/125على التوضيح    تصريح ، وشرح ال6/201

. ومن الغريب أن بعض املصادر السابقة  اواإليضاح واللسان والتاج: أّن الَغْدر ُيْكىَن أاب َكْيسان أيضر 
   وهي احملكم واللسان والتاج    قد نقلت عن ُكراع: أّن َكْيسان الَغْدر، بلغة طَيِّئ. وهذا خيالف ما  

نتخب؛ فهل هو من كتاب آخر لُكراع؟، أم من ُنسخة للمنتخب ُأْصِلح فيها هذا التصحيف  يف امل
وليست من األصول اليت حقق عليها؟، كل ذلك حمتمل. وكان حمقق كتاب املنتخب قد اكتشف  

مفاده أن الَغْدر الوارد يف املصادر قد    هذا التصحيف، ولكنه أحسن بُكراع الظن، وأورد احتماالر 
إّن أحد مدلويل كلمة )َكْيسان(، وهو )الِقْدر( كما عند ُكراع  "عن الِقْدر، فقال:    اَصحَّفر ون مُ يك

هنا، أو )الَغْدر( كما عند غيه َتَصحَّف عن اآلخر، وليس لدينا ما جيلو وجه احلقيقة يف أمر  
  وجود  . لكن الذي يرتجح عندي وقوع التصحيف من ُكراع ؛ فما ذكره ال"مدلول كلمة َكْيسان

   وكلهم أئمة   ابلتصحيفله يف مصادر اللغة، وال يعقل أن نرمي أصحاب املصادر السابقة كلهم  
كبار    وقد أمجعوا على لفظ )الَغْدر(، مث إّن التصحيف والتحريف داء قدمي، وقد وقع فيه علماء  

د( من هذا  ة )عجكبار من اللغويني وغيهم، فال غرابة أن يقع فيه ُكراع وغيه، وقد َمّر يف ماد
البحث إثبات وقوعه فيه، كما َمّر يف مواد )درق( و)دعب( و)كدر( تصحيفات وحتريفات حُيَْتَمل  
أن تكون منه، ومما يدلل على صحة داللة الَغْدر الواردة يف املصادر األخرى أن بعض هذه املصادر  

ْعر، وهو قوله:أورد عليها شاهدر   ا من الشِّ
 إىل الَغْدِر َأْسَعى ِمْن َشباهِبُِم ال ُمْرِد                 ُكُهْوهُلُمْ َكْيساَن كاَنتْ إذا ما َدَعوا  

وهو بيت خُمْتَ َلف يف ِنْسَبته، ويف رواية بعض ألفاظه خالف ال يتصل مبوضع الشاهد؛ فهو يُ ْنَسب        
ملحق ديوانه   ه (، وهو يف 14 إىل الشاعر املخضرم النَِّمر بن تَ ْوَلب الُعْكِلّي )وفاته يف حدود سنة

، ومل يرد يف ديوانه الذي أخرجه د. حممد طريفي، كما  338الذي أخرجه د. نوري القيسي ص  
ُنِسب إليه يف األغاين وجممل اللغة والعباب املواضع السابقة، وهو له أو للشاعر اجلاهلي َضُمرة  
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 حرف الالم 
 ملق: 
ُته يف لغة ُعَقْيل، ول ََمْقُته: ل َْمقر   (1) َلَمق: يقال: ل ََمْقُت الِكتاَب أَل ُْمُقه       ا: َكتَ ب ْ

 .(2) ِضدّ   حَمَْوتُه يف لغة قَ ْيس،
 

 حني جاء غي منسوب  اضع السابقة، يف بن َضُمرة بن جابر يف التنبيه واإليضاح واللسان والتاج املو 
 يف بقية املصادر. 

اللهجة؛ حيث مل أجد أحدر      ِنْسبة هذه  اللفظ إىل أهل الطائف، ال بداللة    ا الثاين:  نسب هذا 
الِقْدر وال الَغْدر، لكن املصادر خمتلفة يف نسبته بداللة الَغْدر إىل أقوام ليس منهم أهل الطائف؛  

إىل بين ِمن َْقر من تَ ِميم يف األغاين املوضع السابق،  الداللة يف بعض املصادر  سب هبذه  حيث نُ 
وإىل بين فَ ْهم يف مقاييس اللغة، وجممل اللغة، واملفصل، وشرح املفصل املواضع السابقة، وإىل طَيِّئ  

ا  يف احملكم واللسان والتاج املواضع السابقة، يف حني مل تصرح بعض املصادر بنسبة معينة، وإمن
لبعض العرب، ينظر الصحاح والعباب املوضعني السابقني، وبعض املصادر  ذكرت أّن هذه اللهجة  

أوردت الداللة دون إشارة إىل أهنا هلجة، ينظر التهذيب املوضع السابق، بل إّن بعض املعجمات  
 ، كما هو احلال يف العني واجلمهرة واحمليط يف اللغة والتكملة.  امل توردها مطلقر 

طت يف املصادر اليت رجعت إليها بفتح امليم، كما هي يف َنّص ُكراع،  بيغة املاضي من الفعل ضُ ( ص1)
، والصحاح  6/442، واحملكم  445/ 2، واألفعال  5/212، ومقاييس اللغة  2/974ينظر اجلمهرة  

)ملق(  4/1551)ملق(   واللسان  )ملق(    ،10/332،  اللغة  26/208والتاج  يف  احمليط  ماعدا   ،
  الكتاب أما نبه حمققه على أنه وقع هكذا يف أصول  بطت فيه ابلكسر، وقد  ضُ   ، فقد5/428

  ع املوض  ،اللسانبطت يف بعضها بضم امليم، كما هي يف َنّص ُكراع، ينظر  صيغة املضارع فقد ضُ 
 السابق، ويف بعضها ابلفتح، ينظر احملكم املوضع السابق. 

يت هذا اللفظ عند  ى ما ذكره ُكراع من دالل. وقد َنصَّت مصادر عديدة عل584/ 2( ينظر املنتخب 2)
ِجْستاين45ص    ، : األضداد أليب عبيد القاسم بن َساّلمُعَقْيل وقَ ْيس، ينظر مثالر    ، ، واألضداد للسِّ

، والتهذيب  25ص    ،، واألضداد لألنباري 242ص    ،واألضداد أليب الطيب اللغوي  ،172ص  
، والتاج  156ص    ،ضداد لل ُمْنِشي، واأل10/332، واللسان )ملق(  6/442، واحملكم  9/179

ال َمْحو لسائر  26/208)ملق(   لُعَقْيل، وجعلت داللة  ، لكن مصادر أخر أثبتت داللة الكتابة 
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 حرف امليم 
 مدق: 
ّن:يقال  ال َمْيَدق:      َزمل وا ال َمْيَدق  للسِّ  . (2) يف لغة َأْهل الَيَمن (1) ِمن ْ

 مذى: 
 .(3) ال َمِذيّة: الصَِّحيفة من الِفّضة يف لغة ُهَذْيل     

 
كِّْيت40ص    ، العرب، ينظر األضداد لألصمعي فهم العكس  ، ويُ 139ص    ، ، واألضداد البن السِّ

 َمْحو  َنصَّت على أن داللة ال من صنيع بعض املصادر؛ حيث أثبتت داللة الكتابة دون نسبة، مث 
فجعل داللة    131ص    ، ، وانفرد ُقْطُرب يف كتابه األضداد5/428لَقْيس، ينظر احمليط يف اللغة  

أصاب النَّّص، ومل يتنبه له احملقق. يف حني أوردت مصادر    ال َمْحو لَقْيس وُعَقْيل، وال يبعد أن خلالر 
، واألفعال  14ص    ،د للت َّوَّزِيّ : األضداتني، ينظر مثالر عديدة الداللتني دون اإلشارة إىل كوهنما هلج

. ويظهر أن داللة ال َمْحو  5/149، والتكملة )ملق(  116  ، ص، واألضداد للصاغاين2/445
ولذا اقتصرت عليها بعض املعجمات    ؛أشهر، وقد تقدم أن بعض املصادر جعلتها لسائر العرب 

،  5/212اييس اللغة  ، ومق 2/795وجممل اللغة    ،2/974دون أن تنسبها إىل أحد، ينظر اجلمهرة  
، كما هو  ا، ومن الغريب أن بعض املعجمات مل تذكر الداللتني مطلقر 4/1551والصحاح )ملق( 
 احلال يف العني. 

 ( تنظر مادة )نزم( من هذا البحث.  1)
)ودق(، وهو لفظ أوردته  . ومل أجد اللفظ هبذه الداللة ال يف مادة )مدق( وال  1/48( ينظر املنتخب  2)

،  6/328، واحملكم  2/676يف اجلمهرة    " اسم موضع"فهو    فقط؛  بداللة واحدة بعض املصادر  
، وبعض  10/339، والتاج )مدق(  10/339دون أي توضيح يف اللسان )مدق(    " اسم "وهو  

املصادر أوردت مادة )مدق( ومل تضمنها هذا اللفظ، كما يف احمليط يف اللغة والتكملة، وبعض  
، كما هو احلال يف العني والتهذيب وجممل اللغة  ا كرها مطلقر املصادر أمهلت هذه املادة، فلم تذ 

 اح. ومقاييس اللغة والصح
صراحة  إىل هلجة ُهَذْيل، والذي يف    . ومل أجد اللفظ هبذه الداللة منسوابر 1/282( ينظر املنتخب  3)

، واحمليط  15/30هذيب  املصادر اليت حتت يدي  أن )ال َمِذيّة(: ال ِمْرآة أو ال ِمْرآة ال َمْجُلّوة، ينظر الت
، واللسان  6/512مذى(  ، والتكملة )424ص    ،، وأساس البالغة )مذى(10/115يف اللغة  

= 
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، ولكن ال ِمْرآة وإن اختلفت عن الداللة اليت ساقها  39/258، والتاج )مذى(  15/275)مذى(  

صور األشياء إىل  ُكراع    وهي الصَِّحيفة من الِفّضة    فإهنا جتتمع معها يف صفة اللََّمعان وعكس  
دت على داللة ال ِمْرآة ببيت من  ما، يضاف إىل هذا أّن املصادر السابقة عدا احمليط استشه  َحدٍّ 

 ه (، وهو قوله: 10شعر ُهَذْيل للشاعر أيب َكِبي اهلَُذيلّ )عامر بن احلَُلْيس، تويف يف حنو سنة 
 يِّة أَْو َكَشْنِف األَْنَضرِ ْثُل ال َمذِ مِ   َوبَياُض َوْجٍه مَلْ حَتُْل َأْسرارُُه   

، لكنه فيه  3/1082اهلَُذلِيني، ينظر شرح أشعار اهلَُذلِيني  والبيت يف ديوان أيب َكِبي ضمن دواوين        
إىل أيب َكِبي يف اجلمهرة    منسوابر   ا وي بلفظ )الَوِذيلة( أيضر بلفظ )الَوِذيلة( بدل )ال َمِذيّة( وقد رُ 

، و)شنف( و)نشف(  5/213، واللسان )نضر(  495ص    ،ل(، وأساس البالغة )وذ2/701
، و)وذل(  24/222، و)نشف(  14/129لتاج )نضر(  ، وا11/723، و)وذل(  330،  9/183

. والشَّْنف: ِحْلية تُ ْلَبس يف أعلى  2/441، وغي منسوب يف الفائق يف غريب احلديث  31/37
لسابق مادة )نشف(    ومعناه اللون.  روى بلفظ )َكَنْشف(    كما يف اللسان املوضع ااألُُذن، ويُ 

والَوِذيلة:    كما   الذََّهب.  الِفضَّة.  واألَْنَضر:  َسِبيكة  السابق     املوضع  اهلَُذلِيني  أشعار  شرح  يف 
وابلرجوع إىل )الَوِذيلة( يف املصادر جند من دالالهتا ابإلضافة إىل َسِبيكة الِفضَّة: ال ِمْرآة، وجند  

ص    ، ، وإصالح املنطق3/311ة ال ِمْرآة إىل هلجة ُهَذْيل، ينظر اجليم  بعض اللغويني ينسب دالل
،  2/441، والفائق يف غريب احلديث  5/1841، والصحاح )وذل(  2/701هرة  ، واجلم349

، يف حني يذكر آخرون: أهنا من هلجة طَيِّئ، ينظر  171/ 5والنهاية يف غريب احلديث واألثر  
واحملكم  15/15التهذيب   وامل10/115،  )وذل(  1/453خصص  ،  اللسان  يف  والنسبتان   ،

والتاج )وذل(  11/723 أدرج  ؛ 31/37،  القبيلتني، كما  وهلذا  احملدثون يف هلجيت  الباحثون  ها 
، والدكتور أمحد هاشم السامرائي يف  358ص    ،فعل الدكتور عبد الفتاح حممد يف كتابه لغة طَيِّئ
، والدكتور عبد اجلواد الطَّيِّب يف  159  ، ص بكتابه اجملاالت اللغوية للهجة طَيِّئ يف لسان العر 

ا األخي مل يذكر لفظ )ال َمِذيّة(. وسيأيت يف مادة )وذل(  ، لكن هذ387ص    ،كتابه لغة ُهَذْيل
 من هذا البحث أن لفظ )ال ِمْرآة( ُحرِّف يف املنتخب إىل )ال َمْرأة(. 
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 مشط: 
يها َأْهلُ   ُمْشط الذِّْئب:        احِلجاز ُمْشطَ   الت َّت ُْفل: نَ ْبت، ويقال: َشَجرة ُيَسمِّ

 .(1) الذِّْئبِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

،  11/319حلجاز يف التهذيب  . وتنظر هذه التسمية منسوبة إىل أهل ا2/465( ينظر املنتخب  1)
إىل14/285 األخي  املوضع  يف  )ُمْشط(  لفظ  ُحرِّف  وقد  )مشط(  ،  التاج  وينظر  )شط(،   
؛  5/82، وقد جاءت هذه النسبة غي صرحية يف التكملة )تفل(  28/79، و )تفل(  20/55

صادر كثية هذه  ، يف حني ساقت م"الت َّت ُْفل: ُشَجْية ابحِلجاز ُتَسمَّى: ُمْشط الذِّْئب"جاء فيه:  
، واللسان )مشط(  9/437، 7/298التسمية دون أن تشي إىل أهنا هلجة، ينظر احمليط يف اللغة 

. وقد خلصت بعض املراجع احلديثة ما جاء من وصف هلذه الشجرة  11/77، و)تفل( 7/403
والزراعة:   النبااتت  فجاء يف معجم  وغيها؛  السابقة  املصادر  ُشَجْية  "يف  أَْهل  الت َّت ُْفل:  يها  ُيَسمِّ

ما يَ ي َْبس من الُعْشب، فإذا جاء الصيف    احِلجاز ُمْشط الذِّْئب، هلا ِجراء كِجراء الِقثّاء، وهي آخر 
نَ ْبت مثل اإلْصَبع، أخضر يف ُخْضرته ُخْطبة ،  2/177،  1/483ينظر    ."ابْ َيضَّت. وقيل: هو 

 والنص من املوضع الثاين.  
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 مطا:
يف لغة   وال ِم َ  ْطو،  ...(2) ْمراخ والشُّْمُرْوخالُبْسر الشِّ   : يقال للذي فيه(1) ال ِم َ  ْطو

 .(4) ، ومجعه ِمطاء ممدود(3) بَ ْلحاِرث بن َكْعب
 
 
 
 

 
خمتلفة يف ضبط ميمه يف هذه اللهجة بني الفتح والكسر، كما سيأيت  ( مل يضبط يف املطبوع، واملصادر  1)

 اهلامش األخي من هوامش التعليق على هذا النَّّص. يف 
( الشِّ ْمراخ: اسم للُغْصن من أَْغصان ِعْذق النَّْخلة، والشُّْمُروخ هلجة فيه، وهو الِعْثكال الذي عليه  2)

بط لفظ  ، وقد ضُ اغصان كثية، ُيَسمَّى كل منها ِش ْمراخر الُبْسر وأصله يف الِعْذق، فالِعْذق فيه أ
: أن يف  3/31يف املنتخب بكسر الشني، و)مُشُْروخ( ابلضم، وجاء يف اللسان )مشرخ(    )ِش ْمراخ(

 .  1/205. كما ينظر معجم النبااتت والزراعة ااألول منهما الكسر والضم أيضر 
و احلارث بن كعب بن عمرو بن ُعَلة بن َجْلد بن مالك  احلارث قبيلة مينية؛ فهم بن  بنو( بلحارث أو 3)

َمْذِحج     بن أَُدد بن زيد بن َيْشُجب بن َعرِيب بن زيد بن َكْهالن بن سبأ، ينظر       ومالك هو  
 .  49    48، صهناية األرب يف معرفة أنساب العرب، و 416 ، صمجهرة أنساب العرب

لهجة مصادر عدة، اختلف فيها ضبط امليم من لفظ  . وقد ذكرت هذه ال2/456( ينظر املنتخب  4)
، وابلكسر يف احملكم  15/286، واللسان )مطا(  44       43/ 14)املطو(، فهو ابلفتح يف التهذيب  

املصادر داللة أعم للفظ،    ه ، وقد ذكرت كل هذ39/271، وابلوجهني يف التاج )مطا( 9/249
ق أبكمله، وقد جاء يف اللسان والتاج املوضعني  إىل أهنا هلجة، وهي داللته على الِعذْ   دون أن تشي 

السابقني أنه ورد هبذه الداللة األخية ابحلركات الثالث الفتح والكسر والضم. وقد اقتصرت بعض  
اللغة   يف  احمليط  ينظر  هلجة،  أهنا  إىل  إشارة  دون  فقط  الشِّ ْمراخ  داللة  على    ، 9/232املصادر 

، والصحاح  2/834، وجممل اللغة 5/332ييس اللغة  وبعضها على داللة العذق فقط، ينظر مقا
 ، يف حني خلت أخرى منهما، كما هو احلال يف العني واجلمهرة.        6/2594)مطا( 
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 حرف النون 
 نزم:
ّن:  ال ِمن َْزم:      .(2) وال ِمن َْزم يف لغة َأْهل الَيَمن (1)ال َمْيَدق  يقال للسِّ

 
 ( تنظر مادة )مدق( من هذا البحث.  1)
املنتخب  2) ينظر  املذكورة  1/48(  ابلداللة  )ال ِمن َْزم(  لفظ  وينظر  العني    منسوابر .  الَيَمن يف  أَْهل  إىل 

ّن بلغة أهل الَيَمن كلهم "؛ ونصه:  7/376 ، وغي منسوب يف  "الن َّْزم: ِشّدة الَعّض، وال ِمن َْزم: السِّ
اللغة   والتاج )نزم(  1500ص    ، ، والقاموس احمليط )نزم(9/70احمليط يف  . ومادة  33/277، 

ذيب  ي، ومنها معجمات كبية، كاجلمهرة والته)نزم( مهملة يف أكثر معجمات اللغة اليت حتت يد
السابق:   املوضع  التاج  يف  جاء  واللسان؛  اللغة  ومقاييس  اللغة  وجممل  أمهله  "والصحاح  الن َّْزم: 

وهلذا يرى بعض اللغويني أن النون تصحيف للباء، وأن صواب اللفظ )ال ِمب َْزم(، ينظر    ؛"اجلماعة
ّن م، واللفظ ابلباء مذك6/153التكملة )نزم(   نسوب إىل أَْهل  ور يف عدد من املصادر بداللة السِّ

، وجاء يف  31/150، والتاج )بزم(  12/48، واللسان )بزم(  9/71الَيَمن، ينظر احمليط يف اللغة  
ّن  ":  13/233التهذيب   قال اللَّْيث: البَ ْزم: ِشّدة الَعّض مبقدم الَفم... وأهل الَيَمن يسمون السِّ

ذكر"البَ َزم حمققه  لكن  )ا  ،  النسخ  بعض  يف  جاء  )البَ َزم(  لفظ  صاحب  أن  واألزهري  ل ِمب َْزم(. 
إىل النقل من معجم العني، ومن الغريب    "قال اللَّْيث"التهذيب يشي    كما هو معروف    بقوله:  

الذي مل يتنبه له احملقق أن هذا النَّّص ال يوجد يف مادة )بزم( من العني، بل يف )نزم( مع إبدال  
كما تقدم إيراده يف أول هذا اهلامش    فهل كان    يف األلفاظ اليت عليها مدار احلديث     الباء نوانر 

األزهري ينقل من نسخة خمتلفة ليست من األصول اليت طُِبع عليها العني ؟، أم كان يرى أن  
اللفظ ابلنون ُمَصحَّف يف معجم العني عن الباء، فأجاز لنفسه تصحيحه ونقله إىل املوضع الذي  

ال األول ويبعد الثاين: أن األزهري معروف من  ؟!، كل ذلك ممكن، ويشهد لالحتماه صحيحر يرا
يراه خطأ فيه، فكيف مل يُ نَ بِّه على هذا!!. ويشهد   كثرة تعقبه ملعجم العني والتنبيه على ماه  منهج

يه  لالحتمال الثاين أن مادة )نزم( مهملة يف التهذيب وأكثر املعجمات كما تقدم، أما العني فف
َزم  املاداتن. وال يبعد يف نظري أّن ال  ِمب َْزم وال ِمن َْزم بني الباء والنون فيهما إبدال لغوي، ولعل ال ِمب ْ

هو األصل؛ ألن مادة )نزم( مهملة يف أكثر معجمات اللغة    كما تقدم    ويف هذا خروج  
كما    من دعوى التصحيف، ال سيما أن بعض املصادر ذكرت اللفظني ابلداللة نفسها،

 اج املواضع السابقة. هو احلال يف احمليط يف اللغة والت
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 نفح:
 .(1) الَيَمن: الن َّفَّاح املرأة... يسميه أَْهل َزْوجُ  الن َّفَّاح:    

 نقش: 
واجلميع:      ال َمن ُْقوش،  الَيَمن     أَْهل  عند  للدِّينار     يقال  ال َمن ُْقوش: 
 .(2) ال َمناِقيش

 حرف اهلاء
 هبخ:

،  (3) الَيَمن: الُعَصْيِفيالَوَلد الذََّكر... يقال له بلغة أَْهل    ال َهبَ يَّخ وال َهبَ يَّخة:
 .(4) بَ يَّخةة، وال َهبَ يَّخ، واألنثى هَ وال َهيَبّ، واألنثى َهبَ يّ 

 
، واللسان  3/385. وتنظر هذه اللهجة مروية عن ُكراع يف احملكم  1/103( ينظر املنتخب  1) 

، ويظهر أن أصل رواية هذه الداللة واللهجة عن  108/ 7، والتاج )نفح( 2/624)نفح( 
  وإن كانت الداللة وحدها دون إشارة إىل   ُكراع، إذ مل أجدها يف غي املعجمات السابقة، 

، ومعروف عن هذا  314  ، صاللهجة وال إىل ُكراع قد وردت يف القاموس احمليط )نفح( 
 املعجم عدم اهتمامه ابلنَّّص على اللهجات، وال ذكر أمساء املصادر اليت ينقل عنها. 

مل تذكر   دي، بل إهنا . ومل أجد هذه اللهجة يف املصادر اليت حتت ي1/282( ينظر املنتخب 2) 
، ويظهر أن حمقق املنتخب قد حبث عنها قبلي فلم جيدها فَعلَّق  ا طلقر هذه الداللة للفظ م 

 .  "مل أجدها هبذا املعىن يف معاجم اللغة اليت اعتمدت عليها "بقوله:  
 ( تنظر مادة )عصفر( من هذا البحث.  3) 
. وقد نسبت  2/569َد بعضها يف  ، مث أُِعي132      1/131( هذه األلفاظ وردت يف املنتخب  4) 

در لفظي )ال َهبَ يَّخ وال َهبَ يَّخة( إىل قبيلة مِحَْي    وهي إحدى كبار قبائل اليمن     بعض املصا 
بداللة قد تكون َأَعّم من الداللة اليت ذكرها ُكراع، وهي داللتهما على الُغالم واجلارية، ينظر  
= 
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 هرب:
يُؤَخذ    ال َهْبة: َخَرز  الَيَمن:  الَكْحلة، وال َهْبة، واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل 
 . (2)، أي يُْستَ ْعَطفون(1) هبّن الّرِجال

 

 
، وأضاف املصدر األخي:  7/207هبخ(  ، والتاج )3/65، واللسان )هبخ(  4/114احملكم  

، يف حني اقتصرت بعض املصادر على لفظ )ال َهبَ يَّخة(  " َهبَ يَّخ: الغالم الناعم بلغة مِحَْي ال "
منسوابر  املذكورة  ابلداللة  العني    فأوردته  ينظر  مِحَْي،  والتهذيب  3/359إىل   ،5/386  ،

  اهلَبَ يَّخة: اجلارية التارّة، لغة":  3/333، وجاء يف احمليط يف اللغة  2/186والتكملة )هبخ(  
، وداللة اللفظ على اجلارية الّتارّة ذكرته املصادر السابقة عدا التكملة، ولكنها مل  " مِحَْيية

بلهجة معينة. أما لفظا )اهليََبَّ واهلَبَ يَّة( فقد ذكرهتما بعض املصادر اليت    اجتعل ذلك خاص  
ُتشِ  الداللة، ولكنها مل  أهنما هلجة، حتت يدي هبذه  إىل  اللغ   ر  ،  77/ 4ة  ينظر احمليط يف 

، واللفظان يف كل  40/124، والتاج )هبا(  15/352، واللسان )هبا(  4/387  واحملكم
بكسرها، وجاء يف   2532/ 6هذه املصادر بفتح الباء، يف حني ضبطا يف الصحاح )هبا( 

ِخه، وأّن الفتح هو  التاج املوضع السابق أن ضبطهما ابلكسر يف الصحاح وقع يف أكثر نُسَ 
 الصواب. 

ْحر.  اَحر هبا املرأة الرَُّجل فتجعله اتبعر ( أي َتسْ 1)   هلا بتأثي السِّ
األمساء، سوف َترِد    ه، ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات أَُخر سبقت هذ1/414( ينظر املنتخب  2) 

  لنص كامالر هي وبقية األمساء الواردة يف النَّّص يف موادها من هذا البحث، وقد أوردت ا
 َهْبة( فقد ذكرته بعض املصادر اليت حتت يدي ابلداللة اليت  يف مادة )درق(، أما لفظ )ال

،  6/328، والتهذيب  3/1311أوردها ُكراع، لكن دون إشارة إىل أهنا هلجة، ينظر اجلمهرة  
، واللسان )هب(  3/229، والتكملة )هب(  309/  4، واحملكم  3/483واحمليط يف اللغة  

هبذه الداللة يف بعض املعجمات الكبية،  ، يف حني مل يرد  14/211، والتاج )هب(  5/248
 كالعني والصحاح. 
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 هيب:
، وال َهيَبّ،  (1) يوال َهبَ ّية: الَوَلد الذََّكر... يقال له بلغة أَْهل الَيَمن: الُعَصْيفِ ال َهيَبّ      

 .(2) واألنثى َهبَ ّية 
 هدس: 

 .(3) ال َهَدس:    عند أَْهل الَيَمن    اآلس 
 

 ( تنظر مادة )عصفر( من هذا البحث.  1) 
. وقد سبق احلديث عن هذين اللفظني يف مادة )هبخ( من  132      1/131( ينظر املنتخب  2) 

 هذا البحث. 
، والعباب )هدس( ص  4/212اللهجة يف احملكم  . وتنظر هذه  1/251( ينظر املنتخب  3) 

، وقد وردت هذه الداللة دون  17/15، والتاج )هدس(  6/247، واللسان )هدس(  492
)هدس(   التكملة  أهنا هلجة يف  إىل  من  446/ 3إشارة  . ومادة )هدس( مهملة يف عدد 

  ا واحدر   ا لفظر   املعجمات، كالعني والتهذيب واحمليط يف اللغة والصحاح، وأورد فيها يف اجلمهرة
اهلَْدس:  " أهل الَيَمن، ومل يورد لفظ )اهلََدس(، جاء فيه:  فقط مع بعض مشتقاته، ونسبه إىل 

، إذا َزَجْرتُه وطََرْدتُه، وقد أُِميت هذا  ا لغة ميانية مماتة، وأصله من قوهلم: َهَدْسُته َأْهِدُسه َهْدسر 
املوضعان  العباب والتكملة    . ومن الغريب أن الصاغاين يف كتابيه2/651، ينظر  " الفعل

 عن األزهري داللة ال َهَدس على  الزَّبِيدي يف التاج املوضع السابق نقالر ، وكذلك  السابقان
ا  ماآلس، مع أن مادة )هدس( مهملة يف كتابه التهذيب، كما سبق، كما أنه مل يذكرها عند

آلس  . وا139      13/138،  6/115حتدث عن اآلس يف مادة )أوس(، ينظر التهذيب  
و  الرَّايحني،  من  َضْرب  قيل:  فيه؛  هو شجر  خمتلف  وقيل:  ال َمْشموم.  يَُسمَّى  الذي  هو 

السهل واجلبل، ورقه   ينبت يف  العرب،  الَبِّّي. وقيل: شجر معروف كثي أبرض  اليامسني 
، له بَ ْرمة بيضاء طَيِّبة  ا ِعظامر   اَعِطر طَيِّب الرِّيح، خضرته دائمة، يسمو حىت يكون شجرر 

َتْسَوّد إذا أينعت وحتلو، وف الرِّ    يها مع ذلك ُعَلْيقمة، وُتَسّمى الَفْطس. ينظر ما ْيح، ومَثَرة 
، ومعجم النبااتت والزراعة  15/228، والتاج )أوس(  6/19جاء عنه يف اللسان )أوس(  

1/387 . 
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 مهر: 
اهلَْمرة: الَكْحلة، وال َهْبة، واهلَْمرة؛ كل هذه عند أهل الَيَمن: َخَرز يُؤَخذ      

 .(1) هبّن الّرِجال، أي يُْستَ ْعَطفون
 هنرب:

ال      من  لألنثى  يقال  ال ِهْنِب:  لغة  أُّم  ال ِهْنِب يف  أُّم   ... باع  َفزارة،  ضِّ بين 
 ( 2) يقول: احِلمارة وغيهم

 
د  األمساء، سوف َترِ   ه، ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات أَُخر سبقت هذ1/414( ينظر املنتخب  1) 

  موادها من هذا البحث، وقد أوردت النص كامالر هي وبقية األمساء الواردة يف النَّّص يف  
يف مادة )درق(، أما لفظ )اهلَْمرة( فقد ذكرته بعض املصادر اليت حتت يدي ابلداللة اليت  

التهذيب   اللغة  6/297أوردها ُكراع، لكن دون إشارة إىل أهنا هلجة، ينظر  ، واحمليط يف 
، والتاج  5/266ان )مهر(  ، واللس3/237، والتكملة )مهر(  315/  4احملكم  ، و 3/486

، يف حني مل يرد هبذه الداللة يف بعض املعجمات الكبية، كالعني واجلمهرة  14/242)مهر(  
شاهد نثري على هذه الداللة  املوضعني السابقني    يف والصحاح. وقد ورد يف اللسان والتاج  

ا  ا أيضر   ا    وورد مبتورر  النساء الاليت  ملصادر السابقة عدا احمليط     وهو قول تقوليف بقية  ه 
اي مَهْرُة امهِْرِيه، واي َعْمرُة اْعُمرِيه إْن أَقْ َبَل  "يستعملن هذه اخلََرزة، أو تقوله الساحرة، َنّصه:  

َفُضرِّيه  أَْدبَ َر  وإْن  فيهما:  "َفُسرِّيه،  وقع  وقد  اْغُمرِيه" ،  َغْمرُة  تصحيف،   " اي  وهو    ابلغني، 
الَغْمرة( مل يرد فيهما يف مادة )غمر(، وإمنا ورد  والصواب ابلعني، كما أثبته؛ بدليل أن لفظ )

)عمر(   اللسان  ينظر  )عمر(،  مادة  يف  )الَعْمرة(  لفظ  )عمر(  606/ 4فيهما  والتاج   ،
 .  3/1311يف التهذيب املوضع السابق، وكذلك يف اجلمهرة    ا، كما أنه ابلعني أيضر 13/73

امل2)  ينظر  املصا1/125نتخب  (  بعض  واردة يف  اللهجة  وهذه  )هب(  .  الصحاح  ينظر  در، 
)هنب(  2/850 واللسان  )هنب(  5/267،  والتاج  هذه  14/243،  يف كل  جاء  وقد   ،

اهلِْنِبة: اأَلاتن، وهي أُّم اهلِْنِب. وأُّم اهلِْنِب: الضُُّبع يف لغة بين  "املصادر    والعبارة للسان   :  
= 
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 هنم: 
ْرَدبِ يس،  ال ِهنَّمة: ال ِهنَّمة،  والصَّْخبة، والصَّْدحة، والصَّْرفة، والُقَلْيب، والدَّ

قَ َبل    والِقْرَزْحلة، والَكْحلة، وال َهْبة،   والَعْطفة، والَفْطسة، والَقَبلة    ومجعها 
الّرِجال وا  هبّن  يُؤَخذ  َخَرز  الَيَمن:  أهل  عند  هذه  أي  (1) هلَْمرة؛ كل   ،

 .(2) يُْستَ ْعَطفون
 

،  " اهلِْنِب اجَلْحش... واهلِْنِب واهلِنَّْب الثور والَفَرسْنِب    مثل اخلِْنِصر    ولد الضَُّبع، و َفزارة... واهلِ 
، لكن أكثر املصادر اليت حتت يدي  " ِهنَّْب وِهْنَب ":  ا كما جاء يف التاج أنه يقال للضَُّبع أيضر 

،  4/128العني    ساقت هذه الدالالت أو بعضها دون إشارة إىل أهنا هلجة، ينظر مثالر 
،  4/141، واحمليط يف اللغة  6/533، والتهذيب  2/1124، واجلمهرة  71ص    ، والوحوش
. وقد  642ص    ، ، والقاموس احمليط )هنب(3/238، والتكملة )هنب(  489/ 4واحملكم  

استشهدت بعض املصادر السابقة على داللة )أُّم اهلِْنِب( على الضُُّبع ببيت جاء يف اجلمهرة  
عر يرتجح أنه خمضرم، هو الَقّتال  غي منسوب، ونُِسب يف اللسان والتاج إىل شا والصحاح 

 الِكاليّب، وهو قوله: 
 من زِْنٍد هَلا وارِي       أُمُّ اهلُنَ ْيِبِ   هِبِمْ  جتَِيءُ  اي قاَتَل هللاُ ِصْبياانر  

، كما أشار يف اللسان املوضع  "اي قَ بََّح هللاُ " ، وهو فيه بلفظ:  57ص    ، والبيت يف ديوانه       
. ويف ِشْعره: ِمْن َزْنٍد هلا  ويروى: اي قَ بََّح هللاُ ِضْبعاانر "اء فيه:  أخرى، فج  رواايتالسابق إىل 

 . " حارِي. واحلارِي: الناقص، والوارِي: السَِّمني
ْحر.  ا( أي َتْسَحر هبا املرأة الرَُّجل فتجعله اتبعر 1)   هلا بتأثي السِّ
األمساء، سوف َترِد    ه، ويف هذا النَّّص أمساء َخَرزات أَُخر سبقت هذ1/414خب  املنت( ينظر  2) 

  هي وبقية األمساء الواردة يف النَّّص يف موادها من هذا البحث، وقد أوردت النص كامالر 
يف مادة )درق(، أما لفظ )ال ِهنَّمة( فقد ذكرته بعض املصادر اليت حتت يدي ابلداللة اليت  

،  6/328هذيب  ، والت3/1311كن دون إشارة إىل أهنا هلجة، ينظر اجلمهرة  أوردها ُكراع، ل
، واللسان )مهن(  335/  4، واحملكم  5/2062، والصحاح )مهن(  4/7واحمليط يف اللغة  
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 حرف الواو
 وجز: 

 .(2) ... أبو َوْجزة، بلغة طَيِّئ (1) أَبُو َوْجزة: يقال للُجْعل
 وذل: 

 .(3) الَوِذيلة: ال َمْرأَة كائنة ما كانت يف لغة ُهَذْيل
 

. وقد أوردت كل املصادر السابقة عدا احمليط والصحاح  34/72، والتاج )مهن(  12/623
قوله النساء الاليت يستعملن هذه اخلََرزة، أو تقوله  على هذه الداللة، وهو قول ت  نثراي    اشاهدر 

َنّصه:  الس أََمةٌ "احرة،  وابلنَّهاِر  َزْوٌج  ابللَّْيِل  ابل ِهنَّمة  اجلمهرة:  "َأَخْذتُه  ورواية  ابللَّْيِل  "، 
 . " بَ ْعٌل...

بط يف املطبوع بسكون العني، والذي يف املصادر اليت حتت يدي أنه بفتحها، ينظر  ( هكذا ضُ 1) 
)جعل(    مثالر  )جعل(  11/102اللسان  والتاج  يف  121/ 28،  وجاء  األول:  ،  املصدر 

األرض، قيل: هو أبو َجْعران    بفتح اجليم    ومجعه ِجْعالن...    اجلَُعل: دابة سوداء من دوابِّ "
 .  "ذو رأس عريض، ويداه ورأسه كاملآِشي

هي فيه مروية عن ُكراع،  . ومل أجد هذه اللهجة إال يف اللسان، و 1/111( ينظر املنتخب  2) 
ملصادر أنه يقال للُخن ُْفساء الذََّكر: أبو َوْجزة،  ، وذكرت بعض ا11/102ينظر )جعل(  

. وقد أورد  234  ص  ،لكنها مل ُتِشر إىل أّن ذلك هلجة، ينظر اتفاق املباين وافرتاق املعاين 
طَيِّئ لغة  يف كتابه  حممد  الفتاح  عبد  الدكتور  اللهجة  هاشم  337ص    ، هذه  أمحد  والدكتور   ،

 .158، ص جة طَيِّئ يف لسان العربالسامرائي يف كتابه اجملاالت اللغوية لله
 . ويف التعليق على َنّص ُكراع هذا ال بد من إيضاح أمرين: 1/124( ينظر املنتخب 3)

ادر اليت حتت     رمحه هللا    وقع يف التحريف؛ ألن الذي يف املص  اأوهلما: أن الذي يظهر أّن ُكراعر 
ْرأَة، والذي يرجح أن هذا التحريف منه وليس  ى الَوِذيلة وليس ال مَ سمَّ يدي أّن ال ِمْرآة هي اليت تُ 

من النُّّساخ أنه أورد اللفظ يف ابب مساه )ابب اإلانث من احليوان(، وهذا الباب يتصل ابل َمْرأَة ال  
 ابل ِمْرآة.  
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 وصل: 
ِمْقَنعة قد ِخيط  لثِّياب؛ من لِباس النساء، مثل الَوصائل: ثِياب يَ مانّية من ا 

 .  (1) َصُغرُمْقَدمها، يَ ْلَبسها النِّساء، وهو ما 
 

للغويني ينسب داللة الَوِذيلة على ال ِمْرآة إىل هلجة ُهَذْيل، ينظر  الثاين: ِنْسبة هذه اللهجة؛ فبعض ا      
،  5/1841، والصحاح )وذل(  2/701، واجلمهرة  349ص    ، ، وإصالح املنطق3/311اجليم  

، يف حني ينسبها  5/171، والنهاية يف غريب احلديث واألثر  2/441والفائق يف غريب احلديث  
التهذيب ينظر  طَيِّئ،  هلجة  إىل  واحملكم  15/15  آخرون  واملخصص  10/115،   ،1/453  ،

وهلذا أدرجها الباحثون احملدثون    ؛ 31/37، والتاج )وذل(  11/723والنسبتان يف اللسان )وذل(  
، والدكتور  358ص    ، يف هلجيت القبيلتني، كما فعل الدكتور عبد الفتاح حممد يف كتابه لغة طَيِّئ

، والدكتور  159  ، صية للهجة طَيِّئ يف لسان العربأمحد هاشم السامرائي يف كتابه اجملاالت اللغو 
. ومن الغريب أن حمقق املنتخب مع تنبهه هلذا  387ص    ،ب يف كتابه لغة ُهَذْيل عبد اجلواد الطَّيِّ 

وهو يعلق على َنّص ُكراع؛ حيث نقل عن اللسان والتاج ما نصه:   االتحريف وقع فيه أيضر 
، والصواب أّن الذي يف املصدرين  "لَوِذيلة: ال َمْرأَة بلغة طَيِّئ الَوِذيلة: ال ِمْرآة بلغة ُهَذْيل، وا"
املوضعان  ال ينظر  اللهجتني كلتيهما،  إىل  ال ِمْرآة  بداللة  الَوِذيلة  نسبة  عنهما:  نقل  لذين 

املراجعة؛ فداللة   له عند  يتنبه  تعليقه خطأ طباعي مل  ما وقع يف  منهما، ولعل  السابقان 
لة  . وقد ورد لفظ الَوِذيلة بدال ا مل أجدها يف املصادر اليت حتت يدي مطلقر الَوِذيلة على ال َمْرأَة  

ال ِمْرآة يف بيت من شعر ُهَذْيل للشاعر أيب َكِبي اهلَُذيلّ )عامر بن احلَُلْيس، تويف يف حنو سنة  
 ه (، وهو قوله: 10

 ْثُل الَوِذيلِة َأْو َكَشْنِف األَْنَضِر       مِ   َوبَياُض َوْجٍه مَلْ حَتُْل َأْسرارُُه  
نت مصادر أخرى أوردته بلفظ )ال َمِذيّة(  ، وإن كا3/1082ينظر شرح أشعار اهلَُذلِيني        

 بدل )الَوِذيْلة(، وقد سبق إيراده وتفصيل احلديث عنه يف مادة )مذى( من هذا البحث.  
، ولعل املراد: ما َصُغر من ثِياهبّن. وقد نسبت مصادر  2/472، كما ينظر  2/470( ينظر املنتخب  1)

األوصاف، حيث اقتصر أكثرها على وصفها    كثية هذه الثياب إىل الَيمن، لكن دون إيراد هلذه
  ، والصحاح4/927، أو ابلثِّياب املخططة، ينظر جممل اللغة  12/234ابلُبُود، ينظر التهذيب  
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  وقف:
الواِقفان  الواِقفان: للَقَدَمنْي:  أَْهل  (2) والُقّماَصتان ،(1) يقال  بلغة  ؛ كالمها 

 .(3) الَيَمن 
 

 
، واللسان  8/376، وذكرت أخرى من ألواهنا الِبيض واحلُْمر، ينظر احملكم  1842/  5)وصل(  
/  31ْضر، ينظر التاج )وصل(  ، وجاء يف  بعضها أهنا مُحْر وفيها خطوط خُ 729/  11)وصل(  

الوصائل: ثِياب  "، ومل أجد ما يشي إىل اختصاص النساء هبا إال يف احمليط يف اللغة، جاء فيه:  42
، وقد أوردت بعض املصادر  8/184، ينظر  ا" ر خمططة جُياء هبا من الَيَمن، يتخذها النساء ُدُروعر محُْ 

، كما ذكرت  892/  2ته إىل الَيَمن، ينظر اجلمهرة  هذا اللفظ ابلداللة املذكورة دون إشارة إىل نسب
 له، هو لفظ )َوِصيلة(.      اأغلب املصادر السابقة مفردر 

ل: )الواِقَفتان(؛ ألن القدم من املؤنثات السماعية، وهو لفظ أمجعت املصادر  ( لعل األوىل أن يقا1)
مثالر  ينظر  أتنيثه،  على  يدي  حتت  للَفرّاءاليت  واملؤنث  املذكر  ص :  واملؤنث  71،  واملذكر   ،

ِجْستاين /  1، واملذكر واملؤنث لألنباري  71  ، ص، وما يذكر وما يؤنث للحامض104  ، صللسِّ
، واملذكر واملؤنث  380  ، ص، والتكملة97،  54،  50  ، صث البن التَّْسرُتي، واملذكر واملؤن245

، والبلغة  189/  16، واملخصص  55  ، ص ، واملذكر واملؤنث البن فارس88،  46  ، ص البن جين
،  470/  12، واللسان )قدم(  96  ، ص ، والقصيدة املوشحة55  ، ص يف الفرق بني املذكر واملؤنث

هشام البن  الزَّّجاجي  )قدم( 361  ، صوشرح مجل  املني  واملصباح  واملزهر  188  ، ص،   ،2  /
. ولكن بعض  177  ، صينظر تثقيف اللسان  ، بل إن بعضها نسب تذكيه إىل العامة،223

ينظر    ،"العرب جترتئ على تذكي املؤنث إذا مل تكن فيه اهلاء "ومنهم الَفرّاء    َصرَّحوا أبن    اللغويني   
 ساق فيه شواهد من كالمهم.   ، وقد72  ، صكتابه املذكر واملؤنث

 ( تنظر مادة )قمص( من هذا البحث.  2)
  أهللواِقف    بلغة  ا"، وعبارته:  345ص    ، . وتنظر هذه اللهجة يف ال ُمَنجَّد1/56( ينظر املنتخب  3)

الَقَدم احملكم  "الَيَمن     يف  تنظر  )وقف(  578/ 6، كما  واللسان  )وقف(  9/360،  والتاج   ،
، ومل ترد هذه اللهجة  "الواِقفة: الَقَدم، يَ مانية، ِصفة غالبة "صادر الثالثة:  ، وعبارة هذه امل24/258

ة ومقايييس اللغة واحمليط يف اللغة  يف مصادر كثية وكبية، كالعني واجلمهرة والتهذيب وجممل اللغ
 والصحاح والتكملة والعباب. 
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 اخلامتة
يف بناء معجم هذا البحث كما ذكرت يف مقدمته جزء من مشروع كبي يتمثل 

يرصد توى الداليل من اللغة، فهو  خاص ابملظاهر اللهجية اليت تنضوي حتت املس
ستعمل بدالالت خمتلفة يف بيئات هلجية عربية خاصة، وال توجد يف األلفاظ اليت تُ 

املشروع بتمام ذلك  لن تظهر إال  النهائية  العربية األخرى، ونتائجه  ولذا   ؛ البيئات 
ة وغي اإلحصائية اليت تتصل امتة لبعض النتائج اإلحصائيرأيت أن أخصص هذه اخل 

ا مادة هذا  أوهلما:  املنشود. بشيئني؛  املعجم  مادة ذلك  من  اليت هي جزء  لبحث 
ُمن َْتَخب من   والثاين: الكتاب الذي استخلصت منه هذه املادة، وأعين به كتاب ال

 غريب كالم العرب؛ حيث تبني يل من خالل هذا البحث ما يلي: 
تنتمي إىل ست   ا    بلغ عدد األلفاظ اليت مشلها البحث مثانية ومثانني لفظر   1

 ادة لغوية. ومثانني م 
( جاءت منسوبة إىل مواطن %69   نسبة كبية من هذه األلفاظ )يف حدود   2

؛ جاء توزيعها كما يلي: ُنِسب اوقبائل مَيَنّية؛ حيث ُنِسب إليها واحد وستون لفظر 
، وإىل قبيلة مِحَْي ستة ألفاظ، وإىل قبيلة بين احلارث ا عون لفظر إىل الَيَمن َخسة وأرب

اظ، وإىل قبيلة طَيِّئ ثالثة ألفاظ، وإىل أهل ُعمان    وُعمان من بن كعب أربعة ألف 
مواطن القبائل الَيَمنّية    لفظان، وإىل أهل اجلَْوف    وهو إقليم مَييَّن    لفظ واحد، وهذه 

لنوع من األلفاظ عندما تُ ْنَسب إىل الَيَمن وقبائله قد ُيْسَتَدّل النسبة الكبية من هذا ا
عن العربية اجلنوبية القدمية اليت كانت   هذا النوع قد يكون مورواثر   هبا على أن أكثر
 . (1) شائعة يف الَيَمن

 
 ( أشرت إىل هذا يف مقدمة البحث. 1)
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( جاءت منسوبة إىل % 25   نسبة أقل بكثي من هذه األلفاظ )يف حدود    3
ُمَضريّة؛ حيث  لفظر   قبائل ومواطن  اثنان وعشرون  إليها  توزيعها كما اُنِسب  ؛ جاء 

قبيلة   إىل  ُنِسب  ألفاظ،يلي:  ثالثة  َفزارة  قبيلة  وإىل  ألفاظ،  ستة  أهل   ُهَذْيل  وإىل 
احلجاز ثالثة ألفاظ، وإىل أهل جَنْد لفظان، وإىل قبيلة قَ ْيس لفظان، وإىل قبيلة ُعَقْيل 

الل بيلة أسد لفظ واحد، وإىل قبيلة بين هوإىل قبيلة تَ ِميم لفظ واحد، وإىل ق  لفظان، 
 احد. لفظ واحد، وإىل أهل الطائف لفظ و 

( جاءت منسوبة إىل مواطن متفرقة، ال نستطيع %6   بقية األلفاظ )يف حدود    4
القطع بَيَمِنيَّتها وال ُمَضرِيّتها، وعددها َخسة ألفاظ؛ جاء توزيعها كما يلي: ُنِسب 

وإىل قبيلة َعّك    والنسابون   إىل أهل العراق لفظ واحد، إىل أهل الشام ثالثة ألفاظ،  
 ضهم جيعلها مينية، وبعضهم جيعلها عداننية     لفظ واحد. خمتلفون فيها؛ بع

ستعمل بدالالت   تبني يل من خالل هذا البحث أن بعض األلفاظ اليت تُ   5
؛ ينظر ما (1) خمتلفة يف بيئات هلجية عربية خاصة تعود إىل أصول أعجمية غي عربية

 سكر، طها، فصفص، كفر، من هذا البحث.   جاء يف حواشي مواد:
تبني يل من خالل هذا البحث أن يف ال ُمن َْتَخب من األلفاظ والدالالت       6

واإلشارة إىل اللهجات ما ال يوجد يف غيه من مصادر اللغة اليت وقفت عليها، وقد 
ما ورد يف   من هذا، ينظر مثالر   اكثير   اشيئر   هأظهر هذا البحث على حمدودية موضوع

دربس، دعب، مواد: )جلب، جلم، محس،  زرق، سحر، سكر، شقذ،   هوامش 
صخب، صدح، صرف، ضنا، طلع، طوس، عجد، عطف، عقف، فرهد، فصفص، 
فطس، قبل، قرزحل، قلب، قمص، كتل، كحل، كرر، مدق، مذى، نقش، هب، 

 . مهر، هنم( من هذا البحث

 
 إيرادها يف مقدمة البحث. ( بَ ي َّْنت وجهة نظري يف 1)
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ل ُمن َْتَخب مجلة من التحريفات والتصحيفات، وقد أتكد ا  يف      تبني يل أنه وقع   7
خالل مقارنيت ملا جاء فيه من ألفاظ هذا البحث مع املصادر األخرى؛ يل هذا من  

وقد ترجح عندي أّن بعضها من ُكراع نفسه؛ ينظر ما ورد يف هوامش مواد: )عجد، 
ه عليه، فال أدرى، أهو كيس، وذل(، وهذه نَ ّبه عليها حمقق الكتاب، وبعضها مل يُ نَ بِّ 

ق احملقق يف قراءة املخطوط؛ ينظر ما ورد من ُكراع، أم من النُّّساخ، أم من عدم توفي
 . يف هوامش مواد: )درق، دعب، دعدع، زرق، كدر، كرر( من هذا البحث

   تبني يل أن بعض اللهجات اليت أوردهتا معجمات اللغة الكبية املشهورة   8
الرئيس كُ  تُ ْعَرف إال عنه؛ ينظر مثالر وغيها مصدرها  ما جاء يف حواشي   راع، وال 

 تع، طرطب، قرقب، نفح، وجز( من هذا البحث. مواد: )صن
 ال ُمن َْتَخب،      تبني يل أن إغفال بعض الباحثني احملدثني يف اللهجات لكتاب  9
هم  كاللسان والتاج    فَ وَّت علي      ا هم مبصادر أكثر منه شهرة وأكب منه حجمر ءواكتفا

ا الكتاب ومل ترد اليت يبحثون يف هلجاهتا، وردت يف هذ  إثبات مظاهر هلجية للقبائل
من ذلك على كتب مؤلفة يف   ا يف غيه، وقد اْسَتْدرَْكُت يف حواشي هذا البحث بعضر 

 )شقذ، ضنا، مذى(.   ما جاء يف حواشي مواد:  هذا الشأن؛ ينظر مثالر 
 آله وصحبه.نبينا حممد وعلى  ، وصلى هللا على  اوآخرر   واحلمد هلل أوالر 
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 مصادر البحث 
ِقْيقي، حت   ،املباين وافرتاق املعايناتفاق   (1 حيىي عبد الرؤوف   قيق: سليمان بن بنني الدَّ

 ه . 1405،  1ط  جب، دار َعّمار للنشر بَعّمان، 
النحو (2 يف  اللهجات  اختالف  للجامعات   ،أثر  النشر  دار  املباركي،  حيىي  د. 

 . م2007، 1ط   ابلقاهرة، 
 عبد الرحيم حممود، دار املعرفة ببيوت.   قيق:حت ،الزخمشري  ، أساس البالغة (3
جمدي السَّيِّد إبراهيم، مكتبة الساعي   قيق:إصالح َغَلط ال ُمَحدِِّثني: اخَلطّايب، حت  (4

 ابلرايض. 
كِّيت (5 وعبد السالم هارون، دار   ،أمحد شاكر  قيق:حت   ، إصالح املنطق: ابن السِّ

 . 4املعارف ابلقاهرة، ط 
قدمير  (6 واللهجات  دار  ا، وحديثر   ا األصوات  النجار،  اندية  ابلقاهرة،   د.  غريب 

 م. 2014
د.   ه، نشر (ثالثة كتب يف األضدادامسه )ضمن جمموع    ،األصمعي  ،األضداد (7

 أوغست هفنر، دار الكتب العلمية ببيوت. 
حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بيوت،   قيق: حت  ،األنباري  ،األضداد (8

 ه . 1407
د. حممد حسني   قيق: التوزي، ضمن ثالثة نصوص يف األضداد، حت  ،األضداد (9

 . ه 1417، 1ط   آل ايسني، عامل الكتب ببيوت،
ِجستاين  ،األضداد (10 د. حممد عبد القادر أمحد، مكتبة   قيق: حت  ،أبو حامت السِّ

 ه . 1411،  النهضة املصرية ابلقاهرة
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كِّيت  ،األضداد (11  ه نشر   (،ثالثة كتب يف األضداد)امسه  ضمن جمموع    ،ابن السِّ
 د. أوغست هفنر، دار الكتب العلمية ببيوت. 

د. حممد عبد القادر أمحد، مكتبة النهضة املصرية   قيق:حت   ، الصاغاين  ،األضداد (12
 ه . 1409ابلقاهرة،  

د. حممد السيد عثمان،   قيق:أبو الطَّيِّب اللغوي، حت   ، األضداد يف كالم العرب (13
 ه . 1433،  1ط    وت، دار الكتب العلمية ببي 

د. حممد حسني   قيق: أبو عبيد، ضمن ثالثة نصوص يف األضداد: حت   ،األضداد (14
 ه .   1417، 1ط   آل ايسني، عامل الكتب ببيوت،

 1405،  1د. حنا حداد، دار العلوم ابلرايض، ط    قيق:حت   ، قطرب  ،األضداد (15
 ه . 

سني د. حممد ح  قيق:املنشي، ضمن ثالثة نصوص يف األضداد: حت  ،األضداد (16
 ه . 1417، 1ط   ني، عامل الكتب ببيوت،آل ايس

القرآن  (17 ببيوت،   قيق:حت  ،النحاس  ، إعراب  النهضة  مكتبة  زاهد،  غازي  زهي 
 ه .   1405، 1ط

 يوت. أبو الفرج األصفهاين، مؤسسة مجال للطباعة والنشر بب  ، األغاين (18
 د. حسني حممد شرف،  قيق:أبو عثمان سعيد بن حممد املعافري، حت   ،األفعال (19

 ه . 1413، جممع اللغة العربية ابلقاهرة، د. حممد مهدي عالم
 أبو علي القايل، دار الفكر ببيوت  .   ، أمايل القايل (20
هاشم الطعان، دار احلضارة ببيوت،  قيق:حت  ،أبو علي القايل  ، البارع يف اللغة (21

 م. 1975، 1ط
احمليط (22 حت   ،البحر  األندلسي،  حيان  حسون  قيق: أبو  العشا  املكتبةعرفان  ة ، 

 ية مبكة املكرمة. التجار 
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حت  (23 األنباري،  بن  البكات  أبو  واملؤنث:  املذكر  بني  الفرق  يف  د.   قيق:البلغة 
 ه . 1430هرة، رمضان عبد التواب، دار الكتب والواثئق القومية ابلقا

القاموس (24 جواهر  من  العروس  حواشيه  ، اتج  ووضع  به  اعتىن  د.   ،الزَّبيدي، 
إبراهيم واألستاذ   العلمعبداملنعم خليل  الكتب  دار  ية كرمي سيد حممد حممود، 

 ه . 1427،  1ببيوت، ط 
د. عبد العزيز مطر،   قيق:ابن مكي الصقلي، حت  ،تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان  (25

 ه .  1415اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ابلقاهرة، 
جمموعة من احملققني، جامعة اإلمام حممد   قيق:الواحدي، حت   ،التفسي البسيط (26

 د اإلسالمية ابلرايض. بن سعو 
 تفسي الطبي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن.  (27
السيد أمحد صقر، دار الكتب العلمية   قيق:ابن قتيبة، حت   ، تفسي غريب القرآن  (28

 ه .   1398ببيوت،  
 تفسي القرطيب = اجلامع ألحكام القرآن.  (29
حممد احلسن بن    ،التكملة والذيل والصلة لكتاب اتج اللغة وصحاح العربية (30

 م. 1970  ، عبد العليم الطحاوي وآخرين، القاهرةقيق:  اين، حتالصاغ
العليم الطحاوي  عبد  قيق:ابن بَرّي، حت  ،وقع يف الصحاح  التنبيه واإليضاح عما (31

 م. 1981، 1السالم هارون، مطبوعات جممع اللغة العربية ابلقاهرة، ط  وعبد 
اللغة (32 وآخ  قيق:حت  ،األزهري  ،هتذيب  هارون  السالم  املصرية عبد  الدار  رين، 

  .   ه1384تأليف والرتمجة، سلسلة تراثنا،  لل
أمحد عبد العليم البودين، دار الكتب   قيق: القرطيب، حت  ، اجلامع ألحكام القرآن  (33

 ه . 1373املصرية،  
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 ابن جرير الطبي، دار الفكر ببيوت.   ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن  (34
، 1دار العلم للماليني، ط  بعلبكي، د. رمزي قيق: دريد، حت ابن ، مجهرة اللغة (35

 م. 1987
 ه.1403،  1ابن حزم، دار الكتب العلمية ببيوت، ط    ، مجهرة أنساب العرب (36
جمموعة من األساتذة، جممع اللغة العربية   قيق:أبو عمرو الشيباين: حت  ،اجليم (37

 ه .   1394ابلقاهرة،  
 ْعرِيب وال ُمَعرَّب. حاشية ابن بَ ّرِّي على كتاب ال ُمَعرَّب للجواليقي= يف الت َّ  (38
أمحد اخلراط،   قيق:السَِّمني احلليب، حت   ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون  (39

 ه .   1406 ، 1دار القلم بدمشق، ط  
ب (40 ِبْشر  األسديديوان  أيب خازم  العريب   قيق: حت  ،ن  الكتاب  دار  طراد،  جميد 

 ه . 1415  ، 1ط   ببيوت،
اجلاهلية (41 بكر يف  نبوي  ، ديوان  العزيز  ابلقاد. عبد  الزهراء  دار   ، 1ط    هرة، ، 

 ه . 1410
د. حممد يوسف جنم، الناشر دار صادر   قيق:حت   ،ديوان مُحَْيد بن ثَ ْور اهِلاليلّ  (42

 م. 1995  ، 1ط   ببيوت،
 ، 1ط    د. أمحد خمتار البزة، دار املأمون بدمشق،   قيق: حت  ،ديوان زيد اخليل (43

 ه . 1408
 . ه 1400دار بيوت للنشر،    ، ديوان الفرزدق (44
 ه .1409إحسان عباس، دار الثقافة ببيوت،   قيق: حت ،ال الِكاليبّ الَقتّ ديوان   (45
َعزّة (46 ببيوت،  ، ديوان ُكَثيِّ  العريب  الكتاب  دار  طراد،  جميد   ، 1ط    أخرجه 

 ه . 1413
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بكر يف  (47 ديوان  اجلاهلية(=  بكر يف  ديوان  َعَلس )ضمن  بن  ال ُمَسيَّب  ديوان 
 اجلاهلية.

حسن كامل الصييف، املنظمة العربية للرتبية    ق:قي حت  ، ديوان ال ُمتَ َلمِّس الضبعي (48
 ه . 1418  ، 2والثقافة والعلوم، ط  

 اليبوعي. ديوان متمم بن نويرة= مالك ومتمم ابنا نويرة   (49
أراجيز أيب حممد عبدهللا بن رِْبِعّي  (50 تَ بَ قَّى من  الفقعسي= ما  ديوان أيب حممد 

 الَفْقَعِسّي احَلْذَلمّي اأَلَسِدي. 
النَّجاِشيّ  (51 احلارثيديوان  دار صادر   قيق:حت   ،   الناشر  د. عدانن حممد أمحد، 

 ه . 1430  ، 1ط   ببيوت،
 ،1ط    سجيع اجلبيلي، دار صادر ببيوت،  قيق:حت   ، ديوان أيب النَّْجم العجلي (52

 . م1998
ط   صنعه عالء الدين أغا، النادي األديب ابلرايض،   ، ديوان أيب النَّْجم العجلي (53

 ه . 1401 ،1
د. نوري محودي القيسي، ضمن جمموعة دواوين   قيق:حت  ،ديوان النمر بن تولب (54

ببيوت،  الكتب  عامل  إسالميون(،  )شعراء  بعنوان  يف كتاب  ، 1ط    أخرجها 
 ه . 1405

ط   د. حممد نبيل طريفي، دار صادر ببيوت،   قيق: حت  ،ديوان النمر بن تولب (55
 م.  2000 ،1

التفسي (56 علم  يف  املسي  حت   ،زاد  اجلَْوزِّي،  حممد   قيق:ابن  عبد    د.  الرمحن بن 
 ه . 1407،  1ط    عبدهللا، دار الفكر ببيوت، 
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عبدالستار فراج، مكتبة دار العروبة   قيق: حت  ،السُّكري  ، شرح أشعار اهلذليني (57
 ابلقاهرة. 

 خالد األزهري، دار الفكر ببيوت.  ، شرح التصريح على التوضيح (58
 ين عبد احلميد، حممد حميي الد   قيق:اخلطيب التِّْبِْيزِّي، حت   ، شرح ديوان احلماسة (59

 مطبعة حجازي ابلقاهرة. 
حمسن مال هللا، د. علي    قيق:ابن هشام األنصاري، حت  ،شرح مجل الزَّّجاجي (60

 ه . 1405  ، 1ط   عامل الكتب ببيوت، 
واإلسالم (61 اجلاهلية  يف  وأخبارها  طَيِّئ  العلوم   ، شعر  دار  السنديوين،  وفاء  د. 

 ه . 1403،  1للطباعة والنشر ابلرايض، ط  
وال (62 حت  ،شعراءالشعر  قتيبة،  العلمية   قيق: ابن  الكتب  دار  قميحة،  مفيد  د. 

 ه . 1401  ، 1ط   ببيوت،
الدَِّخْيل (63 العرب من  الغليل فيما يف كالم  د. حممد   قيق: اخلَفاجي، حت  ، ِشفاء 

 ه . 1418، 1ط   كشاش، دار الكتب العلمية ببيوت، 
عبدهللا   قيق:حت   ،نشوان احلميي  ، مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم (64

 لكتب ببيوت. اجلرايف، عامل ا
العربية( (65 اللغة وصحاح  )اتج  حت  ،الصحاح  الغفور   قيق: اجلوهري،  عبد  أمحد 

 ه .   1404، 3عطار، دار العلم للماليني ببيوت، ط 
حممد حسن آل ايسني، دار   قيق: الصغاين، حت  ، العباب الزاخر واللباب الفاخر (66

 م. 1987،  1، ط  الشؤون الثقافية العامة ببغداد
األلفاظ (67 أشرف  تفسي  احلفاظ يف  احلليب  ، عمدة  د. حممد   قيق: حت  ، السَِّمني 

 ه .   1414،  1ط   التوجني، عامل الكتب ببيوت، 
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د. مهدي املخزومي ود. إبراهيم    قيق:اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حت  ،العني (68
 ه . 1408، 1مؤسسة األعلمي للمطبوعات ببيوت، ط   السامرائي،

بيد القاسم بن سالّم، طبعة مصورة عن طبعة دار املعارف و عأب  ،غريب احلديث (69
 ه . 1396أخرجتها دار الكتاب العريب ببيوت، عام    العثمانية،
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(1) 
 

نظرية التلقي يف األدب: إطار نظري  
 وأمنوذج 

 

 مرمي علي عائض آل فردان أ. 
 

العربية،  بـاحــثــة  • اللغة  يف  امللك   ماجستري  جامعة 
 أهبا، اململكة العربية السعودية. -خالد
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 ملخص 
»هانز  جاءت     األملانيني  يد  على  اليت أتسست  التلقي  روبرت  نظرية 

م لتوّطد يف النقد األديب عالقة القارئ  ١٩٦٦ايوس« و»فولفغانغ آيزر« عام  
ا يف فهم النص وأتويله، بعد تصارع املدرسة القدمية  وجتعل له حضور    ،ابلنص

ا  اليت تركز على املؤلف يف فهم النص واملناهج احلديثة اليت تركز على النص بعيد  
 عن املؤلف. 

عرف  ي النظرية لغري املتخصصني من القراء، فاملقال تقدميهذا  اول  وحي  
العرب   واألدابء وال سيما  النقاد  آراء  فيها، مث  القراء  وأمناط  وآفاقها،  ابلنظرية 

النقاد  يحوهلا، كما   عند  وردت  اليت  والتلميحات  اإلشارات  بعض  إىل  لمح 
ال  قدم املقيوالبالغيني العرب حول بعض املفاهيم اليت جاءت هبا نظرية التلقي. و 

تطبيقي  درس   النظرية كأمنوذج يسهل على  ا  أديب وفق هذه  لكيفية حتليل نص  ا 
 . ا بعد أن تعرفوا عليها نظراي  القراء معرفة النظرية تطبيق  

 الكلمات املفتاحية:

 نظرية التلقي، موت املؤلف، أتويل النصوص، القارئ الضمين، أفق التوقع. 
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Abstract 

Conceptualized by Hans Robert Jauss and Wolfgang Eiser 

1966, Reception Theory consolidated the reader’s 

relationship with the text in literary criticism, and 

acknowledged his presence in understanding and 

interpreting the text, after the struggle between the old 

school that focuses on the author in understanding the text 

and modern approaches that focus on the text itself away 

from the author. 

  

This article tries to present the theory to non-specialist 

readers, so it introduces the theory, its horizons, and the 

patterns of readers, followed by the opinions of critics and 

writers, especially Arabs, about the theory. The article 

provides an applied lesson on how to analyse a literary text 

according to this theory as a model that makes it easier for 

readers to grasp the theory in practice after they get 

acquainted with it theoretically . 

Key words : 

Reception Theory, The Death of The Author, Text 

Interpretations, The Implied Reader, The Horizon of 

Expectations . 
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   :مدخل
مؤلفه،  خالل  من  النص  إىل  تنظر  النقد  يف  التقليدية  املدارس  كانت 

جزء   النص  وجتعل  النص  لقائل  أمهية كربى  من شخصيتهفتعطي  جعل    ؛ا  مما 
فهم إال من خالل ما يبوح به، وهذا ما توحي  للمؤلف سلطة على النص وال ي  
 كان قائلها فهي  ، وأاي  « املعىن يف بطن الشاعر»به املقولة الشائعة عند العرب  

القارئ معىن معين   املبدع قد يستشف منه  الذي يكتبه  النص  ا،  تدل على أن 
دائم   يكون  احلقيقي  املعىن  النصا  ولكن  الذي كتب  املبدع  لذا كانت    ؛لدى 

وجاءت مناهج النقد األديب  .  السرية الذاتية للشاعر مصاحبة للنص يف الغالب
املبدع   سلطة  وتزيل  النص  على  لرتكز  وغريها  والتفكيكية  البنيوية  من  احلديثة 

بل اندت إىل تغييب أو    ؛ا عن املؤلفودعت إىل فهم النص بعيد    ،(املؤلف)
(  م١٩٨٠-١٩١٥)الناقد األديب واملنظر الفرنسي روالن ابرت  كما فعل    موته
ا ممن يضع املؤلف   أبن الكتابة واملؤلف غري مرتبطني، ساخر  م جمادال  ١٩٦٨عام  

فهم مبعزل  ا أن النص ي  داخل النص وحياول الوصول إىل أبعاده النفسية، مدعي  
نص وسيلة اتصال  ا إىل اعتبار العن مؤلفه وأنه يتحدث إىل القارئ بنفسه، داعي  

 . (1)لغوية جيب البحث واالنطالق لفهمه من خالل بنيته ودالالته وجمازاته

التلقي لتنقل اجلدل من ثنائية املؤلف والنص إىل بعد  و    جاءت نظرية 
القارئ سلطة أتويل النص بتعدد   آخر وهو القارئ أو املتلقي والنص، لتمنح 

 
 . 7١ص جدة، الثقايف،  األديب النادي  ، ١ط  والتكفري، اخلطيئة  الغذامي،  للا  عبد: انظر (١) 
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النفسية  وحالته  االجتماعية  وبيئته  وليكون    ثقافته  والثقافية،  العلمية  وخلفيته 
وأكدت النظرية أن النص  .  ا يف إبداع النص وتشكيلها أو مشارك  القارئ جزء  

، وبذلك تتعدد أمناط  "ال  أْوج هحّ "األديب قابل للتأويالت والقراءات، وأن النص  
القراء وتتعدد أفهامهم للنص الواحد فينتج منها نصوص خمتلفة يف إطار النص  

 . بوصفه حمور ااألصلي 

أثناء يف  ا يف النص ليس بعد كتابته، بل  وأعطت النظرية القارئ وجود    
املؤلف أصال    ،تشكله يف ذهن  املؤلف  قصدية  يتخيله وأن  الذي  القارئ   هو 

أثناء  يف  النص، فالقارئ موجود قبل الكتابة يف ذهن املؤلف و ويكتب له هذا  
وبيئته  ثقافته  النص حبسب  أتويل  الكتابة يف  وبعد  التوجه  قصدية  الكتابة يف 

واالجتماعية الثقافية  وخلفيته  املعريف  تلغ  .  ومستواه  مل  بذلك  بل    فهي  املؤلف 
، وبذلك تكون  جعلت له قصدية التوجه إىل القارئ وحماولة جتاوز أفق توقعاته

ا بني النظرايت القدمية واحلديثة، بعدم إلغائها للمؤلف وعدم  نظرية التلقي وسط  
وميكن أن نقول  .  تركيزها على النص فقط، واهتمامها ابملتلقي وعالقته ابلنص

هنا جعلت القارئ هو األصل يف النص فهو الذي يقصده املؤلف وهو الذي  إ
 .يستقبل ويفهم ويؤول النص

قال سيلقي الضوء على نظرية التلقي يف النقد األديب وآراء األدابء  هذا امل  
ليقرأه  «  مضناك جفاه مرقده »ا لقصيدة أحد شوقي  والنقاد حوهلا مث يقدم نص  

 .بوصفه أمنوذج اعلى ضوء نظرية التلقي ويطبق عليه النظرية 
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 :تعريف بنظرية التلقي
م من جهود يف  ١٩٦٦م  نشأت نظرية التلقي كرؤية عامة يف أملانيا عا  

ايوس   روبرت  هانز  رائديها  يد  على  أملانيا  يف    Hansجامعة كونستانس 
Robert Jauss   (١٩٩-  ١٩٢١7م  )  آزر   Wolfgangوفولفغانغ 

Iser  (٢٠٠-   ١٩٢٦7)   (1)  ّ يت ابلتلقي الرتباطها ابلقارئ أو املتلقي،  ، وس
هتدف إىل إشراك القارئ أو املتلقي   لقراءة النصوص األدبية وأتويلها وهي منهج  

مجالية   بتطوير  وتفسريه  وحتليله  بقراءته  املتلقي  فيسهم  األديب،  العمل  بناء  يف 
الكامنة داخل  .  النص النظرية أن يكشف عن املعاين  القارئ يف هذه  ومهمة 

نصوص ويعمل على أتويلها، فنظرية التلقي ركزت على القارئ وأعطت املتلقي  ال
 . أمهية أكثر يف فهم النص

إىل     والنص  املؤلف  ثنائية  من  االهتمام  لتحول  التلقي  نظرية  جاءت 
، فأصحاب نظرية التلقي يرون أن أهم شيء يف عملية  عالقة النص مع القارئ

ولذلك    ؛ملشاركة الفاعلة بني النص والقارئاإلبداع ليس املؤلف وال النص ولكنه ا
قارئ   إال  املؤلف  وليس  ابلقراءة،  إال  األديب  النص  حياة  تكتمل  لألعمال  ال   

ا هلا، وهبذا حّلت نظرية التلقي أزمة املناهج النقدية اليت كانت  السابقة ومنتج  
تنظر إىل داخل النص وهتتم لبنية النص وتفكيكه، وتركز على النص واملؤلف  

 
  األكادميية،   املكتبة   إساعيل،   الدين   عز   ترمجة   نقدية،   مقدمة   التلقي   نظرية   روبرت،   هول :  انظر   (١) 

 . ٢4 ص ، م ٢٠٠٠ ، ١ط
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هتمل القارئ، فهي ترى أنه ال ميكن أن يرى ويكشف قدرات النص إال القارئ،  و 
 .(1)  (املتلقي)وال ميكن أن تكتمل أركان النص إال أبفكار القارئ 

القارئ     إىل  بقوة  االنتباه  لفت  النص  مع  املثقف  القارئ  ولعل ظهور 
ملعاين اليت ال  لة ابلرموز وا قرأ وحمم  ا تستحق أن ت  ّتاب يعدون نصوص  فكان الك  

ويف  . يفك شفرهتا إال القارئ املثقف واملختلف عن غريه بوعيه وخلفيته الثقافية
سألوا ابن جين عن شعري  ا)  :تراثنا األديب جند املتنيب يقول عن راويته ابن جين

 . (2) ( فهو أدرى بشعري أكثر مين

 : آفاق نظرية التلقي

خمتلفة عن غريه، فهو ينظر  طرح ايوس رؤية حول اتريخ األدب تبدو    
النص على  القراء  تعاقب  من خالل  األدب  عنده    ؛إىل اتريخ  األدب  فتاريخ 

خيتلف عن رؤية مؤرخي األدب الذين ميارسون سلطة يف توجيه النص وداللته،  
إذ يرى أن التاريخ احلقيقي لألدب هو وجهات نظر القراء حول النصوص يف  

ة عن الشاعر وعصره ونصه، بل هو  كل عصر، وليس اتريخ األدب عرض نبذ

 
  العصور   يف  حىت  ويبدع،   يكتب  وهو   املؤلف   ذهن   يف   حاضر   النص  مع  مضمر   ا دائم    والقارئ   (١) 

  على   علق ت    املعلقات   فنصوص  الذهن،   يف  احاضر    كان   إنه  إال   مهمال    القارئ  كون   رغم  القدمية
 . التأويل  يف  مهمال    كان  ولكنه  التصور يف  ا موجود    كان   إنه أي   للقارئ،  الكعبة أستار 

  معىن     يقارهبا   ما   هناك   ولكن  مصدر،   يف   هي  كما   أجدها   ومل   العبارة،  هذه  ذكر   ممن   الكثري   هناك   (٢) 
  ، 3ج  ، ١٩77  ط، .د  الزمان،   أبناء   وأنباء   األعيان   وفيات   خلكان،   ابن   حممد  بن   أحد :  يف

 . ٢٨4 ص  ،الثقافة  دار:  بريوت 
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فليس هناك حقيقة مطلقة ميتلكها    ؛استعراض مجيع اآلراء اليت تناولت النص
أي .  (1)  املؤرخ الفرد، بل يقتبس معىن النص واترخيه من رؤية القراء واملتلقني له

بل    ؛ال ي غفل اتريخ النصأ إن النص يكمن يف اتريخ القراء هلذا النص، وجيب  
فعلى سبيل املثال عند قراءة  .  أن يبحث عن رؤية القراء هلذا النص  على الناقد 
بل أذهب إىل من قرأ    ؛ القيس ال أذهب البن قتيبة أو ابن قدامة  ئ معلقة امر 

 . هذا النص من القراء

بل هو حاضر يف    ؛وعالقة القارئ مع النص ال تبدأ بعد كتابة النص  
وهو القارئ الذي يعيش    ،«القارئ الضمين»ى  سم  أوان تشكله، وهذا القارئ ي  

يف ذهن الكاتب وميارس سلطة معينة على النص، فهو مع الكاتب يف ذاته ويف  
بل أن    ؛تصوراته، فمع كل نص قارئ ضمين، وقيمة القارئ ليس يف قيمة النص
 .  يكون املتلقي مع الكاتب منذ بداية النص ومع كل شاعر قارئ ضمين

ي     ما  بسم  وهناك  االنتظار»   ـى  توقعات  و   ،«أفق  على  تقوم  رؤية  هو 
املتلقي يف قراءته للنص، فلكل قارئ للنص أفق انتظار معني، وإذا اتفقت رؤية  

وإذا مارس النص مع املتلقي كسر    ،اا فني  النص مع املتلقي يكون النص منخفض  

 
 . ١43 ص ساعيل، إ  الدين عز : حتقيق  نقدية،  مقدمة  : التلقي نظرية هولب،  روبرت : انظر (١) 
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أو فرحة  فالقارئ للنص بني خيبة انتظار  ،  (1)  ا ا فني  أفق االنتظار كان النص عالي  
 . ( 2)   انتظار واملتلقي يف احلالتني يعيش حالة اندماج مع النص مبفهوم آيزر 

أيض     آيزر  إىل  أشار  النصوص  «الفراغات»قضية  ا  وهذه    ،داخل 
الفراغات تكمن فيها قيمة النص، وسواء قصدها الكاتب أو مل يقصدها فإهنا  

املتلق عند  اشتغال  خالل  ؛  (3)  ي مناطق  من  يوجد  التلقي  نظرية  برؤية  فالفن 
ألن    ؛ا عن أدبهالقارئ، وايوس على سبيل املثال ال يؤمن أبن يقول األديب شيئ  

بىن على جها أو يكتبها، والنصوص ت  احلقيقة املطلقة عند املتلقي وهو الذي ينس
والشعر أو األدب بعامة ال يشرح أبكثر مما ي عاش،  ،  (4)قاعدة االحتمال عند آيزر

والفراغات والثغرات يف النصوص والوهم ومناطق االحتمال هي مكامن جودة  

 
  بريوت،   العريب،   الثقايف  املركز   ومرجعيات،  أصول   التلقي   نظرية   صاحل،   موسى   بشرى:  انظر  (١) 

  جملة   ،برادة   حممد  :ترمجة   ،األديب   التلقي:  إبش   إلرود :  اأيض    وانظر  ؛4٥  ص  ، ٢٠٠١  ،١ط
 . ١٩ ص ، ٦ عدد ال  دراسات،

  أوالد   رواية   حول   حتليلي   منوذج  مع  التلقي   نظرية  منظور   من  الرواية   عمري،  سعيد:  انظر  (٢) 
 م. ٢٠٠٩  فاس،   ، "الرتمجة   ونظرية   النقدي   البحث "  مشروع  منشورات   حمفوظ،   لنجيب   حارتنا 

  اجلامعية،   للدراسات   حادة  مؤسسة   والتلقي،   األسلوب   مجاليات   راببعة،   موسى :  انظر   (3) 
 . ١٠٦ ص  ،٢٠٠٠ ، ١ط  األردن،

  جواد،   اجلليل   عبد   رعد  ترمجة   نقدية،   مقدمة   االستقبال،   نظرية :  هولب   سي   روبرت :  انظر   (4) 
 . ١٠3، ١٠٢ ص
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حباالت الفراغات    ءوديوان الشعر احلديث ملي .  (1) النص ومسار حركة التلقي
 . تكئ على هذه القضية بشكل كبرييو 

   :نظرية التلقي يف النقد العريب القدمي 
  يرى بعض النقاد احملدثني أن نظرية التلقي انضجة يف النقد العريب القدمي   

منها على سبيل    ،، فهناك إشارات إىل نظرية التلقي يف النقد العريب القدمي(2)
مدار األمر على البيان والتبيني  »ظ يف البيان والتبيني ما نص عليه اجلاح :املثال

والتفهم الفهم  الفضل  ،وعلى  واملتفهم لك شريكان يف  لك  هنا    .(3) «واملفهم 
الفهم املبدع يف قضية  للمتلقي وأنه يشرتك مع  القاهر  .  إشارة  كما نص عبد 

ومن  »  :بقوله«  أفق التوقع»وكأنه يشري إىل نظرية  «  أسرار البالغة»اجلرجاين يف  
إليه ومعاانة   أو االشتياق  له  الطلب  بعد  نيل  إذا  الشيء  أن  الطبع  املركوز يف 

أوىل أحلى وابملزية  نيله  املثلولذلك ض  ؛  (4) «احلنني حنوه كان  ما  ل"  :رب  كل 

 
  ، ١ط  االختالف، منشورات القراءة،  نظرايت   إىل التأويل  فلسفات شريف، عبدالكرمي: انظر (١) 

 . ٢٢٠ص ، ٢٠٠7
  مذكرة   املعاصر،   العريب  النقد   يف  التطبيقية   وإجراءاهتا   النقدية  التلقي  نظرية   عمريات،:  انظر  (٢) 

 . ١3٦ ص ، ٢٠١١  واللغات،  اآلداب  كلية   ماجستري،
 . ١/١١ بريوت،   اجليل، دار  هارون،  السالم  عبد: حتقيق والتبيني،  البيان اجلاحظ،  (3) 
  ، ١٩7٨  بريوت،   املعرفة،   دار   رضا،   رشيد   حممد :  حتقيق   البالغة،   أسرار   اجلرجاين،  القاهر  عبد  (4) 

 . ١١٨ ص
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وساه    كأن الرؤاي تشري من بعيد إىل التوقع"  الظمألطف موقعه بربد املاء على  
 . بفرحة االنتظار

نشري إىل املعىن  » ا يف دالئل اإلعجاز  ونص عبد القاهر اجلرجاين أيض      
ونعين ابملعىن أن نعقل من اللفظ معىن يفضي بك ذلك املعىن إىل    ،ومعىن املعىن
وهنا إشارة واضحة للمتلقي ومعىن نص اجلرجاين أن كل معىن  .  (1)«معىن آخر 

 .  يولد معىن آخر

القرطاجين    ويعلل    التلقيالذي  - حازم  نظرية  يف  أصول  تنويع    -له 
شعرهم ألهنم   أغراض  يف  حال  »الشعراء  على  التمادي  تسأم  النفوس  وجدوا 

 .  (2)  "إىل حال   حال  من  واحدة وتؤثر االنتقال  

موجود     الفهم كان  هذا  أن  ن  ويبدو  فقد  السلف،  لدى  إىل  ا  سب 
وذكر السيوطي    ،«القرآن حال أوجه»  :قولهالصحايب اجلليل علي بن أيب طالب  

لكل آية ستون  »  :مقولة نسبها إىل السلف تقول"  اإلتقان يف علوم القرآن"يف  
عطي العبد بكل  لو أ  »  :كذلك أورد الزركشي يف علوم القرآن  ،(3)   «ألف فهم 

حرف من القرآن ألف فهم مل يبلغ هناية ما أودع للا يف آية من كتابه ألنه كالم  

 
  للنشر   املدين   مطبعة   شاكر،   حممد   حممود :  حتقيق  اإلعجاز،   دالئل   اجلرجاين،   عبدالقاهر  (١) 

 . ٢٦3 ص ، ١٩٩٢ ،3ط والتوزيع، 
  الغرب   دار   اخلوجة،  حبيبان  حممد  حتقيق  األدابء،  وسراج  البلغاء   منهاج  القرطاجين،  حازم  (٢) 

 . ٢٩٥ ص ، ١٩٨٦ ، 3ط  بريوت،  اإلسالمي،
 . ٢73/ ٢ ، ١٩4٨ القاهرة، الكربى،  التجارية املكتبة القرآن،  علوم يف  اإلتقان  السيوطي،  (3) 
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هناية لفهم كالمه إمنا    وكما أنه ليس هلل هناية فكذلك ال  ،وكالمه صفته  ،للا
كأنه يقول بال هنائية املعىن ويتحدث عن  ،  (1)  «فهم كل مبقدار ما يفتح عليهي  

 .  فهم منفتح

األمر يف نظرية التلقي ال يتصل ابملعىن إمنا يتصل ابلفهم، والفهم متصل    
شخص وبيئته وحالته النفسية واالجتماعية، كما  ابملتلقي ويتعدد بثقافات كل  

فالنص مكّون من حاالت نفسية   الثقايف واالجتماعي،  النسق  يتعدد حبسب 
  : كأن نقول  ،واجتماعية ودينية وخيالية، ومن هذا املنطلق ال نعترب النص وثيقة

 .ألنه قال كذا وكذا  ؛هذا الشاعر ماجن

 

  

 
  الكتب   إحياء   دار  إبراهيم،  الفضل  أبو   حممد:  حتقيق  القرآن،  علوم  يف   الربهان   الزركشي،   (١) 

 . ٩/ ١ ، ١٩٦7 القاهرة، العربية، 
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 : أمناط القراء يف نظرية التلقي
 

تنبه أصحاب نظرية التلقي إىل أمهية القارئ فجعلوا القراء يف درجات     
قارئ   فنجد  متفاوتة،  وقارئ  ي   حقيقومستوايت  مفرتض  ا،  من  ا ومهي    نوع  ا، وكل 

 .هؤالء القراء له صفاته ومميزاته

 يف  ا فاعال  وهو قارئ مفرتض يؤدي دور  : (1)القارئ الضمين عند آيزر -
فراغات   دائم  ملء  ويتمكن  القارئ  النص،  بنجاح، وهذا  ملئها  من  ا 

 عن فعل القراءة، فكأنه أثر  ا، وال ميكن إدراكه منفصال  ا دائم  يؤدي دور  
 .هلذه القراءة ميكن ممارسته

هو قارئ حقيقي ميتلك قدرة  :  (2) عند ريفاتري(  الفذ)القارئ املتميز   -
 . األسلوبيةإدراكية عالية على فهم النص، ومييز حقائقه 

وهو القارئ املتقن للغة،  :  (3)   عند فيش(  املطلع)القارئ غري الرمسي   -
العارف بدالالهتا وبناها، القادر على فهم التجربة، وهذا القارئ إذا قام  
ببناء النص بنفسه وبقدراته اخلاصة، فإن ردود أفعاله ستتابع مبرور الوقت  

 
 . 333 ص التلقي،  نظرية هولب،  روبرت : انظر (١) 
 . 3٦  ص ، القراءة فعل  آيزر، : انظر (٢) 
 . 3٨،  37 ص ، املصدر نفسه : انظر (3) 
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فعال هو الذي يتولد منه ومن خالل القراءة، وهذا التتابع يف ردود األ
 .معىن النص

وولف - عند  املقصود  ذهن  :  (1)القارئ  يف  يتشكل  ومهي  قارئ  هو 
أثنائهاملؤلف   ويف  النص  تبع  قبل كتابة  صوره  وختتلف  الختالف  ،  ا 

النصوص واملؤلفني، وهذا القارئ ميكنه جتسيد مفاهيم اجل مهور املعاصر  
االرتباط   يف  املؤلف  ورغبة  عن  وأعراقه،  معها  والتعامل  املفاهيم  هبذه 

 . أخرى، والتصرف على أساسها أحياان  طريق تصويرها أحياان  
إيكو - عند  النموذجي  اإلتيان  :  (2)القارئ  على  القادر  القارئ  هو 

 . بتخمينات وأتوالت ال هنائية للنصوص األدبية
  . ولكنهم أمههم   نقاد نظرية التلقي ومنظريها وليس هؤالء كل أنواع القراء لدى    

 .وهناك من يضيف آخرين إليهم

 
 . 3٩، 3٨  ص ، القراءة فعل  آيزر،: انظر (١) 
 . 7٨ ص بنكراد،   سعيد: ترمجة والتفكيكية،  السيميائيات   بني  التأويل  إيكو،  أمربتو  : انظر (٢) 
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 آراء النقاد واألدابء حول نظرية التلقي

وحظيت    ،القت نظرية التلقي منذ ظهورها صدى لدى الدارسني والنقاد
ا مستفيدة من هذه النقاشات ومل  وتطورت هي أيض    ،النقاد  بنقاشات ثرية من 

 .  بل تطورت على يد نقاد آخرين حتمسوا هلا ؛تقف عند مؤسسيها

أما النقاد العرب فقد تقبلوها بقبول حسن ووجدوا فيها ما يوافق تراثهم    
النقدي خاصة يف العصر العباسي، ونلحظ من جمهودات كثري من النقاد املتأثرين  
بقضية التلقي أبهنم قاموا بتطوير األفكار اليت حوهتا نظرية التلقي، فمنهم من  

بشرط    ،ويؤكد على ضرورة االنفتاح على فكر اآلخر  ،يرى االستفادة من النظرية
اشتغال الرمز ضمن  »أال نفقد ثقافتنا العربية مثل عبد القادر عميش يف مقالته  

النص  الرتاث حماوال  «إسالمية  النقاد أخذ يبحث يف   توضيح جهود  ، وبعض 
التلقي يف النقد  » ا  القدامى يف هذا اجملال مثل فاطمة الربيكي يف كتاهب قضية 

القرن  يف    النقد العريبيف  التـ ل قّ ي  »ومراد حسن فطوم يف كتابه  «  العريب القدمي
  الرابع اهلجري«، ومنهم من يسعى إلزالة فكرة الداللة الثابتة اليت رسخت طويال  

التأويل الثقافة العربية وحيل حملها قضية  القارئ فهم    فبدال  من أن  ،يف  حياول 
يالنص   أن  يف كتابه  ؤ عليه  احلميداين  حيد  مثل  النص  وتوليد  »ول  القراءة 
 «.  الداللة

ربط      ضرورة  العريب  العامل  يف  النظرية  هذه  رواد  من  الكثري  أكد  كما 
قطب   يشكل  صار  الذي  ابلقارئ  مهم  النصوص  هؤالء  ا  ومن  النص،  لتأويل  ا 
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الفتاح كليطو يف كتابيه  :  الرواد والتأويل»عبد  والغرابة »و«  احلكاية  ،  «األدب 
القراءة  »، وحبيب مونسي يف كتابه  «التلقي والتأويل»وحممد مفتاح يف كتابه  

 «. واحلداثة
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 ا وفق نظرية التلقي؟كيف حنلل نص  

ا يف   جيب أن نعلم أن التلقي نظرية يف قراءة األدب وليست منهج  أوال    
فأنت حتتاج إىل قراءة  ا  صحيح  دراسة األدب، وإذا أردت حتليل نص حتليال  

تب عن النص يف اترخيه لكي تقف على صورة خمتلفة ورؤية مغايرة  كل ما ك  
للنص، وهذا ما أسسه ايوس يف إشارته إىل اتريخ النصوص األدبية الذي يرى  

ولذا فإن نظرية التلقي هبذا   ؛(1) أن اتريخ النصوص األدبية هو اتريخ القراء هلا
ألدب أو لتاريخ األدب القائم على املؤرخ الواحد  املفهوم هي تصحيح لنظرية ا 

يقربك حلقيقة النص وال يصل   فتحليل نص . الذي ميارس سلطة على النص
 . إىل هنائية النص وهي تتفق هنا مع التفكيكية

ومعايري التحليل وفق هذه النظرية يتطلب إيراد زمنية النص واتريخ القراء    
اجلمالية والفنية حبسب آيزر، فهو يرى أن للعمل األديب  له، مث استنتاج قطيب  

النص    ؛قطبني  القارئ، وفين وهو  املتلقي أو  الذي ميارسه  مجال وهو اإلدراك 
 . (2)  الذي يبدعه املؤلف

 
  ع   الرابط،  املوقف،   األديب،  التواصل  ومفهوم  التلقي  مجالية   كنون،  حسين  حممد  :انظر   (١) 

 . 4١ ص ، ١٩٩٢ ،١4/١3
  ، ١ط  الرابط،  املعارف،   مكتبة   واملعاصر،   احلديث   العريب  النقد  مناهج   حداوي،  مجيل:  انظر  (٢) 

 . ٢7ص ، ٢٠١٠
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 ( 1) (النص)

م ْرق د ه   ج ف اه    م ْضن اك  
 

ع و د ه    و ر ح م    و ب ك اه  
الق ْلب     رْي ان    م ع ذ ب ه  ح 

 
م س ه د ه   اجل ْفن    م ْقر وح  

أت  وُّه ه    الو ْرق    ي ْستـ ْهو ي 
 

تـ نـ هُّد ه    الص ْخر    و ي ذ ْيب  
ويـ ْتع ب ه    الن ْجم   ي   و يـ ن اج 

 
و يـ ْقع د ه    الل ْيل    و ي ق ْيم  

ل ه    و ر ق   الن ْجم   ا ه   فـ ب ك 
 

يـ ْرع اه      و يـ ْرص د ه  مم  ا 
ب ي وس ف ه    ح ل ْفت    احل ْسن  

 
م ْفر د ه    إ ن ك    والسُّور ة   

م ق ط ع ة   ك لُّ   ٍ و َت ـ ـــــن ْت 
 

ت ْشه د ه    تـ بـْع ث   ل ْو  ا   ي د ه 
ز ك ي     ع يـْن اك  ج ح د ْت 

 د م ي 
 

جي ْح د ه ؟   خ دُّك  ل ك    أ ك ذ 
إ ْذ    ش ه ود ي  ع ز    ر م ت ا ق ْد 

 
خل  دّ ك      أ ْشه د ه  ف أ ش ْرت  

 بـ ْيين  يف  احل بّ  و بـ يـْن ك  م ا  
 

د ه    يـ ْفس  و اش   يـ ْقد ر    ال  
ل    ي فتح   الع اذ ل   ل   اب   م ا 

 
د ه ؟   وأ وص  السُّْلوان   ب    اب 

ب ه    جت  نُّ  ت ك اد    :  و يـ ق ول 
 

أ ْعب د ه    ك   و أ ْوش   :  ف أ ق ول 
ي د ه    يف   ي  ور وح  ي    م ْوال 

 
ي د ه    س ل م ْت  ض يـ ع ه ا   ق ْد 

   

 
  واختريت .  ١٢٢-٢/١٢١  ،١٩٦١  القاهرة،  االستقامة،  دار  شوقي،  أحد  الشوقيات،  (١) 

 . القصيدة  من  فقط املغناة  األبيات 
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ل ه   ي د قُّ  الق ْلب   ق وس    ان 
 

م ْعب د ه    األ ْضل ع   ن ااي    و ح 
ل ؤل ؤ ه ا   ، ب ثـ ن ااي  ا   ق س م 

 
د ه    منضّ  الي اق وت    ق س م  

، و ال  خ ط ر تْ    م ا خ ْنت  ه و اك 
 

ت رب ّ د ه  س ْلو ى    لق ْلب    اب 
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 : له  اتزمنية النص واتريخ القراء -
 

اليت ك      القراءات  هي  القصيدةكثرية  هذه  حول  بتفسري كلماهتا  .  تبت  سواء 
وتيسري معناها أو ابملقارنة مع األصل الذي يعارضها، ومن أهم هذه القراءات  

  تـ ع دّ اليت ميكن أن  "  املوازنة بني الشعراء"زكي مبارك يف كتابه  .  واملقارانت قراءة د
، وقراءة ملكو أحد كرمي  (1)   نقداي    من النقاد /أول قراءة والتفاتة إىل القصيدتني  

كرمي  .، وقراءة د(2)  الذي قرأ القصيدة من خالل انفتاحها على قصيدة احلصري
وقصيدة احلصري القريواين من  مهدي املسعودي الذي وازن بني قصيدة شوقي  

لب اللغة واإليقاع والصورة  االئتالف واالختالف بني األصل  يحيث  ان مواطن 
ى  ــلـ ر عــ فا و ـــتــة تــ يحيــوضــراءات ت ـ اك قـنـوه.  شور املطبوعـذا من املنــه.  (3)  واملعارضة 

 ، (4) ةــــدراوش د  ـم ـراءة أح ـــا ق ــهــنـ يـن بـة، م ــيــعنكبوتــة الــ كــبــالش

 
  مطبعة   ، ١  ط   البيان،   وأسرار  النقد   أصول   يف  أحباث:  الشعراء  بني   املوازنة   مبارك،   زكي:  انظر  (١) 

 . ١١4-١٠3 ص . ت. د  القاهرة، مبصر،  واملقطم   املقتطف
  : القريواين   للحصري   (الصب  ليل  اي)   لقصيدة   شوقي  أحد  قراءة . "كرمي   أحد  ملكو:  انظر  (٢) 

- ٥٢٦  ص،  ف إ  دي   يب   ورقة .  ٢٠١٩أكتوبر .  العراق  بشمال  كرميان   جامعة  ، " نصية  مقاربة 
٥33 . 

  جملة ".  شوقي  وأحد  القريواين  احلصري  بني  الصب  ليل. "املسعودي  مهدي  د. كرمي:  ظر ان  (3) 
 . 3٩-٢٩ ص ، ٢٠٠٩، (3) العدد  ، (٨) اجمللد  الرتبوية، والعلوم  اآلداب  يف  القادسية 

  االطالع   ت .  ٢٠١٥-١٠-3١.  4٨  عرب   موقع".  مضناك   قصيدة   شرح. "دراوشة  أحد  (4) 
 : الرابط   يف  ٢٠١٩-١١-٢٨ بتاريخ  عليه 

https://tinyurl.com/y4rwypjs 
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 .  (2)  غيالن انصر خلفو ، (1) هناد خوريو 

زكي مبارك وال ملكو واملسعودي بتفسري املفردات أو  .  وبينما مل يهتم د  
الصعبة   الكلمات  العنكبوتية بتفسري  الشبكة  إيضاح معانيها، اهتمت قراءات 

لكل بيت، ومن خالل هذه التفسريات تتوضح القراءات    جممال  وإعطاء معىن  
 . املختلفة لكل متلقّ  

م ْرق د ه   ج ف اه    م ْضن اك  
 

ع و د ه  و ب ك اه      و ر ح م  
دراوشة      اهلزال  "مبعىن  "  مضىن"يفسر  شدة  من  املرض  أقعده  من 

أبنه  (3)"والشقاء خوري  ويقول  املتعب"،  يفهمها  (4)  "املعذب  غيالن  بينما   ،
 . (5) "أسري حبك وهواك"

 
"خوري   هناد  (١)  :  التال   الرابط  على  فإ   دي  يب  ملف.  ت.د ".  مضناك   قصيدة  شرح . 

https://tinyurl.com/y4kp6rvn 
  يف  املدونة زايرة  َتت.  ت. د  احملبة،  ينابيع  مدونة . مرقده جفاه   مضناك . خلف انصر  غيالن  (٢) 

       : التال الرابط  على  ٢٠١٩ نوفمرب ٢٨
  https://tinyurl.com/y6ohkqnk    

 دراوشة، مصدر سابق.  (3) 
 . ٢ص ، سابق مصدر   خوري، (4) 
 . سابق مصدر   انصر، غيالن  (٥) 
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، (1)  "ا على النومأنه لشدة التفكري فيك مل أعد قادر  "  ـب"  جفاه"ويفهم دراوشة  
ب يفسرها  عنه"  ـ وخوري  وابتعد  تعين  (2)   "فارقه  غيالن  وعند  والم  "،  خاصمه 

 .(4)"مكان النوم"أبنه " مرقده"، بينما يتفق الثالثة على تفسري كلمة (3) "عليه

أن كل  "ويف الشطر الثاين من البيت اتفق دراوشة وخوري على معىن    
وَتيز غيالن    (5)"شفقوا على حالهأ من زاره لالطمئنان عليه بكوه وترحوا عليه و 

أن قتيل حبك قد فقد األمل فهو خماصم لسريره والم  : "بفهم آخر، حيث قال
والغريب أن يقول ملكو  .  (6)"على أايمه فهو لن يتوقف عن حبك  ى عليها وبك

 . (7)"كبار السن الذين يواسون يف الشدائد" تعين " عّوده"كلمة   إن

مبارك بني مطلع القصيدة عند شوقي واحلصري  زكي . وعندما يقارن د  
بيت، أوىف وأروع    القريواين يرى أن مطلع شوقي، كأول صورة شعرية وليس كأول

 
 ، مصدر سابق. "مضناك   قصيدة شرح. "دراوشة  أحد (١) 
 . ٢ ص  ، سابق مصدر   خوري، (٢) 
 . سابق مصدر   ،غيالن  (3) 
 . سابق مصدر  ،دراوشة  سابق،  مصدر   ،غيالن  ، ٢ص  سابق مصدر   ،خوري (4) 
 . ٢ ص  سابق، مصدر وخوري،  ؛ سابق مصدر   دراوشة، (٥) 
 . ٢ ص  سابق، مصدر وخوري،  ؛ سابق مصدر   دراوشة، (٦) 
 . سابق مصدر   غيالن، (7) 
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وخطاب احلبيب يف أول بيت ٔارّق من خطاب الليل يف  .  (1)   احلصريمن مطلع  
 اي ليل الصّب مىت غده؟ ) أول بيت من قصيدة احلصري

ويرى أن شوقي أوىف وأمتع يف حرية احملب وعذابه  .  (2) (أقيام الساعة موعده؟
 : يف بيته (3)وفنائه 

م ع ذ ب ه   الق ْلب   رْي ان    ح 
 

م س ه د ه   اجل ْفن    م ْقر وح  
تفسريه أبن    فيتفقون على  دراوشة، وخوري، وغيالن  قلبه  "أما  الشاعر 

 . (4)"حريان معذب وجفنه جمروح

الو ْرق     أت  وُّه ه  ي ْستـ ْهو ي 
 

تـ نـ هُّد ه    الص ْخر    و ي ذ ْيب  
 

 

ق هو احلمام، وأضاف دراوشة معىن آخر للحمام  رْ اتفق الثالثة أبن الو    
الغزال ورجح ذلك الرمي  إنه  أبن (  دراوشة، وخوري، وغيالن)واتفق  .  (5) فقال 

وذاب  التأوه هو األمل واحلسرة داخل الشاعر ومن شدهتما سقط الطري لذلك  
 .(6) الصخر

 
 . ٥٢٨ ص  ،السابق املصدر  كرمي،   أحد ملكو  (١) 
 .املرجع والصفحة نفسها مبارك، زكي (٢) 
 . ١٠٩  ص ، املرجع نفسه مبارك، زكي (3) 
 . سابق مصدر غيالن و   سابق،  مصدر دراوشة و   ،٢ص سابق،  مصدر   خوري، (4) 
 . سابق  مصدر دراوشة  : انظر (٥) 
 . سابق  مصدر غيالن، و  سابق،   مصدر ، دراوشةو   ،٢ص  سابق،  مصدر خوري: انظر (٦) 
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ويـ ْتع ب ه   الن ْجم   ي   و يـ ن اج 
 

و يـ ْقع د ه    الل ْيل    و ي ق ْيم  
اتفق الثالثة على شرح هذا البيت أبن الشاعر ميضي طول الليل يناجي     

زكي أن شوقي يف هذا  .  ويرى د.  (1)   النجم ويبثه جنواه حىت تعب النجم منه
 : (2)  الواقع من قول احلصريأقرب يف صدقه ٕاىل  "البيت 

ل ه    فـ ب ك اه   و ر ق    الن ْجم  
 

و يـ ْرص د ه    يـ ْرع اه    مم  ا 
ويرى د.كرمي أن الشاعر يرسم يف األبيات األوىل من القصيدة لوحة     

ا من حاالت العاشق الذي يتجرع غصص اهلجر، فهو ال جيد ٕاىل  يضمنها صور  
يشري ٕاىل  ، وقد ٔاشرف على املوت ٔاو كاد، ٕاذ ليس غري الرمق الذي  النوم سبيال  

احلياة يف أبسط مظاهرها من خالل املوت الذي ميسك خبناقه ويضيق عليه، وٕاذا  
 . (3) الصخر كان من شيء غري الرمق فآهة حمزونة، وتنهد يذيب  

 
 . سابق   مصدر غيالن و  سابق،  مصدر  ، دراوشةو   ،3ص  سابق، مصدر خوري، : انظر (١) 
 . ١٠٩  ص . سابق  مرجع  مبارك، زكي (٢) 
 . 3٥ ص  سابق،  مصدر املسعودي،  كرمي :  انظر (3) 
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ب ي وس ف ه   ل ْفت   ح   احل ْسن  
 

إ ن ك      م ْفر د ه  والسُّور ة   
وأن      يوسف  بيوسف وسورة  أقسم  الشاعر  دراوشة وخوري أبن  اتفق 

البيت بقوله  ،(1)حمبوبته جزء من هذا اجلمال  أن للا "  :وتفّرد غيالن يف شرح 
 .(2)"أنزل احلسن علی سيدان يوسف، والفكرة أن حبيبته أشبه الناس بيوسف

إلثراء  (  السني )كرمي يكتشف أن الشاعر جلأ إلی تكرار حرف  .ولكن د
ٕايقاع القصيدة ابختيار مفردات تشتمل علی ذلك احلرف علی وفق نظام معني،  

، وكرره يف  (احلسن)مع مراعاة ٔانه وضع احلرف يف ٔاول كلمة يف صدر البيت  
  لق لوان  ليخ(  والسورة)، مث كرره يف ٔاول لفظ يف العجز  (يوسفه)  فيه  كلمة   آخر

يف   وتركه  البيت،  قراءة  يرافق  الذي  الرتديد    القارئ   ليمنح   العجز  آخر من 
ألن الوقوف علی احلرف يف ٔاول العجز دون    ؛هناك(  ترديده)  جبمال  اإلحساس

( الرنني )  ابستمرار  اإلحساس  ختلق  اليت   املوسيقية   السكتة  ما يشبه  سيحقق  آخره
 . (3) الذي خلقه النغم السابق

م ق ط ع ة ك لُّ   ٍ و َت ـ ـــــن ْت 
 

ت ْشه د ه    تـ بـْع ث   ل ْو  ا   ي د ه 
تتوحد القراءة والفهم من الثالثة هلذا البيت حيث يشريون إىل أن املعىن     

أن النساء الالئي قطعن أيديهن من شدة مجال يوسف إذا سعن جبمالك  "هو  

 
 . سابق  مصدر  ، دراوشةو   ،3ص  سابق، مصدر خوري، : انظر (١) 
 . سابق مصدر   غيالن، (٢) 
 . 3٦ ص  سابق، مصدر املسعودي،  كرمي  (3) 
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زكي مبارك ال يرى أي  .  لكن د.  (1)"ةر  الك    وي ع ْدن  بعثن من جديد  لتمنني أن ي  
 .وهذا من غريب األحكام االنطباعية. (2) رونق هلذا البيت السابق 

املوروث الديين يف  سب لشوقي ٕافادته من  كرمي فريى أن مما حي  .  أما د  
ا من سورة يوسف اليت تؤكد اجلمال  تصوير مجال احملبوب األسطوري، مستفيد  

، ويورد ٕاشارة طريفة تذكر ابحلادثة الواردة يف  (عليه السالم)  اخلارق للنيب يوسف
فيه  النسو   تقطع  حيث  الكرمي  نالقرآ ٔاغرقهن  الذي  الذهول  بسبب  ٔايديهن  ة 

ْن ه    ر أ يـْن ه    فـ ل م ا﴿   وله تعاىل : بق  - عليه السالم -  مجال يوسف    أ ْيد يـ ه ن    و ق ط ْعن    أ ْكرب 
ا  م ا   لِل      ح اش    و قـ ْلن   ذ  ا  إ نْ   ب ش ر ا  ه َٰ ذ  ، والعجيب ٔان مثال احملبوب  ﴾ك ر مي    م ل ك    إ ال    ه َٰ

هذا  ( مفرد)ا، فهو حسن    (ليه السالمع) يف معارضة شوقي يفوق سيدان يوسف
يدل على ذلك َتين   ومما  به للا    -(احلور)احلسن،  يبشر  الذي  اجلمال  مثال 

 (3)  !!ا منهمجال احملبوب، ٔاو قبس   –سبحانه املؤمنني 

 ج ح د ْت ع يـْن اك ز ك ي  د م ي 
 

جي ْح د ه ؟   خ دُّك  ل ك    أ ك ذ 
أمامهما  عيناك جحدات ما رأت من دم يسفك  " فسر دراوشة البيت بقوله     

يقول الشاعر إنه ينظر  : "وفسره خوري بقوله  (4)   " فهل سيجحد خدك ذلك؟

 
 . سابق   مصدر غيالن و  سابق،  مصدر  ، دراوشةو   ،3ص  سابق، مصدر خوري، : انظر (١) 
 . ١١4  ص سابق،  مصدر   مبارك، زكي (٢) 
 . 37. ص  سابق، مصدر املسعودي،  كرمي  (3) 
 . سابق مصدر   ،دراوشة  (4) 
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أثر    (1) "ا لدمه املسفوك وهو دليل على مجال عينيهاإىل عيين حمبوبته فال جيد 
أبهنا غدرت به وأنه رغم ذلك يساحمها حىت لو سفكت دمه وأنه  "وفسره غيالن  
أما الدكتور زكي مبارك فريى أن االستفهام  .  (2)   "ا على صدق هواهمل جيد شهود  

ا من احلسن، وزاده  أعطى املعىن شيئ  (  أكذلك خدك جيحده؟)يف قول شوقي  
 .  (3)  لذلك صار عنده يتسم ابلرقة ؛ا يف النفس، على ما فيه من االبتذالَتكين  

ر م ت ا إ ْذ  ش ه ود ي  ع ز    ق ْد 
 

خل  دّ ك      أ ْشه د ه ف أ ش ْرت  
شهود ل حني رميت من عينيك بتهمة    ال: "يفسر دراوشة البيت بقوله   

، ويفسر (4)  خلديك األحرين فهما خري شاهد ل  إنكار دمي الزكي فأشرت وقتئذ  
 . (5)"فعلت هو خدها ن الشاهد الوحيد على ما إيقول " : خوري البيت

دمه     إلراقة  العني  جحود  يثبت  شوقي  فإن  ملكو  عند  الزكي،  أما 
  ز ك ي ة    نـ ْفس ا  أ قـ تـ ْلت  ﴿  بقوله تعاىل :  - عليه السالم-ا قصة النيب موسى  مستحضر  

ْئت    ل ق دْ   نـ ْفس    ب غ رْي   يـْئ ا  ج  أكذلك  )، ولكنه يستفهم يف استفهام إنكاري  ﴾نُّْكر ا  ش 
(. فأشرت خلدك أشهده)ولذلك يقول    ؛أي ال ميكن له اجلحود(  خدك جيحده؟

اإلقرار بوصف العينني ابجلحود والسهام يف مشهد َتثيلي    وشوقي صاغ فكرة

 
 . 3ص سابق،  مصدر   خوري، (١) 
 . سابق مصدر   غيالن، (٢) 
 ١١١. ص سابق،  مصدر   مبارك، زكي (3) 
 . سابق مصدر   ،دراوشة  (4) 
 . 3ص سابق، مصدر   خوالن، (٥) 
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لقد رمت العينان ابلسهام، وعز اجلحود من خالل وصفه املضمر  :  رائع فيقول
ابختالس النظرة وسرعة اإلصابة والتسديد، فكان وصف ابجلمال وشدة وقع  

ما  وأسرها  قوله  النظرة  العيون يف  وأقامها على  فأشرت  :  فيه، مث جاء ابحلجة 
يفوق مجال التصريح    ا ه كونه مضمر  ئفهو تعبري سر مجاله يف خفا(  خلدك أشهده

 :(1) عند احلصري القريواين 

 ا م    ك  ن  يْـ بـ  بّ  و   احل   يف  ين  يْ بـ  
 

و  ال    يـ ْقد ر   د ه    يـ ْفس   اش  
ل    ي فتح   الع اذ ل   ل   اب   م ا 

 
د ه ؟   وأ وص  السُّْلوان   ب    اب 

بقوهلماتفق      البيتني  هذين  تفسري  على  النمام  ":  الثالثة  الواشي  أن 
  ن العاذل الالئم الذي أ و   ،الكاذب الفتان ال يستطيع أن يفرق بينه وبني حمبوبته

يلومه ويقدم له سبل املساعدة ويفتح له ابب السلوان لنسيان هذه احلبيبة لكنه 
 . (2) "يرفض وأيىب

الكلمة ليتحدى الواشي من أن يقدر  أما ملكو فريى أن شوقي يوظف    
  ما ال يقدر واش  )يف تعبري شوقي    الالفت بينه وبني احملبوب، ومن    إفساد ما

تعبري ابالسم املوصول وهو ميثل أقصى درجات املبالغة يف تصوير واثقة  (  يفسده
كما يرى أن شوقي تفرد بصورة  .  العالقة وبصيغة النكرة تفيد االستغراق والعموم

وصاغ ذلك يف سؤال يهدف    ،  احملب والعاذل عن احلصري القريوايناحلوار بني 

 
 . ٥٢٩ ص ، ملكو  (١) 
 . سابق  مصدر   غيالن،و  سابق،  مصدر  ، دراوشةو   ،4ص  سابق، مصدر خوري، : انظر (٢) 



 

 

 
 م 2020تشرين الثاين(    – نوفمرب )تشرين األول    - هـ/ أكتوبر 1442(، ربيع األول 24العدد )   - السنة الثامنة   391

 

فيثبت استحالة وصول الواشي إىل مبتغاه  (  ما ابل العاذل؟)إىل إنكار الفعل  
إنك أوشكت على اجلنون، فريد عليه الشاعر  :  حىت وإن استفزه، فقال له العاذل

واستخدم فعل  .  ليس اجلنون فقط، بل أكاد أعبده:  ا ليسكته فيقولا حاس  رد  
 . (1)  داللة على االستمرار والتكرار( يفتح)

ي د ه   يف   ي  ور وح  ي    م ْوال 
 

ي د ه    س ل م ْت  ض يـ ع ه ا   ق ْد 
البيت بقوهلمافس      ومع    ،أبن احملبوبة ضيعت روحه:  ر خوري وغيالن 

تفرد  أن هذا البيت من األفكار اليت    ويرى ملكو.  (2)   ذلك يدعو هلا ابلسالمة
هبا شوقي ومل جنده يقتبسه من احلصري، حيث يصف الشاعر هنا العالقة الوثيقة  

ا   وروحي  ا على َتام امللكية جسداي  بني احملب واحملبوب وشدة تعلق احملب مؤكد  
 (3) !ا له سلمت يدهشاء فعله به داعي   وما

ل ه   ي د قُّ  الق ْلب   ق وس    ان 
 

م ْعب د    األ ْضل ع   ن ااي    ه  و ح 
  ، ن قلب الشاعر يدق حملبوبتهإ:  من خوري وغيالن البيت بقوهلما  فسر كل   

ر خفقان قلبه  ويرى ملكو أن شوقي صو  .  (4)   وأن صدر الشاعر معبد حملبوبته

 
 . ٥٢٩ ص ملكو، : انظر (١) 
 . سابق   مصدر غيالن، و   ،4صمصدر سابق،   خوري، : انظر (٢) 
  ، ١ط  الرابط،  املعارف،   مكتبة   واملعاصر،   احلديث   العريب  النقد  مناهج   حداوي،  مجيل:  انظر  (3) 

 . ٢7 ص ، ٢٠١٠
 . سابق  مصدر ، دراوشة و   ،٥ ص خوري، : انظر (4) 
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فالقلب الذي    ؛فربط ذلك ابملعبد الذي هو حنااي األضلع  ،الذي يدق كالناقوس
 .  (1) يسكنه احملبوب مقدس كاملعبد

د   يشفق  .  ويرى  احملب  للوعة  صورة  السابقني  البيتني  يف  مبارك  زكي 
وأخلق هبذه  ":  مبحبوبه وحينو عليه، يف ظلمه وعدوانه، ويبالغ يف ذلك حىت يقول

األبيات أن تكون صالة للحسن، إن قضى للا أن نصلي له، كما يصلي فريق  
 . (2)" إله معبود - كما قيل   -ند الشروق، واهلوى للشمس ع

ل ؤل ؤ ه ا  ب ثـ ن ااي   ا   ق س م 
 

د ه    منضّ  الي اق وت    ق س م  
يقسم الشاعر يف هذا البيت أبسناهنا املرصوفة  : "يفسر دراوشة البيت بقوله 

 ( 3)  ."اللؤلؤ الذي قام الياقوت برصفه وتزيينه اكأهن

و ال    ه و اك   خ ْنت   م ا 
 خ ط ر تْ 

 

ت رب ّ د ه    لق ْلب   اب   س ْلو ى 
اتفق دراوشة وخوري أبن هذا البيت جواب للقسم يف البيت السابق أبنه ما     
 . (4) ا لهخان حمبوبته ولن خيون هذا احلب وسيبقى وفي  

 

 
 

 . ٥3١ ص ملكو، : انظر (١) 
 . ١١٠  ص سابق،  مصدر   مبارك، زكي (٢) 
 . سابق مصدر   ،دراوشة  (3) 
 . سابق  مصدر  ، دراوشةو   ،٥ص  مصدر سابق، خوري، : انظر (4) 
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 : والفراغات التأويل 

مبا أن النص يف نظرية التلقي منفتح الدالالت متعدد التأويالت بتعدد  
وسأقرأ  .  القراء فإن قراءيت هذه حماولة ملقاربة النص أرجو أن تثريه كما يستحق

 .ا، مث أستكشف الناحية اجلمالية والفنيةا ورأسي  األبيات أفقي  

 القراءة األفقية: 

سريره فهو ال يعرف النوم من اهلم واألرق حىت  حبيبك املعذب جفاه   .١
 . ألنه أتكد من أنه ميت ال حمالة ؛بكى حلاله كل زائر له وترحم عليه

جفونه   .٢ اهلم سهرت  هذا  وطأة  شدة  ومن  وحمريه  القلب  معذب  فإنه 
 .وتقرحت من شدة البكاء

 .وأتوهاته تستهوي احلمائم وتنهده وحسراته تذيب الصخر  .3
الليل    ؛النجم منه  مل   حىت  النجم ليال  وابت يناجي   .4 أتعبه ويقيم  ألنه 

 .ويقعده كله بني احلسرات واآلهات
حلفت بيوسف احلسن وبسورة يوسف أنك مفرد يف احلني ال يدانيك   .٥

 . فيه أحد
ولو أن صوحيبات يوسف الالئي قطعن أيديهن حني رأين يوسف علمن   .٦

 . حبسنك لتمنني أن يبعثن لكي يشهدن حسنك
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رت عيناك ما سفكته من دمي الزاكي، فهل ميكن حلمرة خديك  لقد أنك .7
 أن تنكره وجتحده؟  

شهود   .٨ أجد  جناية،  مل  دون  الزكي  دمي  من  عيناك  سفكته  ما  على  ا 
خلدك أشهده على ذلك ألنه شاهدي الوحيد، يف كلمة    وحينها أشرت 

  وزّكى دمه فهو ليس كأي قتيل يذبح    فزّكىخرج عن املألوف  "  زكي"
فتح املعىن مبعىن أن كل  "  رمتا"يف كلمة    يس كأي إنسان،نفسه أبنه ل

ه  دحمالة وأشار هلا أبهنا قد قتلته وليس عن  العينني رمته ال   هاتني من رأى  
 . ألن كل شهوده قتلى مثله فاستعان هبا إليها ؛شهود على فعلتها به

ن ما بيين وبينك من  عظيم أب  لشيءا فهي نكرة  ا عظيم  تلعب دور  "  ما" .٩
أن يفسد الود    ا إىل حد أنه يتعذر على أي واش  احلب وثيقة جد  صلة  
 . بيننا

فلماذا  .  اما ابل العاذل يغريين بسلوانك ونسيانك وأان ال أتقبل ذلك أبد   .١٠
 ا؟  يكرر فتح هذا الباب وأغلقه أان دائم  

صاب  إنك تكاد ت  :  من استجابيت له  س  ئ  يقول ل هذا العاذل بعد أن ي   .١١
بل جتاوزت مرحلة اجلنون، وأقرتب  :  احلب، وأان أقول لهابجلنون من هذا  

 . من أن أعبده
حبييب هو موالي، سيدي ومن وليته أمري، وروحي وضعتها بني يديه،   .١٢

 . لكنه ضيعها، سلمت يداه
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دقات قليب إمنا تنبض حببه وهي كالناقوس الذي يف املعابد، بينما حنااي   .١3
 .  أضلعي هي معبد هذا احلبيب

أسنا .١4 مبقدم  اللؤلؤيأقسم  بياضها  نضيد  الشفاه  قسمت  )ن،  هنا . 
الثنااي   الثنااي فهو يقول أقسم بثنااي، هذه  الضمري يف لؤلؤها يعود إىل 
لؤلؤ ها قسم الياقوت، رمز هنا الشفاه ابلياقوت األحر ملناسبة االحرار  

د ه بكسر الضاد وهو للا سبحانه وتعاىل، أو منض ده بفتح    بينهما، منضّ 
أقسمت بثنااي قسم  :  وكأنه يقول  ، املرصوف من ذلك اللؤلؤالضاد مبعىن

 .(الياقوت منضد لؤلؤها
ا للهيب  أين مل أخن حبك وال خطر يف ابل أن أنساك أو أسلوك تربيد   .١٥

 .الشوق الذي أجده يف قليب
 : القراءة الرأسية

:  ا يالحظ القارئ أن النص ينقسم إىل ثالثة مقاطعابلنظر إىل النص رأسي    
التسليم، الشكوى، مث مقطع احلسن، مث مقطع  الشاعر    مقطع  وكأن 

الشكوى   بني  آمن  عبور  جسر  يكون  أبن  جدير   احلسن  أن  يرى 
 .والتسليم
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 : املقطعان األول والثاين بدأمها جبملة اسية خربها فعلي 

 ...مضناك جفاه -
  ..احلسن حلفت. -

 :واملقطع الثالث بدأه حبذف املسند إليه

 . والتقدير: هو موالي. .وروحي يف يده.موالي  -

والشاعر يف كل مقطع يوظف تكثيف الضمائر ليربز حال احلضور والغياب    
له وحملبوبه، وذلك أنه يف املقطع األول أسس مثاين مجل على أصل واحد هو  

إليه   الشاعر واحملبوبة مع ا، وأما  "  مضناك"املسند  لكنه حيمل  وهو لفظ واحد 
 :ل الثمانية التالية فهي للشاعرالضمائر يف اجلم

 حريان القلب معذبه،-3ورحم عوده،   بكاه-٢مرقده،    جفاه- ١:مضناك

 . اجلفن مسهده مقروح-4 

 !فكأن الشاعر حيضر حيث حضرت الشكوى

 : أما يف املقطع الثاين فالضمائر ج ّلها حتيل إىل احملبوب بصيغة اخلطاب

بيوسفه - حلفت  مفرده   -احلسن  أنك  عيناك  - والسورة    - خّدك   - جحدت 
يغيب    بينك، فكأن احملبوب حيضر حيث حيضر احلسن، والشاعر هنا ال-رمتا
 ".أشرت" "شهودي" "دمي" "حلفت  "ا لكنه ي طلُّ إطاللة املنكسر َتام  
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م ت ج لّ     الشاعر واحملبوب مع ا على حنو  فيحضر  الثالث  املقطع  (  هو)  أما يف 
،  (قليب)، القلب  (اهلاء) ضّيعها، يده  (  هو)،  (الياء، اهلاء)موالي، وروحي يف يده  

، وكأن م ّر الشكوى إذا  (ت) ، خنت(الكاف)، هواك  (اهلاء)، معبده  (اهلاء)  له
 . قابلتها حالوة احلسن أفضت إىل التسليم والرضا

 : اجلمايل والفين :البعدان

ا يف معجمه ما  يف هذه القصيدة جند الشاعر منوع   :معجم الشاعر •
 . بني الوجداين والطبيعي والكوين والديين

استخدم شوقي يف القصيدة اجلملة االسية  :  أما من انحية الرتكيب •
والفعلية وحروف اجلر واإلضافة اليت أراد توظيفها يف لغته الشعرية  

العطف    إلضفاء مجال على القصيدة وترابط بني ألفاظها وحروف 
من أمجل ما   تعدّ "  مضناك"فقصيدة  .  ومجالية التشكيل اإليقاعي

اإلحياء مرحلة  شعر  يف  والنسيب  الغزل  يف  حبر    ،قيل  من  وهي 
املتدارك الذي يتميز ابإليقاع السريع والنغمة املوسيقية اجلميلة اليت  

 .جتذب القارئ
القرآن   • يوسف يف  قصة  إىل  اإلشارة  يف  دينية  إحالة  القصيدة  يف 

ا حنااي  الكرمي، وكذلك يف انقوس القلب الذي يدق للحبيب متخذ  
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معبد   لهاألضلع  مبا  .  ا  القسم  الدينية  الشاعر  ومن اإلحاالت  يراه 
 (.حسن يوسف، وسورة يوسف، وثنااي احملبوب)ا عظيم  

استخدم الشاعر االستفهام التعجيب إلضفاء مجال يف احلوار بينه  •
قوله يف  احملبوب،  )وبني  يفتح ل:  العاذل  ابل  السلوان  -ما  ابب 

يعجب من نفسه كيف يصد عن السلو ويوصد اببه، (  وأوصده؟
تفسري السابق  لالستفهام  التعجبوالعودة  هذا  خدك  :    أكذلك 

جيحده؟ هذا احلسن الظاهر حقيقي أبن يفسد على العاذل مراده  
العجب يصبح  حىت  ابب  ليوصد كل  الشاعر  يدفع  ال  :  وأبن 

 !عجب

؟ كلها يف تقرير احلسن  ...ما ابل العاذل  :  واألبيات بعد االستفهام  
واالعتذار ابحلسن عن كل خطيئة االستسالم،  للسلوان  .  وحال  وصورة ابب 

 . ، صورة فنية رائعة ترتاءى للعني يفتحه العاذل، ويوصده الشاعر احلبيب

 : ومثاله. ا أروع توظيفوظف الشاعر احلذف أيض   •

حذف املسند إليه عند بلوغ مقطع مهم وختامي وهو مقطع   -
 ".هو موالي… "موالي : الرضا والتسليم
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تاين، أو رمتنا، مل يقل عيناك رم "  رمتا"حذف املفعول به للفعل   -
العينني  هلاتني  تعرض  املرمي هو كل من   ،هذا احلذف جيعل 

 . وهذا منتهى احلسن واجلمال
  / السهاد، املوت /النوم: وتتوزع قصيدة شوقي ثنائيات متقابلة مثل •

 .خلإ ...الرفض /اجلحود، القبول /احلياة، الوفاء
التساوق  "قوله:  كرمي  .  ونستعري من د • جلأ أحد شوقي إلحداث 

عرب    املوسيقي  البحر  ٕايقاع  على  التنويع  ٔاشكال  من  جمموعة  ٕاىل 
استخدامه حروف املد بنسبة عالية يف القصيدة كلها لتشكل نسبة  

ابإلضافة ٕاىل بقية احلروف، وهو ما ينسجم مع مضمون  (  ٥-١)  
التوجع، وٕاعالن الشكوى من جا ٕاظهار  الغزل يف  نب،  القصيدة 

وحتقيق االمتدادات املوسيقية اليت تسهم يف تلوين اإليقاع، وٕابعاده  
جانب   من  الراتبة  البديع    ،آخرعن  فنون  استخدامه  وكذلك 

ٕاىل جانب البعد الدالل الذي    -كاجلناس، والطباق ليحقق هبما
مستمر   املعىن  حركة  مع  املتلقي  تفاعل  اجلمالية  جيعل  واملتعة  ا، 

 ."مرتكزات ٕايقاعية -نفعالهابستثارة دهشته وا
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 : الشاعر وأفق التوقعات 
 

ليل الصب    اي"القصيدة معارضة ليست فقط لقصيدة احلصري القريواين    
العريب"مىت غده الشعر  ملألوف  الشاعر  ..  ، بل  نقله  أفق ا  القارئ  توقع  فكلما 

 : ومن ذلك مثال   .ألفق طريف أروع

الذي جيفو الشاعر واملألوف أن املهموم  املرقد هو  :  مضناك جفاه مرقده ●
 .هو الذي جيفو املرقد

أتوه الشاعر هو الذي يستهوي احلمائم واملألوف  :  ق أتوههرْ يستهوي الو   ●
 . يف الشعر العريب أن أتوه احلمام وصوته هو الذي يثري مشاعر الشاعر

السماء،  النجم هو الذي يتعب الشعراء ببقائه يف  :  ويتعبه  ويناجي النجم   ●
القريواين يبكي للشاعر   يتعبه، وهو يف قصيدة  الذي  الشاعر هو  هنا 

 . (له  فبكاه النجم ورق  ) ويرق له
 وعلى خديه تورده      من جحدت عيناه دمي  اي: القريواين يقول ●
 أكذلك خدك جيحده؟     جحدت عيناك زكي دمي :  وشوقي يقول ●

حي س ن أن    شريف الاجملحود ليس دم ا أي دم، بل دم زكي لرجل نبيل  
 !جيحد
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 :ا التوقع قولهقيل خمالف    ومن أمجل ما •

 وأوشك أعبده : فأقول      به تكاد جتنُّ : ويقول ●

القصيدة ذروهتا مث تعود إىل رض البيت تبلغ عنده  وتسليم بعده    ا وهذا 
أن يكون بعدها اعتذار   (تكاد جتن به:  ويقول)واملخالف هنا أن املتوقع بعد،  

ا يف احلب، فهذا طريف على  ا وغي  أن يكون زايدة يف الوله وتصميم  أو نفي، أما  
 . حنو عجيب

 :ومن ذلك قوله

هنا املتوقع أن يلوم لكنه  . ..قد ضيعها        موالي وروحي يف يده  ●
 !سلمت يده: يقول
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 :خامتة
غري     للقارئ  وعرفتها  التلقي  نظرية  فهم  قربت  قد  أكون  أن  أرجو 

ا   متميز  ا، واتضح مما تقدم أن التلقي أوجد للقارئ مكاان  وتطبيقي    املتخصص نظراي  
النص وحدها، بل    هيف فهم النص وأتويل ببنية  املؤلف وال  التقيد بقصد  دون 

تتولد   حبيث  النص،  إىل  واالجتماعية  الثقافية  وخلفيته  وفهمه  ثقافته  إبضافة 
فالنص  .  للنص  كتب، كلما جتددت القراءةتبت أو مل ت  نصوص جديدة، سواء ك  

كما حيمل من نفس املؤلف وقصده حني يكتبه فإنه مفتوح حلمل فهم القارئ  
يف أتويالته، فالنص ليس كتلة مغلقة بل مفتوح على األفهام بعدد املتلقني وتعدد  
للنص قيمة تتجاوز كلماته وقائله، وكلما   توجهاهتم وثقافاهتم، وهذا ما جيعل 

قا توقعات  أفق  النص جتاوز  أو  استطاع  عالية، وكلما اخنفض  فنيته  رئه كانت 
 . تالقى مع مستوى القارئ اخنفضت فنيته
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 املراجع املصادر و 
:  ترمجة.  فولفغانغ  آيزر،.  األدب  يف  التجاوب  مجالية  نظرية  القراءة  فعل 

 . ٢٠٠٠ فاس، املناهل، مكتبة. الكدية واجلالل حلمداين  حيد
  دراسات،   جملة .  برادة  حد:  ترمجة  ،  إلرود  إبش،".  األديب  التلقي" 

 . ١٩٩٢السادس،   العدد 
:  بريوت.    حممد   أحد  خلكان،  ابن  .وأنباء أبناء الزمان  األعيان  وفيات 

 .١٩77 الثقافة،  دار
عما  الربيكي،القدمي    العريب   النقد  يف   التلقي  قضية     دار :  نفاطمة. 

 . ٢٠٠٦ والتوزيع، للنشر  العريب  العامل
.  ١  م..  حمبوب  بن   حبر   بن   عمرو  عثمان  أبو  اجلاحظ،  والتبيني،  البيان 

 . ت.د اجليل، دار : بريوت
:  بريوت.  رضا  رشيد  حممد   حتقيق   اجلرجاين،القاهر    عبد البالغة،  أسرار 

 .١٩7٨  املعرفة، دار
اجلرجاين،.. حتقيق: حممود حممد شاكر.  عبدالقاهر    ،دالئل اإلعجاز 

 .١٩٩٢. القاهرة: مطبعة املدين للنشر والتوزيع، 3ط
احلسين،.. جملة  حممد كنون    " ، "مجالية التلقي ومفهوم التواصل األديب 

 .١٩٩٢،  ١4–١3عدد الاملوقف، 
ي ّ للا    عبد  بن  هبادر  بن  حممد   ،القرآن  علوم  يف  الربهان  . م   ..  ،  الز رْك ش 

 . ١٩٦7 العربية، الكتب   إحياء دار: القاهرة
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الدين    جالل  الدين  كمال   بن  الرحن   عبد  .القرآن  علوم   يف   اإلتقان  
 .١٩4٨ الكربى، التجارية املكتبة: القاهرة. ٢م السيوطي

  الثقايف   املركز:  جدة.  ١ط..  الغذامي،للا    عبد  ،والتكفري  اخلطيئة 
 . ٢٠٠٦  العريب،

حازم    بن  حممد   بن  حازم  احلسن  أبو.األدابء   وسراج   البلغاء  منهاج 
 .١٩٨٦ اإلسالمي، الغرب دار: بريوت. 3ط . القرطاجين،

  مهدي   كرمي  ".شوقي  وأحد  القريواين  احلصري  بني   الصب  ليل" 
،  3  العدد  ،٨  الرتبوية  والعلوم  اآلداب  يف  القادسية  جملة   املسعودي،

٢٠٠٩ . 
  سعيد :  ترمجة..  أمربتو  ايكو  ،والتفكيكية  السيميائيات  بني   التأويل 

 . ٢٠٠٠  العريب، الثقايف  املركز: املغرب. ١ط . بنكراد
  مكتبة :  الرابط.  ١ط .  حداوي،مجيل    .واملعاصر  احلديث  النقد  مناهج 

 . ٢٠١3  املعارف،
  مدونة   ،خلفانصر    غيالن(".   شوقي  أحد)  مرقده  جفاه    مضناك" 

:  الرابط  على  م ٢٠١٩  نوفمرب،   ٢٨  االطالع   اتريخ .  احملبة  ينابيع
https://tinyurl.com/y6ohkqnk. 

.  ت.د  أف،  دي  يب  ملف..  خوري،هناد    "مضناك  قصيدة  شرح" 
 :  الرابط على م ٢٠١٩  نوفمرب، ٢٨  االطالع اتريخ

https://tinyurl.com/y4kp6rvn. 
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  3١  ،4٨  عرب   موقع .  دراوشة،أحد  ".  مضناك  قصيدة   شرح" 
               : الرابط  على  م ٢٠١٩  نوفمرب،   ٢٨  االطالع   اتريخ .  ٢٠١٥  أكتوبر،

https://tinyurl.com/y4rwypjs . 
  مؤسسة :  األردن .  ١ط .  راببعة،  موسى  .والتلقي  األسلوب   مجاليات 

 .٢٠٠٠ اجلامعية،  للدراسات حادة 
 عبد  رعد:  ترمجة .  هولب  سي  روبرت .  نظرية  مقدمة   االستقبال  نظرية 

 . ١٩٩٢والتوزيع،   للنشر  احلوار  دار: سوراي  الالذقية، . ١ط.اجلليل
. إساعيل  الدين   عز:  ترمجة.  هولب  روبرت.  نقدية  مقدمة   التلقي  نظرية 

 . ٢٠٠٠ األكادميية، املكتبة: القاهرة. ١ط
.  ١ط.  القراءة.  شريف،الكرمي    عبد  نظرايت  إىل  التأويل  فلسفات 

 .٢٠٠7 االختالف، منشورات
 .١٩٦١ االستقامة،  دار: القاهرة. ٢ م.. شوقي،أحد  ،الشوقيات 
:  بريوت.  ١ط   .صاحل،موسى    بشرى  ،ومرجعيات  أصول   التلقي   نظرية  

 .٢٠٠١ ،العريب الثقايف  املركز 
  أوالد   رواية  حول  حتليلي   منوذج   مع   التلقي  نظرية   منظور   من   الرواية  

سعي  لنجيب   حارتنا   مشروع   منشورات:  فاس.  عمري،  دحمفوظ. 
 .٢٠٠٩ الرتمجة، ونظرية  النقدي البحث

 
  اآلداب   كلية-   خلضـر   احلاج  جامعـة   ماجستري، .  عمريات،أسامة   

 . ٢٠١١  واللغات،
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".  املعاصر العريب   النقد  يف  التطبيقية   وإجراءاهتا  النقدي  التلقي  نظرية" 
  حوليات ". النص  إسالمية ضمن   الرمز اشتعال" عميش،القادر  عبد

 . ٢٠٠4 ،٢  العدد الرتاث،
.  فطوم، حسن    مراد.  اهلجري  الرابع  القرن  يف  العريب   النقد  يف  التلقي 

 .٢٠١3  الثقافة، وزارة : دمشق
  - القريواين للحصري( الصب اي ليل)  لقصيدة شوقي  أحد قراءة" 

  بشمال كرميان  جامعة :  العراق. كرمي،  أحد  ملكو  "نصية مقاربة
.  ٢٠١٩ العراق،

http://jgu.garmian.edu.krd/article_91537_707bafe

a77c5ef0d55616664e109cf03.pdf . 
:  بريوت .  3ط .  كليطو،الفتاح    العريب عبد  األدب  يف   والغرابة  األدب  

 .١٩٩7 الطليعة،  دار
 .ت.د طوبقال، دار : املغرب. كليطو،والتأويل عبدالفتاح   احلكاية 
  العريب،   الثقايف  املركز:  املغرب  حلميداين،الداللة حيد    وتوليد  القراءة  

٢٠٠3 . 
. مبارك،زكي  .  البيان  وأسرار   النقد  أصول  يف  أحباث  الشعراء   بني   املوازنة  

 .ت.د  مبصر، واملقطم  املقتطف مطبعة: القاهرة. ١ط
  ، العريب  الثقايف  املركز :  املغرب.  ٢ط.مفتاح،حممد  .  والتأويل  التلقي 

٢٠٠١ . 
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العرب.   الكتاب احتاد: دمشق مونسي،واحلداثة. حبيب   القراءة  



 : خامس القسم ال 
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 من أخبار اجملمع واجملمعيي 
 اخلرب األول: 

  القعدة  ذي  من 6 ما بي الواقعة الفرتة   علميًّا يف  لقاء    عشر ثالثة    أقام اجملمع
  بعد  سبت  كل    تقدميها  على   درج    وقد  هـ، 1442 صفر   من  9  إل   هـ 1441

  على  وجاءت  ،  ZOOMمنصة   مدة ساعة إل ساعة ونصف على   الظهر 
 اآليت:   النحو

 اسم احملاضر التاريخ  لقاء لان اعنو  م
من ذي القعدة   6 أتصيل وتطبيق  -ذوق احلروف  1

 د. إبراهيم جابر  هـ 1441

حممد  د. سعيد بن هـ 1441من ذي القعدة   13 الّتعريب: مصارف وصوارف  2
 القرن 

صور البحث العلمّي يف الرتاث اللغوي من   3
 صناعة الكتاب   -

 ّوام ض اخل.أد. ري  ـ ه1441من ذي القعدة   20

من ذي القعدة   27 مقاصد النحو العريب وفقهه  4
 د.مصطفى شعبان هـ 1441

 بني أصول النحو وأصول ما حقيقة العالقة 5
 ؟ الفقه

من ذي احلجة   4
ربيع  أ.د.حممد  هـ 1441

 حلريب ا  أ.د.عبدالعزيز هـ 1441من ذي احلجة   18 يف آيت املناسك دقائق ولطائف لغوية 6 الغامدي 

من ذي احلجة   25 ات م  املقا فنّ ة يف جول 7
 احلريب   أ.د. عبدالعزيز هـ 1441

سفر   د. خلود  هـ 1442من احملرم    3 يف الرواية السعودية بني نْظرتني احلج 8
 ةأثُر اإلعالم التفاعلّي يف خدمة العربي 9 احلارثي

 أ.د. عبدالرمحن بودرع  هـ 1442من احملرم    10 وتقريبها من الشباب

 القيسي  الكرميبد ع  شعر  يف التعريض 10
 أ.د. إميان اجلمل  هـ 1442من احملرم    17 غرانطي ال
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اللقاءاِت مج     الباحثني واملختصني وطلبِة العلم، وهي   ع  وحضر هذه  غفري  من 

العريب،  واألدِب  العربية  اللغِة  قضاي  يف  متنوعًة  موضوعاٍت  مشلْت  لقاءات  
 سائِل العلم. سرِب أغواِر م  ىلالِب ع َم الطواستحّثِت العقول، وبعثْت مه

 
 اخلرب الثاين:  

دوراٍت   سيبويه  معهد  مع  ابلتعاون  املكرمة  مبكة  العربية  اللغة  أقام جممُع 
والعروض،  والبالغة،  النحو،  يف  اللغة،    متنوعة   وفقه  واخلط،  واإلمالء، 

 واألدب، واللسانيات، وطرق البحث العلمي، والتدقيق اللغوي: 
سيب  نو اابلتعاجملمُع    أقام  معهد  وهي مع  العربية،  علوم  متعددًة يف  دوراٍت  ويه 

دورات  أتصيلية تطبيقية ترتقى ابلطالب إىل أوىل عتباِت العربية وعلوِمها، وال ريَب 
أبن املعهد كاَن ذا أثر يف ظّل جائحة )كوروان(، حيث قدَّم الدوراِت مجيعها عن 

   متدرب.  3000بعد، وقد استفاد منها ما يقارب  

 

 أ.د. عبدالعزيز احلريب  هـ 1442من احملرم    24 زمات لغة التفاؤل يف وقت األ 11

شكالُت الصَّوتيةُ  12
ُ
يف تعليِم اللغِة العربيِة  امل

 د. أمرية ََسبس هـ 1442من صفر    2 للناطقني بغريها 

القصص  :والرتتيب  رتبةال  بنيبية  تراكيب العر  13
 ا منوذجً أُ القرآن 

 
 أ.د. أسامة سليم هـ 1442من صفر    09
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 : النحو اآليت  يان هذه الدورات علىبو 

 

 جمال  عنوان اللقاء 
 اسم املدرب الدورة

 عدد 

 أايم الدورة

 عدد  

 الساعات 

عدد 
 املسجلي 

 عدد 

 الدافعي 

 72 198 4 2 احلريب أ.د.عبدالعزيز   األدب  المية ابن الوردي 

 احلديثة   دورة اللسانيات  
 -  النشأة واملبادئ-

ن  عبدالرمح.أ.د اللسانيات  67 168 5 3 ع ر بود

 دورة منت اآلجرومية 
 152 427 8 4 احلريب أ.د.عبدالعزيز   النحو  (2أتسيس وتثبيت )

 66 161 8 5 بر اجد. إبراهيم   الَعروض   ( 2والقافية )دورة العروض  

 59 183 6 4 شقدارأ. خمتار عامل   اخلط خط الرقعة الفن 

زيز  لعداأ.د.عب األدب  (2)دورة قواعد البالغة    80 271 8 4 احلريب 

 (3)والتحقيق والتأليف  طرق البحث  
البحث  
 العلمي 

 123 379 8 4 احلريب أ.د.عبدالعزيز  

 62 279 8 5 شقدارأ. خمتار عامل   اخلط خط النسخ الفّن 

 73 334 6 4 الشنقيطيأ. أمحد سامل   اإلمالء  ( 3األلف إىل الياء )قواعد اإلمالء من  

  الطريق إىل التدقيق 
عبدالعزيز  .دأ. اإلمالء  (1)

 136 351 6 3 احلريب 
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 اخلرب الثالث: 
القصرية على حساب #أبطال_الضاد يف   القصة  إطالق اجملمع ملسابقة 

 تويرت:
اجملمــع ليطلــق مســابقة القصــة القصــرية علــى حســاب  أبطال الضــاد يف    يعــود 

ُع  مـجمء، ليـدّون  إلنشـاتويرت، وحتثُّ املنافسـة علـى الكتابـِة اإلبداعيـة والتـدرُّب علـى ا
 اللغة العربية أَساء املبدعني يف سجّله.

 

 اخلرب الرابع:
 : "جلنبلق" إصدار جديد لرئيس اجملمع أ.د. عبد العزيز احلريب

ــريب،   ــز احلـ ــد العزيـ ــدكتور عبـ ــتاذ الـ ــع األسـ ــرئيس اجملمـ ــد لـ ــاب  جديـ ــدر كتـ صـ
ـــ مــدخل إىل معــاجم اللغــةل، وهــو عصــارُة امل  لــَْق ـ بـَ نْـ ــه: لجَل العــريب،  عجــم  عنوان

ــوخم  ــه املعــــاجم  تصـ ــه م لفـ ــر  فيـ ــا. شـ ــن أوســــع أبواهـ ــة مـ ــه إىل اللغـ ــُج بقارئـ ر  يلـ
ــنِفيها، وشــــارًحا   ــاَ  مصـ ــًحا مرادهــــا، ومبيِّنـــًا منهـ ــوجز، موضـ ــول مـ ــهرية بقـ الشـ

 .طريقة االنتفاع ها يف البحث 
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 اخلرب اخلامس: 
 :طينالو م ابلتعاون مع اندي مكة األديب مبناسبة اليو  (نبض الوطن)أمسية 
ــام   ــة املكرمـــــة  اند أقــ ــة  كــ ــة العربيــ ــع جممـــــع اللغــ ــة األديب ابلشــــراكة مــ ي مكــ

مـن رمضــان    23أمسـية شـعرية، بعنـوان )نـبض الــوطن(، يـوم األربعـاء، املوافـق  
ــعني، وذلـــــــــــك 2020 ــوطن الســـــــــــعودي التســــــــ ــاًء ابليـــــــــــوم الــــــــ عـــــــــــرب    م؛ احتفــــــــ
  شاركة كلٍّ من:    ،  ZOOMمنصة 

 الدكتور/ عبد هللا العمري.  

  شي.زاهد القر  عر/شاوال

 والشاعر/ طاهر الثقفي. 

 والشاعر/ عبد العزيز األزوري. 

 والشاعر/ حيىي الزبيدي. 

 والشاعر/ معرب النهاري.

وتنوعــت القصــائد ومــا تفتقــت عنــه قــرائأ الشــعراء، فأتــت ببــدائع وفرائــد يف     
ــاده،   ــن ابلـــوطن وأجمـ ــدة الصــــفِّ التغـ ــدعوة إىل وحـ ــه، والـ ــد ذكــــر، م سسـ   ملِّ و   ،وختليـ

 لشقاق. ذ االشمل، ونب
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 اخلرب السادس:

 : إنشاء موقع معهد سيبويه لعلوم العربية
يف خطــوة طمــو  أنشــأ جممــع اللغــة العربيــة  كــة املكرمــة موقعــًا إلكرتونيــ ا     

ملعهد سيبويه لعلوم اللغة العربيـة؛ ليكـون منصـة  مـع الطـالب بعلمـاء اللغـة،  
علميــة؛ وذلــك    ت قــاءا ل ودورات و س  ن درو ومرجعــًا لكــل مــا يقدمــه املعهــد مــ

   متاشًيا مع متطلبات العصر احلديث، والتوجه للعامل الرقمي. 
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