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 مقدمة
تمكػػػف  مكػػػاطتػػػزاؿ دراسػػػة العربيػػػة تإتػػػاج مكػػػا الػػػا جتػػػد يكشػػػؼ لكػػػا  سػػػرار تميزهػػػا  ك  ال
فإذا كاكت العربية كاإدة مف المغات االشتقاقية  ك التإميميػة التػي تت ػذ مػف الجػذر  تا  كظمت

المغكم مرتكزا لألبكية كاالشتقاقات التصريفية  كذلؾ فيما تإتاج اليػ  مػف معػاف تػرتبط بػذلؾ 
كالمكاإػؽ،  كذلػؾ فيمػا تإتاجػ  مػف  السػكابؽتعتمد  يضا عما الكتج المصػقي   فإكتا  الجذر

دالالت تضػػاؼ الػػا الصػػيغة  ك البكيػػة   ك فيمػػا تكػػكب عكػػ  مػػف  بكيػػة كصػػي  صػػرفية فػػي 
الػدكاؿ عمػا المعػاكي المتعػددة مػف  مكاصػؽبعض المكاسبات المغكية؛ كذلؾ بما تقدم  هذه ال

 . ت فيؼ كا تصار
كاصػػر المغػة الػا كإػػدات صػرفية ذريػػة يكشػؼ لكػا كييػػرا مػف  فايػػا شػؾ  ف تإميػؿ ع كال

يػػـ تميػػؿ  كمػػف كيضػػأ  يػػديكا عمػػا  سػػرار العققػػات الدقيقػػة بػػيف عكاصػػر الجممػػة   كظمتتػػا 
 عػػددةالسػػكابؽ المصػػقية مإػػكرا متمػػا فػػي تشػػكيؿ البكػػا  التركيبػػي بمػػا تإممػػ  مػػف كظػػا ؼ مت

بكػػا   مػػفكدالليػػة فػػي جػػز  متػػـ   يػػةككإك   كصػػرفية  تفضػػي الػػا تفػػاعقت صػػكتية  م تزلػػة
 .المغة

ذا كاكػػت الدراسػػات المغكيػػة التػػي قػػاـ بتػػا المتقػػدمكف قػػد  بفمػػت تكػػاكؿ السػػكابؽ المقيػػدة  كا 
بكظا فتػػػا الكإكيػػػة فػػػي  غالتـبدراسػػػات مسػػػتقمة  كقامػػػت بتكزيعتػػػا عمػػػا  بػػػكاب متفرقػػػة الكشػػػ

مػػؾ السػػكابؽ كظػػرة المعػػاكي  فيكبغػػي لمػػدرس المغػػكم الإػػديث  ف يكظػػر الػػا ت إػػركؼمإػػيط 
ألكتػا تكشػؼ لكػا كييػػرا مػف  سػرار القػػكاكيف  ؛  كاتتػػا مػف السػكابؽ الإػػرة عػفبمعػزؿ    اصػة

 المغكية التي تإكـ  كظمة العربية في جميأ مستكياتتا.
تفاعميػػة بيكػػ   عققػػة مػػفبمػػا يإممػػ   مغكيػػةظتػػكر الإاسػػكب فػػي إقػػؿ الدراسػػات ال كلعػػؿ

لتإميؿ عكاصػرها  ؛يكا الكظر الا البكية السطإية لمغةعم يإتـكبيف المغة بطابعتا التطبيقي 
بمػػا يتكافػػؽ مػػأ  كظمػػة البرمجػػة التػػي تتعامػػؿ مػػأ األبكيػػة فػػي صػػكرتتا الشػػكمية  اصػػة بمػػا 
تقدمػػػ  مػػػف كتػػػا ج تتػػػـ القػػػا ميف عمػػػا صػػػكاعة بػػػرامج التإميػػػؿ الصػػػرفي  الػػػذم تعتمػػػد عميػػػ  

يؼ المغػػػػة الػػػػا سػػػػكابؽ مإركػػػػات البإػػػػث الإاسػػػػكبية  اذ تقػػػػـك هػػػػذه المإمػػػػقت عمػػػػا تصػػػػك
 prefixes ،كلكاإػؽ  suffixes ،كجػذكر roots  كصػي ، Formats infrastructure ،
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تجمػػأ بػػيف  بياكػػات التفاعميػػة بػػيف هػػذه التصػػكيفات التػػي تعػػد فػػي صػػكرة قكاعػػد  لعققػػةمػػأ بيػػاف ا
الإاسػػػكبية كتػػػا ج دقيقػػػة ال بػػػد مػػػف معرفػػػة تامػػػة  امجكلكػػػي تعطػػػي هػػػذه البػػػر  بػػػرمج لغػػػكم كم

 بأصكؿ هذه المكاصؽ كما يقأ عميتا مف تأيير  كما تإدي  مف  ير في  بكيتتا.
 الدراسة :  حدود

هػذه الدراسػة فػي تسػميط الضػك  عمػا السػكابؽ ذات الطػابأ المصػقي فػي  إػدكد تكإصر
 األبكية التالية : 

كتػا  القسػـ   كالكػاؼ  كالػقـ البػا  الجػر   : الـ التعريؼ  ك إػرؼسماءاأل لواصق -ُ
 التكبي  كهمزة الكدا . كها ككاكه، 
:  إػػرؼ المضػػارعة  التمػػزة كالكػػكف كالتػػا  كاليػػا ،  كسػػيف التكفػػيس األفعققال لواصققق -ِ

 كالـ األمر.
  : همزة الكصؿ  كهمزة االستفتاـ  كالـ التككيد ككاك العطؼ كفاؤه.مشتركة لواصق -ّ

 :األىداف
 د سكابؽ العربية ذات الطابأ المصقي.تإدي -
 .كفبياف  صكلتا في العربية كالمغة السامية األـ متا  م -
 . يةبياف كظا فتا المغك  -
 تتبأ  طكارها المغكية.  -
 كتأيرها. يرهاتأي طبيعة عماالكقكؼ  -
 تمؾ التأييرات كالتغييرات كتكجيتتا. ميؿتإ -
 هذه السكابؽ. تصإيح بعض المفاهيـ ال اط ة عف طبيعة -

 : المنيج
مف  قؿ معيار   بكيتتاكتإديد  كإصرها  العربية ياستقرا  السكابؽ المصقية ف - 

التي يمكف لمبكية التجرد مكتا في بعض االستعماالت المغكية  يـ تصكيفتا  رفيةالكإدة الص
كفؽ داللتتا الكضعية ككظا فتا الكإكية؛ لذا جا ت سكابؽ معيكة م تصة باألسما  كفقا 
لكظيفتتا  يـ جا ت في مكضأ آ ر م تصة باألفعاؿ  ك مشتركة بيف األفعاؿ كاألسما  



 

4 
 

 الكإكية ميؿ :  التمزة/التا  /الكاك/القـ،. ال تقؼ داللتتا الكضعية ككظيفتتا
 الصكتية كالبكيكية كالتركيبية كالداللية. ت المكتج الكصفي كمجاال طياتمع كفؽ تأصيمتا -
 لمتعرؼ – اكا إي –العربية ك  كاتتا الساميات يفب المقارف التاري ياالستعاكة بالمكتج  -

 . صكلتاعما 
 :  الخطة
 طبيعة هذا البإث  ف يأتي في يقية مباإث تسبقتا مقدمة كتتمكها  اتمة. اقتضت 
  .سكابؽ األسما  األول: المبحث 

  .فعاؿسكابؽ األ الثاني: المبحث
 .لمشتركةالسكابؽ ا الثالث: المبحث
  . هـ الكتا ج التي تم ض عكتا البإث :الخاتمة

 ككعـ الكصير. كلا  سأؿ  ف يتديكا سكا  السبيؿ  اك  كعـ الم كاهلل
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  األول المبحث 

 األسماء سوابق 

 التعريف )أل( الم 

إرؼ التعريؼ   ؿ، بالد كؿ عما األسما   فق يد ؿ عما الفعؿ كال الإػرؼ   ي تص
كالعمػػػة مػػػف تمػػػؾ ال صكصػػػية تكمػػػف فػػػي طبيعتػػػ  الدالليػػػة؛ لكككػػػ  مكضػػػكعان لتعيػػػيف الػػػذات 

كذلػؾ بداللتػ    ال يدؿ عما الذات اال ضػمكيا الفعؿمطابقة في كفس الداؿ  ك  تا المدلكؿ عمي
 . ،ُ كالإرؼ مدلكل  في بيره ال في كفس   عما الفاعؿ

  يكإرؼ عف هذا اال تصاص في بعض االستعماالت المغكيػة بد كلػ  عمػا الفعػؿ كقد
 ،ِ الشاعر: قكؿكذلؾ ك  لكك  إيك ذ يإمؿ عما الضركرة الشعرية

 اليَجدَّعُ  اْلِحَمارِ  َصْوتُ  َربَّْنا ِإَلى..  َناِطًقا اْلُعْجمِ  َوَأْبَغُض  اْلَخَنى َيُقولُ 
كمػػا  ،الػػذم لػػػ ،الػػقـ فأد ػػؿ الػػقـ عمػػا الفعػػؿ المضػارع لمضػػارعة  ،يجػػدع الػذم  : راد
 ،.اليضربؾ هك  :تقكؿ

 الصػػاباكيعػػف  الزبيػػدمكقػػؿ  فقػػدفػػي  صػػم .  مشػػككؾ ف هػػذا البيػػت مػػأ شػػذكذه  عمػػا
كقد قر ت شعره في  شعار بكػي طتيػة بكػت عمػر  ؽ رى  جد البيت في شعر ذم ال ً  كلـ:"قكل 

  ،ّ. بف سعد"
ابف عصفكر  ف د كؿ   ؿ، عما الفعػؿ بػدالن مػف الػد كؿ عمػا االسػـ مػف البػدؿ  كذكر

 :،ُ قكؿ الشاعر ك ما ،ْ  بير القياسي

                                       
 .الجكجرم ُْٖ/ ُشذكر الذهب:  شرحك  الإيدرة  عمي َِٗ/ُالمشكؿ في الكإك  كشؼ ،ُ 
 ٔ: صك صكم  المتكبي بيف الكساطةالا ذم الً رىؽ الطتكم يكظر:  مكسكب كهك يؿ الطك  بإر ، البيت مفِ 

 . ّْ/ُ  ج د ع، ك زاكة األدب:  ُْ/ٖ:كالمسافالقاضي الجرجاكي  
 .لزبيدما ُْٖ/َِالعركس: تاج ،ّ 
  ركؼ. ابف ِّٓ/ّالجمؿ:  شرح ،ْ 
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 والَجَدلِ  الرْأي ِذي َوال اأَلصيلِ  َوال.. ُحكوَمُتوُ  الُتْرضى بالَحَكمِ  َأْنتَ  َما
لكيرة االستعماؿ طمبػان لمت فيػؼ  عمػا مػا فيػ  مػف  ،الذم اإللؼ كالقـ  قيمت مقاـ  فإف
 كاليػا اسـ المكصكؿ الػذم قػد إػدث لػ  تغيػر بإػذؼ الػذاؿ  فبؿ يمكككا القكؿ : ا ،ِ الشذكذ

 لدالليشكمي ي مك مف التطابؽ ا ؽفتك تطاب  تطابؽ مأ صكرة الـ التعريؼ  لكيرة استعمال
 المضػارع الفعػؿ عمػا المكاضػأ بعػض فػي  د مػت قػد المعرفة الـ  ف مـابف جكي:" كاع قاؿ

 ."،ّ ،"الذم  لػ ،القـ  لمضارعة
 بالجممػػة لتػػاعمػػا الجممػػة المركبػػة مػػف المبتػػد  كال بػػر تشػػبيتنا  د كلتػػا إكػػا الفػػرا  كمػػا
 ـى عٍ كً :  السامأ فقاؿ، ذا هك ها:  آ ر فقاؿ  قبؿ  رجقن كذلؾ  ف   كالفاعؿ الفعؿ مف المركبة

 .،ْ ،ذا هك التا
 الصوتي:  التشكيل

 مكإػػػرؼ  ذلقػػػي  صػػػكتكهػػػك   التعريػػػؼ عمػػػا صػػػكت الػػػقـ  داة بكػػػا  يرتكػػػز: بنائيقققا -أ 
مسػػػتفؿ مكفػػػتح فػػػي األصػػػؿ  يعػػػرض لػػػ  اإلطبػػػاؽ   مجتػػػكربػػػيف الشػػػدة كالر ػػػاكة   سػػػطمتك 

الطبػػؽ إتػػا  فػػأتر يطػػرؼ المسػػاف  إتػػا يتصػػؿ بالميػػة  ك  فػػأتر الكطػػؽ بػػ  ي عكػػد ،ٓ كالتف ػػيـ
فػػػػي األكتػػػػار  ذبذبػػػػة اإػػػػداث مػػػػأيتصػػػػؿ بالجػػػػدار ال مفػػػػي لمإمػػػػؽ  فيسػػػػد المجػػػػرل األكفػػػػي  

الفرصػة لمتػكا    ك كميتمػا يػدع ف إػد جػاكبي المسػا  فصػكت جػاكبي بمعكػا  هكالصكتية  ك 
فػػي الكقػػت الػػذم يمتكػػأ فيػػ  مػػركره عمػػا كسػػط المسػػاف    كبػػيف األضػػراس الر ػػكم ليمػػر بيكػػ 

"كمػػف الكتػػا ج التػػي إققتػػا المإػػديكف  ف  ،ٔ لإيمكلػػة طػػرؼ المسػػاف المتصػػؿ بالميػػة دكف ذلػػؾ

                                                                                                              
 ِْْ/ِ: األزهرم   كاإلكصاؼ َٖ/ُّ: تتذيب المغة: يكظرلمفرزدؽ هماـ بف بالب   مف البسيط البيت، ُ 

 َُٕ/ُ:الكإك في التكضيح بمضمكف التصريحمكظكر  ك  ابف ٓٔٓ/ُِ  ٖ/ٔكالمساف:   بك البركات األكبارم 
 الزبيدم. ْٗٓ/ّّ  كتاج العركس: البغدادم ِّ/ُك زاكة األدب:  زهرم الد األ

  األكبارم البركات بك  ُِٓ/ِ :في مسا ؿ ال قؼ اإلكصاؼ ،ِ 
 .جكي ابف ْٔ/ ِ، سر صكاعة اإلعراب:ّ 
 .ْٕ/ ِ:لسابؽا ،ْ 
 .ّْٔ-ّْْ/ْيكظر: الكتاب:  ،ٓ 
 د.تماـ إساف. َُٓ صػ في المغة إثالب مكاهجب مقاركة. كماؿ بشر  د ُٗٗصػاألصكات:  عمـ ،ٔ 
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كمف   ك قربتا الا طبيعة  صكات الميف   كير األصكات الساككة كضكإا لككفالقـ كالميـ كا
  ،ُ  صكات الميف"بيف األصكات الساككة ك  سطاالممكف  ف تعد إمقة كي 

بيف إالتي االبتدا   عتتاطبي ؼال تق كظرا مقطعيافالتعريؼ تشكيقف  لقـ :مقطعيا -ب
فتشكيمتا الصكتي في االبتدا  يتككف مف مقطأ متكسط مغمؽ   ؿ، =   ص ح  كالكصؿ 
الـ  بعدها ،ِ في األسما  كاألفعاؿ إركتتال م الفةمف همزة مإركة بالفتح  تتشكؿفص، 
 ساككة.
في إالة االتصاؿ فتتشكؿ مف الـ ساككة ال بير  كفي هذه الإالة تعتمد عما   ما 

ب  همزة الكصؿ  قـكعما الكإك الذم ت  صامت متإرؾ قبمتا لتكمؿ ب  التشكيؿ المقطعي
 تاب جي  إيث  ، إالة الكقؼ شأكتا في ذلؾ شأف ها  السكت في كإك  عً   االبتدا  لةإا

 ف هذه  كاعمـقاؿ سيبكي : "  فإذا كصؿ سقطت ص، ليكتمؿ المقطأ الصكتي  ص ح
األلفات اذا كاف قبمتا كقـه إذفت  ألف الكقـ قد جا  قبم  ما يستغكا ب  عف األلؼ  كما 

  ،ّ يا فتا، فجا  بعدها كقـ" عً إذفت التا  إيف قمت:  
مػػأ سػػكككتا فقػػد  جػػاب  -األصػػح عمػػا-كاإػػد كهػػك الػػقـ  إػػرؼمػػف  كتػػاعمػػة تككي كعػػف
بػػ  لمػػا  إػػدث فيػػ  مػػف اكتقػػاؿ  كمزجػػ  رادكا  مطػػ  بمػػا بعػػده  لمػػا  كتػػـكػػي بقكلػػ  :"ابػػف ج

المعكا؛  شبعكا ما قصدكا ل  بأف جعمػكه عمػا إػرؼ كاإػد ليضػعؼ عػف اكفصػال  ممػا 
ػػُككيكه ـى ًلػػ ك مػػا بعػػده؛ فػػيعمـ بػػذلؾ  كتػػـ قػػد اعتزمػػكا عمػػا  مطػػ  بػػ . فػػالجكاب عكػػ   ف  ؟سى

عقمتػػػـ إاجتػػػ  الػػػا مػػػا اتصػػػؿ بػػػ ؛ ألف السػػػاكف  تسػػػكيك   شػػػد ك بمػػػ  فػػػي اضػػػعافتـ ايػػػاه كا 
 .،ْ  ضعؼ مف المتإرؾ ك شد إاجة كافتقارنا الا ما يتصؿ ب "

 : سببيفلبيره  دكفعما صكت القـ  كاؤهاب داعتم كقد

                                       
 د. ابراهيـ  كيس. ِٗاألصكات المغكية:  ،ُ 
 .ْٕ/ ِسر صكاعة اإلعراب: ،ِ 
 سيبكي . ُْٔ/ ْ: الكتاب ،ّ 
 .ِٗ-ِٖ/ِ:صكاعة اإلعراب سر ،ْ 
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إركؼ دكرا في لذا كاكت مف  كير ال  م رجتا كصفاتتا لطبيعة كظراالقـ   فة -ُ
، مرة في كؿ  لؼ مف ُِٕفكسبة شيكعتا إكالي    الكقـ  ك كيرها شيكعا في المغة العربية

  ،ُ األصكات الساككة.
 كسأ  األكت ؛إكلتا معظـ األصكات المغكية تدكرصقإيتتا لتككف كقطة التقا   -ِ

  مأ مجمكعة كبيرة مف األصكات المغكية تامما يتيح تفاعم  األصكات الصامتة م رجا
 ،كالزامكالسيف  الصاد  األسمية كاألصكات ،الرا  القـ كالككف ك  الذلقية كاألصكات

كذلؾ  ،ِ   الظا  كالذاؿ كاليا ، الميكية كاألصكات ،التا كالداؿ ك  الطا    طعيةالك   كاألصكات
 رادكا ادباـ  اكماابف جكي: " قاؿ  اتصالتا باالسـ في تمتيدا إلدبامتا الذم يميؿ مبالغة

بير المدبـ   لساكف ضعؼ مف الإرؼ ا بـإرؼ التعريؼ في ما بعده؛ ألف الإرؼ المد
لك كاف ساككنا بير مدبـ؛ فمما آيركا   ليككف ادبام  دليقن عما شدة اتصال  ك قكل مك  عمي

فمـ يجدكا فيتا إرفنا  شد مشاركة  إركؼ المعجـ  تبركاا -كاهذكر  لما-ادبام  في ما بعده 
جا كا بغير القـ لمتعريؼ؛ لما  مككتـ  ف يكير ادبامتا  كلكمف القـ...  الإركؼألكير 

 . ،ّ  كما  مككتـ ذلؾ مأ القـ"
في الإرؼ الذم تعرؼ  كلةمكص كتككف:" المصقي بقكل  اسيبكي  الا طابعت  شار كقد

  كالرجؿ  كالإرؼ الذم تعرؼ ب  األسما  هك الإرؼ الذم في قكلؾ: القـك  ب  األسما 
  ،ْ كالكاس"
في  شأكتا بؿداللية   كإدة كصفتاب استققلتا عدـشدة اتصالتا باالسـ ال يعكي  لكف 

كما، كهك ما  شار الي  سيبكي  بقكل  :" سكؼ ك، قدكإك    ذلؾ شأف  إرؼ المعاكي هما  كا 
إرؼه بمكزلة قكلؾ قد كسكؼ...  ال ترل  ف الرجؿ اذا كسي فتذكر كلـ يرد  ف يقطأ يقكؿ: 

                                       
عبد  ُّالقرآكية:  ا اتدراسة كإكية شاممة في ضك  القر  لقماتا بػمقاركة  ُّْ -ُِّالمغكية:  األصكات، ُ 

 التادم الفصيمي.
 .بف  إمد ل ميؿا ٖٓ  ُِ/ُ :العيف تابك ،ِ 
 .ِٗ/ِ:صكاعة اإلعراب سر ،ّ 
 .ُْٕ/ ْ :الكتاب ،ْ 
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ألف   ،امرئو  كال  ،ابفو  يـ يقكؿ: كاف ككاف. كال يككف ذلؾ في   "قدمكما يقكؿ "  " لي"
جا ت  لككتاك   ،سكؼ، ك قد  ػال ميؿ  كتا مفصكلة ك كزعـ الميـ ليست مكفصمة كال البا ..

  ،ُ كما يجي اف لممعاكي"لمعكا 
ذلػؾ قػكؿ  مػف  العركضػي كالتقطيػأ الشػعر كتابػةتت ما عػف هػذا الطػابأ المصػقي فػي  كقد 

 : ،ِ الشاعر
 الحالل أىلِ  نْ عَ  ارَس الدَّ  لَ زِ نْ الق ... مَ  براخْ تَ واسْ  عابِ رْ أ يَّ يمَ مِ خَ  يا
 (3) مالالشَّ  وتأويبُ  مغناهُ  رُ طْ ... قَ  القْ  سحق البرد عفَّى بعدكَ  مثل

 كعمة ذلؾ:  الفتح القبا ؿ العربية عما  دا  همزتتا إالة االبتدا  ب اتفقت وقد
قػاؿ  -هك معمػـك كما-  ؼ الإركات  الفتح: كذلؾ يقتضا الت فيؼ  ك ستعمالاال كثرة -ُ

مأ الـ التعريؼ  يكيػر دكرهػا فػي الكػقـ؛ فا تػاركا لتػا   ػؼ  التمزة بك البركات األكبارم:" 
كقػػاؿ  يضػػا: " الإػػرؼ  يقػػؿ  فا تػػاركا لػػ  الفتإػػة؛ ألُكتػػا   ػػؼي  ،ْ "ةالإركػػات  كهػػي الفتإػػ

 .،ٓ الإركات"
مػػف إػػركؼ المعػػاكي  إػػرؼب تصػػؿت لػػـ إيػػث النوعيققة لمبنققاء الداخمققة عميققو: المخالفققة -ِ

كاكػت فػي االبتػدا  مفتكإػة    تكف األلػؼ فػي فعػؿ كال اسػـو لـ  فمماسيبكي "  قاؿ  بير   ؿ، 
،  يـمف  لفات الكصػؿ األلػؼ التػي فػي  كميمتافرؽ بيكتا كبيف ما في األسما  كاألفعاؿ. .. 

، ابػػفو لمػػا كاكػػت فػػي اسػػـ ال يػػتمكف تمكػػف األسػػما  التػػي فيتػػا  لػػؼ الكصػػؿ كإػػك    ، يمػػفك 
 ، ٔ ،"امرئ، ك اسـك 

                                       
 .ُْٕ/ ْ :الكتاب ،ُ 
 .ٗٗبف األبرص  يكظر ديكاك : ص عبيدمف بإر الرمؿ  كهك ل البيت ،ِ 
 .ُٓ/ ِ اإلعراب: صكاعة سر ،ّ 
 البركات األكبارم.  بك ِٕٔ صػ العربية  سرار ،ْ 
 .كفس  لسابؽا ،ٓ 
 .ُْٖ/ ْ:الكتاب ،ٔ 
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التمزة لىٌما د مت عما الـ التعريؼ  كهي إػرؼ؛  رادكا  ف   ف بك البركات األكبارم:  كقاؿ 
 ،ُ عما االسـ كالفعؿ" ؿم الفة لمتمزة التي تد  هايجعمك 

فػػػي  ك راطتػػابتػػا كا البػػد  إػػالتيا ػػتقؼ التشػػكيؿ الصػػكتي لتػػذه األداة بػػيف  كلعػػؿ       
 هػكميػؿ الػا  ف   ؿ، إػرؼ التعريػؼ ال  فػذهب:  صمتا يي تمفكف ف جعمتـ  سياؽ الكصؿ
كإكػػي عكػػ   كػػ  كػػاف   كمػػا  كػػ  مفصػػكؿ عػػف االسػػـ  م لػػـ يػػبف عميتػػا معػػا التمػػزة كالػػقـ 

،: القػػاؼ قػػد، ك كػػ  لػػـ يكػػف يقػػكؿ: األلػػؼ كالػػقـ  كمػػا ال يقػػكؿ فػػي  قػػديسػػميتا   ؿ، كقكلكػػا  
 ،ِ كالداؿ.
إيػػث يٍعتقػػد  ٌف التعريػػؼ إصػػؿ   يػػرل ال ميػػؿ  ف همػػزة   ؿ،  صػػمتا همػػزة القطػػأ كمػػا     

ك ٌف التمزة ليست مزيدةن  لكك  مػأ اعتقػاًده   ،هؿبمجمكًع   ؿ، كاالستفتاـً يٍإصؿ بمجمكع  
كلػذلؾ  ؛همػزة الكصػؿ لكيػرة االسػتعماؿً  ٍجػرلذلؾ يكاًفؽ عما سقكطتا في الٌدٍرج اجرا ن لتػا مي 

  ،ّ قد يبتٍت ضركرةن.
كاف   ؿ، عكد ال ميؿ إرفنا كاإدنا؛ فقد  اذاقكل :" جكي تعميق لر م ال ميؿ ب بفا كيمتمس

اال  كػػػػ  لمػػػػا كيػػػػر  ؛،بػػػػؿ، كبػػػػا   قػػػػدكػػػػاف يكبغػػػػي  ف تكػػػػكف همزتػػػػ  مقطكعػػػػة يابتػػػػة كقػػػػاؼ  
، لػـفإػػذفت همزتػ   كمػا إػػذفكا   مكضػع ؛لتػذا الإػػرؼ؛ عػرؼ  ـاسػتعمالت    دًر، ـلػػك   يىػؾي

  ،ْ  بٍؿ،. لـك 
تعميم  هذا مف باب قرا ة فكر ال ميؿ فيما ذهب الي  بير مؤيد ل ؛ ألف ابف جكي  كلعؿ
كمػا د مػت التمػزة عميتػا  هيالقـ كإدها   فيعتقد    االبتػدا الػا لمتكصػؿإرؼ التعريػؼ  كا 
جػػر الجػار الػا مػا بعػد إػرؼ التعريػػؼ   إيصػالتـعمػا ر ي "ب كيسػتدؿ .،ٓ  سػاككة ألكتػا ؛بتػا

كالجارية؛ فكفكذ الجػر بإرفػ   كالغقـكذلؾ كإك قكلتـ: عجبت مف الرجؿ  كمررت بالغقـ  

                                       
 .ِٕٔ صػ العربية:  سرار ،ُ 
 .ُٓ/ ِصكاعة اإلعراب: سرب مقاركة ِّٓ-ِّْ/ّ: الكتاب: يكظر ،ِ 
 السميف الإمبي. ُّ/ ّالمصكف: الدر ،ّ 
 .ُٕ/ ِ :، سر صكاعة اإلعرابْ 
 .ُٓ/ ِ:السابؽ ،ٓ 
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الػػا مػػا بعػػد إػػرؼ التعريػػؼ؛ يػػدؿ عمػػا  ف إػػرؼ التعريػػؼ بيػػر فاصػػؿ عكػػدهـ بػػيف الجػػار 
كمػػا كػػاف ذلػػؾ كػػذلؾ ألكػػ  فػػ كمػػا  بمػػا عٌرفػػ  التصػػاؿالمطافػػة كا تايػػةك يكالمجػػركر؛ كا  كػػاف  كا 

سػػاكف  كلػػك كػػاف إػػرؼ التعريػػؼ عكػػدهـ إػػرفيف كػػػ  سػػيماألكػػ  عمػػا إػػرؼ كاإػػد كال ؛كػػذلؾ
، كممتػػػاف هػػػؿ، ك قػػػدلمػػػا جػػػاز الفصػػػؿ لػػػ  بػػػيف الجػػػار كالمجػػػركر بػػػ ؛ ألف   ؛،هػػػؿك   ،قػػػد 

  ،ُ با كتاف قا متاف"
 صػقففك ال، الكافيػة ت ةالرد عميتػا بػأف  مػا، الزا ػد يمكفجكي  ابفالتي  كردها  كالإجة

 ڀ ڀ پچ تعػػػالا :  قكلػػػ كإػػػك   كفػػػكذ الجػػػر اليػػ  افكال تعكقػػ  بػػيف الجػػػار كالمجػػػركر

 [.َْ]المؤمككف: چىئ ىئ ی ی ی ی چ  تعالاكقكل   [ُٗٓ]آؿ عمراف: چڀ

 : (2)طرف  بف العبد ؿقك ك 
 َحَدٍث أْحَدْثُتُو، وَكُمْحِدٍث ... ِىجائي وَقذفي بالّشكاِة وُمْطَردي بال

المصػقي  طابعتػايقؿ  إػد  ف  مػا، ك ال، عمػا إػرؼ كاإػد  كاألكلػا  ف يقػاؿ : اف  كلـ
لػػك كاكػػت  اذكجػػي  بػػالتمزة لمعالجػػة إالػػة طار ػػة؛   دليػػؿ عمػػا  ف األصػػؿ هػػك الػػقـ ل قػػك 

المعػاكي ذات المقطػأ المتكسػط المغمػؽ   ص ح ص،  إػرؼبالمفظ كبقيػة   الستقمتإرفيف 
  مف، ك عف، ك لف،. كإك
 ليجي:  خالف 

 (3): بالطمطماكيػػػػػػػػة دا   داة التعريػػػػػػػػؼ لقبػػػػػػػػت  فػػػػػػػػيلتجيػػػػػػػػة  رةالعربيػػػػػػػػة ظػػػػػػػػاه عرفػػػػػػػت
ػػػػا  شػػػػُب :" قػػػػاؿ ابػػػػف األييػػػػر  معكاهػػػػا: العجمػػػػة  ف ةلكػػػػا كتػػػػب المغػػػػ تػػػػذكرو كػػػػقـ ًإٍميىػػػػر ًلمى

ػػػي . كقػػػد طىٍمطىػػػـ فػػػي  لىفػػػاظفيػػػ  مػػػف األٍ  ـي ًطٍمًطمي ػػػ ػػػـ. يقػػػاؿ : رجػػػؿه  ٍعجى ػػػرة بكػػػقـ العىجى الميٍككى
 :(1)عكترةكدليمتـ عما ذلؾ ما  كرده المبرد في قكؿ  ،ْ كقم  

                                       
 .ُٖ/ ِ:السابؽ ،ُ 
 .ُٓ: صػ ديكاكالطكيؿ  يكظر  بإرمف  البيت ،ِ 
 ، تقر  بفتح الطا  األكلا كضمتا.ّ 
 .ِٕ/ّّ :العركس كتاجاأليير   ابف َّٖ/ّفي بريب األير:  الكتاية ،ْ 
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 (2) مِ طَ مْ طَ  جمَ عْ ألَ  يةٌ مانِ يَ  قٌ زْ حِ   ياأنَّ ك عامِ النَّ  لَ وْ حَ  وُ لَ  يرِ بْ تَ 
مػػػػيق: طػػػػاب امتػػػػكا  كصػػػػفا امجػػػػك"  اؿفيقػػػػ ميمػػػػا : ابػػػػداؿ الـ التعريػػػػؼ تػػػػاب كيعكػػػػي

بريػػػػػػب الإػػػػػػديث ألبػػػػػػي عبيػػػػػػد القاسػػػػػػـ  ف  بػػػػػػا  كفػػػػػػي ،ّ الجػػػػػػك  كصػػػػػػفاالتػػػػػػكا   اب: طػػػػػػ م
كهػػػػك مإصػػػػكر فقػػػػاؿ:  -رضػػػػي اهلل عكػػػػ  -د ػػػػؿ عمػػػػا عيمػػػػاف -رضػػػػي اهلل عكػػػػ  -هريػػػػرة
ػػػػػٍربي  طػػػػػابى   ف يمقػػػػػي سػػػػػقإ . قػػػػػاؿ األصػػػػػمعي:  -رضػػػػػي اهلل عكػػػػػ  -فػػػػػأمره عيمػػػػػاف اٍمضى

 .،ْ  راد طاب الضرب   م إُؿ القتاؿ
 ،ٔ لغػػػػػة فاشػػػػػية فػػػػػي الػػػػػيمف هػػػػػي: كقيػػػػػؿ ،ٓ الظػػػػػاهرة الػػػػػا إميػػػػػر هػػػػػذه تكسػػػػػب كقػػػػػد 
مػػػػػػف  مػػػػػػكتـك  ،ٖ كهػػػػػػـ مػػػػػػف  زد شػػػػػػكك ة الػػػػػػذيف كزلػػػػػػكا السػػػػػػراة ،ٕ الػػػػػػا دكس يضػػػػػػا  كعزيػػػػػػت
فػػػػػػي األصػػػػػػؿ قبيمػػػػػػة يمكيػػػػػػة هػػػػػػاجرت الػػػػػػا شػػػػػػماؿ  كهػػػػػػي ،ٗ ي مػػػػػػف طػػػػػػ كفػػػػػػر الػػػػػػاعزاهػػػػػػا 

 ،ُُ :ـقاؿ شاعره ،َُ الجزيرة العربية.
 َواْمَسِمَموْ  ِباْمَسْيمِ  َوَراِئي َيْرِمي...  ُيَواِصُمِني َوُذو َخِميِمي َذاكَ 

  ،ُِ قبا ؿ اليمف  صؿ كهي  بعض المعاصريف الا سبأ كعزاها
                                                                                                              

بركاية: "يأكم الا إزؽ الكعاـ كما  كت إزؽ يماكية الا  ََِالبيت مف بإر الكامؿ  كهك في ديكاك  ص ،ُ 
 ألعجـ طمطـ". 

 المبرد ُٕٔ/ِ: الكامؿ ،ِ 
 السيكطي ُٕٕ/ُ: المزهر ،ّ 
ابف  ْٔ/ِػ ابف سيده كبريب الإديث: ِِٔ/ٗ  مقاركة بالمإكـ كالمإيط األعظـ : ُّٗ/ْالإديث:  بريب ،ْ 

 الجكزم.
 البغدادم. ِْٗ/ُُ  ط ـ ـ ، ك زاكة األدب: ِٕ/ّّ، تاج العركس: ٓ 
 يعيش. ابف َِ/ٗالمفصؿ  شرح ،ٔ 
  إمد سعيد قشاش. ِْْصػ  األزدفي لغات  اإلبداؿ: يكظر، ٕ 
 الجاإظ. َِٔ/ ُ: الإيكاف: يكظر، ٖ 
  كرصؼ ُُْٔ/ُالكافية الشافية  كشرح  عصفكر  ابف ُِٔ/ُالممتأ  :  كيكظرُِْ/ّالرضي  شرح ،ٗ 

  كشرح ُٕ : صػ  كمغكي المبيبُُْ : صػقطر الكدل ح  كشر َِٕ :صػ  كالجكي الداكيَُٖ : صػالمباكي
 .ِٖٓ/ُ  كهمأ التكامأ ّْ/ُ شمككياأل
 .ِْْ صػ األزد، اإلبداؿ في لغات َُ 
  َِ/ٗ :  كشرح المفصؿْْٖ/ُٓ :تتذيب المغة :لبجير بف عكمة الطا ي  يكظر سرحالبيت مف المك ،ُُ 

 .ُٕ  كمغكي المبيب: صػ ِّٕ/ُ: الشافية الكافية كشرح
 . ْْٓ صػ في لغات األزد اإلبداؿ، ُِ 
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الػقـ فيػركل  مػفابدالتا الميـ،  ك مافقاؿ :"   لمح ابف جكي الا شذكذ هذه الظاهرة كقد 
 فى ًمػ يسى : "لىػؿيقك  -صما اهلل عمي  كسمـ-رسكؿ اهلل  ت ف الكمر بف تكلب إكا  قاؿ: سمع

ـي ًفي الُسػفىرً  لىٍيسى  " يريد: رً فى سى امٍ  يفً  صياـً امٍ  رً بً امٍ  يىا ػا.  ،ًمفى اٍلًبر  الص  فأبػدؿ الـ المعرفػة ميمن
شػاذ  كػ بيػر هػذا الإػديث؛ اال   -ـصما اهلل عمي  كسم -:  ف الكمر لـ يرك عف الكبيكيقاؿ

  ،ُ ال يسكغ القياس عمي "
كظػػػػر؛ فإكػػػػ  لغػػػػة قػػػػـك  البغػػػػدادم فػػػػي شػػػػرح شػػػػكاهد الشػػػػافية  قػػػػاؿ:" كفيػػػػ  كاعترضػػػػ  

ال يجػػكز   بأعيػػاكتـ... كإيك ػػذ ال يجػػكز الإكػػـ عمػػا لغػػة قػػـك بالضػػعؼ  كال بالشػػذكذ  كعػػـ
 .،ِ القياس بإبداؿ كؿ  الـو ميما  كلكف يتبأ اف سمأ" 

 يتكػافاألف هػذا  تضػعيفتا؛ال يعكػي  بالشػذكذهذه المغػة  عماجكي  ابفشؾ  ف إكـ  كال
فػػػػي القيػػػػاس عميتػػػػا  كتكسػػػػع  ،ّ  مػػػػأ سػػػػابؽ ر يػػػػ  بػػػػأف "المغػػػػات عمػػػػا ا تقفتػػػػا كمتػػػػا إجػػػػة

بقكل :"اعمـ  ف سعة القياس تتيح لتـ ذلؾ   كال تإظره عميتـ .... كليس لؾ  ف تػرد اإػدل 
 يضػػا : "فالكػػاطؽ عمػػا  كقكلػػ  ،ْ المغتػػيف بصػػاإبتتا؛ ألكتػػا ليسػػت  إػػؽ بػػذلؾ مػػف رسػػيمتتا"

ف كػػاف مػا جػػا  بػ   يػػرا مكػ "قيػاس لغػة مػػف لغػات العػػ  لككػػ  ،ٓ رب مصػيب بيػػر م طػإ  كا 
 . ةيرمي الا اطراد المغة التي ارتضت القـ في  دا  هذه األدا

الطيػػب المغػػكم   بػك  كرد فقػػد  بػػيف الػقـ كالمػػيـ تبيإػػ  القػكاكيف الصػػكتية التبػػادؿ ف  كمػا
ًقػػس  ذلػػؾ يقػػاؿ: رجػػؿ لىًقػػس مػػف  بيكتمػػا التعاقػػبسػػمة مػػف صػػكر  اذا كػػاف سػػيإ  :كرجػػؿ مى

ًمػػػس ال مػػػؽ.. ًمػػػس: الػػػذم ال يبػػػرح مكاكػػػ  فػػػي القتػػػاؿ.. كالإى كػػػؿ شػػػي  كًجٍذلػػػ  :  كًجػػػٍذـ كالإى
... كيقاؿ: لطإ   كجزلت   جزل  جزال: اذا قطعت   صم   كيقاؿ: جزمت الشي   جزم  جزما

                                       
ـي ًفي الُسفىرً  لىٍيسى »كقد كرد الإديث عما المغة الفصيإة  ٕٗ/ ِ، سر صكاعة اإلعراب: ُ  يىا  في« ًمفى اٍلًبر  الص 

، كسكف الكسا ي: َِْٕإديث رقـ  ُّٕ/ِداككد:   بي، كسكف ُُُٓإديث رقـ   ٖٕٔ/ِصإيح مسمـ:  في
إديث رقـ  ُّٕ/ِِ، كمسكد  إمد: ُْٔٔإديث رقـ:   ِّٓ/ُ، كسكف ابف ماج :ِِٓٓإديث رقـ   ُْٕ/ْ
 ُِْْٔ .، 

 .ادمالبغد قادرال دعب ُْٓ/ْ :شكاهد الشافية شرح ،ِ 
 . َُ/ِال صا ص  :يكظر ،ّ 
 . ُِ/ِ :السابؽ ،ْ 
 . ُْ/ِ :السابؽ ،ٓ 
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  ككاقػػػة عيتػػػؿ كعػػػيتـ  كمطإػػػ : اذا ضػػػرب  بيػػػده ... ككمػػػزت الشػػػي  ككمزتػػػ  : اذا جمعتػػػ 
تيػرىاب: سػمعتي  بيػك ى  قىػاؿى "ك ،ُ  لمكاشػي: الكمػاؿ كالكمػاـ .. كالسػرطؿ كالسػرطـ: الطكيػؿ. كيقاؿ

مبتكران السُّمىمُي يىقيكؿ: دىقؿ فقفه لىٍإيى الرجؿ كدىقىمى "
 ِ، 

 ،فػي القيػاس الشػاذ فػي االسػتعماؿ المطرد عما قكؿ ابف جكي تصكؼ تإت باب  فتي
 . ،ّ االطراد كالشذكذ   ضربتصكيف   فيما  قره  كفؽ

الػػا اكعػػداـ  مسػػتكدا   كػػيس بارتيابػػ  فػػي إقيقػػة هػػذه الظػػاهرة ابػػراهيـ الػػدكتكر كيطالعكػػا
كهمػا ي تمفػاف فػي مجػرل التػكا    بتإكؿ القـ الا مػيـ ضيقالمسكغ الصكتي القكم الذم ي

ظاهرة مرجإا  ف الركايات فيتا جا ت مبتكرة  ك كاقصة فق يإكـ عما هذه ال  كفي الم رج
 ،ْ مف مياؿ  ك مياليف

بػػيف الػػقـ  بػػادؿعميػػ  بكيػػرة األميمػػة التػػي ذكركاهػػا مػػف الت فيػػردعػػف المسػػكغ الصػػكتي   مػػا
كالمػػيـ  كمػػا  ف هػػذه المتجػػة لػػـ تػػرد اليكػػا مػػف  ػػقؿ ميػػاؿ  ك ميػػاليف بػػؿ تعػػددت مصػػادرها 

 بيػةالجكك  بػقد الػيمف كالمكػاطؽ فػي هػذاالػا يكمكػا  بقا تػافضق عػف  -كما تقدـ- اهدهاكشك 
  العربية السعكدية كما  كد لكا  صإاب تمؾ المكاطؽ. ةمف المممك

 ف القـ  صؿ ك ف الميـ مبدلة مف القـ  كهذا بير مقطكع  عما مبكياف ر ي  هذا  يـ 
كالػػػقـ طػػػكر  ما القػػػد ةتكػػػكف المػػػيـ هػػػي األصػػػؿ كهػػػي المغػػػ  ف عكػػػدم المػػػرجحبػػػؿ اف  ؛بػػػ 

كممػػا يؤيػػد هػػذا  يضػػا  ف كظريػػة السػػتكلة تقتضػػي  ف   متػػأ ر إػػدث فػػي العربيػػة الشػػمالية
الكطػػؽ بصػػكتيف مػػف مجػػرل كاإػػد  يسػػر مػػف الكطػػؽ بصػػكتيف مػػف مجػػرييف م تمفػػيف كالػػقـ 

مػف هػػذا  الػذيفالػا جعػؿ الصػػكتيف  لكػاطؽصػكت فمػكم كالمػيـ صػػكت  كفػكم  كلتػذا يميػػؿ ا
ذا عممكػػػا  ف جػػػؿ األصػػػكات التػػػي تتصػػػؿ بتػػػا الـ ا ؛الكػػػكع مػػػف مجػػػرل كاإػػػد لتعريػػػؼ مػػػف كا 

  مػراالا القـ  الميـ مف إكؿالت تجعؿ درككا  ف قكاكيف التطكر الصكتي   األصكات الفمكية
 مقبكال كمكطقيا.

                                       
 . ُّٖ-ّٖٕ/ِ :بداؿاإل ،ُ 
 .  د ؽ ؿ، ِْٔ/ ُُ :كالمساف ْٕ/ ٗ :المغة تتذيب، ِ 
 .ٖٗ/ ُ: ال صا ص ،ّ 
 .ُِّالمتجات العربية:  في ،ْ 
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صػػكت  كالكػػكف ،ُ بعػػض إميػػر يبػػدلكف الػػقـ فػػي   ؿ، كككنػػا  فالمغػػكييف   إػػد ذكػػر كقػػد
ف ككػا   كالػقـ المػيـ طػكرمبػيف  اكسػط اهذا الكطؽ طكر  يككف فإف صح هذا   كفكم  يضا كا 

 ذمفتػي التكػكيف الػ  مػكطف هػذه األداة يػدكلعؿ هػذا  طػأ فػي تإد   ف اليابت هك الميـ كرل
 التعريؼ في العربية الجككبية كما سيأتي.  داةبعضتـ  هاعتقد

 ك تكػػػذيب   يػػػـ فػػػق مجػػػاؿ إلككػػػار هػػػذه المتجػػػة  ك رد مػػػا جػػػا  مكتػػػا مػػػف شػػػكاهد كمػػػف
المتجكر الذم لـ  كربؿ تجي  في اطار الط  ا ك تضعيفت  األإاديث المركية شاهدا عميتا

 الظكاهر األ رل ميؿ اإلمالة. بعضهك الإاؿ في  كما  تعتمده المغة الكمكذجية
 النحوية:  الوظيفة
   ؿ، في العربية يقث كظا ؼ:لػ
 : التعريف: األولى

شػياع التككيػر الػا  فاألصؿ في كظيفتتا كالمراد عكد اإلطقؽ  كتيٍ ًرجي المعرؼ بتا م كهك 
 . كهي ككعاف:،ِ إصر التعريؼ كتعييك 

 : ككعاف العتدك   عكد السامأ ايككف مصإكبتا معتكدن  يالت كها :عيدية: ىاألول
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ :  م ما د مت عمي  "ذكر في الكقـ كإك قكل  تعالا: ِذكريّ  عيد -1

 ﮵ ﮴ ﮳﮲ ۓ ۓ ے ےچ كقكلػػػ  تعػػػالا:  [ُٔ-ُٓ]المزمػػػؿ: چ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 [ّْ]الككر چ ﮶
كيقػاؿ لػ  : العتػد العممػي   كهػك  ف يتقػدـ لمصػإكبتا عمػـ   م : يكػكف  القذىني: العيقدػ ِ

ف لػػـ يتقػػدـ لػػ  ذكػػر  صػػق كإػػك قكلػػ  تعػػالا:  ۇئ ۆئ چ ممإكظػػا فػػي  ذهػػاف الم ػػاطبيف كا 

 َ[ َْ]التكبة: چۓ ۓ ﮲ ﮳ چ  ([ كقكل  تعالا:ُِ]ط : چۆئ ۈئ ۈئ 
چ چ چ چ كهػك  ف يكػكف مصػإكبتا إاضػرا كإػك قكلػ  تعػالا:  الحضوري: العيدػ ّ

 ،ّ  كهك يـك عرفة. رالإاض ٍكـى : اٍليى  م [ّ]الما دة: چڇ 

                                       
 .داكد سمـك ٖٓ :دراسة المتجات العربية القديمة ،ُ 
 .ُّٓ :األدب اهر: جك ، يكظرِ 
 .َُّ/ُ: كهمأ التكامأ ّٕ: مغكي المبيب ،ّ 
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 كها الدا مة عما ككره تفيد معكا الجكس المإض "كها عما  قساـ: : جنسية: الثانى
عمػا كاإػد مػف الجػكس فتجعمػ   تػد ؿ :يفيد شمول أفقراد الجقنس أو اسقتغراق األفقراد ما -

  ،ُ [ ِٖ]الكسا : چٿ ٹ ٹ ٹ چ  تعالا:  يفيد اإلإاطة كالشمكؿ  كإك قكلػ
االسػتيكا   كجػكاز،  كػؿ فيػ  مقػاـ  ـابف مالؾ: "كمف عقمات هذا قياـ األلػؼ كالػق قاؿ

  ،ِ مك  مأ ككك  بمفظ المفرد"
فتجعمػػ  يفيػػد   الجػػكس: كتػػد ؿ عمػػا كاإػػد مػػف مققا يفيققد اسققتغراق خصققائص األفققراد ققق

 كمف ذلػؾ قكلػ  تعػالا:  اإلإاطة كالشمكؿ في صفة كاإدة مف الصفات الشا عة بيف األفراد

 . ،ّ : الكتاب الكامؿ في التداية عما الكج  األكمؿ  م [ِ]البقرة: چ پ پٻ ٻ ٻ پچ 
ں ں ڻ ڻ ڻ چ  :كإػػػػػكمقققققا يفيقققققد حقيققققققة الجقققققنس القائمقققققة فقققققي القققققذىن:  قققققق

 ،ْ  .كاهلل ال  تزكج الكسا    ك ال  لبس اليياب [ كقكلؾ:َّ]األكبيا :چڻ
  وفروعو: (الذي): موصولة بمعنى الثانية
عمػػا اسػػمي الفاعػػؿ كالمفعػػكؿ  كتػػد ؿ عمػػا الصػػفة المشػػبتة عكػػد ابػػف مالػػؾ   تػػد ؿ     

  ،ٓ  .كإك: الضارب  كالمضركب  كالإسف الكج 
 : المفظأو  النظم: زائدة لضبط الثالثة
  تػػد ؿ عمػػا المعرفػػػة  ،التػػػي  كال، الػػذم التػػي ال تفيػػد تعريفػػػا  كال تكػػكب عػػف  كهػػي      

عمػػا  يػػاـ األسػػبكع كاليقيػػا   ككػػد كلتا سػػكا   كاكػػت زا ػػدة مػػأ لزكمتػػا كاألسػػما  المكصػػكلة

                                       
المإيط في  صكؿ الفق   كالبإرمالؾ   ابف ِٖٓ/ُ :التستيؿ كشرح ِّّ/ُ: شرح الكافية الشافية: يكظر، ُ 
 الزركشي. ُٓٗ/ّ

 .ِّّ ِِّ/ُ :: شرح الكافية الشافية، يكظرِ 
عما متف مغكي  األمير كإاشيةهشاـ   ابف َِّ/ُ :المبيب كمغكاالمرادم   ُْٗيكظر: الجكا الداكي:  ،ّ 

 مإمد األمير. ْٗ/ُالمبيب: 
 .ِٗٓ/ ُ:كهمأ التكامأ ّٕ :مغكا المبيب ،ْ 
 . ِٕٕ/ُ :  كهمأ التكامإُٔ :  كمغكي المبيبَِّ  كالجكي الداكي ُْْ/ّ :شرح المفصؿ :يكظر ،ٓ 
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كػػػد كلتا لمضػػركرة الشػػعرية  كذلػػػؾ إػػيف يػػػد متا    ـ كاكػػت زا ػػػدة بيػػر الزمػػة ،ُ  كاألربعػػا 
 ،ِ ط  بيات   كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:الشاعر إلقامة الكزف  كضب

 ُقصورِىا عمى َأْبَوابٍ  ُحرَّاُس ...  أسيرِىا من الَعْمِرو أمَّ  باَعدَ 
 :،ّ عمرك لمضركرة الشعرية. كمف ذلؾ قكؿ الشاعر عما"  ؿ " فأد ؿ

ققققققققققققققا رََأْيُتكَ   َعْمِرو َعنْ  َياَقْيُس  النَّْفس َوِطْبتَ  َصَدْدتَ      ُوُجققققققققوَىَنا َعققققققَرْفتَ  َأنْ  َلمَّ
 .يةالشعر  ضركرةمل ،الكفس  عما،  ؿ  فأد ؿ

 :كقػػػكلتـ ،األكؿ فػػػاألكؿ اد مػػػكا كمػػػف ذلػػػؾ قػػػكلتـ:  ذا تقػػػأ زا ػػػدة فػػػي الكيػػػر شػػػذك  كقػػػد 
فُ   قرا ةكمك    ،الجما  الغفير جا كا  : قمػت كأكػؾ  ،ْ ، بفػتح اليػا اأٍلىذىؿُ  ًمٍكتىػا اأٍلىعىزُّ  لىيىٍ ريجى

،. األذؿ ك  ،الجمػػا ، ك األكؿفأد ػػؿ   ؿ، فيتػػا عمػػا الإػػاؿ   ذلػػيق  مكتػػا العزيػػز لي ػػرجف
 .،ٓ ككمتا مكصكبة عما كية القا  األلؼ كالقـ

شؾ  ف المقصكد بالزيادة هكا هي الزيادة الكإكية   م  ف البكا  الكإكم مكتمػؿ مػف  كال
هػػك  اكفسػػتا كهػػي التعريػػؼ  كمػػبػػػ  ؿ، تإمػػؿ كظيفتتػػا  ةكػػأف تكػػكف الكممػػة المتصػػم  دككتػػا

 ؛لكككػا كػػتإفظ عمػا القػػكؿ بزيادتتػػا فػي األسػػما  المكصػػكلة  الإػاؿ فػػي األعػقـ فتػػي معرفػػة
 ألف بكا  تمؾ األسما  ال يتـ مف دككتا.

كقػػد تكػػكف العمػػة فػػي الإكػػـ بزيادتتػػا التعػػارض بػػيف كظيفتتػػا الكإكيػػة ككظيفػػة الكممػػة  
إػػاؿ فمػػف المقػػرر  ف الإػػاؿ ال تكػػكف اال معرفػػة كذلػػؾ كإػػك د كلتػػا عمػػا ال ؛المكصػػكلة بتػػا

فُ   القرا ة السابقة: كما في  ،. اأٍلىذىؿُ  ًمٍكتىا اأٍلىعىزُّ  لىيىٍ ريجى
                                       

 .ِّٓ/ُ: كمغكي المبيب  يعيش ابف ِْ/ُ :المفصؿ كشرح ابف السراج  ُٖٓ/ُ :األصكؿ :يكظر ،ُ 
  كالمإكـ ِٕٓ/ُ  كالعيف: َُُ: صديكاك : يكظر  التذلي الكجـكهك ألبي   الرجز بإر مف البيت ،ِ 

 . َٔٓ/ْ  كشرح شافية ابف الإاجب: ّّّ/َُكالمإيط األعظـ: 
 .ِْٗ/ُ: لمكامأ: الدرر ايكظر  بف شتاب لرشيدكهك مكسكب   الطكيؿ بإرمف  ،ّ 
كالقرا ة المذككرة إكاها الكسا ي كالفرا  عف قـك مف  [8]المنافقون:چ گ ک ک کچ الجمتكر:  قرا ة ،ْ 

كمغكي  ُّٖ/َُكالبإر المإيط في التفسير: ّْٓ/ْكالكشاؼ: ّٕٔ/ِ:القرآف: مشكؿ اعراب كظردكف تعييف  ي
 عبد المطيؼ ال طيب ْٕٔ/ٗ  مقاركة بمعجـ القرا ات:  َِّ/ِ  كهمأ التكامأ:  ٕٔالمبيب: 

  كمغكي ِّْ/ُالذهب: كرشذ شرحابف السراج  ك  ُِّ/ِ :  كاألصكؿُّ/ِ  ّٕٓ/ُ :: الكتاب، يكظرٓ 
 .هشاـابف  ٕٔالمبيب: 
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 والتأثر:  التأثير
التعريػػؼ لمقػػكاكيف الصػػكتية التفاعميػػة مػػأ مػػا تػػد ؿ عميػػ   ك يػػد ؿ عميتػػا   ـال ت ضػػأ

كيككف هذا التأيير  ك التأير فػي اطػار األسػس التػي تبكػي عميتػا العربيػة  كظمتتػا مػف إيػث 
 كدفأ اليقؿ. الت فيؼالكضكح كعدـ المبس  كإسف التأليؼ  ك 

 الالم بما بعدىا:  تأثر
العربيػة تمجػإ كظػاـ العربيػة الػا  اتمػا جميػأ  صػك كيػرة اسػتعماؿ   ؿ، كد كلتػا ع لعؿ

اسػػتيقؿ كطقتػػا كتيجػػة التقػػارب  متػػايإػػدث ذلػػؾ  كعػػادة هػػا   داالبإػػث عػػف كسػػيمة ت فػػؼ 
 الصكتي بػيف الػقـ كالصػكت الػذم يميتػا فػي صػدر الكممػة  كهػك كػكع مػف التفاعػؿ الصػكتي

تػدبـ فػي يقيػة  فػةعر الم كالـالشمسػية قػاؿ سػيبكي :"  بالقـاصطمح عما ذلؾ  قدك   الرجعي
عشػر إرفػػان ال يجػػكز فيتػػا معتػػف اال اإلدبػػاـ؛ لكيػرة الـ المعرفػػة فػػي الكػػقـ؛ ككيػػرة مكافقتتػػا 
لتػػذه الإػػركؼ؛ كالػػقـ مػػف طػػرؼ المسػػاف. كهػػذه الإػػركؼ  إػػد عشػػر إرفػػان  مكتػػا إػػػركؼ 
طرؼ المساف  كإرفاف ي الطاف طرؼ المساف. فمما اجتمػأ فيتػا هػذا ككيرتتػا فػي الكػقـ لػـ 

عشػػػر إرفػػػان: الكػػػكف  كالػػػرا   كالػػػداؿ  كالتػػػا   كالصػػػاد  الطػػػا    كاألإػػػديجػػػز اال اإلدبػػػاـ.. 
 الطاهػػػا: الضػػػاد كالشػػػيف  ألف الضػػػاد  كالمػػػذافكاليػػػا   كالػػػذاؿ.  لظػػػا  كالػػػزام  كالسػػػيف  كا

كػذلؾ إتػا اتصػمت بم ػرج الطػا .  فاستطالت لر اكتتا إتا اتصػمت بم ػرج الػقـ. كالشػي
كاكت بير الـ المعرفة كإك  فإذا  كالرجؿ؛ ككذلؾ سا ر هذه الإركؼ. قكلؾ: الكعماف كذلؾ

 ،ُ الـ هؿ كبؿ  فإف اإلدباـ في بعضتا  إسف"
الـ التعريػػػؼ  بػػػيف يشػػػؾ  ف مػػػا ذكػػػره سػػػيبكي  يفسػػػر لكػػػا عمػػػة هػػػذا التفاعػػػؿ الصػػػكت كال

كممػػا   كالـ الفعػػؿ ،بػػؿ، ك هػػؿ  يتميتػػا دكف بيرهػػا مػػف القمػػات كإػػك المػػ التػػيكاألإػػرؼ 
يمكػػػف ا راجتػػػا مػػػف كمتػػػا  اذهػػػذا التفاعػػػؿ  يضػػػا  كتػػػا  كسػػػأ الإػػػركؼ م رجػػػا؛  مػػػاسػػػاعد ع

 ،ِ كما يإاذيتما مف لية الضاإكتيف كالكابيف كالرباعيتيف. افإافتي المس

                                       
 .ْٕٓ/ ْ: الكتاب ،ُ 
 . صبإي الصالح.د ِٕٗ، دراسات في فق  المغة صػ ِ 
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مأ  كتا ليسػت مػف  إػرؼ طػرؼ المسػاف - ف االستطالة كالتفشي في م رج الشيف  كما
دا رة التفاعؿ الصكتي مػأ  إػرؼ طػرؼ  د ؿتتتعدل م رجتا  ك  يجعقكتا -بؿ مف كسط 

الإػػرؼ الػػذم لػػيس مػػف مكضػػع  فالشػػيف  ألكتػػا اسػػتطالت إتػػػا  ك ماالمسػػاف قػػاؿ سػػيبكي :"
ذا  جريت فيتا الصكت   الطت  عما اليكيتيف  كهي في التمس كالر اكة كالصاد كالسيف  كا 

فتضػػارع بتػػا   ، شػػدؽ  عمػػا اليكيتػػيف  كذلػػؾ قكلػػؾ:  راجكجػػدت ذلػػؾ بػػيف طػػرؼ لسػػاكؾ كاكفػػ
 ،ِ .ككذلؾ الضاد تعدت م رجتا إتا اتصمت بم رج القـ ،ُ الزام"

لػػي  ف طبيعػة التػػأير ت تمػػؼ متػا تإكلكػػا الػا المتجػػة الإميريػػة بكجػكد المػػيـ فػػي  كيبػدك
بيػػػر  ف الكاضػػػح مػػػف شػػػكاهد   هػػػذا التػػػأير قػػػة إػػػدا لػػػـ يبػػػيف لكػػػا إقي لكػػػفمكضػػػأ الػػػقـ  ك 

   ـ قمريػة  مظتػرة، كاكػت الطمطماكية  ف الميـ تككف مكضأ القـ مطمقا شمسية  مدبمػة،
، ميما اذا كاكت القـفي إكاشي  عما ديكاف األدب بأف "إمير يقمبكف   الزجاجيكقد إكا 

كما  ،السفر، ك الصـككالإديث المركم  اال  ف المإدييف  بدلكا في    مظترة اإلبداؿ في  كا 
 : ،ّ الشاعر ؿ، فقط  كربما كقأ في  شعارهـ قمب القـ المدبمة كقك البر 

 .(4)خميمي َوُذو ُيعاتبني ... َيْرِمي ورائي باْمَسيْم واْمَسِممْو" َذاك
 : ًبالُسٍتـً كالسممة. ييًريد
ـ الُتٍعًريػؼ ًفػي  قاؿ قيؿ ًاف هىًذه المُّغىػة ميٍ تىُصػة باألسػما  اُلًتػي الى تيػٍدبىـ الى ابف هشاـ: " كى

ـ كتاب   ىكلتىا كىٍإك: بيقى ؼ رجؿ  كى كىإكػا لكػا بعػض طمبػة اٍلػيمف  ىكػ   لباس ك   ككاس  ًبً قى
ـٍ مػػػػف يىقيػػػػكؿ :  دهػػػػ ػػػػذسػػػػمأ ًفػػػػي ًبقى ًلػػػػ  ي ػػػػُؿ ذى لىعى ؾ ليغىػػػػة لبىٍعضػػػػًتـ الى الػػػػرٍمح كاركػػػػب امفػػػػرس، كى

ٍيفً   لجميعتـ ًديث د مت عما الُكٍكعى  .،ٓ " ؟ ىال ترل ًالىا اٍلبىٍيت الُساًبؽ كى ىُكتىا ًفي الإى
                                       

شافية ابف  كشرح  ابف عصفكر ِْٗكالممتأ صػ  الزجاجي ُْٓ صػ القمات بػمقاركة  ْٕٗ/ ْ، الكتاب: ُ 
 .األستراباذم لرضيا ِٕٗ/ ّالإاجب 

  .ْٕٗ/ ْ، الكتاب: ِ 
 ِْٓ/ ْشافية ابف الإاجب  شرحبف عكمة الطا ا ]يكظر:  لبجيرالبيت مف بإر المكسرح  كهك مكسكب  ،ّ 

 ["  ْٗٓ/ ُٓ: مسافاألستراباذم كال الرضي
 . بف سقـ لقاسـا ُْٗ/ ْ :بغريب الإديث مقاركة الد األزهرم   َُٖ/ُالتكضيح:  كفبمضم التصريح ،ْ 
 .ستراباذماإل لرضيا ّْٓ/ ْ:شافية ابف الإاجب شرحك  ُٕ : صػ، مغكي المبيبٓ 
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القـ الشمسية كالقـ القمرية ظاهرة صكتية   رل  فقد إذفكا  إد  ةبقضي كيتصؿ
المتقاربيف  لىٌما تعُذر الت فيؼ باإلدباـ؛ إتا ال يؤٌدم الا اجتماع ساككيف؛ ألك  ال ييدبـ 
،  في  يـً . فقالكا:  بىٍمإاًرًث كبىٍمعىكبىًر كبىٍمتيجى األُكؿ في الياكي إُتا يسكف األكؿ كما هك معمـك

،. ككذلؾ يفعمكف في كؿ  قبيمة ظتر فيتا الـ  بكي  يـً الإارًث كبكي العكبر كبكي التيجى
المعرفة   م القـ القمرية، كإك: بىٍمقىيًف  في بكي القىيًف. فإف لـ تظتر فيتا الـ المعرفة   م 

ي  يجتمأ عم  ٌق القـ الشمسية، لـ يإذفكا  كإك: بكي الُكٌجار كبكي الُكًمر كبكي التُيـ  ل
ذفت اليا  مف  بكي، اللتقا تا ساككة مأ الـ  عُمتاًف: اإلدباـ كالإذؼ. كذلؾ  ك  لىٌما إي

فكيره اجتماعتما ًلما في ذلؾ مف اليقؿ   -كهما متقارباف-التعريؼ اجتمعت الككف مأ القـ 
ف ُففكا بالإذؼ  اذ ال  -ككيرة االستعماؿ مدعاة لمت فيؼ-مأ  ك  قد كير استعمالتـ لذلؾ 

 .،ُ يمكف الت فيؼ باإلدباـ
هذه الإالة تتإكؿ كممة "بكي" بعد إذؼ اليا  كالككف الا سابقة "بػ"  كتككف  كفي

 مفتكإة عما األصؿ؛ إتا ال تمتبس بقـ الجر.
 بما قبميا:  تأثرىا
كهػك مػا يكطبػؽ عمػا همػزة   جمقررات  كظمة العربية اسقاط همزة الكصؿ فػي الػدرٍ  مف 

 ـ يتعارض هذا اإلسقاط مأ  سس  كظمة العربية.الكصؿ في   ؿ، متا ل
 د مت همػزة االسػتفتاـ عمػا همػزة الكصػؿ طبػؽ عميتػا قاعػدة الػدرج  فاألصػؿ اذف فإذا

كليسػػت يمػػة مشػػكمة   تسػػقط كيسػػتغكا بتمػػزة القطػػأ لمكصػػكؿ الػػا الكطػػؽ بالسػػاكف بعػػدها  ف
ی ی جئ چ كسػػػرة  ك ضػػػمة كإػػػك:  -اذا بػػػدئ بتػػػا  -اذا كاكػػػت إركػػػة همػػػزة الكصػػػؿ 

ككإػػػك قكلػػػؾ مسػػػتفتما :  [ٖ]سػػػبأ:چٱ ٻ ٻ ٻ چ  كقكلػػػ  تعػػػالا: [ُٖٓ]الصػػػافات: چحئ مئ 
  ىسمؾ هذا الطريؽ؟

                                       
 ابف عصفكر. ْْٓ، الممتأ: صػػُ 
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ألف سػػػقكطتا يصػػػطدـ بمبػػػد  عػػػدـ المػػػبس؛ اذ اف  ؛األمػػػر ي تمػػػؼ مػػػأ همػػػزة   ؿ، لكػػػف 
إركػػة كػػق التمػػزتيف الفتإػػة  فػػإذا  سػػقطكا همػػزة الكصػػؿ عمػػا  صػػؿ قاعػػدتتا التػػبس ال بػػر 

 ، .؟كإك   لكتاب قر تباالستفتاـ  
 ف اجتمػػػػاع التمػػػػزتيف يصػػػػطدـ بمبػػػػد  ال فػػػػة كدفػػػػأ اليقػػػػؿ؛ ألف الكطػػػػؽ بتمػػػػزتيف  كمػػػػا 

متتػػاليتيف مسػػتيقؿ  ككػػاف مػػف الممكػػف تقبمػػ  لػػك  ف التمػػزة الياكيػػة  صػػؿ يابػػت بيػػر متغيػػر  
كمػػػف يػػػـ  ج لػػػيس لتػػػا إػػػظ فػػػي الػػػدرٍ  -كمػػػا هػػػك مقػػػرر-كإػػػك    كػػػت، كلكػػػف همػػػزة الكصػػػؿ 

 ت مصت العربية مف تمؾ اإلشكالية بإإدل كسيمتيف: 
 كإك   الكتاب قر ت؟، "بينَ  بينَ ": تستيؿ همزة الكصؿ األولى
ڀ چ قػػرئ قكلػػ  تعػػالا:  كبتمػػا  آلكتػػاب قػػر ت؟، :فتقػػكؿ  : ابػػداؿ همػػزة الكصػػؿ مػػداالثانيققة

چ چ چ  ك [ٗٓ]يػػػككس:  چھ ے ے ۓ ۓ  ھہ ہ ھ ھچ  ك [ُّْ]األكعػػػاـ:  چڀ 

يباتتػا مػأ همػزة االسػتفتاـ فرقػا  عما جمأ القرا   فقد (1) [ُٗ]يككس: چچ  عػدـ إػذفتا كا 
بػػيف االسػػتفتاـ كال بػػر  ك جمعػػكا عمػػا عػػدـ تإقيقتػػا لكككتػػا همػػزة كصػػؿ  كهمػػزة الكصػػؿ ال 

فػػي كيفيتػػ   فقػػاؿ كييػػر مػػكتـ: تبػػدؿ  لفػػا  كا تمفػػكا  تيبػػت اال ابتػػدا   ك جمعػػكا عمػػا تمييكتػػا
آ ػػركف: تسػػتؿ بػػيف بػػيف قياسػػا عمػػا سػػا ر التمػػزات المتإركػػات بػػالفتح اذا  كقػػاؿ   الصػػة

 (2) .كليتتف همزة االستفتاـ
استدؿ بعضتـ بيبكتتا مأ التستيؿ  ك اإلبداؿ في ميؿ هذا السياؽ عما  كتا همزة  كقد     

 الي  عمة طار ة كهي المبس. تألف يبكتتا هكا  لجأ ؛كهذا ليس بشي  (3)قطأ ال كصؿ
 في البناء التركيبي:  تأثيرىا
 البكا  التركيبي:  فيتأييرات  عدةمقررات كظاـ العربية  ف   ؿ، لتا  مف
ألف التكػكيف  التكػكيف التعريؼ كقيض  إرؼ  فكتعميؿ ذلؾ عكد الكإاة  التنوين: ذىاب -ُ
  ،ُ "ريؼالتككير  كما  ف   ؿ، دليؿ التع ؿدلي

                                       
 .َُُّ/ِكشرح الشافية: َٕكالمكصؼ: ص ُِِكالممأ: ص ُٗ/ِكالمقتضب:  ِّٓ/ّ: الكتاب: كظر، يُ 
 .ّٕٕ/ ُ:  الكشر ،ِ 
 .َْٔ/ ِ :، ايضاح شكاهد اإليضاحّ 
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صرؼ  فإػذؼ التككيف؛ألكػ  ال معكػا لمجمػأ بػيف دليمػيف : اف التعريؼ كالتككيف دليق كقيؿ 
 (2)عما معكا كاإد ال فضؿ ألإدهما عما اآل ر

لعػدـ الإاجػة الػا التكػكيف الػذم هػك مػف عقمػات األسػما  لقيػاـ الـ التعريػؼ بتمػؾ  كقيؿ   
 . (3)العقمة ألف   ؿ، ال تد ؿ عما األفعاؿ كهذا ر م الفرا  كالكسا ي

التعميقت يإتاج الا كظر؛ ألف   ؿ، ال تفيد التعريؼ عما اإلطقؽ اف بعض هذه  الإؽك  
تقأ زا دة كهي إيك ذ ال تفيػد تعريفػا كمػأ هػذا ال يتػأتا معتػا التكػكيف  كمػا  فقد -سبؽ كما–

كما يككف في األعقـ  يضا كإك   ،زيد  ف التككيف ليس دليق عما التككير عما اإلطقؽ  كا 
  ػػػرل لمتكػػػكيف كتكػػػكيف الصػػػرؼ كتكػػػكيف العػػػكض  كتكػػػكيف كمػػػا  ف هكػػػاؾ  ككاعػػػا   ،بكػػػر ك

 المقابمة. 
 لي  ف تكافي القـ كالتككيف يكإصر في عمتيف:  كيبدك
 الكممة يقق.  ؿ: عمة صكتية كهك مف باب الت فيؼ؛ فاجتماع التككيف مأ القـ يإم  األولى
اإلضػػافة عػػف الكممػػة : عمػػة دالليػػة تركيبيػػة  مفادهػػا  ف التكػػكيف عقمػػة عمػػا اكقطػػاع الثانيققة

المكككة  كهك ما ال تإتاج  الكممة إالة اتصالتا بقـ التعريػؼ؛ اذ ال يػأتي معتػا اإلضػافة؛ 
 (4)ألك  ال يجتمأ عما االسـ معرفاف

اذا د مت األلؼ كالقـ عما اسـ بير متمكف  ممككع مف  االسم غير المتمكن: تمكين -ِ
بالكسػػػر عقمػػػة  صػػػمية كإػػػك: مػػػررت الصػػػرؼ، مككتػػػ  فردتػػػ  الػػػا األصػػػؿ  كمػػػف يػػػـ يجػػػر 

 (5)باألإمدً 
كالعمػة فػي ذلػػؾ  ف األلػؼ كالػقـ يعرفػػاف   اجتمقاع )أل( مققإل افضقافة المحضققة امتنقاع -ّ

كمإػػاؿ جمػػأ تعػػريفيف م تمفػػيف   كاإلضػػافة تعػػرؼ االسػػـ بالممػػؾ كاالسػػتإقاؽ  االسػػـ بالعتػػد

                                                                                                              
 .كفس  السابؽ، ُ 
 الزجاجي. ُٓ، القمات صػ ِ 
 كفس . السابؽ، ّ 
 .ُِٓ/ ّ :، إاشية الصبافْ 
 الزجاجي َٓ : صػالقمات ،ٓ 
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ـ كاإلضػافة اال قػكلتـ: كليس فػي العربيػة شػي  يجمػأ فيػ  بػيف األلػؼ كالػق  عما اسـ كاإد
كما  هذا الإسف الكج   كالكيير الماؿ، كما يجرم هذا المجرل  جاز هاهكا الجمأ بيكتما؛  كا 

لزكاؿ العمة التي مف  جمتا امتكأ الجمأ بيكتما  كذلؾ  ف اإلضافة في هذا البػاب لػـ تعػرؼ 
 (1)المضاؼ؛ ألكتا اضافة بير مإضة كتقديرها االكفصاؿ

كالعمػة   يقاؿ: يا الرجؿ كيػا الغػقـ فق :)أل(بق ف النداء عمى المعرفدخول حر  امتناع -ْ
 كالت صػيص المكػادل باإلشػارة  يعػرؼ مف ذلؾ عدـ الجمػأ بػيف معػرفيف؛ ألف إػرؼ الكػدا 

فإف  ردت كدا  مػا فيػ  األلػؼ كالػقـ كاديتػ  فقمػت: يػا  يتػا الرجػؿ  كيػا  يتػا الغػقـ  يسػتيكا 
مف ذلؾ لفظ الجقلة ألف   ؿ، في  الزمة كعكض عف همػزة  الػ ، ب ػقؼ  الػذم، ك التػي، 

 (2)كتيكيتتما فمأ لزـك   ؿ، فإكتا ليست عكضا مف مإذكؼ
 في المغات السامية:  التعريف ظاىرة
الػػدرس المقػػارف عػػدـ  صػػالة ظػػاهرة التعريػػؼ فػػي المغػػة السػػامية األـ  يبػػدك ذلػػؾ  يػػرجح 
 :  جكاكب يقيةمف 
 بيف جؿ المغات السامية. تفاؽظاهرة التعريؼ لـ تكف مكضأ ا  ف :األول
 يقأ اتفاؽ بيف المغات السامية عما  داة كاإدة لمتعريؼ. لـ:  الثاني
: ا تقؼ المغات التي تشتمؿ عما هذه الظاهرة في كظاـ  دا تا التركيبي المصقي ما الثالث

 .الإقة كضعتا  ك سابقةبيف كضعتا 
كقػد   لمتعريػؼ عيكػةبرككمماف: "لـ تكف المغة السامية تممؾ في األصؿ رمػزا  ك  داة م يقكؿ 

مجرد  ف يدؿ عما الإبشية يمكف لقسـ ال ففيإافظت اآلشكرية كالإبشية عما ذلؾ األمر 
، كال تػزاؿ تمػؾ المقػدرة مكجػكدة فػي العربيػة yÕmالتعريؼ اإلشارم الػدقيؽ ميػؿ   ، =  اليػـك

 .  ،ّ  ، =  اآلف،attanالعبرية ميؿ   كفي،=  هذا العاـ، ãmanميؿ  
 عما هذه الظاهرة فإكتا ت تمؼ ككعا ككيفا عما هذا الكإك:  مؿتشت لتيعف المغات ا  ما

                                       
 .ُٓ صػ السابؽ ،ُ 
 .ِٓ السابؽ صػ ،ِ 
  .برككمماف َُّ، فق  المغات السامية: صّ 
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.الشمالية العربية  :  داة التعريؼ   ؿ، تمصؽ في صدر الكممة كما هك معمـك
 ،ُ آ ػػر الكممػػة فػػي الإقػػة" =  الكػػكف السػػاككة، تكضػػأ n داة التعريػػؼ " الجنوبيققة: العربيققة
 إمد إسيف شرؼ الديف  ف الميعىٌرؼ في المغات اليمكية القديمة بالبنا ما يككف بالككف  كذكر

 ،ِ في آ ر االسـ  ميؿ  ذف مسكدف،  م: هذا المسكد
 ،ْ آ ر الكممة في الإقة تكضأ hãكقيؿ "ها" =  ،ّ " ã" لتعريؼ داة ا اآلرامية: وفي
تشػارؾ العربيػة الجككبيػة فػي مكػاف  داة التعريػؼ فمكاكتػا فػي كتايػة الكممػة  السقريانية: وفي

 ،ٓ ،  م الكاكoبير  كتا ت تمؼ عكتا في استعمالتا  داة   رل هي إرؼ  
كهكػػاؾ قاعػػدة  ،ٔ  بدايػػة الكممػة فػػي سػابقة"= "هػا" تكضػػأ hã " داة التعريػػؼ  العبريققة: وفقي

د  بػ  إمقيػا  ك را   ك بيػر ذلػؾ  فتكصػؿ التػا  تبعا لككع الإػرؼ الػذم تبػ ةالتصالتا بالكمم
 ،ٕ كتعتبر الشدة مقدرة   كفي بعض األإياف ال تمد  بالمد التعكيضي

فػػإف   عمػػا الػربـ مػػف  كتػا ال تإتػػكم عمػا  داة  اصػػة لمتعريػؼ  ك التككيػػر الحبشققية: وفقي
 ؛افةمػػف الطػػػرؽ الم تمفػػػة فيتػػػا لتمييػػػز االسػػػـ المعرفػػة مػػػف الككػػػرة اسػػػت داـ الػػػقـ فػػػي اإلضػػػ

يتصػػػؿ باالسػػػـ  ميركيسػػػبقتا فػػػي معظػػػـ األإيػػػاف ضػػػ  لتشػػػير الػػػا المضػػػاؼ اليػػػ  المعػػػرؼ
يكافػػػؽ المضػػػاؼ اليػػػ  فػػػي الجػػػكس كالعػػػدد  ككجػػػكد الػػػقـ كإػػػدها لمتعريػػػؼ فػػػي   المضػػػاؼ

  ،ٖ القـ كإدها لمتعريؼ فاالإبشية يؤيد الر م القا ؿ: 
  ،ٗ برجشتراسر  مك العربية الجككبية مف  داة التعريؼ كيرل 

                                       
 .عمي جكاد ّْٓ/ٖبالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسقـ مقاركةكفس    السابؽ، ُ 
 . إمد إسف شرؼ الديف َِكإدييا:  االيمف قديم لتجات ،ِ 
 برككمماف .  َُّ، فق  المغات السامية: صّ 
 برجشتراسر. ُّْ، التطكر الكإكم: ْ 
 . ّْٓ/ٖالعرب قبؿ اإلسقـ:  اريخ، المفصؿ في تٓ 
  .برككمماف َُّ، فق  المغات السامية: صٔ 
 سيد فرج راشد. ٗٓ: المغة العبرية قكاعد ككصك صػ صػيكظر، ٕ 
 صابر عبد الجميؿ. عمر َِ، إركؼ الجر في ضك  المغات السامية: صٖ 
 . ٗٓبػ المغة العبرية قكاعد ككصكص: صػ كةمقار  ُّْ: صػ، يكظر: التطكر الكإكمٗ 
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عما  كتا  داة تعريؼ في العربية الجككبية  بعضتـ، التي  شار اليتا nاألداة   فلي   كيبدك
 ألف" ؛فػػي كظػػاـ العربيػػة ظػػاهرة التكػػكيف التػػي تتعػػارض مػػأ  داة التعريػػؼ هػػي ك الإميريػػة 

 ،ُ التككيف دليؿ التككير  كما  ف   ؿ، دليؿ التعريؼ"

يرل برجشتراسر  ف تقارب قكاعد التعريؼ في العربية كاآلرامية كالعبرية يرجح  كتػا  كما       
  اليقث تمف المكتظر  ف تككف  داة التعريؼ كاإدة في المغا افكك  المشتركة  صكلتـمف 

كابتػػدعت العربيػػة  مكتمػػالككػػ  زاؿ   ة كفػػي الإبشػػيةك ف يكجػػد التعريػػؼ فػػي العربيػػة الجككبيػػ
  ،ِ الشمالية  داة  اصة بتا   ؿ، كاست دمت العبرية كاآلرامية العكصر اإلشارم القديـ  ها،

مػػا جعػػؿ كػػارؿ برككممػػاف يشػػير الػػا العققػػة بػػيف  هػػا، التكبيػػ  فػػي العربيػػة ك هػػا،  كهػػذا
اذ يعتقػػػد  ف  ،ّ  =  البيػػػت، baythaاآلراميػػػة  كفػػػي habbaytالتعريػػػؼ فػػػي العبريػػػة كإػػػك 

 .  صمتما كاإد
التعريػػؼ فػػي المغػػات   داةفكػػدريس بػػيف  داة التعريػػؼ كاسػػـ اإلشػػارة بقكلػػ : " يػػربط كمػػا      

لمتعريؼ ليست اال دالة مف دكاؿ الكسبة  كليست األداة عمػا كجػ  العمػـك اال   داة التي فيتا
يؼ  فتػي فػي األسػما  تبػيف الكػكع كالعػدد اسـ اشارة ضعؼ معكاه  كتستعمؿ ككسػيمة لمتصػك

 .(4)كفي  بمب األإياف تدؿ عما التعريؼ
 ف  ؿبػػدلي  كالتعريفيػػة مػػأ كذة عػػف  هػػا، التكبيػػ  ة  ؿ، المكصػػكل  ف بعضػػتـرجػػح  كقػػد     

عمػا  ف كإػكيي العبريػة يقكلػكف بكإػدة األصػؿ   هذا المقطأ كإده  داة التعريؼ في العبريػة
زعمػكا  ف األصػؿ  القػكؿكبكا  عما هذا   في المغتيف العربية كالعبرية افي   ؿ، المشار اليت

يعػػاض   الػػقـ ال تظتػػر  طػػا ك كػػ فكقػػالكا: ا  العبراكيػػة  هػػؿ، قياسػػا عمػػا العربيػػة داةفػػي األ
 .(5)عكتا لفظا بتشديد الإرؼ األكؿ مف الكممة الممإقة هي بتا

                                       
 .َْٔ/ ِ :ايضاح شكاهد اإليضاح ،ُ 
 .ٗٓصػ ػ: صقكاعد ككصك  يةالعبر  المغةمقاركة بػ   برجشتراسر ُّْ، يكظر: التطكر الكإكم: ِ 
  .برككمماف ٖٗ، فق  المغات السامية: صّ 
 .ُٔٓ صػ المغة، ْ 
 رجي زيداف .جك  ّٔ :، األلفاظ العربية كالفمسفة المغكيةٓ 
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مػػؿ الداللػة اإلشػػارية فتػك مػػا تعرفػػ  التػا  كػػأداة لمتعريػؼ تإ اسػػت داـهػػذا  يضػا  ف " كيؤكػد 
، هالكلػػدعكػػدما يقكلػػكف:   كذلػػؾ  لتجػػات عربيػػة كييػػرة فػػي الشػػاـ كجزيػػرة العػػرب الػػا اليػػـك

 (1)،.هالبكتك 
المغات السامية  ف األصؿ في  داة التعريؼ السامية هك "التا  كالػقـ" كهمػا  مما ع كيرجح 

بيػػر  ف هػػذا   ي المغػػات السػػاميةعكصػػراف يػػد قف فػػي تركيػػب كييػػر مػػف  سػػما  اإلشػػارة فػػ
  ،ِ كلذلؾ ا تمؼ العمما  في تصكره ؛األصؿ لـ تإتفظ ب   ية لغة مف المغات السامية

، يػػـ  بػػدلت التػػا  همػػزة  كيسػػتدؿ عمػػا هػػؿ ف  صػػؿ   ؿ، فػػي العربيػػة هػػك   تـبعضػػ كيػػرل 
 ،ّ ابعده، يـ زالت القـ بسبب اإلدباـ فيما هؿذلؾ بأصؿ هذه األداة في العبرية كهك  

هػذه الظػاهرة مػف لغػة سػامية أل ػرل  ا ػتقؼفتمػي إجػازم  ف " مإمكد الدكتكر كيرل
  معكاه  كتا بير مكركيػة عػف المغػة السػامية األـ  ك ف كػؿ لغػة طػكرت لكفسػتا  داة لمتعريػؼ

 ،ْ فا تمفت بذلؾ  دكات التعريؼ في المغات السامية الم تمفة

لغكيػة تؤكػد اسػتغكا  العربيػة  آيػارا ف هكػاؾ  الػا ،ٓ عبػد التػكاب رمضػافالدكتكر  يشير كما 
  مػا يػرجح عػدـ  صػالة تمػؾ الظػاهرة فػي العربيػة كهػك  عف  داة التعريؼ في مرإمػة متقدمػة

 ،ٔ :" سػدـك يكمػا هالػؾ"قػكلتـجػا  فػي تػاريخ الطبػرم  مػامف ذلػؾ   كمف يـ في السامية األـ
يعكا السكة كفي   يضا "  ،ٕ  سمـ سكة"كفي   يضا " فقاؿ  بك قبيس ال    م سدـك اليـك هالؾ

  ،ٖ " اكما عتدؾ بالعمؿ عاما  كؿ " يعكي العاـ الماضي

                                       
 فتمي إجازم مإمكد. د ِِّ صػ المغة العربية: عمـ ،ُ 
 عبد التكاب. رمضاف. د ِِْ، المد ؿ الا عمـ المغة: صِ 
 .شطكاكم  يرمكير تيس ِِّص: الا همزة في  داة التعريؼ العربية "اؿ" تا ال تطكر ،ّ 
 . ُٕٗ صػ المغة العربية عمـ ،ْ 
 .ُِْ: صالا عمـ المغة كمكاهج البإث د ؿ، المٓ 
 ابف األيير.  َُٗ/ُ :مقاركة بالكامؿ في التاريخ َّٔ/ُ، يكظر: تاريخ الطبرم: ٔ 
 قايماز الذهبي. ّْ/ ِ :مقاركة بػ تاريخ اإلسقـ ككفيات المشاهير كاألعقـ َْٔ/ِ، يكظر: تاريخ الطبرم: ٕ 
 . ُِْص :لمغة، المد ؿ الا عمـ اٖ 
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 التنبيو والنداء سابقتا

  : )ىا( التنبيو :أوال

كقػػػد   ػػػذت طابعػػػا   م تصػػػة بالػػػد كؿ عمػػػا األسػػػما  اممػػػة؛ إػػػرؼ المعػػػاكي بيػػػر الع مػػػف 
 ذلؾ في سياقات صكتية متعددة. كجا   عمي  ا مةلصقيا لشدة ارتباطتا باالسـ الد

 :  الصوتي التشكيل
 فصػػكت مػػا التػػا    المػػد،  لػػؼ، + صػػا ت طكيػػؿ  التػػا مػػف صػػامت   تتشػػكؿ :بنائيققا -أ

إفيفػػػػا إمقيػػػػا  يضػػػػعؼ معػػػػ  االعتمػػػػاد مػػػػف  مإػػػػدياي ػػػػرج بػػػػاكغقؽ جز ػػػػي ألقصػػػػا الإمػػػػؽ 
كمػػػف يػػػـ فتػػػك   كال عمػػػؿ لمسػػػاف معػػػ   يػػػـ ال يتتػػػز معػػػ  الػػػكتراف الصػػػكتياف كمػػػف  مكضػػػع 

صكت مستفؿ مكفػتح مرقػؽ  كمػأ هػذه الصػفات التػي تكسػم  بالضػعؼ اعتمػد عمػا صػكت 
األلؼ الذم تعتمد عمي  داللة التكبي   كير مف التا  لتميزه بالكضكح السػمعي كمػا هػك إػاؿ 

 الصكا ت. 
 =   ص ح ح،. مف مقطأ متكسط مفتكح تتشكؿ :مقطعيا - ب

 فيتا تككيكا لصقيا: ةمت ذ األداة هتا هذفي تردالصكر السياقية التي  كتتعد
الػػا اإلشػػارة داللػػة  ليضػػيؼاإلشػػارة  باسػػـ التكبيػػ  هػػا،  تتصػػؿ :فشققارةباسققم ا اتصققاليا -ُ

هػػػذا الكإػػػك   هػػػذا،  هػػػذه،  عمػػػا  كال ، ك ذم، ك ذا، ك ذه، ػجػػػا ت متصػػػمة بػػػ فقػػػد  التكبيػػػ 
 هاتاف،   ،ذيفً الرفأ ك ه في ،ذافً :  هفتقكؿ، ذه، ك ذابتيكية   تتصؿك هذم،  هؤال ، كما 

كإػػذؼ األلػػؼ فػػي بعضػػتا  ،ُ  ،هاتيػػؾ ك ،هػػذم، ك هػػاتي، ك هاتػػا، ك هػػاذاؾ هػػاتيف، ك ك
 ال لفظا لكيرة استعمالتا. ا ط  
األكلػػا لمقريػػب    شػػاركا الػػا األمككػػة اذا هكالػػؾ، ك هكػػا،  عمػػا التكبيػػ ، هػػا  تػػد ؿكمػػا  -

 [.ِْ]الما دة: چٺ ٺ ٺ ٿ چ قكل  تعالا  كمك  ،ِ كالياكية لمبعيد 

                                       
 .ُُٖ : صػفي صكعة اإلعراب المفصؿك  ُِٕ/ ِ :ألصكؿ في الكإك، يكظر: اُ 
 .ُِّ/ ُكشرح األشمككا:  ُّْ/ ُ، تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح  لفية ابف مالؾ: ِ 
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 كػا  هػاكإػك    ، ك  كاتػ  كػااتصالتا بضمير الرفأ المكفصؿ الم بر عك  باسـ اإلشػارة   -ِ
الضػما ر  غيػربيفصػؿ  قػدك  [ُُٗعمػراف  آؿ] چڻ ڻ چ  :كإف  كال ، قػاؿ تعػالا هاذا، ك 

 : ،ُ المذككرة قميق كقكؿ الشاعر
 (2) َتْنَسِمكُ  َذا َقَسمًا ... فاَقِدْر بَذْرِعَك وانُظْر: أينَ  -اللِ  لَعْمرُ -َىا  َتَعمَّْمنْ 

ۋ چ  قكلػػػػػػ  تعػػػػػػالا: بكإػػػػػػك كرد  فقػػػػػػدمت  دا مػػػػػػة عمػػػػػػا اإلشػػػػػػارة كػػػػػػتاكمػػػػػػا كا كقيػػػػػػؿ  

  ،ّ .فأجيب بأكتا  عيدت تككيدا [ّٖ:مإمد]چۅ
ال يظتر طابعتا المصقي كظرا لطبيعة ال ط العربي في رسـ األلؼ التي ال تمصؽ  كقد    

مػػا  كهػػك، ك هتكػػا، هػػذم ك ،هػػذه ك ،األلػػؼ فػػي كإػػك  هػػذا بإػػذؼ كتبػػت تػػالكك  بمػػا بعػػدها
إتػا صػارت  سػما بعدها مف األ مالكا طبيعتتا المصقية التي تكإي بشدة اتصالتا ب يصكر

 كالكممة الكاإدة.
  ،هػػاؾى قكلػػؾ لمرجػػؿ:   كإػػك،  ػػذفعػػؿ  مػػر بمعكػػا   اسػػـ تكػػكفل يرالضػػم تركيبتػػا مػػأ -ّ

ذلػؾ  كمػف تركيػب ال بتػذا، مكصكب زيد ػ م  ذ زيدا  ف  ،زيدا هاؾى  ، فيقاؿ: هاؾً  كلممر ة: 
  ،هاؤمػػا : لقيكػػيف هػػذا يقػػاؿ كعمػػا  ، بمعكػػا  ػػذمهػػا ً  ك ػػذ  بمعكػػا، هػػا ى :  قكلػػؾ يضػػا 

، بمعكػا  ػذكاهػاكف ك  ،هػاكـك   ،هاكمػاكما يقاؿ:   ،هاؤف كلمكسا    ذلػؾ كمػف  ، ك هػاـؤ
 .،ْ " [ُٗ]الإاقة:  چں ں ڻ ڻ چ عز كجؿ:  كل ق
ٌرا ف هىميـُ : فيقاؿ، ليـٌ مأ   تركيبتا -ْ ، التكبي  كمف هامف   ُكبةمر  ي، بمعكا تعاؿى  كههىميـُ  ػجى

ـُ كىفسىؾى اليكا   كاسػتدلكا    لفتا لكيرة االستعماؿ  كذلؾ مذهب البصرييف كإذفت ليـُ،  م: ضي

                                       
 ََٓ/ ّ: الكتاب  مقاركة بُٖ، البيت مف بإر البسيط  كهك لزهير بف  بي سمما  يكظر ديكاك : صُ 

 . ِّْ/ُاج:  كاألصكؿ البف السر ِّّ/ِكالمقتضب:
 . ِٗٗ/ ُ، همأ التكامأ:ِ 
 .ْٔٓ، مغكي المبيب: صػ ّ 
صقح المكطؽ ِّْ/ ُ :، سر صكاعة اإلعرابْ   .َِٖ صػ كا 
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 يقػػػاؿ، ك هممػػػي، ك هممػػػكا:  يقػػػاؿف  لغػػػة بكػػػي تمػػػيـ فػػػي بتػػػا الضػػػما رعمػػػا تركيبتػػػا بإلإػػػاؽ 
  ،ُ زا دة عكدهـكالتا    لممف المعكا:  ألف ؛،همممف:  ةلمكسك 
كاإػػػد كااليكػػػيف فػػػي لغػػػة  هػػػؿ الإجػػػاز كػػػذلؾ.  ال تػػػراهـ جعمكهػػػا لم كهمُػػػـسػػػيبكي :"  قػػػاؿ    

تػد ؿ  كقػد لإقتتػا هػا  التكبيػ  فػي المغتػيف.  ،ـُ ليػ كالجميأ كالػُذكر كاألكيػا سػكا . كزعػـ  كتػا 
، رد م، ك رٌدا، ك ردُ  ألُكتػػػا عكػػػدهـ بمكزلػػػة  ؛فػػػي لغػػػة بكػػػي تمػػػيـ ،همُػػػـ ال فيفػػػة كاليقيمػػػة فػػػي 

كالتػا  فضػؿه  اُكمػا هػي هػا التػي  ،همممػف ك ،همم ي ك ،همُما ك ،همـُ   كما تقكؿ:  ،ارددفك 
كمف يػـ فتػي عكػدهـ تعامػؿ  ،ِ لمتكبي   كلككتـ إذفكا األلؼ لكيرة استعمالتـ هذا في كقمتـ

  ،همـ : في جكاب مف قيؿ ل  كذلؾ  لتا مضارعنا استعممكابؿ  الفعؿ اسـ  المعاممة الفعؿ 
فػػي األإػػػكاؿ كمتػػا كغيرهػػا مػػف  سػػػما   ،ـُ ميػػهى   هػػؿ الإجػػػاز فيقكلػػكف:  ك مػػا ،ُـّ ميػػهى  ى  ال فقػػاؿ: 

ڇ ڍ ڍ چ  [َُٓ]األكعػػػػػػػػػاـ: چگ گ گ چ األفعػػػػػػػػػاؿ  كقػػػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػػػالا: 

 ،ّ ،" قبؿ كتأتي عكدهـ بمعكا  ، اإضر كهي عكد الإجازييف بمعكا   [ُٖ]األإزاب:چڌ
كمػػف يػػـ ت ػػرج  ،ْ همزتتػػا  مإذكفػػة،   ـ مػػأ  ،هػػؿالكػػكفييف  كتػػا مركبػػة مػػف   كمػػذهب     

  مف باب  ها، التكبي .
هػاهلل  ال  :قػكلتـكإػك   عكض عف كاك القسـ كتاا :قيؿاتصالتا بمفظ الجقلة  هاهلل، :  -ٓ
ف لػػـ يكػػف المػػدبـ مػػف كممػػة  فػػي  هػػا اهلل، فػػي  إػػد الكجػػكه اجتمػػاعي السػػاككيف كجػػاز ذا،  ؛كا 

فػإف  هػااهلل ذا، بإػذؼ  لػؼ  هػا، ربمػا   ،ذا ليككف كالتكبي  عما كػكف  لػؼ  هػا، مػف تمػاـ 
 ،ٓ  .،اياؾ في  ،اؾيُ هً  ك ، رقت في  ،هرقت ػك  يكهـ  ف التا  عكض عف همزة اهلل

                                       
في اعراب الكممات  كالفكا د العجيبة ُّٗ ػص :كالمفصؿ في صكعة اإلعراب  َِّ  ِٓ/ ّ، المقتضب: ُ 

 .عابديف ابف ِّ ػالغريبة: ص
 .ِٗٓ/ ّ، الكتاب: ِ 
 .َّْ/ ّ :كإاشية الصباف َُُ/ ّ :شرح األشمككا، ّ 
 .ُّٗ صػ اإلعراب كعة، المفصؿ في صْ 
 .ُِّ/ ِ، شرح الشافية: ٓ 
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بتػػػذا  م تصػػػةعمػػػا لفػػػظ الجقلػػػة  مفػػػا لمػػػكاك  ابعضػػػتـ  ف  هػػػا، التكبيػػػ  فػػػي د كلتػػػ كيػػػرل 
 : بكجتيففسر ذلؾ  كقد  ال هاهلل ذا،التركيب 
فإػػػػذؼ األمػػػػر لكيػػػػرة   كاهلل لألمػػػػر ذا،  ال، مقسػػػػـ كتقػػػػديره:  ذا: قػػػػكؿ ال ميػػػػؿ  ف  أحققققدىما

 لتػػػذا  ػػػكؾ، عمػػػا تقػػػديرها اهلل   هػػػاهلل  :كلػػػذلؾ لػػػـ يجػػػز  ف يقػػػاس عميػػػ  فيقػػػاؿ سػػػتعماؿ اال
   كؾ،. 
مف جممة القسـ تككيد ل   كأك  قاؿ ذا قسمي. قاؿ: كالدليؿ عميػ   اك قكؿ األ فش:  :الثاني

 ،ُ  بالمقسـ عمي  بعده. فيجي كف لقد كاف كذا،  اهلل ذا الها كتـ يقكلكف :  
 النداء:  ىمزة: ثانيا
 إرؼ الكدا   كال يكادل بتا  كسا ري تص باألسما   يضا  مماسابقة همزة الكدا   تعد     

 : ،ِ القيس مرئامسافة كإكمان  كقكؿ  باال القري
ن كنِت قد أزمعِت َصْرمي فأجممي أفاِطمَ   ،ّ "مياًل بعَض ىذا التََّدّلِل ... َوا 

 الصوتي:  التشكيل
إكجرم  صكت التمزة، ك ة، + صا ت قصير الفتإلتمزةيتككف مف صامت  ا :بنائيا -أ 

كإبس التكا   مفتا  يـ  اما شديد متمكس مرقؽ  يتـ كطق  بإقفاؿ األكتار الصكتية اقفاال ت
 Glottalاطقق  بفتإتا فجأة  كيطمؽ عما هذا الصكت عادة االصطقح "كقفة إكجرية" 

Stop   كتأتي جتة التمس في هذا الصكت مف  ف اقفاؿ األكتار الصكتية مع   ال يسمح
 فعدكا هذا الصكت مجتكرا  كهك  مر أكا بكجكد الجتر في الكطؽ. كلكف الكإاة كالقرا    ط

 ،ْ   قمستإيؿ استإالة مادية  ما دامت األكتار الصكتية مقفمة في  يكا  كط
يتشكؿ مف مقطأ قصير =   ص ح، كهك ما يعطي  الطابأ المصقي لعدـ  :مقطعيا -ب

 استققل  بالتمفظ شأك  شأف  إرؼ الجر المصقية.

                                       
 .ْٖٖ صػ ، المفصؿ في صكعة اإلعرابُ 
 . ِّمف بإر الطكيؿ كهك في ديكاك : صػ البيت، ِ 
 .ّٓ صػ ، الجكا الداكي في إركؼ المعاكيّ 
 .ٕٗ صػ ، مكاهج البإث في المغةْ 



 

31 
 

 الوضعية والوظيفة النحوية لق"ىا" التنبيو وىمزة النداء:  الداللة
يكيػر دكراكتمػا فػي الكػقـ  كهػك   متقاربػة دالالت كاإلشارة   كالتعريؼ  كالكدا   لتكبي ا     

كهػذا مػا تقػـك   الكإكيػة ابكظا فت لمقياـ  ما جعمتـ يضعكف لتا  دكات تتسـ بال فة كالستكلة
ابػػػػف  قػػػػاؿ ك مػػػػا يقػػػػـك مقامتػػػػا مػػػػف األسػػػػما  المبكيػػػػة   عامػػػػةبػػػػ   إػػػػرؼ المعػػػػاكي بصػػػػفة 

فػػي هػػذه الإػػركؼ الػػدكاؿ عمػػا المعػػاكي؛ اكمػػا هػػك الت فيػػؼ كاال تصػػار   ال  الغػػرض:"جكػػي
  ،ُ تككب عف  كفي" ،ما تككب عف  ستفتـ ك ،هؿ ترل  ف 
في الد كؿ  كالتعريؼالقا مة بداللة التكبي  كالكدا   األدكاتالربـ مف ا تصاص  كعما     

ة فػي ذلػؾ  ف شػدة اتصػػالتا ال تعمػؿ فيػ  كبقيػة األإػػرؼ الم تصػة  كالعمػ فإكتػاعمػا االسػـ 
 ،ِ الشي  ال يعمؿ في  كجز الجز  مك   مكزلةتكزؿ  جعمتا  بمد كلتا

مػػأ بعػػض الضػػما ر كالكممػػات  تركبػػت فقػػدعػػف داللػػة  هػػا، التػػي كضػػعت لمتكبيػػ    كفضػػق 
، .. اـلمقي مقػاـ الفعػؿ  لتقػـك الػخبمعاف كظيفية  كما إدث في كإػك:  همػـ، ك هػاؾ، ك هػاـؤ
 في  دا  كظا ف  التركيبية. ، ذ 

الكضػػػعية ال فػػػي  ةداللػػػاليبػػػرز فػػػي  -بيكتػػػا التمػػػزة كمػػػف-دكر  إػػػرؼ الكػػػدا   كلعػػػؿ      
عػف  -كييػر مػف األإيػاف فػي-ألف  سػمكب الكػدا  فػي العربيػة قػد يسػتغكي  ؛الكإكية ةكظيفال

 كػػػاف المكػػػادل مكػػػؾ قريبػػػػا  اذا" كذلػػػؾالجممػػػػة   بكػػػا  فػػػيهػػػذه األدكات دكف  ف يػػػؤير ذلػػػؾ 

فتػػػذا مطػػػرد فػػػي جميػػػأ األسػػػما  اال الككػػػرة   ،تعػػػاؿى   كعمػػػرو  بػػػقـى  ك ، قبػػػؿ  زيػػػدي   :كقكلػػػؾ
كيػر إػذؼ إػرؼ الكػدا  فػي القػرآف  كقػد  فإك  ال يجػكز اسػقاط إػرؼ الكػدا  مكتمػا  تـكالمب
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ عػػز كجػػؿ:  قكلػػ ك   [ِٗ]يكسػػؼ: چ ەئ ەئ وئ وئچتعػػالا:   كقكلػػ

إػذؼ  :كعمػا ذلػؾ يقػاؿ   ف الإذؼ قد ي رج الا معاف بقبية بير [ٖعمراف: ]آؿ  چۇئ 
 ،ّ .القرآف كيير؛ ألف اهلل تعالا قريب ممف يدعكه  فمتذا إذؼ الكدا  فيالكدا  
 والتأثر :  التأثير

                                       
 .ُٓ/ ِ:عرابصكاعة اإل سر، ُ 
  بك بكر المقدسي. ُٕالطالبيف لكقـ الكإكييف صػ  ؿ، دليِ 
 ابف الكراؽ. ّْٖ-ّْٕ صػ ، عمؿ الكإك:ّ 
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اتصػمت بمفػظ  اذا بيػر  كتػا ؛ ها، التكبي  بال   ير مف الجاكب الصػكتي ػال يككف ل قد      
فتعامػػؿ   الجقلػػة لفػػظفيجيػػزكف مػػد األلػػؼ قبػػؿ   الكممػػة الكاإػػدة جػػرلمي  يجرككتػػا قػػدالجقلػػة 

مػف الصػكر التػي تسػامإت فيتػا العربيػة باجتمػاع المػد مػأ  كهػي، ةكشػابٌ  ةمعاممة  لػؼ  داٌبػ
جػػرا  المػػدبـ بعػػدها فػػي قكلػػؾ  ال هػػاهلل ذا، فإكػػؾ  تيػػت   السػػككف يقػػكؿ المبرد:"فأمػػا مػػدتتا كا 

بػ ها، التي لمتكبي  كيبتت األلؼ؛ ألف إركؼ المد يقأ بعدها السػاكف المػدبـ  كتكػكف المػدة 
: داٌبة  كشاٌبة  كلؾرفعة كاإدة.. فيككف ق دبـعكضا مف الإركة؛ ألكؾ ترفأ لساكؾ عف الم

 ،ِ مأ كصؿ  لف  كقطعتا كإك  ها اهلل، ك ها  هلل، ك هأهلل، ك هاهلل،" ،ُ ت  "كراٌد كما  شب

: كإػكبػ   م،  افتمإؽ  ط    تقأ  ها، التكبي  في صكرة مغايرة لطبيعتتا بكصفتا سابقة كقد 
ـي، تعكيضا عٌما فاتػ  مػف اإلضػافة ف كػاف هػذا الرسػـ ال يكفػي كككتػا سػابقة    يىا  يُّتىا الغيقى كا 

 :،ّ عرقكؿ الشا فيفقد ترسـ متصمة عما هذه الصكرة التي جا ت   لقسـ
 (4)َنَحْتُو َعْن َيَدْيِو الَمَقاِدرُ  َشْيءٍ بِ َأيُّيَذا الَباِخإُل اْلَوْجُد َنْفَسُو ...  َأالَ 

  م، بؿ مبقاة مػف اسػـ  ػ: اف ها  التكبي  في يا  يتا الرجؿ ليست متصمة بقيؿ" كلذلؾ     
كهػذا الرجػؿ اسػت كاؼ   كؼليس بمكص ل  م، مكاد ػف   م هذا الرجؿ يااإلشارة كاألصؿ : 

  ،ٓ .كإذؼ  ذا، اكتفا  بتا مف داللة الرجؿ عميتا كعمي   لبياف ابتام  ،هك بتقدير 
ضػمتا فػي لغػة  يجػكزف جرم عميتا تغيير  بكيػة األسػما    إيثتتأير باتصالتا بػ  م،  كقد 

فػػي كػػؿ مػػف قكلػػ   ،ٕ    ٌيػػ ي، بضػػـ التػػا  ابػػف عػػامر كقػػر  ،ٔ : يػػا  يتػػ  المػػر ةيقكلػػكفبكػػي  سػػد 

                                       
 .ِِّ/ ِ :، المقتضبُ 
 .ْٖٕ/ ِكهمأ التكامأ:  ْٔٓ : صػ، مغكي المبيبِ 
  ف خ ع،   َّٓ/َِكالتاج  ٓ/ٖكالمساف: ُُٖمف بإر الطكيؿ  كهك لذم الرمة يكظر ديكاك : صػ البيت، ّ 

  كتتذيب المغة: ِٗٓ/ْ: تضب  كالمقَّّ/ّ  ُِّ/ُككرد  يضا بركاية  لشي ، بدال مف  بشي ، في العيف:
 .ّٔ/ّ  ف ح ك، كشرح األشمككي:  ُِّ/ُٓ  كالمساف: ْٖ/ُ  كاألساس: َِٔ/ُ  كالمقاييس: ُُٕ/ُ
 .َُٔ/ ِ :، الممإة في شرح الممإةْ 
 ِٓ/ ِ :، همأ التكامأٓ 
 .ِٓ/ ِ :،همأ التكامأٔ 
 ابف الجزرم ُْٖالتيسير صػ  تإبيرك  ُِْ/ِالكشر:  ،ٕ 



 

33 
 

 :قكلػػ ك  [ُّ]الكػػكر: چی جئ چ : كقكلػػ  [ْٗ]الز ػػرؼ:  چٺ ٺ ٿ چ تعػػالا : 
مػػف بػػاب التػػأير التقػػدمي  ،ُ اتباعػػافػػي إالػػة الكصػػؿ  كذلػػؾ [ُّ]الػػرإمف: چڻ ۀ ۀ چ

 بإركة الضـ قبمتا.
تقأ مسبكقة بػ   ؿ، كهي إيك ذ جز  مف جممة مركبة مف المبتػد  كال بػر  كذلػؾ  ف  كقد
 . ،ِ ،ذا هك التا كعـ:  السامأ فقاؿ ذا  هك ها: آ ر فقاؿ  قبؿ  رجقن 

همػػزة الكػػدا  فتأييرهػػا فيمػػا بعػػدها يكإصػػر فػػي طبيعػػة صػػكت التمػػزة الػػذم يتفاعػػؿ   مػػا      
 الإػػديثكركد تمػػؾ الصػػكرة فػػي بػػاب الكػػدا  كرجػػإ  ةكلقمػػ ؛مػػأ مػػا بعػػده متػػا جػػا  ممػػايق لػػ 

همػزة االسػتفتاـ فػي مبإػث المكاصػؽ  تكػاكؿ عكػدكذلػؾ  فيػ   كراكتػاد يكيػرمكضػأ  عكتا الا
 شا  اهلل تعالا.  افالمشتركة 

 المصقية  الجر أحرف
كمػػػف فػػػرط عكػػػايتتـ بتػػػا تعػػػددت    اصػػػة بعكايػػػةالجػػػر   إػػػرؼعممػػػا  العربيػػػة  تكػػػاكؿ

 كهػػػك الجػػػر  إػػػركؼفػػػأطمؽ عميتػػػا   لقضػػػاياها المغكيػػػة المتعػػػددة ـعكػػػد تكػػػاكلت مصػػػطمإاتتـ
 ،ْ  ك إػػركؼ الصػػفات ،ّ مػػف ذكرهػػا بمصػػطمح إػػركؼ اإلضػػافة كمػػكتـ  مصػػطمح بصػػرم

 ك كككتػا   الكإكيػة التػي تجػر االسػـ الػذم بعػدها كظيفتتػا تراعػيكجميأ تمػؾ المصػطمإات 
فس  عمػا اإلفضػا  الػا مباشػرة االسػـ الػذم كسيمة يتمكف مف  قلتا الفعؿ الذم ال يقكل بك

يمي    ك  كتا تقأ صفات لما قبمتا مف الككرات  ك  كتا تإدث في االسـ صفة مف ظرفية  ك 
 بيرها. 

                                       
 .ْٔٓص :، مغكي المبيبُ 
 .ْٕ/ ِصكاعة اإلعراب: سر ،ِ 
   كالمفصؿُّٓ/ ُ :كسر صكاعة اإلعراب ُّٔ/ْ  َِٖ/ّ ُِّ/ ِ: كالمقتضب ُِ/ ُ، الكتاب:ّ 

 .ّٕٗصػ
 القاسـ الزجاجي.  بك ٕٕ صػ المعاكي كالصفات إركؼ، ْ 
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الا داللتتا عمػا معكػا فػي  بالكظرالمعاكي  إركؼمف تكاكلتا ضمف مصطمح  كمكتـ     
 تفرقة بيكتا كبيف إركؼ المباكي التي تد ؿ في بكية الكممة.  بيرها

 األداةإساف:"  تماـ الدكتكريقكؿ   األدكاتمصطمح عاـ كهك  تإت كضعتامف  كمكتـ
مبكػػا تقسػػيمي يػػؤدم معكػػا التعميػػؽ  كالعققػػة التػػي تعبػػر عكتػػا األداة اكمػػا تكػػكف بالضػػركرة 

األصمية  كهي الإػركؼ  األداة: ميفبيف األجزا  الم تمفة مف الجممة  كتكقسـ األداة الا قس
 ،ُ المإكلة األداةالجر كالكسخ كالعطؼ الخ. ك  كإركؼذات المعاكي 

ألكتػا لػـ ت ػتص بمعكػا يابػت  ؛يػربط بيكتػا كبػيف معكاهػابمصػطمح  تسػتقؿ لػـ كتا  عما    
   يرهػا الكإػكم كلبػركز ؛، ليػت، كإػرؼ التمكػي  لعػؿ، كإػرؼ الترجػي  قدالتإقيؽ   كإرؼ

كطبيعة عممتا تجعمتػا  اصػة   كظيفتتا الكإكم ال الداللية عماالضك   تسميطمما يقتضي 
.تجعمتا اإدل عقمات  المميزة ل بؿبالد كؿ عما االسـ      مف الفعؿ كما هك معمـك

العربيػػة مػػف  شػػؾ  ف مػػدلكؿ تمػػؾ المصػػطمإات يشػػير الػػا  هميػػة تمػػؾ الإػػركؼ فػػي كال
 إيث كاكػت معديػة كمكصػمة لػ . .. مفباعتبارها جز ا مف الفعؿ "  إيث الكظا ؼ الكإكية

كجز  مػف االسػـ مػف إيػث كػاف مػأ مػا جػره فػي مكضػأ كصػب  كهػذا يقضػي لػ   كاعتدادها
 .،ِ  ك كالجز  مك " دهبككك  جز نا مما بع

فبعضػتا يتكػكف    طمؽ عما تمؾ األدكات  إرؼ دكف الكظر الا تشػكيمتا الصػكتي كقد
:  مػف كعػف  كفػي، كإػكمػف صػكتيف  كبعضتا البا   كالكاؼ  كالقـ،  كإككاإد  إرؼمف 

 الجػػز  طػػقؽمػػف قبيػػؿ ا مجػػازاالتسػػمية  هػػذه جػػي ت كلكػػف  عمػػا،  كإػػكمػػف يقيػػة  كبعضػػتا
ٍرؼه ك  الفعؿ ك  سـ  إد  ككاع الكمـ اليقث اال فتيالكؿ   عما  . ،ّ  الإى

 أم أسماء  حروف

                                       
 ُِّ : صػالعربية معكاها كمبكاها المغة ،ُ 
 .ِّْ/ ُ :، ال صا صِ 
 .ُِ/ ُ: الكتاب ،ّ 
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فػػي هػػذه الإػػركؼ الػػدكاؿ عمػػا المعػػاكي؛ اكمػػا هػػك الت فيػػؼ  الغػػرضابػػف جكػػي: " قػػاؿ 
كمػا  كتػا تقػـك  ،ُ تكػكب عػف  كفػي" ،مػا تكػكب عػف  سػتفتـ ك ،هؿ كاال تصار   ال ترل  ف 

 معكا في بيرها. عما دالةبكصفتا   بمعاف كظيفية
ذهػػب كييػػر مػػف المستشػػرقيف  صػػإاب المصػػكفات الكإكيػػة المشػػتكرة فػػي المغػػات  كقػػد 

الا   كبقك  كسيجرت  كفكف سكف  كماريا هفكر  كبرككمماف  كديمماف كجزيكيكس السامية 
  ،ِ القكؿ باألصؿ االسمي لألدكات التي تكدرج تإتتا إركؼ الجر في المغات السامية

األلفػاظ الماكعػة الدالػة عمػا معكػا فػي   ف شار الػا  عكدمازيداف  جكرجي  كده ما كهك
باسػتقرا  المغػات الم تمفػة يػرل  كتػا  ك كػ  لفػاظ ذات معكػا فػي كفسػتا   ابقايػ يبيرها اكما ه

إتػا كصػؿ   عما معكا في كفستا بقدر ما تبتعػد عػف االرتقػا  كالتتػذيب لةتقترب مف الدال
 دـكلككتػا تسػت   طػقؽ  يرا الا  دكا المغات فكراهػا  اليػة مػف األدكات كالإػركؼ عمػا اإل

  ،ّ بعض األفعاؿ كاألسما  لقضا  كظيفتتا
 اؿقػ  تستعمؿ بعض  دكات الجر استعماؿ األسػما  إيث صؿ في العربية  يضا  كلتذا
ـى  كقػػداـ ككرا   كفػػكؽ كتإػػت   يالإػػركؼي التػػ ك ٌمػػاسػػيبكي : " مػػؼى ك ىمػػا تكػػكف ظرفػػان فكإػػك  ى
 تقكؿ: مف عميؾ  كما تقكؿ: مف فكقؾ  كذهب مف مع . كؾكمأ كعما  أل قبؿ كعكد ك 
 يضان ظرؼ بمكزلة ذات اليمػيف كالكاإيػة.  ال تػرل  كػؾ تقػكؿ: مػف عػف يميكػؾ   ،عف ك

  ،ْ  ككذا..." كما تقكؿ: مف كاإية كذا
ػا كىضػع  الكإكيػكف كىٍإػك: عمػا كقاؿ  قبػؿ  كىعىػف  المبرد: " فىأىما مى بىػيف بعػد كى   كى ػا كىػافى   كى مى كى

فىًإُكمىا ًهيى  ىسمىا "  ميؿ ذىًلؾ
 ٓ، 

                                       
 .ُٓ/ ِ :، سر صكاعة اإلعرابُ 
 .ُٕص :، إركؼ الجر في ضك  المغات الساميةِ 
 . ُٕ، األلفاظ العربية كالفمسفة المغكية: صّ 
 .َِْ/ ُ :، الكتابْ 
 .ُّٔ/ ْ :، المقتضبٓ 
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ذكر ابػف الػكراؽ  ف  قدف -كما سبؽ – فظيتكقؼ هذا عما  إرؼ الجر المستقمة بالم كال
تكػػكف إرفػػا كاسػػما  فىػػًإذا كىاكىػػت اٍسػػم ػػاز  ىف   قػػدرتتا تىٍقػػًدير  ميػػؿ، ا اٍلكىػػاؼ، اُلًتػػي لمتشػػبي  ى كىجى

ٌر  كىقىٍكؿ الُشاًعر مىٍيتىا إرؼ اٍلجى يٍد ؿ عى
 ُ، : 

 َكَكما ُيَؤْثَفْينْ  وصاِلياتٍ  رماد وحطام كنفين غير
ٌر  كىاليُاكًية اٍسـ" فالكاؼ األكلا إرؼ اٍلجى

 ِ، . 
 ف كاسػا مػف العػرب اذا اضػطركا فػا  االمػف الضػركرات الشػعرية فقػاؿ:" سيبكي  كجعمتا

 ،ّ الشعر جعمكها بمكزلة ميؿ"
كمػػا  لبػػا ا ك ُمػػا ف تكػػكف البػػا   ك الػػقـ  ك الكػػاؼ مػػف هػػذا الكػػكع فيقػػكؿ :"  يكفػػي كلككػػ    

االسػـ مػا قبمػ   ك مػا بعػده. فػًإذا  الػا سما و  كلكُكتا يضػاؼ بتػا كال  ركؼ شبتتا فميست بظ
: يا لىبىٍكػرو فًإُكمػا  ردت  ف تىجعػؿ مػا يىعمػؿ فػا الميكػادىل مػف الفعػؿ المضػمر ميضػافا الػا  قمتى

ذابكرو بػالقـ.  : مػررتي بزيػدو  فًإُكمػا  ضػ كا  المػركرى الػا زيػد بالبػا   ككػذلؾ هػذا ًلعبػًد  فتى قمػتى
ذا   . ،ْ قمت:  كت كعبًد اهلل  فقد  ضفتى الا عبد اهلل الشبى ى بالكاؼ"اهلل. كا 
 الصوتي: التشكيل

بما بعدها لفظا  ،ٓ كالكاؼ ككاك القسـ كتاؤه، كالقـ   البا  المصقية الجر إركؼ تتصؿ
 الكإك التالي :  عما الصكتي تشكيمتا كيجي لفظا ك طا  

كاكػػت مػػف  لػػذاكسػػتكلة كطقتػػا؛  تتػػاب ف تميػػزت صػػكامت مػػفاألإػػرؼ  تمػػؾ تشػػكؿ: تبنائيققا -أ
 مػػا الفػػتح   كالكسػػر، الفػػتحقصػػير   صػػا تمعتمػػدة  ،ٔ الإػػركؼ اٍسػػتعماال عكػػد العػػرب  ىكيػػر

                                       
المجاشعي ]يكظر: الكتاب:  ل طاـ مكسكبكهـ بعضتـ ككسب  الا الرجز كهك  كقدبإر السريأ  مفالبيت  ،ُ 
 الزجاجي[. ٖٕكالصفات: كيكإركؼ المعا ِّ/ُ
 .َِٖ-َِٕ صػ الكإك: عمؿ، ِ 
 .َْٖ/ ُ:الكتاب ،ّ 
 . ُِْ-َِْ/ ُ: السابؽ ،ْ 
 .جكي ابف ِٕصػ  ، الممأ في العربيةٓ 
 .َٓ/ ُ :، جمترة المغةٔ 
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فممكاؼ كالكاك كالتا  كالكسر لمبا  كالقـ  بير  ف القـ تفػتح اذا اتصػمت بضػمير الغيبػة  ك 
 ال طاب  ك المتكمميف كإك   ل    لؾ   لكا،. 

مقطأ قصير مفتكح   ص ح، كهذا التككيف المقطعي يجعمتا بير  فم تتككف :مقطعيا -ب
كإػدة دالليػة مقيػدة  كلشػدة تعمقتػا بمػا بعػدها كعػدـ داللتتػا  كتظػؿ  صالإة السػتققلتا بمفػظ

متػا ج كػا  كذلؾ  الفعؿ الذم ي كؿ الا صكت كاإد ةفي كفستا لـ تعامؿ معامم اعما معك
ارتضػػت العربيػػة بقػػا ه عمػػا تمػػؾ  فقػػدالكقػػؼ عميػػ     ردكػػامػػف كإػػك  ر ل، ك كقػػا، ك  بػػاألمر

 يمػػـزف  الصػػكرة مػػأ جػػكاز الكقػػكؼ عميػػ  مػػأ تعػػديؿ صػػكتي يتفػػؽ كالكظػػاـ المقطعػػي لمعربيػػة
ال  دككتػا مػف البكػا  اذ ؛عمػا بكػا  تمػؾ الكممػة ااإلتياف بتا  السكت هكذا  رىٍه، ك ًقػ ، إفاظػ

 إتػامػا يمإػؽ الكممػة اذا ا تمػت  بػاببقكلػ :"  سػيبكي مػا  شػار اليػ   كهػك  يمكف الكطػؽ بػ 
كذلػػؾ  قػػؼفػػي الك  إػػؽبػػذلؾ الم فيعتمػػدتصػػير إرفػػا فػػق يسػػتطاع  ف يػػتكمـ بتػػا فػػي الكقػػؼ 

. ككػذلؾ جميػػأ مػػا كػاف مػػف بػػاب كعػا يعػػي. فػػإذا كصػمت قمػػت: ع إػػدييان   ٍ كًشػػ  ٍ قكلػؾ: ًعػػ
ذا البػاب كش يكبان  إذفت ألكؾ كصمت الا التكمـ ب   فاستغكيت عف التا . فالقإؽ في ه

ذلػػؾ لػػـ يإػػدث مػػأ  إػػرؼ الجػػر المكككػػة مػػف مقطػػأ قصػػير   ص ح، لشػػدة  لكػػف ،ُ "التػػا 
 اتصالتا بما بعدها كعدـ افادتتا معكا اذا  فردكتا بالتمفظ. 

 :النحوية والوظيفة الوضعية الداللة
لتعػػػدد سػػػياقاتتا  تبعػػػا كذلػػػؾ  الكإكيػػػة الكظػػػا ؼك الكضػػػأ  فػػػيمعػػػاكي تمػػػؾ األإػػػرؼ  تتعػػػدد

 المغكية: 
  ،ِ  : الباء:أوال
 التي لتتايمكف لمتركيب الكإكم  ف يتـ مف دككتا  لككتا بير زا دة مف إيث دال زائدة: -1

ۀ ۀ ہ ہ چ ككإػػػػػػػػك:   [ٕٗ]الكسػػػػػػػػا :  چجح مح جخ حخ چ كإػػػػػػػػك:  لمتأكيػػػػػػػػد؛كضػػػػػػػػعت 

                                       
 .ُْْ/ ْ، الكتاب: ُ 
 كالجكا الداكي في إركؼ المعاكي ِِْ صػ المغة كسر العربية فق ك  ُّْ/ُ صكاعة اإلعراب: سر، يكظر: ِ 

 .ُّٕ صػ كمغكي المبيب ّْ-ُّ/ّابف مالؾ:  يةالمسالؾ الا  لف  كضحك  ّٔ صػ
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لػػـ تكشػػإ معكػػا  فإكتػػادرهػػـ"  ككإػػك: "زيػػد لػػيس بقػػا ـ"  بؾككإػػك: "بإسػػ  [ُٓٗ]البقػػرة: چہہ
 بؿ تجي  تأكيدا لمعكا مكجكد بالفعؿ.  جديدا

يػذكر لتػا  كلػـ كيتػا صؿ معا كهك ؛ ك اإللزاؽ كاإللصاؽلمعاف كييرة  كتأتي:  زائد غير -ِ
قكلػػؾ:  رجػػت بزيػػدو  كد مػػت بػػ    كذلػػؾ كاال ػػتقط زاؽهػػي ل لػػ اكمػػاسػػيبكي  بيػػره. قػػاؿ: "

اتسػأ مػف هػذا  فػي الكػقـ فتػذا  فماقاؿ: " يـكضربت  بالسكط:  لزقت ضربؾ اياه بالسكط " 
 التبعػػػػػيضك  االسػػػػػتعاكة معاكيتػػػػػا  يضػػػػػا  كمػػػػػف: كهػػػػػك معكػػػػػا ال يفارقتػػػػػا. كقيػػػػػؿ. ،ُ  صػػػػػم "

 كفؽ ما يقتضي  سياقتا المغكم. السببيةك  االستعق ك  البدؿك  الظرفيةك  المجاكزة؛ك  المصاإبةك 
 ،ِ  :الكاف: ثانيا
 م: لػػػيس  ؛[ُُ]الشػػػكرل:  چ ٿٺ ٿ ٿچ كإػػػك قكلػػػ  تعػػػالا:  متككيػػػد؛ل زائقققدة: -ُ

 شي  ميم .
[ ّٕ]الػرإمف: چۈئ ۈئ ېئ ېئ چ كإػك  التشػبي ؛كتػأتي لمعػاف مكتػا  زائقدة: غيقر -ِ
 تػػػػأتيك    م: لتدايتػػػػ  ايػػػػاكـ ؛[ُٖٗ]البقػػػػرة:  چڎ ڎ ڈ چ كإػػػػك:  التعميػػػػؿ؛ك 
 : ك ير؛  م: عمي .فيجاب: كيؼ  صبإت؟ قكلؾ كإك قستعق  ل

                                       
 .ُِٕ/ ْ: الكتاب ،ُ 
 .ْٓٔ/ ُ :بمضمكف التكضيح في الكإك التصريحك  ِْ/ ّ :، يكظر:  كضح المسالؾ الا  لفية ابف مالؾِ 
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  :الجر: الم ثالثا
كقػػػد  فػػػرد لتػػػا بعضػػػتـ   العربيػػػة فػػػي لػػػقـ الكإكيػػػة ا ؼكالكظػػػ الكضػػػعية المعػػػاكي تتعػػػدد    

 ،ِ  كالزجػػػاجي ،ُ الإسػػف التػػركم  كػػأبيتإػػت مسػػما  كتػػػاب القمػػات،  مسػػتقق تصػػكيفا
 : ،ْ الكإكية عما الكإك التالي: تتاالكضعية ككظيف داللتتاكتجي   ،ّ فارس كابف
 : ،ٓ قكؿ الشاعر:  كإككهي اما لمجرد التككيد  زائدة: -1

 َبْين الِعراق َويْثرب ... ُمْمكًا َأَجاَر ِلُمْسمم وُمَعاىد امَ  وَمَمْكتَ 
ما      التقكية عامؿ ضعؼ بالتأ ير   ك بككك  ف كا  ڭ چ : قكلػ  تعػالا عػف بيػره كإػك رعن

 [ّْ: سؼ]يك  چىئ ی ی ی ی چ تعالا  كقكل    [ُْٓ]األعراؼ:  چۇ ۇ ۆ ۆ
 يػػػػػة الغا كتتػػػػػا   كا اال تصػػػػػاصك  الممػػػػػؾ كتػػػػػأتي لمعػػػػػاف كييػػػػػرة مكتػػػػػا  زائقققققدة : غيقققققر -ِ

 .... الخ.التعديةكالقسـ ك  ؛كاالستعق 
ذا      ككػػا قػػد تكاكلكػػا الـ التعريػػؼ تكػػاكال مسػػتقق فػػذلؾ ل صكصػػيتتا بتشػػكيمتا الصػػكتي  كا 

 يمي:  مافي تشكيمتا الصكتي  تامع يشترؾكداللتتا الكضعية كالكظيفية  لكف الـ الجر 
كمػف  ،ٔ كذلؾ عمػا ر م الكػكفييف  الكاصبة ل  لمضارععما ا الدا مةكهي  التعميل: الم -  

يػػـ ت ػػرج عػػف ا تصاصػػتا باالسػػـ  كذلػػؾ  قفػػا لمبصػػرييف إيػػث ذهبػػكا الػػا  ف الكاصػػب 
مػػػف عكامػػؿ األسػػػما   كعكامػػؿ األسػػما  ال يجػػػكز  ف تكػػكف عكامػػػؿ  الػػقـلممضػػارع " ف" اذ 

كمػػا كجػػب تقػػدير " األفعػػاؿ؛ فكجػػب  ف يكػػكف ال  ؛" دكف بيرهػػاففعػػؿ مكصػػكبنا بتقػػدير " ف". كا 
  ،ٕ مأ الفعؿ بمكزلة المصدر الذم يإسف  ف يد ؿ عمي  إرؼ الجر تككفألف " ف" 

                                       
 هػ َُْْالقاهرة   اف ، إقق   إمد عبد المكعـ الرصد  مطبعة إسُ 
 ـ ُٖٓٗهػ َُْٓ  ِدمشؽ ط –، إقق  مازف المبارؾ دار الفكر ِ 
 .،  كرده برككمماف ضمف طا فة مف مؤلفات  ّ 
 .ْٓٓ/ ِكهمأ التكامأ  ُِّ/ ِالصباف:  إاشيةك  َّ -ِٓ/ّ،  كضح المسالؾ الا  لفية ابف مالؾ ْ 
كشرح ديكاف  فكرابف عص ٕٔمف بإر الكامؿ كهك مكسكب البف ميادة ] يكظر: الإماسة الصغرل: البيت، ٓ 

 .العكبرم [ ّّْ/ّالمتكبي: 
 َْٕ/ ِ :اإلكصاؼ ،ٔ 
 السابؽ كفس . ،ٕ 
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 كظيفتتػاك  الكضػعيةعػف الـ الجػر فػي داللتتػا  كت تمػؼ األمر الجازمة لممضقارع: الم - ب
بؿ ال بد  ف تتعمؽ بفعؿ  ك معكا فعؿ  كإك "ج تػؾ   الجر ال تقأ مبتد ة الـالكإكية؛ "ألف 

.. " الـ األمػػر فيجػػكز االبتػػدا  بتػػا مػػف بيػػر  ف تتعمػػؽ بشػػي  قبمتػػا  تقػػكؿ: "لػػيقـ  ك مػػالتقػػـك
 .،ُ زيد  كليذهب عمرك" فق تتعمؽ القـ بفعؿ كال معكا فعؿ"

 القسم:  واو: رابعا
لمصػػػؽ بإػػػرؼ بعػػػده عمػػػا الػػػكاك بيػػػر قابػػػؿ  إػػػرؼطبيعػػػة ال ػػػط العػػػرب تجعػػػؿ  لعػػػؿ     

ضػػمف السػػكابؽ  اعتػػدادهلكػػف ال يكفػػي هػػذا   ،ِ اإلطػػقؽ  سػػكا   كػػاف فػػي الصػػدر  ـ الإشػػك
  فمػػف األ طػػا  الشػػا عة  لػػذا ؛ال يسػػتقؿ بمفػػظ  كالكػػاؼ المصػػقية؛ فتػػك كالبػػا  كالتػػا  كالػػقـ

ألكػ  لػـ  ؛يميػ  الػذم السػطر بدايػةفػي  االتي بعػده الكممة تأتيك  السطر تأتي الكاك في آ ر 
 . مفظكليس لككك  كإدة مستقمة بال  ال ط لطبيعة بالكممةيمصؽ 
 تكػػػكف ألكتػػػا ؛الكإكيػػة ككظا فتػػػا  الكضػػػعية دالالتتػػامػػػف األإػػرؼ التػػػي تعػػػددت  كالػػكاك    
 .ةكبير عامم ة عامم
 : اعرابيتافكظيفتاف  لتا: العاممة لواو: اأوال 
ك ما   فأما كاك القسـ فإرؼ يجر الظاهر  دكف المضمر  ،ربالقسـ  ككاك   كاك:  جارة - 

ك ف الجػػر   ،رب، فػػذهب المبػػرد  كالككفيػػكف  الػػا  كتػػا إػػرؼ جػػر  لكيابتتػػا عػػف  ربكاك  
 ،ّ  فة، المإذكفة كفريؽ يرل  ف الجر بػ  رب، كالكاك عاطرب ػب يسل
. كالكاك  التػي ي  ،مأ  كاك كهي: ناصبة - ب كتصػب الفعػؿ تكصب المفعكؿ مع   عكد قـك

 الكاصبة ل   عكد الككفييف. هيالمضارع بعدها  
  ،ْ  :اآلتيعما الكإك  تجي  :غير العاممة الواو

                                       
 ِْٕ/ ِ: اإلكصاؼ ،ُ 
 .ّٗال طية: صػ صكؿاألالكصرية لممطابأ المصرية في  المطالأ ،ِ 
 ُْٓ-ُّٓفي إركؼ المعاكي: صػ داكيال الجكا ،ّ 
 .ُْٔ:: صػالسابؽ ،ْ 
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الا  ف الكاك قد تككف زا دة.  مالؾ الككفيكف كاأل فش  كتبعتـ ابف  ذهبإيث  : زائدة -ُ
 :،ُ ك كشد الككفيكف  عما ذلؾ  قكؿ الشاعر

 أبناءكم َشبُّوا ورأيُتمُ  ِإذا َقِممت ُبُطونكمُ  َحتَّى
 المَِّئيم العاجُز اْلَخبُّ  إنّ  َظْير الِمَجّن لنا وَقمبُتم

 ،ِ : قمبتـ. كزاد الكاك راد
  االسػػت كاؼ  كيقػػاؿ: كاك االبتػػدا  كاكك  العطػػؼ  كاكمكتػػا   : كتػػأتي لمعػػافزائققدة غيققر -ِ

 .،ّ كالكاك التي بمعكا   ك، ككاك الإاؿ
 : تاء القسم:خامسا
 مجاؿ فإف  كالتكمـ  كال طاب  كالتأكيثقمكا بتعدد الكظا ؼ التصريفية لإرؼ التا   اذ      
فػي داللػة  تكإصػربكصفتا سػابقة لصػقية لألسػما  تكػاد  الكإكية ككظيفتتا الكضعية تتادالل

كلعػػػؿ هػػػذا مػػػا جعػػػؿ مجػػػاؿ   فػػػرع لمبػػا  هػػػي بػػػدكرهاالتػػػي  لمػػكاك فػػػرعكهػػػي مػػػأ ذلػػػؾ   القسػػـ
 .بمؿ اال مأ لفظ الجقلة فإسا تصاصتا يكزكم فق تستع

 : تيالكظيفة الكإكية عما الكإك اآل  صكصيةيـ يأتي ترتيب  إرؼ القسـ مف إيث  كمف
 ، تد ؿ عما المظتر كالمضمر.الباء  - 
 .مضمرعما المظتر دكف ال تد ؿ ،الواو  -ب
 ،ْ  بمفظ الجقلة مف المظتر. م تصة ،التاء  -ج

                                       
يعفر يتجك بكي كجيح مف بكي مجاشأ بف داـر  كالبيتاف في ديكاك   فب ألسكدالبيت مف بإر الكامؿ  كهك ل ،ُ 

 . ُٗص
ابف  ِٕكضرا ر الشعر: صػ َِٗ/ِكسر صكاعة اإلعراب: ُْْٖٓكتتذيب المغة: ُٖ/ِالمقتضب: ،ِ 

 عصفكر.
 .ُّٔ -ُٖٓ: صػالداكي في إركؼ المعاكي الجكا، ّ 
 .َِْ: صػ سرار العربية ،ْ 
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 وافبدال: األصالة
ككزيػػد  بزيػػدكإػػك:  يعكػػكف، ُ الزا ػػدة األإػػرؼالكإكيػػكف عمػػا الكػػاؼ كالبػػا  كالػػقـ   طمػػؽ
بما يػد مف  كامتزاجتفا تقطتف  لشدة عما البكا  الدا مة عميتا كظرا زيادتتا المرادكلزيد  ك 

 كتػػػف مػػػف  إػػػرؼ  هػػػذا ا كتػػػف بعضػػػ   ك إػػػد  جزا ػػػ  كلػػػيس معكػػػ بتػػػفعميػػػ  إتػػػا ال يظػػػف 
 اسػتغكيف  القسـ كتا    إرؼ الزيادة لكككتمػا مبػدلتيف مػف البػا  الزيادة  كلـ يطمؽ عما كاك

 ميمػػػة  ف"أل ؛لػػػـ يطمػػػؽ عمػػػا الـ الجػػػـز فػػػي األفعػػػاؿ زا ػػػدة ككػػػذلؾ ،ِ عػػػف ذكرهمػػػا بالزيػػػادة"
  ،ّ ألكتا كييرة األميمة  مكتشرة المكازيف" ؛ليست كذلؾ كاألسما  األفعاؿ مإصكرة ضيقة..

فمبػػدلتاف  ؤه مػػا كاك القسػػـ كتػػا  كالبػػا  كالػػقـ  صػػؿ لكػػاؼمػػف ا كػػق ف  الػػا  لمإػػكا كقػػد
 : ،ْ يمي مامبدلة مف الكاك كاستدلكا ب لتا ابداال تسمسميا  فالكاك مبدلة مف البا   كا

 الكاك  ك التا .  دكف مف  ،قسـي  ي    ك،  ىٍإمؼي مكاسبة البا  لفعؿ القسـ المإذكؼ   -ُ
اتصػالتا بالظػاهر كالمضػمر كإػك : بػاهلل، ك بػ ، ب ػقؼ  زتصرؼ البا  بجػكا يرةك -ِ

 الكاك كالتا  ال يجكز  كه، كال  ت ،.
 تجاكس الم رج بيف الكاك كالبا  كقرب م رج التا  مف الكاك.  -ْ
ذا  -ٓ مضػػػارعة الػػػكاك لمبػػػا  فػػػي المعكػػػا ألف "البػػػا " ل لصػػػاؽ  ك"الػػػكاك" لقجتمػػػاع؛ كا 

 مع . جتمأالصؽ الشي  الشي   فقد ا
 الكاك ًفي الكقـ دكف بيرها . دكراف كيرةالكاك باإلبداؿ ل ت صيص -ٔ

بػػدال مػف البػػا  الكعػػداـ العققػػة الصػػكتية  يسػػتاسػػتدلكا عمػػا  ف التػػا  بػدؿ مػػف الػػكاك كل كمػا 
كال قريبىة مكتا  فىقى يىٍشػتىًركىاًف ًفػي  جتا لىيست مف م ر  أًلىُكتىاالمجيزة لمتبادؿ بيف التا  كالبا ؛ 

                                       
 .ُّٔ/ ْ :المقتضب ،ُ 
 .ُِّ/ ُ :، سر صكاعة اإلعرابِ 
 .ُّّ/ ُ :السابؽ، ّ 
يضاح  ُِِ: صػالكإك. كعمؿ ُّٗ/ ِ: المقتضب ،ْ   ك سرار  ُّٖ -ُّٕ/ُ يضاحشكاهد اإل كا 

 .َِّصػالعربية:
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تبػػدؿ مػػف الػػكاك  التػػا اذ   العققػػة بػػيف الػػكاك كالتػػا  ب ػػقؼ، ُ    فىمػػـ تٍجعىػػؿ بىػػدىال ًمٍكتىػػا.شىػػٍي 
كييػػػرنا؛ كإػػػك قػػػكلتـ: "تػػػراث  كتجػػػاه  كت مػػػة كتتمػػػة  كتيقػػػكر" كاألصػػػؿ فيػػػ : "كراث  ككجػػػاه  

فكػذلؾ  ْكك مة  ككهمة  ككيقكر"؛ ألُك  مأ كذ مف الكقػار  اال  كتػـ  بػدلكا التػا  مػف الػكاك، 
 ،ِ  هتكا.
  ،ّ  ألكطمقف، م لى   :الزجاجي القـ مف  إرؼ القسـ كإك كجعؿ
 والتأثر:  التأثير

تؤديػ   الػذمتأيير تمؾ األإػرؼ ضػمف مكظكمػة إػركؼ الجػر فػي دكرهػا الػكظيفي  يبرز
  ىفبعضػتـ لتػذا التػأيير بػػ" ؿمالبكا  التركيبي لمعربية  إيث تؤير عما االسـ بالجر؛ كيع في

مػػ ػػا بٍعػػدهىا  فىتػػد ؿ مػػٌرة عمػػا اٍلفىاًعػػؿ  كى ػػٌر تكػػكف مكصػػمة لألفعػػاؿ ًالىػػا مى كؼ اٍلجى ػػري عمػػا  ُرةإي
تٍد ؿ عما  ا ىًكي  إد  كى ا ىًكي مف  إد  كىاأٍلىٍصؿ: مىا جى اٍلمىٍفعيكؿ ًبً   كىقىٍكًلؾ ًفي اٍلفىاًعؿ: مىا جى

مىٍعكىاهي:  كؼ تػد ؿ اٍلمىٍفعيكؿ  كىقىٍكًلؾ: مىا رى ىٍيت مف  إد  كى ػري مىا رى ىٍيت  إدا  فىمىُمػا كىاكىػت هىػًذه اٍلإي
ٍفعيػػكؿ متكسػػطا  كىهيػػكى اٍلكسػػر   ٍفعيػػكؿ عمػػا اٍلفىاًعػػؿ كىاٍلمى  كىػػة اٍلفىاًعػػؿ كىاٍلمى رى جعػػؿ إركتتػػا بىػػيف إى

" ر  ا اٍلإمؽ  فىمتىذىا  ص ًباٍلجى أًلىُك ي كسط الم سىاف  كىالُضـ مف الٌشفة  كىاٍلفىٍتح مف  ٍقصى
 ْ، 

كذلػػؾ ضػػمف  ؛الجقلػػةلفػػظ  لػػقـ الترقيػػؽ  ك غميظبػػالتيكإصػػر تأييرهػػا الصػػكتي  كيكػػاد     
اذا سبقت بفتح  ك ضـ كترقػؽ  فتغمظ ا بككع الإركة السابقة لت تتأير إيث  ال اص اقاكككت

  كبكػػا  عمػا ذلػؾ يتركػػز التػأيير بػالتغميظ عمػا كػػؿ مػف كاك الجػر كتا ػػ   متػا سػبقت بكسػر
  ، ب ػػػقؼ البػػػا  كالػػػقـ كظػػػرا لتشػػػكيمتما الصػػػكتي المعتمػػػد عمػػػا الكسػػػركإػػػك   كاهلل  كتػػػاهلل
 .،ٓ ،هلل ك ،  باهلل: فترقؽ القـ كإك 

                                       
 .ُِْ صػ ، عمؿ الكإك:ُ 
 . َِْ صػ ك سرار العربية َِّ/ ِ :المقتضب، ِ 
 .ّٖ، القمات: صػّ 
 .َِٔ صػ ، عمؿ الكإك:ْ 
 ابف الجزرم. َِٔص :كتإبير التيسير ُُٓ/ِ، الكشر ٓ 
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كعميػػ  يكػػكف التػػأيير مكصػػبا عمػػا   تجػػدر اإلشػػارة اليػػ   ف األصػػؿ فػػي الػػقـ الترقيػػؽ كممػػا 
 .،ُ السكابؽ المصقية المإركة بالفتح  ـ المإركة بالكسر فإف القـ تككف باقية عما  صمتا 

يفضػػي الػػا تغمػػيظ  ألكػػ الػػكاك  كاهلل،   ك  تػػاهلل،ا هػػذا يفسػػر لكػػا استإسػػاف القسػػـ بالت كلعػػؿ 
ذلػػؾ  يكاسػػب القسػػـ  سػػياؽف  كالمعكػػا المفػػظ بػػيفذلػػؾ مكاسػػبة صػػكتية  فػػيالػػقـ كتف يمتػػا  ك 

 فػػػيالتػػا  بمفػػظ الجقلػػة ككيػػر اسػػتعمالتا   صكصػػػية كممػػا يؤكػػد ذلػػؾ  بػػ  ممقسػػـتعظيمػػا ل
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ  :كإػػػػػػػػػػك قكلػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػالا  الكػػػػػػػػػػريـ فالقػػػػػػػػػػرآ

 كقكلػػ [ ٔٓ، ]الكإػػؿ: چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ  [ كقكلػػ  : ّٕ]يكسػػؼ: چڇڇ
ں ڻ ڻ  ڱ ںچ :  كقكلػػػػػػػػػػػػػػػ  [ّٔ]الكإػػػػػػػػػػػػػػؿ:  چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ : 

  [ٔٓ]الصافات:  چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ  :[ كقكل  تعالإٗ: شعرا ]الچڻڻ
المقسػـ  اؽ ف ا تيار التا  بمػا تإممػ  مػف صػفة الشػدة يتكاسػب مػأ مػا يقتضػي  سػي كما

 القسـ. الي يكج   مفاإلقكاع ل ليقأعما دعكاه التي يدعمتا بالقسـ  كتأكيدمف صرامة 
 بػػػػبعضالػػػػكاك فيكيػػػػر اسػػػػتعمالتا فػػػػي فػػػػكاتح السػػػػكر فػػػػي قسػػػػـ المػػػػكلا عػػػػز كجػػػػؿ  ك مػػػػا

ٱ چ  [ُ]الػػػػذاريات: چې ې ې چ  [ُ]الصػػػػافات: چٱ ٻ ٻ چ  م مكقاتػػػػ : كإػػػػك

 [ُ]الشػػمس:چٱ ٻ ٻچ   [ِ ُ]الفجػػر:چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  [ُ]الطػػارؽ: چٻٻ 
  لخ... ا[ُ:الميؿ]  چڳ ڳ ڳ ڳ چ 

تتػػػأير الـ الجػػػر إػػػاؿ اتصػػػالتا بالضػػػما ر فتتإػػػكؿ الػػػا الفػػػتح فتقػػػكؿ مػػػأ ضػػػما ر  كمػػػا
 ضػمير مػألكمػا  لكػٌف، ك  ـ لكػ ؾ ال طػاب:  لػ ضػما ر كمػأالغيبة:  ل   لتـ   لتما  لتف، 

المعتمػػد عمػػا الكسػػر  تشػػكيم ، ب ػػقؼ ضػػمير المػػتكمـ:  لػػي، كذلػػؾ كظػػرا للىكػػاالمتكممػػيف:  
 الطكيؿ.

  ، لً  الماؿبعضتـ  ك  كسر القـ الجارة مأ المضمر  فقاؿ:   عف ف المإياكي إكا  بير 
  ،ِ جكازه عكده: تشبي  المضمر بالمظتر  كج ك   كإكـ عمي  ابف جكي بالشذكذ

                                       
 .ُُُ/ِ :، الكشرُ 
 .ُّ/ ِ :صكاعة اإلعراب، سر ِ 
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هك الإاؿ في العبرية كالإبشية كإك:  كما صؿ  الفتحالدرس المقارف ييبت  ف  ف  عما
 la-rõbم لرب   يعكي كييرا   ك  ، La-medr كبقيت الضما ر سالمة عكػد   م لألرض

كفػػػػػػػي الإبشػػػػػػػية  lakemكصػػػػػػػؿ الضػػػػػػػما ر بػػػػػػػالقـ كإػػػػػػػك  لكػػػػػػػـ، يطابقتػػػػػػػا فػػػػػػػي العبريػػػػػػػة 
Lakemmu ُ، 

 هػػك الجػػر الـ إركػػةمػػا يتكافػػؽ مػػأ مػػا ذهػػب اليػػ  ابػػف جكػػي مػػف  ف األصػػؿ فػػي  كهػػك
ًلتىػذا  : اف زيػدنا ٍمؾكإك قكلؾ في المً  كذلؾ  لككتا كسرت فرقا بيكتا كبيف الـ االبتدا  ؛الفتح

ف زيػػدنا لىتىػػذا   م هػػك هػػذا؛ فمػػك فتإػػت فػػ معكػػا  لتػػبسالمكضػػعيف ال ي م هػػك فػػي ممكػػ   كا 
بعضػػتـ: اكمػػا فتإػػت الـ الجػػر مػػأ المضػػمر لػػزكاؿ المػػبس؛  قػػاؿالممػػؾ بمعكػػا االبتػػدا . .. 
المفظ بير ضمير المرفكع  كذلؾ قكلؾ  اف هػذا لػؾ   م فػي  يكذلؾ  ف ضمير المجركر ف

ف هػػذا ألكػػ ت   م:  كػػت هػػك؛ فممػػا ا تمفػػت عقمتػػا الضػػمير؛ زاؿ الشػػؾ  فمزمػػت ممكػػؾ  كا 
 .،ِ  لفتحالقـ  صمتا  كهك ا

مػػا يتفػػؽ كالػػكتج الػػذم سػػارت عميػػ  السػػكابؽ المصػػقية ذات المقطػػأ القصػػير   ص  كهػػك
 عمػػا الكمػػـ مػػف جػػا  مػػا جميػػأ ككػػذلؾ:" "  فقػػاؿ المممػػح هػػذا الػػا جكػػي ابػػف  شػػار كقػػدح، 
 كالـ كفا ػ  العطػؼ ككاك االسػتفتاـ همزة كإك كذلؾ األقؿ اال فتحال عما عامت : كاإد إرؼ

 كلك األمر كالـ كالمتا ْاإلضافة كبا  مكسكر مك  كقميؿ. ذلؾ كبير التشبي  ككاؼ االبتدا 
ػا  اال كػاف لمػا الكسػر الػا اضػطره الػذم المعكا مف ذلؾ عرل  الإػركؼ فػي كجػد كال مفتكإن

، اقتػػؿ:  قكلػػؾ كإػػك فأمػػا. الضػػمة يقػػؿ مػػف هربنػػا مضػػمكمنا جػػا  مػػا المعػػاكي ذكات المكفػػردة
 إػػاؿ فػػي بتػػا يتبمػػ  اكمػػا التمػػزة هػػذه كاكػػت اذ معتػػد  بيػػر فػػأمره عميػػ  استقصػػي، اد ػػؿ ك

 ،ّ "كمتصرف  الكقـ مدار عمي  الذم اإلدراج يسقطتا يـ االبتدا  

                                       
 .َُٔػ، التطكر الكإكم: صُ 
 .َُ/ ِ :، سر صكاعة اإلعرابِ 
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 الجر في المغات السامية:  ظاىرة
–فإػركؼ الجػر فػي العربيػة   فػي المغػات السػامية سبؽ  ف لظاهرة الجػر  صػق امم كمإظ 

مأ  ف بعضػتا   عما األقؿ ربيعسامي  كمكتا  سامي األصؿ مكتا -تقدـ  ماكييرة ك كهي
 الجر كما تقدـ. لقـتغير تغيرا يسيرا كما هك الإاؿ بالكسبة 

فػػإف الػػدرس المقػػارف ييبػػت  صػػالة كػػؿ مػػف البػػا  كالػػقـ   لإػػركؼ الجػػر المصػػقية كبالكسػػبة
  .األـ الكاؼ في المغة الساميةك 
ذات الصػػػامت الكاإػػػد مػػػف إػػػركؼ الجػػػر األساسػػػية فػػػي المغػػػات  البػػػا :  الجقققر بقققاء -ُ 

فػػي جميػػأ  ةكهػػي مكجػػكد  بػػؿ مػػف  قػػدـ إػػركؼ الجػػر ك همتػػا فػػي المغػػات السػػامية  السػػامية
كلػـ تبػؽ مكتمػا اال آيػار  baك bi االتي تقشت مكتا صػيغت اديةما عدا األك ساميةالمغات ال
 يسيرة. 
كالسػرياكية كفػي العربيػة الجككبيػة القديمػة  ةمكجكدة في األجريتية كالعبرية كاآلراميػ فتي     

 كالإبشية كالمعيكية كالإضرمية.
 فػي  اإتفظت العربية كاألجريتية دكف المغات السامية بالصا ت األصمي القديـ الكسػرة كقد 

 ك صػم  beالسػرياكية  كفػي baاميػةرل الػا الفتإػة فتػك فػي اآلر إيف تإكؿ فػي المغػات األ ػ
 ،ُ  baكفي الإبشية  الفتإة

: مكجػػكدة فػػي معظػػـ المغػػات السػػامية فتػػي مسػػت دمة فػػي األجريتيػػة كالعبريػػة  الجققر الم -ِ
كاآلرامية كالسرياكية  كفػي معظػـ المتجػات العربيػة الجككبيػة القديمػة  كفػي الإبشػية بيػد  كتػا 

ف كاكػػت  األكاديػػةليسػػت مسػػت دمة مػػف إيػػث األصػػؿ فػػي  كال فػػي المعيكيػػة كالإضػػرمية  كا 
 ة كفي بيرها مف المغات السامية تقـك بتا إركؼ   رل .كظا فتا التي تؤديتا في العربي

ذا  كاكػت الػقـ تصػكؼ فػي كتػب الكإػك العربيػة تصػكيفا كإكيػا إسػب عممتػا الكإػكم الػػا  كا 
عمػػػا ظػػػاهرة  افظػػػتيق ػػػـ العربيػػػة التػػػي إ سػػػيـجػػػارة كجازمػػػة كبيػػػر عاممػػػة  فػػػإف هػػػذا التق
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السامية األ رل التي تقشا مكتا  اإلعراب  لذا ال تتاح المقاركة في هذا الجاكب مأ المغات
  ،ُ اإلعراب اال في القميؿ اليسير مف البقايا ل 

كمركبػػة فػػالمفردة تكػػػكف مإركػػة بػػػالفتح  مفػػػردةالمغػػػات السػػامية  فػػي تػػرد الجقققر : كققاف -ّ 
مػػف  تتكػػكفالقصػػير  ك بالكسػػر المشػػبأ  ك بالصػػا ت الم ػػتمس  ك بالضػػـ الصػػريح كالمركبػػة 

المكسػكرة بالكسػر المشػبأ  ك المضػمكمة   ك طكيمػةفتإػة قصػيرة  ك ب المفتكإػةالكاؼ كالمػيـ 
، مإركػة بالفتإػة القصػيرة كمػا تػرد  بالضـ الصريح  ك المماؿ فتي فػي العربيػة الشػمالية  ؾى

الصيغة المركبة   كما، كهي مركبة مف كممتيف بإسب ر م الكإاة  الكاؼ الجارة كما، كفي 
مأ الميـ تارة   رل فالمفردة مإركة بالكسػر  كبةدة كمر الكاؼ الجارة مفر  دالمغات األكدية تر 

كتمإػػؽ المػػيـ بتػػا فػػي مراإػػؿ  الشػػمالية ، فػػي مقابػػؿ الفػػتح القصػػير فػػي العربيػػة kiالمشػػبأ   
 كفي األجريتية كفي العبرية . اديةم تمفة مف مراإؿ إياة المغة األك

، بتإريػػؾ المػػيـ kimaتػػرد صػػيغة   - ميػػاؿعمػػا سػػبيؿ ال -األشػػعار البابميػػة القديمػػة  ففػػي 
الكسػيطة كالمتػػأ رة  لبابميػةبفتإػة قصػيرة فػي مقابػؿ الفتإػة الطكيمػة فػي العربيػة  كمػا، كفػي ا

كالعبريػة كفػي  األجريتية، إرؼ جر في المغة  ألدبية فقط. كميؿ ذلؾ يقأ في kimaظمت  
المإركػػػة  الإبشػػػية ال تػػػرد اال الصػػػكرة المركبػػػة مػػػأ المػػػيـ كفػػػي سػػػرياكيةاآلراميػػػة القديمػػػة كال

 .،ِ بالفتإة القصيرة   كترد مفردة فقط في العربية الجككبية 
الصػػكرة المركبػػة فػػي جػػؿ المغػػات السػػامية إػػدا بػػبعض البػػاإييف الػػا القػػكؿ بأصػػالة  كبػػركز 

 ما يتفؽ كقكاكيف التطكر الصكتي. كهك ،ّ الصيغة المركبة  كما،
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 الثاني المبحث
 األفعال سوابق

الفعػػػػػؿ  ك مػػػػػافقػػػػػاؿ:"  ، ميمػػػػػة  اصػػػػػة  طمػػػػػؽ عميتػػػػػا سػػػػػيبكي   بصػػػػػي األفعػػػػػاؿ  ت ػػػػػتص
فأميمػػػة  ي ػػػذٍت مػػػف لفػػػظ  إػػػداث األسػػػما   كبيكيػػػٍت لمػػػا مضػػػا  كلمػػػا يكػػػكف كلػػػـ يقػػػأ  كمػػػا 

تمػػػؾ األميمػػػة ك طمػػػؽ عميتػػػا  الداللػػػػة  إقيقػػػةابػػػف جكػػػػي   درؾ كقػػػد ،ُ "هػػػك كػػػا ف لػػػـ يكىقطػػػأ
اـ بتإميػػػػؿ  بكيػػػػة األفعػػػػاؿ كذلػػػػؾ عكػػػػدما قػػػػ  المفػػػػظ يإممتػػػػا التػػػػي صػػػػكرةالصػػػػكاعية، كهػػػػي ال

 تميتػػػػػػػا يػػػػػػػـ  المفظيػػػػػػػة الداللػػػػػػػة فػػػػػػػأقكاهف: "فقػػػػػػػاؿلفظيػػػػػػػة كصػػػػػػػكاعية كمعككيػػػػػػػة  داللػػػػػػػةالػػػػػػػا 
 األدلػػػػػة مكتػػػػػا كاإػػػػػد كػػػػػؿ ففػػػػػي  األفعػػػػػاؿ جميػػػػػأ فمكػػػػػ ... المعككيػػػػػة تميتػػػػػا يػػػػػـ  الصػػػػػكاعية
 زماكػػػػػ   عمػػػػػا بكا ػػػػػ  كداللػػػػػة  مصػػػػػدره عمػػػػػا لفظػػػػػ  كداللػػػػػة ،قػػػػػاـ  الػػػػػا تػػػػػرل  ال. اليقيػػػػػة
كمػػػا. كمعكػػػاه كصػػػيغت  لفظػػػ  مػػػف دال ػػػؿ يػػػقث فتػػػذه. فاعمػػػ  عمػػػا معكػػػاه كداللػػػة  كاكػػػت كا 
ف  كتػػػػػا ؿبىػػػػػقً  مػػػػػف المعككيػػػػػة مػػػػػف  قػػػػػكل الصػػػػػكاعية الداللػػػػػة  صػػػػػكرة فإكتػػػػػا لفظنػػػػػا تكػػػػػف لػػػػػـ كا 
 ،ِ "بتا المعتـز المياؿ عما كيستقر عميتا كي رج. المفظ يإممتا
الفعػػػػػؿ المضػػػػػارع بسػػػػػكابؽ لصػػػػػقية تضػػػػػاؼ الػػػػػا صػػػػػيغت  سػػػػػماها سػػػػػيبكي   كي ػػػػػتص 

المضػػػػػػػاًرعة ألسػػػػػػػما  الفػػػػػػػاعميف التػػػػػػػي فػػػػػػػي  كا متػػػػػػػا الزكا ػػػػػػػدي  كلألفعػػػػػػػاؿبالزكا ػػػػػػػد فقػػػػػػػاؿ :" 
ػػػػؿي  كػػػػا  كتىفعػػػػؿ  كػػػػتى  ك هػػػػي   األربػػػػأ: التمػػػػزة  كالتػػػػا   كاليػػػػا   كالكػػػػكف. كذلػػػػؾ قكلػػػػؾ:  ٍفعى

 ،ّ كيىفعؿ هك  ككىفعؿ كإف"
 عممػػػػا فقػػػػد دار  ػػػػقؼ بػػػػيف    صػػػػالة تمػػػػؾ الزكا ػػػػد عػػػػفمكػػػػا كبإػػػػث يجع رهبػػػػدك  كهػػػػذا

بذاتػػػػ    ـ  اقا مػػػػ  صػػػػق همػػػػاالمضػػػػارع بػػػػاألمر مػػػػا اذا كػػػػاف كق عػػػػؿالف ققػػػػةالمغػػػػة إػػػػكؿ ع
فممػػػػا   عػػػػف سػػػػكابؽ المضػػػػارعة   ف الفعػػػػؿ المضػػػػارع  صػػػػؿ اقتطػػػػأ مكػػػػ  األمػػػػر باالسػػػػتغكا

ؿ، تإكلػػػػػت الػػػػػا إػػػػػذفت تمػػػػػؾ األإػػػػػرؼ  د مػػػػػت همػػػػػزة الكصػػػػػؿ لمكطػػػػػؽ بالسػػػػػاكف فػػػػػػ  يفعػػػػػ
 عمػػػػػا مػػػػػركعمػػػػػا الػػػػػر م األ يػػػػػر ذهػػػػػب الككفيػػػػػكف الػػػػػا القػػػػػكؿ بػػػػػإعراب فعػػػػػؿ األ   افعػػػػػؿ،
  ،ْ ،.هبٍ ذٍ تى لً ك   ،قـٍ تى لً ،:  اذهب، ك قيـألف األصؿ في:   ؛الجـز 
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هػػػػػػك األصػػػػػػؿ  كالمضػػػػػػارع مشػػػػػػتٌؽ مكػػػػػػ   كمػػػػػػف  الماضػػػػػػي ف هكػػػػػػاؾ مػػػػػػف يػػػػػػرل  ف  عمػػػػػػا 
 ،ُ  المضارع اشتٌؽ فعؿ األمر.

 ك ف المضػػػػػػػارع بسػػػػػػػكابق    ف الػػػػػػػدرس المقػػػػػػػارف ييبػػػػػػػت  صػػػػػػػالة صػػػػػػػيغة األمػػػػػػػر بيػػػػػػػر
تطػػػػػكر فػػػػػي المغػػػػػات  قػػػػػدالفعػػػػػؿ بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ " اذ ؛األمػػػػػر عػػػػػف متػػػػػأ ر طػػػػػكره  الم صكصػػػػػة

السػػػػامية تطػػػػكرا  طيػػػػرا اسػػػػتغرؽ قرككػػػػا طكيمػػػػة  ك ف مػػػػا كعرفػػػػ  مػػػػف تقسػػػػيـ األفعػػػػاؿ الػػػػا 
كيػػػػرل   السػػػػامييفمػػػػاض كمضػػػػارع ك مػػػػر لػػػػـ يكػػػػف معركفػػػػا عمػػػػا هػػػػذا الكإػػػػك عكػػػػد قػػػػدما  

فتػػػػػذه الصػػػػػيغة هػػػػػي   بعضػػػػػتـ  ف الصػػػػػيغة األصػػػػػمية لمفعػػػػػؿ اكمػػػػػا كاكػػػػػت صػػػػػيغة األمػػػػػر
هػػػػػذه الصػػػػػيغة تسػػػػػتعمؿ لمداللػػػػػة عمػػػػػا  تكقػػػػػد كاكػػػػػ   قػػػػػدـ صػػػػػي  األفعػػػػػاؿ عكػػػػػد السػػػػػامييف

 يريػػػػـ ت صصػػػػت فأصػػػػبإت تشػػػػ مػػػػر جميػػػػأ صػػػػي  الفعػػػػؿ مػػػػف الماضػػػػي كالمضػػػػارع كاأل
كر صػػػػػػػػيغتي المضػػػػػػػػارع كذلػػػػػػػػؾ بعػػػػػػػػد ظتػػػػػػػػ  الػػػػػػػػا إػػػػػػػػدكث الفعػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي صػػػػػػػػيغة األمػػػػػػػػر

كذلػػػػؾ بزيػػػػادة إػػػػرؼ عمػػػػا   كمػػػػف صػػػػيغة فعػػػػؿ األمػػػػر اشػػػػتؽ فعػػػػؿ المضػػػػارع  كالماضػػػػي
كقػػػػد    كؿ لفظػػػػة فعػػػػؿ األمػػػػر  لتػػػػدؿ عمػػػػا إالػػػػة اإلسػػػػكاد الػػػػا الفاعػػػػؿ  ك الضػػػػمير مػػػػيق

تكلػػػػد الفعػػػػؿ  فمػػػػف فعػػػػؿ  قػػػػـ، مػػػػيق  الزيػػػػادةى التػػػػي لإقػػػػت آ ػػػػر الفعػػػػؿ ةي سػػػػبقت هػػػػذه الزيػػػػاد
، ك يق ، ـك  قـك ، يـ  ، ك كقـك   ،ِ ،"تقكمكف، ك يقكمكفك تقـك
الضػػػػػػػما ر الش صػػػػػػػية المكفصػػػػػػػمة فػػػػػػػي المغػػػػػػػات  صػػػػػػػي بعػػػػػػػض العممػػػػػػػا   ف  كيػػػػػػػرجح

السػػػػامية تضػػػػـ عكاصػػػػر  ساسػػػػية تشػػػػترؾ فيتػػػػا المغػػػػات السػػػػامية  كهػػػػذه عكاصػػػػر مكركيػػػػة 
مغرقػػػػة فػػػػي القػػػػدـ  كقػػػػػد كككػػػػت المغػػػػات الم تمفػػػػة الصػػػػػي  الم تمفػػػػة لمضػػػػما ر الش صػػػػػية 

 ،ّ المضارع ؽالمكفصمة مف عكاصر مأ كذة مف سكاب
لمضػػػػػػارع كاكػػػػػػت  مػػػػػػدا تػػػػػػدؿ عمػػػػػػا جميػػػػػػأ عممػػػػػػا  المغػػػػػػة مػػػػػػف يػػػػػػرل  ف صػػػػػػيغة ا كمػػػػػػف 

 يةكػػػػاف مسػػػػتعمق عكػػػػد قػػػػدما  السػػػػامييف اسػػػػتعماؿ المغػػػػة الصػػػػيك ا األزمكػػػػة  ك ف هػػػػذا األد
  ،ْ كالمغة التكدكجرماكية األصمية ل 

 المضارعة أحرف
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فالسػػػػػػػتققلتا بمعكػػػػػػػا  المصػػػػػػػقية إػػػػػػػرؼ المضػػػػػػػارعة صػػػػػػػبغة السػػػػػػػكابؽ  تأ ػػػػػػػذ لػػػػػػػـ  كا 
شػػػػديدة الصػػػػػمة بمػػػػػد كلتا إتػػػػػا  لككتػػػػػا ،ُ كيتسػػػػتقؿ بػػػػػالمفظ  كاعتبػػػػػرت مػػػػف  إػػػػػرؼ المعػػػػػا

مػػػػػأ  كهػػػػػي صػػػػػارت جػػػػػز ا مكػػػػػ  ال بمكزلػػػػػة الجػػػػػز   اال تتإقػػػػػؽ صػػػػػيغت  مػػػػػف دككتػػػػػا إتػػػػػ
 عمػػػػةك   هػػػػك إػػػػاؿ األإػػػػرؼ الم تصػػػػة كمػػػػاتعمػػػػؿ فيػػػػ   ال صكصػػػػيتتا بالفعػػػػؿ المضػػػػارع 

كالكصػػػػػػػؼ ال   لمػػػػػػػد كلتا كالم صػػػػػػػص لمشػػػػػػػي  كالكصػػػػػػػؼ لػػػػػػػ  م صصػػػػػػػة  كتػػػػػػػا ذلػػػػػػػؾ
 ف الفعػػػػؿ لػػػػـ يإصػػػػؿ بعػػػػد لفاعمػػػػ   ك ف بيكػػػػ  كبػػػػيف  تكبػػػػإفتػػػػي  ،ِ  يعمػػػػؿ فػػػػي المكصػػػػكؼ

الفعػػػؿ مشػػػيران فػػػي المسػػػاف  فػػػظالزا ػػػد السػػػابؽ لم رؼتإصػػػيم  جػػػز ان مػػػف الزمػػػاف  فكػػػاف الإػػػ
  ،ّ الا ذلؾ الجز  مف الزماف

فػػػػػػإف التركيػػػػػػب  كإػػػػػػدها؛ الصػػػػػػرفيةالصػػػػػػيغة  مػػػػػػفتؤ ػػػػػػذ  ال ف داللػػػػػػة الػػػػػػزمف  بيػػػػػػر 
الإػػػػػػديث الػػػػػػذم  عػػػػػػف المضػػػػػػارع يغةصػػػػػػب يعبػػػػػػرف  مػػػػػػف تمػػػػػػؾ الداللػػػػػػة يغيػػػػػػر دالكإػػػػػػكم قػػػػػػ

يكتػػػػػب، ك لػػػػػـ يكتػػػػػب، . كبالميػػػػػؿ فػػػػػإف الماضػػػػػي ال  كػػػػػافاسػػػػػتمر فػػػػػي الماضػػػػػي كإػػػػػك:  
يعبػػػػػر بالضػػػػػركرة عػػػػػف الػػػػػزمف الماضػػػػػي  فػػػػػيمكف  ف يسػػػػػت دـ الفعػػػػػؿ الماضػػػػػي فػػػػػي المغػػػػػة 

 بػػػػػػك عمػػػػػػي الشػػػػػػمكبيف:" الفعػػػػػػؿ يػػػػػػدؿ  قػػػػػػاؿالعربيػػػػػة لمتعبيػػػػػػر عػػػػػػف الإاضػػػػػػر  ك المسػػػػػػتقبؿ. 
كيػػػػػدؿ عمػػػػػا الػػػػػزمف بصػػػػػيغت  كلػػػػػذلؾ ت تمػػػػػؼ داللتػػػػػ  عميػػػػػ   .. بإركفػػػػػ  مصػػػػػدرعمػػػػػا ال

عمػػػػا الزمػػػػاف مػػػػأ  تػػػػ ال ت تمػػػػؼ دالل كقػػػػدعكػػػػد تغيػػػػر صػػػػيغ  كإػػػػك : قػػػػاـ كيقػػػػـك كقػػػػـ .. 
ف تقػػػػػػـ  قػػػػػػػـ صػػػػػػػيغ ا ػػػػػػتقؼ   فالصػػػػػػػيغتاف ،ْ لعػػػػػػارض يعػػػػػػػرض كإػػػػػػػك اف قمػػػػػػتى قمػػػػػػػتي كا 

كيتإػػػػػدد معكػػػػػا  رة الفعميتػػػػػاف الماضػػػػػي كالمضػػػػػارع فػػػػػي العربيػػػػػة تعبػػػػػراف عػػػػػف  شػػػػػيا  كييػػػػػ
يػػػػـ تظػػػػؿ داللػػػػة  إػػػػرؼ المضػػػػارعة دالػػػػة  كمػػػػف ،ٓ الصػػػػيغة المسػػػػت دمة كفػػػػؽ بكيػػػػة الجممػػػػة"
مػػػػػػػػػأ مراعػػػػػػػػػاة الجػػػػػػػػػكس  المػػػػػػػػػذكر  ،ٔ  ك الغيبػػػػػػػػػة ابعمػػػػػػػػػا الضػػػػػػػػػما ر الػػػػػػػػػتكمـ  ك ال طػػػػػػػػػ

 كالمؤكث،. 
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التمػػػػػزة بفعػػػػػؿ  كػػػػػت رادكا الفػػػػػرؽ كا فممػػػػػاالػػػػػا  ف اليػػػػػا   صػػػػػؿ البػػػػػاب " السػػػػػتيمي كيشػػػػػير 
 فعػػػػػػؿالكػػػػػػكف ب ككاكػػػػػػترها بالضػػػػػػمير المسػػػػػػتتر فػػػػػػي الفعػػػػػػؿ   كػػػػػػا، المػػػػػػتكمـ  كلػػػػػػا  إلشػػػػػػعا

اذا ظتػػػػػر  كإػػػػػف،  الفعػػػػػؿالمتكممػػػػػيف  كلػػػػػا بكجكدهػػػػػا فػػػػػي  كؿ لفػػػػػظ الضػػػػػمير الكػػػػػامف فػػػػػي 
ف   فػػػػي ضػػػػميره المسػػػػتتر فيػػػػ    كػػػػت،  لكجكدهػػػػا ، لمم اطػػػػبتفعػػػػؿالتػػػػا  مػػػػف   ككاكػػػػت كا 

ميػػػػ  مػػػػا هػػػػك فػػػػي آ ػػػػره  كلػػػػـ ي صػػػػكا بالداللػػػػة ع كلككتػػػػا  لػػػػـ تكػػػػف فػػػػي  كؿ لفػػػػظ الضػػػػمير
لمشػػػػػاركت  لممػػػػػتكمـ فيتػػػػػا كفػػػػػي الكػػػػػكف  فمػػػػػـ يبػػػػػؽ مػػػػػف  - عكػػػػػي التمػػػػػزة  -فػػػػػي  كؿ لفظػػػػػ  

يما  الي "  ،ُ لفظ الضمير اال التا   فجعمكها في  كؿ الفعؿ عممان عمي   كا 
ضػػػػػمير فػػػػػي فعػػػػػؿ الغا ػػػػػب فػػػػػي  ال التػػػػػا ، فػػػػػي الغا ػػػػػب مقػػػػػاـ  هػػػػػك، ألكػػػػػ   ـتقػػػػػ كلػػػػػـ 

الظػػػػػاهر يغكػػػػػي عكػػػػػ   كال يسػػػػػتتر ضػػػػػمير ألف االسػػػػػـ  مكضػػػػػكع  ك كيػػػػػر    صػػػػػؿ الكػػػػػقـ
، ك يقػػػػػػـك زيػػػػػػد، فاالسػػػػػػـ  يػػػػػػ  الغا ػػػػػػب إتػػػػػػا يتقدمػػػػػػ  مػػػػػػذككر يعػػػػػػكد عم تقػػػػػػكؿ:  زيػػػػػػد يقػػػػػػـك

كػػػػػػػذلؾ فعػػػػػػػؿ المػػػػػػػتكمـ كالم اطػػػػػػػب  كلػػػػػػػيس الظػػػػػػػاهر  زيػػػػػػػد، قػػػػػػػاـ مقػػػػػػػاـ الضػػػػػػػمير  هػػػػػػػك،
كال يجػػػػي  بعػػػػده اسػػػػـ ظػػػػاهر  ير مػػػػف ضػػػػم  بػػػػدان  كالم بػػػػريف عػػػػف  كفسػػػػتـ  فإكػػػػ  ال ي مػػػػك

يكػػػػكف فػػػػاعقن بػػػػ  كال مضػػػػمر  يضػػػػان  اال مضػػػػمران يكػػػػكف تككيػػػػدان لمضػػػػمير المكطػػػػكم عميػػػػ  
 ،ِ  الفعؿ

فػػػػػي الداللػػػػػة عمػػػػػا الشػػػػػ ص كالعػػػػػدد   الضػػػػػما رى  المضػػػػػارعةتشػػػػػارؾ  إػػػػػرؼ  كبػػػػػذلؾ
  ،ّ  المشاركة ذات صمة قكية جدنا بتطبيؽ فكرة استتار الضمير هذه ف  الشؾك 

إسػػػػػػاف ظػػػػػػاهرة اسػػػػػػتتار الضػػػػػػمير كجكبػػػػػػا كجػػػػػػكازا فػػػػػػي ضػػػػػػك   تمػػػػػػاـ رالػػػػػػدكتك  كيفسػػػػػر
تكػػػػػػكف داللػػػػػػة إػػػػػػرؼ المضػػػػػػارعة عمػػػػػػا الشػػػػػػ ص مُطػػػػػػردة  فإيػػػػػػثكظريػػػػػػة  مػػػػػػف المػػػػػػبس " 

المضػػػػارعة  جػػػػكدبمعكػػػػا  كػػػػ  ال يشػػػػارك  فػػػػي الداللػػػػة عميػػػػ  إػػػػرؼ مضػػػػارعة آ ػػػػر  فػػػػإف ك 
ـُ يكػػػػػكف اسػػػػػتتار الضػػػػػمير كاجبنػػػػػا ا فػػػػػي الداللػػػػػة عمػػػػػا الشػػػػػ ص  كمػػػػػف يىػػػػػ   يكػػػػػكف إاسػػػػػمن

  " ـُ يسػػػػتتر الضػػػػمير كجكبنػػػػا فػػػػي " قػػػػـك فػػػػالتمزة مػػػػيقن تػػػػدؿ عمػػػػا المػػػػتكمـ المفػػػػرد  كمػػػػف يىػػػػ
ـُ يكػػػػػكف اسػػػػػػتتار  كالكػػػػػكف تػػػػػدؿ عمػػػػػا المتكممػػػػػيف كال يشػػػػػاركتا فػػػػػػي ذلػػػػػؾ بيرهػػػػػا  كمػػػػػف يىػػػػػ
"  كلػػػػيس يبػػػػد  المضػػػػارع فػػػػي إالػػػػة ال طػػػػاب ااٌل بالتػػػػا   كمػػػػف  الضػػػػمير كاجبنػػػػا فػػػػي "كقػػػػـك

ـُ تػػػػدؿ التػػػػا  عمػػػػا ال طػػػػاب  " مسػػػػكدنا يىػػػػ داللػػػػة مإػػػػددة  كيسػػػػتتر الضػػػػمير كجكبنػػػػا فػػػػي "كقػػػػـك

                                       
 . ُٗ: صػ، كتا ج الفكر في الكإكُ 
  السابؽ كفس . ،ِ 
  .ُٗٓ: صػالعربية معكاها كمبكاها المغة، ّ 
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ػػػػا معكاهػػػػا  كمػػػػف هكػػػػا  فػػػػي لمم اطػػػػب   مػػػػا فػػػػي إالػػػػة الغيبػػػػة فميسػػػػت اليػػػػا  كال التػػػػا  كص 
 ،ُ كتقـك مسكدنا الا الغا بة"-كاف استتار الضمير جكازنا في "يقـك 

تزلػػػػة عمػػػػا ذلػػػػؾ فػػػػإف  إػػػػرؼ المضػػػػارعة تقػػػػـك فػػػػي العربيػػػػة بكظػػػػا ؼ تصػػػػريفية م  كبكػػػػا  
 :اآلتيعما الكإك 

تقػػػػػػػػػـك مقػػػػػػػػػاـ الضػػػػػػػػػمير المكفصػػػػػػػػػؿ   كػػػػػػػػػا، لتػػػػػػػػػؤدم كظيفتػػػػػػػػػيف  المضقققققققققارعة: ىمقققققققققزة -
 : فتصريفيتي

 التكمـ. -ُ
الإػػػػػػؽ ، فػػػػػػالمتإقؽ  ف المػػػػػػتكمـ مفػػػػػػرد   قػػػػػػكؿي المفػػػػػػرد بككعيػػػػػػ   المػػػػػػذكر كالمؤكػػػػػػث،    -ِ

 يإتمؿ التذكير كالتأكيث. 
لتػػػػػػػػػؤدم كظيفتػػػػػػػػػيف ، كإػػػػػػػػػفتقػػػػػػػػػـك مقػػػػػػػػػاـ الضػػػػػػػػػمير المكفصػػػػػػػػػؿ   المضقققققققققارعة: نقققققققققون -

 تصريفيتيف:
 التكمـ. -ُ
الجمػػػػػػػأ بككعيػػػػػػػ   المػػػػػػػذكر كالمؤكػػػػػػػث، كإػػػػػػػك   كقػػػػػػػكؿ الإػػػػػػػؽ، فػػػػػػػالمتإقؽ  ف المػػػػػػػتكمـ  -ِ

 .أكيثجمأ يإتمؿ التذكير كالت
السػػػػػػياؽ فيتػػػػػػا  يكػػػػػػكف تصػػػػػػريفية كظػػػػػػا ؼ لتػػػػػػؤدم تػػػػػػاكظا ف تتعػػػػػػدد المضققققققارعة : تققققققاء -

 التالي :  كيجي  ذلؾ عما الكإك  إاسما في فؾ المبس بيف استعماالتتا
 مقاـ " كت"  فتقـكالإؽ "  تقكؿالمذكر كإك : " المفرد  طاب -ُ
مقػػػػاـ " كػػػػًت"  فتقػػػػـكهكػػػػد عميػػػػؾ  ف تىقػػػػكلي الإػػػػؽ"  يػػػػا طػػػػاب المفػػػػردة المؤكيػػػػة: كإػػػػك: " -ِ
 اتصاؿ الإقة التأكيث  يا  المؤكية،. مأ
 مػػػػأ مقػػػػاـ " كتمػػػػا" تقػػػػـك ف تقػػػػكال الإػػػػؽ   يعجبكػػػػيزيػػػػداف  يػػػػابككعيػػػػ :  الميكػػػػا طػػػػاب  -ّ

 الميكا،.  الإقةاتصاؿ 
الإػػػػػػػؽ  تقػػػػػػػـك مقػػػػػػػاـ " كػػػػػػػتـ" مػػػػػػػأ  لػػػػػػػكا ف تقك  يعجبكػػػػػػػيطػػػػػػػقب  يػػػػػػػا: الػػػػػػػذككر طػػػػػػػاب  -ْ

 الإقة جمأ الذككر،. اتصاؿ
 مػػػػػػأ ف تىقيٍمػػػػػػف الإػػػػػػؽ  تقػػػػػػـك مقػػػػػػاـ " كػػػػػػتف"  يعجبكػػػػػػيطالبػػػػػػات  يػػػػػػا طػػػػػػاب اإلكػػػػػػاث:  -ٓ

 اتصاؿ الإقة ككف الكسكة،

                                       
  .كفس  السابؽ، ُ 
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مقػػػػػػاـ "هػػػػػػي"  تقػػػػػػـك" هكػػػػػػد تقػػػػػػكؿ الإػػػػػػؽ"   ك: كإػػػػػػلغا بػػػػػػةالمؤكيػػػػػػة ا ممفػػػػػػردةل مجي تػػػػػػا -ٔ
 كالغيبة ال ال طاب،. التأكيثداللة  كتإمؿ

 الصوتي: التشكيل
ممػػػػا سػػػػبؽ  ف  إػػػػرؼ المضػػػػارعة فػػػػي بالبتػػػػا تقػػػػـك مقػػػػاـ الضػػػػما ر  يتضػػػػح :بنائيققققا -أ 

كهػػػػػي التمػػػػػزة   كقػػػػػد ات ػػػػػذت مػػػػػف تمػػػػػؾ الضػػػػػما ر القا مػػػػػة مقامتػػػػػا تشػػػػػكيؿى بكيتتػػػػػا  البػػػػػارزة
ف لػػػػػـ يكػػػػػف بيكتمػػػػػا عققػػػػػة  كالكػػػػػكف كالتػػػػػا  كجػػػػػا ت اليػػػػػا   مفػػػػػا لضػػػػػمير الغيبػػػػػة  هػػػػػك، كا 

عػػػػف العمػػػػة التػػػػي ذكرهػػػػا  فضػػػػق -كظػػػػرم–اليػػػػا  فػػػػي  ا تيػػػػار عمػػػػةصػػػػكتية كاضػػػػإة  لكػػػػف 
جػػػػذر  ابتػػػػ يبػػػػد  ف  يمكػػػػففػػػػي كككػػػػ   قػػػػؿ الإػػػػركؼ التػػػػي  تكمػػػػف -السػػػػتيمي فيمػػػػا سػػػػبؽ 

فعربػػػػي؛  كلكػػػػا  ف ككظػػػػر فػػػػي   عػػػػف كػػػػدرة اسػػػػتعمال  ضػػػػقف كػػػػ م االشػػػػتقاؽ يكػػػػدركجػػػػد  كا 
 :قمة استعمالتا لككتشؼ دةتبد  باليا  في صكرتتا المجر  التيالجذكر التالية 

 (.ر س ي)ي ب س( و)ي ت م( و)ي ز ن( و)ي د ع( و)
تػػػػكالي األميػػػػاؿ  اإتماليػػػػةيجعػػػػؿ  ممػػػػامكتػػػػا   االشػػػػتقاؽكجكدهػػػػا كمإػػػػظ كػػػػدرة  تإقػػػػؽ كمػػػػأ 

ف جػػػػا ت فقمػػػػة  كػػػػادرةالمضػػػػارعة  يػػػػا  سػػػػابقةمػػػػأ  مػػػػف إػػػػدة  ت فػػػػؼ االسػػػػتعماؿالتإقػػػػؽ  كا 
 .يقمتا
الغا ػػػػب المكفصػػػػؿ  هػػػػك، بكصػػػػف  جػػػػز ا  ضػػػػمير مقػػػػاـ الػػػػكاك،   ك، التػػػػا اذا قامػػػػت    مػػػػا 

صػػػػي    فعػػػػؿ  ككفعػػػػؿ  كتفعػػػػؿ،  فػػػي،  كػػػػتك  كإػػػػف ك  ا مػػػف ذلػػػػؾ الضػػػػمير قياسػػػػا عمػػػا   كػػػػ
 : اشكاليتيفلممفرد الغا ب  المضارعفقد تكاج  صيغة 

كظػػػرا لكيػػػرة األصػػػكؿ  كذلػػػؾ: منقققو العربيقققة تنفقققرالقققذي  ألمثقققالتقققوالي ا ماليقققةاحت :األولقققى
 ف كتصػػػػػكر  ف  فعػػػػػاال ميػػػػػؿ  فمكػػػػػا االشػػػػػتقاقية التػػػػػي تبػػػػػد  بالتػػػػػا   ك الػػػػػكاك مقاركػػػػػة باليػػػػػا  

 هتػػػػػػػكل ك   الػػػػػػػا  هتػػػػػػػـ ؿ، تإػػػػػػػك كيتػػػػػػػرع  كيتمػػػػػػػر  كيتمػػػػػػػس  كيتػػػػػػػرب  كيتػػػػػػػكل   يًتػػػػػػػـٌ 
 ،.كهترعهتمر ك كهتمس   هترب ك 
المضػػػػػارع مػػػػػف الجػػػػػذكر التاليػػػػػة:  ك  صػػػػػيابة صػػػػػكرت ف ك فمكػػػػػا  ذاتػػػػػ  مػػػػػأ الػػػػػكاك كاألمػػػػػر 

ب ر، ك ك ت ر، ك ك د ع، ك ك ذ ر، ك ك ق ب، ك ك ؽ ر، ك ك ع ر،  ك 
مػػػػػػػػػػػػػف المفيػػػػػػػػػػػػػػؼ كإػػػػػػػػػػػػػػك:  ك ؽ م، ك ك ع م، ك كف م، ك ك ش م،.... الػػػػػػػػػػػػػػخ فػػػػػػػػػػػػػػإف 

د قميمػػػػة اليػػػػا  فػػػػإف الجػػػػذكر التػػػػي تبػػػػد  بتػػػػا جػػػػ  ػػػػقؼاإتماليػػػػة تػػػػكالي األميػػػػاؿ إاضػػػػرة ب
 في مصاؼ المقاركة.
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: فػػػػإذا اعتمػػػػدت التػػػػا  إػػػػرؼ مضػػػػارعة كاكػػػػت مػػػػكطف لػػػػبس  المققققبس احتماليققققة :الثانيققققة
تػػػػرل   ىالبيكتػػػػا كبػػػػيف التمػػػػزة التػػػػي يكيػػػػر التبػػػػادؿ بيكتمػػػػا لشػػػػدة التقػػػػارب قػػػػاؿ ابػػػػف دريػػػػد :" 
ًفػػػي بعػػػض  ىُكػػػؾ لىػػػك  لفػػػت بىػػػيف اٍلتمػػػزىة كىاٍلتىػػػا  كالإػػػا  فىػػػأمكف لكجػػػدت اٍلتمػػػزىة تتإػػػكؿ هىػػػا  

المُّغىػػػػػػػات لقربتػػػػػػػا ًمٍكتىػػػػػػػا كىٍإػػػػػػػك قىػػػػػػػٍكلتـ ًفػػػػػػػي "  ـ كىاهلل ": " هػػػػػػػـ كىاهلل "  ككمػػػػػػػا قىػػػػػػػاليكا ًفػػػػػػػي " 
 راؽ":" هراؽ المىا  "
 ُ، 

، ٍفعىمػػػػػكاكإػػػػػك  يى  فػػػػػيالعطػػػػػؼ  بػػػػػكاك،  يضػػػػػا إتػػػػػا ال تمتػػػػػبس الػػػػػكاك  عمػػػػػاتعتمػػػػػد  كلػػػػػـ   
 ،. ٍفعىمكا كى ك

المضػػػػػػارعة لممفػػػػػػرد  إػػػػػػرؼاليػػػػػػا  لتميػػػػػػؿ  ا تيػػػػػػاريػػػػػػـ يقتضػػػػػػي إسػػػػػػف التػػػػػػأليؼ  كمػػػػػػف   
 األسس التي بكيت عميتا  كظمة العربية : مأما يتفؽ  كهك  بالغا
 فػػػػػا تيرتكالعػػػػػدد  كػػػػػكعالتصػػػػػريفية التػػػػػي يقػػػػػـك بتػػػػػا الإػػػػػرؼ فػػػػػي مإػػػػػيط ال الكظيفػػػػػة :أوال

    كا   كإف   كت،. كيتتا ب مفالمضارعة   إرؼ
األإػػػػػرؼ التػػػػػي يإتمػػػػػؿ  ف تشػػػػػكؿ مػػػػػأ  فاسػػػػػتبعدتاليقػػػػػؿ :  كدفػػػػػأالتػػػػػأليؼ  إسػػػػػف: ثانيقققققا

 األبكية الدا مة عميتا ككعا مف اليقؿ.
التمػػػػػزة  ك الكػػػػػكف لعػػػػػدـ  كػػػػػفا تيػػػػػرت التػػػػػا  مػػػػػف " كػػػػػت" كلػػػػػـ ت لػػػػػذا :  مػػػػػف المػػػػػبس:ثالثقققققا

كال طػػػػػػاب  كػػػػػػذلؾ كاكػػػػػػت اليػػػػػػا  فػػػػػػي المفػػػػػػرد الغا ػػػػػػب كلػػػػػػـ  ـالمػػػػػػبس بػػػػػػيف كظيفتػػػػػػي الػػػػػػتكم
 تعتمد التا   ك الكاك

 اإػػػػػػدلاالسػػػػػتعماؿ الفصػػػػػػيح  فػػػػػػيالمضػػػػػارع  صػػػػػػيغة تت ػػػػػػذ أحققققققرف المضققققققارعة: حركقققققة
  ك الضمة. الفتإة الإركتيف 

 فىعػػػػؿ، الماضػػػػي  فػػػػػ مجػػػػردا يقييػػػػا بػػػػ  تصػػػػاغاذا كػػػػاف الفعػػػػؿ الػػػػذم  كذلػػػػؾ: : الفتحققققةأوال
تإػػػػػػكؿ الػػػػػػا   ىفعػػػػػػؿي  كىفعػػػػػػؿي   تىفعػػػػػػؿ   يىفعػػػػػػؿ، صػػػػػػامت   /ف/ت/م، + صػػػػػػا ت قصػػػػػػير 

  الفتإة،.
/فُعػػػػػؿ،  ،ِ رباعيػػػػػا مزيػػػػػداتصػػػػػاغ بػػػػػ   الػػػػػذم: اذا كػػػػػاف الفعػػػػػؿ  الضقققققمة :ثانيقققققا كإػػػػػك   فعؿى
 ، .ييفعؿ   يفعؿ/ كيفعؿ/تيفعؿ/ الاالمضارع  في فتإكؿ

                                       
 . ْٔ/ ُالمغة:  جمترة، ُ 
 الإريرم. ُِ، ممإة اإلعراب: صػِ 
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: تتشػػػػػػكؿ  إػػػػػػرؼ المضػػػػػػارعة مقطعيػػػػػػا مػػػػػػف مقطػػػػػػأ قصػػػػػػير مغمػػػػػػؽ   ص  مقطعيققققققا -ب 
التصػػػػاقتا بالفعػػػػؿ إتػػػػا صػػػػارت جػػػػز ا مػػػػف  يػػػػةح، كهػػػػك مػػػػا يمكإتػػػػا  فػػػػة كسػػػػتكلة كإتم

  صيغت .
 ليجي :  خالف
ككػػػػػا قػػػػػد ذكركػػػػػا  ف إركػػػػػة  إػػػػػرؼ المضػػػػػارعة هػػػػػي الفػػػػػتح فتػػػػػذا هػػػػػك االسػػػػػتعماؿ  اذا     

 قبيمػػػػةالػػػػا  عػػػػزم فالعػػػػرب فػػػػي بيػػػػر الربػػػػاعي  كلكػػػػ  كيػػػػر عكػػػػدالفصػػػػيح المتعػػػػارؼ عميػػػػ  
هػػػػػذه المتجػػػػػة بػػػػػػ  تمتمػػػػػة  كلقبػػػػػت  بيػػػػػر الربػػػػػاعي فػػػػػي بتػػػػػرا ، كسػػػػػر إػػػػػركؼ المضػػػػػارعة 

ف كػػػػػػػاف ابػػػػػػػف جكػػػػػػػي يعزكهػػػػػػػا الػػػػػػػا  (1)بتػػػػػػػرا ، مػػػػػػػا قػػػػػػػرا ة قكلػػػػػػػ  ع تعقيبػػػػػػػ فػػػػػػػي  تمػػػػػػػيـكا 
ػػػػ كقػػػػد ،ِ التػػػػا   بكسػػػػر [ُُّ]هػػػػكد: چڱ ڱ چ:تعػػػػالا الػػػػا قبيمػػػػة تمػػػػيـو  تـييضػػػػـ بعضي

ػػػػد  الػػػػاالمسػػػػاف  صػػػػاإب كيضػػػػيؼ (3)قبا ػػػػؿ: قػػػػيس ك سػػػػده كربيعػػػػةه  قبا ػػػػؿ قىػػػػػٍيس كتىًمػػػػيـ ك ىسى
ـي  بالكسػػػػػر:  بػػػػػػيعةى عاُمػػػػػةى العػػػػػرب  مإػػػػػددا  يضػػػػػا القبا ػػػػػؿ التػػػػػي تفػػػػػتح  فيقػػػػػكؿ: " كًتٍعمىػػػػػػ كرى
بػػػػػيعةى كعاُمػػػػػًة العػػػػرب  ك ىمػػػػػا  ىهػػػػؿ الػػػػػإجاز كقػػػػػكـه مػػػػف  ىعجػػػػػاز  ػػػػد كرى لغػػػػة قىػػػػػٍيس كتىًمػػػػػيـ ك ىسى

كالقػػػػرآف عمػػػػػيتا؛ قػػػػاؿ: كزعػػػػـ األ فػػػػش  هىػػػػكاًزفى ك ىٍزًد الُسػػػػراة كبعػػػػًض هيػػػػذيؿ فػػػػػيقكلكف تىٍعمىػػػػػـ 
ػػػػف كرد عمػػػػػػيكا مػػػػف األىعػػػػراب لػػػػػػـ يقػػػػؿ ًاال ًتٍعمىػػػػػـ  بالكسػػػػػر"  ىف كػػػػؿ مى
 فػػػػػارس كيكقػػػػؿ ابػػػػف (4)

مفتكإػػػة فػػػي لغػػػة قػػػريش  هػػػي، فقػػػاؿ :" قػػػاؿ الفػػػرا : كسػػػتعيفإركػػػة كػػػكف   فػػػي عػػػف الفػػػرا 
  (5)كبيرهـ يقكلككتا بكسر الككف" ك سد
: ابف عطية  إيف ذكر قرا ة  بي:  ًت مٍك ، بكسر التا : كما  راها ااُل لغة قرشية  كقاؿ    

 كستعيف،  ك لؼ المتكمـ  كقكؿ ابف عمر: ال ا ال   كتا  كػكهي كسر ككف الجماعة: 
يبيف  كلـبقكل  :" هذا بك إياف  كيرد .(6)ال اطب كتذه اآلية  كال يكسركف اليا  في الغا ب

                                       
  ت ؿ  َٖ/ُُ:كالمساف ،  ت ؿ ق َٕٗ/ُالقامكس:   ػ ُِْ/ُ  كسر الصكاعة: ُُ/ِ :ال صا ص، ُ 
 .،ؿ
كياب  كعمقمة  كاألعمش  كابف مصرؼ  كإمزة فيما  ابفجكي  كهي قرا ة الا  ابف َّّ/ُ: المإتسب، ِ 

 . ُْٓ/ْمقاركة بمعجـ القرا ات:  ُِِ/ ٔالمإيط في التفسير:  البإر: يكظر  ركم
 .ِْ/ُ: المإيط في التفسير ، البإرّ 
 .،  كؽ لَِْ/ُٓساف: ، المْ 
 [ الكي ابف  ٗ : صػفي شكاذ القرآف م تصر: يكظرإبش ] ف. كهي قرا ة جكاح بِٖ، الصاإبي: ٓ 
  بك إياف. ُِِ/ّ: المإيط في التفسير ، البإرٔ 
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 (1)ؼ المضارعة بقاككف كمي  كما ظىُك  مف  كتا لغة قرشية ليس كما ظٌف"ما يكسر في  إرك 
 كقػػػػػد ،ِ  مػػػػػا عػػػػػدا الإجػػػػػازييف  الػػػػػا العػػػػػرب قاطبػػػػػة الظػػػػػاهرةسػػػػػيبكي   فيكسػػػػػب هػػػػػذه   مػػػػػا 

هػػػػذا يفتإػػػػ   هػػػػؿ الإجػػػػاز  كبكػػػػك تمػػػػيـ ال  كجميػػػػأ: "فيقػػػػكؿ يقابػػػػؿ الإجػػػػازييف بػػػػالتميمييف
 ،ّ "فعؿيكسركك  في اليا  اذا قالكا يى 

بسػػػػعة رقعتتػػػػا ككيػػػػرة  داضػػػػطراب عممػػػػا  المغػػػػة فػػػػي عػػػػزك هػػػػذه المتجػػػػة يشػػػػت لعػػػػؿو     
بيػػػػر الإجػػػػازييف سػػػػعة  الػػػػاعزكهػػػػا  فػػػػي يجػػػػي كفيمػػػػا يبػػػػدك لػػػػي  ف  قفتػػػػـ  مالتا اسػػػػتع

قبيمػػػػػػة يمكيػػػػػػة مػػػػػػف  كهػػػػػػيكتضػػػػػػييقا فػػػػػػي إػػػػػػدكد بي تتػػػػػػا  فتػػػػػػارة يقصػػػػػػرككتا عمػػػػػػا بتػػػػػػرا  
يتكسػػػػعكف فيتػػػػا فيكسػػػػبككتا الػػػػا قبا ػػػػؿ   ػػػػرل بيػػػػر إجازيػػػػة كإػػػػك تمػػػػيـ  كتػػػػارة ،ْ قضػػػػاعة

بػيعةى. قىػٍيسك   كتىًميـ ك ىسىد كرى
هؿ التا    ي تمفكف في  م مف  إرؼ المضارعة الذم تجرم عمي  هذه الظاهرة كما     

  (5)كإدها؟  ك التا  كالتمزة كالككف دكف اليا ؟  ك جميأ  إرؼ المضارعة بق استيكا ؟
إرؼ المضارعة  كسرقؿ رصد هذه الظاهرة في كتب المغة كجد  ف صكر   كمف
 عما الكإك التالي:  تجي 

، بكسر العيف  قاؿ فىًعؿمضارع اليقيي المبكي لمفاعؿ اذا كاف الماضي عما كزف   في -
كما كسرت ياكي  ما لألس رعةصاإب الكتاب :" باب ما تكسر في   كا ؿ األفعاؿ المضا

فىًعؿى كذلؾ في لغة جميأ العرب اال  هؿ الإجاز كذلؾ قكلتـ:  كت ًتعمػـ الإرؼ إيف قمت: 
كقاؿ: " كبكك تميـ ال يكسركك  في اليا  اذا  (6)ذاؾ ك كػا ًاعمـ كهي ًتعمػـ ككإف ًكعمـ ذاؾ"

  (7)قالكا يىٍفعىؿ"
الكاقص المكسكر العيف كاكيا كاف  ك يا يا كالفعؿ األجكؼ  قاؿ سيبكي  :"ككذلؾ  الفعؿ -

                                       
 ، السابؽ كفس .ُ 
 .َُُ/ ْ: كتابال، ِ 
 .ُُّ/ ْ: السابؽ، ّ 
 البف سيده. ُٗٓ/ ْصػ  كالم ص لمفارابي ٗ/ ِ :، معجـ ديكاف األدبْ 
: كالمساف ْْٔ/ ٗ   ٕٕٔ/ ٔكالمإكـ كالمإيط األعظـ: َِٔ/ُ  كسر الصكاعة: ُُ/ِ :ال صا ص، ٓ 

 .  ت ؿ ؿ، َُْ/ ِٖ: لعركسكتاج ا َٖ/ُُ
 .َُُ/ْ، الكتاب: ٔ 
 .ُُّ/ْ، السابؽ: ٕ 
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كؿ شي  في  فىًعؿ مف بكات اليا  كالكاك التي اليػا  كالكاك فيتف الـ  ك عيف كالمضاعؼ. 
 عضضتف كفكإف ًك اؿ،   مكافأكا ًا شا، ك   شيتفأكت ًتشقا، ك  شًقيتكذلؾ قكلؾ:  

كما كسركا هذه األكا ؿ ألكتـ  رادكا  ف تككف  كا متا  ؛فأكتف ًتعضضف ك كت ًتعضيف،. كا 
، ككاف البكا  عكدهـ عما فىعىؿ، كما  لزمكا الفتح مػا كاف ياكي  مفتكإان في  فىًعؿكيكاكي  

 (1)، مكتا."فًعؿهذا  ف يجركا  كا متا عما يكاكي  
ۇ چ تعالا :  قكل كمك   (2)ة كإك ًتكطمؽاذا بدئ ماضي  بتمزة كصؿ مكسكر  المضارع -

[601]آل عمران:چ ۈۇ ۆ ۆ ۈ
بف كياب  ك بك رزيف العقيمي  ك بك كتيؾ:  يإيا قر ها 

 ( 3) كعزيت الا تميـ بكسر التا  فيتما ،سكدتً  ك ،بيضتً  
هكا  لمكسركيعمؿ سيبكي   ؛،ؿ ك تفاعؿ  ك تفٍعمى  تىفىُعؿما كاف ماضي  عما صيغة   كؿ -

  (4)بقكل :" ألك  كاف عكدهـ مما يكبغي  ف تككف  كل   لؼ مكصكلة ألف معكاه االكفعاؿ"
  (5)، استيقاال لمكسرة في اليا ًيركب، ك ًيٍعمـالكسرة في اليا  كإك:   كتقؿ -

 كؿ  لكسر كإك قكلتـ:   بتى ًتيبا، كقد عممكا ؿشذ عما تقدـ بعض األفعا كقد
، بفتح العيف يٍفعىؿمف ًقبؿ  ف المضارع لما  تا عما    مضارع  كعيف ماضي  مفتكإة

  (6)، ًباى صار  ف ماضي  مكسكر العيف إتا كأك   
 ك عما األقؿ كيرتتا دكف بيرها   تمقيبتا بالتمتمة يكمإ الا  صكصية التا  بالكسر لكف 

 .المضارعةمف  إرؼ 
 ؟المغتين أصل أي

بير  ف الدرس المقارف بيف  ،ٕ سيبكي   ف الفتح في لغة  هؿ الإجاز هك األصؿ." ذكر

                                       
 .َُُ/ْ، السابؽ: ُ 
 .َّّ/ُ :، المإتسبِ 
 .ْٓٓ/ُالقرا ات:  ـمقاركة بمعج ِّٗ/ّ:لتفسيرالمإيط في ا البإر، ّ 
 .ُُِ/ْ، الكتاب: ْ 
 .َّّ/ُ، المإتسب: ٓ 
 كفس . السابؽ، ٔ 

 .ُُُ/ْ، الكتاب: ٕ 
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 ظاهرة ك كتا  الكسر في  إرؼ المضارعة  صالة يرجح  بيف العربية ك  كاتتا الساميات
. كما كجدت في لتجات جككب (1)سامية قديمة  كجدت في العبرية كالسرياكية كالإبشية

 .(2)كالبكتاإارية  كفي لتجات السرياف في هذه األياـ  ةكالشإري  كالمترية  اليمف الإديية
بقيػػػػت  كقػػػػد  تػػػػزاؿ هػػػػذه الظػػػػاهرة شػػػػا عة فػػػػي كييػػػػر مػػػػف لتجاتكػػػػا العربيػػػػة المعاصػػػػرة كال

فػػػػي العربيػػػػة الفصػػػػإا كفسػػػػتا فػػػػي بعػػػػض األميمػػػػة اذ يكسػػػػر إػػػػرؼ المضػػػػارعة فػػػػي  هػػػػا يار 
 ذلؾ قكؿ  بي ذؤيب:  مف (3)  ا اؿ،

خالُ  بعدىُم بعيٍش ناصبٍ  َفَغبرت  (4)أني الحٌق مستتبإلُ  وا 
  يضا:"  كقكل 

 (5)إخاُلو ُدىًما ِخالبا فبتّ  ثّم ىاجا أومَض  رقُ البَ  نكِ أمِ 
 :اؿالعي بي  كقكؿ

خال  (6)جاءكم بتعطٍف وُسكونِ  إذ أن أخاكم وِعتاَبو وا 
 قيس ابف العيزارة:  كقكؿ

 (7)دودلَ  خالُ إِ  امَّ وال مِ  أبدا حاجم سيفْ نَ  يشفي ذاتَ  واللِ 
  :تأثروال التأثير

اتصػػاؿ  إػػرؼ المضػارعة بػػبعض األبكيػػة اشػػكالية صػكتية تعاممػػت معتػػا العربيػػة  يشػكؿ
بطػرؽ متعػػددة لممكا مػة بػػيف مقػػررات كظامتػا كبػػيف مػا يقتضػػي  السػػياؽ  كقػد شػػاركت جميػػأ 
 إرؼ المضارعة في هذه اإلشكالية  كؿ كفؽ طبيعة تشكيمتا الصكتي بكا يا كمقطعيا  كقػد 

 :رصدت مكاطف ذلؾ عما الكإك التالي

                                       
 .ُِٓ، فصكؿ في فق  العربية ُ 
 . ّٕٗ/ُ :، المتجات العربية في التراثِ 
 .ُِٓفصكؿ في فق  العربية  ،ّ 
 [ِ/ُ :التذلييف ديكافمف بإر الكامؿ ] يكظر:  البيت، ْ 
 [.ُٕٕ/ُ: مف بإر الكافر ]يكظر: شرح  شعار التذلييف البيت، ٓ 

 [.ِٕٔ/ِ :التذلييف ديكافمف بإر الكامؿ ] يكظر:  البيت، ٔ 

 شعار  شرحك   ِٕ/ِ :التذلييف ديكافمف   كال مما، ]يكظر:  بدال كال معتا،  لكيرك مف بإر الكامؿ  البيت ،ٕ 
  [.ٕٗٓ/ِ :التذلييف
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صػػيغة   فعػػؿ، تإققػػت اشػػكالية الجمػػأ  بتمػػزةاتصػػمت همػػزة المضػػارعة  اذا: اليمققزة : أوال 
،  كفػي هػذه  كػـر ، ك صػم    يؤى بيف همزتيف   همزة المضارعة مأ همزة   فعؿ، في كإك:  يكـر
الإالة تإققت صػكرة تػكالي همػزتيف كهػي الصػكرة التػي يكفػر مكتػا المسػاف العربػي كيػت مص 

لػا ذلػؾ سػبيق  كقػد تكفػؿ السػياؽ الصػكتي بػالت مص مػف تمػؾ اإلشػكالية مكتا ما اسػتطاع ا
فػػي صػػكرة مطػػردة  قرتػػ   كظمتتػػا المغكيػػة  كذلػػؾ بإػػذؼ همػػزة   فعػػؿ، فصػػار الفعػػؿ   يكػػرـي، 
، عما التمػزة  ،  كاليا  في  يكـر ،  كالتا  في  تكـر بتمزة كاإدة   يـ إممت الككف في  ككـر

،؛ فإػذفت التمػزة معتػف ك  إػكاؿ إػػركؼ   تمػؼمػا إػذفت معتػا ليتفػؽ البػاب كال تفػي   كػـر
.  ك كما ذكر ابف جكي :"كرهػكا  ف ي تمػؼ المضػارع فيكػكف مػرة بتمػزة ك  ػرل ،ُ المضارعة

المبػرد فقػاؿ :"  ضػاكقد  لمػح الػا ذلػؾ  ي ،ِ بغير همزة  مإافظة عما التجكيس في كقمتـ"
ما   ، ك  إسػف يإسػف، ككػاف األى  فعمتكا  ، ك يؤإسػف، إتػا فكإػك:   ٍكػـر يكػـر ٍصػؿ:  يػؤكـر

، مزيػػدة بإػػذا  داؿ  دإػػرج، كإػػؽ المضػػارع  ىف  يكػػكف عمػػا ميػػاؿ  دإػػرج،؛ ألىف همػػزىة   ٍكػػـر
يىٍكػػتىًظـ مػػا فػػي الماضػػي مػػف الإػػركؼ  كلكػػف إػػذفت هػػذه التمػػزة ألكتػػا زا ػػدة كتمإقتػػا التمػػزة 

اكىػت زا ػدة كىصػارىت التي يعكػي بتػا المػتكمـ كفسػ  فتجتمػأ همزتػاف فكرهػكا ذلػؾ كإػذفكها ًاٍذ ك
إػػركؼ المضػػارعة تاًبعىػػة لمتمػػزة التػػي يىٍعكػػي بتػػا المػػتكمـ كىفسػػ   كمػػا إػػذفت الػػكاك التػػي فػػي 

عمػا  كػ  قػد جػا   ،ّ  يعد، لكقكعتا بيف يا  ككسرة  كصارت إركؼ المضارعة تابعة لميا "
فٍ  متـفي كق   ،ْ أىل ألن يؤكرما( فإنو" فقد  كشدكا:  عؿاألصؿ ضركرة "ييؤى
 :  النون ثانيا

اتصمت ككف المضارعة بصيغة  كيفىع ؿ، كككية الفا   تإققت صكرة مف صكر  اذا
يتكالا فيتا مقطعاف يإمقف  إيث ،الممايمة الصكتية التي يكفر مكتا الذكؽ العربي

صامتيف متمايميف هما: ككف المضارعة الدالة عما جماعة المتكمميف  كالككف التي تقأ فا ن 

                                       
 .ْٔ/ ِ :صكاعة اإلعراب   كسر َِٖ: صػ، الممتأُ 
 .ُِٗ، المكصؼ: صػِ 
 .ٕٗ/ ِ، المقتضب: ّ 
 .ُِٗ: صػ، المكصؼْ 
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، فعق مضارعا مبدك ا بككف اغة  كفع ؿ،  كذلؾ اذا صغكا مف كإك  كجُ لبكا  عما صي
جماعة المتكمميف  يصير هكذا  كيكىج ي، مما ييشىك ؿ تكالي مقطعيف صكامتتما متمايمة  كقد 
عكلجت تمؾ الصكرة عكد مف لـ يإتمؿ يقمتا بإذؼ الككف الياكية هكذا  كيج ي، كمك  عما 

 چھ ھ ے ے چ عامر كعاصـ  مف ركاية شعبة،: القكؿ األظتر قرا ة ابف 

كقد صرح ابف  ،ُ كسككف اليا  ةكتشديد الجيـ المكسكر  ككفال بضـقر ت  إيث [ٖٖ]األكبيا : 
كقيؿ: األصؿ  كيٍكجي، بسككف الككف الياكية   ،ِ  جكي بأف عمة الإذؼ في  لمت فيؼ

ٌجاكة"  بتشديد الجيـ فيتما  كاألصؿ "اٍكجىاصة  "فأدبمت" في الجيـ "كػ: اٌجاصة  كا 
اكة"  فأدبمت الككف في الجيـ ٍكجى كعمي  ت رج تمؾ الصيغة الا صكرة   رل لـ يتكاؿى  ،ّ كا 

يف ميميف فالياكي مكتما ساكف فيتا مقطعاف متمايقف صكتيا  فعما الربـ مف تكالي صامت
كهك مقطأ مغمؽ مستساغ في العربية  كيٍف/جي، =  ص ح ص+ ص ح ح، لذلؾ  بقي 

 كقد عمي  مأ اإلدباـ دكف تغيير مقطعي هكذا:  كيج ي، =  ص ح ص + ص ح ح،.
ضعؼ هذا الر م؛ بأف ادباـ الككف في الجيـ ال يكاد يعرؼ؛ ألف الككف الساككة عكد الجيـ 

 ،ْ  تدبـت فا كال
: اف  كٌجي، فعؿ ماض مف: كجا  يكجك" بت فيؼ عيك    الجيـ،  يـ ضعفت كقيؿ 

عيك   كبكي لممفعكؿ  ك سكد لضمير المصدر  كالتقدير:  كيٌجي هك،  م الكجا   كتسكيف 
كقرا ة   [ُُٓ]ط : :  فكسٍي كلـ كجٍد،،ٓ اليا  المفتكإة لمت فيؼ لغة في   كقرا ة األعمش

كعمي  ال يككف يمة  ،ُ بإسكاف اليا  فيتما كصق" [ِٖٕ]البقرة:  ما بقٍي مف الربا،  ،ٔ الإسف

                                       
 .ِٕٔ/ ِ:كشرح التصريح عما التكضيح ِّْ/ِ :، الكشرُ 
 . ُُِ/ِ، المإتسب: ِ 
 .ِٕٔ/ِعما التكضيح  التصريح، شرح ّ 
 ، السابؽ كفس .ْ 
كمعجـ  ّٗٔ/ٕكالبإر المإيط في التفسير:  ُِٓ/ ُُ القرطبي  كتفسير ٗٓالمإتسب :/  اكظر: يكظر، ٓ 

 .َِٓ/ٓالقرا ات: 
كمعجـ  ُِٕ/ِكالبإر المإيط في التفسير:  ّٗٔ/ّكتفسير القرطبي   ُُْ/ ُالمإتسب  اكظر: يكظر، ٔ 

 .َْْ/ُالقرا ات: 
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 تمايؿ مف  م ككع  كت رج مما كإف بصدده
 ف الر ييف األ يريف لمصكرة التي  مص اليتا الفعؿ  كيج ي، يإيطتما كيير  ككقإظ 

كالي مقطعيف مف التأكيؿ كالتكمؼ  كستطيأ  ف ك رج مك  بالإذؼ لمت مص مف يقؿ ت
 متمايمة. كامتيإمقف ص

ل  كظا ر  يضا  مف ذلؾ ما ركم عف ابف كيير ك هؿ  -الذم كرجإ  –التفسير كهذا 
 فا عما القكؿ بإذؼ الٌككف اٌلتي هي  [ِٓ]الفرقاف: چ المق كةى تكزيقن  ككٌزؿي چمكة  كتـ قرؤكا 

 راد:  ككيكىز ؿي   قاؿ ابف جكي": يكبغي  ف يككف مإمكال عما  ك ،ِ الفعؿ مف  ككزؿ،
 ،ّ ،  اال  ك  إذؼ الككف الياكية التي هي فا  ًفعؿ كُزؿ؛ اللتقا  الكككيف است فافا" كةى المق

 ف إذؼ الككف األصمية في تمؾ الصيغة ما كاف ليإدث لكال قياـ ككف المضارعة  كالشؾ 
  :اؿ الصكتي لقياـ الككف في تمؾ الصيغة بكظيفتيف معامقامتا  كهك ضرب مف اال تز 

 .الكإدة الصرفية بكصفتا مكرفيما يدؿ عما جماعة المتكمميف :األولى
عما الداللة المعجمية لمفعؿ  كٌجي،  كهك  إافظالكإدة الصكتية بكصفتا فككيما   :الثانية

قياـ الصكت الكاإد ل -اذا جاز لكا ذلؾ االصطقح -ضرب مف المشترؾ الإرفي الكظيفي 
 دا ؿ بكا  الكممة بكظيفتيف لغكيتيف.

 : التاء: ثالثا
 -في كيير مف األإياف-كهذا ما يجعمتا   تعددت الكظا ؼ التصريفية لصكت التا  لقد

تكفؿ الكظاـ المغكم بإمتا فيما ال يتعارض مأ  سس   صكتيةطرفا في اشكاليات تصريفية 
المتعارؼ عميتا  كمف صكر ذلؾ ما يإدي  التشكيؿ البكيكم في صي   التفعُّؿ كالُتفاعيؿ 
،  تا ، المضارعة  كالتفٍعميؿ،  فإذا صادفت  التا ، الزا دة في صي   تىفىُعؿي كتىفاعىؿي كتىفىٍعمىؿي

ف كاف لكؿ تصبح  تىتىفىُعؿي كتتىفاعىؿي  ، كهما إرفاف متمايقف صكتيا كمقطعيا  كا  كتتىفىٍعمىؿي
مكتما كظيفت  التصريفية  اال  ف هذه المصادفة اصطدمت بالذكؽ العربي الذم يكفر مف 

                                                                                                              
 ..ِٕٔ/ِ :التصريح عما التكضيح شرح ،ُ 
 . ُْٕٔ/ّ :المقاصد كتكضيح ِّْ/ِكالكشر  َُِ/ِ :، المإتسبِ 
 . ُُِ- َُِ/ِ :، المإتسبّ 
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تكالي األمياؿ  مما جعؿ العربية في بعض استعماالتتا تبإث عف كسيمة لمعالجة تمؾ 
 الكراهة  كقد سمكت لذلؾ مسمكيف: 

 ؼ اإدل التا يف لتقـك األ رل بالكظيفتيف معا. إذ :األول
 اإلدباـ. :الثاني
:" كفي العربية يإذؼ  إد المقطعيف في  قكل كقد  شار الي  برككمماف ب الحذف: -أ 

األصكات األسكاكية عكد التقا  إرؼ المضارعة  التا ، مأ تا  الكزكيف  تفعؿ، ك تفاعؿ، 
فباجتماع تا  المضارعة مأ  ،ِ عمي  برجشتراسر تر يما  ك طمؽ، ُ تقاتمكف " >ميؿ تتقاتمكف 

،= ص ح، ميؿ:  تىتىعمـ، ك تىتىقاتؿ، ك تىتىب تر،.  تا  الصيغة  يتكرر فيتا المقطأ:  تى
كإذؼ  إد هذيف المقطعيف عما اال تيار ال الكجكب كما يشير الا ذلؾ صاإب 

 :،ّ األلفية
 ا( كق)َتَبيَّن( الِعَبرعمى )ت فيو بتاءين ابتدي قد ُيْقتصر ... وما

" ك  لما يقؿ عميتـ تكالي ميميف متإركيف  كلـ يكف  -كما يذكركف-الإذؼ  كعمة 
سبيؿ الا اإلدباـ لما يؤدم الي  مف اجتقب همزة الكصؿ  كهي ال تككف في المضارع  

كرد الإذؼ كييرا في القرآف الكريـ كإك:  كقد  عدلكا الا الت فيؼ بإذؼ اإدل التا يف
. كمذهب سيبكي  كالبصرييف  ف [ْ]القدر: چٿ ٿ چ  [َُٓ]هكد: چ ۈۇ ۇ ۆ ۆڭ چ

المإذكؼ التا  الياكية؛ ألف االستيقاؿ بتا إصؿ  كألف األكلا دالة عما معكا 
 .،ٓ  قفنا البف هشاـ:  ف المإذكفة هي األكلا  ككقم  بيره عف الككفييف ،ْ كالمطاكعة

لعؿ القيمة التصريفية لمتا  كاكت مدعاة لمإفاظ عميتا  مما  لجأ  افدغام: - ب 
بعض الكاطقيف الا كسيمة صكتية   رل لمت فيؼ بير الإذؼ  فكاف اإلدباـ  ك ل  

                                       
 لكارؿ برككمماف . ٕٗ: صػ، فق  المغات الساميةُ 
 برجشتراسر . َٕصػ: ، التطكر الكإكمِ 
 . ٕٗ،  لفية ابف مالؾ: صّ 
 ل الد األزهرم. ُٕٔ/ ِ، شرح التصريح عما التكضيح: ْ 
 .، بتصرؼ لمرادما ُْٕٔ-ُْٔٔ/ّ، تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح  لفية ابف مالؾ:ٓ 



 

63 
 

 صكرتاف: 
التا  الياكية في التا  األكلا   دبـ: بأف ت progressive ،ُ : إدغام تقدمياألولى 

قرا ات   في سياؽ  اص  كهك مذهب اشتتر ب   كهك ما استعمم  القرآف الكريـ في بعض
إيث شدد التا  التي في  كا ؿ  ،ِ البزم في ركايت  عف ابف كيير فيما عرؼ  بتا ات البزم،

 چُتيىُممكا كىالچ:األفعاؿ المضارعة في الكصؿ في كاإد كيقييف مكضعا: كإك

الكتج  تذال ،ّ بف  بي طالب مكي اإتج كقد. [َُّ]آؿ عمراف:  چ ُتفىُرقكا كىالچ .ككإك:[ِٕٔ]البقرة:
 بعمتيف: 
 اإلبقا  عما األصؿ بإيبات التا  مدبمة. -ُ
اتٌباع الرسـ  اذ ليس في ال ط اال تا  كاإدة كاإلدباـ يبقي عما صكرة كاإدة  -ِ
 .لمتا 
الرضي مكضإا الكسيمتيف المتيف لجأت اليتما العربية فرارا مف تكالي األمياؿ  كيقكؿ 

، تا  فيجتمأ تا اف   ، :" اذا كاف في  كؿ مضارع  تىفىُعؿي كتىفاعىؿي في صيغتي  تىفىُعؿي كتىفاعىؿي
 جاز لؾ  ف ت ففتما ك ال ت ففتما  كالت فيؼ بشي يف: إذؼ  إدهما  كاإلدباـ  كالإذؼي 

،   ك  قاربتا،  كير....  ف مايمتا  كإك  تىتارىؾي ذا إذفت لـ تدبـ التا  الباقية فيما بعدها كا  كا 
دباـ مأ  ف قياستما  ف يكككا في  كإك  تىذىُكركف،  ل ق يجمأ في  كؿ الكممة بيف إذؼ كا 

  ،ْ اآل ر"
تأيرت تا   تفٌعؿ تفاعؿ، بما  إيث:  regressiveإدغام رجعي  –:الثانية 

كممة، فأدبمت فيتا  كذلؾ عكدما تككف الفا  صكتا يتمايؿ  ك يتجاكس  ك بعدها فا  ال

                                       
 progressiveكفي  يتأير الصكت األكؿ بالياكي. ك تقدمي  regressive، التأير الصكتي ككعاف: رجعي ُ 

كفي  يتأير الصكت الياكي باألكؿ  كقد عددكا تمؾ الصكرة ادباما تقدميا لكقابؿ ب  ادباـ التا  في فا  الكممة 
ال فميس هكاؾ ما يدؿ عما  م مف التا   يف  دبمت في األ رل سكل تمؾ المقابمة.ادباما رجعيا  كا 

براز المعاكي: صَّٔ: صػ، اإلقكاعِ   .َُ/ُكالكشر:  َْٖ  كا 
 بف  بي طالب. مكي ُّٓ-ُّْ/ُ، الكشؼ:ّ 
 .لرضيا - ُِٗ -َِٗ/ّ، شرح شافية ابف الإاجب ْ 
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، فقد ت مصت  ، كما في كإك:  تىتىتاجر كتتطايري كتتظاهىري يتقارب مأ تا   تتىفىٌعؿي  ك تتفاعؿي
ف مف ذلؾ التمايؿ عما هذا الكإك:  تتٌاجر كتٌطاير كتٌظاهر،  كمف ذلؾ قكل  تعالا:   كا 

كاألصؿ  تىتىظاهرا،  دبمت التا  في الظا   في قرا ة ابف كيير  [ْيـ:]التإر  ،تٌظاهرا عمي 
كمف  ،ِ كقر  الككفيكف  تىظاهرا، بإذؼ التا  ،ُ ك بي عمرك كابف عامر  تٌظاهركف،  افأكك

 قؿ التإميؿ المقطعي لصيغتي  تتفاعؿ، ك تتفٌعؿ، كمإظ  ف العربية قد ت مصت مف 
  تكالي األمياؿ فيتما عما هذا الكإك:

  الحذف: أق
،  تىتىفاعىؿي  /ؿي / فا /ع ى / تى / فا/ ع/ ؿ،. =  تى  تىفاعىؿي =  تى
ؿ،  تىتىفٌعؿي  / فىٍأ /ع /ى / تى ،/ عى/ أٍ تٌفُعؿي =  تىٍؼ/ فى  =  تى  ؿي

 : ق افدغام التقدمي ب
،  تىتىفاعؿي  /ؿي / فا /ع ى / تى / فا/ ع/ ؿ،. =  تى  ُتفاعىؿي =  ٍت/تى
ؿ،  تىتىفٌعؿي  / فىٍأ /ع /ى / تى ،. ُتفُعؿي =  تى / فىٍأ/ ع/ ؿي  =  ٍت/تى

لذا يشترط لتإقؽ تمؾ  ؛هذه الصكرة كمإظ  ف بداية الصيغة صكت ساكف كفي 
ذايقكؿ الرضي:"  الصكرة  ف تعتمد عما ما قبمتا  دبمت فإكؾ ال تدبـ اال اذا كاف قبمتا  كا 

،  قاال  ما آ ره متإرؾ كإك:  قاؿ تكىُزؿ،  ك قاؿ تُكابىزكا،   ك آ ره مد كإك:  قالكا ُتكىُزؿي
ُتكابزكا،  ك قكلي تٌابأ،  كيزاد في تمكيف إرؼ المد  فإف لـ يكف قبمتا شي  لـ يدبمكا  اذ 

همزة الكصؿ  كإركؼ المضارع البد لتا مف التصدر لقكة داللتتا  لك  دبـ الجتمب لتا 
 ،ّ ك يضا تتياقؿ الكممة  ب قؼ الماضي"

اذا ابتدئ بتمؾ الصيغة فق يككف اال الإذؼ  ك اإلدباـ الرجعي  يقكؿ مكي فيما   ما 
عرؼ بتا ات البٌزم: "فمما إاكؿ األصؿ كامتكأ عمي  اإلظتار  دبـ اإدل التا يف في 
األ رل  كإسف ل  ذلؾ كجاز التصاؿ المدبـ بما قبم   فإف ابتد  بالتا  لـ يزد شي ا ك فؼ 

                                       
 ابف مجاهد . ُّٔ: صػ، السبعة في القرا اتُ 
 .لكإاسا َّّ/ ْ، اعراب القرآف:ِ 
 .ُِٗ -َِٗ/ّالشافية  ، شرحّ 
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ال ط  كلـ يمكك  ادباـ في االبتدا ؛ ألك  ال ييبتد  بمدبـ؛ ألف  كل  كالجماعة؛ ل ق ي الؼ 
ساكف  كالساكف ال ييبتد  ب   فكاف يمزم  اد اؿ  لؼ كصؿ لقبتدا  فيتغير الكقـ كيزيد في 

 .،ُ في "  يسال ط ما ل
 :ق افدغام الرجعي ج

،  تىتىفاعؿي  /ؿي / فا /ع ى / تى ، =  تى  .تٌفاعىؿي =  تىٍؼ/فا/ عى/ ؿي
،  تىتىفٌعؿي  / فىٍأ /عى /ؿي / تى ، =  تى  تىٌفُعؿي =  تىٍؼ/ فىٍأ/ عى/ ؿي

لتقـك مقاـ الضمير  هك،  رعصيغة المضا فيسبؽ  ف ذكركا عمة ا تيار اليا   :الياء: رابعا
إػػديت مػػأ   كاتتػػا  التػػي -قػػدر المسػػتطاع  –كهػػك مػػا جعمتػػا تبتعػػد عػػف عكصػػر الممايمػػة 

اشػػػكالية صػػػكتية مػػػف جاكػػػب آ ػػػر  كيتإقػػػؽ ذلػػػؾ متػػػا  يت التمػػػزة كالكػػػكف كالتػػػا ، لكػػػف إػػػد
، مػػأ كسػػر عػػيف كهػػب،  كعػػد،  كلػػ تتصػػدر فيػػ  الػػكاك كإػػك:   ببكػػا  اتصػػمت يػػا  المضػػارع

 تػػكالي اسػتيقاؿالمضػارع   كإيك ػػذ تتشػكؿ صػػكرة صػكتية يكفػػر مكتػا الػػذكؽ العربػي  ال كهػػي 
ٍفتيكإى  يا  الكاك الساككة  كعيف الفعؿ بيكتما إاجز بير إصيف كه ككسرة يا  المضارع،  ةمى

ػأى  كيسػرم، ك يعػد، ك يتػب،  ًمػ مكػ  العربيػة بالإػذؼ فصػارت  يى  تكقد ت مص هىػذىا الإكػـ مى
قىػػأى يىقػػأي،  إممػػت بقٌيػػة  إػػرؼ المضػػارعة عمػػا اٍليىػػا  طػػردان لمبػػاب  يػػـُ   كسػػرة اٍلعػػيف اٍلمقػػدرىة  كى

ذؼ لميا   كىإمؿ اأٍلىمر عمػا اٍلمي   كىاًإدىةعما كتيرة  ُكمىا األىٍصؿ ًفي اٍلإى ػارعكىاً  أًلىُكػ ي مىٍقطيػكع  ضى
 . ،ِ ًمٍك "

 (السينالتنفيس واالستقبال ) حرف
المضػارع سػابقة السػيف فػي كإػك  الفعػؿعمػا  الػد كؿب تالسكابؽ المصقية التػي ا تصػ مف 

كلتػذا لػـ يعمػؿ فيػ  مػأ ا تصاصػ   ؛كيكػزؿ مكػ  مكزلػة الجػز   لقستقباؿ كي مص  سكفعؿ، 
 ،ّ ب 

 الصوتي: التشكيل

                                       
 .ُّٓ-ُّْ/ُ:، الكشؼُ 
 .ُّٗ: صػالمتعاؿ عما القصيدة فتح ،ِ 
 ..ُْٖ: صػمغكي المبيب ،ّ 
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يتشػػكؿ إػػرؼ التكفػػيس مػػف صػػامت  السػػيف، + صػػا ت قصػػير  الفتإػػة، كهػػك  : بنائيققا -  
 يإمػؿ  بػيف طػرؼ المسػاف كفكيػؽ اليكايػا ممػاصكت  سمي ي ػرج  فتك ؛صكت يمتاز بال فة

 .،ُ صفات التمس كالر اكة كاالستفالة كاالكفتاح كالترقيؽ
قصػير مكفػتح  طػأتتكػكف مػف مق التػيال ي ػرج عػف بالػب السػكابؽ المصػقية  :مقطعيا -ب 
 .قيح ، كهك ما يعطي  الطابأ المص ص 

 المغوي: التأصيل
 البصػػريكفمػػف  سػػكؼ،   كذهػػب  ةمقتطعػػ ا كتػػ الكػػكفييف صػػؿ السػػيف فمػػذهب  فػػي ا تمػػؼ 

  ،ِ قا ـ بذات  كليس مقتطعا مف سكؼ  صؿ  كتا الا
 الوضعية والوظيفة النحوية :  الداللة

الإػػػػػاؿ  بػػػػػيفالػػػػػزمف الكإػػػػػكم  إيػػػػػث مػػػػػفكػػػػػاف الفعػػػػػؿ المضػػػػػارع تػػػػػدكر داللػػػػػة صػػػػػيغت   اذا 
قػػػػكؿ  معكػػػػا كهػػػػذا   ف ت مصػػػػ  لقسػػػػتقباؿ الر يسػػػػةفػػػػإف مػػػػف كظػػػػا ؼ السػػػػيف  ؛كاالسػػػػتقباؿ

 كتػػا تقمػػب المضػػارع مػػف الػػزمف الضػػيؽ  كذلػػؾ  تكسػػيأ كإػػرؼالمعػػربيف فيتػػا إػػرؼ تكفػػيس 
 .تقباؿكهك الإاؿ الا الزمف الكاسأ كهك االس

ا تمفكا في مدة ذلؾ االستقباؿ مقاركػة بيكتػا كبػيف  سػكؼ، فػذهب البصػريكف الػا  ف  لككتـ 
   ف السػػػيف تػػػدؿ عمػػػا المسػػػتقبؿ القريػػػب  م   ضػػػيؽ مكتػػػا مػػػأ سػػػكؼ معػػػ مػػػدة االسػػػتقباؿ 

 كا تػاره  لمسػتقبؿفكقهمػا يػدؿ عمػا ا   كػ  ال فػرؽ بػيف السػيف كسػكؼ الا الككفيكفكذهب 
ذا كاكت فرعػا فجػز ي الشػي  ال يمكػف  ف يػدؿ  فرعا تككف كإيك ذو  ،ّ ابف مالؾ عف  سكؼ، كا 

ليس  إدهما  قؿ  تيف كسكؼ مترادف السيفيـ تككف  كمفعما معكا مغاير لمعكا األصؿ  
لػػػة السػػػيف عمػػػا االسػػػتقباؿ كداللػػػة سػػػكؼ عمػػػا فػػػي المعكػػػا  فدال تافبػػػؿ متسػػػاكي ركال  كيػػػ

 ،ْ االستقباؿ

                                       
 ّْٔ-ّْْ/ْ: الكتاب: يكظر ،ُ 
 .ْٗٓ : صػػالداكي في إركؼ المعاكي الجكاك  السابؽ ،ِ 
 .مرادمال ْٗٓ: صػالداكي الجكا، ّ 
 الإازمي َٕػ: صرب البرية في شرح كظـ اآلجركمية فتح، ْ 
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كهػػػك  ف الـ االبتػػػدا   السػػػيف ال تػػػد ؿ فيػػػ   ا مكضػػػعن  لسػػػكؼ  فبعػػػض الكإػػػكييف  كذكػػػر 
كال يكػكف ذلػؾ   [ٓ:الضإا]چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ كالتككيد تد ؿ عما سكؼ  كإك 

فػػي السػػيف. قػػاؿ: لػػ ق يجتمػػأ إرفػػاف  عمػػا إػػرؼ كاإػػد  مفتكإػػاف زا ػػداف  عمػػا الكممػػة. 
الكممات  الػا  عضكلشدة اتصاؿ بعضتا ببعض  كاتصالتما بالكممة  ربما  دل ذلؾ  في ب

 ،ُ  فيقؿ الكممة  ،لسيتعمـك   ،لسيجدمتإركات ك كير  كإك:   ربعةاجتماع  
 :لاذلػؾ فػي قكلػ  تعػا ًكػرذي  لقستقباؿ لقستمرار ال  تأتيقد  لسيفا ف  الا بعضتـ كذهب 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ  :عميػػ  بقكلػػ  تعػػالا دؿكاسػػتي [ ُٗ]الكسػػا : چې ى چ 

قػػػػاؿ فجػػػػا ت  چپ پ چ  :ذلػػػػؾ اكمػػػػا كػػػػزؿ بعػػػػد قػػػػكلتـ ألف [ُِْ]البقػػػػرة:  چ پ ڀ ڀ ڀ
 باالستمرار ال باالستقباؿ. اعقماالسيف 

الػذم قالػ  ال يعرفػ  الكإكيػكف كمػا اسػتكد اليػ   هػذاعمػا ذلػؾ ابػف هشػاـ بقكلػ  :"  كاعترض 
 .،ِ كالهـ، بير مكافؽ عمي  مابعد قكلتـ   زلتمف  كتا ك

بقػكلتـ قبػؿ كقكعػ ؟  بػارفا ػدة فػي اإل  مقمت:   فإف:"  الزم شرمعما ذلؾ بقكؿ  كاستدؿ 
ؿ كقكع   بعد مف االضػطراب اذا كقػأ لمػا كالعمـ ب  قب  شٌد قمت: فا دت   ٌف مفاجأة المكركه 

  ،ّ يتقٌدم  مف تكطيف الكفس
فقف يقػرم  :كما تقكؿ  لك سمـ فاالستمرار اكما استفيد مف المضارع يـابف هشاـ:"  ك ردؼ 

اذ االسػػتمرار اكمػػا  ؛كالسػػيف مفيػػدة لقسػػتقباؿ  ذلػػؾ د بػػ   فتريػػد   كيصػػكأ الجميػػؿ  الضػػيؼ
 ،ْ  .يككف في المستقبؿ

اذا د مػػػت عمػػػا فعػػػؿ مإبػػػكب  ك مكػػػركه  فػػػادت  كػػػ  كاقػػػأ ال   كتػػػا الػػػا الزم شػػػرم كذهػػػب 
عمػػا مػػا يفيػػد الكعػػد  ك الكعيػػد  أد مكهػػاف   كتػػا تفيػػد الكعػػد بإصػػكؿ الفعػػؿ ككجتػػ   مإالػػة
 قكلػػ  تعػػالا: فقػػاؿ فػػي  كقػػد  كمػػأ الػػا ذلػػؾ فػػي سػػكرة البقػػرة عكػػاه م لتككيػػده كتيبيػػتً  مقػػتضو 

                                       
 .ْٗٓ : صػػالجكا الداكي في إركؼ المعاكي ،ُ 
 ُْٗ-ُْٖالمبيب: ص مغكي، ِ 
 .ُٖٗ/ ُالكشاؼ:  ،ّ 
 ْٗٓ/ِكهمأ التكامأ: ُْٖ : صػػالمبيب مغكي ،ْ 
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ف تػػأ ر الػػا   لسػػيف  ف ذلػػؾ كػػا ف ال مإالػػةا كمعكػػا[ ُّٕ]البقػػرة: چ گ گچ كا 
: [ُٕ]التكبػػة:چ ہۀ ۀ ہچ  قكلػػ  تعػػالا: فقػػاؿ فػػي  كصػػرح بػػ  فػػي سػػكرة بػػرا ة  إػػيف

قمػػت: سػػأكتقـ  اكمػػا تؤكػػد الكعيػػد اذ  فتػػي تؤكػػد الكعػػد  السػػيف مفيػػدة كجػػكد الرإمػػة ال مإالػػة
 ،ُ .مكؾ

التػػي تتإقػػؽ معتػػا صػػكرة  األدكاتكظػػا ؼ السػػيف فػػي التراكيػػب الكإكيػػة  كتػػا اإػػدل  كمػػف 
ػػا بٍعػػده كيجػػب  الم ففػػة مػػف اليقيمػػة ، فٍ   فعػػ  اًفيمى كبػػيف المضػػارع  يكتػػااذا فصػػؿ ب كذلػػؾ  رى

 ،ِ  [َِ]المزمؿ: چڄ ڄ ڃ چ  :كىٍإك  بسابقة السيف

 األمر الم
كيطمػػػػؽ عميتػػػػا الـ   المضػػػػارع الـ األمػػػػر الفعػػػػؿعمػػػػا  الػػػػد كؿالمكاصػػػػؽ الم تصػػػػة ب مػػػػف 

 ألكتا اإدل جكاـز المضارع. ؛،ّ الجـز
 الصوتي:  التشكيل

 ف  سػػبؽاألمػػر بكا يػػا كمقطعيػػا عمػػا الكإػػك الػػذم تتشػػكؿ عميػػ  الـ الجػػر التػػي  الـ تتشػػكؿ 
 كتـ ا تمفكا في  صمتا بيف الكسر كاإلسػكاف   بير  مأ األإرؼ الم تصة باالسـ تكاكلكاها

مقطعػا صػكتيا متكسػطا  لتشػكؿميتػا ع تعتمدشي ه  قبمتا افك اذاكعمي  يككف اإلسكاف جا زا 
فالمقطأ  فىػٍؿ،  كؿ، =  ص ح ص،  ،ْ  ، ك كليقـ،فميقـٍ قكلؾ:   كإكح ص،  ص :  امغمق

الفػا  كالػكاك يتصػقف بالكممػة كأكتمػا  ألف ؛فػي المسػاف العربػي ةكهك مف المقاطأ المستسػاب
 ،ٓ  مكتما ةكال يمكف الكقكؼ عما كاإد  مكتا

                                       
 ..ُْٖ: صػمغكي المبيب ،ُ 
 ْْٗػ: ص  كعمؿ الكإكَِْ/ ُفي الكإك: صكؿكاأل ٕ/ّ  ِّ/ ِكالمقتضب: ُٔٔ/ ّ، الكتاب: ِ 
 ..ّٕٖ/ ُكشرح ابف عقيؿ:  ٗٓ/ ُالكافية الشافية: شرحك  ُٔٔ/ ُ :كصاؼاإلك 
 .ِّٔك سرار العربية: ِّٔ/ُ، سر صكاعة اإلعراب: ّ 
 .ُِٗ/ ِ:في الكإك األصكؿ، ْ 
 الزجاجي ّٗ: صػػ القمات ،ٓ 
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ػا  بؿ  صمتا السػككف كقيؿ  ُكمى قعػت اٍبًتػدىا  كىاً  فىػًإذا كىػافى قبمتىػا إػرؼ ميُتًصػؿ بتىػا   تكسػر ًاذا كى
ًميػػأ عمػػا اسػػكاف قىٍكلػػ    الٌسػػكيكف  ىصػػمتىارجعػػت الػػُقـ عمػػا األىٍصػػؿ كى  ػػاع اٍلجى ييقىػػك م هىػػذىا ًاٍجمى كى

 ،ُ  [ُّ]الككر: چں ڻ چ ك [َُُ]الكتؼ: چحج مج جح چ
 :النحوية ظيفةالوضعية والو  الداللة

  الغا ب في المستقبؿ لممأمكرعما األمر  داللتتا فيالقـ  تذهالكضعية ل ةالدالل تكإصر 
ـ الُتٍعًريؼ   ك صتابف الكراؽ :" اؿق  الُقـ، بذلؾ  أًلىُكتىا تد ؿ عما اٍلغىاً ب  فشابتت الى

كؼ لتىذىا اٍلمىٍعكا لمف هيكى بىاً ب  فأد مت الُقـ مف بىيف سىاً ر اٍلإيري  "أًلىُكتىا الى تٍستىٍعمؿ لٍمعتد كى
 ِ، 
 اعمػا هػذكلتركػب كلتكطمػؽ ك   يػا زيػد لتػذهبفقيػؿ :  تككيػدا ال طػاب  تػا تػد ؿ عمػا  كقد 

 ،ّ  ال طاب عمابالتا   [ٖٓ]يككس:  چ كاإي رى فٍ تى مٍ فى  ؾى لً ذى بً فى چقرئ 
فيصػػبح المضػػارع   الػػا صػػيغة اكشػػا ية الجممػػة تإػػكؿف  سػػمكبيةبكظيفػػة كإكيػػة  تقػػـك كمػػا 

ػػػفٍ يى هػػػذه الصػػػيغة  لً  بػػػيف بعضػػػتـكقػػػد ربػػػط   لفعػػػؿ األمػػػر مرادفػػػا مػػػف المضػػػارع  المكػػػكف، ؿعى
ابػف  قػاؿ  ك ف األمػر مقتطػأ مكتػا  كبػيف  صػالة تمػؾ الصػيغة  المتصمة ب  الـ عمػا األمػر

اضػػرب لتضػػرب  ك صػػؿ قػػـ لػػتقـ  كمػػا تقػػكؿ لمغا ػػب: لػػيقـ زيػػد  كلتضػػرب  فأصػػؿجكػػي :" 
إػذفكا إػرؼ  كدع؛هكد؛ لكف لما كير  مر الإاضر كإك: قـ  كاقعد  كاد ؿ  كا رج  ك ػذ  

إاضػػػػر الإػػػػاؿ عمػػػػا  ف المػػػػأمكر هػػػػك الإاضػػػػر  كدؿٌ   المضػػػػارعة ت فيفنػػػػا  بقػػػػا مػػػػا بعػػػػده

                                       
 ابف زكجمة. ّْٕإجة القرا ات: صػ ،ُ 
 الزجاجي ّٗ: صػػ القمات ،ِ 
كهي  ُْٕ/ ِ:كاألصكؿ في الكإك ْٔ: صػكإركؼ المعاكي كالصفات ِٗ: صػالقماتك  ْٓ/ ِ، المقتضب: ّ 

صما اهلل عمي  -قرا ة مسكدة الا الكبي  كهي  ِٖٓ/ ِقرا ة عشرية ركاها ركيس عف يعقكب كما في الكشر 
مىيٍ  ُما اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى : "  ً كسمـ  فعف  يبىي  ٍبًف كىٍعبو  قىاؿى ـى ُم سى مىٍيؾى " كى ًكي  ىٍف  ىٍعًرضى اٍلقيٍرآفى عى ًاُف اهللى  ىمىرى

[ . كا، هىكىذىا قىرى ىهىا  يبىيي ًتً  فىًبذىًلؾى فىٍمتىٍفرىإي ًبرىٍإمى :  ًبفىٍضًؿ اهلًل كى ب ي؟ قىاؿى سىُماًكي لىؾى رى : كى كسكف  ُٕ/ ّٓمسكد  إمد قىاؿى
 .[ ِٖٔ/ِكاإلتقاف ُّّ/ُ: كالمإتسب ّّ/ْ بي داكد 
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الم اطػب  فممػػا إػػذؼ إػػرؼ المضػػارعة بقػػا مػػا بعػده فػػي  كيػػر األمػػر سػػاككنا؛ فػػاإتيج الػػا 
 .،ُ همزة الكصؿ ليقأ االبتدا  بتا  فقيؿ: اضرب  اذهب  ككإك ذلؾ"

  ف هػذه الػقـ قػد يجػكز إػذفتا كاعمػـسيبكي  إذفتا كبقا  عممتا في الشػعر فقػاؿ :"  ك جاز 
 :،ِ في الشعر كتعمؿ مضمرة  كأكتـ شبتكها بأف اذا  عممكها مضمرة. كقاؿ الشاعر

 َتْفد َنْفَسَك ُكلُّ َنْفٍس * إذا ما ِخْفَت من َشْيٍء َتباال ُمَحمَّدُ 
كما   ،ّ  راد: لتفد كا 
 يفعؿ ذلػؾ، بغيػر الـ األمػر  كهػذا ال طػأ القبػيح الػذم  كاستعممكا:"  بك جعفر الكإاس قاؿ 

ف جـز  يضان ف طػأه  ألف األمػر لمغا ػب ال يكقمب  مع  المعكا فيصير  بران كالمراد األمر  كا 
 ،ْ "اال في شذكذ كاضطرار  يككف بغير الـ

 والتأثر:  التأثير
ليتإكؿ مػف إركػة اإلعػراب   فتكقأ عمي  الجـز  يكإصر تأييرها عما الجاكب الكإكم يكاد 

ذلػؾ اجػرا  آ ػر  مػاع رتبكقد يت  في السككف مةالا إالة الجـز المتمي مةالمتميمة في الض
فيقػاؿ:   يػرل المإػديكف كمػا يقٌصػر ك   العمةإرؼ  فيإذؼالمضارع  جكؼ  لفعؿاذا كاف ا

/قػػك/ـي/ ، =   ص ح + ص ح ح ،   مى ،  لػػيقـ، بتإػػكؿ صػػيغة  يقػػـك + ص ح،  فػػي  يقػػـك
/قيـ، =   ص ح + ص ح ص، .  الا  يقـ،  مى

ذا   كذلػػؾفػػإف سػػككف المتػػا يكػػكف مػػف قبػػؿ تأيرهػػا بمػػا قبمتػػا    تػػاسػػممكا بأصػػالة كسػػر الم كا 
اتصؿ بتذه القـ مف قبمتػا كاك  كمتاابف جكي :"  قاؿ فاؤه  ك  العطؼمتا اتصؿ بتا كاك 

كمػا جػاز  جا ز فاؤه فإسكاكتا لمت فيؼ  كالعطؼ   كذلػؾ قكلػؾ: كلػيقـ زيػد؛ فميقعػد جعفػر؛ كا 
ألف الكاك كالفا  كؿ كاإد مكتما إرؼ مكفرد ضػعيؼ ال يمكػف الكقػكؼ عميػ  دكف  ؛اسكاكتا

                                       
 .ُّّ/ ُالمإتسب: ، ُ 
صما -طالب عـ الكبي  ك بكعدد مف الشعرا ؛ مكتـ إٌساف بف يابت  الابإر الكافر  كقد كسب  فم البيت، ِ 

 كاألعشا كليس في ديكاف  م مكتـ . -اهلل عمي  كسمـ
 .ٖ/ ّ، الكتاب: ّ 
  بك جعفر الكإاس. ََِ: صػالكتاب عمدة ،ْ 
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"عمـ"   مفمف "ف ذ"  كالقـ  كال ا القـ؛ فأشبتت القـ التصالتا بما قبمتا كاإتياج  اليتا 
استككر سكككتا  لكك  ،ُ فكما تقكؿ: ف ذ  كعمـ اهلل ذاؾ؛ كذلؾ جاز  ف تقكؿ: فميقـ  كليقعد"

كاٍليىقٍ  ييـُ } ،ِ  قرا ةكاعترض عما   يمكف الكقكؼ عمي  إرؼ ألك ، يـؼ  مأ إرؼ العط  ضي
ا ]الإػػػج:  ـٍ  مكػػػف الكقػػػكؼ؛ لزمػػػؾ االبتػػػدا   اذاألكػػػ  " قػػػاؿ [ُٓ]الإػػػج: ٍليىٍقطىػػػٍأا ييػػػـُ [ ك}ِٗتىفىػػػيىتي

 ،ّ بالساكف  كهذا بير جا ز بإجماعو  فمف هكا دفع   صإابكا كاستككركه؛ فمـ يجيزكه"
اككػػار قػػرا ة متػػكاترة عػػف الكبػػي صػػما اهلل عميػػ  كسػػمـ لم الفػػة قيػػاس كإػػكم ال  اف كالإػػؽ 

 ما   بؿ هي الصكرة األكير  فة  تبيإ  يةيجكز بإاؿ مف األإكاؿ  كما  ف القكاكيف الصكت
الكػػقـ مبكػػي عمػػا  بػػأفعميػػ   فمػػردكد  عػػف عمػػة عػػدـ الػػتمكف مػػف االبتػػدا  بػػالقـ لسػػكككتا

يػـ اكتػـ ا تمفػكا فػي  صػمتا بػيف   كمػف يػـ يمتكػأ االبتػدا  بتػا  الكصؿ فػي ميػؿ هػذا السػياؽ
 . ؟كيعدؿ عك  في االبتدا   فمـ ال كسمـ بأكتا جا ت عما األصؿ  السككف كالكسر

فػػي الكػػقـ  ـسػػككف الػػق كيػػرةفيػػذكر  المإتسػػب كرده فػػي  بمػػااف ابػػف جكػػي يػػكقض ر يػػ   يػػـ 
ھ چقكلػػ  تعػػالا:  ككإػػ  ـ األمػػرألف هػػذا اإلسػػكاف اكمػػا كيػػر عػػكتـ فػػي ال كذلػػؾفيقػػكؿ:" 

كمػػػػا[ ِٗ]الإػػػػج: چھ ے ے ۓ ۓ  ليقػػػػؿ الكسػػػػرة  ؛ يسػػػػككت ت فيفنػػػػا كا 
 ،ْ فيتا  كفرقكا بيكتا كبيف الـ كي بأف لـ يسكككها"

                                       
 .ّٔ/ ِصكاعة اإلعراب: سر ،ُ 
ك ىبيك كىعىٍمرك كىاٍبف عىامر كركيس:  يـُ ليقطأ، ًبكىٍسر الُقـ. ككرش كقكبؿ كى ىبيك عىٍمرك كىاٍبف  افأكرش عف ك، قر  ِ 

ا  كىاٍلبىاقيكفى ًبًإٍسكى  اف عىامر كركيس  يـُ ٍليقضكا، ًبكىٍسر الُقـ. كىاٍبف ذٍككىاف  كليكفكا، ك ليطكفكا، ًبكىٍسر الُقـ فيتمى
ك مؼ.] الكشر   كركح عف يعقكب  ك بك جعفر  كالكسا ي  كعاصـ  كإمزة  كيير ابف: ٍربىعىة كهـالُقـ ًفي اأٍلى 

  [ْٗٔ: صػكتإبير التيسير ِّٔ/ِ
 .ّٔ/ ِاإلعراب: ةصكاع سر، ّ 
 ِِٕ/ ُالمإتسب:  ،ْ 
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 الثالث المبحث
 المشتركة السوابق

كظػػػا ؼ  تعػػػددالتكسػػػأ المغػػػكم الػػػذم تكشػػػده المغػػػات المتطػػػكرة  دال ػػػؿ مػػػفشػػػؾ  ف  ال     
 لصػػقية  مقيػػدةصػػكرة  فػػي ك   سػػكا  مػػا جػػا  مكتػػا فػػي صػػكرة إػػرة  معاكيتػػا كتجػػدد   دكاتتػػا
اعترافكػا بالقيػد الشػكمي الػذم يجػرم عمػا  بكيػة األدكات المصػقية  فػإف الإركػة الدا ميػة  فمأ

 كظمتتػػا   مقػػرراتك   لمعاكيتػػا ككظا فتػػا فػػي تجػػدد مسػػتمر بمػػا تمميػػ  عميتػػا القػػرا ف المغكيػػة
 مة.دكف تعارض مأ  سس تمؾ األكظ

ذا      بالػد كؿ عمػا األسػما   ك  تصةالم  السكابؽ بقيفالسا مبإييفككا قد تكاكلكا في ال كا 
  ت ػػتص بكػػكع بعيكػػ  مػػف  كػػكاع الكمػػـ الكتعػػرض لمكاصػػؽ التػػي  لمبإػػثففػػي هػػذا ا  األفعػػاؿ

بػػؿ كإػػركؼ المعػػاكي ذات الصػػبغة الإػػرة    إيػػث تتسػػأ كظا فتػػا لتشػػمؿ األسػػما  كاألفعػػاؿ
 لذلؾ. كفيما يمي بياف

 الوصل ىمزة
كرد المصػطمإاف  قػدك لػؼ الكصػؿ  ك  ،ُ سػمـ المسػاف يسػميتا -كقػؿ عكػ  فيما-ال ميؿ  كاف 

ٍصػػ ؼالم سػػاف ال يكطمػػؽ بالسػػاًكف مػػف الإػػرك  ألفُ  فػػي قكلػػ :"  ُف  االٌ  ؿ فيإتػػاجي الػػا  لػػًؼ الكى
ػػُمـ" دىٍإػػرىجى كهىٍممىػػجى كقىػػٍرطىسى لػػـ ييٍإػػتىٍج فػػيتُف الػػا األلػػًؼ لتكػػكفى السي
 الػػا، التمػػزة  ك ضػػيفت ،ِ 

مػػف اشػػتتار ذلػػؾ المصػػطمح فإكػػ  بيػػر  الػػربـ كعمػػا  مصػػطمإا يابتػػا لتػػا فتكػػك  ، لالكصػػؿ 
فتػػي ال تسػػتعمؿ   مػػكطف اسػػتعمالتا عكػػس يجػػي كاالشػػتقاؽ؛ ألكػػ   الداللػػةإيػػث  مػػفدقيػػؽ 

كمػػا  ؛فػػي الكصػػؿ االبتػػدا ؛  إالػػةدكرهػػا فػػي  يجػػي ألف الكصػػؿ يعكػػي الػػربط بػػيف جػػز يف  كا 
بمػػا بعػػدها  كهػػذا قػػكؿ الكػػكفييف  كقيػػؿ:  بمتػػاتسػػقط فيتصػػؿ مػػا ق ألكتػػا ؛سػػميت بػػذلؾ كقيػػؿ

 . ،ّ لكصكؿ المتكمـ بتا الا الكطؽ بالساكف  كهذا قكؿ البصرييف

                                       
 ِٕٔ: صػالمتعاؿ عما القصيدة فتحك  ْٕ/ ْاألشمككا:  شرح، ُ 
 .ْٗ/ ُ، العيف: ِ 
 .ْٕ/ ْاألشمككا:  شرح، ّ 
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ذا     ك همػزة البدايػة بتػدا اف مف األكلػا  ف يطمػؽ عميتػا همػزة االراعيكا دقة المصطمح ك كا 
 لكطػؽتكمػف فػي التكصػؿ الػا ا لتيكظيفتتا ا الا كظركابتمزة القطأ  يـ  هاكيبدك  كتـ قابمك 

كمف هكا يجي  العكار االشتقاقي  فالقيػاس يقتضػي اشػتقاقتا مػف  تكٌصػؿ، كلػيس  بالساكف 
 مف  كصؿ،.

صػػػػػػػاإب  قػػػػػػػاؿ ألف الصػػػػػػػمة تكػػػػػػػكف آ ػػػػػػػرا  ؛الصػػػػػػػمة بتمػػػػػػػزة ال يجػػػػػػػكز  ف تسػػػػػػػما كمػػػػػػػا 
ػػا اٍجتمبػػت ًفػػي  ىكا ػػؿ  كىاٍلفرؽالتتػػذيب:" ٍصػػؿ ًاُكمى ػػمىة   ىف  ىلػػؼ اٍلكى ٍصػػؿ ك ىلػػؼ الص  بىػػيف  ىلػػؼ اٍلكى

مىةاأٍلىٍسمىا  كىاأٍلىٍفعىاؿ  ك ىلؼ  ًفي  ىكا ر اأٍلىٍسمىا " الص 
كذلؾ في القكافي كالفكاصؿ القرآكيػة.  ،ُ  

ًمٍك   .[َُ: اأٍلىٍإزىاب] چگ گ گ گ چ : لىاتىعىا قىٍكل  كى
 المغوي:  التأصيل

:" كػػػؿ رككممػػاففكمػػا يقػػكؿ ب  التمػػزة فػػي بدايػػة الكممػػة  صػػؿ فػػػي المغػػات السػػامية لتصػػدر 
مإققػػػ  بمعكػػػا  كتػػػا تسػػػبؽ  صػػػؿالكممػػػة فػػػي المغػػػات السػػػامية تكطػػػؽ فػػػي األ  كؿ إركػػػة فػػػي

يػػـ  ردؼ: "كػػؿ مقطػػأ يبػػد  فػػي المغػػات السػػامية  صػػقن بصػػكت صػػامت كاإػػد  ك  ،ِ بتمػػزة"
 ةالسػػػامية كمتػػػا مػػػرة   ػػػرل فػػػي بكػػػا  كزف السػػػببي المغػػػات كيقػػػكؿ  يضػػػا "كتشػػػترؾ ،ّ همػػػزة"

 kausativstammمقطػػأ يػػزاد فػػي األكؿ بعػػد سػػقكط إركػػة فػػا  الفعػػؿ .. كهػػذا  ة، بكاسػػط
 . ،ْ " راميةكاآل ،=  ًا، في العربية كالإبشيةãالمقطأ هك  

فمعؿ الإركة في  كؿ   شؾ  ف ذلؾ يشير الا دال ؿ استعماؿ التمزة في بداية الكممة فق   
 ما يسما بتمزة الكصؿ.   كجدتإققت  إذاالكممة التي يقصدها برككمماف هي الكسر؛ ف

 الصوتي : التشكيل

                                       
 ألزهرما ْٕٕ/ ُٓ :تتذيب المغة ،ُ 
 برككمماف. ُْفق  المغات السامية: ص ،ِ 
 .ّْ:السابؽ ،ّ 
 .َُُ-َُٗفق  المغات السامية: ص ،ْ 



 

74 
 

+ صػا ت قصػير  الكإدة الصكتية لتمزة الكصػؿ إالػة يبكتتػا مػف صػامت  التمػزة، تتشكؿ 
، لتكػػػكف مػػػأ الصػػػكت السػػػاكف الػػػذم اجتمبػػػت مػػػف  جمػػػ  مقطعػػػا فػػػتح ك ال الضػػػـ الكسػػػر  ك 

 متكسطا مغمقا   ص ح ص، كال كجكد لتا في الكصؿ في المغة الفصإا.
السػػػمـ الػػػذم يتكصػػػؿ بػػػ  الػػػا الكطػػػؽ  رلػػػي  ف العمػػػة مػػػف ا تيػػػار التمػػػزة لتقػػػـك بػػػدك  كيبػػػدك 

 : في األسباب التالية يكمفي  بالساكف
 ؛مػف الػد كؿ عمػا جميػأ األإػرؼ مػا يتػيح الػتمكف كهػك: أبعد األصوات مخرجا اليمزة -ُ

ألكتا تمي  في الم رج  كالدليؿ عما ذلؾ استعماؿ التمزة في بداية الكقـ في لغات ال تميؿ 
كمػػػا هػػك الإػػػاؿ فػػي المغػػػة   بػػػؿ جػػا ت لػػػيمكف الكطػػؽ بالسػػاكف  التمػػزة فيتػػا كإػػػدة صػػكتية

كربػـ هػذا   Abart" فػي كممػة aككعا مف التمػز قبػؿ كطػؽ صػكتي " سمأإيث "ك  األلماكية
كسػػػيمة كطقيػػػة إلبػػػراز كطػػػؽ  مجػػػردفػػػق تشػػػكؿ التمػػػزة هكػػػا كإػػػدة صػػػكتية متميػػػزة  بػػػؿ هػػػي 

  ،ُ الإركة
  كهػك مػا يجعمػ  قػابق لمإػذؼ فػي سػياؽ الكصػؿ صوت يكثر في التغيير والتبديل: أنو -ِ

زادكا التمػزة  اكمػا مػأ همػزة الكصػؿ  قػاؿ ابػف جكػي :"فػي التعامػؿ  لعربيةكفؽ ما  قره كظاـ ا
يكير زيادة بير  كلـ.. زيادة التمزة  كال  كإك:  فكؿ ك يدع لكيرة -صؿيعكي همزة الك  - هكا

عمػا  اكشػرطك  ة زيػادة إػرؼ فػي  كؿ الكممػ اكال كزيادتتا هي  كال  فممػا اإتػاجكا الػ  التمزة
يجدكا إرفا يطرد في  الإذؼ اطراده في التمزة  فأتكا بتا  لـ كفستـ إذف  عكد الغكا عك .. 

 ،ِ "ـدكف بيرها مف سا ر إركؼ المعج
  قػكل كاالبتػدا  لكككتػابػاالجتقب  كت صيصػتا:" ديككقػكز قاؿ اليمزة ووضوحيا : قوة -ّ

بػػػاألقكل  كلػػػا "بعػػػد إػػػذؼ إػػػرؼ المضػػػارعة اذا كػػػاف مػػػا بعػػػده سػػػاككا لقفتتػػػاح"  م لػػػيمكف 
 ،ّ "االبتدا  بالساكف متعذر االبتدا ؛ اذ

 حركتيا :  أصل

                                       
 َُْ: صػالمغة العربية عمـ، ُ 
 ُِٕ/ُ: بصكاعة اإلعرا سر، ِ 
 .ٓٓ : صػػعما مراح األركاح شرإاف، ّ 
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  يمذهب الفارس كاألكؿ الكصؿ  هؿ هك السككف   ك الإركة؟ همزة بكا في  صؿ  ا تمؼ 
كا تاره الشمكبيف  كالياكي مذهب سيبكي   كهك الظاهر لكجكب التإريؾ في كػؿ إػرؼ يبتػد  

 ،ُ  ب  كقـ االبتدا 
مسػػػتبعد  كهػػػك ،ِ " فػػػي االسػػػتفتاـ  آلرجػػػؿ؟فػػػي كإػػػك: " لفػػػا   ليبكتتػػػا :  صػػػمتا األلػػػؼكقيػػػؿ 

الصكتي في العربية البد   المقطألتكاقض  مأ ما اجتمبت التمزة مف  جم ؛ فق يعرؼ كظاـ 
  بصا ت.

يػـ لمػا اإتػيج الػا تإريكتػا   الزيادة تقميؿالجمتكر  ف  صمتا السككف لما في  مف  كمذهب 
 ؛إركت بالكسرة؛ ألك   صؿ فػي تإريػؾ السػاكف؛ ألكػ   بعػد إركػات اإلعػراب عػف اإلعػراب

كد ػكؿ   كيػ  فػي  ؼالمتكاع د كل  في قبيمتيف مف المعربات كهما المضارع كمػا ال يكصػر 
 . ،ّ "ال قص مف اجتماع الساككيف لكسرا فأفادتالمعربات كمتا.. 

 رفػي اقػرا تكمػف -كظػرم فػي- ذلػؾفػي  العمػةك   التإريػؾ بالكسػر كصؿ هػاأل  ف لي كيبدك 
مبد  مكأ المبس  فمػف المعمػـك  ف هكػاؾ  كيػر مػف همػزة تقػأ سػابقة كتإػرؾ بػالفتح  ك الضػـ 

كالكػػػػدا  كهمػػػػزة  االسػػػػتفتاـمػػػػأ تعػػػػدد كظا فتػػػػا المغكيػػػػة  فممػػػػا يإػػػػرؾ بػػػػالفتح كإػػػػك همزتػػػػي 
، المضارعة ، في صيغة الماضي    كهمزة  مف بير الرباعي كإك   ىٍفعؿي يإػرؾ  كممػا  ىٍفعؿى

الم الفػة بيكتػا كبػيف  كقعػتيػـ  مػفبالضـ كإك همزة المضارعة مف الرباعي كإك   يفعؿ،  ك 
ضـ همزة الكصػؿ متػا كػاف  كاإتمؿتمؾ التمزات إتا ال يقأ المبس بيف الصي  الم تمفة  

مػػا يطمػػؽ عميػػ   كهػػك  اتباعػػا كمجاكسػػة كاتسػػاقا مػػأ مبػػد  ال فػػة كالسػػتكلة مااليالػػث مضػػمك 
 .التأير الرجعي كلـ يعتد بالساكف الذم بيكتا كبيف الضـ ألك  إاجز بير إصيف

بيف صيغتي المضارع مف الربػاعي المبكػي لممعمػـك   يٍفًعػؿ، كالمضػارع  زكؿي س ف المب كما 
،؛ كلػذلؾ ؾكإػك  ايسػمي  الثالقث بضقممػف اليقيػي  مػراأل صػيغةالمبكي لممجتكؿ   يفعىؿ، كبيف 

 ، لتإقؽ الم الفة.سمىأ قر األصؿ مأ فتح اليالث  ك كسره كإك:  ًاضًرب، ك ا

                                       
 .ْٖٔ/ ِ:التصريح بمضمكف التكضيح في الكإك ،ُ 
 .ّٕ/ ْ، شرح األشمككي: ِ 
 .ٓٓػ: صعما مراح األركاح شرإاف ،ّ 
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 اسػػتغكي ك المضػػمككة  المكسػػكرةهمػػزة االسػػتفتاـ عمػػا همػػزة الكصػػؿ  د ػػكؿصػػادؼ  فػػإذا 
؟،  كالفا؟  ىٍصط كإكلزكاؿ المبس  عكتابتمزة االستفتاـ  مأ  بتا لمبكا  إاجة ، ككإك  ىد ؿي

 .، ، كال همزة الماضي   ٍفعؿى  همزة المضارعة   ىٍفعىؿي
 كلعػػػدـ ،ُ ، ك ايػػػـ، لمت فيػػػؼيمفا، ككممتػػػي القسػػػـ ـ الإػػػرؼ   ؿ، ك  فػػػيبػػػالفتح  إركػػػتك  

تإقؽ المبس لم قؼ بيف بكيتي الإرؼ كالفعؿ كاالسـ كما  ف كممتي  ايمف كايـ، مإصػكرة 
 .بسياؽ القسـ مما يجكبتما مكاطف المبس 

عمػا  قطػربيرشح  صالة الكسر اقراره مأ ضـ اليالث عما األصؿ كذلؾ فيما إكاه  كمما 
 اع.فمـ يعمؿ في  اإلتب ،ِ  بكسر همزة الكصؿ ،ؿًاقتي طريؽ الشذكذ:  

 الوصل والقطإل:  بين
فيأتكف بتمزة  العكسيعممكف  قدك   بتمزة الكصؿ في مكضأ همزة القطأ تكفيأ قد

ہ ہ ہ ہ چ تعالا:  قكل فمف األكؿ   الكصؿ همزةالقطأ في مكضأ 

ضمة التا   يصؿ،  م إدلا لؼ   بكصؿ مإيصفو  ابففقد قر ها  [ٕ]األكفاؿ:چھ
اجرا ن لتمزة القطأ مجرل همزة الكصؿ؛  ،ّ  اهلل اٍإدل،:  يىعديكـي كذاه كيسقط التمزة الإا ب

 : ،ْ فتك كقكؿ الشاعر
 برقعا ... وَفَتخاٍت في اليديِن َأْرَبعا سوِنيلْم أقاِتْل فالب إنْ 

  :،ٓ األسكد الدؤلي  بي كقكؿ
 با المغيرة رّب أْمٍر مْعِضٍل ... فّرْجتو بالمْكِر ِمنّْي والّدىا يا

                                       
 َِْ/ ِ :ديكاف األدب معجـك  ْٕٗػ: صػكالمفصؿ ُِٖ/ُسر صكاعة اإلعراب: ،ُ 
 .ُِٖ/ُسر صكاعة اإلعراب: ،ِ 
 .ِِٕ/ ُ:المإتسب ،ّ 
  َّْ/ٔ ُِِ/ِمف بإر الرجز   كشده  بك عمي  كلـ  عير عما قا م  ]يكظر: الإجة لمقرا  السبعة:  البيت، ْ 

براز المعاكي:  ََُصالشعر:  ضرا رك  َُِ/ُكالمإتسب:  ُّٓ/ّكال صا ص:  في عمـك  المبابك  ّْٔ/ُكا 
 [.ُُّ/ َُالكتاب: 

كالإجة لمقرا   ٖٗضرا ر الشعر: صك  ِْٕ/ُالبيت مف بإر الكامؿ ]يكظر: ايضاح شكاهد اإليضاح:  ،ٓ 
 .[ُُّ/ َُفي عمـك الكتاب:  المباب  ك َّٕ/ّالسبعة: 
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  .:  فألبسككي، ك يا  با المغيرة، كاألصؿ
 مف  ،ُ مإٍيًصفو  ابفي فقد قر ها  [ْٓ]الرإمف:  چ ڱڳ ڱ ڱچ  تعالا: قكل ذلؾ  كمف 

 .،ِ كصؿ بتمزة اٍستٍبرؽ،
ًفي صإيح  قٍطأهمزة  اذف كهمزت  ،ّ ،استبرهبالفارسية   ك صم  عجًميٌ المفظ   كهذا 

تكهم   كأٌك كقرا ة ابف مإيصف  استبرؽ، بتمزة كصؿ   الكقـ  ال  ٌك  مأ كذ مف البٍرؽً 
فقكل  : تكهم  فعق  م  جراه مجرل  ،ْ ًفٍعق  اٍذ كاف عما كٍزك   فترك  مٍفتكإان عما إاًل "

تقطأ في  همزة الكصؿ اذا سمي بالصيغة  كمماالفعؿ لتشابت  مأ صيغت   استفعؿ،. 
 ،ٓ المتضمكة همزة الكصؿ 

همزة  ايكيف،  قطأ كإكأ مجرل همزة الكصؿ لضركرة شعرية يجركف همزة القط كقد 
 جميؿ بييكة: قكؿمف 

 ،ٔ  اَل أرى إْثَنين َأْحَسَن ِشيَمًة ... َعَمى ِحْدثان الدَّْىر ِمنّْي وِمْن ُجْمل َأال
 قدامة:  ػكشد ماك 

 ،ٕ  إْثَنْيِن إلى اْفِترَاقِ  َوُكلُّ ... َنْفُس َصْبرًا ُكلُّ َحٍي اَلٍق  َيا
 بف الإطيـ: قيس كقكؿ

ْثنَ  ِإَذا  ،ُ  ِسرّّ َفِإنَُّو ... ِبَبثٍّ وَتْكِثِير اْلُوَشاِة َقِمينُ  ْينِ َجاوز افِْ

                                       
 .ِٕٓ/ٗ :القرا ات معجـ ،ُ 
 .ٗٔ/ ِٓ، تاج العركس ِ 
عراب ّ   .لزجاجا ِِٔ/ ٓ:، معاكي القرآف كا 
 .ٗٔ/ ِٓ :، تاج العركسْ 
 ابف عادؿ. ُُّ/ َُالكتاب: ـك، المباب في عمٓ 
 ِْ/ ِصكاعة اإلعراب:  سرزكريا الكتركاكي  ك  ُّٔ: صػالصالح لجميسمف بإر الطكيؿ ]يكظر: ا البيت، ٔ 

 [  ث ف م، ِٖٓ/ ّٕالعركس  تاج ُُٕ/ ُْ :كالمساف ِِٓٗ/ٔالصإاح:
 الرضي ُْٖ/ ْشافية ابف الإاجب  حكشر  ِْ/ ِصكاعة اإلعراب:  سرمف بإر الرجز ]يكظر:  البيت، ٕ 

 اإلستراباذل[
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  ،ِ صاإب الصإاح مف التكهـ كعده
القطأ في بير الشعر  ك جراه ابف جكي مجرل كقفة التذكر التي يبتىد  بما  بحاستيق كقد 

ُتا چ: ،ّ كابف  بي بزة عمرك  بياإتج لقرا ة  ذلؾبعدها عما  صكؿ البدايات  كعما   إى
جكي: " قىٍطأي  بي عمرك همزة  ابف قاؿبقطأ همزة الكصؿ  ف [ّٖ]األعراؼ:چ ًاذىا اُدارىكيكا

  اذ ليست مبتد ة كقرا ت ة؛"اُدارككا" في الكصؿ مشكؿ؛ كذلؾ  ك  ال ماكأ مف إذؼ التمز 
يإسف  ف تقكؿ: اك  قطأ همزة الكصؿ ارتجاالن هكذا؛ ألف هذا  كالاأل رل مأ الجماعة... 

اكما يسكغ لضركرة الشعر. فأما في القرآف فمعاذ اهلل كإاشا  بي عمرك  كالسيما كهذه 
كما  التمزة هكا اكما هي في فعؿ  كقمما جا  في الشعر قطأ همزة الكصؿ في الفعؿ؛ كا 

 ،ْ  يجي  الشي  الكزر مف ذلؾ في االسـ"
   :المغوية فةالوظي
 الكصؿ في العربية يقث كظا ؼ لغكية :  لتمزة
سمـ يتكصؿ  فتي: كهي كظيفة ر يسة اجتمبت مف  جمتا همزة الكصؿ  صوتية وظيفة: أوال

 فمػػف  كظػػرا لطبيعػػة كظػػاـ العربيػػة فػػي تشػػكيؿ مقاطعتػػا الصػػكتية  بػػ  الػػا الكطػػؽ بالسػػاكف
متتػػالييف  ص +  صػػامتيفب يبػػد المعمػػـك  ف  كمػػاط المقػػاطأ فػػي العربيػػة ال تتضػػمف مقطعػػا 

قػػد تبػػػد  الكممػػػة  بػػػؿ bravo كص، بعكػػس المقطػػػأ فػػػي المغػػة اإلكجميزيػػػة كالفركسػػػية فػػي كإػػػ
بؿ قػد يجتمػأ فػي الكممػة  ربعػة صػكامت متجػاكرة فػي ميػؿ  streetبيقية صكامت في ميؿ 

monster بػد  ف يبػد  بصػامت ك ف ييكػا بإركػة فػق ،ٓ فػي العربيػة كم  بيػر جػا ز كهذا ٔ، 
                                                                                                              

كسر  لمرضي ُّٖ/ ْشافية ابف الإاجب  شرحك   ُٔالصالح: صػ لجميسمف بإر الطكيؿ ]يكظر: كا البيت، ُ 
 [ِْ/ ِصكاعة اإلعراب: 

   ث ف م، ِٖٓ/ ّٕ :العركس تاج ُُٕ/ ُْ :كالمساف ِِٓٗ/ٔ، الصإاح:ِ 
مصكف: كالدر ال ْٗ/ٓ  كالبإر المإيط في التفسير: ّٗٗ/ِكالمإرر الكجيز:  ِْٕ/ُ: المإتسب: يكظر، ّ 
 َْ-ّٗ/ّمقاركة بمعجـ القرا ات:  ِِّ/ِكفتح القدير:  َُٕ/ٗكالمباب في عمـك الكتاب:  ُّْ/ٓ
 .ِْٕ/ ُ:، المإتسبْ 
 .شاهيف الصبكرد. عبد  ِْ-ُْالصكتي لمبكية العربية:  تج، المكٓ 
 .ُْ :السابؽ، ٔ 
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بػػ   ؽالبػػد  بسػػاكف مطمقػػا فػػي العربيػػة كبيرهػػا زاعمػػا  ف الكطػػ استسػػابة  ككػػر الرضػػي كقػػد
متعػػذر   اكفمإػػاؿ   م لػػيس بمتعسػػر كال متعػػذر فقػػاؿ : " األكيػػركف عمػػا  ف االبتػػدا  بالسػػ

كذهػػػب ابػػػف جكػػػي الػػػا  كػػػ  متعسػػػر ال متعػػػذر  كقػػػاؿ: يجػػػإ ذلػػػؾ فػػػي الفارسػػػية كإػػػك  ٍشػػػتىٍر 
ٍسػػػطاـ،  كالظػػػاهر  كػػػ  مسػػػتإيؿ كالبػػػد مػػػف االبتػػػدا  بمتإػػػرؾ  كلمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ فػػػي  ٍشػػػتىٍر  كى

ٍسطاـ، في باية ال فا  كما ذكركا ظيُف  ك  ابتدئ بالساكف  بؿ هك معتمد قبؿ ذلؾ ا  لساكفكى
ػػسُّ فػػي كإػػك عمػػرك  كٍقفػػا  بتإريػػؾ السػػاكف  لتمػػزةقريػػب مػػف اعمػػا إػػرؼ  مكسػػكر  كمػػا ييإى

  ،ُ األكؿ بكسرة  فية  كلمطؼ االعتماد ال يتبيف"
ذاتيػػة لمكاقػػأ الكطقػػي لعػػدـ اعتيػػاد المسػػاف  إظػػة ف اعتقػػاده هػػذا يجػػي  مػػف مق كيبػػدك 

عما هػذا الػر م مػا  كمف يـ إكـ باستإالت . كيكفي لمرد  العربي التمكف مف االبتدا  بساكف
اف  بػؿ كاإلكجميزية كالفركسية تكرر فيتا االبتدا  بالسػاكف. ةذكركاه مف  ميمة في بير العربي

: "كألف هػػػػ[ٖٓٓ]ت مػػػف عممػػػا  العربيػػػة مػػػف جػػػكز االبتػػػدا  بالصػػػامت السػػػاكف يقػػػكؿ ديككقػػػكز
بالسػػاكف  عكػػي إػػرؼ مػد ممتكػػأ باالتفػػاؽ  ك مػا االبتػػدا   مصػكتا؛االبتػدا  بالسػػاكف اذا كػػاف 

 ،ِ الصامت؛  عكي بير إرؼ المد فقد جكزه قـك
 ف الكطػؽ بالسػاكف ابتػدا  بكصػف  امكاكيػة صػكتية  مػر لػيس  الػاالباإييف   إد كيشير

فػػػػي الكاقػػػػأ  ك التصػػػػكر  ك كميتمػػػػا. كمػػػػا ال كظػػػػف  ف العربػػػػي فػػػػي  المتعػػػػذرا  ك مسػػػػتإيق 
  ،ّ الماضي  ك الإاضر يعجز جتازه الكطقي عف  دا  هذه الظاهرة الصكتية

متا  إديت التغييرات التصريفية لمكممة ما يصطدـ مأ كظامتا المقطعي لجأت  كهكذا
لتي اصطمإكا عما تسميتتا الا م رج يعكد بتا الي   ككاف الإؿ هك تمؾ الدعامة المؤقتة ا

تجمػػب اليتػػا الصػػامت األكؿ مػػف    همػػزة الكصػػؿ، المكككػػة مػػف صػػامت تتمػػكه إركػػة قصػػيرة
 المقطعي المإظكر الذم يبد  بصامتيف. كيؿالتش

                                       
 .ُِٓ/ِ، شرح الشافية: ُ 
 .َُِ: صػ، شرح مراح األركاحِ 
 بشر. كماؿ. د َُٓ- َُْالمغة: صػ عمـ، دراسات في ّ 
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، ككإكه كقعت يىٍضربابف جكي:"كمف ذلؾ  كؾ لما إذفت إرؼ المضارعة مف   يقكؿ
ؽ ب   فاإتجت الا همزة الكصؿ تسببنا عما الفا  ساككة مبتد ة. كهذا ما ال سبيؿ الا الكط

 .،ُ الكطؽ ب "
 ألفُ ال ميؿ:" قاؿالدراسات المغكية الا تمؾ القضية   كشأةتكب  عمما  العربية مكذ  كقد 

ٍصؿ ااٌل  ُف دىٍإرىجى كهىٍممىجى  الم ساف ال يكطمؽ بالساًكف مف الإركؼ فيإتاجي الا  لًؼ الكى
ُمـ" ييٍإتىٍج فيتفُ  لـكقىٍرطىسى  "قاؿ سيبكي   رج ال ميؿ يكما عما ك ،ِ الا األلًؼ لتككفى السي

 صإاب  فقاؿ: كيؼ تمفظكف بالبا  مف  اضرٍب، كالداؿ مف  قٍد، كما  شب  ذًلؾ مف 
السكاكف فقالكا:  با،  داؿ، فقاؿ: ًاكما سميتـ باسـ الإرؼ كلـ تمًفظكا ب   فرجعكا في ذًلؾ 

فظ ب   ف  زيد  لؼ الكصؿ فأقكؿ:  ًاب،  ًاد،؛ ألف العرب ًاذا الي  فقاؿ :  رل ًاذا  ردت الم
 رادت االبتدا  بساكف زادت  لؼ الكصؿ  فقالت: ًاضرب  اقتؿ  ًاذا لـ يكف سبيؿ ًاال  ف 

 ،ّ تبتدئ بساكف.."
  ليستقيـ المفظ ؛العكض عف المإذكؼ بدكرالكصؿ  همزة تقـك :صرفية وظيفة: ثانيا
 عما هذا الكإك: أتيفت

 ،.ابكـك   ،ابكةك   ،ابففي:   كذلؾ :ىي واو الم نم عوض -1
 ،.ايكتيفك   ،ايكيففي   كذلؾ :الم ىي ياء نم عوض  -2
 ،.استكذلؾ في   :ىاء ىي الم صحيحة نم عوض  -3
التمزة بصدد الُتغيير  ألفُ ،. امر ة، ك امرئفي   كذلؾ:  حذف متوىم نم عوض  -4

 فإكمكا لتا بإكـ المإذكؼ.
  ،ْ .إيف تإذؼ الككف مف  ايمف، ،ايـكذلؾ في   :حذف واقإل أحيانا نم عوض -5

                                       
 .ْٗٗ/ ِ :ال صا ص، ُ 
 .ْٗ/ ُ :، العيفِ 
 .ِّ/ُ، المقتضب: ّ 
ركف الديف  ّٗٗ/ ُكقارك  بشرح شافية ابف الإاجب:  ْٖٔ/ ِالتصريح بمضمكف التكضيح في الكإك:  ،ْ 
 . ِِٕٖ/ ٔ:الصإاحك   ستراباذماإل



 

81 
 

قد  فع، كباب   عكض اٍضًربفي   لكصؿبعضتـ  ف همزة ا كيرل  رىكىة  كؿ اٍلكىًممىة كى إى
رىكىة قعت ًفي مىكًضأ اٍلإى كى
 ُ،  

قػػد يإتػػاج اليتػػا فػػي فػػؾ المػػبس الػػذم قػػد يكشػػأ عػػف إػػذفتا فػػي إػػاؿ  :دالليققة وظيفققة: ثالثققا
همػػزة الكصػػؿ  عمػاعكلجػػت تمػػؾ اإلشػكالية باإلبقػػا   كقػد  د ػكؿ همػػزة االسػتفتاـ عمػػا   ؿ،

 :تايمأ ا تقؼ صكرت
 : تستيؿ همزة الكصؿ بيف بيف كإك   الكتاب قر ت؟،األكلا
 [ُّْ]األكعاـ:  چڀ چ قرئ قكل  تعالا:  كبتما قر ت؟، ب: تبدؿ مدا فتقكؿ  آلكتاالياكية

 .(2) [ُٗ]يككس:  چچ چ چ ڇ چ ك [ٗٓ]يككس: چ  ہ ھ ھچ ك
 فمتػػا   م تصػػة ببكػػا  بعيكػػ بيػػرفتػػي  الصػػكتية الكظيفػػة  كهػػي  لكظيفتتػػا الر يسػػة ككظػػرا 

همػػػػزة الكصػػػػؿ لإػػػػؿ تمػػػػؾ  كراشػػػػكالية البػػػػد  بسػػػػاكف ألم عمػػػػة تصػػػػريفية يجػػػػي  د تتإققػػػػ
كلكػكتـ قػد ال يعتػدكف بعػركض   هػافػق داعػي لكجكد   معػ اإلشكالية؛ فإذا زاؿ الساكف زالت

 ،ّ فيجكز ايبات همزة الكصؿ فتقكؿ:   لىإمر،  الإركة في كإك تستيؿ همزة األإمر
ؽ المقطػػأ المغمػػ ايجػػادفػػي الػػدرج فإكتػا تسػػقط العتمػػاد المػػتكمـ عمػا تراكيػػب الكػػقـ فػي   مػا 

ٍضػًرب،  كىٍض = ص ح   ص ح ص، بدال مف تمؾ التمزة كإػك:  كاضػرب، تتإػكؿ الػا  كى
ص / رب = ص ح ص، كلـ تمجأ العربية في تمؾ الإالػة الػا طريقػة   ػرل لمعالجػة ذلػؾ 

لػقـ  يػؾالمإظػكر بيػر همػزة الكصػؿ  كػأف يإركػكا السػاكف بإركػة   مػا مػا يإػدث مػف تإر 
مػف صػكر ت فيػؼ  فتػك ،ْ  مف  األإمػر، ك  األرض،   ؿ، في كإك  لىإمر، ك لىٍرض، بدال

تعقيبػػػػػا عمػػػػػا تمػػػػػؾ -ال ميػػػػػؿ  كقػػػػػكؿالتمػػػػػز  ال عققػػػػػة لػػػػػ  بػػػػػالت مص مػػػػػف ذلػػػػػؾ السػػػػػاكف. 

                                       
 .ّٔ: صػ، مسا ؿ  قفية في الكإكُ 
 .َُُّ/ِكشرح الشافية: َٕكالمكصؼ: ص ُِِػكالممأ: ص ُٗ/ِكالمقتضب:  ِّٓ/ّ: الكتاب: يتظر، ِ 
 األزهرم. ِِْ/ َُ :تتذيب المغة ،ّ 
 . لزجاجيا ْٔػص :، إركؼ المعاكيْ 
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عمػػػا ميػػػؿ هػػػذا  رةهػػػذه التمػػػز قاصػػػ يجعػػػؿ ،ُ "كهػػػذا مػػػا ال يجػػػكز فػػػي القيػػػاس بيػػػره"الظاهرة:
 السياؽ ال تجمب لغيره.

الكظػػػاـ التصػػػريفي لمعربيػػػة  كمػػػا   جػػػدهاإممػػػت العربيػػػة صػػػكرا قياسػػػية لمبػػػد  بالسػػػاكف  كقػػػد 
كفػػي كػػؿ كاكػت همػػزة الكصػػؿ   جػا ت كممػػات   ػرل كقػػؼ العربػػي عكػدها عمػػا إػػد السػماع

 إاضرة في إاؿ البد . 
  سما  ك فعاؿ:  ككعافكهي  القياسية: الحاالت:  أوال

ا اذا ابتػػدئ بتػػا  ربعػػة  إػػرؼ فصػػاعدا كإػػك: مصػػادر األفعػػاؿ التػػي بعػػد  لفاتتػػ :فاألسققماء
 اكفعاؿ كافتعاؿ كاستفعاؿ. 

: فػػي صػػي  اكفعػػؿ  كافتعػػؿ  كاسػػتفعؿ  مػػف  فعػػاؿ المصػػادر السػػابقة  يضػػاؼ الػػا  واألفعققال
 ذلؾ صي   مر الم اطب مف اليقيي بير المزيد في  كإك: اٍضرب كاذهب.

األسما  : ابف  كابك   كابػكـ  :  سما  كإركؼ: فككعاف كهي السماعية الحاالت:  ثانيا
كايكاف  كايكتاف  كامرؤ  كامر ة  كاسـ  كاست  كايمف اهلل  كايـ اهلل. كالإركؼ: تقتصػر عمػا 

  ،ِ الـ التعريؼ   ؿ، كميم  في لغة اليمف ككفر مف طيإ
ذا اعتبركا  ف   ؿ، كممة باعتبارهػا إػرؼ معكػا يشػكؿ كإػدة صػرفية  مػكرفيـ مقيػد،   كا 

كهي كجكد كممػة مكككػة مػف صػكت كاإػد صػامت؛ ألف   كككف  ماـ ظاهرة كادرة في العربية
 ليست جز ا مكتا. ؿهمزة الكص

                                       
 .ِّ/ ُ، المقتضب: ُ 
  كشرح الكافية ُْٓ/ْالشافية: شرحك    ْٕٗ  ْْٗ: صػػالمفصؿك ُِٓ/ ُاإلعراب:  عة، سر صكاِ 

 .ُْٔ/ُالشافية:
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 االستفيام ىمزة
كذلػؾ فػي كظيفتتػا   السكابؽ الم تصة باألسػما  مف سابقة ف تكاكلكا التمزة بكصفتا  سبؽ 

كهػي   كتجي  كظيفتتا في هذا المبإث بكصػفتا بيػر م تصػة  الكإكية المتميمة في الكدا 
لقسػػتفتاـ كإػػك:  زيػػد عكػػدؾ؟  كزيػػدتقػػاؿ ابػػف جكػػي :"    ك همػػزة التسػػكية  همػػزة االسػػتفتاـ

كفػػي التسػػػكية  كإػػك: مػػػا  بػػػالي  قػػاـ  ـ قعػػػد. كفػػػي الكػػدا   كإػػػك  زيػػػد  قبػػؿ  اال  كتػػػا ليسػػػت 
 .،ُ مصكبة مأ الكممة  اكما هي إرؼ جا  لمعكا"

 والتأثر: التأثير
همزتيف  كتتإقؽ تمؾ الصكرة  التشكيقت الصكتية التي تكفر مكتا العربية اجتماعي  مف

ف التمزة األكلا لقستفتاـ   م مفتكإة كهي مكفصمة تقديرا مف الكممة  كالتمزة عكدما تكك 
مقطعيف  مفالياكية اما  ف تككف مفتكإة  ك مكسكرة  ك مضمكمة  كهي بذلؾ تتشكؿ 

 قصير  كالياكي إسب بكا  الكممة التي بد ت ب .   كلتماصكتييف   ى ى، 
لتمزة الياكية  فمكتـ مف تإمؿ يقمتا  ا تمفت القبا ؿ العربية في طريقة  دا  ا كقد 

فجا  بالتمزتيف مإققتيف دكف تغيير  كمكتـ مف عالج هذا اليقؿ بتغيير تشكيمتما الصكتي 
 الكإك:  ذاعما ه
كاكت الياكية مفتكإة ميؿ األكلا كإك:    شفقتـ،  فقد عكلجت بتستيؿ التمزة  اذا 

 الياكية بٍيفى بيفى  ك ابدالتا  لفا. 
ذا  فقد  [ِٓ]القمر: چىئ ی چ كاكت الياكية مكسكرة: كإك:  ىًال ،  ك مضمكمة كإك:  كا 

عكلجت بتستيؿ التمزة الياكية بيفى بيفى  كبعضتـ يد ؿ  لفا بيف التمزتيف في الصكر 
اليقث مأ تإقيؽ الياكية كتستيمتا  كذلؾ باب كبير  لقت في  القرا ات القرآكية بستـ 

 : (3)ربي بشي  مف ذلؾ في كإك قكؿ ذم الرٌُّمةكقد جا  الشعر الع ،ِ كافر

                                       
 .َُّ/ ُ، سر صكاعة اإلعراب: ُ 
براز  لداكي ا ُّٗصػ كالتيسير: جمة ابف زك َِٓصػ مجاهد  كإجة القرا ات: ابف َُْػ، السبعة: صِ  كا 

 ابف الجزرم. ِّٔ/ُ: الكشر بك شامة  ك   ُِٔ/ُالمعاكي:
 .[ّْٓ/ ِصكاعة اإلعراب: سرك  َُّ صػ: ديكاك مف بإر البسيط ]يكظر  البيت، ّ 
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 ترّسْمَت من خرقاَء منزلًة ... ماُء الصبابة من عينيك َمسجومُ  آأنْ 
كقد  (1) د ؿ  لفا فاصمة بيف التمزتيف المإققتيف استكراها الجتماعتما مإققتيف فقد 

  (2)الا بكي تميـ ؾعزم ذل
كلكا  ف ككظر في تمؾ الصكر مف الت فيؼ:  ما تستيمتا بيفى بيفى فتك صكت فرعي  

يككف بيف التمزة كبيف الإرؼ الذم مك  إركتتا  كهك مف األصكات التي ال تتبيف اال 
 كهك بذلؾ ال يغير مف الكسج المقطعي لمكممة. ،ّ بالمشافتة كما ذكر سيبكي 

ابدالتا  لفا في كإك:   آٍشفقتـ، فإك  يغير مف كسيجتا المقطعي  بتشكؿ مقطأ   ما 
طكيؿ مغمؽ  ص ح ح ص، كذلؾ كمط مف صكر التقا  الساككيف عكد القدما  كما 

 سيأتي  كقد يتككف مقطأ متكسط في كإك   الد،=  ص ح ح،. 
زتيف بألؼ ييد ؿ  لفا بيف التمزتيف  فإك  ضرب مف ت فيؼ يقؿ تكالي التم كمف 
مف الكسيج المقطعي  فكممة ميؿ   ىال ه، قبؿ اإلد اؿ =  - يضا –مما يغير  ،ْ الفصؿ

 ص ح ح +  ا ص ح + ص ح + ص ح ح + ص ح ص، كبعد اإلد اؿ تتإكؿ ال
 ص ح + ص ح ح + ص ح ص، فيتإكؿ المقطأ األكؿ القصير الا متكسط .

ـ بتمزة الكصؿ  كقد سبقت في تمؾ الصكر  يضا اذا التقت همزة االستفتا كيد ؿ 
 اإلشارة اليتا. 

تتأير همزة االستفتاـ بما قبمتا اذا اك رطت في السياؽ الصكتي  فتعامؿ معاممة  كقد 
:  كقرا ة  كاكا اذا ضـ ما قبمتا فتبدؿ التمزة المتكسطة  لي چقيٍكبيؿو الكُّشكري  كا 

ٍكتيـٍ آًفٍرعىٍكفي ك  قاؿچك [ُٓ:مؾ]المچًمٍكتيـٍ  ى كى  چ مى
 .[ُِّ]األعراؼ: (5) 

                                       
 .ّْٓ/ ِ، سر صكاعة اإلعراب:ُ 
 . لفرا ا ُُٕ/ ّ، معاكي القرآف: ِ 
 .  ِّْ/ْ، الكتاب: ّ 
 .ٖٓ/ ّ، شرح شافية ابف الإاجب: ْ 
 بك عمي  ٗٔ/ْاألزهرم  كالإجة:  ُْٖ/ُابف مجاهد   كمعاكي القرا ات:  َِٗيكظر: السبعة: ص ،ٓ 

في  المبابك  َِْ/ ٓالمصكف:  الدرك  الداكي ُُِابف زكجمة  كالتيسير: صػ ِّٗرا ات: صالفارسي  كإجة الق
 .ِٕٔ/ ٗعمـك الكتاب:
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فيقكلكف: هزيد فعؿ   استعماؿ لتجي  اص بقبيمة طي  إيث يبدلككتا ها  كهكاؾ 
  كال ي فا ما بيف التمزة كالتا (1)ذلؾ  يريدكف  زيد فعؿ ذلؾ. كيقاؿ:  يا فقف كهيا فقف؛ 

 مف تقارب صكتي. 
 (فاؤهو) العطف( واو( التوكيد ، و)الم)

هػذا المبإػػث  كفػي ف تكاكلكػا كػق مػػف الػقـ كالػكاك فػػي األإػرؼ الم تصػة باألسػػما    سػبؽ 
المصػقية  السػكابؽفػي عػداد  يػد قف  ذلػؾ اال تصػاص عف لي رجاالكإكية  ا فتماكظ تغيرت

 كتصػػػػمحالفػػػا  فػػػت مص لداللػػػة العطػػػؼ   مػػػػا  بػػػيف األسػػػما  كاألفعػػػاؿ كالإػػػركؼ المشػػػتركة
 لمد كؿ عما جميأ  ككاع الكمـ.

 الصوتي :  التشكيل
  ىكيػػركاكػػت مػػف  لػػذا صػػكات تمتػػاز بال فػػة  كهػػيمػػف الػػكاك كالفػػا  كالػػقـ  تشػػكؿ: تبنائيققا -  

 ما يتطمبتا كيرة االستعماؿ المككطة بتمؾ السكابؽ. كهك ،ِ الإركؼ اٍستعماال عكد العرب
 مقطػأ قصػير مفتػػكح   ص ح، كهػك مػا يمكإتػا الطبيعػة المصػػقية مػف تتكػكف: مقطعيقا -ب

 . تقدـكما 
 الوضعية والوظيفة النحوية: الداللة

 هي :  (4)في العربية  مس كظا ؼ كتشغؿ   الفتح: كإركتتا (3)التوكيد  الم -أ 
  فضؿ مف عمرك. لىزيده االبتدا   كقكلؾ:  الـ -ُ
ک ک ک چ المشػػػػػػػػػػددة كالم ففػػػػػػػػػػة  كقكلػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػالا:  افٌ الدا مػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػر  -ِ

 [ . ُّْ]البقرة:چکڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کچ [   كقكل  سبإاك : ُْ]الفجر:چگ

                                       
 .ِٓٔ: صػ  ق ف ا، مقاركة بالممتأّْٖ/ ُٓ:المساف ،ُ 
 .َٓ/ ُ :، جمترة المغةِ 
 .ِٓٗ/ ُٓ:المغة تتذيب ،ّ 
 ّْٓ/ّّكتاج العركس:  َِّٓ/ ٓ :كالصإاح َّّ: صػالمبيب مغكيك  ُْٗ- ُْٖ: صػالقمات ، يكظر:ْ 

 .،ـ   ؿ ك
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 لػ [ كقك ُّ]سػبأ: چىئ يئ جب حب خب چ كقكلػ  تعػالا:   ،لػكال ك ،لػك ػالكاقػأ جكابػا لػ -ّ
 [ . ِٓ]الفتح: چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ تعالا: 

ڌ ڌ ڎ ڎ چ المسػػػػػػتقبؿ المؤكػػػػػػد بػػػػػػالككف  كقكلػػػػػػ :  الفعػػػػػػؿالدا مػػػػػػة عمػػػػػػا  -ْ

 [ .ِّ]يكسؼ:چڈ
المػات التككيػد تصػػمح  ف تكػكف جكابػا لمقسػـ  كقكلػ  تعػػالا:  كجميػأ: القسػـالـ جػكاب  -ٓ 

د كلتػػا  كميػػاؿ  جػػكاب  كيػػةلمتككيػػد  كاليا كلػػا  فػػالقـ األ [ِٕ]الكسػػا : چڻ ڻ ڻ ۀ چ 
 .[ٓ]الضإا: چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ تعالا  قكل عما الإرؼ 

معكيػػاف: العطػػؼ كاإلتبػػاع. فػػإذا اسػػتعممت فػػي جػػكاب الشػػرط  معػػت  لتػػا العطققف: فققاء -ب
 (1) ك مصت ل تباع  كذلؾ قكلؾ: اف تقـ فأكا  قـك  عكتا داللة العطؼ

،  مصػت مػأمعكياف: العطؼ كمعكا الجمػأ. فػإذا كضػعت مكضػأ   تا: لالعطف واو – ج
كال شػػبة  كجػػا  البػػرد لقجتمػػاع  ك معػػت عكتػػا داللػػة العطػػؼ  كإػػك قػػكلتـ: اسػػتكل المػػا  

 (2)كالطيالسة
 :  لتأثروا التأثير

كمػف يػـ   كػالجز  مكػ  امػا بعػده مػأ  كهمزة االسػتفتاـ تككيد  ككاكه كالـ الالعطؼ فا  تكزؿ 
سػػػبيؿ الميػػػاؿ يتشػػػكؿ الضػػػمير  فعمػػػامػػػا يجػػػرم عمػػػا األبكيػػػة مػػػف ت فيػػػؼ   تػػػايجػػػرم عمي

صػػمية  كمػػأ ذلػػؾ يجػػي  فػػي المكفصػػؿ  هػػك، مػػف إػػرفيف  كلتمػػا مضػػمـك  تمػػؾ صػػكرت  األ
سػػػياقات صػػػكتية ال تػػػرل بأسػػػا مػػػف اسػػػكاف التػػػا   كذلػػػؾ اذا سػػػبؽ بكإػػػدات صػػػرفية   ػػػرل 
مككتتػػا مػػف الكطػػؽ بالسػػاكف فػػي بدايػػة هػػذا الضػػمير  كاتصػػال  بفػػا  العطػػؼ  ك كاكه كإػػك: 

  كقكلػػػػ :  [ِٗ]البقػػػػرة:  چی ی ی ی جئ چ تعػػػػالا :  قكلػػػػ ،   كبػػػػ  قػػػػرئ كٍهػػػػك فٍتػػػػك،  ك  
  ،ّ  باإلسكاف  مف باب التشبي  بػعيف  فٍ ذ ككٍبد، [ْٕ]البقرة  چڱ ں چ

                                       
 َُِ-ََِ/ ُ :كاإلكصاؼ ُٖٗ/ ِ :ال صا ص،ُ 
 كفستما السابقاف، ِ 
  بك عمي الفارسي. َِٖ/ُكالإجة لمقرا  السبعة:   لباقكليا .َّٖ/ ّ، اعراب القرآف: ّ 
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 چېئ ېئ ېئ ىئ چ  قكلػ  تعػالا: كقالكف عػف كػافأ الكسا ي كقر   التككيدالـ  كميم  

 بػػػ لتػػاتشػػبيتا    لٍتػػك، مػػفالتػػا   بسػػككف [ْٔ]العككبػػكت:  چ ٺڀ ڀچ  كقكلػػ : [ْٔ]الإػػج: 
كقػد تسػكف  معتػا لكيػرة دكر الػقـ  ،ؼًكٍتػ  بػػلتػا  تشػبيتا، يتٍ لػػ التا  مف  بسككف، ك دضٍ عى  

 :(1)بعد كاؼ الجر؛ كقكل 
 فكْيف ِلي ... سموّّ وال أْنفّك صبِّا متّيما يليْم: ما ىّن كيْ  فقْمت

 : ،ِ همزىة ااًلٍسًتٍفتاـ كىقىٍكًل  بعدتسكف التا   يضا  كقد
 ،ّ  َسَرْت أْم عاَدِني ُحُمم لمطَّْيِف ُمْرتاعا وأرََّقِني ... َفُقْمُت أْىيَ  َفُقْمتُ 

 تكزؿاالستفتاـ  مزةالعطؼ  ككاكه كالـ االبتدا   كه فا بأف  لذلؾجكي  ابفعمؿ  كقد 
  ،ْ  اكالجز  مكت امأ ما بعده

هذه األإرؼ لُما كُف عما إرؼ كاإد كضعفف عف  هذا  فُ  ككج  ردؼ قا ق:" يـ 
في المفظ  تتما مضمـك  ك مكسكر   شباكفصالتا  ككاف ما بعدها عما إرفيف؛ األكؿ مكت

،  ف فؼ  كا ؿ هذه كما ي ُفؼ يكاكي هذه  فصارت "كىهيك" فىًعؿ،  ك  فىعيؿما كاف عما  
د ػك  .،ٓ ، كما صارت"عىٍضد ػ، ككىٍهك، "كصار  عىضي

                                       
 .[ِْٗ/ ُفي عمـك الكتاب  المباب عير عما قا م  ]يكظر:  لـمف بإر الطكيؿ  ك  البيت، ُ 
لمزكر  كقمتبركاية   كجا بف إمؿ  كقيؿ زياد بف مكقذ  زياد، البيت مف بإر البسيط   كهك مكسكب الا ِ 

كشرح ديكاف الإماسة  ٕٕٗديكاف الإماسة لممرزكقي: صػ شرح فقمت لمطيؼ، ]يكظر:  فمرتاعان، بدال م
 .[ُٔٓ/ِلمتبريزم:

 .َِْ/ ُ :التكامأ همأك  ُّْ /ْ: كالمإيط األعظـ المإكـ ،ّ 
 .ُّّ/ِ :ال صا ص، ْ 
 .ِّّ/ِ، السابؽ: ٓ 
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 الخاتمة
 "نسأل الل حسنيا"

هلل الذم بكعمت  تتـ الصالإات  كترفأ الدرجات كتعظـ األعماؿ  كصقة  الإمد      
سيدكا مإمد ككر الإؽ  كسيد الككف كال مؽ  كعما آل  كصإب  مشاعؿ  عماكسقما 

 كسقما دا ميف الا يـك الديف. صقة  التداية ك  مة االقتدا   كسادة الفكر كالمعرفة

 بعد  ما

ف تصؿ مف المقدمات الا الكتا ج  كهذه  هـ الكتا ج طبيعة البإكث العممية   فتقتضي 
 التي تم ض عكتا البإث مف  قؿ معالجة قضاياه الشا كة كالشا قة:

تأصيق لغكيا لجميأ السكابؽ المصقية مف  قؿ تإميؿ تشكيمتا  لبإثقدـ ا -ُ
التتا الصكتي بكا يا كمقطعيا كبياف العمؿ المغكية الكاشفة عف  صكلتا مأ التعريج عما دال

 الكضعية ككظا فتا الكإكية ك صكلتا السامية.
 يبت البإث  ف العربية في تشكيؿ سكابقتا المصقية إافظت عما  سس العربية  -ِ

 عف فابتعدتكتتميؿ في ال فة كالستكلة  كدفأ اليقؿ  كمكأ المبس    في بكا   كظمتتا
 المغات معظـ كبذتتا التي كاالستعق  كاإلطباؽ الإمؽ كأإرؼ باليقؿ تتسـ التي األصكات

 كما ،ُ  ،كالظا  كالطا  كالضاد الصاد كالقاؼ كال ا   كالغيف كالإا  العيف  كهي ليقمتا
  كالجيـ كالزام كاليا    كالذاؿ  كسبيا يقق الكطؽ  عضا  ؿم  إى تي  التي األإرؼ عف ابتعدت
: الكقـ صدر في المغكية بكظا فتا لتقـك اآلتية األإرؼ عما كاعتمدت كالرا    كالشيف

 ،. كاليا    كالكاك الككف كالقـ كالكاؼ كالفا  كالسيف كالتا  كالبا  التا  ك    التمزة 
  ك السكابؽ  جميأ كيشمؿ، ح ص   القصير الصكتي المقطأ عما اعتمدت كما
 .التكبي  ها في، ح ح ص   كالمكفتح،  ؿ  سابقة في، ص ح ص   المغمؽ المتكسط
  ساس مأ تعارض ما اال الفتإة كهي الإركات    ؼ عما مقاطعتا ارتكزت كما 
 فتإتا إالة – تمتبس ال إتا بالكسر إركت التي ،الجر باء) كإك في كيتميؿ المبس   مف

                                       
 د. مإمكد فتمي إجازم. ُُٕ ُُْالمغة العربية:  عمـ ،ُ 
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 يقكؿ مف لغة في، بكي  مف المجتز ة البا   ك، بىؿٍ   اإلضراب بػإرؼ،  ؿ بػ كاتصالتا
 بقـ تمتبس ال إتا: الجر لقـ الكسر ا تير ككذلؾ. الإارث بكي مف بدالؿ بمإارث
 .التككيد
 إرؼ عما الكمـ مف جا  ما جميأ ككذلؾ:" "  فقاؿ المممح هذا الا جكي ابف  شار كقد   
 كالـ كفا   العطؼ ككاك االستفتاـ همزة كإك كذلؾ األقؿ اال الفتح عما عامت : كاإد

 كلك األمر كالـ كالمتا ْاإلضافة كبا  مكسكر مك  كقميؿ. ذلؾ كبير التشبي  ككاؼ االبتدا 
ا  اال كاف لما الكسر الا اضطره الذم المعكا مف ذلؾ عرل  الإركؼ في كجد كال مفتكإن

 اد ؿ اقتؿ: قكلؾ كإك فأما. الضمة يقؿ مف هربنا مضمكمنا جا  ما المعاكي ذكات المكفردة
 يـ االبتدا  إاؿ في بتا يتبم  اكما التمزة هذه كاكت اذ معتد بير فأمره عمي  استقصي
 ،ُ "كمتصرف  الكقـ مدار عمي  الذم اإلدراج يسقطتا

 .السامية المغات في الجر  إرؼ  صالة البإث  كد -ّ
 مستإديات مف هي بؿ السامية  المغات في التعريؼ  داة  صالة عدـ البإث  يبت -ْ

 كاإلشارة التعريؼ  دكات بيف العققة رصد مأ المقارف  الدرس  قؿ مف كذلؾ العربية 
 .السامية كالمغات العربية في كالتكبي 

 القبا ؿ اتفاؽ كعمة القـ  صكت عما التعريؼ ظاهرة العتماد تعميق البإث قدـ -ٓ
 . بالفتح بتا االبتدا  إالة همزتتا  دا  عما العربية

 في بيرها دكف، ت/م/ف/    إرؼ عما المضارع سكابؽ العتماد تفسيرا البإث قدـ -ٔ
 .كالغيبة كال طاب التكمـ عما الداللة

  قؼ عما الغيبة عما لمداللة اليا  سابقة عما المضارع العتماد تفسيرا البإث ـقد -ٕ
 لم طاب كالتا  المتكمميف كالككف المفرد لممتكمـ التمزة ا تيار عمي  قاـ الذم األساس
  .اليا  ب قؼ المكفصمة الضما ر مف  جزا  بكصف 

 صكتيا تإميمتا مأ، ميما التعريؼ الـ ابداؿ  الطمطماكية لظاهرة البإث  صؿ -ٖ
 .  لتجيا كتكجيتتا

                                       
 .ُٕ/ ُ :ال صا ص، ُ 
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 كتكجيتتا صكتيا تإميمتا مأ، المضارعة  إرؼ كسر  التمتمة لظاهرة البإث  صؿ -ٗ
 .لتجيا
 في اك راطتا كتيجة السكابؽ بتذه ال اصة كالتأير التأيير مظاهر عف البإث كشؼ -َُ

 .السياؽ
 مف بيرها دكف مف بالساكف لمتكصؿ كسيمة الكصؿ همزة العتماد تفسيرا البإث قدـ -ُُ

 .األصكات
 دعكاكا اف الإمد هلل رب العالميف كآ ر
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 المراجإل والمصادر أىم
 ـ ُُٔٗبدمشؽ  يةالمغة العرب مجمأ -المغكم تح: عز الديف التكك ي طيبال  بك :افبدال 
 الجامعة اإلسقمية بالمديكة المككرة -بف سعيد قشاش  إمد في لغات األزد : افبدال- 

 ـ.ََِِ -هػ ُِِْ
 الإمبي.  البابي -تح / ابراهيـ عطكة عكض  شامة  بكالمعاني من حرز األماني:  إبراز 
 دار  -تح:  كس مترة - لدمياطيٌ ا البكا فضالء البشر في القراءات األربعة عشر: إتحاف

 هػ.ُِْٕ -ـ ََِٔ -ّط:  بكافل –الكتب العممية 
 تح: " -جقؿ الديف السيكطي  -الرإمف بف  بي بكر عبدفي عموم القرآن:  فتقانا

 ـ.ُْٕٗ هػُّْٗ التي ة المصرية العامة لمكتاب - بك الفضؿ ابراهيـ " مإمد
 بيركت –دار الجيؿ  -البركات األكبارم ػ تح: د. ف ر صالح قدارة  بكالعربية:  أسرار 

 .ُٓٗٗ /ُط
 كتضة مصر مف دكف تاريخ. مكتبة. ابراهيـ  كيس ػ دالمغوية:  األصوات 
 بيركت  –السراج تح: د.عبد الإسيف الفتمي ػ مؤسسة الرسالة  ابف :نحوفي ال األصول

 ـُٖٖٗ /ّط
 ـ. مإمد عمي  –تح: عبد المكعـ  ميؿ ابراهيـ  لكإاسجعفر ا  بك القرآن: إعراب

 هػ.ُُِْ /ُطبيركت  -دار الكتب العممية -بيضكف
 د. عاطؼ عبد الصبكر عمي  رفوضة بين داعي السمب والتسامح في الجمب"أل" الم

 ـَُُِإسف مجمة كمية  صكؿ الديف كالدعكة بأسيكط العدد التاسأ كالعشركف 
 كماؿ  -البركات  بكالخالف بين النحويين البصريين والكوفيين:  سائلفي م افنصاف

 .ـََِّ -هػُِْْ -ُالمكتبة العصرية ط: -الديف األكبارم 
 تح: يكسؼ الشيخ مإمد البقاعي  -البف هشاـ  المسالك إلى ألفية ابن مالك: أوضح- 

 دار الفكر.
 دار الفكر  -إياف األكدلسي تح: صدقي مإمد جميؿ  بكالمحيط في التفسير:  البحر– 

 هػ.َُِْ -بيركت 
 دار التداية. -مجمكعة مف المإققيف - الُزبيدم العروس: تاج 
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 ييفدار العمـ لممق-:  إمد عبد الغفكر عطار تح- الجكهرم: عربيةالمغة وصحاح ال تاج 
ُ هػ َُْٕ :ْط-بيركت -  ـ ٕٖٗ

 يزيد بف جرير بف: مإمد  الطبري تاريخ وصمة ،والمموك الرسل تاريخ=  الطبري تاريخ 
 سعد بف لعريب الطبرم تاريخ صمة  الطبرم جعفر  بك -اآلممي بالب بف كيير بف

 هػ ُّٕٖ/ ِط بيركت – التراثدار -، القرطبي
 دار -: ابف الجزرم تح د.  إمد مفمح القضاة التيسير في القراءات العشر تحبير 

 ـ .َََِالفرقاف األردف 
 : مكتبة ال اكجي بالقاهرة. –برجشتراسرتر: رمضاف عبد التكاب  التطور النحوي 
 ال" في ضوء ظاىرتي التعريف وافشارة  يةىاء إلى ىمزة في أداة التعريف العرب تطور"

 مجمة دراسات العمـك اإلكساكية-مكشكر  بإثتيسير شطكاكم  مكير: في المغات السامية
 ـََِٓ -ِالعدد  ِّكاالجتماعية مجمد 

 دار اإيا  التراث  -تح: مإمد عكض مرعب  - ألزهرما رمكصك   بك المغة: تيذيب
 ـ.ََُِ - ُبيركت ط -العربي 

 ُدار الفكر العربي ط -لممرادم تح: عبد الرإمف سميماف  المقاصد والمسالك: توضيح 
 ـ.ََِٖ

 دار الكتاب العربي  -عمرك الداكي تح: اكتك تريزؿ   بك :بإلالس اتفي القراء التيسير– 
 ـ. ُْٖٗ هػ:َُْْ/ ِبيركت ط

 دار اإيا  الكتب العربية  -لمشيخ مإمد األمير  األمير عمى متن مغنى المبيب: حاشية
 مف دكف تاريخ. -فيصؿ الإمبي 

 لبكاف -الكتب العممية بيركت دارالصبان عمى شرح األشمونى أللفية ابن مالك:  حاشية
 ـ.ُٕٗٗ-هػ ُُْٕ/ُط –

 دار الرسالة. -: سعيد األفغاكي تح -زكجمة  ابف القراءات: حجة 
 بدرتح: :  - الفارسيٌ  الغفار عبد بف  إمد بف إسف عمي بك  لمقراء السبعة: الحجة 

 - الدقاؽ يكسؼ  إمد - رباح العزيز عبد: كدقق راجع   جكيجابي بشير - قتكجي الديف
 .ـُّٗٗ - هػ ُُّْ/ ِط بيركت/  دمشؽ - لمتراث المأمكفدار 
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 عمر . د الجر في العربية دراسة نحوية في ضوء عمم المغات السامية المقارن: حروف
 ـ.َََِ/ُصابر عبد الجميؿ دار اليقافة العربية ط

 الرسالةمؤسسة  - الإمد تكفيؽ: عمي تح الزجاجي القاسـ  بك المعاني والصفات: حروف 
 .ـُْٖٗ /ُط – بيركت –

 بيركت. –عالـ الكتب  –جكي تح: مإمد عمي الكجار  ابف: الخصائص 
 هػ ُّٕٗ ُط-لممقييفدار العمـ  -. صبإي الصالح دفي فقو المغة:  دراسات- 

 ـ.َُٔٗ
 ط. األكلا -بيركت -عالـ الكتب -سمـك داكد:  الميجات العربية القديمة دراسة- 

 هػ.َُْٔ
 يكسؼ بف  إمد -الديف شتاب -العباس  بك :المكنون الكتاب عموم في المصون الدر 

 دمشؽ -القمـدار  - ال راط مإمد: د.  إمد تح الإمبي بالسميف المعركؼ الدا ـ عبد بف
 مف دكف تاريخ.

 المقدسي الكرما  إمد بف بكر  با بف يكسؼ بفمرعي  الطالبين لكالم النحويين : دليل 
 .ـ ََِٗ - هػ َُّْ- الككيت – اإلسقمية كالمكتبات الم طكطاتادارة -

 كاإلعقـ  ةكزارة اليقاف -صكع  الدكتكر ككرم إمكدم القيسي  األسود بن يعفر: ديوان
 مديرية اليقافة العامة سمسمة كتب التراث مدف دكف تاريخ.

 دار الكتب العممية بيركت  -عبد الشافي مإمدضبط  كصإح   امرئ القيس : ديوان–
 .ـََِْط/ لبكاف

 دار الكتب العممية بيركت لبكاف  -شرح  إمد إسف بسبح ذي الرمة: ديوان
 ـ.ُٓٗٗ/ُط

 تقديـ  . عما إسف فاعكر دار الكتب العممية شرح ك  زىير بن أبي سممى : ديوان- 
 ـ.ُٖٖٗ/ُلبكاف ط –بيركت 

 األعمـ الشكتمرم تح: درية ال طيب كلطفي الصقاؿ  شرحطرفة بن العبد:  ديوان
 ـ.َََِ/ِالبإريف ط -لمدراسات كالكشر بيركت دار اليقافة كالفككف  المؤسسة العربية

 ـ.ُْٗٗ/ُبيركت ط لعربيدار الكتاب ا -شرح:  إمد عدرة  عبيد بن األبرص : ديوان 
 اإلسقمي مف دكف تاريخ. المكتب -تح: مإمد سعيد مكلكم عنترة : ديوان 
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 هػََُْ - ِمصر ط -دار المعارؼ  -تح: شكقي ضيؼ  -ابف مجاهد :السبعة 
 ُلبكاف ط-دار الكتب العممية بيركت -جكي  ابفالفتح   بكصناعة افعراب:  سر 

 ـ.َََِ -هػُُِْ
 تح: مإمد فؤاد عبد  -ابف ماجة  بك عبد اهلل مإمد بف يزيد القزكيكي ابن ماجو : سنن

 فيصؿ عيسا البابي الإمبي -دار اإيا  الكتب العربية  -الباقي
 بك داكد سميماف بف األشعث بف اسإاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك  أبي داود : سنن 

 –صيدا  -العصرية المكتبة - يداألزدم الس ًجٍستاكي تح: مإمد مإيي الديف عبد الإم
 .بيركت

 بف شعيب بف   إمد بك عبد الرإمف  الصغرى لمنسائي )المجتبى من السنن( : السنن
 -مكتب المطبكعات اإلسقمية  -الكسا ي تح: عبد الفتاح  بك بدة -عمي ال راساكي

 ُٖٔٗ - َُْٔ/ ِط -إمب
 دار العركبة . -سعيد السكرم تح: عبد الستار  إمد فرج   بك أشعار اليذليين: شرح 
 ككر الديف  - بك الإسف -يسابف مإمد بف ع عمي األشمونى أللفية ابن مالك: شرح

 ـ.ُٖٗٗ -هػ ُُْٗلبكاف الطبعة: األكلا  -دار الكتب العممية بيركت  -األيٍشميككي 
 تح: متممة لمقراءات لعشرةال الثالثمتن الدرة في القراءات  ىافمام الزبيدي عم شرح :

 ـُٖٗٗالمكتبة العصرية بيركت  -الرازؽ مكسا  عبد
 ك بديككقكز المعركؼ  إمد الديف شمس عمى مراح األرواح في عمم الصرف: شرحان  

 ـ  ُٗٓٗ -هػ  ُّٕٗ /ّط مصر -شركة مكتبة البابي الإمبي  دكقكز
 دار هجر  -كمإمد بدكم الم تكف  - : عبد الرإمف السيدتح :التسييل البن مالك شرح

 ـ.َُٗٗهػ ػ  َُُْالطبعة األكلا  -القاهرة  -لمطباعة كالكشر كالتكزيأ 
 الد األزهرم  التوضيح )التصريح بمضمون التوضيح في النحو(: يىالتصريح عم شرح 

 ـَََِ ُبيركت ط -دار الكتب العممية  -

 مإمد بف المكعـ عبد بف مإمد الديف: شمس العرب كالم معرفة في الذىب شذور شرح 
كجىرم  -اإلسقمية بالجامعة العممي البإثعمادة  - الإاريي جزا  بفتح: ككاؼ  -الجى
/ ُ، طلممإقؽ ماجستير رسالة: الكتاب  صؿ  السعكدية العربية المممكة -المككرة المديكة
 ـََِْ/هػُِّْ
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 شػافية ابػف الإاجػب  شػرح ضػمف" - غػدادم: عبد القادر بف عمر البشواىد الشافية شرح
 -كمإمػػػد الزفػػػزاؼ  - كجػػػـ الػػػديف تإقيػػػؽ :مإمػػػد كػػػكر الإسػػػف -لمرضػػػي األسػػػتراباذم "

 -هػػػ  ُّٓٗ -لبكػػاف  –دار الكتػػب العمميػػة بيػػركت  -كمإمػػد مإيػػا الػػديف عبػػد الإميػػد 
 ـ ُٕٓٗ

 دار الكتب  -األستراباذم تح: مإمد ككر الإسف  الرضيشافية ابن الحاجب:  شرح
 ـ.ُٕٓٗ -لبكاف  –العممية بيركت 

 دار  -تح: مإمد مإيي الديف عبد الإميد  -عبد اهلل بف عقيؿ التمداكي ابن عقيل: شرح
 ـ.َُٖٗ - َِط -القاهرة -التراث 

 كعادؿ  إمد عبد  -تح: عمي مإمد معكض  -البن مالك ةالكافية الشافي شرح
 –لبكاف  –دار الكتب العممية بيركت -مكشكرات مإمد عمي بيضكف  -المكجكد

إيا  التراث  جامعةكط :  -ـ َََِ -هػ  َُِْ/ُط  ـ القرل مركز البإث العممي كا 
 .ُط - المكرمةاإلسقمي كمية الشريعة كالدراسات اإلسقمية مكة 

 البف يعيش :  ط المكيرية مصر،. المفصل : شرح 
 ُالكاشر مإمد عمي بيضكف ط -فارس  ابففي فقو المغة العربية:  الصاحبي - 

 ـ.ُٕٗٗ
 تح:  إمد عبد  -بف إماد الجكهرم اسماعيؿ)تاج المغة وصحاح العربية(:  الصحاح

 ـ.َُٗٗ - ْدار العمـ لممقييف ط -عطار  لغفكرا
 بنقل العدل عن العدل إلى رسول الل صمى مسمم )المسند الصحيح المختصر  صحيح

: مسمـ بف الإجاج  بك الإسف القشيرم الكيسابكرم تح: مإمد فؤاد عبد  الل عميو وسمم(
 .بيركت –اإيا  التراث العربي  دار - الباقي

 هػ َُِْ - ُالرياض ط -مكتبة الرشد  -الكراؽ تح: مإمكد الدركيش  بفا النحو: عمل
 ـ.ُٗٗٗ

 مكتبة الشبا   -تعريب د. عبد الصبكر شاهيف  -مالمبرج  برتيؿاألصوات:  عمم
 ـ.ُٖٓٗ

 ـ.ُُٕٗ –دار المعارؼ  –. كماؿ بشر دالمغة العام )األصوات(:  عمم 
 دار بريب لمطباعة كالكشر كالتكزيأ. -فتما إجازل  مإمكد: د. المغة العربية عمم 
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 ُمد بف: إمد  المتعال عمى القصيدة المسماة بالمية األفعال فتح  الصعيدم الرا قي ميإى
اًلًكي  المككرة بالمديكة اإلسقمية الجامعةمجمة  - البعيمي سميماف بفتح: ابراهيـ  – اٍلمى
 هػُُْٖ - هػُُْٕ

 كار برككمماف تر: د. رمضاف عبد التكاب جامعة الرياض  المغات السامية فقو :
 ـ.ُٕٕٗ

 عبد بف عمر بف  ميف مإمد -عابديف ابف العجيبة في إعراب الكممات الغريبة: الفوائد 
/ ُط بيركت – العربيدارالرا د  - الضامف صالح إاتـ: د. تح الدمشقي عابديف العزيز
 ـَُٗٗ - هػَُُْ

 ـ.ُٓٗٗ ػ/ٗ. ابراهيـ  كيس ػ األكجمك ػ القاهرة طد الميجات العربية: في 
 ٖط -لبكاف  -بيركت  -مؤسسة الرسالة  - الفيركزآبادم المحيط: القاموس - 

 ـ.ََِٓ
 قُُّْفرج راشد دار المريخ السعكدية  سيد ونصوص : قواعد 
 دار الفكر العربي -تح: مإمد  بك الفضؿ ابراهيـ - المبرد في المغة واألدب: الكامل- 

 القاهرة.
 هػَُْٖ/ّط-القاهرة-مكتبة ال اكجي -: سيبكي  تح: عبد السقـ مإمد هاركفالكتاب- 

 ـ.ُٖٖٗ
 السامرا ي  يـد ابراه -د متدم الم زكمي -بف  إمد الفراهيدم ال ميؿ العين: كتاب- 

 دار كمكتبة التقؿ.
 دار الكتاب العربي  - زم شرماهلل ال جارعن حقائق غوامض التنزيل:  الكشاف– 

 هػ َُْٕ /ّطبيركت 
 د.  تح -بف  بي طالب القيسي مكيعن أوجو القراءات السبإل وعمميا وحججيا:  الكشف

  ـُٕٖٗ- ْمإيي الديف رمضاف مؤسسة الرسالة ط
 تإقيؽ د. هادم عطية  -عمي بف سميماف الإيدرة اليمكي  المشكل في النحو: كشف

 -اإيا  التراث اإلسقمي -الجمتكرية العراقية -كالش كف الديكية  ؼكزارة األكقا -مطر 
  بق تاريخ.
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 القاهرة -فمطبعة إسا -:  إمد عبد المكعـ الرصدتح التركم الإسف  بك:  الالمات- 
 هػ َُْْ

 ـ.ُٖٓٗهػ َُْٓ /ِطدمشؽ  –المبارؾ دار الفكر  مازف: تح لزجاجيا: الالمات 
 إقق  كعمؽ عمي  عبد التادم دراسة نحوية شاممة في ضوء القراءات القرآنية الالمات :

 ـَُٖٗ/ُط -بيركتدار القمـ  -الفصيمي
 دار  -البقا  العكبرم تح: د. عبد اإلل  الكبتاف  بك في عمل البناء وافعراب: المباب

 ـ.ُٓٗٗهػ ُُْٔ/ ُطدمشؽ  –الفكر 
 تح: عادؿ  إمد عبد  عادؿإفص سراج الديف عمر بف   بك في عموم الكتاب: المباب

 ـُٖٗٗ-ُبيركت: لبكاف ط:  -دار الكتب العممية  - جكدالمك 
 هػػُُْْ -ّبيركت ط:  –صادر  دار-مكظكر ابفالعرب:  لسان 
 ق.ُُّْفرج راشد دار المريخ السعكدية  سيد العبرية قواعد ونصوص: المغة 
 ـََِٔ-هػُِْٕ -ٓ ط-عالـ الكتب  -. تماـ إساف دالعربية معناىا ومبناىا:  المغة 
 العربية لمكتاب.  الدار–.  إمد عمـ الديف الجكدم د العربية في التراث: الميجات 
 ِط. عبد الغفار إامد هقؿ ػ مكتبة كهبة ػ د العربية نشأة وتطورا: الميجات/ ُُْْ-

 .ـُّٗٗ
 جكي تح: عما الكجدم  ابففي تبيين وجوه شواذ القراءات وافيضاح عنيا:  المحتسب

 .ـُٗٗٗ -المجمس األعما لمش كف اإلسقمية  -كزارة األكقاؼ  -كاصؼ كآ ريف 
 تح األكدلسي عطية بف الإؽ عبد مإمد:  بك  العزيز الكتابتفسير  فيالوجيز  المحرر :

 هػُِِْ/ ُط بيركت – العممية الكتب دار - مإمد الشافي عبد السقـعبد 
 الإسف عمي بف اسماعيؿ بف سيده المرسي تح: عبد   بك والمحيط األعظم: المحكم

 ـ.َََِ -هػ ُُِْ /ُطبيركت  –دار الكتب العممية -الإميد هكداكم
 الإسف عمي بف اسماعيؿ بف سيده المرسي تح:  ميؿ ابراهيـ جفاؿ   بك :المخصص-

 ـ.ُٔٗٗهػ ُُْٕ /ُطبيركت  –دار اإيا  التراث العربي 
 مكتبة  -. رمضاف عبد التكاب د :إلى عمم المغة ومناىج البحث المغوي المدخل

 ـُٕٗٗ - ّط -القاهرة –ال اكجي 
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 ترجمة متدم الم زكمي  -ساباتيكك مكسكاكي كآ ركف إلى نحو المغات السامية: مدخل
 ـُّٗٗ/ُط -عالـ الكتب  -الجبار المطمبي  كعبد

 جقؿ الديف السيكطي تح:  -الرإمف بف  بي بكر عبدفي عموم المغة وأنواعيا:  المزىر
 ـ.ُٖٗٗهػ ُُْٖ /ُطبيركت  –الكتب العممية  دار -فؤاد عمي مكصكر 

 الشرؽدار  - الإمكاكي  ير: مإمد تح العكبرم البقا :  بك  خالفية في النحو مسائل 
 .ـُِٗٗ هػُُِْ - ُط/ بيركت – العربي

 الطبعة كصر التكريكي الشيخ النصرية لممطابإل المصرية في األصول الخطية : المطالإل 
 هػَُِّمصر  -بكالؽ  -الميرية  طبعةالياكية بالم

 تػػػح:  إمػػػد يكسػػػؼ الكجػػػاتي / مإمػػػد عمػػػي الكجػػػار / عبػػػد الفتػػػاح  الفػػػرا  الققققرآن: معقققاني
 .ُمصر ط/ –دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة  -اسماعيؿ الشمبي 

 عرابو :  معاني  ـ ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ -ُط/ يركتب –عالـ الكتب - الزجاجالقرآن وا 
 ـََِِ/ُدمشؽ ط -دار سعد الديف  -د. عبد المطيؼ ال طيب القراءات : معجم 
 ْطدار الساقي  -. جكاد عمي د في تاريخ العرب قبل افسالم : المفصل المعجم 

 ـََُِهػ/ ُِِْ/
 مكتبة التقؿ  -تح: د.عمي بكممإـ  - لزم شرماهلل ا جارفي صنعة افعراب:  المفصل

 ـ.ُّٗٗ - ُط -بيركت 
 هػ ُّٗٗ -دار الفكر  -: عبد السقـ مإمد هاركف تحفارس  ابفالمغة:  مقاييس- 

 ـ.ُٕٗٗ
 بيركت -عالـ الكتب. - يمةضتح: مإمد عبد ال الؽ ع لمبردالعباس ا  بك :المقتضب 
 ـُٔٗٗ :ُمكتبة لبكاف ط -عصفكر ابف الكبير في التصريف: الممتإل 
 ُاإيا  التراث القديـ ط دار-: ابف جكي مازنيشرح كتاب التصريف لم المنصف 

 ـُْٓٗ -هػ ُّّٕ
 عبد الصبكر د: الصوتي لمبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي( المنيج .

 ـ .َُٖٗ-مؤسسة الرسالة  –شاهيف 
 دار  -عبد الرإمف بف عبد اهلل بف  إمد الستيمي  القاسـ  بك: الفكر في النحو نتائج

 ـ. ُِٗٗ - ُبيركت ط -الكتب العممية 
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 الكتاب  دار - تح: عمي مإمد الضباع -الجزرم  ابففي القراءات العشر:  النشر
 العممية.

 مإمكد مإمد  -تح: طاهر  إمد الزاكل  -األيير  ابففي غريب الحديث واألثر:  النياية
 ـُٕٗٗ -هػ ُّٗٗ -بيركت -المكتبة العممية -الطكاإي 

 جقؿ الديف السيكطي  -الرإمف بف  بي بكر عبدشرح جمإل الجوامإل:  فياليوامإل  ىمإل
  مصر. –المكتبة التكفيقية  -الإميد هكداكم: عبد تح-

 بك الإسف عمي بف عبد العزير القاضي الجرجاكي  بين المتنبي وخصومو : الوساطة 
مطبعة عيسا البابي الإمبي  -عمي مإمد البجاكم -تح: مإمد  بك الفضؿ ابراهيـ

 كشركاه مف دكف تاريخ
 


