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 اإلْذاء 

ٔأفرقذِ   ،عهًُي انص رب ٔانُ جاح ٔإىل  يٍَ   ، يف سِعريح اعش ٔيعهى انعشتي  إىل انش  
يا نرياَي يف ْزِ انذ سجح... أتي  ،يف كم  صثاح  ٔمل متٓهّ انذَ 

 نرخفف يٍ آاليي ؛غًشَي اذلًٕوذ دني ،أسثخ يف حبش دُآَا ٍ  ٔإىل يَ 

 ....أييألصم إىل يا أَا فيّ ؛يعىن انكفاحعهًرُي نري ٔا  

 .صٔجريحنٕ  انفالح ... ،ٔدفعرُي ،ٔقفد جباَثي ٍ  ٔإىل يَ 

 .ٔساَذَٔي ٔدعًَٕي ... أخٕذي  ،شجعَٕي ٍ  ٔإىل يَ 

 .ٔعشيٍ...أتُائي ،ٔعال ،كشؤ،ذ ٔحمً   ، اسٔتش   ، اسٔعً   ،عًشٔ ؛ٔإىل فهزاخ كثذي

 .ٔشٓذاء فهسطني ،ٔ أسٔاح   شٓذائٓا ،عري ٓذاء سِ عاصًح انش   ٔإىل 

 أٔ تعيذ . ، يعشفُي يٍ قشية ٍ  يَ  ٔكم    ،انعٌٕ  ذيل ي  يذ   ٍ  يَ  ٔإىل كم  

 .جاحٔانُ   ،انقثٕل جتذا يٍ اهلل أٌ ساجي   ،ّادلرٕاضع انش سانح ِْز أْذي
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  ش ٔانر قذيشكشان  

 ٔان شكش، ادلرٕاضعح  انش سانح ْزِ ان زي يٍََّ عهي  تإمتاو ،أشكش اهلل انعهي  انقذيش

انري ميكٍ أٌ  انش سانحفكشج  نذعًّ ،انثط اط ْاَي انذ كرٕس ،ادلششف ألسراري يٕصٕل
عهي  يٕي ا  خبهّ ٔنعذو  ،يل يعّشجذٔذّ ساَذئ  ،ذكشف عٍ يسرٕياخ ذلجح سعري

ح يٍِ  ،ترٕجيٓاذّ  ٔصربِ عهي  يٍ أجم،َٓايرٓا دت   انش سانح تذايح َٔصائذّ انقيً 
 .انكثريج سغى اَشغاالذّ ؛إمتايٓا

جلُح أعضاء ان سادج إىل  ،ان شكش ٔانعشفاٌ و خبانصانثادث أٌ يرقذ   ف  شش  ٔي  
كرٕس ٔانذ   ،يٍ جايعح اخلهيم ) ممرذُ ا داخهي ا(كرٕس ياسش احلشٔبتانذ   :ادلُاقشح ادلرًثهح

ح َٔصائذًٓا ،نرٕجيٓاذًٓا يٍ جايعح انُ جاح؛) ممرذُ ا خاسجيًّا(  ٕاُْحسعيذ انش    انقيً 
يطيم يف أٌ  -عض ٔجم-  ا اهللداعي   ،أدسٍ صٕسج يف نركٌٕ سسانرّ نهثادث 

 ضيًٓا عٍ انثادث خري اجلضاء.جي ٔ ،ٔيٕسع عهًًٓا ،أعًاسًْا
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 لمحتوياتافيرس 
 فحةالصّ رقم  الموضوع

 ب ىداءاإل
 ت والّتقدير كرالشّ 

 ج المحتويات
 ز الممّخص

 ش مةالمقدّ 
 ط راسةبع في الدّ المنيج المتّ 

 1  مييدالتّ                                     

 2 الّتعريف ببمدة ِسعير -أواًل 
 5 بالّميجةالّتعريف  -ثانًيا

 وتيّ : المستوى الصّ لالفصل األوّ 
 12 وامت الصّ  المبحث األّول: 

مفيكـ الٌصكامت. -أكالن       12 
 12 ق(.،الٌصكتاف الحنجرٌياف)ء -ثانينا
 16 .ح( ،اف) عكتاف الحمقيٌ الصٌ  -لثناثا

 17 .)ؽ(يكمٌ كت المٌ الصٌ  -رااعنا
 19 .غ( ،خ،ة)ؾاقيٌ األصكات الطٌ  -خامسنا
 21 .م(،ش ،ة)جاألصكات الغاريٌ  -سادسنا
 24 .ف(،ؿ،ة)رثكيٌ األصكات المٌ  -سااعنا
 28 .ض(،ط،د،ة )تثكيٌ ة المٌ األصكات األسنانيٌ  -ثامننا
 32 .ص( ،س،ة)زفيريٌ ة الصٌ ثكيٌ ة المٌ األصكات األسنانيٌ  -تاسعنا
 34 .ظ(،ذ،األصكات األسنانية)ث -اعاشرن 

 36 .)ؼ(األسنانيٌ  كمٌ فٌ كت الشٌ الصٌ  -حادم عشر
 37 .ك(،ـ ،ة) بكيٌ فٌ األصكات الشٌ  -عشر ثاني

 39 وائت الصّ  المبحث الثّاني:
 39 .كائتمفيكـ الصٌ  -أكالن 
 39 .كائتة الصٌ يٌ أىمٌ  -اثانين 
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 41 الكسرة(. ،الٌضٌمة،الحركات القصيرة) الفتحة -ثالثنا
 42 الياء(. ،الكاك ،الٌطكيمة) األلؼالحركات  -رااعنا

 44 الحركة المزدوجة المبحث الثّالث:
 44 .الحركة المزدكجة مفيكـ - أ

 44 .انكماش الحركة المزدكجة -ب
 46 اإلمالة والفتح المبحث الرّابع:

 46 .اإلمالة -أواًل 
 46 .المقصكد ااإلمالة  - أ

 46 .نساة اإلمالة   - ب
 48  .أنكاع اإلمالة  - ت
 50 .أسااب اإلمالة  - ث
 51 .الميؿي في الٌميجة   - ج

الميل إلى الفتح. -ثانًيا    54 
 54  .الفتحًا المقصكد  - أ
 54  .الفتح في الٌميجة  - ب

 56 كسر حرف المضارعة المبحث الخامس:
 56 .نساة كسر حرؼ المضارعة  - أ
 57 .في الٌميجةكسر حرؼ المضارعة   - ب

 58 المماثمة المبحث الّسادس:
 58  .المماثمة لغةن  -أكالن 
ا -ثانينا  58 .المماثمة اصطبلحن
 58  .المماثمة عند األقدميف -ثالثنا
 59 .المماثمة عند المحدثيف -رااعنا

 60 .المماثمة في الٌميجة -خامسنا
 64 المخالفة المبحث الّسابع:

 64                                                                                  .المخالفة لغةن  -أكالن 
ا -ثانينا  64 .المخالفة اصطبلحن
 64 .األقدميف عندالمخالفة -ثالثنا
 65 المخالفة عند المحدثيف. -رااعنا
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 65 .المخالفة في الٌميجة  -خامسنا
 68 المقطع الّصوتيّ  المبحث الثّامن:

 68  .المقطع لغةن  -أكالً 
ا -ثانينا  68     .المقطع اصطبلحن
 69 .أىٌمٌية المقطع الٌصكتيٌ   -ثالثنا
 70 .الٌصكتٌيةأنكاع المقاطع  -رااعنا

 71 الٌميجة.في  الٌصكتٌيةالمقاطع  -خامسنا
 74 الّنبر  المبحث التّاسع: 

 74                                                                                             .الٌنار لغةن  -أكالن 
ا -ثانينا  74   .الٌنار اصطبلحن
 75   العراٌية.في  نار الكممةمكاضع  -ثالثنا
 77 مكاضع الٌنار في الٌميحة. -رااعنا

 79 الّتنغيم  المبحث العاشر:
 79  .لغةالتٌنغيـ  -أكالً 
ا -ثانينا  79        .التٌنغيـ اصطبلحن
 79 .األقدميف عندالتنغيـ  -ثالثنا
 80 ألقدميف.ا عندنغيـ التٌ رأم اعض المحدثيف في   -رااعنا

 81 .يجةالتٌنغيـ في المٌ  -خامسنا
  : المستوى الّصرفيّ انيالفصل االثّ 

 85 القمب المكانّي.  المبحث األّول:
 85  .لغةن القمب  -أكالن 
ا -ثانينا  85     .القمب اصطبلحن
 86 .القمب المكانٌي عند األقدميف -ثالثنا
 87 المحدثيف.القمب المكانٌي عند  -رااعنا
 88 .القمب المكانٌي في الٌميجة -خامسنا

 90 الّنحت  المبحث الثّاني:
 90  .الٌنحت لغةن  -أكالن  
ا -ثانينا   90                                                                                                                                                .الٌنحت اصطبلحن

 91 الٌنحت عند األقدميف. -ثالثنا
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 92  .المحدثيف عند الٌنحت -رااعنا
 93 .الٌنحت في الٌميجة  -خامسنا
 95 صيغ الفعل  الثّالث:المبحث 

 95  .المجٌرد الٌثبلثيٌ  صيغة الفعؿ -أكالن 
 97 .صيغة الفعؿ الٌثبلثٌي المزيد -ثانينا
 98                                                                    .المجٌرد صيغة الفعؿ الٌرااعيٌ  -ثالثنا
 100  .صيغة الفعؿ الٌرااعٌي المزيد -رااعنا

 101 نية والفعل من حيث البِ  ،االسم المبحث الرّابع:
 101 .االسـ مف حيث الانية -أكالن 
 101 .الفعؿ مف حيث الانية -ثانينا

 103 المصادر  المبحث الخامس:
 103  .دةأكزاف مصادر األفعاؿ الٌثبلثٌية المجرٌ  -أكالن 
 104 .أكزاف مصادر األفعاؿ الٌثبلثٌية المزيدة -ثانينا
 105 .أكزاف مصادر األفعاؿ الٌرااعٌية المجٌردة  -ثالثنا
 106 .الٌرااعٌي المزيد الفعؿ كزف مصدر -رااعنا

 107 ات المشتقّ  المبحث الّسادس:
 107 .اسـ الفاعؿ -أكالن 
 108 .الٌصفة المشٌاية -ثانينا
 110 .صيغ الماالغة -ثالثنا
 111 .اسـ المفعكؿ  -رااعنا

 113 .اسـ التٌفضيؿ -خامسنا
 114 .اسـ اآللة -سادسنا
 115 .اسما الٌزماف كالمكاف سااعنا

  حويّ الث: المستوى النّ الفصل الثّ 
 118 بناء الجممة المبحث األّول:

 118         .مفيـك الجممة -أكالن 
 119  .تأليؼ الجممة العراٌية -ثانينا
 119 الٌميجة.اناء الجممة في  -ثالثنا

 121 الّضمائر المبحث الثّاني:
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 121 .الٌضمائر المنفصمة -أكالن 
 123 .الٌضمائر المٌتصمة -ثانينا

 126 وأسماء اإلشارة ،األسماء الموصولة المبحث الثّالث:
 126                                                                                   .األسماء الموصولة -أّواًل 
 126 مفيكـ األسماء المكصكلة. - أ

 126 .األسماء المكصكلة في الٌميجة - ب
 127 أسماء اإلشاره. -ثانًيا
 127 .أسماء إشارة غير منحكتة  - أ

 128 .أسماء إشارة منحكتة  - ب
 130 وأسماء األفعال ،الّظروف المبحث الرّابع: 

 130 الّظروف. -أّواًل 
 130 .ظركؼ المكاف  - أ

 131 .ظركؼ الٌزماف  - ب
 132 . أسماء األفعال -ثانًيا
 132 .مفيكـ اسـ الفعؿ  - أ

 132 .أقساـ اسـ الفعؿ - ب
 133 ومعانييا  ،حروف الجرّ  المبحث الخامس:
 137 األساليب الّنحوّية  المبحث الّسادس:

 137 .أسمكب االستفياـ -أكالن 
 145  .أسمكب األمر -ثانينا
 146 كالٌنفي ،الٌنيي اأسمكا -ثالثنا
 146 أسمكب الٌنيي. - أ

 147 أسمكب الٌنفي. - ب
 150 .الٌتمٌني كالٌترٌجي اأسمكا -رااعنا
 150 أسمكب الٌتمني. - أ

 150 أسمكب الٌترٌجي. - ب
 152 أسمكب الٌتعجب.  -خامسنا
 153 كاالختصاص. ،الٌنداء اأسمكا -سادسنا
 153 الٌنداء.أسمكب   - أ
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 154 أسمكب االختصاص.   - ب
 155  كالٌتحذير. ،ا اإلغراءأسمكا -سااعنا
 155 أسمكب اإلغراء. - أ

 155 .الٌتحذيرأسمكب   - ب
 156 الستثناء.أسمكب ا -ثامننا
 158 أسمكب العطؼ. -تاسعنا

 ابع: المستوى الّدالليّ الفصل الرّ 
 161 الفصيحة في الّميجة بعض األلفاظ داللة  المبحث األّول:
 172 الّميجةالعامّية في بعض األلفاظ  داللة المبحث الثّاني:
 174 في الّميجةبعض األلفاظ الّدخيمة  داللة المبحث الثّالث:
 181 في الّميجة بعض األمثال الّشعبّيةداللة  المبحث الرّابع:

 199 الخاتمة
 206 المصادروالمراجع

 222 اتوريّ الدّ 
 223 ةسائل الجامعيّ الرّ 

 224 وقائع المؤتمرات
 225 المقابالت الّشخصّية

 226 ةلكترونيّ اإل المواقع 
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 الممّخص

لتسميط  ؛مف الٌميجات الحديثة المنطكقة كاحدةن  كتعدٌ  ،عيرامدة سً  راسة ليجةالدٌ ىذه  تناكلت
أك  ،اتٌفاقياتحديد مدل ك  ،ةالليٌ كالدٌ  ،ةحكيٌ كالنٌ  ،ةرفيٌ كالصٌ  ،ةكتيٌ الصٌ  :مستكياتيا عمى كءالضٌ 

تي انتشرت في شاو الٌ  ،ة القديمةالعرايٌ  يجاتالمٌ أك  ،الفصيحة األـة العرايٌ  مستكياتمع  اختبلفيا
 ككنياتيا في يٌ أىمٌ  تكتسبلذلؾ  ؛اميجات الحياة المعاصرة ىاتأثر  مدلمعرفة ك  ،ةالعرايٌ  ةالجزير 

 ًسعير مف جميع جكانايا امدة الٌدراسة األكلى اٌلتي تتناكؿ ليجة كألٌنيا تعدٌ  ،تطرؽ ااب عمـ الٌمغات
كايف  ،فاؽ اينيااالتٌ ك أكجو االختبلؼ  كتدكيف ،جذكرىاتكثيؽ  كذلؾ عف طريؽ ،ليجتيا كتكٌضح
اعض األلفاظ داللة  تكضيحك  ،تي تحدثت اياالقاائؿ الٌ  اعض أسماء ذكرك  ،ة الفصيحةالعرايٌ 

     .المستعممة خيمةكالدٌ  ،ةكالعاميٌ  ،الفصيحة
ة يجات العرايٌ عمييا في دراسة المٌ  االنطبلؽالااحثيف في إلفادة  ؛تككف لانة أفٍ  مكفي يي كى 
 منيا: ،ة أمكريا كشفت عدٌ ألنٌ  ؛كمقارنتيا ،المعاصرة

  ٌكالتمتمة ،كتكالكقكؼ عمى ىاء السٌ  ،اليمز خمص مفالتٌ  نحك: ،ةكتيٌ كاىر الصٌ كصفت الظ،  
 كغيرىا. ،غيـلتٌنكا ،كاإلاداؿ

  ٌااعية كالرٌ  ،ة المزيدةبلثيٌ كصيغة األفعاؿ الثٌ  ،كالقمب ،حتالنٌ  نحك: ،ةرفيٌ كاىر الصٌ كصفت الظ
 كغيرىا. ،كالمزيدة ،دةالمجرٌ 

  حذير كالتٌ  ،اإلغراءك :حكيةكاألساليب النٌ  ،اناء الجممة نحك: ،حكيةالنٌ  كصفت الظكاىر
 .كحركؼ الجرٌ  ،ةكالمكانيٌ  ،ةمانيٌ ركؼ الزٌ كالظٌ  ،كغيرىا ،كاالختصاص

  ٌةالمستعممة في الحياة اليكميٌ  ،كالعامٌية كالٌدخيمة اعض األلفاظ الفصيحةداللة قت كث  . 
 يا:من أىمّ  ،راسة بنتائج عديدةوقد خرجت الدّ   

 كالقاؼ. ،ادالضٌ  نحك: ،يجةة الفصيحة في المٌ اعض األصكات العرايٌ  اختفاء 
  ٌالٌطاقٌي المجيكر. القاؼ نحك: ،ة الفصيحةال تعرفيا العرايٌ  ،يجةكجكد اعض األصكات في الم  
  ٌكاإلمالة  ،كالكسكسة ،كالعنعنة ،كالشنشنة ،الكشكشة نحك: ،ةكتيٌ كاىر الصٌ يجة مف الظٌ خمك الم

 .كاىر الٌصكتية كغيرىا مف الظٌ  ،كالقطعية ،كالطمطمانية ،كتحقيقيا التمتمة ،فخيـكألؼ التٌ 
  ٌكىك صكت مكجكد في  ،ةفي نياية الكممات المنحكتة المنفيٌ  ،(ٍش ) تً  كت المزجيٌ استعماؿ الص

 .يجةكاليمزة في كممات المٌ  ،اؿالذٌ  :ندرة تحقيؽ صكتيك  ،معظـ ليجات جنكب الخميؿ
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 كغيرىما. ،يفكالسٌ  ،اؿالذٌ  نحك: ،اعض األصكات في فخيـتٌ الإلى  لجكء الٌميجة 
 كتقصير  ،حسب إلى حركات طكيمة في أفعاؿ األمر ،إلى إشااع الحركات الصغيرة لجكء الٌميجة

كت تسكيف الصٌ  شيكع ظاىرةك  ،تي تشتمؿ عمى صائتيف طكيميفالٌ  ،في الكممات صكت األلؼ
 .ؾاآلخر المتحرٌ 

 كالٌضاد إلى  ،القاؼ الطاقيإلى نطؽ  ،الٌميكم تحكيؿ نطؽ القاؼ :نحك ،التأثر االميجة الادكية
 يجة.في كممات المٌ  ،الحركة المزدكجةك  ،كاختفاء ضمائر المثنى ،الٌظاء

  ٌالحركات إلى حركات مماثمة. كذلؾ اتحكيؿ ،ميؿالر ظاىرة اإلمالة إلى ظاىرة تطك 
  ٌفي األسماء  عمى الفتح مير المانيٌ طؽ اصكت الضٌ جؿ النٌ أل ؛ـٌ عمى الضٌ  مير المانيٌ حذؼ الض

 .كاألفعاؿ
  تفضيؿ الكسر عمى ااقي الحركاتك  ،أصكات الكممة لقانكف المماثمة كالمخالفة تخضع.  . 
 كتصؿ مقاطع الكممة في  ،ةكتيٌ ة المغمقة عمى غيرىا مف المقاطع الصٌ كتيٌ المقاطع الصٌ  ؿيتفض

معنى الكممة في مف ال يغير  ،في الكممةار كاختبلؼ مكضع النٌ  ،يجة إلى ساعة مقاطعالمٌ 
 يجة.المٌ 

  ٌة.رفية عف األكزاف العرايٌ اختبلؼ ضاط معظـ األكزاف الص 
  ٌي عمى كزنيتي تأتيجة مف األفعاؿ الٌ خمك الم: ) ( ،) فىعيؿى  ااعيٌ ىا مف الفعؿ الرٌ كخمكٌ  ،ك) فىًعؿى

ا ،المزيد احرفيف  .كاألفعاؿ الميمكزة ،مف األسماء الممدكدة كخمٌكىا أيضن
  ٌ( ،ك فىعىبلننا ،)ًفعالىةن  نحك: ،يجةة في المٌ بلثيٌ غياب اعض مصادر األفعاؿ الث كمصادر  ،كفيعكالن

 (.كاٍفًعبلالن  ،كانفعاالن  ،)ميفاعمةن  :نحك ،األفعاؿ المزيدة
 فة المشاية كالصٌ  ،فضيؿكاسـ التٌ  ،كالمفعكؿ كاسـ ،اسـ الفاعؿ نحك: ،شتقاؽاال صيغة اختبلؼ

 ة في اعض الحاالت.عف العرايٌ 
  ٌقانكف تستند إليو في  كمف ،كالفتحة ،ةمٌ كالضٌ  ،الكسرة :يجة مف الحركات اإلعرااية الثبلثخمك الم

  ،) ليت:منيالتٌ  حرفيكمف  ،ىؿ( في جمميا ،) أ:حرفي االستفياـكمف  أك الخار ،تقديـ الماتدأ
 كلعؿ(.

  مف خبلؿ  الكاردة في المستكل الٌصكتيٌ كضعت القكاعد في تفصيح اعض األلفاظ العامٌية
 .الخاتمة
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 مةالمقدّ 
د دنا محمٌ بلـ عمى سيٌ بلة كالسٌ كالصٌ  ،ـ اإلنساف ما لـ يعمـعمٌ  ،ـ االقمـذم عمٌ هلل الٌ  الحمدي 

           يفكعمى آلو كأصحااو إلى يكـ الدٌ  ،كأتاه جكامع الكمـ ،زه االفصاحةذم ميٌ الٌ  ،اي األميٌ النٌ 
 كاعد؛

 العرب ااىتماـ الااحثيف تي لـ تحظى مف الٌدراسات الٌ  ،الحديثة ةيجات العرايٌ دراسة المٌ تعٌد ف
 كالااحث -راسات العمياحيث كاف أكثر طبلب الدٌ  ،القديمة ةالعرايٌ  يجاتإذا ما قكرنت ادراسة المٌ 

 غةإلى المٌ   اصمة ال تمتٌ اٌلتي مف الدراسات  يجات الحديثةدراسة المٌ  أفٌ  فيعتقدك  -كاحد منيـ
كتكر ىاني ة مع الدٌ مساؽ األصكات العرايٌ  نادرس إلى أفٍ  ة القديمةيجات العرايٌ أك المٌ  ،ةالعرايٌ 
يجات دراسة المٌ  :نحك ،نافي تكجيو أنظار كر الاارز ذم كاف لو الدٌ كالٌ  ،اط في جامعة الخميؿالاطٌ 

الكشؼ عف خصائصيا  كلكف مف ااب ،اتليس مف ااب دراسة العاميٌ  ،الحديثة اصفة خاصة
 . عف ليجة حديثة في الاحث الااحث قاـلذلؾ  ؛الفصيحة العرايةاخصائص  المرتاطة

 يمكف أفٍ   تييجات الٌ ككجدىا مف المٌ  ،(امدة ًسعير) امدتو عمى ليجةاختياره كقع كقد 
                                      نحك:  ،؛ لخمكىا مف اعض الٌظكاىر الٌصكتٌيةة الفصيحةتتصؿ االعرايٌ 

كقد  ،يجات عراٌية قديمةقد ترجع في جذكرىا إلى لك  ،كغيرىا ،كالشنشنة ،كالكسكسة ،الكشكشة
 فضبلن  ،يجاتفي عمـ المٌ امة التٌ  رايةدٌ الك  ،متعةال لمااحث تحٌقؽتي  مف األمكر الٌ كانت دراستيا 

في طرؽ  تياأىٌميٌ كمف ىنا جاءت  ،ة الحديثةكتيٌ راسات الصٌ صرح الدٌ  ميا إلىتقدٌ اٌلتي  الفائدةعف 
 ،كالٌداللٌية ،كالٌنحكٌية ،كالٌصرفٌية ،الٌصكتٌية خصائصياااب عمـ الٌمغات؛ لتسميط الضكء عمى 

    الفصيحة لغة القرآف الكريـ.أك اختبلفيا مع العراٌية  ،فاقياكمدل اتٌ 
؛ ة"ودالليّ  ،ةونحويّ  ،ةوصرفيّ  ،ةدراسة صوتيّ  " ليجة بمدة ِسعير اراسة الدٌ  تٍ نى نكً عي قد ك 

عمى أٌنيا ليست الٌدراسة  ،كتتناكليا مف جميع مستكياتيا ،لـ تخصص دراسة ليا ألٌف الٌدراسات
 كأفاد مف الااحث كقؼ عمييا كقد ساقتيا  دراسات أخرل في الٌميجات ،األكلى في مكضكعيا

 منيا:اعضيا 
عاـ كالطٌ  ،ةة في أدكات األلفاظ المنزليٌ ة دالليٌ دراسة صكتيٌ  ـ عسكرليجات مخيٌ "دراسة تناكلت     
حديثة كىي مف الٌدراسات ال،كأفاد منيا في جزيئات معٌينة في دراستو ،طو عدنافلمحمد  ،"رابكالشٌ 

كنطقيـ لؤللفاظ الخاصة  ،: المدنٌية كالفبلحٌية كالادكٌيةـ عسكرليجات مخيٌ  زت عمىركٌ اٌلتي 
ة في يجات العرايٌ أثر المٌ " كدراسة اعنكاف: ،حسب ةالليٌ دٌ الة ك كتيٌ صٌ الة احيٌ نٌ المف ااألدكات المنزلٌية 
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مف الجانايف كأفاد منيا الااحث  ،رايرةلابلؿ عاد اهلل الصٌ  ،"ةة صرفيٌ دراسة صكتيٌ  ةعريٌ كاىد الشٌ الشٌ 
اٌلتي احتٌج ايا  ،كالٌصرفٌي مف خبلؿ رصد الٌميجات التي كردت في الٌشكاىد الٌشعرية ،الٌصكتيٌ 

لصالحة راشد  ،"أصكاتا كانية،لسياكيو ،يجات في الكتابالمٌ "دراسة  اعنكاف: ك  ،العمماء في التٌقعيد
القراءات القرآنية في  أثر كدراسة اعنكاف: ،كمكاطنيا كقاائيا في التعرؼ عمى الميجات ،آؿ غنيـ

في اعض الجكانب "  أفاد منيا الااحثك  ،عاد الرؤكؼ خريكشل " "ة الحديثةيجات الفمسطينيٌ المٌ 
       .      نحك: اليمز كاإلدغاـ كغيرىما لميجات الفمسطينية اشكؿ عاـ دكف الٌصكتٌية

كأفاد  ،" لصادؽ الٌدااسكتي في ليجة مدينة الخميؿالمستكل الصٌ دراسة اعنكاف: "ك            
ليجة كدراسة اعنكاف: " ،كامت في نطؽ أىؿ ليجة مدينة الخميؿالااحث مف كصؼ اعض الصٌ 

كأفاد منيا الااحث في الجانايف  ،الحيح لنكرة أحمد شحادة ،"ةامدة صكريؼ دراسة لغكيٌ 
ة غكيٌ مات المٌ السٌ "ك ،لمدحت دردكنة" ليجة ايت حانكفة في دراسة صكتيٌ "ك رفيٌ كالصٌ ،كتيٌ الصٌ 

     كغيرىا مف الٌدراسات. ،كرملمحمد جكاد النٌ  "ةلميجة مدينة ناامس الفمسطينيٌ 
قسميف  مييدتناكؿ التٌ ك  ،كخاتمة ،كأراعة فصكؿ ،كتمييد ،مةمقدٌ  إلىالٌدراسة  قٌسمتي كقد       

 . يجةعريؼ االمٌ التٌ :كثانييما ،عيرعريؼ اامدة سً التٌ  أكليما:
حيث:             مف  عيرسً  امدة في ليجة ،كتيٌ المستكل الصٌ  عف لالفصل األوّ  تي فيثكتحدٌ        

 ،كالمماثمة ،ككسر حرؼ المضارعة ،كاإلمالة كالفتح ،كالحركة المزدكجة ،كائتكالصٌ  ،كامتالصٌ 
 نغيـ.كالتٌ  ،اركالنٌ  ،كتيٌ كالمقطع الصٌ  ،كالمخالفة

 ،حتكالنٌ  مف حيث: القمب المكانيٌ  الٌميجةفي  ،رفيٌ الصٌ  لمستكلا انيالفصل الثّ  فيتي كتناكل
                                         .    اتكالمشتقٌ  ،كالمصادر ،كاالسـ كالفعؿ مف حيث الانية ،كصيغ الفعؿ

مف حيث: اناء الجممة  الٌميجةفي  حكمٌ النٌ  المستكل لمحديث عف الثالفصل الثّ  خصصتي ك 
 ،كحركؼ الجرٌ  ،كأسماء األفعاؿ ،ركؼكالظٌ  ،كأسماء اإلشارة ،كاألسماء المكصكلة ،مائركالضٌ 

 .كاألساليب الٌنحكٌية ،كمعانييا
المستعممة  الفصيحة اعض األلفاظداللة مف حيث: الٌداللٌي المستكل  ابعالفصل الرّ  كتناكلتي في

  .ةعايٌ الشٌ       األمثاؿ اعض داللة ك  ،خيمةالدٌ ك  ،العامٌية اعض األلفاظداللة ك  ،يجةفي المٌ 
اشتممت عمى تكصية قد ك  ،راسة مف نتائجما تكصمت إلييا الدٌ  أىـٌ  ؛ لتارزا جاءت الخاتمةكأخيرن 

  .لمااحثيف
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مف  ،تي أفادت الااحثالٌ  ،كالمراجع ،راسة عمى مجمكعة مف المصادرارتكزت الدٌ قد ك  
            يالاف جنٌ  "الخصائص"ك ،"سر صناعة اإلعراب" ك ،لسياكيو "الكتاب"ك ،لمخميؿ "العيف" يا:أىمٌ 
 "اكتطكرن  ة نشأةن يجات العرايٌ المٌ "ك ،أنيس إلاراىيـ "ةغكيٌ األصكات المٌ "ك ،"ةيجات العرايٌ في المٌ " ك

أليكب عاد الرحمف  "غةأصكات المٌ "ك ،لكماؿ اشر "عمـ األصكات"ك ،مد ىبلؿلعاد الغفار حا
 .امدة ًسعيراف سكٌ ل المقاابلت الٌشخصٌية إلى إضافة ،كغيرىا مف المصادر القديمة كالحديثة

 ةىذه الصعكا كقد تمثمت ،الٌصعكااتاعض كال تخمك دراسة مف الٌدراسات مف مكاجية 
كالٌتحمي  ،الٌتحميؿقدرة عمى الك  ،الٌدقيؽ صؼك ال مف الااحث القدرة عمى تحتاج أٌف الٌميجاتفي  في

 العراٌية الفصيحة كفؽ المنيج الكصفٌي الٌتحميمٌي.   ا كمقارنتيا ،الٌمغكٌية ظكاىرىالفيـ  االٌصار؛
كمقارنتيا  ،عيرليجة امدة سً كصؼ محاكلة ل ؛جيد الااحث مف راسةىذه الدٌ كانت  قدك   

لانة  كأٍف تككف ،تخدـ الااحثيف في الاناء عمييا ،راسةتككف ىذه الدٌ  آمبلن أفٍ  ،ة الفصيحةاالعرايٌ 
ىذه الٌدراسة ال تصؿ  أفٌ  كالااحث عمى يقيف كامؿ ،المنطكقة كتٌية الحديثةالٌدراسات الصٌ في عمـ 

ف أخطأ فمف  ،فإف أصاب فمف اهلل ،كالقصكر ،قصكقد يشكايا النٌ  ،إلى درجة الكماؿ  نفسو.كا 
 
 
 

 عممي. داد فيوالسّ  ،وفيقوأسأل اهلل التّ 
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 راسةبع في الدّ المنيج المتّ 
ككاف المنيج المتٌاع في  ،حميميٌ التٌ  عمى المنيج الكصفيٌ  عيردراسة ليجة امدة سً  تقام      

دكيف التٌ ك  ،ةخصيٌ المقاابلت الشٌ  عف طريؽ كذلؾ ،المبلحظة المااشرةمنيج ىك ؛ تسجيؿ الٌميجة
سجيبلت عف طريؽ االستماع إلى التٌ  كذلؾ ،مااشرةالكعمى منيج المبلحظة غير  ،المااشر

  .ةكتيٌ الصٌ 
لمكقكؼ  ؛الٌتحميؿمرحمة اا كصكتين  ،امة يدكين المسجٌ  المادةمف جمع  ،اعد االنتياءقاـ الااحث ك     

الٌصرفٌي كالمستكل  ،كتيٌ المستكل الصٌ  :ضمف أراعة مستكيات كدراستيا ،خصائصياعمى 
 كالمستكم الٌداللٌي. ،كالمستكل الٌنحكمٌ 

مستكيات العراٌية  كايف ،يااينكقارف  ،تي تخضع لياكضع القكاعد الٌ ك  ،كتحميميا كصفياا كقاـ    
االٌميجات  تياعبلقك  ،جذكرىا اٌيفك  ،االختبلؼ اينيماأكجو ك  ،الفصيحة؛ لتكثيؽ أكجو االتٌفاؽ

كليجة امدة صكريؼ  ،نحك: ليجة مدينة الخميؿ ،الحديثة يجاتكاعض المٌ  ،العراٌية القديمة
                                                                   .كغيرىا ،ـ عسكرات مخيٌ كليج
عمى اشتممت  كقد ،ةالعرايٌ  أصكاتيجة ال تحتكم عمى جميع المٌ  أفٌ  ،اعد الٌدراسة فتايٌ  كقد      

ا كتاايٌ  كليس ليا رمزه  ،ةأصكات غير منطكقة في العرايٌ  قاـ الااحث  ؛ لذلؾةفي العرايٌ  أيضن
                       الفصيحة. ةإلى رمكز العرايٌ  تمثؿ نطؽ األصكات في الٌميجة اإضافة رمكز

كممة منيا  مقااؿ كؿٌ  بى تً ككي  ،ة مضاكطة اصكرتيا المنطكقةيجة االحركؼ العرايٌ المٌ  كممات تٍ اى تً ككي 
كذلؾ  ،ة الفصيحة إف كجدكما يقااؿ نطقيا في العرايٌ  ،ةتينيٌ مكز البٌل االرٌ  ،ةطقيٌ النٌ يمثؿ صكرتيا ما 

األمثاؿ اصكرتيا المنطكقة  حيث اكتفي اضاط ،الليٌ المستكل الدٌ في جميع المستكيات عدا 
 :نحك،اعض الٌرمكز كتيٌ استخدـ في المستكل الصٌ ك  ،كتكضيح دالالتيا ،ةتينيٌ مكز البٌل االرٌ  ااتياككت

كداء الحالكة كالمقاطع السٌ  ،المفٌخـائت أك الصٌ  ،امتالصٌ الٌصكت   الخٌط األسكد الحالؾ؛ ليمثؿ
 غمة.  عمى مكاف كجكد النٌ  يـ يدؿٌ كالسٌ  ،ارمكاضع النٌ  تعٌار عف

فٍ   ،ا يمثموعطي رمزنا  خاصن أي  ،ةعمى صكت غير مكجكد في العرايٌ اشتممت  الكممة  كا 
 اآلتي: ؿف في الجدك مايٌ  كما ىك
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  .يجةموز المستخدمة في مادة المّ والرّ  ،الحروفجدول 
 مز المستخدم في البحثالرّ  مز العربيّ الرّ  وتاسم الصّ  وتنوع الصّ 

 @ ء  اليمزة  وامتالصّ 
 b ب ةالمرققٌ  الااء 

 b ب مةالااء المفخٌ  
 t ت ةالمرققٌ  اءالتٌ  
 t ت مة خٌ فاء المالتٌ  
 ɵ ث ةالمرققٌ  اءالثٌ  
 ɵ ث مة اء المفخٌ الثٌ  
 ʤ ج ةالمرققٌ  الجيـ 
 ʤ ج مةالجيـ المفخٌ  
 ḥ ح ةالمرققٌ  الحاء 
 ḥ ح  مةالحاء المفخٌ  
 x خ مةالخاء المفخٌ  

 d د ةالمرققٌ  اؿالدٌ  
 d د مةاؿ المفخٌ الدٌ  
 ḍ ذ ةالمرققٌ  اؿالذٌ  
 ð ظ مةاؿ المفخٌ الذٌ  
 r ر ةالمرققٌ اء الرٌ  
 r ر مةاء المفخٌ الرٌ  
 z ز ةالمرققٌ  امالزٌ  
 z ز مةام المفخٌ الزٌ  
 s س ةالمرققٌ  يفالسٌ  
 ş ص مةيف المفخٌ السٌ  
 Š ش ةالمرققٌ  يفالشٌ  
 Š ش مةيف المفخٌ الشٌ  
 s س ةاد المرققٌ الصٌ  

 ş ص مة المفخٌ  ادالصٌ  
  Ԃ ض اد الضٌ  
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 ṭ ط مةالمفخٌ  اءالطٌ  

 ḍ ذ ة اء المرققٌ الظٌ  

 ð ظ مةالمفخٌ  اءالظٌ  
 â ع ةالمرققٌ  العيف 
 â ع مةالعيف المفخٌ  
 Ϫ غ مةالمفخٌ الغيف  
 f ؼ ةالمرققٌ  الفاء 
 f ؼ مةالفاء المفخٌ  
 g ؽ ةالمرققٌ  القاؼ 
 g ؽ مةالقاؼ المفخٌ  
 k ؾ ةالمرققٌ  الكاؼ 
 k ؾ الكاؼ المفخمة 
 l ؿ ةالمرققٌ  ـالبٌل  
 l ؿ مةـ المفخٌ البٌل  
 m ـ ةالمرققٌ  الميـ 
 m ـ مةالميـ المفخٌ  
 n ف المرققة النكف 
 n ف مةكف المفخٌ النٌ  
 h ق ةالمرققٌ  الياء 
 h ق مةالياء المفخٌ  
 w ك ة نة المرققٌ يٌ المٌ الكاك  
 w ك مةنة المفخٌ يٌ المٌ الكاك  
 y م ةنة المرققٌ يٌ المٌ الياء  
 y م مةنة المفخٌ يٌ المٌ الياء  

 a َى  ة المرققٌ  الفتحة  وائتالصّ 
 a َى  الفتحة المفخمة 
 u َي  ة المرققٌ  ةمٌ الضٌ  
 u َي  مةة المفخٌ مٌ الضٌ  
 i ًَ  ة المرققٌ  الكسرة 
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 i ًَ  مةالكسرة المفخٌ  
 aa ا ة المرققٌ  كيمةالفتحة الطٌ  
 aa ا مة المفخٌ  كيمةالفتحة الطٌ  
 uu ك ة كيمة المرققٌ الطٌ الكاك  
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 عريف ببمدة ِسعيرالتّ  -أوالً 
 :والمساحة  ،الحدودو  ،الموقع* 
 ،فكؽ رقعة جامٌيةتقع ك  ،إحدل امدات محافظة خميؿ الٌرحمف مف تيعٌد امدة ًسعير الفمسطينٌية     

كتحيط ايا عٌدة جااؿ  ،( كيمك متر عنيا8) عمى اعد ،خميؿالمف مدينة  رقيٌ ماؿ الشٌ إلى الشٌ 
( مترنا عف سطح 1012) اكاٌلذم يرتفع  ،مرتفعة مف أىٌميا: جاؿ )رأس طكرة ( في شماليا

كمخٌيـ  ،امدة ايت فجار كمف الٌشماؿ ،كعرب الٌتعامرة ،عرب الٌرشايدةكيحٌدىا مف الٌشرؽ  ،الاحر
                     تيامساح كتامغ (1)،كاني نعيـ ،كمف الجنكب امدتي الٌشيكخ ،كمف الغرب مدينة حمحكؿ ،العركب

 . (2)دكنـألؼ ( 000،117) ا
 :وتاريخيا ،ةسميّ سبب التّ * 

عير(كقيؿ: إنٌ  ،اختمفت المصادر في ساب تسمٌيتيا         أك ،يا نشأت عمى مكقع امدة ) صى
يعكر( امعنى ( المأخكذة مف sior –كسيٌميت ااسـ) سيكر ،)صغير( في العراٌية الكٌنعانٌية :) صى

(sar امعنى ): (3)،كالٌشاىؽ في العيد الٌركمانيٌ  ،الٌصخر ) كىي مف  ،كسيٌميت ااسـ) ًصيعيري
الٌتكراة إلى ًسعير  كنساتيا (4) ،كالٌصيعرٌية؛ اعتراض في الٌسير ،ميؿ العنؽ :)الٌصعر( امعنى

  .(5) جٌد الٌسكاف في الامدة ،الحكرمٌ 
كقيؿ: إٌنيا ،(6)اٌلذم سكف جاؿ) ًسعير( ،اي )العيصك(إلى النٌ )ًسعير( نساة  ًاكقد سٌميت 
 .(7)اي العيصمنسكاة إلى صفة النٌ 

 
 

                                                           

طاعة  ،دار اليدل ،183-182 /5، في ديار الخميل خميل الرحمن بالدنا فمسطين ،مراد مصطفى ،ااغالدٌ  ينظر: (1)
 .ـ1991 ،كفر قرع ،جديدة

 ـ.2009 ،القدس ،ط(،)د ،أريج ،11،دليل بمدة سعير ،ينظر: معيد األاحاث التطايقية (2)
معجم أسماء المدن والقرى  ،محمد حسف محمد ،كشٌراب،5/182،المصدر السابق ،مراد مصطفى ،ااغينظر: الدٌ  (3)

األىمية لمنشر  ،) السيف(حرؼ ،145،معانييا ومدلوالتيا السياسية والحضارية وتفسير الفمسطينية
 .ـ2000،األردف،1،ط،كالتكزيع

 ـ.1995،ايركت ،2،ط،دار صادر ،3/438،معجم البمدان ،أاك عاد اهلل شياب الديف الحمكم ،ياقكتينظر:  (4)
 اإلصحاح السادس والثالثون. ،36يف التكك سفر  ،الكتاب المقدس  (5)
دار  ،جكرج حداد كعاد الكريـ رافيؽ :ترجمة ،193/ 1 ،تاريخ سورية ولبنان وفمسطين ، خكرم فيميب ،ينظر: حتي (6)
 .ـ1957 ،ايركت،2طقافة، الثٌ 
 )د.ت(.،)د.ـ(،ط(،)د،ف(،)د، 17 ،التوراة  ،مصطفى ،ينظر: محمكد (7)
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كىذا ما أٌكده مجير الٌديف  ،كمف أعماليا (1)،مف قرل القدس ككانت ًسعير القديمة      
لى خشكنة منظر الابلد ،إلى ًسعير الحكرمٌ  اطرس كقد نسايا الاستانيٌ  (2)،الحناميٌ   .(3)كا 

 .(4)كتجمع عمى سيعير ،كلييايا ،: أٌف سىعير تعني؛ الٌنارفريد كيذكر كجدم محمد   
كذيكر  ،حٌتى تعاقات عمييا الحضارات ،ًسعير ضرات جذكرىا في أعماؽ التٌاريخ بلحظ  أف  يي     

كيرجح أٌف ساب  ،كالعارٌية؛ لذلؾ اختمفت اآلراء في نساتيا ،كالركمانٌية ،كاآلرامٌية ،اسميا االعراٌية
 جٌد سٌكانيا. ،تسٌميتيا يعكد إلى اسـ )ًسعير الحكرٌم(

) كسر الٌسيف في  ًا كيمفظ اسميا ًسعير ،(5)ًسعير أقدـ امدة في العالـ اعد أريحا عد  كتي     
 : كما يظير في قكؿ الٌشاعر حمداف كادم الٌشبللدة رحمو اهلل،أٌكليا(

 (6)) الكامؿ( "باَىْت ُثَرّيا الكْوِن َزْىَو ُنجوِميا ...ىاو  مُ عُ َحضاَرٍة بِ "َوِسعيُر َمْيُد              
 أصاحت مدرسة إعداديةك  ،(ـ1933 )عاـ في ًسعير إاتدائية ؿ مدرسةتأسست أكٌ قد ك 

لتصاح  (؛ـ1986الجديد عاـ ) اءنقميا إلى الان كتـٌ  ،فيياالمدارس  أـٌ  كتعدٌ  (7)،(ـ1967 عاـ )
                     .(8)الامدة  في أنحاءة انتشرت المدراس الحككميٌ قد  كاعد ذلؾ ،نيفاانكية لمعير الثٌ مدرسة سً 

 (9)؛) عيف سانت ىيبلنة(ًاكتيسٌمى  ،عيف )ًسعير( الكاقعة كسط الامدة :ياعيكنكمف أشير 
ال تزاؿ آثارىا ك  ،العركبتي تجرم مياىيا إلى مدينة القدس عار قناة الٌ  (ككازياا)عيف ك  (9)؛ىيبلنة(
  .(10) امكغيرى ،ى اآلفااقية حتٌ آثارىا 

                                                           
 .3/438،معجم البمدان ،ياقوتينظر:  (1)
مكتاة  ،تحقيؽ: عدناف يكنس عاد المجيد نااتة ،1/43 ،بتاريخ القدس والخميل األنس الجميل (2)

 )د.ت(.،عماف،)د.ط(،دنديس
 ـ1887،ايركت،)د.ط(،األداية ،9/623،دائرة المعارفينظر:  (3)
 ـ.1971،ايركت)د.ط(  ،دار الفكر ،(السيف) حرؼ ،154/ 5،يندائرة معارف القرن العشر ينظر:  (4)
جامعة النجاح  ،إشراؼ:يحيى جار ،17،رافيتياغر وجيعبير األزاىير في تراث سع ،محمد صقر جرادات ،ينظر: إدريس (5)

مطااع االعتصاـ  ،11،المتعة في الشذرات اليوسفية،حسف يكسؼ ،كالفركخ ،ـ2015،ناامس ،)د.ط(،النجاح الكطنية
 ..ـ2016،الخميؿ ،1،ط،الفنية

 . 142،نفسو المرجع ،إدريس ،جرادات ،ال يكجد لمشاعر ديكاف مطاكع (6)
 .5/183، في ديار الخميل خميل الرحمن بالدنا فمسطين ،مصطفى ،ااغينظر:  الدٌ  (7)
 .8،دليل بمدة سعير ،معيد األاحاث التطايقيةينظر:  (8)
 .183 /5، المصدر السابق،مصطفى ،ينظر: الدااغ  (9)
 .50-48 ،المرجع السابق ،محمد إدريس ،جراداتينظر:  (10)
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مف المكاقع كىك  ،كيقع قريانا مف عيف سعير ،كمف أشير جكامعيا: جامع العيص
  .(2)رخالمحفكرة في الصٌ الحتكائيا عمى القاكر  ؛ًسعير مف الامدات األثرٌيةتعٌد ك  (1)،األثرٌية

 ،الخيرٌية ة سعيركجمعيٌ  ،عيرة سً امديٌ تيا الخدماتٌية كالصحية: مؤسساكمف أشير 
  كغيرىما.،طايب األسنافكعيادة  ،كالعيادة الٌصحٌية ،كغيرىما

كقطاع العمؿ  ،(%30قطاع الٌزراعة انساة ) منيا: في ًعٌدة قطاعات يايعمؿ سٌكانك 
 ،(8%كقطاع الٌتجارة انساة)  ،( 17%كقطاع المكظفيف انساة ) ،(%30اإلسرائيمٌي انساة )

  .    (3) (3%كفي الخدمات انساة) ،( 12%كقطاع الٌصناعة انساة)
 ،كعشيرة الجرادات ،كعشيرة الفركخ ،بللدةعشيرة الشٌ ىي:  إلى تسع عشائر سكانياكينتمي 
كعشيرة  ،ياليوكعشيرة المٌ  ،ركةكعشيرة الطٌ  ،كعشيرة الككازاة ،كعشيرة الجااريف ،كعشيرة المطكر

كيعكد  (4)،( ألؼ نسمة20 ،722) ًا ،ـ(2017 حصائية عاـ )إفي آخر  ىـعددكامغ  ،العراميف
لى الخرب المجاكرة ،كشرؽ األردف ،أصميـ إلى كادم مكسى كجميعيـ مف  ،كغيرىا ،كا 

 . (5)المسمميف
كقد قاـ سٌكانيا شأنيـ شأف سكاف  ،ًلسعير تاريخ نضاؿ طكيؿ مع االحتبلؿ االسرائيميٌ ك 

اأغمى ما يممككف حٌتى استحقت أٍف تيمقايا كسائؿ اإلعبلـ  ،امداف فمسطيف كٌميا االٌتصدم ليـ
في  ،) ًسعير شمكخ جاؿ الخميؿ الثائر(ًاكأف تعنكف صفحتيا  ،) عاصمة الٌشيداء(ًاالفمسطينٌية 

 .     (6) ـ(2016اآلكنة األخيرة مف عاـ ) 
 
  
 
 

                                                           
 .1/43،بتاريخ القدس والخميل األنس الجميل ،عاد الرحمف،ينظر: مجير الديف (1)
دليل بمدة  ،كمعيد األاحاث التطايقية ،5/183، بالدنا فمسطين في ديار الخميل خميل الرحمن ،مصطفى ،ينظر:الدااغ (2)

 .49،األزاىير في تراث سعير وجغرافيتياعبير  ،إدريس ،.كجرادات5،سعير
 .9،نفسوالمرجع ،ينظر: معيد األاحاث التطايقية  (3)
 ،)د.ط(،78 ،النتائج األولية لمتعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت ،ينظر: الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني (4)

 .ـ2018،راـ اهلل 
 .5/183، نفسوالمصدر ،لدااغ ،مصطفىاينظر:  (5)
 (.https://www.palinfo.com/180708 :)ينظر (6)



           

5 
 

 يجةعريف بالمّ التّ  -ثانياً 
 واالصطالحّي: ،معناىا الّمغويّ * 
ا: أيكًلعى ًاًو  ،جى يً لى "مشتقة مف الفعؿ  :الّميجة لغةً  -   ىيمى ، كأىٍليىجى ًكبلى كلىًيجى ااألىمًر لىيىجان، كلىٍيكىجى

ًة  فه فصيحي الم ٍيجى : فيبلى ييقىاؿي ، كى ٍرسي الكبلـً ةي: طىرىؼي المِّساف. كالم ٍيجةي كالم يىجةي: جى ةي كالم يىجى كالم ٍيجى
مىٍييىاكالم يىجًة، كىًىيى  مىٍييىا فاعتادىىا كنشأى عى ًاؿى عى   .(1)"ليغىتيوي ال ًتي جي

كيشترؾ في  ،تنتمي إلى ايئة خاصة ،ةغكيٌ فات المٌ مجمكعة مف الصٌ  :االّميجة اصطالحً  -  
في ك  ،ة صدكرىاككيفيٌ  ،كطايعتيا ،فات في األصكاتكتنحصر الصٌ  ،جميع أفراد الايئة صفاتيا

 . (2) كىذه الٌصفات تمٌيز ليجة عف أخرل ،أك معاني اعض الكممات ،ة لمكبلـغمة المكسيقيٌ النٌ 
 القة بين الّميجة والّمغة:العَ * 

 كتشتمؿ ،ع عف الٌمغةكالٌميجة تتفرٌ  ،الخاصاالعاـ  عبلقة كالٌمغة ،الٌميجةبلقة ايف العى تيعٌد 
في مجمكعة مف يجات تشترؾ كجميع ىذه المٌ  ،زىايا ما يميٌ منٌ  لكؿٌ  ،ة ليجاتعمى عدٌ  الٌمغة
 كال تنتشر (3)،غاتتي تؤلؼ لغة مستقمة عف غيرىا مف المٌ ة الٌ كالعادات الكبلميٌ  ،ةغكيٌ فات المٌ الصٌ 
إفادة  :غة ترتاط او مف حيثالمٌ ف ؛كتيجة يتعمقاف االصٌ كالمٌ  ،كالٌمغة (4)،ى تتعدد ليجاتياحتٌ  الٌمغة

 .(5) كىيئتو ،طؽصكرة النٌ  :مف حيث ترتاط او يجةكالمٌ  ،المعنى
 ،ةركيايٌ كالتٌ  ،ةرفيٌ كالصٌ  ،ةكتيٌ كنظميا الصٌ  ،قكاعدىا نضكج عند ؛يجة لغةطمؽ عمى المٌ كيي 

إذ يطمؽ عمييا  ،ةيجات العرايٌ المٌ  نحك: ،ميـعاير السٌ كالتٌ  ،كتجتمع ليا عناصر اإلفادة الكاممة
 ياألنٌ  ؛منيا ليجة كؿٌ  عدٌ كتي  ،ة األـغة العرايٌ االمٌ  كعبلقتيا ،يا تفي ااحتياجات مجتمعاتيانٌ أل ؛لغات
 .(6)ة منيا مات حياتيا األصميٌ مقكٌ  تستمدٌ ك  ،عنيا يمكف أف تستغنيال 
 
 

                                                           
 ىػ 1414 ،ايركت ،3ط ،دار صادر ،مادة ) ليج ( ،2/359،لسان العرب  ،جماؿ الٌديف ،ااف منظكر(1)
 محمد ،ككريـ،ـ1974 القاىرة، ،2 ط المصرية، األنجمك مكتاة ،16-15 ،يجات العربيةفي المّ  ،إاراىيـ ،أنيس :ينظر (2)

 .ـ1996 ،)د.ـ(،1،ط )د.ف(،57 ، في ليجات العربالمقتضب  ،رياض
دار المعرفة  ،37 ،الميجات العربية في القراءات القرآنية ،عاده،اجحيكالرٌ  ،15،المرجع السابق  ،إاراىيـ ،أنيس :ينظر (3)

 .ـ1996،اإلسكندرية ،)د.ط(،الجامعية
 ـ.1973،الييئة العامة المصرية لمكتاب ،المكتاة الثقافية ،7، ليجات العرب ، تيمكر أحمد ،ااشاٌنظر:  (4)
 ـ.1993 ،القاىرة ،2،ط ،مكتاة كىاة ،35 ،الميجات العربية نشأة وتطورا ،حامد عاد الغفار ،ىبلؿ  :ينظر (5)
 .36،المرجع نفسو :ينظر (6)
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 ،(غاتالمٌ )كتب  ًاالقديمة  كتايـ كسيٌميت ،عف الٌميجات االٌمغات ،عٌار العرب القدماءقد ك 
 :منيا ،تصؿ إلينا ألٌنيا لـ ؛ة القديمةيجات العرايٌ ص في دراسة المٌ تخصٌ  ،منيا اناكتا ؼي عرً نكال 
 (2)،(ق213ت  )لؤلصمعي (غاتكتاب المٌ )ك(1)،(ق183ت )ليكنس اف حايب  (غاتكتاب المٌ )
كتاب )ك (4)،(ق210ت  )ايدةألاي عي (غاتكتاب المٌ  ك) (3)،(ق207ت )اء لمفرٌ  (غاتكتاب المٌ )
 .كغيرىا (5)،(ق206ت )عمرك اف أاي عمركل (غاتالمٌ 

 (كتاب لغات القرآفك) ،اءلمفرٌ  (كتاب لغات القرآف) :منياكتب في لغات القرآف  فتٍ لً كأي 
كتاب ك) ،لمييثـ اف عدم (كتاب لغات القرآفك) ،لبلصمعي (كتاب لغات القرآفك) ،ألاي زيد

 .(6)ألاي دريد (كتاب لغات القرآفك) ،لمحمد اف يحيى القطيعي (لغات القرآف
 
 : ياأقسامو  ،أسباب نشوء الّميجات *

أك  ،ةأك اقتصاديٌ  ،ةأك اجتماعيٌ  ،ةقد تككف جغرافيٌ  ،اساب ظركؼ مختمفةيجات تنشأ المٌ 
 . (7)كاحتكاكيا،يجاتكاختبلط المٌ  ،الغزكك ،ةسياسيٌ 
 .(11) الكشكشةك  (10)،كالعجعجة(9)،العنعنةك  (8)،ةالقيطعيٌ كتقسـ الٌميجات العراٌية إلى:      

 

                                                           
 .ـ1997،ايركت ،2،ط،دار المعرفة ،تحقيؽ: إاراىيـ رمضاف ،64،الفيرست ،أاك الفرج محمد الاغدادم ،ااف النديـ (1)
 .79،لمصدر نفسوا (2)
 .92،لمصدر نفسوا(3)
 .77-76،لمصدر نفسوا(4)
 .93،لمصدر نفسوا(5)
 .54،لمصدر نفسوا(6)
 ،42-41،الميجات العربية نشأة وتطورا ،عاد الغفار ،ىبلؿك  ،23-20،في الميجات العربية ،إاراىيـ ،أنيس :ينظر (7)
ليجات  ،تيمكر أحمد  ،كااشا ،ـ1989 ،ايركت ،1،ط ،دار الجيؿ ،89-.86 ،الميجات وأسموب دراستيا ،أنيس ،فريحةك 

 .7، العرب
كالنساة  ،كانك قطعية: قايمة مف حي العرب ،نحك) يا امحكـ( ادؿ ) يا أاا الحكـ( ؛تنسب ليجة القطعية إلى قايمة طيء  (8)

 مادة ) قطع(. ،8/286 ،لسان العرب ،ينظر: ااف منظكر ،كالنساة إلييـ قيطعي  
 ،أاك الحسف أحمد،ينظر: ااف فارس ،ألنيـ يادلكف اليمزة عينا نحك) عنؾ( ادؿ) أنؾ( ؛تنسب العنعنة إلى تميـ (9)

 .ـ1997 ،ـ(،)د،1،ط ،محمد عمي ايضكف ،29 ،ة ومسائميا وسنن العرب في كالمياغة العربيّ الصاحبي في فقو المّ 
المصدر  ،ينظر: ااف منظكر ،ألنيـ يادلكف الياء جيما نحك) راعج( ادؿ)راعي( ؛تنسب العجعجة إلى قضاعة (10)

 مادة) عاج(. ،2/320،السابق
ألنيـ يادلكف الكاؼ شينا في المؤنث خاصة نحك)عميًش( ادؿ) عميًؾ( كمنيـ مف  ؛تنسب الكشكشة إلى رايعة كمضر (11)

 نحك ؛يف مكاف كاؼ الخطابكمنيـ مف يادؿ الشٌ  ،لتأكيد التأنيث ؛في الكقؼ خاصة ،يزيد الشيف اعد الكاؼ نحك) عميكٍش(
تحقيؽ: فؤاد ،1/175،غة وأنواعياالمزىر في عموم المّ ،عاد الرحمف جبلؿ الديف ،ينظر: السيكطي ،) أاكًش( ادؿ ) أاكؾ(

 .ـ1998 ،ايركت  ،1،ط،دار الكتب العممية ،عمي منصكر
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 (7)،كالكتـ(6)،كاالستنطاء (5)،كالككـ(4) كالكىـ (3)،الطيمطيماًني ةي ك  (2)،كالتمتمة (1)،كالكسكسة  

كتعٌد الٌميجة  ،كالقرشٌية (12)،كالفحفحة (11)،كالٌتضٌجع (10)،ةكالعجرفيٌ (9)الم ٍخمىخاني ةي ك  (8)،كالشنشنة
 .(14)كىي عيف الٌميجة القرشٌية (13)،اإلسبلـ كأصفاىا قاؿ ،عراٌيةالقرشٌية أفصح الٌميجات ال

 

                                                           
( ادؿ) أعطيتًؾ( كمنيـ مف أىٍعطىٍيتيًكسنحك) ؛ألنيـ يزيدكا اعد كاؼ المؤنث سينا في الكقؼ ؛تنسب الكسكسة إلى ىكزاف (1)

 مادة) كسس(. ،197-6/196لسان العرب، ،ينظر: ااف منظكر ،( ادؿ) أاكًؾ(أىايكسً في الكصؿ نحك) يادؿ الكاؼ سينان 
المصدر ينظر:  ،كنحكه،نحك) ًتفعمكف( ادؿ) تىفعمكف( ،ألنيـ يكسركف أحرؼ المضارعة ؛تنسب التمتمة إلى قايمة ايراء (2)

 ) تمؿ(. مادة ،11/80،نفسو
المزىر  ،ينظر: السيكطي ،نحك) امصياـ( ادؿ) الصياـ( ،ألنيـ يادلكف البلـ ميما ؛تنسب الطمطمانية إلى قايمة حمير (3)

 .1/177،غة وأنواعيافي عموم المّ 
( ؛تنسب ليجة الكىـ إلى قايمة كمب (4) ـٍ ( ادؿ) عنيي ـٍ  ،نفسوالمصدر ينظر:  ،ألنيـ يكسركف الياء في الكممة نحك) عنًي
1/176. 
مىٍيًكـأككسرة نحك) ،كىـ مف قايمة كمب حيث يكسركف الكاؼ المساكقة اياء ،تنسب ليجة الككـ إلى رايعة (5)  ،( ادؿ) عميكيـ(السبلـي عى

 .1/176،المصدر نفسو ينظر:
 ،ألنيـ يجعمكف العيف الساكنة نكنا إذا جاكرت الطاء ؛كقيس ،كاألنصار ،كاألزد ،كىذيؿ ،تنسب ليجة االستنطاء إلى سعد اف اكر (6)

 .1/176 ،المصدر نفسوينظر:  ،نحك)أٍنطى( ادؿ) أٍعطى( 
 .1/176 ،المصدر نفسوينظر:  ،نحك) الٌنات( ادؿ) الٌناس( ،ألنيـ يجعمكف السيف تاء؛تنسب ليجة الكتـ إلى اليمف (7)
( ينظر:  ؛تنسب الشنشنة إلى اليمف (8) ( ادؿ) لاٌيؾى  .1/176 ،المصدر نفسوألنيـ يجعمكف الكاؼ شينا نحك) لاٌيشى
 ،ىي المكنة كقد تككف خمخاف اسـ قايمة :كقيؿ،ال يفصح ؛كرجؿ لخمخاني ،إلى العراؽ كمعناىا العجمة في المنطؽ الم ٍخمىخاني ةي تنسب  (9)

  مادة ،لسان العرب ،ينظر: ااف منظكر ،نحك ) ما شا اهلل كاف( ادؿ ) ما شاء اهلل كاف( ؛كعماف ،جركتكجد في أعراب الشٌ  ،كضعأك م
شركة دار األرقـ اف  ،1/87،محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبمغاء ،أاك القاسـ الحسيف اف محمد ،األصفياني ) لخخ( كالراغب

 .1/177 ،نفسوالمصدر  ،كالسيكطي ،ق 1420 ،ايركت  ،ا،ط ،أاي األرقـ
 مادة)عجرؼ(. ،9/234،المصدر السابق، ينظر: ااف منظكر ،في الكبلـ كالجفاء ،كىي التقعر ،تنسب العجرفية إلى ضٌاة (10)
المصدر ينظر:  ،كاإلقكاء ،كاالضجاع في القكافي ،ألنيـ يميمكف الحرؼ إلى الكسر ؛ضجع إلى قايمة اني ضجعافتنسب ليجة التٌ  (11)

 مادة) ضجع(.، 8/221 ،نفسو
 .1/176 ،المصدر السابق ،ينظر: السيكطي ،ألنيـ يجعمكف الحاء عينا ؛تنسب الفحفحة إلى ىذيؿ (12)
 .28 ،ة ومسائميا وسنن العرب في كالمياغة العربيّ في فقو المّ الصاحبي  ،ينظر: ااف فارس (13)
دار  ،134-133 ،تاريخ األدب العربي في العصر الجاىمي ينظر: ضيؼ، أحمد شكقي عاد السبلـ، (14)

 .)د.ت(،)د.ـ(،)د.ط(،المعارؼ
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 :رىاة وتطوّ وتيّ الصّ  ةراسالدّ بواكير * 

تناكليا  ،كالٌنحكٌية األكلى ،مختمطة االٌدراسات الٌمغكٌية ،كانت اكاكير الٌدراسة الٌصكتٌية
كالماٌرد "في أاكاب  ،كغيره (2)،كسياكيو في "ااب اإلدغاـ" (1)،في مقٌدمة معجمو الفراىيدم الخميؿ

رسمت، أطاؿ اهلل " ي اقكلو:كتطٌكرت الٌدراسة الٌصكتٌية عمى يد ااف جنٌ  (3)،أاكاب اإلدغاـ"
حرؼ منيا،  كتاانا يشتمؿ عمى جميع أحكاـ حركؼ المعجـ، كأحكاؿ كؿٌ أضع أف  ...اقاءؾ،

 . (4)..."كأف اتقصى القكؿ في ذلؾ ،ككيؼ مكاقعو في كبلـ العرب
"  اككسمت كتايـ  ،حٌتى صٌنفكا كتانا فييا،عند قٌراء القرآف ،كقد تطٌكرت إلى عمـ خاص

كصٌنؼ  (5)،أاك مزاحـ الخاقاني الاغدادمٌ  ،عمـ الٌتجكيد" ككاف أٌكؿ مف صٌنؼ في عمـ الٌتجكيد
)الٌتحديد في اإلتٌقاف  كأاك عمرك الٌدانيٌ  (6)،القيسٌي )الٌرعاية لتجكيد القراءة(اف أاي طالب امكي 

 كغيرىـ . (8)،(اءياية في طاقات القرٌ غاية النٌ )كااف الجزرم (7) ،كالٌتجكيد(
كمف المصٌنفات اٌلتي تخصصت في  ،كتقٌدمت الٌدراسات الٌصكتٌية في العصر الحديث

ك)أصكات  ،ك)مناىج الاحث( لتٌماـ حٌساف ،)األصكات الٌمغكية( إلاراىيـ أنيس :الٌدراسة الٌصكتٌية
ك)المنيج الٌصكتٌي لمانية العراٌية رؤية ،ك)عمـ األصكات( لكماؿ اشر ،الٌمغة( لعاد الٌرحمف أيكب

 ،ك) الٌتطكر الٌمغكم مظاىره كعممو كقكانينو( ،عاد الٌصاكر شاىيفل جديدة في الٌصرؼ العراٌي(
 كغيرىا . ،عمـ أصكات العراية( لمحمد جكاد الٌنكرمك) ،ف عاد الٌتكابلرمضا

 
 
 
 

                                                           
 .)د.ت(،)د.ـ(،)د.ط(،اليبلؿدار كمكتاة  ،ميدم المخزكمي،ك إاراىيـ السامرائيتحقيؽ: ،53-47/ 1،العينينظر:  (1)
 .ـ1988،القاىرة ،3،ط،الخانجي مكتاة ،محمد ىاركفبلـ تحقيؽ: عاد السٌ  ،4/431 ،الكتاب (2)
 .)د.ت(،ايركت ،( )د.ط ،عالـ الكتب ،تحقيؽ: محمد عاد الخالؽ عظيـ ،1/192،المقتضب (3)
 .ـ2000،ايركت ،1،ط،دار الكتب العممية ،)د.ت(،16-1/15،سر صناعة اإلعراب (4)
 ،تحقيؽ: ارجستراسر ،321-2/320،اءالنياية في طبقات القرّ غاية  ،أاك الخير محمد اف محمد زرم،ينظر: ااف الج (5)

 .ق1351 ،ـ(،)د،1،ط ،مكتاة ااف تيمية
 أحمد حسف فرحات.  ،تحقيؽ (6)
 غانـ قدكرم حمد. ،تحقيؽ (7)
 براجستراسر.،تحقٌق (8)
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 :عيرجذور ليجة سِ * 
 ،ةكغير عرايٌ  ،ةىا إلى أصكؿ عرايٌ جذكر تي تعكد يجات الٌ مف المٌ  اليجة سعير مزيجن  عد  تي 

 كيمكف تكضيحيا في اآلتي:
 ألٌف القرشييف ؛كخاصة في ظاىرة الٌتخمص مف اليمز ،كقاائؿ الحجاز ،الٌميجة القرشٌية -

في ذلؾ  كقاائؿ الحجاز ،ةيجة القرشيٌ عير المٌ سايرت ليجة سً ك  ،يتخمصكف مف اليمز كالحجازييف
ألف  ؛كالساب في ذلؾ عائد إلى قانكف السيكلة ،) اير( كغيرىا،ك)راس( ،)فاٍس(نحك قكليـ: 

 . اء نطقوكاير أثن صكت اليمزة يحتاج إلى جيد عضميٌ 
 ادؿ ()ىىاىٍش  كسايرت الٌميجة ىذا اإلاداؿ في قكليـ: ،في إاداليـ اليمزة  إلى ىاء ييفالكنعانإلى  -

 (.أرنيادؿ ) ك)ىريني( ،(أاش)
(:نحك ،في كسر أحرؼ المضارعة ،تمتمة ايراء - ـٍ كذلؾ  ،عير تمتمة ايراءكقد سايرت ليجة سً  ،) ًتعم

 نحك قكليـ: ،إلى حرؼ الااء المكسكر الٌميجة عندما أادلت أحرؼ المضارعة في أغمب كممات
 .لسيكلة الٌنطؽ االكسر ،) ًاٍمعىٍب( كغيرىما،(ًاعمـٍ )

كسايرت ليجة  ،) امصياـ(:قكليـ نحك ،ميمنافي أداة الٌتعريؼ مير في إاداليـ البٌلـ طمطمانية حً  -
مٌما يٌدؿ عمى تأثر الٌميجة  ،) اٍمااًرٍح(كىي: حسبي في كممة كاحدة  طمطمانية حمير سعير

 .اطمطمانية حمير القديمة
   ،)يا امحكـ( ادؿ ) يا أاا الحكـ( :قكليـ نحك ،ليجة تنسب إلى قايمة طيء :كىي قطعٌية طيء -

(ة طيء في قكليـ: يجة قطعيٌ كسايرت المٌ  ـٍ ( ،) يىايٍمكىرى ر يجة تقصٌ المٌ  غير أفٌ  ادؿ) يا أاا الكـر
 .داء)يا(صكت األلؼ في حرؼ النٌ 

م وٍ : نحك ،أك المكنة ،عدـ اإلفصاح :يقصد ايا كاٌلتي ،لخمخانٌية العراؽ - ادؿ) ما شاء  ،(صار ) مىشى
 ( .صار اهلل

 ىذا اإلاداؿ سايرت الٌميجة كلعؿٌ  ،)أشا مف أجا( :نحك ،يف إلى الجيـليجة تميـ في تحكيؿ الشٌ  -
)اشتٌر مف نحك قكليـ: ،لكجكد صكت التٌاء ؛في اليمس كتٌيةالذم جاء مف ااب المماثمة الصٌ 

 اجتٌر(.
يجة ىذا كسايرت المٌ  ،(مف جارائيؿ )جاريف :نحك ؛كحذؼ اليمزة ،البٌلـ نكنن إاداؿ اليجة أسد في  -

 مف األحرؼ المائعة كفـ كالنٌ البٌل  ذلؾ أفٌ  كتعميؿ ،عزرائيؿ()ادؿ  (يفنحك قكليـ: )عزر  ،اإلاداؿ
 . يتاادالف المكاقعك 
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 ىذا اإلاداؿ يجةي كسايرت المٌ  ،( لصؽ) ادؿ  (لزؽى ) :نحك ،الٌصاد إلى الزام إاداؿليجة رايعة في  -
كالساب في ذلؾ عائد إلى تحكؿ صكت الصاد الميمكس إلى نظيره  ،اىصؽى()ادؿ  (نحك: ) اىزؽى 

 طؽ.  ة النٌ كلتسييؿ عمميٌ  ،ليتماثؿ مع األصكات المجاكرة لو ؛صكت الزام المجيكر في الٌميجة
 ،كالٌضاد إلى الٌظاء ،) قاؿ(:نحك ،القاؼ الٌطاقٌيةإلى  الٌميكٌية الٌميجة الادكٌية في تحكيؿ القاؼ -

()ادؿ  () ظربى :نحك  كاختفاء ضمائر المثنى ،الٌمغكٌية ر األصكاتكىذا عائد إلى تطكٌ  ،ضربى
 .االختصار  ليدؼ ؛أنتما() ادؿ  (نتكإ) : نحك

 ،كاإلنجميزٌية ،كالٌتركٌية ،كاليكنانٌية ،أللفاظ االفارسٌيةظيكر افي ة تمثمت جذكر غير عرايٌ  -
 ،تحت حكـ االستعمار الابلدكالساب في ذلؾ عائد إلى خضكع  ،كالعارٌية ،كالفرنسٌية ،كاإليطالٌية

كنتيجة تأثر  ،كغيرىا مف األمكر ،ايـ عف طريؽ المعامبلت الحياتيىة كالتجارٌية كاختبلط الٌسٌكاف
 ،إلى جانب كممات الٌميجة العامٌية األلفاظ الٌدخيمة كجدت اعض ،الٌمغات األجناٌية الٌميجات ايذه

 كالفصيحة في ليجة ًسعير.
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 المستوى الّصوتيّ الفصل األّول : 

 .المبحث األّول:الّصوامت
 .وائتاني: الصّ لمبحث الثّ ا

 .الث: الحركة المزدوجةالمبحث الثّ 
 .والفتح ،ابع: اإلمالةالمبحث الرّ 

 .المبحث الخامس: كسر حرف المضارعة
 .ادس: المماثمةالمبحث السّ 
 المخالفة.:ابعالمبحث السّ 

 المبحث الثّامن: المقطع الّصوتّي.
 الّتاسع: الّنبر. المبحث

 المبحث العاشر: الّتنغيم.
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 الفصل األّول : المستوى الّصوتيّ 

عير في ليجة امدة سً  الٌصكتٌية حاكؿ الااحث في ىذا الفصؿ رصد معظـ الجكانب      
كال سٌيما أٌف نطؽ الفبلح ،كتيٌ ة تختمؼ فيما اينيا في الجانب الصٌ يجات العرايٌ المٌ   أفٌ  ولمبلحظت

يجات المٌ ىذه كأٌف  ، ليجة منيا ا لايئة كؿٌ تاعن   ،لؤلصكات يختمؼ عف نطؽ الادكم كالمدني
لذلؾ قاـ الااحث في  ؛ة الفصيحةليا عبلقة االعرايٌ  ،عت عف أصكؿ عراية قديمةالحديثة  تفرٌ 

ة الفصيحة؛ لمعرايٌ  كتيٌ كمقارنتيا اجكانب المستكل الصٌ  ،يجةكتية في المٌ كصؼ الجكانب الصٌ 
تي تنتمي إلييا ككشؼ الجذكر الٌ  ،ة الفصيحةيجة كالعرايٌ أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ ايف المٌ  لتكثيؽ

 .يجةة المكجكدة في المٌ كتيٌ كاىر الصٌ اعض الظٌ 
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 وامتالصّ  :المبحث األول

 (1)،كتتمٌيز االٌضكضاء ،في العراٌية : ىي األصكات الٌصامتة الجامدة مفيوم الّصوامت -أواًل 
إٌما عف طريؽ إغبلؽ الممٌر الٌصكتٌي  ،كتنتج عف عقاات تعترض ىكاء الٌزفير في اآللة المصٌكتة

طؽ عند النٌ ٌيف كتيالصٌ  لكتريفعمى أساس كضع ا نفتٍ كصي  ،(2)أك عف طريؽ تضييقو ،إغبلقنا تاًمامؤقتنا
ظر كاالنٌ  ،كما ىك ليس امجيكر كال ميمكس ،كما ىك ميمكس ،يا ما ىك مجيكرفكاف منٌ  ،طؽ اياالنٌ 

 .(3)طؽ اياة مركر اليكاء عند النٌ ككيفيٌ  ،إلى مخارجيا
كما طرأ عمييا   ،كرأم العمماء في ذلؾ ،ةكامت في العرايٌ كصفات ىذه الصٌ  ،كسأاٌيف مخارج   

ا يجةمف تادالت  في المٌ  خ ،ؾ  ،ؽ ،ح ،ع ،ق ،)ء ىي:ك  كعددىا ادءنا مف أاعد األصكات مخرجن
 ف(. ،ـ ،ب،ؼ  ،ظ ،ذ ،ث ،ص ،س ،ز ،ض ،ط  ،د ،ت ،ف،ؿ  ،ر ،م  ،ش ،ج،غ ،

 ه ( : ،ان ) ء وتان الحنجريّ الصّ  -ثانًيا
 :  @اليمزة / ء / 

تنفرج  ثـٌ كمف  ،االمركر مف الحنجرةيكاء لمسمح ت ال ،يتحٌقؽ حيف تقفؿ فتحة المزمار إقفاالن            
                                            .(4)مرٌققنا ميمكسنا اانفجاريً  ،اا حنجريً صكتن  يخرج اليكاء محدثنال؛ فجأةن الفتحة 
إذ عٌدىا القدماء  ؛كاألقدميف حكؿ جير اليمزة كىمسيا ،كقع خبلؼ ايف المحدثيفكقد 

  .(7)كال مجيكرةن  ،كمنيـ مف جعميا ال ميمكسةن  (6)،كمف المحدثيف مف جعميا ميمكسةن (5)،مجيكرة
  

 

                                                           
(1)

 .66،ـ1984،القاىرة،)د.ط(،مكتاة الشااب ،ترجمة: عاد الصاكر شاىيف ،علم األصوات ،برتٌل ،ٌنظر: مالبرج 

 .64،ـ1988 ،لاناف ،مركز اإلنماء القكمي ،علم األصوات العام )أصوات اللغة العربٌة( ،بسام ،ٌنظر: بركة (2)

 .21-21،ـ2000،القاىرة ،)د.ط(،دار غريب ،علم األصوات ،كمال ،ٌنظر: بشر (3)
في  مناىج البحث ،تماـ  ،كحساف ، 77،) د.ت(،مصر ،نيضة مصر مكتاة ، األصوات المغوية : أنيس، إاراىيـ،ينظر (4)

 .288 ، المرجع نفسو كاشر ، كماؿ،، 97،)د.ت(،)د.ـ(،)د.ط(مكتاة األنجمك المصرية ،في الّمغة
 .1/83 ، صناعة اإلعراب سرّ  ااف جني،ك  ،4/433 ،الكتاب سياكيو، ينظر: (5)
 ،القاىرة ،3،ط ،مكتاة الخانجي ،ومناىج البحث الّمغوي المدخل إلى عمم المغة ،افضرم كاب،ينظر:عاد التٌ  (6)

 ،القاىرة ،مطاعة الكيبلني ، أصوات المغة ،أيكب  ،كعاد الرحمف  ،97 ، السابق المرجع ، ، تماـكحساف، 56،ـ1997
 .183،ـ1968 ،2،ط
 .77 ،السابق لمرجعا ،إاراىيـ ،أنيس  ينظر: (7)
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اٌلذيف كصفكىا االجير اقكلو: "أنو ااألمر المستحيؿ ما دامت  كيعٌمؽ تٌماـ حٌساف عمى
 .    (1) األكتار الٌصكتٌية مقفمة أثناء نطقو"

اراىيـ أنيس ال يأخذ االرأييٌ  كال االميمكسة؛ ألٌف كضع  ،ال االمجيكرة ،كقد كصفيا ،فكا 
كأخذ كماؿ اشر ارأم إاراىيـ  ،أك اليمس ،ال يسمح االقكؿ االجير،الكتريف حاؿ الٌنطؽ االٌصكت

كصؼ غير  ،كيرل عاد الٌرحمف أيكب: أٌف كصؼ إاراىيـ أنيس لميمزة (2)،أنيس في كصفو لميمزة
 . (3)دقيؽ

حٌتى تعٌددت أقكاليـ: فالجير  ،في كصؼ دقيؽ لميمزة ،كيبلحظ عدـ اتفاؽ ايف العمماء
ككف عند ي ،ير كاليمس لميمزةكعدـ الج ،عدـ تذاذايما :كاليمس يعني ،تذاذب الكتريف :يعني

  ٌصكتيٌيف انطااقان تاٌمان.انطااؽ الكتريف ال
 :واإلبدال والتسييل بالحذف ،صور: الّتحقيق عة بأرب ،ويمّر صوت اليمزة في الّميجة   

.akal-)أىكىٍؿ  ،@(: أىسىده asad -أىسىٍد نحو: )  ،الّتحقيق - أ  @(:أىكىؿى
  :الحاالت اآلتّية سييل بالحذف ويكون فيالتّ  - ب
 نحك:  ،أك ألؼو  ،إذا ساقت اكاكو ،اليمزة المتطٌرفة عمى الٌسطر -1

 (: كضكء . waðuu–)كىظك ،ضكء  ðaw) :–)ظىكٍ       
 نحك:  ،كتادؿ ألفو اياء الٌسكت ،ىمزة االسـ الممدكد -2

ٍفرىهٍ  ،(: سماءsamah –وٍ مى سى )           (:صفراء. şafrah –)صى
 نحك:،عمى ألؼو حذؼ اليمزة المتكٌسطة  -3

 مطمئف. aminṭṭ:( mi –) ًمط مِّفٍ ، امرأة(: marah -)مىرىهٍ         
 نحك: ،إذا كانت مفتكحةن ،حذؼ اليمزة في أٌكؿ الكممة -4

كاتٍ  ،أىبلن  halaa):  -)ىىبل         .(: أخكاتxawaat -)خى
                                                                             نحو:             ،باإلبدال الّتسييل -ت 
                                                                                               (: ثأر .ɵaar -ثاٍر )،(: فأرfaar –فاٍر ) ،(:فأسfaas – )فاٍس نحك:  ،األلؼ  -1

ذ فٍ  ،الكاك  -2     (: إرث.wiriɵ -)ًكًرٍث  ،(: أيفwiin -) كيفٍ ،: أذفwaḍḍan) –نحك: )كى

                                                           
 .97 ، في الّمغة مناىج البحث ينظر: (1)
 .288 ، عمم األصوات ،كماؿ  ،كاشر ،77 ، المغويةاألصوات ينظر:  (2)
 .2 ،حاشية  ،183 ، أصوات المغةينظر:  (3)
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مِّيٍت ،(: ائرbiir -نحك: )ايرٍ  ،الياء -3 ـٍ  ،(: مؤلتmalliit  –) مى (:صائـ.                              şaayim –) صاًي
 .(: عجائزaʤaayiz – â)عىجاًيزٍ ،(: عجائبaʤaayibâ -ك)عىجاًيبٍ 

 
ٌمي ،الااء   -4     (: أزكر.bazuur –) اىزكٍر ،(: أصمي(başalliy -نحك:)اىصى

                                      أرني . : harriyniy) –)ىريني ،(1)(: أاشhabaŠ -نحك:)ىىاىٍش  ،الياء -5
كقيس في حيف أٌف  ،كتحقيقو مف خصائص قايمة تميـ ،تيجمع الٌركايات عمى أٌف التزاـ اليمزك 

صمى اهلل  -كلعٌؿ الحديث الذم كرد عف النايٌ  ،(2)،كأىؿ الحجاز يتخمصكف منيا ،القرشٌييف
كقد  ،دليؿ عمى التخمص مف اليمز ،(3)ي ناٌي اهلل"لست انايء اهلل، كلكنٌ اقكلو:"  -عميو كسمـ

الٌسكداف إلى كليجات  الٌميجات اليكـ كتميؿ ،(4)قت ليجة أسد اليمز في اعض كمماتياحقٌ 
 .(5)تخفيؼ اليمز

 

                                                           
(1)

 (.أىاىشى مادة ) ،6/263 ،لسان العرب ،ااف منظكر ،"بى سى كى أََبَش: " 
 ،1،ط،دار المصرية  ،تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كآخركف معاني القرآن، ،أاك زكريا يحيى اف زياد ،الفراء ينظر: (2)

دار  ،إميؿ اديع يعقكب تحقيؽ: ،لمزمخشري شرح المفصل ، ، مكفؽ الديف المكصميكااف يعيش ،2/356،)د.ت(،مصر
 ،ناصر عمي غالب،ك  ،67 ،في الميجات العربية ،إاراىيـ  ،أنيسك  ،5/265 ،ـ2001،ايركت ،1،الكتب العممية، ط

 عاد الجميؿ، عاد القادر،ك  ،109 ،ـ1989،اغداد ،1،ط ،العامةة ؤكف الثقافيٌ دار الشٌ  ،الميجات العربية ليجة قبيمة أسد
 ،ـ1997 ،افعمٌ ،1،ط ،دار صفاء ،( 3غويةراسات المّ مالي) سمسمة الدّ في ليجة اإلقميم الشّ  الداللة الصوتية والصرفية

ـ 2016 ،1 ،ع  ،24 ،ـ  ،مجمة جامعة اااؿ  ، لمنحاس الميجات العربية في كتاب )إعراب القرآن ( ،محمد  ،كزكي  ،7
، 52. 
عف أاي ذر قاؿ: جاء أعرااي إلى رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: يا نايء اهلل، فقاؿ رسكؿ اهلل صٌمى كرد الحديث  (3)

 ،ااف الايع ،كقاؿ صحيح،في المستدرؾ عمى الصحيحيف أخرجو الحاكـ،اهلل عميو كسمـ: "لست انايء اهلل، كلكني ناٌي اهلل" 
دار الكتب  ،مصطفى عاد القادر عطا تحقيؽ: ،المستدرك عمى الصحيحين ،اهلل الحاكـ النيسااكرمأاك عاد 

 ،ااف الممقف كقاؿ: اؿ منكر لـ يصح، كتعٌقاو الذىاي ،2/251 ،2906 ،كتاب التفسير ،ـ1990،ايركت،1،ط،العممية
عىاد اهلل اف حمد  تحقيؽ: ،مختصر استدراك الحافظ الذىبي عمى مستدرك أبي عبد اهلل الحاكم ،سراج الديف أاك حفص

يدىاف صمى اهلل  –كأكرد ااف منظكر رٌد الناٌي  ،2/692 ،255،كتاب التفسير،ىػ 1411 ،الرياض ،1،دىاري العىاًصمىة، ط ،المحى
: الى تىٍنًار ًااٍسًمييىا عمى الرجؿ امفظ آخر في الحديث اقكلو: " -عميو كسمـ   ،5/189المصدر السابق، ،"نىايءى الم ًو، فىقىاؿى

    ،دمشؽ ،1،دار القمـ، ط ،تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم ،المفردات في غريب القرآن ،األصفيانيكالراغب  ،(نارمادة )
 المصرية العامة الييئة ،محمد أاك الفضؿ إاراىيـتحقيؽ:  ،اإلتقان في عموم القرآن ،كالسيكطي ،790،ىػ1412
 .1/340 ،ـ1974،)د.ط(،لمكتاب

 .109 ، السابق رجعالم ،ناصر عمي،غالب:ينظر (4)
 ،اإلسكندرية ،)د.ط(،دار المعرفة الجامعية ،من أصول الميجات العربية في السودان ،عاد المجيد  ،عااديف :ينظر  (5)

 .35 ،ـ1989
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اداؿ اليمزة ك   ،مثؿ طيء ؛كاعض القاائؿ العراية ،الكنعانييف مف خصائصىاء إلى  ا 
 . (2)كالٌتحقيؽ مف خصائص الادك ،كتخفيؼ اليمزة مف خصائص الحضر (1)كالحجازييف

لذلؾ مالت تحتاج إلى جيد عضمٌي؛   ،ةتحقيؽ اليمز ظاىرة صكتيٌ  كخبلصة القكؿ: أف
كقد  ،في أغمب كمماتيا ،أك اإلاداؿ ،االحذؼ :خمص منياعف طريؽ التٌ الٌتسييؿ يجة إلى المٌ 
كمالت إلى كسر اليمزة المفتكحة في األسماء؛ نحك  ،قت الٌميجة ظاىرة اليمز في كممات قميمةحقٌ 

  (:أىٍحمىدي.  iḥmad@ -) ًإٍحمىدٍ 
 : hالياء / ه / 

اليكاء خبلؿ االنفراج  كيمرٌ  ،يفلنطؽ أصكات المٌ  ؛الحالكضع الصٌ  الفـ يتحٌقؽ عندما يٌتخذ
كال يتذاذب  ،اا احتكاكيً ا صكتن محدثن  في أقصى الحمؽ ،يفكتيٌ اتج عف تااعد الكتريف الصٌ النٌ  ،الكاسع

نكع مف الحفيؼ في حيث سيمع لصكت الياء المجيكرة  ، في حاالت خاصةإالٌ  ،افكتيٌ الكتراف الصٌ 
  .(3)فالياء صكت حنجرٌم ميمكس احتكاكٌي  ،كلكال الحفيؼ؛ لكانت الياء صكت ليف ،أقصى الحمؽ

 :صور نطقّية يجة بثالثالياء في المّ  ويرد فونيم
 (: ال ييـ.bihimmiŠ –)ًاًيمٍِّش ،(: صاحب نخكة hamŠariy -نحك:)ىىٍمشىًرم ،الياء المرٌققة -1
 (: ختف.ahharṭ -) طىي ٍر ،كٌسر(: haððab -نحك: )ىىظ بٍ  ،جزئينا الياء المفٌخمة -2
ٍو  ،ىاء الٌسكت -3         (: عندنا.                                                                                                                    âinidnah –)ًعًنٍدنىٍو ،:  سماء samah) –نحك: ) سىمى
ا إذا جاكر األصكات  ،يأتي مرٌققنا مع األصكات المرٌققةكيبلحظ أٌف صكت الياء:      كمفٌخمن

كالٌناطؽ ايا يجد  (4)،ىي ظاىرة قديمة ،الكقؼ عمى الياءأك  ،كظاىرة ىاء الٌسكت ،المفٌخمة
في نطؽ  ،كنجد أٌف الٌميجة سايرت العراٌية الفصيحة ،راحةن؛ألٌنيا ال تحتاج إلى جيد عضميٌ 

 كصٌكره .  ،صكت الياء
  

                                                           
المدينة  ،1،ط ،مكتاة الغرااء األثرية ،الحروف في الميجات العربيةإبدال  ، اف سالـ سمماف ،السحيمي :ٌنظر (1)

 .1/136 ،ـ1995،الناكية
 ،جامعة أم القرى ،ماجستٌر ،142 ،أصواتا وبنٌة،اللهجات فً الكتاب لسٌبوٌه ،صالحة ،آل غنٌم: ٌنظر 2)) 

 .ه2241-2241،السعودٌة

دار  ،العربي مقدمة لمقارئ عمم المغة ،محمكد ،السعرافك  ،4/434 ،الكتاب ،كسياكيو ،1/57 ،العين ،: الخميؿينظر (3)
 .74،أصوات المغة ،أيكب ،الرحمفعاد ك  ،179-178 ،)د.ت(،ايركت )د.ط(،النيضة العراية

 .2/215 ، سر صناعة اإلعراب ،ااف جني : ينظر (4)
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   :ح (، الّصوتان الحمقّيان )ع -ثًاثال
 :  âالعين / ع / 

مٌما  ،ا في الفراغ الحمقيٌ احتكاكن  فييحدث ،لمركر اليكاء ؛يضيؽ الفراغ الحمقيٌ عندما ف يتككٌ 
كىك  ،مرٌققناا ا احتكاكيً حمقيً  صكتان  عدٌ لذلؾ يي حاؿ الٌنطؽ او؛ ٌيف كتيالصٌ  يفالكتر  يؤدم إلى اىتزاز

 : في الّميجة بألوفونينالعين  فونيم نطق تمثلوي(1)،نظير صكت الحاء الميمكس المرٌقؽ
ٍر ،(: ضراو االسكيف في اطنوbaâaʤ -نحك: ) اىعىٍج  ،العيف المرٌقؽ -1 (: âazzar –) عىز 

 فضح.
(: âaşşab -) عىص بٍ ،(: حرؽŠaâaṭ -نحك:) شىعىٍط  ،ا في الٌسياؽجزئين  العيف المفٌخـ -2

 تكٌتر.
 ،كمفٌخمنا مع الٌصكامت المفٌخمة ،يبلحظ أٌف صكت العيف: جاء مرٌققان مع الٌصكامت المرٌققة

 .ت العيف في مجيئو أصبلن ال ادالن في نطؽ صك  ،كأٌف الٌميجة كافقت العراٌية
 :  ḥالحاء / ح / 

لذلؾ  ؛كاليمس ،ااختبلؼ الجير ،العيفتي ينطؽ او صكت ة الٌ االكيفيٌ  ،كتف ىذا الصٌ يتككٌ 
ة في كالحاء اقكلو: "  ،كيفٌرؽ الخميؿ ايف حرفي العيف ،ميمكسان ا ا احتكاكيً ا حمقيً صكتن  عدٌ يي  كلكال اىح 

يجة الحاء في المّ فونيم يتمثل نطق و . (2) "لقيٍرب مىٍخرىجيا مف العىٍيف ؛ألىٍشاىيىت الٍعيىف ،الحاء
 : بألوفونين

شيٍش  ،الحاء المرٌقؽ -1 (: تدٌخؿ في أمٌر ال aŠŠakḥ -) حىش ؾٍ ،عشب (:aŠiiŠḥ -نحك: ) حى
 يعنيو.                                                                                  

ظىرٍ  ،في الٌسياؽ جزئينا الحاء المفٌخـ -2 (: aşiirahḥ -)حىصيرىٍه  ،حضرى (: aðarḥ-نحك:)حى
 اساط .                                                                                        ،سٌجادة

 كأفٌ  ،مةكامت المفخٌ ا مع الصٌ من كمفخٌ  ،قةكامت المرقٌ ا مع الصٌ قن مرقٌ  يأتي الحاء:صكت  أفٌ  كيتضح
 اكٌؿ خصائصة الٌنطقٌية.  ،الحاءة في نطؽ صكت يجة كافقت العرايٌ المٌ 
 
 

                                                           
(1)

 .303، عمم األصوات ،كماؿ  ،كاشر، 434 -4/433 ،الكتاب سياكيو،ك  ،1/57 ،العين ،الخميؿ الفراىيدم،  :ينظر 
 .1/57 ، ، المصدر نفسوالخميؿ ،الفراىيدم (2)
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 (: الّصوت الّميوّي ) ق  -رابًعا
كانحااس  ،عند ارتفاع مؤٌخرة الٌمساف نحك الٌمياة ؛الحديثة ف صكت القاؼ العراٌيةيتككٌ 
كالٌمياة حتى ينفصبلف؛  ،يضغط اليكاء عمى نقطة التقاء الٌمساف ،كعند الٌنطؽ او ،اليكاء خمفيما

فيندفع اليكاء محدثنا انفجارنا مسمكعنا دكف أف ييتز الكتراف الٌصكتٌياف؛ لذلؾ يعٌد صكتنا انفجارًيا 
 ،كيعد  صكت القاؼ صكت خبلفٌي ايف المحدثيف كاألقدميف(1)،ميمكسناعند مجيدم القراءات

 . (2)كانت مجيكرةن القديمة القاؼ العراٌية ف
كيتكٌكف عند التصاؽ  ،المجيكرة g)كنطؽ الجيـ القاىرٌية ) ،نطؽ صكت القاؼكفي الٌميجة ي

انفصاؿ  كعند ،يؤدم إلى انحااس اليكاء مٌما ،مخرجو قميبلن ـ مع تقدٌ  ،كسط الٌمساف االٌطاؽ
 و صكت طاقي  لذلؾ يكصؼ اأنٌ  ؛مع ذاذاة الكتريف ،اا انفجاريً ا صكتن يندفع اليكاء محدثن  يفالعضك 
في الّميجة القاف  فونيم يتمثل نطقو  ،كىك نظير صكت الكاؼ الميمكس ،انفجارم   مجيكره 

 : بصورتين
.                        (: قميؿ الحياءwigiḥ -) ًكًقٍح ،كقع ،(: سقط gabaâ –نحك:) قىاىٍع  ،الٌطاقي القاؼ -1

ق ٍع ،(:استأذفṭugg -ك)طىؽٌٍ    (: ارد.şaggaâ –) صى
ًكٍت ،(: قاتؿkaatil –نحك:) كاًتٍؿ  ،صكت الكاؼ -2 (: كقت.                                                                         wakit –) كى

ىك: انسجاـ ايف صكتٌي في الٌميجة إلى كاؼ  العراٌية الحديثة الميمكسة كساب تحكيؿ القاؼ
 كالكاؼ؛ لتماثيؿو في اليمس. ،التٌاء

في (  gالجيـ القاىرٌية) أك ،القاؼ الٌطاقٌية صكتإلى  ،العراٌية الحديثة صكت القاؼ رى كتطك       
حيث تحٌكؿ صكت القاؼ فييما  ،كمشتقاتيما ،(كقته ك) ،(عدا كممتي: )قتؿى ،الٌميجة جميع كممات

كت  ،كتيؿ ،مكتكؿٍ  ،نحك) كىتىؿى  ،إلى صكت الكاؼ  أككات(. ،كى
كنسايا إلى  ،كالكاؼ ،كىي: صكرة ايف القاؼ ،كقد رسـ ااف دريد صكرة مف صكر القاؼ   

كفىة ًفي اني تىًميـ ،كىاٍلقىاؼ ،فىتككف اٍلقىاؼ اىيف اٍلكىاؼ"اني تميـ كمف ذلؾ قكلو:  (3) "كىىىًذه ليغىة مىٍعري

كىي ايف  ،لصكت القاؼ في الٌميجات ،كالقاؼ اٌلتي يتحٌدث عنيا ااف دريد ىي: صكرة نطقٌية

                                                           
(1)

 .214 ، أصوات المغة ،عاد الرحمف ،أيكبك  ،72 ، األصوات المغوية ،إاراىيـ  ،ينظر: أنيس 
 .1/75، صناعة اإلعراب سرّ  ،كااف جني  ،4/434 ، الكتاب ،ينظر: سياكيو (2)
 .1/42 ،جميرة المغة (3)
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كلكٌنيا  ،نحك:) كاؿ( ،نحك قكليـ: ) قاؿ( قرياة مف الكاؼ ،ال مخرجان  ،القاؼ كالكاؼ نطقنا
 كال ىي االقاؼ.   ،ال ىي االكاؼ ،كالقاؼ ،صكرة ايف الكاؼ

كانت تشاو القاؼ اٌلتي تيسمع ايف  ،كيستنتج إاراىيـ أنيس: أٌف القاؼ األصمٌية المجيكرة
 .(1)القاائؿ العراٌية في الٌسكداف؛ ألٌنيا قرياة مف صكت الغيف

كتعٌد القاؼ مف األصكات المتطٌكرة في الٌميجات الحديثة؛ ألٌنيا تطٌكرت إلى نطؽ الجيـ 
كمف  ،ككسط كشماؿ اليمف (2)،كقاائؿ الادك في الٌصحراء ،القاىرٌية اٌلتي ينطؽ ايا صعيد مصر

كما تنطؽ الجيـ  ،كشماليا طاقًيا ،ذلؾ قكؿ أحمد شرؼ الٌديف:" فالقاؼ تنطؽ في أكاسط اليمف
كمف ذلؾ  ،كعماف مف جنكب جزيرة العرب ،كينطؽ ايا أىؿ حضرمكت (3)،في ليجة القاىرة "

 كينطؽ (4)،مثؿ: الجيـ القاىرٌية" ،كدثينة ،كحضرمكت ،مافقكؿ مراد كامؿ: " القاؼ تنطؽ في عي 
كيادؿ صكت القاؼ إلى  (5)،كأرياؼ الجزائر االقاؼ الٌطاقٌية ،كصعيد مصر ،عامة الٌسكداف
 ،الٌمد ،ناامس ،نحك: القدس ،معظـ المدف الفمسطينٌية كفي (6) ،في الٌميجة الخميميةصكت اليمزة 

 . يافا
مخرجيا تقٌدـ ؛ ألٌف الحديثة كخبلصة القكؿ: أٌف القاؼ الطاقٌية تطٌكرت عف القاؼ الٌميكٌية  

كىك  ،كالتٌيسير في نطؽ الٌصكت ،أك الغار مف ااب الٌسيكلة ،مف منطقة الٌمياة إلى منطقة الٌطاؽ
كالجير مف سمة  ،نكع مف الٌتطكر مف اليمس إلى الجير؛ ألٌف اليمس مف صفة أىؿ الحضر

 .الاادية أىؿٌ 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .72 ،األصوات المغويةينظر:  
 .80 المدخل إلى عمم المغة ،رمضاف  ،كابينظر : عاد التٌ  (2)
 .30 ،ـ1984 ،)د. ـ(،1،ط ،)د.ف(،دراسات في ليجات شمال وجنوب الجزيرة العربية (3)
 ،ـ1968 ،القاىرة ،)د.ط(،جامعة الدكؿ العراية ،راسات العرايةمعيد الاحكث كالدٌ  ،الميجات العربية الحديثة في اليمن (4)

86. 
 .44-43 ، من أصول الميجات العربية في السودان ،عاد المجيد  عااديف، :ينظر (5)
مجلة الجامعة اإلسالمٌة) سلسلة الدراسات  ،المستوى الصوتً فً لهجة مدٌنة الخلٌل ،صادق ،الدباس :ٌنظر (6)

 .2444،م1422 ،بٌت لحم ،جامعة فلسطٌن األهلٌة  ،1،ع ،27،م،اإلنسانٌة(
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 غ (:  ،خ  ،األصوات الّطبقّية ) ك  -خامًسا
 : kالكاف / ك /
فإذا انفصؿ  ،حيث ال يسمح امركر اليكاء ،اؽساف االطٌ أقصى المٌ اساب التقاء ف يتككٌ 

 ؛افكتيٌ دكف أف يتذاذب الكتراف الصٌ  ،اا انفجاريً ا صكتن اندفع اليكاء محدثن  ،ا مفاجئن العضكاف انفصاالن 
عٌد  اينما (1)،ةكىك نظير صكت الجيـ القاىريٌ  ،اقن ا مرقٌ ا ميمكسن ا انفجاريً ا طاقيً صكتي  عدٌ لذلؾ يي 

 ،كعٌد سياكيو مخرج الكاؼ مف أسفؿ مخرج القاؼ (2) ،كالقاؼ مف الٌمياة ،الخميؿ مخرج الكاؼ
 يجة :في المّ  بألوفونينالكاف  فونيميتمثل نطق و  (3)،كما يميو مف الحنؾ األعمى

 (: طرد.kaḥaŠa -)كىحىشى ،حفنة kabŠah): -نحك: )كىٍاشىوٍ  ،الكاؼ المرٌقؽ -1
ؾٌٍ ،(: ضغطðakk –نحك: )ظىؾٌٍ  ،في الٌسياؽ جزئينا المفٌخـالكاؼ  -2  : ضرب. şakk )-) صى

كلـ تعرؼ الٌميجة الٌظكاىر  ،كلـ يادؿ مف أحرؼ أخرل ،اجاء فصيحن  :صكت الكاؼ يبلحظ أفٌ 
كلكٌف يبلحظ في جميع الكممات  (6)كالشنشنة؛ (5)،كالكسكسة (4)،الٌصكتٌية؛ نحك الكشكشة

تيختـ او الكممة  ،كالٌشيف) ًتٍش ( ،صكتنا مزجًيا مككننا مف التٌاء ،اٌلتي تفيد الٌنفي ،المنحكتة
ٍعًرٍفًتٍش ،(:لـ أكتب شيئناmakatabtiŠ -نحك:  )مىكىتىٍاًتٍش  ،المنحكتة (:لـ أعرؼ maâriftiŠ -) مى

 كليست مف قايؿ الظكاىر الصكتٌية. ،كىي مف قايؿ الٌنحت ،شيئنا
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .89 ، أصوات المغة ،عاد الرحمف  ،أيكب ك  ،71 ، األصوات المغوية ، إاراىيـ ،أنيس  :ينظر 
 .1/58، العين :ينظر (2)
 .4/433 ، الكتاب :ينظر  (3)
كمنيـ مف  ،(عميشً ) :مثؿخاصة في المؤنث الخطاب الشيف مكاف كاؼ تادؿ حيث  ،تنسب ظاىرة الكشكشة إلى رايعة (4)

         ،4،،ط ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،الخصائص ،ينظر: ااف جني ،مثؿ:عميكٍش  ،في الكقؼ يزيد الشيف اعد الكاؼ
(. ،6/342،لسان العرب ،كااف منظكر،2/13 ،) د.ـ(  مادة )كىشىشى

ٌنظر:  ،(أعطيتكس كمنكس: ) تنسب ظاهرة الكسكسة إلى هوزان حٌث ٌزٌدوا بعد كاف الخطاب فً المؤنث سٌنا مثل (5)

 .1/22،لمصدر نفسها ،ٌنظر: ابن جنً 
( :يث يادلكف الكاؼ شينا مثؿ: )لايشتنسب ظاىرة الشنشنة إلى أىؿ اليمف ح (6)  .1/254،المزىر ،ينظر: السيكطي ،لايؾى
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 :  xالخاء/ خ /
يسمح امركر  ،مع كجكد فراغ اسيط ،اؽالطٌ عند ارتفاع أقصى الٌمساف نحك أقصى ف يتككٌ 

 عدٌ لذلؾ يي  ؛طؽ اواف أثناء النٌ كتيٌ الكتراف الصٌ  ييتزٌ أف  دكف ،اا مسمكعن احتكاكن  يسابمٌما ،اليكاء
 ،كالغيف ،كسياكيو مخرج الخاء ،كقد عد  الخميؿ (1)،جزئينا امن ا مفخٌ ا ميمكسن ا احتكاكيً ا طاقيً صكتن 

ومن األمثمة عمى  ،يجةا في المّ فصيحً  جزئًيا امً مفخّ  ،صوت الخاء ويرد (2)،مف أقصى الحمؽ
 : الخاء فونيمعمى 

.    laṭax -) لىطىٍخ ،(: غير صالحxarbaan -اافٍ رٍ خى )  (: ضربى
 : Ϫ الغين /غ / 

 عدٌ لذلؾ يي  ؛كاليمس ،ااختبلؼ الجير ،صكت الخاء اتي ينطؽ اية الٌ االكيفيٌ  ،كتينطؽ ىذا الصٌ 
يجة المّ فونيم الغين في يتمثل و  (3)،جزئينا امن ا مفخٌ ا مجيكرن ا احتكاكيً ا طاقيً صكت الغيف صكتن 

 : بصورتين
ـٍ  ،المفٌخـ جزئينا الغيفألكفكف  -1 ٍغ ،جاىؿه   ϪaŠiim) :-نحك:) غىشي (: جرحى  naʤaϪ -)نىجى

. أك  أكؿى
.                                                       kamar) –نحك:) كىمىٍر  ،المرٌقؽالكاؼ فكنيـ  -2  : غىمىرى
( مجيكرةبلحظ أٌف يي   المفٌخـ المجيكر صكت الغيف ؛ كلعٌؿ الٌميجة أادلت،جميع أحرؼ كممة )غىمىرى

 ،ظاىرة المخالفة الٌصكتٌية مف ااب ،(رى مى )كى  لتصاح ،إلى صكت الكاؼ المرٌقؽ الميمكس ،جزئينا
 .في حركؼ الكممة

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .303، األصواتعمم  ،كماؿ  ،كاشر  ،75،األصوات المغوية ،إاراىيـ  ،كأنيس  ،4/334 ،الكتاب  ،سياكيو  :ينظر  (1)
 .4/433، والكتاب ،1/52،العيف :ينظر (2)
 .334/ 4،نفسوالمصدر  ،سياكيو  :ينظر  (3)
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  :ي ( ،ش  ،األصوات الغاريَّة ) ج  -سادًسا
 : ʤالجيم / ج / 
 ،حتى يتصؿ ايما ،ـ الغاركمقدٌ  ،ثةرة المٌ نحك مؤخٌ  ،سافـ المٌ ف عند ارتفاع مقدٌ يتككٌ 

 ،االنفجاراعد فرصة يكاء ال ؛ ليأخذاالنفصاؿ ااطءو  كيتـٌ  ،ا كراءه اليكاء الخارج مف الرئتيفمحتجزن 
انفجارٌم ) مركبه  غارم   لثكم   صكته فالجيـ  ،محدثنا احتكاكنا ،ااألعضاء المتااعدة أف يحتؾٌ 
ا ككصفو المحدثكف صكتن  (2)،اا انفجاريً سياكيو صكت الجيـ صكتن  كقد عدٌ  (1)،( مجيكره  احتكاكيٌ 

يحدث في  كما ،فجأةن  ال يتـٌ  ،انفصاؿ العضكيف المتصميف ألفٌ  ؛خاكةدة كالرٌ ا يجمع ايف الشٌ مركان 
نٌ  ،كامت المحضةالصٌ   أف يحتؾٌ  ،ةيعطي الفرصة لميكاء اعد االنفجاريٌ  حٌتى ،ااطءو  ما يتـٌ كا 

 عمى األصكات(4)،كأطمؽ المحدثكف  (3)،اكينتيي احتكاكيً  ،اانفجاريً  لذلؾ يادأ ؛ااألعضاء المتااعدة

كايف  ،مساف اينوكمف كسط الٌ "مخارجيا اقكلو:  كحٌدد ،في الكتاب سياكيوالٌثبلثة اٌلتي جمعيا 

 جكزيؼ كأطمؽ فندريس ،ااألصكات الغاري ة (5)،يف كالياء"مخرج الجيـ كالشٌ  ،كسط الحنؾ األعمى
 .    (6)االٌصكت االنفجارم الفاشؿ ،عمى الٌصكت االنفجارم االحتكاكيٌ 

  :صور بثالثيجة الجيم في المّ  فونيميتمثل نطق و 
ع ٍر  ،الجيـ المرٌققةألكفكف  -1 رىٍش ،(: صاحʤaââar -نحك: ) جى  (: طحف.ʤaraŠ -) جى
وٍ  ،(: غمبṭaʤʤ -نحك: ) طىجٌٍ  ،في الٌسياؽ جزئينا الجيـ المفٌخمةألكفكف  -2 -)ظىج 

ðaʤʤah                                                                   . ضكضاء :) 

                                                           
(1)

عمم  كماؿ، ،اشر ك  ،104 ، في المغة مناىج البحث ،تماـ ،حسافك  ،70 ، األصوات المغوية إاراىيـ، أنيس، :ينظر 
 .310،األصوات

 .4/434 الكتاب،: ينظر (2)
 .104-103 ،المرجع السابق تماـ،حساف ، ينظر :  (3)
التشكٌل  حسن، سلمان ،والعانً،42،المدخل إلى علم اللغة ،عبد التواب ،ورمضان ،212،نفسو المرجع: ينظر (4)

 ،1،طقافي، النادم األداي الثٌ  ،محمد محمكد غالي :مراجعةك  ،ياسر المبلح :ترجمة ،فً اللغة العربٌة الصوتً
 .27،ـ1983،جدة

(5) 4/433. 
 .50،ـ1950مصر  ،)د.ط(،مكتاة األنجمك المصرية ،كاخمي كمحمد القصاصترجمة: عاد الحميد الدٌ  ،المغةينظر:  (6)
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                        ،(:اجتيادiŠtihaad–) اٍشًتياٍد ،(: مجتمعmuŠtamaâ –نحك: )ميٍشتىمىٍع  ،الٌشيفصكت  -3
 . (1)(: اجترٌ Šitar -)اٍشتىٍر 

كالتٌاء في كممة  ،إاٌل إذا اجتمعت الجيـ ،يبلحظ أٌف الجيـ تنطؽ فصيحة في كممات الٌميجة
 .       لتماثؿ في اليمس ،كالشيف ،الجيـإلى صكت ايف  ،فحينئذ يادؿ صكت الجيـ ،كاحدة

لذلؾ  ؛ميمكس يف صكتالشٌ صكت ك  ،صكت مجيكر صكت الجيـ أفٌ  :كيمكف تعميؿ ذلؾ
أادلت الٌميجة صكت الجيـ إلى صكت ايف الجيـ كالٌشيف؛ ليتماثؿ مع صكت التٌاء الميمكس في 

 الٌنطؽ.
اٌلتي كالٌشيف إاداؿ الجيـ  :فقد ذكر سياكيو ،يجات القديمةمكجكد في المٌ  اإلاداؿكمثؿ ىذا 

كال تكثر في لغة  ،عركال في الشٌ  ،كال تستحسف في قراءة القرآف ،مف األصكات غير المستحسنة
 :قكليـ نحك ،كأصاحت امنزلتيا ،مف الٌشيفقد قرات كأٌف الجيـ قرات  (2)،مىٍف  ترتضي عراٌيتو

            .(3)"في األجدر: أشدر"
ايف فصحاء العرب؛ ألٌنيا تطٌكرت تطٌكرنا كايرنا في  ،دليؿه كاضحه عمى نطؽ الجيـ كال يكجد

كأٌف  ،الطياة في األصكات ،مثاالن عمى التغيرات التٌاريخٌية ،صكت الجيـكيعد (4) ،الٌميجات الحديثة
 ،كفي العراية الفصيحة ،كاف اغير تعطيش كالجيـ القاىرٌية ،كأٌف الٌنطؽ األصمٌي لصكت الجيـ

 (داؿ)اكتحٌكؿ مف صكت اسيط إلى صكت مزدكج يادأ  ،اؽ إلى الغارطؽ مف الطٌ تحٌكؿ النٌ فقد 
ة ليذا الٌصكت انحبللو إلى أحد اريخيٌ غييرات التٌ كمف التٌ  ،مجيكرة (شيف)امف الغار ثـ ينتيي 

كالمكٌكف  ،طؽ كالٌداؿ في صعيد مصرإذ ين ،لو في الٌميجات العراٌية الحديثة نيفعنصريو المككٌ 
اٌلتي تعكد  ،أك ما يسٌمى االجيـ الٌشامية ،نطؽ أىؿ الٌشاـ نحك: ،اني لو صكت الٌشيف المجيكرةالثٌ 

كحدث لصكت الجيـ تغٌير تاريخٌي ثالث؛  ألٌنو تحٌكؿ  ،نحك: )أشا مف أجا( ،جذكره إلى قايمة تميـ
 .  (5)اف الخميج العرايٌ كاعض امد ،في اعض قرل جنكب العراؽ ،كانتشرت ىذه الٌظاىرة ،إلى ياء

                                                           
كاعض الٌمغات قمات التاء داالن  ،أعاد األكؿ مف اطنو إلى فمو ليمضغو مٌرة أخرل ثـ يامعو،اجتر  : اجتٌر الاعير كنحكه " (1)

 مادة ) جرر(. ،4/125،لسان العرب ،ااف منظكر "،اجدرٌ  :اجترٌ في : نحك قكليـ
 .2/211 ،الكتابٌنظر:  (2)
 .4/479 ،المصدر نفسو (3)
 .70،األصوات المغوية  ،إاراىيـ  ،أنيس  :ينظر  (4)
            ،ـ1990،القاىرة ،2،ط ،مكتاة الخانجي ،مظاىرة وعممو وقوانينو التطور المغوي عاد التكاب ، رمضاف،ٌنظر:  (5)

25-27. 
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الجزء  ،كالمتخصصيف اأٌنو: صكت مرٌكب ،عند قٌراء القرآف ،كيكصؼ صكت الجيـ الفصيح
  .(1)ينطقاف دفعة كاحدةن ك  ،اني: صكت قريب مف الجيـ الٌشاميةكالثٌ  ،األٌكؿ: صكت قريب مف الٌداؿ

 .(2)كأرياؼ األردف  ،كالٌسكداف ،في اعض أرياؼ فمسطيف ،كيتحٌقؽ صكت الجيـ الفصيح    
عف صكت الجيـ الفصيح؛ ألٌنو صكت  ،تطٌكر صكت الجيـ في الٌميجةكخبلصة القكؿ: 
فبل ينطؽ  ،كالٌرخاكة  ،كيجمع ايف صفتي الٌشدة ،كصكت الجيـ الٌشامية ،مرٌكب مف صكت الٌداؿ

كلكٌنو ينطؽ شيننا  ،ما ظير في الٌميجات العراٌية الحديثة  عمى نحك كال ياءن  ،كال داالن  ،جيمنا قاىرٌية
ا في جميع كممات الٌميجة.    ،كمشتقاتيما ،ك)اجتٌر( ،في كممتي:) اجتمع(  كجيمنا فصيحن

 
 :  Šالّشين / ش / 

 ،كفي ىذه الحالة يقترب الٌمساف كٌمو نحك الغار ،عند ارتفاع مقٌدمة الٌمساف نحك الغارف يتككٌ 
تدكير مع  ،ضيؽ اينيما مع كجكد فراغ ،كتقترب األسناف العميا مف الٌسفمى ،أك الحنؾ األعمى

 دكف أف ،كالٌصفير ،يساب نكعنا مف االحتكاؾ ،كعند مركر اليكاء ،إلى األماـ الٌشٌفتيفكاندفاع 
نطق  يتمثلو (3)،اميمكسن ا احتكاكيً  اغاريً ا صكتن  عدٌ لذلؾ يي  ؛طؽ اوأثناء النٌ  ،افكتيٌ الكتراف الصٌ  ييتزٌ 

  :صوريجة بثالث في المّ  الّشينفونيم 
ر ضى Šabak –نحك: ) شىاىٍؾ  ،الٌشيف المرٌقؽألكفكف  -1  (: ترؾى .                                                                             daŠŠar -)دىش ٍر  ،فىتىفى  ،(: حى
 - ) طىٌش  ،لغى ،(: محاŠaṭab -نحك: )شىطىٍب  ،في الٌسياؽ جزئينا الٌشيف المفٌخـألكفكف  -2

ŠṭaŠ. تنٌزه :) 
رىٍه  ،المرٌقؽ الٌسيف صكت -3  (: شجرة .                                                                                          saʤarh -نحك :) سىجى
 كلكٌف أادؿ سيننا في كممة  في صفاتو الٌنطقٌية؛ ،لـ يطرأ عميو تغيير ،يفصكت الشٌ  يبلحظ أفٌ  
مف صكت الٌشيف  ،كيمكف تعميؿ ذلؾ: أٌف صكت الٌسيف أسيؿ في نطقو ،(saʤarh - هٍ رى جى سى )

 مف ناحية المخرج .
 
 

                                                           
 ،310 ،عمم األصوات ،كماؿ  ،ينظر: اشر (1)
 .ـ2012 ،جامعة الخميؿ  ،رسالة ماجستير  ،38 ،دراسة لغوية صوريف  بمدة ليجة  ،نكرة  ،: الحيح ينظر  (2)
 ، أصوات المغة ،أيكب  ،عاد الرحمف ك  ، 69 ، األصوات المغوية ،إاراىيـ  ،أنيس ك  ،433/ 4 ،الكتاب ،سياكيو : ينظر (3)

91. 



           

24 
 

 : yالياء شبو صائت / ي / 
أثناء  ،كاىتزاز الكتريف ،تيففٌ مع انفراج الشٌ  ،الغار نحك كسط ،سافكسط المٌ  اٌتجاهعند يتحٌقؽ 

 : بألوفونينيجة ويتمثل في المّ .(1)شاو صائت امجيكرن احتكاكًيا ا ا غاريً صكتن  لذلؾ يعدٌ  ؛طؽ اوالنٌ 
 كيستعمؿ لنداء األـ. ،(: صكت لمٌتعاير عف الخكؼyammah –نحك: ) يىم ٍو  ،الياء المرٌقؽ -1
 ( : معقكؿ. yammak –)يىم ٍؾ  
ي ٍؼ ،(: أضاعى ðayyaâ –نحك:)ظىي ٍع  ،في الٌسياؽ جزئينا الياء المفٌخـ -2 (: şayyaf –) صى

 خٌفؼ مبلاسو.
ا في الٌميجة؛ ألٌنو حافظ عمى خصائصو الٌنطقٌية.    جاء صكت الياء فصيحن

 ن ( : ،ل ،الّمثوّية ) ر األصوات -سابًعا
ـ كالبل  كالٌراءي "كمف ذلؾ قكلو : ،"األصكات الٌذلقٌية" ًاالخميؿ  سٌماىاتي كىي األصكات الٌ  

ٍادىأىىا مف ذىلىؽ  الٌمساف ؛كالن كف ذىلىقٌية كأشار إلى  (2)،"كىك تحديدي طىرفىي ذلؽ الٌمساف ،ألٌف مى
   .(3)مخرجيف مف حٌيز كاحد 

نايا مخرج كما فكيؽ الثٌ  ...كمف ذلؾ قكلو:"  ،اأٌنيا لثكٌية ،كحٌدد سياكيو مخارج الحركؼ
ـ مخرج النحرافو إلى البٌل  ؛ساف قميبلن أدخؿ في ظير المٌ و غير أنٌ  ،كفكمف مخرج النٌ  ،كفالنٌ 
 .(4)"اءالرٌ 

 لتمؾ الحركؼ:  ،عمى كصؼ سياكيو(5) كقد سار المحدثكف
 : rالرّاء / ر / 

فيحرؾ الكتريف  ؛ا االحنجرةمارً  ،عندما يندفع اليكاء مف الرئتيف ،صكت الٌراءف يتككٌ 
ا ساف ممتقيً كىك طرؼ المٌ  ،ى يصؿ إلى مخرجوكالفـ حتٌ  ،خذ مجراه في الحمؽيتٌ  ثـٌ  ،يفكتيٌ الصٌ 

ساف ر طرؽ المٌ اتكر  ؛اءزة لمرٌ فة المميٌ كالصٌ  ،فيضيؽ ىناؾ مجرل اليكاء ،احافة الحنؾ األعمى
   :بألوفونين ل في الّميجةيتمثو  ،امجيكرن  امكررن  الثكيً  لذلؾ يعٌد صكتنا (6)؛طؽ ايالمحنؾ عند النٌ 

 (: شىًربى .Širib -) ًشًربٍ ،(:كثير المشاكؿirimʤ -نحك: )ًجًرـٍ  ،الٌراء المرٌقؽ -1
                                                           

(1)
 .181 ، مقدمة لمقارئ العربيّ  عمم المغة ،محمكد  ،السعراف ك  ،434-4/433 ، الكتاب ،سياكيو   :ينظر 

 .1/58 ،العين  (2)
 .1/58، المصدر نفسو :ينظر (3)
 .2/211،الكتاب (4)
 ،عاد اهلل ك ، 54، األصوات المغوية ،إاراىيـ  ،كأنيس ،47، المدخل إلى عمم المغة ،عاد التكاب  ،: رمضاف ينظر (5)

 .97،ـ2006،)د.ـ(،1،ط،مكتاة استاف المعرفة ،يجاتبين الفصحى والمّ  العربية أصوات المغة،رمضاف 
 58، المرجع السابق ،إاراىيـ ،أنيس ك  ،435/ 4 ، المصدر السابق ،: سياكيوينظر (6) 
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           ،ضرب اقكة (:raðð – ) رىظ،(: ضغطraşş – نحك: ) رىص ،في الٌسياؽ الٌراء المفٌخـ -2

 أكاشكؿ سريع.،(: تكٌمـ اكبلـ غير كاضحraṭan -) رىطىفٍ 

                                       نحك:    ،إذا كاف مرٌكانا ،كذلؾ في العدد عشرة ،كقد يحذؼ صكت الٌراء في الٌميجة  

 . عشرى  تسعةى  (:tisiâṭaâiŠ -ٍش عً طى عٍ سً تً )

               دكف معدكدىا مف ،تحذؼ فقط أثناء عٌد األرقاـ المرٌكاة ،كتجدر اإلشارة إلى أٌف الٌراء  

                                              نحك:      ،أيثاتت الٌراء في الٌميجة ،(؛ فإذا ذكر المعدكد معيا11-19)

 (:ساعةىعشرى خركفنا.sabaâṭaâŠar xaruuf -) سىاىٍعطىٍعشىٍر خىركؼٍ 

 

م / ل /   :  lالالَّ

 مركر اليكاءكيمنع  ،ثةعمى أصكؿ األسناف العميا مع المٌ  ،سافف عندما يعتمد طرؼ المٌ يتككٌ 

 كييتزٌ  ،أك مف أحدىما ،نحك منفذ مف جاناي الفـ ،فيٌتجو اليكاء ،اساب كجكد عقاة كسط الفـ

            كقد كصفو سياكيو  ،اا مجيكرن ا جانايً ا لثكيً صكتن  لذلؾ يعدٌ  ؛طؽ اواف أثناء النٌ كتيٌ الكتراف الصٌ 

  :صوريجة بأربع في المّ م الاّل  فونيمويتمثل  (1)،االمنحرؼ؛ ألٌف الٌمساف ينحرؼ مع الٌصكت

( مشى في طريؽ himil –) ًىًمٍؿ ،(: قميؿ الحركةlibid –نحك: ) ًلًاٍد  ،البٌلـ المرٌقؽألكفكف  -1

 الٌسكء .

ـٍ ،أكسرؽ،(: ضراو كًفاlaṭaŠ -نحك: ) لىطىٍش  ،في الٌسياؽ البٌلـ المفٌخـألكفكف  -2  -) لىخ 

(laxxam   .فقد االستيعاب : 

 (: الٌاارحة. mibaarḥ -نحك: )اٍمااًرٍح  ،الميـ صكت -3

 

                                                           
 .435-4/434 ،الكتاب :ينظر (1)
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اخطاب  كاكاستدلٌ  ،عريؼ ميمان ـ في أداة التٌ البٌل  تادؿيا كانت كاة  لقايمة حمير أنٌ نسب الرٌ كقد 
لاعض الحميريٌيف في قكلو:" ليس مف امار امصياـ في  -صمى اهلل عميو كسمـ-الٌرسكؿ 
 .( 3)كفي األردف كمعظـ الدكؿ العراية تقكؿ) اماارح( ،(2) ة حميرمانيٌ طي مٍ كسمكىا طي  (1)،"امسفر

 -) عيٍزريفٍ ،(: ليرة niirah –) نيرىٍه ،(:جاريؿibriinʤ -نحك:) ًجٍاريفٍ  ،الٌنكف صكت -4
(âuzriin.عزرائيؿ : 

فيما مف  ،كاشتراكيما في الٌصفة ،لتشاايما في المخرج ؛كفـ إلى صكت النٌ صكت البٌل  أيادؿ
 . (4)مف لغة أنسد ،كحذؼ اليمزة ،كظاىرة إاداؿ البٌلـ نكنان  ،األصكات المائعة كيتاادالف المكاقع

 :nالّنون / ن / 
ثة دكف مع المٌ  ،نايا العمياعمى أصكؿ الثٌ  ،سافعندما يعتمد طرؼ المٌ  ،كتف ىذا الصٌ يتككٌ 

ف اليكاء الخارج ليتمكٌ  ؛كمع انحااس اليكاء داخؿ الفـ ينخفض الحنؾ الميف ،تاففٌ أف تنطاؽ الشٌ 
ا لثكيً  صكتان  لذلؾ يعدٌ  ؛طؽ اواف أثناء النٌ كتيٌ الكتراف الصٌ  كييتزٌ  ،ف االمركر عار األنؼمف الرئتيٌ 

إلى منتيى طرؼ  ،ساف مف أدناىاكمف حافة المٌ كمف ذلؾ كصؼ سياكيو:"  ،مرٌققىاا ا مجيكرن أنفيً 
  .(5)" كفنايا مخرج النٌ كما فكيؽ الثٌ  ،كايف ما يمييا مف الحنؾ األعمى ،ساف ما اينياالمٌ 

 ألٌنيا ؛طقيٌ ر في األداء النٌ لمتغيٌ  ،امتة القاامةة الصٌ كف مف أكثر األصكات العرايٌ النٌ  تيعد  ك 
أسنانٌية  فيي ؛ةفرعيٌ  أك ألكفكنات ،تظير ليا صكر إذ ؛تي تقع فيوياؽ الٌ السٌ كفؽ ر صفاتيا تتغيٌ 

                                                           
المسند الصحيح المختصر  ،أاك الحسف القشيرم النيسااكرم ،مسمـ ،"ًفي الس فىرً لىٍيسى اٍلًار  أىٍف تىصيكميكا "كرد الحديث   (1)

راث دار إحياء التٌ  ،تحقيؽ: محمد فؤاد عاد الااقي،بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
ككرد اركاية  ،2/786 ،1115 ،ااب جكاز الصـك كالفطر في شير رمضاف لممسافر ،كتاب الصياـ ،ايركت ،)د.ط(،العرايٌ 

ٍكـي ًفي الس فىرً : " من أمور رسول اهلل الجامع المسند الصحيح المختصر  ،محمد اف إسماعيؿ ،الاخارم ،"لىٍيسى ًمفى الًارِّ الص 
 ،1،ط،النجاة دار طكؽ ،ناصر الناصر تحقيؽ: محمد زىير اف،صمى اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو "صحيح البخاري"

ر   ،كتاب الصـك ،ق1422 مىٍيًو كىاٍشتىد  الحى ـى ًلمىٍف ظيمِّؿى عى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كأخرجو  ،3/34 ،1946 ،اىابي قىٍكًؿ الن ًايِّ صى
تحقيؽ: عاد الفتاح أاك  ،= السنن الصغرى لمنسائيالسننالمجتبى من  ،أحمد اف شعيب ،النسائي ،النسائي اركاية الاخارم

 ،2255،ااب ما يكره مف الصياـ في السفر ،كتاب الصـك ،ـ1986،حمب ،2،ط ،مكتب المطاكعات اإلسبلمية ،غدة
سمسمة  ،محمد ناصر الديف ،األلااني ،ليس مف امار امصياـ في امسفر" شاذ ايذا المفظ" كركاية الحديث امفظ :  ،4/174

 . .3/264 ،1992، الرياض،1المعارؼ،ط،، دار وأثرىا السيء في األمة األحاديث الضعيفة والموضوعة
 .122، في الميجات العربية ،إاراىيـ  ينظر : أنيس، (2)
(3)

، ماجستٌر، جامعة مؤتة، 47 ،أثر اللهجات العربٌة فً الشواهد الشعرٌة)دراسة صوتٌة صرفٌة(ٌنظر: الصراٌرة، بالل،  

 م.1421األردن،
منشكرات محمد عمي ايضكف،  ،تحقيؽ: عاد المنعـ خميؿ إاراىيـ ،القرآنإعراب  ،أحمد اف محمد النحكم ،النحاس: ينظر (4)

 .1/70، ق 1421 ،ايركت ،1،دار الكتب العممية،ط
 .4/433 ، الكتاب (5)
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 ةأسنانيٌ ك  ،إٍف ذىب( –إٍف ظمـ  –نحك:) إٍف ثاب  ،(اؿ الذٌ أك  ،اءأك الظٌ  ،اءالثٌ ): إذا كقعت قاؿ
إٍف  -إٍف طمب –إٍف تاع  –نحك:) إٍف دأب  ،ةثكيٌ ة المٌ كقعت قاؿ األصكات األسنانيٌ  اإذ ،ةلثكيٌ 
نحك:)مىٍف  ،(الياء أك،الجيـ أك،)الٌشيفإذا كقعت قاؿ ةن غاريٌ تأتي ك  ،إٍف سكت( -إٍف صمح -زرع
إذا كقعت قاؿ  ةن ليكيٌ ك  ،نحك:)إٍف كاف( ،إذا كقعت قاؿ الكاؼ ةن طاقيٌ ك  ،مىٍف يكف( -مىٍف جاء -شاء

 : سياقّية صور الّنون في الّميجة بتسع فونيميتمثل نطق و . (1)نحك:) إٍف قاؿ( ،القاؼ
عند أطراؼ األسناف  ،: ينطؽ اكضع طرؼ الٌمسافخالي مف األنفٌية أسناني  أنفي  مجيكره  -1

حداث ذاداة في األكتار الٌصكتٌية ،كخفض الٌطاؽ ،العميا  :naɵar) -نحك:) نىثىرٍ  ،كا 
 أك اذىب.،(:اختفىinðab@ –انظٍب )،رمى

 ،كالٌزام ،كالٌطاء ،كالتٌاء ،إذا كقع قاؿ الٌداؿ ،خالي مف الغٌنة أسناني  لثكم  أنفي  مجيكره  -2
ـٍ نحك:  ،كالٌسيف ،كالٌصاد س رى  ،(:تابى nidim –)ًنًد  -رٍ طى نى ) ،(: اخيؿnitif –) ًنًتٍؼ ،تىحى
naṭarنىزىٍؼ  ،(: انتظر(ك– nazafساؿ دمو:)، ًٍنًصح (- nişiḥ سىًمفى:)، نىسىٍؼ (– nasaf )

 أكؿى كٌؿ شيءو .
 -) ًسًجٍف ،(:حميب مخضكضlaban –نحك:)لىاىٍف  ،صكت الٌنكف المفردة المرٌققة المجيكرة  -3

siʤin .حاس:) 
ـٌ الٌنطؽ او -4 نحك:                   ،ارفع مقٌدـ الٌمساف اٌتجاه الغار ،صكت غارم  أنفي  مجيكره مرٌقؽه: يت

ٍغ  ،أك ذاع،(:قطعnaŠar –)نىشىٍر  رحى ،(:أكؿى naʤaϪ -) نىجى (: nayyab –)نىي ٍب  ،أك جى
 أك الخاث.  ،كناية عف الٌتمٌكف

ـٌ الٌنطؽ او -5 : يت  ،كيرد قاؿ الكاؼ ،ارفع مؤٌخر الٌمساف نحك الٌطاؽ ،صكت طاقي  أنفي  مجيكره
 أك تعاسة.،(: ضيؽnakad -دٍ كى نى )  ،(: كىسىفىوي nakafah - فىوٍ كى نى )نحك: 

 ( صاحى او .nafar –نحك:) نىفىٍر  ،كيرد قاؿ الفاء ،صكت أنفي  شفكم  أسناني  مجيكره  -6
 ناريماف.marimaan):   –كيرد قاؿ الٌراء؛ نحك :) مىًرماٍف  ،أنفي  شفكم  مجيكره  صكت -7
 كقد سيًمعى مف اعضيـ: ،صكت لثكم  جاناي  مجيكره مرٌقؽه  -8
   -) ًدلىمك،دكنـ(: dulum – ـٍ لي دي )  ،غنـ(: Ϫalam – ـٍ مى غى ) ،افعمٌ (: âammaal – اؿٍ م  عى )

dilamuuدينامك :). 

                                                           
 .107-106 ، في المغة مناىج البحث  تماـ، ،ينظر: حساف  (1)
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ـٍ  ،المفٌخـصكت الٌنكف  -9 ن   -) طىن بٍ ،(: كقؼ كلـ يتحرؾşannam –نحك: )صى
ṭannabأك رفع الرأس مف مكاف ما .   ،أثناء حديثيما ،(:كناية عف الٌتدخؿ ايف اثنيف 

 .يجةر معنى الكممة في المٌ غيٌ ال تي ىي صكر سياقية  ،كفة لصكت النٌ كر الفرعيٌ الصٌ ك 
 

   :ض ( ،ط  ،د  ،تاألصوات األسنانّية الّمثوّية )  -ثامًنا
كيشمؿ ىذا  ،ةثكيٌ ة المٌ اسـ األصكات األسنانيٌ  ،عمى ىذه الحركؼ (1)يطمؽ المحدثكف

 ام .اد كالزٌ يف كالصٌ السٌ  ؛فيرأصكات الصٌ ك  ،ىذه األصكات قبالمٌ 
ف ايٌ  كقد (2)،ط ( مف حٌيز كاحد ،د  ،اٌيف الخميؿ أف مخرج الحركؼ الثبلثة؛ ) ت كقد
 ،سافا ايف طرؼ المٌ ممٌ  " في قكلو: ،تخرج مف مخرج كاحد ،(اءكالطٌ  ،اؿكالدٌ  ،اءالتٌ ) سياكيو أفٌ 
 ،كىذا الٌتحديد في المخرج يشاو كصؼ المحدثيف .(3)"اءاؿ، كالتٌ اء، كالدٌ نايا مخرج الطٌ كأصكؿ الثٌ 

 في أٌنيا أسنانٌية لثكٌية:  
 : tالتّاء / ت / 

مٌما يؤدم إلى  ،كمقٌدمة الٌمثة ،اأصكؿ الثٌنايا العميا ،يتكٌكف عند التصاؽ مقٌدمة الٌمساف
دكف أف ييتٌز  ،فيخرج صكتنا انفجارًيا ،كعند ضغط اليكاء ينفصؿ الٌمساف ،انحااس اليكاء خمفيما

يجة في المّ  التّاء يتمثلو  (4)،الكتراف الٌصكتٌياف؛ لذلؾ ييعٌد أسنانًيا لثكًيا انفجارًيا ميمكسنا مرققنا
 :  ربثالث صو 

 (: اصؽ .taff –) تىؼٌٍ ،(: تعاافtalfaan –نحك: )تىٍمفاٍف  ،التٌاء المرٌقؽألكفكف  -1
         ،أك مسكت ،(: حصمت عمى نقكدgabðat –نحك: ) قىٍاظىٍت  ،جزئينا التٌاء المفٌخـألكفكف   -2

 (: ضغطٍت âaşşat –) عىص تٍ 
مىٍصطىًعٍش  ،صكت الٌطاء -3  . خمسة عشر(: xamaşṭaâiŠ -نحك: ) خى

         . (19-13اة مف )في األعداء المركٌ  ،اء المطاؽاء إلى صكت الطٌ يادؿ صكت التٌ كقد 
إلى نظيره المطاؽ صكت الٌطاء المفٌخـ؛ ألٌف  ،أادلت صكت التٌاء الميمكس ،بلحظ أٌف الٌميجةيي 

                                                           
(1)

 ،كاشر،61 ،المدخل إلى عمم المغة ،رمضاف  ،كعاد التكاب ،124 ، في المغة مناىج البحث ،تماـ ،حساف  :ينظر 
 .121،عمم األصوات،ارتيؿ ،مالارجك  ،184- 183 ،عمم األصوات ،كماؿ

 .1/58 ،العين  :ينظر  (2)
 4/433 ، الكتاب (3)
 .434-4/433 ،المصدر نفسو :ينظر (4)
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مٌما يؤدم إلى تجانس  ،كالمستعمٌية تؤثر عمى األصكات الميمكسة ،األصكات المجيكرة
 حسب قانكف المماثمة في األصكات. ،كؼ؛ ليسيؿ الٌنطؽ اياالحر 

 : dالّدال / د / 
إاٌل أٌف الكتريف الٌصكتيٌيف ييتٌزاف مع  ،فبل فرؽ اينيما ،ىك الٌنظير المجيكر لصكت التٌاء

 بأربعيجة يتمثل في المّ و  ،انفجارًيا مجيكرنا مرٌققنا ،صكت الٌداؿ؛ لذلؾ يعٌد صكتنا أسنانًيا لثكًيا
 صور:  

 -) ًدًفٍش ،جعؿ شيئنا عمى شكؿ كرةdaḥbar): -) دىٍحاىٍر نحك: ،الٌداؿ المرٌقؽألكفكف  -1
difiŠ.ضخـ:) 

دىٍر ،(: ديخافه duxxaan -نحك:) ديٌخافٍ  ،جزئينا الٌداؿ المفٌخـألكفكف  -2  .رى (: غادى şadar –) صى
 .                                                                      ةه زى رٍ (: دى turzah –) تيٍرزىهٍ ،دى رى غٍ (: زى  zaϪrat -نحك: ) زىٍغرىٍت  ،صكت التٌاء -3
ـى aanḍma -نحك: )مىذاٍف  ،صكت الٌذاؿ  -4  .(: ما دا

 .جاجه (: دى aaʤʤ -)جاٍج  نحك: ،كقد يحذؼ فكنيـ الداؿ
كيفٌخـ إذا جاكر األصكات  ،إذا جاكر األصكات المرٌققة ،يبلحظ أٌف صكت الٌداؿ ييرٌقؽ    

لى صكت الٌذاؿ؛ لتشااييما في المخرج ،كييادؿ إلى صكت التٌاء ،المفٌخمة كيحذؼ  ،كالٌصفة ،كا 
  مف ااب الٌتسييؿ.

 : ṭالّطاء / ط / 
ظيػر كىػك النٌ  ،مػع تقعيػر كسػطو ،كطرفو نحػك أقصػى الحنػؾ ،سافر المٌ مؤخٌ ارتفاع ف عند يتككٌ 
ػػانفجارًيػػ ،اا لثكًيػػا أسػػنانيً صػػكتن  لػػذلؾ يعػػدٌ  ؛سػػافاػػاختبلؼ شػػكؿ المٌ  ،اءـ لصػػكت التٌػػالمفٌخػػ ا ا ميمكسن
 يجة بصورتين:اء في المّ يتمثل نطق صوت الطّ و  ،امطاقن 

 -)طىفىػػػٍر  ،أك دعػػػاء افقػػػد الٌسػػػمع،(: دىػػػف الايػػػتṭaraŠ -نحػػػك: )طىػػػرىٍش  ،كمًيػػػا الطٌػػػاء المفٌخػػػـ -1
ṭafarأك المكاف. ،(: ضيؽ مف شدة الفقر 

اافٍ ،(: طاشػػػػكرةṭabŠuurah -نحػػػػك:) تىٍاشػػػػكرىهٍ  ،التٌػػػػاء المرقٌػػػػؽصػػػػكت  -2 ٍترى (: matrabaan -)مى
 مطرااف.

إلى نظيره صكت التٌاء الميمكس  ،أادلت صكت الٌطاء المطاؽ الميمكس ،يبلحظ أٌف الٌميجة  
 . جكالمخر  ،المرٌقؽ؛ لتماثمو في اليمس
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 :  Ԃالّضاد / ض / 
كىك نظير  ،ة المطاقةاالنفجاريٌ  ،ة المجيكرةثكيٌ المٌ ك  ،ةاألسنانيٌ اد مف األصكات صكت الضٌ  عد  يي 

تي الٌ  ،اد مف األصكاتصكت الضٌ ك  ،كنظير صكت الٌداؿ في التفٌخيـ ،الميمكس اءصكت الطٌ 
 عدا اعض الفئة المتعٌممة في أماكف عمميـ  كمعظـ الٌميجات الفمسطينٌية ،في ليجة ًسعير اختفت

 يجة بصورتين :في المّ  ويتمثل نطقو  ،اءإادالو إلى صكت الظٌ  تـٌ ك 
 .مىرىضه (: marað – مىرىظٍ ) ، ضاع(: ðaaâ – ظاعٍ : ) نحك ،كمًيا الٌظاء المفٌخـ -1
 (:مضاكط .mazbuuṭ -) مىٍزاكٍط ،(: ضااطzaabiṭ -نحك: )زاًاٍط  ،صكت الٌزام -2

اٌلتي يجتمع فييا  ،إلى صكت الٌزام في الكممات ،يبلحظ أٌف الٌميجة أادلت صكت الٌضاد
فتحٌكؿ صكت  ،كالٌطاء؛ لصعكاة الٌنطؽ اصكتيف مطاقيف في الكممة الكاحدة ،صكتٌي الٌضاد

ـٌ إلى صكت الٌزام؛ لقرب المخرج ،إلى صكت الٌظاء ،الٌضاد  كتماثمو في الجير . ،كمف ث
 ،يختمؼ نطقو عف صكت الٌضاد الحديث؛ مف ناحيتي المخرج ،صكت الٌضاد القديـك   

كعٌده الخميؿ في حٌيز  (1)،أك جاناو ،مخرج الٌضاد مف حافة الٌمساف ،كقد عد  القدماء ،كالكصؼ
 .(3)ككصفيا سياكيو االٌرخكة  (2)،كىما مف األصكات الغارٌية ،الجيـ كالٌشيف

  ،لصكت الٌداؿ ،كىك المقااؿ المفٌخـ ،صكتناأسنانًيا لثكًيا انفجارًيا ،كيعٌد صكت الٌضاد الحديث   
ال  ،كالٌضاد القديمة ،نحك الٌطاؽ أكثر في نطؽ الٌضاد ،مع اختبلؼ في ارتفاع مؤٌخر الٌمساف

كلكال اإلطااؽ ... لخرجت الٌضاد مف الكبلـ؛ ألٌنو  يقكؿ سياكيو:" ،يقااميا شيء مف األصكات
 .(4)ليس شيءه مف مكضعيا غيرىا"

 في إالٌ  ،لمعرب خاصة، كال يكجد مف كبلـ العجـاد كاعمـ أف الضٌ  كيقكؿ ااف جٌنٌي: " 
 .(5)"القميؿ

 
 

                                                           
 .1/60، سر صناعة اإلعراب ،. كااف جني 4/433 ، الكتاب : سياكيو،ينظر (1)
 .1/58 ،العين ينظر:  (2)
 .4/435 ،الكتاب  ينظر: (3)
 .4/436 المصدر نفسو، (4)
 .1/226 ، المصدر السابق (5)
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 ،كيعمؽ إاراىيـ أنيس عمى الٌضاد القديمة اقكلو: " الٌضاد القديمة كانت عصٌية الٌنطؽ
في شاو الجزيرة  ،أك حٌتى عمى اعض القاائؿ العراٌية ،اٌلتي فتحيا العرب ،عمى أىالي األقطار

     .(1)كاف إحدل خصائص قريش"  ،كأٌف الٌنطؽ القديـ االٌضاد ،العراٌية
 (3)،كسجؿ الٌسيكطٌي ىذا الخمط (2)،كالٌظاء ،خمط الٌناس ايف الٌضاد  ،كقد سجؿ الجاحظ

اء، كالظٌ  ،اديعاقاكا ايف الضٌ  أف ،جائز في كبلـ العرب"كأجاز ااف األعرااي ىذا الخمط  اقكلو: 

 مكضع ىذهفبل يخطئ مف يجعؿ ىذه في 
 "
(4). 

كاعض  (5)،كتيبلحظ  في نطؽ العراقييف ،كالٌضاد القديمة تطٌكرت إلى صكت الٌظاء منذ القدـ    
                                 .(7)مثؿ: مخٌيـ عسكر ،كمعظـ القرل الفمسطينية كالمخٌيمات (6)الادك

كيادك أٌنو حدث ليا تطٌكره في نطقيا؛  ،مختمفة عف الٌضاد القديمة ،عٌد الٌضاد الحديثةتي ك 
في جميع كممات ليجة ًسعير؛ الشتراكيما في  ،أٍف تادؿ الٌظاء االٌضاد الحديثة ،لذلؾ ليس غريانا

 كالكصؼ. ،المخرج
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .52،األصوات المغوية 
 .2/146،ىػ 1423 ،ايركت ،دار كمكتاة اليبلؿ،)د.ط( ،البيان والتبيينينظر:  (2)
 .2/248 ، المزىرينظر:  (3)
 ،1،ط،دار صادر ،تحقيؽ: إحساف عااس ،وأنباء أبناء الزمان األعيانوفيات  ،أاك العااس شمس الديف ،ااف خٌمكاف (4)

 .4/307 ،ـ 1971،ايركت
 .52، المرجع السابق ،إاراىيـ  ،ينظر: أنيس (5)
 ،تحقيؽ: رمضاف عاد التكاب ،زينة الفضالء في الفرق بين الضاد والظاء ،عاد الرحمف أاك الاركات ،ينظر: األناارم (6)

 .13، ـ1971 ،ايركت،)د.ط(،الرسالةمؤسسة ،دار األمانة
والطعام  ،ليجات مخيم عسكر)دراسة صوتية داللية في أدوات األلفاظ المنزلية ،طو محمدينظر: (7)

أثر القراءات القرآنية في الميجات ،عاد الرؤكؼ ،كخريكش،2010،ناامس ،جامعة النجاح الكطنية ،ماجستير،16،(والشراب
 -طكلكـر -جامعة القدس المفتكحة،2،ع ،15،ـ،مجمة الجامعة اإلسبلمية)سمسمة الدراسات اإلنسانية( ،الفمسطينية الحديثة

 .125،ـ2007،فمسطيف
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 ( :  ص ،س  ،األصوات األسنانّية الّمثوّية الّصفيرّية ) ز -تاسًعا
اد الصٌ ك  يقكؿ الخميؿ:" ،نساة إلى أىسمة الٌمساف ،أطمؽ عمييا الخميؿ اسـ األصكات األىسمٌية

ف سياكيو كايٌ  (1)،"سافكىي ميستدىٌؽ طرؼ المٌ  ،ألف  مادأىا مف أسمة الٌمساف ؛ةيف كالزاء أسميٌ كالسٌ 
يف، ام، كالسٌ نايا مخرج الزٌ كفكيؽ الثٌ  ،سافكمما ايف طرؼ المٌ  قكلو :"امخرج ىذه األصكات 

 .   (3)كسٌماىا سياكيو: األصكات الٌصفيرٌية  ،(2)"ادكالصٌ 
 :  zالزّاي / ز / 

مع كجكد  ،ثة العميامة المٌ ا مقدٌ خمؼ األسناف العميا مبلمسن  ،سافطرؼ المٌ عند ارتفاع ف يتككٌ 
 يتزٌ ي ،طؽ اوالنٌ  عندك  ،فيرذم يصاحاو الصٌ ا يؤدم إلى االحتكاؾ الٌ ممٌ  ،يسمح امركر اليكاء ممرٌ 

ا احتكاكيً  ،اا لثكيً ا أسنانيً صكتن  لذلؾ يعدٌ  ؛يف الميمكسكىك نظير صكت السٌ  ،الٌصكتٌيافالكتراف 
 :بألوفونينيجة اي في المّ الزّ  فونيميتمثل نطق و  (4)،امجيكرن  ا صفيريً 

انحاز كتعني في الٌميجة: (:zirim – ـٍ رً زً  )،اقترب (: zalaf - ؼٍ لى زى  ):نحك ،ؽام المرقٌ الزٌ  -1
                                                                                      .إلى شخص معيف

                                                                                             .صاد (: ṭazaâ -) طىزىٍع  ،ىرب (:mazaṭ -)مىزىٍط :نحك ،جزئًيا ـام المفخٌ الزٌ  -2
 .في الٌميجةة طقيٌ خصائصو النٌ  اكؿٌ  ،افصيحن  امالزٌ  صكت جاء

 : s الّسين /س /  
 ،اا لثكيً أسنانيً  لذلؾ يعدٌ مع اختبلؼ الجير؛  ،االٌطريقة اٌلتي يتكٌكف فييا صكت الٌزامف يتككٌ 

صور يجة بثالث في المّ  ويتمثل نطقو  ،كىك نظير الٌصاد المفٌخـ ،اميمكسن  اا صفيريً احتكاكيً 
 :  سياقّية

 (: كفى .       bass –) اىسٌٍ  ،(: شتـsabb –نحك: ) سىبٌٍ  ،الٌسيف المرٌقؽ -1
ًطؿٍ  ،الٌسيف المفٌخـ -2  (: سافر . şaafar -) صافىٍر ،(: سطؿşaṭil  -نحك: )صى
كحينيا يستادؿ  ،أك الٌراء ،أك صكت األلؼ ،طااؽجاكر أحد أحرؼ اإليفٌخـ صكت الٌسيف؛ إذ   

  في كممات الٌميجة. ،إلى صكت الٌصاد

                                                           
 .1/58 ،العين (1)
 .4/433 ،الكتاب (2)
 .4/464 ،المصدر نفسو ينظر:  (3)
(4)

 .118 ، أصوات المغة ،أيكب  ،كعاد اهلل  ،434-4/433، المصدر نفسو :ينظر 
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 (؛ألفٌ صاطعه في ساطعو ) نحك: ،تقٌمب الٌسيف صادان  ،كيذكر سياكيو: أٌف اني العنار مف تميـ      
 .(1) إلطااؽا عداخاكة، كالرٌ  ،فيركالصٌ  ،اد في اليمسالصٌ مثؿ يف السٌ 

ذا كاف اعد السٌ  ":كيقكؿ ااف جٌنيٌ  أك طاء، جاز قمايا  ،أك قاؼ ،أك خاء ،يف غيفكا 
كساب تقريب الٌسيف إلى صاد؛ألٌنيا أقرب الحركؼ إلى  (2)،"في سقت صقت :كقالكا ...صادان 

لقرايما في  ؛أك سينان  ،في أف يجعميا صادان  ،ره كيرل  ااف  دريد أف اإلنساف مخيٌ  ،(3)مخرجيا
 .(4)كصكغتو  ،نحك: سكغتو جر المخ
@(: ألماس                        almaaz -) أٍلماٍز ،(: ميندس  muhandiz -نحك: )مييىٍنًدٍز  ،صكت الٌزام -3

 (: سىعتر.    zaâtar –) زىٍعتىٍر 
 ،كالٌزام تكافؽ الٌداؿ فير،كمثميا في الصٌ  ،يفام مف مخرج السٌ الزٌ  ألفٌ  ؛يف زايناالسٌ  أادلتٍ    

؛ لتسييؿ عممٌية كتجانس ،تقارب  ،األصكاتكايذا يحدث ايف  ،كالعيف في الجير ،كاأللؼ
 الٌنطؽ؛ كلذلؾ أادؿ إلى نظيره الٌزام المجيكر.

ٍسبي  يف مع القاؼ زايان كمب تقمب السٌ كقايمة      .(5)سقر  زقر،نحك:  ،حى
ٍسبي  يف مع القاؼ زايان يجة ال تقمب السٌ المٌ ك    ٌنما ،حى مف  ،في كممات قميمة ،امأادلتيا إلى الزٌ  كا 

 .  الٌصكتٌية ااب المماثمة
 :   şالّصاد / ص /      

 .           امن ا مفخٌ ا ميمكسن ا احتكاكيً ا لثكيً صكتن  لذلؾ يعدٌ  ؛فخيـمع فارؽ التٌ  ،يفىك نظير صكت السٌ 
  :ألوفونات ةيجة بثالثالمّ في  ويتمثل نطقو 
 ( :عااءة .şaayah –) صايىٍو ،(: مدفأة şuubah –نحك: )صكاىٍو  ،الٌصاد المفٌخـ -1
 (: صدقة .sadagah –)سىدىقىٍو  ،( : صٌفؽ saffag –نحك: )سىف ٍؽ  ،صكت الٌسيف -2

 تيالٌ  ،الٌصادكتعٌد  ،اا ميمكسن ا احتكاكيً ا لثكيً صكتن  ليككف ؛يفاد إلى صكت السٌ صكت الصٌ  أادؿ
 .(6)نحك: )ًصدؽ(  ،مف الحركؼ غير المستحسنة ،يفكالسٌ 

                                                           
 .481-480/ 4 ،الكتاب: ينظر (1)
 .1/223، سر صناعة االعراب (2)
 .1/198 ، المصدر نفسوينظر:  (3)
 .51-50/ 1،ـ 1987،ايركت ،1،ط،دار العمـ لممبلييف ،رمزم منير اعماكي تحقيؽ: ،جميرة المغةينظر:  (4)
 1/208، المصدر السابق ،ينظر: ااف جني  (5)
 ،)د.ـ(،1،ط،دار الكتب العممية ،سر الفصاحة ،أاك محمد عاد اهلل ،كالحماي،4/432، لمصدر السابقا ،ينظر: سياكيو (6)

 .1/29،ـ 1982
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(: lizig –) ًلًزؽٍ ،(: صغيرizϪiir –ٍزغيٍر إ)،(:اصؽ bazag –نحك: )اىزىٍؽ  ،صكت الٌزام  -3
 ااص . : baaz) –)ااٍز  ،الصؽ

 
 نحك:) القاؼ ،تأثر ااألصكات المجاكرة المجيكرة ،بلحظ أٌف صكت الٌصاد الميمكسيي 

كاأللؼ(؛ لذلؾ تحٌكؿ إلى نظيره المجيكر صكت الزام؛ ليتماثؿ مع األصكات  ،كالغيف ،الٌطاقٌية
 .       كلتسييؿ عممٌية الٌنطؽ ،المجاكرة لو

 ،(إلى لغة رايعة لزؽى ) ك ،لغة قيس ك)لسؽى( إلى لغة تميـ،إلى  ،(لصؽى  )نسب الخميؿقد ك 
 :في (ازدقيىي لغة كمب؛ نحك )، حسبي  مع القاؼ زايان  ادالصٌ كقمب  ،(1)ك)لزؽ( أقاح الٌمغات

 .(2) (اصدقي)
العرب كسيمعت مف  (3)،الحركؼ المستحسنة مف اٌلتي تككف كالٌزام ،أٌف الٌصادكعٌد سياكيو 

 . (5)فصيح الكبلـك  ،القرآففي استعممت ك  (4) ،(التصدير: التزدير ):نحك،خالصة الفصحاء زايان 
 .(6)يزدؽ نحك: ،اؿإذا جاكرت الدٌ  ،غاتام في اعض المٌ ؿ إلى الزٌ تحكٌ   ،اكنةاد السٌ كالصٌ 

 
 ظ (:  ،ذ  ،األصوات األسنانّية  )ث  -عاشًرا

كيصؼ سياكيو (7)،ككصفيا اأٌنيا لثكٌية ،الخميؿ ىذه األٌصكات مف حٌيز كاحد جعؿ
كيبلحظ  (8)،"اءاؿ، كالثٌ كالذٌ  ،اءنايا مخرج الظٌ كأطراؼ الثٌ  ،سافا ايف طرؼ المٌ كممٌ مخرجيا اقكلو:  "

عمييا؛ األٌصكات  (9)كقد أطمؽ المحدثكف ،كيبلحظ أٌف كصؼ سياكيو ليا أدٌؽ مف كصؼ الخميؿ
 األسنانٌية كىي :  

                                                           
 مادة )لصؽ(. ،5/64 ،العين  ينظر: (1)
 .1/208، سر صناعة االعراب ،ينظر: ااف جني  (2)
 .4/432،الكتابينظر:  (3)
 .4/478،المصدر نفسو ينظر:  (4)
مكتاة الثقافة  ،تحقيؽ: خالد المشيداني ،الكنز في القراءات العشر ،اهلل أاك محمد، عاد ،ينظر : ااف الماارؾ (5)

 .1/167،ـ2004 ،القاىرة ،1،ط،ينيةالدٌ 
 .1/51 ، المغة جميرة ،ينظر : ااف دريد   (6)
 .1/58 ،المصدر السابق ينظر: (7)
 .4/433،المصدر السابق  (8)
 ،61،المدخل إلى عمم المغة ،عاد التكاب ،كرمضاف،124،في المغة مناىج البحث ،تٌماـ ،ينظر: حسىاف (9)

 .49،في المغة العربية التشكيل الصوتي ،سمماف،كالعاني،121،عمم األصوات،ارتيؿ،كمالمارج
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 :  ɵاء / ث /  الثّ 
 ،نايا الكسطىكأطراؼ الثٌ  ،نايا العمياايف أطراؼ الثٌ  ،سافف عند كضع طرؼ المٌ يتككٌ 

مع عدـ اىتزاز الكتريف  ،ا يساب االحتكاؾممٌ  ،ضيؽ ممر  ااصكرة تسمح امركر اليكاء 
 .   (1) اا ميمكسن ا احتكاكيً أسنانيً ا صكتن  لذلؾ يعدٌ  ؛طؽ اوخبلؿ النٌ  ،يفكتيٌ الصٌ 
 :  بثالث صوريجة في المّ  الثّاء يتمثل نطقو    
 (: ستر كجيو.talaɵɵam -) تىمىث ـٍ ،(: فـ ɵum  –نحك: ) ثيـٍ  ،الثٌاء المرٌقؽألكفكف  -1
(: ϪaɵƟ  –) غىثٌٍ ،(: صاحتɵaϪϪat -نحك: ) ثىغ ٍت  ،جزئًيا الثٌاء المفٌخـألكفكف  -2

 عىك ٍر. 
.ɵalaṭṭaâiŠ  –نحك:) ثىمىط ًعٍش  ،صكت الٌطاء -3  (:  ثبلثةى عشرى

اساب تأثير صكت العيف  ،كتيادؿ الٌميجة الثٌاء إلى صكت الٌطاء في العدد ثبلثة عشر
 ،مرٌققنا ،كقد حافظت الٌميجة عمى نطؽ صكت الثٌاء ،المجيكر؛ لذلؾ ييادؿ صكت الٌطاء المفٌخـ

 كمفٌخمنا اكٌؿ صفاتو الٌنطقٌية. 
    :ḍالّذال / ذ / 

طؽ اصكت النٌ  حاؿ ،يفكتيٌ إال في ذاذاة الكتريف الصٌ  ،فبل فرؽ اينيما ،اءىك نظير صكت الثٌ 
 طقو في الّميجة بخمس صور: يتمثل نو  ،اا مجيكرن احتكاكيً  ،اا أسنانيً صكتن اؿ؛ لذلؾ يعٌد الذٌ 
(: كناية عف االستيزاء اشخص ما.                         xiirahḍi  –نحك:)اٍذخيرىٍه  ،الٌذاؿ المرٌقؽألكفكف  -1

 (: تمكأ.ablaḥḍ -ك) ذىٍامىٍح 
 (: ذكر. ðakar–) ظىكىٍر ،(: ىذا haað  –نحك : )ىاٍظ  ،كمي ا الٌظاء المفٌخـألكفكف  -2
 (:  قنفذ .gunfid –) قيٍنًفٍد ،(: شٌحاذŠaḥḥaad -نحك: ) شىٌحاٍد  ،صكت الٌداؿ -3
 (: ااذنجاف .biitinʤaan –نحك: ) ايًتٍنجاٍف  ،صكت التٌاء -4
                                                   (:  اذر .        bizir –نحك:) ًاًزٍر  ،صكت الٌزام -5

كنحكه؛ ألٌنو إاداؿ             ،عدا إاداؿ الٌذاؿ داالن في: )اٌدكر( ،كال زائدنا ،كصكت الٌذاؿ ال يأتي ادالن 
          .(2)إٌدغاـ

 
                                                           

 .50،األصوات المغوية ، ، إاراىيـأنيسك  ،1/183 ، سر صناعة اإلعراب ،ينظر : ااف جني  (1)
 .201 /1، المصدر نفسو ،ينظر: ااف جني  (2)
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كحافظت  ،كخالفتيا مف جية اإلاداؿ ،بلحظ  أٌف الٌميجة كافقت الفصيحة مف جية األصؿيي 
 ،عمى صكت الٌذاؿ المرٌقؽ في كممات قميمة؛ ألنٌيا أادلتو إلى صكت الٌظاء في أغمب كمماتيا

كنطؽ  ،المخالفة الٌصكتٌية أك ،مف ااب المماثمة ،كأادلتو إلى صكت الٌداؿ في اعض الكممات
كأادلت صكت  ،نجاف(كقد قٌصرت الٌميجة صكت األلؼ في: ) ااذً  ،الٌداؿ أسيؿ مف نطؽ الٌذاؿ

 مف ااب المخالفة الٌصكتٌية. ،إلى صكت التٌاء الميمكس ،المجيكر فييا المكسكر الٌذاؿ
   ð:الّظاء / ظ /  
 ،مع صكت الٌظاء سافلكف المٌ  ؛اؿتي ينتج ايا صكت الذٌ الٌ  ،ريقةالطٌ اكت ف ىذا الصٌ يتككٌ   

ا مجيكرن  ااحتكاكيً  ،اأسنانيً  اصكتن  كىك يعدٌ  ،ا مقعرن خذ كسطو شكبلن كيتٌ  ،ينطاؽ عمى الحنؾ األعمى
  مفٌخمنا.

  :يجة بثالث صورفي المّ  ويتمثل نطقو 
أك  أمر  ،(:  كضع ðarf–) ظىٍرٍؼ  ،: خاأðabb) –نحك: ) ظىبٌٍ  ،الٌظاء المفٌخـألكفكف   -1

 خاص.
. allḍ  –نحك:) ذىؿٌٍ  ،الٌظاء المرٌقؽألكفكف   -2  (: اىًقيى
ًرٍؼ ،(: اكظة  buuzah –نحك: ) اكزىٍه  ،صكت الٌزام -3      ظرؼ.                      zarif):   -) زى

ادالو إلى صكت الٌذاؿ ،ترقيؽ صكت الٌظاء ،كسيمع مف اعض أىؿ الٌميجة كلعٌؿ ذلؾ  ،كا 
كقد أادلت  ،كالٌسعٌي كراء األصكات المرٌققة؛ لخٌفة الٌنطؽ او ،عائده إلى تجنب األصكات المفٌخمة

 إلى صكت الٌزام المرٌقؽ؛ لتجانس حركؼ الكممة في الٌترقيؽ. ،الٌميجة صكت الٌظاء المفٌخـ
 

 (:) فاألسنانيّ  فويّ وت الشّ الصّ   -حادي عشر
اصكرة تسمح لمركر اليكاء مف  ،فمىة السٌ فٌ عمى الشٌ  ،نايا العمياف عند كضع أطراؼ الثٌ يتككٌ 
ا صكتن  يعدٌ  لذلؾ ؛طؽ اوف أثناء النٌ كتييٌ مع عدـ اىتزاز الكتريف الصٌ  ،أف يحتٌؾ ايما ،خبلليما

  :بألوفونينيجة في المّ  الفاء فونيميتمثل نطق و  (1)،اميمكسن  احتكاكًيا اا أسنانيً شفكيً 
.fuudas –) فكدىٍس  ،(: اخيؿnitif –نحك: ) ًنًتٍؼ  ،الفاء المرٌقؽ -1  (: عٌطؿى
فىٍف ،(: سحبŠafaṭ  -نحك:) شىفىٍط  ،جزئًيا الفاء المفٌخـ  -2 أك فٌكرى  ،(: اىيتى şafan –) صى

 اصمت.  

                                                           
 . 435-433/ 4 ، الكتاب :سياكيو : ينظر (1)
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خصائصو  كافؽ العراٌية الفصيحة؛ ألٌنو حافظ عمى ،يبلحظ أٌف صكت الفاء في الٌميجة
 . أخرلكلـ يادؿ اأحرؼ  ،ةطقيٌ النٌ 

   :و ( ، م ،األصوات الّشفوّية )ب  -عشر ثاني
كعٌد صكت الكاك  ةكيٌ فٌ األصكات الشٌ  ىما مفك  ،ز كاحدتخرج مف حيٌ  كالميـ  ،الااء ف الخميؿ أفٌ ايٌ 

فتيف مخرج الااء، ا ايف الشٌ كممٌ  ": ؿ سياكيو ىذه المخارج اقكلوصٌ فى  قدك  (1)،مف األصكات اليكائٌية
 كسأاٌيفي  ،عمى كصؼ سياكيو (3)كسار المحدثكف ،فاتفي الصٌ  ياؽ اينكقد فرٌ  .(2) كالكاك" ،كالميـ

 مف ىذه األصكات: صكت  كصؼ كؿٌ 
 :  bالباء / ب / 

اليكاء  كينفجر ،تاففٌ تنفرج الشٌ  ،كمع ضغط اليكاء ،تيففٌ اليكاء خمؼ الشٌ  انحااسف عند يتككٌ 
ا شفكيً  اصكتن  يعدٌ مٌما يؤدم إلى اىتزاز الكتريف الٌصكتٌييف أثناء الٌنطؽ او؛ كىك  ،مف الفـ فجأةن 

 :بألوفونينيجة الباء في المّ  فونيميتمثل نطق و   (4)،اا مجيكرن انفجاريً 
 (: جمس.barax –) اىرىٍخ ،(: ادأ ballaŠ –نحك: ) اىم ٍش  ،الااء المرٌقؽ -1
(: ðabðab –)ظىٍاظىٍب  ،أك ال يفيـ ،( غاي  ṭabarah -نحك: ) طىاىرىٍه  ،جزئًيا الااء المفٌخـ -2

 لممـ. 
اجاء  ،صكت الااء يبلحظ أفٌ   كلـ يادؿ مف أحرؼ أخرل . ،أصبلن ك  ،فصيحن

 : mالميم / م / 
كما يحدث في األصكات  ،ينحاس اليكاء في الفـف ،اا تامً تاف انطااقن فٌ تنطاؽ الشٌ  ماف عنديتككٌ 

الكتراف  كييتزٌ  ،فيصاح الٌصكت غٌنة ،األنؼ عار المركريتمكف اليكاء مف االنفجارٌية؛ كلكف 
 فونيميتمثل نطق و .(5)متكسطنا اا مجيكرن ا أنفيً ا شفكيً صكتن  عد  يي  كىك ،طؽ اواف أثناء النٌ كتيٌ الصٌ 

 : بألوفونينيجة الميم في المّ 
 .(: مىسىؾى  kamaŠ -) كىمىٍش ،(: شىؽ  mazaâ –نحك: )مىزىٍع  ،الميـ المرٌقؽ -1

                                                           
(1)

 .1/58 ، العين :ينظر  
 .4/433 ، الكتاب (2)
 ،كماؿ،كاشر ،61،المدخل إلى عمم المغة ،عاد التكاب ،كرمضاف،124،في المغة مناىج البحث ،تٌماـ ،ينظر: حسىاف (3)

 .49،في المغة العربية الصوتي التشكيل ،سمماف،كالعاني،121،عمم األصوات،ارتيؿ،كمالمارج،183،عمم األصوات
 ،إاراىيـ ،أنيس ك  ،75 /1، سر صناعة االعراب كااف جني، ،434-4/433 ،المصدر السابق ،: سياكيوينظر (4)

 .47،األصوات المغوية
 .105 ،المرجع السابق ،تماـ  ،كحٌساف  ،435/ 4 ،المصدر نفسو ،ينظر : سياكيو  (5)
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مىٍد )نحك:  ،جزئًيا الميـ المفٌخـ -2 (: أخفى شيئان في ðamar -) ظىمىٍر ،(: ثاتşamad –صى
 نفسو .

ا مع األصكات المفٌخمة كمفٌخمنا ،كنخمص إلى أٌف صكت الميـ يأتي؛ مرققنا      ،إذا كاف مفتكحن
ا  كلـ يادؿ اأحرؼ أخرل . ،كينطؽ فصيحن

 
 :    wالواو شبو صائت/ و/   

تادأ  ف عندمايتككٌ ك  ،صكت الكاك مف األصكات الٌشٌفكٌية (2)كالمحدثكف(1)،سياكيو د  عى 
 كاذلؾ ،آخر صكتثـ تنتقؿ إلى نطؽ  ،في اٌتخاذ الكضع؛ لنٌطؽ حركة ضمة ،أعضاء الٌنطؽ

مع استدارة  ،مسمكع دكف احتكاؾ ،يسمح امركر اليكاء ،اؽ اقترااان ساف نحك الطٌ ر المٌ يقترب مؤخٌ 
ا ا طاقيً صكتن  لذلؾ يعدٌ  ؛اف أثناء النطؽ اوكتيٌ كييتز الكتراف الصٌ  ،نحك األماـ ،كاركزىما ،تيفف  الشِّ 

يجة يتمثل نطق صوت الواو في المّ ك ،(3)أك نصؼ صامت ،حركة نصؼا ا شفكيً مجيكرن 
 : بألوفونين

ٍر  ،الكاك المرٌققة -1  (: كثير الحركة.wiriŠ –) ًكًرٍش ،(: رمىwar -نحك: ) كى
ٍؿ  ،جزئًيا الكاك المفٌخمة -2 ٍؼ ،(: تأخرṭawwal -نحك:)طىك  ك   (: أغمي عميو .şawwaf –) صى
ا ،يبلحظ أٌف صكت الكاك     .  كٌؿ خصائصو الٌنطقٌية في الٌميجةا ،ينطؽ فصيحن
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .4/433،الكتاب :ينظر (1)
 ،كماؿ،كاشر ،61،المدخل إلى عمم المغة ،عاد التكاب ،كرمضاف،124،في المغة مناىج البحث ،تٌماـ ،ينظر: حسىاف (2)

 .49،في المغة العربية التشكيل الصوتي ،سمماف،كالعاني،121،عمم األصوات،ارتيؿ،كمالمارج،183،عمم األصوات
 .180، عمم المغة ،محمكد  ،:  السعراف ينظر (3)
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 وائتالصّ  :انيالمبحث الثّ 
 وائت: مفيوم الصّ  -أواًل 

ا ا طميقن اليكاء حرن  أف يمرٌ  ،طؽ اياتي يحدث في أثناء النٌ الٌ  ،ألصكات المجيكرةىي ا
 امسمكعن  ااحتكاكن ليحدث  ؛يضيؽ مجرل اليكاء كال ،عائؽ كالفـ دكف أف يقؼ أمامو أمٌ  ،خبلؿ الحمؽ

  . ةة ستٌ في العرايٌ  ىاكعدد ،االيكاء يككف مفتكحن  ممرٌ  أفٌ  :ةاألساسيٌ  الٌصكائت صفة. ك (1)
  :وائتة الصّ يّ أىمّ   -ثانًيا

 ،ة الفصيحةايف الكممات العرايٌ  ألٌنيا تفٌرؽ ؛ة دليؿ القارئكائت في العرايٌ تمثؿ الصٌ 
كتتمٌيز اقكة  ،كسرعة االنتقاؿ مف حرؼ إلى آخر ،كتسيؿ عممٌية الٌنطؽ ،ةة العاميٌ كالكممات العرايٌ 

 .  (2)إسماعيا
 اعد ،معتمدان عمى كضع الٌشٌفاة خاصة ،نقط اإلعرابكضع عمى  أاك األسكد كقد عمؿ

  . (3)في القرآف الكريـ حفظيكر المٌ 
اعتمد في ترتياو عمى  ،عمى أساس صكتيٌ  ،كقاـ اتأليؼ معجـ العيف ،الخميؿجاء   كقد 

كااتكر الحركات القصيرة؛  (4)،كيمة مف الجكؼد مخرج الحركات الطٌ حدٌ ك  ،مخارج األصكات
كالكسرة مف الياء،  ،كقد عٌد الفتحة مف األلؼ ،كايف حركؼ المدٌ  ،إلدراكو طايعة العبلقة اينيا

الحركات أاعاض حركؼ  اعمـ أفٌ كفٌصؿ ااف جني ىذه العبلقة اقكلو: "  (5)،مة مف الكاككالضٌ 
ىذه الحركؼ ثبلثة، فكذلؾ الحركات  كالكاك، فكما أفٌ  ،كالياء يف، كىي األلؼكالمٌ  ،المدٌ 

 .(6)"...ثبلث

                                                           

 ،ـ1973،ايركت ،3،ط ،دار الشرؽ العراي،ة ونحوىا وصرفياالمحيط في أصوات العربيّ  ، محمد،األنطاكي: ينظر (1) 
عالـ  ،الصوت المغوي دراسة ، ، أحمد مختاركعمر ،91 ، المدخل إلى عمم المغة  ،رمضاف  ،عاد التكاب ك  ،1/34

 ،من خالل عمم األصوات الحديث التصريف العربي ،الطيب  الاككش،ك  ،135 ، ـ1997القاىرة، ،)د.ط(،الكتب
عاد  ،كمكسى  ،217 ، عمم األصوات ،كماؿ ،اشرك ، 49، ـ1992،تكنس ،3،ط ،المطاعة العراية ،تقديـ:صالح القرمادم

 .143،ـ 2014 ،عماف ،1،ط ،دار كمكتاة الكندم وعالقتيا بالمعنى، المتحولة العربّية األصوات ، نمر المعطي
 .ـ 2004 ، السعكدية ، جامعة أـ القرل ،دكتكراه  ،19 ،أثر الحركات في المغة العربية  القرني ، عمي، :ينظر (2)
تحقيؽ: عزة  ،المحكم في نقط المصاحف ،عثماف اك عمر، أانيالدٌ ك  ، 62-1/61،الفيرست  ،ااف النديـ  :ٌنظر  (3)

 .6،ى 1407،دمشؽ ،2،ط ،دار الفكر ،حسف
 .1/57، العينينظر :  (4)
 .2/121،الكتاب، ٌنظر: سٌبوٌه ،لم أقف علٌه فً معجمه (5)
 . 1/33، سر صناعة اإلعراب (6)
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كر كذ (1) ،كتقمقو ،الٌصامت ؾ الحرؼيا تحرٌ ألنٌ  ؛يت الحركات القصار ايذا االسـكسمٌ 
كأٌف الفتحة تخرج مف فتحة الفـ   ،تيف في تحديد نطؽ الحركات القصيرةفٌ كالشٌ  ،سافاء دكر المٌ الفرٌ 

 . (2)كالكسرة  ،اخبلؼ الضٌمة ،اسيكلة
مخارجيا تتسع ليكاء الفـ  ألفٌ  ؛ةالياكيٌ  ااألصكات ،كيمةالطٌ  ائتةاألصكات الصٌ ًصفىٍت ك 
أك  ،كالياء؛ كألٌنيا ال تعتمد عمى الٌشٌفتيف ،مف الكاك ،أمكف في ىكاء الفـ لؼكاأل ،فظعند المٌ 

  .(4)كحدد الخميؿ مخرجيا مف الجكؼ (3)الٌمساف أثناء الٌنطؽ ايا 
كىذا  ،تيففٌ الشٌ  كأ ،سافكضع المٌ   يتحٌدد في: ايف الحركات الٌطكيمة االختبلؼ نجد أفٌ ك 

 .في المخرج  ارغـ اشتراكي ،صكت عف غيره ز كؿٌ ما يميٌ 
مف حيث المٌدة  ،إلى الٌصكائت القصيرة ،ايف نساة الٌصكائت الٌطكيمة ااف سينا كيفٌرؽ

أك أضعاؼ نطؽ الٌصائت  ،كيؤٌكد أٌف الٌصائت الٌطكيؿ يعادؿ ضعؼ ،الٌزمنٌية في الٌنطؽ
أٌف  ،ككذلؾ رأل المحدثكف (6)،في الكمية حسبي  ،كقد حٌدد ااف جٌنٌي أف الفٌرؽ اينيما (5) ،القصير

 .(7)ال يتجاكز ككنو فرقان في الكمٌية حسب  ،أٌف الفٌرؽ اينيما
 ،كيمةكالحركات الطٌ  ،(كالكسرة ،مةكالضٌ  ،الفتحةىي: ) األقدميفعند  الحركاتبلحظ أٌف يي 
 كمصطمح الحركات في العصر الحديث ،تي عرفت احركؼ المدٌ الٌ ك  ،(كالياء ،كالكاك ،األلؼىي: )

 .  كالٌطكيمة  ،القصيرة الحركات أطمؽ عمى
 
 

                                                           
 .1/42 ، سّر صناعة اإلعراب،: ابن جّنيينظر (1)
 .2/13، )د.ت(،مصر ،1،ط،دار المصرية  ،تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كآخركف ،معاني القرآن (2)
الرعاية لتجويد القراءة  ، القيسي أاك محمد ،كمكي  ،214-2/213 ، الكتاب ،كسياكيو ،1/57 ،العين ،: الخميؿينظر  (3)

، حسف اف محمد كاالستراااذم ،126 ،ـ1996،عماف ،3،ط ،دارعٌمار،تحقيؽ:أحمد حسف فرحات ،وتحقيق لفظ التالوة
شرح شافية ابن  ،ـ2004،)د. ف( ،1،ط ،مكتاة الثقافة الدينية ،تحقيؽ: عاد المقصكد محمد عاد المقصكد الحسيني،
 .3/261 ،الحاجب 

 .2/35،المصدر السابقٌنظر:  (4)
 ،مطاكعات مجمع المغة العراية ،تحقيؽ:  محمد حساف الطٌياف كيحيى مير عمـ ،الحروف حدوث رسالة أسباب ينظر: (5)

 .85،ـ1983 ،دمشؽ
 .2/11 ،المصدر السابق: ٌنظر (6)
 ،حسف حسف محمد كجاؿ، ،445،عمم األصوات ،كماؿ ،كاشر ، 40، األصوات المغوية ،إاراىيـ  ،أنيس   :ينظر  (7)

 .151،ـ2006 ،القاىرة ،4،ط ،مكتاة اآلداب ،دراسة نظرية وتطبيقية المختصر في أصوات المغة العربية
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 :الكسرة( ،الّضّمة ،) الفتحةالحركات القصيرة -ثالثًا

   :(  a/  َى ) الفتحة   - أ
ييتٌز الكتراف  ،كنتيجة مركر اليكاء ،في قاع الفـ ،تنتج عندما يككف الٌمساف مستكينا

كتككف ايف (2)،اسيكلةالفـ  فتحةتخرج مف ك  ،سافكالمٌ  ،تيففٌ مركنة عمى الشٌ  أقؿٌ  كىي ،(1)الٌصكتٌياف
يتمثل نطق صوت الفتحة في ك (4)،لذلؾ تعٌد حركةن أمامٌيةن مفتكحةن مجيكرةن  (3)كاالنكسار؛ ،الٌرفع

 : بثالث صورالّميجة 
 (: ذىاىحى .ḍabaḥ -) ذىاىٍح ،(:  قتؿى katal –نحك: ) كىتىٍؿ  ،الفتحة المرٌققة -1
طىؼٍ  ،ايف ايف الفتحة المفٌخمة-2 طىؼى xaṭaf-نحك: )خى  : ىىاىطى.zaϪϪ)-) زىغٌٍ ،(: خى
 (: طعفى . baṭṭ- طٌٍ اى ) ،(: تكٌجعى aððʤ -  ظٌٍ جى نحك: ) ،كمًيا الفتحة المفٌخمة -3
إلى إشااع الفتحة  كيميؿ أىؿ الٌميجة ،فخيـأحرؼ التٌ  إذا تبلىا أحد ،يبلحظ تفخيـ الفتحة  

ـٍ  ،القصيرة؛ لتصاح فتحة طكيمة .naam  –نحك: )نا ـٍ  (: نى
                                                                                   : (  u) ُ /  ةمّ الضّ  - ب

 ،ر الحنؾ األعمىنحك مؤخٌ  ،كارتفاعة إلى أقصى درجة ممكنة ،سافخر المٌ ؿ مؤٌ تكتٌ تنتج عند 
مع اقاء  ،تاف كضع االستدارة الكاممةفٌ خذ الشٌ تتٌ ك  ،فسا لمنٌ أك انسدادن  ،ادكف أف يساب تعكيقن ك 

       كيىيٌز الكتريف  ،تيففٌ االشٌ  يحتؾٌ  دكف أفك  ،اتسمح امركر اليكاء حرن  ،فرجة اينيما
ويتمثل نطق صوت الّضّمة في  ،(6)،كةن مجيكرةن خمفٌيةن مدٌكرةن تعٌد حر  كىي (5)،الٌصكتيٌيف

 : صور بثالث
ـٍ  ،الٌضٌمة المرٌققة -1 زى ـ ruzam –نحك:) ري زى ٍو ،(: حي  (: ليٍقمىة.lugmah –) ليٍقمى
 :مستقيـ.duϪrii)-) ديٍغًرم،(: ديخافه duxaan-) ديٍخافنحك: ،الٌضٌمة المفٌخمة ايف ايف -2

                                                           
(1)

 .92 ، المدخل إلى عمم المغة ،رمضاف ،ينظر: عاد التكاب  
 .2/13 ، معاني القرآن ،الفراء  :ينظر (2)
 . ـ2012 ،الجزائر  ،جامعة كىراف  ،دكتكراه   ،33 ،فيزياء الحركات العربية اكداد ، إاراىيمي، ينظر :  (3)
 ،1،ط،عالـ الكتب الحديث ،وتيشكيل الصّ دراسة في التّ  الحركات في المغة العربية ،خميؿ زيد ،القرالة ينظر: (4)

 .20 ،ـ 2004،األردف
 .1/36،ة ونحوىا وصرفياالعربيّ في أصوات المحيط  ،محمد  ،نطاكي: األينظر (5)
 .20 ،المرجع السابق ، خميؿ زيد ،القرالةينظر:  (6)
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(: جماعة ليس ليـ zuṭṭ -) زيطٌٍ ،(: اسكبşubb – نحك:) صيبٌٍ  ،كمًيا الٌضٌمة المفٌخمة  -3
               أك ىىمىٍؿ.،أصؿ

 (: قـ . guum –قكـ  نحك: ) ،كيميؿ أىؿ اٌلميجة إلى إشااع الٌضٌمة؛ لتصاح ضٌمة طكيمة     
                                                                               : ( i) ً / الكسرة  - ت

دكف أف يساب  ،ـ الفـكارتفاعة إلى أقصى درجة نحك مقدٌ  ،سافالمٌ  مةؿ مقدٌ تكتٌ تنتج عند 
خذ اليكاء يتٌ ك  ،خذة كضع االنكسارمتٌ  ،تاف إلى الخمؼفٌ تتراجع الشٌ ك  ،لميكاءا أك انسدادن  ،اتعكيقن 

           تعٌد حركةن أمامٌيةن مجيكرةن مغمقةن غير ؛ لذلؾفكتييٌ الكتريف الصٌ  كييزٌ  ،مجراه نحك الفـ
 : صور نطقّية بثالثويتمثل نطق صوت الكسرة في الّميجة  ،(1)مدٌكرة

 أك ثقيؿ . ،(: قكم tiliâ -)ًتمٍع  ،(: متمسؾ ارأيوtinḥ –نحك: ) ًتًنٍح  ،الكسرة المرٌققة -1
فىوٍ  ،الكسرة المفٌخمة ايف ايف -2  كايرةه. ممعىقةه (: miϪrafah -نحك:) ًمٍغرى
ًحؾى ðiḥik -نحك:) ًظًحٍؾ  ،كمًيا الكسرة المفٌخمة -3  (: طىًمعى .ṭimiâ –) ًطًمٍع ،(: ضى

ـٍ  ،كيميؿ أىؿ الٌميجة إلى إشااع الكسرة القصيرة؛ لتصاح كسرةن طكيمةن    ـٍ .(:giim –نحك:) قي  أًق
كمفٌخمة ايف ايف مع  ،تأتي مرٌققة مع الٌصكامت المرٌققة :بلحظ أف  الٌصكائت القصيرةيي      

 كمفٌخمة كمًيا مع الٌصكامت المفٌخمة كمًيا. ،الٌصكامت المفٌخمة جزئًيا
  :الياء( ،الواو ،) األلفويمةالحركات الطّ   -رابًعا

                                                                       : ( aa) ا /  األلف  - أ
صفة  عدا ،صفاتيافي جميع  مثمياكىي  ،تينتج االٌطريقة اٌلتي تنتج فييا الفتحة القصيرة

ويتمثل  (2)،أك أزيد ،الفتحة القصيرة تامغ ضعفيٌ  ألٌنيا كما يجاكرىا مف أصكات؛ الٌطكؿ؛
 : بألوفونين نطق صوت الفتحة الّطويمة

 (: جائعه .ʤaâaan  - افٍ عٌ جى ) نحك:  ،الفتحة الٌطكيمة المرٌققة -1
 (: ظالـه .                                                                          ðaalim  -  ـٍ ظالً نحك: )  ،الفتحة الطكيمة المفٌخمة -2
        ،(: صاركخ şaruux – ركخٍ صى  ) :نحك ،كيمةإلى تقصير صكت الفتحة الطٌ  ،يجةيميؿ أىؿ المٌ ك 
 ماتكر. matuur) :   - تكٍر مى ) 

                                                           
(1)

الحركات في المغة القرالة، زيد،ك  ،35-1/34،ة ونحوىا وصرفيافي أصوات العربيّ المحيط  ،محمد  ،نطاكي األ :ينظر  
 .20 ،وتيشكيل الصّ دراسة في التّ  العربية

 .2/16المرجع نفسه، ،محمد ،واألنطاكً ، 85، الحروف حدوث رسالة أسباب ،ٌنظر: ابن سٌنا (2)
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                                                                       :( uu) و / الواو - ب
 عدا ،كصفاتيا ،في جميع أحكاميا مثمياكىي  ،تينتج االٌطريقة اٌلتي تنتج فييا الٌضمة القصيرة 

 ،(1)أك أزيد ،مة القصيرةالضٌ  تامغ ضعفيٌ  ألٌنيا كما يجاكرىا مف أصكات؛ ،الٌطكؿصفة 
 : بألوفونينويتمثل نطق صوت الّضمة الّطويمة 

 -سكـٍ حٍ مى  )،(: مجنكفه maʤnuun -نكفٍ جٍ مى نحك: ) ،الٌضٌمة الٌطكيمة المرٌققة -1
(maḥsuum.  : حاجزه

ٍرصي  ،الٌضٌمة الٌطكيمة المفٌخمة -2  -) مىٍفظكحٍ ،(: صرصكره şarşuur –كرٍ نحك: )صى
mafðuuḥ مفضكحه :). 

 
                                                                     : (  ii)ي/  الياء - ت

 عدا ،كصفاتيا ،في جميع أحكاميا مثمياكىي  ،تنتج االٌطريقة اٌلتي تينتج فييا الكسرة القصيرة
ويتمثل نطقيا في الّميجة  ،(2)أك أزيد ،القصيرةمة الضٌ  تامغ ضعفيٌ  ألٌنيا صفة الٌطكؿ؛

 : بألوفونين
ـٍ   ،(: حريره  ariirḥ - ريٍر حى نحك: )  ،الكسرة الٌطكيمة المرٌققة -1 مي  سميـه .  saliim) : –)سى
(: naðiir –)نىظيٍر  ،(: اساط ḥaşiirah -ٍه صيرى حى  نحك:) ،الكسرة الٌطكيمة المفٌخمة -2

  .نضير
مع  جزئًيا ككمًيا مةكمفخٌ  ،قةكامت المرقٌ قة مع الصٌ كائت تأتي مرقٌ الصٌ  أفٌ  كخبلصة القكؿ:

في حفاظيا عمى الخصائص الٌنطقٌية  ،سايرت الٌميجة العراٌية الفصيحة كقد ،مةكامت المفخٌ الصٌ 
 لمصكائت. 

 
 
 
 

                                                           
(1)

 ة ونحوىا وصرفيافي أصوات العربيّ المحيط  ،محمد ،واألنطاكً ،85، الحروف حدوث رسالة أسباب ،ٌنظر: ابن سٌنا 

،2/15. 
 .2/14،المرجع نفسه ،محمد ،واألنطاكً ،85،نفسوالمصدر  ،ٌنظر : ابن سٌنا (2)
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 الحركة المزدوجة  المبحث الثالث:
 ،كالكسرة ،مةكالضٌ  ،الفتحة نحك: ) ،الحركة الاسيطة :ة نكعيف مف الحركاتعرفت العرايٌ 

                                                                                         كسأاٌيف  المقصكد االحركة المزدكجة.  ،كالحركة المزدكجة ،قصيرة كطكيمة(
                                                                                  :    الحركة المزدوجةمفيوم   -أ

كيضاؼ إلييما نصفا  ،إلى أخرل لبلنتقاؿ مف حركة ،شكؿ ممكف خذ أمٌ تي تتٌ الٌ الحركة  ىي
لد ،(كالياء ،الكاك الحركة ) عمة يكجداف في مقطع  ىي تتااع مااشر لصكتيٌ ك  (1)،يىدع( ،نحك: )كى

كاقتراف الحركة  (3)،يغيره إلى كضع جديد ثـٌ  ،اا معينن ساف كضعن خذ المٌ يتٌ  ،ايا كأثناء الٌنطؽ (2)،كاحد
 .(4)اشاو الحركة ييسمى: الٌصكت المزدكج

كنصؼ حركة  ،كيٌتضح أٌف الحركة المزدكجة: تظير في التٌتااع المااشر لصكت حركة
ثـ ينتقؿ إلى كضع جديد  ،طؽ االحركةكعند الٌنطؽ ايا يتخذ الٌمساف مكضع الن ،في مقطع كاحد

ـٌ الٌناطؽ  ،إال لنطؽ حركة كاحدة ،مااشرة؛ لينطؽ انصؼ الحركة في كقت ال يكفي فقاؿ أف يت
 فتسٌمى حركة مزدكجة.  ،ينزلؽ لسانو إلى الحركة الثٌانية ،نطؽ الحركة األكلى

انكمشت في  ،أك الحركة المزدكجة ،كيذكر رمضاف عاد الٌتكاب: أٌف الٌصكت المرٌكب
 . (5)كالتٌيسير ،كىي ظاىرة مف ظكاىر الٌسيكلة ،الٌميجات؛ ألٌنيا تحٌكلت إلى صكت طكيؿ

  :انكماش الحركة المزدوجة  -ب
 نحك:  ،إلى كسرة طكيمة ،كياء ،انكماش الحركة المزدكجة المكٌكنة: مف فتحة قصيرة  -1

ٍيته ziit – زيتٍ )        (: كىٍيؼى . kiif –) كيٍؼ ،(: زى
 نحك  : ،إلى كاك طكيمة ،ككاك ،،انكماش الحركة المزدكجة المكٌكنة: مف فتحة قصيرة -2
 (: ثىٍكـه .ɵuum - ثكـٍ ) ،(: نىٍكـه   nuum - نكـٍ )    

 

                                                           
 .216،ـ1996 ،األردف 1،ط ،جامعة القدس المفتكحة ،عمم أصوات العربية جكاد، محمد ، النكرم :ينظر (1)
 . 80 ، ـ1998،القاىرة ،8،ط،عالـ الكتب ،كتعميؽ: أحمد مختار عمر ترجمة ،أسس عمم المغة ،كاامماريينظر:  (2)
 .213، المرجع السابق،محمد،النكرم  :ينظر  (3)
 .408،ـ2004،األردف ،1،ط ،عالـ الكتب الحديث ،في بناء الكممة القوانين الصوتيةأثر  ،فكزم  ،الشايب  :ينظر  (4)
 .78 ،مظاىرة وعممو وقوانينو التطور المغوي :ينظر  (5)
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عمى ألسنة  ،حدثت في العصكر العراٌية األكلى ،ظاىرة قديمة ،كتعٌد ظاىرة االنكماش
كال  ،لمكىٍكسىجً  (1)كتقكؿ: الكىٍكسىجي "... حسب ما كرد عند ااف الٌسكيت اقكلو : ،العامة مف الٌناس

... ،تقيؿ: الكيٍكسىجي  ٍكرىبي ، كال تقؿ: الجي ٍكرىبي " :اقكلو ،ةكقد سجؿ الٌصفدم قكؿ العامٌ  ،(2) كىك الجى
ٍكرىب كالجيكذاب ة تقكؿ:كالعامٌ  كسجؿ ااف الجكزٌم مثؿ  (4)،كاب فتح أكليما"كالصٌ  ،االضـ (3)،الجي

 . (5)ىذه الكممات
؛ انكماشال يحدث ليا  ،الكاقعة في اداية الكممة ،الحركة المزدكجة كتجدر اإلشارة إلى أفٌ 

ل عٍ مثؿ ،نحك ذلؾألٌف العراٌية ال تادأ اساكف كقد سارت الٌميجة  (:  wallaâ - :  ) كى
ًرؽٍ   (: يانسكف.yansuun– سكفٍ نٍ يى ك)  ،أكغضب مف الكبلـ الجارح،حي

 ممالة حركةكتحٌكليا إلى  ،أٌف اليدؼ مف انكماش الحركة المزدكجةكخبلصة القكؿ: 
 ،االنتقاؿ مف العسير إلى اليسير مف األصكاتك  ،الٌنطؽيسير في يكلة كالتٌ السٌ  في الٌميجة؛ طكيمة

يجة إلى عمدت المٌ  كقد ،كيحتاج إلى جيد عضميٌ  ،اا صعان أمرن  طؽ االحركة المزدكجة يعدٌ النٌ  أفٌ ك 
ال تحتاج إلى احتكاؾ  طكيمة؛ ألٌنيا ممالة حركاتاالحركة المزدكجة إلى  ،طؽخمص مف النٌ التٌ 

 .ة طقيٌ ااألعضاء النٌ  ،اليكاء
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

ٍيو  مىى عاًرضى : ال ًذم الى شعىر عى ميعىر به الى أىصؿ كىىيكى  ،كىي سىمىكىةه ًفي اٍلاىٍحًر تٍأكؿ الن اسى ، كقيؿ: الناقص األسناف الكىٍكسىجي
ًاي ةً   مادة)كسج(. ،1/131،لسان العرب ،ابن منظور ،لىوي ًفي اٍلعىرى

  . 124 ،ـ 2002 ،)د.ـ(،1،ط،دار إحياء التراث العراي ،تحقيؽ: محمد مرعب ،طقناصالح الم ينظر: (2)
ز  كلىٍحـو الجوذاب :  (3)  مادة)جذب(.  ،2/137،السابقالمصدر  ،ابن منظور ، طىعاـه ييٍصنىعي اسيك رو كأىري

 ،1،ط ،مكتاة الخانجي ،كابرمضاف عاد التٌ  ،مراجعة،يد الشرقاكمتحقيؽ: السٌ ،وتحرير التحريف تصحيح التصحيف (4)
 .217،ـ1987،القاىرة

 .74 ،)د.ط(،القاىرة ،2،ط ،دار المعارؼ ،تحقيؽ: عاد العزيز مطر ،تقويم المسانٌنظر:  (5)
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 والفتحاإلمالة  ابع:الرّ  المبحث
 اإلمالة -أواًل 

                                                                                    المقصود باإلمالة :   - أ
اإلمالة  كسمٌيت ،ضمف حاالت خاصة ،كااأللؼ نحك الياء ،االفتحة نحك الكسرة تٌتجوأف ىي 

مالة  ،إمالة شديدة ؛كتنقسـ إلى قسميف ،مطيؼكالتٌ  ،قميؿكالتٌ  ،كالكسر ،كالاطح ،اإلضجاعا كا 
 .(1)في لغة العرب كبلىما جائزه ك  ،متكسطة

 نسبة اإلمالة:   - ب
 ،كقيس ،كأسد ،تميـ :كأشيرىا ،ياكشرقيٌ  ،تي سكنت كسط الجزيرةالقاائؿ الٌ   تنسب اإلمالة إلى

 .(3)كسعد اف اكر ،ىكزافك (2) ،كتغمب ،كعاد القيس ،كاكر اف كائؿ ،كطيء
(4) ،انك تميـ يياا عماس حرصن النٌ  كأشدٌ 

 ،الادك؛ ألٌنيـ يفضمكف الٌنطؽ الٌسريعكتعٌد مف خصائص  
 .(5) الذم يكٌفر عمييـ المجيكد العضميٌ 

كىذا ما نٌص عميو سياكيو اقكلو:               (6)،طؽسييؿ في النٌ كالتٌ  ،خفيؼالتٌ في  ؛فائدة اإلمالةتكمف ك   
 .(7) "مف االرتفاع كاالنحدار أخؼٌ  ،كينحدر ااإلمالة ،ساف يرتفع االفتحالمٌ " 
حسب؛  سافالمٌ في كضع  إالٌ ،كاإلمالة ،الفتح ضح مف قكؿ سياكيو: أٌنو ال فرؽ  ايفكيتٌ      

 كمع اإلمالة ينحدر.  ،فالٌمساف مع الفتح يرتفع
                                                           

(1)
تحقيؽ: أاك  ،الفتح واإلمالة ، ،أبو عمر عثمانالدانًك ،3/42 ، المقتضب ،كالمارد  ،4/124 ،الكتاب ،: سياكيوينظر 

 ،المفصل في صنعة اإلعراب ، ،أاك القاسـ محمدكالزمخشرم ،22 ،)د.ط()د.ت(،)د.ف(،سعيد عمر اف غرامة العمركم
نشر في القراءات ال أاك الخير محمد، ،مزر الجااف ك  ،471 ،ـ1993 ،ايركت ،1،ط،مكتاة اليبلؿ ،تحقيؽ: عمي اك ممحـ

 ،أاك الحسيف عميمكنيشاألك  ،2/30 ،)د.ـ( )د. ت(،)د.ط(،المطاعة التجارية الكارل ،تحقيؽ: عمي محمد الضااع ،العشر
تقان في اإل  ، كالسيكطي،4/24،  ـ1998 ،لاناف ،1 ،ط ،دار الكتب العممية ،مالكشرح األشموني عمى ألفية ابن  ،

 .1/314،عموم القرآن
 ،البشر في القراءات األربعة عشرإتحاف فضالء  ، ، أحمد اف محمدالدمياطيك  ، 12 ، المصدر نفسو ،الداني  :ينظر (2)

 ، 169، المقتضب في ليجات العرب ،محمد ، كريـك  ،102،ـ 2006،لاناف ،2،ط ،ةدار الكتب العمميٌ  ،تحقيؽ: أنس ميرة
مؤسسة  ،يجات العربية والقرآنيةمالمقتبس من ال ،سالـ محمد ،محيسف ك  ، 53، في الميجات العربية ، إاراىيـ ، أنيسك 

 .139، في القراءات القرآنية الميجات العربية كالراجحي، ، 94،ـ1986،اإلسكندرية ،)د.ط(،شااب الجامعة
 .74،ـ1999 ،)د.ـ(،1،ط،دار الكتب العممية ،ومرشد الطالبينمنجد المقرئين   ،: ااف الجزرمينظر (3)
 .3/4 ،الحاجب ابن شافية شرح الديف، رضي االستراااذم، :ينظر (4)
 .141 ، السابق المرجع ،كالراجحي ،201، نشأة وتطوًرا الميجات العربية ،عاد الغفار  ،ينظر:ىبلؿ  (5)
 . 2/35 ، نشر في القراءات العشرال ،مزر الجااف ك  ،13، المصدر السابق ،ينظر: الداني  (6)
 .130/ 4، المصدر السابقينظر:   (7)
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أشير القٌراء فييا:           مف ك  ،اني اليجرمٌ في القرف الثٌ  ،ااإلمالةة الايئة العراقيٌ  تأثرتك    
 (5)كيعقكب ،(4)عمرك اف العبلءك كأا ،االككفة (3)خمؼك  ،(2)الكسائيٌ ك  ،اءإماـ القرٌ  (1)حمزة 

 .(6)االاصرة 
  أاا  كلكفٌ  ؛تأثركا اميجات قاائميـ كقد ،كانكا مف المكالي ،اءمعظـ القرٌ  أفٌ  ،كتجدر اإلشارة   

 .(7)الفتح ك  ،لو نماذج في اإلمالة ككاف ،اؿ مف تميـ  ،لـ يكف مف المكالي ،عمرك اف العبلء
  امغة أخكالو مف اني  ،أماؿ كممة ) يحيى (  - صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿ اهلل  مع أفٌ كسي 

 .(10) قميمة كف في مكاضعأماؿ الحجازيٌ ك  (9)،)حٌتى(اليمف أمالكا ألؼ ك  ،أىؿ نجدكقيؿ: إٌف  ،(8) سعد

                                                           
أاك عمار حمزة اف حايب اف عمارة اف إسماعيؿ الككفي المعركؼ االزيات، مكلى آؿ عكرمة اف راعي التيمي؛ كاف أحد القراء  ىك  (1)

كعنو أخذ أاك الحسف الكسائي القراءة، كأخذ ىك  كأدرؾ الصحااة االسف كيحتمؿ أف يككف رأل اعضيـ، ىجرية كلد سنة ثمانيف الساعة،
نما قيؿ لو " الزيات " ألنو كاف يجمب الزيت مف الككفة إلى حمكاف كيجمب مف حمكاف الجاف كالجكز إلى الككفة، فعرؼ  عف األعمش، كا 

، 2/216،ء أبناء الزمانوفيات األعيان وأنبا، ينظر: ااف خمكاف، كتكفي سنة ست كخمسيف كمائة احمكاف كلو ست كساعكف سنة او
 .3/27،،ىػ1326 ، اليند،1مطاعة دائرة المعارؼ النظامية،ط، ،تيذيب التيذيبأاك الفضؿ أحمد اف عمي اف حجر، كالعسقبلني،

(2)
أاك الحسف عمي اف حمزة اف عاد اهلل اف ايمف اف فيركز، األسدم االكالء الككفي المعركؼ االكسائي؛ أحد القراء الساعة ، كاف ىك" 

إمامان في النحك كالمغة كالقراءات، كلـ تكف لو في الشعر يد، حتى قيؿ: ليس في عمماء العراية أجيؿ مف الكسائي االشعر؛ ككاف يؤدب 
كلو مع سياكيو كأاي محمد اليزيدم مجالس كمناظرات كتكفي  ...األميف اف ىاركف الرشيد كيعممو األدب كلـ يكف لو زكجة كال جارية

 .296-3/295،المصدر نفسوااف خمكاف،  ،"كمائة االرمسنة تسع كثمانيف 
خمؼ اف ىشاـ اف ثعمب اف خمؼ اف ثعمب اف ىشيـ اف ثعمب اف داكد اف مقسـ اف غالب أاك محمد األسدم كيقاؿ خمؼ اف هو"  (3)

حد القراء العشرة كاحد اف ىشاـ اف طالب اف غراب اإلماـ العمـ أاك محمد الازار االراء الاغدادم، أصمو مف فـ الصمح اكسر الصاد أ
ككاف ثقة كايرنا زاىدنا عاادنا عالمنا، كاف  ... كحفظ القرآف كىك ااف عشر سنيف كلد سنة خمسيف كمائة...الركاة عف سميـ عف حمرة 

خمؼ يأخذ امذىب حمزة إال أنو خالفو في مائة كعشريف حرفنا قمت يعني في اختياره، مات في جمادل اآلخرة سنة تسع كعشريف كمائتيف 
  .274-1/272،غاية النياية في طبقات القراء"، ااف الجزرم، ااغداد

(4)
ار اف العرياف اف عاد اهلل اف الحصيف التميمي المازني الاصرم كيقاؿ: جميـ اف حجر اف خزاعي، أاك عمرك اف العبلء اف عم"هو  

كىك  أحد القراء الساعة، كاف أعمـ الناس االقرآف الكريـ كالعراية كالشعر، كىك في النحك في  ،خزاعي، كاسمو العرياف؛ كقيؿ اسمو زااف
نت كالدتو سنة ساعيف، كقيؿ ثماف كستيف، كقيؿ خمس كستيف لميجرة امكة. الطاقة الرااعة مف عمي اف أاي طالب، رضي اهلل عنو كا

 .469-3/466،المصدر السابق ،ااف خمكاف "كتكفي سنة أراع كخمسيف، كقيؿ تسع  كخمسيف، كقيؿ ست كخمسيف كمائة االككفة
(5)

الاصرم المقرئ المشيكر، كىك أحد القراء أاك محمد يعقكب اف إسحاؽ اف يزيد اف عاد اهلل اف أاي إسحاؽ الحضرمي االكالء، هو" 
العشرة، كىك المقرئ الثامف كلو في القراءات ركاية مشيكرة منقكلة عنو، كىك مف أىؿ ايت العمـ االقراءات كالعراية ككبلـ العرب 

قراة الحرمييف كالعراقييف  كالركايات الكثيرة لمحركؼ كالفقو، ككاف مف أقرأ القراء، كأخذ عنو عامة حركؼ القرآف مسندان كغير مسند مف
كأىؿ الشاـ كغيرىـ،...  ككاف مف أقرأ القراء كتكفي يعقكب المذككر في ذم الحجة، كقيؿ في جمادل األكلى، سنة خمس مائتيف، كىك 

 .391-6/390،المصدر نفسوااف خمكاف،  ،"األصح
(6)

 .54، في الميجات العربية ،إاراىيـ  ،أنيس  :ينظر  
(7)

 .55، نفسوالمرجع ٌنظر:   
 .1/314،تقان في عموم القرآناإل  ،السيكطي  ينظر :  (8)
 .3/424،مصر ،المكتاة التكفيقية ،تحقيؽ: عاد الحميد ىنداكم ،في شرح جمع الجوامع ىمع اليوامع السيكطي، :ينظر (9)

 .3/424،مصر
 .4/120،الكتاب، سياكيو (10)
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اء كالغيف، كالقاؼ، اء، كالظٌ اد، كالطٌ الضٌ نحك:) ،المستعمٌيةالحركؼ كتمنع اإلمالة مع 
 اءحرؼ الرٌ ك  ،(كااع  ،رمى )كاستثني مف ذلؾ الكاقع في ااب ،؛ ألٌف األلؼ تستعمي معياكالخاء(
 .(1) (حمار ،راشد  نحك: ) ،ا لؤللؼإذا جاء مبلصقن  ،أك المضمكـ ،المفتكح

كذىب  ،كاإلمالة مف خبلؿ أقكاليـ ،كالفرع  في الفتح ،امكضكع األصؿ ،العرب اىتـ القدماءك  
 .(2) عميو كاإلمالة فرعه  ،األصؿأكثرىـ إلى أٌف الفتح؛ ىك 

 ،كاإلمالة فيما اختمفت القراءة فيو ،أٌف الفتح ،كيقكؿ الٌداني: " اعممكا أحسف اهلل إرشادكـ
اٌلذيف نزؿ القرآف  ،لغتاف مشيكرتاف مستعممتاف فاشيتاف عمى ألسنة الفصحاء مف العرب

 .(3)امغتيـ..."
لغة فصيحة مشيكرة؛ ألٌنيا انتشرت عمى ألسنة الفصحاء مف  ،اإلمالةضح أٌف كيتٌ 

ف كانت فرعان منيا.  ،كلكٌنيا تقااؿ لغة الفتح ،العرب  كا 

 ،كاٌيف أٌف لكٌؿ مف الرأييف كجينا ،كأسااب اختبلفيـ ،ص  ااف الجزرم أقكاؿ مف ساقكهلخٌ ك 
دكف أف يرجح رأينا عمى آخرى 
(4).  

 ،اإلمالة أقدـ في حاالت يرل أفٌ ك  ،ة حديثةالمكضكع اطريقة عمميٌ  ،إاراىيـ أنيس  عالجكقد 
 ،تطكرت مف صائت مركب ،تي أصميا ياءفاإلمالة في األلؼ الٌ  ؛كالفتح أقدـ في حاالت أخرل

 ،نحك: إمالة الفتحة ،ا اإلمالة اغير أصؿأمٌ  ،إمالة  فتح في ااع (عى ياً  ):نحك ،إلى إمالة إلى فتح
االنسجاـ أقرب إلى ك  ،كائتمف االنسجاـ ايف الصٌ  كىك نكع ،أك األلؼ غير المنقماة عف أصؿ

أحدث  ،الكممة التي تشتمؿ عمى صكائت منسجمةف كعميو ،يكلة كاالقتصاد في الجيد العضميٌ السٌ 
 .(5) االفتح أقدـ منيا ااإلمالة ،(كتاب )كممةف ؛تي خمت صكائتيا مف االنسجاـمف نظيراتيا الٌ 

 
 أنواع اإلمالة: - ت
  :(6)ذكر ااف جٌنٌي أنكاع اإلمالة األراعة 

 ( .كخاًتـ ، عاًلـ) نحك: ،إمالة األلؼ نحك الياء -1

                                                           
 .473-472، في صنعة اإلعراب المفصل ،كالزمخشرم  ،136-4/129، المصدر نفسو :ينظر (1)
، دار  ،السبعالحجة في القراءات  ، ، أاك عاد اهلل الحسيف اف أحمدااف خالكيو :ينظر (2) تحقيؽ: عاد العاؿ سالـ مكـر

 ،م، كااف الجزر 5/188، شرح المفصل ،ااف يعيش ك  ،12 ،الفتح واإلمالة الداني،ك  ،66،ىػ1401 ،ايركت ،4،ط ،ركؽالشٌ 
 .2/32،العشر النشر في القراءات

 .21 ، الفتح واإلمالة (3)
 2/32، المصدر السابقينظر:  (4)
 .37 -58 ، في الميجات العربية أنيس، إاراىيـ، :ينظر (5)

(6)
 .46-1/45، سر صناعة اإلعراب :ينظر 
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 (.سيبلـ عميؾ، كقياـ زيد)نحك:  ،إمالة األلؼ نحك الكاك -2
 كسيؽ( . ،نحك:) قيؿ ،الكسرة المشكاة االضٌمة في الفعؿ المانٌي لممجيكؿ -3
 نحك: )امذعكر(. ،الضٌمة المشكاة االكسرة -4

 ،اٌلذم أصؿ ألفو) كاك( ،في الفعؿ الٌثبلثيٌ االقايحة  ،ـٌ إمالة الفتح إلى الضٌ الماٌرد يصؼ ك 
 .(1)نحك: دعا
كييشار إلييا في اطكف كتب  ،كيرل إاراىيـ أنيس: أٌف إمالة الفتح إلى الٌضـٌ ليجة ميممة 

كيذكر أٌف ااف جٌنٌي أشار إلييا؛ ليعٌمؿ  ،كأٌنيا ليجة غير منسكاة إلى قايمة خاصة ،الٌمغة حسب
ىي المقصكدة  ،كأٌما إمالة الفتح إلى الكسر ،كنحكىا )االكاك( في الخٌط العثمانيٌ  ،كتااة الٌصبلة

 .(2)كالٌمغة ،في كتب القراءات
 ،في أٌف إمالة الفتح إلى الكسر ىي المقصكدة في كتب القراءات ،كأتفؽ مع إاراىيـ أنيس

كأرل أٌنو لـ يكف  ،ظٌمت ليجة ميممة ،في أٌف إمالة الفتح إلى الٌضـٌ  ،ال أتفؽ معوكلكف  ،كالٌمغة
مجرد إشارة كأٌنو ذكرىا االكاك؛ لمبلحظتو ليا  ،مكفقنا في تعميمو؛ ألٌنو ذكر أٌف ااف جٌنٌي أشار إلييا

 في الخٌط العثمانٌي.    
 ،كمعرفة كاسعة انطؽ ليجات العرب مف حكلو ،كأرل أٌف ااف جنٌي: كاف عمى دراية تاٌمة

كغيرىا؛ لتثايت  ،نحك: )الٌصبلة( ،االكاك في القرآف الكريـ اتٍ تً االكممات التي كي  ،كدٌلؿ عمى ذلؾ
ف سيا أف ينسايا إلى قايمة اعينيا ،ليجة اعض القاائؿ في زمانو ر إلاراىيـ أنيس أف فبل يارٌ  ،كا 

 ادليؿ أفٌ  ،االكاك  سـ العثمانيٌ لييا؛ لكجكدىا مكتكاة  في الرٌ أك أشار إ ،و الحظيااأنٌ  يحكـ عميو
تي تجدىا ايف فيي الٌ  ،ا ألؼ اإلمالةكأمٌ كىي المقصكدة اقكلو: " ،ث عف ألؼ التٌفخيـي تحدٌ ااف جنٌ 
 ،)الٌصبلة كايف الكاك، نحك: ،فيي التي تجدىا ايف األلؼ ،فخيـا ألؼ التٌ كأمٌ  ...كالياء ،األلؼ

 . (3)"األلؼ مالت نحك الكاك.. ألفٌ  ؛، كعمى ىذا كتاكا: الصمكة كالزككة... االكاك(قياـ زيد)ك ،كاة(الزٌ 
 

ما زالت  ىذه الٌميجةك  ،عمى كجكد الٌميجة في زمانو ،كدليؿ دامغ ،ككبلـ ااف جنٌي كاضح
مكف األلؼ في أىؿ امدة صكريؼ؛ ألنيـ يفخٌ  يامكخير مف يمثٌ  ،كمنتشرة إلى كقتنا الحاضر ،حٌية

 ) صبله :ك ،(saloom ) سبلـ : نحك : ،كيتجيكف ايا نحك )الكاك( ،ياقات الٌمغكيةجميع السٌ 
şalooh)، مف  ،كصفة تميزىـ عف غيرىـ ،كىي سٌنتيـ اٌلتي عرفت عنيـ في  تفخيـ األلؼ

                                                           
 .3/44 ، المقتضب :ينظر  (1)
 .36 ،في الّميجات العربّيةينظر:  (2)
 .1/42السابق،المصدر  (3)
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تمؾ  ،ىذه الٌميجة إلى أىؿ امدة صكريؼ ات نكرة الحيحسنليجات المناطؽ المجاكرة ليا؛ لذلؾ 
 .(1)شماؿ غرب الخميؿ ،الامدة الفمسطينٌية الكاقعة

ف كاف ال إماـ ليا  ،كمنتشرة ،كىي لغة صحيحة ،كقد نسايا الٌدانٌي إلى فصحاء أىؿ اليمف كا 
 .(2)في القراءة

 
 :أسباب اإلمالة  - ث
اني كالثٌ  ،؛ أحدىما الكسرةترجع إلى شيئيف ،نقاط في عشرأسااب اإلمالة  مٌ زر الج ااف صلخٌ 

 :(3)الياء
 ،كأقٌمو حرؼ كاحد مفتكح ،كال اٌد أف يحصؿ اينيا كايف األلؼ فاصؿ ،كسرة متقٌدمة -1

 كال يشترط كجكد فاصؿ ايف الفتحة الممالة كالكسرة . ،ًكتاب(نحك:)
 كتككف الياء مبلصقة لؤللؼ .  ،الحياة ( ،نحك:) أٌياما  ،ياء متقٌدمة -2
 نحك:) عاًاد (. ،كسرة متأٌخرة اعد األلؼ -3
 نحك: )ماايع (. ،متأخٌرة اعد األلؼ ياء -4
ًكؼ( ،كسرة مقٌدرة في المحؿ المماؿ -5  ،اكسر عيف الكممة ،نحك: )خاؼ( أصمو ) خى
 كىدل (. ،نحك:) يخشى ،ياء مقٌدرة في المحؿ المماؿ -6
كزاد(؛ ألٌف الفاء تكسر مف  ،كجاء ،نحك: ) طاب ،كسرة تعرض في اعض أحكاؿ الكممة -7

   كنكف جماعة اإلناث؛ نحك: ،كالمخاطب ،مف المتكٌمـ ،المرفكع إذا اٌتصؿ ايا الٌضمير ،ذلؾ
ًزٍدتي )  ، ك كى ، كىًجٍئتي  (.ًطٍاتي

حيث أمالكا األلؼ المادلة مف التنكيف؛ ألجؿ إمالة  ،نحك: )رأيت ًعمادنا( ،إمالة ألجؿ إمالة -8
 ألجؿ الكسرة . ،األلؼ األكلى الممالة

لشاييا األؼ اليدل المنقماة عف  ،حيث أمالكا ألفيا ،نحك : )الحسنى( ،إمالة ألجؿ الٌشاو -9
 ياء.

اجى ) نحك: ،إمالة ألجؿ كثرة االستعماؿ -10 ج   الٌناس(. ، اٍلحى
المماؿ مف أقساـ  كأفٌ  ،اإلمالة جائزة أفٌ  يكطيٌ السٌ أٌكد ك  (4) ،ليست كاجاة ىذه كأسااب اإلمالة 

 .(5) ماعكيقتصر عمى السٌ  ،بل يقاس عميوف ،ا الحرؼكأمٌ  ،كالفعؿ ،االسـ: الكبلـ
                                                           

(1)
 م.1421 ،الخلٌل ،جامعة الخلٌل ،ماجستٌر ،54 ،لهجة بلدة صورٌف: دراسة لغوٌة ٌنظر:   

 .14، الفتح واإلمالةٌنظر:  (2)
 .35-2/32، القراءات العشر  النشر في: ينظر (3)
 .3/5الحاجب ابن شافية شرح الديف، رضي االستراااذم، :ينظر (4)
 .3/414، ىمع اليوامع :ينظر (5)
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تي تقع الٌ  كتيٌ ا لمسياؽ الصٌ كفقن  ،الحركات تخضع لمتغيير في نطقيا أفٌ  كيؤكد ااف جٌنيٌ 
 .  (1)ر المعنىيا ال تغيٌ كلكنٌ  ؛ا أخرلة صكرن كينشأ عف الحركات األصميٌ  ،فيو

فتحة العيف مف نحك: تقريب  ،كعٌمؿ ساب كقكع اإلمالة؛ اأٌنيا تقٌرب الٌصكت مف الٌصكت
 ،كتحٌقؽ أسااب اإلمالة(2)،كىك نكع مف أنكاع التٌناغـ الحركي ،إلى كسرة البلـ منو (عاًلـ)

كالعممٌية  ،كالقصيرة ؛ ألنو ال فرؽ اينيما إال في الكمٌية حسب  ،الٌطكيمة االنسجاـ ايف الحركات
 .(3) غات اصفة عامةالمٌ إلييا  تسعىتي طكرات الحديثة الٌ مف التٌ كىي  ،العضكٌية فييما كاحدة

 
 الميُل في الّميجة :  -ه

وغيرىا من ليجات  ،عيرظاىرة الميل من الّظواىر الّصوتّية اّلتي وجدت في ليجة سِ  عد  تُ    
 ومنيا : ،شمال وجنوب الخميل

(: mirið –ٍظ رً مً )،(: تىًعبى tiâib -بٍ عً تً  نحك:) ،( iيؿ الفتحة نحك الكسرة الخالصة) مى   -1
.  مىًرضى

–) ايٍركيٍظ ،بي ٍضرً (: يى buðrub -بٍ ري ظٍ اي نحك: )  ،( uيؿ الفتحة نحك الضة الخالصة ) مى  -2
burkuð. يىٍركيضي :) 

.uubanʤ -نحك: )جكاىٍف  ،( uuيؿ الفتحة نحك الكاك ) مى  -3 ايفى  (: جى
ايفى (ضمٌ  ألفٌ  مالت الفتحة إلى الكاك الخالصة؛  رت عمى فتحة فاء الفعؿ. أثٌ  ،ة عيف) جى

 .فٍ مى  (:miin – ميفٍ  نحك: ) ،الخالصة الفتحة نحك الياءيؿ مى  -4
  - ف  ىً ) ،(: يكسيؼyuusif  -ؼٍ يكسً ) نحك: ،لخفتيا الخالصة الكسرة نحكالضمة يؿ مى  -5

hinna.  (: ىيف 
 . طه حائً (:  ḥiiṭ -حيطٍ ) ، ىكذا (:hiik – ىيؾٍ ): نحك ،الخالصة ياءال نحكاأللؼ  يؿمى  -6
 . ناىي (: haan –نحك: )ىاٍف  ،كيمةة نحك الفتحة الطٌ مٌ الضٌ  يؿمى  -7
ٍفتاٍح  ،يؿ الكسرة نحك الٌضٌمة الخالصةمى  -8 ـٍ ،(: ًمفتاحmuftaaḥ –نحك: )مي ٍصري  -) حي

uşrumḥ                                                                                           .ًحٍصًرـه  :) 
(: şuum – كـٍ صي  )، كـه نى nuum):  -كـٍ ني نحك:)  ،طكيمةإلى ضٌمة  ،الحركة المزدكجةيؿ مى   -9

كـه.  صى
                                                           

 .3/211،لخصائص ا :ينظر  (1)

 .2/143،المصدر نفسو :ينظر (2)
 .60-56،العربية في الميجات ،اراىيـ إ ،ينظر : أنيس (3)
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(:  âiib -يبٍ عً  )،(: شىيبه  Šiib - يبٍ شً نحك: ) ،إلى كسرة طكيمة ،الحركة المزدكجة يؿمى  -10
  .عىيبه 

يا ال ألنٌ  ؛قيؽالٌميجة لـ تمتـز امكضكع اإلمالة امعناىا الدٌ  أفٌ  مف األمثمة الٌسااقة كيتاٌيف
كلكف نجد أف  ،أك الفتحة ضمف أسااايا العشرة المعركفة ،الكسرة :نحك ،مف صكت اتقٌرب صكتن 

االنسجاـ ايف ت إلى حركات أخرل خالصة؛ لتحقيؽ نحك تحكيؿ الحركا ،الٌميجة مالت كٌؿ الميؿ
مف  عد  تي تي كالٌ  ،رت إلى ظاىرة الميؿتطكٌ  ،ظاىرة اإلمالة مكف القكؿ: أفٌ كيي  ،أصكات الكممة

التي تؤدم إلى  ،أك)اإلمالة الٌشديدة( ،كجدت الٌميجة ضالتيا في الميؿكقد  ،الحديثةرات الٌتطكٌ 
قد عرفنا أف الحركة تخضع ك  ،ساب أك مف غير سابلكجكد  ؛تحكيؿ حرؼ إلى حرؼ آخر

كأرل أٌف تطٌكر  ر معنى الكممةكلكٌنيا ال تغيٌ  ،كينشأعنيا صكرة مغايرة ،ر في نطقيا الٌصكتيٌ لمتغيٌ 
 ،اٌلتي تحٌقؽ الٌسرعة تعٌد مف الٌتطكرات اإليجااٌية إلى ظاىرة الميؿ في الٌميجات الحديثةاإلمالة 

 كالخٌفة في الٌنطؽ إذا ما قكرنت في ظاىرة اإلمالة.
نجد أٌف الفتحة تحكلت إلى ف ،تىًعبى (: tiâib -بٍ عً تً نحك :)  ،كيمكف تعميؿ اعض األمثمة
 ،اإلمالةكىي نكع مف أنكاع  ،أٌثرت في الفتحة المتقٌدمةكقد  ،كسرة خالصة؛ لكجكد كسرة متأخرة

 .مف ااب المماثمة ايف الحركات كلكٌف الٌميجة حكلتيا إلى كسرة خالصة
مالت إلى ضٌمة خالصة؛ لكجكد ضٌمة  ،بلحظ أٌف فتحة ااء المضارعة في الٌميجةيي 
ألؼ التٌفخيـ التي ذكرىا اخبلؼ  ،تفسير ذلؾ: االمماثمة الٌصكتٌية ايف حركات الكممةك   ،متأخرة
 .   (1)يااف جنٌ 

االميؿ؛ ألجؿ كثرة االستعماؿ في  ،اغير كجكد ساب ليا ،يٍف (في مً  فٍ مى يؿ فتحة )مى ك 
كالٌسيكلة  ،كميؿ الحركة المزدكجة إلى حركة طكيمة مف ااب الخٌفة ،نحك: إمالة ) الٌناس( ،الميجة

 في الٌنطؽ .
 حققت كقد ،الجيد العضميٌ  فيقميؿ كالتٌ  ،طؽتسييؿ النٌ  :اإلمالة  فائدة كنخمص إلى أفٌ 

 مف  قٌرب الٌصكتى أٌف اإلمالة تي عدا  ،في تحكيؿ الحركة إلى حركة خالصة ،الٌميجة ىذه الفائدة
كقد اشترط العمماء ليا حاالت  ،ؽ االنسجاـ ايف حركات الكممة كتسييؿ الٌمفظيالٌصكت ؛ لتحق

 خاصة؛ لكي تحدث. 
ال تعرؼ اإلمالة االٌشركط اٌلتي  ،كغيرىا مف الٌميجات الفمسطينية ،عيرليجة سكنجد أٌف 

كاٌلتي تختص اإمالة  ،ما النكع الخاص ااإلمالة المٌشيكرةكال سيٌ  ،اؿ خرجت عنيا ضعت لياكي 

                                                           
(1)

 .2/42،سر صناعة اإلعراب ٌنظر: 
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 ؛ لذلؾالكسرة القصيرة أك الٌطكيمة؛ لكجكد أحد أسااايا العشرة :نحك ،أك الٌطكيمة ،الفتحة القصيرة
 إف جاز الٌتعاير في ذلؾ . ،) ظاىرة الميؿ(ًا   ىذه الٌظاىرةعمى أطمقت 
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 الميل إلى الفتح  -ثانًيا
                                                                                             الفتح :   ِبالمقصود  - أ

فتح  ؛كينقسـ إلى ،صبكالنٌ  ،فخيـكيسمى التٌ  ،الذم قاؿ األلؼ امفظ الحرؼ ،أف تفتح الفـىك 
                                                         .    (1)ديد معدـك في لغة العرب كالشٌ  ،كفتح متكسط ،شديد
أصحاب كمف  (2)،كىي  لغة العجـ ،كمف قرب منيـ ،ديد يكجد في ألفاظ أىؿ خراسافكالشٌ 

 قاائؿ غرايٌ  داشتير الفتح عنك  (3)،كغيرىما ،كعاصـ ،ااف كثير ؛اءالفتح المتكسط مف القرٌ 
            ،ككنانة ،كاألنصار ،كسعد اف اكر ،كثقيؼ ،قريشنحك:  ،اف الحجازمف سكٌ  ،الجزيرة
ألف الفتح أخٌؼ  (5)عمى نساة الفتح ألىؿ الحجاز؛ ،كأجمع عمماء العراٌية(4)،كىكزاف

 . (6)الحركات
 
 الفتح في الّميجة:-ب
 :منيا ،ي ليجة ًسعيركىي مف الٌظكاىر الٌصكتٌية المكجكدة ف ،ظاىرة الفتح أصؿ ظاىرة اإلمالةتعٌد  
             ،(: نيادي  nihaad -نحك:) ًنياٍد  ،أك كسرة متأٌخرة ،فتح األسماء المساكقة اكسرة متقٌدمة -1

ـي؛ ) زااطٍ rihaam -) ًرىاـ  (: ضاًاطه .  zaabiṭ -(: رىا
ياؿٍ  ،أك ياء متأٌخرة ،قة اياء متقٌدمةفتح األسماء المساك  -2 ( : xayaal -نحك: ) خى

 (: ضاًيعه.aayiâð -)ظايع،خياؿه 
ـى حيث جاءت عيف gaam-نحك: ) قاـٍ  ،فتح محؿ الكسرة المقٌدرة في المكاف المماؿ  -3 (: قا

(. ،الفعؿ مفتكحة  كاٌلتي أصميا ) قىًكـى
           كاٌلتي أصميا  ،(: يخفىbixfaa –نحك:) اخفى  ،فتح محؿ الياء المقٌدرة في المكاف المماؿ -4

.) ًفيى  ) خى

                                                           
(1)

إتحاف  مياطي،الدك  ، 30-2/29 ، النشر في القراءات العشر ،ااف الجرزمك  ،13 ، الفتح واإلمالة ،: الدانيينظر 
  .102، في القراءات األربعة عشر فضالء البشر

 . 13، المصدر نفسو ،الداني :ينظر  (2)
 13، المصدر نفسو :ينظر (3)
 ، 94،يجات العربية والقرآنيةمالمقتبس من ال ،محمد ،محيسف  ، 53، في الميجات العربية ، إاراىيـ ، أنيس: ينظر  (4)

 202،نشأة وتطورًا الميجات العربية ،عاد الغفار  ىبلؿ،139، القرآنيةفي القراءات  الميجات العربية ،كالراجحي 
  .53 ،المرجع نفسو ،إاراىيـ  ،أنيس ك  ،5/188، لمزمخشري شرح المفصل ااف يعيش، :ينظر  (5)
 126، أسباب حدوث الحروف ،ااف سينا   :ينظر (6)
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    ،(aabʤ -نحك: ) جاٍب  ،عند إسنادىا لضمائر الرفع ،فتح  الكسرة اٌلتي تعرض لمكممة -5
ـٍ  سنادىا عند ا ،كتككف ىذه الكممات مكسكرة الفاء ،( zaad -) زاٍد ،(naam –) نا

 ًزدتي (. ،ًنمتي  ،نحك: ) ًجاتي  ،كنكف النسكة( ،كالٌناء ،) التٌاءلضمائر الرفع 
(: abaabŠ –(: الٌناس،) شىااٍب naas –نحك: ) ناٍس  ،الفتح؛ ألجؿ كثرة االستعماؿ -6

.  شاابه
كاٌلتي  ،رغـ كجكد أسااب اإلمالة ،أف الٌميجة لجأت إلى الفتح ،كيتاٌيف مف األمثمة المذككرة

 نحك:  ،مف غير كجكد عٌمة ليا ،كقد مالت الٌميجة إلى الفتح ،تحٌدث عنيا ااف الجرزمٌ 
ٍاتى   ،( المانٌي عمى الٌضـٌ لممتكٌمـ فتح الٌضمير) تاء الفاعؿ -1 (: arabtað –نحك: ) ظىرى

نىٍعتى  ،(:كتاتي katabta -) كىتىٍاتى ،ضراتي  . taâşana –) صى  (: صنعتي
تي األفعاؿ الٌ في  ،ـٌ ا عمى الضٌ كاألصؿ أف يأتي مانين  ،ميريجة مالت إلى فتح الضٌ المٌ  يبلحظ أفٌ 

 الخاص االمتكمـ. الرفع ضميرسند إلى تي 
 -) دىٍفتىرىؾٍ ،(: قىمىميؾى galamak -نحك: )قىمىمىؾٍ  ،فتح الحرؼ الكاقع قاؿ كاؼ المخاطب -2

daftarak. دىٍفتىريؾى :) 
: katalta)  -تى مٍ تى كى  )، راتىوي (: ضðarabta –تى اٍ رى ظى  حذؼ الٌضمير ألجؿ الفتح ؛ نحك:) -3

                                      .                             تىوي مٍ تى قى 
كت الكاقع يجة مع اقاء فتح الصٌ في المٌ  ،ـٌ عمى الضٌ  المانيٌ  ،) الياء(ميربلحظ حذؼ الضٌ يي   

 .قامو
نحك ،كال سيما في كسط الكممات ،كعيًرؼى عف تميـ أٌنيا كانت تؤثر الفتح عمى غيره مف الحركات 

 .(1)قكليـ: ) الم حد( ك )الص رع(
 ،المتكسط؛ ألٌنو األصؿ إلى الفتحٌف الٌميجة مالت أخبلصة القكؿ في الفتح كاإلمالة : ك 

كلـ يعرفكا اإلمالة امعناىا  ،كقد لكحظ أف أسااب اإلمالة؛ لـ تيمـز أىؿ الٌميجة ااألخذ ايا
كمالت  ،ؽ االنسجاـ الٌصكتيٌ يكلكف عرفت ظاىرة الميؿ الخالص إلى الحركات؛ لتحق ،المشيكر

 ،فتح الفٌكيف االٌصكت أسيؿ مف ضيقيما عند أىؿ الٌميجة فٌ أل إلى الفتح مف غير كجكد عٌمة لو؛ 
 ال تعرؼيجة المٌ ك  ،أك الٌضٌمة ،اٌلذم يجده في الكسرة ر عناء الجيد العضميٌ يكفٌ  اطؽ االفتح فالنٌ 

أكثر مف  ،شائعة في الٌميجةكظاىرة الفتح ظاىرة  ،ٌنيا تنطؽ ايا االفتح المتكسطألؼ التٌفخيـ؛ أل
 . ظاىرة الميؿ إلى الحركات

 
 

                                                           
(1)

تحقيؽ: خميؿ إاراىـ  ،المخصص علً بن إسماعٌل، ، أبو  الحسنوابن سٌدة ،51،إصالح المنطق ،ٌنظر: ابن السكٌت  
 .2/241 ،ـ1996،ايركت  ،1،ط ،دار إحياء التراث العراي ،جفاؿ
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 كسر حرف المضارعة المبحث الخامس:
 نسبة كسر حرف المضارعة :   - أ

اعض  إال أفٌ  ،ةبلثيٌ ما في األفعاؿ الثٌ كال سيٌ  ،ة الفصيحة تفتح أحرؼ المضارعةالعرايٌ  إفٌ 
 .(2)كايراء اطف مف تميـ(1)،(تمتمة ايراء) ًا فتٍ رً كعي  ،يجات كانت تكسر ىذه األحرؼالمٌ 

ة كعامٌ  ،كرايعة ،كأسد ،كتميـ ،قيس :منظكر كسر حرؼ المضارعة إلى اافي  نسبى كقد 
 .(3) ( ـٍ مى عٍ تً ) : نحك قكليـ ،كاعض ىذيؿ ،كأزد ،ىكزاف أعجاز كاعض مف ،الحجازعدا  ،العرب

أىؿ  عدا ،لغة جميع العرب ،كاالسترااذم: أٌف كسر حرؼ المضارعة ،كقد أكٌد سياكيو
 .(5)ة مف القاائؿ العرايٌ  ،كغيرىا ،قيس إلى ،نسات ىذه الظاىرة كقد (4) ،الحجاز
في  كتقؿٌ  ،التمتمة تككف في األحرؼ المضارعة يذكر أفٌ ك  ،نسايا ااف جٌنٌي إلى تميـك 

 .(6)في الياء  تيستثقؿالكسرة  ؛ألفٌ الياء
 .(7)كتكجد في العارٌية كالٌسريانٌية كالحاشٌية  ،كاب أف ىذه الٌظاىرة قديمةكأضاؼ رمضاف عاد التٌ 

أف العرب ك  ،ىي لغة عيرفت عند العرب ،بلحظ مٌما ساؽ: أٌف كسر حرؼ المضارعةيي  
 ؛كقد عمؿ ااف جني ذلؾ ،الياءتمتؿ في حرؼ تي  ت أفكقمٌ  ،كفكالنٌ  ،اءكالتٌ  ،تمتؿ في اليمزةتي كانت 

 ثقؿ الكسرة في الياء .ل
 
 
 

                                                           
(1)

مميزات  ،أفندم حفنيكناصؼ، ،مادة) تٌؿ( ،11/80 ،لسان العرب ،ااف منظكرك  ،2/13 ، الخصائص ،ااف جني :ينظر 
 ،المطاعة الكارل األميرية ااكالؽ،وفائدة عمم التاريخ من ذلكوتخريج ما يمكن من المغات العامية عمييا  لغات العرب

 ،دراسة الميجات العربية القديمة ،داكد  ،كسمـك  ،87 ،ليجات العرب ،تيمكر أحمد كااشا،، 24 ،ى1304 ،مصر ،1،ط
 .31 ، ـ1976 ،ااكستاف ،1 ،ط ،ةالمكتاة العمميٌ 

 .24 ، نفسو لمرجعا ،حفني  ،ناصؼ  ينظر:  (2)
البحر  ، ، محمد اف يكسؼ األندلسياك حيافأك  ،مادة) كقي( ،15/403 ،المصدر السابق   ،ااف منظكر  :ينظر (3)

 .1/42 ،ى1420 ،ايركت ،)د.ط(،دار الفكر ،تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ ،في التفسير  المحيط
 .1/141،شرح شافية ابن الحاجبك ،4/110، الكتاب :ينظر  (4)
 ـ.1982 ،السعكدية ،جامعة أـ القرل  ، هدكتكرا رسالة ،1/62، لغات قيس  ،محمد  ،: العمرم ينظر (5)
المجمس األعمى -كزارة األكقاؼ ،المحتسب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنو ،ااف جني :ينظر (6)

 .1/330،ـ1999،)د.ط(،لمشئكف اإلسبلمية
 .125 ،ـ1999 ،القاىرة ،6،ط،مكتاة الخانجي ،العربيةفصول في فقو  :ينظر (7)
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 :في الّميجةكسر حرف المضارعة   - ب
أادلت األحرؼ  ؛ألٌنياعيركمنيا ليجة سً  ،ظاىرة التمتمة انتشرت في ليجات العرب إفٌ   

 نحك:  ،احرؼ الااء المكسكر ،المضارعة المفتكحة في أغمب كمماتيا
في الٌميجة في األفعاؿ  احرؼ الااء المكسكر ،في العراٌية اؿ عمى الغائبالياء الدٌ   -1

 -)ًاٍسأؿٍ ،(: يىٍمعىبي bilâab -) ًاٍمعىبٍ  ،(: يىٍشرىبي biŠrab -) ًاٍشرىبٍ :نحك ،كالمعتمة ،الٌصحيحة
bis@al ًاًعدٍ ،(: يىٍسأىؿي (-  :(biâid   ًاقكؿٍ ،يىعيد (-  :(biguul  ًاخاؼٍ ،يىقكؿي (-
bizaaf ٍيىخاؼ:)،  ( ًـً رٍ ا – birmi  :)يىرمي.                                                                         

 كالمعتؿ . ،يأتي مكسكرنا في جميع أنكاع الفعؿ الصحيح ،بلحظ أٌف حرؼ المضارعة الااءيي 
نحك:                         ،كالمعتمة ،في األفعاؿ الٌصحيحةاحرؼ الااء المكسكر  ،اؿ عمى المتكمميفاء الدٌ النٌ  -2

ـي . (: binnaam – اـٍ نٌ اً )  ،د  (: نىمي binmid – دٍ مً نٍ اً )  نىنا
          ،: ألعبي abâ( bal – بٍ عى مٍ اى )  :نحك ،احرؼ الااء المفتكح ،ـ كحدهاؿ عمى المتكمٌ اليمزة الدٌ  -3

.başiiḥ   – صيحٍ اى )   ( :أصيحي
ذٍِّف  ،سد  تى (: bitsid –) ًاٍتًسٍد :نحك ،احرؼ الااء المكسكر ،اؿ عمى المخاطباء الدٌ التٌ  -4  -) ًاٍتكى

bitwaḍḍin :) مع كسر  ،في األفعاؿ اٌلتي لـ تيضٌعؼ ،كيسكف حرؼ المضارعة ، في ؤذِّ تي
@(:  ibtixdaâ –) اٍاًتٍخدىٍع ،@(: تىزرعي ibtizraâ –نحك: ) اٍاًتٍزرىٍع  ،حرؼ المضارعة التٌاء

 تىخدعي.
ا في جاء مكسكرن ك  ،احرؼ الااء المكسكر ،يجة أادلت أحرؼ المضارعةالمٌ  أفٌ بلحظ يي  

الة عمى ا مع األفعاؿ الدٌ كساكنن  ،ـ المفردالة عمى المتكمٌ ا في األفعاؿ الدٌ مفتكحن ك  ،جميع األمثمة
مع كسر حرؼ المضارعة   ،معبي نى (: ibnilâab@ – بٍ عى اٍاًنمٍ  ) نحك: ،ميفجماعة المتكمٌ 

ذا جاء الفعؿ ميمكز األكٌ ك  ،اءفي حرؼ المضارعة التٌ  اٌلتي لـ تضٌعؼفي األفعاؿ  ،األصميٌ   ؛ؿا 
 .(: أىكىؿى buukil – ؿٍ اككً ) نحك: ،اليمزة تيادؿ ااءن مشاعةن اضٌمة طكيمة فإفٌ 
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 المماثمة المبحث الّسادس:
  :المماثمة لغةً  -أواًل 

ىك مثمو عمى  :فإذا قيؿ ،: لكنيو كمكًنونحك، فً يٍ قى فً ت  المماثمة ال تككف إال في المي  إفٌ  
ذا قيؿ ،همسدٌ  و يسدٌ أنٌ  :فيذا يعني ،اإلطبلؽ جية دكف ميساكو لىوي ًفي  امعنى: ىك مثمو في كذا :كا 
 .(1)جية 
                                                                                     ا:اصطالحً المماثمة  -ثانًيا
أك  ،التماثؿ :نحك ،و في الكممةتأثير صكت ثاف قريب منٌ ا ،صكت آخر مكافإحبلؿ صكت ىي 
                                                                   .(2)فات أك الصٌ  ،قارب في المخرجالتٌ 

لو في  يككف صكت مساكو  كقد ،لممماثمة يقرب مف المعنى االصطبلحيٌ  ،غكمٌ المعنى المٌ  كنجد أفٌ 
 فة .كالصٌ  ،أك مثمو في المخرج ،أك صفتو ،مخرجة

 المماثمة عند األقدمين:  -ثالثًا
ااب "سياكيو في  ذكرىاك   ،كتكسعا فييا ،ظاىرة المماثمة في يٌ كااف جنٌ  ،سياكيوث تحدٌ 

كليس مف  ،كالحرؼ الذم يضارع او ذلؾ الحرؼ ،مف مكضعو الحرؼ الذم يضارع او حرؼه 
 ،الحركؼ المتقاراة فيدغاـ في ااب اإل "الحديث كاسط ،ذكر األمثمة عمى ذلؾك  (3)،"مكضعو

 .(4)"تي ىي مف مخرج كاحدالٌ 
كىك تقريب الحرؼ  ،(5)المماثمة في" ااب في اإلدغاـ األصغر" عف يٌ ث ااف جنٌ تحدٌ قد ك  

 ،كاإلاداؿ ،اإلمالة: منياك  ،أنكاع اإلدغاـ األصغركتطرؽ إلى  (6)،مف غير إدغاـ ،مف الحرؼ
 .(7)قريب في الحركاتكالتٌ 

 ة مفالعمٌ كالمقاراة؛ إلدراكيما  ،االمضارعة ،المماثمة كااف جٌنٌي سٌميا ،سياكيو أفٌ  كيٌتضح  
    .كافؽ ايف الحركؼكالتٌ  ،تفيد االنسجاـاٌلتي  ،المقاراة

                                                           
(1)

 (.مثؿ) مادة ،11/610،لسان العرب ،ااف منظكر :ينظر 
 ،صبلح  ،حسيف ك ، 388 ، دراسة الصوت المغوي ، ، أحمد مختارعمرك  ،147، أسس عمم المغة ،ماريكاام ينظر:  (2)

 ،128 ، ـ2006-2005 ،القاىرة ،2،ط،مكتاة اآلداب ،المقارن مدخل في عمم األصواتال
 .2/255 ،الكتاب (3)
 . 4/445 ، المصدر نفسو (4)
 .1/222،الخصائص (5)
 .2/143، المصدر نفسو ينظر:  (6)
 .147-2/142 ، المصدر نفسو :ينظر  (7)
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فٌ   ة ة لغكيٌ عف تبلقي األصكات في كصيٌ  :ااف شييد األندلسيٌ  والكبلـ ما قال أفضؿ كا 
 سيبي النٌ  كقراااتو تادك في الكممات، فإذا جاكرى  ،المحركؼ أنساان  إفٌ " : قكلوة ألحد أصحااو صكتيٌ 
 .                                                              (1)" ...حاةي الصٌ  نتٍ سي ، كحى األلفةي  طااتٍ ك ، القريبى  القريبي  ، كمازجى النسيبى 

 ،ااقكفذم أدركو السٌ ة الٌ كتيٌ إشارتو إلى قانكف المماثمة الصٌ  ،ة ااف شييدكصيٌ بلحظ في يي 
 ع فيو المحدثكف.كتكسٌ 

 : المحدثينالمماثمة عند  -رابًعا
ف تغيٌ  ،اطريقة مشااية لمقدماء ،ةكتيٌ المماثمة الصٌ  المحدثكف تناكؿ   كقد  ،ياترت المسمٌ كا 

دغاـ عند العرب نظير اإل ،الٌتشااو الكميٌ  فقد عدٌ  ؛ز ارجشتراسر ايف نكعيف مف المماثمةميٌ 
 .    (2)كتشااو جزئٌي  ،ءالقدما

 ،كىدفو اقكلو:" تتأثر األصكات الٌمغكٌية ،كلٌخص رمضاف عاد الٌتكاب قانكف المماثمة 
مع األصكات األخرل المحيطة ايا  ،أك في الٌصفة ،عند الٌنطؽ ايا في المخرج ،اعضيا ااعض

أك  ،ايف األصكات المتنافرة في المخارج ،كاالنسجاـ ،فيحدث عف ذلؾ نكع مف الٌتكافؽ ،في الكبلـ
 ،خاكةكالرٌ  ،كالٌشدة ،في المخارج -كما تعرؼ -ذلؾ أٌف أصكات الٌمغة تختمؼ فيما اينيا ،الٌصفات 
 ،فإذا التقى في الكبلـ صكتاف مف مخرج كاحد ،كما إلى ذلؾ ،كالٌترقيؽ ،كاليمس كالتٌفخيـ ،كالجير

 ،حدث اينيما شٌد كجذب ،ككاف أحدىما مجيكرنا كاآلخر ميمكسنا مثبل ،أك مف مخرجيف متقارايف
أك في  ،اكيجعمو يتماثؿ معو في صفاتو كٌمي ،كؿ كاحد منيما يحاكؿ أف يجذب اآلخر ناحيتو

 . (3)اعضيا"
كالحركة؛  ،كايف الٌصامت ،ايف الحركات : تحدثالمماثمة كذكر رمضاف عاد الٌتكاب أفٌ  

 .(4)ألجؿ تحقيؽ الٌتكافؽ
 
 

                                                           
 ،الدار العراية لمكتاب ،تحقيؽ: إحساف عااس ، في محاسن أىل الجزيرة الذخيرة ،أاك الحسف عمي الشنتريني ااف اساـ، (1)
 .234-1/232ـ 1981 ،تكنس –ليايا  ،1 ،ط
أخرجو كصححو  ،م1929سمسة محاضرات ألقاىا في الجامعة المصرية سنة  ،ةغة العربيّ لمّ  حويّ ر النّ طوّ التّ : ينظر (2)

 .18 ،ـ1994 ،القاىرة ،2،ط ،مكتاة الخانجي ،كابكعمؽ عميو: رمضاف عاد التٌ 
 .14 ،التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانٌنه (3)
 ،)د.ط(،منشكرات دار الجاحظ ،فً البحث الصوتً عند العرب إبراهٌم، خلٌل،والعطٌة ،14،نفسهالمرجع ٌنظر:  (4)

 .54،ـ1983 ،اغداد
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(1)كممحكظة في الٌميجات الحديثة ،غاتالمٌ  في كؿٌ  شاعت المماثمة ظاىرةك  
كتيدؼ إلى ،

 .(2) أكالٌصفة ،في المخرج ،في نطؽ األصكات المتقاراة ،الماذكؿ تكفير الجيد العضميٌ 
 ،أك جزئٌية مٌتصمة ،مماثمة تقٌدمية كٌمٌيةالمماثمة الٌصكتٌية إلى:  (3)كقٌسـ العمماء المحدثكف 

مماثمة رجعٌية ك  ،أك جزئٌية مٌتصمة ،مماثمة رجعٌية كٌمٌيةك  ،أك جزئٌية منفصمة ،مماثمة تقٌدمٌية كٌمٌيةك 
 أك جزئٌية منفصمة. ،كٌمٌية

ة كافقيٌ كالتٌ  ،كالمجانسة ،كالمساكاة ،كالمقاراة ،المضارعةك  ،اإلدغاـ كخبلصة القكؿ: 
 ،اٌصارى  ،اٌطمبى  ،)اٌدرؾى  نحك: ،ماثمةممرادفات لم ،أك الٌصفة ،في المخرج كالمشاكمة ،كالمطااقة
(؛ ،اٌضجعى  أك  ،في األصكات المتنافرة ،كتيٌ تصٌب جميعيا في تحقيؽ االنسجاـ الصٌ  ألٌنيا اٌذكرى

 المخرج. أك ،فةفي الصٌ  المتقاراة
 

 :يجةالمماثمة في المّ  -خامًسا          
 اٌلتي ييتحدث ايا في الٌميجة:  ،كقكانينيا الٌصكتٌية ،سأايف أشكاؿ المماثمة    

اّلتي تجري عمى  ،ويمكن أن نتبين قوانينيا الّصوتّية ،المماثمة الّتقدمّية الكّمّية المّتصمة - أ
                                                                               األلسنة في الّميجة  في اآلتي:

                                                                نحك:   ،أك ذاالن في الٌميجة ،فتادؿ داالن  ،أك االٌذاؿ قاميا ،تتأٌثر تاء اٍفتىع ٍؿ االٌداؿ  -1
 -ٍر م  اذ   – ٍر م  ذى اذٍ  -ٍر مى تى اذٍ )  ،@(: اد ر بى iddarrab – بٍ ر  اد   - بٍ ر  دى ادٍ  -بٍ ر  تى ادٍ )

@iḍḍammar:)   رى م  اذ . 
 كمف ثـٌ  ،أك ذاؿو  ،إلى داؿو  فتادؿ ،قاميا اؿأك االذٌ  ،اؿر االدٌ تتأثٌ  بلحظ أٌف تاء االفتعاؿ:يي  

         ،تاء االفتعاؿ حرؼ ميمكس أفٌ  ؛ة في ذلؾكالعمٌ  ،اا مشددن ا كاحدن ليصاحا حرفن  ؛كتافيدغـ الصٌ 
كذلؾ اإادالو  ،كت الميمكسعمى الصٌ  ،كت المجيكرر الصٌ فأثٌ  ،اؿ حرفاف مجيكرافكالذٌ  ،اؿكالدٌ 
ة يٌ كمٌ  تقٌدمٌيةمماثمة  ،اىرةىذه الظٌ  ؛ لذلؾ تسٌمىفةكالصٌ  ،في المخرج ،لو مماثؿو  إلى حرؼو   إلى

        .مٌتصمة

                                                           
 .107-106 ، األصوات المغوية ،إاراىيـ ،ينظر : أنيس (1)
 .1/146 ،ـ1996،افعمٌ  ،(8غكية)راسات المٌ سمسمة الدٌ  ،عمم الصرف الصوتي ،عاد القادر ،:عاد الجميؿينظر (2)
 ،31،مظاهره وعلله وقوانٌنه التطور المغوي ،رمضاف ،عاد التكاب ك  ،147-145 ، عمم األصوات ،مالارج :ٌنظر (3)
 .147-146 ،1،ؽ،المرجع السابق ،عاد القادر ،كعاد الجميؿ  ،389-388 ، دراسة الصوت المغوي ،أحمد ،عمر ك 
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            نحك: ،أك ضادنا ،أك ظاءن  ،فتادؿ طاءن  ،أك الضاد قاميا ،أك الٌظاء ،تتأٌثر تاء افتعؿ االٌطاء-2
. iððalam@): -اظ مىـٍ  -ـٍ مى اٍظظى  –تىمىـٍ ) اظٍ  ـى  اظ مى

تأثير ؛ لـمطاؽ مفخٌ لت إلى صكت تحكٌ  ،المرٌققة تاء افتعؿ الميمكسة كىنا نجد أفٌ  
  .ةفكالصٌ  ،في المخرج ،ل إلى تماثؿ األصكاتا أدٌ ممٌ  ،عمييا األصكات المطاقة

 – ًعًنبٍ )  ،ًلٍفته (: lifit – ًلًفتٍ  ):نحك ،فتادؿ كسرةن  ،كالفتحة االكسرة قاميا ،تتأٌثر الٌسككف -3
inibâ:)  التٌقدمٌية الكٌمٌية المتصمة ايف  ،. كىذا الٌنكع مف أمثمة المماثمة الٌصكتٌيةًعنىبه

 الحركات.
 نحك:  ،فتادؿ كسرةن طكيمةن  ،تتأٌثر الكاك الٌساكنة االكسرة القصيرة قاميا -4
.                miiraaɵ )-ميراثٍ  -) ًمٍكراثٍ ،: ميزافه (miizaan –ميزاٍف  –) ًمٍكزاٍف             : ميراثه

سكاء أكاف ذلؾ  ،في التأثير التٌقدمٌي الكٌمٌي المتصؿ ،كنجد أٌف اٌلميجة سايرت العراٌية الفصيحة
 كنصؼ الٌصامت. ،أك ايف الحركة ،أـ الحركات ،في الحركؼ

 : نحو ،من أمثمتيا ما يقع في الكممو  ،المماثمة الّتقّدمّية الجزئّية المّتصمة - ب
.muhandiz -ك)مييىٍنًدٍز  ،سى طى غى (: aşṭaϪ – ٍص طى غى ك) ،سكؿه رى (: raşuul -صكؿٍ رى )  (: مييىٍنًدسه

 ،ؽ الميمكسيف المرقٌ رت في صكت السٌ مة أثٌ كالمفخٌ  ،األصكات المجيكرة بلحظ أفٌ يي  
 ،اؿ المجيكرصكت الدٌ  كيبلحظ أفٌ  ،ليتماثؿ معيا ؛ـاد المفخٌ يف إلى صكت الصٌ السٌ  اإشرابكذلؾ 

معو في  ) ميندز(؛ ليتماثؿ،(ميندس)في كممة  ،كحكٌلو إلى صكت الٌزام ،يفر في صكت السٌ أثٌ 
  الجير.

 يمكن إجمال قواعدىا في اآلتي:  ،المماثمة الكّمّية الّرجعّية المّتصمة - ت
فتتحٌكؿ  ،كة اعدىااتاء الفاعؿ المحرٌ  أكضادنا ،أك طاءن  ،إذا كانت داالن  ،تتأثر الـ الفعؿ -1

                                                                       :  نحك ،الميمكسة اءتٌ ال صكت إلىاألصكات 
اىت   ،تي طٍ اى ىى  (:habattu -ت  اى ىى )  ،تي دٍ عى صى  (:aâattuş -ت  عى صى ) اىٍطتي xabattu -)خى           ،(: خى

.gabattu -) قىاىت     (: قىاىٍضتي
 اؿ المجيكرفي صكت الدٌ  تر أثٌ  ،كةتاء الفاعؿ المتحرٌ  أفٌ  :ااقةبلحظ في األمثمة السٌ يي  

 ،ـ المجيكراد المفخٌ في صكت الضٌ ك  ،الميمكس ـاء المفخٌ صكت الطٌ  في تر أثٌ  كقد ،اااؽ ليالسٌ 
 يظير ،صكتنا مضٌعفناليصاحا  ؛كتافالصٌ أدغـ  كمف ثـٌ  ،اءإلى صكت التٌ  ىذه األصكات تلتحكٌ ك 

عند  ،أف تككف الـ الفعؿ ساكنة ،كيشترط لتحقيؽ ىذه الظاىرة ،كتيٌ طؽ الصٌ النٌ خبلؿ  مف
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 ،ؿ الحرؼ المجيكرحكٌ  ،الحرؼ الميمكس أفٌ  ؛ فيمفارقةالنجد ك  ،كةاتصاليا اتاء الفاعؿ المتحرٌ 
 فة .كالصٌ  ،ـ إلى صكت مثيؿ لو في المخرجكالمفخٌ 

 نحك:  ،فتتحكؿ البلـ إلى نكفو  ،اناء الفاعؿ ،إذا كانت المنا ساكنةن  ،تتأٌثر الـ الفعؿ -2
 (: قيٍمنا.gunnaa –ٌنا قي )  ،: كيم نا kunnaa) – ٌناكي ) ،نا مٍ كى أى (: aknnaa@  -ان  كى أى )

ـ صكت البٌل  فة غير أفٌ كالصٌ  ،كف متشااياف في المخرجكالنٌ  ،ـصكتي البٌل  بلحظ أفٌ يي  
ؿ فتحكٌ  ،ااؽ لوـ السٌ ر في صكت البٌل أثٌ  ،كفصكت النٌ  لذلؾ نجد أفٌ  ؛كف أنفيٌ كصكت النٌ  ،جانايٌ 
 اا مشددن ا كاحدن ليصاحا حرفن  ؛كفكف في النٌ أدغـ صكت النٌ  كمف ثـٌ  ،كفـ إلى صكت النٌ البلٌ صكت 
كىي مف  ،كفدغـ في النٌ ى تي حتٌ  ،أف تككف الـ الفعؿ ساكنة ،كيشترط في ىذه الحالة ،طؽفي النٌ 
 طؽ .كتكفير الجيد في النٌ  ،سييؿكالتٌ  ،الحركؼ تقاربااب 

 نحك:  ،حيث تدغـ ىذه البٌلـ في الٌصكت الٌشمسيٌ  ،ااألصكات الٌشمسٌية ،تتأٌثر الـ الٌتعريؼ -3
  .في مى الز   @(:izzaman – فٍ مى ز  اً )  ،اري الدٌ  (: @iddaar –ٌداٍر اً )

 ،تقاراو في المخرج ،اعشر صكتن  أراعةيدغـ في  الٌساكف الـ الٌتعريؼصكت  بلحظ أفٌ يي  
  (. ؿ ت ط د ض س ص ز ظ ذ ث ر ف ش :)كىي

 نحك:                           ،افتحة فاء الفعؿ ،تؤثر كسرة عيف الفعؿ الٌثبلثيٌ  -4
ًحؾى (: ðiḥik - ) ًظًحؾٍ ، سىًمعى : â( simi –ًسًمٍع )      . ضى

لتسييؿ  ؛لتيا إلى حركة مماثمة ليافحكٌ  ،رت في حركة الفتحةحركة الكسرة أثٌ  بلحظ أفٌ يي  
 يجة .طؽ في المٌ عممية النٌ 

التي تجري عمى  ،ُيمكن أن نتبّين قوانينيا الّصوتّية ،الّرجعّية الجزئّية المّتصمةالمماثمة  - ث
                                                                          في اآلتي : ،األلسنة في الميجة

                                   نحك:      ،فتادؿ صادنا مفٌخمنا ،تتأٌثر الٌسيف الميمكسة االطاء اعدىا -1
.  uulṭ( maş –) مىٍصطكٍؿ ،مىٍسطكحه  uuḥṭ: (maş  –)مىٍصطكحٍ   : مىٍسطكؿه

                                     نحك :        ،فتادؿ زاينا مجيكرنا ،تتأثر الٌصاد الميمكسة االقاؼ اعدىا -2
ٍؽ   ،(: الًصؽه   lizig–) ًلًزٍؽ  ؽى . bazag –) اىزى  (: اىصى

                              نحك:   ،فتادؿ شيننا ميمكسنا ،تتأٌثر الجيـ المجيكرة االتٌاء الميمكسة اعدىا -3
.     iŠtaaḥ  -) ًاٍشتاحٍ  ،@ (:اٍجتىيىدى iŠtahad –) ًاٍشتىيىٍد                                    @(: اٍجتاحى
ٍع   مىعه. ميٍجتى â :(muŠtama  –ك)ميٍشتىمى
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                                        نحك:    ،فتادؿ كافنا ميمكسنا ،تتأثير القاؼ المجيكرة االتٌاء الميمكسة اعدىا -4
ًكٍت  ٍقته wakit) –) كى  (: قىٍتؿه . katil –)  كىًتٍؿ ،: كى

 tarâ -نحك: ) زىٍعتىرٍ  ،فتادؿ زاينا مجيكرنا ،تتأثر الٌسيف الميمكسة االعيف المجيكرة اعدىا -5
:(za . سىٍعتىره 

                             نحك:      ،فتادؿ سيننا ميمكسنا ،تتأٌثر الٌذاؿ المجيكرة االكاؼ الميمكسة اعدىا -6
 أٍذكى. askaa@):  -)أىٍسكى

   نحو: ،وتظير في بعض الكمم في الّميجة ،المنفصمةة يّ الكمّ  الّتقّدمّيةالمماثمة   -ج
 .                     في ٍحسً ( : يي biḥsin - فٍ سً حٍ اً ك)  ،(:  ًمٍنييف  minhin –) ًمٍنًيٍف  

 نحو:  ،وتظير في الّميجة ،المنفصمة ةالجزئيّ الّتقّدمّية  المماثمة -ح
.raaş -) راٍص  ،راسه فً  (:firaaş –راص فً ك)  ،ةه اسى ر  كي  (:kurraaş  -اٍص ر  كي )   (: راسه

.                            المفٌخمةأك أحد األصكات  ،الٌراء المفتكح إذا جاكر صكت ،الٌسيف يبلحظ تفخيـ صكت
  نحو: ،المنفصمة ةيّ الكمّ  الّرجعّيةالمماثمة  -خ
 . ميٍظًمـه (: miðlim  -ًمٍظًمـٍ ك)  ، ميٍعًتـه : tim â( mi - ًمٍعًتـٍ )

 .حكلتيا إلى كسرة مماثمة  إذ ،ةمٌ حركة الكسرة في حركة الضٌ كيظير تأثير 
وتظير قوانينيا الّصوتّية في الّميجة كما يظير في  ،منفصمةالمماثمة الّرجعّية الجزئّية ال -د

 اآلتي :
ا ،تتأٌثر الٌسيف االٌراء اعدىا -1                                              نحك:            ،فتادؿ صادنا مفٌخمن

فىٍر ،( : سكره şuur –)صكٍر   (: مىسكرىةه. maşuurah –)مىصكرىٍه ،(: سىفىره -şafar) صى
ا ،تتأثر الٌسيف اأصكات اإلطااؽ المفٌخمة اعدىا -2                        نحك:       ،فتادؿ صادنا مفٌخمن

 ساًقطه  ṭ: (şaagi –) صاًقٍط ،ساطكره  uur ṭ: ( şaa-) صاطكرٍ 
 ،امتةذم حدث ايف األصكات الصٌ كاالنسجاـ الٌ كافؽ التٌ  أفٌ  ؛كيظير مٌما تقٌدـ قابلن  

صكت أف  حاكؿ كؿٌ  إذ ،اٌلذم يحدث حيف الٌتجاكر كالجذب دٌ الشٌ  سااو قانكف ،ائتة المتنافرةالصٌ ك 
مع مبلحظة  أف  ،أك االنفصاؿ ،صاؿا في حالتي االتٌ أك جزئيً  ،ايً ليتماثؿ معو كمٌ  يؤٌثر في اآلخر؛
 ،كاليمس ،فكانت مماثمة في الجير ،كاالعكس ،يجذب الحرؼ الميمكس ،الحرؼ المجيكر

الماذكؿ في نطؽ األصكات  العضميٌ  كتكفير الجيد ،ؽطسيكلة النٌ  :كاليدؼ منيا ،فخيـكالتٌ 
                                        المتااينة .                                
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 المخالفة  المبحث الّسابع:
                                                                                    :لغةً المخالفة  -أواًل 

 .(1) كخبلفا ،الفةخكقد خالفو م ،: المضادةالخبلؼ
    :االمخالفة اصطالحً  -ثانًيا

 ،إلى صكت آخر مخالؼ ،في كممة مف الكممات ،ف المتماثميفكتيٌ أحد الصٌ  ىي تغٌير 
 ،كالميـ ،ـ) البٌل األصكات المائعة أك،كيمةائتة الطٌ كت إلى األصكات الصٌ ؿ الصٌ كالغالب أف يتحكٌ 

اىرة ى فندريس ىذه الظٌ كقد سمٌ  (2)،كتيٌ ا لبلنسجاـ الصٌ كتحقيقن  ،ا لمثقؿكذلؾ منعن ، (اءكالرٌ  ،كفكالنٌ 
 .(3)االمفارقة

 :األقدمين عند المخالفة -ثالثًا
 إاداؿ  ما شذٌ  " اابأشار سياكيو في  إذ ،المخالفةظاىرة  القدماءة الحظ عمماء العرايٌ 

يت، يت، كتظنٌ اقكلو :" تسرٌ  عميوؿ كمثٌ  (4)،"امطرد ذلؾ كليس ،ضعيؼـ كالياء كراىية التٌ مكاف البٌل 
  في  اىرةإلى تمؾ الظٌ  يٌ و ااف جنٌ تناٌ ك  ،(صتكتقصٌ  ،نتكتظنٌ  ،رتتسرٌ )كاألصؿ:  (5)،يت"كتقصٌ 

كقد أكرد أمثمة  (6)،"لضرب مف االستخفاؼ ؛إلى ما ىك أثقؿ منو ،قيؿفي العدكؿ عف الثٌ  :ااب "
 .(7) "عنار ،دٌكاف ،حيياف كاألصؿ:   ،عمار ،ديكاف ،كثيرة منيا: " الحيكاف

كالغرض منيا: خٌفة  ،في تكالي األمثاؿ ،اىرةحددا الظٌ  يٌ كااف جنٌ  ،سياكيو بلحظ أفٌ يي 
 الٌنطؽ.

 
 
 
 

                                                           
(1)

 مادة  )خمؼ (. ،9/90 ،لسان العرب ،ااف منظكر  
ظاىرة المخالفة  ،عاد المجيدأحمد  ،كىريدم  ،1/23 ،ة ونحوىا وصرفياأصوات العربيّ في لمحيط ا ،األنطاكي  :ينظر (2)

التطور   ،رمضاف ،كعاد التكاب  ، 15،ـ1989 ،القاىرة ،)د.ط(،مكتاة الخانجي ،ودورىا في نمو المعجم العربي الصوتية
  72، من خالل عمم األصوات الحديث التصريف العربي ،الطيب  ،الاككش ك   ،57 ،وقوانٌنهمظاهره وعلله  المغوي
  ،143 ، في القراءات القرآنية الميجات العربية ،كالراجحي ،240 ، أصوات المغة العربية ،عاد الغفار  ،كىبلؿ 

 .91، المغةينظر:  (3)
 .212/ 2 ،الكتاب (4)
 ،4/424 ، المصدر نفسو (5)
 .1/14 ،صئالخصا (6)
 21-3/20، المصدر نفسوينظر:  (7)
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 :المحدثين عند المخالفة -رابًعا
 ،دغاـكلـ يقصركىا عمى ظاىرة اإل ،مكا أساااياكعمٌ  ،ة المخالفةفي دراس المحدثكف تكسع

     قصد مف كتحدث دكف ،إلى االقتصاد في الجيد العضميٌ كتيدؼ  ،تطٌكر في األصكات كىي
                                                                                     .(1) المتكمـ

كالتغٌير في األصكات الٌمغكٌية اٌلذم يحدث؛ ألجؿ  ،كالمخالفة ساب مف أسااب الٌتطكر
 االقتصاد في الجيد العضمٌي.

 يجة :المخالفة في المّ  -خامًسا
 كمخالفة رجعٌية ،كمنفصمة ،مٌتصمة ةأك جزئيٌ  ،ةيٌ كمٌ  تقٌدمٌية تقسـ المخالفة إلى: مخالفة 

(2)كمنفصمة  ،مٌتصمةة أك جزئيٌ  ،ةيٌ كمٌ 
.                                               

كتجرم ظاىرة المخالفة في ليجة  ،يجاتكالمٌ  ،غاتالمٌ  ظاىرة المخالفة منتشرة في كؿٌ ك  
                                                                        كفؽ قكاعد ييمكف تمٌمسيا في اآلتي:  ،ًسعير

  نحك: ،صؿإلى ضمير متٌ  ،بلثيٌ عؼ الثٌ زيادة ياء عند إسناد الفعؿ المضٌ  -1
 . تي رٍ رى فى (: fariit  - يتٍ رِّ فى ) ، تي طٍ طى اى iitṭṭ: ( ba  – يتٍ طِّ اى )   

كالمو مف جنس  ،ذم عينوالٌ  ،بلثيٌ عند إسناد الفعؿ الثٌ  ،ةكتيٌ المخالفة الصٌ  ظيكريبلحظ   
يجة ال المٌ  ؛ ألفٌ مع اقاء الحرؼ المدغـ ،ميركذلؾ ازيادة ياء قاؿ الضٌ  ،ؾإلى ضمير متحرٌ  ،كاحد
ة لتسييؿ عمميٌ  ؛اؿ تستعيف احرؼ الياء ،ة الفصيحةكما في قكاعد العرايٌ  ،ر الحرؼ نفسوتكرٌ 
   .الحرؼ تكراركلمتخمص مف  ،طؽالنٌ 
 نحك : ،إذا جاء عمى كزف فعمؿ ،فٌؾ اإلدغاـ في المٌضعؼ الٌثبلثيٌ -2

 (: شىد  .ŠadŠad – دٍ شى دٍ شى )  ،(: دىب  dabdab – بٍ دى اٍ دى )          
 يجة إلى فؾٌ المٌ تميؿ  ؛ لذلؾااع مثبلفكالرٌ  ،انيكالثٌ  ،الث مثبلفكالثٌ  ،ؿاألكٌ  أفٌ  بلحظيي  

  ؛ لتسييؿ عممية الٌنطؽ.  المزدكج اتكرارأك ،ألحرؼ نفسياا اتكراركذلؾ  ،دغاـاإل
 

                                                           
ودورىا في نمو المعجم  ظاىرة المخالفة الصوتية ،أحمد ىريدم،ك  ،174 ،األصوات المغوية ،إاراىيـ : أنيس،ينظر (1)

 ،الصوتياتعمم  ،عاداهلل  ،كمحمكد ،عاد العزيز ،عبلـك  ،242 ،أصوات المغة العربية ،عاد الغفار ،ىبلؿك  ،36، العربي
 .311 ،ـ2009 ،ياضالرٌ  ،)د.ط(،مكتاة الرشد

 ،34 ،م1929سمسة محاضرات ألقاىا في الجامعة المصرية سنة  ،ةغة العربيّ لمّ التطور النحوي   ،تراسرسجاار  :ينظر (2)
 ، دارةاميّ السّ  غاتالمّ  ضوء عمى ونحوىا ة وصرفياة المقارن دراسات في أصوات العربيّ فقو العربيّ  ،منير رمزم ،اعماكيك 

 .102-101 ، ـ1999ايركت، ط(،.د (لممبلييف، العمـ
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 نحك :  ،إلى حرؼ آخر تحقيقنا لمتخالؼ ،تحكيؿ أحد الحرفيف المدغميف في كممة -3
 )amarṭ -ٍر مى طى نٍ اً  )  ) ،(: ًدن اره diinaar -) ًدينارٍ  ،اصه إجٌ @(: inʤaaş - جاٍص نٍ اً )   

@in :  ٍد نٍ اً ) ،رى مى اط  (: اط رىدى . @inṭarad  -طىرى

 .(1)..."كيقاؿ: ىك اإًلجىاص، كال تقؿ: ًإٍنجاص كقاؿ ااف الٌسكيت في ااب ما يشٌدد: " 

كذلؾ اتحكيؿ أحدىما  ،وفكٌ  كتمجأ إلى ،مف نطؽ الحرؼ المدغـ تفرٌ كيبلحظ أٌف الٌميجة  
كعف صكت النكف المدغـ صكت  ،الٌنكفالمدغـ صكت  الجيـنشأ عف صكت لي ؛إلى صكت آخر

ة ذم يقااؿ " افتعؿ" في العرايٌ كىك "انفعؿ " الٌ  ،ا لياا خاصن ميزانن كقد اتخذت الٌميجة  ،الياء
مف  ،اكنةكف السٌ مو إلى صكت النٌ يكتحك  ،خمص مف أحد الحرفيف المدغميفتٌ الجؿ ؛ ألالفصيحة

 ة .كتيٌ ااب المخالفة الصٌ 
 نحك: ،إذا جاء عمى كزف فٌعؿى  ،الٌصحيحتكرار الـ الفعؿ الٌثبلثٌي -4
ٍؿ.  lalϪ: (za – ؿٍ مى غٍ زى )  ،: شىع ؿى lalâ( Ša – ؿٍ مى عٍ شى )   زىغ 

 ة .كتيٌ مف قايؿ المخالفة الصٌ  ،عمى غير قياس  ،بلثيٌ في الفعؿ الثٌ  االمن  زادتيجة المٌ  يبلحظ أفٌ 
 نحك : ،في الكممة إلى صكت آخر تحقيقنا لمتخالؼ ،إاداؿ أحد الٌصكتٌيف المثيميف المٌتصميف-5 
                                                                                      . ةه دىٍرزى  (:turzah – هٍ زى رٍ تي ) ، تازه مٍ مي (:  muntaaz  – تاٍز نٍ مي ) 
 نحك : ،في الكممة إلى صكت آخر تحقيقنا لمتخالؼ ،إاداؿ أحد الٌصكتٌيف المثيميف المنفصميف-6 

 . هً ىذً haaḍii ):    – )ىاذم
 نحك : ،إلى صكت آخر تحقيقنا لمتخالؼ ،إاداؿ أحد الٌصكتٌيف المدغميف في الفعؿ الٌثبلثيٌ  -7
                              .   ر  مى ( : marag – ؽٍ رى مى )  ، ز  رى (:  riiz - ريٍز ) 
آخر تحقيقنا  إلى صكت ،في صفة اإلطااؽ في الكممة ،الٌصكتٌيف المتشااييفإاداؿ أحد  -8

اىٍط  ،لمتخالؼ اىطى  ṭ: ( zaba  –نحك: ) زى  : مىٍضاكطه .ṭ( mazbuu –) مىٍزاكٍط ،ضى
إلى صكت آخر تحقيقنا  ،في صفة الجير في الكممة ،إاداؿ أحد الٌصكتٌيف المتشااييف -9

كصكت  ،اء ميمكسصكت التٌ  يبلحظ أفٌ : زىٍغرىدى. ratϪ( za –نحك: ) زىٍغرىٍت  ،لمتخالؼ
   .المخالفة ناتجة عفكىي  ،اء مجيكرالرٌ 

                                                           
(1)

 .211 ،إصالح المنطق 
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أك  ،المدغميفف كتيٌ أحد الصٌ  كخبلصة القكؿ: أٌف ظاىرة المخالفة الٌصكتٌية تنتج عف تغٌير 
كلـ تقتصر الٌميجة عمى مخالفة  ،إلى صكت آخر مخالؼ ،أك الشايييف في إحدل الٌصفات ،المثيميف

.   المثيميف حسبي
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 وتيّ المقطع الصّ  المبحث الثّامن:
 : المقطع لغةً  -أواًل 

 .(1) المىٍقطىعي: مىٍكًضعي القىٍطعً ك  ،فصمو كنحكه: ،الحاؿقطع 
     ا :اصطالحً المقطع  -ثانًيا

نة مف مككٌ ة صكتيٌ كحدة كقد عٌرفو اعض المحدثيف اأٌنو:  ،ىك نسؽ صكتٌي أقٌمو صكتاف 
  .(2) كحركات متماسكة ،حركؼ
 ،كتحكم مقطعنا اارزنا اسيطنا ينطؽ انفسو ،كىك كحدة صكتية تشٌكؿ منحنى إسماعًيا كامبلن  
كىك أقٌؿ تأليؼ لؤلصكات  ،كحركة ،كالكقكؼ عميو؛ ألٌنو مزيجه مف صامت ،االاتداء اوكييمكف 
 . (3)الٌمغكٌية
 ؛ كأفٌ مف نسج المقاطع ،غات فيما اينياالمٌ  لممقطع؛ الختبلؼ كاحدليس ىناؾ تعريؼ ك  

 ،المزج ايف طريقة نطقيا اسابك  ،الحديث رس الغرايٌ دراسة المقاطع كانت مف ثمرات الدٌ 
نتاجياك   . كتيٌ ا جعميـ ال يتفقكف عمى تعريؼ شامؿ لممقطع الصٌ ممٌ  ،كتااتيا ،ا 

؛ يقكـ ايا الحجاب الحاجز ،متكاليةاساب تأثير انقااضات  ،كتيٌ المقطع الصٌ  كيتكٌكف 
 .(4)كٌؿ دفعة منيا مقطعنا صكتًيا  كتنتج  ،اليكاء مف الرئتيف عمى شكؿ دفعات الخراج

 
 
 

                                                           
(1)

 (. قطعمادة ) ،8/284، لسان العرب ،ااف منظكر  :ينظر 
 .131 ،ـ2001 ،القاىرة ،)د.ط(،دار غريب ،العربية وعمم المغة الحديث ،محمد محمد  ،داكد  :ينظر  (2)
مركز الدراسات كالاحكث االقتصادية  ،ترجمة: صالح القرمادم ،أصوات العربيةدروس في عمم  جاف، ،كانتينكٌنظر:  (3)

 ،2،ط ،القاىرة ،مطاعة الكيبلني ،أصوات المغة ،، عاد الرحمفأيكبك  ،191 ،ـ1966 ،تكنس ،)د.ط(،كاالجتماعية
التشكيل  ،سمماف ،كالعاني،1/21 ، ة ونحوىا وصرفياأصوات العربيّ في  لمحيطا ،محمد ،األنطاكيك  ،139،ـ1968

، 141 ،ـ1988 ،لاناف ،مركز اإلنماء القكمي ،ةغة العربيّ العام أصوات المّ عمم األصوات ،اساـ  ،اركة ك  ،131 ،الصوتي
ككماؿ الديف  ، 285- 284 ، دراسة الصوت المغوي ، مختار أحمد ،عمر ك  ،77 ، التصريف العربي ،الطيب  ،اككش ك 

خل إلى دالم ،غانـ قدكرم  ،كالحمد  ، 87 ،ـ1999 ،القاىرة ،1،ط،مكتاة اآلداب ،األصوات دراسة في عمم ، عمي حاـز
 ،العام فصول في عمم المغة ،فرديناند ،دكسكسيرك  ،190 ،ـ2004 ،األردف ،1،ط ،دار عمار ،عمم أصوات العربية

 .107 ،ـ2010،اإلسكندرٌية،)د.ط(،ةدار المعرفة الجامعيٌ  ترجمة: أحمد نعيـ الكراعيف،
 .37 ، أصوات المغة العربية ،رمضاف  ،كعاد اهلل  ،141، نفسو لمرجعا ،عاد الرحمف ،أيكب :ينظر (4)
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فاألصكات  ،في درجات إسماعيا ،عمى فكرة تفاكت األصكات :ة المقطعقامت نظريٌ قد ك  
 .(1) سمع عف قرباألصكات التي تي ا مف أقكل إسماعن  ،سمع عف اعدو تي تي الٌ 

أٌف  ،لجممة مف الجمؿ عمى لكح حٌساس ،أثناء تسجيميـ لمذاذاات الٌصكتٌية كقد لكحظ 
كقد  ،الٌصامتةلؤلصكات  اينما تيترؾ  الكدياف ،في الكضكح الٌسمعيٌ  القمـتحتؿ  األصكات الٌصائتة

 ،أصكات الٌميف مثميا مثؿ ،األحيافتحتؿ القمـ في اعض  ،(كالميـ ،كفكالنٌ  ،ـالبلٌ ) أفٌ  كجدكا 
كقٌسمكا مقاطع الجممة حسب  ،ألٌنيا تحدد المقاطع الٌصكتٌية في الكبلـ كعٌدكىا أصكاتنا مقطعٌية؛
  . (2)أك ميـ(  ،أك نكف ،كقٌؿ أف يعٌدكا ما اشتممت عميو الجممة مف) الـ ،ما فييا مف أصكات صائتة

تشٌكؿ المقطع  ،كأصكات أخرل ،ةصكت عمٌ  مفكيعٌد المقطع قٌمة إسماع؛ ألٌنو يتكٌكف  
 . (3)الٌصكتيٌ 
 ،رعت أياـ الخميؿ اف أحمد الفراىيدمٌ زي  ،ةكتيٌ المقاطع الصٌ  أف اذكر كتجدر اإلشارة إلى 

يخصصكا  لـ ،مف أٌف عمماء العراٌية القدامىكعمى الرغـ  (4)،كذلؾ في دراسة عمـ العركض
 .(5) تةالمصكٌ  الحركات اسـ ،كيمةالحركات الطٌ  يـ أطمقكا عمىلكنٌ  ؛مكضكعات كاممة حكليا

 
 : وتيّ ة المقطع الصّ يّ أىمّ  -ثالثًا

نسج الكممة في  الٌتعٌرؼ إلى ،ة لغةكصفاتيا في أيٌ  ،أنكاع المقاطع ة معرفةيٌ تكمف أىمٌ  
معرفة ك  ،غ الجائزة فييامعرفة الصيٌ ك  ،عمييا كما ىك دخيؿ ،مف ألفاظيا كمعرفة ما ىك ،تمؾ المغة

 ،المقاطع المفتكحةتفضؿ مىٍف غات كمف المٌ  (6) ،كطريقة نطؽ الكممات ،كمكازينو ،عرمكسيقى الشٌ 
عمى اشتممت ة غة العرايٌ المٌ ك  ،المقاطع المغمقةتفضؿ كمنيا لغات  ،لغات كسط أفريقيا نحك:
 .(7)كالمغمؽ ،المفتكح ؛كعيفالنٌ 

                                                           
 .287، دراسة الصوت المغوي ،مختار أحمد، ، كعمر135، أصوات المغة ،عاد الرحمف ،أيكب  : ينظر (1)
 .191،خل إلى عمم أصوات العربيةدالم ،غانـالحمد ،ك  ،88 ، األصوات المغوية ،إاراىيـ  ،أنيس  :ينظر (2)
 .96 ، أسس عمم المغة ،: ماريكاام ينظر  (3)
 ،اغداد ،)د.ط(،مكتاة المثنى ،والفنونعن أسامي الكتب  كشف الظنون، مصطفى اف عاد اهلل خميفة،الحاج  :ينظر (4)

 2/1133،ـ1941
 126 ،أسباب حدوث الحروف  ،ااف سينا ك  ، 1/196 ، المقتضب ،كالمارد  ، ،4/436 ، الكتاب ،سياكيو  :ينظر  (5)
 .169 ، المختصر في أصوات المغة العربية ،محمد حسف  ،كجاؿ  ،102 ، المدخل إلى عمم المغةعاد التكاب،  رمضاف، (6)
 .92 ، المرجع السابق ،إاراىيـ  ،أنيس  :ينظر (7)
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ا– يجاتتختمؼ المٌ ك    ،ةكاجتماعيٌ  ،ةعكامؿ ايئيٌ ل ؛كمماتيا جفي نس فيما اينيا -أيضن
 .(1)يجات ة خاصة اأصحاب تمؾ المٌ كنفسيٌ 

 ة :أنواع المقاطع في العربيّ  -رابًعا 
  :(2)ةمقاطع أساسيّ  - أ

 بى (.    ،تى  ،) ؾى  :نحك ،مقطع قصير )ص ح ( -1
 ىىٍؿ ( . ،) اىؿٍ  :نحك ،مقطع متكسط مغمؽ )ص ح ص( -2
 ال ( . ،نحك: ) ما ،مقطع متكسط مفتكح )ص ح ح ( -3

                                                                                       :ةمقاطع ثانويّ  - ب
في حالة الكقؼ.                                         ،ماٍت ( ، عاٍش )  نحك: ،(مقطع طكيؿ مغمؽ )ص ح ح ص  -4
في حالة  ،(اىٍحٍر  ، شىٍعبٍ  ):نحك ،(ص ح ص ص مزدكج اإلغبلؽ )مقطع طكيؿ  -5

 الكقؼ.
 في الكقؼ في أخر كال يككف إالٌ  ،مزدكج اإلغبلؽ ) ص ح ح ص ح ( كؿالطٌ  االغمقطع  - 6

  ضاؿٌٍ (. ،نحك: ) شادٌٍ  (3)،الكبلـ
ا  ،ىك المقطع األقصر) ٍص(ك  ،الٌنكع األخير مف المقاطعكيرد   كاٌلذم يمثؿ حرفنا صحيحن

. كتأتي ىمزة الكصؿ في أٌكؿ (4)إاٌل حيف تساقو ىمزة الكصؿ ،كيمتنع االاتداء او ،مشكبلن االٌسككف
 . (5)أٌكؿ الكممة؛ لمتكصؿ إلى نطؽ الٌصكت الٌساكف

                                                           
 ،ـ1978 ،العراؽ ،)د.ط(،المكتاة الكطنية ،الموحدةة وأثرىا في العربيّ  ليجة تميم ،فاضؿغالب  ،المطماي  :ينظر  (1)

203-204. 
أثر القراءات  ،عاد الصاكر  ،شاىيفك  ،166، عمم األصوات ،كمالارج  ،92 ، األصوات المغوية ،إاراىيـ  ،أنيس :ينظر (2)

الصوتي لمبنية  يجنالمو  ،410،ـ1987،القاىرة ،1،ط،مكتاة الخانجي ،أبو عمرو بن العالء العربيفي األصوات والنحو 
الصوت دراسة  ، مختار أحمد ،عمر ك  ،40،ـ1980 ،ايركت ،سالةمؤسسة الرٌ  ،رف العربيّ العربية رؤية جديدة في الصّ 

-204،أصوات المغة العربية ،عاد الغفار  ،ىبلؿ ك  ،140 ، المغة مناىج البحث في ، ، تماـحسافك  ، ،308، المغوي
المختصر في أصوات المغة  ،محمد حسف  ،كجاؿ  ،102-101 ،المدخل إلى عمم المغة  ،رمضاف  ،كعاد التكاب  ، 206

شكرات نم ،مباحث في المسانيات ،أحمد  ،كحساني  ،132 ، العربية وعمم المغة الحديث ،كداكد محمد  ،169 ،العراية 
 .216 ،ـ2013 ،داي ،2 ،ط ،ة راسات اإلسبلمية كالعرايٌ ة الدٌ يٌ كمٌ 
عاد  ،كالصيغ   ،239 ،عمم أصوات العربية ،النكرم . محمد جكاد ك  ،133، التشكيل الصوتي ،سمماف  ،العانيينظر:  (3)

 .279 ،ـ1998 ،دمشؽ ،)د.ط(،دار الفكر ،ةراسات العربيّ في الدّ  المصطمح الصوتي ،عاد العزيز 
 .69،ـ 1994 ،المغرب ،)د.ط(،دار الثقافة ،المغة العربية مبناىا ومعناىا ،تماـ  ،ينظر:حساف  (4)
 .53 ،)د.ـ( ،1،ط،دار إحياء التراث القديـ ،المنصف البن جني، شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني :ينظر (5)
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(1)امتكت الصٌ الصٌ ا تدفع االٌنطؽيا ألنٌ  ؛افعةالحركة الدٌ كسمٌيت حركة ىمزة الكصؿ ا 
،  

 .(2)الٌمغات األخرلعمى عكس أك حركة  ،اصامتيف متتالييف يادأى  ييمكف لو أف ال المقطع العرايٌ ك 
كصكت  ،كصكت ليف قصير ،صامتيفف مف تتككٌ ال  ،العراٌية الكممة أفٌ  :إاراىيـ أنيس كيذكر  

 .(3) ساكف
كيرد  ،االمقاطع شيكعن  أقؿٌ كصامتيف(  ،كحركة طكيمة ،مف)صامت ،فالمقطع المككٌ  يعدٌ ك  

 .(4) حسبأك مفرديف  ،( أخيريف ص ح ص صأك ) ،(ص ح ح ص كعاف )النٌ 
 ،ةكخماسيٌ  ،ةكرااعيٌ  ،ةكثبلثيٌ  ،ةكثنائيٌ  ،ةأحاديٌ  ؛مقاطععمى ة غة العرايٌ المٌ  كتشتمؿ 
 .(5)ةكسااعيٌ   ،ةكسداسيٌ 

 
 :يجةالمّ في  ةوتيّ الصّ المقاطع  -خامًسا

                                                                        نحك:    ،( ص ح )قصير المقطع ال -
                                                                                 حاؿ. ااستخداـ أك خنقوي  ،قتؿى (: Ša/na/gah  –ٍو قى نى شى ) 
                                                                                ص( . ص ح / ص ح/ ص ح  )
                                                                                قطع أك جرح.(:  Ša/ram  –ـٍ رى شى  )
                                                                                                                                                                                    .(ص ح / ص ح ص) 

مىعى                                                                                        أك اقتمعى.    ،ضربى  (:xa/la/âa –) خى
 ) ص ح/ ص ح/ ص ح(.

كركده في نياية  يقؿٌ ك  ،الكممة كنياية ،ككسط ،يأتي في اداية ،يبلحظ أٌف المقطع القصير 
 سكيف .كتكتفي االتٌ  ،ا ما تقؼ عمى آخر الكمماتيجة غالان المٌ  ألفٌ  ،يجةكممات المٌ 

 
 
 

                                                           
 ،جامعة تشريف  ،رسالة دكتكراه  ،148، التغيرات الصوتية في التركيب المغوي العربي ،صالح الدين  ،حسيف  ينظر: (1)

  ـ.2009 ،سكريا
 .41،رف العربيّ رؤية جديدة في الصّ يج الصوتي لمبنية العربية نالم ،عاد الصاكر شاىيف، :ينظر  (2)
 .97، األصوات المغوية :ينظر  (3)
 .133 ،التشكيل الصوتي ،سميماف  ،العاني ينظر:  (4) 
 .142،مناىج البحث في المغة ،،  تماـحسافينظر:  (5)
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 :نحو ،) ص ح ص(المغمقط متوسّ المقطع ال -
                                                                            . كسٌاو ،أىانو(: Šar/Šaḥ –شىٍرشىحٍ )  
                                                                  (.  ص ح ص /ص ح ص) 

                                                                                      .أك كشؼ عف ساعديو ،استعد لشيءو (: am/marŠ –)شىم ٍر 
             .    ) ص ح ص/ص ح ص (

 : نحو ،(ص ح ح )مفتوحالط متوسّ المقطع ال -
                                                                            أك ىامؿ.     ،: فاشؿdaa/Šir ) ٍر داشً ) 
                                                                            (. ص ح ح / ص ح ص)
                                                                            كلـ يمتفت حكلو.    ،(: مشىduu/âar - عىٍر دك )
 (. ص ح ح / ص ح ص)
  نحو: ،(ص ح ح ص المغمق)ويل طّ المقطع ال -
. aabʤ - جابٍ )                                                                           (: أحضرى

                                                                                  )ص ح ح ص(. 
.    raaḥ – ) راحٍ                                                                                   (: ذىبى

   ) ص ح ح ص(.   
 : نحو ،(ص ح ص ص المزدوج اإلغالق)ويل طّ المقطع ال  -  

                                                                        (: ااؿى في مبلاسًو. raṭṭ -)رىطٌٍ 
                                                                                 )ص ح ص ص(.    

                                                                                        (: رمى.    zatt – تٌٍ زى  )
 ) ص ح ص ص(.

 نحو :  ،) ص ح ح  ص ص (المزدوج اإلغالقول الطّ البالغ مقطع ال -
                            (.                                                                                                                           ص ح ح  ص ص) (: aarrḥ  - حارٌٍ )  ،(ص ح ح  ص ص(: )maarr  -) مارٌٍ 

 الكقؼ . ةكال يكجد في الفصيحة إال في حال ،عفة اآلخركيأتي في الكممات المضٌ 
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  نحو: ،(ص ص ح ص  )وصامت ،وحركة ،صامتينن من مكوّ المقطع ال -
                                           (  ص ص ح ص / ص ح ص(: )mrat/tab - بٍ ت  ٍمرى )
                                                                                   (: مالو كثير.  mzan/gil -ؿٍ قً نٍ زى مٍ )
  (.ص ص ح ص /ص ح ص) 
 

لاعض أاناء  ،كظير مف خبلؿ الٌنطؽ الٌسريع ،يجة ادأت اصامتيفالمٌ كخبلصة القكؿ: أٌف  
تفضؿ يجة المٌ  أفٌ  ؛ ليدؿالمقطع القصير المغمؽ في نياية الكممات ككقع ،قياسعمى غير الٌميجة 

 ؛كيميفالطٌ  كلكحظ كقكع المقطعيف ،اعدـ الادء احركةة العرايٌ كسايرت الٌميجة  ،المقاطع المغمقة
 كالمزدكج اإلغبلؽ في الٌميجة.  ،المغمؽ
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  برالنّ  المبحث التّاسع:
   :بر لغةً النّ  -أواًل 

 :اررجؿ ناٌ  ك،ـ اكممة فييا عمكٌ أم تكمٌ  :جؿ نارةالرٌ  كيقاؿ نار ،كت كاركزهارتفاع الصٌ ىك 
ا عمى اليمز الٌنار يدؿٌ ك  ،أم فصيح الكبلـ  أفٌ  -صمى اهلل عميو كسمـ-سكؿ ركم عف الرٌ ك  ،أيضن

: الى تىٍنًار ًااٍسًمي"": قاؿرجبلن   .(1)يىا نىايءى الم ًو، فىقىاؿى
 الّنبر اصطالًحا:  -ثانًيا  

المقطع ك  ،مف اقية المقاطع المجاكرة لوأكضح اصكرة  ،ىك نطؽ مقطع مف مقاطع الكممة
  .(2)ا أكارطؽ مجيكدن كيتطمب مف أعضاء النٌ  ،كارتكاز ،كطاقة ،يحتاج إلى ضغط المناكر
ار امعنى الضغط عمى اعض مقاطع لـ يدرسكا  النٌ  ،العرب القدامى كعمى الرغـ مف أفٌ  
 " اهذم سمٌ الٌ  يٌ ااف جنٌ  نحك ؛كذلؾ في تطكيؿ اعض حركات الكممة ،يـ الحظكا أثرهإال أنٌ  ،الكبلـ

شاة،  لحما شاةو، لحـى  كحكى الفٌراء عنيـ: أكمت" كمٌثؿ عميو اقكلو: (3)مطؿ الحركات " ااب في
 .(4) "فمطؿ الفتحة، فأنشأ عنيا ألفا

ا كالٌنار  كيمٌيزه عف المقاطع المجاكرة لو في الكممة . ،يارز مقطعنا صكتينا كاضحن
جميع أعضاء  إذ إفٌ  ،اقة الماذكلو في نطؽ المقطع المناكرإلى الطٌ  ،أشار إاراىيـ أنيسك 

 .(5) اراساب النٌ في كقت كاحد تنشط  ،كحركات الكتريف ،كعضبلت الرئتيف ،طؽالنٌ 
إلنساف اف ؛كالجيد ،اقةإشارة إلى الطٌ  ،أك االرتكاز ،غطار االضٌ ى المحدثكف النٌ كسمٌ 

ا في ا كاضحن ليجعمو اارزن  ؛غط عمى مقطع معيف مف كممةإلى الضٌ يميؿ  ،اطايعتو أثناء حديثو
 .(6)مع السٌ 

ضغط أك  ،كتة الصٌ كميٌ كحٌدد تٌماـ حٌساف أٌف الٌنار يتككف؛ لعامؿو أك أكثر مف عكامؿ: 
كأكٌد  أٌف الضغط مف أىـٌ عكامؿ الٌنار؛ ألٌف الٌنار ييعرؼ ادرجة  ،نغيـاختبلؼ التٌ  أك ،اليكاء

  .(7) الٌضغط عمى الٌصكت
 

                                                           
 . 3، حاشية، 14ص  ،البحث  ينظر: (1)
-512 ، عمم األصوات ،كماؿ ،اشرك  ،189 ، عمم المغة ،محمكد ،كالسعراف ،93،أسس عمم المغة  ،ماريكاام  ينظر: (2)

513 
 .1/211،الخصائص (3)

 .3/125 ، المصدر نفسو (4)
 .97، األصوات المغوية :ينظر (5)
(6)

 103 ، المدخل إلى عمم المغة ،رمضاف  عاد التكاب،ك ، 98 ، نفسوالمرجع ا :ينظر 
 .160 ، في المغة مناىج البحث: ينظر (7)
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ا–أنيس  إاراىيـكيؤكد   كينفي عاممي؛  ،حسبي  ضغط اليكاء عف ،أٌف الٌنار ناتج ،-أيضن
 .(1) كنغمتو المكسيقٌية ،درجة الٌصكت

    أنيس عامبلن  إاراىيـ كحٌدد ،ارالنٌ  لحدكث أكثر مف عامؿد اف حدٌ اـ حسٌ تمٌ  بلحظ أفٌ يي  
         كأتفؽ معيما في  ،كيتفؽ االثناف عمى أٌف الٌضغط مف أىـٌ العكامؿ ،كاحدنا؛ لحدكث الٌنار

 المكسيقٌية .ة تغمن كتيعرؼ ،كتارتفاع الصٌ ذلؾ؛ ألٌف مف خبللو تتكلد درجة 
 ،رفيٌ الميزاف الصٌ  كيككف مف كظيفة ،الكممات نار :قسميف إلى ةار في العرايٌ النٌ كيقسـ 

 .(2) كىك ناره داللي   ،كيككف مف كظيفة المعنى العاـ ،الجمؿكنار 
ة في غة العرايٌ ار في المٌ النٌ  ضعتشير إلى مك تي الٌ  ،ةكجكد األدلٌ  إاراىيـ أنيس كينكر 

اء القرآف لقرٌ  اكجكد قانكف نارمٌ  يقرٌ ك  ،امى لـ يكتاكا فيياالمؤلفيف القدألٌف  ؛ةالعصكر اإلسبلميٌ 
 ح أفٌ صرٌ ك  ،عميياكذكر األمثمة  ،نارىـ مف الكممة العراٌيةمكاضع كلٌخص  ،المصرييف الحالييف

نحك:  ،خاص لمكاضع النار كممة؛ منيا ما يخضع لقانكفالغات تختمؼ في مكضع النار مف المٌ 
كيبلحظ أٌف الفرنسٌي  ،نحك: اإلنجميزٌية ،كمنيا ما ال يكاد يخضع  لقاعدة ما ،كالفرنسٌية ،العراٌية

   أك  ،كتغٌير الٌنار في اإلنجميزٌية ييحٌكؿ االسـ إلى الفعؿ ،يضغط عمى المقطع األخير مف الكممة
في أكثر نار الجممة شاع ك  ،ر معنى الكمماتال يغيٌ  ،ةار في العرايٌ ؼ النٌ اختبلالعكس؛ كلكٌف 

 .(3)فييا الياـٌ  زيادة في نار المقطع،العراٌية نار الكممة في الجممةكيتطٌمب  ،الٌمغات
                                                                          : (4)مواضع نبر الكممة العربّية -ثالثًا

                                                               بر عمى عمى المقطع األّول:النّ    -أ
 ،(غمر ،عـز  ،رحـ)نحك:  ،إذا تكالت ثبلثة مقاطع متتالية مف النكع المفتكح القصير  -1

                                       .    كىي المقاطع األكلى مف تمؾ الكممات ،(غ ،ع،ر )فالمناكر ىك:
كانت تشتمؿ عمى أكثر مف ثبلثة مقاطع كالمقاطع الثبلثة األكلى منيا مف النكع  إذا   -2

                                                  . (ث ،ر)فالمناكر ىك:  ،(ثمرة ،رقاة)نحك:  ،المفتكح القصير
نار(  ،نحك: )اأس -حاؿ الكقؼ -إذا كانت الكممة كميا مقطعا كاحدا) أحادية المقاطع( -3

 فالنار يقع عمييا كاممة؛ ألنيا تتكٌكف مف مقطع كاحد.
                                                           

 .103 ، األصوات المغوية :ينظر  (1)
(2)

 .161 ،في المغة مناىج البحث حساف، تماـ،  :ينظر 
 .102-98 ،المرجع السابقينظر:  (3)
 .221-219 ،أصوات المغة العربية ،عاد الغفار ،كىبلؿ ،101-99، نفسو:المرجع ينظر (4)
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أك  ،إذا كاف المقطع مف النكع الرااع)س+ ع ع+س( بر عمى المقطع األخير:النّ  -ب
      فالمناكر ىك: ،نحك:) نستعيف( ك)المستقر( ،ع+س+س( كذلؾ في حاؿ الكقؼالخامس)س+

 )عيف( ك)قر( كىما المقطع األخير مف كٌؿ كممة.
                                                          : بر عمى المقطع الذي قبل األخيرالنّ  - ت

كلـ تتكاؿ في الكممة ثبلثة مقاطع مف نكع  ،إذا لـ يكف المقطع األخير مف النكعيف السااقيف
ا أك  ،يكثر نار المقطع قاؿ األخير ،كاحد) ىك المفتكح القصير( نحك: ) انصر أخاؾ ظالمن

كىك عمى  ،فكٌؿ كممة في ىذه العاارة كقع النار فييا عمى المقطع قاؿ األخير ،مظمكمنا(
 لك(. ،ؿ ،خا ،الترتيب)اف

 قبل األخير في حاالت منيا: بر عمى المقطع الذي يسبق ماالنّ  - ث
إذا كاف المقطع الذم قاؿ األخير مف المفتكح القصير كساؽ انظير لو أيضا مف المفتكح  -1

ؾ( كىي المقاطع  ،ت ،فالنار فييا عمى:) د ،انكسر(  ،ااتكر ،نحك:) ازدىر ،القصير
 السااقة لما قاؿ األخير.

         كالذم قاؿ األخير مف النكع األكؿ ،الثالث)س+ع+س( إذا كاف المقطع األخير مف النكع -2
            فالنار فيياعمى: ،قدمؾ( حاؿ الكقؼ عمييا ،سممؾ ،نحك:) ركاؾ ،) المفتكح القصير(

 كىي تعٌد سااقة لممقطع الذم قاؿ األخير. ،قد( ،سؿ ،) رؾ
      نحك:  ،رإذا كاف المقطع األخير مف النكع المفتكح الطكيؿ كالذم قامو مف المفتكح القصي  -3

           :فالنار فييا عمى المقطع الذم يساؽ قاؿ األخير كىك األٌكؿ ،أكرمكا( ،اكركا ،) قدمكا
 .أؾ( ،اؾ ،) قد
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   :يجةبر في المّ مواضع النّ  -رابًعا    
                                                                                                                                                                                         في ليجة ِسعير في اآلتي:                                                                                                       ،وُيمكن إيجاز قواعد نبر الكممة     
مزدكج  ،اٌلتي تشتمؿ عمى مقطع االغ الٌطكؿ ،مف الكممة لثٌانييقع الٌنار عمى المقطع ا  -1

                                             (.                                                                                                                            maa/rr -) مارٌٍ  ،(zaa/rr –) زارٌٍ   ،(şaa/dd  -نحك:) صادٌٍ   ،اإلغبلؽ
ؿيقع الٌنار عمى المقطع -2 كمقطع طكيؿ  ،اٌلتي تشتمؿ عمى مقطع قصير ،مف الكممة األكى

ـٍ  ،مغمؽ ـٍ  ،(ka/riim –نحك: )  كىري  . za/âiim) –) زىعي
 ،كمتكٌسط مفتكح ،اٌلتي تشتمؿ عمى مقطع قصير ،مف الكممة األٌكؿيقع الٌنار عمى المقطع  -3

 ( . ra/maa –) رىمى  ،(  sa/maa –) سما نحك: 
كطكيؿ  ،اٌلتي تشتمؿ عمى مقطع متكٌسط مغمؽ ،مف الكممة األٌكؿيقع الٌنار عمى المقطع  -4

ٍرااٍف  ،  )Šaan/ṭaâ  –نحك: )عىٍطشاٍف  ،مغمؽ  (. xar/baan –) خى
 ،طيف مقفميفاٌلتي تشتمؿ عمى مقطعيف متكسٌ  ،مف الكممة األٌكؿيقع الٌنار عمى المقطع  -5

 ( .     Šam/mar    -) شىم ٍر    ،( dag/gar -) دىق ٍر  نحك: 
كمتكٌسط  ،مف الكممة اٌلتي تتكٌكف؛ مف مقطع قصير ،يقع الٌنار عمى المقطع الٌطكيؿ المغمؽ -6

 (. ma/ziâ/luuŠ –) مىًزٍعمكٍش ،(ir/fuuŠ â/ma  -) مىًعٍرفكٍش :نحك ،كطكيؿ مغمؽ ،مفتكح
مقطعيف مف الكممة اٌلتي تتككف؛ مف  ،يقع الٌنار عمى المقطع المقطع الٌطكيؿ المغمؽ  -7

ايٍف نحك: ،كطكيؿ مغمؽ ،قصيريف رى  (. a/ra/miin â–) عىرىميٍف ،( a/ra/biinʤ –) جى
 ،كسطيف مغمقيفاٌلتي تشتمؿ عمى مقطعيف مت ،مف الكممة لثٌانييقع الٌنار عمى المقطع ا  -8

د ٍه   ،mad/dah)  -) مىد ٍه  نحك:   ( .rad/daa –) رى
 ،ٌلتي تشتمؿ عمى أراعة مقاطعمف الكممة ا ،)الٌطكيؿ المغمؽ( األٌكؿيقع الٌنار عمى المقطع   -9

 (. mis/tak/ɵi/riin  -) ًمٍستىٍكًثريفٍ  ،( iinâ/mis/tag/li  –: ) ًمٍستىٍقًمعيٍف نحك
تي تشتمؿ عمى أراعة مف  الكممة الٌ  ،) المتكٌسط المفتكح(الثٌانييقع الٌنار عمى المقطع   -10

ر اكىا ،مقاطع  (.                                            dam/mar/naa/hum -) دىم ٍرناىيـٍ ،( xar/ra/buu/haa-نحك:)خى
نحك:                            ،مف الكممات التي تأتي عمى كزف مستفعؿ ،يقع الٌنار عمى المقطع الثٌاني  -11

 (.mis/taâ/ʤil -) ًمٍستىٍعًجؿٍ  ، ribϪ( mis/ta/ -) ًمٍستىٍغًرٍب  
نحك :                                ،ٌلتي تأتي عمى كزف فاعؿمف الكممات ا ،لثٌانييقع الٌنار عمى المقطع  ا  -12

ـٍ  ،(  Šaa/biḥ –) شاًاٍح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( .                                                                                                                           haa/ʤim –) ىاًج
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نحك:                        ،مف الكممات اٌلتي تأتي عمى كزف مفعكؿ ،األٌكؿيقع الٌنار عمى المقطع    -13
            .                                                                                                                            uunḥ/ṭ (ma –) مىٍطحكٍف 

نحك:                          ،مف  الكممات اٌلتي تشتمؿ عمى خمسة مقاطع ،الثٌانييقع الٌنار عمى المقطع  -14
ـٍ   ( .                                   mis/tah/bi/liin/hum  -) ًمٍستىٍيًامينيي

                     نحك:  ،مف الكممات اٌلتي تشتمؿ عمى سٌتة مقاطع ،الثٌانييقع الٌنار عمى المقطع  -15
ـٍ   ًتٍستىٍعًادكىي  (.  bi/duu/hum/âma/tis/ta   -) مى

          أك طكيؿ مغمؽ ،أك مفتكح ،يقع الٌنار عمى الكممة المكٌكنة؛ مف مقطع متكٌسط مغمؽ -16
 (.Šuut –) شكٍت  ،( haa  -) ىا    ،(  fiŠŠ –) ًفشٌٍ نحك: ،) أحادية المقطع(

 
لغرض  ؛غط عمى كممة في جممة مامف خبلؿ الضٌ  ،عيرليجة سً كيجرم نار الجممة في 

  كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليـ: ،كغيرىا مف األمكر ،أك االستيزاء ،أك اإلنكار ،شكيؾأك التٌ  ،أكيدالتٌ 
 (ɵaliʤ biguul xaalid bukrah – جْ مِ ثَ  هْ رَ كْ بُ  دْ خالِ  بقولْ )         

كقد ينار  ،في صحة خار خالد ؾيشكٌ ؛ ل( دْ خالِ )ينار اكممة  أٌف المتكٌمـ نجدكىنا قد 
   .مجفي زمف الثٌ  ؾشكٌ لي ؛( هْ رَ كْ بُ  ) اكممة كقد ينار ،مجالثٌ ىطكؿ في ؛ ليشٌكؾ ( جْ مِ ثَ  ) اكممة

كيؿ ائت الطٌ الصٌ  كقٌصرت ،كةأكاخر الكممات المتحرٌ  سٌكنتيجة المٌ  أفٌ خبلصة القكؿ: ك 
ذم الٌ  ،ار في المقطعكيكاد ينحصر النٌ  ،صائتيف طكيميفتي تشتمؿ عمى الٌ  ،ؿ في الكممةاألكٌ 

تي تشتمؿ عمى أكثر مف الٌ  ،سكاء أكاف ذلؾ في الكممات ،أك قصير ،يشتمؿ عمى صائت طكيؿ
 ،ؿالمقطع األكٌ  عمىار كقع النٌ  يبلحظ أفٌ ك  ،أك في الكممات التي تشتمؿ عمى مقطع كاحد ،مقطع

 ،يجةساعة مقاطع في المٌ  عمى تشتمؿيندر كجكد كممة ك  ،الكمماتكالمقطع األخير مف  ،انيالثٌ ك 
   .لغرض يفيـ مف خبلؿ سياؽ الجممة ؛مف جممة المتكمـ ،في كممة محددة ينحصرنار الجممة ك 
 
 
 
 
 
 



           

79 
 

 نغيمالتّ   المبحث العاشر:
  :نغيم لغةً التّ  -أواًل 

  .(1) كتطمؽ عمى الكبلـ الخفيٌ  ،كغيرىا ،كت في القراءةكحسف الصٌ  ،جرس الكممةىك 
   : ااصطالحً نغيم التّ  -ثانًيا

 ،ة متتااعةمكسيقيٌ كىي: نغمات  (3)،كانخفاضو ،كتارتفاع الصٌ أك (2)،مكسيقى الكبلـىك 
 .(4)معيف في حدث كبلميٌ 

 األقدمين: عندالتنغيم  -ثالثًا
سياكيو في ااب يقكؿ  ،كأدرككا أىٌمٌيتو في كبلميـ ،عمماء العراٌية القدامى التٌنغيـعرؼ 

 ؛و متفجع عميو، فإف شئت ألحقتى في آخر االسـ األلؼكلكنٌ  ،المندكب مدعك " اعمـ أفٌ :داةالنٌ 
  . (5)يـ يترنمكف فييا"داة كأنٌ النٌ  ألفٌ 

كالحركؼ، لو  ،عمـ األصكات "إفٌ  :قكلو في مكيف المكسيقيٌ ة التٌ يٌ أىمٌ  يٌ ااف جنٌ  أدرؾك  
 .(6)كالنغـ" ،لما فيو مف صنعة األصكات ؛كمشاركة لممكسيقى ،تعمؽ

ا– نغيـة التٌ يٌ أىمٌ  كأكدٌ  عندما  ،فةعف حذؼ الصٌ خبلؿ حديثو  مف ،في العاارات -أيضن
كىـ  ،: "سير عميو ليؿ نحك ،(7)ت الحاؿ عمييا"كدلٌ  ،فة: " قد حذفت الصٌ كيقكؿ ،عمييا الحاؿ يدؿٌ 

 .(8)كىـ يريدكف: ليؿ طكيؿ"
كذلؾ  كيعٌمؿ ذلؾ اقكلو:" ،لداللة الحاؿ عمى مكضعو ؛حذفت فةالصٌ  أفٌ ي ااف جنٌ  كياٌيف

عظيـ ما يقكـ مقاـ قكلو: كالتٌ  ،فخيـكالتٌ  ،طريحكالتٌ  ،طكيحمف التٌ  ؛ لذلؾفي كبلـ القائؿ تحٌس أٌنؾ 
 . (9)"أك نحك ذلؾ ،طكيؿ

 

                                                           
(1)

 مادة ) نغـ( . ،12/590 ، لسان العرب ،ااف منظكر  :ينظر 
 .533 ، عمم األصوات ،كماؿ  ،اشر ك  ،103 ، األصوات المغوية ،أنيس :ينظر  (2)
 .106 ، المدخل إلى عمم المغة ،رمضاف  ،عاد التكاب ك  ،164 ، في المغة مناىج البحث ،تماـ حساف  :ينظر  (3)
 .93 ، أسس عمم المغة ،ماريكاام  :ينظر (4)
 .2/220 ،الكتاب  (5)
 .1/22 ، صناعة اإلعراب سر (6)
 .2/372 ، الخصائص (7)
 .2/372 ،المصدر نفسو (8)

 .151-2/372 ، المصدر نفسوا (9)
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 ،نحك: انزكاء الكجو ،ةكما يصاحايا مف حركات جسديٌ  ،غماتة تمكيف النٌ كيشرح كيفيٌ 
طالة الٌصكت  ،كتمطيط أحد أحرفيا ،كياٌيف طريقة زيادة قكة الٌمفظ االكممة ،كتقٌطاو في ذـ إنساف كا 

ف ذممتو ككصفتو ك  ...كسألناه فكجدناه إنساننا ...كاف كاهلل رجبلن نحك قكلو: "  ،او في المدح ا 
 .(1) .."يؽ قمت: سألناه ككاف إنساننا!االضٌ 

 عند األقدمين:التنغيم رأي بعض المحدثين في  -رابًعا 
إذ  ،كابمف أمثاؿ رمضاف عاد التٌ  ،امىنغيـ عند القدظاىرة التٌ  اعض المحدثيف نكريي 

غير أننا ال نعدـ عند اعضيـ  اإلشارة  ،كلـ يعرفكا كنيو ،الـ يعالج أحد مف القدماء شيئن  " يقكؿ:
  ي أحد الذيف التفتكا إلىككاف ااف جنٌ  ،لمداللة عمى المعاني المختمفة ؛إلى اعض آثاره في الكبلـ

 .(2) "ذلؾ
رنيـ في ة التٌ يٌ و إلى أىمٌ تناٌ  ،سياكيوغة إماـ المٌ  ألفٌ  ؛غير دقيؽ ككبلـ رمضاف عاد الٌتكاب

 ،في أكثر مف مكقع يٌ ح ااف جنٌ صرٌ ك  ،رنـتي تفيد التٌ داة الٌ ألؼ النٌ  عندما ذكر أفٌ  ،كبلـ العرب
كما تضفي عمى العاارات مف دالالت  ،ةتصاحايا حركات جسديٌ تي كالٌ  ،غماتإلى ألكاف النٌ 

جرد التفات ماىرة التفت إلى الظٌ  ،يفبل يعقؿ أف يككف ااف جنٌ  ،ا لجرسيا المكسيقيٌ تاعن  ،متنكعة
العرب  عمى أفٌ  ،ة كاضحةكىذه أدلٌ  ،كمعانيو ،غـااف منظكر تحدث عف النٌ  ككذلؾ نرل أفٌ  ،عاار
ف لـ يكتاكا احكثن  ،كأغراضو ،ألكانوك  ،نغيـعرفكا التٌ  امىالقد  نغيـ . في ظاىرة التٌ  ا مستقمةن كا 

مكيف أثر التٌ  كأفٌ  (3)،الجميؿ يميؿ إلى الجرس المكسيقيٌ  ،اإلنساف اطايعتو كقد لكحظ أفٌ 
 .(4)ة فس الاشريٌ النٌ  المداخؿ إلى مف أىـٌ  كتيٌ الصٌ 

نحك:  ،كالٌنغمة الٌصاعدة ،نحك: الجمؿ التٌقريرٌية ،كمف أنكاع النغمات: الٌنغمة اليااطة
كاو تعرؼ  ،كداللٌية ،كيؤدم التٌنغيـ كظائؼ؛ نحكٌية (5)،كالٌنغمة المعتدلة ،الجمؿ االستفيامٌية

 .(6) كاو يفٌرؽ ايف معاني الكممة المفردة في اعض المغات  ،ة المختمفةقافيٌ كالثٌ  ،ةاقات االجتماعيٌ الطٌ 
 
 

                                                           
 .2/373 ،الخصائص: ااف جني، ينظر (1)
 .371 ، المدخل إلى عمم المغة (2)
 .9 ،ـ 1952 ،مصر، 2ط المصرية، األنجمك مكتاة ،موسيقى الشعر ،إاراىيـ  ،أنيس :ينظر (3)
 .114 ، ـ1963 ، مصر،2،ط ،اإلسكندرية، رأي ومنيج المغة والمجتمع ،محمكد  ،السعراف  :ينظر (4)
(5)

 . 536-534، عمم األصوات اشر، كماؿ،،ك 166 ،في المغة مناىج البحث ،تماـ حساف  :ينظر 
 .540-539 ، المرجع نفسو ،كماؿ  ،اشر  :ينظر (6)
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 :يجةنغيم في المّ التّ  -خامًسا
انغمات  تستخدـ ،الكاحدة الكممة ؛ ألفٌ يجةاارزة في المٌ ال الٌظكاىر مف نغيـظاىرة التٌ  عدٌ تي 

أك  ،أك االاتساـ ،الكتؼ أك ىزٌ  ،أك الحاجب ،رفع اليد مثؿ: ةمرتاطة احركات جسديٌ ك  ،دةمتعدٌ 
أك  ،أك حركات العيف ،هاصفرار ك  ،الكجو أك احمرار ،أك خفضو ،كتأك رفع الصٌ  ،تقطيب الكجو

نغمة كظيفة كلكٌؿ  ،اٌلتي تساعد في الكشؼ عف داللة النغمات ،كغيرىا مف الحركات ،حؾالضٌ 
 كيمكف تكضيح دالالت الٌنغمات في الٌميجة مف خبلؿ األمثمة : ،عينةة مدالليٌ 

 كممة ( ماشي-  maaŠii )،  عمى دالت متعددة منيا: لتدلّ  ؛تمقى بنغمات معينةو 
 .إذا قيمت انغمة معتدلة maaŠii )  )  :مكافقةال -
 كصؾٌ  ،كقد يصاحايا ضحؾ ،كالياء ،عف طريؽ تمطيط األلؼ ،) maaŠii)  :ةخريٌ السٌ  -

 ف.الكفيٌ 
كقد  ،كالياء ،مع تقصير صكتي األلؼ ،غمة اليااطةكذلؾ عف طريؽ النٌ  ،(maŠi )  :خكؼال -

 . الٌدمعمع رقرقة  ،خفيؼ لمرأس كىزٌ  ،واصفرار لمكج يصاحايا
مع  ،كالٌضغط عمى صكت الياء ،إذا صاحاتيا نغمة مرتفة ،maaŠii )كالكعيد : )  ،الٌتيديد -

ة فٌ عمى الشٌ  كقد يصاحايا عٌض  ،مكيح اأصااع اليدمع التٌ  ،كتكرار الكممة ،احمرار الكجو
 أك حركات سريعة لمعينيف .  ،ااةاٌ صاع السٌ أعمى  أك العٌض  ،فمىالسٌ 

 
  ( وْ سيطَ بَ كممة  - ahṭ:(  basii  

 كمف داللتيا : ،ي تصاحاياالتٌ  ،ا لمنغمةيككف ليا دالت كثيرة تاعن 
 كقد ،في جميع مقاطعيا ،ة معتدلةإذا صاحاتيا نغمة مستكيٌ  ،ahṭ(  basii)  : المسامحة -

 تصاحايا ااتسامة خفيفة.
كتفخيـ  ،مع الٌضغط عمى الياء إذا صاحاتيا نغمة مرتفعة،ahṭ ( başii)    :الغضب -

 كاسكداد الكجو . ،مع عقد الجايف ،صكت الٌسيف
 ،كذلؾ عف طريؽ تمطيط الياء ،إذا صاحاتيا نغمة ىااطة،ahṭ  (basii)   االستيزاء : -

  .حؾكقد يصاحايا الضٌ  ،الرأس كىزٌ 
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كالٌضغط  ،ذا صاحاتيا نغمة مرتفةإahṭ(  başii،   (ahṭ  (başii)   كالكعيد: ،يديدالتٌ  -
كقد يصاحايا  ،مكيح اأصااع اليدمع التٌ  ،كتكرار الكممة ،كالٌسيف كالياء ،الااءعمى صكت 

 .ااةاٌ صاع السٌ أعمى  أك العٌض  ،فمىة السٌ فٌ عمى الشٌ  عٌض 
 

  نحو: ،لتعطي دالت معينة ؛ة متنوعةبألوان موسيقيّ  ،أيضاً  والجممة تقال
  َِعْمِمْدَرَسوْ  راحْ  دْ خال (al  midrasahâ xaalid raaḥ  ). 

 : كنارة الٌصكت ،ياؽكالسٌ  ،ةكتحتمؿ عدة معاف احسب التأديٌ 
 .  al  midrasahâ( xaalid raaḥ)نحك  ،خارٌية: إذا قيمت انغمة معتدلة -

ـٌ الٌضغط عمى كممة "خالد ،استفياـ: اذا قيمت انغمة مرتفعة                                                  ؟ " كت
(? al  midrasahâ( xaalid raaḥ 
 al  midrasahâ ( xaalid raaḥ)الٌتشكيؾ: كذلؾ عند الٌضغط عمى كممة "عممدرسة ". -
مع  ،كتكرار الكممة ،مع تمطيط األلؼ ،الغضب: كذلؾ عف طريؽ الٌضغط عمى كممة "راح" -

 . al  midrasahâ ( xaalid raaḥ) حركة ىٌز الرأس 
 ،ك"عمى المدرسة" ،مع الٌضغط عمى كممة "خالد" ،الٌتعجب: كذلؾ عف طريؽ الٌنغمة المرتفعة -

 .                              كقد تصاحايا حركة رفع الحاجب ،حركة ىٌز الرأس نحك: ،كمف خبلؿ لغة الجسد
 (al midrasah!â  xaalid raaḥ) 

    كقد تصاحايا ااتسامة  ،كتكرارىا ،االستيزاء: كذلؾ عف طريؽ الٌضغط عمى كممة "المدرسة" -
 (. al midrasahâ)  ،(  al midrasahâ)  خفيفة 

 
االحركات  رتاطتك  ،ةستخدـ األكاف مكسيقيٌ تي شاعت في الٌميجة  اٌلتي أٌف األمثمةييبلحظ 

ا -كترتاط ،كاألحداث الكبلمٌية ،ةجسديٌ ال  ،ة معينةلتؤدم كظائؼ دالليٌ  ؛اشخصٌية المتكٌمـ -أيضن
 معانيياتاقى ك  ،غمة المبلزمة لياأك عاارات ال ينكشؼ معناىا الحقيقي االنٌ  ،كمماتكتكجد 

كلكٌف  ،كيظٌف أٌف المتكٌمـ صادؽ الكعد ايا ،قد يفيـ المستمع ظاىرىاك  ،ـمضمرة في نفس المتكمٌ 
كتأجيؿ األمكر اعتاد المتكٌمـ عمى قكليا عند  ،كجكىرىا المماطمة ،المتكٌمـ يستخدميا؛ لتخديره

                                                                              نحك:  ،أك الٌنصب ،أك الكذب ،الٌضيؽ
 ( : عمى رأسي . araasiiâ -) عىراسي ،(: حاضره ayyibṭ -) طىيِّبٍ  ،(: غدناbukrah -) ايٍكرىهٍ 
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ا الجمؿ كاعض     ،كالقاكؿ ،كتفيد في ظاىرىا الرضا ،انغمة معتدلة في مكاقؼ معينة تقاؿ ،أيضن
 ،خرية كاالستيزاءالسٌ ك  ،االنتقاـ ك  ،الحقد  نحك: ،كلكف المتكمـ قد يخفي معانييا في نفسو

ياٍؾ اهلٍل  ،ـتي ال يصرح ايا المتكمٌ الٌ  ،كغيرىا مف المعاني ،عجبالتٌ ك   ayaak -نحك: )حى

@allahḥ :)  ٌياؾى اهللي مىي  ،حى ق ٍؾ عى  كغيرىما .  ،(aggak âalay ḥ -ك) حى
يجة المٌ  اختفاء اعض الٌصكامت في نطؽ أىؿٌ :في المستكل الٌصكتي كخبلصة القكؿ

ادالو إلى الظٌ  ،ادنحك: الضٌ  ادالو إلى القاؼ الطاقية ،الٌميكمٌ  كالقاؼ ،اءكا  خمص مف صكت كالتٌ  ،كا 
 ،طؽ اولصعكاة النٌ  ؛كال سيما إذا جاء كسط أك آخر الكممة ،اليمزة عف طريؽ الحذؼ كاإلاداؿ

ادؿ في اعض أالجيـ حيث  :نحك ،كامت لئلاداؿاعض الصٌ  تكتعرض ،ؿ الكمماتكتحققو في أكٌ 
اء في أغمب اؿ إلى الظٌ كالذٌ  ،ـكف إلى البٌل كالنٌ  ،عريؼ إلى الميـكالـ التٌ  ،يفالكممات إلى الشٌ 

لى التٌ  ،الكممات  اءالرٌ  :نحك ،لمحذؼ الٌصكامت اعض كتعرضت ،في كممات قميمة امكالزٌ  ،اءكا 
كحافظت عمييا  ،كسايرت الٌميجةي العراٌية في نطؽ الٌصكامت األخرل ،اؿ في كممات قميمةكالدٌ 

   ،نحك: الكشكشة كالكسكسة كغيرىما ،كلـ تعرؼ الٌميجة اعض الٌظكاىر الٌصكتٌية ،دكف إاداؿ
ما حاؿ كال سيٌ  ،كيمة لمتقصيركالطٌ  ،يجةي اعض كممات المٌ إلى اإلشااع فكائت تعرضت الصٌ ك 

كذلؾ اتحكيميا إلى حركة  ،الحركة المزدكجة لبلنكماشك  ،اجتماع صائتيف طكيميف في كممة
لذلؾ لـ تعرؼ ظاىرة  ؛يجة إلى تحكيؿ الحركة إلى حركة أخرل مماثمو ليامالت المٌ كقد  ،طكيمة

ة أحرؼ المضارعة العرايٌ  كأادلت ،كمالت إلى ظاىرة الفتح ،اإلمالة المشيكرة في القراءات العراٌية
المتمثؿ االااء في  ) التمتمة(انتشرت ظاىرة كسر حرؼ المضارعةف ،حرؼ الااء المكسكرإلى 
يجة اقانكف المماثمة كالمخالفة كقد تأثرت األصكات في المٌ  ،كقد  مالت إلى ظاىرة الفتح ،يجةالمٌ 

ار عمى ككقع النٌ  ،يجة تفضؿ المقاطع المغمقة عمى غيرىا مف المقاطع األخرلالمٌ  ف أفٌ كتايٌ 
ا االحركات مصحكان  كتيٌ نغيـ الصٌ التٌ  الٌميجة ستخدـتك  ،اني كاألخير مف الكمماتؿ كالثٌ المقطع األكٌ 

لميجة أكثر عند  كيتضح المستكل الٌصكتيٌ  ،معينةلكظائؼ داللية  ؛ة  لمكممات كالجمؿالجسديٌ 
  .دراسة الفصؿ الثٌاني المتمثؿ االمستكل الٌصرفٌي 

 

 



 المستوى الّصرفيّ  :انيالفصل الثّ 

 المبحث األّول: القمب المكانيّ   

 حتالنّ المبحث الثّاني: 

 المبحث الثّالث: صيغ الفعل

 االسم والفعل من حيث البنّيةالمبحث الرّابع: 

 المبحث الخامس: المصادر

 المبحث الّسادس: المشتّقات
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 المستوى الّصرفيّ  :انيالفصل الثّ 

تكشؼ عف   اٌلتي ةرفيٌ مف المسائؿ الصٌ  الحديث عف  مجمكعةىذا الفصؿ يتناكؿ 
الٌميجات تختمؼ فيما اينيا في ك  ،ةكتيٌ تناسؽ الكحدات الصٌ ف مف لمكممة التي تتككٌ  اخميٌ اط الدٌ الضٌ 

كفي طريقة قمايا كنحتيا لمكممات كفي صيغيا  ،لعدـ الٌضاط الٌسميـ ليا ،الٌنطؽ الٌصكتٌي لمكممة
طؽ كاالاتعاد عف النٌ  ،لؿكالزٌ  ،مما يقكد إلى الكقكع في الخطأكأانيتيا الصرفية كطريقة اشتقاقيا 

في ليجة امدة  ما اعتراىا مف تحكالت صرفيةك  ،ىذه المسائؿ ادراسة  الااحثقاـ ك  ،ليا الفصيح
 .الفصيحةة لمعرايٌ  ةرفيٌ عير كقارنيا  االمسائؿ الصٌ سً 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

  



           

85 
 

  القمب المكانيّ  المبحث األّول:
  :القمب لغةً  -أواًل 

احثيا كنظر في  :األمكرى  بى كقىمى  ،لوي حك   :الشيءى  كقمبي  ،ىك تحكيؿ الشيء عف كجيو      
 .(1)عكاقايا

     :االقمب اصطالحً  -ثانًيا 
أك تقديـ اعض حركفيا عمى  (2)،ةمسمة الكبلميٌ ىك تاادؿ األصكات المتجاكرة في السٌ  
كتجعمو  ،االحرؼ األخير أك أف تادأى (4) ،كأكثر ما يككف اتقديـ آخر حرؼ عمى سااقو (3)،اعض

 .  (5)الكممة نفسياؿ آخر كالحرؼ األكٌ   ،ؿ الكممةأكٌ 

ًكـ  ،كتأخير في حركفيما ،فييما تقديـ دى جً كي  ،أٌف ليس كٌؿ كممتيف كيكٌضح ااف جٌنيٌ   حي
كينفي أف تككف  ،( كجاذ ، جذب)نحك:  ،فقد تككف حركؼ كؿ كاحدة منيما أصمية ،عمييما االقمب

 ،جذااى فيك جاذب جذب يجذبنحك: " ،ادليؿ تصرفيما تصرفنا كاحدنا ،إحداىما مقمكاة عف األخرل
فإف جعمت مع ىذا أحدىما أصبلن  ،كالمفعكؿ مجاكذ ،كجاذ يجاذ جاذنا فيك جااذ ،كالمفعكؿ مجذكب
 . (6)..."لصاحاو فسد ذلؾ

ًكـ عمييما االقمب  ف قٌصرت إحداىما في الٌتصريؼ حي كياٌيف طريقة الكشؼ عف الكممة  ،كا 
فالكممة األكسع  ،كالمصدر ،كذلؾ مف خبلؿ الٌتصريؼ ،مف الكممة الفرعٌية في القمب ،األصمٌية
فآف مقمكب  ،كآفو يئيف ،أنى الشيء يأني نحك قكلو:" ،كليا مصدر مستعمؿ تككف أصبلن  ،تصرفنا

 .(7)..."كال تجد آلف مصدرنا ،كىك اإلنىى ،كالدليؿ عمى ذلؾ كجكدؾ مصدر أنى يأنى ،عف أنى

                                                           
(1)

 مادة )قمب ( . ،1/685 ، لسان العرب ااف منظكر، ينظر: 
 .390 ، دراسة الصوت المغوي ،مختار أحمد ،ينظر: عمر (2)
 .1/21 ،شرح شافية ابن الحاجب  ،ألستراااذما ينظر: (3)
 .1/147 ،ة ونحوىا وصرفيافي أصوات العربيّ  المحيط ،ينظر: األنطاكي (4)
 .4/459 ،)د.ت(،ايركت ،)د.ط(،تحقيؽ: دار الكتب العممية ،التمخيصشروح  ،اكياياء الديف السٌ  ،ينظر: القزكيني (5)
 .2/72 ،الخصائص (6)
 .2/72 ،المصدر نفسو (7)
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 (1)،"فيك مقمكب مف يئست ،أيست مف كذا" نحك: ،كيضرب األمثمة عمى القمب المكاني 

 .(2)شخـ أصؿ الخشـ" عمى أفٌ  ىذا لحـ شخـ كخشـ، ... فيذا يدؿٌ ك" 
حاؿ  ،كطريقة معرفة الكممة األصمية ،كنجد أٌف ااف جني كٌضح مفيكـ القمب المكاني 

 ،الكمماتمف داللة كالقمب المكاني ال يغير  ،كتأخير في حركفيما ،كجكد كممتيف كجد فييما تقديـ
 . منيا ما الحرؼ األخيركال سيٌ  ،أك تأخير في اعض أصكات الكممة ،تقديـ كلكٌنو

 
 :األقدمينعند  القمب المكانيّ  -ثالثًا

 عمى ذم شاعالٌ  ،تي تؤكد كقكع القمب المكانيٌ الٌ  ،ة القديمة ااألمثمةامتؤلت الكتب العرايٌ  
 نحك:   ،في كتايـ يايدرسكن ،ا جعؿ عمماء العراية األقدميفممٌ  ،ألسنة العرب

 (9)،ضيٌ كالرٌ  (8)،عالايٌ كالثٌ  (7) ،كااف فارس(6) ،كأاك مسحؿ (5)،كااف دريد(4) ،يكااف جنٌ (3)،سياكيو 
 كغيرىـ .                                       (9)،ضيٌ كالرٌ 
             :تي أكردىا عمى القمب المكانيٌ كمف األمثمة الٌ  (10)،اجمع معظميا في كتااو يكطيٌ السٌ  كاىتـٌ  
اًقعة -صاًعقة"    . (11) "مىعيؽ –عميؽ ك  ،امضحؿ -اضمحؿك  ،طىاًسـ –طىاًمس  ك ،كصى

مف  ىافسرك ك  ،امىانتشرت عمى ألسنة العرب القد ،ظاىرة القمب المكانيٌ  يبلحظ أفٌ ك  
 فييا. كتيٌ طرؽ إلى الجانب الصٌ التٌ  ياحثكا في الٌدكافع المسااة ليا؛ كدكفأف  دكف (12)،سنف العرب

 
 

                                                           
 .2/72 ،الخصائص(1)
 .2/76 ،المصدر نفسو (2)
 .3/466  ،الكتاب ينظر:  (3)
 .2/72 ، الخصائصينظر:  (4)
 .3/1254 ، المغة جميرةينظر:  (5)
 .684-683،)د.ت(،)د.ـ(،ط(،)د،(المكتاة الشاممة ،نوادر أبي مسحلينظر:  (6)
 .153 ،ة ومسائميا وسنن العرب في كالمياغة العربيّ الصاحبي في فقو المّ ينظر:  (7)
 .263 ، ـ2002،)د.ـ(،1،ط،راث العرايإحياء التٌ  ،زاؽ الميدمتحقيؽ: عاد الرٌ  ،فقو المغة وسر العربيةينظر:  (8)
 .1/21 ، شرح شافية ابن الحاجبينظر:  (9)
 .374-1/367 ، غة وأنواعياعموم المّ  المزىر ينظر : (10)
 .368-1/367 ،المصدر نفسو (11)
 .263،المصدر السابق  ،كالثعالاي1/153 ،المصدر السابق ،ينظر : ااف فارس  (12)
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 المحدثين:عند  القمب المكانيّ  -رابًعا  
لذلؾ  ؛كأىدافيا ،نكا أساااياكايٌ  ،كقفكا عند ظاىرة القمب ،العمماء المحدثيف أفٌ  كنجد 
عمى الخطأ في تركيب  مانيٌ  ؼ ليجيٌ ظاىرة القمب دليؿ عمى تصرٌ  أفٌ  :رمضاف عاد اهلليصٌرح 

 . (2)كنقص االلتفات  ،ة عمى أساس الخطأمانيٌ يا أنٌ  ،ف فندريسكيايٌ  (1)،أصكات الكممة
أك صعكاة في  (4)،أك ندرة في االستعماؿ (3)،يا مف أخطاء العكاـأنٌ  :يذكر فٍ كمنيـ مى  

كياٌيف أٌف اإلنساف يمجأ إلى تقديـ اعض  ،اىرةكاب الظٌ ؿ رمضاف عاد التٌ يعمٌ ك  (5)،نطؽ األصؿ
 ،ةكىي قاعدة صكتيٌ  ،غكمٌ كؽ المٌ الذٌ  في لصعكاة تتااعيا األصميٌ أصكات الكممة عمى اعض؛ 

   .(6)أساسيا قانكف صكتيٌ 
كيعٌد ثمرةن مف  (7)،كتحقيؽ نكع مف االنسجاـ الصكتيٌ  ،يسيرالتٌ  :القمب الغرض مفك    

 .(8)في المجيكد العضمٌي في الٌنطؽ  ،ثمار االقتصاد

 ،يجاتاختبلؼ المٌ  و؛ح أف يككف أساسكأرجٌ  ،ة لظاىرة القمبعدٌ  اأسااان  ثكفالمحد كذكر    
 حيفتخضع ليا حركؼ الكممة  ،ة عمى أساس صكتيٌ مانيٌ كالظاىرة  ،صعكاة نطؽ األصؿك 

 .   ؛ لتسييؿ عممٌية الٌنطؽايف حركؼ الكممة يٌ إلى تجانس كمٌ يؤدم  مٌما ،تجاكرىا
 
 
 
 

                                                           
 .152 ،أصوات المغة العربية ينظر:  (1)
 .94 ، المغةينظر:  (2)
 .391-390 ، الصوت المغويدراسة  مختار، أحمد ،عمر :ينظر (3)
 ،1،ط ،دار عمار ،وأنواعيا وتفسيراتيا وأدلتيا تحميميا العربية ظاىرة القمب المكاني في ،عاد الفتاح  :الحمكزينظر:  (4)
 .53-52 ،ـ1986 ،افعمٌ  ،1،ط
 . ،89-88 ، مظاىره وعممو وقوانينو التطور المغوي ،رمضاف  ،عاد التكاب  :ينظر  (5)
 89-88 ، نفسو المرجع :ينظر (6)
كعاد ،89-88 ، نفسو المرجع ،رمضاف  ،عاد التكاب ك  ،391-390 ، السابق لمرجعا ،مختارأحمد  ر،عم :ينظر (7)

 .152 ، أصوات المغة العربية ،رمضاف ،اهلل
 .462 ، ـ2004،األردف ،1،ط ،عالـ الكتب الحديث ،في بناء الكممة أثر القوانين الصوتية ،فكزم  ،الشايب  :ينظر  (8)

462. 
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  :يجةفي المّ  القمب المكانيّ  -خامًسا

 ؛ظاىرة القمب المكانيٌ كفؽ  ،األلسنةاٌلتي شاعت عمى  كيمكف أف نذكر اعض األلفاظ 
  :منيا ،كتحقيقنا لبلنسجاـ الٌصكتي لغرض تكفير الجيد العضمي في النطؽ

 (: ًمٍمعىقىةه.miâlagah –) ًمٍعمىقىٍو      

 . كجه زى    ):uuzʤ  - ٍز جك )     

 .    كاجه زى    ):awaazʤ  - كاٍز جى )   

ٍنتىزىٍه       (: متنزهه .muntazah -) مي

 @ (: ًرجؿه iʤir -) إًجٍر  

ايؿٍ  ٍنزى  .زنجايؿه (:  anzabiilʤ  -) جى

ن ٍت   (: يىتىنص تي .bitşannat –) ًاٍتصى

 (: أىٍامىوي .ihbal@ -)إٍىاىؿٍ 

 (: جاءى.aʤa@-) أىجا

.  faḥar -) فحر  فىرى  (: حى

. naâal –) نىعىٍؿ   (: لىعىفى

 (: اىمىعى. labaâ -) لىاىعٍ 
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 ،في الٌميجة في اعض الكمـ ،مف الٌناحية الٌصكتٌية ،القمب المكانيٌ كيمكف تعميؿ ظاىرة  
كىما مف األصكات المتقاراة  ،كالبٌلـ ،اساب تجاكر الميـ ،فقد حدث القمب مثبلن في كممة: )ممعقة(

كتـٌ فصميما؛ لتسييؿ عممٌية الٌنطؽ ،في الٌصفات؛ لذلؾ حدث القمب في اعض أصكاتيا
(1) . 

كىما مف األصكات  ،كفكالنٌ  ،اءكممة )متنزه(، اساب تجاكر التٌ كقد حدث القمب في  
كف ألف تجاكر النٌ  ؛اء في )منتزه(كف عمى صكت التٌ لذلؾ تـ تقديـ صكت النٌ  ؛المتقاراة في المخرج

 ألنيما مختمفاف في المخرج، كمتشااياف في الصفة.  ،لمميـ أسيؿ في عممية النطؽ

ؿ ) الحاء( اني ) الفاء( عمى الحرؼ األكٌ دـ الحرؼ الثٌ كحدث القمب في الفعؿ ) حفر(، حيث تق
طؽ لصعكاة النٌ  ؛كىما صكتاف متشااياف في صفتي االحتكاؾ كاليمز، كمختمفاف في المخرج

 ؿ الفعؿ.في أكٌ  كت الحمقيٌ االصٌ 

، كىما مف كفـ كالنٌ كذلؾ إلشتمالو عمى صكتي البٌل  ،القمب في الفعؿ )لعف( كتـٌ  
طؽ مف كف أسيؿ مف النٌ طؽ االنٌ كيتاادالف المكاقع كالنٌ  ،فاتمتقاراة في الصٌ ثكية الات المٌ األصك 
 في يجة ال تنطؽ االيمز إالٌ المٌ  كذلؾ ألفٌ  ،ـ في صدر الفعؿ، كحدث القمب في الفعؿ )جاء(البٌل 
 أك أخرىا.  ،طؽ االيمز في كسط الكممةكتستثقؿ النٌ  ،لسيكلتيا ؛ؿ الكمماتأكٌ 

لذلؾ  ؛المتقاراة صكاتكىما مف األ ،ـاء كالبٌل اساب تجاكر الرٌ كالقمب في كممة ) رجؿ(  
 طؽ.حدث القمب نتيجة الخطأ لسيكلة النٌ 

كال سٌيما في األصكات  ،سييؿ في النطؽة التٌ القمب يحدث مف أجؿ عمميٌ  فٌ أكيبلحظ  
أك راما  ،ناتج عف سيكلة الٌنطؽ عند أىؿ الٌميجة ،الٌسااقة الكمماتفي مثؿ قمب كال المتقاراة،

  .مؼمف ااب استماع الخمؼ عف السٌ  ،يغةعمى نطقيا ايذه الصٌ  كااعتاد

 

 

                                                           
(1)

 .466 ،في بناء الكممة أثر القوانين الصوتية ،فكزم  ،ينظر: الشايب  
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 حتالنّ  المبحث الثّاني:

  :حت لغةً النّ  -أواًل 
عطائو شكبلن  ،ايدؼ تسكيتو ،ة معالجة الخشبعمميٌ   ،جار الخشاةكنحت النٌ  ،اجديدن  كا 

"كمف ذلؾ قكلو تعالى " (1) ،قطعو: كنحت الجاؿ ينحتو تىٍنًحتيكفى ًمفى اٍلًجااًؿ ايييكتان فاًرًىيفى كى
(2). 

    ا:اصطالحً حت النّ  -ثانًيا

،يمامنحكتة مف أصكل (3) ،الجمع ايف كممتيف في كممة كاحدة 
كسيمة مف كسائؿ  :كىي (4)

  .(5)كالعاارات ،اختزاؿ في الكمماتك  ،تكليد األلفاظ الجديدة

ااقتطاؼ  ،أك أكثر ،استخبلص كممة كاحدة مف كممتيف اأٌنو: حتؼ النٌ كمنيـ مف عرٌ    
 .(6)ا أك مقطعن  ،أك أكثر ،اقد يككف حرفن  ،اعض األجزاء

فكبلىما يشتركاف في إعطاء  ،لمنحت عف المعنى االصطبلحيٌ  غكمٌ كال يختمؼ المعنى المٌ 
 . كالٌتخفيؼ ،كىك ضرب مف االختصار ،مع االحتفاظ  ااعض أجزاء األصؿ ،صكرة جديدة

 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .5/404 ،ـ1979،)د.ـ(،)د.ط(،دار الفكر ،بلـ محمد ىاركفتحقيؽ: عاد السٌ  ،غةمعجم مقاييس المّ  ،ااف فارس  :ينظر 
 مادة ) نحت( . ،2/97،لسان العرب ،كااف منظكر ،
 .26/149،الشعراء (2)
 .3/5،العين  ،الخميؿ  :ينظر (3)
 .329-1/328، المصدر السابق ،ااف فارس  ينظر:  (4)
 ،دار الغرب اإلسبلمي ،تحقيؽ: إحساف عااس ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب= معجم األدباء ،ياقكت  ينظر :  (5)
 ،ـ1978 ،القاىرة  ،6 ،ط ،مكتاة األنجمك المصرية ،أسرار المغةمن  ،إاراىيـ ،كأنيس،  2/885، ـ1993 ،ايركت،1،ط

86. 
شركة كمطاعة مصطفى الاااي الحماي  ،ومنيجيا في دراسة المغة والنحو مدرسة الكوفة ،ميدم ،المخزكمي :ينظر  (6)

 .208 ، ـ1958 ،القاىرة ،2،ط ،كأكالده امصر
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  األقدمين: عندحت النّ  -ثالثًا
ؿ مف اصطمح اسـ أكٌ  الخميؿ يعدٌ ك  ،ةغة العرايٌ حت ظاىرة قديمة في المٌ ظاىرة النٌ  عدٌ تي 

 :   (1)حيث قاؿ معمقنا عمى قكؿ الٌشاعر ،يف العرب القدماءغكيٌ مف المٌ  كمٌثؿ عميو ،الٌنحت
 

 "كَأْن َلْم َتَرى قْبِمي َأِسيرًا يَماِنَيا ...وَتْضَحُك ِمن ي َشْيَخٌة عْبَشِميٌَّة  "                  

ذى العيف قد ، فأىخى ٍاًد شىٍمسو ٍاد( ،"نسايا إلى عى ذى الشٌ  ،كالااء مف )عى ـى مف  ،يفى كأىخى كالمي
ًة في  ،كالسِّيف، فاىنى مف الكممتيف كممة، فيذا مف الن حت ،اؿكاسقىطى الدٌ  ،)شىٍمس( ج  فيذا مف الحي

مى(" ٌي عى ٍيعىمة، فإنيا مأخكذة مف كممتيف )حى ٍيعىؿى حى     .(2)قىٍكًليـ: حى

 .(3) كقفعدده" ،سايمؿه  نحك:" ،ح ااسمودكف أف يصرٌ  ،أكثر مف مٌرةؽ سياكيو لمنحت تطرٌ ك 
    عالايٌ د الثٌ حدٌ ك  (4)،كاٌيف أٌف غرضو؛ االختصار ،كسار ااف فارس عمى تعريؼ الخميؿ لمنحت

ا مستشيدن حت النٌ ما ذكره القدماء عف  يكطيٌ السٌ كتناكؿ  (5)،ؿ عميوكغرضو كمثٌ  ،حتالنٌ مصطمح 
اىط) منحكتة مف ،(ًضاىطره )نحك:  ،اأمثمتيـ اىر ،ضى ًمؽ)ك ،(كضى ٍيصى يىؿمنحكتة مف ،(صى  ،)صى
مىؽ( ٍمًدـ(ك ،كصى ٍمد منحكتة مف) ،)الصِّ ٍدـ( ،الص   .(6) كالص 

كحاجة  ،ألٌنيـ أدرككا أىٌمٌية اختصار الكمـ ؛حتالقدماء أسياكا الحديث في النٌ العرب ف 
  .عايركاإليجاز في التٌ  ،سييؿكالتٌ  ،التيسيرلغرض  ؛اس إليوالنٌ 

 

 

 

 
                                                           

         تحقيؽ: أحمد محمد شاكر  ،المفضلٌات ، المفضؿ اف محمد ،الضبً ،هو الشاعر عبد ٌغوث بن وقاص الحارثً (1)
 .236 ،)د.ت(،القاىرة ،6،ط ،دار المعارؼ ،بلـ محمد ىاركفك عاد السٌ 

 .2/42 ،العٌنالفراهٌدي، الخلٌل،   (2)
 .4/299، الكتاب(3)
 .209،ة ومسائميا وسنن العرب في كالمياغة العربيّ في فقو المّ  الصاحبي :ينظر (4)
 .269، فقو المغة ،الثعالاي  :ينظر (5)
 .1/372 ،غة وأنواعياعموم المّ  في المزىر:ينظر (6)
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 :المحدثين عندحت النّ  -رابًعا 

في  األلكسيٌ  ؛كمف ايف ىؤالء ،ا فيوفكا كتان حت كألٌ قكا قي دراسة النٌ نجد المحدثيف تعمٌ  
رجع الفرع إلى كعمى الااحث أف يي  ،االشتاؽ األكار مف قسـ: حتالنٌ  كيذكر أفٌ  ،حتكتااو النٌ 
 .(1)رداٌ كالتٌ  ،ؿأمٌ يحتاج  إلى التٌ  كىك أمره  ،األصؿ

ا:   اأنيا؛ توف غايايٌ  كقد ،جرجي زيداف كمف المحدثيف اٌلذيف أسياكا في الٌنحت أيضن
كليس لئلنساف  ،كسياقى فييا ،لغة مكجكد في كؿٌ ك  ،كاالقتصاد في الكقت ،سييؿاالختصار كالتٌ 

تناكؿ ك  ،كضرب األمثمة عمى ذلؾ ،اطقيفاؿ يقع مف غير قصد النٌ  ،عبلقة االختيار في النحت
 .(2)ة يجات العامٌ مف المٌ  األفاظن 

ـى    ،أك أكثر ،اتكليد كممة جديدة مف كممتيفكذلؾ  ،تركيب نحتيٌ  ؛حت إلى قسميفالنٌ  كقيًس
حرؼ مف أجزاء  صى قى تى نٍ دكف أف يي  ،كممتيف في كممة كاحدة كذلؾ اضـٌ  ،كتركيب مزجي

(   نحك: (3)،الكممتيف ك) حكلغضركؼ( منحكتة مف)  ،امعـك ( ،منحكتة مف ) أنؼ ،)أنٍفاىٍمعكـٍ
 .(4) غضركؼ( ،حكؿ 

 ،كالٌتعاير عنيا األفاظ عراٌية ،كالفنكف عند الٌضركرة ،كيجكز استعماؿ الٌنحت في العمكـ  
ٍممأ( كىذا ما قٌرره  ،(5) ماء( ،ك ) ارمائي ( منحكتة مف ) ار  ،ماء( ،منحكتة مف) حمؿ ،نحك: )حى

 ،احتاجت إلييا الٌمغة قديمنا ،كنٌص عميو اقكلو:" الٌنحت ظاىرة لغكٌية ،قٌرره مجمع الٌمغة العراٌية

                                                           

(1)
-18 ،ـ 1988 ،شاكة األلككة ،تحقيؽ: محمد ايجت األثرم ،وبيان حقيقتو ونبذة من قواعده ،كتاب النحت :ينظر 
19. 

 .80-76،ـ1987 ،ايركت ،1،ط ،دار الحداثة ،ةغة العربيّ ة وتاريخ المّ واأللفاظ العربيّ  الفمسفة المغويةينظر:  (2)
 (.165) ،ـ1975،الرااط ،1ج   ، 9ـ  ،مجمة المساف العراي  ، النحت قديما وحديثا ،كيفكرؾ مينا ،ينظر: جياف  (3)
 (.173)،المجمة نفسياينظر:  (4)
-203)،ـ1953 ،7ج ،مجمة مجمع المغة العراية  ،النحت ومدى  االستفادة منو ،إبراىيم وآخرون  ،حمروش ينظر:  (5)

 (.  204-203)،ـ1953
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...إال إذا اقتضت غير ذلؾ استخداـ األصؿ دكف الزكائد ،راعى ما أمكفعمى أف يي كحديثنا ...
 .(1) حكتةا عمى ما كرد مف الكممات المنٌ كذلؾ جرين  ،الٌضركرة

ا ا اعيدن قطعت شكطن ؛ حتة مف خبلؿ األمثمة الكثيرة عمى النٌ العرايٌ  أفٌ  ،د إاراىيـ أنيسكيؤكٌ  
 .(2) غكمٌ ر المٌ طكٌ في التٌ 

 يجة :حت في المّ النّ  -خامًسا
مف  عيركليجة سً  ،ةيجات العاميٌ ما المٌ كال سيٌ  ،غاتالمٌ  في كؿٌ الٌنحت  ظاىرة  شاعت 

الكممات  كييمكف معرفة داللة ،سييؿكالتٌ  ،؛ لبلختصارنحتت الكثير مف كمماتيا الٌميجات اٌلتي
  كفؽ القكاعد اآلتٌية: ،مف خبلؿ إرجاعيا إلى أصميا ،في الٌميجة المنحكتة

                                          نحو:   ،المنفيّ  الفعل لتأكيدكممات منحوتة مختومة بحرف الّشين؛   -1
اىًرٍش )  ،عمى شيء(: لـ يصاٍر عمى شيءو  ،يصار ،منحكتة مف ) لـ  ،(maşabariŠ -مىصى

ًنٍزًلٍش  .  ،ينزؿ  ،منحكتة مف)  لـ ،(manizliŠ -) مى  عف شيء(: لـ ينزٍؿ عف شيءو
نفي الفعؿ  تأكيد كتفيد ،ككممة شيء  ،مضارع كفعؿ ،حرؼ نفيٌ  :اة مفمركٌ بلحظ أٌنيا كممات يي  

ـ كتفيد نفي الفعؿ عف المتكمٌ  ،يفمختكمة احرؼ الشٌ المنحكتة  الكمف الكممات  ،عف الغائب
                      :قكليـ

.                         اشيئن  لـ نعرؼٍ شيئان(:  ،نعرؼ ،منحكتة مف) لـ  ،rifnaaŠâ( ma  - ناٍش فٍ رً عٍ مى ) 
 (: لـ أكتٍب شيئنا.اشيئن  ،أكتب ،لـ منحكتة مف)  ،(makatabtiŠ – ٍش تً اٍ تى كى مى ) 

 ) عرؼ(كالفعؿ الماضي ،( لـ)  فيٌ مف حرؼ النٌ  ،يجة أخذت حرؼ الميـالمٌ  بلحظ أفٌ يي  
آخذة مف  ،حت تككف الكممةكايذا النٌ   ،(شيء )يف مف كممةكحرؼ الشٌ  ،) نعرؼ(مف المضارع

سكاء أكاف  ،مف الفعؿ مأخكذ ،كيككف القسـ األكار مف الكممة المنحكتة ،جميع أجزاء الكممات
 . المتكٌمـأك  ،الغائب الٌداؿ عمى ،ذلؾ في خطاايـ

                                                      نحو: ،االستفيام لتوكيدكممات منحوتة مختومة بالّشين؛  -2
 شيئنا(: ما خسرتى شيئنا؟   ،خسرتى  ،منحكتة مف) ما ،( ?maxsirtiŠ-)مىٍخًسٍرًتٍش؟ 

                                                           
إخراج  ،م(1984-1934مجموعة القرارات العممية في خمسين عاما) ، في عيده الخمسيني مجمع المغة العراية (1)

اراىيـ الترزل  .22 ،ـ1984 ،القاىرة ،1،ط،الييئة العامة لشئكف المطااع األميرية ،كمراجعة: محمد شكقي أميف كا 
 .94 ،أسرار المغة :ينظر (2)
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 شيئنا(: ما أكمتى شيئنا ؟ ،أكمتى  ،منحكتة مف ) ما  ،( ?makaltiŠ -؟)مىكىٍمًتٍش 
 ،ككممة شيء( ،كالفعؿ الماضي ،يبلحظ أٌف ىذه الكممات مرٌكاة مف: )ما االستفيامٌية 

نارة  مع مبلحظة أفٌ  أك ) ال ( ،)نعـ ( اكتحتاج إلى جكاب منو  ،كتستعمؿ مع المخاطب
كعبلمة االستفياـ تحٌددىا أثناء  ،اأٌنيا استفيامٌية كممات الٌميجة الٌشٌفكية دتي تحدٌ ىي الٌ  الٌصكت
  كتااتيا.
مف  المنحكتة كمماتيـتخمك  ،المذكر المفردغائب لم يـخطاالكحظ أٌف أىؿ الٌميجة أثناء ك  

ًنٍش نحك:  ،صؿمير المتٌ الضٌ    كيظير الٌضمير ،(.(: ) لـ يدخٍف شيئنا?madaxxaniŠ -؟) مىدىخ 
نىًتٍش  نحك: ،الغائب المفرد المؤنث خطاب في ،) التٌاء( (: ) لـ تدخٍف madaxxanatiŠ -؟) مىدىخ 
ًمٍعاكٍش  ،رالمذكٌ جمع الغائب ال في خطاب ،(الكاك)مير المتصؿ يظير الضٌ ك  ،شيئنا(  -؟نحك:) مى

maliâbuuŠ :) )المفرد في المخاطب ،اء () التٌ مير المتصؿكيظير الضٌ  ،) لـ يمعاكا شيئنا 
(:)ما أكمتى  makaltiŠ ?-؟)مىكىٍمًتٍش  نحك: ،كذلؾ عف طريؽ نارة الٌصكت  اقصد االستفياـ

         نحك:  ،عمى جماعة المتكمميف الٌداؿ ـخطاب المتكمٌ  في صؿ )نا (مير المتٌ يظير الضٌ ك  ،شيئنا(
ٍفناٍش  جمع المخاطايف؛  إلىالكبلـ  تكجيوكعند  ،مف شيءو ( ؼٍ (: ) لـ نخ maxunaaŠ -؟) مىخي

ٍنًجٍحتكٍش " تك " : اة مثؿمير في صيغة مركٌ يظير الضٌ  ،لبلستفياـ عف أمر ما  -؟في) مى
manʤiḥtuuŠ) يظير  ،كعند خطاب جمع الغائايف اقصد الٌنفيٌ  ،(: ) ما نجحتـ في شيءو

ر اكٍش  نحك: ،الٌضمير اصيغة ) اك (   . (؟) لـ يخراكا شيئنا: maxarrabuuŠ)-؟) مىخى
  ،وتستخدم لدالالت معينة ،أو أكثر غير مختومة بحرف الّشين ،كممات منحوتة من كممتين -3

ٍد  نحو :  منحكتة مف كممة الٌتكحيد )  ال إلو إاٌل اهلل( . ،(waḥḥid -) كىحِّ
 ،العافية(: أعطاؾ اهلل العافية ،منحكتة مف ) أعطاؾ ،awaafâ( @il  -) إٍلعىكاٍؼ 

                                                                                     . كتستخدـ لمسبلـ 
ـٍ  ٍييي كتستخدـ لمتشجيع                              ،: حٌياكـ اهللاهلل(  ،منحكتة مف ) حٌياكـ  ،( ayhumḥ -) حى
                                       الحيف (: إلى ىذا الحيف.      ،ىذا ،منحكتة مف ) إلى ،(lalḥiin  -) لىٍمحيٍف 
ٍد   اٌل اهلل( .منحكتة مف كممة الٌتكحيد )  ال إلو إ ،(waḥḥid -) كىحِّ

 شيء(. منحكتة مف )  كؿٌ  ،( kulŠii –كمف أمثمة الٌنحت المزجٌي قكليـ:) كيٍمشي     
ف لـ تضع ليا  ،كخبلصة القكؿ: أٌف الٌميجة قد سايرت العراٌية في ظاىرة الٌنحت  كا 

رغاة منيا في  ،ضكااطى تسير عمييا؛ لذلؾ انتشرت الكممات المنحكتة المنفٌية عمى ألسنة أىميا
أكثر  ،كتاٌيف أٌف الميجة استعممت الٌتركيب النحتيٌ  ،سييؿ في عااراتياكالتٌ  ،اسيطالتٌ ك  ،االختصار

 مف الٌتركيب المزجٌي. 
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 صيغ الفعل  المبحث الثّالث:

 ،عرؼ األصكؿكاو تي  ،ةو ميزاف العرايٌ ألنٌ  ؛صريؼال يستغني عف عمـ التٌ  العرايٌ  إفٌ 
كيقسـ  الفعؿ في العراٌية  (1)، مف خبللوإالٌ  عرؼ عمـ االشتقاؽكال يي  ،ةالكممة العرايٌ  فيكائد كالزٌ 

كالفعؿ المزيد؛ فالمجٌرد ما خٌمت أحرفو  ،كالٌزيادة إلى قسميف: الفعؿ المجٌرد ،مف حيث الٌتجٌرد
كىي عشرة   ،(2)" اليكـى تنساهي اٌلتي جمعيا ااف جٌنٌي في قكلو: "  ،األصيمة مف أحرؼ الزيادة

 .(3)" ـيف، كالبلٌ اء، كالياء، كالسٌ كف، كالتٌ األلؼ، كالياء، كالكاك، كاليمزة، كالميـ، كالنٌ "أحرؼ: 
؛ ألٌف حركفيا قد يادةحكـ عمييا االزٌ يي  ،كممة تشتمؿ عمى أحد ىذه األحرؼ كليس كؿٌ 

 . (4)( ) أكل  نحك: ،تككف أصيمة

  :دالمجرّ  الثيّ صيغة الفعل الثّ  -أوالً 
ة تأتي كأانيتو الماضيٌ  ،جاء عمى ثبلثة أحرؼ فعؿ ماضو  ىك كؿٌ الفعؿ المجٌرد الٌثبلثٌي: 

 :كفىًعؿى  ،يىٍفًعؿي ( ،يىٍفعيؿي  ،يىٍفعىؿي ) :فىعىؿى  كىي: ،ة أكزافكمضارعيا يأتي عمى ستٌ  ،عمى ثبلثة أكزاف

مع مضارعو في الٌميجة  ،الٌثبلثيٌ  كتأتي أكزاف الفعؿ المجٌرد (5)،) يىٍفعيؿي (:فىعيؿى  ،(يىٍفًعؿي  ،يىٍفعىؿي )
 عمى:  

                                                             نحو:     ،(: َيْفِعلُ  ulâbuf -)  ُبْفُعْل  ،: َفَعلَ alâ( fa  -) َفَعلْ  -1
رىبى arabð -) ظىرىٍب                                                           (: يىٍضًربي .  buðrub -) ايٍظريبٍ ،(: ضى
نىٍؽ  نىؽى   :(xanag -)خى  (: يىٍخًنؽي .buxnug -) ايٍخنيؽٍ  ،خى

 ؛يجةفي المٌ  كعينو ،مضارعوااء كضـٌ   ،بلثيٌ يجة اتسكيف الـ الفعؿ الماضي الثٌ قامت المٌ 
 .ة في ذلؾ الكزفلتخالؼ العرايٌ 

                                                           
(1)

 ،1،ط،دار إحياء التراث القديـ ،المنصف البن جني، شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني جني،ااف  :ينظر 
 .2،ـ1954،)د.ـ(

 .98 ،المصدر نفسو (2)
 .98 ،المصدر نفسو (3)
 .99،المصدر نفسوينظر:  (4)
مىد،  ،المفتاح في الصرف ،عاد القاىر أاك اكر ،كالجرجاني ،4/5 ،الكتاب ،ينظر: سياكيو (5) تحقيؽ: عمي تكفيؽ الحى

تحقيؽ:  ،شذا العرف في فن الصرف أحمد اف محمد، الحمبلكم،ك  ،38-36 ،ـ 1987،ايركت ،1،ط ،مؤسسة الرسالة
 .21 ،)د.ت(،ياضالرٌ  ،)د.ط(،مكتاة الرشد ،نصر اهلل عاد الرحمف نصر اهلل
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                                                       :    نحو ،(: َيْفُعلُ  ilâbuf - ) ُبْفِعلْ  ،َفَعلَ  alâ :( fa –) َفَعْل  -2
.قٍ (: يى  buktil -) ايٍكًتٍؿ  ،(: كىتىؿى  katal -)كىتىٍؿ   تيؿي

                                                                                    نحو : ،َيْفِعلُ : ( ilâbif - ) ِبْفِعلْ  ،: َفَعلَ alâ( fa -) َفَعْل  -3
سىٍد  سىدى asadḥ  -) حى                                                      يىٍحًسدي .      biḥsid ):  -) ًاٍحًسٍد  ،(: حى
ـٍ  زى ـى azamḥ -)حى زى                                                                     ـي .     ( : يىٍحزً  biḥzim -) ًاٍحًزـٍ   ،( : حى
ـٍ  رى ـى aramḥ -)حى رى  ( : يىٍحًرـي . biḥrim -) ًاٍحًرـٍ   ،(: حى

                        
                                                               نحو: ،( َيْفَعلُ  alâbif-) ِبْفَعْل  ،: َفَعلَ alâ( fa -) َفَعْل  -4

                                                   (: يىٍاطىحي .     bibṫaḥ -)  ًاٍاطىٍح ،(: اىطىحى  baṭaḥ -) اىطىٍح 
 (: يىٍذاىحي . biḍbaḥ -(: ذىاىحى ) ًاٍذاىٍح  abaḥḍ -) ذىاىٍح 

فى  ما كانت عينوي مفتكحةن  ككؿٌ  ،في المضارع كفتحيا ،فتح العيف في الماضيبلحظ يي 
ٍمقي  العيف ؛كالمضارع يالماض "  الياء، كالحاء كالخاء، كالعيف كالغيف كعٌد الخميؿ " ،ـأك البٌل  ،حى

ا فييما كليس كؿٌ  (1)،في حيز الحمؽ  -كرىكىفنحك: ) ،ىذا الااب كما جاء مف ،ما كاف حمقًيا مفتكحن
ٍمقٌى فشاٌذ، غير فصيححرؼ دكف  (يٍركف لغة طيِّئ، كاألصؿ كسر العيف فى (: ياقىى -كاىقىى )،حى

 .(2) كىك القياس عندىـالماضى، كلكنيـ قماكه فتحة تخفيفنا، 

                                                                  نحو : ،( َيْفَعلُ  alâbif -)  ِبْفَعْل ،: َفِعلَ ilâ( fi -) ِفِعْل  -5
                                                                             : يىٍزىىؽي .   bizhag) -) ًاٍزىىٍؽ  ،(: زىًىؽى zihig  -) ًزًىٍؽ 
ـٍ   ـى nidim  -) ًنًد ـٍ  ،(: نىًد ـي .( : bindam -)ًاٍندى  يىٍندى

تىًميـو  ،عام ةي قىٍيسو "ف ٍرؼو كىافى قىٍاؿى  :كأىسد يىقيكليكفى  ،كى يىٍفعىميكفى ذىًلؾى ًفي كيؿِّ حى ، كى ٍت، ًاكىٍسًر اٍلًميـً ًمًخضى
ٍمؽً  كًؼ اٍلحى ري  .(3) "كًشًييؽه  ،كًزئيره  ،ًاعيره  :كًفًعيؿ، يىقيكليكفى  ،ًفي ًفًعٍمت ،أىحد حي

كلكٌنو جاء في  ،حيًصرى في األفعاؿ اٌلتي عينيا أحد حركؼ الحمؽ :بلحظ أٌف كزف) ًفًعٍؿ(يي 
اٌلتي لـ تكف عينيا أحد األحرؼ الحمقية؛ ليٌدؿ أٌف كزف الفعؿ تطٌكر  ،الٌميجة اكثرة في األفعاؿ
 إلى لغات عراٌية قديمة فصيحة . ،كيرجع في أصمو ،تطٌكرنا كاسعنا في الٌميجة

                                                           
(1)

 .58-1/57 ،العينينظر:  
 .22، شذا العرف في فن الصرف ،الحمبلكم (2)
من جواىر  تاج العروس ، ، أاك الفيض محمد اف محمد) مخض( كالزايدم،7/228 ،لسان العرب  ،ااف منظكر (3)

 مادة ) مخض (. ،19/47 ،)د.ت(،ـ(،)د،2ط،دار اليداية ،تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف ،القاموس
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  :المزيد الثيّ الفعل الثّ  صيغة -ثانًيا
 ،أك ثبلثة أحرؼ ،أك حرفيف ،مزيدة احرؼ ،ترد صيغة الفعؿ الٌثبلثٌي المجٌرد في الميجة
 كمف أقساـ الفعؿ الٌثبلثٌي المجٌرد المزيد في الٌميجة : 

 الّثالثّي المزيد بحرف واحد عمى ثالثة أوزان:  لفعلا - أ
                                                                 :     نحو ،alâ ( @af –ْل ْفعَ ) أَ  -1

ـٍ   ( . aŠras@ -ك) أٍشرىٍس  ،( aʤram@ -)أٍجرى
                                                                      :         نحو ،(ilâ faa -) فاِعْل  -2

 ( . saakit -ك) ساًكٍت  ،(raazig -) راًزٍؽ 
                                                                                نحو :        ،(alââ fa -) َفعَّْل  -3

م ٍص  ،( dmmar -) دىم ٍر  عندما ٌجعل السائق المركبة تدور فً (:  xammaş -ك) خى

 .مكانها
 ،نحك:)اليمزة ،الٌثبلثٌي احرؼ كاحدبلحظ أٌف  الٌميجة كافقت العراٌية في زيادة الفعؿ يي 
 عيؼ(؛ لتؤدم ىذه الزيادة كظائؼ داللٌية  .  كالتضٌ  ،كاأللؼ

 الفعل الّثالثي المزيد بحرفين عمى أربعة أوزان:  - ب
مىٍؿ  نحو: ،alâ( @infa -)اْنَفَعْل  -1 نىٍؽ ،(inḥamal@ -) اٍنحى  -ك) اٍنخى

@inxanag                                                                                                                           .)                            
                                                         (.                        iâtadal@ -ك) اٍعتىدىٍؿ  ،( irtazag -:  )اٍرتىزىؽٍ نحو ،alâ( @ifta -)اْفَتَعْل  -2
 .                                                                                         ( ismarr@ -ك) اٍسمىرٌٍ  ،@ (imarr  -)اٍحمىرٌٍ  نحو: ،@(allâif –)اْفَعلّْ  -3
 –ك) مىٍياكٍؿ  ،( mazbuuṫ  -) مىٍزاكطٍ نحو:  ،( uul - âmaf)َمْفعوْل   -4

mahbuul                                                                           . ) 
 الفعل الّثالثّي المزيد بثالثة أحرف عمى سّتة أوزان:   - ت

فٍ نحو ،istafâal@) –)اْسَتْفَعْل  -1 ٍؿ  ،@(istahʤan -: )اٍستىٍيجى  -ك) اٍستىٍغكى
@istaϪwal                                                                        .) 

ا ٍر نحو ،@(alââiffa -)افَّعَّْل   -2 ٍؿ  ،( iʤʤabbar@ -: ) اج   -ك) اد خ 
iddaxxal                                                                             .)@ 
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ر ؼٍ  ،(itâaṭṭar@ - ) اٍتعىط ٍر  نحو: ،@(itafaââa –)اْتَفعَّْل  -3 (: itxarraf@ -ك) اٍتخى
. ـٍ  تكٌم

ن ؾٍ نحو: ،( imfaââal@ -)اْمَفعَّْل  -4 يمتمؾ القدرة في رٌد  (: imḥannak@ -) اٍمحى
قناع الغير االحكار ،الكبلـ  (. imŠarraḥ@ -ك) اٍمشىر ح  ،كا 

ٍب ك) ،(:عااس الكجوmkaŠŠir@ -) اٍمكىشٍِّر  نحو: ،(imfaââil@ -)اْمَفع ْل  -5 اٍمعىصِّ
- @imâaşşib .غضااف :) 

 -ك) اٍتحانىٍؾ  ،(: تشاجرitâaabaṭ@ -: ) اٍتعااىٍط  نحو ،( itfaaâal@ -)اْتفاَعلْ  -6
@itḥaanak   .احتداـ الحديث ايف شخصيف :) 

كىذا  ،المتحٌرؾ في األفعاؿبلحظ أٌف الٌميجة جاءت ايمزة الكصؿ؛ لتسكف الحرؼ األكؿ يي 
     دأايا في تسكيف المتحٌرؾ. 

                                                                    د:      المجرّ  باعيّ الرّ  صيغة الفعل  -ثالثًا
( ،ةكزف كاحد في العرايٌ  ااعيٌ د الرٌ لمفعؿ المجرٌ                  كمضارعو عمى كزف  ،كيأتي عمى كزف) فىٍعمىؿى

) ـى  نحك: ،ؿى مى نٍ عى فٍ كا ،تىدىٍحرىجى نحك:  ،تىفىٍعمىؿى  ؛ثبلثة أكزاف منوكلممزيد  ،) ييفىٍعًمؿي ٍنجى  نحك: ؿى مى عى افٍ ك  ،اٍحرى
 .(1) اٍقشىعىر  

                                                                 :(2)كيمحؽ االمجٌرد الٌرااعٌي ساعة أكزاف
 . بى اى مٍ نحك : جى  ،فٍعمىؿى  -1
ؿى فى  - 2  نحو: َجْوَرَب . ،ٍكعى

 اىٍيطىرى . نحك: ،ؿى عى يٍ فى  -3 
 .ؾى نحك: رىٍىكى  ،ؿى كى عٍ فى  -1
. ،فىٍعنىؿى  -2  نحك: قىٍمنىسى

. ،فىٍعيىؿى  -6     نحك: شىٍريىؼى
ٍمقى. ،فىٍعمى -7  نحك: سى

                                                           
(1)

 .375 ، اإلعرابالمفصل في صنعة  ،كالزمخشرم ،46 ، المفتاح في الصرف ،الجرجاني  :ينظر 
 .27،شذا العرف في فن الصرف ، ،الحمبلكمينظر:  (2)
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 نحو :  ،ومضارعو في الميجة ،الفعل الّرباعّي المجّرد ويرد
ٍرمىٍش  ) خى
(1)- xarmaŠ  ٍرمىشى ٍرًمٍش ،(: خى ٍرًمشي .    xarmiŠ bi -) ًاخى                                                 (:ييخى
ٍش  ٍشكى ) كى
(2)- waŠwaŠ ٍشكىشى ٍشًكٍش  ،(: كى ٍشًكشي .    waŠwiŠ bi-) ًاكى                                             ( :ييكى
                                                              :  ييفىٍرًقعي .     â( bifargi -) ًافىٍرًقٍع  ،: فىٍرقىعى â( farga   - (3)) فىٍرقىٍع 

                                                          أوزان الممحق بالفعل الّرباعي المجّرد في الّميجة:       ومن 
                                                                                     (. Šayṫan  -شىٍيطىفٍ ) ك ،( sayṫar -) سىٍيطىرٍ : نحو ،(fayâal -لْ عَ يْ فَ )  -1
 .lalϪ( za - (4)زىٍغمىؿٍ  ك)،Šaâlal)    –) شىٍعمىٍؿ  نحو: ،( faâlal -ْعَملْ فَ  )-2
                                                                       (. duuâar -(6)ك)دكعر،(Šuuṫaḥ  - (5))شيكطىحٍ  نحو:،(fuuâal -فوَعلْ ) -3
ٍر ) نحو: ،(faâwal -لَ وَ عْ فَ )  - 4 شىٍخكى

(7)-  Šaxwar )،  ٍر             ،( dahwar  -ك) دىٍىكى
كىٍركىعٍ ك)

(8)– karwaâ.)    

كمضارعيا  ،كاٌلتي جاءت عمى كزف) فىٍعمىٍؿ( ،الٌرااعٌي المجٌردبلحظ أٌف أمثمة الفعؿ يي 
عدا كسر حرؼ  ،كغير مضٌعفة؛ لتكافؽ العراٌية في ذلؾ ،جاءت مف أصكؿ مضٌعفة ،)ًافىٍعًمٍؿ(

في استحداث أفعاؿ  ،كسايرت الٌميجة العراٌية الفصيحة ،كتسكيف اآلخر ،المضارعة في الٌميجة
 جٌرد .االفعؿ الٌرااعٌي الم ،ممحقة

 

 

                                                           
مادة) خرمش(. كتعني في الميجة: )جرح  ،6/295،لسان العرب ،ينظر: ااف منظكر ،: أفسد الكتاب أك العمؿ(خرمشى ) (1)

 الكجو ااألظافر(.
مادة) كشكش(. كتعني في الميجة: )ىمس  ،6/372،المصدر نفسوينظر:  ، اٍلكىًممىةي الخفٌيةي كالكبلـ المختمط :(وكشكشى ) (2)

 في أذنو(.
ٍكته  )فرقع( (3) ت ى ييٍسمىعى ًلمىفىاًصًميىا صى كتعني : المعنى  ،مادة) فرقعى( ،8/251،المصدر نفسو ،فرقعى األصااع: غىٍمزيىا حى

 نفسو في الميجة.
 كتعني: لـ يعد يرل الشيء مف كثرة التحديؽ فيو. (4)
ـى في شخص ما كأصاح يحٌركو كيفما أراد. (5)  كتعني : تحٌك
 كتعني: مشى في اتجاه كاحد دكف أف يمتفت . (6)
 تقاؿ لمنائـ عندما ييسمع لنفسو صكتان. .  (7)
 .كتعني في الميجة : الشرب الكثير مف الماء كنحكه حتى امتبلء الاطف (8)
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 الفعل الّرباعّي المزيد:صيغة  -رابًعا
كمف  ،( حسبي ؿٍ مى فىعٍ تٍ )اكزفعمى  ،في الميجة احرؼ كاحدالرااعي المزيد يأتي الفعؿ 

  األمثمة عمى ذلؾ في الٌميجة: 
    كامتؤل  ،(: ارتمى عمى األرض falâ@itfa -ك)اٍتفىٍعفىٍؿ  ،(: تحٌرؾى  itgalgal@ -)اٍتقىٍمقىؿٍ   

 (: تعبى كلـ ينٍؿ شيئنا.itmarmaṭ@ -ك)اٍتمىٍرمىٍط  ،االٌتراب

ا؛ لتسييؿ عممية الٌنطؽ االصٌ يي  امت الٌساكف بلحظ أٌف الٌميجة جاءت ايمزة الكصؿ أيضن
كاٌلذم  ،المزيد احرفيف كتجنات الٌميجة الفعؿ الٌرااعيٌ   ،متحٌرؾ في العراٌية ،اٌلذم ىك في األصؿ

حيث يأتي  ،@(iṭma@anna -نحك:) اٍطمأف   ،لصعكاة الٌنطؽ او(؛ مىؿ  عى افٍ يأتي عمى كزف )
 . iṭṭamman@) -نحك: ) اط م فٍ  ،في الٌميجة عمى كزف) اف ع ٍؿ(
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 والفعل من حيث البنية  ،االسم المبحث الرّابع:
 االسم من حيث البنية: -أواًل 
                                                                          :أقساـ إلى أراعة العراٌيةمف حيث انيتو في قسـ االسـ يي 
ٍر  ،كال ممدكدنا ،ىك ما لـ يكف مقصكرنا :االسم الصحيح -أ ا؛ نحك)اىحى         ،( baḥar -كال منقكصن

 .sanad )-ك) سىنىدٍ 

-) عيبل،hud) -الذم ينتيي األؼو الزمة؛ نحك)ىيدل ،ىك االسـ المعرب االسم المقصور: -ب
ulaaâ.) 

)سارم ،( raamii -: ىك االسـ المعرب الذم ينتيي اياء الزمة؛ نحك)رامي االسم المنقوص - ت
-saarii .) 

ٍفرىهٍ ره ىمزة مساكقة األؼ زائدة؛ نحك: ىك االسـ المعرب الذم آخاالسم الممدود - ث  )-) صى

şafrahوٍ ،: صفراء  : سماء.samah )-) سىمى
عدا االسـ الممدكد؛ ألٌف  ،في االسـ مف حيث انيتو ،بلحظ أٌف الٌميجة كافقت العراٌية الفصيحةيي   

   كالكقكؼ اياء الٌسكت. ،كتقصير صكت األلؼ ،كذلؾ احذفيا ،الٌميجة تميؿ إلى تخفيؼ اليمزة

 الفعل من حيث البنية: -ثانًيا
 . كالفعؿ المعتؿ  ،إلى قسميف؛ الفعؿ الٌصحيح العراٌيةقسـ الفعؿ مف حيث انيتو في يي  
 : الفعل الّصحيح - أ

 : كينقسـ إلى ثبلثة أقساـ ،رؼ العٌمةالفعؿ الذم تخمك أحرفو األصمية مف أحكىك 
:                    نحك،كالٌتضعيؼ ،: كىك الفعؿ اٌلذم تخمك أحرفو مف اليمزةالفعل الصحيح السالم -1

 .fasad) -ك) فىسىدٍ   ،ribiḥ )-) ًرًاحٍ 
-ك)أىكىؿٍ ،( gara@a -(:) قىرىأى  garah -)قىرىٍه  :نحك ،الفعل الّصحيح الّسالم الميموز  -2

@akal أىكىؿى(:)- akala.)@ 
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                              .( ṭbaṫ-(1)) اىطٌٍ :نحك ،(والّرباعيّ  ،الّثالثيّ الّصحيح المضّعف)الفعل  -3
 .saxsax )- (2))سىٍخسىخٍ ك

عدا ضاط  ،أٌف الٌميجة كافقت العراٌية في صياغة األفعاؿ الٌصحيحة ،بلحظ مٌما ساؽيي 
كالكقكؼ عمى  ،كتسييؿ اليمزة المتطٌرفة االكقكؼ عمييا اياء الٌسكت ،الفعؿ الٌصحيح الٌسالـ

 المضٌعؼ الٌثبلثٌي؛ لتسييؿ عممٌية الٌنطؽ . 
 : الفعل المعتل - ب

 كيقسـ إلى أراعة أقساـ: ،عمى أحد أحرؼ العٌمة ،ٌيةىك الفعؿ الذم تشتمؿ أحرفو األصم    
:                      نحك ،مثاؿ كاكم :كيقسـ إلى قسميف ،ما كانت فاؤه حرؼ عٌمة المثال: -1

 (.yibis –)ًيًاٍس  :نحك ،كمثاؿ يائي ،(adâ wa -ك) كىعىدٍ  ،(adâ wa -) كىعىدٍ 
                                 daar)     -) داٍر ،raaḥ) –)راٍح  :نحك ،ما كانت عينو حرؼ عٌمةاألجوف: -2
كى :نحك ،: ما كانت المو حرؼ عٌمةالّناقص -3  (.ḥakaa -) حى
 كلفيؼ مقركف.        ،لفيؼ مفركؽكيقسـ إلى قسميف:  ،ما اشتمؿ عمى حرفي عٌمة الّمفيف: -4
قى :نحك ،كالمو حرفي عٌمة ،لفيؼ مفركؽ: كىك ما كانت فاؤه  -                         .  wagaa) -) كى
 (. kawaa  -)كىكل :نحك ،كالمو حرفي عٌمة ،لفيؼ مقركف: كىك ما كانت عينو -

عدا  ،اأنكاعيا المختمفة في الٌميجة عمى نيج العراٌية الفصيحة ،جاءت األفعاؿ المعتٌمة
 ضاط الفعؿ المعتؿ المثاؿ.   

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

ٍرحى كىغىٍيرىهي يىايط و اىٌطان كاى  "  و اىٌجان ًإذا شق و. كالًماىٌطةي: الًمٍاضىعي. كاىطىٍطتي القٍرحةى: شىقىٍقتيااىٌط الجي لسان  ،ااف منظكر  ،"ج 
 ) اطط(.  ، مادة261/،7،العرب

ر ة الم يِّنىةي " (2) اخ، ًااٍلفىٍتًح: األىرض الحي ٍت ذىنىاىيا ًفي األىرض" ،كجمعيا: سىخاًسخى  ،سخخ: الس خى زى رىادىةي: غىرى ًت اٍلجى المصدر  كسىخ 
 مات من الّضحك (.) كتعني في الميجة: ،) سخخ(، مادة2/24 ،نفسو
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 المصادر  المبحث الخامس:

  :دةة المجرّ الثيّ مصادر األفعال الثّ  أوزان -أواًل 
 ،(fiâaalatan –)ِفعاَلًة  -(faâala(: ) َفَعَل ifâaalah@-)اْفعاَلوْ  –( faâal -)َفَعلْ   -1

رىٍع نحو:  رىعى ahâizraa –) اٍزراعىٍو  --zaraâ ))زى  ًزراعىةن .  -@(:  زى
 ًكتااىةن .  -كىتىبى  (: iktaabah@ -) اٍكتااىٍو -(katab –)كىتىٍب ك       
 ،كختمتيا اياء الٌسكت؛ لتسييؿ الٌنطؽ ،المصادر الٌدالة عمى حرفة فاءيجة اتسكيف قامت المٌ  

كمختكمة االتٌاء المراكطة المتحٌركة.                                     ،كاألصؿ أف تأتي مكسكرة الفاء
 : نحو،(faâalaanan -)َفَعالًنا -faâala): )َفَعَل ( ulâfu -)ُفُعلْ  –( faâal -َفَعلْ )   -2

 فىكىراننا . -فارى  (: fuur  -)فكٍر  -(faar -) فاٍر    
كىالننا. -جاؿى  (: uulʤ -)جكٍؿ  -(aalʤ -)جاٍؿ     جى
 ،في صياغة  المصادر الٌدالة عمى الٌتقٌمب ،بلحظ أٌف الٌميجة خالفت العراٌية الفصيحةيي 

كاالضطراب عمى كزف           ،الٌدالة عمى التٌقٌمب كجاءت اعض المصادر ،كاالضطراب؛ لبلختصار
مى  ،(faâil -) فىًعؿٍ  مي  -(  alaaϪ -نحك: ) غى                                : غمياننا. (aliiϪ -)غى

 (: طيراننا. ṭiir -عمى كزف)  طيرٍ  ،( aarṭ -كيأتي مصدر الفعؿ) طاٍر 
 نحو:  ،( faâalan –َفَعاًل -faâila -(: )َفِعلَ faâal –) َفَعْل  –( ilâfi –) ِفِعْل  -3

انا-غىًضبى  (: aðabϪ-غىظىٍب )  -( iðibϪ–ًغًظٍب )  .غىضى
ا -(: فىًرحى  faraḥ -فىرىٍح ) -(firiḥ -)ًفًرٍح    .فىرىحن
الٌدالة عمى االنفعاؿ عدا  ،في صياغة مصادر األفعاؿ ،بلحظ أٌف الٌميجة سايرت العراٌيةيي 

 ،أك العيب ،الٌدالة عمى المرض ،كتقؼ عمى مصادر األفعاؿ ،أٌف الٌميجة تقؼ عمى المتحٌرؾ
 نحك: 

ا-عىًرجى  (: araʤâ -)عىرىٍج  -(iriʤâ-)ًعًرٍج   ٍظ mirið) - –) ًمًرٍظ ،عرجن  (:marað –)مىرى
ا. -مىًرضى   مرضن

 نحو: @faâlaa) -َفْعالء) -(faâila-) َفِعلَ (: faâlah-)َفْعَموْ  - ilâ(fi–) ِفِعْل  -4
ٍمرىٍه  -(imirḥ -) ًحًمٍر  ًمرى  (: amrhaḥ -)حى ٍمراءي   -حى  .حى

 اٌلتي تدٌؿ عمى لكف حسب. ،في ضاط المصادر ،بلحظ أٌف الٌميجة خالفت العراٌيةيي 
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 نحو: fuâuulan) -ُفعوالً  -(faâila-(:) َفِعلَ  uulâ@if -)اْفعولْ  – ilâ(fi-) ِفِعلْ  -5

 ريككانا.  -رىًكبى  (: irkuub@ -)اٍرككٍب  -( rikib –)ًرًكٍب 
 ،عدا أٌف الٌميجة تادأ اساكف ،صياغتيا لمثؿ ىذه المصادر في العراٌيةى  سايرت الٌميجةي 

 كتقؼ عمى آخر المتحٌرؾ في المصدر. 
 نحو :  ،(faâlan-) َفْعاًل -(faâala-) َفَعلَ :( ilâfa -َفِعلْ faâal) -( -) َفَعْل  -6

. -أىكىؿى  @(:akil -) أًكٍؿ  -akal@) –)أكىٍؿ   أٍكبلن
ا.  -فىتىحى  (:fatiḥ -) فىًتٍح  -(fataḥ -)فىتىٍح   فىٍتحن

 نحو:  ،(fuâl -)ُفعلْ  –( faâal–)َفَعْل   -7
ـٍ  ـى  nuum):  -نكـٍ  -((naam –)نا  نكمنا. -نا
ـى  (: guum -)قكـٍ -(gaam  -)قاـٍ   قيامنا.   -قا
اغض الٌنظر عف  ،تيحٌكؿ ألفو إلى كاكو في المصدر ،المعتؿ األجكؼبلحظ  أٌف  الفعؿ يي 

عدا أٌف ،في األلؼ المنقامة عف أصؿ كاكم ،كالٌميجة تتفؽ مع العراٌية ،أك اليائي ،الكاكم ،أصميا
ؿ الكاك الٌمٌينة ا ،إلى كاك طكيمة في المصدر ،الٌميجة تيحكِّ في األلؼ المنقماة  ،كتختمؼ معيا أيضن

 ي.  عف أصؿ يائ
الٌثبلثٌية سكاء أكاف ذلؾ عف  في أغمب أكزاف مصادر األفعاؿ ،العراٌيةن الٌميجةي  خالفتك 

ا أٌف مصادر األفعاؿ الٌثبلثٌية سماعٌية . ،أك الٌضاط ،طريؽ الٌصياغة  عممن
 

 الّثالثّية المزيدة:  األفعال مصادرأوزان   -ثانًيا  
 نحو: ،ifâaal@) -)إْفعالْ  –@( afâal -)أْفَعلْ   -1

ـٍ   ـٍ  -@(akram  -)أٍكرى  إكرامنا . -أكرـى  @(:ikraam –) إٍكرا
 إسنادنا . -أسنىدى  @(:isnaad -) إٍسنادٍ  -asnad@) –)أٍسنىٍد 

كال سٌيما مصادر األفعاؿ المزيدة  ،في مثؿ ىذه المصادر ،بلحظ اتفاؽ الٌميجة مع العراٌيةيي    
 عدا أٌف الٌميجة تقؼ عمى آخر المتحٌرؾ . ،ايمزة

 نحو:  ،@(imfaaâalah -)اْمفاَعَموْ  -(faaâal –) فاَعْل  -2
 ميقاتىمىةن.  -قاتىؿى  @(:imkaatalah -) اٍمكاتىمىوٍ  -(kaatal  -)كاتىؿٍ 
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ٍر  رىٍه  -( faaxar -)فاخى رىةن.  -فاخرى  @(:imfaaxarah –) اٍمفاخى  ميفاخى
كاألصؿ أف يأتي محٌركنا  ،كالٌصكت األخير في المصدر ،الٌصكت األٌكؿقامت الٌميجة اتسكيف 

 .mufaaâalatan) –عمى كزف )ميفاعمةن  ،االٌضـى 
 نحو:    ،(tafâiil-) َتْفعيلْ  –( faââal -)َفعَّلْ  -3

م ٍج  ا.  -خم جى  taxmiiʤ) : -)تىٍخميٍج  -( xammaʤ -)خى  تخميجن
 تقنيانا. -(: قىن بى  tagniib -)تىٍقنيبٍ  -( gannab  -)قىن بٍ 

عدا  ،مصادر األفعاؿ الٌثبلثٌية المزيدة االٌتضعيؼ ،كافقت  الٌميجة العراٌية في صياغتيا
 ضاط أكاخرىا . 

 نحو:  ،(faâil -)َفِعلْ  -infaâal@) -)اْنَفَعلْ  -4
 انكسارنا.   -(: انكىسىرى  kasir -) كىًسٍر  -@(inkasar  -)اٍنكىسىٍر 
اىطٍ  اً -   inxabaṭ@)-)اٍنخى  انخااطنا. -اٍنخاىطى  (:xabiṭ -ٍط ) خى

خالفت الٌميجة العراٌية الفصيحة في صياغيا لمصادر األفعاؿ الثبلثية المزيدة 
( .  ،احرفيف؛لبلختصار  كاألصؿ أف تأتي عمى كزف )اٍنًفعاؿه

                                              نحو:                ،(tafâiil -)َتْفعيلْ  –@( ifâall -)اْفَعلّْ  -5
 احمرارنا. -(: أحمرى  taḥmiir -) تىٍحميرٍ  -iḥmarr@) -اٍحمىرٌٍ )

ا. -(: أايضى tabiið -) تىايظٍ  - ibyaðð@) اٍايىظٌٍ )   اايضاضن
 –اٌلتي تأتي عمى كزف )أٍفعىؿٌٍ  ،في صياغة المصادر ،يبلحظ أٌف الٌميجة خالفت العراٌية

( . ،كاٌلتي تدٌؿ عمى لكف؛ لمتقميؿ مف عدد المقاطع ،تىٍفعيٍؿ(  كاألصؿ أف تأتي عمى كزف) اٍفًعبلؿه

  :  دةالمجرّ أوزان مصادر األفعال الّرباعّية  -ثالثًا

 نحو:  ،(faâlalah -َفْعَمَموْ ) – faâlal) -َفْعَملْ )    -1
ٍراىٍش  ٍراىشىوٍ  -(xarbaŠ-) خى ٍراىشىةن. -خراشى  (:xarbaŠah -)خى  (1)خى

 نحو:  ،fiâlaal) -ِفْعاللْ ) – faâlal) -َفْعَملْ )  -2
ـٍ  ٍرذى ـٍ  ) -(arḍamʤ-)جى ـى  (: irḍaamʤ-ًجٍرذا ٍرذىمىةن  -جرذى جى

(2). 
                                                           

(1)
نىٍحًكهً "  ٍراىشةي: ًإفساد اٍلعىمىًؿ كىاٍلًكتىاًب كى . كالخى بو ٍراىشو كًخٍرااشو أىم اٍخًتبلطو كصخى ، لسان العرب، ااف منظكر، "خراش: كقىعى القكـي ًفي خى
 ، مادة ) خراش(.6/295
(2)

ٍرذىمة: الس ٍرعة ًفي المىٍشي كالعىمىؿ"ا"   ، مادة ) جرذـ(،كتعني في الميجة: الخكؼ الشديد، أك الشيء القايح.12/96، المصدر نفسو لجى
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 نحو: ،(faâluulah –)َفْعموَلْو -(faâlal -)َفْعَملْ  -3
دى  (:zaϪruutah -) زىٍغركتىوٍ  ratϪ-  (za -)زىٍغرىتٍ  دىةن.  -زغرى  زىٍغرى

 نحو:  ،(tafaâlal –)َتَفْعَمْل  -(faâlal -)َفْعَملْ  -4
ٍر  ٍر  - dahwar) -)دىٍىكى  دىكرةن. -دىكرى  (: tadahwar -)تىدىٍىكى

لمصادر األفعاؿ الٌرااعٌية. كاألصؿ أف تأتي  ،كيبلحظ أٌف الٌميجة لـ تتقيد اكزف كاحد
 الٌرااعٌية المجٌردة عمى كزف )فىٍعمىمىةه( . ،مصادر األفعاؿ

 المزيد: باعيّ الرّ  الفعل وزن مصدر -رابًعا
 ااعي المزيد عمى كزف ) اٍتًفٍعًمٍؿ( نحك: الرٌ  الفعؿ يأتي مصدر
 @ (: تىشىٍقميانا.itŠiglib -)اٍتًشٍقًمبٍ  –(  taŠaglab –) تىشىٍقمىٍب 
ٍف  ننا.rinâ :(@itzi -)اٍتًزٍعًرفٍ  –ranâ (taza -) تىزىٍعرى  تىزىٍعري

حيث جاءت   ،اختمفت مع العراٌية في ضاط ىذه المصادر حسبي يجة المٌ  بلحظ أفٌ يي 
 كالكقكؼ عمى آخر المتحٌرؾ .   ،الٌميجة ايمزة الكصؿ؛ لتسكيف الحرؼ األٌكؿ منيا
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 المشتّقات  المبحث الّسادس:

ىيئة منيا كزف  لكؿٌ  ؛ؿ عمى ىيئات مختمفةتتشكٌ  ،ةيا لغة اشتقاقيٌ ة اأنٌ ز العرايٌ تتميٌ 
 عمى ىيئات تظير في اآلتي:  ،كيظير االشتقاؽ في الٌميجة ،ككظيفة خاصة ،خاص

 :اسم الفاعل -أواًل 
 : نحك ،(ؿٍ فاعً )حيح عمى كزف لممعمكـ الصٌ  المانيٌ  ،بلثيٌ شتؽ اسـ الفاعؿ مف الفعؿ الثٌ يي 

.        Šaabik- ؾٍ شااً )  –(  Šabak-)شىاىٍؾ                                                              (:شااؾه
رىٍؼ  .aarifʤ -)جاًرٍؼ  – (arafʤ-)جى  (: جارؼه

 مفتكح العيف كما يأتي :  ،كيشتٌؽ مف الفعؿ الميمكز األٌكؿ
ٍذ  miikil)ميًكٍؿ    -( akal@  -)أكىؿٍ   (: آًخذه . miixiḍ -)ميًخٍذ  - axaḍ@) –(: آًكؿه )أخى

كحذؼ  ،إاداؿ ياء المضارعة ميمنا مفتكحة ،تتشٌكؿ عف طريؽ ،غة اسـ الفاعؿ في الٌميجةإٌف صي 
 كىذا مخالؼ لمعراٌية الفصيحة.  ،اليمزة في األفعاؿ الٌسااقة
كمكسكر  ،في اشتقاقيا السـ الفاعؿ مف الفعؿ الميمكز األٌكؿ العراٌيةى   كسايرت الٌميجةي 

 -ك)يىًئسى ،@(aasif -)آًسؼٍ  -(asifa@-نحك:) أًسؼى  ،كميمكز العيف عمى كزف فاعؿ ،العيف
ya@isa )–  يائٍس(- yaa@is .) 

                    -(@gara -قىرىٍأ  ):نحك ،إذا كاف  الفعؿ ميمكز البٌلـ ،كتيادؿ الـ اسـ الفاعؿ إلى ياء
 قارئه.   gaarii): -)قارم

-)دايـٍ  -(daam -) داـٍ :نحك ،إذا كاف معتبلن أجكؼ  ،كتادؿ عيف اسـ الفاعؿ  إلى ياء
daayim صايـٍ ،(: دائـه (- :(şaayim  نايـٍ ،صائـه (- naayim.نائـه :) 

               ramaa) -) رىمى :نحك ،اقص عمى كزف فاعؿكيأتي اسـ الفاعؿ مف الفعؿ المعتؿ النٌ 
.    raamii ):-)رامي  راـو

 ،مف الفعؿ المعتؿ الٌناقص ،فاعؿبلحظ أٌف الٌميجة كافقت العراٌية في اشتقاؽ اسـ اليي  
 تثات في جميع حااللتيا .  ،عدا أٌف ياء االسـ المنقكص
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اداؿ حرؼ إعمى كزف الفعؿ المضارع مع  ؛بلثيٌ ثٌ الاسـ الفاعؿ مف الفعؿ غير  يشتؽٌ ك 
مع  إضافة  ،ككسر ما قاؿ اآلخر ،ا ساكنةن أك ميمن  ،ككسر ما قاؿ اآلخر ،ا مكسكرةالمضارعة ميمن 

(:  mitmaskin -ٍسًكفٍ )ًمٍتمى -(tamaskan –)تىمىٍسكىٍف : نحك ،ؿ اسـ الفاعؿىمزة الكصؿ في أكٌ 
 ميكشِّره .imkaŠŠir@):  -اٍمكىشٍِّر kaŠŠar) - ( -ك)كىش رٍ  ،ميتمسًكفه 
 ،بلحظ أٌف الٌميجة خالفت الفصيحة في صياغة اسـ الفاعؿ مف األفعاؿ غير الٌثبلثٌيةيي 

الحرؼ اٌلذم جاء اعد الميـ  ألفٌ  ؛كسٌكنتيا مرةن أخرل ،حيث كسرت الٌميجة الميـ المضمكمة مرةن 
ا ،المكسكرة ساكننا كجيء ايمزة الكصؿ؛ لتسييؿ  ،كالحرؼ اٌلذم جاء اعد الميـ الٌساكنة مفتكحن

 الٌنطؽ االحرؼ الٌساكف .
 ككردت صيغه أخرل السـ الفاعؿ في الٌميجة منيا :   

بل  ،(: مياارىؾه mabruuk -)مىٍاركؾٍ  -(baarak –)اارىٍؾ  : miḥlaww) -ًمٍحمىكٌٍ  -alaaḥ  -ك)حى
            .  حاؿو

 ،كاألصؿ) ماارؾه( ،صاغت الٌميجة مف الفعؿ غير الٌثبلثٌي اسـ فاعؿ عمى كزف مفعكؿ
عمى كزف الفعؿ غير الثبلثي؛ لتخالؼ العراٌية  ،كاشتؽ منو اسـ فاعؿ ،كجاء المثاؿ )حبل( ثبلثًيا

 في ذلؾ.   

  :يةفة المشبّ الصّ  -ثانًيا
:                 نحك ،كتدٌؿ عمى صفة ثااتة ،ىي الٌصفة المشٌاية ااسـ الفاعؿ المتعٌدم لكاحد   

 . (1)مف قاـ او لمداللة عمى  ،ـزالفعؿ البٌل مف تصاغ ك  ،كضامر( ،) ظريؼ
 :  تظير في اآلتيعير ية في ليجة سِ المشبّ فة أوزان الصّ و  
 نحو:  ،faâlah) -اّلذي مؤنثو) َفْعَموْ  ،(ifâal@ -)اْفَعلْ  -1
ٍرقىوٍ  -@(izrag -)إٍزرىؽٍ                                              زرقاءي.     -(: أىزرؽي zargah-)زى

ٍراىوٍ  -@(iʤrab  -) إٍجرىبٍ   جرااءي. -أجربي  (:arbahʤ -)جى
كقد  ،إلى ىمزة كصؿ ،حٌكلت ىمزة  القطع المفتكحة في )أىفعؿ( ،يبلحظ أٌف الٌميجة

 كقٌصرت األلؼ قاميا؛ لتخالؼ العراٌية في ذلؾ .  ،إلى ىاء الٌسكت ،حٌكلت ىمزة )فعبلء(

                                                           
محمد محيى الديف عاد تحقيؽ:  ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،أاك محمد عاد اهلل اف يكسؼ ،ينظر: ااف ىشاـ (1)

 .277،ى1383،القاىرة ،11،ط ،)د.ف(،الحميد
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 نحو:  ،faâlaanah)-اّلذي مؤنثو) َفْعالَنوْ  ،( faâlaan -) َفْعالنْ  -2
ٍرمافٍ  ٍرمانىوٍ   –( zarmaan -) زى  (: زرمى. zarmaanah -)زى

 (: عىٍطشى.aṭŠaanah â-)عىٍطشانىوٍ  -(aṭŠaanâ -) عىٍطشافٍ 
( لممذكٌ  ييبلحظ  كخالفتيا في كزف المؤنث  ،رأٌف الٌميجة كافقت العراٌية في كزف )فىٍعبلفه

 ( . كاألصؿ أف تأتي عمى كزف )فىٍعمى ،)فىٍعمى(؛ألٌنو جاء في الٌميجة عمى كزف )فىٍعبلنىٍو(
 نحو: ،(faâiilah -اّلذي مؤنثو )َفعيَموْ  ،(faâiil-)َفعيلْ  -3

                                             اخيمةه.    -(: اخيؿه baxiilah -)اىخيمىوٍ  -(baxiil -)اىخيؿٍ 
 عايطةه. -(: عايطه abiiṭahâ-عىايطىوٍ  -abiiṭâ -) عىايطٍ 

 يبلحظ أٌف الٌميجة كافقت العراٌية الفصيحة في ىذا الكزف.  
                                        :   نحوfuâaalah)  -اّلذي مؤنثو ) ُفعاَلوْ  ،(fuâaal -)ُفعالْ  -4

 شيجاعىةه. -(:شيجاعه Šuʤaaâah -شيجاعىوٍ ) -(uʤaaâŠ -) شيجاعٍ 
 الكزف . ىذا بلحظ أٌف الٌميجة كافقت العراٌية فييي 
                                                     :    نحو ،(fiâlah-اّلذي مؤنثو)ِفْعَموْ  ،(fiâil -) ِفِعلْ  -5

ًشفى xiŠnah) : -ًخٍشنىوٍ  -xiŠin -) ًخًشفٍ  ًشنىةه. –خى  خى
 نىًجسىةه. –(: نىًجسى niʤsah -ًنٍجسىوٍ  -niʤis -)ًنًجٍس   

كماثمت ايف الحركات؛  ،في ضاط ىذا الكزف ،مع العراٌيةبلحظ أٌف الٌميجة اختمفت يي 
 فىًعمىةه( . –كاألصؿ أف يأتي عمى كزف ) فىًعؿى  ،لتسييؿ الٌنطؽ

                                      :     نحو،(faâaalah -اّلذي مؤنثو) َفعاَلوْ  ،(faâaal-) َفعالْ  -6
اافٍ   (.abaanahʤ-َجبانَْه)-(abaanʤ -) جى

 يبلحظ أٌف الٌميجة كافقت الفصيحة في ىذا الكزف .
                                            :   نحو ،(faâlah -اّلذي مؤنثو) َفَعَموْ  ،(faâal -َفَعلْ ) -7

دىعٍ  دىعىوٍ  -(âadaʤ -) جى  (.adaâahʤ-)جى
 يبلحظ أٌف الٌميجة كافقت الفصيحة في ىذا الكزف .

                                     نحو:       ،(faaâlah –اّلذي مؤنثو )فاْعَمْو  ،faaâil) -فاِعلْ ) -8
وٍ maaliḥ)- (-ماًلحٍ )  (.aahrahṭ -)طاٍىرىهٍ  -(ṭaahir -ك) طاًىرٍ  maalḥah) -ماٍلحى

 كخالفتيا في المؤنث .  ،سايرت الٌميجة العراٌية في االشتقاؽ الٌداؿ عمى المذٌكر  
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 -ك)ميِّتٍ ،(murr -)ميرٌٍ  :نحك ،أخرل دالة عمى الٌصفة المشٌايةكقد كردت ألفاظ 
miiyit ٍ(. ك) اٍخميؿ- @ixmiil)،  .كغيرىا  

نحك: فعيؿ اٌلذم مؤنثو  ،كخبلصة القكؿ: أٌف الٌميجة كافقت العراٌية في اعض أكزانيا
كخالفتيا في  ،كما جاء عمى كزف فاعؿ ،كفعؿ اٌلذم مؤنثو فعمة ،كفيعاؿ اٌلذم مؤنثو فعالة ،فعيمة

 أكزانيا األخرل .

 :صيغ المبالغة -ثالثًا
 ،كالماالغة فيو ،لمداللة عمى معنى اسـ الفاعؿ ؛ةبلثيٌ صاغ صيغ الماالغة مف األفعاؿ الثٌ تي 

 :  منيايجة عمى أكزاف في المٌ  ،كتأتي صيغ الماالغة
                                                       نحو:   ،(faââaal -َفّعالْ faâal) - ( -) َفَعلْ  -1

ـٍ )  .( haŠŠaat -)ىىٌشاٍت  -haŠat )-ىىشىتٍ ) ،( barraam -)اىٌراـٍ  –( -baramاىرى
                                                   نحو:     ،(faâuul -َفعولْ faâal) - ( -) َفَعلْ  -2

سىدٍ )  سكدٍ  –( asadḥ-حى  (.afuurϪ-)غىفكرٍ  -(afarϪ -)غىفىرٍ ،(asuudḥ-)حى
                                                      :     نحو ،(faâuul -)َفعولْ  -(faâal-)َفَعلْ  -3

.naṭuur-)نىطكرٍ  -(naṫar -) نىطىٍر ،(:فاركؽه faruug-)فىركؽٍ  -(farag -)فىرىؽٍ   (:ناطكره
 .  رغاة في االختصار ،(فاعكؿه قامت اتقصير صكت األلؼ في) ،يجةالمٌ  كىنا يبلحظ أفٌ   
                                                               :     نحو ،(faâiil -)َفعيلْ  -faâal)-)َفَعلْ  -4

ـٍ  )  (.  samiiâ-)سىميعٍ  -(samaâ -)سىمىعٍ ،iimâ( za-)زىعيـٍ  -(zaâam-زىعى
                                                           نحو:    ،fiâil) -)ِفِعلْ  -(faâal-)َفَعلْ  -5

 .fitiḥ)  -ًفًتحٍ ) –( fataḥ -فىتىحٍ ) 
                                                         نحو:   ،(faââiil-)َفع يلْ  -(faâal-)َفَعلْ  -6

فٍ )  يفٍ  -daxan) -دىخى  .lahhiiṭ)-)لىيِّيطٍ  -(lahaṭ -) لىيىطٍ ،(daxxiin -)دىخِّ
                                                  نحو:      ،(mifâalah -)ِمْفَعَموْ  -(faâal-)َفَعلْ  -7

 (. miktalah -)ًمٍكتىمىوٍ  -(katal -)كىتىؿٍ  ،mihbalah )-)ًمٍياىمىوٍ  -(habal -ىىاىؿٍ )
                                                              :   نحو ،(fiââiilah -)ِفع يَموْ  -(faâal-)َفَعلْ  -8

يفىوٍ  –( xaaf-) خاؼٍ   .xiwwiifah) -)ًخكِّ



           

111 
 

 :              نحك ،كاستحدثت أكزاننا أخرل ،أكزانيا اعض ة فييجة كافقت العرايٌ المٌ  بلحظ أفٌ يي 
 ،اؿٍ ع  فى ما جاء عمى كزف ) ،يجةا في المٌ كأكثر صيغ الماالغة انتشارن  ،(ًفًعؿٍ ك  وٍ مى عى فٍ مً ك  ،وٍ يمى عِّ )فً 
أك غير ثبلثٌي عمى غير قياسو في  ،فعؿ ثبلثيٌ  أف تاالغ في أمٌ  ،كعندما تريد الٌميجة ،(يؿٍ كفىعِّ 

.                      (buukil @ikƟiir -ثيرٍ اكٍ  ؿٍ اككً ) :نحك ،تأتي اكممة )اٍكثيٍر( ،العراٌية الفصيحة
ٍف اٍكثيرٍ   (. bitzaâran @ikƟiir -ك)ًاٍتزىٍعرى

 اسم المفعول : -رابًعا
                                          نحك:     ،عمى كزف مفعكؿ بلثيٌ اسـ المفعكؿ مف الفعؿ الثٌ  يشتؽٌ   

.   maktuub): -)مىٍكتكبٍ -(katab -)كىتىبٍ                                                      مكتكبه
 ممدكده .mamduud): -)مىٍمدكدٍ  -(madd –ك)مىدٌٍ 
 (: مقركءه.magrii -)مىٍقرم -@gara) -) قىرىأٍ 

مف األفعاؿ الٌثبلثٌية الٌصحيحة  ،بلحظ أٌف الٌميجة سايرت العراٌية في كزف اسـ المفعكؿيي 
في كزف  يمزة الكخالفتيا في كزف الفعؿ الميمكز اآلخر؛ ألٌف الٌميجة تقمب  ،كالمضٌعفة ،الٌسالمة

                                                                  كتحذؼ )كاك( المفعكؿ.   ،إلى ياء (مقركء )اسـ المفعكؿ 
مع احتفاظ  ،اسـ المفعكؿكزف  إلى ياء في ،ب الٌميجة عيف الفعؿ المعتؿ األجكؼكتقمٌ 

 -)مىٍزيكٍر  –( zaar -) زاٍر  :نحك ،اغض الٌنظر عف أصؿ األلؼ ،اسـ المفعكؿ اكاكه
mazyuur كاؿٍ  ،(: مىزكره (ك- kaal)-  ٍمىٍكيكؿ(- makyuul.  (: مىكيؿه

 ،اسـ المفعكؿكلكف مجيء األلؼ عمى أصميا اليائي في  (1)،(بلحظ أٌف األصؿ )مكيؿيي 
 مزككر(؛ ، )مزكر :فبل يقكلكف في  ،كال يفعمكا ذلؾ في األلؼ اٌلتي أصميا )كاك( ، تميـ ىي لغة

  .(3) أف تجيء الكاك عمى األصؿ ،كال يستنكر سياكيو (2)،مف الكاك الياء أخؼٌ  ألفٌ 

                                                           
مكتاة  ،ناحيتحقيؽ: محمكد محمد الطٌ  ،الشجريأمالي ابن  ،ىاة اهلل اف عمي اف محمد العمكم ،ينظر: الشجرم (1)

 .1/170، ـ1992،القاىرة ،1،ط،الخانجي
 ،284 ،كتاب التصريف ألبي عثمان المازنيالبن جني، شرح المنصف  ،1/261 ، الخصائص ،ينظر: ااف جني (2)

 ،)د.ت(،ايركت ،)د.ط(،المكتاة العممية ،رح الكبيرالمصباح المنير في غريب الشّ  ،اف محمد أحمد أاك العااس ،كالفيكمي 
2/705. 
 .4/355 ، الكتابينظر:  (3)
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مجيء األلؼ في  ،كافقت تميـ إلى أصكؿ قديمة؛ ألٌنيا ليجة ًسعيرراما يعكد سكاف ك 
كقماتيا إلى )ياء(؛  ،كخالفتيا في األلؼ اٌلتي أصميا )كاك( ،في اسـ المفعكؿ ،عمى أصميا اليائي

 لتخالؼ العراٌية في ىذه الحالة .

 نحك: ،لمتسييؿ ،في الفعؿ المعتؿ الٌناقص ،كحذفت )كاك( اسـ المفعكؿ
 :makwii)-) مىٍكًكم-( kawaa—ك) كىكل ،: مىٍدعك  iiâ( mad -مىٍدعيda)  -(aaâ –)دىعا 
.  مىٍككم 

مف الفعؿ المعتؿ الٌناقص؛  ،خالفت العراٌية في صياغة اسـ المفعكؿ ،يبلحظ أٌف الٌميجة
 ألٌنيا لـ تيضٌعؼ الـ الفعؿ. 

مع إاداؿ حرؼ  ،عمى كزف المضارع ،مف الفعؿ غير الٌثبلثيٌ  ،كيشتٌؽ اسـ المفعكؿ 
                                                          نحك:    ،كفتح ما قاؿ اآلخر ،أك مكسكرة ،المضارعة ميمنا ساكنةن 

. imdaḥbar@) :-اٍمدىٍحاىرٍ daḥbar) - (-) دىٍحاىٍر   ميدحاىره
م ٍر  مٍِّر  – taxammar) –ك)تىخى .mitxammir   -)ًمٍتخى  (: ميتخم ره

مع  ،عمى ىيئة كزف اسـ الفاعؿ ،مف األفعاؿ غير الٌثبلثٌية ،كصاغت الٌميجة اسـ مفعكؿ
                    .   minḥiriʤ) -ك) ًمٍنًحًرجٍ ،(minḍibiḥ-اختبلؼ كسر أكائميا؛ نحك )ًمٍنًذًاحٍ 

 كغيرىا. ،minkitil) -ك)ًمٍنًكًتؿٍ 
                نحك:  ،غير كزنو في الٌميجة عمى ،الٌدالة عمى اسـ  المفعكؿ ،كقد كردت اعض الٌصيغ

 (.mariið -ك) مىريظٍ  ،(katiil -) كىتيؿٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

113 
 

 :فضيلاسم التّ  -خامًسا
كال  ،مٌما ليس امكف ،عمى كزف )أفعؿ( ،مف الفعؿ الٌثبلثٌي التٌاـ فضيؿصاغ اسـ التٌ يي 

 ،فةكزاد أحدىما عمى اآلخر في تمؾ الصٌ  ،شيئيف قد اشتركا في صفة لمداللة عمى أفٌ  عيب؛
كمتصٌرفنا مثاتنا  ،فعبلن ثبلثٌيا تاًماكييشترط في الفعؿ اٌلذم يصاغ منو اسـ التفضيؿ: أف يككف 

                        (1)اٌلذم مؤنثو) فعبلء(. ،كأاٌل يككف عمى كزف )أفعؿ( ،كقاابلن لمتفاكت ،معمكمنا
   ومن األمثمة عمى اسم الّتفضيل في الّميجة:

          ،@(amwat  -أٍمكتٍ  -maat -ماتٍ ك) ،@(aşraâ – أٍسرىعٍ  -@aşraâ –أٍسرىٍع ) 
                   ،(akbar@ -أٍكاىٍر  kabura -كىايرى )ك ،@(asmar  -أٍسمىٍر  -samira-سىًمرى  ك)
رى ك) ٍر  gaşura -قىصي  .                                                        aŠarr@) -ك) أشىرٌٍ  ،(axyar@-ك)أٍخيىرٍ  @(agşar -أٍقصى

لمفعؿ اٌلذم يصاغ منو  ،اٌلتي كضعيا الٌصرفٌيكف ،االٌشركط بلحظ أٌف الٌميجة لـ تمتـزيي 
لمداللة عمى  اصكرتو األصمٌية (أىٍسرىعى الفعؿ غير الثبلثي؛ نحك)  استعممتاسـ التٌفضيؿ؛ ألٌنيا 

مف الفعؿ اٌلذم ال يقاؿ  كصاغت ،مف خالد( إسراعنامحمد أكثر  ) كاألصؿ:،تفضيؿالاسـ 
مف مصطفى في سامره أمكت )فتقكؿ:  أمكٍت( ،)ماٍت : نحك،لمداللة عمى التٌفضيؿ التٌفاكت
فتقكؿ:) سمير  ،(سمراء ،)أسمر:نحك ،فعبلء( ،كمف الفعؿ اٌلذم جاء عمى كزف )أفعؿ  ،الحرب(

 أسمر مف خميؿ(.
 ،اصكرتيما األصمٌية ليما في الٌصياغة ،(ر  كأشى  ،رى يى مع االسميف؛)أخٍ  ،كقد تعاممت الٌميجة

يره  :نحك ،لكثرة استعماليما العراٌية اغير ىمزة؛في  مع اشتيارىما ( . ،)خى  شىر 

 ،في شركط صياغة اسـ التفضيؿ ،كافقت الٌميجة العراٌية الفصيحة ،ية أخرلكمف ناح
ٍر( ،نحك: ) أٍكاىٍر   . كغيرىما ،كأٍقصى

 

 

 

                                                           
 .45-44 ، الصرف شذا العرف فً فن الحمالوي،،و175، المفصل فً صنعة اإلعرابالزمخشري،  :ٌنظر  (1)
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 :اسم اآللة -سادًسا
كمف أكزاف  (1)،لمداللة عمى اآللة ،اغ مف الفعؿ الٌثبلثٌي المٌتعدمصيى ك  ،عالج او كينقؿىك اسـ ما يي 

  :اسـ اآللة في الٌميجة 
 ( . mikyaal -ك) ًمٍكياؿٍ  ،(miḥraaɵ-ًمٍحراٍث (؛ نحو)mifâaal – ِمْفعالْ ) -1
ٍنفاخٍ  ،(muglaaâ-ميٍقبلعٍ (؛ نحو)mufâaal -ْفعالْ مُ ) -2  .(munfaax -ك) مي
 (.mikbas -ك) ًمٍكاىٍس  ،(âmidfa – ًمٍدفىعٍ  (؛ نحو)mifâal -) ِمْفَعلْ  -3
قىوٍ  (؛ نحو)mifâalah -وْ مَ ِمْفعَ ) -4  .midbasah )-ًمٍداىسىوٍ ك) ،(miṭragah -ًمٍطرى
 (.muknasah -) ميٍكنىسىوٍ (؛ نحوmufâalah -وْ مَ ْفعَ مُ ) -5
 (.matuur -) مىتكرٍ (؛ نحوfaâuul -َفعولْ ) -6
ا ازىهٍ (؛ نحوfaââaalah -) َفعَّاَلوْ  -7                                                      (.xabaazah -) خى
     (. baruudah –) اىركدىٍه (؛ نحو faâuulah -)َفعوَلوْ  -8
 ( . barraad  -اىٌرادٍ ؛ نحو )faââaal) -)َفّعالْ  -9
 (.ḥaasibah -حاًساىٍو (؛ نحو)faaâilah -)فاِعَموْ  -10
ٍزنىوٍ (؛ نحو)faâlah -) َفْعَموْ  -11   . ( xaznah  -خى
دٍ (؛ نحو )mifâal -)ِمْفَعلْ  -12  (.   mibrad  -ًمٍارى

كسايرت العراٌية في اعض  ،بلحظ أٌف الٌميجة قٌصرت الٌصائت الٌطكيؿ في نطقيايي 
( ،اما يناسب طايعتيا ،كخالفتيا في أكزانيا األخرل ،أكزانيا  ،اصكرة )ميٍفعاٍؿ( ،ككرد كزف )ًمٍفعاؿه

كتحتفظ  ،كلعٌؿ ذلؾ عائده إلى نكع حركؼ الكممة نفسيا ،اصكرة )ميٍفعىمىٍو( ،ككذلؾ كزف )ًمٍفعىمةه(
يستخدميا أصحاايا في حياتيـ  ،الٌميجة االكثير  مف األلفاظ الجامدة الٌدالة عمى اسـ اآللة

رىٍس ،(uriiyahṭ-ك)طيري وٍ  ،faas) -اليكمٌية؛ نحك ) فاٍس  رٍ  ،(ʤaras -ك) جى ٍنجى  -ك)خى
(xanʤar،  وٍ ك)اىٍمطى- (balṭah،  . كغيرىا 

 
 
 

                                                           
 .145،المفصل في صنعة اإلعراب ،الزمخشرمٌنظر:  (1)
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 :مان والمكاناسما الزّ  -سابًعا
ٍفعىؿٍ  )عمى كزف ،المجٌرد بلثيٌ كالمكاف مف الفعؿ الثٌ  ،مافصاغ اسما الزٌ يي  إف كانت  ،(مى

 ،لمداللة عمى زماف الفعؿ  ،ـأك كاف المضارع معتؿ البٌل  ،أك مفتكحة ،مضمكمة مضارعوعيف 
ٍفًعؿ( ،أك مكانو أك كاف فعبلن معتبلن  ،إف كانت عيف مضارعو مكسكرة ،كيصاغ عمى كزف )مى

 .(1)عمى كزف اسـ المفعكؿ ،كيصاغ مف الفعؿ الغير الٌثبلثيٌ  ،أك أجكؼى يائينا ،مثاالن 
 عمى األوزان اآلتية:   ،من الفعل الّثالثّي المجّرد ،والمكان في الّميجة ،ويرد اسما الزمان 

ٍجًمٍس  ،(mawâid -) مىكًعدٍ  :نحو ،(mafâil -َمْفِعلْ ) -1  (.maʤlis -ك ) مى
       .                                                                                          mixbaz)   -ك ) ًمٍخاىٍز  ،(milâab-) ًمٍمعىبٍ  :نحو ،(mifâal –)ِمْفَعْل  -2

 ،كالمكاف مف  الفعؿ الٌثبلثيٌ  ،بلحظ أٌف الٌميجة كافقت العراٌية في صياغة اسما الٌزمافيي 
ٍفعىؿ(؛ ألف الٌميجة تفٌضؿ الكسر عمى الفتح ،(َمْفِعل) عمى كزف كقد كافقت  ،كخالفتيا في كزف )مى

 -ك) مىٍغًربٍ  ،(masʤid -) مىٍسًجٍد  :نحك ،في استعماليا لاعض األسماء ،الٌميجة العراٌية
ribϪ( ma. 

 (. migbarah -ك) ًمٍقاىرىهٍ  ،(midrasah -) ًمٍدرىسىوٍ  :نحو ،(mifâalah -ِمْفَعَموْ ) -3
 ،كًصيغت اكسر الميـ ،كتدٌؿ عمى كثرة الشيء في ذلؾ المكاف ،بلحظ أٌف ىذه أسماء مكافيي      

تمت اياء الٌسكت ٍفعمة( في العراٌية . ،كخي  كاألصؿ أف تأتي الميـ مفتكحةن؛ لتككف عمى كزف )مى
 ،أو ِمْفعوْل( ،عمى وزن اسم)اْمَفعولْ  ،والمكان من الفعل غير الّثالثيّ  ،ويرد اسما الّزمان 

 نحو: 
ي ـٍ  ،ميعسكىره askarâ  :(@im -ٍر كى سٍ عى مٍ )ا  (: ميخي ـه.                            imxayyam@  -ك)اٍمخى

 ميستكدىعه . mistawdaâ) : –ك) ًمٍستىكدىٍع 
كالٌزماف مف الفعؿ غير  ،اشتقاؽ اسمي المكاف بلحظ أٌف الٌميجة سايرت العراٌية فييي 
عدا أٌف الٌميجة تأتي ايمزة الكصؿ؛ لتسكف الحرؼ األٌكؿ  ،عمى كزف )اسـ المفعكؿ( ،الٌثبلثيٌ 

( ،منو كفي حالة كركد ىمزة  ،اشرط أف ال تأتي ىمزة الكصؿ في الفعؿ الماضي؛ نحك) عىٍسكىرى
ميمنا مكسكرةن في  ،إٌف الٌميجة تحٌكؿ ياء المضارعةف ،الكصؿ في الفعؿ الماضي؛ نحك) اٍستىكدىعى(

 كلسيكلة الٌنطؽ االكسر. ،اسـ المفعكؿ؛ لتخالؼ العراٌية الفصيحة في ذلؾ
                                                           

  .304-303،المفصل في صنعة اإلعراب ،ينظر: الزمخشرم (1)
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القمب  سايرت العراٌية في ظاىرتي يجة كخبلصة القكؿ في المستكل الٌصرفٌي: أٌف المٌ 
كغالاا ما  ،في االختصارظاىرة الٌنحت رغاة كفي  ،طؽ ايالسيكلة النٌ  ،المكاني في الكممات

معظـ  معيا في  اختمفتك  ،) ًتٍش( ة الخاصة االمتكمـ اصكت مزجيتختـ الكممة المنحكتة المنفيٌ 
       .    ةرفيٌ األكزاف الصٌ 

( :كيبلحظ خمك الميجة مف كزني ( ك) فىًعؿى  ،المزيد احرفيف ااعيٌ كمف الفعؿ الرٌ  ،) فىعيؿى
كاألفعاؿ المزيدة  ،ةبلثيٌ كغياب اعض المصادر الثٌ  ،كاألفعاؿ الميمكزة  ،كمف األسماء الممدكدة

ا في الاعد ا قد يشكؿ خطرن ممٌ  ،كالمفعكؿ كغيرىما ،اسما الفاعؿ :نحك  ،كاختبلؼ صيغة االشتقاؽ
الث المتمثؿ أكثر عند دراسة الفصؿ الثٌ  كيتضح المستكل الٌصرفيٌ  ،ة الفصيحةعف أكزاف العرايٌ 

  .    حكمٌ االمستكل النٌ 
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  حويّ المستوى النّ  :الثالفصل الثّ 

 عاير عف ضمائرىاطريقة التٌ ك  ،تختمؼ فيما اينيا في تركيب جمميا الحديثة يجاتإٌف المٌ 
ىذا الفصؿ في لذلؾ قاـ الااحث في  ؛ ةحكيٌ لؤلساليب النٌ  كفي استعماليا ،كأسمائيا كظركفيا

كما طرأ  ،عيرحكم في ليجة امدة سً تي تندرج تحت المستكل النٌ كصؼ مجمكعة مف المكاضيع الٌ 
 .؛ لتكثيؽ الحكـ عمى الٌميجةةحكية العرايٌ كقارنيا االمكاضيع النٌ  ،عمييا مف تغيير
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 بناء الجممة  المبحث األّول:

  :مفيوم الجممة -أواًل 
أسندت إحداىما اة مف كممتيف مركٌ  (1)،ككت عميويحسف السٌ  ،عمى معنى تدؿٌ تي ىي الٌ  

 .(2)كاسـ ،أك فعؿ ،كتتألؼ مف اسميف ،إلى األخرل
ا أمٌ كمف ذلؾ قكؿ ااف جٌنٌي:"  ،حاة القدامى عف الكبلـ امفيـك الجمؿ في كتايـكقد عٌار النٌ  

 ،زيد أخكؾ :نحك ،الجمؿ ٌيكفحك النٌ  ذم يسميوكىك الٌ  ،مفيد لمعناه ،انفسو لفظ مستقؿٌ  الكبلـ فكؿٌ 
 " ة عف غيرىاالغانيٌ  ،ة اأنفسياكالكبلـ ىك الجمؿ المستقمٌ كيقكؿ في مكضع آخر: "  (3)،قاـ محمد"ك 
(4). 

فإذا ائتمؼ  ،كالحرؼ يسمى كممة ،كالفعؿ ،الكاحد مف االسـ اعمـ أفٌ ":  كيقكؿ الجرجانيٌ 
 ،كالفعؿ ،كاالئتبلؼ يككف ايف االسـ ،مي جممةكسي  ،امي كبلمن خرج زيد سي  نحك ؛منيا اثناف فأفادا
(5)،"يا زيد نحك ؛داء خاصةكالحرؼ في النٌ  ،منطمؽنحك زيد  ؛كايف االسميف

أك  ،الكبلـ  بكيتركٌ  
ة أدلٌ  ،ـ أاك الاقاء العكارمٌ كقدٌ  (6)،اآلخرى أسند إحداىما إلكاسـ  ،أك فعؿ ،اسميفمف  الجممة

 .(7)كىذا قكؿ الجميكر ،المفيدة الكبلـ عاارة عف الجممة عمى أفٌ 
كالجممة  ،كتناكؿ عااس حسف الكبلـ (8)،كالخار ،كالماتدأ ،ىي عاارة عف الفعؿ كالفاعؿك 

 .(9)لمداللة عمى المعنى نفسو
   

 

                                                           
(1)

   ،)د.ط(،الفكر دار ،تحقيؽ: كسؼ الشيخ محمد الاقاعي ،المسالك إلى ألفية ابن مالكأوضح  ،ااف ىشاـ  :ينظر 
 .1/33 ، )د.ت(،)د.ـ(

 .23 ، في صنعة اإلعراب المفصل ،الزمخشرم  :ينظر (2)
 .1/18 ،الخصائص  (3)
 .1/20 ، المصدر نفسو  (4)
 .40 ،ـ1972 ،دمشؽ ،)د.ط(،منشكرات دار الحكمة،تحقيؽ: عمي حيدر ،الجمل (5)
 .23 ، المصدر السابق ،الزمخشرم ينظر:  (6)
 .35 ،ـ1992،ايركت ،1،ط ،رؽ العرايدار الشٌ  ،تحقيؽ: محمد خير الحمكاني ،مسائل خالفية في النحو :ينظر (7)
 ،6،ط ،دار الفكر ،تحقيؽ: مازف الماارؾ كمحمد عمي حمد اهلل ،مغني المبيب عن كتب األعاريب ،ااف ىشاـ :ينظر (8)

 .2/431ـ . 1985،دمشؽ
 .15 ، )د.ت(،)د.ـ(،15،ط ،دار المعارؼ ،النحو الوافي :ينظر (9)
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  :ةتأليف الجممة العربيّ   -ثانًيا
منيما ال يىٍغنىى كاحد ك  ،كالمسند إليو ،المسند :تتألؼ الجممة المفيدة مف ركنيف أساسييف

 ،ث اوىك المتحدٌ  :كالمسند ،ا اسمن كال يككف إالٌ  ،ث عنوىك المتحدٌ  :فالمسند إليو عف اآلخر
  .(1) اأك اسمن  ،كيككف فعبلن 

كيكٌضح  ،فيـ تحميؿ اناء الجممة تحميبلن يكشؼ عف أجزائياكاليدؼ مف دراسة الٌنحك: 
 .(2) عناصر تركيايا

الجممة  :كقيسِّمت إلى قسميف ،قامت عمى فكرة اإلسناد بلصة القكؿ: أٌف الجممة العراٌيةكخ
كفي  ،كالماتدأ مسند إليو ،حيث إف  الخار في الجممة االسمٌية مسند ،كالجممة الفعمٌية ،االسمٌية

 ،كالفاعؿ مسندنا إليو؛ لذلؾ سأتناكؿ كيفٌية اناء الجممة المفيدة ،الجممة الفعمٌية يككف الفعؿ مسندنا
 عير.كصكرىا في ليجة سً 

 
  :الّميجةبناء الجممة في  -ثالثًا

  :ةالفعميّ الجممة و  ،ةالجممة االسميّ  :عمى صورتين ليجة ِسعيرتأتي الجممة في 
                                                                                   :    الجممة االسمّية - أ

 كييمكف أف نمٌثؿ عمى الجممة االسمٌية اٌلتي تجرم عمى ألسنة أىميا في اآلتي :
ٍلعىٍو   @ (: الٌناري مشتعمةه .ahâ @imwal innaar -) اٌناٍر اٍمكى
 @ (: األرضي كايرةه .ikbiirah il@arið@ -)األًرٍظ اٍكايرىٍه 

ٍو فىٍطسىتٍ   @(:  الٌنعجةي ماتٍت.ah faṭsat  ʤâinna-) ان ٍعجى
.         iirϪ:( buṭin xaalid @iz  -)ايًطٍف خاًلٍد اٍزغيرٍ   خالده اطنوي صغيره
 @ (: الٌشرطةي في الحارًة. iŠŠurṭah filḥaarah -)اش ٍرطىٍو ًفٍمحارىٍه 

ٍو فكٍؽ اٍلحيٍط ) ٍاحى   .الحائطً  فكؽى  احةه صى  :(  şabḥah fuug @ilḥiiṭ-صى
 .ميفه ىذا سى  :( haað @ixmiil  - ميؿٍ اخٍ  ىاظٍ )

 

 

                                                           
 ،ـ2000،األردف ،1،ط ،دار الفكر  ،معاني النحو ، ، فاضؿ صالحكالسامرائي ،1/23 ،الكتاب ،ينظر: سياكيو  (1)
1/14. 
 . 19 ،ـ2003،القاىرة ،3،ط ،دار غريب ،بناء الجممة العربية ، حماسة محمد عاد المطيؼ،ينظر:  (2)
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ذا كاف الماتدأ نكرة   فإف الجممة االسمٌية تسير عمى الٌنحك اآلتي :   ،كالخار شاو جممة ،كا 
ًحٍف دكدىٍه )                                                                    دكدةه. الٌصحفً (: في  duudah fişşaḥin  -ًفص 

ًحٍف   الٌصحًف.في في دكدةه  :( fişşaḥin duudah -أك) دكدىٍه ًفص 
ي وٍ                                                                        .    حيىةه ( : في الائًر filbiir ḥayyah  -) ًفٍمايٍر حى

ي ٍو ًفٍمايرٍ   في الائًر . حٌيةه :  filbiir ( ḥayyah -أك)حى
في اناء جمميا اإلسمٌية في  أٌف الٌميجة سايرت العراٌية ،ييبلحظ مف خبلؿ األمثمة الٌسااقة 

 ،كجممة فعمٌية ،كجاء الخار مفردنا ،يو عمى المسندأكالمسند إل ،تقٌدـ الماتدأ المعرفة عمى الخار
كخالفتيا في ظيكر الحركات اإلعرااٌية؛  ،(أك ظرفٌية،جار كمجركر)كشاو جممة:  ،كجممة اسمٌية

       .ألٌف طايعة الٌميجة تسٌكف المتحٌرؾ اآلخر؛ لسيكلة الٌنطؽ او
  :ةالجممة الفعميّ  - ب

  :حو األتييجة عمى النّ ة في المّ تسير الجممة الفعميّ 
 (: جمسى مرادي . barax muraad -) اىرىٍخ ميراٍد   
 (:  قتمتيوي . kataltah  -)كىتىٍمتىٍو   
 . المطرقةً ااقكة  يضربي  :(  allimhaddahâbunbuṭ - هٍ د  يى مٍ مِّ عى  طٍ اي نٍ اي )  
 . في العجؿً  سنده  ينفخي  :( aʤalâbunfux sanad fil - ؿٍ جى عى مٍ فً  دٍ نى سى  خٍ في نٍ اي )  
 . في الايتً  دخؿى  :( xaŠŠ fiddaar -ًفد اٍر  شٌٍ خى )  

المادكءة االفعؿ  ؛ةة الفصيحة في اناء جمميا الفعميٌ سايرت العرايٌ  يجةى المٌ  بلحظ أفٌ يي  
 . ا مستترن ك  صبلن ا متٌ كضميرن  ،اا ظاىرن جاء الفاعؿ اسمن ك  ،كاألمر ،كالمضارع ،الماضي
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 الّضمائر المبحث الثّاني:
 ،صمةمائر المتٌ كالضٌ  ،مائر المنفصمةالضٌ  :إلى قسميفالعراٌية قسـ الٌضمائر الٌظاىرة في تي  

 كىي كما يظير في اآلتي:  ،عيرمائر انكعييا في ليجة سً ف الضٌ كسأايٌ 
                                                                    مائر المنفصمة:              الضّ  -أواًل  

 قسم منيما:   ح كلّ وسأوضّ  ،وضمائر نصب ،ضمائر رفع :وتقسم إلى قسمين
  :فعضمائر الرّ  - أ

 :  ضميرا المتكمم -1
 مير ) أنا(  . كيقااؿ الضٌ  ،كالمؤنث ،ركيستعمؿ لممفرد المذكٌ   :( ana@ -)أنا  -
 مير ) نحفي ( .كيقااؿ الضٌ  ،كالمؤنث ،ر(: كيستعمؿ  لمجمع المذكٌ iḥna@ -)إٍحنا -
 ضمائر المخاطب:  -2
(.كيقااؿ الضٌ  ،ر(: كيستعمؿ لممفرد المخاطب المذكٌ inta@ -)إٍنتى  -  مير )أٍنتى
 أنتـ(.أك  ،أنتما ) يفمير كيقااؿ الضٌ  ،ركالجمع المذكٌ  ،(: كيستعمؿ لممثنىintu@ -) إٍنتي  -
 مير) أنًت(.كيقااؿ الضٌ  ،(: كيستعمؿ لممفرد المؤنثinti@ -) إٍنتً  -
( أك  ،أنتما ) يفمير كيقااؿ الضٌ  ،كالجمع المؤنث ،كيستعمؿ لممثنى(: intin@ -)إٍنًتفٍ  -  . أٍنتيف 
 ضمائر الغائب :  -3
 مير ) ىك(.كيقااؿ الضٌ  ،ر المفرد(: كيستعمبلف لممذكٌ huuta -ك)ىكتى  ،huu) -ك)ىي  -
ـ   - ـٍ (. أك ،ىيما ) يفمير كيقااؿ الضٌ  ،ركالجمع المذكٌ  ،(: كيستعمؿ لممثنى humma -)ىي  ىي
(. كيقااؿ الضٌ   ،(:كيستعمبلف  لممؤنث المفردhii -ك) ىي،( hiita -يتى )ىً  -  مير )ًىيى
 ىيف  (.أك  ،ىيما)  يفمير كيقااؿ الضٌ  ،كالجمع المؤنث ،(: كيستعمؿ لممثنىhinna-)ًىف   -
  :صبضمائر النّ  - ب

 ضميرا المتكمم :  -1
  (.امإيٌ  ) الٌضمير قااؿيك  ،كالمؤنث المفرد ،رلممذكٌ  كيستعمؿ (: iyyaay@ -)إٌيامٍ  -
 .(إٌيانا ) الٌضمير قااؿيك  ،كالمؤنث ،ركالجمع المذكٌ  ،لممثنىكيستعمؿ iyyaana@):  -افى إيٌ ) -
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  :ضمائر المخاطب -2
( .كيقااؿ الضٌ  ،ر: كيستعمؿ لممفرد المذكٌ iyyaak@)-)إٌياؾٍ  -  مير ) إٌياؾى
أك ،إٌياكما)يفمير كيقااؿ الضٌ  ،ركالجمع المذكٌ  ،ى(: كيستعمؿ لممثن iyyaakuu@ -)إياكك -

) ـٍ   .إٌياكي
 مير ) إٌياًؾ( .كيقااؿ الضٌ  ،: كيستعمؿ لممفرد المؤنثiyyaaki@)-)إيىاؾً  -
 أك،إٌياكما)يفمير كيقااؿ الضٌ  ،كالجمع المؤنث ،ىن@(: كيستعمؿ لممثiyyaakin -)إٌياًكفٍ  -

.)  إٌياكيف 
 الغائب: ضمائر -3
 مير ) إٌياهي(. كيقااؿ الضٌ  ،ر:كيستعمؿ لممفرد المذكٌ iyyaah@)–)إٌياٍه  -
 مير) إٌياىا(. كيقااؿ الضٌ  ،(:كيستعمؿ لممفرد المؤنث iyyaahah@ -)إٌياىىوٍ  -
 أك،إٌياىما )يفمير (: كيستعمؿ لممثنى كالجمع المذكر كيقااؿ الضٌ iyyaahum@ -)إٌياىيـٍ  -

.) ـٍ  إٌياىي
 أك،إٌياىما)الٌضميريف كيقااؿ ،كالجمع المؤنث ،كيستعمؿ لممثنى(:iyyaahin@ -)إياًىفٍ  -

 . )  إٌياىيف 
 ،صبكضمائر النٌ  ،فعضمائر الرٌ  :تقسـ  إلى قسميف ،مائر المنفصمةالضٌ  أفٌ  ييبلحظي  

اليمزة في  ري سً كٍ تى مير " نحف " ك مكاف الضٌ  ،ـ " إحنا "يجة تستعمؿ ضمير المتكمٌ ضح أٌف المٌ كيتٌ 
 :                نحك،الغائبفي ضمير  الٌضٌمة ري سً كٍ تى ك  ،"كأنتـ ،كأنتيفٌ  ،كأنتً  ،"أنتى  نحك:،ضمائر المخاطب

"-"ىيٌف" يجة مف خمك المٌ تك  ،كتشاع الٌضمة؛ لتصاح كاكنا  ،ـ"صكت الميـ في "أنتي كتىحذؼي  ،" ًىف 
" كتكتفي ،كالمؤنث ،رالمذكٌ  المثنىالة عمى كالغائب الدٌ  ،ضمائر المخاطب   ،اضميرم " إنتي

ا ،ركالجمع المذكٌ  ،المثنى ؛ لتعٌار ايما عفك"ىـ "  لتٌدؿ ايما ؛" إنتف "ك"ًىٌف"في ،كتفعؿ ذلؾ أيضن
 المؤنث .المثنى عمى 

ما كال سيٌ  ،يجاتظاىرة مكجكدة في أغمب المٌ   ،يجة مف ضمائر المثنىكظاىرة خمك المٌ  
 .(1)ليجة الادك 

                                                           
دار  ،لغوية دراسة ليجة البدو في الساحل الشمالي لجميورية مصر العربية ،عاد العزيز  ،ينظر: مطر  (1)

 .139 ،ـ 1981،القاىرة ،)د.ط(،المعارؼ



           

123 
 

          " إيانا " ضمير المتكٌمـ تقصير صكت األلؼ في ؛بلحظ عمى ضمائر الٌنصب المنفصمةيي  
شااع الٌضٌمة؛ لتصاح "كاكن  ،كحذؼ صكت الميـ في "إياكـ " سر الكاؼ المضمكمة في ككى   ،ا"كا 

كىسرىتٍ  ،""إياكيف يجة مف ضميرم المٌ  ككخم  ،كة االضـٌ مائر المتحرٌ الضٌ كتسكيٍف   ،ىاء " ىيف" كى
 كالمؤنث .  ،راليف عمى المثنى المذكٌ صب الدٌ النٌ 

                                                                                     :صمةمائر المتّ الضّ   -ثانًيا
 :  اقسم منيم ن كلَّ وسأبيّ  ،وجرّ  ،وضمائر نصب ،تقسم إلى ضمائر رفع

ك"كاك"  ،ك" ألؼ" االثنيف ،ك"نكف" النسكة ،ك"نا" الفاعميف ،كة: كىي "التاء" المتحرٌ فعضمائر الرّ  - أ
 ك"ياء" المخاطاة.  ،الجماعة

                                                                                                                                                                                  م:ضميرا المتكمّ  -1
                :   نحك ،كة(اء المتحرٌ كيقااؿ )التٌ  ،ر(: كيستعمؿ لممفرد المذكٌ  itاكنة) اء السٌ التٌ   -

 (.katabit -)كىتىًاتٍ 
 ،كيقااؿ ) نا الفاعميف( ،كالمؤنث ،ركالجمع المذكٌ  ،(: كيستعمؿ لممثنى naكف المفتكحة) النٌ  -

 (.     katabna -)كىتىٍافى نحك: 
 ضمائر المخاطب: -2
         :     نحك،كة(اء المتحرٌ كيقااؿ )التٌ  ،ر المفرد(: كيستعمؿ لممذكٌ  itاكنة ) اء السٌ التٌ  -

 (.  katabit -) كىتىًاٍت 
              :   نحك ،اء المكسكرة(كيقااؿ )التٌ  ،(: كيستعمؿ لممؤنث المفرد tiاء المكسكرة ) التٌ  -

 (.  katbti -)كىتىٍاًت 
                :  نحك ،كيقااؿ) تيـٍ ( ،ركالجمع المذكٌ  ،كيستعمؿ لممثنى tu):المضمكمة) اءالتٌ  -

 (. katabtu -)كىتىٍاتي 
( ،كالجمع المؤنث،(: كيستعمؿ لممثنى tinًتٍف )  -  (.  katabtin -)كىتىٍاًتفٍ  :نحك ،كيقااؿ) تيفى

 
 ضمائر الغائب:-3
                  :   نحك ،كيقااؿ )كاك( الجماعة ،ركالجمع المذكٌ  ،: كيستعمؿ لممثنىu)ة )مٌ الضٌ  -

 ( .  katabu -)كىتىبي 
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سكة كيقااؿ )نكف( النٌ  ،كالجمع المؤنث ،(: كيستعمؿ لممثنى inاكنة ) سكة السٌ نكف النٌ  -
 ( .   katabin -)كىتىًافٍ  :نحك ،المفتكحة

 :  والجرّ  ،صبضمائر النّ  - ب
 م : ضميرا المتكمّ  -1
                    :  نحك،ـكيقااؿ )ياء( المتكمٌ  ،كالمؤنث ،ر: كيستعمؿ لممفرد المذكٌ ( i (الكسرة  -

ٍقفً  زى  (. razgni -) رى
: نحك ،) نا(كالمؤنث كيقااؿ ،ركالجمع المذكٌ  ،(:كيستعمؿ لممثنى naكف المفتكحة) النٌ  -

ٍقفى  زى  .razgna) -)رى
 ضمائر المخاطب:  -2
           :    نحك ،كيقااؿ )الكاؼ( المفتكحة ،ر المفرد(:كيستعمؿ لممذكٌ   ikاكنة )الكاؼ السٌ  -

ماٍؾ   (.  amaakḥ -)حى
            :  نحك ،كيقااؿ ) الكاؼ( المكسكرة ،(: كيستعمؿ لممؤنث المفردkiالكاؼ المكسكرة)  -

ماؾً   (. amaakiḥ -)حى
ـٍ ( ،ركالجمع المذكٌ  ،(: كيستعمؿ لممثنى kuالكاؼ المضمكمة)  -         :      نحك،كيقااؿ )كي

ماؾي   ( amaakuḥ-)حى
" ،كالجمع المؤنث ،(: كيستعمؿ لممثنىkinًكٍف )  -                       :      نحك ،كيقااؿ " كيفى

ماًكٍف   (.  amaakin ḥ –)حى
 ضمائر الغائب: -3
             :     نحك ،كيقااؿ )الياء( المضمكمة ،ر المفرد(: كيستعمؿ لممذكٌ ihاكنو )الياء السٌ  -

ماٍه   (. amaahḥ -) حى
-  ( ـٍ ( ،ركالجمع المذكٌ  ،(: كيستعمؿ لممثنى humىي ـٍ                          :   نحك ،كيقااؿ) ىي

ماىيـٍ   (.  amaahumḥ -)حى
                    :       نحك ،كيقااؿ " ىا " ،(: كيستعمؿ لممؤنث المفرد haالياء المفتكحة )  -

ماهى   (.  amaahaḥ -)حى
                              :       نحك ،كيقااؿ " ىيفى " ،كالجمع المؤنث ،(: كيستعمؿ لممثنى hinًىٍف )  -

ماًىفٍ   (. ḥamaahin  -)حى
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نا ك  ،ياك  ،الكاؼك  ،صمة " الياءالمتٌ  كالجرٌ  ،صبضمائر النٌ  أفٌ  خبلصة القكؿ:ك  
 ،األلؼر صكت" كتقصٌ  ،مائريجة تسكف الضٌ المٌ  أفٌ  عدا ،ةتتفؽ مع ضمائر العرايٌ المتكمميف " 

 ،كتكتفي اصكت الكاؼ المضمـك " ؾي " ،الجماعة في " كـ " "ميـ"كالياء"  كتحذؼ  ،كالكاك
     .اليف عمى الجمع المؤنثك "ىيف" الدٌ  ،مير" كيٌف "كتكسر الكاؼ في الضٌ 

 ،راؿ عمى المثنى المذكٌ الدٌ  ؛ميرمائر عدا الضٌ يجة استعممت جميع الضٌ المٌ  بلحظ أفٌ كيي  
 يسدٌ  كالمؤنث ،جمع المذٌكرعمى  يفالالدٌ  يفمير كجعمت الضٌ  ،المؤنث كالٌضمير الٌداؿ عمى المثنى

صب أف ضمائر النٌ كالفرؽ اينيما:  ،صمةالمتٌ  صبىي ضمائر النٌ  ضمائر الجرٌ  أفٌ ك    ،مامكاني
 صمة تختص ااألسماء . المتٌ  كضمائر الجرٌ  ،صمة تختص ااألفعاؿالمتٌ 
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   وأسماء اإلشارة ،األسماء الموصولة المبحث الثّالث:
 األسماء الموصولة: -أواًل 
                                                                                        :مفيوم األسماء الموصولة -أ

كتشتمؿ  ،صمة المكصكؿى سمٌ تي  ،ذكر اعدىا اجممة تي إالٌ  ،معناىا تي ال يتـٌ ىي األسماء الٌ 
 .(1)يعكد إلى االسـ المكصكؿ ،عمى ضميرالجممة 

  :األسماء الموصولة في الّميجة -ب
في  ،@" ك" إٍؿ " لتعٌار ايما عف جميع األسماء المكصكلةillii -إٌلي"  صيغتييجة استعممت المٌ 

  :كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليـ ،العراٌية الفصيحة
ًاغىٍيرىٍه  عٍ اً ي في طى إلٌ )  .  ال يغيرهي  ذم فيو طاعه الٌ  :(ayrahϪ @illii fii ṭabiâ mabi -مى
 . ذم ال يعرفؾى الٌ  يجيمؾى  :( illii mabiârifak biʤhalak@ - ؾٍ مى يى جٍ اً  ؾٍ فى رً عٍ اً ي مى إلٌ )
ذم كال ييمؾ الٌ  :( abaalak @illii fiik  maxbuu  âwala-مىٍخاكٍر  ي فيؾٍ إلٌ  ؾٍ االى ال عى كى )

 فيؾ معركؼ.   
  .تي تكظفتٍ الٌ  ؾى امرأتي  :maratak @illii @itwaððafat) – تٍ فى ظ  كى ي اتٍ إلٌ  ؾٍ تى رى مى )
 . متٍ دً تي ىي الٌ  ؾى داري  :( daarak @illii @inhaddat  - تٍ د  يى ي انٍ إلٌ   ؾٍ دارى )
 . فى مٍ خى كاتي دى المٌ  ؾى اناتي  (:banaatak @illii daxalin - فٍ مً خى ي دى إلٌ  ؾٍ ناتى اى )
 .كنيراٌ  ذيفى الٌ  أحب  :( baḥib @illii rabbuunii -كني اٌ ي رى إلٌ  بٍ حً اى )
 : فرحتي لٌمذيفى نىجحكا.  ifriḥit lallii niʤḥu@) -اٍفًرًحٍت لىٌمي ًنٍجحك)
ٍثيا   (: األرضي لٌمذم يحرثييا .il@arið lal  buḥruƟha@ -)اأٍلًرٍظ لىٍؿ ايٍحري

ؿٍ  . (: ilkaatil birḥal@-) إٍلكاًتٍؿ ًاٍرحى  القاتؿي يرحؿي أم: اٌلذم قتؿى يرحؿي
ؿٍ  كِّ ٍو ًاٍتحى  (: الٌنائمةي تستيقظ أم: اٌلتي تناـ تستيقظ.innaaymah bitḥawwil@-)إلٌنايمى

 . ؾى تي تحاٌ ذىات الٌ  :il bitḥibbak raaḥat@) – تٍ راحى  ؾٍ ا  حً تٍ اً )إلٍ 
 ماتكا . ؾى نيحاك  ذيفى الٌ  @(:il biḥibbuuk maatuu -ماتك   كؾٍ اٌ حٍ اً )إلٍ 
 
 

                                                           
 .189 ، )د.ت(،الككيت ،)د.ط(،دار الكتب الثقافية ،تحقيؽ: فائز فارس ،ةالممع في العربيّ  ،ااف جني  :ينظر (1)
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 ألٌنيا ؛في استعماليا لؤلسماء المكصكلة ،ةيجة خالفت العرايٌ المٌ  أفٌ  :كخبلصة القكؿ 
 ،ركالجمع المذكٌ  ،كالمثنى ،ؿ او عمى المفرداستعممت االسـ المكصكؿ المشيكر" إٌلي"؛ لتدلٌ 

كيأتي اعده  ،ككسطيا ،ؿ الجممةفي أكٌ  االسـ المكصكؿ كيأتي ،كغير العاقؿ ،العاقؿكالمؤنث 
" عند دخكؿ lal -أك " لىؿٍ ،"lallii -" لىٌمي" إلى صكرتي"إٌلي تتغٌير صكرة "ك  ،ةأك فعميٌ  ،ةجممة اسميٌ 
كاستعممت           ،الجممةاالسـ المكصكؿ  يتكسط  ،كفي ىذه الحالة حسبي  ،عميو "البٌلـ " حرؼ الجرٌ 

 كقد دخمت عمى االسـ كالفعؿ . ،" إٍؿ" في األمثمة األخيرة امعنى: أٍؿ المكصكلة
 

 :أسماء اإلشاره -ثانًيا
كأسماء إشارة  ،غير منحكتة يجة إلى قسميف؛أسماء إشارةتقسـ أسماء اإلشارة في المٌ  
 قسـ منيما:  كسأاٌيفي كؿ   ،منحكتة

                                                                            غير منحوتة:    أسماء إشارة - أ
كأسماء  ،؛ أسماء إشارة لمقريبإلى قسميف الغير المنحكتة في الٌميجة شارةاإلتقسـ أسماء ك 

  كسأذكر أسماء كٌؿ قسـ منيما: ،إشارة لماعيد
                                                                                 أسماء إشارة لمقريب: -1

          "ىذا".كيقاابلف  ،ر المفرد(: كيستعمبلف لممذكٌ  haaða  -أك)ىاظى  ،(haað -)ىاٍظ  -
                                        "  كيقااؿ " ىذهً  ،(: كيستعمؿ لممؤنث المفرد  haaƟi -)ىاذم   -
) أك ىى  ،( haðuul -كؿٍ )ىىظي  -  ،كالمؤنث المثنى ،ر(: كيستعمبلف لممذكٌ  haðuulaظكؿى

 ة." في العرايٌ تافك" ىا ،ك" ىذاف" ،كيقاابلف  " ىؤالًء " ،كالجمع
  :أسماء إشارة لمبعيد  -2

  ." كيقااؿ " ذلؾى  ،ر المفرد(: كيستعمؿ لممذكٌ  haðaak -)ىىظاؾٍ -
                               .    كيقااؿ " تمؾى " ،(: كيستعمؿ لممؤنث المفردhaƟiika -)ىىذيؾى -
            "كيقااؿ" أكالئؾى  ،كالجمع ،كالمؤنث المثنى ،ر(: كيستعمؿ لممذكٌ  haƟlaak-)ىىذالٍؾ -

" "  ك ،ك" ذانؾى  ." تانؾى
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يجػػػات الادكٌيػػػة كىػػػي صػػػيغة خاصػػػة االمٌ  ،ظػػػكٍؿ"ىى اسػػػتخدمت صػػػيغة "يجػػػة المٌ  بلحػػػظ أفٌ يي  
 (1) ،ةحراء الٌسػػكريٌ كتيسػػتخدـ فػػي ليجػػة الٌصػػ ،ةرقيٌ ة الٌشػػيجػػات الجنكاٌيػػكاعػػض المٌ  ،ةة الٌشػػرقيٌ الٌشػػماليٌ 

في ليجات العرب القديمػة  ،يا كانت معركفةأنٌ  ا يدؿٌ ممٌ  ،يغةيجات في ىذه الصٌ كتشترؾ معظـ المٌ 
 .(2)تميؿ إلى التٌفخيـ؛ لذلؾ ينطقكف الذاؿى ظاءن  الادك اتليجك  ،"ذكؿى ا" 
 

 : أسماء إشارة منحوتة  - ب
 ،لمقريب منحكتة ؛ أسماء إشارةإلى قسميف في الٌميجة ،المنحكتة شارةاإلتقسـ أسماء  

                                                                                                                                                       كسأذكر أسماء كٌؿ قسـ منيما: ،لماعيد منحكتة كأسماء إشارة
 أسماء منحوتو لمقريب:   -1
   .كيقاابلف "ىذا ىك" ،ر المفرد(: كيستعمبلف لممذكٌ  hayyuu -أك)ىىٌيك،(hayyuuta -)ىىٌيكتى  - 
 كيقاابلف " ىذه ىي" . ،(: كيستعمبلف لممؤنث المفردhayyiita -أك )ىىٌييتى ،(hayyii)  يٍ )ىىيِّ  -
 ،كالجمع ،ر المثنى(:كيستعمبلف لممذكٌ  hayyuuma -أك )ىىٌيكـى ،hayyuum) -)ىىٌيكـٍ  -

 أك " ىذاف ىما". ،" ىؤالء ىـ " كيقاابلف
كيقاابلف          ،كالجمع ،كيستعمبلف  لممؤنث المثنى(:  hayyiina -أك )ىىٌييفى ،(hayyiin -)ىىٌييٍف  -

 أك" ىاتاف ىما".  ،" ىؤالء ىيٌف"
 أسماء منحوتة لمبعيد: -2
            كيقاابلف ،ر المفردكيستعمبلف لممذكٌ  :( harâuu -أك) ىىٍرعك،( harâuuta -)ىىٍرعكتى  -

 "ذلؾ ىك".  
كيقاابلف " تمؾ ،(:كيستعمبلف  لممؤنث المفرد harâiita -أك)ىىٍرعيتى ،( harâii -)ىىٍرعي  -

 ىي".                                 
ـى ،( harâuum -)ىىٍرعكـٍ  -  ،كالجمع ،ر المثنى(: كيستعمبلف  لممذكٌ  harâuma-أك)ىىٍرعي

                                                              أك"ذانؾ ىما" ،"أكالئؾى ىـ"كيقاابلف
 ،كالجمع ،(: كيستعمبلف  لممؤنث المثنى harâiin  -أك )ىىٍرعيٍف ،( harâinna -ىىٍرًعف  ) -

 أك" تانؾ ىما" . ،" أكالئؾ ىٌف "كيقاابلف 
                                                           

(1)
ة ار العرايٌ الدٌ  ،ترجمة كتعميؽ: أحمد محمد الٌضايب ،الجزيرة العربية يدراسات في ليجات شرق ،جكنستكف  :ينظر 

 .72-71 ،1982 ،ايركت ،2،ط ،لممكسكعات
 .167 ، ليجات البدو في الساحل الشمالي لجميورية مصر العربية ،عاد العزيز  ،مطر  :ينظر (2)
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كممة  ،مائر المنفصمةكالضٌ  ،يجة  نحتت مف أسماء اإلشارة  القرياةالمٌ  أفٌ  كخبلصة القكؿ: 
مير كاعض أجزاء الضٌ  ،المكجكد في اسـ اإلشارةاكتفت احرؼ الياء حيث  ،ختصارلبلكاحدة؛ 
نجد في أسماء اإلشارة المنحكتة  اينما ،ككٌكنت منيما أسماء إشارة منحكتة لمقريب ،المنفصؿ

 ،مف الٌميجة كمرادفات ،مير المنفصؿمف الضٌ  ،اكتفت اأخذ حرؼ الياءأٌف الٌميجة قد  ،لماعيد
 طؽ ايما.   ة النٌ ككٌكنت منيما كممة كاحدة؛ لتسييؿ عمميٌ  ،ةألسماء اإلشارة الاعيدة في العرايٌ 
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 وأسماء األفعال ،روفالظّ  :رّابعالمبحث ال
 الّظروف: -أواًل 
قسـ  ف كؿ  كسأايٌ  ،ةكظركؼ زمانيٌ  ،ةظركؼ مكانيٌ  :قسميف عير إلىركؼ في ليجة سً تقسـ الظٌ  

  منيما: 
 :ظروف المكان   - أ

كييمكف أٍف نعٌدد  ،عمى ألسنة أاناء الٌميجة ،الٌدالة عمى مكاف كقكع الفعؿ ،المكافشاعت ظركؼ 
 اعضيا عمى الٌنحك اآلتي:

ىذا  (:hayyuuta warah @iŠŠaʤarah - هٍ رى جى اشٌ  هٍ رى كى  كتى يٌ ىى ):نحو ،( warah -ْه رَ وَ ) -
 .جرةً الشٌ  ىك كراءى 

 الفأري تىحتى الٌسريًر.ilfaar tiḥit @ittaxit@):   -) اٍلفاٍر ًتًحٍت ات ًختٍ :نحو ،tiḥit) – تْ ِتحِ ) -
اىؿٍ كٍ ) طىٌيارىٍه في :نحو ،(fuug -قْ وْ ) فُ  - (: الٌطائرةي فىكؽى ayyaarah fuug @ilʤabal ṭ-ٍؽ اٍلجى

 الجاًؿ.
ـٍ :نحو ،(guddaam –اْم دَّ قُ ) - رى ـٍ اٍلحى ٍد قيٌدا  (:biŠḥad guddaam @ilḥaram -) ًاٍشحى

ـى  يشحذي   .الحرـً  قدا
سىطى (: ðall wişiṭ @inniswaan -) َظلّْ ِوِسْط ان ْسواْن :نحو ،( wişiṭ - طْ سِ وِ ) - اقيى كى

  الٌنساًء.
رىٍؽ جي ):نحو ،(ʤuuwah-وَّْه جُ ) - (: دخؿى zarag ʤuuwah @ilginniiyah -ك ٍه اٍلًقٌني ٍو زى

  .داخؿى القنينةً 
 @(: العٍب خارجى دارم.ilâab barrah daarii -) اٍلعىٍب اىر ٍه داًرم :نحو ،( barrah –ْه رَّ بَ ) -
                                               نحو:    ،(aʤanibâ -بْ نِ جَ عَ )أو  ،(anibʤ- بْ نِ جَ ) -

ًنب صاتي عى )  .كرً السٌ  عصاتي جانبى  (:işşuur@ ʤanib aşaatiiâ -كرٍ اصٌ جى
(:شاىدتيا جانبى ufitha âabarah xaalidŠ -ٍه خاًلٍد رى اى يا عى تٍ فً شي ):نحو ،( abarahâ - هْ رَ بَ عَ ) -

.   خالدو

 (: جاناؾ.âabaraak –) عىاىراٍؾ :نحك ،"الكاؼ"مير كقد يتصؿ ايا الضٌ 

.arðii talah @arðak@) –تىمىٍو أٍرظىٍؾ  أٍرظي ):نحو ،(talah -َموْ تَ )  -  : أرضي جانبى أرضؾى
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 جاناؾى .: talaak ) -)تىبلٍؾ :نحك ،كقد يتصؿ ايا الضمير " الكاؼ" 
.(: ruuḥ Ϫaad -(؛ نحو) روْح غادْ  aadϪ-)غادْ  -  اذىٍب ىيناؾى
.aʤa min hanaak-)أجا ًمٍف ىىناٍؾ (؛ نحوhanaak –) َىناْك  -  @(: جاءى ًمٍف ىيناؾى
ليٍف اٌداٍر (؛ نحو awaliinḥ -)َحَوليْن  - كى يمعبي (: bilâab ḥawaliin @iddaar–) ًاٍمعىٍب حى

 حكؿى الٌداًر.
كمف  ،عدا الٌضاط ،الٌميجة سايرت العراٌية في استعماؿ اعض ظركؼ المكافييبلحظي أٌف  

ا قكليـ:)  -ماؿٍ اشٍ  ) ك ،( arbahϪ- وٍ اى رٍ غى ك) ،(argahŠ - وٍ قى رٍ شى الٌظركؼ المكانٌية أيضن
@iŠmaal )،(ميفٍ يى ك-yamiin)، كاستحدثت الٌميجة اعض  ،كغيرىامف الٌظركؼ المكانٌية

 .كما ذيكر سااقنا ،الٌظركؼ المكانٌية الخاصة ايا
 مان:ظروف الزّ   - ب
  كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليـ: ،عمى زماف كقكع الٌدالة ركؼالظٌ  ىي

                                   :    نحو ،(aw halḥiin @@alḥiin – أو َىْمِحينْ  ،)أْلحينْ  -
. اآلفى alḥiin biâalmak@): -أٍلحيٍف ًاعىٍممىؾٍ  )  ييعٌممؾى

ًكٍت ًلٍحراثٍ :نحو ،(wakit – تْ كِ وَ ) -  (: جاء كقتى الحراثة.aʤa wakit liḥraaƟ@ -) أجا كى
 .العيدي غدان (: ilâiid@ bukrah - اٍلعيدٍ  هٍ رى كٍ اي ) :نحو ،( bukrah - هْ رَ كْ بُ ) -

عدا الٌضاط كطريقة  ،الٌزمانٌيةكيٌتضح أٌف الٌميجة سايرت العراٌية في معظـ الٌظركؼ  
ا–الٌنطؽ كمف الٌظركؼ الٌزمانٌية   -ك)مىسىوٍ ،(inhaar@ -ك) اٍنيارٍ ،(liil -قكليـ:) ليؿٍ  -أيضن

masah ٍ( ك) سىنىو- sanah)، .كغيرىا 
نحك:                  ،كالٌزماف ،كقد سايرت الٌميجة العراٌية في اعض الٌظركؼ اٌلتي تيستعمؿي لممكاف 

كيتاٌيف نكع ىذه الٌظركؼ مف خبلؿ االسـ  ،(baâid –ك) اىًعٍد  ،(gabil-ك)قىًاؿٍ  ،(âinid -) ًعًندٍ 
ٍف دؿ  عمى مكاف ،فيي زمانٌية ،فإٍف  دؿ  عمى زمف ،الكاقع اعدىا نحك:                                                      ،فيي مكانٌية ،كا 

 ) زماف(.،عندى المغربً  أيشاىدؾى  baŠuufak): rib Ϫ @ilmi inidâ- بٍ رً غٍ مً الٍ  دٍ نً عً  ؾٍ كفى شاى )
 )ظرؼ مكاف(. ،(: سقطى عندى الٌسكرً inid @işşuurâ âwigi – كٍر اصٌ  دٍ نً عً  ) ًكًقعٍ 
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 :أسماء األفعال  -ثانًيا
                                                                                          :مفيوم اسم الفعل -أ 

            كيعمؿ عممو مف غير أف يقاؿ  ،ف معناه كزمنوكيتضمٌ  ،ىك اسـ ينكب عف فعؿ معيف
 .(1)عبلمتو؛ لغرض االختصار

 أقسام اسم الفعل:   -ب
 اىعيدى.(: hayhaat -ك) ىىٍيياتٍ  ،كفى( : bass -) اىسٌٍ  :نحو ،اسم فعل ماض   -1
 ،(: أتكجعي aah@ -ك)آٍه  ،aayy@)–ك) آمٌٍ  ،(ayy@-أمٌٍ )  :نحو ،اسم فعل مضارع -2

ـي.  أك أتأل
                              ،(: أتضجري uff@ -ك)أيؼٌٍ  ،: أتكجعي aaxx@) –ك) آخٌٍ  ،(axx@ -ك)أخٌٍ 
ؿٌٍ   .( :أتعجبي أك أستغربي  yabayyii -ك)يىاىٌيي  ،(:أتعجبي wall -ك) كى

.                  @(: اصمتٍ uŠŠ -أك )أيشٌٍ  ،@ (uşş - )أيصٌٍ :نحو ،اسم فعل أمر  -3 
             ،(: استجبٍ aamiin@-ك) آميٍف  ،@(amiin -ك)أميٍف  ،(: أسرعٍ yallah –ك) يىم ٍو 
م ؾٍ  ؾٍ  ،(maḥallak-ك) مىحى  (:أقاٍؿ. taâaal -ك) تىعاؿٍ  ،: اثاٍت مكانؾmiṭraḥak) -ك) ًمٍطرىحى
 جميع أسماء الفعؿ عدا أفٌ  ،في أقساـ اسـ الفعؿ ،ةيجة سايرت العرايٌ ضح  أٌف المٌ يتٌ ك  
 .ة عمى الٌسككفمانيٌ  في الٌميجة
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 ومعانييا  ،حروف الجرّ  :خامسالمبحث ال
 ،كاألفعاؿ ،مف األسماء اما اعدىا قامياتصؿ ما حمقة كصؿ؛ ألٌنيا  حركؼ الجرٌ تيعد   

ف كنايٌ  ،د حركؼ الجرٌ كيمكف أف نعدٌ (1)،ىاكتعمؿ عمى جرٌ  ،خكؿ عمى األسماءكتختص االدٌ 
                                                                                         يجة:مف خبلؿ كركدىا في جمؿ أصحاب المٌ  ،معانييا

                                                                                                       ومن معانيو:         ،( bi -) ِب الباء  -أ
.                                    ا(: أمسكتي masakit biidak –) مىسىًكٍت ايدىٍؾ :نحك ،اإللصاؽ -1  يدىؾى
وٍ :نحك ،االستعانة -2 ًمٍت اٍلًكٍادىٍه ًاٍمخكصى تي عٍ ط  قى  faramit @ilkibdah bilxuuşah):  -)فىرى

 االٌسٌكيًف. الكادةى 
(: قتمتى نفسؾى katalit ḥaalak biŠŠuϪil –) كىتىًمٍت حالىٍؾ االش ًغٍؿ :نحك ،ةاايٌ السٌ  -3

 اساب العمًؿ.
ميؾٍ :نحك ،القسـ  -4  : ااهلًل عميؾى . billaah âaliik) -) ًابٌلٍه عى
ٍو ًاميٍِّت ًدناٍر :نحك ،العكض -5 (: اعتي dinaar bimiiyit it naâʤahâbi -) ًاًعٍت نىٍعجى

 نعجةن امئًة دينار.
ٌطيٍت اتًِّاٍف ااٍلًمٍخزىٍف :نحك ،ةة المكانيٌ رفيٌ الظٌ   -6 (: aṭṭiit @ittibin bilmixzanḥ-) حى

 كضعتي التٌافى في المخزًف. 
: يحرثي buḥruƟ bissanah martiin)–ًاالس نىٍو مىٍرتيٍف )ايٍحريٍث :نحك ،ةة الزمانيٌ رفيٌ الظٌ  -7

 في الٌسنًة مرتيًف.
ٍو :نحك،المصاحاة -8 ٍع االس بلمى  (: تعكدي مع الٌسبلمة. tirʤaâ bissalaamah  -) ًتٍرجى
 :  ومن معانيو ،( min -)ِمْن  -ب
                                                                        :     نحك ،ةااتداء الغاية المكانيٌ  -1

ريٍت ًمٍف اٍلعيٍف لىكاٍد اش ًرٍؽ  : ركضتي (ʤariit min @ilâiin lawaad @iŠŠarig-)جى
 العيًف إلى كاًد الٌشرًؽ. ًمفى 

ًاٍح  لىٍمًمٍغًرٍب :نحك ،ةمانيٌ ااتداء الغاية الزٌ  -2 ـٍ ًمٍف اص   naam min @işşubiḥ):  –)نا
lalmiϪrib .ناـ مف الٌصااًح إلى المغرًب 

                                                           
(1)

تحقيؽ:  ،األصول في النحو ،السرم النحكم أاك اكر محمد اف ،كااف الٌسراج،72،: الممع في العربيةينظر: ااف جني 
 .1/408 ،لاناف ،)د.ط(،مؤسسة الرسالة ،عاد الحسيف الفتمي
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ًفراشؾى مف ifraaŠak min şuuf@):   –)اٍفراشىٍؾ ًمٍف صكٍؼ :نحك ،اياف الجنس -3
.  صكؼو

 أم اسااؾ. ،(: ىمكمي ًمٍنؾى  hammii minnak –)ىىٌمي ًمن ٍؾ : نحك ،ةاايٌ السٌ  -4
ـٍ :نحك ،التاعيض -5 (: أكؿى akal Šagfah min @illaḥim@ -)أكىٍؿ شىٍقفىٍو ًمٍف ال ًح

 .  قطعةن ًمفى الٌمحـً
 :  يو( ومن معان  la -) َل  - ت
ميؿٍ :نحك ،ةانتياء الغاية المكانيٌ  -1 : ʤara min siâiir lalxaliil) -) جىرل ًمٍف ًسعيٍر لىٍمخى

 ركضى مف ًسعير إلى الخميًؿ.
ـٍ لىٍمعىًصٍر :نحك ،انتياء الغاية الٌزمانٌية -2 ـى إلى العصًر.naam lalâaşir –) نا  (: نا
ـٍ :نحك ،ةالممكيٌ  -3 ركٍؼ لىحيسا .ilxaruuf laḥusaam@ -) اٍلخى  (: الخركؼي ًلحساـو
                                                                                             :   نحك ،عميؿالتٌ  -4

ًدٍت ًمٍف اٌداٍر لىخكٍؼ اٍلمىشاًكؿٍ   aradit min@iddaar laxuuf -) شىرى
@ilmaŠaakilŠ.ىراتي مفى الٌداًر اساب المشاكؿ :) 

 :  وومن معاني ،( anâ -)َعْن   - ث
 (: رحؿى عف الامًد.  haʤʤ âan @ilbalad -) ىىجٌٍ عىٍف اٍلاىمىٍد :نحك ،المجاكزة -1
ـٍ األشجارى عٌنيanniiâ gannib -)  قىنٍِّب عىٌني :نحك ،الادؿ -2  أم ادالن مٌني. ،(: قىٌم
ٍع :نحك ،ةاايٌ السٌ  -3 ٍؾ عىٍف كىجى  : يضحؾي اساب الكجًع.  biðḥak âan waʤaâ)–)ًاٍظحى
 ومن معانيو:   ،( alaa â–)َعمى   - ج
ٍمحيطٍ :نحك ،االستعبلء الحقيقيٌ  -1  (: خالده عمى الٌسطًح.xaalid âalḥiiṭ -) خاًلٍد عى
(: عمى âaðahrii diin tawaaliil -) عىظىٍيرم ًديٍف تىكاليؿٍ :نحك ،المجازمٌ االستعبلء  -2

.  ظيرم ديفه كثيره
ـٍ :نحك ،معنى عىفٍ  -3 مييي  (: ال ترضى عنيـ.  aliihumâ Šaaðtir -)ًتٍرظاٍش عى
 (: ذىاتي إلى الٌسكًؽ.ruḥit âasuug -كؽٍ ) ريًحٍت عىس  :نحك ،ةانتياء الغاية المكانيٌ  -4
ٍكتىٍؾ :نحك ،ةمانيٌ الظرفية الزٌ  -5 .ʤiit âawaktak -) جيٍت عىكى  (: جئتى في كقتؾى
ٍاتىٍو عىساٍس اىخيٍؿ :نحك ،ةعميميٌ ـ التٌ معنى البٌل  -6  (:asaas baxiilâ arabtahð -)ظىرى

. ك) عىشانىٍؾ اىمكتٍ   .(: ألجمؾى أمكتaŠaanak bamuutâ -ضراتيوي ألنىوي اخيؿه
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طٌٍ زيٍت عىدًِّاٍس :نحك ،المصاحاة -7  (: ضٍع زيتان مع الدِّاًس.uṭṭ ziit âaddibisḥ -) حي
 ( ومن معانيو:  fii–)في   - ح

ٍو :نحك ،ةة المكانيٌ رفيٌ الظٌ  -1 @(: الٌدجاجي في iʤʤaaʤ fiƟƟallaaʤah -)اٌجاٍج ًفٌثبٌلجى
 الثبلجًة.

 (: ماتى في رمضاًف.maat firamaðaan -) ماٍت ًفرىمىظافٍ :نحك ،ةمانيٌ ة الزٌ رفيٌ الظٌ  -2
 (: أضعؾى في عيني .iiniâbaḥuṭṭak fi)اىحيط ٍؾ ًفعيني )  :نحك ،ةة مجازيٌ ظرفيٌ  -3
مىٍع ًسن ٍو ًفاٍلكىٌماشىٍو :نحك ،االستعانة -4 : نزعى سٌنوي xalaâ sinnah filkammaaŠah )–)خى

 في الكٌماشًة.
 : نحو قوليم ،ويقابل في العربّية حرف" الكاف" ،يستعمل لمتشبيوو  ،(zayy -) َزيّْ   - خ
ٌراؼٍ     .@(: النظري ليسى كالكبلـً iŠŠuuf miŠŠ zayy @ilxurraaf  -) اٌشكٍؼ ًمشٌٍ زىمٌٍ اٍلخي

 ( كاألطرًش في الٌزٌفًة . zayy liṭraŠ fizzaffah-ك) زىمٌٍ ًلٍطرىٍش ًفز ف ٍو 
 :وومن معاني ،(wi -أو ) وِ  ،wa) -) وَ الواو - د

ـٍ ) :نحك ،القسـ ل ٍو اٍلعىظي  : كاهلًل العظيـ .wallah @ilâaðiim)) كى
تي  witraab @ammiiًكٍتراٍب أٌمي )   .راب أيٌمي(: كى

 ومن معانيو :  ،( ḥatta -)َحتَّ   - ذ
ريٍت حىت  اٍلاىٌري وٍ :نحك ،امعنى" إلى" ةانتياء الغاية المكانيٌ  -1  ariit ḥatta@ilbarriiyah-)جى

ʤ :) الاٌرٌيةً حٌتى ركضتي . 
ًاحٍ :نحك ،امعنى" إلى" ةمانيٌ انتياء الغاية الزٌ  -2  sihir ḥatta  -)ًسًيٍر حىت  اص 

@işşubiḥ الٌصااًح. حٌتىرى يً (: سى 
ـٍ :نحك ،عميؿالتٌ  -3 : أغمقتي saddiit Ɵummii ḥatta tubrum) -) سىٌديٍت ثيٌمي حىت  تيٍاري

 فمي حتى تتحدث.
شٍ :نحك ،عاطفة لمغاية -4 (: kaḥaŠtu @innaas ḥatta ziid -اٌناٍس حىت  زيدٍ  تي ) كىحى

ٍيدى. ،دى يٍ اسى حٌتى زى النٌ  تي طردى   امعنى: كزى
 . (1)ت عمى الغاية حسبي إذا دلٌ إاٌل  ،حرؼ جرٌ ال تككف ى " حتٌ "كيذكر الخميؿ: أٌف  

                                                           
 .204 ،ـ1995 ،)د.ت(،)د.ـ(،5،ط ،)د.ف( ،تحقيؽ: فخر الديف قااكة ،الجمل في النحوينظر:  (1)
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كمعانييا  ،سايرت العراٌية في استعماليا لحركؼ الجرٌ يجة المٌ  أفٌ  خبلصة القكؿ:ك  
" عدا،المشيكرة كصكت الياء  ،حٌتى() صكت األلؼ؛ نحك تقصيرك  ،استعماليا لحرؼ الجٌر" زىمٌٍ

  .لبلختصار ؛كاكتفت اصكت العيف مف حرؼ) عمى( ،نحك) في (
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 األساليب الّنحوّية  :الّسادسالمبحث                                 

كتتنكع ىذه األساليب؛ لتؤدم  ،ة الخاصة اياحكيٌ أساليايا النٌ  يجاتليجة مف المٌ  لكؿٌ  
يجة في تي تجرم عمى األلسنة في المٌ الٌ  ،ةحكيٌ األساليب النٌ د كيمكف أف نعدٌ  ،نةة معيٌ كظائؼ دالليٌ 

 اآلتي: 

 :أسموب االستفيام -أواًل 
ا مف اشيء لـ يكف معركفن  ،العمـ مف المخاطب أك ،طمب الفيـ ىكمفيوم االستفيام :   - أ

ىف، فإف ىك طمب حصكؿ صكرة الشيء في الذٌ كقيؿ:    ،أك معرفة شيء مجيكؿ ،قاؿ
ف التٌ  :كقكعيا، فحصكليا كقكع نساة ايف الشيئيف، أك نفي ،كانت تمؾ الصكرة صديؽ، كا 

ا رن تصكٌ  استفيامنا يككف ،طمب تعييف كاحد مف االثنيف
(1)  .                                                                                                 

 أك،نعـ"" ًا اأحد أمريف ،ب إجااةتي تتطمٌ الٌ  ،ةمايٌ ة الطٌ االستفياـ مف األساليب اإلنشائيٌ  عدٌ كيي       
 .(2)عييف" ال " أك االتٌ 

 ،( ىؿٍ )ك ،( أ ) نحك: ،الحركؼ :إلى قسميف ةكتنقسـ أدكات االستفياـ في العرايٌ 
 اليمزة  تستعمؿك   ،(أٌنى ،كـ ،كيؼ  ،متى  ،أياف  ،أيف  ،أم  ،ما  ،فٍ مى )نحك: ، كاألسماء
 . (3) ر فقطصكٌ كتستعمؿ أسماء االستفياـ لمتٌ  ،لمتصديؽ ،(ىؿٍ )  كتستعمؿ ،رصكٌ كالتٌ  ،لمتصديؽ

 :  يجةأسموب االستفيام في المّ   - ب
 ،فيما اينيـ كاالٌتصاؿ كاصؿلمت ؛الخطاب ايف أاناء الٌميجة مف أسمكب االستفياـ خمكيال  

 :كسأاٌيف كيفٌية االستفياـ عند أصحاب الٌميجة
  :نغيمالتّ االستفيام ب -1

تي تفيد ة الٌ عاير عف الجمؿ االستفياميٌ دكره في التٌ  ،عيرنغيـ في ليجة سً التٌ  معبي يى  
 .    ( ىؿٍ )ك  ،( أ) ر دكف استخداـ حرفي االستفياـ صكٌ أك التٌ  ،صديؽالتٌ 

                                                           
(1)

 ،1،ط ،دار الكتب العممية تحقيؽ: جماعة مف العمماء، ،التعريفات كتاب ،عمي اف محمد الجرجاني، :ينظر 
دار  ،1،ط ،سالةمؤسسة الرٌ  ،معجم المصطمحات النحوية والصرفية ،محمد سمير نجيب ،كالمادم  ،18 ،ـ 1983،ايركت
ـ 2007 ،افعمٌ  ،1،ط ،دار المناىج ،)عرض وتطبيق(األساليب النحوية ، عمي محسف ة،عطيك  ،179، ـ1985 الفرقاف،

، 19. 
 .180 ،مصدر نفسوال ،محمد ،المادم ينظر:  (2)
مطاعة  ،كرمالرحمف الدٌ  عاد تحقيؽ: عدناف ،فظوعدة الاّل  الحافظشرح عمدة  جماؿ الديف، ااف مالؾ، :ينظر (3)

 .180 ،المصدر السابق ، محمد، المادمك  ،387-383 ،ـ1977،العراؽ ،)د.ط(،العاني
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  ومن أمثمة االستفيام الّتصديقّي قوليم:                                      
                      ،(aywah@ -لكى أيٍ أك )  ،(aah@ - آهٍ )  :( ? xaalid fiddaar  -ًفد اٍر؟  دٍ خالً ) 

فٍ   ؟ نعـ.في الايتً  أخالده  ،(aywan@ -أك) أٍيكى
ى  :)( @?inʤiḥit fil@imtiḥaan - ؟حافٍ تً مٍ ٍؿ إفً  تٍ حً جً انٍ ) في  أنجحتى ،(la@a - ألى

 ؟ ال.االمتحافً 
؟ في المدرسةً  رساتى  ىؿٍ ،(la@a  - ألى : )( şagaṭit filmidrasah ? - ؟ وٍ سى رى دٍ مً مٍ فً  تٍ طً قى صى )

              ال.     
عمى  تنغيمياعف طريؽ كذلؾ  ،ةة تصديقيٌ استفياميٌ الجمؿ تككف مثؿ ىذه  بلحظ أفٌ يي  

كفي  ،( فٍ كى أيٍ  أك  ،لكى أيٍ  أك  ،آهٍ  ) ًاتحتاج إلى جكاب في حالة اإلثاات  ؛ ألٌنيايجةألسنة أاناء المٌ 
 .(ألى ) ًا  فيحالة النٌ 

 : ة قوليمفي الجمل المنفيّ  صديقيّ االستفيام التّ  أمثمةومن     
ظىٍرًتٍش اٌطكشىٍو ؟   ألـٍ ،( abillah@ - وٍ م  أاً ) :( iṭṭuuŠah?   Šmaḥaðarti@ -)مىحى

 .مى اى   ؟المشكمةى  تحضٍر 
ى ) (:?maâammartiŠ daarak -؟ ؾٍ دارى  ٍش تً رٍ م  عى مى )   .بٌل كى  ؟ دارؾى  تعمٍر  ألـٍ  ،( la@a - ألى
ى )?miŠ âaarif @ilʤawaab):  - ؟كابٍ جى الٍ  ؼٍ عارً  ٍش مً )  -ٍش تً فٍ رً عٍ مى )أك ،( la@a - ألى

maâriftiŠ )،  ٍكبٌل  أكامى  ؟اإلجااةى  تعرؼٍ  ألـ.  
كقد  ،فيفي حالة النٌ  ،( ألى  )كحرؼ  ،ثااتيككف في حالة اإل (وٍ م  أاً  )حرؼ الجكاب إفٌ  

في  (ٍش تً فٍ رً عٍ مى  ألى ) :نحك ،مساكقة احرؼ الجكاب ،ةة ىذه الجمؿ اجممة منحكتة منفيٌ تككف إجاا
ة المكجية ا ما تككف مثؿ ىذه الجمؿ المنفيٌ كغالان  ،ثااتفي حالة اإل (تٍ فً رً اعٍ  ؿ  أاً )  أك ،فيحالة النٌ 

رفع ) :نحك ،ةما إذا صاحايا حركات جسديٌ كال سيٌ  ،ةتصديقيٌ  ٌيةاستفيام ؛إلى المخاطب
  .كغيرىما ،(فتح العينيف) أك  ،(الحاجايف

  ومن أمثمة االستفيام الّتصّوري قوليم:  
  .?aṭbux @imʤaddarah willah magluubah@)  - ؟وٍ مكاى قٍ مى ٍو ل  كً  هٍ رى د  جى امٍ  خٍ اي طٍ أى ) 

 دأف يحدٌ  ،ائؿ يريد مف المخاطبالسٌ ك  ،ىمزة االستفياـيجة مف بلحظ خمك جممة المٌ يي  
يشترط في مثؿ ىذه ك  ، ينار ا تصكٌ استفيامن : سمىف يي يعيكعندما يككف الجكاب االتٌ  ،مف اثنيف اكاحدن 

 .  الفصيحة ة" في العرايٌ  التي تقااؿ " أـٍ  ،" المعادلة العاطفة وٍ ل  الجمؿ أف تشتمؿ عمى "كً 
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 االستفيام باألدوات : -2
 ميْن؟ (miin?    :) 
 كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليـ :  ،ة الفصيحةقااؿ "ًميٍف" في الٌميجة  "مىٍف " في العرايٌ تي 
 (:مىٍف ماتى ؟ miin maat ?  -)ًميٍف ماٍت ؟   
 (:حذاءي مف ىذا ؟ buut miin haað  ?-)اكٍت ًميٍف ىاٍظ ؟   
 (: ًلمٍف الد فتري ؟lamiin @iddaftar ?   -)لىميٍف اد ٍفتىٍر؟   
 (: عمى مىٍف الٌدكًر ؟ amiin @idduurâ ?  -)عىميٍف اٌدكٍر ؟  

 ؟الد فتر @ (: ًلمىٍف iddaftar lamiin ?-)اد ٍفتىر لىميٍف؟  
 ، اعدىاإذا جاء فعبلن  ،ار الجممة كجكان كتتصدٌ  ،العاقؿيستفيـ ايا عف " بلحظ أٌف "ميفٍ يي  

 ،إذا جاء  قاميا ،ك عمى " عمييا ،" البلـ كتدخؿ أحرؼ الجرٌ  ،ا قامياإذا جاء اسمن  ،ار كجكان كتتأخٌ 
مع مبلحظة أخذ  ،اطؽ ايار حسب النٌ أك تتأخٌ  ،ـكفي ىذه الحالة تتقدٌ   ،أك اعدىا اسـ معرفة

 يجة . كممة منحكتة في المٌ  "ميف"ؿ مع لتشكٌ  ؛"عمى" مفحرؼ العيف 
 :نحك  ،إذا ساقتيا كممة "عىشاٍف"  ،اب"ميٍف"  عف السٌ  اكيسأؿ  

 (: ًمٍف أجًؿ مىٍف صفقتى ؟ aŠaan miin saffagit?â -)عىشاٍف ميٍف سىف ًقٍت ؟    
   .ذكر أسااب لمتصفيؽ ألٌنيا تتطٌمب ؛ااؽ مفتكحةؤاؿ السٌ اإلجااة عف السٌ  أفٌ بلحظ يي  

 ؟أنو(@anuu?  )، وأخواتيا:     
ٍف" في العرايٌ يجة أداة االستفياـ في المٌ كأخكاتيا  ،تقااؿ أداة االستفياـ "أنك"   ،الفصيحة ة"مى

لتتطااؽ مع المستفيـ  ؛كالمؤنث ،ركالجمع المذكٌ  ،"أنك" تأتي اصيغة المفرد أفٌ  ؛كالفرؽ اينيما
  قكليـ:نحك  ،كالمؤنث ،رالمثنى المذكٌ عدا  ،عنو
 جاء ؟ فٍ مى  :( aʤa @anuu ?  - ؟أنك أجا)  

ـٍ ؟aabkuʤ (@anuu ?  -)أنك جاٍاؾي ؟   : مىٍف جاءى ًاكي
ـ  ) أى   ؟ ضيكفؾى  فٍ مى  :( ?anumma @iðyuufak@ -اٍظيكفىٍؾ ؟  ني
ـ  أى )  ؟ جالؾى رً  فٍ مى  -?anumma @izlaamak@): ؟ ؾٍ المى ازٍ  ني
 ؟ اليكـى  خازتٍ  فٍ مى : ?anii xabzat @ilyuum@) -؟  يكـٍ الٍ  تٍ زى اٍ خى  يٍ نً أى )
 ؟ لؾى  أم  شجراتو   ?anin Šaʤaraatak@): -؟  ؾٍ راتى جى شى  فٍ نً أى ) 
 ؟ ؾى اناتي  فٍ مى  :(  ?anin banaatak@ - ؟ ؾٍ ناتى اى  فٍ أنً )
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 ؟ أم  كرسي لؾى : ( ilak? @anuu kursii@  -؟ ؾٍ سي إلى رٍ أنك كي )

 ؛عمى ألسنة أصحاايا ،اا كاسعن نتشارن اكأخكاتيا انتشرت  ،أداة االستفياـ "أنك" بلحظ أفٌ يي  
كالجمع  ،لمسؤاؿ عف المفرد " استعممكا " أنكك  ،أخذكا يستفيمكف ايا عف العاقؿ كغير العاقؿ ألٌنيـ
في   "ك"أني  ،ركالجمع المذكٌ  ،ؤاؿ عف المثنى" في السٌ ـ  ني "أى ك ،إذا جاء اعدىما فعؿ ،رالمذكٌ 
 ،كطااقكا ايف اسـ االستفياـ  ،كالجمع  المؤنث ،لممثنى "فٍ نً أى " ك ،المفردؤاؿ عف المؤنث السٌ 

ككرىيـ  ،كعمى الرغـ مف حريتيـ في تكليد المصطمحات ،كالمستفيـ عنو في أغمب الحاالت
          عف صيغة المثنى  كيعٌار ،يطااؽ عجزكا عف اإلتياف ااسـ استفياـ ،ااتةلمقكاعد الثٌ 

  .ركا عنيما اصيغة الجمعلذلؾ عاٌ  ؛كالمؤنث ،رالمذكٌ 
  ؟َعميْش (aliiŠ?â  :) 
"  أك " عمى أيٍش  ،ة الفصيحةشيء"  في العرايٌ  "عمى أمِّ  :ىذه األداة منحكتة مف جممة  

نحك  ،أك الكسيمة المستخدمة ،ابكيسأؿ ايا عف السٌ  ،طؽكتسييؿ النٌ  ،لبلختصار ؛يجةفي المٌ 
 قكليـ:

 ؟ جننتى  شيءو  عمى أمٌ  :( aliiŠ @inʤanniit? â  -؟ يتٍ نِّ جى انٍ  ميٍش عى )
 ؟ أسرعتى  شيءو  عمى أمٌ  :(  aliiŠ?  â @asraâit -؟ ميٍش عى  تٍ عً رى أسٍ )
 ؟ تي استخدمتيا في النزكؿً الٌ  ما الكسيمةي  :( aliiŠ  @inzilit â - ؟تٍ لً زً انٍ  ميٍش عى )

كيظير  ،يجةالمٌ  ر عنيا في كبلـ أاناءكقد تتأخٌ  ،ـ الجممةقد تتقدٌ  "ميٍش عى " بلحظ أفٌ يي  
كذلؾ مف  ،عف الكسيمة المستخدـ ؤاؿاب مف السٌ عف السٌ  الٌسؤاؿ المستخدـايف  ،االفرؽ كاضحن 

 :              نحك ،كمبلمح جسدٌية ،كما يصاحايما مف نارة الٌصكت يجة ايمامشاىدة نطؽ ااف المٌ  خبلؿ
       انية كالثٌ  ،؟"ذم نزلت مف أجمواب الٌ ما السٌ "األكلى  يحتمؿ الٌسؤاؿ إجااتيف؛" ؟تٍ لً زً انٍ  ميٍش "عى 
 . ؟زكؿتي استخدمتيا في النٌ ماىي الكسيمة الٌ  "
  ( شو؟uu?Š ):  

           أك "؟االستفياـ "ماذا تيأدا ،ةفي العرايٌ  ؿقااتك  ،في الٌميجة لمسؤاؿ عف غير العاقؿ ؿستعمتي 
 : نحك قكليـ ،" ما؟"

 ؟ ماذا أكمتى  :( akalit?   uuŠ@ -؟ تٍ مً شك أكى )
 ؟ معؾى  ماذا حدثى  :( aar maâak?ş uuŠ  - ؟ؾٍ عى مى  شك صاٍر ) 
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 ؟ ما ذلؾى  :(  haðaak?    uuŠ-؟ ظاؾٍ شك ىى )
 ما ىذا ؟ :(   uuŠ  haað -شك ؟  ىاظٍ )
 كقد تدخؿ أحرؼ الجرٌ  ،كالفعؿ ،ـ عمييا االسـكقد يتقدٌ  ،ار الجممة غالان "شك " تتصدٌ  بلحظ أفٌ يي  

؛نحك:                                                                                    عمييا
 ؟نفسؾى   غماتى  ألٌم شيءو  :(  allib ḥaalak ?Ϫ@im laŠuu -؟ ؾٍ حالى  بٍ مِّ غى شك امٍ لى ) 
 ؟ تتكاري  عمى أٌم شيءو  :(@ ?imkabbir kiilak âaŠuu -شك؟عى  ؾٍ يمى كً  ٍر اِّ كى امٍ )

كال سٌيما  ،عند دخكؿ أحرؼ الجٌر عمييا ،أٌف" شك" تككف منحكتة مف "أٌم شيء"يىتضحي   
 كتككف امعنى " عميش" في داللتيا.ك"عمى"  ،حرفا "اٌلبلـ"

 
 إ( يْش؟@iiŠ?  : ) 

إنيا  :كقيؿ ،ة الفصيحةشيء"  في العرايٌ  " أم   :ىذه األداة منحكتة مف جممة 
نحك  ،كامعنى: )أٌم شيء( ،ماذا؟ (أداة االستفياـ )  :كتستعمؿ في الٌميجة امعنى ،(1)مكلدة
 قكليـ:

 ؟أك أٌم شيءو أخذت  ماذا أخذتى  :(  axaḍit? @iiŠ@  - ؟تٍ ذً أخى  يٍش إ)
 نحك قكليـ: ،يجةفي المٌ  أك" ًمٍف" الجٌر" عمى" يكغالاا ما تيساؽ" إيٍش؟" احرف  
 ؟ أنييتى  أٌم شيءو عمى  :( a@iiŠ xallaşit?â -؟  تٍ صً م  خى  أيٍش عى )
؟  :( ?xaayif min @iiŠ  - ؟يٍش ا فٍ مً  خايؼٍ )  ًمٍف أٌم شيءو تخاؼي
 ،كالتٌأخير في أسماء االستفياـ؛ ألٌنيا تتقٌدـ تارةن  ،ال تيتـٌ اقضية شركط التٌقديـ الٌميجة أفٌ الحظ ٌ    

 ،لفائدة الٌتعميؿ؛  يياًمٍف " عم"ك ،عمى " كتساؽ احرفي الجرٌ  ،تارةن أخرل في نطؽ أانائيا كتتأٌخر
 ،مرادفةكتككف "عأيش"  "عمى" الجرٌ  مف حرؼ حسبي  اصكت العيف الٌميجة تكتفيك  ،كالتٌفسير

 . عميش" في حديث أىؿ الٌميجة  ،ألداتي االستفياـ" عشك
عندما  ،امعنى:" مف أجؿ" أك " الـ الٌتعميؿ" "شافٍ اكممة " عى  يش" ا  ك  ،" شك تساؽكغالانا ما   

 نحك: ،يككف االستفياـ عف الٌساب
؟ أٌم شيءو  أجؿً  فٍ مً  :( aŠaan Šuu Šaayif ḥaalak?â  - ؟ؾٍ حالى  ؼٍ شك شايً  شافٍ عى )  تتكاري

                                                           
(1)

تصحيح: الشيخ نصر اليكريني  ،العرب من الدخيلشفاء الغميل فيما في كالم  ،شياب الديف أحمد ،ينظر: الخفاجي 
 .17،ى1282،ـ(،)د،المطاعة الكىاية)د.ط( ،كمصطفى كىاي
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 ؟ ألٌم شيءو حردتى  @(:?iḥridit âaŠaan @iiŠ -؟  يٍش إ شافٍ عى  تٍ دً رً احٍ )
كالتأخير في أدكاتيا اٌلتي تستعمميا  ،العراٌية في قضٌية التٌقديـخالفت الٌميجة  بلحظ أفٌ يي  
 اٌلتي ليا حٌؽ الٌصدارة في العراٌية.ك  ،لبلستفياـ

 
  (ليْش؟liiŠ?  :) 

 : نحك قكليـ ،ابلبلستفياـ عف السٌ  ؛"" ليشأداة يجة المٌ  تستعمؿ  
 ؟ وي لماذا قتمتى   (:? kataltah liiŠ -؟ ليٍش  وٍ تى مٍ تى كى )  
                                          ؟لماذا فرحتى  :( mabşuuṭ?  liiŠ -؟  صكطٍ اٍ مى  ليٍش )   
 ؟ غضاتى ماذا  أجؿً  فٍ مً  :( aŠaan liiŠ ƅawwazit? â -؟ تٍ زً ك  اى  ليٍش  شافٍ عى )

لتسأؿ ايا عف ساب حدكث  (؛ليش)أداة استفياـ  أف تجد ،يجة استطاعتالمٌ  بلحظ أفٌ يي  
             ظر عف كقكعيا قاؿ اسـ أكاغض النٌ   ،عنيا ركتتأخٌ ر الجممة تتصدٌ  كنجد أٌف ىذه األداةالفعؿ 
ذا أرادت ،فعؿ تتساكل  ؛ىذه الحالةمثؿ كفي   ،قاميا " شافٍ عى "ككيد استعممت كممة التٌ  الٌميجة كا 
اقاعدة  يمتـز في أفٍ  يجةكىذا عائد إلى كره ااف المٌ  ؟"عشاف شك"ك  ،؟"يٍش ا " كممة "عشاف"مع 
" ليش " عف معناه  ايخرج االستفياـ ك  ،أخير تارة أخرلكاالتٌ  ،قديـ تارةن فمنيـ مف ينطؽ االتٌ  ،كاحدة

كما  ،نغيـحسب صكرة  التٌ  ،ىشة كغيرىاكالدٌ  ،كجعكالتٌ  ،حسركالتٌ  ؛أخرل إلى معافو  الحقيقيٌ 
  .ةيصاحاو مف حركات جسديٌ 

 
  َ؟يْش د  ق  (gaddiiŠ  : ) 

 ،االستفيامٌية" ـٍ " كى كتقااؿ في الفصيحة ،لبلستفياـ عف العدد ؛ىذه األداةيجة تستعمؿ المٌ  
 كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليـ : 

ًشٍت اٍقركٍش؟ )   ك  ـٍ قرشان جٌمعتى ؟:( awwaŠit @igruuŠ?ḥ gaddiiŠ  -قىدِّيٍش حى  كى
ـٍ maşaariik? (gaddiiŠ  -)قىدِّيٍش مىصاريٍؾ؟      ؾى ؟دنقك  : كى
ـٍ  طيبٌلاؾى ؟ullaabak gaddiiŠ? ṭ-) طيبٌلاىٍؾ قىدِّيٍش ؟   (: كى
ـٍ  طيبٌلاؾى ؟ :gaddiiŠ ṭullaabak )-قىدِّيٍش طيبٌلاىٍؾ ؟أك)   كى

أك  ،أف يأتي اعدىااشرط  ؛ؤاؿ عف العددفي السٌ يجة تستعمؿ ىذه األداة المٌ  بلحظ أفٌ يي  
 . أك اسـ مجمكع ،قاميا  فعؿ
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نحك  ،أك ثمنيا ،ؤاؿ عف سعر األشياءفي السٌ   ،"ٍاقىدِّيٍش إ ك ،قىدِّيٍش "  الٌميجة كتستعمؿ  
 :  قكليـ
 ؟قميصؾى  ثمفي  ـٍ كى  :(  gamiişak? gaddiiŠ - ؟ؾٍ ميصى قى  يٍش دِّ قى )
 ؟ افً قنطار التِّ  ثمفي  ـٍ كى  :(  gaddiiŠ gunṭaar ittibin ? -؟ يٍش دِّ قى  فٍ اً اتِّ  طاٍر نٍ قي )
؟gamiişak? @ibgaddiiŠ Šariit -شىريٍت قىميصىؾ؟ ٍاقىدِّيٍش )إ ؾى ـٍ اشتريتى قميصى  (: كى

 ،إذ جاء اعدىا ،ؤاؿ عف ثمف األشياءفي السٌ  فستعمبلي "ٍاقىدِّيٍش إ ك" " يٍش دِّ قى  " بلحظ أفٌ يي  
 ،أك جمع ،أك اسـ مفرد ،راءكالشٌ  ،عمى الايع أك أفعاؿ تدؿٌ  ،أك قاميا ما لو عبلقة ااألكزاف

 ." يٍش دِّ قى  "" في حديث أىؿ الٌميجة أكثر مف" ٍاقىدِّيٍش إ كاستعماؿ "
 
  ( بيْش؟biiŠ?       : )                                                           

" ،حىسبي أك ثمنيا  ،عف سعر األشياء ،ايجة اكاسطتيتستفيـ المٌ  ـٍ                                                                                               نحك قكليـ: ،كتقااؿ" ًاكى
                                                                رطؿ المكز ؟  ـٍ كى ا :(  ?biiŠ raṭil @ilmuuz-؟ مكٍز الٍ  ؿٍ طً رى  ايٍش )
                                                                        ؟ارةيٌ السٌ  ـٍ كى اً  :(issayyaarah@   biiŠ - ؟  هٍ ارى يٌ اس   ايٍش )
 ؟مسيٌ الخركؼ الرٌ   ـٍ كى اً  @(: ? ilxaruuf @irrimsi biiŠ -؟  ايٍش سي مٍ ارِّ  ركؼٍ خى الٍ )

كتشترؾ  ،عنيا ركقد تتأخٌ  ،ر الجممةكقد تتصدٌ  ،عمى أشياء ليا ثمف "ايٍش دخكؿ " يبلحظ  
  .مفؤاؿ عف الثٌ في السٌ  ،ضمف شركطيا الخاصة ايا ،" معيا ٍاقىدِّيٍش كا   ،يٍش دٌ ؤاؿ " قى أداة السٌ 

  ِ؟ينْ و (? wiin: ) 
نحك  ،ة الفصيحةكتقااؿ أداة " أيفى " في العرايٌ  ،" لمسؤاؿ عف المكافكيفٍ "يجة تستعمؿ المٌ  
 قكليـ:
 ؟تنزىتى  أيفى  (:aŠŠiit?ṭ wiin  - ؟يتٍ شٌ طى  يفٍ كً )
 ؟تى مٍ نً  أيفى  :(  ?nimit wiin -؟ يفٍ كً  تٍ مً نً )
 ؟ سرقتى  أيفى  فٍ مً  (: ?min wiin saragit-؟ تٍ قً رى سى  يفٍ كً  فٍ مً ) 
 ؟ ىراتى  إلى أيفى (:?lawiin Šaradit -؟ تٍ دً رى شى  يفٍ كً لى  )

لتكفير الجيد   ؛يجة اليمزة االكاكحيث أادلت المٌ  " أيفى "مف مشتقة  " يفٍ كً " بلحظ أفٌ يي  
 تركتك  ،عمى اسـ المكاف " كيٍف ""كالبٌلـ ،" مف نحك: ،كدخمت أحرؼ الجرٌ  ،طؽفي النٌ  العضميٌ 
 سـ المكاف في الجممة .الأخير كالتٌ  ،قديـة التٌ حريٌ  ،لنفسيا الٌميجة
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 ،القاائؿ مكجكدة في كؿٌ ال ،ة القديمةالعرايٌ  مف الٌظكاىر خمص مف اليمزكظاىرة التٌ  
 .(1) اياطؽ لصعكاة النٌ  ؛ة الحديثةيجات العرايٌ كمعظـ المٌ 

 
 ؟تيْش كْ إ( ? iktiiŠ@ )،  ِ؟تيْش كْ و( :(wiktiiŠ?  

 ةفي العرايٌ  االستفيامٌية " متى "كىي تقااؿ ،مافلمسؤاؿ عف الزٌ  يجة ىذه األداةتستعمؿ المٌ 
 كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليـ :  ،الفصيحة

 ؟ متى رحمتى  :(wiktiiŠ raḥalit  ? - ؟تٍ مً حى رى  تيٍش كٍ كً )
 ؟ متى خطاتى  (:iktiiŠ@  xaṭabit ? -؟ تيٍش اكٍ  تٍ اً طى خى )
 ؟ رجبلن  متى أصاحتى  :( iktiiŠ min irit zalamahş@ ?-؟ تيٍش كٍ إ فٍ مً  وٍ مى لى زى  تٍ رً صً  )

 كيختص حرؼ الجرٌ  ،في المعنى نفسو "تيٍش كٍ كً "ك  ،"تيٍش كٍ إ"يجة تستخدـ المٌ  بلحظ أفٌ يي  
 خكؿ عمييما.االدٌ  "فٍ مً "
  ِ؟فْ يْ ك (? kiif ):  

 نحك ،ةفي العرايٌ  االستفيامٌية "ؼى يٍ كىي تقااؿ " كى  ،عف الحاؿ في الٌسؤاؿستخدـ ىذه األداة تي 
  :قكليـ

   ؟أنتى  ؼى يٍ كى :  ?kiif @inta) -؟ تى إنٍ  ؼٍ يٍ كً ) 
 ؟ ئتى جً  ؼى يٍ كى  :( iit?ʤ kiif -؟ جيتٍ  ؼٍ يٍ كً ) 
   ؟ؾى حالي  ؼى يٍ كى  :( ḥaalak ?  kiif -؟  ؾٍ حالى  ؼٍ يٍ كً ) 

لت الحركة المزدكجةأٌف الٌميجة بلحظ يي   حركة إلى  ،ة الفصيحةفي العرايٌ " ؼى يٍ كى " :في حك 
  طكيمة؛ لسيكلة الٌنطؽ ايا. 

 
 
 
 

                                                           
(1)

جامعة الممؾ  ،الرياض  ، 1ع ، 27 ،ـ ،مجمة اآلداب  ، أدوات االستفيام في الميجة البغدادية المعاصرة ،عمي  ،الحياني : ينظر 
 . 83 ،ـ 2015 ،سعكد 
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 :أسموب األمر -ثانًيا
كيصدر اصيغتو عمى كجو  ،ىك كٌؿ فعؿ دٌؿ عمى طمب مف الفاعؿ الحاضر  مفيوم األمر: - أ

كقاكلو  ،كمف خكاصو؛ داللتو عمى الطمب ،كيككف مف أعمى إلى أدنى  ،كاإللزاـ ،االستعبلء
                                                                                             .(1)كياء المخاطاة  ،نكف الٌتككيد

 أسموب األمر في الّميجة: - ب
                                                      منيا:           يجة بعدة صيغي أسموب األمر في المّ يأت
اىٍؿ )  :نحو ،فعل األمر  -1 ٍد اٍلجى  (: انزٍؿ الجاؿى .hawwid @ilʤabal  -ىىكِّ
 (: اخفٍض صكتىؾى . habbiṭ şuutak  -)ىىاٍِّط صكتىٍؾ  
                                             .@(: ارـً دخانؾى irmi duxaanak -) اٍرـً ديخانىٍؾ  

كايٍج  مي اٍلحى .ulii @ilḥawaayiʤşϪ( @i -)اٍغصي  : اغسمي المبلاسى
ٍكحكا ًمٍف دارً    انصرفكا مف ايتي . ،( rawḥuu min daarii -م )رى

خر انت صحيح اآلك  ،الاناءة ة في عمميٌ كافقت العرايٌ  ،يجةأفعاؿ األمر في المٌ  بلحظ أفٌ يي 
 ا الوعند اتص ،كفالفعؿ عمى حذؼ النٌ ك  ،ةكالمعتؿ اآلخر عمى حذؼ حرؼ العمٌ  ،ككفعمى السٌ 

  .حركؼ الٌعمةكتقصير  ،سكيفالتٌ  فييجة كىذا دأب أصحابي المٌ  ،الجماعة كاك()

ـٍ أيٍظري ): نحو ،ائب عن فعل األمرالمصدر النّ -2 مييي انا رٍ ضى (: @rub âaliihumðu -ٍب عى
 عمييـ. 

ٍو إك)جىرم  ،(:قتبلن كثيرنا katil @ikƟiir  -ك)كىًتٍؿ اٍكثيرٍ   ٍرعى (: arii @ibşurâahʤ  -ٍاصي
ا سريعنا.  ركضن

في مصادر ألفعاؿو جاءت  في الٌميجة كجىرم " ،ككىًتؿٍ  ،بٍ اٍظري بلحظ أٌف كٌؿ مف:" يي 
المصادر  ىذه كجاءت ،عف أفعالياكقد ناات المصادر  ،كاٍجًر " ،قتؿٍ كا ،اضربٍ ىي: " العراٌية 
 حٌتى يىسيهؿ الٌنطؽ ايا؛ لذلؾ اختمفت مع العراٌية في ىذه الٌظاىرة . ،في الٌميجة ساكنة

                                                           
(1)

المطاعة  ،مبادئ العربية في الصرف والنحو ،رشيد المعمـ  كالشرتكني، ،37 ،التعريفاتكتاب  ،الجرجاني  :ينظر 
عاد  ،كاليادم ،12 ، معجم المصطمحات النحوية والصرفية ،محمد  ،كالمادم ،12 ،ـ 1942،ايركت ،4،ط،الكاثكليكية
 ،جامعة القرآف الكريـ كالعمـك اإلسبلمية ،ماجستير  ،3 ،أسموب الطمب في القرآن الكريم " دراسة نحوية داللية" ،الرحمف 
 ـ.2013
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وو  :@ (uşş -أيصٌٍ )  :نحو ،اسم فعل األمر -3                    .أك تعاؿ معي ،اسرعٍ  (:yallah  -وٍ م  يى ) ،صى
 (. rabbi farriḥ galbi  - ايمٍ قى  حٍ رِّ فى  بِّ رى  ): نحو ،عاءالدّ  -4
 ( . @intigim minhum yaa rab)   بٍ يارى  ـٍ يي نٍ ـ مً قً تً انٍ ك)  

 . raaðϪ (@iḥmil âanni li - راظٍ غٍ ي لً نٌ عى  ؿٍ مً احٍ ) :قكؿ أخ ألخيو نحو ،االلتماس -5
 

 يصدر اٌلذمك  ،األمر الحقيقيٌ  سمكبى أل في استعماليا ييبلحظ أٌف الٌميجة سايرت العراٌية
ـ   ،أدنى مف أعمى إلى كاسـ فعؿ  ،ائب عف فعؿ األمركالمصدر النٌ  ،فعؿ األمر :اصيغ منيا كيت

عاء ليفيد معنى الدٌ  ؛يصدر مف أدنى إلى أعمىف ،كقد يخرج األمر عف معناه الحقيقي ،األمر
 .معنى االلتماس إلفادة ؛كقد يصدر األمر ايف متساكييف ،الشرٌ  أك،االخير

 والّنفي ،الّنيي اأسموب -ثالثًا
 أسموب الّنيي: - أ

ـ مف المخاطب الكٌؼ تي يطمب او المتكمٌ الٌ  ةىك مف األساليب اإلنشائيٌ   :مفيوم الّنيي -1
تيانو عمى كجو االستعبلء ،عف فعؿ الشيء كيتحقؽ اأداتو الخاصة "ال"  ،كاإللزاـ ،كا 

                                                                                         .  (1)اىية النٌ 
  :يجةأسموب الّنيي في المّ  -2

كذلؾ عف طريؽ أداة مغايرة لمعراٌية  ،عف طريؽ الكممات المنحكتة يييجة أسمكب النٌ عرفت المٌ 
 : كمف ذلؾ قكليـ ،الفصيحة
 . ال تتحرؾٍ titḥarrakiŠ ):  - ٍش كً ر  حى تٍ تً  )      
 . ال تحمـٍ  :(  tiḥlamiŠ - ٍش مً مى حٍ تً )      
 ال تحممكا . :( tiḥlamuuş - مكٍش مى حٍ تً )      
عمؿ  غرضو الكٌؼ عف ،اٌلتي تفيد الٌنييك  ،"يفالشٌ "االفعؿ المضارع المختكـ  بلحظ أفٌ يي        

  المستعممة. معيا في األداة كيختمؼ ،صيغة الٌنيية في يتفؽ مع العرايٌ ك  ،شيء ما
 قكليـ :  نحك ،أك االلتماس ،عاءليفيد معنى الدٌ  ؛يي عف معناه الحقيقيكقد يخرج النٌ   
 .عادؾى   ال تحرـٍ  يـى المٌ  :(abdak yarabâ tiḥrimiŠ   - بٍ رى يى  ؾٍ دى اٍ عى  ٍش مً رً حٍ تً )

                                                           
(1)

 .232 ، معجم المصطمحات النحوية والصرفية ،محمد  ،ينظر: المادم  
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 . األرضً  حراثةى  ال تنسى  :tuḥruƟ @il@arið (tinsaaŠ  -ٍظ رً اأٍل  ثٍ ري حٍ تي  ساٍش نٍ تً )
عاء لتفيد معنى الدٌ  ؛إلى أعمى في الجممة األكلى ىيي صدر مف أدنالنٌ  بلحظ أفٌ يي 
 .فيد معنى االلتماسلت ؛انيةفي الجممة الثٌ  كصدر ايف أخكيفً  ،االخير

 
 :أسموب الّنفي  - ب
 ،كالعاارات ،يمحؽ المعاني المتكاممة المفيكمة في الجمؿ ،ىك ضد اإلثااتمفيوم الّنفي:  -1

ـٍ " ،لٍف  ،ليسى  ،ال  ،كمف أدكاتو " ما  ،فيعمؿ عمى نفييا ل
(1)       .                                                                                        

  :أسموب الّنفي في الّميجة  -2
 كمف أدكاتو :  ،ما في اإلنكاركال سيٌ  ،في حديثيا فييجة أسمكب النٌ استعممت المٌ        
 نحو:  ،laa"–ال ب" الّنفي  -

كال  ،ا(:ال تقكؿي كايرن  iirϪlaa @itguul @ikbiir walaa @iz -)ال اٍتقكٍؿ اٍكايٍر كىال اٍزغيٍر 
 ا .صغيرن 

ٌمى  ـٍ كىال صى ـى  laa şaam walaa şalla  -)ال صا  كال صٌمى . ،(: ال صا
 (ani mirtaaḥ walaa @ilfagiir mirtaaḥϪ laa @il  -)ال اٍلغىني ًمٍرتاٍح كىال اٍلفىقيٍر ًمٍرتاٍح 

. ،ال الغني  مرتاحه   كال الفقيري مرتاحه
عمى االسـ؛  اكدخمت أيضن  ،كالمضارع ،دخمت عمى الفعميف الماضي ،بلحظ أٌف "ال"يي  

 الٌنفي . إلفادة
 ،"ما "في نة مف حرؼ النٌ المككٌ  ،ةعمى الجممة المنحكتة المنفيٌ  ،في "ال"ا ما تدخؿ أداة النٌ كغالان   

 نحك:  ،فيا لسؤاؿ؛ لغرض تأكيد النٌ كالتي تككف جكاان  ،يف"أك "الشٌ 
(:ىؿ كتاتى  ?makatabtiŠ  laa katabit @iddaris)  - .()كىتىًاٍت اد ًرٍس؟ ال مىكىتىٍاًتٍش 

؟   رسى .الدٌ  ما كتاتي  ،الالدرسى
 ،(: أتسافري معي؟ ال? laa basaafriŠ bitsaafir maâi ) – .()ًاٍتساًفٍر مىعي؟ ال اىساٍفًرٍش 

 أسافري معؾى .
 
 

                                                           
(1)

 .272 ، معجم المصطمحات الصرفية والنحوية ،محمد ،المادم  :ينظر 
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 : "  miŠ -ِمْش ب" الّنفي  -
افية كتككف امعنى "ال " النٌ  ،ةا لمجمؿ االستفياميٌ جكاان  ،في "ًمٍش"يجة حرؼ النٌ تستخدـ المٌ  

                                                         كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليـ :     ،في العراية الفصيحة
 (: ىؿ مراد في الٌداًر؟ ال .? miŠ fiddaar muraad fiddaar) -.()ميراٍد ًفٌداٍر ؟ ًمٍش ًفٌداٍر 

(: ىؿ تحرثي معي؟ ال  ? miŠ ḥaariƟ tuḥruƟ maƟi) – .() تيٍحريٍث مىعي ؟ ًمٍش حاًرثٍ 
 أحرث .

 نحك:   ،االٌرفض افية في حالة اإلجااة"ال"  النٌ ا  ا ما تساؽ "ًمٍش"كغالان 
أم: ال أشربي ،? laa miŠ Šaarib (tiŠrab âaşiir) – .()ًتٍشرىٍب عىصيٍر؟  ال ًمٍش شاًربٍ  

.  العصيرى
كتختص " ًمٍش" في نفي  ،ككيد حسبي التٌ ىك  ،فياليدؼ مف تكرار أحرؼ النٌ  بلحظ أفٌ يي  
 األسماء.

"كتأتي "ًمٍش" امعنى"   نحك قكليـ :  ،ليسى
 ا .(: معقكؿه ليسى صادقن  maâguul miŠ şaadig)   - ()مىٍعقكٍؿ ًمٍش صاًدؽٍ 
"  نحك:  ،رت الجممةإذا تصدٌ  ،كتأتي امعنى "أليسى

؟ )ًمشً  ركٍؼ مىٍفطكـٍ  ا ؟: أليسى الخركؼي مفطكمن miŠi @ilxaruuf mafṭuum) (? - (اٍلخى
ط الجممة؛ كقد تتكسٌ  ،معنى االستفياـ اإلنكارم إلفادةر الجممة؛ ضح أٌف " ًمٍش" تتصدٌ يتٌ ك  
" لتفيد معن  ،كفي جميع أحكاليا ،افية"ال" النٌ  لتتساكل معا لسؤاؿ؛ كتأتي جكاان  ،افيةالنٌ ى "ليسى

 تختص في نفي االسـ .
 :"  ma–ب" َم في النّ  -

في  يقااؿك  ،كالحرؼ في الجمؿ المنحكتو ،لنفي الفعؿ المفتكح؛ يستعمؿ  حرؼ الميـ 
 ما في شيء . :( mafiŠŠ  - شٌٍ فً مى ) :قكليـ نحك ،"ما"فية أداة النٌ العرايٌ 
 . شيئان  ما خراتي  :maxarrabtiŠ) – ٍش تً اٍ ر  خى مى ك)

ٍقًتٍش   ( : ما سرقتي شيئان.masaragtiŠ –ك)مىسىرى
 ،تارةن الحرؼ  دخؿ عمى "مى  "فيحرؼ النٌ  كأفٌ  ،إجااات ألسئمةااقة األمثمة السٌ  بلحظ أفٌ يي   

 . كالفعؿ الماضي تارةن أخرل
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 قكليـ :  ،كمف األمثمة عمى نفي األفعاؿ 
 ار.ار عمى اشٌ عمٌ  ـى ما سم   :( masallam âammaar âabaŠŠaar  -ارٍ شٌ اى عى  اٍر مٌ عى  ـٍ م  سى مى )

 قكليـ :  نحك ،ميرالضٌ "  مى"  كقد تنفي
 . ذاىبه  ما أنتى  (:manta raayiḥ - رايحٍ  تى نٍ مى )                
 حاٌج.يا ماسكطه  ما أنتى (:manta mabşuuṭ yaḥaʤʤ - جٌٍ حى كط يى صاٍ مى  تى نٍ مى )            

يجة المٌ  كقد قامت ،مائركالضٌ  ،كالحركؼ ،ةتنفي األفعاؿ الماضيٌ  "  مى" بلحظ أفٌ يي   
 افية .النٌ  "ما"اتقصير صكت األلؼ في 

  ": Š –ين الشّ ب"  فيالنّ  -
     قكليـ :  نحك ،النافية ال ""ة تقااؿ في العرايٌ ك  ،لنفي الفعؿ المضارع ؛يفأداة الشٌ  الٌميجة تستعمؿ

ًنٍش  في  (: ال badaxxiniŠ -)اىدىخِّ  . أيدىخِّ
 (: ال أريدي . biddiiŠ  -)ًادِّيٍش   
. biârifiŠ –)ًاٍعًرًفٍش     (: ال يعرؼي

ميـ" "  اكقد تتصؿ  الكممة المنحكتة  ،"الٌشيف " النافية ابلحظ أٌف الفعؿ المضارع ييختـ يي  
 نحك قكليـ: ،تفيد تككيد الٌنفي فإٌف " الٌشيف" عندىا ،الٌنفي

ـٍ يىريحٍ  ،بي ىى ذٍ يى  لىـٍ  :(  maraaḥiŠ -ٍش راحً مى )  .أك لى
                                        (:    mafiŠŠ  -َمِفشّْ  أو " ،( fiŠŠ  -ِفشّْ ب " في النّ  -

 ،حسبي في اإلجااة عف الرفض  ،في المعنى نفسو ،"شٌٍ فً مى "ك ،"شٌٍ في "فً يجة أداتي النٌ تستعمؿ المٌ 
 كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليـ :  ،ة الفصيحةافية في العرايٌ " ال " النٌ  كيقاابلف

.( ،؟ ًفشٌٍ صارممى  ؾٍ عى مى )  معؾى  ىؿٍ fiŠŠ @aw mafiŠŠ)  :(maâak maşaari?- أك مىًفشٌٍ
  ؟ ال.نقكده 
"شٌٍ فً " في أداة النٌ  كقد يساؽ    نحك: ،فيلتأكيد معنى النٌ  ؛في "ال"أداة النٌ  " أك" مىًفشٌٍ
.(  ،ًفشٌٍ  ،؟ الؾٍ دى نٍ عً  دافي حى )    (laa fiŠŠ @aw mafiŠŠ)  fii ḥada âindak?-أك مىًفشٌٍ
 ؟ ال .أحده  عندؾى  ؿٍ ىى 
  نحك قكليـ: ،حسبي  الجممةرت إذا تصدٌ  ،"ىٍؿ"ستفياـاال" امعنى حرؼ شٌٍ فً أك "مى  ،"شٌٍ كقد تأتي "فً  
 ؟ رجاؿه  عندؾى  ىؿٍ  :?mafiŠŠ @izlaam âindak)) -  (؟ ؾٍ دى نٍ عً  الـٍ زٍ ا شٌٍ فً مى )
 



           

150 
 

 ي رجّ والتّ  ،يمنّ التّ  اأسموب -رابًعا
أك  ،ألنو مستحيؿه  ؛ال يمكف الحصكؿ عميو ،ىك طمب أمر محاكب :يمنّ مفيوم التّ  - أ

                                                                       (1)"ليتى ا" ي منٌ ر عف التٌ كيعاٌ   ،ال يطمع في نيمو ممكفه 
                                                                                     

 ،"لعؿ " اي رجٌ ر عف التٌ كيعاٌ  ،ىك طمب أمر محاكب يمكف أف يتحقؽ: يرجّ التّ  مفيوم -ب
 .(2)"عسى"ك
  :والّترّجي في الّميجة ،أسموب الّتمّني-ت
 أسمكب الٌتمٌني في الٌميجة قكليـ:   المعاني اٌلتي تدٌؿ عمى كمف األمثمة عمى   
ٍو ًمٍف اٍلقىًارٍ   ٌنى ًيٍصحى  أتمٌنى أٍف يستيقظى مف (: batmanna yişḥah min @ilgabir -) اىٍتمى

 .                  القارً 
 (: يا ريت أطير. yariit @aṭṭiir -)يىريٍت أٌطيرٍ 

ٍع أشكٍؼ ادٍِّنيىٍو  ) (: لك  law @amuut warʤaâ @aŠuuf @iddinyah-لىٍك أمكٍت كىٍرجى
 كأرجع أشاىد الٌدنيا . ،أمكت

 ـ .(: لك األرض تتكمٌ  law @il@arið @ibtiḥki -لىٍك اأٍلًرٍظ اٍاًتٍحًؾ  )
 ،"يا ريت ك" ،"" اتمٌنى :نحك ،ايا عف التمني عٌارت ،ايجة استخدمت ألفاظن المٌ  بلحظ أفٌ يي 

" في العرايٌ  ك" في حيف أٌف  ،ؽال يمٌكف لو أف يتحقٌ  كأٌف المطمكب ،ةلك"  اٌلتي تسٌد مسٌد "لىٍيتى
 : قكليـ نحك ،الٌترٌجي ر في الكقت نفسو عفقد تعاٌ  ،ر عف الٌتمٌنياٌلتي تعاٌ  ،أدكات الٌميجة

ٍح سىميٍر   . (: أتمنى أٍف ينجحى سميره    batmanna yinʤaḥ samiir -)اىٍتمىٌنى ًيٍنجى
 ا .ياريت أشاىدؾى غدن yariit @aŠuufak bukrah) :  -)يىريٍت أشكفىٍؾ ايٍكرىٍه 

ك ٍز  . law ziid bitʤawwaz  -) لىٍك زيٍد ًاٍتجى  (: لك زيده يتجكزي
اأدكات الٌميجة في الٌتمٌني قد تفيد الٌترٌجي  ضح أفٌ كيتٌ   ،كالمشاىدة ،جاحالنٌ  ؛ ألفٌ أيضن

 ؽ.  كالزكاج ييمكف ليا أف تتحقٌ 
 

                                                           

(1)
 ،ايركت ،2 ،دار الكتب العممية،ط ،زرزكرضاط كتعميؽ: نعيـ  ،مفتاح العموم ،يكسؼ اف أاي اكر ،ينظر: السكاكي  

 .207 ،ـ1999 ،لندف ،) د.ط(،دار المعارؼ ،البالغة الواضحة ،مصطفى  ،كأميف  ،عمي  ،كالجاـز  ،307 ، ـ1987
 .207 ، المرجع نفسو ،مصطفى  ،كأميف  ،عمي  ،كالجاـز  ،307 ، المصدر نفسو ،ينظر: السكاكي  (2)
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 نحك : ،كتستخدـ الٌميجة الفعؿ "رجك" كمشتقاتو  في الٌتعاير عف الٌترٌجي      
 ساعدني .أرجكؾ (:   issaaâidni @batraʤʤaak -) اىٍترىٌجاؾ اٌساًعٍدني  
 ( لك الكزيري يسمعؾى . law @ilwaziir bismaâak  -)لىٍك اٍلكىزيٍر ًاٍسمىعىٍؾ  

 :  نحك"  امعنى "ليت" يا ريتٍ كقد يستعمؿ لفظ "    
ٍع لىكىرىٍه  يا ريتٍ ) ٍف ًيٍرجى الزمفى أٍف يعكدى  ليتى  :(  yaariit @izzaman yirʤaâ lawarah –از مى

 لمكراًء.
ك" لك"  في تعايرىـ عف  ،"يجة تستعمؿ لفظة " اىٍترىٌجى "؛ لتسٌد مسٌد" لعؿٌ المٌ  ضح أفٌ يتٌ 

 " امعنى"اىٍترىٌجى كاستعماليـ لفظة " ،ييمكف لو أف يتحقؽ ،مع مبلحظة أف المطمكب ،الٌترٌجي
 يندير حدكثو في الٌميجة. ،"ليت
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 أسموب الّتعجب  -خامًسا
كيقسـ  ،جيؿ سااوفس؛ ألمر يي كاستعظاـ يحدث في النٌ  ،ىك أسمكب انفعاؿ :عجبمفيوم التّ  - أ

" ،كقياسيٌ  ،الٌتعجب في العراٌية إلى قسميف؛ سماعيٌ   ،كالقياسٌي لو صيغتاف؛ صيغة "ما أفعؿى
   . (1)كصيغة "أفعٍؿ اًو" 

                                                               :يجةجب في المّ أسموب التعّ  - ب
  :ماعيّ عجب السّ التّ   -1

كذلؾ عف  ،عجباستخداـ صيغتي التٌ دكف  ،يجةأاناء المٌ عند  عجبسمكب التٌ يظير أي  
  :كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليـ  ،ةكما يصاحايا مف حركات جسديٌ  ،الٌتمكينات الٌصكتٌية طريؽ
 (: كيؼى تحفظي ؟! !kiif @ibtiḥfað -)كيٍؼ اٍاًتٍحفىٍظ !   
م ٍو قىكم!     ! قكمٌ (: ما شاء اهلل  ! maŠallah gawii -)مىشى
ٍب ًمن ٍؾ !   !   !batâaʤʤab minnak  -) اىٍتعىج   (: أتعجبي مف رؤيتؾى
      لو يا رجؿ ايف الناس !                                          :!lah biin @innaas)  -! اٍس نٌ ا ايفٍ  وٍ لى )   
 اسمع اسمع ماذا يقكؿ ! :( @ ismaâ Šuu biguul @ ismaâ! -! قكؿٍ شك اً  عٍ مى اسٍ  عٍ مى اسٍ )
 ه .تستعمؿ لمشيء الزائد عف حدٌ  ٌيي:اى يى  ،(!yabayyii bixawwif  - ! ؼٍ كِّ خى اً  ٌيياى يى )
   (: يا أمي! yammah!   -  !وٍ م  يى  ) 
 : معقكؿه !( Maâguul!   -!  قكؿٍ عٍ مى ) 

اتنغيـ  عجب مصحكاةكما يماثميا في التٌ  ،يجة استعممت الجمؿ كالكمماتالمٌ  بلحظ أفٌ يي  
أك ،أك" ما شاء اهلل "  ،"داءالنٌ "أك ،"االستفياـ"تتعجب عف طريؽ  كقد ،ةكحركات جسديٌ  ،صكتيٌ 
 معركفة تستعمؿ أك كممات  ،" فعؿ األمر" :نحك ،"كرارالتٌ "أك  ،كمشتقاتيا (عجب)لفظة 
  ىما .كغير ٌيي!" اى يى  ك" ،"قكؿٍ عٍ مى ":نحك ،لمتعجب

 

                                                           
 ،1،ط،ةدار الكتب العمميٌ  ،عارتحقيؽ: فكاز الشٌ  ،شرح جمل الزجاجي ،اإلشايمي مؤمفعمي اف  ااف عصفكر، :ينظر (1)

معجم المصطمحات  ،محمد  ،كالمادم  2/262 ، شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك ،كاألشمكني  ،2/36ـ 1998
 .143 ، النحوية والصرفية
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  :عجب القياسيّ التّ -2
 : قكليـ نحك ،" حسب!ما أفعؿاصيغة " ،الٌتعجب القياسٌي في الٌميجةظير ي 

 ! ما أسمرؾى  :( ! mismarak -!  ؾٍ رى مى سٍ مى )           
 ! دمؾى  ما أثقؿى  :! maƟgal dammak)  -! ؾٍ م  دى  ؿٍ قى ثٍ مى  )           
 ! أصعبى تفكيرؾى ما  :(  ! malxamak  -! ؾٍ مى خى مٍ مى )           

 ! ما أصفى قماؾى   :( ! maşfa galbak -!  ؾٍ اى مٍ فى قى صٍ مى )           
" ما أفعؿى "تي تأتي عمى كزف الٌ  ،ةيغة القياسيٌ ة في الصٌ العرايٌ  سايرتييبلحظ أٌف الٌميجة  
ٍسبي  إضافة إلى  ،كحذؼ ىمزة "أفعؿ " ،عجايةالتٌ  "ما"مع اختبلؼ تقصير صكت األلؼ في  ،حى

نحك: الٌصفة التي تأتي عمى  ،عجبذم يصاغ منو فعؿ التٌ الٌ  ،ال تمتـز اشركط الفعؿ ،يجةالمٌ  أفٌ 
كزف أفعؿ اٌلذم مؤنثو فعبلء؛ لذلؾ صاغت مف ىذه الٌصفة صيغة لمتعجب كما في المثاؿ 

  ( عمى غير قياس العراٌية الفصيحة.! ؾٍ رى مى سٍ مى األٌكؿ)
 

 واالختصاص ،الّنداء اأسموب -سادًسا
 الّنداء:أسموب  - أ
داء في كحركؼ النٌ  ،كحممو عمى اإلقااؿ عميؾ ،ىك لفت انتااه المخاطب:  مفيوم الّنداء -1

 .(1) (كا  ،اليمزة  ،أم  ،ىيا  ،أيا  ،يا  )العراٌية ىي: 
 أسموب الّنداء في الّميجة :  -2

 يظير في األمثمة  اآلتية:  عمى نحك مايجة داء في المٌ سمكب النٌ أي  ظيري يى          
 يا رغدةى.dahϪ :(ya ra -رىٍغدىٍه يى )      
 (: يا أىاؿى أجٍب.yahbal rudd  -)يىٍياىٍؿ ريدٌٍ       

ـٍ         (: يا محترـى . yamuḥtaram  -)يىميٍحتىرى
 ، أٌنيا في نداء القريبإالٌ  ،عمى نحك العراٌية كالقريب ،لنداء الاعيد " يا"يجة تستخدـ المٌ   

 . في " يا" األلؼالاعيد تقصر صكت  أك 
 
 

                                                           
(1)

 .2/177 ، شرح جمل الزجاجي ، ينظر: ااف عصفكر 
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 نحك: ،ا لمتنايواٌلتي تستخدـ أيضن  ،"يٍ "ىً  " يا" داءا ما يساؽ أداة النٌ ككثيرن 
ـٍ  يٍ )ىً     . محتـريا  :(yamuḥtaram hii  -يىميٍحتىرى
 (: يا انت .hii yabinit -يىًاًنٍت  يٍ )ىً   

 نحك: ،" في الٌميجة؛ لنداء الاعيد يٍ ىا  "ىً مسدٌ  كيسدٌ  ،داء " يا "كقد تحذؼ أداة النٌ 
مىٍي   . أقاٍؿ عميٌ  ،(: يا فتى hii taâaal âalay –)ىي تىعاٍؿ عى

 نحك قكليـ :  ،داءكقد تحذؼ أداتي النٌ 
ـٍ  ـى . ،: يا خالدي anamϪ( xaalid sarriḥ @il  -)خاًلٍد سىرٍِّح اٍلغىنى  سٌرٍح الغن

جٌٍ    اسمٍع . ، (: يا حج   aʤʤ @ismaâḥ   -اٍسمىٍع  )حى

كتستخدـ "يا"  لنداء   ،"يٍ ىً " ك ،"داء " يايجة تستخدـ أداتي النٌ أف المٌ  كخبلصة القكؿ: 
كقد تحذؼ  ،لمتنايو ؛ىي "ا" ا ما تساؽ غالان لكٌنيا ك  ،لتساير العراٌية في ذلؾ ، كالاعيد ،القريب
كييكتفى  ،داءالنٌ  تاحذؼ أداكقد تي  ،تي تستخدـ اكثرة في نداء الاعيد" الٌ يٍ مكانيا "ىى  حؿٌ تك  ،الياء

   .رغاة في االختصار ،أك القريب ،ااالسـ المنادل الاعيد

 :أسموب االختصاص  - ب
لاياف المقصكد  ؛ـذكر فيو اسـ ظاىر اعد ضمير المتكمٌ ىك أسمكب يي  :مفيوم االختصاص -1

  .(1) ييظير الٌتكاضعأك  ،ـ أف يفتخركيستعمؿ عندما يريد المتكمٌ  ،ؿاالضمير األكٌ 
 في الّميجة: أسموب االختصاص -2
 قكليـ:  ،يجةكمف األمثمة عمى أسمكب االختصاص في المٌ    
                                          ال أصغر.   -الكايرى  -: أنا( ariŠϪ@ana likbiir baz - ٍش رً غى زٍ اى  -ايرٍ كٍ لً -أنا  ) 
 -الٌشيخى  -: أنا(ilâiibah başawwiiŠ @ana @iŠŠiix@ - وٍ عياى الٍ  يٍش كِّ صى اى   -يخٍ اشٌ –أنا )

.  ال أفعؿ العيبى
  iḥna Šabaab @ilbalad @ibniḥtiri @iððiif@) -يؼٍ اظٌ  ـٍ رً تً حٍ نً ااٍ  -دٍ مى اى لٍ إ اابٍ شى -نا احٍ ) 

. -شاابى الامدً  -نحف   نحترـي الٌضيؼى
أطمقتي  -زيدى  -: أناana ziid ṭaxxiit âaʤʤiiŠ@)  - يٍش جٌ عى  يتٍ خٌ طى  -يدٍ زى  -أنا)

 الٌرصاصى عمى الجيًش.
                                                           

(1)
 .74 ، معجم المصطمحات الصرفية والنحوية ،محمد  ،المادم  :ينظر 
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امدة  -ًسعيرى  -: نحف( @iḥna siâiir balad @iŠŠuhada-اش يىدا  دٍ مى اى  -عيٍر سً –نا احٍ )
 الٌشيداء.
                ا إلى معرفة كمضافن  ،" أؿ"ا افن جاء معرٌ  ،في الٌميجة االسـ المخصكص أفٌ  ييبلحظ 

جاءت األسماء المخصكصة ك  ،كاضعأك التٌ  ،الفخرىك  ،كاٌتضح أٌف المقصكد مف الٌضمير ،اكعممن 
 . حسبي  احيةفي ىذه النٌ  ،لتخالؼ الٌميجة العراٌية الفصيحة ؛ساكنةن 

 
 والّتحذير ،اإلغراء اسموبأُ  -سابًعا

                                                                                                   مفيوم اإلغراء: - أ
 .(1)ره الٌتحذيكضدٌ  ،ليفعمو كحثٌو عمى فعؿ أمر محمكد ،ىك أسمكب يستعمؿ؛ لتنايو المخاطب

                                                                           :   يجةأسموب اإلغراء في المّ  - ب
                                                         :  قكليـ في الٌميجة عمى أسمكب اإلغراءاٌلتي تنتشر مف األمثمة ك 

ًاٍر  . الزـٍ  işşabir@): -)اص  ارى  الص 
. الزـٍ @(: iŠŠaraf  -)اش رىٍؼ   الٌشرؼ ى

.iððiif @iððiif@) –)اٌظيٍؼ اٌظيٍؼ   : الٌضيؼى الٌضيؼى
.izziit widdibis  -)اٌزيٍت ًكاٌدًاٍس   @(: الٌزيتى كالٌداسى
.il@arið wilâarið@  -)اأٍلًرٍظ كًالعىًرٍظ   (: األرضى كالعرضى

كىذه األنكاع تتفؽ مع  ،ا عميوكمعطكفن  ،اكمكررن  ،اجاء مفردن  ،بلحظ أٌف المغرل اويي     
 . كاألصؿ أف يأتي منصكانا ،ايأتي ساكنن  ،يجةعدا أٌف المغرل او في المٌ  ،ةالعرايٌ 

 :يجةأسموب الّتحذير في المّ  - ت
 :قكليـ الٌتحذير في الٌميجةعمى أسمكب اٌلتي تنتشر كمف األمثمة 

 @(: الحفرةى .iʤʤuurah -اٌجكرىٍه ) 
 @(: الٌشرطةى الٌشرطةى.  iŠŠurṭah @iŠŠurṭah-)اش ٍرطىٍو اش ٍرطىٍو  

ميٍب  .issamak wilḥaliib  -)اس مىٍؾ كاٍلحى  @(: الٌسمؾى كالحميبى
كمف أكؿ الٌسمؾ مع  ،كالٌشرطة ،كيحذر المخاطب مف الحفرة ،وـ يناٌ المتكمٌ  بلحظ أفٌ يي  
 ة .ا عمى نيج العرايٌ كمعطكفن  ،اكمكررن  ،امفردن  ،ر منوكجاء المحذٌ  ،الحميب

                                                           
(1)

 .165 ، معجم المصطمحات الصرفية والنحوية ،محمد  ،المادم ٌنظر:  
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 iḥðar@): -اٍحظىٍر  (:نحك ،حذيرعمى التٌ  تدؿٌ  صريحةن  ايجة ألفاظن تستعمؿ المٌ قد ك  
وٍ ،@(iwâaa -ك)اٍكعى،@(intibih-ك) اٍنًتًاوٍ  .اٍحذىٍر   -ك) اٍاًعدٍ  ،@(işḥah -ك)اٍصحى

ibâid)@،  .كغيرىا مف األلفاظ 
 

 أسموب االستثناء -ثامًنا
مف ضمف األدكات  ،ىك إخراج  ما اعد أداة االسثناء مف حكـ ما قاميا: مفيوم االستثناء - أ

 ،ما عدا  ،ما خبل  ،عدا ،خبل  ،حاشى  ،سكل  ،غير  ، تي كضعيا العرب كىي:" إالٌ الٌ 
                                                                                                   .(1)" فال يكك  ،ليس 

  :يجةأسموب االستثناء في المّ  - ب
  كمنيا:                     ،في حديثيا مف خبلؿ أدكات االستثناء ،استعممت الٌميجة أسمكب االستثناء

                                                            نحو:     ،illa@"  -إاّل ب " االستثناء    -1
مىٍب  ٍو إ)حى إاٌل  الٌنعجاتً  بى مى حى :( alab @innaâʤaat @illa naâʤah ḥ-ن ٍعجاٍت إاٌل نىٍعجى
 نعجةن .

 إاٌل صفعةن . اتً عى فى صى   ما أكؿ   :( makaliŠ @ikfuuf @illa kaff  -)مىكىًمٍش اٍكفكٍؼ إاٌل كىؼٌٍ 
                                دي.   يٍ (: ما فرحى إاٌل زى  makayyafiŠ @illa ziid   -يٍد )مىكىي ًفٍش إاٌل زً 

  أنا .(: ما شاىدى إالٌ  maŠafiŠ @illa @ana -)مىشىًفٍش إاٌل أنا 
ك حك ارٍِّعياٍف إاٌل اٍلغىنىماتٍ  (: عاد الرعاةي anamaatϪ@irriâyaan @illa @il rawwaḥu -)رى

ـى إاٌل   . األغنا
 نحو:   ،"bass-َبسّْ ب " االستثناء -2
" ستعمؿي تى      : كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليـ ،امعنى" إاٌل " في جمميا ،الميجة "اىسٌٍ

مىق ًطٍتيا رىٍه مى ٍر اىسٌٍ شىجى  malaggaṭitha laggaṭit @iŠŠaʤar bass -)لىق ًطٍت اش جى
Šaʤarah .قطفتي الٌشجرى إاٌل شجرةى ما قطفتيا :) 

ٍو  ـٍ اىسٌٍ لىٍحمى  لحمان إاٌل لحمةن . ما أكؿ   :( makaliŠ laḥim bass laḥmah -)مىكىًمٍش لىًح
ٍف اىسٌٍ ًسكارىٍه    .(:  ما دخفى إاٌل سيجارةن  bass sikaarah madaxxan  -)مىدىخ 

 
                                                           

(1)
 .305 ، )عرض وتطبيق(األساليب النحوية ،كعطية محسف  ،380/ 2 ، شرح جمل الزجاجي ،ااف عصفكر   
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 نحو:  ،"iirϪ  -يْر غِ ب " االستثناء  -3
ركٍؼ اٍلعىٌيافٍ )ًاًعٍت اٍلًخٍرفاٍف غً  (:                         ilxauuf @ilâayyaan iirϪ biâit @ilxirfaan@  -يٍر اٍلخى
 .الخركًؼ المريضً رى يٍ اعتي الخرفافى غى 

شيٍش غً  ااالتٍ )طىي ًحٍت   ااالتو  (: نزلتي   ilḥaŠiiŠ iirϪ ṭayyaḥit  baalaat@  -يٍر اٍلحى
 . الحشيشً  رى يٍ غى 

 . كرسي   ري يٍ (: ما في غى   kursi iirϪ mafii   -يٍر كيٍرسي )مىفي  غً 
 : نحو ،maâadaa" –دا عَ " مَ و  ،"adaâ –دا "عَ  باالستثناء  -4
 ككيتي  :( kawiit ḥawaayʤak âada @ilgamiiş  -ميٍص قى دا الٍ عى  ؾٍ جى ايٍ كى حى  كيتٍ كى )

 . عدا القميصً  المبلاسى 
 الاناتً  ضراتي  (:arabit @ilbanaat maâadaa samarð  - ٍر مى دا سى عى مى  ناتٍ اى الٍ  تٍ اً رى ظى )
 . رى مى عدا سى ام

                                                         :         قوليم نحو ،"ḥaŠa -شىحَ ب " االستثناء  -5
كجيؾ  أدٍر  @(:iglib wiʤhak ḥaŠa @issaamâiin  -يفٍ ٍمعً إس اشى اٍقًمٍب ًكٍجيىٍؾ حى )

 . امعيفى السٌ  احاش
 .بي ذً الكى  حاشاؾى  :( ibḍaŠaak @ilkuḥ  - بٍ ذً كي الٍ  شاؾٍ حى )

 ،دا عى مى  ،دا عى  ، غيٍر   ، سٌٍ اى ، يجة ىي "  إالٌ أدكات االستثناء في المٌ  أفٌ كخبلصة القكؿ:  
 ،اعندما يككف  المستثنى منو مذككرن  ،كغير منفي   ا مثاتن صبلن كيأتي  االستثناء متٌ  ،"شىحى 

 ،ةعندما تككف الجممة منفيٌ  ،اغن ا مفرٌ ناقصن كيأتي  ،امنفيً  صبلن ا متٌ تامً يأتي ك  ،كالمستثنى مف جنسو
كالمستثنى ليس  ،عندما يككف المستثنى منو مذككرا ،اكيأتي منقطعن  ،مذككر كالمستثنى منو غير

الحركة المزدكجة في يجة ؿ المٌ حكٌ تي ك  ،مير اعد أدكات االستثناءكيغمب أف يأتي الضٌ  ،مف جنسو
يجة إلى كتميؿ المٌ   ،"حاشى"صكت األلؼ في تقٌصر ك  ،إلى حركة طكيمة ،ر "يٍ أداة االستثناء " غى 

ما كقمٌ  ،رغاة في االختصارك  ،؛ لسيكلة الٌنطؽ اوغ في أغمب جمميااستعماؿ االستثناء المفرٌ 
   نكاع االستثناء.كتتفؽ الٌميجة مع العراٌية في أ ،اـ المنفيٌ تستعمؿ االستثناء التٌ 
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  أسموب العطف -تاسًعا
عمى معنى مقصكد مع متاكعو، كيتكسط  يدؿٌ ك  ،كااعىك أحد التٌ :  مفيوم العطف - أ

 ،كأك ،كثـٌ  ،كالفاء ،" الكاك :كىي ،أحد الحركؼ العشرة ،كاالسـ المعطكؼ ،المعطكؼ عميو
ًفيفىة ،كاؿٍ  ،كال ٌما ،كأـ ،كلكٍف اٍلخى ت ى"  ،كاً  كىحى

(1).                                                                                                     
  :يجةأسموب العطف في المّ  - ب
 كمنيا:                     ،في حديثيا مف خبلؿ حركؼ العطؼ ،استعممت الٌميجة أسمكب العطؼ    
 :  نحو ،" wi -" ِو  الواوبالعطف  -1

ٍو  لىمى  جؿ.كالرٌ  ،(: نزؿ سارمaaḥ saarii wizzalamahṭ  -)طاٍح سارم كالز 
                                                            نحو:        ،" willa -ِولَّى ب" العطف   -2

ٍقمكاىٍو ًكل ى كىرىؽٍ   ،(:أطاخي مقمكاةن   willa warag @aṭbux magluubah  -) أٍطايٍخ مى
 أٍك كرؽى ًعنب . 

ٍاتيٍف  ا ٍو ًكل ى حى ٍذ حى  أٍك حاتيًف .  ،(: خٍذ حٌاةن  xuḍ ḥabbah willa ḥabtiin -)خي
 نحو:  ،"wala –َوال ب " العطف  -3

 ،ةو (: ال ينفعي في ىد   laa binfaâ fihaddah wala saddah -)ال ًاٍنفىٍع ًفيىد ٍه كىال سىد ٍه 
 كال كايره . ،ال صغيره  :(iir wala @ikbiir Ϫ laa @iz -)ال اٍزغيٍر كىال اٍكايٍر ك ،ةد  كال سى 

                                                                         نحو: ،"attaḥ -"َحتَّ ب العطف  -4
ٍو حىت  عىًظٍميا  الٌدجاجةى (: أكؿى akal @ilʤaaʤah ḥatta âaimha@ -)أكىٍؿ اٍلجاجى

 حٌتى عظميا.
فٌٍ   (: رقصى حٌتى جيف  . ragş ḥatta @inʤann  -)رىقىٍص حىت  اٍنجى

 نحو:  ،" yaa –يا ب " العطف  -5
ٌما قيكةى . اإٌما شاين أتريدي (:  yaa Šaay yaa gahwah  -) يا شاٍم يا قىٍيكىٍه      كا 
ٌما أنتى .إٌما أنا  (: yaa @ana yaa @inta  -)يا أنا يا إٍنتى      كا 
                                                                 نحو:       ،"aw@  -أوْ ب " العطف  -6

ٍعدىٍه   أك جعدةن .،رى صعت تشربي أ(: tiŠrab zaâtar @aw ʤaâdah-) ًتٍشًرٍب زىٍعتىٍر أٍك جى
 أنتى أك أنا . تذىبي أ(: itruuḥ @inta @aw @ana@  -)اٍتركٍح إٍنتى أٍك أنا

                                                           
(1)

 .151 ، التعريفات كتاب ،كالجرجاني  ،91 ، في العربية الممع ،ااف جني  :ينظر 
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                  أٍك " ،يا  ،حىت   ،كىال  ،ًكل ى   ،يجة ىي :" الكاك حركؼ العطؼ اٌلتي استعممتيا المٌ  إفٌ  
" امعنى  ،فيٌ ك"كال" في النٌ  ،خييريا "  في التٌ ك  ،أكك  ،ك" ًكل ى ،كاستخدمت "الكاك" في الجمع  ك"حىت 

اتقصير  تقكـ يجةالمٌ  عدا أفٌ  ،ةتتفؽ مع العرايٌ  الٌميجةكدالالت حركؼ العطؼ في  ،"الكاك"
 . " كال "ك ،صكت األلؼ في" حٌتى"

ة في اناء جمميا يجة سايرت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ القكؿ في المستكل الٌنحكم: يي كخبلصة  
كاعض حركؼ  ،ةة كالمكانيٌ مانيٌ ركؼ الزٌ لظٌ اك  ،ةحكيٌ كفي استعماؿ األساليب النٌ  ،ةة كالفعميٌ االسميٌ 
ألٌف الميجة  تضاط أكاخر  ؛ة عمى أكاخر الكمماتعدا ظاىرة ظيكر الحركات اإلعراايٌ  الجرٌ 

الجكاب عف كمف حرفي  ،ىؿ( ،) أ:األستفياـ حرفي ىا مف خمكٌ كخالفتيا في  ،ككفالكممات االسٌ 
اداليما اأحرؼ أخرل مف أحرؼ المٌ   ،(كبل ك امى)نحك:  ،الجمؿ االستفيامية كلـ تستعمؿ  ،يجةكا 

( كاقتصرت عمى صيغة التٌ  ،يرجٌ مني كالتٌ في تعايرىا عف التٌ  (لعؿ  ،ليت)حرفي  عجب)ما أفعؿى
شركطو المعركفة عند لعجب ال يخضع ة عمى أٌف فعؿ التٌ عجايٌ مع تقصير صكت األلؼ في ما التٌ 

 .    حسب (يا )داءكقد اقتصرت عمى حرؼ النٌ   ،صياغتو

المثنى  عمىالة مائر الدٌ كالضٌ  ،كانقراض أسماء اإلشارة ،كصكلةكلكحظ اختفاء األسماء الم 
ة ا عف قكاعد العرايٌ يجة ااتعدت كثيرن أٌف المٌ حكم كشؼ كيظير أٌف المستكل النٌ  ،ر كالمؤنثالمذكٌ 

 ،أك المكصكلة ،في أسماء اإلشارة ذلؾ استعماليا الادائؿ سكاء أكاف كال سٌيما فيالفصيحة 
كال  ،يجةة في المٌ لذلؾ انتشرت األلفاظ العاميٌ  ؛كغيرىما مف المكاضيع عف قكاعد العراية الفصيحة

 دراسة الفصؿ الٌرااع المتمثؿ االمستكل الٌداللٌي.  تكتمؿ الٌدراسة إاٌل عند

  

 

 

 



 

 الفصل الرّابع: المستوى الّدالليّ 

 داللة بعض األلفاظ الفصيحة في الّميجةالمبحث األّول: 

 في الّميجة المبحث الثّاني: داللة بعض األلفاظ العامّية

 الّدخيمة في الّميجة بعض األلفاظالمبحث الثّالث: داللة 

 الّميجة في : داللة بعض األمثال الّشعبّيةالرابعالمبحث 
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 المستوى الّدالليّ  :الفصل الرّابع

لمتعػػرؼ عمػػى طايعػػة  ؛يجػػةالمسػػتعممة فػػي المٌ كاألمثػػاؿ  ،اعػػض األلفػػاظ الفصػػؿ تنػػاكؿ ىػػذا 
الحديثػػة تحػػتفظ امجمكعػػة مػػف العراٌيػػة يجػػات ليجػػة مػػف المٌ  كػػؿٌ ك  ،الٌميجػػة مػػف خػػبلؿ فيػػـ دالالتيػػا

كال  ،فصػػيحةأك  ،أك دخيمػػة ،ةعامٌيػػ كقػػد تكػػكف ىػػذه األلفػػاظ  ،عايػػرتٌ ال فػػي تسػػتعمميا تػػيالٌ  األلفػػاظ
األلفػػاظ  ىػػذه صػػؼك  فػػيالااحػػث  قػػاـلػػذلؾ   ،ييفيػػـ المقصػػكد منيػػا إاٌل مػػف خػػبلؿ تكضػػيح معانييػػا

ة الفصػيحة مػف العراٌيػفي  كدالالتيا ،يجةتيا في المٌ كيكضح دالال ،ليجة امدة ًسعيرالمستعممة في 
كأكرد  ،ةإف لػـ تػرد فػي المعػاجـ العراٌيػ ياكيايف أصكؿ اعضػ  -إف كجدت-ة خبلؿ المعاجـ العرايٌ 
مف خبلؿ  تكضػيح دالالتيػا  كذلؾ ،يجةالمٌ  أىؿٌ  الحياة عند طايعة لمعرفة ؛ةعايٌ اعض األمثاؿ الشٌ 

 .ةكتيٌ ليا مف خبلؿ الكتااة الصٌ طريقة نطقيـ كشؼ عف الك 
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 المبحث األّول: داللة بعض األلفاظ الفصيحة في الّميجة

                                                           
(1)

 (.مادة)نعؼ ،9/337/338،لسان العرب ،ااف منظكر 
 مادة )اخع(. ، 8/5،المصدر نفسوينظر:  (2)
 .18/6 ،الكيف (3)
 مادة )ارط(. ، 7/258،المصدر السابق ،ينظر: ااف منظكر (4)
( . ، 12/43/44،المصدر نفسو: ينظر (5)  مادة )اـر

 في الفصيحة تودالل في الّميجةداللتو  تينيّ فظ الاّل المّ  في الّميجةفظ المّ 
 الٌترابى  ؼى عى نى  يقاؿي  afâ na نىعىؼٍ 

في اليكاء  كنحكه: نثرهي 
 ،أك عمى كجو اإلنساف

كنعؼى المبلاس: اعثرىا 
كالن ًعٍؼ: الٌرمي  ،كقمايا

االشيء متفرقنا في 
   اليكاء. 

 

: اٍرتىقىى نىٍعفان  ؿي كانتىعىٍفت الش ٍيءى:  انتىعىؼى الر جي
: ًمٍف أىٍيفى اٍنتىعىؼى الر اًكبي  ييقىاؿي ٍيًرًه كى تركتيو ًإلىى غى

ًمٍف أىيف ظىيىرى  ح كى  :ٍعؼي كالن  . أىم ًمٍف أىيف كضى
 مف األىرض: ىك المكاف المرتفع في اعتراض

ٍمعي ًنعىاؼه  كىاٍلجى
(1).    

يجة في المٌ  كداللتو ،الٌمفظ فصيحبلحظ أٌف يي 
                                          الٌداللة العراٌية.عف  اختبلفنا كايرنا ختمؼي

عى نٍفسىو: قتمىيا غٍيظان أىك غىٌمان  .خٌكؼى  âbaxa عٍ خى اى  اىخى
ًفي  ،(2) كى

ـٍ الت ٍنًزيًؿ:  ـٍ ًإف ل  مىٰى آثىاًرًى فىمىعىم ؾى اىاًخعه ن ٍفسىؾى عى
ًديًث   .(3)"أىسىفناييٍؤًمنيكا ًايٰىذىا اٍلحى

يجة فظ الفصيح في المٌ بلحظ استعماؿ المٌ يي 
 .ةاداللة مغايرة عف العرايٌ 

 المصمحة تٍ طى رٍ اى  يقاؿ: barṭat تٍ طى رٍ اى 
كنحكىا أم:   ايني كاينؾ

 كلـ تعد صالحة انتيت

ؽِّ ًاالم ٍيكً  ًف اٍلحى : ًإذا اٍشتىغىؿى عى ؿي      .(4)اىًرطى الر جي
يجة الفصيح في المٌ فظ بلحظ استعماؿ المٌ يي 

 .ةاداللة مغايرة عف العرايٌ 
ـي  .كثيرنا ابل فائدة ـى تكم   Baram ـٍ رى اى  ـى األىمرى كاىرىمىو: أىٍحكىمو، كاألىصؿ ًفيًو ًإٍارا أىٍارى

: أىجادى  ٍاؿى ـى الحى الفىٍتؿ ًإذا كىافى ذىا طاقٍيف. كأىٍارى
 .(5)فىتىمىوي 
يجة فظ الفصيح في المٌ بلحظ استعماؿ المٌ يي 

 .ةاداللة مغايرة عف العرايٌ 
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(1)

 مادة )اصر(. ، 4/64،لسان العرب ،منظكرينظر: ااف  
 .مادة )اعاع( ، 8/17،المصدر نفسوينظر:  (2)
 مادة )تفؼ(. ، 9/17،المصدر نفسو ينظر: (3)
 مادة )خرط(. ، 286-7/285،المصدر نفسو ينظر: (4)
 مادة )زتت(. ، 2/34 ،المصدر نفسو :ينظر  (5)

رىهي  .ةلعاة شد   Baaşrah هٍ رى ااصٍ  نىظىرى مىعىوي ًإلى شىٍيءو أىي يما ييٍاًصريه قىٍاؿى  : ااصى
اًحًاوً  رىهي  ،صى رىه أىيضان: أىٍاصى  .(1)كااصى

يجة فظ الفصيح في المٌ بلحظ استعماؿ المٌ يي   
 .ةاداللة مغايرة عف العرايٌ 

في عجمة  الٌشخصـ تكمٌ  âbaâ ba عٍ اى عٍ اى 
 ،مفيكـغير  في حديث

كتقاؿ  مفيد غير أك
لمسخرية مف كبلـ 

 .الشخص

اًء المتىداًرًؾ، كالاىٍعاىعةي: ًحكىايىةي  ٍكتي اٍلمى الاىٍعاىعي: صى
ـً في  : ىيكى تىتاايع اٍلكىبلى ًقيؿى اىٍعًض األىصكات، كى

مةو   .(2)عىجى
يجة ظ الفصيح في المٌ بلحظ استعماؿ المفٌ يي 

يا تحمؿ داللة ألنٌ  ؛ةمغايرة لمعرايٌ اداللة 
 خرية مف حديث سريع ابل فائدة .السٌ 

 ؼٍ تى فٍ كيقاؿ: تى  ؽي صً اى ال attaff@ ؼٌٍ تى لأ
عمى نفسو أم: اصؽ 

 .عمييا 

 : ا يىٍجتىًمعي  الت ؼ  : ىيكى مى ًقيؿى كسىخي األىٍظفاًر، كى
تىٍحتى الظ ٍفًر ًمفى الكسىخ كتىٍفتىؼى الرجؿي ًإذىا تىقىذ رى 

  .(3)اىٍعدى تىٍنًظيؼو 
اللة يجة عف الدٌ بلحظ اختبلؼ داللة المٌ يي 

                     ة.  العرايٌ 
ب كذ:  كثير الاطٍ رٌ خى  xarraaṭ اطٍ رٌ خى 

الكبلـ كتطمؽ عمى 
 .الكثير الماالغ فيو

 ، ر اطي: شىٍحمىةه تىتىمص خي عىٍف أىٍصًؿ الاىٍردمِّ الخي
ر اتةه: تىٍختىًرطي  كىاًحدىتيوي خيراطةه  ر اطةه كخى كناقة خى

مىى كىٍجًييىا                                .(4)فىتىٍذىىبي عى
اللة يجة عف الدٌ تبلؼ داللة المٌ بلحظ اخيي 

 .ةالعرايٌ 
                                    

ي نىيا .الكيرة كنحكىا رمى Zatt تٌٍ زى  ت ةي تىٍزييفي العىركس ليمةى  زىت  المرأىة زتان: زى كالز 
 .  (5)الزِّفاؼً 

 .ةالعرايٌ  اللةيجة عف الدٌ تبلؼ داللة المٌ بلحظ اخيي 
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(1) 

 مادة) زلط(.،669،القاموس المحيط ،الفيركزآاادمٌنظر: 
 مادة )خمعى(. ، 8/79،لسان العرب ،ينظر: ااف منظكر (2)
 مادة)دحؿ(. ،239-11/237 ،المصدر نفسو ينظر: (3)
 مادة )نطط(. ، 416-7/415،المصدر نفسوينظر:  (4)

 ااتمعيااىمىعى الم ٍقمىةى:  zalaṭ طٍ لى زى 
 .مضغغير مف مااشرة 

ًلقىةي مف العىصيدىة كنحًكىا، لىٍيطىةي: الم ٍقمىةي الميٍنزى  الز 
ل دىةه  كالز ٍلطي: المىٍشيي الس ريعي ميكى
(1). 

لىٍيطىةي يجة ال تستعمؿ لفظة بلحظ أٌف المٌ يي   ،الز 
ف دلٌ  اللة المستعممة في ت داللتيا عمى الدٌ كا 
 الٌميجة.

مىع ا أك حجرن  ،اكفً  وضرا xamaâahu وي عى مى خى ك  خى
 .اقكة

ايعي :  مىعىت الض  مىع ًفي ًمٍشيىًتو: عىًرجى  كخى خى
ماع: العرىجي   .(2)عىًرجىت كالخي

داللة عف ة العرايٌ اختبلؼ داللة بلحظ يي 
                  يجة. المٌ 

الحجرى  ؿٍ دى حٍ دى  يقاؿ daḥdal ؿٍ دى حٍ دى 
 .جودحر كنحكه:  

: فىر  كىىرىب  ؿي ؿى يىٍدحى قيكد، ك دىحى ييقىاؿي ك الد اًحؿ الحى
ؿ فه عىنِّي كزىحى ؿ فيبلى الد ٍحؿ: نىٍقب ك تىاىاعىدى  :دىحى

ت ى ييٍمشى ًفيًو،  ضيِّؽ فىميو ثيـ  يىت ًسعي أىسفمو حى
ؿ تىٍحتى  : ىيكى مىٍدخى ًقيؿى ا أىنات السٍِّدر، كى ا مى كىري

شىب اٍلًاٍئًر ًفي أىسفميا  الجيريؼ أىك ًفي عيٍرض خى
نىٍحكي  ٍمعي أىٍدحيؿ كى ذىًلؾى ًمفى المىكارد كالمىناىؿ، كىاٍلجى

اؿ كديحيكؿ كديٍحبلفه  اؿه كًدحى  .(3)كأىٍدحى
يجة  لـ بلحظ أف "دحدؿ" المستعممة في المٌ يي 

كلكف جذرىا فصيح        ،ترد في المعاجـ العراية
ة مختمفة كثيرنا عف داللة اللة العرايٌ " دحؿ" كالدٌ 

 يجة.المٌ 
كنط   ،نط  الشيءى: مد ه كتىنىٍطنىطى الشيءي: تااعىد .قفز natṭ طٌٍ نى 

ؿه نىط اطه  ،ًفي األىرض: ذىىىبى  كىًثيري   :كىرىجي

ـً  ٍمعي  ،اٍلكىبلى ؿه نىٍطناطه: طىًكيؿه، كىاٍلجى كىرىجي
 .(4)الن طاًنطي 

 يجة.المٌ  داللةعف ة اللة العرايٌ الدٌ اختبلؼ بلحظ يي 
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(1)

 مادة) شيؿ(. ، 374-11/373،لسان العرب ،ينظر: ااف منظكر 
 ،617 ،ـ2004،مجمع الٌمغة العراٌية ،4،ط،مكتاة الٌشركؽ الٌدكلٌية ،الوسيطالمعجم  ،إاراىيـ كآخركف ،ينظر: مصطفى (2)

 (.العيف) ااب
 مادة )طفش(. ،6/312،المصدر السابق ،ينظر: ااف منظكر (3)
 مادة )طاش( . ، 6/311،المصدر نفسو :ينظر (4)
 مادة )قرمط( . ، 7/377،المصدر نفسوينظر:  (5)

 ،الشيء ؿٍ كجمٌ  ،فٍ س  حى  Šahhal ؿٍ ي  شى 
 أك سٌكؽ .

الش ٍيمة ًفي العىيًف: أىف يىشيكبى سىكادىىا ك  شىًيؿى 
ٍرقةه، يا لىٍيسى   زي كعىٍيفه شىٍيبلء ًإذا كىافى اياضي

اًلصو  طي الم ٍكنىٍيفً   ،ًاخى الميشاىىمةي: ك  ،كالش يىؿي اٍخًتبلى
المشاتمةي كالميشار ة كالميقارىصة
(1). 

داللة ة عف اللة العرايٌ بلحظ اختبلؼ الدٌ يي 
 يجة.المٌ 

إطار دائرم منسكج مف  @iâgaal قاؿٍ اعٍ 
يكضع فكؽ  ،خيكط
 .ةالحطٌ 

: الحاؿ كتطمؽ عمى  ،كيجمع عمى عيقيؿه  ،الًعقاؿي
جديمة مف  كىي ،مف اإلاؿ القىمكص الفىًتي ة

ًرير المقصب تمؼ عمى  الككفية الص كؼ أىك اٍلحى
 .(2)فتككناف غطاء لمرأس )مج(

  .ةاللة العرايٌ يجة طااقت الدٌ داللة المٌ  يبلحظ أفٌ 
أك خرج  ،خرج في نزىة afaŠṭ ٍش فى طى 

اساب  إلى مكاف اعيد
 .غضاو

               .                   (3)كاحي الط ٍفش: النٌ 
ة عف داللة اللة العرايٌ بلحظ اختبلؼ الدٌ يي 
 يجة.المٌ 

أك  جرح رأسو احجر abaŠahṭ وٍ شى اى طى 
 .نحكه

 :                           .(4)الن اسكىـ  ،ًفي الط مش لغة الط ٍاشي
ة عف داللة اللة العرايٌ بلحظ اختبلؼ الدٌ يي 
 يجة.المٌ 

 ،ما ايف قدميوقارىب  قرمط في خطكه : .اخيؿ garmuuṭ مكطٍ رٍ قى 
ا كالر ماف مف ثمرلقيٍرميكط كا كقرمط ،الغىضى

   .(5)ايف كتااتوقارىب الكاتب :
ة عف داللة اللة العرايٌ بلحظ اختبلؼ الدٌ يي 
                 يجة.المٌ 

: اٍلقىًصيري جدا .مر   galaṭ طٍ مى قى  ٍنتًفخ  ،القىمىًطي  ًقيؿى القىٍيمىطي: المي كى
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(1)

 .مادة )قمط( ، 7/385،لسان العرب ،ينظر: ااف منظكر 
 مادة )كتت(. ، ،2/77،المصدر نفسوينظر:  (2)
 مادة ) شمؿ(. ، 11/362،المصدر نفسو (3)
 مادة )عراد(. ، 3/289،المصدر نفسو(4)
 مادة )كرج(. ، 2/352،المصدر نفسوينظر:  (5)

ٍصية      .(1)الخي
ة عف داللة اللة العرايٌ بلحظ اختبلؼ الدٌ يي 
 يجة.المٌ 

صكت كٌت النايذ كغيره : ااتدأ غميانو كالكتيت  .فضى نى  Katt تٌٍ كى 
 .   (2)غمياف القدر

ة عف داللة اللة العرايٌ بلحظ اختبلؼ الدٌ يي 
 يجة.المٌ 

مىٍمت اإًلًاؿى  .اابمجمكعة مف الشٌ  Šillah وٍ م  شً  الش م ة: الدٍِّرع. كالش م ة: الط ٍردي. كشى
م ت أىشيم يا شىبًل ًإذا طىرىدتيا فانشى
(3).    

داللة ة عف اللة العرايٌ بلحظ اختبلؼ الدٌ يي 
 يجة.المٌ 

عمى شيء:  دٍ اى رٍ عى يقاؿ  Arbadâ دٍ اى رٍ عى 
سيطر عميو االقكة دكف 
 كجو حٌؽ عف طريؽ 

: تصرفات كالعىٍراىدىة
كحركات ىكجاء يقكـ 

الٌشخص الذم ايا 
 يٌتصؼ اسكء الخمؽ.

حٌية تنفخ كال تؤذم كقيؿ ،ذكر األفعى الًعٍراىٌد: 
كالعىٍراىدىة كرجؿ ًعٍراىد  كًعٍرًايده كمعراده: شٌرير. 

ؿه ميعىٍرًاده: يٍؤذم نىًديمىوي ًفي  سكء الخمؽ كىرىجي
   .(4)سكره

بلحظ أٌف الداللة في الٌميجة قرياة مف يي   
                                ة.اللة العرايٌ الدٌ 

تااطأ في كٌرجى الٌرجؿ:  karraʤ جٍ ر  كى 
 ،ى تكقؼمشيتو حتٌ 

ٍت الٌسيارة  كيقاؿ كر جى
 .كنحكىا: تكق فىتٍ 

ازي الميكىر جي  :  كىًرجى الشيءي: فىسىدى كالكاًرجي الخي ييقىاؿي
: ال ًذم  كىر جى كتىكىر جى أىم فىسىدى كعىبلهي خيٍضرةه كالكير جي

، كىىيكى ًااٍلفىاًرًسي ًة كيرىهٍ   .(5)ييٍمعىبي ًاًو، فىاًرًسي  ميعىر به
كيرىهٍ 
(5). 
اللة ة مختمفة عف الدٌ اللة العرايٌ الدٌ  بلحظ أفٌ يي   
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(1)

 (.الكاؼ) ااب،798 ،المعجم الوسيط ،إاراىيـ كآخركف ،ينظر: مصطفى 
 مادة )لاخ(. ، 3/50،لسان العرب ،ااف منظكرينظر:   (2)
 مادة )لاط(. ، 388-7/387،المصدر نفسو (3)
 مادة )ليط(. ، 7/394،المصدر نفسوينظر:  (4)
 (.الحاء)ااب ،169 ،السابقصدر الم ،إاراىيـ كآخركف ،ينظر: مصطفى (5)
 (.الشيف) ااب ،472 ،،نفسو صدرالمينظر:  (6)
 مادة )نقح(. ، 625-2/624،السابقالمصدر ، ااف منظكر (7)

 يجة. في المٌ 
أك  ،تغير لكف كجيو Kamas ٍس مى كى 

أك ساكت عف  عاس
 .الكبلـ

كىمىسى : عىاىسى 
(1) . 

       ة في داللة يجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
."                                 " كىمىسى

 ،ؿ نفسو فكؽ طاقتوحمٌ  labbax خٍ ا  لى 
مف ديكف أك أشياء 

 .أخرل

 . ٍربي كىاٍلقىٍتؿي المٍاخي ااًلٍحًتيىاؿي لؤلىخذ. كالمٍاخ: الض 
سىدً  كالم اكخ: كىٍثرىةي الم ٍحـً ًفي اٍلجى
(2).    

 .اللةدٌ الة في طااؽ العرايٌ لـ تيجة بلحظ أٌف المٌ يي 
خراط في الكبلـ أك  labbaṭ طٍ ا  لى 

 كبلـ غير مفيكـ.
ٍرعان   :فبلف افبلف األرض لاىطى  صرىعىو صى

ٍاًط  ًنيفان. كالت مىا ط: الت مر غي. كالم ٍاط ًااٍليىًد: كالخى عى
   .(3)ًاالرٍِّجؿً 

 .اللةة في الدٌ يجة لـ تطااؽ العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
ٍربي ًااٍلكىؼِّ : الم ٍيطي  .ؽٍ رى سى  lahaṭ طٍ يى لى    .(4)كىي ماسكطة ،الض 

 الٌميجة لـ تطااؽ العراٌية في الٌداللةييبلحظ أٌف 
المٌِّص الذم يفعؿ  ḥaraamii راميحى 

 المحٌرمات. 
رىاـ )مك( الحرامي: فىاعؿ اٍلحى
(5). 

 ة في الٌداللة.يجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
ًغيرىةي تيٍنقىؿي ًمٍف  ناتة صغيرة. @iŠatlah وٍ مى تٍ شى إ  مناتيا ًإلىى الش ٍتمىةي: الن ٍاتىةي الص 

 .(6))محدثة( ٍتؿه مغرسيا كالجمع: شى 
 .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 

 كنحكه ،األصاع ناض nagaḥ حٍ قى نى 
 .ااأللـ

و،  و: اٍستخرج ميخ  و نىٍقحان كاٍنتىقىحى نىقىحى العظـى يىٍنقىحي
: فت شو كأىحسف  نىق ح الشيءى: قىش رهك  كنق حى الكبلـى

الن ظىرى ًفيوً 
(7).    

 .اللةة في الدٌ يجة لـ تطااؽ العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 



           

167 
 

                                                           
(1)

 مادة) ىركؿ(. ،11/695،لسان العرب ،ينظر: ااف منظكر 
 مادة)ىمـ(. ،12/617،المصدر نفسوينظر:  (2)
 مادة )شمح(. ، 2/500،المصدر نفسو (3)
 مادة) غدؼ(. ، 263-9/262،المصدر نفسو: ينظر (4)
 مادة )طاف(. ، 13/264،المصدر نفسو (5)
 مادة) ادف(. ، 13/47،المصدر نفسوينظر: (6)

 
أك  ،ال يرٌتب لااسو @imharkal ؿٍ كى رٍ يى امٍ 

 شعره.
 كاليىٍركىمىةي: ضٍرب ًمفى اٍلمىٍشًي ًفيًو اٍختياؿه كايٍطءه؛ 

ٍخمة األىٍكراؾ كالًيٍركىٍكلىة: كقيؿ الحسنة  الض 
                                 .  (1)الجسـ كالخمؽ

                                     .اللةة في الدٌ يجة لـ تطااؽ العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
 كضحؾ عميو ،خدعو hiilam ـٍ ىيمى 

حٌتى  في الكبلـ الجميؿ
 .يرضيو

ذ ًمٍف  ـي: البلًصؽي ًمٍف كيؿِّ شىٍيءوطعاـه ييت خى اليىًمي
 ًاًجمًدىا. كاليىٍيمىمىاف: الماؿي اٍلكىًثيري لحـً ًعٍجمةو 

كالييميـي: ًظااءي اٍلًجاىاؿً 
(2) . 

 .اللةة في الدٌ يجة لـ تطااؽ العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
مىايكهي  :شيمِّحى فبلفه  نزع ثيااو. Šalaḥ حٍ مى شى  مىٍيًو قيط اع الط ًريًؽ فىسى رىجى عى خى

ٍكه، ،ًثيىااىوي   الميشىمِّح:كالحاربي  كعىر 
ٍيدو  ،ىيكى ال ًذم ييعىرِّم الناسى ًثيىااىييـٍ   :كقىاؿى اٍافي ديرى

م حو فىبلى أىدرم ما اشتقاقو    .(3)أىما قىٍكؿي اٍلعىام ًة شى
                            ة.بلحظ قيرب داللة الٌميجة مف داللة العرايٌ يي 

 كىي ،غطاء لمرأس udfahϪ وٍ فى دٍ غي 
قطعة قماش ايضاء 

 .ساءرقيقة خاصة االنٌ 

مىى كىٍجًيًو كالًغٍدفىةي: ًلااسي  أىٍغدىؼ ًقناعىو: أىرسمو عى
المىًمؾ
(4).  

 ة .يجة مف داللة العرايٌ بلحظ قيرب داللة المٌ يي 
طىاىفى النارى يىٍطًانييا طىٍانان: دىفىنىيىا كىٍي الى  . فٍ رً في  abuunṭ اكفٍ طى 

  . (5)اكالطااكف: مدفنوتىٍطفىأ،
                                  ة .يجة مف داللة العرايٌ بلحظ قيرب داللة المٌ يي 

 .أك جسد جسـ badan فٍ دى اى 
 

 .(6)اىدىفي اإًلنساف: جسديه
 .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
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(1)

 مادة )اـز (. ، 12/49،لسان العرب ،ينظر: ااف منظكر 
 مادة )اعؽ(. ، 10/22،المصدر نفسوينظر:  (2)
 مادة )اعج (.،2/214،المصدر نفسوينظر:  (3)
 مادة )اكر(. ، 4/76،المصدر نفسو(4) 
 مادة )تمؼ(. ، 9/18،المصدر نفسو ينظر: (5)
 )تمـ (.مادة ، 12/66،المصدر نفسو ينظر: (6)

حديدة تككف في طرؼ  @ibziim زيـٍ اٍ إ
فييا طرؼ  الحزاـ يشدٌ 

 .الحزاـ اآلخر

ـي حديدةه تىكيكفي ًفي طرىؼ ًحزىاـً السٍرج  اإًلٍازي
قىٍد تىكيكفي ًفي طىرؼ  : كى يىٍسرىج ًايىا، قىاؿى

 .(1)الًمٍنطىقة
 .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 

صرخ فجأة اصكت  baâag ؽٍ عى اى 
 .مرتفع

قىٍد  ٍكًت، كى اىعىؽى الرجؿي الايعاؽي: ًشد ةي الص 
كىغىٍيريهي 
(2) . 

 .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
ا ًفيًو ًمٍف  .يفو االسكٌ ناط شؽٌ  baâaʤ جٍ عى اى  اىعىجى اىٍطنىو ًاالسِّكِّيًف أم شىق وي فىزىاؿى مى

اىدىا ميتىعىمِّقنا ٍكًضًعًو كى مى
(3) . 

 .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
ٍيًو: ًمفى اٍلعىرىًب مىٍف  ،الايٍكرىةي: الغيٍدكىةي  .اغدن  bukrah هٍ رى كٍ اي  كقىاؿى ًسياىكى

، كىىيكى ييًريدي ًفي  يىقيكؿي أىتيتؾ ايٍكرىةن؛ نىًكرىةه مينىك فه
ًدهً    .(4)يىٍكًمًو أىك غى

 .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
اليىبلؾي كالعىطىبي ًفي كيؿِّ شىٍيءو  :الت مىؼي  .عبٍ تً  tilif ؼٍ مً تً 

(5)                          .
ة في يجة شاو طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 

 .الٌداللة
كة ثو السٌ تحدٌ  ،خط مستقيـ talim ـٍ مً تى 

 في األرض كقت الحراثة
ٍمعيوي أىٍتبلـه  :الت مىـ اًرًث، كىجى ط  اٍلحى   .(6)خى

 .ة في الٌداللةالعرايٌ يجة طااقت بلحظ أٌف المٌ يي 
ت اكبلـ غير صكٌ  aâʤaâʤ عٍ جى عٍ جى 

 .أك كثير الكبلـ ،مفيكـ
اًؿ ًإذا اٍجتىمىعىٍت.  ٍعجعةي: أىصكات اٍلًجمى الجى

عى ًايىا: حر كيا لئًلناخة  ٍعجى عى اإًلاؿى كجى ٍعجى كجى
و عى ًاًو: أىٍزعجى ٍعجى ى  كجى ٍكتي الر حى عة: صى ٍعجى كالجى
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 مادة )جعع(. ، 8/51،لسان العرب ،ينظر: ااف منظكر (1)
 .مادة) حزؽ(،10/46،ابن منظور، لسان العرب ينظر: (2)
 مادة ) خاص(.، 7/21،المصدر نفسو ينظر: (3)
 مادة) خمج (.، 2/261،المصدر نفسو (4)
 مادة)دجؿ(.،11/236،المصدر نفسو ينظر: (5)
 مادة ) شمك(.،14/442 ،المصدر نفسو (6)
 .مادة) فحج(، 2/340،المصدر نفسو (7)

نىٍحًكىىا كى
(1).  

ة في يجة شاو طااقت العرايٌ أٌف المٌ بلحظ يي 
 .الٌداللة

تىرىىىا .شد   azagḥ ؽٍ زى حى  زؽ القكسى شىد  كى    .(2)كحزىقو االحٍاؿ شىد هي   حى
 .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 

أك  ،خمط في الكبلـ xabbaş ٍص ا  خى 
 .عاـالطٌ 

مىطىو اىصى الشيءى االشيء: خى .                  (3)خى
 .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 

ًمجى المٌ  .دى سى فى  xammaʤ جٍ م  خى  م جي األىخبلًؽ: فاسديىا. كخى ؿه ميخى حـي: رىجي
أىٍركىحى كأىٍنتىفى 
(4)  . 

                                  .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
ؿى  .كذب daʤal ؿٍ جى دى  ٍرب االقىًطراف. كدىجى الد ٍجؿ: ًشد ةي طىٍمي الجى

اؿ: كىذىاب الشيءى غىط اه. كىىيكى دىج 
(5).   

 .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
، ذىىىاىٍت  .مجمكعة مف األغناـ aliiyahŠ وٍ يى مٌ شى  اًؿ أىم قىًميؿه ًمي ةه ًمفى المى ماًشيىةي اىًقيىٍت لىوي شى

ًمي ةه، كجمعييا شىبليىا كأىٍصؿي  فيبلًف كاىًقيىٍت لىوي شى
ٍمًك: اىًقي ةي الش يءً   .(6)الشِّ

 .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
ا اىٍيفى أىكساط الس اقىيًف ًفي اإًلنساف  .ااعد ايف رجميو faḥḥaʤ جٍ ح  فى  تىاىاعيدي مى

كىالد اا ةً 
(7)  . 

                                                                  .ة في الٌداللةيجة طااقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
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 .)عاا(مادة ، 15/26 ، لسان العرب،ااف منظكر (1)
(.                  ، 12/633،المصدر نفسو ينظر: (2)   مادة ) كـر
          مادة)كقح(.، 2/637،المصدر نفسو ينظر: (3)
 .) ممص(مادة، 7/94، المصدر نفسو ينظر: (4)
 مادة) شنف(. ، 13/241،المصدر نفسو (5)

 مادة) زقـ(. ،12/268،المصدر نفسو (6)

يماس  ،نكع مف المبلاس abaayahâ وٍ اايى عى 
فكؽ الثياب مشقكؽ مف 

 .األماـ

ٍربه ًمفى األىٍكًسيىة كاًسعه ًفيًو خيطكطه  العىاايةي ضى
     .(1)سيكده ًكااره 

                                 اللة.ة في الدٌ يجة كافقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 

ًرـى جمديه .انتفاخ Waram ـٍ رى كى  كييبلحظ أٌف الٌميجة كافقت   ،(2): انتفخكى
                               العراٌية في الٌداللة.

ؿً  .قميؿ الحياء wigiḥ حٍ قً كً  ًقحى الر جي يىاءً  :كى ارى قىًميؿى اٍلحى صى
(3) .            

                                                                          اللة.ة في الدٌ يجة كافقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
الن لمىبلسًتو .ىرب Malaş ٍص مى مى  ٌؿ اٍنًسبلى : اك  ،مىًمصى الشيءي: زى لتمم صي

                                      . (4)التخٌمصي 
                                                                          اللة.ة في الدٌ يجة كافقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 

ًنعىٍت ًمٍف  .رى ظى نى  annŠ فٌٍ شى  مىؽي ًمٍف كيؿِّ آًنيىةو صي الش ف  كالش ن ةي:الخى
 ، ٍمعييىا ًشنىافه ًجٍمدو ييقىاؿي ًلمسِّقىاًء شىف   ،كىجى ًلٍمًقٍراىًة  ،كى كى

مىؿي ًمفى العىطش يىًشف  ًإذا يىًاس ، شىف  الجى  ،شىف 
ـي الغارةى  مىٍيًي ا يا كاىث يا كفىر قيا ًمٍف كيؿِّ  :كشىف  عى صى

كىٍجوو 
(5)     .                                    

                                                                                 اللة.ة في الدٌ خالفت العرايٌ يجة بلحظ أٌف المٌ يي 
ق ـي: الت مىق ـي  اإلنساف أك غيره.  جوكى  Zugum زيقيـٍ  ٍقمان اىمىعىوي. كأىٍزقىٍمتيو  ،الت زى ـى زى ـى الم ٍح قى كزى

ـي أىىؿ  أىم أىامعتو ًإياه. ،الش ٍيءى  كالز ق كـي طىعىا
ييبلحظ أٌف الٌميجة خالفت العراٌية في   .(6)الن ارً 

                                             الٌداللة.
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 مادة) زلـ(. ،270-12/269،لسان العرب ،ااف منظكرينظر:  (1)
 ااب)الشيف(. ،499 ،المعجم الوسيط ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (2)
 ااب)الكاؼ(. ،801 ،نفسو صدرالم (3)
 ااب)الااء(. ،50 ،نفسو صدرالم (4)
 ااب)الحاء(،174 ،نفسو صدرالم (5)

لىمىوٍ  ؿه  xalamah زى ٍمعي أىٍزالـ  رىجي مىٍيًو، كىاٍلجى ـي: الًقٍدح الى ًريشى عى لى ـي كالز  لى الز 
ـي ال ًتي  اًىًمي ًة يىٍستىٍقًسميكفى كىًىيى السِّيىا كىافى أىىؿ اٍلجى

ًايىا
(1).                                             
                                                                                        اللة.ة في الدٌ يجة خالفت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
 

في جكلة  الذىاب miŠwaar كارٍ شٍ مً 
 .قصيرة

المشكار: اٍستٍعمؿ ًفي اٍلمسىافىة يقطعيىا 
ٍنسىاف  .(2)اإٍلً

 اللة.ة في الدٌ يجة كافقت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
كىالش ٍيء كين ا: ستره ،كىف  الش ٍيء كنكنا: استتر سىكٍف. ،تكقؼ kann فٌٍ كى 

(3). 
 اللة.ة في الدٌ يجة خالفت العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 

ًديدىة طىًكيمىة أىك حجر طىًكيؿ صمب  .رشكة barṭiil طيؿٍ رٍ اى  الارطيؿ: حى
ى كىحجر عىًظيـ مستطيؿ  خمقىة تنقر ايما الر حى

كيقاؿ: تارطؿ:  ،ًاقدر الذِّرىاع يٍانى ًاًو كالرشكة
                        .(4)لاس الارطؿ كارتشى

 اللة.ة في الدٌ يجة قارات العرايٌ بلحظ أٌف المٌ يي 
يمنع المكاطف  حاجز maḥsuum سكـٍ حٍ مى 

مف الكصكؿ إلى 
 .غرضو

المحسكـ: ييقىاؿ صاي محسكـ قطع رضاعو أىك 
ف غىرىضو  ساءت تغذيتو كيقاؿ حسـ عمى فبلى
مىنعو مف اٍلكيصيكؿ ًإلىٍيًو كحسمت اأٍلـي طفميا 

اع                                  .(5) منعتو الر ضى
ة في العرايٌ  طااقتشاو يجة بلحظ أٌف المٌ يي 

 . اللةالدٌ 
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  يجةفي المّ  المبحث الثّاني: داللة بعض األلفاظ العامّية

 داللتو في الّميجة الّمفظ الاّلتينيّ  الّمفظ العاميّ 
 .او لـ حؿٌ أل ؛ؾ في مكانوتحرٌ  baḥaş ٍص حى اى 
 .أك كقع عمى كجيو فجأةن  ،كأطاؿ الجمكس ،جمس baḥḥaṭ طٍ ح  اى 
كلىطىشىٍتوي الكيرااء:  ،و كًفا سريعناضرايقاؿ لىطىشىوي كفنا: laṭaŠ ٍش طى لى 

 كلىطىشى الماؿ: سرىقوي .  ،لمستوي 
 .ؽحدٌ  baḥlag ؽٍ مى حٍ اى 
 كلكنو يتجاىمو كال يأخذ او. ،يسمع الكبلـ annaŠṭ ٍش ن  طى 
 .أك تسٌمؽى  تمسؾ اشيء @itŠaâlag ؽٍ مى عٍ شى اتٍ 
 .اقكةاو تمسؾ االحاؿ كنحكه:  طٍ قى رٍ قى  gargaṭ طٍ قى رٍ قى 
 .فشؿ gaŠal ؿٍ شى قى 

 مييًمؿ . ،فاشؿ ،ساقط  daaŠir ٍر داشً 
 .نتيجة ضراة كرـه  Daâdar ٍر دى عٍ دى 
 .ظرضعيؼ النٌ  @ihgaŠ ٍش قى ىٍ إ
 .ال ييـٌ  bihimmiŠ ٍش مِّ يً اً 
صرؼ في التٌ  غميظكتطمؽ عمى  ،ضخـ الجسد difiŠ ٍش فً دً 

 المعاممة أك الكبلـ.
 .اإحكاـالفتحة أغمؽ  zaṭam ـٍ طى زى 
 .إارة كايرة @imsallah وٍ م  سى مٍ إ
 .مكجكد اكثرة ḥabaṭraŠ ٍش رى طٍ اى حى 
 .جؿ إثارتوأل ؛اغيره احتؾٌ  @itḥarkaŠ ٍش كى رٍ حى اتٍ 
 .ره تكاً مي  ʤifiş ٍص فً جً 
رقيقة  ،كىي قطعة قماش ايضاء ،غطاء لمرأس aṭṭahḥ وٍ ط  حى 

 .جاؿخاصة االرٌ 
 أك في منطقة أخرل مف الجسـ ،نتكء في الرأس ubzahṭ هٍ زى اٍ طي 

كتطمؽ عمى أم نقطة اارزة عف مسٌطح قد تككف في 
كىي اسـ لنكع مف الحجارة ييسمى              ،الٌصخر كنحكه

 " حجر الط ٍازىة"ا
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أك امع ريقو  ،ةأك عمى غير شييٌ  ،اتناكلو غصان  ʤamaṭ طٍ مى جى 
 .اخكفن 

 شاٌؽ.أك عمؿ  ،حرؽنتيجة  ،الجمدانتفاخ في  bagbaŠ ٍش اى قٍ اى 
كيكرىه قطعة أرض صغيرة مزركعة كغالانا ما تككف عند  ḥakuurah حى

 الايت.
 .سريعنا ىىرىبى كقؼ ك  faâaṭ فىعىطٍ 
 كالٌشغب.  ،كثير الحركة wiriŠ ًكًرٍش 
 نقكد . maşaarii مىصاًرم
 شيئنا. تسم ؽى  itŠaâbaṭ@ إٍتشىٍعاىطٍ 
 كثير . imṭanṭar@ إٍمطىٍنطىرٍ 
 سقط مف مكاف مرتفع . itŠangal@ إٍتشىٍنقىؿٍ 
 كامتؤل االٌتراب. ،تحٌرؾى في مكانو مف ضراة كنحكىا itfaâfal@ إٍتفىٍعفىؿٍ 
 ال أريد شيئنا. bidyiŠ ًاٍديٍش 
 قاؿ كبلمنا غير مفيكـ . takran تىٍكرىفٍ 
وٍ   كليس لو قيمة ايف الٌرجاؿ. ،ضعيؼ xiixah ًخيخى

 كناية عف الٌشٌفتيًف الكايرتيف. alaaṭiifŠ شىبلًطيؼٍ 
 كيمشي في الٌطرؽ المحٌرمة. ،ىامؿ şaayiâ صايعٍ 
ٍش   .رى فى حى  baḥaŠ اىحى
 .أك العصا كنحكىما ،ضرب االحجر abadʤ دٍ اى جى 
تقاؿ لمشخص كغيره عندما يظير كحيدا دكف  fanṭaâ عٍ طى نٍ فى 

 جماعتو.
 .كرةصنع شيئا مف الطيف عمى شكؿ  daḥbar ٍر اى حٍ دى 

 .أغمي عميو مف كثرة الٌضحؾ saxsax سخسخ
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 في الّميجةالّدخيمة  داللة بعض األلفاظ المبحث الثّالث:

 المعاجم العربّية.داللتو في  داللتو في الّميجة الّمفظ الاّلتيني الّدخيلالّمفظ 
:  .كالٌنصيبي  ،حظ  ال ilbaxit@ اىًختٍ إلٍ  ظ  الاىٍختي                              .(1) (بمعرٌ  فارسيٌ ) ،الحى
كرقيؽ  ،انطاؿ خفيؼ Sirwaal كاؿٍ رٍ سً 

 .كبيماس تحت الثٌ 
ا اىينيمىا )يذكر  مى : ييغطي الس ر ة كالركاتيف كى الس راًكيؿي

ييؤىنث(  .(3)(فىاًرًسي  ميعىر ب)(2)كالجمع: سراكيبلت ،كى
: ًكعىاءه تيصافي ًفيًو  سرير Taxit تٍ خً تى  ، فىاًرًسي  الت ٍختي  معٌرب الثيابي

كىىك مىكىاف ميٍرتىفع لمجمكس أىك لمنكـ كجكقة 
مف الزىرة مىا يحمؿ أكراقيا  المكسيقييف كالمغنيف كى

               .          (4))مك(
كفسد مف  ،ما تمؼ Xurdah هٍ دى رٍ خي 

 ،الحديد :األشياء مثؿ
أك الابلستيؾ 

 .كنحكىما

اأٍلىٍمًتعىة )مىعى(ردة: مىا صغر كتفرؽ مف الخي 
(5).  

 

ٍزءا مف اأٍليكًقي ة  .ةة نقديٌ قطعة فضيٌ  Dirham ـٍ ىى رٍ دً  ٍزء مف اٍثنىي عشر جي الدٍِّرىىـ:جي
كاىة لممعاممة )مىعى( ة مىٍضري قطعىة مف فض  كى
(6). 

 
  . (7))مع(أك المتجر،كاف: الحانكتالد   متجر dukkaan افٍ كٌ دي 
نشرة تكقيت لمعرفىة  ruznaamah وٍ نامى زٍ ري 

 .اأٍلىي اـ كالشيكر 
م ف معرفىة اأٍلىي اـ كالشيكر  ٍزنامىةي: كيتي بي يتىضى الر 
دارة  كطمكع الش ٍمس كىاٍلقىمىر عمى مدىار الٌسنة كا 

 . (8)صرؼ مرتاات أىٍراىاب المعاش )د(
 

                                                           
 ااب) الااء(. ،41 ،المعجم الوسيط ،إاراىيـ كآخركف ،ينظر: مصطفى (1)
 ااب) السيف(. ،428 ،نفسو صدرالمينظر:  (2)
 مادة )سرؿ(. ، 11/334،لسان العرب ،ينظر: ااف منظكر (3)
 ااب ) التاء(. ،82 ،السابق صدرالم ،إاراىيـ كآخركف ،ينظر: مصطفى (4)
 ااب) الخاء(. ،225 ،نفسو صدرالمينظر:  (5)
 ااب) الداؿ(. ،282 ،نفسو صدرالمينظر:  (6)
 ااب)الداؿ(.،292 ،نفسو صدرالمينظر:  (7)
 ااب)الراء(. ،343 ،نفسو صدرالمينظر:  (8)
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إطار لحفظ الصكرة  Birwaaz كازٍ رٍ اً 
 .مؼمف التٌ 

ا ييًحيط   (1)االش ٍيءمف صكرة كنحكىا )د(الًاٍركاز: مى
 .(2)ةفارسيٌ عف ال

 
)مىعى( ،: القيٍسطاسي افالقاٌ  .ميزاف gabbaan ٌاافٍ قى 

(3).                                           
 .(5)ةفارسيٌ عف ال (4)د(( ،الكرااج: الس ٍكطي  .سكط kurbaaʤ ااجٍ رٍ كي 
كعاء مف حديد  Lakan فٍ كى لى 

 .يستعمؿ لمغسيؿ
في  : إناء مف نحاس ييغسؿي فيو كييعجى  ،الم كىفي

 .(6))فارسٌي(
 .(8)ةفارسيٌ عف ال (7)صدأ الٌنحاس )مىعى( :نجارالزٌ  .لؤلغناـمطٌيرة مادة  ʤinzaarah هٍ زارى نٍ جً 
في  يستعمؿ @isfiniʤ جٍ نً فً اسٍ 

       ،التٌنظيؼ
 ،لحشك الفراشك 

  كغيره.

يىكىاف احرم نااتي رخك  اٍلًجٍسـ ذيك مساـ اإلسفنج:حى
كىاًسعىة يكثر كجكده ًفي اٍلاحار المصرية كجسـ 

يىكىاف الس اًاؽ  رخك مرف كىاسع المساـ يت خذ مف اٍلحى
يٍستىٍعمؿ ًفي االستحماـ كالتنظيؼ كىغىيرىمىا لقيك ة  كى

 .(10) عف اليكنانية (9)امتصاصو المىاء )د(
 

لعرض ؛ جياز tilfizyuun يكفٍ زٍ فً مٍ تً 
 .أصكاتياالصكر مع 

تمفزيكف:جياز نقؿ الص كر كاألصكات اكساطة 
 .(12)ةيكنانيٌ ال عف(11)األمكاج الكيراية )د(

 
 
 

                                                           
 ااب) الااء(. ،53 ،المعجم الوسيط ،إاراىيـ كآخركف ،ينظر: مصطفى (1)
 ،جمعية إنعاش األسرة ،"ارجةة الدّ يجة الفمسطينيّ القاموس العربّي الّشعبّي الفمسطينّي "المّ  ،عاد المطيؼ،الارغكثيينظر: (2)

 . 1/98 ،ـ1987 ،الايرة ،1،ط ،األسرة
 ااب)القاؼ(. ،713 ،السابق صدرالم ،إاراىيـ كآخركف ،ينظر: مصطفى (3)
 ااب) الكاؼ(. ،781 ،نفسو صدرالمينظر:  (4)
 .3/106 ،المصدر السابق ،عاد المطيؼ ،ينظر:الارغكثي (5)
 )لكف(.،732،ايركت)د.ت( ،19،ط،المطاعة الكاثكليكية ،المنجد في الّمغة واألدب والعموم ،لكيس ،معمكؼ (6)
 ااب) الزام(. ،402 ،السابق صدرالم ،كآخركف ،إاراىيـ ،ينظر: مصطفى (7)
 .1/189 المصدر السابق ،عاد المطيؼ ،: الارغكثيينظر (8)
 ااب) اليمزة(. ،18 ،السابق صدرالم ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (9)
 .1/61،المصدر السابق ،عاد المطيؼ ،الارغكثي ينظر: (10)
 ااب)التاء(. ،87 ،السابق صدرالم ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (11)
 .1/151 ،السابق صدرالم، عاد المطيؼ ،الارغكثي ينظر: (12)
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أك ،ًدلىمك
 ًدينىمك

Dilamu  ٌالدِّينامك:آلة تيحٌكؿي الٌطاقة الميكانيكٌية إلى طاقة  .د كيراائيٌ مكل
 .(1)ة()يكنانيٌ  ،كيراائٌية

أك  ،فٍ مييىزٍ 
 إزىميؿ

Yazmiin 
 

 آلة مف حديد
 لنقر الحديد ؛تستعمؿ

 .الخشبك

ًديد أحد طرفييا حاد ينقر ايىا  اإلزميؿ: آلىة مف حى
كىاًئد مف  اٍلحجر كالخشب أىك تزىاؿ ايىا الز 

 .(3)(يكنانيٌ كقيؿ: ) (2)المصنكعات الخشاية )مج(
 .(3)(يكنانيٌ )

أك تقديـ نقكد  ،إكرامية baϪŠiiŠ شيٍش غٍ اى 
 .ادؿ خدمة

كرامٌية، اًنٌية كا  ًىاة، رىٍشكة اىٍقشيش:عىطي ة مج 
(4) 

 .(5)(تركيٌ )
مىٍعنىاهي الس يِّد شاع ك لقب تكريـ أىصمو تركي  أىفىٍنًدم: .دمسؤكؿ أك سيٌ  @afandii فندمأ

 .(6)ًفي مصر ميٍنذي حكـ األتراؾ
 

لقب مف ألقاب الٌشرؼ اٍستٍعمؿ ًفي تركيا ااشا:  .عظيـأك  ،كاير baaŠah ااشا
 .(7)كالابلد ال ًتي خضعت لىيىا )د(
 

ا أيضان  Barðu ظكرٍ اى  و: أيضن  .(8)تركيٌ  ،ارضي
كقيؿ  ،(9)اصـ اصمنا: ختـ ًاطرؼ إصاعو )مج( .ختـ Başam ـٍ صى اى 

 .(10)أصمو: تركيٌ 
نكع مف أنكاع  baglaawah هٍ بلكى قٍ اى 

 .الحمكل
قد يحشى  اقبلكة: فطير يت خذ مف رقائؽ يحمى كى

 .(12)ةركيٌ تٌ عف ال (11))د(

                                                           
 )داف(.،231 ،واألدب والعموم المنجد في المغة ،لكيس ،معمكؼ (1)
 ااب) الزام(. ،401 ،المعجم الوسيط ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (2)
 .2/81 ،القاموس العربّي الّشعبّي الفمسطينيّ  عاد المطيؼ،الارغكثي، ينظر:  (3)
 )اقشيش(.1/231،ـ2008،)د.ـ(،1،ط ،عالـ الكتب ،معجم الّمغة العربّية المعاصرة ،أحمد مختار ،عمر (4)
 .61،معجم الدخيل في العربية الحديثة وليجاتيا ،ؼ ،ينظر: عاد الرحيـ (5)
 ااب) اليمزة(. ،22 ،السابق صدرالم ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (6)
 ااب )الااء(. ،36 ،نفسو صدرالم (7)
 .1/95 ،المصدر السابق ،ينظر: الارغكثي: عاد المطيؼ  (8)
 ااب)الااء(. ،60 ،السابق صدرالم ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (9)
 .60،السابق صدرالم ،ؼ ،ينظر: عاد الرحيـ (10)
 ااب)الااء(. ،66 ،السابق صدرالم ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (11)
 .1/118 ،المصدر السابق ،الارغكثي: عاد المطيؼ ينظر: (12)
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أك عماة  ،ظرؼ Bukiit كيتٍ اي 

 .خافالدٌ 
(تركيٌ ) ،: ظرؼكيتٍ اي 

(1). 

خص الذم يعتدم الشٌ  balṭaʤii جيطى مٍ اى 
عمى حقكؽ الغير مف 

 .غير كجو حؽٌ 

: ىك مف يسير مع العسكر ألجؿ تسييؿ  الاىٍمطىجي 
قامة الحصكف)تركٌي(  .(2)الٌطريؽ اقطع األشجار كا 

 .(2)الحصكف)تركٌي(
 .(3)(تركيٌ ) ،لعؿ: فٍ كً مٍ اى  .لعؿ Balkin فٍ كً مٍ اى 
 لصبٌ  ؛كعاء يستخدـ bakraʤ جٍ رى كٍ اى 

 ،أك الماء ،امٌ الشٌ 
 .مرادؼ اإلاريؽكىك 

كعاء مف النحاس يكضع فيو الحميب  :جرى كٍ اى ال
 .4كنحكه) تركي(

أك  ،عسكر صؼ ṭaabuur طااكرٍ 
 طبلب مدرسة.

:جماعػػػػػػػػػػػػػػػةي العىٍسػػػػػػػػػػػػػػػكىًر، ٍمعي الت ػػػػػػػػػػػػػػػكاًايري التٌاايكري كالجى
(5) 

 .(6)(تركي)
 

مف " تيمار" االفارسية  به مركٌ  تركيٌ : جيرٍ مى تى  .ممرض tamarʤi جيرٍ مى تى 
 .(7)امعنى التمريض كالبلحقة التركية" جي"

 .(8)التناؿ: التاناكؿ كالكسبلف )تركي( .كسكؿ ال يفيـ Tanbal ؿٍ اى نٍ تى 
حذاء مطاطي طكيؿ  ʤuzmah وٍ مى زٍ جي 

اؽ يصؿ حد السٌ 
 .كاةالرٌ 

ٍزمىةي: ضرب مف األحذية طكيؿ الٌساؽ يصؿ  الجى
 .(9))تركي(،الركاة نحك

بلح نكع مف السٌ  xarṭuuŠ طكٍش رٍ خى 
لصيد  ؛يستعمؿ

     حشك السبلح النارم مف " خرتكش" :طكشرٍ خى 
 .(10)() تركيٌ 

                                                           
 .1/119 ،العربّي الّشعبّي الفمسطينيّ القاموس  عاد المطيؼ،الارغكثي،  ينظر: (1)
 ) امط(.،48،واألدب والعموم المنجد في المغة ،لكيس ،معمكؼ (2)
 .1/124 ،، المصدر السابقعاد المطيؼالارغكثي، ينظر:  (3)
 .62،معجم الدخيل في العربية الحديثة وليجاتيا ،ؼ،ينظر: عاد الرحيـ (4)
 مادة)تار(.،10/277،تاج العروس من جواىر القاموس ،أاك الفيض محٌمد اف محٌمد،الٌزايدم(5)
 )تار(،58،السابقصدر الم ،لكيس ،معمكؼ (6)
 .84،السابق صدرالم ،ؼ ،ينظر: عاد الرحيـ (7)
 ااب)النكف(.،89 ،المعجم الوسيط ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (8)
(.،90،السابق صدرالم ،لكيس ،معمكؼ (9)  )جـز
 .100،السابق صدرالم ،ؼ ،ينظر: عاد الرحيـ (10)
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  .كغيرىا ،يكرالطٌ 
 

 .(1)(تركيٌ )مستقيـ  :رمغٍ دي  .مستقيـ duϪrii رمغٍ دي 
 .(2)(تركيٌ )شٌد أكتار العكد : فٍ دكزى  الشيء. ـكنظٌ  ،بى رتٌ  duuzan فٍ دكزى 

) عامية سريانية( .ر  حى  uubŠ شكبٍ   (3)الش كٍب: الحر 
غطاء لمرأس لكنو  arbuuŠṭ اكٍش رٍ طى 

 .أحمر
غطاء لمرأس يصنع مف نىًسيج صفيؽ : الط ٍراكٍش 

مىٍيوً  قد تمؼ عى اٍلًعمىامىة )د( مف صكؼ أىك نىحكه كى
(4) 

 .(5)ةركيٌ تٌ عف ال
 .(6)(تركيٌ  )اراعد مف النٌ خاف الصٌ تيتيٍف: الدٌ  .افخٌ دي  titin ًتًتفٍ 
طاؽ مف حديد مقعر  aaʤş صاجٍ 

يستعمؿ لصناعة 
 .خاز لشراؾ

الٌصاج: طاؽ مف الحديد مقع ر ييخاىزي عمى ميحد او 
 .(7)(فكؽ الٌنار)تركيٌ 

 شخصمدح ل تقاؿ afaarimâ ـٍ فارً عى 
أ ك ،قاـ اعمؿ حسف

 شكران.

فاًرـ: أحسنت   .(8)(تركيٌ )عى

 .(9)(تركيٌ )دائرة تسجيؿ العقارات طااك:  .ممكية األرضحجة  ṭaabuu طااك
ٍؽ: يكاد .كاداالٍ  anʤag@ ؽٍ جى نٍ أ  .(10)(تركيٌ ) ،آٍنجى

مكاف اجتماع  baar اارٍ 
لشرب  ؛الفاسديف

حانة، خٌمارة؛ مكاف لتعاطي المشركاات اار: 
 .(12)(إنجميزمٌ ) ،(11)المسكرة كالايرة

                                                           
 .105،معجم الدخيل في العربية الحديثة وليجاتيا ،ؼ ،ينظر: عاد الرحيـ (1)
 .107،نفسو صدرالمينظر:  (2)
 )شاب(. ،407،واألدب والعموم المنجد في المغة ،لكيس ،معمكؼ (3)
 ااب )الطاء(.،553 ،المعجم الوسيط ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (4)
 .142،السابق صدرالم ،ؼ ،ينظر: عاد الرحيـ (5)
 .78،نفسو صدرالمينظر:  (6)
 )صاج(.،439،السابق صدرالم ،لكيس ،معمكؼ (7)
 .145،السابق لمصدرا ،ؼ ،ينظر: عاد الرحيـ (8)
 .141،نفسو لمصدراينظر:  (9)
 .38،نفسو لمصدراينظر:  (10)
 )اار(.،1/154،معجم المغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار ،عمر (11)
 .1/78،القاموس العربّي الّشعبي الفمسطينيّ  ،ينظر: الارغكثي: عاد المطيؼ (12)
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  .كنحكىا ،الخمكر
 

ااص:حافمة؛ ك  ،(1)ااز: جكاز السفر ااإلنجميزية .حافمة baaz اازٍ 
سٌيارة كايرة لنقؿ الرٌكاب في المدف أك فيما 

 .(2)اينيا
 .(3)(إنجميزم)،اام: كداعنا بلمةمع السٌ  baay اام
 (4)نكع مف األحذية يغطِّي القدـ كالس اؽ :ايكت .حذاء buut اكتٍ 

 .(5)(إنجميزمٌ )
 

 ؛مسحكؽ يستعمؿ buudrah هٍ رى اكدٍ 
 .لمتجميؿ

الاكدرة: مسحكؽ ييكضع عمى الجمد كغيره لمزينة 
 .(7)(إنجميزمٌ ) (6)كالتاريد

 .(8)(نجميزمٌ إ) الش رفة :ككفمٍ اى  .رفةشي  balkuun ككفٍ مٍ اى 
 .(9)(نجميزمٌ إ)ايميكزة: ضرب مف المااس  .أك قميص ،رداء @ibluuzah هٍ مكزى اٍ إ

 ،ما فسد مف المبلاس raabiŠ راًاٍش 
 أك غيرىا.

 .(10)(نجميزمٌ إ)القمامة كالٌزاالة راًاش: 

 .(11)ي(إيطال)الٌصيدلية : فىٍرمىشي وٍ  ة.صيدليٌ  farmaŠiiyah فىٍرمىشي وٍ 
 (12)ي(.تركي مف اإليطال)حكض االستحماـ اانيك: حكض ًلٍمحمِّاـ. baanyuu ااٍنيك
ٍندىهٍ  ٍندىهٍ  شيرفة. barandah اىرى  .(13)( إيطاليٌ )  ،: الش رفةي اىرى

                                                           
 .48،معجم الدخيل في العربية الحديثة وليجاتيا ،ؼ ،ينظر: عاد الرحيـ (1)
 )ااص(.،1/155،معجم المغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار ،عمر (2)
 .50،نفسو المصدر ،ؼ ،ينظر: عاد الرحيـ (3)
 )اكط(.،1/263،السابق لمصدرا ،أحمد مختار ،عمر (4)
 .1/132 ،القاموس العربّي الّشعبّي الفمسطينيّ  ،عاد المطيؼ  ،ينظر: الارغكثي (5)
 )اكدر(.،1/261،السابق المصدر ،أحمد مختار ،عمر (6)
 .1/132 ،المصدر السابق ،عاد المطيؼ  ،ينظر: الارغكثي (7)
 .1/124 ، نفسو المصدرينظر:  (8)
 .1/125 ، نفسو المصدرينظر:  (9)
 .111،السابق المصدر ،ؼ ،ينظر: عاد الرحيـ(10)
 .155،نفسو المصدرينظر:  (11)
 .50،نفسو المصدر ينظر:  (12)
 .1/90،المصدر نفسو ،عاد المطيؼ ،ينظر : الارغكثي (13)
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أك  ،غضب شديد burkaan ايٍركافٍ 
 جاؿ نار.

فىٍتحة ًفي القشرة األرضية تخرج ًمٍنيىا مكاد  :الاركاف
اًلاا مخركطي  منصيرة كغازات كأاخرة يككف غى

اىؿ ال ًذم يتككف مف  ييطمؽ كىذىًلؾ عمى اٍلجى الشكؿ كى
تراكـ ىىًذه اٍلمكىاد
(إيطاليٌ ) كقيؿ: (1)

(2). 
عف  (3)الارنيطة:ًلاىاس الر ٍأس ًعٍند الفرنج )مىعى( قاعة. burniiṭah ايٍرنيطىوٍ 

 .(4)اإليطالية
  .(5)(إيطالي)الاىنىديكرة: الطماطـ  طماطـ. banduurah اىٍندكرىهٍ 

 ،ف مصركؼكرقة تايٌ  fatuurah هٍ تكرى فى 
 .كنحكه ،ككمية الماء

فاتكرة: قائمة االحساب أك المايعات تيدرج فييا 
كمٌيتيا كثمنيا أصناؼ الاضاعة مع اياف 

 (6)نحك: فاتكرة الكيرااء كغيرىا،كمصاريفيا
 .(7)(إيطاليٌ )

 .(8)(فرنسيٌ  ) ،ٍت الٌسٌيارة: تكقفتٍ جنى طٍ اى  .ؾكلـ يتحرٌ  ،ؼتكقٌ  baṭnaʤ جٍ نى طٍ اى 
 ،فطأحد مشتقات النٌ  banziin زيفٍ نٍ اى 

ا يستعمؿ كقكدن ك 
 ارات.لمسيٌ 

الانزيف:سىائؿ سريع االشتعاؿ يٍنتج مف تقطير 
يٍستىٍعمؿ ًاكىٍثرىة ًفي المحركات ذىات  الاتركؿ كى
االحتراؽ الداخمي كىىيكى يذيب اٍلمكىاد الدىنية 

 .(10)(فرنسيٌ  )كقيؿ (9))مج(
نكع مف أنكاع  sardiin ديفٍ رٍ سى 

 .األسماؾ
ًغير يممح             السرديف:نكع مف الٌسمؾ الص 

ًزيرىة سردينيةكيحفظ  عف (11))د(مىٍنسيكب ًإلىى جى
 .(12) الفرنسٌية

                                                           
 ااب)الااء(.،52 ،المعجم الوسيط ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (1)
 .1/97 ،القاموس العربّي الّشعبّي الفمسطينيّ  ،عاد المطيؼ ،ينظر: الارغكثي (2)
 ااب)الااء(.،53 ،المصدر السابق ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (3)
 . 1/98 ،السابقالمصدر  ،عاد المطيؼ ،ينظر: الارغكثي (4)
 .66،معجم الدخيل في العربية الحديثة وليجاتيا ،ؼ ،ينظر: عاد الرحيـ (5)
 )فتر(.،567،واألدب والعموم المنجد في المغة ،لكيس ،معمكؼ (6)
 .2/265 ، السابقالمصدر  ،عاد المطيؼ ،ينظر: الارغكثي (7)
 .1/112 ،المصدر نفسوينظر:  (8)
 ااب)الااء(.،1/71،المصدر السابق ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (9)
 .1/122 ، السابقالمصدر  عاد المطيؼ ،ينظر: الارغكثي (10)
 ااب)السيف(.،1/426،المصدر السابق ،كآخركف ،إاراىيـ ،مصطفى (11)
 .2/100 ، السابق المصدر ،عاد المطيؼ ،الارغكثي: ينظر (12)
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 ةعبيّ األمثال الشّ بعض داللة  :ّرابعالالمبحث 

ـٌ تك  ،اسائعة ايف النٌ الشٌ ة فكيٌ ة الشٌ عايٌ مجمكعة مف األمثاؿ الشٌ  ىي  عف طريؽ  ينيادك ت
 منيا:  ،ف كاار السٌف في امدة سعيرمماع السٌ 

                                                                            . سكـٍ ارٍ  دٌٍ كال ىى  شكـٍ اخٍ  عٍ طً قى 
 (gaṭiâ @ixŠuum wala hadd @irsuum  ) 

قطع  كأفٌ  ،أك عادة مف عاداتو في الحياة ،رسـ مف رسكـ شخص ماقطع  ييٍضرىبي عند 
 . أك عرؼ ذلؾ الٌشخص  ،أنكؼ الٌناس أخٌؼ ضررنا مف ترؾ عادة

                                                                             .ـٍ نى غى الٍ  يعٍ ظِّ اً  يافٍ عٍ ارِّ  ىبلقى تٍ تً  يكـٍ 
 (yuum titlaaga @irriâyaan biððiiâ @ilϪanam  ) 

عنيا كانشغاليـ  ،ااألغناـلعدـ اىتماميـ  ؛عاة في المرعىكصداقة الرٌ عند تبلقي ييٍضرىبي  
 ااألحاديث.

                                                                           . ؿٍ لظِّ فاً  كناـٍ  ٍس مً الش  فً  ؾٍ مكسى افٍ  طٌٍ حي 
 (ḥutṭ @ifluusak fiŠŠamis wnaam fiððil  ) 

في مكاف آمف ثـ  هضع نقكداأف ي ،ا ال يراكده الخكؼى يككف مطمئنن لئلنساف حتٌ  ييٍضرىبي    
 .يريده  في أم مكاف يناـ 

                                                                             .يا قكقى احٍ  تٍ ظاعى  اؿٍ يٌ بل جي اً  قكـٍ 
 (guum bila ʤuhhaal ðaaâat @iḥguugha  ) 

جػاؿ اعػض الرٌ  كجػكد تضػيع؛ لعػدـ  العشػيرةأك  ،ة لمجماعةرعيٌ الحقكؽ الشٌ  في أفٌ ييٍضرىبي  
 القادريف عمى استردادىا. الجاىميف
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                                                                                    .عٍ طايً راحكا قى  اؿٍ قٌ بل عي اً  قكـٍ 
  (bila âuggaal raaḥu gaṭaayiâ guum  ) 

مف  حاؿ خمكىا في الابلد شتتكالتٌ  ،مزؽاالتٌ أك العشيرة  ،كصؼ الجماعةييٍضرىبي  في  
 .    الجرائـ لكثرة ارتكاايا ؛اعض الرجاؿ الراشديف العاقميف

                                                                                  .ٍر طى مى الٍ  بٍ رً ظى  ـ  يً ما اً  مكؿٍ اٍ مى الٍ 
 (ilmaṭar@ ilmabluul maa bihimma ðarib@  ) 

مثؿ  ،حمؿ ديكف أخرل كتأثره في ،عدـ اىتمامول ؛المديكف كنحكه لئلنساف ييٍضرىبي  
ا  . اإلنساف المامكؿ االماء الذم ال ييتـٌ إف سقط عميو ماء المطر أيضن

                                                                                             .شيخٍ  يخٍ اشٌ  بٍ مً كى 
 (kalib @iŠŠiix Šiix  ) 

و في عمك حيث يصاح مثمكنحكه  مسؤكؿ لدلالذم يعمؿ حارس لمخادـ أك لم ييٍضرىبي  
  المكانة.

                                                                                        .ؾٍ مى ك اككٍ لى  عٍ اً اس   ؽٍ رافً 
 (raafig @issabiâ law buuklak ) 

اعض  وكلك أخذ من ،رفيقو ذم يحميالٌ  القكمٌ  جؿصداقة الرٌ  عمى  الحثٌ في ييٍضرىبي    
 . األشياء

                                                                                 .يؼٍ سٌ ا فٍ مً  دٌٍ شى أ يؼٍ صٌ ا دٍ رً اى 
 (barid @işşiif @aŠadd min @issiif ) 

 يؼ.مف ضرب السٌ  ألمناشٌد ألنو أ الٌصيؼ؛ اردكالحذر مف  ،ألخذ الحيطةييٍضرىبي  
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                                                                                    .ـٍ دى نى عى  حى صٍ ال تً كى  غيظٍ عى  ااتٍ 
 (baat âaϪiið wala tişḥa âanadam  ) 

ـك عمى غضب كأٌف النٌ  ،كنحكىا جرائـ القتؿعدـ ارتكاب ل ؛أنيعمى التٌ  في الحثٌ ييٍضرىبي  
 قتؿ كنحكىا. الجريمة لساب  ؛دـالنٌ اشعكر الشديد أفضؿ مف االستيقاظ عمى 

                                                                                 .ؾٍ غيرى ااٍ  وٍ ي  مى الٍ  قيٍس 
 (@ibϪiirak giis @ilmayyah  ) 

كالتجراة كالنصيحة مف قاؿ أخذ المشكرة  ،كاف في عدـ الادء في أم عمؿييٍضرىبي   
 . أصحاب التجراة كالخارة  اآلخريف

                                                                                     اٌداٍر. ؿٍ اً قى  جاٍر الٍ عى  ٍر كِّ دى 
 (dawwir âalʤaar gabil @iddaar   ) 

 اناء الايت.الٌشركع في قاؿ  ،الحاختيار الجار الصٌ  فيييٍضرىبي     
                                                                                      . ؾٍ تى رى مى عى  ؾٍ ر  سً  ٍش عً مً طٍ تً 

 (tiṭliâiŠ sirrak âamaratak  ) 
 ا مف انتشاره.خكفن  ؛لمزكجة الاكح او حٌتى عدـك  ،الحرص عمى كتماف الٌسرٌ  فيييٍضرىبي   

                                                                                .سكدٍ حى  ككفٍ ال اتٍ كى  يكٍر غى  ككفٍ 
 (kuun Ϫayuur wala @itkuun ḥasuud ) 

كناذ نظرة الحسد  ،نافس اياكالتٌ  ،الغيرة في األعماؿ الحسنة عمى في الحثٌ ييٍضرىبي  
 لآلخريف.

                                                                                          .ميؾٍ جٍ رً  دٌٍ مً  ؾٍ راشى افٍ  دٍ قى عى 
 (agad @ifraaŠak midd riʤliikâ ) 

في  ةالماديٌ قدر إمكانياتو أف يعمؿ  كالحثٌ  ،نفسو فكؽ طاقتو ؼذم يكمٌ لئلنساف الٌ ييٍضرىبي  
 . مشركع أمٌ 
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                                                                                     .اٍص الرٌ فً  عٍ قً كً  فاٍس الٍ 
(wigiâ firraaş @ilfaas   ) 

 .كأف كقت اإلصبلح  قد فات ،المصياةحمكؿ  عند ييٍضرىبي  
 

                                                                         .ؼٍ كىك كاقً  ٍش مً م  حى تٍ اً  ؿٍ مى جى الٍ 
 (ilʤamal bitḥammaliŠ whu waagif@  ) 

 .عامؿ مع الغير صرؼ كالتٌ في حسف التٌ ييٍضرىبي  
                                                                          .وٍ دي  رى  بلـٍ احٍ  ـٍ مى حٍ تً ااٍ  اكٍر قٍ لً  ايفٍ  ناـٍ تٍ اال 

 (laa @itnaam biin ligbuur @ibtiḥlam @iḥlaam radiiyah) 
 ينعـى كاألشياء المزعجة التي تقمؽ اإلنساف حتٌ  ،في االاتعاد عف األماكفييٍضرىبي  
 االسعادة.

                                                                            .وٍ ن  مً  ؾٍ ق  حى  ذٍ تكخً تى  ًفثيم وٍ  بٍ مً كى الٍ  اكٍس 
 (buus @ilkalib fiƟummah tatuuxiḍ ḥaggak minnah) 

كذلؾ اأخذ جميع األسااب اٌلتي تؤدم  ،شخص ظالـب مف قرٌ كالتٌ  ،حايؿالتٌ  ييٍضرىبي عند 
ـٌ ترؾ ذلؾ الٌشخص ،منو أخذ الحؽٌ إلى   .  كمف ث

                                                                                   .في وٍ تيقى عى الٍ  هٍ زى مٍ غى الٍ كً  جٌٍ حى  جٌٍ حى الٍ 
 (ilḥaʤʤ ḥaʤʤ wilϪamzah @ilâatiigah fii@ ) 

ف قاـ  ،عاداتو السيئةذم ال يتكب عف الٌ  العجكز خرية مف اإلنساففي السٌ ييٍضرىبي   كا 
  االحج إلى ايت اهلل الحراـ. 

                                                                       لىٍميا. تٍ نً اً الٍ  عٍ مى طٍ يا تً مٍ ثي عى  ةٍ ر  جى الٍ  بٌٍ طي 
 (ubb @ilʤarrah âaƟumha tiṭlaâ  @ibinit lamhaṭ ) 

 .كتصرفاتيا ،يا في سمككياتشاو أمٌ  ،الفتاة ميما تغيرت ايئتيا في أفٌ ييٍضرىبي  
                                                                             .يركاٍ لً  كٍر الثٌ  فٍ  مً تيجي إالٌ اٍ مى  هٍ اكرى الٍ 

 (ilbuurah mabtiiʤii @illa min @iƟƟuur likbiir@ ) 
 . كاار الٌسٌف أك المكانة ًمفٍ  كاألعماؿ القايحة ال تأتي إالٌ  ،العيكب في أفٌ ييٍضرىبي  
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                                                                                         .يافالٍ اطٍ  فٍ يا مً فالٍ  ذٍ خي 
 (xuḍ faalha min @iṭfaalha ) 

مػػف  يااػػأف يسػػمع أسػػئمةلمػػف يريػػد أف يعػػرؼ أشػػياء أك إجااػػات عػػف  فػػي الٌتصػػديؽييٍضػػرىبي  
 . ألٌنيـ يعممكف ايا قاؿ أف تحدث األطفاؿ؛

                                                                      .ريٍش يٍ لً  خٍ اً يا طى خٍ اي كاطٍ  ريٍش جٍ لً  ؽٌٍ يا دى قٍ دي 
 (dughaa dagg liʤriiŠ waṭbuxha ṭabix lihriiŠ) 

تصاح خشنة كمف ل،كذلؾ عف طريؽ دٌؽ حاكب القيكة  ،ادةفي صنع القيكة السٌ ييٍضرىبي  
يا في لمشرب مثم صالحة كتصاح ،تنضج ة محددة حٌتىكتركيا فترة زمنيٌ  ،ثـٌ كضعيا عمى الٌنار

   . تنضج ى حتٌ  ،ارمف كىي عمى النٌ الٌذايحة الكايرة في الٌسٌف التي تحتاج إلى فترة مف الزٌ  ذلؾ مثؿ
                                                                                     .بلحٍ سٍ لً  ايعٍ اً  بلحٍ مٍ ل لً د  اً  إؿٍ 

 (il bidda limlaaḥ bibiiâ lislaaḥ@  ) 
 ـ أغمى المير ليف. كاج مف الفتيات الجميبلت اأف يقدٌ لمف يريد الزٌ ييٍضرىبي  

                                                                 .اٍر النٌ فً  هٍ يدى إ إؿٍ  مٌٍ زى  شٌٍ مً  ةٍ ي  مى الٍ فً  هٍ إيدى  إؿٍ 
(@iidah filmayyah miŠŠ zayy @il @iidah finnaar  il @ ) 

 فبل يشعر ااأللـ إال صاحاو. ،كلمف يشعر االسعادة ،ع األلـلمف يتجرٌ ييٍضرىبي  
                                                                     .وٍ ركصى عى  طافٍ مٍ ص  ا تٍ نً اً  وٍ مكسى افٍ  عٍ فى دٍ اً  إؿٍ 

 (@il bidfaâ @ifluusah binit @işşulṭaan âaruuşah ) 
  مطاف .مف انت السٌ حٌتى كاج الزٌ ألنو يستطيع  ،لمف يممؾ الماؿ الكثيرييٍضرىبي  

ىيف اٍفمكسىٍؾ كىال اٍتييٍف اٍنفكسىٍؾ.                                                                         
 (hiin @ifluusak wala @ithiin @infuusak ) 

يريدىا تي الٌ  لشراء األشياءاالماؿ ضحية التٌ كأٌف  ،حفظ كرامة اإلنساف فيييٍضرىبي  
 دكف شرائيا .شياء األفي طمب  اإلنساف لنفسوأفضؿ مف إىانة  ،اإلنساف

 (ilxiil @ilbaṭranah ma burudha @illa @ilmaraaḥ)@ 
 اٍلخيٍؿ اٍلاىٍطرانىٍو ما ايريٍدىا إاٌل اٍلمىراٍح.

مثؿ الخيكؿ الٌشاعانة ذم يفعؿ ما يريد عندما يشاع كناية عف اإلنساف الٌ ييٍضرىبي في ال 
 .                    أماكف راحتيااٌلتي ال يمكف إيقافيا إال في 
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ال ًتٍذاىٍح لىٍمًاطاًلٍب خىركٍؼ.                                                                                     

 (laa tiḍbaḥ lalbiṭaalib xaruuf ) 
إلى الايت مطالانا اٌلذم يأتي  ،الزائد عف حٌده لئلنساف الٌتظاىر االكـر في عدـييٍضرىبي  

 االماؿ أك نحكه.
ـٍ ًلٍظعكٍؼ.                                                                                            ال تكًخٍذ أ

 (laa tuuxiḍ @am liðâuuf  ) 
 أك مطمقة ليا أطفاؿ. ،كاج مف أرممةعدـ الزٌ ييٍضرىبي في  

                                                                                       .يكؼٍ ظٍ عى  يكؼٍ م اظٍ دٌ اى ال اتٍ 
 (laa @itbaddi @iðyuuf âaðyuuf  ) 

 الايت . أثناء اجتماعيـ فيفي عدـ تفضيؿ ضيكؼ عمى ضيكؼ ييٍضرىبي  
                                                                                           .كاحٍ في رى مى  راحٍ مى الٍ ىى  فٍ مً 

 (min halmaraaḥ mafii rawaaḥ  ) 
اأخذ حاجتو مف حٌتى فبل يغادره  ،ذم يفضؿ الاقاء في مكاففي اإلنساف الٌ ييٍضرىبي  
 . المكاف صاحب

                                                                            .فٍ ييً مً عى  ٍس سً سٍ حى اً  ظاـٍ اعٍ  فى طٍ في اي  إؿٍ 
 (il fii buṭna @iâðaam biḥassis âaliihin@  ) 

 كء. كيظف ااآلخريف السٌ  ،ذم يتيـفي اإلنساف الٌ ييٍضرىبي  
                                                                                   .وٍ تى نازٍ جى شي فً مٍ كاً  تيؿٍ كى الٍ  ايٍكًتؿٍ 

 (buktil @ilkatiil wbimŠi fiʤanaaztah ) 
 يشعر او أحد. ذم يفعؿ األشياء المنكرة دكف أفٍ ئيـ الٌ في اإلنساف المخادع المٌ ييٍضرىبي  

                                                                                                     . هٍ غارى  هٍ يارى زٍ لً 
 (lizyaarah Ϫaarah   ) 

 .إلنساف مايارة القصيرة حب الزٌ  ييٍضرىبي في الحٌث عمى 
                                                                                                 .وٍ ق  دي  وٍ ق  حى  فكؽٍ 

 (fuug ḥaggah duggah ) 
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 منو . لمطالاتو الحؽٌ  ؛كيضرب إنساف آخر ،يشتـ ذمالٌ الٌظالـ  لئلنساف ييٍضرىبي  
                                                                                            .وٍ خالى لى  دٍ لى كى الٍ  ثيفٍ مٍ ثً 

 (ilƟiin @ilwalad laxaalahƟ ) 
 صرفات .ألف الكلد يشاو خالو في  الشكؿ كالتٌ  ؛كجةاختيار الزٌ ييٍضرىبي لمكلد أك أثناء  

                                                                                 .وٍ ظى عى اى  ٍر سِّ يكى ك  اٍر خٌ في 
 (fuxxaar wiikassir baâaðah  ) 

 أك عشيرتيف.  ،قكع نزاع ايف عائمتيفلك  ؛في عدـ االىتماـ كالشماتةييٍضرىبي  
                                                                                             .وٍ ي  مى  صيٍر اً مى  ـٍ د  ا

 (iddam mabişiir mayyah@ ) 
 ـ ميما حدث مف خبلؼ ايف األقارب.قكة رااطة الدٌ ك  ،الحٌث عمى الكحدة فيييٍضرىبي  

                                                                                            .وٍ اى مٍ ال غى كى  وٍ اى مٍ قى  ؼٍ ألً 
(@alif galbah wala Ϫalbah  ) 

ـك مف كثرة كتفضيؿ عدـ النٌ  ،في الٌشراء كعدـ الٌتعجؿ أنيتٌ ييٍضرىبي في الحٌث عمى ال 
 في شرائو.   يضحؾ عميوأف أفضؿ ًمٍف شراء شيء  فيفكير التٌ 

                                                                                          .ىا رٍ كى عٍ أيا مٍ حِّ كى يً أجا 
(@aʤa yikaḥḥilha @aâwarha ) 

 فيزيدىا تعقيدنا . ؛مشكمة ما ذم يريد حؿٌ في اإلنساف الٌ ييٍضرىبي  
                                                                                 .تٍ رى فٍ يا عى راسٍ عى  تٍ رى فٍ حى  وٍ جاجى 

 (aʤah ḥafrat âaraasha âafrat ʤ  ) 
 فييا . ىك فيقع  لغيره المصائبذم يتمنى في اإلنساف الٌ ييٍضرىبي  

                                                                                .وٍ اى صاحٍ  ؾٍ م  قي اً مى  ؿٍ حى مى  ماٍر حٍ لً  طٍ اي ارٍ 
 (irbuṭ liḥmaar maḥal mabigullak şaaḥbah @ ) 

 كتنفيذ أكامر المسؤكؿ دكف نقاش. ،ستماعالحٌث عمى افي ييٍضرىبي  
ًقٍؿ الس ٍخمىٍو.                                                                    الط كٍؿ طكٍؿ الن ٍخمىٍو ًكاٍلعىًقٍؿ عى

 (uul ṭuul @innaxlah wilâagil âagil @issaxlahṭṭi ) 
 العقكؿ. عدـ اكتماؿل ؛كنضكجيا ،خرية مف طكؿ الجسكـفي السٌ ييٍضرىبي  
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ًاٍعًرًفٍش ييٍرقيٍص ًاقكٍؿ اأٍلًرٍظ ماٍيمىٍو .                                                                        إٍؿ مى
 (il mabiârifiŠ yurguş biguul @il@arið maaylah )@ 

 يارر ذلؾ اأمكر أخرل ال تتعمؽ او.ف ،ذم ال يتقف عمؿ األشياءفي اإلنساف الٌ ييٍضرىبي  
                                                                      ٍثًرٍت اٍليىٌفاٍت ًتٍنيىٍؼ ًتٍرخىٍص لك كيًنٍت غالي.كى 
 (kaƟrit @ilhaffaat tinhaf tirxaş law kunit Ϫaali) 

اس عند اأنو يسقط مف أعيف النٌ  ،الٌرفيعة الغالي صاحب المكانة ييٍضرىبي لئلنساف العاقؿ 
 . ٌفة عقموخ تكشؼ عفحكاياتو كحركاتو التي  مف كثرةأك  ،الكثيرةارتكااو األخطاء 

كاًاٍع.                                                                                 إٍؿ ًاٍتجياىٍو الٌريٍح اٍاتكٍخذىٍه الز 
 (il bitʤiibah @irriiḥ @ibtuuxḍaa @izzawaabiâ@ ) 

أك  كالخداع ،عف طريؽ الٌتياكف اسيكلو تي يحصؿ عمييا اإلنساففي األشياء الٌ ييٍضرىبي  
مف طرؽ الحصكؿ عمييا أٌكؿ كما جاءت عف طريؽ أشياء أخرل أقكل كأسرع  تذىب الحراـ اأنيا

  .مٌرة
ا ٍع ًكٍؿ قىا ٍع قىا ٍع.                                          ا ٍع رى                                               إٍؿ رى

 (wil gabbaâ gabbaâ âil rabbaâ rabba) @ 
 ،دمحدٌ  لمف يريد الحصكؿ عمى فرصة االستفادة مف شيء ما في كقت زمنيٌ ييٍضرىبي  

    كمف لـ يأت لـ يستفد منو. ،مف العرض استفاد نفسو الذم جاء في الكقت كأفٌ 
ٍاًتٍكرىٍه إاٌل مىبلىا.                                                                                       اٍلعيٍف مى

 (@ilâiin mabtikrah @illa malaaha ) 
 رابيمؤلىا االتٌ  فٍ  مى كال تكره إالٌ  ،شيء كؿٌ  في أٌف عيف اإلنساف فارغة تحبٌ ييٍضرىبي  

 .كنحكه
ي ٍو ًمٍف ًتًحٍت ًتًاٍف.                                                                                                   حى

 (ayyah min tiḥit tibin ḥ  ) 
 ذم يضر اآلخريف دكف أف يعمـ او أحد.لئلنساف المخادع الٌ ييٍضرىبي  

ٍه.                                                                        ال ًتٍشًترم اٍحمارىٍه كىاٍميا ًفاٍلحارى 
(filḥaarah laa tiŠtiri @iḥmaarah wamha  ) 



           

189 
 

ألٌنيا تؤٌثر عمييا  نفسو كتسكف في الحيٌ أيا كاج مف فتاة قرياة مف أمٌ في عدـ الزٌ ييٍضرىبي  
 .في كٌؿ شيء كال سٌيما في الٌتصرفات اٌلتي ال يرغايا الٌزكج

ٍماىٍت كيٍؿ النٍِّسكاٍف.                                                                                     ـٍ إٍلساٍف غى أ
(@am @ilsaan Ϫalbat kul @inniswaan) 

 .كال تستطع إمرأة أف تقؼ أماميا ،تي تكثر الكبلـ في كؿ شيءلممرأة الٌ ييٍضرىبي  
ـٍ ًاصيٍر ييٍرقيٍص.                                                                إٌلي ًاشكٍؼ صاٍرلىٍو إٍكما

 (illi biŠuuf şaarlah @ikmaam bişiir yurguş) @ 
لـ يكف ك  ،شيء آخر  أمٌ  منصب أكأك  ،ماؿيصاح عنده ذم الٌ  المغركرلئلنساف ييٍضرىبي  

  عنده مف قاؿ. 
قاٍؿ ًعًنٍد اٍلغكلىٍو ًعًرٍس.                                                                                       

 (gaal âinid @ilϪuulah âiris ) 
في  كال سٌيما ،المتكحشخرية مف عدـ االستفادة مف اإلنساف الجائع سٌ ييٍضرىبي في ال 

 أفراحو الٌسارة. 
 

                                                                         جٍ رى فى أجاني الٍ  قاؿٍ  ؼٍ مً رامي احٍ حى مٍ قالكا لى 
 (gaalu lilḥaraami @iḥlif gaal @aʤaani @ilfaraʤ) 

ا القسـ ااهلل كذان  يرل أفٌ  ؛ ألٌنوماتذم يفعؿ المحرٌ اإلنساف الٌ  عدـ تصديؽ فيييٍضرىبي  
 .مف العقاب كنجاتو ،الكحيد لتصديقوريؽ طٌ ىك ال

                                                                                         .طاىاغى  تٍ قً لً كً  هٍ رى جى نٍ طي 
 (ṭunʤarah wiligit Ϫaṭaaha ) 

لكثرة التشااو اينيما في األفكار  ؛يصاحب إنساف آخر اإلنسافكأٌف  ،داقةفي الصٌ ييٍضرىبي  
 صرفات.كالتٌ 

                                                                                       .كاىي دكاىياس   تٍ حً ياما تً 
 (yaama tiḥit @issawaahii dawaahii ) 

 ؛كىـ في حقيقتيـ غير ذلؾ ،ياة كحسف الخمؽكالطٌ  ،لمف يتظاىركف االاراءةييٍضرىبي  
   لشخصيتيـ  .معاكسة يفعمكف أشياء ألٌنيـ 
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                                                                              .حٍ رى طٍ يا مً إلٍ  ٍش تً قً مً مى  حٍ رى فٍ تً  وٍ زينى حى الٍ  تٍ جى أى 

(@aʤat @ilḥaziinah tifraḥ maligitiŠ @ilha miṭraḥ) 
 ماكعند ،ذم يتمنى الفرح في يـك مف األياـلئلنساف الحزيف الٌ أك  ،ييٍضرىبي في سكءالحظٌ  

 مصياة لو.تقع ال يفرح 
ٌدم. عٍ رى قٍ لً  فٍ دم مً عً  ؾٍ جالً دم ارٍ عً                                                                           لىًمٍمصى

 (idi @irʤaalik âidi min ligraâ lalimşadiâ) 
تي تتااىى في كثرة أانائيا مف غير كنحكىا الٌ  أك األـٌ  ،خرية مف العائمةفي السٌ ييٍضرىبي  

 فائدة.
                                                                               .ريحٍ تى اسٍ كً  هٍ د  سً  يحٍ الرٌ  وٍ ن  مً  جيؾٍ اً الٍ  اابٍ الٍ 

 (@ilbaab @ilbiʤiik minnah @irriiḥ siddah wistariiḥ ) 
 تركيا كعدـ االستماع ليا.في كذلؾ  ،في الاعد عف األشياء المزعجةييٍضرىبي  

                                                                                       .يٍر الطٌ  ماهٍ رى مى  ك في خيٍر لى 
 (law fii xiir maramaah @iṭṭiir )   

ييدييا اإلنساف إلى إنساف تي المبلاس كنحكىا الٌ  :مثؿ ،افعةفي األشياء غير النٌ ييٍضرىبي  
 آخر.

 .كىتى اشٍ ني كً قٍ اى كى كسى ني كاى اٍ رى ظى 
    (ðarabnii wbaka wsabagnii wiŠtaka) 

 .أماـ الٌناس اذم يظير نفسو مظمكمن الـ الٌ في اإلنساف الظٌ ييٍضرىبي  
 .كابٍ اٍ مِّ قكنا عى اى سى  هٍ دى حٍ الشِّ عى  ـٍ ناىي مٍ م  عى 

allamnaahum âaŠŠiḥda sabaguuna âallibwaab) â) 
  مف ينكر الفضؿ لصاحاو.لييٍضرىبي 

                                                                                            .زاؿٍ غى  وٍ أم   عيفٍ فً  دٍ رً قً الٍ 
 (ilgirid fiâiin @ammah Ϫazaal @ ) 

 كأفضؿ األاناء رغـ عيكاو. ،تي ترل اانيا أجمؿلؤلـ الٌ ييٍضرىبي  
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                                                                                         .يفٍ كانً كى ااٍ  يفٍ جانً مى الٍ  ٍس رً عً 
 (iris @ilmaʤaaniin @ibkawaaniinâ) 

 تاء.لمف يتزكج في فصؿ الشٌ ييٍضرىبي  
                                                                                      .كانٌ جى نٍ اً  فيفٍ ألٍ كا كى نٌ يى تٍ اً  نيفٍ اثٍ 

 (iƟniin bithannu wa@alfiin binʤannu@ ) 
 كأىميـ .  لممتزكجيفً  ،في األعراسييٍضرىبي  

                                                                                              .وٍ ف  الز  فً  ٍش رى طٍ لً  مٌٍ زى 
 (zayy liṭraŠ fizzaffah ) 

 ال يعرؼ المقصكد مفك  ،ة ماقضيٌ  لمناقشة كنحكه ،في اجتماع يشارؾلمف ييٍضرىبي  
 .االجتماع أك القضيىة

                                                                                        ٍو.حالى  ؽٍ نى شى  الدٍ كٍ قاظي لً 
 (gaaði liwlaad Šanag ḥaalah ) 

كيستمع لمشاكؿ األطفاؿ مف أجؿ اإلصبلح فيما  ،خرية  لمف يبلحؽفي السٌ ييٍضرىبي  
 اينيـ. 

                                                                                  ٍو.نى دٍ نً عً دٍ مى تً ااٍ كً  اـٍ الشٌ فً  ؿٍ اى حٍ تً ااٍ 
 (ibtiḥbal fiŠŠaam wibtilad âinidnah@) 

 كىي اعيدة عنو كٌؿ الاعد. ،كايخ لمف يكقع نفسو في مشكمةفي التٌ ييٍضرىبي  
                                                                           .هٍ رى شى عى  ؾٍ زي   تٍ جااى  ؾٍ م  أى  يا ريتٍ 

 (yaa riit @ammak ʤaabat zayyak âaŠarah) 
 خرية مف تصرفات شخص ما .في السٌ ييٍضرىبي  

 .حكا ماتكاتى اسٍ  يإلِّ 
illi @istaḥuu maatuu)@) 

 كال يحسب حساب أحد. ،القايحةذم يجاىر ااألعماؿ لئلنساف الٌ ييٍضرىبي  
                                                                           .يا جكلٍ  اعٍ إالٌ  ظٍ رً اأٍلى  ثٍ ري حٍ اي ما 

maa buḥruƟ @il@arið @illa @iâʤuulha) ) 
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إاٌل  كنحكىا فبل يحافظ عمى األرض ،الحفاظ عمى األرض كنحكىا ك  الحرص فيييٍضرىبي  
 أصحاايا.

                                                            .ٍس دً عى  ؼٌٍ كى  قكؿٍ رم اً دٍ اً مى  ؿٍ رم كً دٍ رم اً دٍ اً  إؿٍ 
(@il bidri bidri wil mabidri biguul kaff âadis) 

 .اىرة دكف معرفة حقائقياعمى األشياء الظٌ  اسفي حكـ النٌ ييٍضرىبي  
                                                                                .وٍ م  كي  ؿٍ ذً ال النِّ كى  عٍ اً الس  فً  وٍ ق  الد  

 (iddaggah fissabiâ wala inniḍil kullah@) 
ف كانت قميمة أفضؿ مف طمايا مف الرٌ  ،جؿ الكفيٌ في طمب الحاجة مف الرٌ ييٍضرىبي   جؿ كا 

ف كانت كثيرة.النٌ   ذؿ كا 
                                                                                  .ابٍ تٌ كي الٍ كا عى دٌ كى  شابٍ مى  دٍ عً اى 

 (baâid maŠaab wadduu âalkuttaab) 
 ذم يطمب العمـ في سٌف متأخرة.اإلنساف الٌ  فيييٍضرىبي  

                                                                                    .صيٍر قٍ ا بٍ ذً كي الٍ  ؿٍ اً حى 
(abil @ilkuḍib @igşiirḥ) 

 يكتشؼ اعد فترة قصيرة مف الزمف.  تجنب الكذب؛ ألٌنو الحٌث عمى فيييٍضرىبي  
                                                                                                .ؾٍ تى جياٍ  ؾٍ اى صاحٍ 

 (aaḥbak ʤiibtakş ) 
 ألنىو خير صديؽ لصاحاو. ؛في الحرص عمى جمع الماؿييٍضرىبي  

                                                                                         . سيؼٍ  ؿٍ كحامً  ظيؼٍ 
(iif wḥaamil siif ð ) 

 كال يحتـر الايت كصاحاو. ،ذم يشترط كييدديؼ الٌ في الضٌ ييٍضرىبي  
                                                                               .ٍش فً مِّ خى اً  وٍ م  عى  تٍ نً اً  فٍ حي مً تً سٍ اً  إؿٍ 

 (il bistiḥii min binit âammah bixallifiŠ@ ) 
 كممارسة العبلقة الزكجية. ،عدـ الحياء مف زكاج اانة العـ الحٌث عمى فيييٍضرىبي  

                                                                                   .وٍ بلصى خى  ؼٍ رً عٍ اً  وٍ راسى فً  وٍ مى قٍ عى 
 (aglah firaasah biârif xalaaşahâ  ) 
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 دكف أف يشاكر أحدا فيو. ،ا في أمر مالمف يتخذ قرارن ييٍضرىبي  
                                                                                       .عيفٍ حي الٍ تً سٍ تً ااٍ  ـٍ الث   ـٍ عى طٍ ا

(@iṭâam @iƟƟum @ibtistiḥi @ilâiin ) 
 ،رؼ عنو في أمر ماأك أف يغض الطٌ  ،إنساف آخر لمف يريد أف يكسب حبٌ ييٍضرىبي  

 . في الٌطعاـ كنحكه كذلؾ اإكرامو
                                                                                        .مدٌ قى  يميكعى م مى زٌ تى اىٍ  ظٍ رً أى يى 

 (ya@arið @ihtazzi maâaliiki gaddi) 
 أك مالو . ،لمف يتااىى اقكتوييٍضرىبي  

                                                                                    . هٍ صيرى قى  إيدٍ  ؿٍ كً  هٍ صيرى اى  عيفٍ الٍ 
 (ilâiin başiirah wil @iid gaşiirah@ .) 

ـ لو كال يستطيع أف يقدٌ  ،ة كذلؾ لمف يشعر اإنساف آخرفي المساعدة الماديٌ ييٍضرىبي  
 .المادٌية لعدـ إمكانياتو ،شيئا

                                                                                            .ينيدٌ غى ال اتٍ يني كى القً 
 (laagiini wala @itϪaddiini  ) 

أفضؿ مف تقديـ  ؛ ألٌنيايؼستقااؿ الضٌ ا إظيار الفرحة عند الحٌث عمى فيييٍضرىبي  
 عاـ لو.الطٌ 

                                                                                             ٍو.نانى اسٍ  ًفمىًحـٍ  ؾٌٍ شً اً 
 (biŠikk fi laḥim @isnaanah ) 

 اس إليو.في أقرب النٌ حٌتى  ؾٌ لمف يكثر الشٌ ييٍضرىبي  
                                                                                        .بٍ حاجً الٍ بل عى عٍ تً اٍ مى  عيفٍ الٍ 

 (ilâiin mabtiâla âalḥaaʤib@ ) 
 يعمك عمى مف ىك أعمى منو. خرية مف إنساف يريد أفٍ في السٌ ييٍضرىبي  

                                                                                           .ثيٍر اكٍ  ؼٍ رً عٍ تً ااٍ  ثيٍر اكٍ  رٌٍ في 
 (furr @ikƟiir @ibtiârif @ikƟiir ) 

 كذلؾ عف طريؽ مخالطتيـ. ،في معرفة طاائع الاشرييٍضرىبي  
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                                                                                           .ـٍ دى عى ال الٍ كى  وٍ يحى الرٌ 
 (@irriiḥah wala @ilâadam  ) 

مف أك لااس كنحكىما  ،مف طعاـا جدن الحصكؿ عمى شيء اسيط  تفضيؿ فيييٍضرىبي  
 عدـ الحصكؿ عميو.

                                                                                           .اكهٍ مً احٍ  قكؿٍ اً  ثكٍر  قكؿٍ تٍ اً 
 (bitguul Ɵuur biguul @iḥlibuuh) 

 ذم يفيـ المقصكد مف الكبلـ . الٌ  ،جاىؿالخرية مف اإلنساف في السٌ ييٍضرىبي  
                                                                                               .هٍ كى دى  مىوٍ مى  ؿٍ اى يى الٍ 

 (ilhabal malah dawah@ ) 
 عمى خامو . كتدؿٌ  ،ـ في أمكر في غير مكانيالمف يتكمٌ ييٍضرىبي  

                                                                                                      .هٍ ر  مي  هٍ ر  الظ  
 (iððurrah murrah @ ) 

كثرة كعمى  ،كره الٌنساء عندما يقٌدـ الزكج عمى الٌزكاج مف إمرأة أخرل في ييٍضرىبي  
 جؿ الكاحد .ايف أزكاج الرٌ تحدث  اٌلتي  المشاكؿ

                                                                                                                    . تٍ زى ز  عى اكىا اتٍ مى طى 
 (alabuuha @itâazzazatṭ ) 

 كعندما يأتييا شخص ما ترفض ذلؾ . ،كاجتي تنتظر الزٌ خرية مف الفتاة الٌ ييٍضرىبي في السٌ  
                                                                                    .جٍ رى فى الٍ  جيؾٍ يً تى  ماٍر حٍ يى  مكتٍ 

 (muut yaḥmaar tayiʤiik @ilfaraʤ ) 
 اعيد المدل.يتأمؿ تحقيؽ أمر ما ذم نساف الٌ خرية مف اإلفي السٌ ييٍضرىبي  

                                                                                               .نيدي رٍ ل أي دٌ اً  ادٍ حٌ شى 
 (aḥḥaad bidda @urduniŠ) 

كيشترط عميو  ،ا ما مف إنساف آخر دكف مقااؿخرية مف إنساف يطمب شيئن في السٌ ييٍضرىبي  
 مب.مكاصفات الطٌ 

                                                                                   .ظاـٍ عٍ لً  فٍ مً  ٍش بلخٍ اً مى  عٍ اً الس   ايتٍ 
 (biit @issabiâ mabixlaaŠ min liâðaam) 
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 الماؿ خمكعندما يٌدعي  معركؼ صاحب األمكاؿالاإلنساف  طمب الماؿ مف عندييٍضرىبي  
 مف ايتو.

                                                                                                .كافي حافياسٍ 
 (iskaafi ḥaafi@ ) 

  .ىذا الشيء كال يصنع لنفسو ،ه شيئناغير لإنساف يصنع  خرية مف كؿٌ في السٌ ييٍضرىبي  
 

                                                                                         .ؿٍ اي دي  ؿٍ اً يي الٍ  (1)ٍص نً شى 
(aniş @ilhubil dubulŠ ) 

 كال سٌيما في اإلنجاب يفكؽ العاقؿ. ،المتزكج كأف حٌظ األامو ،ييٍضرىبي في الحظٌ  
                                                                               .بلبٍ كٍ لً  ٍص نً شى  فٍ مً  ميٍر حى الٍ  مكتٍ 

 (muut @ilḥamiir min Šaniş liklaab   ) 
فصؿ المعمميف كنحكىـ مف مثؿ:  ،ة كنحكىاالكظائؼ الحككميٌ االستفادة مف  في ييٍضرىبي  

 كيحمؿ المثؿ أيضا معناه الحقيقي. ،كمف ينتظركف ىذه الكظائؼ ،حٌظ الادالء
                                                                    .في  بٍ مِّ غى تٍ اني مً كالثٌ  وٍ نى قٍ دى  ؿٍ حامً  دٍ كاحً      

 (waaḥid ḥaamil dagnah wiƟƟaani mitϪallib fii) 
 .تعنيو كينشغؿ اياتي ال ذم يتدخؿ في األمكر الٌ الٌ  ييٍضرىبي في اإلنساف 

                                                                                  صيحٍ اً  وٍ ايظى الٍ  فٍ مً  صيحٍ فى الٍ  يؾٍ الدٌ 
 (@idiik @ilfaşiiḥ min @ilbiiðah bişiiḥ  ) 

 ايو .لمكلد النٌ ييٍضرىبي  
                                                                                 .اؾٍ نا كايٌ أى  ناـٍ لى  خيٍر جارم ااٍ يى  ناـٍ 

 (naam yaʤaari @ibxiir lanaam @anaa wiyyaak) 
 الاعد عف المشاكؿ.ك  ،عمى احتراـ العبلقة ايف الجيراف في الحثٌ ييٍضرىبي  

                                                           .اٍس النٌ عى  جٍ كى عى نٍ مى  كافٍ  وٍ تى اى قٍ رى  جٍ كى عى  ك شاؼٍ لى  ؿٍ مى جى الٍ 
 (@ilʤamal law Šaaf âawaʤ ragbatah kaan manâawaʤ âannaas ) 

                                                           
(1)

 .  معناها فً اللهجة : حّظْ
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 . عيكاوينظر إلى  اس كيتكار عمييـ دكف أفٍ ذم يذكر عيكب النٌ لئلنساف الٌ ييٍضرىبي  

                                                             .ى فيلى كٍ أى  يؼٍ اسٌ  بٍ رً في ظى  بلـٍ كى الٍ  ٍر ثِّ أى يٍ ي مى إلٌ 
 (illi may@aƟƟir @ilkalaam fii ðarib @issiif @awla fii@ ) 

 . كياقى عمى حالو  ،يتأثر مف مف كبلـ الٌناسذم ال في اإلنساف الٌ ييٍضرىبي  

                                                        .هٍ ر  مى  تٍ ميِّ  ؾٍ اى صاحٍ  فٍ كمً  هٍ ر  مى  ؾٍ ك  دً عى  فٍ مً  ٍص رى احٍ 
 (@iḥraş min âadiwwak marrah wmin şaaḥbak miiyit marrah ) 

 احب.في الحرص مف غدر الصٌ ييٍضرىبي  

                                                     .هٍ صيدى حى الٍ  ؿٍ اً قى  مكتٍ اً  ريؽٍ حى االٍ  ركفٍ جٍ مِّ ى لى نٌ مى تٍ اً  إؿٍ 
 (il bitmanna lalliʤruun bilḥariig bimuut gabil @ilḥaşiidah@  ) 

 ؽ أمنيتو.قاؿ أف تتحقٌ  ىك يقع فيوف ،ذم يتمنى الٌشٌر لغيرهلئلنساف الحسكد الٌ ييٍضرىبي  

                                                           .تٍ اارى ك لى  ـٍ عى الٍ  تٍ نِّ كاً  ،تٍ ك دارى لى ك  ريؽٍ الط  اً  ميؾٍ عى 
 (aliik biṭṭariig wlaw daarat wbinnit @ilâam law baaratâ ) 

 .كاج مف اانة العـٌ سمية كفي الزٌ رؽ الرٌ كالطٌ  ،ميـمكؾ السٌ عمى السٌ  في الحثٌ ييٍضرىبي  

                                                             .هٍ كالدى ال لى ال إلى كى  هٍ بلدى ااٍ  غيٍر فً  ٍر مِّ عى اً  إؿٍ 
(@il biâammir fiϪiir @iblaadah laa @ila wala lawlaadah ) 
نشاء المشاريع.  ،ا لمماؿكيسافر طمان  ،ذم يترؾ امدهخرية مف اإلنساف الٌ في السٌ ييٍضرىبي    كا 

                                                         .وٍ تيقى عى الٍ  ٍر فاتً عالد   ٍر كِّ يدى  صيٍر اً  ٍس مِّ فى اً  وٍ م  لى  ٍر اجً التٌ 
 (ittaaʤir lammah bifalis bişiir yidawwir âaddafaatir @ilâatiigah@) 

 ذم ياحث عف أشياء ماضية ال قيمة ليا؛ لضيؽ حالو.الٌ ييٍضرىبي لئلنساف  
                                                                  .وٍ طكلى اً مى  ؿٍ عاقً  ؼٍ لً أى  ٍر جى مي حى رٍ اً  نكفٍ جٍ مى 

 (maʤnuun birmi ḥaʤar @alif âaagil mabiṭuulah) 
 .  مف جرائـ كنحكىا األمكر عكاقب اٌلذم ال يدرؾ كيعيفي اإلنساف الجاىؿ ييٍضرىبي  
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                                                                   . وٍ ل  أى  ـٍ مى عٍ اً  هٍ ك  جي  فٍ  كمً بل   ىى بل  ىى  هٍ ر  اى  فٍ مً 
 (min barrah halla halla wmin ʤuuwah biâlam @allah) 

دكف أف يظير ما في  انفسو أماـ اآلخريف  ذم  يتظاىرنساف الٌ اإل ييٍضرىبي في الٌشٌؾ مف 
 داخمو. 

 
 

م ٍؽ.  ًلٍمعىم ٍؽ لىمٍِّمجى
limâallag lallimʤallag)) 

 ذم ال يرضى اأم شيء.ؿ الٌ لئلنساف المدلٌ ييٍضرىبي  
 كمف أمثاليـ في أنكاع الياؿ:
                                                                  .ااؿٍ احٍ  دكفٍ  فٍ مً  ايٍر الٍ عى  ؾٍ طيحى  ااؿٍ اىٍ  ؿٍ ك  أى 

 (@ihbaal ṭiiḥak âalbiir min duun @iḥbaal awwal@) 
                                                                 .ماؿٍ  دكفٍ  فٍ مً  كؽٍ س  عى  ؾٍ طيحى  ااؿٍ ثاني اىٍ 

 (aşuug min duun maalâ  ihbaal ṭiiḥak@ aani Ɵ.) 
                                                     .جاؿٍ ارٍ  دكفٍ  فٍ مً  جاؿٍ رٍ لً  ؾٍ بلقاتى امٍ  ااؿٍ اىٍ  ثٍ ثالً 

(imlaagaajak irʤaal min doon irʤaal ƟaaliƟ ihbaal  ) 
أخذ الحيطة كالحذر كامتبلؾ ااقة في تقديـ الٌنصائح لئلنساف في ىذه األمثاؿ السٌ تيٍضرىبي  

 شيء.  ما يمـز قاؿ الكلكج في أمٌ  كؿٌ 
:  كمف أمثاليـ في أنكاع اليمـك

                                                                                          .ـٍ د  ا ؾٍ مى مٍ حى اً  ـٍ ىى  ؿٍ ك  أى 
 (@awwal ham biḥamlak @iddam   ) 

                                                                          .ـٍ عى الٍ  فٍ ااً  ؾٍ عاداتى امٍ  ـٍ ثاني ىى 
 (aani ham @imâaadaatak @ibin @ilâamƟ ) 

                                                                   .ـٍ غى الٍ  وٍ جً كً الٍ  ؾٍ ذى خٍ أى  ـٍ ىى  ثٍ ثالً 
(aaliƟ ham @axḍak @ilwiʤih @ilϪamƟ  ) 
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ألشياء التي كال سٌيما في ا ،لئلنساف في تقديـ الٌنصائح ااقةىذه األمثاؿ السٌ تيٍضرىبي  
 كاج مف أمرأة عاكس حزينة.كالزٌ  ،العـٌ  زاع مع أاناءكالنٌ  ،فساليمكـ منيا: قتؿ النٌ لو تساب 

 
يجة احتفظت امجمكعة مف األلفاظ كخبلصة القكؿ في المستكل الٌداللٌي: أٌف المٌ 

كاعضيا شاو  ،ة الفصيحةاللة العرايٌ يجة طااؽ الدٌ داللة اعضيا في المٌ  كلكحظ أفٌ  ،الفصيحة
عدا أٌف الٌنطؽ  كاستعمؿ اداللة عامٌية  ،ةاللة العرايٌ كاعضيا خالؼ الدٌ  ،ةاللة العرايٌ طااؽ الدٌ 

 لـ تذكرىا ةيجة امجمكعة مف األلفاظ العاميٌ كاحتفظت المٌ  ،الٌصكتٌي ليا ياتعد عف الٌنطؽ الفصيح
أىؿ الميجة  تأثركا  ؛ ألفٌ كانتشرت األلفاظ الٌدخيمة ،ةادالالت عاميٌ كاستعممت  ،ةالمعاجـ العرايٌ 

ككجد أٌف  ،عف طريؽ االختبلط كخضكعيـ تحت سيطرة الٌمغات األخرل يجات األخرلاألفاظ المٌ 
كانتشرت  ،المتخٌصصة في ذلؾ جكع إلى المعاجـة مف خبلؿ الرٌ يجة استعممت معانييا األصميٌ المٌ 

    .ةيجة في مختمؼ مكاقفيـ الحياتيٌ المٌ  رت طايعة حياة أىؿٌ تي صكٌ ة الٌ عايٌ األمثاؿ الشٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

199 
 

 الخاتمة
 امدة    كممتعة في كصؼ ليجة ،مف رحمة طكيمة ،كضع الااحث عصا الٌترحاؿ كاعد أفٍ         
 كالٌنحكٌية ،كالٌصرفٌية ،الٌصكتٌية :تارز أىـٌ نتائج المستكيات ،ال اٌد لو مف عقد خاتمة ،ًسعير

 كيمكف إارازىا في اآلتي: ،اٌلتي اشتممت عمييا الٌميجة كتفصيح اعض األلفاظ العامٌية ،كالٌداللٌية
 :وتيّ المستوى الصّ  -أواًل 

 إذ  ،األسناني المثكم (الٌضاد)نحك: صكت  ،يجةة الفصيحة في المٌ صكات العرايٌ األاعض  اختفاء
 ؿ إلى إذ تحكٌ  ،يكمكصكت القاؼ المٌ  ،في معظـ الٌميجات اء األسنانيٌ ؿ إلى صكت الظٌ تحكٌ 

ة كالجيـ القاىريٌ ينطؽ ك  ،كىك صكت ال يكجد في أصكات العراٌية الفصيحة ،اقيٌ القاؼ الطٌ صكت 
 .أك كنطؽ أىؿ الادك

 كتحٌققو في ،سييؿأك التٌ  ،إلاداؿاأك ،االحذؼطؽ او لصعكاة النٌ  ؛يجة مف صكت اليمزةالمٌ  تتخمص
 مف ظكاىر ليجة قريش. :كىي ،أكائؿ الكممات حسب

  كالمنتيٌية اأحرؼ   ،ممات المفتكحةعمى آخر الك ،"كتالسٌ "ىاء  اظاىرة الكقؼ تحٌقؽ الٌميجة
  مف ظكاىر الٌميجات العراٌية القديمة. :كىي ،عٌمة

 نحك: ،كخفتيا عمى الٌمساف؛ لسيكلتيا القديمة كاىر الٌصكتيةالظٌ الٌميجة اعض  تحٌقؽ           
 ؛كالعنعنة ،كالشنشنة ،كالكسكسة ،الكشكشةكال تحٌقؽ  ،كالخمخانٌية ،كالقيطعٌية،انٌيةكالطمطم ،التمتمة

 .لصعكاتيا عمى ألسنة أىؿ الٌميجة
  أك  ،فيالنٌ  تأكيد لغرض ؛حتاالنٌ  ،في الٌميجة يفكمختكمة االشٌ  ،مادكءة االميـكممة  كؿٌ ييحكـ عمى

  .كالتٌنغيـ ،كييفٌرؽ اينيما مف خبلؿ الكتااةاالستفياـ تأكيد
  في اعض  كالميجات القديمة ةعمى نحك يكافؽ العرايٌ  ،لئلاداؿفي الٌميجة أكثر األصكات تخضع

 كيخالفيا في الاعض اآلخر.    ،الحاالت
   اليمزة  : نحك ،لمحذؼ ألصكاتاعض اكتعرض  ،كالٌذاؿ في الٌميجة ،درة تحقيؽ صكتي اليمزةني

 لبلختصار.          ،اؿكالدٌ   ،اءالرٌ ك 
  كلكنيا ال  ،كىي مف خصائص نطؽ الادك،لاعض األصكات المرقٌقة ،التٌفخيـتحٌقؽ الٌميجة ظاىرة

 ألؼ التٌفخيـ .تحٌقؽ ظاىرة 
 كالٌصكتيف  ،"كالكاك ،كالميـ ،كالااء ،نحك:" الفاء ،تحافظ الٌميجة عمى نطؽ األصكات الٌشفكٌية

كالٌصكت الغارٌم "الياء شاو  ،كالخاء" ،كالٌصكتيف الٌطاقييف " الكاؼ ،كالحاء" ،الحمقيٌيف " العيف
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دكف  ،الصكت الحنجرٌم " الياء" كعمى نطؽ الٌصكائت،كالٌنكف" ،كالٌصكتيف الٌمثكييف "الٌراء ،صائت"
 ٌية  .أك تغٌير في خصائصيا الٌنطق ،أك حذؼ ،أف يطرأ عمييا؛ أٌم إاداؿ

 كظاىرة  ،شاعت ظاىرة إشااع الحركات القصيرة إلى حركات طكيمة في أفعاؿ األمر حسب
الحركة  كظاىرة تحكيؿ ،كال سٌيما حاؿ اجتماع صائتيف طكيميف في الكممة ،تقصير صكت األلؼ

 المزدكجة إلى  حركة طكيمة.
 إلى  ،مفتكحة في العراٌيةمٌما أدل إلى إاداؿ أحرؼ المضارعة ال ،يجةظاىرة الكسر في المٌ  سادت

 حرؼ الااء المكسكر؛ لذلؾ أصاحت ظاىرة التمتمة مف أىـٌ ظكاىرىا.  
 كالميؿ إلى الفتح . ،الميؿ :كشيكع ظاىرتي ،اختفاء ظاىرة اإلمالة في الٌميجة 
 لتحقيؽ االنسجاـ  ؛ةضمف قكاعد العرايٌ كالمخالفة الٌصكتٌية  ،لجكء الٌميجة إلى قانكف المماثمة

  . ف أصكات الكممةاي كتيٌ الصٌ 
  أثناءعدا الادء اصامتيف  ،عياة في أنكاعرايٌ كتكافؽ ال ،ة المغمقةكتيٌ يجة المقاطع الصٌ المٌ تفضؿ 

 .يجة ريع  لاعض أىؿ المٌ طؽ السٌ النٌ 
   ةبلثيٌ كالثٌ  ،ةنائيٌ كالثٌ  ،ةمف المقاطع األحاديٌ في كممات الٌميجة؛ ة كتيٌ المقاطع الصٌ تتكٌكف، 

 ار عمىقع النٌ يك  ،مقاطع سااعية تندر أف تشتمؿ عمى ك  ،ةداسيٌ كالسٌ  ،ةكالخماسيٌ  ،ةااعيٌ كالرٌ 
مف  كاألخير ،انيكالثٌ  ،ؿالمقطع األكٌ  جاء الٌنار عمىلذلؾ  ة؛فكالمضعٌ  ،األصكات الٌصائتة

   .الكممات
 في  العراٌية الفصيحة كقد سايرت ،ة المختمفةاالحركات الجسديٌ في الٌميجة  كتيٌ نغيـ الصٌ التٌ  طارتا

 ذلؾ. 
 :رفيّ المستوى الصّ  -اثانيً 

   ٍفي ضاط معظـ أكزانيا الٌصرفٌية . الفصيحةن  العراٌيةن  يجةي المٌ  خالفت 
  ٍظاىرتي القمب  :نحك ،في اعض ظكاىرىا الٌصرفٌية الفصيحةن  العراٌيةن  الٌميجةي  سايرت      

 ا. ا مزجيً مع ندرة كجكد كممات مركاة تركيان  ،كالٌنحت ،المكانيٌ 
  عمى كزني مف األفعاؿ اٌلتي تأتي خمك الٌميجةي:) ( ،) فىعيؿى تي تأتي عمى األفعاؿ الٌ كشيكع  ،ك) فىًعؿى

 كزف)ًفًعٍؿ(. 
 كجاء مضارعيما عمى أراعة  ،ًفًعٍؿ( ك) ،() فىعىؿٍ :دعمى كزنيفصيغة الفعؿ الماضي المجرٌ  تأتي

  ،عف أكزاف العراٌية الفصيحةمختمفة  أكزاف
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    (مىؿ  عى افٍ الذم يأتي عمى كزف )مف الٌميجة  فالمزيد احرفي ااعيٌ الفعؿ الرٌ  غياب. 
   ٍاط. كالٌرااعٌية المجٌردة عدا الضٌ  ،في صيغة األفعاؿ الٌثبلثٌية المزيدة العراٌيةن  الٌميجةي  سايرت 
  ٍكالفعؿ  ،الممدكداالسـ  عدا ،كالفعؿ مف حيث الانية ،االسـفي أنكاع  العراٌيةن  الٌميجةي  سايرت

 .حيح الميمكزالصٌ 
 ( ،ك) فىعىبلننا( ،) ًفعالىةن(:نحك ،تحكيؿ مصادر األفعاؿ الٌثبلثٌية في العراية    إلى  ،ك)فيعكالن

(ك)انف ،كمصادر األفعاؿ المزيدة؛ نحك )ميفاعمةن( ،ك)اٍفعكٍؿ( ،ك)فيعيٍؿ(،)اٍفعالىٍو( (  ،عاالن ك )اٍفًعبلؿه
مىٍو (إلى حسب يجة عمى كزف )فىٍعمىمىةه( كلـ تقتصر المٌ  ،ك) تىٍفعيٍؿ( في الٌميجة ،ك)اٍنفىعىٍؿ( ،)اٍمفاعى

 دت أكزانيا. دة؛ لذلؾ تعدٌ ااعية المجرٌ لمصادر األفعاؿ الرٌ 
  ؿ الميمكز األكٌ  بلثيٌ مف الفعؿ الثٌ  ،الفاعؿ الفصيحة في اشتقاقيا السـ العراٌيةن  تخالؼ الٌميجةي

مف األفعاؿ غير  كفي اشتقاقيا السـ فاعؿ ،كالمعتؿ األجكؼ ،ـكميمكز البٌل  ،مفتكح العيف
 . عمى كزف مفعكؿ ،الٌثبلثٌية

  إضافة إلى  ،ك) ًفًعٍؿ( ،ك)ًمٍفعىمىٍو( ،)ًفعِّيمىٍو(:نحك ،أكزاننا أخرل لصيغ الماالغة استحدثت الٌميجةي
كصيغة ماالغة؛ لتخالؼ  ،كاستعممت كممة) اكثير( ،أكزاف صيغ الماالغة في العراٌية الفصيحة

 العراية في ذلؾ. 
  إلاداليا  في اشتقاقيا السـ المفعكؿ؛ مف الفعؿ الٌثبلثٌي الميمكز اآلخر؛ العراٌيةن  خالفت الٌميجةي

 ،إلى ياء غير مضٌعفة ،اة عف كاككفي الفعؿ المعتؿ الٌناقص؛ إلاداليا األلؼ المنقمٌ  ،اليمزة ياء
 :نحك،سـ مفعكؿ عمى ىيئة اسـ فاعؿالكفي صياغتيا مف األفعاؿ غير الثبلثية  ،)مىٍدًعي(: نحك

ككذلؾ يأتي  ،)كىتيٍؿ(:نحك ،كقد شاعت أسماء دالة عمى اسـ مفعكؿ عمى غير قياس ،)ًمٍنًحرٍؽ(
 مف غير إعبلؿ. ،" مىديكف": نحك ،اسـ المفعكؿ عمى األصؿ مف الفعؿ األجكؼ

  أفعؿ( اٌلذم مؤنثو) فعبلء(                                        :نحك ،ض أكزاف الٌصفة المشايةفي اع العراٌيةن  خالفت الٌميجةي (
لتحٌكؿ كزف )فعمى( إلى  ،ك)فىٍعبلف( اٌلذم مؤنثو )فعمى( ،إلى كزف )فىٍعمىٍو( ،لتحٌكؿ كزف )فىٍعبلء(

( إلى )ًفًعٍؿ( ،كزف )فعبلنو( ( الذم مؤنثو ) فىًعمىة(؛ لتحٌكؿ)فىًعؿى كسايرتيا في  ،في الٌميجة ،ك)فىًعؿى
 األكزاف األخرل .

  كتخالفيا في  ،اعض الٌصٌيغفي  ةن لذلؾ تكافؽ العرايٌ  اسـ تفضيؿ مف جميع األفعاؿ؛ تشتؽ الٌميجةي
  صيغ أخرل.

  اط.الضٌ كالمكاف عدا  ،مافالزٌ  كاسمي ،سـ اآللةافي اشتقاؽ  العراٌيةن  سايرت الٌميجةي 
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 :حويّ المستوى النّ  -اثالثً 
 تسكيفظاىرة جميع الكممات المعراة في الفصيحة مانٌية عمى الٌسككف في الٌميجة؛ ألٌف  تٍ كرد 

 .يجةالمٌ مف أىـٌ خصائص خر ؾ اآلكت المتحرٌ الصٌ 
  كماثمتيا في اناء جمميا االسمٌية كالفعمٌية. ،شركط التٌقديـ كالتٌأخير لمماتدأ العراٌيةن  خالفت الٌميجةي 
  ( أخمك جمؿ الٌميجة مف حرفي االستفياـ؛ )،  كاالستفياـ عنيما يككف عف طريؽ  ،( ىؿٍ )ك

 التٌنغيـ حسب.
 كىي تختمؼ عف أسماء العراٌية. ،أخيرقديـ كالتٌ شركط التٌ أسماء االستفياـ في الٌميجة ال تخضع ل 
   عنيماك) امى(؛ الستحداثيا أحرؼ أخرل تنكب  ،) كبٌل( :لجكابحرفي ا ال تستعمؿ الٌميجةي، 

ٍ( نحك:) فٍ  ،ك) أنًام وٍ ،ألى   .أٍيكل( ،أنٍيكى
 حرؼ استعماليا اعد ،فيكالنٌ  ،األمر ير عف أسمكاالتي تعاٌ  صيغيافي  ةن العرايٌ  يجةي المٌ  سايرت           

  في.لنٌ ا لتأكيد )الٌشيف(
  أفٍ  كمف غير ،الفصيحة كالٌترٌجي اأسمكب يختمؼ عف العراية ،الٌتمني :عف أسمكاي تعٌار الٌميجةي 

  (.لعؿٌ )ك ،تستعمؿ حرفي) ليت(
  ٌ(ما أحسفى )نحك:  ،"!كاالكتفاء اصيغة "ما أفعؿى  ،يجة" مف المٌ !"أفعؿ اوة عجايٌ يغة التٌ غياب الص 

             كصيغتو  ،ةييصاغ فعؿ الٌتعجب في الٌميجة مف غير شركطو المعركفة في العراٌية الفصيحك 
ماعية ة السٌ عجايٌ يغ التٌ الصٌ  كتنتشر ،الٌتعجاٌية عدا تقصير صكت األلؼ مف "ما" ،حسب "ما أفعؿى "
 ة.                                كالحركات الجسديٌ  ،نغيـمصحكاة االتٌ ال

  يحؿٌ  ماا كغالان  ،ألفومع تقصير صكت  ،حسب "يا"داء عمى استعماؿ حرؼ النٌ  اقتصار الٌميجةي 
 .في الٌميجة مكانو "ىي" لنداء الاعيد

  ٌاالختصاصك  ،حذيركالتٌ  ،اإلغراء في :أساليايا النحكٌية المتمثمة في ةن العرايٌ  يجةي سايرت الم، 
 ةالعاطف "ًكل ىك"  ،" االستثنائيةسٌٍ اى  ":نحك ،دكاتاألاعض  كالعطؼ عدا استحداث ،االستثناءك 

ا–كسايرتيا   اسـ كتغميب ،يجةاستحداث أسماء أخرل مف المٌ  عدافي أسماء األفعاؿ في  -أيضن
 . عمى غيره مف األسماء الفعؿ الماضي

  الٌدالة عمى المثنى  ،كأسماء اإلشارة ،مف استعماؿ الٌضمائر اميجات الادك؛ لخمكىا تأثر الٌميجةي
  . مف الٌظكاىر القديمة ىماك   ،كاستعماؿ الجمع في الٌتعاير عنيما ،كالمؤنث ،المذٌكر
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  ٌإٌلي"اسـ "ك  ،البٌلـ المكصكلة كاقتصارىا عمى ،يجةة مف المٌ انقراض األسماء المكصكلة العراي 
 عنيا.في الٌتعاير حسب 

  كخالفتيا في استحداث أسماء أخرل ،في ظركفيا الٌزمانٌية كالمكانٌية العراٌيةن  سايرت الٌميجةي.  
  حرؼ الجرٌ كاختفاء  ،كانقراض كظيفتيا اإلعرااية ،الٌداللٌية حسباحتفاظ حركؼ الجٌر اكظيفتيا 

  ،كاإلكثار مف داللة حرؼ الجرٌ  ،"زمٌٍ " مكانو حرؼ الجرٌ  ليسدٌ " مف حركؼ الٌميجة؛ الكاؼ"
 .في العراٌية المشيكر إضافة إلى معناه ،ذم يرد فيوياؽ الٌ حسب السٌ 

 : الليّ المستوى الدّ  -ارابعً 
  ليا.  كتيٌ ادالت فصيحة عدا الٌنطؽ الصٌ  ،فصيحةاللفاظ األ الٌميجة عمى اعضاشتماؿ ألفاظ 
 نحك: ،انقراض الٌداللة العراٌية الفصيحة مف اعض األلفاظ الفصيحة المستعممة في الٌميجة       

ـى( كغيرىا ،لىيىطى  ،ت  كى  ،) قرمكط لى  .                  زى
  تشترؾ في استعماليا معظـ ليجات جاؿ الخميؿ  ،في الٌميجة ةاأللفاظ العاميٌ كجكد اعض . 
  كغيرىا  ،كميكت ( ،كمييت  ،كىكت  ،) شف:نحك ،ليجة ًسعير اكجكد األلفاظ العامٌية الخاصة

   مف األلفاظ .
  عند غيرىـ مف أاناء  ،أٌكلو ضـٌ فتح أك يي كيي  ،سبيجة حى طؽ عند أاناء المٌ كسر اسـ ًسعير في النٌ يي

 فمسطيف.  
     كاليكنانٌيةة الفارسيٌ  :نحك  ،في الٌميجة كاستعماؿ دالالتيا ،اةالمعرٌ الٌدخيمة اعض األلفاظ شيكع، 

 .رىا استعماالن األلفاظ الٌتركٌية كأكث ،كالفرنسٌية ،كاإليطالية ،كاإلنجميزٌية ،كالٌتركٌية
 الٌشعاٌية الٌشٌفكٌية احتفاظ الٌميجة اتراث كاسع مف األمثاؿ . 
   معركفة في  كىي أمثاؿ شفكٌية غير مكتكاة ،الٌشعاٌية عف مختمؼ المكاقؼ الحياتٌيةتعٌار األمثاؿ

 .معظـ ليجات فمسطيف
  ًك  ،تمتمة ايراء :نحك ،كالٌميجات العراٌية القديمة ،عير إلى العراٌية الفصيحةتعكد جذكر ليجة س

كلخمخانية العراؽ  ،كليجة أسد ،كليجة رايعة ،كليجة تميـ ،كقطعية طيئ ،طمطمانية حمير
 كالميجة العامٌية. ،كاعض الٌمغات غير العراٌية ،كالٌميجات الادكٌية
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 قواعد تفصيح بعض األلفاظ العامّية: -خامًسا
 نحك: ،حذفيا في كممات الميجة فة اعدكالمتطرٌ  ،كاليمزة المتكسطة ،القطعىمزة إثاات التٌفصيح ا 

 (.كاتٍ خى  ،بلىى  ،فٍ مً ط  مً  ،كٍ ) ظى  ادالن مف ،أخكات( ،أىبلن  ،مطمئف ،) ضكء
  ٌيجة نحك: فصيح اإثاات ىمزة االسـ الممدكد كرد األلؼ اعد إاداليا إلى ىاء في كممات المٌ الت       

 (.هٍ رى حٍ صى  ،هٍ رى فٍ صى  ،هٍ رى مٍ صحراء( ادالن مف) سى  ،صفراء ،) سمراء
  ٌ( هٍ رى ادالن مف ) مى  ،نحك: ) امرأة( ،كاليمزة المتكسطة عمى ألؼ ،فصيح اإثاات ىمزة الكصؿالت. 
  ٌفى نحك:) أذٌ  ،يجةفي كممات المٌ  كااء ،كىا ،كياء ،إلى كاك فصيح اإثاات اليمزة اعد إادالياالت، 

 ي( صمِّ اً  ،ٍش اى ىى  ،جايبٍ عى  ،يٍر اً  ،ثٍ رً كً  ،فٍ ذ  ادالن مف ) كى  ،أصمي(،أاش،عجائب ،ائر ،إرث
  ٌة) اقيٌ إلى القاؼ الطٌ  إادالياة)ؽ( اعد يكيٌ فصيح انطؽ القاؼ المٌ الت(g .في الميجة 
  ٌؿٍ تى ) كى :كمشتقاتيما ادالن مف ،(كقت ،قتؿ) فيإلى الكاؼ  إاداليافصيح اإثاات القاؼ اعد الت، 

 (.تٍ كً كى 
  ٌعٍ مى تى شٍ اجتياد( ادالن مف ) مي  ،) مجتمع:نحك ،يفإلى صكت الشٌ إاداليا فصيح اإثاات الجيـ اعد الت، 

 (.يادٍ تً اشٍ 
  ٌاداليا إلى تاء ،اؿ اعد حذفيااإثاات الدٌ فصيح الت   .(تٍ رى غٍ زى  ،اجٍ زغرد( ادالن مف) جى  ،)دجاج:نحك ،كا 
  ٌهٍ كرى شي اٍ مطرااف( ادالن مف) تى  ،نحك: ) طاشكرة ،اء اعد إاداليا إلى تاءالتفصيح اإثاات الط، 

 .(اافٍ رى تٍ مي 
  ٌضاع(  ،نحك: ) ضرب ،يجةاء في كممات المٌ إلى صكت الظٌ  إاداليااد اعد  فصيح اإثاات الضٌ الت

 (.ظاعٍ  ،بٍ رى ادالن مف ) ظى 
  ٌ(.طٍ اى كمشتقاتيا ادالن مف ) زى  ،ام في: ) ضاط(إلى الزٌ  إاداليااد اعد فصيح اإثاات الضٌ الت 
  ٌادالن مف ،لصؽ( ،نحك: )اصؽ ،ماد اعد إاداليا في كممات قميمة إلى الزاٌ فصيح اإثاات الصٌ الت       

 (.ؽٍ زً لً  ،ؽٍ زى ) اى 
  ٌ(.حادٍ شى  ،ادالن مف ) ىاظٍ  ،(ذشحا ،اء نحك: ) ىذااء كالتٌ اؿ اعد إاداليا إلى الظٌ فصيح اإثاات الذٌ الت 
  ٌ(.ـٍ مى غى  ،اؿٍ مٌ ادالن مف ) عى  ،غنـ( ،افنحك: ) عمٌ ،ـ كف اعد إاداليا إلى البلٌ النٌ فصيح اإثاات الت 
  ٌٍيته  ،فصيح انطؽ الحركة المزدكجة اعد إاداليا إلى حركة طكيمةالت       نىٍكـه( ادالن مف ،نحك: ) زى

 (.نيكـٍ  ،) ًزيتٍ 
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  ٌحفر( ،كج) زى :نحك ،اعد أف حدث ليا قمب مكاني ،حركؼ الكممة عمى أصكليافصيح اذكر الت
 .(ٍر حى فى  ،كٍز ادالن مف) جي 

  التٌفصيح اإضافة أحرؼ المضارعة لؤلفعاؿ الماضية اعد إاداليا إلى الااء المكسكر أك تسكينيا
ضافة  ( ادالن مف) اىٍعًرؼٍ  ،يعرؼي  ،تعرؼي  ،نحك: ) أعرؼي  ،الااء المكسكر لياكا   ،نعرؼي
 اٍاًنٍعًرٍؼ(.،ًاٍعًرؼٍ ،اٍاًتٍعًرؼٍ 

  ٌيجة.ميـ لكؿ مفردات المٌ اط السٌ االضٌ فصيح الت 
  ٌخيمة.ة كالدٌ فصيح اذكر المرادفات الفصيحة لؤللفاظ العاميٌ الت 

 :ةوصيالتّ 
 مف حيث  ،العمؿ عمى دراسة ليجات امدات شماؿ الخميؿيكصي الااحث الااحثيف          

تكٌثؽ أكجو  ،مف خبلؿ رسالة دكتكراه معٌمقة ،كالٌداللٌية ،كالٌنحكٌية ،كالٌصرفٌية ،الٌصكتٌية :ظكاىرىا
حاكؿ الااحث أف يقؼ  ،كمقارنتيا االعراٌية الفصيحة؛ ألٌنيا كنز مخاكء ،كاالختبلؼ اينيا ،االتٌفاؽ

 مف امداتيا في ىذه الٌرسالة. ،عمى امدة كاحدة
 
 
 

 وأسأل اهلل الّتوفيق.
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