
 كمية المغة العربية بأسيوط    
 ةـمة العمميـالمج       

         ------ 
 

 

 

 

 

 

  اخلصائص اللهجية يف كتاب

 )فتح ادلتعال على القصيدة ادلسماة بالمية األفعال حلمد بن حممد ادلالكي(  

 دراسة يف ضوء علم اللغة احلديث
 

 

 إعداد

 الرحيم إبراهيم حممود أمحد عبدد/ 

 المساعد بقسم المغة العربية جامعة الطائفاألستاذ 
 والمدرس بقسم أصول المغة فى كمية المغة العربية بأسيوط

 

  م (3102 رابعالجزء ال –) العدد الثاني والثالثون 



 

  

 

 
 
                                             إبراهيـ بدالرحيـعسماة  بالمية األفعاؿ لحمد بف محمد المالكي "  دراسة في ضوء عمـ المغة الحديث"   د/ محمود أحمد الخصائص المهجية في كتاب " فتح المتعاؿ عمى القصيدة الم   

 

ٕٗ٘ٔ 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ   
 ادلقدهح

الحمػػػد هلل رب العػػػالميف ال والصػػػالة والسػػػالـ عمػػػى مػػػف  تػػػا  اهلل مػػػف الكمػػػـ 
 –جوامعه ال ومف البياف روائعه ال وخّصه بمغة الضاد ال فأفصح وأجاد ال سيدنا محمد 

أفصػػح بنػػي العروبػػة منطًقػػا ال وأسػػماهـ وأعممهػػـ لسػػاًنا ال  –صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ 
 ياًنا .. وبعدوأدراهـ ب

فالمهجات العربية هي الروافد التي أمدت العربيػة بمررداتهػا ال واألسػس التػي 
استندت عميها في بنائها ال والركائز التي أغنتها بتنوع أصػواتها ال واخػتالؼ بنيتهػا ال 

 وتراكيبها ودالالتها . 
وليس مف ريب في أف دراسة المهجات العربية القديمػة ترتػرؽ  بػالقطن عػف 

) العاميات ( التي يقوؿ بها بعض الدارسيف المحػدييف ال فػنحف ال نكػاد نعػرؼ  دراسة
شيًئا عف العاميات القديمة لمغة العربية ال وما ورد إلينا مف هذ  العناصػر هػو عبػارة 
عف لهجات عربية أصيمة تكونت منها العربية الرصحى ال ونسبت إلى قبائؿ بذاتها ال 

شػعر ال والحػديث الشػريؼ ال وقػراءات القػر ف وصار لها وزف في الرصػاحة ال ونظػـ ال
لهجتػاف عربيتػاف أصػيمتاف نػزؿ بهمػا مًعػا القػر ف  –مػيال  –الكريـ ال فالرؾ واإلدغػاـ 

الكريـ . والهمز والتسهيؿ ال والرتح واإلمالة ال وغير  تناولتها قراءات القػر ف الكػريـ ال 
لرصػػحى المقػػررة ولهجػت بهػػا ألسػػنة القػرّاء اليقػػات الرصػػحاء ال وهػػذا مػف مسػػتويات ا

 لدى القدماء الرصحاء .
وال شؾ أف دراسة المهجات العربية القديمة توقرنا عمى األصوؿ األولػى لمغػة 
العربيػػة ال والتطػػور المغػػوي الػػذي أصػػاب بعػػض أصػػواتها ال وبنيتهػػا ال ومػػدى اتراقهػػا 
واختالفها من لهجاتنا العربية المعاصرة ال ومعرفة األصػوؿ التػي انبيقػت عنهػا بعػض 

 . اتنا الحية المستعممة في وطننا العربي الكبيرلهج
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بعنػػواف " " الخصػػائص المهجيػػة فػػي  والبحػػث الػػذي بػػيف يػػدي القػػارئ الكػػريـ
يػأتي ليحػاوؿ أف يقػؼ كتاب " " فتح المتعاؿ عمى القصيدة المسماة بالمية األفعاؿ " 

 عمػػى هػػذا المػػوف مػػف الدراسػػة التػػي تمػػس الواقػػن المغػػوي ال ويتعػػّرؼ عمػػى الظػػواهر
المهجية المنتشرة فػي عالمنػا العربػي ال وبيػاف صػمتها بالمهجػات العربيػة التػي حوتهػا 

 كتب التراث .
وألف هذا الكتاب ػ موضن الدراسة ػ به كيير مف هذ  المهجات التي تميؿ فػي 

 بعضها قراءات قر نية ال تشتمؿ عمى ظواهر لهجية ال فأردت جمعها ودراستها ال 
تمهيػػػد ال وفصػػػميف ال وخاتمػػػة ال وفهػػػرس وقػػػد جػػػاء البحػػػث فػػػي مقّدمػػػة ال و 

 لمموضوعات .
أمػػا المقدمػػة " فقػػد تحػػديت فيهػػا عػػف أهميػػة دراسػػة المهجػػات ال والسػػبب فػػي 

 اختيار موضوع البحث ال والمنهج الذي سرت عميه في الدراسة .
 وأما التمهيد " فهو بعنواف ) الُمَؤلُّْؼ ال والُمَؤلَّؼ والمهجات ( "

َؤلّْؼ ال وماهية الُمَؤلَّػؼ ال وكيريػة تنػاوؿ الكتػاب وأردت أف أبيف فيه نسب المُ 
 لمهجات ال ويبحث في النقاط التالية "

 الُمَؤلّْؼ ال ومولد  ال ونشأته . – أّال        
ا        

ً
 ماهية الُمَؤلَّؼ ال ونسبته . – ثاًٍ

ا        
ً
 مصادر المهجات في الكتاب . – ثالث

ا        
ً
 المهجة . منهج الكتاب في تناوؿ – زاتؼ

ا        
ً
 شواهد المهجات في الكتاب . – خاهس

ا        
ً
 مصطمحات الكتاب في تناوؿ المهجة والحكـ عميها .  – سادس
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" وعنوانػػه ) الظػػواهر المهجيػػة فػػي األصػػوات ( فقػػد  ّأهااالالل ااولا ّ 
خصصته لدراسة الظواهر الصػوتية الػواردة فػي الكتػاب ال والتػي تميػؿ لهجػات عربيػة  

 جاء في خمسة مباحث هي "وقد 
 اإلبداؿ بيف الحروؼ ) الصوامت ( . – ادلثحثلا ّ       
 اإلبداؿ بيف الواو والياء ) المعاقبة ( . – ادلثحثلالثاًً      
 اإلبداؿ بيف الحركات ) الصوائت ( . – دلثحثلالثالث     
 في األسماء . –أ      
 في األفعاؿ . –ب      
 كسر حرؼ المضارعة ) تمتمة بهراء ( . – ادلثحثلالساتغ     
 حركة ) الـ ( األمر . – ادلثحثلاخلاهس     
" وعنوانػه ) الظػواهر الصػرفية فػي المهجػات ( فقػد تنػاوؿ  ّأهالالل ولالثاًًللللل

بالدراسة الظواهر الصػرفية الػواردة فػي الكتػاب ال والتػي تميػؿ لهجػات عربيػة ال وجػاء 
 في أربعة مباحث هي " 

 ِقَصُر البنية وطولها . – ثحثلا ّ ادل     
 التذكير والتأنيث .   – ادلثحثلالثاًً     
ف ) الكسر ال واإلشماـ ال والضػـ ػفاء الرعؿ الياليي األجوؼ بي – ادلثحثلالثالث     

) 
 تداخؿ المغات ) تركب المغات ( . – ادلثحثلالساتغ    
 "وقد كاف منهج الدراسة في هذا البحث يقـو عمى     
 جمن الظواهر المغوية الواردة في الكتاب والتي تمّيؿ ظواهر لهجية . –أ 
 تصنيؼ هذ  المهجات إلى مستوياتها المغوية الصوتية منها ال والصرفية .  –ب 
 توييؽ هذ  المهجات مف كتب المغة ال والنحو ال والترسير ال والقراءات . –ج 
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والتػي لػـ أجػد لهػا عػزًوا فػي  محاولة نسب بعض المهجات الػواردة فػي الكتػاب ال –د 
 كتب المغة ال قياًسا عمى نظيراتها الواردة المعزوة في كتب المغة .

محاولػػػة ربػػػط المهجػػػات القديمػػػة الػػػواردة فػػػي الكتػػػاب بنظيراتهػػػا المعاصػػػرة ال  –هػػػػ 
 والمستعممة في المساف العربي.

الحدييػة مػا محاولة ترسير المهجات ترسيرًا صوتًيا ال ولغوًيا في ضػوء الدراسػات  –و 
 أمكف .

البحػػث مػػف خػػالؿ  ايػػـ كانػػت الخاتمػػة .. وذكػػرت فيهػػا أهػػـ النتػػائج التػػي توصػػؿ إليهػػ
 الدراسة ال وتالها فهرس الموضوعات .

ا
ً
أف أكػوف قػد سػطرت الصػواب ال  –عػّز وجػّؿ  -.. فػنني أسػأؿ اهلل  ّخراه

 –الى سػبحانه وتعػ –وحالرني التوفيؽ فيما كتبت ال فنف كاف ذلؾ فهػو مػف عنػد اهلل 
ف كانت األخرى فهي مني ال وحسبي أني اجتهدت ال وأخمصػت النيػة ال ومػا تػوفيقي  وا 

ليه أنيب ..   إال باهلل عميه توكمت وا 
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ل
ل
ل
ل
ل
ل
لالروٍِد

فلّاللِداخل(للللللللللللللللللللللللل
َّ
ل
َ
ؤ
ُ
ل,لّادل
ُ
ف
ِّ
ل
َ
ؤ
ُ
ل)لادل

 ويبحث في"      
فل,لّهْلدٍل–أّاللللللللللللللللل

ِّ
ل
َ
ؤ
ُ
ل,لًّشأذَل.لادل

الللللللللللللللل
ً
فل,لًّسثرَل.ل–ثاًٍ

َّ
ل
َ
ؤ
ُ
لهاٍُحلادل

الللللللللللللللل
ً
له ادزلاللِداخليفلالكرابل.ل–ثالث
اللللللللللللللل

ً
لهٌِحلالكرابليفلذٌاّ لاللِدحل.ل–زاتؼ
الللللللللللللل

ً
لشْاُدلاللِداخليفلالكرابل.ل–خاهس

الللللللللللللل
ً
لٌاّ لاللِدحلّاحلكنلػلٍِاله طلحاخلالكرابليفلذل–سادس
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فل,لّهْلدٍل,لًّشأذَل(لل–أّالل
ِّ
ل
َ
ؤ
ُ
ل(1))لادل

لامسَل:ل-
هو " حمد بف محمد الرائقي الصعيدي المالكي ال والرائقي ؛  نسبة إلى قبيمة 
تعيش في جنوب مصر ال والصعيدي ؛ نسبة إلى  )الصعيد ( ال وهو إقميـ واسػن جػًدا 

المحافظات ال خرج منه طائرة كبيػرة مػف العممػاء  يقن جنوب القاهرة ال يضـ عدًدا مف
 األفاضؿ في مختمؼ العمـو والرنوف .

لهْلدٍلًّشأذَل:ل-
نشػػأ حمػػد المػػالكي فػػي صػػعيد مصػػر بعيػػًدا عػػف مركػػز الحضػػارة فػػي القػػاهرة   

عاصػمة مصػػر ال وهػذا مػػا جعػؿ المعنيػػيف بػػالتراجـ مػف أميػػاؿ الجبرتػي فػػي تاريخػػه ال 
فػػي البػػدر الطػػالن ال والبيطػػار فػػي حمبػػة البشػػر ال  ومبػػارؾ فػػي خططػػه ال والشػػوكاني

وغيػػرهـ يغرمػػوف ذكػػر  ال كمػػا أنػػه لػػـ يحػػظ بتالميػػذ يحممػػوف عممػػه واسػػمه مػػف بعػػد  
 فيشتهر بهـ .

ومف واقن كتاباته ونقمه عف غير  ال نستطين القوؿ إنػه عػاش مػا بػيف عػاـ" 
ؾ ألنه ـ . وذل ٖٗٛٔهػ الموافؽ "  ٕٓ٘ٔـ ال وعاـ "  ٚ٘ٚٔهػ الموافؽ " ٓٚٔٔ

نقػػؿ عػػف الشػػيم / أحمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد السػػجاعي ال والسػػجاعي تػػوفي عػػاـ " 
 ٖٖٕٔهػ . ونقؿ عف محمد بف محمد األمير الكبير ال واألمير تػوفي عػاـ "  ٜٚٔٔ

هػ ال وبناًء عمى هذا نستطين القوؿ إف الرجػؿ كػاف حًيػا خػالؿ تمػؾ الحقبػة الزمنيػة ال 
يصػػره بالعالمػػة ال ولعػػؿ السػػجاعي مػػف  وأنػػه كػػاف أصػػغر مػػف السػػجاعي ال ألنػػه كػػاف

                                           
أشير هنا إلى أننػي سػأكتري فػي الترجمػة لػه بمػا أورد  محقػؽ الكتػاب ال الػدكتور / إبػراهيـ بػف  (ٔ)

سميماف البعيمي ال عضو هيئة التدريس في كمية المغة العربية ال في الجامعة اإلسػالمية ال فػي 
 رورية ال والتصرفات الواجبة .المدينة المنورة ال من بعض اإلضافات الض
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ه وصػره بػبعض المحققػيف ال وقػد يكػوف نشيوخه ال وأنه كاف قريًنا لألمير الكبير ال أل 
 .  (ٔ)زميال له 
ال
ً
فل,لًّسثرَل.ل:ثاًٍ

َّ
ل
َ
ؤ
ُ
لهاٍُحلادل

هو " ) فتح المتعاؿ عمى القصيدة المسّماة بالميػة األفعػاؿ ( ال وهػذا الكتػاب 
نرسه في أوله فقاؿ " الحمد هلل عمى إفضاله ال والصػالة  إلى –حمد المالكي  –نسبه 

والسػػالـ عمػػى محمػػد و لػػه ال وبعػػد ال فيقػػوؿ أحػػوج العبػػاد ال وأخرػػض العبيػػد حمػػد بػػف 
 .محمد الصعيدي المالكي غرر اهلل له ولوالديه ال وإلخوانه والمسمميف ال  ميف 

بػف مالػؾ ا ة اإلماـ أبي عبد اهلل جمػاؿ الػديفػمنظوم ػىمػؼ عػؽ لطيػهذا تعمي
(ٕ) " 

و ) المية األفعاؿ ( " هي منظومة صرفية ال مف البحر البسيط ال مكونة مػف 
ا بنيت عمى حػرؼ الػروي ) الػالـ ( ػة " ألنهػمائة وأربعة عشر بيتًا ال وسميت بالالمي

ال وأضػػيرت إلػػى األفعػػاؿ تغميًبػػا لهػػا ال ال اختصاًصػػا بهػػا ال حيػػث تناولػػت األسػػماء مػػن 
 األفعاؿ .

" إمػػاـ النحػػاة ال أبػػو عبػػد اهلل جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مالػػؾ ال  وناظمهػػا هػػو
المولود بَجيَّاف سنة ستمائة مف الهجػرة النبويػة ال والمتػوفى فػي دمشػؽ سػنة اينتػيف 

" ال بػدأها بالحػديث عػف تصػريؼ الرعػؿ المجػّرد رباعًيػا كػاف أو  (ٖ)وسبعيف وستمائة 
لياليػػي ال والمػػواطف التػػي ياليًيػػا ال مػػن بيػػاف مضػػارعه ال وحركػػة عػػيف المضػػارع مػػف ا

ينقاس فيها ضـ عيف المضارع ال وكسرها ال وفتحها ال يـ تحػّدث عػف اتصػاؿ ضػمائر 
الرفن المتحركة باألفعاؿ الجوفاء ال وما يطرأ عمى فاء الرعؿ بسبب هذا االتصاؿ ال يػـ 

                                           
 . ٜٕٔ – ٕٚٔينظر " فتح المتعاؿ "  (ٔ)
 . ٜٕٔ – ٕٚٔ"  المرجن السابؽينظر "  (ٕ)
 . ٘/ ٔينظر " شرح ابف عقيؿ عمى األلرية ال تأليؼ محمد محي الديف ال ط دار التراث "  (ٖ)
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ٕٜٗ٘ 

ذكر أبنية المزيد سواء أكانت الزيادة لممعنػى أـ لممبنػى ال يػـ تحػّدث عػف بنػاء الرعػؿ 
ع ال وحركة حرؼ المضارعة ال يـ عّرج عمػى الرعػؿ المبنػي لممرعػوؿ ال وكيريػة المضار 
 بنائه .

وفػػي تصػػريؼ األسػػماء تحػػّدث عػػف أبنيػػة أسػػماء الرػػاعميف ال والمرعػػوليف ال 
والصرات المشبهة بأسػماء الرػاعميف ال يػـ ذكػر أبنيػة المصػادر مػف الياليػي وغيػر  ال 

لمداللػة عمػى المػرة والهيئػة ال يػـ صيغ منهػا  ماقياسية كانت أـ سماعية ال وتحّدث ع
عقػػد باًبػػا لمحػػديث عػػف مػػا صػػيغ عمػػى وزف ) مرَعػػؿ ( ال و) مرِعػػؿ ( سػػواء أريػػد بػػه 

 "  (ٔ)المصدر أـ الظرؼ 
وقد تصّدى لشرح ) المية األفعاؿ ( عمماء كييروف زادوا عمػى األربعػة عشػر 

تػػوفى سػػنة ي ( ال وأشػػهرهـ محمػػد بػػف دهقػػاف النسػػري الكعالًمػػا ال مػػنهـ ) حمػػد المػػال
هػ ال وبحرؽ اليمني المتوفى ٖٔٛهػ ال محمد بف عبد الدايـ البرماوي المتوفى  ٛٔٛ
هػ ال وبدر الديف الحسني  ٕٛٔٔهػ ال وأبو العباس الدالني المتوفى سنة  ٖٜٓسنة 

 هػ .ٖٗ٘ٔالمتوفى سنة 
ويوجػػد مػػف كتػػاب ) فػػتح المتعػػاؿ عمػػى القصػػيدة المسػػّماة بالميػػة األفعػػاؿ ( 

ال  ٘ٔٗ/ ٖ٘يػػد ال األولػػى فػػي مكتبػػة الحػػـر النبػػوي الشػػريؼ بػػرقـ نسػػختاف بخػػط ال
ال وقػاـ بتحقيػؽ ودراسػة الكتػاب ٜ٘٘ٔواليانية فػي مركػز الممػؾ فيصػؿ ال وهػي بػرقـ 

الػػدكتور / إبػػراهيـ بػػف سػػميماف البعيمػػي ال عضػػو هيئػػة التػػدريس  فػػي كميػػة المغػػة 
تحقيػػؽ هػػو الػػذي العربيػػة ال فػػي الجامعػػة اإلسػػالمية فػػي المدينػػة المنػػورة ال وهػػذا ال

 اعتمدت عميه في هذ  الدراسة. 

                                           
 . ٖٛٔ – ٖٚٔفتح المتعاؿ "  (ٔ)
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ٕٗٙٓ 

ال
ً
له ادزلاللِداخليفلالكرابل:لثالث
تنوعػػت مصػػادر المهجػػات فػػي كتػػاب ) الميػػة األفعػػاؿ ( وتعػػددت روافػػدها ال    

 مابيف القر ف الكريـ ال والشعر العربي ال والسماع ال أو النقؿ عف العرب ونذكر "
لهيلالقسآىلالكسٌنل:لللل–أّالل
و كتػػاب اهلل المعجػػز برصػػاحته ؛ المرحػػـ ببالغتػػه ال المتحػػدى بسػػور  و يػػه  وهػػ       

وحري بأي عمػـ أف يسػتقي مادتػه مػف القػر ف الكػريـ ال وقراءاتػه ال مػا وجػد إلػى ذلػؾ 
سبيال ال واالختالؼ في كيير مف القراءات يرجن في مجممه إلى اختالؼ لهجت العرب 

تعريرنا بمهجات العػرب ال ألف القػر ف  ال القراءات القر نية مصدر مهـ ال وينبوع ير في
(ال وأذكػر بعػض األميمػة ممػا  ٔالعظيـ بمغتهـ جميًعا نزؿ ال ال بمغة قبيؿ دوف قبيػؿ )

 ورد في الكتاب وكانت مصدرًا قر نًيا لمهجات العرب ومنها "

ما ذكر  ) حمػد المػالكي ( عنػد حدييػه عػف مقدمػة ابػف مالػؾ لالميػة األفعػاؿ 
 " أي ال أطمب بػه عوًضػا بػؿ لمػا تسػتحقه ذاتػه تعػالى ال يقػاؿ فقاؿ " ال أبغي به بدال

ْغيػة بالضػـ وِبْغَيػًة بالكسػر وُبَغػًى وُبغػاًء بالمػد مػن الضػـ  ََ ََ ََ بغيت الشػيء أبغيػه ُب
وقػد يقػاؿ َبَغْيتُػه الشػيء أي "  (ٕ) َأَفَغْيَر ِديِف المَِّه َيْبُغوفَ  فيهما أي " طمبته ومنه 

 ". (ٖ)   ـُ الِرْتَنةَ َيْبُغوَنكُ  طمبته له ومنه 

 وبال و)ػيتػ تاب( قاؿ " ) وفي حدييه عف الرعؿ ) األجوؼ والناقص الواوي (
ِبػػػي   وب كمهػػػا بمعنػػػى رجػػػن ال فاإليػػػاب الرجػػػوع ال ومنػػػه ػيػػػاب( ييػػػ  َيػػػا ِجَبػػػاُؿ َأوّْ

                                           
د/ أحمػػد عمػػـ الػػديف الجنػػدي "  ٖٜٛٔ-العربيػػة لمكتػػابط الػػدار  -المهجػػات العربيػػة فػػي التػػراث (ٔ)

ٔ/ٔٓٙ 
 ٗٚٔال وينظر فتح المتعاؿ " ٖٛ ؿ عمراف "  (ٕ)
 ٚٗالتوبة "  (ٖ)
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ٕٗٙٔ 

أي رّجعػػي بصػػوت التسػػبيح معػػه ال و) عػػاد  ( يعػػود  زار  ...و) حػػاب (  (ٔ)  َمَعػػهُ 
 ". (ٕ) ِإنَُّه َكاَف ُحوبًا َكِبيرًا  بالضـ والرتح أيـ ال ومنه يحوُب َحْوًبا 

وفػػي حدييػػه عػػف الرػػتح فػػي حػػروؼ الحمػػؽ قػػاؿ " َذرََأُ  َيػػْذرُأ  خمقػػه ال ومنػػه 
ـَ َكِييػػرًا  ة ػالّذريئػػ َوَلَقػػْد َذرَْأَنػػا ِلَجَهػػنَّ

ُقػػْؿ َمػػف  ...وَكػػألُ  اهلل َيكػػأل  حرسػػه ومنػػه (ٖ)
 ".( ٗ) َيْكَمُؤُكـ 

ع يرِضن(وفيه لغة و  ََ ََ ََ قاؿ أيضا في ذات السياؽ " )رجن يرجن ( و )رَضََ
 أخػػػرى كػػػػ ) َفػػػِرح يرػػػرح( وميمػػػه )َنَهػػػَؽ الحمػػػار ينِهػػػؽ( ال وَسػػػَغَب أي جػػػاع ال ومنػػػه 

   ِذي َمْسَغَبٍة
 (ٙ) . أي مجاعة " (٘)

وفػػي شػػرح بعػػض أبيػػات الالميػػة قػػاؿ " )ُيَبمّػػغ(أي يوصػػؿ يقػػاؿ َبمَّغػػُت الشػػيء 
ـْ ِرَسػػػػػػاالِت  ال وأبمْغتُػػػػػػه أوصػػػػػػمته الوبهمػػػػػػا قػػػػػػرئ قولػػػػػػه تعػػػػػػالى بالتشػػػػػػديد  ُأَبمُّْغُكػػػػػػ

 َربّْي
 . (ٛ)...)مف ِرضوانه ( بكسر الراء وضّمها ال وبهما قرئ في السبن " (ٚ)

فػػي  –إف شػػاء اهلل تعػػالى  –مرصػػمة  –وهػػذ  األميمػػة وغيرهػػا سػػيأتي ذكرهػػا 
 مظانها مف البحث .

                                           
 ٓٔسبأ "  (ٔ)
   ٕٛٔال وينظر فتح المتعاؿ "  ٕالنساء"  (ٕ)
  ٜٚٔ"  األعراؼ (ٖ)
  ٖٕٕال وينظر فتح المتعاؿ"  ٕٗاألنبياء "  (ٗ)
  ٗٔالبمد " (٘)
 ٕٕ٘تعاؿ  " فتح الم (ٙ)
قرأ أبو عمر " " أبمغكـ . وقرأ الباقوف بالتشديد . التبصرة في القراءات لمكي ابف  ٕٙاألعراؼ " (ٚ)

 . ٕٗٓأبي طالب ص " ص
 .ٓٚٔال قرأ أبو بكر بضـ الراء والباقوف بكسرها . التبصرة  ٘ٚٔفتح المتعاؿ "  (ٛ)
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ٕٕٗٙ 

ال
ً
لهيلالشؼسلالؼستًل:لل:ثاًٍ

ف ل ـ نعدـ الشػعر كمصػدر مػف مصػادر المهجػات فػي كتػاب )فػتح المتعػاؿ( وا 
كانت قميمة ال فعند حدييه عف كيرية بناء الرعؿ لممجهوؿ قاؿ "كمػا يجػوز الكسػر فػي 
الراء يجوز اإلشماـ ال وهو اإلتياف بػبعض الكسػرة والضػمة ال وبهمػا قُػِرئ فػي السػبن  

 ال ومنه قوؿ الشاعر ومف العرب مف يأتي بضمة خالصة فيقوؿ ) بوع ( 
 ُحوكػػػػػػػت عمػػػػػػػى َنػػػػػػػوَليف إذ ُتحػػػػػػػاُؾ        

 

 َتْختَػػػػػػػػػػػػػػػػِبُط الّشػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ وال ُتَشػػػػػػػػػػػػػػػػاؾُ  
 

 وقوؿ اآلخر "
 (ٔ)ليػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػباًبا بػػػػػػػػػػوع فاشػػػػػػػػػػتريتُ   ُت        ػا ليػػؿ ينرػن شيئَ ػليت وه

 

ال
ً
لهيلالسواعلػيلالؼسبل:لل:ثالث

ت الشػػؾ أف السػػماع عػػف العػػرب الخمّػػص مصػػدر مهػػـ مػػف مصػػادر المهجػػا
العربية ال بؿ المغة عمى عمومها ال وقد اعتمد عميه المغويوف من غيػر  مػف المصػادر 
فػػي تأصػػيؿ المغػػة وتقعيػػدها ال وأذكػػر بعػػض األميمػػة التػػي وردت فػػي الكتػػاب وكانػػت 

 بالسماع عف العرب ال ومنها "
ما َذَكَرُ  حمد المالكي عند حدييه عػف مضػارع )الميػاؿ الػواوي(أي مػا جػاءت 

اؿ "سائر العرب غير بني عامر تمـز كسر مضارع هػذا النػوع ولػـ يسػتيف فاؤ  واًوا فق
 . ( ٕ)منها شيًئا "

د حدييه عػف اإلشػماـ " مػف العػرب مػف يػأتي بضػمة خالصػة ػا عنػوذكر أيضً 
 (ٗ)وهـ بنو فقعس ال ودبير قبيمتاف مف فصحاء بني أسد . (ٖ)"

                                           
      ٕ٘ٙ-ٕٗٙفتح المتعاؿ "  (ٔ)
 ٜٜٔ-ٜٛٔ"  السابؽ (ٕ)
 ٕٗٙ"نرسه  (ٖ)
 . ٕٗٙهامش  -نرسه (ٗ)
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ٕٖٗٙ 

جاء يجػ(( و)فػاء وقاؿ عند حدييه عف األجوؼ اليائي مف )َفَعَؿ( المرتوح ")
ير(( رجن و )خاب يخيب( و )رابه األمر يريُبه(...العرب جميًعا التزمت كسر مضارع 
هذا النوع ال ولـ يشذ منه شيء ال فيحمػؿ نحػو )بػات يبات(لغػة فػي )يبيػت( عمػى أف 

 .(ٔ)ماضي )يبات( )َفِعؿ( المكسور كػ)خاؼ يخاؼ( ال )َفَعَؿ( المرتوح 
الز
ً
لّ لاللِداخهٌِحلالكرابليفلذٌالل:اتؼ

بنظػػرة عامػػة وشػػاممة إلػػى مػػنهج كتػػاب )الميػػة األفعػػاؿ( فػػي تناولػػه لمقضػػايا 
المغويػػة نجػػد أنػػه قػػد اشػػتمؿ عمػػى جػػؿ عمػػـو المغػػة العربيػػة " نحوهػػا ال وصػػرفها ال 
ذا نظرنػا إلػى منهجػه فػي تنػاوؿ المهجػات  وداللتها ال وبالغتها ال ولهجاتها ..الم ال وا 

 قد عالجها بطرؽ عدة أهمها " العربية الواردة في كتابه نجد أنه
لذكسلاللِدحلًّسثِالإىللأصحاتِال:ل:أّاللل
َبػػُه بػػالرتح عمػػى     ومػػف ذلػػؾ قولػػه " َحِسػػَب( بمعنػػى ظػػف ال ُيقػػاؿ حِسػػَبه َيْحَسَِ

القياس ال وبالكسر عمى الشذوذ من أّنه أفصػح ألنػه لغػة الحجػازييف وبهمػا قػرئ فػي 
 . (ٕ)السبن 

ويقصد بذلؾ ما المه ياًء مف فعؿ المرتػوح وقوله في باب  )الناقص اليائي( 
فيقػػوؿ ")وخػػا  يِخْيػػُه( و )وعػػا  يعْيػػُه( ...و )وَقػػا  َيِقْيػػُه(وذكر فػػي التسػػهيؿ أف التػػزاـ 

 . (ٖ)كسر هذا النوع لغة طيء مف سائر العرب ال ومرهومه أف طيًئا يرتحونه قياًسا "
ة بغيػر وقوله في باب )كسر حروؼ المضػارعة( " إذا اتصػؿ حػرؼ المضػارع

الربػػػاعي فحقّػػػه الرػػػتح ياليًيػػػا كػػػاف كضػػػرب يضػػػِرب ال أو خماسػػػًيا كػػػانطمؽ ينطمػػػؽ ال 
أوسداسًيا كاستعظـ يستعظـ برتح حرؼ المضارعة في الجمين ال وهذا عمى لغػة أهػؿ 

                                           
 ٕٓٓ" فتح المتعاؿ (ٔ)
 ٛٛٔ " السابؽ (ٕ)
 ٕٔٓ" نرسه (ٖ)
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ٕٗٙٗ 

الحجاز ومنهـ قريش ال وكنانة ال وبمغتهـ نػزؿ القػر ف الكػريـ ال وأمػا غيػرهـ مػف بنػي 
قوف أهؿ الحجاز في لزـو ضـ أوؿ الرباعي كرػتح تميـ ال وقيس ال وربيعة فننهـ يواف

 . (ٔ)ف كاف ماضيه َفُعَؿ بالضـ َكَكُرـ ال أو َفَعَؿ بالرتح بجمين أنواعه إغير  
ال
ً
لذكسلاللِدحلدّىلًسثِالإىللأصحاتِال,لٌّكرلًلتأًِاللغحل:لل:ثاًٍ

رى ومف ذلؾ قوله ")َحّر( نهاٌر َيِحرُّ وَيُحرُّ أي حميػت شمسػه ال وفيػه لغػة أخػ  
( يومنػا َيَقػرُّ وَيقُػرُّ قُػرًأ أي َبػَرد ال وفيػه  بالرتح ال فيكوف مف باب َفِعَؿ بالكسر ...و )َقرَّ

) ( بالرتح كػ)َحرَّ النهار َيَحرُّ  . (ٕ)لغة أخرى )َقرَّ َيَقرُّ
وقولػه أيضػا ")َطَحػا( األرض يْطَحاهػا بسػطها ال وَ)طَغػا( يطغػى بػالغيف جػاوز 

 . (ٖ)َي َيْرَضى(الحد ال وفيه لغة أخرى كػ)َرضَ 
وذكػػر أيضػػا " مػػا اشػػتهر اسػػتعماؿ الضػػـ فيػػه فنحػػو )َيَقَبػػُه َيْيِقُبُه(بالميميػػة ال 
خرقه ال و)َحَجَبُه َيْحُجُبه( ...و)رسػب فػي المػاء( يبػت ال و )َنَكػَب عػف الطريػؽ( عػدؿ  

 . (ٗ)وفيه لغة كَرِرَح "
و )َخَصػَؼ  وقاؿ "ما اشتهر بالكسر فنحو )َجَمس يجِمػس( ال ونحػو )َجَذَبػُه( ال

( اشػػتدت شمسػػه  المكػػاف( كيػػر عشػػُبه ال وفيػػه لغػػة أخػػرى كَرػػِرح ...و )َشػػَمَس اليػػـو
 . (٘)كأشمس ال وفيه لغة أخرى كَرِرح وحِسب "

وقاؿ أيًضا ")َوَلػغ( الكمػب )َيِمػُغ( كػػ)َوِرث َيػِرُث( ال و )َيْوَلػُغ( كػػ)َوِجَؿ َيْوَجػُؿ( ال 
 . (ٔ)وفيه لغة أخرى كػ)وَهب َيَهُب( "

                                           
 ٕ٘٘ فتح المتعاؿ " (ٔ)
 ٕ٘ٔ -نرسه   (ٕ)
 ٜٕٔفتح المتعاؿ "  (ٖ)
 ٕٛٛالسابؽ " (ٗ)
 ٜٕٕنرسه " (٘)
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ٕٗٙ٘ 

ل
ً
لاللِدحلدّىلالرٌثٍَلػلىلأًِالذلدحل,لّاالكرلاءلتللظلٌقا ل–اثالث

ُ
س
ْ
 " ذِك

ومف ذلؾ مػا ورد مػف قولػه ")ال أبِغػي بػه بػدال( أي ال أطمػب عوًضػا بػؿ لمػا  -      
ه ُبْغَيةً  بالضـ ال وِبْغَيةً بالكسر ال وُبًغػى  يْ تستحقه ذاته تعالى يقاؿ " َبَغْيُت الشيء أْبغِ 

 . (ٕ)ضـ فيهما أي طمبته"وُبَغاًء بالمد من ال
( يقاؿ " )عمَّه الشراَب َيِعمُّه وَيُعمُّه( سقا  عمال بعد َنَهؿ ال والنََّهُؿ  -       وقوله ")َعؿَّ

 . (ٖ)الشرب األوؿ ال والعمؿ الشرب الياني "
ال
ً
لالر سٌحلتالرثاد لتنيلا صْاخل:ل–زاتؼ
هـ فػي تصػغير  ) أهيػؿ( لومف ذلؾ قوله في ")اآلؿ( " أصمه )أهؿ( بدليؿ قو  -      

فأبدلت الهمزة مف الهاء لقرب المخرج يـ أبدلت الهمزة اليانية ألًرا ال ولـ ُتبػدؿ الهػاء 
 . (ٗ)مف أوؿ وهمة ال ألنه لـ يعد ذلؾ في موضن فيقاس هذا عميه ..."

ه  وقولػػه " )َنػػّث الَخَبػػر( بػػالنوف )َيِنيُّػػه وَيُنيُّػػه( أفشػػا  ال و )َشػػجَّ رْأَسػػه َيِشػػجُّ
ػػه( ألجػػأ  ال وهػػذ  الياليػػةفي وَيُشػػ ػػه وَيِئضُّ ػػه( بالمعجمػػة إلػػى كػػذا )َيُؤضُّ ه( ال و )أضَّ جُّ

( ال و )َأؿَّ ػِ ف َيئػػف القاموس أيًضا قوله ")َأؿَّ المريض والحزيػ. ونقؿ ع (٘)القاموس " ؿُّ
( بالضـ والكسر برؽ"  . (ٙ)َيُؤؿُّ

غػػزر دمعهػػا ... و)َدرَّت( وقولػػه أيًضػػا ")يَػػّرت العػػيف( بالميميػػة َتِيػػرُّ وَتيُػػرُّ أي 
( ِحصػاف  ُـّ كيُػر واجتمػن ...و)َشػبَّ ُـّ وَيُجػ َـّ( المػاء يِجػ الناقة المبف َتِدرُّ وتَػُدرُّ ... و)َجػ

                                                                                                           
 ٜ٘ٔ"  فتح المتعاؿ (ٔ)
 ٗٚٔنرسه "  (ٕ)
 ٕ٘ٓنرسه "  (ٖ)
 ٚٚٔنرسه "  (ٗ)
 ٕٙٓ"  نرسه (٘)
 ٕٛٓ"  نرسه (ٙ)
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ٕٗٙٙ 

ِ شػػػباًبا بالكسػػػر إذا َمػػػِرَح وَنِشػػػط...و)َفحَّت( األفػػػاعي بالحػػػاء المهممػػػة  يِشػػػبُّ وَيُشػػػبُّ
بػالمعجمتيف َيِشػّذ وَيُشػذُّ أي انرػرد  والمعجمة أيًضا َتِرحُّ وَترُػحُّ إذا نرخػت ... و )َشػّذ(

 . (ٔ)عف الجماعة"
وقوله" "عػّرت اإلبػؿ بمهممتػيف َتِعػرُّ وَتُعػرُّ أي سػممت ... وأّزت الِقػدر تػُؤزُّ و 
َتِئزُّ أزيزًا سمن لغميانها صوت ... وأّصػت الناقػة تَػِئصُّ وتَػِئصُّ اشػتد لحمهػا وسػمنت 

 . (ٕ)هُزؿ فهو َخؿّّ بالرتح"... وخّؿ لحمه بالمعجمة َيِخؿُّ وَيُخؿُّ 
ال:
ً
لٌستطلاللِدحلتاالسرؼوا لالقسآًًل,لّالقساءاخل:لخاهس

ومػػف ذلػػؾ قولػػه ")حّبػػه( بالمهممػػة )َيِحبُّػػه(برتح اليػػاء وكسػػر الحػػاء لغػػة فػػي 
ِإْعَمػـ   اال وقولػه أيًضػا "أنػ  (ٖ))أَحبَُّه ُيِحبُُّه( ... وبه قِرئ شاًذا )فاّتبعوني ُيحبػبكـ اهلل("

نطمِ  تزكى ال ونحف ِنعمػـ ال وِنْنطمػؽ ال وِنْسػتجرج ال وِنْتزكػى ال وأنػت واِ  ستخرج ال واِ  ؽ ال واِ 
ِتعمـ ال وِتنطمؽ ال وِتْستخرج ال وِتْتزكى برتح حرؼ المضارعة وكسر  في الجمين ال وقد 

ّيػاؾ ِنْسػتعيف( ال و)يػـو ِتبػػيض وجػ و  وِتسػود وجػو ( ال و )الِتركنػوا إلػػى ػقُػِرئ شػاًذا )وا 
ألػػـ ِإْعهػػد إلػػيكـ( بكسػػر حػػرؼ المضػػارعة فيػػه عمػػى هػػذ  المغػػة الػػذيف ظممػػوا( ال و )

ال وقولػه " يجػوز اإلشػماـ وهػو اإلتيػاف بػبعض الكسػرة والضػمة ال وبهمػا قُػِرئ  (ٗ)..."
صػػّد( عػػف الشػػيء َيِصػػّد وَيُصػػّد  أي أعػػرض ال وكػػذا )ال وذكػػر أيًضػػا " (٘)فػػي السػػبن "

                                           
      ٕٗٔ-ٖٕٔ" فتح المتعاؿ (ٔ)
 ٕ٘ٔ"  السابؽ (ٕ)
 ٕٗٓنرسه " (ٖ)
 ٕٛ٘-ٕٚ٘نرسه " (ٗ)
 ٕٗٙ"  نرسه (٘)
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ٕٗٙٚ 

ذوذ  وبهمػػا قُػػرئ )إذا َصػػّدمنه أي َضػػِجر ال فالكسػػر عمػػى القيػػاس ال والضػػـ عمػػى الشػػ
 . (ٔ)مؾ منه َيِصدوف("وُ ق

ا
ً
لتٍاىلأصولاللِدحل,لّالرؼلٍولذلال:ل:لسادس

ومف ذلؾ قوله ")َشّد  َيِشػّد  وَيُشػّد ( أويقػه ال وأصػمه َشػّد الشػيُء فػي نرسػه 
( ُيقػاؿ " )َبتّػه َيِبتُّػه وَيُبتُّػه( قطعػه ال وأصػمه مػف  َيِشّد أي اشتد وصار شديًدا ...و)َبتَّ

َـّ الحديث َيِنمُّػه وَيُنمُّػه( َحَمَمػه وأفشػا  ال وأصػمه َبّت  َـّ( يقاؿ )َن َيِبّت أي انقطن ... و)َن
ُـّ فشا" ـّ الحديُث َنْرُسه َيِن مف َن
(ٕ) . 

ومف ذلؾ قوله ")َحّدْت( المرأة بالحاء المهممة عمى زوجهػا َتِحػدُّ وَتُحػدُّ تركػت 
هػػػا منعػػػت نرسػػػها مػػػف الزينػػػة الزينػػػة ال وأصػػػمه حػػػدَّ  أي منعػػػه بالضػػػـ ال غيػػػر وكأن

 . (ٖ)وامتنعت ال فالكسر باعتبار لزومه ال والضـّ باعتبار تعّديه
وقولػه أيًضػا ")امشػوا( أصػمه )امِشػُيوا( بكسػر الشػيف وضػـ الػراء ال اسػػتيقمت 
الضمة عمػى اليػاء فُنقمػت إلػى مػا قبمهػا يػـ حػذفت اليػاء التقػاء السػاكنيف ال ولػؾ أف 

يـ حػذفت اليػاء اللتقػاء السػاكنيف ال وُضػمت الشػيف تقوؿ ُحذفت الضمة لالستيقاؿ ال 
 .(ٗ)لمناسبة الواو.."

ال
ً
لشْاُاادلاللِداخليفلالكرابلل:خاهس

أينػػاء معالجتػػه لممػػادة العمميػػة منًحػػى يحػػاوؿ فيػػه إيبػػات فػػي اتخػػذ المػػالكي 
المهجػػة وتوضػػيحها وتقعيػػدها بطػػرؽ عػػدة أهمهػػا " االستشػػهاد عميهػػا مػػف القػػر ف 

 نبوي الشريؼالأو الشعر العربي الرصيحالوبياف ذلؾ فيما يمي " الكريـالأو الحديث ال

                                           
 ٕٕٔ" فتح المتعاؿ (ٔ)
 ٕ٘ٓ"  السابؽ (ٕ)
 ٖٕٔنرسه "  (ٖ)
 ٕٚٙنرسه "  (ٗ)
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ٕٗٙٛ 

لهيلالقسآىلالكسٌنل:لأّالل:ل
فعند حدييه عف إبداؿ الكاؼ همزة في كممة )هاؾ( قاؿ "هػاؾ بػالرتح لممػذكر  
وبكسػػرها لممؤنػػث ال وهاكمػػا وهػػاكّف ال وقػػد تبػػدؿ همػػزة فتتصػػرؼ تصػػّرفها فيقػػاؿ هػػاء 

وهاؤما ال وهػاـؤ ال وهػاؤّف ال وعمػى هػذ  المغػة جػاء  بالرتح لممذكر وبالكسر لممؤنث ال
 . (ٕ)أي هاكـ " (ٔ) َهاُؤـُ اْقَرُءوا ِكتَاِبَيْه  قوله تعالى 

وذكر أيًضا عند حدييه عف التبادؿ بيف الرتح والكسر في األفعاؿ فقاؿ "يئس 
بالمينػػاة تحػػت يػػـ همػػزة مكسػػورة يقػػاؿ " يػػئس منػػه ييػػأس وييػػِئس إذا انقطػػن رجػػاؤ ال 

ْوِح المَّػِه ِإنَّػُه اَل َيْيػَأُس ِمػف  َوالَ  تح أفضؿ وعميػه أجمػن القػراء نحػو والر َتْيَأُسػوا ِمػف رَّ
ْوِح المَِّه ِإالَّ الَقْوـُ الَكاِفُروَف  رَّ

ـْ َيْيَأِس الَِّذيَف  َمُنوا  ال و  (ٖ) َأَفَم
(ٗ) . 

اليػة بػالرتح والكسػر ال وبهمػا قُػرِ   َِ َمػا َلُكػـ  ئ وقاؿ أيًضا "وِلي األمر َيميه َو
ػػف ػػف َشػػْيٍء  مّْ وقيػػؿ الواليػػة بػػالرتح   (ٙ) ُهَناِلػػَؾ الَوالَيػػُة ِلمَّػػِه  ال و  (٘) َوالَيػػِتِهـ مّْ

 . (ٚ)النصر  وبالكسر اإلمارة ..."
ال
ً
لهيلاحلدٌثلالٌثْيلالشسٌفل:ل:ثاًٍ

لـ نعدـ االستشهاد بالحديث النبوي الشريؼ في كتاب )فتح المتعاؿ( ال فعنػد 
عػػف جػػواز حػػذؼ حػػروؼ العطػػؼ قػػاؿ) حمػػد المػػالكي ("ذلػػؾ جػػائز لضػػرورة الحػػديث 

الشعر اتراًقا ال وكػذلؾ فػي السَّػَعة إذا دؿ عميهػا دليػؿ... وجعمػوا منػه قولػه صػمى اهلل 
                                           

 ٜٔالحاقة "  (ٔ)
 ٕٛٔفتح المتعاؿ "  (ٕ)
 ٚٛيوسؼ  (ٖ)
 ٜٛٔالمتعاؿ " ال وينظر فتح  ٖٔالرعد "  (ٗ)
 ٕٚاألنراؿ "  (٘)
 ٗٗالكهؼ "  (ٙ)
 ٜٔٔفتح المتعاؿ "  (ٚ)
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ٕٜٗٙ 

ال وقوله صمى اهلل عميه سمـ )ُيكتػب  (ٔ)عميه وسمـ )تصدؽ رجٌؿ مف دينار مف درهـ(
الصػالة فػاألوؿ حػذفت فيػه الػواو ال واليػاني حػذفت ال يعنػي  (ٕ)لهِ نْصُرَها ُيُمُيها ُرُبُعَها(

 . (ٖ)منه أو "
َوَلَغ الكمب َيَمُغ( ال و )َوَبَه له َيَبػُه( إذا َفِطَنػُه ال ومنػه الحػديث )  ) " "  هػوقول

 . (ٗ)ال ُيوَبُه به ( أي ال يرطف "
ال
ً
لهيلالشؼسلالؼستًل:لل:ثالث

ث عػػف ) مصػػادر سػػبقت اإلشػػارة إلػػى استشػػهاد  بالشػػعر العربػػي عنػػد الحػػدي
المهجات في الكتاب ( ال ونستطين القوؿ إف استشهاد  بالشعر عمى المهجات الػواردة 
في الكتاب كاف ضئيال ال ومػا ورد فػي الكتػاب مػف الشػعر ال يعػدو كونػه بضػن أبيػات 
أذكر منها مما ُيَعػّد دلػيال عمػى استشػهاد  بالشػعر عمػى المهجػات قولػه عنػد الحػديث 

مػػف يػػأتي بضػػمة خالصػػة فيقػػوؿ )ُ بػػوَع ( ال ومنػػه قػػوؿ  عػػف اإلشػػماـ " مػػف العػػرب
 الشاعر "

 ُحوكػػػػػت عمػػػػػى َنػػػػػوَليف إذ ُتحػػػػػاؾُ 
 

 َتْختَػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبُط الّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ وال ُتَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾُ  
 

 وقوؿ اآلخر"
        ليت وهؿ ينرػن شيَئا ليتُ 

    (٘)ليػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػباًبا بػػػػػػػػػػػوع فاشػػػػػػػػػػػتريتُ  
 

                                           
كتاب  -تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي  –ٜ٘٘ٔ/ ٖٗٚٔطبعة /عيسى الحمبي –صحيح مسمـ  (ٔ)

  ٜٙرقـ " –الزكاة 
   ٖٓ٘-ٔكتاب الصالة "  -ـٕٜ٘ٔبيروت  –طبعة دار الركر  –سبب أبي داوود  (ٕ)
   ٜٗٔفتح المتعاؿ "  (ٖ)
 ٜٜٔالسابؽ "  (ٗ)
      ٕ٘ٙ-ٕٗٙ"  نرسه (٘)
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ٕٗٚٓ 

ال
ً
له طلحاخلالكرابليفلذٌاّ لاللِدحل,لّاحلكنلػلٍِال.ل:سادس

تعمؿ المالكي بعض المصػطمحات فػي كتابػه عنػد تقييمػه لمهجػات والحكػـ اس
عميهػػػا ال فتػػػارة يصػػػرها بالرصػػػاحة ال وتػػػارة يصػػػمها بالشػػػذوذ ال وتػػػارة أخػػػرى بالمغػػػة 
القياسية ال وغير ذلؾ مما ورد في ينايا كتابه ال وأذكر بعض األميمة التػي تػدلؿ عمػى 

 ذلؾ "
ُيقػػاؿ َحِسػػَبه َيْحِسػػُبه بػػالرتح ومنػػه مػػا ورد مػػف قولػػه "َحِسػػَب " بمعنػػى ظػػف ال 

عمى القيػاس ال وبالكسػر عمػى الشػذوذ مػن أنػه أفصػح ألنػه لغػة الحجػازييف ال وبهمػا 
 . (ٔ)ُقِرئ في السبن "

وقولػػه "َيػػِئَس منػػه َيْيػػأس إذا انقطػػن رجػػاؤ  ال والرػػتح أفصػػح ال وعميػػه أجمػػن 
 .(ٕ)الُقرّاء"

فالكسػر عمػى القيػاس ال وقوله "َصّد عف الشيء َيُصدُّ وَيِصػدُّ أي أعػرض ... 
 . (ٖ)والضـ عمى الشذوذ"

مُد َيِخرُّ وَيُخػرُّ أي سقػ ( الحجر الصَّ ؿ ػط مػف ُعْمػٍو إلػى أسرػػوقوله أيضا " )َخرَّ
وَف ِلأَلْذَقاِف َيْبُكػوفَ ... والكسر أفصح وعميه أجمن القراء في قوله تعالى ) ال  (ٗ)(َوَيِخرُّ

داً و ) وَف ِلأَلْذَقاِف ُسجَّ  (٘)( "َيِخرُّ
 
 

                                           
 ٛٛٔفتح المتعاؿ " ( ٔ)
 ٜٛٔالسابؽ " (ٕ)
 ٕٕٔنرسه "  (ٖ)
 ٜٓٔاإلسراء "  (ٗ)
 ٖٕٔال وينظر فتح المتعاؿ "  ٚٓٔاإلسراء "  (٘)
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ٕٗٚٔ 

 

ل
لالل ولا ّ 

ل)لالظْاُسلاللِدٍحليفلا صْاخل(
 وينقسـ إلى خمسة مباحث "

لاإلتدا لتنيللاحلسّفل)لال ْاهدل(ل.ل:ادلثحثلا ّ ل
ل0إتدا لاذلوزجلهيلاذلاءلللل:لألللللللللللل
ل0إتدا لاذلوزجلهيلالكافلل:لبلللللللللللل

ل0اإلتدا لتنيلالْاّلّالٍاءل)لادلؼاقثحل(لل:ادلثحثلالثاًً
لاإلتدا لتنيللاحلسكاخل)لال ْائدل(ل.ل:ادلثحثلالثالثل

ليفلا مساءل:ل:أّاللللللللل
ل0تنيلاللرححلّالكسسجل:ل–ألللللللللل

حلل:بلللللللللل
ّ
ل0تنيلاللرححلّلالضو

حلل:جلللللللللل
ّ
 ٓتنيلالكسسجلّالضو

الللللللل
ً
ليفلا فؼا ل:لل:ثاًٍ
ل0تنيلاللرححلّالضوحل:-ألللللللللل
حل:لبلللللللللل

ّ
ل0تنيلالكسسجلّلالضو

ل0تنيلاللرححلّالكسسجلجل:لللللللللل

ل0كسسلحسفلادلضازػحل)لذلرلحلتِساء(لل:ادلثحثلالساتغل
 حسكحلالملا هسل:ادلثحثلاخلاهسل
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ٕٕٗٚ 
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ٕٖٗٚ 

لاإلتدا ل:
مف الظواهر المغوية التي اهتـ بها المغويوف قديًما وحدييًا ال وقد أرجن بعض 

ي ال ووافقػه عميهػا ابػف السػكيت الػذي ألػؼ كتاًبػا المغوييف هذ  التسػمية إلػى األصػمع
فػػي )القمػػب واإلبػػداؿ( ال وتبعهمػػا الزجػػاجي فػػي كتابػػه )اإلبػػداؿ والمعاقبػػة والنظػػائر( ال 

ـ أبو الطيب المغوي وقاـ بجمن الكممات التي حدث فيها اإلبداؿ في كتاب ػوجاء بعده
ميػػذ  )ابػػف جنػػي( ال ـ كػػاف أبػػو عمػػي الرارسػػي ال وتبعػػه تمػداؿ( ال يػػػضػػخـ ّسػػما  )اإلبػػ

 . (ٔ)ى الحديث  بحيًا ودراسة ػـ إلػوظؿ االهتماـ متدرًجا مف القدي
وقػػد عػػّد  بعػػض المغػػوييف مػػف سػػنف العػػرب فقػػاؿ "مػػف سػػنف العػػرب إبػػداؿ 

قامة بعضها مقاـ بعض "  . (ٕ)الحروؼ وا 
ال  (ٖ)وهو في المغػة " مصػدر قولػؾ "أبػدلت كػذا مػف كػذا " إذا أقمتػه مقامػه "

 . (ٗ)جعؿ شيء مكاف شيء  خر واألصؿ فيه 
رؼ ػوفي االصطالح " جعؿ حرؼ مكاف حرؼ  خر من اإلبقاء عمى سائر أحػ

 ه البعض بأنه "النطؽ بصوت أو أكير مكاف غير  ػال وعّرف (٘)ة ػالكمم

                                           
 -طبعػػػػػة مكتبػػػػػة الرشػػػػػد –فػػػػػي فقػػػػػه المغػػػػػة د/ عبػػػػػدا هلل ربيػػػػػن ال ود/ عبػػػػػد العزيػػػػػز عػػػػػالـ  (ٔ)

  ٚٚٔهػ " ٕ٘ٗٔـ/ٕٗٓٓ

طبعػػػة عيسػػػى  -تحقيػػػؽ أحمػػػد صػػػقر -الصػػػاحي فػػػي فقػػػه المغػػػة وسػػػر العربيػػػة البػػػف فػػػارس (ٕ)
 ٖٖٖـ "ٜٚٚٔالحمبي

 ال  ٖٖٙ/ٕطبعة دار إحياء الكتب العربية "  –شرح التصريح عمى التوضيح  (ٖ)
 . ٜٚٔ/ٗطبعة دار إحياء الكتب العربية " –وحاشية الصباف عمى األشموني      

 طبعة دار المعارؼ " )بدؿ( -تحقيؽ عبد اهلل الكبير -ظورابف من –لساف العرب  (ٗ)

طبعػة دار  -تحقيؽ محمػد عمػي النجػار –ابف جني  –ال الخصائص  ٕٙٙ/ ٕشرح التصريح "  (٘)
 ٕٙٙال ٕ٘ٙ/ٔـ " ٕٜ٘ٔبيروت –الكتاب 
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ٕٗٚٗ 

 . (ٔ)مف الكممة "
لُّْلًْػاىل:

مّطرد عنػد جميػن العػرب ال وهػذا إذا اسػتوفى شػرطه وجػب تنريػذ  ووقوعػه ال 
 .  (ٕ)حروؼ معينة جمعها ابف مالؾ في قوله "هدأت موطًيا"وهو خاص ب

وّعػػدها سػػيبويه أحػػد عشػػر حرًفػػا " يمانيػػة مػػف حػػروؼ الزيػػادة مػػا عػػدا الػػالـ 
والسػػيف ال وياليػػة فػػي غيرهػػا وهػػي الػػداؿ ال والطػػاء ال والجػػيـ ال وّعػػدها الرمػػاني أربعػػة 

 . (ٖ)عشر حرًفا وجمعها في قوله " أنصت يـو زؿ طا  جد " 
ال وقد تكرمت كتب الصػرؼ بدراسػة هػذا النػوع  (ٗ)ور هو رأي سيبويه والمشه

 مف اإلبداؿ الذي سّمي باإلبداؿ الصرفي.
وغيػػر مّطػػرد ال وهػػو الػػذي ال يخضػػن لشػػرائط خاّصػػة بحيػػث إذا لػػـ ينرػػذ ُعػػّد 
مخالره مرتكًبا سبيؿ الشذوذ ال وهذا ال يكوف عند العرب جميًعا بؿ يتنوع بيف القبائػؿ 

)أف( ال وأخرى تقوؿ )عف( ال وقبيمة تقوؿ)مدح( ال وغيرها تقوؿ )مد (  ال فقبيمة تقوؿ
الػػم ال وهػػو مػػا يميػػؿ المهجػػات العربيػػة لقبائػػؿ العػػرب المختمرػػة ال وقػػد سػػمي هػػذا  (٘)

 اإلبداؿ باإلبداؿ المغوي .

                                           
 . ٚٙـ " ٕٙٓٓهػ/ٕٚٗٔالقاهرة -لغة تميـ د/ضاحي عبد الباقي طبعة مؤسسة روزاليوسؼ (ٔ)

طبعػػة دار الرضػػيمة لمنشػػر والتوزيػػن  -الشػػيم أحمػػد الحمػػالوي-رؼ فػػي فػػف الصػػرؼشػػذا العػػ (ٕ)
 ٖٗٚ/ٔال المهجات العربية في التراث "  ٖٔٔ" ٕٛٓٓالقاهرة –والتصدير

 ٖٕٛال ٕٓٛ/ٗالقاهرة "  –طبعة عيسى الحمبي  -شرح األشموني عمى األلرية (ٖ)

  ٛ/ٓٔ" القاهرة -طبعة مكتبة المتنبي -ابف يعيش  –شرح المرصؿ  (ٗ)

ال والمهجػات  ٕٚ-ٔٚـ "ٜٙٚٔهػػ/ٜٖٙٔ-طبعػة السػعادة  -د/إبراهيـ نجا -المهجات العربية  (٘)
مصػر "  –الجػبالوي  -ـٜٜٓٔ –د عبػد الغرػار هػالؿ الطبعػة اليانيػة  –العربية نشأة وتطوًرا 

ٕٔٓ-ٕٔٔ    . 
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ٕٗٚ٘ 

برػروؽ  –الصػرفي والمغػوي  –وقد فّرؽ المغويػوف بػيف النػوعيف مػف اإلبػداؿ 
 عدة منها"

ي يقن في حروؼ معينة فقط ال أما المغوي فيقن في جميػن حػروؼ اإلبداؿ الصرف –أ 
 العربية .

اإلبػػداؿ الصػػرفي مقػػيس مّطػػرد ال ومخالرػػه ُيعػػّد مخطًئػػا فػػي المغػػة العربيػػة الأمػػا  –ب 
المغوي فغير مقيس أو مّطػرد )سػماعي( ال ومخالرػه ال ُيعػّد مخطًئػا فػي المغػة العربيػة 

 بؿ ُيَعّد مف قبيؿ الخمؼ في المهجات .
المبػػدؿ منػػه لػػيس لػػه وجػػود عنػػد الصػػرفييف ال والموجػػود هػػو المبػػدؿ فقػػط ال إذ  –ج 

يوجػػد )اصػػطبر( ال وال يوجد)اصػػتبر( ال ويوجػػد )مػػّدكر( ال وال يوجد)مػػّذكر( الأمػػا فػػي 
اإلبػػداؿ المغػػوي فالبػػدؿ والمبػػدؿ منػػه موجػػوداف فػػي المسػػاف العربػػي ال فأحػػدهما يميػػؿ 

هجػات نحػو )مػدح( و)مػد ( ال و)صػقر( المغة المشتركة ال والياني يميؿ لهجػة مػف الم
 . (ٔ)و)سقر(

وقػػد اختمػػؼ العممػػاء فػػي نشػػأته ال فمػػنهـ مػػف ذهػػب إلػػى أنػػه أيػػر مػػف  يػػار 
اخػػػتالؼ المهجػػػات ال ومظهػػػر مػػػف مظػػػاهر تباينهػػػػاال وممػػػف قػػػاؿ بهػػػذا أبػػػو حػػػػاتـ 

ال فقػػد اسػػتبعد  (ٗ)ال وأحمػػد فػػارس الشػػدياؽ (ٖ)ال وأبػػو الطيػػب المغػػوي  (ٕ)السجسػػتاني
                                           

النشػػػػر طبعػػػػة دار طيبػػػػة لمطباعػػػػة و  -محاضػػػػرات فػػػػي فقػػػػه المغػػػػة د/ عبػػػػد الحكػػػػيـ العسػػػػيمي (ٔ)
 .  ٖٖٔـ " ٕٔٓٓهػ/ٕٔٗٔ

تحقيػؽ محمػد  –طبعػة دار التػراث  –جػالؿ الػديف السػيوطي  –المزهر في عمـو المغة وأنواعهػا  (ٕ)
 ـ "ٖٔ٘ٔطبعػػة دار صػػادر  –ابػػف دريػػد  –الالجمهػػرة ٘ٚٗ/ٔالقػػاهرة " -عمػػي البجػػاوي )و( 

ٕ/ٔٛ٘. 
 –طبعػػة مجمػػن المغػػة العربيػػة  –التحقيػػؽ عػػزا لػػديف التنػػوخي  -أبػػو الطيػػب المغػػوي  –اإلبػػداؿ  (ٖ)

 .ٜٙـ  "ٜٔٙٔ –دمشؽ 

 .ٖ٘ٔبيروت "  -طبعة دار صادر  –أحمد فارس الشدياؽ  -الجاسوس عمى القاموس (ٗ)
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ٕٗٚٙ 

وقوع اإلبػداؿ فػي البيئػة الواحػدة ال فمػيال " إبػداؿ البػاء مػف الرػاء يقػن هؤالء وغيرهـ 
عنػػػد قبيمػػػة عقيػػػؿ ال فيقولػػػوف فػػػي )عكػػػوؼ الطيػػػر( الشػػػائعة بػػػيف العػػػرب )عكػػػوب 

 .(ٔ)الطير(
وفريؽ فّرؽ بػيف مػا هػو إبػداؿ ومػا هػو مػف اخػتالؼ المهجػات ال وقػد اعتمػد 

كػػـ ال فػػنذا أمكػػف الحكػػـ أصػػحاب هػػذا الػػرأي عمػػى مبػػدأ )األصػػالة والررعيػػة( فػػي الح
ال فهػو مػف قبيػؿ  بأصالة إحدى الكممتيف وفرعية األخرى فيكوف مف قبيؿ اإلبػداؿ ال وا 

 . (ٕ)اختالؼ المهجات
وهػػذا الحكػػـ المبنػػي عمػػى األصػػالة والررعيػػة تعػػّرض لمنقػػد مػػف عممػػاء المغػػة 

الػػذيف يػػروف أف أكيػػر صػػور اإلبػػداؿ ترجػػن إلػػى ضػػرب مػػف التطػػور  (ٖ)المعاصػػريف
ال والخمػؼ بػيف الغػوييف كبيػر فػي  (ٗ)الذي يدخؿ أحياًنا في اختالؼ المهجات الصوتي

 هذا الصدد يضيؽ المقاـ عف ترصيمه .    
مغويوف لمحكـ بوقوع اإلبداؿ وجػود تقػارب صػوتي بػيف الحػرفيف لوقد اشترط ا

المبدؿ منه والبدؿ في المخرج أو الصرة ال فذكر أبو عمي الرارسي " أف أصػؿ القمػب 
ال وذكر ابف يعػيش فػي شػرح المرصػؿ أف (٘)وؼ إنما هو فيما تقارب منها " في الحر 

                                           
 ينظر"في فقه المغة د/ عبداهلل ربين ال د/ عبد العزيز عالـ " (ٔ)

طبعػػػة المكتػػػب التجػػػاري  –ابػػػف سػػػيد   –ال المخصػػػص فػػػي المغػػػة  ٕٖٚ/ٔينظر"الخصػػػائص" (ٕ)
 .ٚ/ٓٔال شرح المرصؿ"ٕٗٚ/ ٖٔبيروت " –طباعة والتوزين والنشر لم

طبعػػػة مكتبػػػة األنجمػػػو  –ال مػػػف أسػػػرار المغػػػة د/إبػػػراهيـ أنػػػيس ٕٚالمهجػػػات العربيػػػة د/ نجػػػا " (ٖ)
 .٘ٚـ "ٜ٘ٚٔ –المصرية 

قػػراءة سػػعيد بػػف جبيػػر دراسػػة لغويػػة "د/عبػػد الهػػادي أحمػػد محمػػد السػػمموف طبعػػة الجريسػػي  (ٗ)
 ٗٔالقاهرة " –ط األولى  –باعة والتصوير لمكومبيوتر والط

ـ ٜ٘ٛٔ -دمشػػؽ  –دار القمػـ  –تحقيػؽ حسػػف هنػداوي  –ابػػف جنػي  –سػر صػناعة األعػراب  (٘)
 ٚٙال لغة تميـ د/ضاحي عبد الباقي " ٓٛٔ/ٔ"
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ٕٗٚٚ 

ال ومػف المحػدييف (ٔ)"الجيـ تبدؿ مف الياء ال غير ألنهما أختاف في الجهر والمخػرج "
مف ذهب إلػى ذلػؾ أيًضػا فػذكر الػدكتور إبػراهيـ أنػيس أنػه "يشػترط أف نمحػظ العالقػة 

ؿ الػدكتور أحمػد عمػـ الػديف الجنػدي "إننػا ال وقػا(ٕ)بيف الحرفيف المبدؿ والمبػدؿ منػه "
اليمكػػف أف نقػػوؿ باإلبػػداؿ إال إذا كانػػت هنػػاؾ عالقػػة مخرجيػػه ووصػػرية بػػيف البػػدؿ 

 . (ٖ)والمبدؿ منه "
 .وفيما يمي ذكر لما ورد في الكتاب ويميؿ ظاهرة اإلبداؿ المغوي 

 
 
 

                                           
 ٓ٘/ٓٔشرح المرصؿ " (ٔ)

  ٘ٚمف أسرار المغة " (ٕ)
 ٕٚٗ/ٕالمهجات العربية في التراث "  (ٖ)
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ٕٗٚٛ 

لادلثحثلا ّ ل
لاإلتدا لتنيل)لاحلسّفل(لال ْاهدل

لهيلاذلاءل:لإتدا لاذلوزجل:أل
الهمزة والهاء مػف األصػوات التػي اختمػؼ القػدماء والمحػديوف فػي مخرجهمػا  

ال ذهػػػب (ٔ)فبينمػػػا ذهػػػب القػػػدماء إلػػػى أف مخػػػرج الهمػػػزة والهػػػاء هػػػو أقصػػػى الحمػػػؽ 
ال ويبػدو أف مرهػـو الحمػؽ عنػد القػدماء (ٕ)المحديوف إلى أف مخرجهمػا هػو الحنجػرة 

ف ال إذ كػػاف يشػػمؿ فػػي نظػػرهـ الجػػزء كػػاف يختمػػؼ إلػػى حػػد مػػا عمػػا يرهمػػه المحػػديو
األعمػػى مػػف الحنجػػرة والجػػزء األقصػػى مػػف الحنػػؾ ال أمػػا اآلف فيقصػػد بػػالحمؽ مػػا كػػاف 

 (ٖ)يطمؽ عميه وسط الحمؽ عندهـ .
دث نتيجػػة غمػػؽ محكػػـ لمػػوتريف الصػػوتييف يػػـ انرجارهمػػا دفعػػة ػزة تحػػػوالهمػػ

ؿ ميمػث ػي العادة بشكواحدة ال أما الهاء فيكوف بتضييؽ الوتريف إلى حد ما ال يأخذ ف

                                           
الطبعػة  –القػاهرة  –طبعػة مكتبػة الخػانجي  –تحقيؽ عبد السػالـ هػاروف  –بويه لسي –الكتاب  (ٔ)

  –تحقيػػؽ محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمه  -لممبػػرد  –ال ال المقتضػػب  ٖٖٗ/ٗـ "ٖٜٛٔاليانيػػة 
 -سػػر الرصػػاحة ال  ٕٜ/ٔـ "ٜٜٗٔ -القػػاهرة  –طبعػػة المجمػػس األعمػػى لمشػػئوف اإلسػػالمية 

طبعػػة محمػػد عمػػي صػػبح القػػاهرة  –الصػػعيدي  شػػرح عبػػد المتعػػاؿ  -البػػف سػػناف الخرػػاجي 
 ٙٗ/ٔال سر الصناعة " ٜٔـ " ٜٜٙٔ

  ٜٓـ " ٜٜٓٔ –القػاهرة  –طبعػة مكتبػة الشػباب  -عمـ المغة العاـ ) األصوات ( د/كمػاؿ بشػر (ٕ)
 ٜٛـ"ٜٔٙٔالطبعػة الرابعػة  -طبعة األنجمػو المصػرية   –األصوات المغوية د/ إبراهيـ أنيس 

. 

مؤسسػة الرسػالة   -الطبعػة الياليػة  –المغة العربية  د/عبد الرتاح البركاوي مقدمة في أصوات  (ٖ)
 "ٔٓ٘  . 



 

  

 

 
 
                                             إبراهيـ بدالرحيـعسماة  بالمية األفعاؿ لحمد بف محمد المالكي "  دراسة في ضوء عمـ المغة الحديث"   د/ محمود أحمد الخصائص المهجية في كتاب " فتح المتعاؿ عمى القصيدة الم   

 

ٕٜٗٚ 

ؽ ال هػػػو ػيخػػػرج منػػػه الهػػػواء دوف اهتػػػزاز واضػػػح ال فػػػالهمزة صػػػوت حنجػػػري مغمػػػ
 .  (ٔ)بالمجهور وال هو بالمهموس ال والهاء صوت حنجري احتكاكي غير مهتز

ف الهمزة والهػاء شػائن فػي المسػاف العربػي حكتػه جػؿ كتػب المغػة ػداؿ بيػواإلب
بينهمػا ال يقػوؿ ابػف جنػي " وأمػا إبػداؿ الهمػزة ال والعالقة الصوتية مسوغة لمتبادؿ (ٕ)

مف الهاء فقولهـ ) ماء ( وأصمه ) مو  ( لقػولهـ ) أمػوا  ( فقمبػت الػواو ألًرػا وقمبػت 
ا فػي الجمػن ) أمػواء ( فهػذ  ا أيًضػو ا ترى ال وقػد قػالػاء ( كمػارت ) مػالهاء همزة فص

 .(ٖ)الهمزة أيًضا بدؿ مف ) هاء ( أموا  
ة هػػاًء يكيػر ويشػػين فػػي المسػػاف العربػي عنػػه مػػف إبػػداؿ غيػر أف إبػػداؿ الهمػػز 

الهاء همزة ال وهذا مرهـو بالمنطؽ المغوي ال فالمساف يميؿ إلى الخرػة والسػهولة فػي 
النطؽ ال والشؾ فػي يقػؿ الهمػزة فػي النطػؽ عنػه فػي الهػاء ال فػالهمزة  "حػرؼ شػديد 

                                           
ال  ٖٕٚالقػػاهرة  " –طبعػػة المكتبػػة التوفيقيػػة  -د عبػػد اهلل ربيػػن محمػػود   -عمػػـ الصػػوتيات  (ٔ)

ـ  ٕٜٛٔهػػ /ٖٓٗٔالقاهرة  –طبعة الخانجي  –المدخؿ إلى عمـ المغة د/ رمضاف عبد التواب 
هػػػػ / ٔٔٗٔ –طبعػػػة عػػػالـ الكتػػػب  –ة الصػػػوت المغػػػوي د/أحمػػػد مختػػػار عمػػػر ال دراسػػػ ٜ٘"

 .  ٕٕٚـ "ٜٜٔٔ
تحقيػؽ  –أبػو حيػاف األندلسػي  –ال ارتشاؼ الضرب مف لساف العػرب  ٚٓٔ/ٜشرح المرصؿ "  (ٕ)

  ٕٗٙ-ٖٕٙ/ ٔـ " ٜٜٛٔهػػػ / ٜٓٗٔالقػػاهرة  –طبعػػة دار المػػدني  –د/مصػػطرى النمػػاس 
ال  ٘/ٔحمػػػد محػػػي الػػػديف دار الكتػػػاب العربػػػي  بيػػػروت شػػػرح األشػػػموني عمػػػى األلريػػػة تػػػح م

طبعػة دار الكتػب  -تحقيػؽ مصػطرى السػقا  -لمبطميوسػي  –االقتضاب في شػرح أدب الكاتػب 
 –تحقيػػؽ فخػػر الػػديف قبػػاو    -الشػػرح الممػػوكي فػػي التصػػريؼ  ٜٖ-ٖ٘ـ " ٜٜٙٔالمصػػرية 

 -مػػب واإلبػػداؿ الق  ال ٘ٗ-ٕٗال سػػر الصػػناعة "  ٖٚٓ-ٖٗٓطبعػػة المكتبػػة العربيػػة حمػػب " 
 . ٓٚ٘ – ٛٙ٘ـ  " ٜٛٚٔهػ / ٜٖٛٔطبعة القاهرة  –البف السكيت 

 .ٕٗ/ٔسر الصناعة "  (ٖ)
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ٕٗٛٓ 

ؽ بػه  إذ مستيقؿ يخرج مف أقصػى الحمػؽ ال إذ كػاف أدخػؿ فػي الحمػؽ فاسػتيقؿ النطػ
 .(ٔ)كاف إخراجه كالتهوع ال فمذلؾ االستيقاؿ ساغ فيها التخريؼ "

 (٘)ال وابػف منظػور(ٗ)ال والزمخشػري  (ٖ)ورػف عصرػواب (الٕ)اف ػو حيػزا أبػد عػوق
ال  (ٙ)إبػػػداؿ الهمػػػزة هػػػاًء إلػػػى قبيمػػػة طػػػيء ال بينمػػػا عزاهػػػا الخميػػػؿ إلػػػى أهػػػؿ الحجػػػاز

 . (ٚ)والزبيدي إلى تغمب 
 .(ٛ)ة إلبداؿ الهاء همزة ولـ أعير عمى نسب 

وعػػف إبػػداؿ الهػػاء همػػزة ذكػػر حمػػد المػػالكي أف " اآلؿ أصػػمه ) أهػػؿ ( بػػدليؿ 
قػػولهـ فػػي تصػػغير  ) أهيػػؿ ( فأبػػدلت الهمػػزة مػػف الهػػاء بقػػرب المخػػرج ال يػػـ أبػػدلت 
الهمػػزة اليانيػػة أًلًرػػا ال ولػػـ تبػػدؿ الهػػاء مػػف أوؿ وهمػػة ألنػػه لػػـ يعهػػد ذلػػؾ فػػي موضػػن 

وذكر ذلؾ البطميوسي في االقتضػاب فقػاؿ "  ؿ " أصػمه أهػؿ   ال (ٜ)فيقاس هذا عميه "

                                           
 . ٚٓٔ/ٜشرح المرصؿ "  (ٔ)
تحقيػػؽ عبػػد   -أبػػو حيػػاف األندلسػػي  -ال المبػػدع فػػي التصػػريؼ  ٕ٘ٙ/ٔارتشػػاؼ الضػػرب "  (ٕ)

 . ٔٙٔهػ " ٕٓٗٔالكويت  -طبعة  مكتبة دار العروبة لمنشر   –الحميد السيد طمب 

 –بيػػروت  –تحقيػػؽ د/ فخػػر الػػديف قبػػاو   –ابػػف عصػػرور األشػػبيمي  –الممتػػن فػػي التصػػريؼ  (ٖ)
 ٜٖٚ/ٔـ  " ٜٜٚٔ

 .ٜٖٙدار الجبؿ بيروت "  -الطبعة اليانية   –الزمخشري  –المرصؿ في عمـ العربية  (ٗ)
 . ٜٜ٘ٗال  ٔٓٛٗ/ٙلساف العرب "  (٘)
ط  –تحقيؽ د/ مهدي المخزومي ال ود/إبراهيـ السامّرائي  –يدي الخميؿ بف أحمد الرراه –العيف  (ٙ)

 . ٖٓٔ/ٗهػ " ) هاء ( ٛٓٗٔبيروت 
هػػػ "  )هػػػ ر ؽ ( ٖٗٓٔ –الطبعػػة الخيريػػة  –الزبيػػدي  –تػػاج العػػروس مػػف جػػواهر القػػاموس  (ٚ)

ٚ/ٜ٘   . 

 ينظر " المراجن السابقة ال والصرحات ذاتها . (ٛ)

 .ٚٚٔفتح المتعاؿ "  (ٜ)
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ٕٗٛٔ 

يـ أبدلوا مف الهاء همزة ال فقيؿ )أََأؿ( ال يػـ أُبػدؿ مػف الهمػزة ألػؼ ال كراهيػة الجتمػاع 
ال وذكػر ذلػؾ ابػف جنػي  (ٔ)همزتيف ودؿ عمى ذلؾ تصغير  " أهيؿ ال فرّدو  إلى أصمه "

 .  (ٗ)ال وأبو حياف(ٖ)ال واألشموني  (ٕ)
ط بعػػػض المغػػػوييف اإلبػػػداؿ بػػػيف الهمػػػزة والهػػػاء فػػػي لرػػػظ ) أهػػػؿ ( وقػػػد ربػػػ

باالستعماؿ المغوي ال فنذا كاف المجاؿ فػي االسػتعماؿ مجػاؿ شػرؼ ورفعػة كػاف المرػظ 
ذا  – ؿ  –بػػالهمزة  فقػػاؿ " وال  –أهػػؿ  –المجػػاؿ فػػي غيػػر  كػػاف المرػػظ بالهػػاء كػػاف وا 

 .(٘)االسكافي ( يضاؼ إال إلى ذي شرؼ ال بخالؼ  )أهؿ( ال فال يقاؿ )  ؿ
وذهػػب أبػػو جعرػػر النحػػاس إلػػى أف ) ؿ( يضػػاؼ إلػػى األسػػماء الظػػاهرة ال وال 
يجػػوز أف يضػػاؼ إلػػى األسػػماء المضػػمرة ال فمػػـ ُيجػػز أف يقػػاؿ صػػمى اهلل عمػػى محمػػد 

نمػا الصػواب " ) وأهمػه (  ال وتقػوؿ " فػالف مػف  ؿ فػالف و ؿ أبػي  (ٙ)و له ال قػاؿ " وا 
ف مف أهؿ الكوفة ال فػنذا كنيػت قمػت مػف أهمػهال وال فالف ال وال تقؿ مف  ؿ الكوفة ولك

 . (ٚ)تقوؿ مف  له إال في قمة مف الكالـ ال فهذا نص بأنها لغة 

                                           
طبعػة دار الكتػب المصػرية  -تحقيػؽ مصػطرى السػقا  -لمبطميوسػي  –ضاب في شػرح أدب الكاتػب االقت (ٔ)

 . ٜٖـ " ٜٜٙٔ

 . ٕٗ/ٔسر الصناعة "  (ٕ)

 . ٘/ٔالقاهرة "  –طبعة عيسى الحمبي  -شرح األشموني عمى األلرية  (ٖ)
طبعػػة دار  –تحقيػػؽ د/مصػػطرى النمػػاس  –أبػػو حيػػاف األندلسػػي  –ارتشػػاؼ الضػػرب مػػف لسػػاف العػػرب  (ٗ)

 . ٕٗٙ – ٖٕٙـ " ٜٜٛٔهػ / ٜٓٗٔالقاهرة  –المدني 
 . ٘/ٔشرح األشموني عمى األلرية "  (٘)

 . ٖ٘االقتضاب لمبطميوسي "  (ٙ)

 . ٖٚالسابؽ "  (ٚ)
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والحقيقػػة أف اسػػتعماؿ )  ؿ ( بػػالهمزة فػػي الشػػرؼ ال و) أهػػؿ ( بالهػػاء فػػي 
غيػػر  ال يؤيػػد  الواقػػن واالسػػتعماؿ المغػػوي ال فػػنذا تتبعنػػا كػػال االسػػتعماليف فػػي القػػر ف 

 .جدناهما يستعمالف جنًبا إلى جنبالكالهما في الشرؼ وكالهما في غير الكريـ و 
 مرظ ) ؿ( بالهمزة في الشرؼ في قوله تعػالى الكما استعمؿ القر ف الكريـ ف

َو َؿ ِعْمػرَاَف َعَمػى الَعػاَلِميَف  َو َؿ ِإْبػرَاِهيـَ  َوُنوحػاً  ِإفَّ المََّه اْصَطَرى  َدـَ 
ه ػال وفػي قولػ (ٔ)

ـَ الِكتَػابَ َفَقػ ى ػتعالػ  َواْلِحْكَمػةَ  ْد  َتْيَنػا  َؿ ِإْبػرَاِهي
ُـّ   ال وفػي قولػه جػّؿ وعػال  (ٕ) َوُيػِت

 َوَعَمى  ِؿ َيْعُقوبَ  ِنْعَمَتُه َعَمْيؾَ 
بالهمزة فػي غيػر  وذلػؾ  –أيًضا  –ال استعمؿ الرظ  (ٖ)

ْيَناُكػ في قولػه تعػالى  ْذ َنجَّ ػػَواِ  ُسػوَء الَعػَذاِب  ْف  ِؿ ِفْرَعػْوَف َيُسػوُموَنُكـْ ػـ مّْ
ال وفػي  (ٗ)

َوَيْوـَ َتُقوـُ السَّاَعُة َأْدِخُموا  َؿ ِفْرَعْوَف َأَشدَّ الَعَذاِب  قوله سبحانه 
 إلم . (٘)
ِإنََّمػا ُيِريػُد المَّػُه  وكما استعمؿ لرظ )أهؿ( بالهاء في الشرؼ في قوله تعالى 

ـُ الػرّْْجَس َأْهػَؿ الَبْيػتِ  ـْ  َرْحمػُة المَّػهِ  ال وقولػه تعػالى  (ٙ)  ِلُيػْذِهَب َعػنُك َوَبَرَكاتُػُه َعَمػْيُك
َأْهَؿ الَبْيِت 

َوَأْهػُؿ الَمْغِرػَرِة  ُهػَو َأْهػُؿ التَّْقػَوى ال وقولػه جػّؿ وعػال  (ٚ)
. اسػتعممه  (ٛ)

 َوالَ  َما َيػَودُّ الَّػِذيَف َكَرػُروا ِمػْف َأْهػِؿ الِكتَػابِ  في نحو قوله تعالى  –أيًضا  –في غير  

ـْ ال بُّْكػ َؿ َعَمْيُكـ مّْْف َخْيٍر مّْػف رَّ  ُمْشِرِكيَف َأف ُيَنزَّ
ػْف  ال وقولػه جػّؿ وعػال  (ٜ) َودَّ َكِييػٌر مّْ

                                           
 . ٖٖ ؿ عمراف "  (ٔ)
 . ٗ٘النساء "  (ٕ)
 . ٙيوسؼ "  (ٖ)
 . ٜٗالبقرة "  (ٗ)
 . ٙٗغافر "  (٘)
 . ٖٖاألحزاب "  (ٙ)
 . ٖٚ"هود  (ٚ)
 . ٙ٘المدير "  (ٛ)
 ( مف نرس السورة . ٘ٛال  ٕٚال  ٔٚال  ٓٚال  ٜٙال  ٘ٙال ٗٙال وينظر اآليات ) ٘ٓٔالبقرة "  (ٜ)
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ـْ ُكرَّػارًا َحَسػداِّ  ػْف َبْعػِد ِإيَمػاِنُك َأْهِؿ الِكتَاِب َلْو َيػُردُّوَنُكـ مّْ
ـْ  ال وقولػه تعػالى  (ٔ) َوْلػَيْحُك

 المَّهُ َأْهُؿ اإِلنِجيِؿ ِبَما َأنَزَؿ 
(ٕ) . 

 –في الشرؼ ودونػه  –لمقوؿ بأف االستعماؿ  –فيما أرى  –وعميه فال مجاؿ 
 هو الذي ُيَرّرؽ بيف المرظيف في االستعماؿ المغوي بالهمز ودونه .

وأمػػا القػػوؿ بنضػػافته إلػػى المضػػمر إذا كػػاف بالهػػاء )أهػػؿ( ال وبنضػػافته إلػػى 
ؼ بػيف المغػوييف بػيف مػف أجػاز  ال االسـ الظاهر إذا كاف بالهمزة ) ؿ( فهو محؿ خػال

ومف لّحَنه ال ومف صّحَحه ال فقاؿ األشموني "اختمؼ فػي جػواز إضػافته إلػى المضػمر  
فمنعه الكسائي والنحاس ال وزعـ أبػو بكػر الزبيػدي أنػه مػف لحػف العػواـ ال والصػحيح 

 جواز  "
 وانصر عمى  ؿ الصميب وعابديه اليـو  َلؾ .  قاؿ عبد المطمب "

 (ٖ)) المهـ صمي عمى محمد و له (      وفي الحديث "

 قوؿ الكميت " وذكر البطميوسي أميمة عمى جواز الوجهيف منها "
 فأبمغ بف الِهْنَدْيف مف  ؿ وائؿ

 

 و ؿ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍة واألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب  َلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 وقوؿ مّقاس العائذي "

        إذا وضػػػػػػػػػن الهزاهػػػػػػػػػُز  َؿ قػػػػػػػػػوـٍ     

ـُ ارتراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    (ٗ)فػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاد اهلل  َلُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ذا ج  ي ) ؿ( فينصرؼ بالضرورة في االستعماؿ عمى )أهؿ( .ػؾ فػز ذلاػوا 
لإتدا لاذلوزجلهيلالكافل:ل–بل

                                           
 ( مف نرس السورة . ٜٜٔال  ٖٔٔال  ٓٔٔال  ٜٜال  ٜٛال وينظر اآليات ) ٜٓٔالبقرة "  (ٕ)
 لسورة .( مف نرس ا ٚٚال  ٛٙال  ٘ٙال  ٜ٘ال  ٜٔال  ٘ٔال وينظر اآليات )  ٚٗالمائدة "  (ٖ)
 . ٘/ٔينظر " شرح األشموني "  (ٗ)
 . ٖٛاالقتضاب "  (٘)
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الهمػػػػزة والكػػػػاؼ صػػػػوتاف متباعػػػػداف مخرًجػػػػا ال فػػػػالهمزة تخػػػػرج مػػػػف أقصػػػػى        
 .(ٖ)الوالكاؼ يخرج مف أقصى الحنؾ ال انرجارّي مهموس (ٕ)الأو الحنجرة(ٔ)الحمؽ

المػالكي فػي لرػظ )هػاؾ( " ) هػا (  وعف إبػداؿ الهمػزة مػف الكػاؼ يقػوؿ حمػد
اسـ فعؿ أمر بمعنى) خذ ( ال والكاؼ حػرؼ خطػاب تتصػّرؼ تصػّرؼ الكػاؼ االسػمية  
فيقاؿ ) هاؾ ( بالرتح لممذّكر وبكسرها لممؤنث ...وقػد تبػدؿ همػزة فتتصػّرؼ تصػّرفها 
فيقاؿ ) هاَء ( بالرتح لممذكر ال وبالكسر لممؤنث ال وعمى هذ  المغة جػاء قولػه تعػالى 

  َهاُؤـُ اْقَرُءوا ِكتَاِبَيْه
(ٗ). 

وقد اختمؼ المغويوف في التبػادؿ بػيف الهمػزة والكػاؼ فػي لرػظ ) هػاؾ ( بػيف 
قائؿ بنبداؿ الهمزة مف الكاؼ ال وقائؿ بأف المرظيف كالهما أصؿ ويسػتعمؿ فػي لسػاف 
 أقواـ مختمرة ال وال إبػداؿ بػيف الهمػزة والكػاؼ ال ويبػدو أف التباعػد بػيف الصػوتيف فػي

 المخرج هو الذي حدا ببعض المغوييف إلى القوؿ بعدـ وجود اإلبداؿ .
  َهاُؤـُ اْقَرُءوا ِكتَاِبَيهْ  ف القائميف باإلبداؿ ابف قتيبة فذكر في قوله تعالى ػوم


 . (ٙ)يقاؿ  " بمعنى هاكـ اقرءوا كتابيه أبدلت الهمزة مف الكاؼ " (٘)

)هاء( يا رجؿ اقػرأ ال ولالينػيف  وذكر ابف السكيت والكسائي أف العرب " تقوؿ
هاؤما يا رجالف ال وهاـؤ يا رجاؿ ال ولممرأة هاِء ) بكسػر الهمػزة ( وهاؤمػا ال وهػاؤمف 

 . (ٔ)ال واألصؿ هاكـ ال فأبدلت الهمزة مف الكاؼ "

                                           
 . ٖٖٗ/ٗالكتاب "  (ٔ)
 . ٜٓاألصوات د كماؿ بشر "  (ٕ)
 .  ٜٖٕعمـ الصوتيات د عبد اهلل ربين "  (ٖ)
 . ٕٛٔ-ٔٛٔال وينظر " المية األفعاؿ "  ٜٔالحاقة "  (ٗ)
 . ٜٔالحاقة "  (٘)
 ٗٛٗـ " ٜٛٚٔطبعة بيػروت  –تحقيؽ السيد أحمد صقر  – ابف قتيبه –ترسير غريب القر ف  (ٙ)

. 



 

  

 

 
 
                                             إبراهيـ بدالرحيـعسماة  بالمية األفعاؿ لحمد بف محمد المالكي "  دراسة في ضوء عمـ المغة الحديث"   د/ محمود أحمد الخصائص المهجية في كتاب " فتح المتعاؿ عمى القصيدة الم   

 

ٕٗٛ٘ 

وذكػػر ابػػف منظػػور عػػف الخطػػابي" أف )هػػاء( أصػػمها )هػػاؾ( أي خػػذ فحػػذفت 
 . (ٕ)الكاؼ وعّوضت منها المدة والهمزة " 

ف القائميف بعدـ اإلبداؿ " أبو حياف فقاؿ " زعـ القتبي أف الهمزة بػدؿ مػف وم
ف كاف عني أنها تحؿ محمها في لغة مف قاؿ هاَؾ ال وهاِؾ إالكاؼ ال وهذا ضعيؼ إال 

ال وهاكما ال وهاكـ ال وهاكف ال فيمكف أنه بدؿ صناعي ألف الكػاؼ ال تبػدؿ مػف الهمػزة 
 . (ٖ)ال وال الهمزة منها "

الػػرازي عػػف الزجػػاجي أف )هػػاء( فيػػه لغػػات أجودهػػا مػػا حكػػا  ونقػػؿ الرخػػر 
سيبويه عف العرب فقاؿ " ومما يؤمر بػه فػي المبنيػات قػولهـ هػاء يػا فتػى ال ومعنػا  
تناوؿ ال ويرتحوف الهمزة ويجعموف فتحها عمـ المذكر كمػا قػالوا هػاؾ يػا فتػى فتجعػؿ 

 .(ٗ)فتحة الكاؼ عالمة المذكر "
الترسػػير ال أو الحػػديث ال مػػا يشػػير إلػػى عػػزو  ولػػـ أعيػػر فػػي كتػػب المغػػة ال أو

نمػا كػػاف االكترػػاء بػػذكر  النطػؽ بػػالهمزة ال أو بالكػػاؼ إلػػى قبيػؿ بعينػػه مػػف العػػرب ال وا 
 .    (٘)أنها لغة لبعض العرب دوف غيرهـ 

                                                                                                           
 ٜٕٙ/ٛٔـ " ٜٚٙٔهػػ / ٜ٘ٙٔالقاهرة  –ترسير القرطبي ) الجامن ألحكاـ القر ف ( القرطبي  (ٔ)

. 
 . ٜٜ٘ٗ/  ٙالمساف ) ها ( "  (ٕ)

ـ " ٖٜٜٔبيػػػروت –تحقيػػػؽ عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد الموجػػػود )و(  –أبػػػو حيػػػاف  -البحػػر المحػػػيط   (ٖ)
ٛ/ٖٔٗ . 

 . ٓٔٔ/ٖٓ "طبعة دار إحياء التراث العربي –لمرخر الرازي  -ر الكبير) مراتح الغيب ( ػالترسي (ٗ)
 ينظر " الكتب السابقة ال والصرحات ذاتها . (ٔ)
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 ادلثحثلالثاًً
لالرثاد لتنيلالْاّلّالٍاءل)لادلؼاقثحل(

روفػة فػي لهجػات القبائػؿ إبداؿ الواو ياًء ال والعكس مف الظواهر المغوية المع
 العربية ال وقد ُسميت هذ  الظاهرة بػ ) المعاقبة ( .

وتسرد كتب المغة أميمة كييرة لمداللة عمى هذ  الظاهرة ال يضػيؽ المقػاـ عػف 
ذكرها واالستطراد فيها ال حتى إف بعض المغوييف القػدامى أفػرد لهػا أبواًبػا خاًصػة فػي 

 . (ٔ)ينايا مؤلراتهـ 
 مغوييف لمقوؿ بوقوع المعاقبة بيف الواو والياء "وقد اشترط بعض ال

أف يكوف التبادؿ بيف الواو والياء ليس ناشًئا عف عمػة تصػريرية معروفػة ال فػنذا  –أ 
كاف ذلؾ كذلؾ كنذا وقعػت ) الػواو ( طرًفػا رابعػًة فصػاعًدا بعػد فتحػة فننهػا تقمػب يػاًء 

وقعػت ) اليػاء ( الـ نحو)أعطيت( ال وأصمه ) أعطوت ( مف )أعطػى يعطػو( . أو إذا 
أي ما أقضا  ال فال معاقبة  (ٕ)فعٍؿ وانضـ ما قبمها فننه تقمب واًوا كػ ) قضو الرجؿ ( 

 هنا ال ومجاؿ الدراسة فيه هو عمـ التصريؼ .
أال يترتب عمى التبادؿ بيف الياء والواو تغييرًا في معنى المرظيفال فنذا كػاف ذلػؾ  –ب 

عنػػا  " المبنػػى مػػف الطػػيف ال و ) الكيػػر ( باليػػاء بػػالواو وم –مػػيال  –كمرػػظ ) الكػػور ( 

                                           
القػاهرة  –تحقيؽ أحمد محمد شػاكر ال وعبػد السػالـ هػاروف  –البف السكيت  -إصالح المنطؽ  (ٔ)

ال المزهػػػػر لمسػػػػيوطي "  ٕٙٙ-ٕٗٙ/ٔال الخصػػػػائص البػػػػف جنػػػػي "  ٘ٗٔ-ٖ٘ٔـ " ٜٜٗٔ
 –ابػػػػف قتيبػػػػه  –ال أدب الكاتػػػػب  ٕ٘-ٜٔ/ٗٔال المخصػػػػص البػػػػف سػػػػيد  "  ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٕ

 . ٜ٘ٗـ " ٖٜٙٔالقاهرة  –تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد 

 –طبعػة دار التػراث  –محمػد محػي الػديف عبػد الحميػد  –شرح ابف عقيؿ عمى ألرية ابػف مالػؾ  (ٕ)
 . ٓٛٔ-ٜٚٔ/ٗـ "ٕ٘ٓٓهػ / ٕٙٗٔ -القاهرة 
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ال وكال المرظيف مختمؼ عف اآلخػر ال  (ٕ)ال فال معاقبة (ٔ)ومعنا  الرؽ الذي ينرم فيه 
 وله داللته المعروفة .

وأما إذا كاف التبادؿ بيف الواو والياء لغير عمة تصػريرية ال ولػـ يترتػب عميػه 
 عاقبة بيف الواو والياء .تغيير معنى المرظيف فحينئذ يحكـ بوقوع الم

 ومما ورد مف التعاقب بيف الواو والياء في فتح المتعاؿ "
 قمنسوة ال وقمنسية " - 

فقػػاؿ " القمنسػػوة " هػػي غطػػاء الػػرأس ال وفيهػػا لغػػات " َقمنُسػػوة ال وقمنِسػػية ال 
 . (ٖ)قْمَساة ال وقمْنَساة ال وقمِنيسة "

ت القاؼ ضممت السيف وقد أورد ذلؾ ابف منظور ال وزاد عميه أنؾ " إذا فتح
ف ضممت القاؼ كسرت السيف ال وقمبت الواو ياًء "  . (ٗ)ال وا 

إلػى قبائػؿ تمػيـ ال وباليػاء  –َقمْنُسػوة  –وقد ُعزي النطؽ بالواو وضػـ السػيف 
 .  (٘)إلى أهؿ الحجاز –َقمْنِسية  –وكسر السيف 

وضـ السػيف عنػد التميميػيف إنمػا كػاف لمناسػبة الػواو التػي جػاءت بعػد  فػي 
لمرظ ال وكسر السيف عند أهؿ الحجاز إنما كاف لمناسبة الياء أيًضا التي وقعػت بعػد ا

 الكسرة .

                                           
 . ٕٕٙ/ٕالمزهر "  (ٔ)

ال لهجػػة ربيعػػة د/  ٕٓٗ-ٖٕٛينظػػر " المهجػػات العربيػػة نشػػأة وتطػػوًرا د/ عبػػد الغرػػار هػػالؿ "  (ٕ)
 . ٕٛـ " ٜٜٚٔ –طبعة العدوي  –عبد الهادي أحمد السمموف 

 . ٕٙٗفتح المتعاؿ " هامش "  (ٖ)

 . ٕٖٔٚ-ٕٖٓٚ/٘المساف ) قمس (  (ٗ)

طبعػػة  –الػػدكتور داوود سػػموـ   -ال المعجػػـ الكامػػؿ فػػي لهجػػات الرصػػحى  ٕٙٛ/ ٕالمزهػػر "  (٘)
 . ٖٙٚـ " ٜٚٛٔهػ / ٚٓٗٔ –بيروت  –عالـ الكتب 
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والتبادؿ بيف الواو والياء له ما يسػّوغه عنػد القػدامى ال ولػه مػا يسػوّغه عنػد 
 (ٔ)المحدييف ال أما المسّوغ له عند القػدامى فهػو كيػرة االسػتعماؿ والخرػة فػي النطػؽ 

ال واليػػاء مػػف  (ٕ)فػػالواو عنػػدهـ تخػػرج ممػػا بػػيف الشػػرتيفولػػيس القػػرب فػػي المخػػرج ال 
فهمػػا متباعػػداف مخرًجػػا ممػػا يجعػػؿ شػػرط  (ٖ)وسػػط المسػػاف بينػػه وبػػيف الحنػػؾ األعمػػى

 .(ٗ)التبادؿ منعدًما 
وأما المسّوغ لمتبادؿ عند المحدييف فهو القرب بيف الػواو واليػاء فػي المخػرج 

قػاؿ القػدامى ال ولكنهػا تخػرج مػف ال فالواو عند المحػدييف ليسػت مػف الشػرتيف ال كمػا 
أقصى المساف حػيف يقتػرب مػف أقصػى الحنػؾ ال غيػر أف الشػرتيف حػيف النطػؽ بهمػا 

فقػػوف القػػدماء فػػي اال وأمػػا اليػػاء فيو  (٘)تسػػتديراف ال أو بعبػػارة أدؽ تكمػػؿ اسػػتدارتهما 
 .(ٙ)مخرجها 

فالتبادؿ بيف هذيف الصوتيف إذف تجيز  القوانيف الصػوتية ال وفػي كتػب المغػة 
ف لػـ تنسػب أًيػا مػف  العديد مف الكممات التي حدث فيها التبادؿ بيف الػواو واليػاء ال وا 

 . (ٚ)الصيغتيف إلى قـو معينيف 

                                           
طبعػػػة دار  –ابػػػف دريػػػد  –ال جمهػػػرة المغػػػة  ٘ٙ/ٕال الخصػػػائص "  ٖٖ٘/ٗينظػػػر " الكتػػػاب "  (ٔ)

 . ٕٔ/ٔلبناف "  –بيروت  –صادر 

 . ٜٛاألصوات العربية د/ كماؿ بشر "  (ٕ)

 . ٖٖٗ/ٗالكتاب ؾ  (ٖ)

 . ٚٚٔلغة تميـ "  (ٗ)

 . ٖٗاألصوات المغوية د/ إبراهيـ أنيس "  (٘)

  "ال األصػوات العربيػة د/كمػاؿ بشػر ٖٓٔمقدمة فػي أصػوات العربيػة د/ عبػد الرتػاح البركػاوي "  (ٙ)
ال عمػػـ الصػػوتيات د/ عبػػد اهلل ربيػػن ال د/ عبػػد  ٖٗ. األصػػوات المغويػػة د/إبػػراهيـ أنػػيس "  ٜٓ

 . ٜٙ-ٜ٘لعزيز عالـ " ا
 . ٛٚٔينظر " لغة تميـ د/ ضاحي عبد الباقي "  (ٚ)
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ونطػػؽ التميميػػيف بػػالواو وضػػـ السػػيف ال والحجػػازييف باليػػاء وكسػػر السػػيف 
ييػار الحضػر  –كما ذهب بعػض المغػوييف  –يوّضح بجالء  ميػؿ البػدو إلػى الضػـ ال وا 

قبائػػؿ الحجػػاز بوجػػه عػػاـ كػػانوا يميمػػوف إلػػى الكسػػر ال فػػي حػػيف أف  لمكسػػر ال أي أف
تميًما ومف عمى شاكمتهـ مػف قبائػؿ وسػط الجزيػرة وشػرقّيها كػانوا يضػموف ال والضػـ 
صرة مف صرات الخشونة التي يحرص عميهػا البػدوي ال والتػي يػدرؾ أنهػا تميػز  مػف 

 . (ٔ)غير  ال ولذلؾ استمسؾ بها وتعصب لها في غالب األحياف 
غير أف ذلؾ ال يمكف أف يكوف قاعدًة عامة ال يمكف الركاؾ منها ال فالقاعدة 

 –وفػي غيػر   –المعروفة هي أف المهجات ال تعرؼ االّطػراد ال وكمػا نطقػت تمػيـ هنػا 
بالواو نطقت أيًضا في بعض األلراظ بالياء دوف الػواوال نحػو" )حرايػة( بػدؿ )حرػاوة(  

)قمػػوت( ال و)قنيػػاف( بػػدؿ)قنواف( ال و)هػػدايا(  و)أسػػّيد( بػػدؿ )أسػػيود( ال و)قميػػت( بػػدؿ
 . (ٖ)ال و)ييجؿ( بدؿ )يوجؿ(  (ٕ)بدؿ )هداوى(

                                           
-ٜ٘الطبعػة السادسػة "  –مطبعػة األنجمػو المصػرية  –في المهجات العربية د/ إبراهيـ أنػيس  (ٔ)

ٜٙ . 
 . ٙٚٔ-٘ٚٔلغة تميـ د/ ضاحي عبد الباقي " (ٕ)

 ال ٖٕ٘/ٔلبناف " –بيروت  –دار صادر  –الطبعة األولى  –البغدادي  –خزانة األدب  (ٖ)
 لمطباعة والنشرطبعة دار المدني  –د/ صالحة  ؿ غنيـ  -المهجات في الكتاب لسيبويه     
 . ٕٕٛـ  "ٜ٘ٛٔهػ / ٘ٓٗٔ –والتوزين    



 

  

 

 
 
                                             إبراهيـ بدالرحيـعسماة  بالمية األفعاؿ لحمد بف محمد المالكي "  دراسة في ضوء عمـ المغة الحديث"   د/ محمود أحمد الخصائص المهجية في كتاب " فتح المتعاؿ عمى القصيدة الم   

 

ٕٜٗٓ 

لادلثحثلالثالثل
لاإلتدا لتنيل)لاحلسكاخل(لال ْائدل

. وفي االصطالح" كيريػة عارضػة لمصػوت (ٔ)الحركة في المغة " ضد السكوف
 .(ٕ)وهي الضـ ال والكسر ال والرتح 

بقولػػه "اعمػػـ أف الحركػات أبعػػاض حػػروؼ  وقػد عّبػػر ابػف جنػػّي عػػف الحركػات
المػد والمػػيف وهػػي " األلػؼ ال واليػػاء ال والػػواوال فكمػػا أف هػذ  الحػػروؼ ياليػػة ال فكػػذلؾ 
الحركات يالث وهي " الرتحة ال والكسرة ال والضمة ال فالرتحة بعض األلػؼ ال والكسػرة 

لؼ بعض الياء ال والضمة بعض الواوال وقد كاف متقدمو النحوييف يسموف الرتحة األ 
الصغيرة ال والكسرة الياء الصغيرة ال والضمة الواو الصغيرة ال وقد كػانوا فػي ذلػؾ عمػى 

عنػػد القػػدماء ال  –الرتحػػة ال والكسػػرة ال والضػػمة  –ال والحركػػات  (ٖ)طريػػؽ مسػػتقيمة "
األلػػؼ ال والػػواو ال –هػػي الحركػػات المقصػػورة عنػػد المحػػدييف ال وحػػروؼ المػػد والمػػيف 

 . (ٗ)الممدودة عند المحدييف  عند القدماء هي الحركات –والياء 
 –يقػن اإلبػداؿ بػيف الصػوائت  –الحػروؼ  –وكما يقن اإلبداؿ بيف الصػوامت 

 المقصورة منها والممدودة ال القصيرة منها والطويمة . –الحركات 

                                           
الطبعػة اليانيػة  –لبناف  –بيروت  –طبعة مؤسسة الرسالة  –الريروزابادي  –القاموس المحيط  (ٔ)

 " ) ح ر ؾ (
 ـ ) ح ر ؾ (ٜ٘ٛٔ -هػ ٘ٓٗٔ –مجمن المغة العربية  -وسيط  المعجـ ال (ٕ)

   "ـٜ٘ٛٔ -دمشػؽ  –دار القمػـ  –تحقيػؽ حسػف هنػداوي  –ابػف جنػي  –سر صناعة األعراب  (ٖ)
ٔ/ٚٔ . 

ترجمػة   -ـ ٕٜٛٔهػػ / ٕٓٗٔ –طبعػة المجػد  –براجشػتراس  –التطور النحوي لمغػة العربيػة  (ٗ)
 ٗ٘الدكتور /رمضاف عبد التواب " 
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 وفيما يمي ما ورد مف أميمة في الكتاب تميؿ هذ  الظاهرة "
ليفلا مساءل:ل–أّالل
 بيف الرتحة والكسرة –أ 
 ) َواليتهـ الِ واليتهـ ( " -

أورد حمد المػالكي "يقػاؿ َولػي األمػَر يميػه واليػة بػالرتح والكسػر وبهمػا قػرئ  
ما لكـ مف وَّاليتهـ مف شيء

 ُهَناِلَؾ الَوالَيُة ِلمَِّه الَحؽّْ  و  (ٔ)
ال وقيػؿ الواليػة  (ٕ)

رػػػظ اإلمػػػارة . والمتتبػػػن لكتػػػب المغػػػة يػػػرى أف ل(ٖ)بػػػالرتح النصػػػر ال وبالكسػػػر اإلمػػػارة "
 يستعمؿ بأكير مف معنى "

ُهَناِلػَؾ الَوالَيػُة ِلمَّػِه الَحػؽّْ بمعنى الربوبية أو اإللوهية ال ويؤيد  قولػه تعػالى أّال:
(ٗ)  

وقػػػػرأ اآليػػػػة بكسػػػػر الػػػػواو " حمػػػػزة ال الكسػػػػائي ال وخمػػػػؼ  ال واألعمػػػػش ال والبػػػػاقوف 
 .(٘)برتحها"
ـْ ُيَهاِجُروا َما َلُكـ  َوالَِّذيَف  َمُنوا بمعنى النسب والنصرةال ويؤيد قوله تعالى الثاًًل: َوَل

 َوالَيِتِهـ مّْف َشْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُروا مّْف
 رأ اآلية بكسر الواو حمزة ال ػال وق(ٙ)

                                           
 .ٕٔاألنراؿ "  (ٔ)
 . ٗٗالكهؼ "  (ٕ)
 . ٜٔٔفتح المتعاؿ "  (ٖ)

 . ٗٗالكهؼ "  (ٗ)
  صػرم –طبعػة دار المعػارؼ  –تحقيػؽ د/ شػوقي ضػيؼ  –ابػف مجاهػد  –السبعة في القراءات  (٘)

 -مكتبػػة المينػػى  –أبػػو عمػػرو الػػداني  –الالتيسػػير فػػي القػػراءات السػػبن  ٜٖٓـ " ٜٓٛٔ –
الػدمياطي )البنػاء( تحقيػؽ  –البشر في القػراءات األربػن عشػر  ال إتحاؼ فضالء ٖٗٔبغداد " 

 . ٜٖٕـ  " ٜٚٛٔ –القاهرة  -د/ شعباف محمد إسماعيؿ

 . ٕٚاألنراؿ "  (ٙ)
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 . (ٔ)واألعمش ال وقرأ الباقوف برتحها 
قولػػه  –مػػف ذهػػب إلػػى ذلػػؾ المعنػػى  –بمعنػػى السػػمطاف واإلمػػارة ال ويؤيػػد   الثالااثل:

اِلَؾ الَوالَيُة ِلمَِّه الَحؽّْ ُهنَ  تعالى 
(ٕ) . 

وقد نسب بعض المغوييف فتح الواو إلى لغة أهؿ الحجاز ال وكسػرها إلػى لغػة 
ال وقاؿ الزجاج "ُيقرأ َواليتهـ وِواليتهـ برتح الواو وكسرها ال فمػف فػتح جعمهػا  (ٖ)تميـ 

ؿ بػػػيف مػػػف النصػػػرة والنسػػػب ال قػػػاؿ " والواليػػػة التػػػي بمنزلػػػة اإلمػػػارة مكسػػػورة ليرصػػػ
ال وذكػػػر اليزيػػػدي أف أهػػػؿ الحجػػػاز يرتحػػػوف فػػػي المعنيػػػيف األولػػػيف ال  (ٗ)المعنيػػػيف 

ويكسػػروف فػػي المعنػػى األخيػػر الخػػاص بالسػػمطاف واإلمػػارة ال فقػػاؿ " أهػػؿ الحجػػاز " 
 (٘)الَوالية في الديف ال والتولي مرتوح ال وفي السمطاف مكسورة و وتميـ تكسر الجمين

 ". (٘)الجمين

يف فػي كسػر الػواو إذا كانػت بمعنػى السػمطاف ال فالحجازيوف ُيوافقوف التميمي
إذا كانت بمعنى اإللوهية ال أو النصػرة ال وأمػا  –فقط  –ويرترقوف عنهـ في المعنييف 

سػواٌء أكانػت  التميميوف فال فرؽ عندهـ في المعنى ال فالكسر هو لغتهـ فػي الجميػن
 السمطاف .  ـالنصرة أ بمعنى اإللوهية ال أـ

                                           
 . ٜٖٕال اإلتحاؼ "  ٚٔٔال التيسير "  ٜٖٓالسبعة "  (ٔ)

 . ٕٜٔٗال وينظر المساف ) ولي (  ٗٗالكهؼ "  (ٕ)
 ال  ٔٓ٘/ داوود سموـ " د –المعجـ الكامؿ في لهجات الرصحى  (ٖ)

 . ٕٜٔٗ ٜالمساف )ولي (ٗ)

 .ٚٚٔ/ٕالمزهر "  (٘)
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حل–بل
ّ
لتنيلاللرححلّالضو

 ) َحوًبا ال ُحوًبا ( " 

ِإنَّػُه َكػاَف  قاؿ حمد المالكي "حاب يحوب َحوًبا بالضـ والرػتح ؛ أِيػـ ال ومنػه   
ُحوبػػًا َكِبيػػرًا 

ال وقػػاؿ الزجػػاج " الُحػػوُب " اإليػػـ ال والَحػػوُب " ِفعػػؿ الرجػػؿ ال تقػػوؿ "  (ٔ)
نَُّه َكػاَف ُحوبػًا إِ  ال وذكر الررّاء في قوله تعالى  (ٕ)حاب حوًبا كقولؾ " قد خاف خوًنا "

َكِبيرًا 
"الحوب " اإليـ العظيـ ال وقرأ الحسف " َأنه كػاف َحوًبػا ال  وروى سػعد عػف  (ٖ)

 . (ٗ)قتادة َأنه قاؿ "إنه كاف حوًبا ال أي ظمًما "

وقد اختمؼ المغويوف في نسب كؿ مف الصيغتيف ال فعزا ابف منظػور الصػيغة 
يـ فقاؿ "والَحوُب ال والُحوب ال والَحاب " بالرتح إلى أهؿ الحجاز ال وبالضـ إلى بني تم

اإليػػـ ال فػػالحوب بػػالرتح ألهػػؿ الحجػػاز ال والحػػوب بالضػػـ لتمػػيـ ال والحوبػػة " المػػرة 
ال وتبعه في ذلػؾ اليزيػدي فقػاؿ "الَحػوب بػالرتح ألهػؿ الحجػاز ال والُحػوب  (٘)الواحدة "

عػزا  ال وعمػى النقػيض مػف ذلػؾ كػاف الريػومي فػي مصػباحه ال حيػث (ٙ)بالضـ لتميـ "
الرتح لبنػي تمػيـ ال والضػـ ألهػؿ الحجػاز ال فقػاؿ " فالضػـ لغػة الحجػاز ال والرػتح لغػة 

ال وتبعه الدمياطي في ذلؾ ال ونسب الرتح إلى بني تميـ ال وذكر أنه لـ يقرأ  (ٚ)تميـ "
                                           

 . ٕٛٔال وينظر فتح المتعاؿ "  ٕالنساء "  (ٔ)
 . ٖٙٓٔ/ٔالمساف " )حوب(  (ٕ)

 .ٕالنساء "  (ٖ)
 . ٖٙٓٔ/ٔالمساف " )حوب(  (ٗ)

 ال ٚٔٔلهجات الرصحى "  (٘)

 . ٕ٘٘/ٔتاج العروس )حوب( "  (ٙ)
 .  ٘٘ٔلبناف " )حوب( "  –بيروت  –طبعة المكتبة العممية  –الريومي  –المصباح المنير  (ٚ)
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ال وكذا األزهري في تهذيبه فقاؿ "هما لغتػاف  (ٔ)يقرأ بها مف األربعة عشر إال الحسف 
 . (ٕ)والَحوب لتميـ "  " فالُحوب ألهؿ الحجاز ال

وهو أف يكوف الضػـ لتمػيـ ال والرػتح  –وقد رّجح بعض المغوييف الرأي األوؿ 
لخطأ قد يكوف وقن في العزو ال ذلؾ ألف العزو في المساف ال والتاج ال كاف  –لمحجاز 

. وأمػػػا قػػػراءة (ٖ)بالعبػػػارة ال أمػػػا العػػػزو فػػػي المصػػػباح والتهػػػذيب فكػػػاف بالشػػػكؿ فقػػػط 
تميـ ال والحسف وحد  بالرتح وهي لغػة ألهػؿ الحجػاز  يي لغة لبنالجمهور بالضـ وه

ال فال ُيضعؼ ذلؾ الرأي ال ألف "المغة المشتركة قد تأخذ مف غير الحجازيػة ... وعنػد 
المراضمة بيف معجميف لغوييف كالمساف ال و خػر كالمصػباح نقػؼ إلػى جانػب المسػاف 

أللرػػاظ فقهيػػة ال يػػـ أخػػذ  بوصػػره كتاًبػػا لغوًيػػا ال أمػػا المصػػباح فهػػو فػػي األصػػؿ جػػامن
  (ٗ)صاحبه ينميه بعد ذلؾ .

لأًالأهٍولإىللُرالالسأيلهيلّخِنيل:لّ

ف كػػاف ذلػػؾ لػػيس هػػو األمػػر  "ا ّ ل ميػػؿ القبائػػؿ البدويػػة إلػػى الضػػـ فػػي نطقهػػا ال وا 
 المقطوع به في كؿ المهجات .

لػػيس معنػػى أف ) الحسػف ( وحػػد  هػػو الػػذي قػرأ بػػالرتح ال فيكػػوف ذلػػؾ لغػػة  :الثاااًًل
لبني تميـ ال و) الجمهور( قرأ بالضـ فيكوف ذلؾ لغػة ألهػؿ الحجػاز ال فػالقراءات كمػا 

                                           
 . ٙٛٔاإلتحاؼ "  (ٔ)

طبعػة الػدار المصػرية  –تحقيؽ عبد السالـ هاروف )و(  –أبو منصور األزهري  –تهذيب المغة  (ٕ)
 . ٕٛٙ/٘ٔـ " )حوب( " ٜٜٙٔالقاهرة  -لمتأليؼ والترجمة 

 . ٕٗ٘ – ٖٕ٘لغة تميـ د/ضاحي عبد الباقي " (ٖ)

 . ٕٗ٘د/ضاحي عبد الباقي "  –لغة تميـ  (ٗ)
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أخذت مف الحجازية أخذت مف التميمية ال وهذا مػا ال يخرػى عمػى دارس ال وال عجػب 
 أف تكوف قراءة الجمهور هي لغة بني تميـ .

حل–جل
ّ
لتنيلالكسسجلّالضو

غٍحل(ل:ل-أل
ُ
ل)لتِغٍحل,لّت

يت الشػيء أبغيػه ُبغيػة بالضػـ ال وِبغيػة بالكسػر وُبًغػى ذكر حمد المالكي " َبغَ 
 َأَفَغْيَر ِديِف المَِّه َيْبُغوفَ  وِبغاًء بالمد من الضـ فيها أي " طمبته ال ومنه 

(ٔ) . 

قاؿ ابف منظور "الِبغية ال والُبغية "  الحاجة المبغّية ال بالكسر والضـ ال يقػاؿ 
ال وقػاؿ الريػومي " لػي عنػد  ِبغيػة  (ٕ)" " مالي في بني فالف ِبغية ال وُبغية أي حاجػة

 . (ٖ)بالكسر وهي الحاجة التي تبتغيها ال وضمها لغة"

ولـ أعير في كتب المغة التي بيف يدي لعزو أي مف المغتيف إلى قبيػؿ بعينػه 
مف العرب ال إال أنه إذا جاز لنا أف نقيس هذا التغػاير فػي النطػؽ بػيف الكسػر والضػـ 

ي كتػب المغػة ال فػيمكف أف نقػوؿ إف النطػؽ بالضػـ هػو عمى نظير  ال وعمى ما جاء فػ
لغة التميميػيف ال والكسػر هػو لغػة الحجػازييف ال وذلػؾ أف مػا جػاء عمػى وزف )ُفعمػة( 

ال فمػيال (ٗ)مف األلراظ العربية كاف ضـ الراء فيه لغة لتميـ ال والكسر هو لغة الحجػاز
ال ولرظ)ُعػدوة(  (٘)لرظ )أسوة( نسب الضـ فيه لتميـ ال وقيس ال والكسر ألهػؿ الحجػاز

                                           
 . ٗٚٔال وينظر " فتح المتعاؿ "  ٖٚ ؿ عمراف "  (ٔ)
 . ٕٕٖ-ٕٖٔ/ ٗ)بغا( "  –المساف  (ٕ)

 . ٕٔالمصباح المنير " )بغى( "  (ٖ)
 . ٜٚٔلغة تميـ " د/ضاحي عبد الباقي "  (ٗ)
 . ٕٗ٘اإلتحاؼ "  (٘)
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َوُهػػـ ِباْلُعػػْدَوِة  ِإْذ َأنػػتـُ ِباْلُعػػْدَوِة الػػدُّْنَيا ال وقػػد ورد فػػي القػػر ف الكػػريـ فػػي قولػػه تعػػالى
 الُقْصػَوى

ف عػامر  وعاصػـ ال ػن ال وابػػة نافػػى المغػة التميميػػـ عمػػال وقػد قػرأ بالضػ(ٔ)
 .  (ٕ)ي ال وأبو جعرر ال وخمؼ ال واألعمش ػػزة ال والكسائػوحم

لرػػظ )ُعشػػوة( ال و)قُػػدوة( قػػاؿ الريػػومي "فػػالف قُػػدوة " أي ُيقتػػدى بػػه ال  وكػػذا
 " . (ٖ)والضـ أكير مف الكسر

 . (٘)ه إلى تميـ ال والكسر إلى قيس ػرّاء الضـّ فيػزا الرػوع (ٗ) ( هػُرفق ) و

ال والريومي فقاؿ "والرفقػة " الجماعػة تػرافقهـ فػي سػررؾ  (ٙ)وكذا ابف منظور
لغػة بنػي تميـالوالجمػن رفػاؽ ميػؿ برمػه وبػراـ ال وبكسػرها فػي .. وهي بضـ الراء في 
 " .(ٚ)لغة قيس والجمن ُرفؽ

ومنه أيضا لرظ )ُغمظه( ال عزا الرراء ضـّ الغيف فيه إلى تمػيـ ال والكسػر إلػى 
ال ولرػظ ) ُمريػة ( ال ذكػر يػونس فػي نػوادر  أف " أهػؿ الحجػاز " (ٔ)الحجاز وبني أسد 
 " .(ٕ)ِمرية ال وتميـ ُمرية 

                                           
 . ٕٗاألنراؿ "  (ٔ)
 . ٖٕٚتحاؼ " اإل  (ٕ)

 . ٛٛٔالمصباح المنير )قدوة( "  (ٖ)
 ٕٗ٘/ٕالمهجات العربية في التراث "  (ٗ)
طبعػة دار  –تحقيؽ أحمد محمد شاكر و عبد السالـ هاروف  –ابف السكيت  -إصالح المنطؽ  (٘)

 . ٖٓٔالطبعة الرابعة "  –مصر  –المعارؼ 

 . ٓٔٗ/ٔٔالمساف )رفؽ( "  (ٙ)

 . ٜٛ)رفؽ( " المصباح المنير "  (ٚ)
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ه ال  فما كاف عمى وزف ) ُفعمة ( كاف الضـ فيه لغة بنػي تمػيـ وغيػرهـ وعمي
ال والكسػػر فيػػه لغػػة الحجػػازييف ال و) ُبغيػػة ( عمػػى وزف ) ُفعمػػة ( شػػأنها شػػأف كػػؿ 

لغػة بنػي تمػيـ ال  –عمى القياس  –األلراظ الواردة في كتب المغة ال فيكوف الضـ فيه 
 والكسر هو لغة الحجازييف .

ضْل–بل
ُ
لاىل(ل:)لزِضْاىل,لز

ذكر حمد المالكي يقاؿ " مف رضوانه بكسػر الػراء وضػمها ال وبهمػا قػرئ فػي 
" . وقد ورد لرظ )رضواف( في القر ف الكريـ يالث عشرة مػرة ال يػالث منهػا  (ٖ)السبن 

ورة ػي سػػدة فػػال وواحػ (ٙ)ال ويالث في التوبػة (٘)الواينتاف في المائدة (ٗ)في  ؿ عمراف 
.  (ٓٔ)ال وواحػػدة فػػي الحشػػر (ٜ)ال واينتػػاف فػػي الحديػػد (ٛ)الوميمهػػا فػػي الرػػتح (ٚ)محمػػد 

قرأ  القراء األربعة عشر في جمين مواضعه بالكسر سوى الحسػف الػذي قػرأ بالضػـ ال 

                                                                                                           
الطبعة اليانية  –بيروت  –مكتبة النهضة العربية  –تحقيؽ زهير غازي زاهد  –النحاس  –إعراب القر ف  (ٔ)

صالح النطؽ البف السكيت "  ٜٓـ  " ٜ٘ٛٔ –  . ٖٓٔال وا 

 . ٕٛٔال وينظر " لغة تميـ د/ضاحي عبد الباقي "  ٜٕٛالمزهر لمسيوطي "  (ٕ)

 . ٘ٚٔفتح المتعاؿ "  (ٖ)

 . ٗٚٔال  ٕٙٔال  ٘ٔاآليات "  (ٗ)

 . ٙٔال  ٕاآليتاف "  (٘)

 . ٜٓٔال  ٕٚال ٕٔاآليات "  (ٙ)

 . ٕٛاآلية "  (ٚ)

 . ٜٕاآلية "  (ٛ)

 . ٕٚال  ٕٓاآليتاف "  (ٜ)

 . ٛاآلية "  (ٔ)
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َيْهػِدي ِبػِه  هػو اآلخػر بالضػـ مػا عػدا قولػه تعػالى  هوأبي بكر بف عياش الذي قرأهػ
  المَُّه َمِف اتََّبَن ِرْضَواَنُه ُسُبَؿ السَّالـِ 

 . (ٕ)قد روي عنه الضـ الكسر الف (ٔ)

وذكر السيوطي أف "أهؿ الحجاز ينطقونه )رضواف( بالكسر ال وتميـ ينطقونه  
ال وكػػذا الريػػومي فقػػاؿ "رضػػيت عػػف الشػػيء ال ورضػػيت بػػه رًضػػا  (ٖ))ُرضػػواف( بالضػػـ"

اخترتػػه ...لغػػة ألهػػؿ الحجػػاز ال والرضػػواف بكسػػر الػػراء ال وضػػمها لغػػة قػػيس وتمػػيـ 
 .(ٗ)بمعنى الرضا"

 . (٘)ر أبو شامة "أف الضـ لغة لبني تميـالوالكسر ألهؿ الحجاز"وذك

 

وقػػد عمػػؿ ابػػف خالويػػه حجػػة الكسػػر والضػػـ فقػػاؿ "الحجػػة لمػػف كسػػرها أنػػه 
مصدرال واألصؿ فيه )رضيت رًضا( يـ زيدت األلؼ والنوف ال فردت اليػاء إلػى أصػمها 

                                           
 . ٙٔالمائة "  (ٕ)
 –تحقيػػؽ عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود )و(  –أبػػو حيػػاف  -ال البحػػر المحػػيط  ٕٚٔاإلتحػػاؼ "  (ٖ)

تحقيؽ د/ عبد العػاؿ  –ابف خالويه  –ال الحجة في القراءات السبن  ٜٖٛ/ٕـ " ٖٜٜٔبيروت
 –ال السػػبعة فػي القػػراءات  ٖٕٔ/ٖـ " ٜٚٚٔ –بيػروت  –طبعػة دار الشػػروؽ  –سػالـ مكػػـر 
ال  ٕٕٓـ " ٜٓٛٔالطبعة اليانية  –طبعة دار المعارؼ  –تحقيؽ شوقي ضيؼ  –ابف مجاهد 
 .  ٖٚٔلغة تميـ " 

 . ٕٙٚ/ٕالمزهر "  (ٗ)
 . ٚٛالمصباح )رضي( "  (٘)

ال  ٕٚٙهػػػ " ٜٖٗٔطبعػػة القػػاهرة  –أبػػو شػػامة المقدسػػي  –إبػػراز المعػػاني مػػف حػػرز األمػػاني  (ٙ)
 . ٚٙٔال لهجات الرصحى "  ٕٕ٘/ٔالمهجات العربية في التراث "
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ه فػّرؽ بػيف ال كما كاف األصؿ في )كرػراف كرػرا( ال ولمػف ضػـ حجتػاف " إحػداهما " أنػ
 االسـ والمصدر .

واليانية أف الضـ في المصػادر مػن زيػادة األلػؼ والنػوف أكيػر وأشػهر كقولػه 
َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍف  الشَّْمُس  وقوله جّؿ وعال  (ٔ) فال كرراف لسعيهتعالى 

ال فػنف  (ٕ)
 قيؿ " فنف مف قرأ بالضـ هنا . 

مػػف اتبػػن رضػػوانهقػػرأ بالكسػػر فػػي قولػػه تعػػالى 
قيػػؿ إنمػػا أتػػى بػػالمغتيف  (ٖ)

 . (ٗ)ليعممؾ جوازهما "

وعمؿ بعض المحدييف التناوب بيف الكسر والضػـ فػي ) رضػواف ( بقولػه "إف 
العربي يختار ما يستحسف مف الحركات ال فقد تكوف الحركة في مػوطف حسػنة  وفػي 
ف كاف الضـ أيقؿ مف الرتح ويتناسب من أهػؿ البػدوال فهػذا ال  موطف  خر قبيحة ال وا 
يعني أنها ال تنطػؽ بػالرتح ال ولكػف تمجػأ إلػى ذلػؾ فػي مػواطف يحػددها الموقػؼ  فقػد 
يكوف العامػؿ فػي ذلػؾ عامػؿ نرسػي ال أو اجتمػاعي ال فاإلنسػاف وهػو غضػباف تكػوف 
ألراظػػه مختمرػػة عنهػػا وهػػو غيػػر غضػػباف ال ومسػػتوا  االجتمػػاعي يػػؤير عمػػى ألراظػػه 

طف الواحد ال وفي المرػظ الواحػد ال ي المو ػأيًضا ال فتجد الزراعي غير الميقؼ يختمؼ ف
 .  (٘)ر اجتماعية ال تعرؼ االّطراد ػكما أف ذلؾ يدؿ عمى أف المهجات ظواه

                                           
 . ٙٔاألنبياء "  (ٔ)

 . ٘الرحمف "  (ٕ)
 . ٘المائدة "  (ٖ)
 . ٙٓٔالحجة في القراءات السبن "  (ٗ)

 . ٓٓٔلهجة ربيعة دراسة لغوية د/ عبد الهادي السمموف "  (٘)
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ال
ً
ليفلا فؼا :ل_ثاًٍ

اتخػػذ عممػػاء الصػػرؼ نظاًمػػا منطقًيػػا سػػاروا عميػػه فػػي دراسػػتهـ لألفعػػاؿ فػػي 
يف المغػػػة العربيػػػة ال فنظػػػروا إلػػػى ماضػػػي األفعػػػاؿ ال ونػػػوع حركػػػة عينػػػه ال وألزمػػػوا عػػػ

ة بػػػػالنظر إلػػػػى نػػػػوع حركػػػػة عػػػػيف الماضػػػػي ال فػػػػذكروا أف نػػػػضػػػػارع حركػػػػة معيمال
عيف)الماضػػػي(إما أف تكػػػوف مرتوحػػػة ال أو مكسػػػورة ال أو مضػػػمومة ال  فػػػنذا كانػػػت 

 مرتوحة كانت عيف المضارع منها إما مرتوحةال أو مكسورة ال أو مضمومة .
ذا كانػػت عػػيف الماضػػي مكسػػورة ال كانػػت عػػيف المضػػارع إمػػا مكسػػورة ال أو  وا 

مف الكسر إلى الضـ  –فيما ذهبوا  –مرتوحة فقط ال وال تأتي مضمومة ليقؿ االنتقاؿ 
. 

ذا كانت عيف الماضي مضمومة كانت عيف المضػارع مضػمومة فقػط ال وال  وا 
تػػأتي مرتوحػػة ال أو مكسػػورة ال ألف وزف )َفُعػػؿ( يغمػػب فػػي أفعػػاؿ السػػجايا والطبػػائن  

ارع ال ومنعػػوا كسػػر أو فػػتح عػػيف فػػرأت المواءمػػة بػػيف عػػيف الماضػػي وعػػيف المضػػ
المضارع إذا كانت عيف ماضيه مضمومة .وعميه فقػد رفػض الصػرفيوف ياليػة أفعػاؿ 

يرَعؿ(  –يرُعؿ ( بكسر العيف في الماضي وضمها في المضارع ال ) فُعؿ  -هي ) فِعؿ
يرِعػؿ ( بضػـ العػيف فػي  –بضـ العيف في الماضي وفتحها فػي المضػارع ال و ) فُعػؿ 

ها فػػي المضػػارع ال والحجػػة عنػػدهـ هػػي عػػدـ وجػػود أفعػػاؿ عمػػى هػػذ  الماضػػي وكسػػر 
ذا ُوجػػد شػػيء مػػف ذلػػؾ فهػػو شػػاذ لمخالرتػػه القاعػػدة ال  األوزاف فػػي المغػػة العربيػػة ال وا 
األمر الذي فّسر  بعض المغوييف ترسيرًا مختمًرا فعػّد  مػف تػداخؿ المغػات ال يقػوؿ ابػف 

ؿ مضػػارع نُعػػـ ال يػػـ تػػداخمت جنػػي "فػػنِعـ فػػي األصػػؿ ماضػػي يػػنَعـ ال ويػػنُعـ فػػي األصػػ
 . (ٔ)المغتاف ال فاستضاؼ مف يقوؿ نِعـ لغة مف يقوؿ ينُعـ ال فحدث هناؾ لغة يالية "

                                           
 . ٖٖٛ/ٔالخصائص "  (ٔ)
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نمػػا تكونػػت بػػه  فػػنف صػػّح القػػوؿ بالتػػداخؿ فهػػو لػػيس خاًصػػا برِعػػؿ يرُعػػؿ ال وا 
ال ولـ تكف القبائؿ العربيػة عمػى سػمت واحػد فػي  (ٔ)أفعاؿ تندرج تحت األبواب األخرى

تبًعا لما خًطه عممػاء الصػرؼ ال  –في حالتيها الماضي من المضارع  – نطؽ األفعاؿ
فضاًل عما نطقوا به ولـ تعترؼ به قواعدهـ ال كما أنها لـ تكف عمػى نسػؽ واحػد فػي 
نطػػؽ األفعػػاؿ فػػي حالتهػػا األولػػى وأعنػػي بهػػا فػػي الماضػػي ال فقبيمػػة تنطػػؽ بػػالرتح ال 

 لمضارع .واليانية بالكسر ونطقت اليالية بالضـ ال وكذا في ا
لّفٍوالٌلًلهالّزدلهيلأهثلحليفلالكرابلمتثولُرٍلالظاُسجل:

لتنيلاللرححلّالضوحل:ل-أّالل
 يبُرؤ ( " –يبرَأ  –) برأ  –

اء في فتح المتعاؿ " الرعؿ برأ جاء مرتػوح العػيف فػي الماضػي مػف بػاب ) ػج
ع قرأ ( وقي لغة أهؿ الحجػازال وحكػـ عميهػا المغويػوف بالرصػاحة ال وُسػمن فػي مضػار 

هذا المرتوح العػيف فػي الماضػي ) الضػـ ( أيًضػا مػف بػاب نصػر ال ولػـ ُيسػمن الضػـ 
فيما المه همزة في غير هذا الحرؼ ال وجاء الماضي مكسور العػيف مػف بػاب )فػرح( 

ي ػ. وهػػي لغػػة بنػػي تمػػيـ ال وحكػػـ عميهػػا العممػػاء بالرصػػاحة أيًضػػا ال وجػػاء الماضػػ
 "(ٕ)األخيرة استضعرها العمماء ـو العيف مف باب ) كُرـ( )بُرؤ( ال وهذ  ػمضم

نحف اآلف أما أربن صيغ فػي هػذا الرعػؿ مػن مضػارعه ال األولػى " وهػي فػتح 
يبرأ( ال واليانيػة " وهػي فػتح عػيف الكممػة  –عيف الكممة في الماضي والمضارع  )َبرََأ 
َيْبػُرؤ( ال والياليػة " وهػي كسػر عػيف الرعػؿ  –في الماضي وضمها في المضػارع )َبػرََأ 

َيْبػػرَا( ال والرابعػػة " وهػػي ضػػـ العػػيف فػػي  –اضػػي وفتحهػػا فػػي المضػػارع )َبػػِرئ فػػي الم
 َيْبُرؤ( . –الماضي والمضارع مًعا)َبُرؤ 

                                           
 . ٕٕٗلغة تميـ "  (ٔ)

 .  ٖٕٕفتح المتعاؿ "  (ٕ)



 

  

 

 
 
                                             إبراهيـ بدالرحيـعسماة  بالمية األفعاؿ لحمد بف محمد المالكي "  دراسة في ضوء عمـ المغة الحديث"   د/ محمود أحمد الخصائص المهجية في كتاب " فتح المتعاؿ عمى القصيدة الم   

 

ٕٕ٘ٓ 

وقد ذكرها جميعها الريومي دوف عزوها فقاؿ " برئ زيد مفَ دْيِنِه يبرأ مهموز 
قهػا ال المف باب )تعب( براءة سقط عنػه طمبػه ...وَبػرَأ اهلل الخميقػة يبرَأهػا برتحتػيف خم
 . (ٔ)وَبرَأمف المرض يبرأ مف باب )نرن( ال و)تعب( ال وَبُرؤ ُبْرًءا مف باب)قُرب( لغة" 
الـ  –وبّرَر الزبيػدي فػتح عػيف الرعػؿ فػي الماضػي والمضػارع لوجػود الهمػزة 

ال وعزاهػا إلػػى لغػػة أهػػؿ الحجػػاز ال وعػػزا  (ٕ)وهػػي حػػرؼ مػػف حػػروؼ الحمػػؽ  –الكممػة 
المضػارع إلػى لغػة بنػي تمػيـ ال وأمػا فػتح العػيف كسر العيف في الماضي وفتحها فػي 

فػي الماضػي وضػّمها فػي المضػارع فقػد نقػؿ عػف الزجػاج قولػه إنهػا لغػة قبيحػة ولػـ 
ينسبها لقومها ال وأما ضـ العيف في الماضي وضّمها في المضارع فقد ذكػر أف هػذ  
المغػػة غيػػر فصػػيحة ال وزاد لغػػة خامسػػة وهػػي كسػػر العػػيف فػػي الماضػػي وضػػمها فػػي 

ال ويبػدو أف ذلػؾ لمخالرتهػا القواعػد الصػرفية  (ٖ)رع وذكر أنه لغة غريبػة جػًدا المضا
 التي وضعها النحويوف .

وهػػػي الرػػػتح لعػػػيف الرعػػػؿ فػػػي الماضػػػي  –وأورد السػػػيوطي المغتػػػيف األولػػػى 
وهي الكسر لعيف الرعؿ في الماضي  –وعزاها إلى الحجازييف ال واليانية  –والمضارع 

 .  (ٗ)ها إلى بني تميـوعزا –وفتحها في المضارع 
وذكر ذلؾ ابف دريد فقاؿ "برَأت مف المرض أبرَأ ُبْرًءا ال وهذ  لغة أهؿ الحجاز 

ال ويبػدو أف كسػر عػيف الرعػؿ فػي  (ٔ)ال وسائر العرب يقولوف بِرئت مف المرض أبػرأ "
                                           

 . . ٛٔالمصباح " )برئ( ص  (ٔ)

خ ( تؤير كؿ المغات السامية الرتحة عمى غيرهػا مػف  –غ  –ح  –ع  -هػ  –هذ  الحروؼ )ء  (ٕ)
وقن أي منهـ عيًنا أو الًما لمرعؿ " ينظر " في المهجات العربية د/إبراهيـ أنيس " الحركات إذا 

 وما بعدها .  ٛٙٔ

 ٔٔٔ/ٔهػػ " ) بػرأ ( ٖٗٓٔ –الطبعة الخيرية  –الزبيدي  –تاج العروس مف جواهر القاموس  (ٖ)
– ٕٔٔ . 

 . ٕٙٚ/ٕالمزهر "  (ٔ)
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الماضي وفتحها في المضارع كاف هو المغة الشائعة ال ولذلؾ عزاها إلى سائر العػرب 
 ـ .من بني تمي
ال
ً
حل:ل-ثاًٍ

ّ
لتنيلالكسسجلّلالضو

 َيُجد( " –يِجد  َ –َوَجد )  -
نقال عف ابف مالؾ  (ٕ)ذكر حمد المالكي عند حدييه عف الرعؿ المياؿ الواوي 

"أف سائر العػرب غيػر بنػي عػامر تمػـز كسػر مضػارع هػذا  (ٖ)في كتابه تسهيؿ الروائد
 فػػػػػػػي مضػػػػػػػارع   "ويمتػػػػػػػـز الكسػػػػػػػر (٘)ال وقػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي شػػػػػػػرح التسػػػػػػػهيؿ (ٗ)النػػػػػػػوع "

َفَعؿ( إف كانت فاؤ  واًوا كوجد ال أو كانت عينه أو المه ياًءا كسػار يسػير ال ومشػى ) 
 . (ٙ)يمشي ال وروي عف بني عامر )َيُجد( بضـ الجيـ "

قػػاؿ ابػػف منظػػور "يُجػػد  بالضػػـ لغػػة عامريػػة ال نظيػػر لهػػا فػػي بػػاب الميػػاؿ ال 
 وقاؿ لبيد وهو عامري "

 ةٍ لػػػو شػػػئت قػػػد نَقػػػَن الرػػػؤاَد بشػػػرب
 

 

 تػػػػػػػػػدع الصػػػػػػػػػوادي ال َيُجػػػػػػػػػدف غمػػػػػػػػػيال
 

                                                                                                           
 . ٕٚٚ/ٖالجمهرة " )برأ( "  (ٕ)

   واًوا نحو " وجد ال ووقب ال وويب .هو ما كانت فاؤ  (ٖ)

 ٜٚٔـ " ٜٚٙٔتحقيؽ د/ محمػد كامػؿ بركػات  –ابف مالؾ  –ؿ الروائد وتكميؿ المقاصد ػتسهي (ٗ)
. 

 . ٜٜٔ-ٜٛٔفتح المتعاؿ "  (٘)

تحقيؽ د/ عبػد الػرحمف السػيد ال ود/ محمػد بػدوي المختػوف  –ابف مالؾ  –شرح تسهيؿ الروائد  (ٙ)
 . ٙٗٗ/ٖـ " ٜٗٚٔالقاهرة  –

 . ٜٛٔفتح المتعاؿ "  (ٚ)
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ال وقاؿ سيبويه " قد قػاؿ نػاس  (ٔ)قاؿ ابف بري" الشعر لجرير وليس لمبيد...
مف العرب " َوَجَد َيُجُد كأنهـ حذفوها مف يوُجد...ووَجػَد عميػه َيُجػُد وَيِجػُد وجػًدا وِجػدًة 

  ٓ(ٕ)وموجدًة ووجداًنا غضب
  (بالضػػـ ... ووجػػه سػػقوط الػػواو وقػاؿ الريػػومي "فػػي لغػػة بنػػي عػػامر ) َيُجػػدْ 

عمى هذ  المغة وقوعها فػي األصػؿ بػيف يػاء مرتوحػة وكسػرة ال يػـ ُضػّمت الجػيـ بعػد 
 . (ٖ)سقوط الواو مف غير إعادتها لعدـ االعتداد بالعرض "

بضـ الجيـ إلػى بنػي عػامر كػؿ مػف الجػوهري  –)يُجد(  –زا هذ  المغة ػكما ع
 . (ٚ)ال والشريؼ الرضي  (ٙ)ال والسيوطي  (٘)ال والرارابي  (ٗ)

لوجػػود اليػػاء المرتوحػػة فػػي أوؿ الكممػػة ال  –ولعػػؿ يقػػؿ النطػػؽ بهػػذ  المغػػة 
هػػو الػػذي حػػدا بػػبعض  –وبعػػدها الجػػيـ المضػػمومة ال واالنتقػػاؿ مػػف يقيػػؿ إلػػى أيقػػؿ 

                                           
 ال  ٖ٘ٔالبيت في ديواف جرير ص" (ٔ)

 . ٓٚٚٗ/ٖ٘المساف " )وجد(  (ٕ)

 . ٖٕٚالمصباح المنير )وجد( "  (ٖ)

الطبعػة  –تحقيؽ أحمد عبد الغرػور عًطػار  –الجوهري  –الصحاح )تاج المغة وصحاح العربية(  (ٗ)
 . ٚٗ٘/ٕـ " )وجد( ٜٗٚٔبيروت  –اليالية 

القػاهرة  -طبعة الهيئة المصرية العامػة  –تحقيؽ د/ أحمد مختار عمر  –الرارابي  –دب اف األ (٘)
 . ٕٛٗ/ ٖـ " ٜٜٚٔ –

 ال  ٚٙٙ/ ٕطبعة لجنة التراث العربي " –جالؿ الديف السيوطي  –رح شواهد المغني ش ( ٙ)

 طبعػػة دار-تحقيػػؽ محمػػد محػػي الػػديف عبػػد الحميػػد)و( –الرضػػي  –شػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػب  (ٚ)
  ٖٔٔ/ٔـ " ٜ٘ٚٔبيروت –الكتب العممية 
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ٕ٘ٓ٘ 

ال أو أف هػذ  المغػة  (ٔ)المغوييف إلى القوؿ إف هذ  المغة ال نظير لهػا فػي بػاب الميػاؿ
 . (ٖ)ةال أو شاذ (ٕ)ضعيرة 

أرجػػن بعػػض المغػػوييف السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى " مخالرػػة المغػػة لقواعػػد النحػػاة ال 
 وهػػػي فػػػي الحقيقػػػة لهجػػػة مػػػف لهجػػػات العػػػرب تميػػػؿ بيئػػػة لغويػػػة ال وقػػػد قػػػرأ بهػػػا 

ال بضػـ الجػيـ  (ٗ)اً َنِصػير  َوالَ  َوِليػاِّ  َيِجْد َلُه ِمف ُدوِف المَّهِ  َوالَ ىػابف عامر في قوله تعال
(٘) ٓ 

ر ف ُيحتج بها عمى العربية ال ولو كانت القراءة شػاذة ألنهػا سػنة وقراءات الق
 . (ٙ)متبعة
ال
ً
لتنيلاللرححلّالكسسجل:ل-ثالث

ذكر) حمد المالكي ( تسعة أفعاؿ تبادؿ عػيف مضػارعها الرػتح والكسػر ال مػن 
كسػػر عػػيف ماضػػيها  فقػػاؿ " وفػػي عػػيف المضػػارع مػػف األفعػػاؿ وجهػػاف " الرػػتح عمػػى 

 لشذوذ ال وهي تسعة أفعاؿ "القياس ال والكسر عمى ا

                                           
 . ٖٕٚ. والمصباح المنير )وجد(  ٓٚٚٗ/ٖ٘المساف " )وجد( " ( ٔ)
 . ٓٙ/ٓٔشرح المرصؿ "  (ٕ)
 ٜٖٙ/ٕال التصػريح عمػى التوضػيح "  ٜٖٙال أدب الكاتػب "  ٚٚٔ/ٔن البف عصػرور " ػالممت (ٖ)

. 

 . ٖٕٔالنساء "  (ٗ)
ال والبحػر المحػيط "  ٖٕٓالقػاهرة  "  –مكتبػة المتنبػي  – ابػف خالويػه -مختصر شػواذ القػر ف  (٘)

ٖ/ٖٕٚ . 

ـ  ٜٜٜٔهػػ/ٜٔٗٔ -مطبعػة دار الهػالؿ بأسػيوط  –المهجات في شرح المرصؿ د/محمػد عػالـ  (ٙ)
 . ٔٛ٘/ٕال المهجات العربية في التراث "  ٕٗ٘/ٕ
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ٕ٘ٓٙ 

بُه بالرتح عمى القياس ال وبالكسػر  –األوؿ  َحِسَب " بمعنى ظف ال يقاؿ َحِسَبه َيْحَسَِ
 . (ٔ)عمى الشذوذ ال من أنه أفصح ألنه لغة الحجازييف ال وبهما قرئ في السبن 

 وِغر بغيف معجمة ال يقاؿ " وِغر صدر  َيِغُر ويوَغر إذا توقد غيًظا . –الياني 
 وِحر بحاء مهممة ال يقاؿ " وِحر صدر  َيِحُر ويوَحُر إذا اميأل مف الحقد . –لث اليا

ـ بالرتح والكسر نعمة برتح النوف وهي التنّعـ . –الرابن  َِ  َنِعـ ال يقاؿ " َنِعـ ينَن
َبِئَس بالباء الموحدة يـ همزة مكسورة ال يقاؿ " بئس يبأس ويبئس بؤًسػا  –الخامس 

 .بالتنويف إذا ساءت حاله 
يئس بالميناة تحت يـ همزة مكسورة يقاؿ " يػئس منػه ييػأس وييػئس إذا  –السادس 

 انقطن رجاؤ  والرتح أفصح .
 َوِلَه ال يقاؿ " َوِلَه َيِمُه وَيْوَله ولًها بالتحريؾ ...إذا كاد أف يذهب عقمه . –السابن 
 س وييَبس .َيِبَس بالميناة يـ الموحدة ال يقاؿ " َيِبَس الشجر ونحو  ييبِ  –اليامف 
 . (ٕ) َوِهَؿ ال يقاؿ " َوِهؿ الرجؿ َيِهؿ َوَيْوَهؿ َوَهال محّرًكا إذا فزع وجُبف " –التاسن 

وقد أوردت كتب المغة هذ  األفعػاؿ ال وذكػرت التبػادؿ بػيف الرػتح والكسػر فػي 
عػػيف مضػػارعها مػػن كسػػر عػػيف ماضػػيها ال وعػػزت بعضػػها إلػػى اخػػتالؼ نطػػؽ بعػػض 

ته إلى االختالؼ في داللػة األفعػاؿ تبًعػا الخػتالؼ النطػؽ القبائؿ ال وبعضها اآلخر عز 
 بالحركات ال ونكتري هنا بدراسة أحدها ليكوف دليال عميها .

)حسب( بكسر العيف في الماضي ال مستقبمه يأتي برتح العػيف فػي المضػارع 
مف باب )تعب( ال ونسب الريومي هذ  المغة إلى " جمين العػرب إال بنػي كنانػة فػننهـ 

                                           
السبعة البف مجاهػد قرأ ابف عامر وعاصـ  وحمزة برتح السيف ال وقرأ الباقوف بكسرها ال ينظر "  (ٔ)

 . ٘ٙٔال اإلتحاؼ "  ٜٔٔ" 

 . ٜٓٔ – ٜٛٔفتح المتعاؿ "  (ٕ)
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ٕ٘ٓٚ 

ال وفػي الصػحاح "  (ٔ)مضارع من كسر الماضي أيًضا عمػى غيػر قيػاس " يكسروف ال
يقاؿ " أحِسبه بالكسر وهو شاذ ألف كؿ فعؿ كاف ماضيه مكسورًا فنف مسػتقبمه يػأتي 
مرتػػوح العػػيف ال نحػػو عمػػـ يعمػػـ ال إال أربعػػة أحػػرؼ جػػاءت نػػوادر " حسػػب يحِسػػُب  

ت مف السالـ بالكسػر والرػتح " س ييِبُس ال ويِئس ييِئس ال ونِعـ ينِعـ ال فننها جاءػويب
(ٕ) . 

إلػى لغػة عميػا مضػر ال  –لعػيف الماضػي والمضػارع  –ونسب أبو زيد الكسر 
 . (ٖ)إلى سرالها  –لعيف المضارع من كسر عيف الماضي  –والرتح 

وعزا ابف حسنوف كسر العيف في مضارع )حسب( إلى لغػة قػريش ال وفتحهػا 
ـُ  ي قولػه تعػالى ػح فػػراءة بالرتػػاف القػػزا أبو حيػال وع (ٗ)إلى لغة تميـ  َيْحَسػُبُه

(٘) 
 .(ٙ)إلى لغة بني تميـ ال والكسر إلى لغة الحجاز 

وال تضارب في هػذا العػزو فقػد كانػت قػريش ال والحجػاز ال وعميػا مضػر كمهػا 
عنػػد جغرافػػي المسػػمميف بمعنػػى واحػػد ال ويقصػػد بهػػا جميعػػا البيئػػة الحجازيػػة وبعػػض 

فقد كانت تطمؽ  –ي ُعزي إليها الرتح لعيف المضارع والت –قيس ال وأما سرمى ُمضر 
ذا عرفنػا أف تميًمػا كانػت تسػكف نجػًدا كػذلؾ  عمى القبائؿ التي كانػت تسػكف نجػًدا ال وا 

                                           
 . ٕ٘المصباح )حسب( "  (ٖ)

ال المصػػػػباح  ٚٗٙٗ/ٙال )يػػػػبس( "  ٙٙٛ/ٕالصػػػػحاح )حسػػػػب( وينظػػػػر المسػػػػاف )حسػػػػب( "  (ٔ)
 .  ٕٓٙ  ")يبس(

)وحػر( ال  ٜٙٗٗ/ٙال المساف )يئس( "  ٕٕٙال المصباح )يئس( "  ٕٜٕ/ٖالصحاح )يئس( "  (ٕ)
 . ٖٖٜٗ/ ٙال )وهؿ( "  ٜٜٔٗ/ٙال )وله( "  ٗٛٚٗ"/ ٙ

بيػروت"  -دار الكتػاب الجديػد  -ط الياليػة  -تحقيػؽ صػالح الػديف المنجػد -المغات في القر ف  (ٖ)
 . ٜٕـ " ٜٛٚٔهػ /ٜٖٛٔ

 . ٖٕٚالبقرة "  (ٗ)
 . ٕٖٛ/ٕالبحر المحيط "  (٘)
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ٕ٘ٓٛ 

ى ػفػػال إشػػكاؿ بػػيف الروايػػات ال والمػػرجح أف لهجػػة تمػػيـ أو سػػرمى مضػػر جػػاءت عمػػ
 .  (ٔ)رع القياس ألنه دلت الداللة عمى وجوب مخالرة صيغة الماضي لصيغة المضا

ىلل–)لأتىلل-
َ
لٌأتًِل(ل:ل–ٌأت

القياس النحوي أف الماضي المرتػوح العػيف ال يػأتي مضػارعه مرتوحهػا أيًضػا  
إذا كانت عينه أو المه حرًفا مف حروؼ الحمؽ ال ويكوف ذلؾ لتناسب حػروؼ الحمػؽ 
مػػن الرػػتح ال نحػػو") سػػعى يسػػعى ال ورضػػن يرضػػن ( ال ولػػـ يػػأت مػػف حمقػػي الرػػاء إال 

ف هذ  األلرػاظ ) أبػى ػجاءت برتح العيف في الماضي والمضارع مًعا ال وم ألراظ قميمة
 يأبى ( .

قػػاؿ الرػػراء "لػػـ يجػػ( عػػف العػػرب حػػرؼ عػػؿ )فَعػػؿ يرَعػػؿ( مرتػػوح العػػيف فػػي 
الماضي والغػابر إال ويانيػه أو ياليػه أحػد حػروؼ الحمػؽ غيػر )أبػى يػأبى( فننػه جػاء 

 .(ٕ)نادرًا " 
يشذ مػف هػذا النػوع إال قػولهـ ) أبػى الشػيء ذكر ذلؾ ) المالكي ( فقاؿ " لـ 

يأبػػا  إبػػاًء(... ونقػػؿ فػػي القػػاموس فيػػه ) أبػػى يأبيػػه ( أيًضػػا بالكسػػر عمػػى األصػػؿ 
أف التزاـ كسر هذا النػوع لغػة غيػر طيػ( مػف سػائر العػرب ال  (ٖ)..وذكر في التسهيؿ 

 . (ٗ)ومرهومه أف طيًئا يرتحونه قياًسا "
العيف في الماضي ال وكسرها في المضػارع  فالقياس المغوي )أبى يأِبي( برتح

ال وهي لغة طيػ( ال وشػذوذ القاعػدة )أبػى يػأبى( برػتح العػيف فػي الماضػي والمضػارع 

                                           
 . ٛٙ٘ – ٚٙ٘/ٕالمهجات العربية في التراث "  (ٔ)

 . ٗٔ/ٔالمساف " )أبى(  (ٕ)

 . ٜٚٔالتسهيؿ "  (ٖ)

 . ٕٔٓ-ٕٓٓفتح المتعاؿ "  (ٗ)
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ٕٜ٘ٓ 

وعمؿ سيبويه ال وغير  ال فتح العػيف فػي الماضػي ال مًعا ال وهي لغة العرب المستعممة 
 والمضارع في الرعؿ )أبى يأبى( بأمريف 

مزة في )يقرأ( ال فكما فتحت عػيف الكممػة فػي المضػارع تشبيه األلؼ في )يأَبى( باله – ا ّ  
 من الهمزة وهي مف حروؼ الحمؽ ال جاز فتحها من األلؼ وهي ليست منها .

تشبيه فتح عيف الكممة في المضارع في )يأَبى( بكسر السيف في )يحِسػب(  – الثاًً
فكما جاز الكسر في الرعميف)حِسب يحِسب( وعينه ليسػت مػف حػروؼ الحمػؽ ال جػاز 

(   قػرأ يقػرأ الرتح في الرعميف )أَبػى يػأَبى(  أيًضػا ال فقػاؿ "شػّبهوا األلػؼ بػالهمزة فػي )
 .(ٔ)ُحوا كما كسروا" فتَ ( ال  حِسب يحِسب ( ضارعوا ) أبى يأبى وقاؿ مرة)

ويبػػػدو أف هػػػذ  القاعػػػدة ليسػػػت مّطػػػردة فػػػي كػػػؿ المغػػػة ال حيػػػث ذكػػػر بعػػػض 
لمضػػارع مًعػػا غير)أَبػػى يػػأَبى( ال المغػػوييف ألراًظػػا جػػاءت برػػتح العػػيف فػػي الماضػػي وا

وعينػػه والمهػػا ليسػػتا مػػف حػػروؼ الحمػػؽ ومنهػػا " )قػػال يقػػال( ال و )َغَشػػى يغَشػػى( ال 
 .(ٖ)ال و)بات يبات(   (ٕ)و)شَجا يشَجى( ال و)جَبى يجَبى( 

وذكروا أيًضا ألراًظا عينها ال أو المها أحد حروؼ الحمؽ ال ومن ذلؾ لـ ترتح 
 .(ٗ)ا )َبَغى َيْبِغي( ال و)َنَعى َيْنِعي( في المضارع لرتح الماضي ال ومنه

 ال وال تعرؼ االّطراد دوًما .  (٘)ويبدو أف المغات ال تسير عمى خط واحد 
 يرِضن( " –يرَضن  –)رضن  -

                                           
 . ٗٔ/ٔالمساف )أبى( "  (ٔ)

 السابؽ ال والصرحة ذاتها . (ٕ)

 . ٕٓٓفتح المتعاؿ "  (ٖ)

 . ٕٗ٘/ٕٓال وينظر " تاج العروس )نعى( "  ٕٔٓفتح المتعاؿ "  (ٗ)

 . ٕٕٗلغة تميـ "  (٘)
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ذكػػػر ) حمػػػد المػػػالكي ( التبػػػادؿ بػػػيف الرػػػتح والكسػػػر فػػػي عينػػػي الماضػػػي ال 
 . (ٔ)ة أخرى كَرِرح يرَرح " ؾ الرعؿ فقاؿ " وَرَضن َيْرِضُن ال وفيه لغػي ذلػارع فػوالمض

وتذكر كتب المغة يالية أوجه في حركة عيف الماضي مػن المضػارع فػي ذلػؾ 
 وهي " –رضن  –الرعؿ 

 كسر عيف الرعؿ في الماضي وفتحها في المضارع ) رِضن يرَضن( . -
 فتح عيف الرعؿ في الماضي وكسرها في المضارع ) رَضن يرِضن( .  -
 ضي والمضارع مًعا ) رَضن يرَضن( .فتح عيف الرعؿ في الما -

ونسب الريومي المغة األولى إلى أهػؿ نجػد ال واليانيػة إلػى أهػؿ تهامػة ومكػة  
)تعػب( فػي لغػة نجػد ال وَرَضػَن بػاب واليالية لـ يعزها فقاؿ " َرَضَن الصػِبي َرْضػًعا مػف 

 َرْضًعا مف باب ضرب لغة ألهؿ تهامػة ومكػة يتكممػوف بها...ورَضػن يْرَضػن برتحتػيف
 " .(ٕ)لغة ياليةَ رضاًعا َورضاعة برتح الراء 

وخالؼ ابف منظور الريومي في عزو المغة برتح العيف في الماضي وكسػرها 
في المضارع عمى مياؿ )ضرب( وعزاها إلى أهؿ نجد ال بينما عزاها الريومي إلى أهؿ 

 " .(ٖ)ة مكة وتهامة فقاؿ " رضن الصبي وغير  يرِضن مياؿ )َضَرَب َيْضِرُب( لغة نجدي
(ٖ). " 

وخالرػه أيًضػػا ابػف دريػػد فقػػاؿ " الّرْضػُن مصػػدر رِضػػن يرَضػن رضػػًعا ورضػػاعا  
 ".(  (ٗ)هذ  المغة العالية قيس وتميـ ال فأما أهؿ نجد فيقولوف ) رَضَن يرِضن

                                           
 . ٕ٘٘فتح المتعاؿ "  (ٔ)

 . ٕ٘ٗالمصباح "  (ٕ)
 .ٓٙٙٔ/ٛٔالمساف )رضن( "  (ٖ)
 الجمهرة )رضن( . (ٗ)
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وذكػػر بعػػض المغػػوييف أف " أهػػؿ الحجػػاز يقولػػوف )رَضػػن يرِضػػن( ال ويقػػوؿ 
 الحجاز " )قيس( ال و)تميـ( " )رِضن يرَضن( ...وينشد  أهؿ

 وذمػػوا لنػػا الػػدنيا وهػػـ يرضػػعونها
 
 

 (ٔ)أفػػػػػاويؽ حتػػػػػى مػػػػػا يػػػػػدّر لهػػػػػا ُيْعػػػػػؿ 
 

ونحف اآلف أماـ عػزو مختمػؼ لتمػؾ المغػات ال فبينمػا عػزا ابػف منظػورال وابػف 
إلػى  -بػاب )ضػرب( –دريد المغػة برػتح العػيف فػي الماضػي ال وكسػرها فػي المضػارع 

 ض المستشرقيف إلى أهؿ الحجاز.أهؿ نجد ؛ عزاها الريومي إلى مكة وتهامة ال وبع
ال المغػػة بكسػػر العػػيف فػػي الماضػػي  نرػػروبينمػػا عػػزا ابػػف دريػػد ال وأوجسػػت ه

إلى قيس وتميـ ال عزاها الريومي إلى أهؿ نجد  –باب )فرح(  –وفتحها في المضارع 
فمـ يعزهػا  –باب)فتح(  -؛ وأما المغة اليالية وهي الرتح لعيف الماضي والمضارع مًعا

 يؿ بعينه . أحٌد إلى قب
ويمكف التوفيؽ بيف هذ  اآلراء بأف كمتا المغتيف كانتا منتشرتيف ومستعممتيف 
في المساف العربي عمى نطاؽ واحد ال فتميـ وقيس المتاف كانتػا تسػكف وسػط الجزيػرة 
وشػػرقيها لػػـ تنطػػؽ الرعػػؿ بصػػورة واحػػدة ال بػػؿ بصػػورتيف مختمرتػػيف ال وحػػزا حزوهمػػا 

 وأهؿ الحجاز ال وكؿ منهـ استعمؿ لغة اآلخر .   قبائؿ مكة ال ونجد ال وتهامة ال 
 

                                  

                                           
ـ " ٖٜٓٔبيػػروت  –المطبعػػة الكايوليكيػػة  –الكنػػز المغػػوي فػػي المسػػاف العربػػي د/أوجسػػت هرػػزا (ٔ)

 . ٓٙٙٔ/ٛٔال المساف )رضن( "  ٚٙٔ
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لادلثحثلالساتغ
لكسسلحسفلادلضازػحل)لذلرلحلتِساء(

ية وفصمت ما يجػب أف يكػوف عميػه حػروؼ المضػارعة صرفَنظَّمت القواعد ال
خماسػػػية ال مػػػف الرػػػتح أو الكسػػػر عنػػػد اتصػػػالها باألفعػػػاؿ اليالييػػػة ال والرباعيػػػة ال وال

والسداسػػية ال لكػػف وجػػدت لهجػػة عربيػػة تكسػػر بعػػض حػػروؼ المضػػارعة فػػي بعػػض 
األفعػػاؿ ال وفػػي ذلػػؾ قػػاؿ حمػػد المػػالكي " إذا اتصػػؿ حػػرؼ المضػػارعة بغيػػر الربػػاعي 
فحقػػه الرػػتح ياليًيػػا كػػاف كضػػرب يضػػرب ال أو خماسػػًيا كػػانطمؽ ينطمػػؽ ال أو سداسػػًيا 

ن ال وهذا عمػى لغػة أهػؿ الحجػاز كاستعظـ يستعظـ برتح حروؼ المضارعة في الجمي
ال ومنهـ قريش وكنانة ال وبمغػتهـ نػزؿ القػر ف الكػريـ ال وأمػا غيػرهـ مػف بنػي تمػيـ ال 

تح وقػػيس ال وربيعػػة ال فػػننهـ يوافقػػوف أهػػؿ الحجػػاز فػػي لػػزـو ضػػـ أوؿ المضػػارع كرػػ
ف كاف ماضيه )فُعؿ( بالضـ ككُرـ ال أو )َفَعَؿ( بالرتح بجمين أنواعه معتال ال أو غير  إ
يًحا ال أو مضػػاعًرا ال الزًمػػا أو متصػػّرًفا ال حمقػػي العػػيف والػػالـ أـ ال ...فػػنف كػػاف صػػح

الماضي )َفِعَؿ( بكسر العيف خماسًيا ال أو سداسًيا مصّدرا بهمزة الوصؿ ال أو خماسػًيا 
مصػػّدرا بالتػػاء الزائػػدة فػػال يمتزمػػوف فػػي ذلػػؾ فػػتح حػػرؼ المضػػارعة ال ولهػػـ فػػي ذلػػؾ 

 حالتاف "
 كسر الهمزة ال والنوف ال والتاء الروقية ال دوف الياء التحتية .حالة " يجيزوف فيها 

  (ٔ)وحالة" يجيزوف فيها كسر الجمين الياء وغيرها ..."
أما الحالة األولى فتكوف في المضارع اآلتي مف )َفِعَؿ(المكسور العػيف كرػرح 

نطمػػػػػؽ( ال )إعمػػػػػـ( ال و)ا اال أو مػػػػػف الخماسػػػػػي ال أو مػػػػػف السداسػػػػػي ...فنقػػػػػوؿ أنػػػػػ
ال و)إتزكػػػى( ال نحػػػف )نعمػػػـ( ال و)ننطمػػػؽ( ال و)نتزكػػػى( ال برػػػتح حػػػرؼ  و)إسػػػتخرج(

                                           
 . ٕ٘٘فتح المتعاؿ "  (ٔ)
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يَّػػاَؾ َنْسػػَتِعيُف  المضػػارعة وكسػػر  فػػي الجميػػن ال وقػػد قُػػرئ شػػاًذا  َيػػْوـَ  ال و (ٔ) َواِ 
 ال (ٖ) َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذيَف َظَمُموا  َوالَ  ال و (ٕ) َوُجوٌ   َوَتْسَودُّ  َوُجو ٌ  َتْبَيضُّ 

ـْ َأعْ  و  ـْ أََل بكسر حػرؼ المضػارعة فيهػا عمػى هػذ  المغػة ألف  (ٗ) َهْد ِإَلْيُك
ماضي هػذ  األفعػاؿ " اسػتعاف الوابػيض ال واسػود ال ممػا ُتصػدر فيػه همػزة  الوصػؿ ال 
وركف ال وعهد مف باب )عمـ( ال وتقوؿ هو َيعمـال وَينطمؽ ال وَيستخرج بػالرتح ال غيػر 

 .(٘)ال وميمها يتزكى ..." 
والتػػي يجػػوز فيهػػا كسػػر جميػػن حػػروؼ المضػػارعة اليػػاء وأمػػا الحالػػة اليانيػػة 

وغيرها ال فتكوف في " كممة أبى بالموحدة ال أو بكؿ فعؿ ياليي فػاؤ  واًوا ... إذا كػاف 
مف باب َفِعؿ المكسور ... فتقوؿ أبى يأَبى بالرتح والكسػر ال وتقػوؿ َوِجػَؿ زيػد َيوَجػؿ 

يَجػُؿ ال ووجمنػا نحػف َنوَجػؿ وييجؿ ال ووِجمت أنت َتوجؿ ِوتيجػؿ ال ووجمػت أنػا أوَجػؿ  وا 
" . وقػػد أورد بعػػض المغػػوييف شػػواهد شػػعرية لمتػػدليؿ عمػػى (ٙ)وِنيجػػؿ بػػالرتح والكسػػر 
 هذ  الظاهرة ال ومنها "

                                           
 -ي ال ويحػي بػف ويّػاب ال وزر بػف حبػيش ال وقرأ بكسر النوف " األعمش ال والنخع ٘الراتحة "  (ٔ)

ال  ٖٕ/ٔال البحػػر المحػػيط "  ٕٓٔ/ٔال القرطبػػي "  ٖٚٔ/ٔينظػػر " إعػػراب القػػر ف لمػػنحس " 
 . ٕٕٔإتحاؼ فضالء البشر " 

ال وقرأ بكسر التاء أبو عمرو ال وابف ويّاب ال وأبو رزيف العقيمػي ال وأبػو نهيػؾ ٙٓٔ ؿ عمراف "  (ٕ)
 . ٖٜٕ/ٖال ينظر البحر المحيط " 

ينظػػر " الكشػػاؼ لمزمخشػػري "  –ال وقػػرأ بكسػػر التػػاء أبػػو عمػػرو ال وابػػف ويػػاب  ٖٔٔهػػود "  (ٖ)
 . ٙٙال الشواذ البف خالويه "  ٕٕٓ/ٙال البحر المحيط "  ٜٕٙ/ٕ

 ٕٙٔال وقػػرأ بكسػػر الهمػػزة يحػػي بػػف ويّػػاب كمػػا فػػي شػػواذ القػػراءات البػػف خالويػػه "  ٓٙيػػس "  (ٗ)
 .  ٖٖٗ/  ٚكما   في البحر المحيط " الوطمحة ال والُهَزيؿ بف شرحبيؿ الكوفي 

 . ٕٛ٘ – ٕٚ٘فتح المتعاؿ "  (٘)

 . ٕٛ٘السابؽ "  (ٙ)
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 بيت زهير بف أبي سممى " -أ

 ومػػػػػػػػػا أدري ولسػػػػػػػػػت ِإخػػػػػػػػػاؿ أدري
 

 (ٔ)أقػػػػػػػػػػػػـو  ؿ ِحصػػػػػػػػػػػػف أـ نسػػػػػػػػػػػػاء  
 

 وبيت العباس بف مرداس " –ب 
 اقػػػػد كػػػػاف قومػػػػؾ يحسػػػػبوَنؾ سػػػػيدً 

 

خػػػػػػػػػػاؿ أنػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػيد معيػػػػػػػػػػوف    (ٕ)واِ 
 

 وبيت أبي األسود الحّماني " –ج 
 لػػػو قمػػػت مػػػا فػػػي قومهػػػا لػػػـِ تيػػػيـ    

 

 (ٖ)َيْرُضػػػػػػػػمها فػػػػػػػػي حسػػػػػػػػب وميسػػػػػػػػـ  
 

ذكر ذلؾ سيبويه ال وعزا الكسر في حروؼ الضارعة إلى " لغػة جميػن العػرب 
هػػػي ِتعمػػػـ(  إال أهػػػؿ الحجػػػاز ال وذلػػػؾ قػػػولهـ " )أنػػػت ِتعمػػػـ ذاؾ( ال و)أنػػػا ِإعمػػػـ( ال و)

 و)نحف ِنعمـ ذاؾ( .
وكذلؾ كؿ شيء فيه )َفِعؿ( مػف بنػات اليػاء والػواو التػي اليػاء والػواو فػيهف  

و) خشػػػيُت فأنػػػا  الـ أو عػػػيف ال والمضػػػاعؼ ذلػػػؾ قولػػػؾ " )شػػػقيت فأنػػػت ِتشػػػقى( ال
ال وعمػؿ (ٗ)ِإخشى( ال و )خمنا فنحف ِنخاؿ(ال و)َعَضْضُتّف فأنتف ِتْعِضْضف وأنَت َتِعضف(

ي ذلؾ بقوله " ألنهـ أرادوا أف تكػوف أوائمهػا كيػواني )َفِعػؿ( كمػا ألزمػوا وعمؿ الكسر ف

                                           
(ٔ) . )  المساف " )قـو

ال شػػػرح  ٕٓٔ/ٔال المقتضػػػب "  ٔٔٔ/ٔهػػػػ " ٜٖٗٔحيػػػدر أبػػػاد  –ابػػػف الشػػػجري  -األمػػػالي (ٕ)
 -تحقيػؽ أحمػد عبػد الغرػور عطػار –ابػف خالويػه  –ال لػيس فػي كػالـ العػرب  ٖٗٗالشافية " 

تحقيػؽ محمػد –ابػف هشػاـ  –ال أوضح المسالؾ إلى ألرية ابف مالؾ ٘ٔٔدار العمـ لممالييف " 
 . ٕٖ٘/ٗال شرح األشموني "  ٖٗٗ/ ٖـ " ٜٗٚٔالقاهرة/-محي الديف

 –ال همػن الهوامػن  ٔٙ/ٖال شػرح المرصػؿ "  ٖٓٚ/ٕال الخصػائص "  ٖ٘ٗ/ٕينظر " الكتػاب  (ٖ)
 . ٖٔٔ/ٕال خزانة األدب "  ٚٛٔ/٘هػ " ٕٖٚٔطبعة القاهرة  –السيوطي 

 . ٓٔٔ/ٗالكتاب "  (ٗ)
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الرتحػػة مػػا كػػاف يانيػػه مرتوًحػػا فػػي )َفَعػػؿ( وكػػاف البنػػاء عنػػدهـ عمػػى هػػذا أف يجػػروا 
أوائمهػا عمػػى يػواني )َفِعػػؿ( منهػا ... وجميػػن هػػذا إذا قمػت فيػػه )يرَعػؿ( فأدخمػػت اليػػاء 

ياء ...كما يكرهوف الياءات والواوات من اليػاء فتحت ال وذلؾ أنهـ كرهوا الكسرة في ال
وأشبا  ذلؾ ... واعمـ أف كؿ شيء كانت ألره موصولة ممػا جػاوز ياليػة أحػرؼ فػي 
)َفَعػػؿ( فننػػؾ َتكسػػر أوائػػؿ األفعػػاؿ المضػػارعة لألسػػماء وذلػػؾ ألنهػػـ أرادوا أف يكسػػروا 

ى هػذا المعنػى كسػروا أوائمها كما كسروا أوائؿ )َفِعؿ( فمما أرادوا األفعاؿ المضارعة عم
أوائمهػػا كػػأنهـ شػػبهوا هػػذا بػػذاؾ ... وذلػػؾ قػػولهـ اسػػتْغِرر فأنػػت ِتْسػػَتْغِرر ال واحػػرنجـ 

 .  (ٔ)فأنت ِتْحَرْنِجـ ..." 
 وأريد هنا أف أركز عمى أمور عدة أهمها "

لًسةلُرٍلالظاُسجل:ل–أّالل
ف ػػػػزاها ابػػػػوعال  (ٕ)از ػػػػػؿ الحجػػػػرب إال أهػػػػن العػػػػى جميػػػػه إلػػػػزاها سيبويػػػػع

ال  (ٙ)ال وقػيس (٘)ض إلػى ربيعػة ػال والبعػ(ٗ)د ػػػى أسػػػا إلػػال وغيرهم(ٖ)ـ ػػى تميػػي إلػػجن
 ال (ٛ)ال وكمب(ٚ)وهذيؿ
 . (ٔ)وبهراء

                                           
 . ٔٔٔ/ٗ"  الكتاب (ٔ)

 . ٔٔٗ-ٓٔٗالسابؽ "  (ٕ)

 .  ٜٕٙ/٘ال البحر المحيط "  ٙٚال وينظر " إعراب القر ف ألبي جعرر النحاس "  ٖٖٓ/ٔالمحتسب "  (ٖ)

لشػػواهد رح اػػػػال ش ٖٔٔ/ٕال خزانػػة األدب " ٖٕ/ٔال البحػػر المحػػيط "  ٖٗينظػػر " الصػػاحبي "  (ٗ)
 . ٕٚٚ/ٗ( "  يئس ال تاج العروس ) ٖٓٗ/ ٘ٔ( " وقى ال المساف " ) ٘ٚ٘/ٗالكبرى "

 . ٖٗٓ/٘ٔال المساف " )وفى( "  ٕ/ٔينظر " البحر المحيط " (٘)

 . ٕٚٚ/ٗال تاج العروس )يئس( "  ٖٕ/ٔ. البحر المحيط "  ٖٗالصاحبي "  (ٙ)

 .  ٕٗ – ٖٕ/ٔالبحر المحيط "  (ٚ)

 . ٖٖٗ/ٚالبحر المحيط "  (ٛ)
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ٕ٘ٔٙ 

ويبدو مف عزو هذ  الظاهرة إلى هذ  القبائؿ العربية أنهػا كانػت منتشػرة فػي 
ال فبهػػراء ال وكمػػب شػػرؽ وشػػماؿ شػػبه الجزيػػرة العربيػػة ال وهػػي مػػف القبائػػؿ البدويػػة 

ال وهـ كانوا ينزلػوف الشػاـ بػالقرب مػف العػراؽ ال وأمػا ربيعػة  (ٕ)عمارتاف مف قضاعة 
ال  (ٖ)فكانت تسكف الحيرة ال وأسػد مػف ربيعػة وكانػت تنػزؿ قبػؿ الكوفػة بخمػس مراحػؿ

وتميـ كانت تسكف شرقي شبه الجزيرة بالقرب مف العراؽ ال وأمػا هػذيؿ فكانػت تسػكف 
ال ومعنى ذلؾ أف هذ  القبائػؿ التػي كانػت تميػؿ إلػى  (٘)زء نجديال وفيها ج (ٗ)الحجاز

كسر حرؼ المضارعة كانت تنزؿ الشاـ بػالقرب مػف العػراؽ ال وفػي المنطقػة الشػرقية 
ال وجمهـ مف القبائؿ البدوية ال وهذا مػا (ٙ)مف شبه الجزيرة العربية بالقرب مف العراؽ 

                                                                                                           
 -ال درة الغػػػواص فػػػي شػػػرح أوهػػػاـ الخػػػواص ٔٔ/ٕال الخصػػػائص "  ٖٕٗ/ٔسػػػر الصػػػناعة "  (ٔ)

 "ال المسػػػاف )تمػػػؿ( ٓ٘ٗـ " ٜ٘ٚٔالقػػػاهرة -تحقيػػػؽ محمػػػد أبػػػو الرضػػػؿ إبػػػراهيـ -لمحريػػػري
ال الرائؽ فػي غريػب الحػديث  ٕٕٔ/ٖ.ال البياف والتبييف "  ٖٔٗ/ٚال تاج العروس "  ٓٛ/ٔٔ

دار المعرفػة  –بيػروت  -أبو الرضػؿ إبػراهيـ وعمػي محمػد البجػاويتحقيؽ محمد  –الزمخشري 
 . ٙٔٗ/ٔٔال خزانة األدب لمبغدادي "  ٕٖٔ/ٖالطبعة اليانية "–

-مصػػر –دار المعػػارؼ  –تحقيػػؽ عبػػد السػػالـ هػػاروف  –ابػػف حػػـز  –جمهػػرة أنسػػاب العػػرب  (ٕ)
 . ٛٚٗ-ٔٗٗـ " ٜٚٚٔ

دار اليمامة لمبحػث والترجمػة  –مي األكوع تحقيؽ محمد بف ع –الهمداني  -صرة جزيرة العرب (ٖ)
 . ٖٔٔـ  " ٜٗٚٔهػ / ٜٖٗٔالريض -والنشر 

مطبعػػة لجنػػة التػػأليؼ والترجمػػة  -لمبكػػري  -معجػػـ مػػا اسػػتعجـ مػػف أسػػماء الػػبالد والمواضػػن  (ٗ)
 . ٙ٘ٔـ " ٜٔ٘ٔ

 . ٙ٘ٔالمهجات في الكتاب لسيبويه د/صالحة  ؿ غنيـ " (٘)

اإلسػكندرية  -دار المعرفة الجامعيػة  -ات القر نية د/ عبد  الراجحي المهجات العربية في القراء (ٙ)
 . ٜٖٔـ " ٜ٘٘ٔ
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ٕ٘ٔٚ 

ال وعمى أية حاؿ فنف المغػة (ٔ)الكسريعزز القوؿ بأف القبائؿ البدوية عموًما تميؿ إلى 
 . (ٕ)ال تعرؼ االّطراد الدائـ الذي ال يتخمؼ

ولعؿ هذ  الظاهرة التي وجدت جذورها منتشرة في لهجػات العػرب فػي القػديـ 
ال ال زالت أغصانها متراميػة األطػراؼ فػي لهجػات العػرب فػي العصػر الحػديث  وكسػر 

ال أو فعػؿ مػف األفعػاؿ بذاتػه ال  حروؼ المضارعة ليس قاصرًا عمى حرؼ بعينػه منهػا
نما شمؿ الكسر كؿ حروؼ المضارعة فػنحف فػي أحاديينػا نقػوؿ " )ِيرػتح ال ِنقػـو ال  وا 
ِيمنن ال ِنرفن ال ِتستاهؿ ال ِتوعد ال ِتخمؼ( ..إلم . فقد وجد كسر أحرؼ المضارعة في 

ال وفي عامية مصر  وفي أغمب كؿ  (ٖ)لهجات اليمف الحديية ال وفي لهجات السرياف
ات الصػػعيد المصػػري ال كمػػا وجػػدت الظػػاهرة فػػي عاميػػة نجػػد ال وقػػد ذكػػر أحػػد لهجػػ

المغوييف أف كسر حروؼ المضارعة لـ تخػتص بػه القبائػؿ العربيػة فقػط ال بػؿ وجػدت 
 . (ٗ)هذ  الظاهرة في معظـ الساميات كالعبرية والسريانية

ال
ً
لا فؼا لالرًلذكسسلفٍِالحسفلادلضازػحل:ل–ثاًٍ

وييف نستخمص األفعاؿ التي يكسػر حػرؼ المضػارعة لمغامما سبؽ مف أقواؿ 
 وهي" افيه
 ارع الذي ماضيه عمى وزف )فِعؿ( ال يستوي في ذلؾ الرعؿ "ػؿ المضػالرع –( ٔ)   

                                           
 . ٙ٘ٔالمهجات في الكتاب لسيبويه د/صالحة  ؿ غنيـ "  (ٔ)

 . ٜٖٔالمهجات العربية في القراءات القر نية د/ عبد  الراجحي "  (ٕ)

ـ ٜٚ٘ٔمطبعة دار الهالؿ  -تحقيؽ د/ شوقي ضيؼ  -جورجي زيداف  –تاريم  داب العربية  (ٖ)
"ٔ/٘ٓ . 

 . ٜٖٚ/ٔالمهجات العربية في التراث "  (ٗ)
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ٕ٘ٔٛ 

َتْرَكُنػوا ِإَلػى الَّػِذيَف َظَمُمػوا  َوالَ  السالـ " ميؿ قراءة أبػي عمػرو  –أ 
ال بكسػر التػاء (ٔ)

َمػا َلػَؾ اَل تَْأَمنَّػا  ال وأبػو رزيػف ال وقػراءة ابػف ويّػاب  (ٕ)عمى لغة تمػيـ 
ال بكسػر  (ٖ)

ـْ َيػػْأَلُموَف َكَمػػا تَػػْأَلُموفَ  ال وقػػراءة يحػػي  (ٗ)التػػاء عمػػى لغػػة تمػػيـ  ال بكسػػر  (٘) َفػػِننَُّه
ـْ  ال وقػراءة الُهزيػػؿ بػف ُشػرحبيؿ  (ٙ)اليػاء والتػاء  ـْ َأْعَهػػْد ِإَلػْيُك أََلػ

ال بكسػر همػػزة  (ٚ)
أعهد

َلَتْرَكُبفَّ َطَبقًا َعػف َطَبػٍؽ  مسعود ال وابف عباس ال وقراءة ابف  (ٛ)
بكسػر  (ٜ)

 .(ٓٔ)بكسر التاء 
 َفَكْيػػػَؼ  َسػػػى َعَمػػػى َقػػػْوـٍ  النػػػاقص " ميػػػؿ قػػػراءة يحػػػي بػػػف ويػػػاب ال وطمحػػػة  –ب 

بكسر الهمزة ال وقػولهـ ) شػقيت فأنػت ِتشػقى ال وخشػيُت فأنػا إخشػى(  (ٔٔ) َكاِفِريَف 
 . (ٕٔ)َأخشىبكسر التاء مفَ تشقى ال والهمزة مف 

 األجوؼ " ميؿ قوؿ الشاعر " –ج 
 إخالػػػػػػؾ موعػػػػػػدي ببنػػػػػػي جريػػػػػػؼٍ 

 

 وهالػػػػػػػػػػػػػَة ال إننػػػػػػػػػػػػػي أنهػػػػػػػػػػػػػاؾ هػػػػػػػػػػػػػاال 
 

                                           
 . ٖٔٔهود "  (ٔ)
 . ٔٙال شواذ القر ف "  ٜٕٙ/٘البحر المحيط "  (ٕ)

 . ٔٔيوسؼ "  (ٖ)
 . ٜٖٗ/ٕبيروت"  -طبعة دار الركر العربي  -ال ترسير الكشاؼ  ٕ٘ٛ/٘البحر المحيط "  (ٗ)

 . ٗٓٔالنساء "  (٘)

 . ٜٖٛ/ٔهجات العربية في التراث " الم (ٙ)

 . ٓٙيس "  (ٚ)
 . ٖٖٗ/ ٚالبحر المحيط "  (ٛ)
 . ٜٔاالنشقاؽ "  (ٜ)
 . ٛٗٗ/ٛالبحر المحيط "  (ٓٔ)

 . ٖٜاألعراؼ "  (ٔٔ)

 . ٜٓٔ/ٔالمهجات العربية في التراث " (ٕٔ)
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ٕٜ٘ٔ 

 . (ٔ)بكسر الهمزة في )أخالؾ( 
المضػػاعؼ " وميالػػه قػػراءة ابػػف ويّػػاب ال وعمقمػػة ال واألعمػػش ال وابػػف مصػػّرؼ  –د 
فتمسكـ النار

 .(ٖ)ال بكسر التاء   (ٕ)
 ا بهمزة وصؿ ال وزائًدا عمى يالية أحرؼ "المضارع إذا كاف مبدوءً  -( ٕ)

 َيػْوـَ َتْبػَيضُّ  ميؿ قراءة يحي بف ويّاب ال وأبػو رزيػف العقيمػي ال وأبػو نهيػؾ 

تسػودال و  تبػيضبكسػر التػاء فػي  (ٗ) َوُجػوٌ   َوَتْسػَودُّ  َوُجػو ٌ 
. وكػذا قػراءة  (٘)

  عبيػػػد بػػػف عميػػػر ال وزر بػػػف حبػػػيش ال ويحػػػي بػػػف ويػػػاب ال والنخعػػػي ال واألعمػػػش
  يَّاَؾ َنْسَتِعيُف َواِ 

 .(ٚ)بكسر النوف  (ٙ)
ُت  ػت ال أو َتَرْعممػػػػػػػػمت ال أو َتَراعمػالمضػػػارع إذا كػػػاف ماضػػػيه عمػػػى وزف َتَرعَّػػػ -( ٖ)

 .  (ٛ)رج ( ػؿ ال وِنتدحػـ ال وِنتغافػرج ) ِنتكمػؿ ال وتدحػـ ال وتغافػي" تكمّ ػـ فػكقوله
ال:لإطالقلللظل)لذلرلح(لػلىلُرٍلالظاُسجل

ُ
ل:ثالث

 ال ونسػػػػبت إلػػػػى قبيمػػػػة(ٜ)التمتمػػػػة" هػػػػي التحريػػػػؾ ال واإلقػػػػالؽ ال والزعزعػػػػة 

                                           
 . ٜٓٔ/ٔالمهجات العربية في التراث " (ٔ)

 . ٖٔهود "  (ٕ)
طبعػة المجمػس  -تحقيؽ عمي النجدي ناصؼ)و(  -ف وجو  شواذ القراءات ابف جني المحتسب في تبيي (ٖ)

ال المهجػػػات فػػػي الكتػػػاب لسػػػيبويه  ٜٕٙ/٘ال البحػػػر المحػػػيط "  ٖٖٓ/ٔاألعمػػػى لمشػػػئوف اإلسػػػالمية" 
 . ٛ٘ٔد/صالحة  ؿ غنيـ " 

 . ٙٓٔ ؿ عمراف "  (ٗ)

 . ٖ٘ٗ/ٔال الكشاؼ "  ٖٖٓ/ٔال المحتسب "  ٕٕ/ٖالبحر المحيط "  (٘)
 . ٘الراتحة "  (ٙ)
 . ٖٕ/ٔالبحر المحيط "  (ٚ)

 . ٔٙٔال المهجات في الكتاب لسيبويه "  ٜٖٗ/ٔالمهجات العربية في التراث "  (ٛ)
 . ٘ٛ/ٖٔالمساف ) تمؿ(  (ٜ)
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ٕٕ٘ٓ 

ال دوف غيرهػػا مػػف القبائػػؿ ألنهػػا مػػف الخصػػائص المهجيػػة التػػي عػػّدتها  (ٔ))بهػػراء( 
الرصحى مف العيوب التي يجب أف ُتَتَجّنب ميمها ال ميػؿ الكشكشػة ال والعنعنػة ال ولمػا 

ينسبوا فػي معػرض الحػديث عػف الظػواهر  كانت الظاهرة ال تنررد بها قبيمة واحدة فمـ
إلػػى القبيمػػة الواحػػدة أكيػػر مػػف ظػػاهرة ال روى األصػػمعي أف معاويػػة حػػيف سػػأؿ مػػف 
أفصػػح العػػرب ال كانػػت اإلجابػػة " قػػـو تباعػػدوا عػػف عنعنػػة تمػػيـ ال وتمتمػػة بهػػراء ال 

ال والرائؽ فػي  (ٖ)الوجاءت هذ  الرواية في الكامؿ (ٕ)وكشكشة ربيعة ال وكسكسة بكر 
ال  (ٚ)ال وخزانػػة األدب  (ٙ)ال ودرة الغػػواص (٘)ال وشػػرح المرصػػؿ (ٗ)حػػديث فػػي غريػػب ال

ال بروايات مختمرة إال أنها تترؽ في عدـ عزو أكيػر مػف لهجػة  (ٛ)ال والبياف والتبييف 
.وأمػػػا مجػػػيء ) التػػػاء ( دوف غيرهػػػا مػػػف حػػػروؼ  (ٜ)مذمومػػػة إلػػػى قبيمػػػة واحػػػدة 

ال  اا ممػػا ال نعػػرؼ لػػه سػػببً المضػػارعة )الهمػػزة ال والنػػوف ال واليػػاء( فػػي التسػػمية فهػػذ
 .  (ٓٔ)المهـ إال كوف التاء مف األصوات المؤلرة لهذا المصطمح 

                                           
 . ٖٕ٘/ٔسر الصناعة "  (ٔ)

 . ٕٙٓلغة تميـ "  (ٕ)

 . ٖٓٚ/ٔالمبرد "  (ٖ)

 . ٛ٘ٗ/ٕالزمخشري "  (ٗ)

 . ٛٗ/ٜابف يعيش "  (٘)

 . ٗٔٔالحريري "  (ٙ)

 . ٜ٘٘/ٗالبغدادي "  (ٚ)

 . ٕٕٔ/ٖـ " ٜٛٙٔتحقيؽ عبد السالـ هاروف القاهرة  -الجاحظ  -البياف والتبييف  (ٛ)

 . ٕٖٛ/ٔينظر " المهجات العربية في التراث "  (ٜ)

 . ٕٙٔالمهجات في الكتاب لسيبويه د/صالحة  ؿ غنيـ "  (ٓٔ)
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ذا كانػػت )التمتمػػة( تعنػػي الزعزعػػة فمعنػػى ذلػػؾ أف النػػاطقيف بهػػذ  الظػػاهرة  وا 
خالروا ما شاع في المغة المشتركة بأف زعزعوا ضبط حرؼ المضارعة مػف الرػتح إلػى 

 .   (ٔ)الكسر
ال:لّزّدلُرٍل

ً
لالظاُسجليفلالقساءاخلالقسآًٍحل:زاتؼ

سػػبؽ ذكرهػػا فػػي  –وردت هػػذ  الظػػاهرة فػػي أكيػػر مػػف سػػبن قػػراءات قر نيػػة 
كمهػػا جػػاءت مػػف القػػراءات الشػػاذة ولػػـ تػػأت واحػػدة منهػػا فػػي  –الصػػرحات السػػابقة 
ال ولعؿ السبب في ذلؾ هو أنها قد عّدتها مػف العيػوب النطقيػة  (ٕ)القراءات المتواترة 
 .  (ٖ)هجات كالكشكشةالوغيرهاالفوقرت منها هذا الموقؼ التي وردت في الم

ال:
ً
ال:لذلسريلالظاُسجلصْذٍ

ً
لخاهس

بمحاولػػػة  –وسػػػبؽ ذكػػػر ذلػػػؾ  –فّسػػػر سػػػيبويه كسػػػر حػػػروؼ المضػػػارعة 
المواءمة بيف الحركات في الرعميف الماضي والمضارع ال فيكسػر أوؿ الرعػؿ المضػارع 

كسػػرة فػػي )فِعػػؿ( فقػػاؿ " إنمػػا فػػي )يرَعػػؿ( ليوافػػؽ حركػػة العػػيف فػػي الماضػػي وهػػي ال
كسروا هذ  األوائؿ ال ألنهـ أرادوا أف تكوف أوائمها كيواني )فِعؿ( وجمين هػذا إذا قمػت 

 " (ٗ)فيه ) يرَعؿ( فأدخمت الياء فتحت ال وذلؾ أنهـ كرهوا الكسرة في الياء...
غير أف الواقن المغػوي المعػاش ال يؤيػد قػوؿ سػيبويه فػي فػتح اليػاء وكراهػة 

فػػي صػػعيد مصػػر نكسػػر اليػػاء فػػي  –مػػيال  –كسػػرها فػػي المضػػارع )يرَعػػؿ( فػػنحف 
المضػػارع وهػػذا عػػاـ وشػػائن فنقػػوؿ ) ِيشػػرب ال وِيمعػػب ال ِيمشػػي ال ِيػػنجح ...إلػػم ( ال 

هجػات العربيػة ال يقػوؿ ويبدو أنه قد حدث تطور في نطؽ هػذ  األلرػاظ فػي بعػض الم

                                           
 . ٕٚٓلغة تميـ "  (ٔ)
 القراءات السابقة ال والمراجن والصرحات ذاتها . ينظر" (ٕ)

 . ٓٔٔ/ٗالكتاب "  (ٖ)
 . ٓٔٔ/ٗالكتاب "  (ٗ)
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بعض المغوييف "إننا ال نستبعد أف تمحؽ الكسرة اليػاء كمػا كسػرت غيرهػا مػف حػروؼ 
المضارعة و ألف الكسرة أنسب لمياء مف الرتحة أو الضمة ال فهما مف مخرج واحد ال 
وبػػذلؾ يتحقػػؽ االنسػػجاـ الصػػوتي بينهمػػا ال وهػػي ظػػاهرة بدويػػة ال ونحػػف نعمػػـ مػػدى 

ذلؾ االنسػجاـ الصػوتي لمػا فيػه مػف االقتصػاد فػي المجهػود حرص تمؾ القبائؿ عمى 
 ".(ٔ)العضمي وتيسير عممية النطؽ

وفّسر بعض المغوييف المحدييف كسر حروؼ المضارعة بمحاولة إحداث لوف 
مػػف االنسػػجاـ الصػػوتي فػػي الكممػػة العربيػػة ال فػػنف مػػف وسػػائؿ العربيػػة فػػي تحقيػػؽ 

كسػروا حػروؼ المضػارعة فيمػا عينػه االنسجاـ " المخالرػة بػيف حػروؼ الكمػـ ال وقػد 
 " .(ٕ)مرتوحة ليتحقؽ االنسجاـ بهذ  المخالرة 

وفسرها البعض بتأير القبائػؿ العربيػة بحيػاة الحضػر ال وعنػد ذلػؾ  يػرت هػذ  
 . (ٖ)القبائؿ صوت الميف األمامي الذي نسميه في عمـ األصوات بالكسرة 

يػػة ال وال نسػػتبعد أف ويبػػدو أف التمتمػػة كانػػت شػػائعة فػػي معظػػـ القبائػػؿ البدو 
تكػػوف فػػي بعػػض القبائػػؿ الحضػػرية ال وذلػػؾ أننػػا نػػرى شػػيوع هػػذ  المهجػػة فػػي ألسػػنة 
معظـ سكاف الوطف العربي مف الخميج إلى المحيط ال وامتدادها وشيوعها في العصػر 

 . (ٗ)الحاضر يرجح أنه امتداد لظاهرة قديمة موجودة في المغات السامية 
 

                                           
 . ٙٔٔدراسات في المهجات العربية د/عبد الحكيـ العسيمي "  (ٔ)
 . ٕٜالمهجات العربية في مجالس يعمب د/ عبد الهادي السمموف "  (ٕ)
 . ٖٗٚفي المهجات العربية د/ إبراهيـ أنيس "  (ٖ)

 . ٔٔٔدراسات في المهجات العربية د/عبد الحكيـ العسيمي "  (ٗ)
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لدلثحثلاخلاهسا
لسلااا هسكحلالملااحل

الـ األمر " الـ زائدة عػف بنيػة الكممػة ال تػدخؿ عمػى الرعػؿ المضػارع مباشػرة 
 لتحوله مف صيغة المضارعة إلى صيغة األمر ال وتستخدـ لطمب حدوث الرعؿ .

 َوْلُيْمِمػػػِؿ الَّػػػِذي َعَمْيػػػِه  َفْمَيْكتُػػػبْ  وتػػػأتي عقػػػب ) الرػػػاء ( نحػػػو قولػػػه تعػػػالى   
 الَحؽُّ 

َفْمَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلى السََّماِء  ال وقوله سبحانه  (ٔ)
ال وقد جاءت الـ األمػر  (ٕ)

 .  (ٖ)ف مرًة يوخمس اعقب )الراء( في القر ف الكريـ خمسً 
َوْلَيْصػَرُحوا  َوْلَيْعرُػوا وتأتي عقب )الواو( في نحػو قولػه تعػالى 

ال وقولػه  (ٗ)
ـْ َكاِتػٌب ِباْلَعػْدؿِ  سػبحانه   َوْلَيْكتُػب بَّْيػَنُك

ال وقػد جػاءت الـ األمػر عقػب الػواو فػي  (٘)
 ف مرًة . يالقر ف الكريـ عشر 

َـّ ْلَيْقُضػوا َتَرػَيُهـْ  وتأتي عقب )يـ( نحػو قولػه تعػالى   َوْلُيوفُػوا ُنػُذوَرُهـْ  يُػ
(ٙ)  

َـّ ْلَيْقَطْن   وقوله سبحانه  ُي
ال وقد وردت الـ األمر عقػب )يػـ( فػي القػر ف الكػريـ (ٚ)

 . (ٛ)قط في هاتيف اآليتيف ف

                                           
 . ٕٕٛالبقرة "  (ٔ)
 . ٘ٔالحج "  (ٕ)
 ينظر " المعجـ المرهرس أللراظ القر ف الكريـ . (ٖ)

 . ٕٕالنور "  (ٗ)
 . ٕٕٛالبقرة "  (٘)
 . ٜٕالحج "  (ٙ)
 . ٘ٔالحج "  (ٚ)
القػاهرة  -طبعة دار الحديث  -مد فؤاد عبد الباقي مح -المعجـ المرهرس أللراظ القر ف الكريـ  (ٛ)

. 
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وتختمؼ حركة )الـ األمر( بيف الرتح والكسر تبًعػا لموقعهػا مػف الجممػة ال أو 
لنوع الحرؼ الداخؿ عميها ال جاء في فتح المتعاؿ )حركة الـ األمػر الكسػر ال وفتحهػا 
لغةُ َسْميـ ال فنف سبقت بالواو ال أو الراء ال أو يػـ جػاز فيهػا وجهػاف " التحريػؾ عمػى 

َوْلُيْؤِمُنػوا ِبػي َلَعمَُّهػـ َيْرُشػُدوَف  َفْمَيْسػَتِجيُبوا ِلػي لػه تعػالى األصػؿ ال واإلسػكاف نحػو قو 

(ٔ) . 

َـّ ْلَيْقُضػػوا َتَرػػَيُهـْ  وقولػػه سػػبحانه  ال ولكػػف إسػػكاف الػػالـ بعػػد الػػواو  (ٕ)  يُػػ
 . (ٖ)والراء أكير مف تحريكها ال وتحريكها بعد يـ أكير مف إسكانها 

 مر( أحواؿ عدة هي "وتذكر كتب المغة أف لحركة )الـ األ
ال وأنهػا إذا  (ٗ)الكسر " وهو األصؿ في استعمالها وذلؾ ألنها حرؼ جاء لمعنػى  –أ 

 .  (٘)إذا وقعت في بداية الكالـ فقيؿ ميال)ليكتب الدرس( وجب كسرها 
السػػكوف " وذلػػؾ إذا سػػبقت بػػالواو ال أو الرػػاء ال يقػػوؿ ابػػف يعػػيش "الـ األمػػر  –ب 

ؾ إذا ابتدأت فقمت " ِلَيُقـ زيػد كسػرته ال غيػر ال فػنذا أصمها الكسر ال يدؿ عمى ذلؾ أن
ألحقت الكالـ الذي فيه الالـ الواو ال أو الراء جاز إسكانها ال فمف أسػكف مػن الرػاء ال 

 .  (ٙ)أو الواو فألف الواو ال والراء يصيراف كشيء مف نرس الكممة
واختمػػؼ فػػي حركػػة الػػالـ إذا وقعػػت بعػػد )يػػـ( ال أكيػػر المغػػوييف عمػػى وجػػوب 
الكسر لالـ إذا وقعت بعد يـ ال وذلؾ ألف هناؾ فرًقا بيف الواو ال والراء ال ويـ ال فالواو 

                                           
 . ٙٛٔالبقرة "  (ٔ)
 . ٜٕالحج "  (ٕ)

 . ٕٓٚفتح المتعاؿ "  (ٖ)

 . ٕٗ/ٜشرح المرصؿ "  (ٗ)

 . ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٕينظر " المقتضب "  (٘)
 . ٓٗٔ/ٜشرح المرصؿ "  (ٙ)
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ال والراء إذا وقعتا قبؿ الالـ كانتا من الكممة بمنزلة الشيء الواحد مف نرس الكممة ال 
كالخاء في )فخذ( ال والباء في )كبد( ال وأما يـ فهي مكونة مف ياليػة حػروؼ ال وهػي 

 .(ٔ)ت عميها  منرصمة بنرسها ويسك
ال فذلؾ يرجػن إلػى اعتبػار  (ٕ)وما ورد مف قراءات قر نية بنسكاف الالـ بعد يـ

َـّ ْلَيْقُضػوا  الميـ اليانية مف يـ بمنزلة الواو ال أو الراء ال وجعػؿ قولػه تعػالى   (ٖ) يُػ
ال  (٘).ووصػؼ ابػف يعػيش هػذ  القػراءة بالضػعؼ (ٗ)بمنزلة )فميقضوا( ال وأسكف الالـ 

ال وقاؿ األشموني  (ٙ)برد بالمحف ال وحجته أف )يـ( منرصمة مف الكممة ال ووصرها الم
األشموني " وتسكينها بعد الواوال والراء أكير مف تحريكها ال وليس بضعيؼ بعد يػـ ال 

 "  (ٚ)وال قميؿ ال وال ضرورة ال خالًفا لمف زعـ ذلؾ 
ة ال فقرأ عبػد الػوارث عػف أبػي عمػرو برػتح ػراءات قر نيػه قػالرتح " وقد وردت ب –ج 

ى طعامػػهػاف إلػػػر اإلنسػػػفمينظػػى ػه تعالػػػالػػالـ فػػي قولػػ
رب ػو لغػػة عػػف العػػػال وهػػ (ٛ)

 ال  (ٓٔ)ابف يعيش – (ٜ)وكما سبؽ –ـ ػى ُسَميْ ػا إلػنسبه

                                           
 . ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٕال المقتضب "  ٓٗٔ/ٜشرح المرصؿ "  (ٔ)
طبعة دار الركر لمطباعة والنشر  -ابف الجزري  -ي ال ينظر النشر في القراءات العشر هي قراءة الكسائ (ٕ)

 ال  ٖٗٔال اإلتحاؼ "  ٖٙٓ/ٕبيروت "  -والتوزين تصحيح عمي محمد الطباع 
 . ٜٕالحج "  (ٖ)

 . ٓٗٔ/ٜشرح المرصؿ "  (ٗ)
 . ٕٗ/ٜالسابؽ "  (٘)

 . ٖٖٔ/ٕالمقتضب "  (ٙ)

 . ٗ/ٗشرح األشموني "  (ٚ)

 . ٜٛٗ/ٗال وينظر البحر المحيط "  ٕٗسورة عبس "  (ٛ)
 . ٕٓٚفتح المتعاؿ "  (ٜ)
 . ٓٗٔ/ٜشرح المرصؿ "  (ٓٔ)
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 . (ٗ)ال والسيوطي (ٖ)ال وابف هشاـ(ٕ)ال والمرادي  (ٔ)والمالقي
لػؾ ال ويبػدو أف ذ (٘)وعمؿ الررّاء فتح الالـ في هذ  القراءة لرتح الياء بعػدها 

 لمحاولة االنسجاـ بيف الحركات ال والسهولة في النطؽ .  
 

                                    
 
 
 
 
 
 

                                           
تحقيػؽ أحمػد محمػد  -أحمد بػف عبػد النػور المػالقي  -رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني (ٔ)

 . ٖٖٓـ " ٜ٘ٚٔهػ / ٜٖ٘ٔمطبوعات مجمن المغة العربية بدمشؽ  -الخراط 
حمػػػب  -تحقيػػػؽ د/ فخػػػر الػػػديف قبػػػاو  )و( -المػػػرادي  -ي فػػػي حػػػروؼ المعػػػاني الجنػػػى الػػػدان (ٕ)

 . ٔٔٔـ " ٖٜٚٔ

 . ٜٕٗـ "ٜٜٙٔدار الركر  -تحقيؽ مازف المبارؾ  -ابف هشاـ  -مغني المبيب -(ٖ)

 . ٖٚٓ/ٗهمن الهوامن "  (ٗ)

 . ٔٗ/ٕٓالبحر المحيط "  (٘)
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لالل ولالثاًً

لالظْاُسلال سفٍحليفلاللِداخلل
 وينقسـ إلى أربعة مباحث " 

لق سلالثٌٍحلّطْذلال:ل:ادلثحثلا ّ ل
لفؼولّأفؼولل.أل:للل                    

ولّلأفؼولل.ل:بللللللللللللللللللللللللل
ّ
لفؼ

لالرركريلّالرأًٍثل.للل:ادلثحثلالثاًًلل
فاءلاللؼولالثالثًلا خاْفلتانيل)لالكساسل,لّاإل اامل,ل:لللادلثحثلالثالثلل

لّضنل(ل.
لذداخولاللغاخل)لذسكةلاللغاخل(ل.ل:للادلثحثلالساتغلل
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لادلثحثلا ّ 
لق سلالثٌٍحلّطْذلا

ل)لفؼولّأفؼول(ل:لاأل
كتػػب الصػػرؼ وضػػن الرعػػؿ الياليػػي المجػػرد ال وكيريػػة اسػػتعماله فػػي  فصػػمت

المغة ال وبينت المعنى العاـ لكؿ صيغة مف الصيغ ال فػنذا حػديت زيػادة عمػى أي فعػؿ 
مػػف األفعػػاؿ فػػدليؿ عمػػى زيػػادة المعنػػى المػػراد ال فقيػػؿ " إف زيػػادة المبنػػى دليػػؿ عمػػى 

المجرد حرؼ ) الهمزة ( ال فهي زيادة المعنى ال ومف هذ  الزيادات التيُ تمحؽ بالرعؿ 
 إذا كاف الزًما . –مياًل  –ُتمحؽ بالرعؿ لمعنى مراد كجعمه متعدًيا 

وال يأتي الرعؿ المجرد ال والمزيد في االسػتعماؿ المغػوي والمعنػى فيهمػا واحػد 
 إال إذا كاف ذلؾ لعمة معينة كاختالؼ المهجات ميال .

لمعنػػػى فيهمػػػا واحػػػد ال إال أف يقػػػوؿ سػػػيبويه " قػػػد يجػػػيء َفَعمػػػت وَأْفَعمػػػت ال ا
المعنيػػيف اختمرػػا ال زعػػـ ذلػػؾ الخميػػؿ فيجػػيء بػػه قػػـو عمػػى فعمػػُت ال ويمحػػؽ قػػـو فيػػه 

ال وقػاؿ ابػف درسػتويه " ال يكػوف فعػؿ وأفعػؿ بمعنػى  (ٔ)األلؼ فيبنونػه عمػى أفعمػت " 
واحد كما لـ يكونا عمى بناء واحد إال أف يجيء ذلؾ في لغتػيف مختمرتػيف ال فأمػا فػي 

دة فمحػػاؿ أف يختمػػؼ المرظػػاف والمعنػػى واحػػد كمػػا يظػػف كييػػر مػػف المغػػوييف لغػػة واحػػ
 . (ٕ)والنحوييف "

وقػػد وردت فػػي كتػػب المغػػة ألرػػاظ كييػػرة اسػػتعممت مجػػردة فػػي لغػػة قبيمػػة ال 
ومزيدة بالهمزة في لغة قبيمة أخرى ال والمعنى فيهمػا واحػد ال وال يمكػف عػزو أي مػف 

قبيمػة عمػى الػدواـ ال فقػد اشػتركت القبيمػة  إلػى لغػة –المجػردة والمزيػدة  –الصيغتيف 

                                           
 . ٔٙ/ٗالكتاب "  (ٔ)

 . ٖٗٛالمزهر "  (ٕ)
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ة تمػيـ ػفػي لغػ -مػيال  -الواحدة في النطؽ بالصيغتيف ال فجاءت ) فعػؿ ( و) أفعػؿ (
وهػي مجػردة عمػى  (ٔ)نحو" ) جبر ال وخال ال وعذر ال وكّف ال وهدى ال وهمؾ ال ووتَػَد ( 

ؽ وزف ) فعػػػؿ ( ال و ) أجػػػزأ ال وأجػػػّف ال وأحػػػـر ال وأحػػػزفال وأحػػػّؿ ال وأسػػػحت ال وأغسػػػ
 وهي مزيدة بالهمزة ال وهي عمى وزف ) أفعؿ ( . (ٕ)...(

وقػػد أورد ) حمػػد المػػالكي ( عنػػد حدييػػه عػػف األفعػػاؿ التػػي يكيػػر فيهػػا كسػػر 
 العيف في المضارع "

دللا
َ
لٌألِدل(ل:لل–)لأل

ـْ َشػْيئًا  فقاؿ " ألته حّقه " نقصه ال ومنه اَل َيِمْتُكـ مّْْف َأْعَمػاِلُك
َوَمػا   ال  (ٖ)

 اُهـ مّْْف َعَمِمِهـ مّْف َشْيٍء أََلْتنَ 
" أف عمماء المغػة قػد اختمرػوا  (٘)ال وذكر المحقؽ  (ٗ)

 في أصؿ الرعؿ ) يمتكـ ( عمى يالية أقواؿ "
 قاؿ قـو هو مف الت يميت ال كباع يبين ال وهي لغة أهؿ الحجاز . –أ 
 وقاؿ  خروف هو مف ولت يمت ال كوصؼ يصؼ ال وهي لغة غطراف وأسد .  –ب 
 .(ٙ)وقاؿ فريؽ يالث هو مف ألت يأُلُت ويأِلُت ال فيكوف مف باب نصرال وضرب" –ج 

ال ولكػػف لمػػا  (ٚ)ومصػػدر المحقػػؽ فػػي هػػذا العػػزو هػػو كتػػاب )الػػدر المصػػوف(
رجعنػػا إلػػى كتػػاب "الػػدر المصػػوف" وجػػدنا عػػزًوا مختمًرػػا ال فبينمػػا عػػزا المحقػػُؽ المغػػَة 

لسميف الحمبي عزا المغة بالهمزة إلى غطراف وأسد ال وجدنا ا –) ولت يمت (  -بالواو
                                           

 . ٖٗٚد/ ضاحي عبد الباقي " لغة تميـ  (ٔ)

 . ٖٔٙالسابؽ "  (ٕ)

 . ٗٔالحجرات "  (ٖ)
 . ٕٔالطور "  (ٗ)
 د/ إبراهيـ بف سميماف البعيمي . (٘)

 . ٜٕٕفتح المتعاؿ "  (ٙ)

 . ٖٔ/ٓٔلمسميف الحمبي "  (ٚ)
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) ألػػػت يألػػػت ( إلػػػى ذات القبيمتػػػيف فقػػػاؿ " ) ال يمػػػتكـ ( قػػػرأ أبػػػو عمػػػرو " اليِمػػػتكـ " 
تػػه بػػالرتح فػػي الماضػػي  ال والكسػػر والضػػـ فػػي المضػػارع ال  بػػالهمزال مػػف ألتػػه يأِؿَُ
والسوسػي ُيبػػدؿ الهمػػزة ألًرػػا عمػػى أصػػمه ال والبػػاقوف " يمػػتكـ " مػػف التػػه يميتُػػه كباعػػه 

ة غطرػػاف وأسػػد . وقيػػؿ " مػػف َوَلتَػػه َيِمتُػػه ػى لغػػػاز ال واألولػػػيبيعػػه ال وهػػي لغػػة الحجػػ
ذوؼ عمػػى األوؿ عػػيف الكممػػة ال ووزنهػػا يرمكػػـ ال وعمػػى اليػػاني ػكوعػػد  يِعػػد  ال فالمحػػ

ا " أالته ُيميته كأباعػه ُيبيعػه ال وألتػه ُيؤلتػه  ك منػه ػفاؤها ووزنها يعمكـ ال ويقاؿ أيضَ 
 . (ٔ)ت في معنى نقصه حّقه ..."ُيؤمنه ال وكمها لغا

إلػػى بنػػي  –أالت ُيميػػت  –ونسػػب السػػيوطي المغػػة بػػالهمز واأللػػؼ بعػػد الػػالـ 
 . (ٕ)تميـ فقاؿ "أهؿ الحجاز الته عف وجهه َيميته ال وتميـ أالته ُيميته "

ونقػػؿ ابػػف منظػػور هػػذ  المغػػات عػػف الزجػػاج ولػػـ يعزهػػا فقػػاؿ " التػػه َيميتػػه ال 
 .  (ٖ)أِلته إذا نقصه "وأالته ُيميته ال وألته ي

ونقؿ عف ابف األعرابي " أالت ُيميت لغة في الت َيميُت إذا نقص ال ونقؿ عػف 
 . (ٗ)األزهري الت وأالت ) فعؿ وأفعؿ ( بمعنى ( 

نحف اآلف أماـ أربن لغات مختمرة ال ُعِزي يالية منهػا إلػى قبائمهػا ال واألخػرى 
 لـ ُتعز "

                                           
دار  -تحقيؽ أحمد محمد الخراط  -السميف الحمبي  -الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف  (ٔ)

 . ٗٔ-ٖٔ/ٓٔدمشؽ "  -لقمـ ا

 . ٕٙٚ/ٕالمزهر "  (ٕ)

 . ٔٔٗ/٘المساف " )ليت(  (ٖ)

 السابؽ والصرحة ذاتها . (ٗ)
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ـْ َشػْيئًا  ال  (ٔ)ها الجمهور األولى " وهي ) الت يميت ( ال وقرأ ب ػْف َأْعَمػاِلُك اَل َيِمْتُكـ مّْ
 (ٕ)  ال وعزيت إلى أهؿ الحجاز(ٖ) . 

ت ( بكسر الالـ وضمها في المضارع ال وقرأ بهػا أبػو عمػرو    (ٗ)اليانية " ) ألت يأِؿَُ
 .(٘)وعزيت إلى غطراف وأسد

لػـ يقػرأ بهػا أحػد مػف القػرّاء ال اليالية " ) أالته ُيميته ( بالهمز والمد ) أفعػؿ ُيرِعػؿ ( و 
  (ٙ)وعزيت إلى بني تميـ .

 –فػاء الكممػة  –الرابعة " ) وَلَته َيِمْتػه ( كوعػد يعػد ال ووصػؼ يصػؼ ال حػذفت الػواو 
في المضارع لوقوعها بيف الياء والكسرة ال ولو صح ذلػؾ يكػوف هػي قػراءة الجمهػور 

 وهي لغة أهؿ الحجاز . –َيِمْتكـ  –
لذلسريلالظاُسجل:

أحػػد المغػػوييف عػػف الػػدكتور رمضػػاف عبػػد التػػواب رأيػػه فػػي ترسػػير هػػذ   نقػػؿ
الظػاهرة ال فهػػو يػػرى " أف )أفعػػؿ( هػػو األصػػؿ ال ولمػا كػػاف نهػػج الحجػػازي تػػرؾ الهمػػز  
فقد حذؼ الهمزة ال وَحّرؾ الراء ال ألف العربي ال يبدأ النطػؽ بسػاكف ال فػتكّمـ بػه عمػى 

والحجػازي عػؿ )أفعػؿ( فقػد يكػوف وزف )فعؿ( ال وأما ما نطقػه التميمػي عمػى ) فعػؿ( 

                                           
طبعػة  -تحقيػؽ عمػي النجػدي ناصػؼ  -أبػو عمػي الرارسػي -الحجة في عمؿ القػراءات السػبن  (ٔ)

 ٚٔٔ/ٛال البحر المحيط "  ٙٓٙال السبعة "  ٙٚٙهػ" ٖٓٗٔالهيئة المصرية العامة لمكتاب 
 . ٖٛٗ/ٙٔال القرطبي "  ٕٕٓال التيسير " 

 . ٗٔالحجرات "  (ٕ)

 . ٕٙٚ/ٕال المزهر "  ٖٔ/ٓٔالدر المصوف "  (ٖ)

 . ٜٖٛاإلتحاؼ "  (ٗ)

 . ٖٔ/  ٓٔالدر المصوف "  (٘)

 . ٖٔٗال المعجـ الكامؿ في لهجات الرصحى "  ٕٙٚ/ٕالمزهر "  (ٙ)
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األصؿ فيه )فعؿ( يـ زاد الحجازي الهمزة مف باب الحذلقة متوهًما أف ذلؾ هو األصؿ 
"(ٔ)  . 

واألكير في كتب المغة أف )فعؿ( المجػرد مػف الهمػز لػيس هػو األسػاس ِلُمَغػٍة 
ة بعينهػػا ال تُػػؤِير  وال تنطػػؽ إال بػػه ال و)أفعػػؿ( المزيػػد بػػالهمزة كػػذلؾ لػػيس هػػو السػػم

نمػا اشػتركت المغػات فػي النطػؽ تػارة بالرعػؿ مجػرًدا   الغالبة لقبيمػة ال تنطػؽ دونػه ال وا 
ف مالػػت القبائػػؿ البدويػػة إلػػى تطويػػؿ البنيػػة والنطػػؽ  –وتػػارة أخػػرى مزيػػًدا بػػالهمزة  وا 

وقػػد جػػاءت القػػراءات القر نيػػة بػػالمغتيف  –بػػالهمزة ال والقبائػػؿ الحضػػرية إلػػى حػػذفها 
هػػا بػػذلؾ تويّػػؽ المهجػػات العربيػػة بػػالقراءة المرويػػة أوال ال يػػـ المجػػردة والمزيػػدة ال وكأن

 . (ٕ)ليجد كؿ قبيؿ مف العرب سحنته المغوية في القر ف الكريـ 
وللّلأفؼول(ل:ل–بل

ّ
ل)لفؼ

غل,لّأتلغل(ل:ل-
ّ
ل)لتل

مزيد بحػرؼ مػف جػنس عينػه  –فّعؿ  –الرعالف مزيداف بحرؼ واحد ال األوؿ 
مزيػد بحػرؼ فػي أولػه مػف غيػر جػنس  –أفعػؿ  –ني )الالـ( ال فُأدغـ الحرفاف ال واليػا

حروفه ال وهي همزة القطن ال والرعالف قد يستعمالف في معنى واحد ال وقد يرترؽ كؿ 
جػاء فػي كتػب التصػريؼ أف )َفّعػؿ( يػأتي لمعػاٍفَِ ٓمنهما بمعنػى مغػاير عػف اآلخػر 

 سبعٍة هي " التكيير كػ ) طّوؼ( ومنه قوؿ الحطيئة "
 أطػػػػػػػّوؼ مػػػػػػػا أطػػػػػػػّوؼ يػػػػػػػـ  وي

 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػػػػػػت قعيدتػػػػػػػػػػػػػػػه لكػػػػػػػػػػػػػػػاع 
 

والتعديػػة " كػػػ )فػػّرح( و)خػػّرج( ال ونسػػبة المرعػػوؿ إلػػى الراعػػؿ " كػػػ )كػػّذب( 
ال والتوّجػػه نحػػو مػػا أخػػذ الرعػػؿ  (ٖ)و)فّسػػؽ( ال والسػػمب " كػػػ ) قػػّرد( و)جمّػػد( و)قّشػػر( 

                                           
 . ٜٖٚلغة تميـ "  (ٔ)

 . ٖٕٙ/ٕراث "المهجات العربية في الت (ٕ)

 ويعني " أزاؿ القراد ال والجمد ال والقشر . (ٖ)
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منػػه " كػػػ)شّرؽ( و)غػػّرب( ال واختصػػار حكايػػة المَرّكػػب " كػػػ )همّػػؿ( و)َكّبػػر(ال والداللػػة 
الراعؿ ُيْشبه ما ُأخذ منه الرعؿ " كػ )قّوس عمّي( أي انحنى ظهر  ال و)حّجر  عمى أف

  ٓالطيف( أي أشبه الحجر في صالبته 
" كػ )أبعت اليوب(  (ٔ)ويأتي )أفعؿ( لمتعدية " كػ ) أجمس عمًيا( ال والتعريض 

 " كػػ)أشكيته( و)أقػذيت عينػه( بال والسػم (ٕ)ال والمصادفة " كػ ) أبخمته( و)أعظمته( 
ال  والصيرورة صاحب شيء " وهي أف يدؿ عمى أف الراعؿ صاحب شػيء كػػ )أْلَبَنػت 
الشػػػاة( و)أيمػػػر البسػػػتاف( ال والػػػدخوؿ فػػػي الشػػػيء زماًنػػػا أو مكاًنػػػا " كػػػػ ) أضػػػحى( 

ال والحينونة " ومعنا  أف يقػّرب الراعػؿ مػف الػدخوؿ  (ٖ)و)أمسى( و)أتهـ( و)أمصر( 
 ٓ(ٗ)النخؿ( أي حاف حصاد  وصرامه  في أصؿ الرعؿ " كػ )أحصد الزرع( و)أصـر

والمالحػػظ أف الصػػيغتيف ال تترقػػاف فػػي المعنػػى العػػاـ إال فػػي معنيػػيف فقػػط ال 
 ٓاألوؿ هو" التعدية ال والياني هو " السمب ال ويختمراف في خمسة معاف أخر 

ومما اترقت فيه الصيغتاف في المعنى ) التعدية (  وذكر  حمد المػالكي فقػاؿ 
َوّصؿ ال ُيقاؿ بّمغت الشيء بالتشػديد ال وأبمغتػه " أوصػمته ال وبهمػا قُػرئ " ُيَبّمُغ " أي يُ 

ـْ ِرَساالِت َربّْي قوله تعالى  ٓ (٘)  ُأَبمُّْغُك

                                           
 ويعف أنؾ عرضت المرعوؿ ألصؿ معنى الرعؿ . (ٔ)

 أي وجدته بخيال وعظيًما . (ٕ)

 أي دخؿ في الضحى والمساء تهامة ومصر . (ٖ)

طبعػة دار الطالئػن لمنشػر والتوزيػن  -محمػد محػي الػديف عبػد الحميػد  -دروس في التصػريؼ  (ٗ)
دار الرضػيمة  -أحمػد الحمػالوي -ال شذا العرؼ في فػف الصػرؼ ٕٚ-ٛٙالقاهرة " -تصديروال

 . ٗٗ-ٕٗلمنشر والتوزين والتصدير " 

 .  ٘ٚٔال وينظر" فتح المتعاؿ " ٕٙاألعراؼ "  (٘)
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َذَكَر ابف مجاهد أف الُقرّاء " اختمروا في تشديد الالـ وتخريرها في قوله تعالى 
 ـْ ِرَساالِت َربّْي ) ُأْبِمُغكـ ( في كؿ القر ف ال وفػتح ال فقرأ أبو عمرو وحد   (ٔ)  ُأَبمُّْغُك

 ٓ (ٕ)الباقوف الباء ال وشّددوا الالـ في كؿ القر ف "
َفِنف َتَولَّػْوا َفَقػْد َأْبَمْغػُتُكـ مَّػا  وقد جاء " الماضي عمى )أفعؿ( في قوله تعالى 

لػه فهذا شاهد لقراءة أبي عمػرو ال وجػاء عمػى ) فّعػؿ ( فػي قو  (ٖ)  ُأْرِسْمُت ِبِه ِإَلْيُكـْ 
ـْ َتْرَعْؿ َفَما َبمَّْغَت ِرَساَلَتهُ  تعالى  ف لَّ  ٓ (٘)فهذا شاهد لقراءة الجماعة "  (ٗ)  َواِ 

ال عمَّػَؿ الػبعض  (ٙ)وبينما رّجح البعض القػراءة بالتشػديد ألف الجماعػة عميػه 
القراءتيف فقاؿ " الحجة لمف شّدد أنه أراد " تكريػر الرعػؿ ال ومداومتػه ال ودليمػه قولػه 

  ٓ (ٚ) َيا َأيَُّها الرَُّسوُؿ َبمّْْغ َما ُأنِزَؿ ِإَلْيَؾ  تعالى 
ـْ  والحجػػة لمػػف خرّػػؼ " أنػػه أخػػذ  مػػف أبمػػغ ودليمػػه قولػػه تعػػالى  َلَقػػْد َأْبَمْغػػُتُك

 ٓ(ٛ)  ِرَساَلَة َربّْي

ه تعػالى ػؼ قولػػال الوجهيف جاء في التنزيػؿ ال فالتخريػػدي أف " كػر الواحػوذك
  َفَقػػػػػػػػػْد َأْبَمْغػػػػػػػػػُتُكـ َفػػػػػػػػػِنف َتَولَّػػػػػػػػػْوا (ٜ) ه ػد قولػػػػػػػػػػال والتشديػػػػػػػػػ  َفَمػػػػػػػػػا َبمَّْغػػػػػػػػػَت 

                                           
 . ٕٙاألعراؼ "  (ٔ)
 . ٕٖٗ/ٗال البحر المحيط "  ٕٗٛالسبعة "  (ٕ)

 . ٚ٘هود " (ٖ)

 . ٚٙالمائدة "  (ٗ)

 . ٖٙ٘/٘المصوف "  الدر (٘)

 . ٚٙٗالكشؼ عف وجو  القراءات "  (ٙ)

 . ٚٙالمائدة "  (ٚ)

 . ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔال وينظر التعميؿ في الحجة البف خالويه "  ٜٚاألعراؼ "  (ٛ)

 . ٚ٘هود " (ٜ)
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 ِرَساَلَتهُ 
 ٓ (ٖ)ال وابف منظور أف أبمغته و بّمغته بمعنى واحد  (ٕ)وذكر الريوميال (ٔ)

ٓ 
ومراوحػػة القػػر ف الكػػريـ فػػي النػػزوؿ بالصػػيغتيف المخررػػة والمشػػددة ال يمغػػي 

 -َفّعػؿ وأفعػؿ –واترػاؽ الصػيغتيف  معنى مراًدا مف كؿ صيغة فػي أي  يػة نزلػت بػه ال
في معنييف فقط ال واختالفهما فػي خمسػة مػف المعػاني فػي االسػتعماؿ المغػوي يعضػد 
ذلؾ ال والقاعدة المعروفة هي أف " اختالؼ المبنى دليؿ عمػى اخػتالؼ المعنػى ال ولػـ 

مػػا يعػػزو أًيػػا مػػف  (ٗ)أعيػػر فػػي كتػػب المغػػة ال والترسػػير ال والقػػراءات التػػي بػػيف يػػدي 
غتيف إلى قبيمة بعينها ال غير أنه مف واقن القػراءات القر نيػة نسػتطين القػوؿ إف الصي

الوحيػد الػذي  –القراءة بالتخريؼ يمكف عزوها إلى قبائؿ تميـ ال وذلؾ ألف أبا عمرو 
 (ٙ)ال وبنو العنبر بطف مف بطػوف تمػيـ  (٘)ينسب إلى بني العنبر –قرأ بها مف القرّاء 

ال فيكػوف قػد قػرأ  (ٚ)مف شأنه تيسير عمميػة النطػؽ ال وهي تميؿ عادة إلى كؿ ما  (ٙ)
 .قرأ بمغة قومه وقبيمته 

                                           
 . ٚٙالمائدة "  (ٔ)

 . ٕٗالمصباح )بمغ( "  (ٕ)

 . ٖٙٗ/ٗالمساف )بمغ( "  (ٖ)

 ات ذاتها .ينظر " الكتب السابقة ال والصرح (ٗ)

مكتبػػة الخػػانجي  -نشػػر  ج برجشتراسػػر  -البػػف الجػػزري   -غايػػة النهايػػة فػػي طبقػػات القػػراء (٘)
 . ٕٕٙ/ٔـ " ٕٖٜٔ

مصػػر "  -ابػػف حػػـز تحقيػػؽ عبػػد السػػالـ هػػاروف طبػػن دار المعػػارؼ  -جمهػػرة أنسػػاب العػػرب  (ٙ)
 . ٚـ " ٖٜٙٔالقاهرة -المبرد  -ال نسب عدناف وقحطاف ٕٚٓ/ٔ

 . ٚٓٙ – ٖٕٗ -ٕ٘الكتاب لسيبويه د/ صالة  ؿ غنيـ "   المهجات في (ٚ)
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لادلثحثلالثاًً
لثالّالرأًٍرياالررك

أصؿ االسـ أف يكوف مذّكرًا ال والتأنيث فرع مف التذكير ال ولكوف التػذكير هػو 
األصػؿ اسػتغنى االسػـ المػػذكر عػف عالمػة تػدؿ عمػػى التػذكير ال ولكػوف التأنيػث فرًعػػا 

تقر إلى عالمة تدؿ عميه ال وهي التػاء كػػ)فاطمة( ال واأللػؼ المقصػورة عف التذكير اف
 . (ٔ)كػ)سممى(ال واأللؼ الممدودة كػ)دعاء( 

لحاؽ عالمة التأنيث باالسـ ليس شػرًطا لمحكػـ بتأنييػه ال فقػد يكػوف االسػـ  وا 
و") ػه مؤنػث ال نحػػى أنػػمؤنيًا ال ويخمو مػف عالمػة التأنيػث ال ويسػتعمؿ فػي المغػة عمػ

ال وقد يكوف االسـ مذكرًا ال وتمحقه ياء التأنيث ال ويستعمؿ في المغػة عمػى الشمس ( 
 أنه مذكر نحو" ) معاوية ( ال وهذا قد فصمته كتب النحو .

وال خػػالؼ بػػيف العػػرب فػػي تػػذكير األسػػماء إذا كػػاف المػػذكر حقيقًيػػا " كػػأعالـ 
حقيقًيػػا " المػػذكريف العقػػالء ال كمػػا أنػػه ال خػػالؼ بيػػنهـ فػػي التأنيػػث إذا كػػاف المؤنػػث 

كػػأعالـ اإلنػػاث العػػاقالت ال ولكػػف الخػػالؼ يقػػن بيػػنهـ إذا كػػاف المؤنػػث مجازًيػػا غيػػر 
حقيقػػي " كػػالطريؽ ال والسػػبيؿ ال والسػػوؽ ال ونحػػو ذلػػؾ ال فػػبعض العػػرب يعمػػد إلػػى 

 .(ٕ)التأنيث ال عمى حيف يعمد بعضهـ اآلخر إلى التذكير 
ير بعػض األلرػاظ ومف ذلؾ الخالؼ الذي وقن بيف الناطقيف بالعربية فػي تػذك

 وتأنييها ال ما أورد  ) حمد المالكي ( "

                                           
 . ٖٚ/ٗشرح ابف عقيؿ عمى األلرية "  (ٔ)

 . ٓٚٗال لغة تميـ "  ٕٛٓال لهجة ربيعة "  ٚٙٔد/ عبد الجواد الطيب  "  -لغة هذيؿ  (ٕ)
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ل)لالسثٍول,للالطسٌقل(ل:لال
 . (ٔ)فقاؿ " السُبؿ " جمن سبيؿ بمعنى الطريؽ ال يذّكر كؿ منهما ويؤنث "

وقد أورد السيوطي كال المرظيف ال ونقؿ عف األخرش قوله " إف أهػؿ الحجػاز 
ؽ ال والزقػػاؽ ال والكػػأل ال وهػػو سػػوؽ يؤنيػػوف الطريػػؽ ال والصػػراط ال والسػػبيؿ ال والسػػو

 " .(ٕ)البصرة ال وبنو تميـ يذكروف هذا كمه 
وذكر الريومي أف " الطريؽ يذكر في لغة نجد ال وبػه جػاء القػر ف الكػريـ فػي 

ـْ َطِريقًا ِفي الَبْحِر َيَبسًا  قوله  ال وذكػر  (ٗ)ال ويؤنث فػي لغػة الحجػاز(ٖ) َفاْضِرْب َلُه
 . (٘)أهؿ الحجاز ال ويذكر  أهؿ نجد " الررّاء أف " الطريؽ يؤنيه

ال تحػدد  (ٙ)وقد " ورد لرظ السبيؿ في القر ف الكريـ سبًعا وسػتيف ومائػة مػّرة 
النوع في خمسة مواضن " موضن جاء عمى النهج التميمػي فقػط ال وهػو قولػه تعػالى 

  ٍِقػيـ نََّها َلِبَسػِبيٍؿ مُّ ُقػْؿ  وجػؿّ ال ويػاف عمػى الػنهج الحجػازي وهػو قولػه عػّز  (ٚ) َواِ 
 . (ٛ) َهِذِ  َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَِّه َعَمى َبِصيَرٍة 

ف كانػػت التميميػػة هػػي الراجحػػة   والمواضػػن الياليػػة الباقيػػة جػػاءت بػػالمغتيف وا 
ِإف َيػَرْوا َسػِبيَؿ الرُّْشػِد اَل َيتَِّخػُذوُ  َسػِبيالً  ايناف مف هذ  المواضن فػي قولػه تعػالى  ََ 

                                           
 .ٔٛٔفتح المتعاؿ "  (ٔ)
 . ٜ٘ٔال المعجـ الكامؿ في لهجات الرصحى "  ٙٗٔالمزهر "  (ٕ)
 . ٚٚطه  (ٖ)
 . ٛٔ/ٕالمصباح ) طرؽ (  (ٗ)
القػػاهرة  -مكتبػػة دار التػػراث  -تحقيػػؽ د/ رمضػػاف عبػػد التػػواب  -لمرػػّراء  -المػػذكر والمؤنػػث   (٘)

 . ٕٔـ " ٜ٘ٚٔ

 . ٖٖٗ – ٖٔٗينظر " المعجـ المرهرس أللراظ القر ف الكريـ " (ٙ)

 . ٙٚالحجر "  (ٚ)

 . ٛٓٔيوسؼ "  (ٛ)
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ف َيػَرْوا َسػِبيؿَ   الَغػيّْ َيتَِّخػُذوُ  َسػِبيالً  َواِ 
ال فقػد قػرأ الجمهػور بالمغػة التميميػة ال أمػا  (ٔ)

 .(ٕ)الحجازية فقد قرئ بها في الشاذ 
 . (ٖ) َوِلَتْسَتِبيَف َسِبيُؿ الُمْجِرِميَف  والموضن األخير في قوله تعالى 

فػػي روايػػة أبػػي  -عاصػػـ –قػػرأ ) ليسػػتبيف سػػبيؿ( بيػػاء التػػذكير ورفػػن سػػبيؿ 
 –ال وقػػرأ ) ولتسػػتبيف سػػبيؿ (  (٘)ال وخمػػؼ واألعمػػش  (ٗ)وحمػػزة ال والكسػػائي  -بكػػر

ابػػف كييػػر ال وأبػػو عمػػرو ال وابػػف عػػامر ال وحرػػص عػػف  –بتػػاء التأنيػػث ورفػػن سػػبيؿ 
وف الػالـ ) ػال ويعقوب ال وابف محيصػف ال واليزيػدي ال والحسػف ال وعنػه سكػ (ٙ)عاصـ 

 .   (ٚ)ال واليانية لغة الحجاز "وْلَتْستبيف ( ال والقراءة األولى توافؽ لغة تميـ 
ال والسػػياؽ لػػـ يحػػدد تػػذكير  (ٛ)وورد لرػػظ )الطريػػؽ( فػػي القػػر ف أربػػن مػػرات 

َفاْضػِرْب  الكممة أو تأنييها إال في  يتػيف التزمتػا المغػة التميميػة ال همػا قولػه تعػالى 
ـْ َطِريقًا ِفي الَبْحِر َيَبسػًا  َلػى َطِريػٍؽ  َحػؽّْ َيْهػِدي ِإَلػى ال ال وقولػه عػز وجػؿ  (ٜ) َلُه َواِ 

.وذكػػػر أبػػػو حيػػػاف أف " أهػػػؿ الحجػػػاز يؤنيػػػوف الصػػػراط ال والسػػػبيؿ ال  (ٓٔ) مُّْسػػػَتِقيـٍ 

                                           
 . ٙٗٔاألعراؼ "  (ٔ)

 . ّٙٗي " يتخذوها سبيال " ال ينظر " مختصر شواذ القر ف " قرأ أب (ٕ)
 . ٘٘األنعاـ "  (ٖ)

 . ٕٛ٘السبعة في القراءات "  (ٗ)

 . ٜٕٓاإلتحاؼ "  (ٙ)

 . ٕٛ٘السبعة في القراءات ؾ  (ٙ)

 . ٙٚٗلغة تميـ "  (ٚ)

 . ٕ٘ٗينظر " المعجـ المرهرس أللراظ القر ف الكريـ "  (ٛ)

 . ٚٚطه  (ٜ)

 . ٚٚٗال وينظر " لغة تميـ "  ٖٓ"  األحقاؼ (ٓٔ)
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ٕ٘ٗٓ 

.وال خػػالؼ بػػيف المغػػوييف فػػي عػػزو  (ٔ)والزقػػاؽ ال وبنػػو تمػػيـ يػػذكروف هػػذا كمػػه " 
فُنسػب التػذكير فيهمػا إلػى لغػة بنػي تمػيـ ونجػد ال  –السبيؿ ال والطريػؽ  –الصيغتيف 

غة أهؿ الحجاز ال ويبدو أف النطؽ بالتذكير فيهمػا كػاف يشػمؿ مسػاحة والتأنيث إلى ل
أوسن وأشمؿ ال حيث كاف في نجد ال وباألخص في تمػيـ ال وهػي قبائػؿ وسػط وشػرؽ 
الجزيرة العربية ال إذا ما قورف بالنطؽ بالتأنيث الذي اقتصر عمى نطػؽ أهػؿ الحجػاز  

همػػا ال إال لرػػظ الطريػػؽ الػػذي وقػػد نػػزؿ القػػر ف الكػػريـ بػػالمغتيف ال وراوحػػت قراءاتػػه بين
 . (ٕ)جاء مذكرًا عمى المغة التميمية دوف الحجازية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . ٗٗٔالبحر "  (ٔٔ)

 . ٖٓال األحقاؼ "  ٚٚاآليتاف " طه "  (ٔ)
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لادلثحثلالثالث
لفاءلاللؼولالثالثًلتنيل)لالكسسل,لّاإل امل,لّالضنل(

ذكػػر حمػػد المػػالكي عنػػد حدييػػه عػػف حركػػة فػػاء الرعػػؿ الياليػػي األجػػوؼ عنػػد 
يجوز اإلشماـ ال وهو اإلتياف ببعض  بنائه لممجهوؿ أنه " كما يجوز الكسر في الراء

الكسػػرة ال والضػػمة ال وبهمػػا قػػرئ فػػي السػػبن ال ومػػف العػػرب مػػف يػػأتي بضػػمة خالصػػة 
 فيقوؿ ) ُبْوَع ( ال ومنه "

 قوؿ الشاعر " 
 ُحوكػػػػػت عمػػػػػى َنػػػػػْوَلْيف إذ ُتحػػػػػاؾُ 

 

 َتْختَػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبط الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوؾ وال ُتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾُ  
 

 وقوؿ اآلخر "
 ليػػػػػػَت وهػػػػػػؿ ينرػػػػػػُن شػػػػػػيًئا ليػػػػػػتُ 

 

 (ٔ)ا ُبػػػػػػػػػػػْوَع فاشػػػػػػػػػػػتريُت ليػػػػػػػػػػػَت شػػػػػػػػػػػبابً  
 

اإلشػػماـ " هػػو اإلتيػػاف بحركػػة بػػيف الضػػـ والكسػػر ال وال يظهػػر ذلػػؾ إال فػػي 
 .  (ٕ)المرظ ال وال يظهر في الخط 

ال ولػه عالمػة (ٖ)وعّرفه البعض بأنه " اإلشارة إلى الحركة مػف غيػر تصػويت 
 –عالمة خطّية عبارة عف نقطة توضن فوؽ الحرؼ رسمها سيبويه هكذا )هذا خالػْد 

. وعّبػػر عنػػه الػػبعض بعالمػػِة حركػػِة الضػػّمة الممالػػة المكسػػورة فػػي  (ٗ)و يجعػػْؿ(وهػػ
. (٘)قيؿ( –المهجات العربية ال وهي عبارة عف نقطة توضن تحت الحرؼ هكذا )خيؼ 

                                           
 . ٕ٘ٙفتح المتعاؿ " ( ٔ)
 . ٗ٘/ٕال الكشؼ عف وجو  القراءات " ٜٓ/ٕشرح ابف عقيؿ "  (ٕ)

 . ٘ٛٗ/ٕالمهجات في التراث "  (ٖ)

 . ٙٛٗ/ٕجات في التراث " ال والمه ٙٙ/ٜال وينظر شرح ابف عقيؿ " ٕٕٛ/ٕالكتاب " (ٗ)
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ٕٕ٘ٗ 

. وقػػد فصػػمت كتػػب المغػػة حكػػـ حركػػة فػػاء الرعػػؿ الياليػػي األجػػوؼ عنػػد بنائػػه (ٔ)قيػػؿ(
 ال وحصرته في يالية أوجه " (ٕ)لممجهوؿ

ء الرعؿ الياليي األجوؼ ال وقمب عيف الرعؿ إلى ياء لمناسبة الكسػرة األوؿ " كسر فا
 قبمها ال وعميه جاء قوؿ الشاعر "

    ِحيكػػػػػػػت عمػػػػػػػى َنػػػػػػػْوَلْيف إذ ُتحػػػػػػػاؾُ 

 (ٖ)َتْختَػػػػػػػػػػػػِبط الشَّػػػػػػػػػػػػْوؾ وال ُتشػػػػػػػػػػػػاُؾ  

 

الياني" إشماـ فاء الرعؿ الياليي األجوؼ الضـ ال وعميه جاءت قراءات القر ف الكػريـ 
َوُقِضػَي  َوِغػيَض الَمػاءُ  َوَيػا َسػَماُء َأْقِمِعػي َوِقيَؿ َيا َأْرُض اْبَمِعي َماَءؾِ  في قوله تعالى 

ـْ اَل ُتْرِسػُدوا ِفػي  ال وقولػه جػّؿ وعػال  (ٗ)  َواْسَتَوْت َعَمى الُجػوِديّْ  اأَلْمرُ  َذا ِقيػَؿ َلُهػ َواِ 
اـ " هشػاـ ال والكسػائي فػي ) ال فقد قرأ باإلشػم (٘) اأَلْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُف ُمْصِمُحوفَ 

ف زكػػواف ) ػقيػػؿ ( ال و) غػػيض ( ال و) حيػػؿ ( ال و) سػػيء ( ال و) سػػيئت ( ال زاد ابػػ
 . (ٙ)حيؿ ( ال وزاد الدمياطي عمى الُمْقِرَئيف ) رويس ( 

                                           
 . ٘ٙٔالمهجات في الكتاب لسيبويه د/ صالحة  ؿ غنيـ "  (ٔ)
 ال وفيه قاؿ " ٜٛ/ٕال وشرح ابف عقيؿ " ٕٖٗ/ٗينظر " الكتاب لسيبويه " (ٕ)

 واكِسػػػػػر أو َأْشػػػػػِمـ فػػػػػا ياليػػػػػّي َأِعػػػػػؿ
 

ـّ جػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػ )ُبػػػػػػػػػػوع( فاْحُتِمػػػػػػػػػػؿ   عْيًنػػػػػػػػػػا وُضػػػػػػػػػػ
 

 

رظ )حيكت ( بكسر الحاء ال متبوعة بالياء خالًفػا لمػا أورد  ال وجاء الم ٜٛ/ٕشرح ابف عقيؿ "  (ٖ)
 حمد المالكي مف مجيء المرظ بضـ الحاء والواو بعدها .

 . ٗٗهود "  (ٗ)

 . ٔٔالبقرة "  (٘)
ال  ٜٔٔ/ٔال البحػر المحػيط "  ٜٙال وينظر" الحجة فػي القػراءات السػبن "  ٕٚٔ/ٕاإلتحاؼ "  (ٙ)

 . ٔٗ/ٜ. القرطبي "  ٕٛٓ/ٕالنشر " 
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ٕٖ٘ٗ 

اليالػػث" ضػػـ عػػيف الرعػػؿ الياليػػي األجػػوؼال وقمػػب عػػيف الرعػػؿ واًو لمناسػػبة الضػػّمة 
 قبمها ال وعميه جاء قوؿ الشاعر "

    وهػػػػػػؿ ينرػػػػػػُن شػػػػػػيًئا ليػػػػػػتُ  ليػػػػػػتَ 

 ليػػػػػػػػػػػػػَت شػػػػػػػػػػػػػباًبا ُبػػػػػػػػػػػػػْوَع فاشػػػػػػػػػػػػػتريتُ  
 

أما الوجه األوؿ ال وهو كسر الراء من قمب العػيف يػاًء فقػد ُعػزي إلػى قػريش  
ال وقػػد وصػػرت هػػذ  المهجػػة بأنهػػا أفصػػح المغػػات ال  (ٔ)ومػػف جػػاورهـ مػػف بنػػي كنانػػة 

 . (ٖ)ال وعمى هذ  المهجة قرأ أكير القرّاء (ٕ)وأجودها 
ـّ ال فقػد ُعػزي إلػى قػيٍس ال وعقيػؿ  وأما الو  جه الياني " وهو إشماـ الراء الضػ

 .(٘)الوعميها جاءت بعض قراءات القر ف الكريـ (ٗ)ومف جاورهـ ال وعامة بني أسد
وأما الوجه اليالػث " وهػو ضػـ الرػاء مػن قمػب العػيف واًو فقػد ُعػِزي إلػى لغػة 

 .(ٜ)ال وبعض تميـ  (ٛ)ال وبني ضّبة  (ٚ)ال وبني فقعس (ٙ)هذيؿ ال وبني دبير 

                                           
 . ٖٔٛال المعجـ الكامؿ في لهجات القبائؿ "  ٜٔٔ/ٔالبحر "  (ٔ)
ال المهجػػػات فػػػي التػػػراث "  ٖٛ/ٙال الهمػػػن "  ٕٛٗ/ٔال المقتضػػػب "  ٗٚ/ٓٔشػػػرح المرّصػػػؿ"  (ٕ)

ٔٙٚ . 
 .ٜٔٔ/ٔالبحر "  (ٖ)
 . ٖٔٛالسابؽ ال المعجـ الكامؿ في لهجات القبائؿ "  (ٗ)

 ينظر اآليات السابقة والصرحات ذاتها . (٘)

 .ٜٔٔ/ٔال البحر "  ٖٔٛالمعجـ الكامؿ في لهجات القبائؿ "  (ٙ)

 . ٜٛ/ٕشرح ابف عقيؿ "  (ٚ)

 . ٜٕ٘/ٔالتصريح " (ٛ)

بغػػداد  -تحقيػؽ حػػاتـ صػالح الضػامف  -مكػػي بػف أبػي طالػػب القيسػي  -مشػكؿ إعػراب القػر ف  (ٜ)
 . ٓٚٔال  المهجات في الكتاب لسيبويه "  ٜٔٗ/ٕـ " ٜ٘ٚٔ
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بػاب المجػاورة لتمػيـ   وفقعس ال ودبير بطناف مػف أسػد ال وضػّبة مػف قبائػؿ الرّْ
داوة ػي البػػا بػدوي ال وهكػذا فمهجػة إخػالص الضػـ هػي لقبائػؿ موغمػة فػػوهذيؿ بعضه

(ٔ) . 
ولػػـ تػػأت هػػذ  المغػػة فػػي القػػر ف الكػػريـ ال ولػػـ يقػػرأ بهػػا أيُّ مػػف القػػرّاء ال وقػػد 

 .(ٕ)ضعؼ والرداءة ُوصرت هذ  المغة بال
شػػماـ الكسػػر الضػػـ هػػو لغػػة بدويػػة .  ويمكػػف القػػوؿ إف إخػػالص الضػػـ ال وا 

خالص الكسر هو لغة حجازية حضػرية . ووجػود قبيمػة هػذيؿ  وهػي مػف القبائػؿ  –وا 
التػي ُعػزي  –تمػيـ ومجػاوريهـ  –من القبائؿ البدويػة  – (ٖ)التي كانت تسكف الحجاز

مػا ورد سػابًقا أف بعػض قبائػؿ هػذيؿ كػاف يتسػـ إليها الضـ ال يقدح في ذلؾ ألنػه وك
ال واتسػػاع رقعػػة القبائػػؿ التػػي تحػػديت بهػػذ  المهجػػة دليػػؿ عمػػى انتشػػارها ال (ٗ)بالبػػداوة 

 والقراءات القر نية ُتعّضد مصداقيتها في المساف العربي . 
 
 
 
 

      

                                           
 . ٓٚٔلسيبويه د/ صالحة  ؿ غنيـ "  المهجات في الكتاب (ٔ)
ال شػػرح  ٖ٘ٗ/ٔال المحتسػػب "  ٖٚٛ/ٔال أوضػػح المسػػالؾ "  ٕٓٚ/ٕينظػػر " شػػرح الكافيػػة "( ٕ)

 . ٖٙ/ٕاألشموني "
 . ٔٔ/ٔالبكري "  –معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والمواضن ( ٖ)
 . ٓٚٔالمهجات في الكتاب لسيبويه د/ صالحة  ؿ غنيـ " ( ٗ)
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لادلثحثلالساتغ
لذداخولاللغاخل)لذسكةلاللغاخل(

يف الرعػػؿ المضػػارع رفًعػػا ال ونصػػًبا ال وّضػػحت كتػػب الصػػرؼ أحكػػاـ مجػػيء عػػ
وجرًا تبًعا لنوع حركة الرعؿ الماضي ال وتعارفت القبائؿ فيما بينها فػي نطقهػا لألفعػاؿ 
ال وقد ُقّعدت القواعد الصرفية تبًعا لنطؽ هػذ  القبائػؿ ال والعػرب الُخمّػص ال ومػا تمهػج 

 –ماضيها  به ألسنتهـ . ولكف ُوجدت بعض هذ  األفعاؿ خالؼ مضارعها حركة عيف
المتعارؼ عميه في نطؽ القبيمػة الواحػدة ال وهػذا الػذي دفػن المغػوييف إلػى  –والعكس 

محاولػػة إيجػػاد ترسػػير لغػػوي لهػػذا الخمػػؼ ال وعقػػدوا أبواًبػػا وفصػػوال فػػي كتػػبهـ لهػػذا 
 .(ٔ)الغرض 

ومما ُفّسر به ذلؾ الخالؼ أنػه ُيعػد مػف تػداخؿ المغػات أو ترّكبهػا ال كمػا قػاؿ 
" بػأف تأخػذ قبيمػة ) حركػة ( الماضػي ال أو المضػارع مػف قبيمػة  ابف جني ال ووّضحه

أخرى ال وتستعممها وتركػب منهػا لغػة ياليػة ال وضػرب مػيال بقػوؿ األصػمعي " اختمػؼ 
رجالف فػي ) الصػقر ( فقػاؿ أحػدهما ) بالصػاد ( ال وقػاؿ اآلخػر ) بالسػيف ( فتراضػيا 

قمتمػا إنمػا هػو ) الزقػر (   بأوؿ وارد عميهما فحكيا له ما هما فيه ال فقاؿ ال أقوؿ كما
وعمى هذا يتخرج جمين ما ورد مف التداخؿ نحو ) قمى يقمى ( و ) سػمى يسػمى ( .. 
فكؿ ذلؾ إنما هػو لغػات تػداخمت فتركبػت بػأف أخػذ الماضػي مػف لغػة ال والمضػارع أو 
الوصؼ مف لغة أخرى ال ينطؽ بالماضي كذلؾ فحدث التداخؿ ال والجمن بيف المغتيف 

                                           
ال الخصػػائص " بػػاب فػػي تركػػب المغػػات  ٘٘ٔ/ٔالمزهػػر " بػػاب معرفػػة تػػداخؿ المغػػات "ينظػػر "  (ٔ)

ال  ٜٚٔ-ٚٚٔ/ٔال وبػػاب فػػي الرصػػػيح يجتمػػن فػػي كالمػػػه لغتػػاف فصػػػاعدا"  ٕٛٔ-ٜٚٔ/ٕ
الطبعػػة األولػػى  -طبعػػة عػػالـ الكتػػب  -ابػػف القطػػاع  -ال األفعػػاؿ  ٕٕٚ/ٕالكتػػاب لسػػيبويه " 

 ٗ٘ٔ/ٚ ال شرح المرّصؿ البف يعيش " ٔٔ/ٔـ " ٖٜٛٔ
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ٕ٘ٗٙ 

)قمى( يقوؿ فػي المضػارع )يقمػى( ال والػذي يقػوؿ ) يقمػى( يقػوؿ فػي  ال فنف مف يقوؿ
الماضػػي )قمػػى( ال وكػػذا مػػف يقػػوؿ )سػػال( يقػػوؿ فػػي المضػػارع )يسػػمو( ال ومػػف يقػػوؿ 
)يسمى( يقوؿ في الماضي )سػمى( فتالقػى أصػحاب المغتػيف ال فسػمن هػذا لغػة هػذا ال 

نػاؾ لغػة ياليػة وهذا لغة هذا ال فأخذ كؿ واحد مف صاحبه ماضػيه إلػى لغتػه فتركػب ه
(ٔ). " 

وممػػا جػػاء عمػػى التػػداخؿ بػػيف المغػػات وذكػػر  حمػػد المػػالكي عنػػد حدييػػه عػػف 
 وجوب ضـ عيف المضارع إذا كانت عيف الماضي مضمومة "

لأكادل(للل-أ
ُ
دخ
ُ
ل)لك

قػػاؿ حمػػد المػػالكي " تقػػوؿ فػػي كػػُرـ يكػػُرـ ال وفػػي ظػػُرؼ يظػػُرؼ ال وفػػي شػػُرؼ 
ا جاء عمى تداخؿ المغتيف كػ ) ُكػدت أكػاد يشُرؼ ال وهكذا لـ يشّذ مف ذلؾ شيء إال م

 " .(ٕ)( فقد أوقعوا مضارع المكسور بعد المضمـو 

بضػـ الكػػاؼ ال أف يكػوف مضػارعه ) أكػود ( بػػالواو   (ٖ)القيػاس فػي ) ُكػدت ( 
وفػػي ) ِكػػدت ( بالكسػػر أف يكػػوف مضػػارعه ) أكػػاد ( بػػاأللؼ ال أو ) أكيػػد ( باليػػاء ال 

رعه ) يكيػػد ( باليػػاء ال أو ) يكػػاد ( بػػاأللؼ ال أو وفػػي ) كػػاد ( بػػالرتح أف يكػػوف مضػػا
يكود ( بالواو ال ولكف ُركبت مف هذ  المغات لغة أخرى هي ) ُكدت أكاد ( بضـ الكاؼ 

                                           
الو) باب فػي تركػب  ٚٚٔ/ٔالخصائص " باب )في الرصيح يجتمن في كالمه لغتاف فصاعدا (" (ٔ)

 ال  ٙ٘ٔ/ٔالمزهر "   ٜٚٔ/ٔالمغات( " 
 . ٚٛٔفتح المتعاؿ "  (ٕ)
ضـ الكاؼ دليؿ عمى أف عيف الرعؿ الماضي واًو ال وكسرها دليػؿ عمػى أف عينػه يػاًء ال وفتحهػا  (ٖ)

 . دليؿ عمى أف عينه ألًرا



 

  

 

 
 
                                             إبراهيـ بدالرحيـعسماة  بالمية األفعاؿ لحمد بف محمد المالكي "  دراسة في ضوء عمـ المغة الحديث"   د/ محمود أحمد الخصائص المهجية في كتاب " فتح المتعاؿ عمى القصيدة الم   

 

ٕ٘ٗٚ 

في الماضي ال واأللؼ فػي المضػارع ال فأخػذ مػف يقػوؿ ) أكػاد ( مضػارع مػف يقػوؿ ) 
اؼ ماضػي ِكدت ( بكسر الكاؼ ال وكػاد بػاأللؼ ال وأخػذ مػف يقػوؿ ) ُكػدت ( بضػـ الكػ

اد ػمف يقوؿ ) أكود ( بالواو . يقوؿ ابف جني " مف قاؿ ) ُكدت أكاد ( إنما جاء ) بأك
ى ) ِكػدت ( ميػؿ ) ِهبػت تهػػاب ( فنمػا أف يكػوف مػف لغػػة مػف قػاؿ ذلػؾ ) ُكػػدت ػ( عمػ

مػا أف يكػوف يوافػؽ فػي المضػارع  وِكدت ( جميًعا ال فيكوف ) أكاد ( عمػى ) ُكػدت ( وا 
 " . (ٔ)دُت (مف يقوؿ في الماضي ) كِ 

أو  –إف صػح التعبيػر  –الموّلدة مف لغػات أخػرى  –ُكدُت أكاد  –وهذ  المغة 
 .(ٕ)المتداخمة ال أو المرّكبة لـ أعير عمى عزو لها في كتب المغة التي أوردتها 

ل)لّزِيلٌسِيل(ل:ل–بل

قاؿ حمد المالكي ")وِرَي( الُمّم ) َيِري( إذا كير شحمه ال ويقاؿ )َوِريْت( اإلبػؿ 
نما قيد بػالمم ليحتػرز بػه عػف )َوِري( الزَّنػد( ال ألف األصػؿ فيػه  )َتري( إذا سمنت ال وا 
اف ُيقاؿ ) وِري يوَرى ( كػ )رِضي يرضػى ( عمػى القيػاس ال وفيػه لغػة يانيػة ) وَرى ( 
الزَّند ) يِري ( بالكسر كػ ) رمى يرمي ( وذلؾ أيًضا جاٍر عمػى القيػاس ال ورّبمػا رّكبػوا 

اليػػة فقػػالوا ) وِري ( الزَّنػػد ) يػػِري ( بالكسػػر فيهمػػا كػػوِري المػػم ال مػػف المغتػػيف لغػػة ي
نما وردت عمى تداخؿ المغتيف  " (ٖ)فيقاؿ هذ  ليست بمغة مستقمة ال وا 

فنحف إذف أمػاـ لغتػيف همػا " ) وِري يػورى ( بالكسػر فػي الماضػي ال والرػتح 
ال رّكبػػت  فػػي المضػػارع ال و ) وَرى يػػِري ( بػػالرتح فػػي الماضػػي والكسػػر فػػي المضػػارع

                                           
 . ٕٚ٘/ٔط وزارة المعارؼ العمومية "  –تحقيؽ إبراهيـ مصطرى  –المنصؼ البف جني  (ٔ)

 ينظر " الكتب السابقة والصرحات ذاتها . (ٕ)
 . ٕٜٔفتح المتعاؿ "  (ٖ)
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ٕ٘ٗٛ 

منهما لغة يالية هي " ) وِري يِري ( بالكسر في الماضي والمضارع مًعػا ال فأخػذ مػف 
يقػػوؿ ) يػػِري ( مضػػارع مػػف يقػػوؿ ) َوَرى ( ال وأخػػذ مػػف يقػػوؿ ) وِري ( ماضػػي مػػف 
يقوؿ ) يوَرى ( ال وقد أورد هذ  المغة الريومي فقاؿ " وَرى ( الزَّند ) يَرى ( ورًيػا مػف 

" ولـ ينسبها لقبيمة بعينها ال  كما (ٔ)) وِري ( ) َيِري ( بكسرهما  باب وعد ال وفي لغة
 ال(ٕ)لـ أعير عمى عزو لها في كتب المغة التي بيف يدّي 

لذؼقٍةل:
تعّرضػػت نظريػػة تػػداخؿ المغػػات أو ) تركبهػػا ( إلػػى بعػػض النقػػد مػػف بعػػض 

 المغوييف المحدييف نستطين إجماله في أمريف "

الناحية الصناعية الرياضية ال أو الهندسية البحتة في  ميؿ هذ  النظرية إلى – ا ّ 
تركب المغات من بعضها ال كما أنها لـ توّضح الكيرية التي تتداخؿ بها هذ  المغػات ال 

 .(ٖ)ولـ تبيف الدوافن التي قد تدعو لميؿ هذا التداخؿ 

اعتماد هذ  النظرية عمى القوؿ باقتراض بعض المغػات مػف بعضػها اآلخػر   – الثاًً
ستعماله كأنه لغة لها ال وهذا ُيناقض ما ُأير عف العربي الرصيح مف تمسكه بمغتػه وا

ال وحرصػػه عميهػػا ال واشػػمئزاز  مػػف أصػػحاب المهجػػات األخػػرى ال مػػف أصػػحاب المغػػة 
ف شئت فانظر إلى  الواحدة ال ومعرفة هذا ال تخرى عمى أحد في عالمنا المعاصر ال وا 

مػػف حولػػه بمهجتػػه ال والقػػاهري عنػػدما ) الصػػعيدي ( عنػػدما يػػتكمـ ) القػػاهري ( ال و 

                                           
 . ٕٕ٘-ٕٔ٘المصباح " ) ورى ( "  (ٔ)
 ينظر " الكتب السابقة والصرحات ذاتها . (ٕ)

 . ٙٙٔ -٘ٙٔأنيس "  في المهجات العربية د إبراهيـ (ٖ)
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ٕٜ٘ٗ 

يسػػمن الصػػعيدي يمهػػج بمغتػػه . وهػػؿ هػػذا يأخػػذ مػػف ذاؾ ل أو العكػػسل بػػؿ كػػؿ واحػػد 
 منهما يتمسؾ بمهجته ال ويحافظ عميها ال ويعاؼ مف يخالرها ال وينرر منه .

ببعيػػٍد عمػػى الرجػػؿ الػػذي ) همػػز (  –صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ  –ومػػا رد النبػػي 
" يػا ) نبػيء اهلل ( ال   –صمى اهلل عميػه وسػمـ  –رجؿ لمنبي باسمه الكريـ ال وقوؿ ال

عميه بالقوؿ " ) ال تنبر باسمي ال لست بنبيء  –صمى اهلل عميه وسمـ  –ورّد النبي 
اهلل ال ولكنني نبي اهلل ( ال وهذا يوّضح حػرص كػؿ عربػي عمػى لغتػه ال والمعػروؼ أف 

 .قريًشا كانت مف القبائؿ التي تسّهؿ الهمزة وال تحققها 

 وقد عزا بعض المغوييف تداخؿ المغات إلى أمور أهمها "

أخطػػاء األطرػػاؿ ال وذلػػؾ أف الطرػػؿ يصػػعب عميػػه تقميػػد الكبػػار فػػي نطقهػػـ  – ا ّ 
لصيغة مف الّصيغ ال يـ يهمػؿ أمػر  ال فينشػأ الخطػأ ال وتصػبح الصػيغة الجديػدة التػي 

 صيغة معترًفا بها مف األجياؿ المقبمة . –الَكها الطرؿ خطًأ 

أخطاء الرواة في النقؿ ال مما تسبب في وجود ميػؿ هػذا النػوع مػف الصػيغ  – ثاًًال
ال إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف التػػأويالت مػػف المغػػوييف الػػذيف يػػروف فػػي ظػػاهرة (ٔ)المتداخمػػة 

تداخؿ المغات أمرًا غير محكـٍ ال أو دقيؽ ال بالقياس إلى ما ورد في المغػة ال واعترفػت 
 به قواعدها .  

لاخلامتح

                                           
 . ٙٙٔ -٘ٙٔال في المهجات العربية "  ٕٜ٘/ٕينظر " المهجات العربية في التراث "  (ٔ)
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ٕ٘٘ٓ 

تتـ الصالحات ال والصػالة والسػالـ عمػى  –سبحانه  –لذي بنعمته الحمد هلل ا
 مف ختـ به ربُّه الرساالت ...  وبعد ال

فبرضؿ مف اهلل وحد  ال ومعونة منػه جػّؿ شػأنه ال انتهػى بحػث ) الخصػائص 
المهجية في كتاب فتح المتعاؿ عمى القصيدة المسماة بالمية األفعاؿ لحمد بف محمد 

ـ المغػػة الحػػديث ( ال وقػػد جػػاء فػػي مقّدمػػة ال وتمهيػػد ال المػػالكي دراسػػة فػػي ضػػوء عمػػ
وفصميف ال وخاتمة ال وفهرس لمموضوعات ال وأجمؿ بعض النتائج التػي توصػؿ إليهػا 

 البحث "

ربط بعض المغوييف اإلبداؿ بيف بعػض الحػروؼ باالسػتعماؿ المغػوي ال فػالهمزة  – أّال
المبدلة منها فػي ) أهػؿ في )  ؿ ( لمشرؼ والرفعة ال فيقاؿ " )  ؿ محمد ( ال والهاء 

( لمّضػػعة والحّطػػة ال فيقػػاؿ " ) أهػػؿ االسػػكافي ( ال وقػػد أيبػػت البحػػث عكػػس ذلػػؾ ال 
بنصوص القر ف الكريـ ال واستعماله لكال المرظيف ال فاستعممهما في الشرؼ في قولػه 

ال (ٔ) لَعػاَلِميَف َو َؿ ِعْمػرَاَف َعَمػى ا َو َؿ ِإْبػرَاِهيـَ  َوُنوحػاً  ِإفَّ المَّػَه اْصػَطَرى  َدـَ  تعػالى 
ـُ الػرّْْجَس َأْهػَؿ الَبْيػتِ  وقوله جّؿ وعال  ـْ َتْطِهيػراً  ِإنََّمػا ُيِريػُد المَّػُه ِلُيػْذِهَب َعػنُك  َوُيَطهّْػَرُك


ػػػْف  ِؿ ِفْرَعػػػْوَف  . واسػػػتعممهما فػػػي غيػػػر  ال فػػػي قولػػػه سػػػبحانه  (ٕ) ْيَنػػػاُكـ مّْ ْذ َنجَّ َواِ 

ـْ ُسػػوَء الَعػػَذاِب  َيُسػػوُموَنُك
ػػْف َأْهػػِؿ الِكتَػػاِب َلػػْو  ال وقولػػه جػػّؿ شػػأنه  (ٖ) َودَّ َكِييػػٌر مّْ

ـْ ُكرَّارًا َحَسداِّ   . (ٗ) َيُردُّوَنُكـ مّْْف َبْعِد ِإيَماِنُك

                                           
 . ٖٖ ؿ عمراف "  (ٔ)

 . ٖٖاألحزاب "  (ٕ)
 . ٜٗالبقرة "  (ٔ)
 . ٜٓٔالبقرة "  (ٕ)
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ا
ً
بميؿ القبائؿ البدوية كتميـ ومف عمى  –عمى الدواـ  –أيبت البحث أف القوؿ  – ثاًٍ

ات الخشػونة التػي يحػرص شاكمتهـ ال إلى النطؽ بػ ) الضـ ( ال ألنهػا صػرة مػف صػر
عميهػػا البػػدوي ال وميػػؿ القبائػػؿ الحضػػرية كقػػريش ومػػف جػػاورهـ إلػػى النطػػؽ بالكسػػر 

ّطردة ال يمكػف الركػاؾ منهػا مألنها تناسب طبائعهـ ال ال يمكف أف يكوف قاعدة عاّمة 
كما نطقت بضـ السيف ال والواو دوف الياء فػي ) َقَمْنُسػَو  (  –ميال  –ال فوجدنا تميًما 

بالكسر والياء في ) ِحرايه ال وقِميت ال وِقْنيػاف ال وهػدايا ( ال والعكػس صػحيح  ال نطقت
. 

ا
ً
أف اختالؼ داللة المرظ عند بعض القبائؿ يؤدي إلى الخمؼ في نطؽ األلراظ   – ثالث

فالحجػػازيوف يوافقػػوف التميميػػيف فػػي النطػػؽ بكسػػر الػػواو فػػي ) ِواليػػتهـ ( ال إذا كػػاف 
ف عنهـ في النطؽ ال وينطقوف بالرتح إذا كػاف المرػظ المرظ بمعنى السمطاف ال ويرترقو

 بمعنى اإللوهية أو النُّصرة .

ا
ً
أف قراءة الجمهور ليست هي دوًما لغة أهؿ الحجاز ال ومف جاورهـ ال بؿ إف  – زاتؼ

قراءة الجمهور كييرًا ما تكوف موافقة لمغة غيرهـ ال كمػا رأينػا فػي ) ُحْوًبػا ( بالضػـ ال 
ـّ وهػي لغػة بنػي تمػيـ ال وقػراءة الحسػف و ) َحوًبا ( بػالرتح ال  فقػراءة الجمهػور بالضػ

 وحد  بالرتح وهي لغة ألهؿ الحجاز .

ا
ً
أف قراءات القر ف الكريـ ُيحتج بها عمى العربيػة ال حتػى ولػو كانػت القػراءة  – خاهس

سػػنة متبعػػة ال ومػػا خػػالؼ مػػف القػػراءات قواعػػد النحػػاة يجػػب أال ُيرمػػى  اشػػاّذة ال ألنهػػ
 ال بؿ ُينظر إليه عمى أنه لغة مف لغات العرب . بالشذوذ أو الضعؼ

ا
ً
القوؿ بأف الماضػي المرتػوح العػيف ال يػأتي مضػارعه مرتػوح العػيف أيًضػا ال  – سادس

َيْسػػَعى ( ال و) رَضػػن  ىإذا كػػاف عينػػه أو المػػه حرًفػػا مػػف حػػروؼ الحمػػؽ نحػػو ) َسػػعَ 
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عػاؿ عينهػا ال فقػد جػاءت أف اتيرَضن ( ال ليس ذلؾ هو القاعدة المّطػردة فػي كػؿ المغػ
حرؼ مف حروؼ الحمػؽ ال ولػـ ُيرػتح مضػارعها لرػتح عػيف ماضػيها  نحػو " )  بَغػى 
يْبِغي ( ال و ) َنَعى َيْنِعي ( ال كما جاءت أفعاؿ ليس عينها أو المها حرًفا مف حروؼ 
الحمػػؽ ال وجػػاء الماضػػي والمضػػارع مرتػػوحي العػػيف مًعػػا نحػػو " ) قػػال يقػػال ( ال و ) 

 َيْجبى ( .َغشى يْغَشى ( ال و) جَبى 

ا
ً
اشػتراؾ بعػض المغػات السػامية ال كالعبريػة والسػريانية ال مػن بعػض القبائػؿ  – سااتؼ

العربيػػػة القديمػػػة المعروفػػػة فػػػي نطػػػؽ بعػػػض األلرػػػاظ ال وامتػػػداد هػػػذ  المهجػػػات إلػػػى 
 رة ال ميؿ كسر حرؼ المضارعة ال والمعروؼ بػ ) تمتمة بهراء ( .ػات المعاصػالمهج

ا
ً
ة إلى تطويؿ البنية ال والنطؽ بالهمزة ) أْفَعػؿ ( ال والقبائػؿ ميؿ القبائؿ البدوي – ثاهٌ

ف كػػاف هػػذا لػػيس  الحضػػرية إلػػى تقصػػيرها ال وحػػذؼ الهمػػزة ال والنطػػؽ ) َفَعػػؿ ( ال وا 
األساس القاطن الذي اعتمدته كؿ المهجات ال فقد اشتركت بعض المهجات في النطػؽ 

  تارة بالرعؿ مجّردا ال وتارة أخرى بالرعؿ مزيًدا بالهمزة .

ا
ً
أخطاء األطراؿ التي لـ يتـ تصحيحها ال وأخطاء الرواة في النقؿ ال كاف لهػا  – ذاسؼ

 األير في وجود بعض المغات التي عزاها بعض المغوييف إلى تداخؿ المغات .

لأُنلادل ادزلّادلساخغ
اإلبػػداؿ " أبػػو الطيػػػب المغػػويال تحقيػػػؽ عػػزا لػػػديف التنػػوخيال طبعػػػة مجمػػن المغػػػة  -

 ـ .ٜٔٙٔالعربيةال دمشؽ ال 

 هػ .ٜٖٗٔإبراز المعاني مف حرز األماني" أبو شامة المقدسيال طبعة القاهرة  -
إتحػاؼ فضػالء البشػػر فػي القػػراءات األربػن عشػر " الػػدمياطي )البنػاء( تحقيػػؽ د.  -

 ـ . ٜٚٛٔشعباف محمد إسماعيؿال القاهرةال 
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 ـ . ٖٜٙٔأدب الكاتب"ابف قتيبةال تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميدال القاهرة  -

ارتشػػاؼ الضػػرب مػػف لسػػاف العػػرب " أبػػو حيػػاف األندلسػػيال تحقيػػؽ د. مصػػطرى  -
 ـ .ٜٜٛٔهػ الٜٓٗٔالنماسال طبعة دار المدنيال القاهرة 

الح المنطؽ " ابف السكيتال تحقيؽ أحمد محمػد شػاكرالوعبد السػالـ هػاروفال إص  -
 طبعة دار المعارؼال مصرال الطبعة الرابعة 

 ـ . ٜٜٓٔشرالطبعة مكتبة الشباب ال األصوات العربية " كماؿ ب -

األصػػػوات المغويػػػة " إبػػػراهيـ أنػػػيسال طبعػػػة األنجمػػػو المصػػػرية ال  الطبعػػػة الرابعػػػة  -
 ـ . ٜٔٙٔ

إعػػػراب القػػػر ف " النحػػػاسال تحقيػػػؽ زهيػػػر غػػػازي زاهػػػدال مكتبػػػة النهضػػػة العربيػػػةال  -
 ـ  .ٜ٘ٛٔبيروتال الطبعة اليانيةال 

 ـ.ٖٜٛٔالطبعة األولى   األفعاؿ " ابف القطاعال  طبعة عالـ الكتبال -
االقتضػػاب فػػي شػػرح أدب الكاتػػب " لمبطميوسػػيال تحقيػػؽ مصػػطرى السػػقا ال  طبعػػة  -

 ـ ٜٜٙٔدار الكتب المصرية 

 هػ .ٜٖٗٔاألمالي" البف الشجريال حيدر أباد  -
أضػػح المسػػالؾ إلػػى ألريػػة ابػػف مالػػؾ" ابػػف هشػػاـال تحقيػػؽ محمػػد محػػي الػػديفال  -

 ـ .   ٜٗٚٔالقاهرة. 
حػػػػػيط  " أبػػػػػو حيػػػػػافال تحقيػػػػػؽ عػػػػػادؿ أحمػػػػػد عبػػػػػد الموجػػػػػود )و(ال البحػػػػػر الم -

 ـ .  ٖٜٜٔبيروت
 ـ  .ٜٛٙٔالبياف والتبييف " الجاحظال  تحقيؽ عبد السالـ هاروف القاهرة  -

 هػ .    ٖٗٓٔتاج العروس مف جواهر القاموس " الزبيديال الطبعة الخيريةال  -

شػوقي ضػيؼال  مطبعػة  تاريم  داب المغة العربيػة " جػورجي زيػدافال  تحقيػؽ د.  -
 ـ  ٜٚ٘ٔدار الهالؿ 
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تسػػهيؿ الروائػػد وتكميػػؿ المقاصػػد " ابػػف مالػػؾال تحقيػػؽ د.  محمػػد كامػػؿ بركػػات  -
 ـ  ٜٚٙٔ

ـال ٕٜٛٔهػػػ/ٕٓٗٔالتطػػور النحػػوي لمغػػة العربيػػة " براجشػػتراسال طبعػػة المجػػدال  -
 ترجمة الدكتور . رمضاف عبد التواب . 

هػػػػػ .  ٜ٘ٙٔ(" القرطبػػػػيال القػػػػاهرة  ترسػػػػير القرطبػػػػي ) الجػػػػامن ألحكػػػػاـ القػػػػر ف -
 ـ .ٜٚٙٔ

 الترسير الكبير) مراتح الغيب ( " لمرخر الرازيال طبعة دار إحياء التراث .  -
 لبناف . -ترسير الكشاؼ " طبعة دار الركر العربيال  بيروت  -

ترسػػػير غريػػػب القػػػر ف " ابػػػف قتيبػػػهال تحقيػػػؽ السػػػيد أحمػػػد صػػػقرال طبعػػػة بيػػػروت  -
 ـ . ٜٛٚٔ

ة " أبو منصور األزهريال تحقيؽ عبد السالـ هاروف )و(ال طبعػة الػدار تهذيب المغ -
 ـ . ٜٜٙٔالمصرية لمتأليؼ والترجمةال  القاهرة 

 التيسير في القراءات السبن " أبو عمرو الدانيال مكتبة المينىال  بغداد.    -
 الجاسوس عمى القاموس" أحمد فارس الشدياؽال طبعة دار صادرال  بيروت .  -

 غة " ابف دريدال طبعة دار صادرال بيروتال لبناف . جمهرة الم -

ال تحقيػػؽ عبػػد السػػالـ هػػاروفال دار المعػػارؼال  - جمهػػرة أنسػػاب العػػرب " ابػػف حػػـز
 ـ .ٜٚٚٔمصرال 

الجنى الداني في حروؼ المعػاني " المػراديال  تحقيػؽ د.  فخػر الػديف قبػاو  )و(ال  -
 ـ . ٖٜٚٔحمب 

 اء الكتب العربية . حاشية الصباف عمى األشموني " طبعة دار إحي -

ال طبعة  - الحجة في القراءات السبن " ابف خالويهال تحقيؽ د.  عبد العاؿ سالـ مكـر
 ـ .   ٜٚٚٔدار الشروؽال بيروتال 
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الحجػػػة فػػػي عمػػػؿ القػػػراءات السػػػبن " أبػػػو عمػػػي الرارسػػػيال تحقيػػػؽ عمػػػي النجػػػدي  -
 هػ .ٖٓٗٔناصؼال  طبعة الهيئة المصرية العامة لمكتاب 

 " البغداديال الطبعة األولىال دار صادرال بيروتال لبناف . خزانة األدب  -
الخصػػائص " ابػػف جنػػيال تحقيػػؽ محمػػد عمػػي النجػػارال طبعػػة دار الكتػػابال بيػػروت  -

 ـ .ٕٜ٘ٔ

الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنػوف " السػميف الحمبػيال  تحقيػؽ أحمػد محمػد  -
 الخراطال  دار القمـال  دمشؽ . 

 "عبد الحكيـ العسيمي .دراسات في المهجات العربية  -
هػػػػ .  ٔٔٗٔدراسػػػة الصػػػوت المغػػػوي "أحمػػػد مختػػػار عمػػػرال طبعػػػة عػػػالـ الكتػػػبال  -

 ـ . ٜٜٔٔ
درة الغواص في شرح أوهاـ الخواص" لمحريريال تحقيؽ محمد أبو الرضؿ إبراهيـال  -

 ـ .ٜ٘ٚٔالقاهرة 
دروس في التصريؼ " محمد محي الديف عبد الحميدال  طبعة دار الطالئن لمنشػر  -

 والتوزين والتصديرال القاهرة . 
ديػػواف األدب " الرػػارابيال تحقيػػؽ د.  أحمػػد مختػػار عمػػرال طبعػػة الهيئػػة المصػػرية  -

 ـ  .ٜٜٚٔالعامةال  القاهرةال 

رصؼ المباني في شرح حروؼ المعػاني" أحمػد بػف عبػد النػور المػالقيال  تحقيػؽ  -
.   هػػػػٜٖ٘ٔأحمػػػد محمػػػد الخػػػراطال  مطبوعػػػات مجمػػػن المغػػػة العربيػػػة بدمشػػػؽ 

 ـ  .ٜ٘ٚٔ
السبعة في القراءات " ابف مجاهػدال تحقيػؽ " شػوقي ضػيؼال طبعػة دار المعػارؼال  -

 ـ .ٜٓٛٔمصرال 
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سر الرصاحة " البف سناف الخراجيال   شرح عبد المتعاؿ الصعيديال طبعة محمد  -
 ـ .ٜٜٙٔعمي صبح القاهرة 

 سػػر صػػناعة األعػػراب " ابػػف جنػػيال تحقيػػؽ حسػػف هنػػداويال دار القمػػـال دمشػػؽال  -
 ـ .ٜ٘ٛٔ

 ـ. ٕٜ٘ٔسنف أبي داوود " طبعة دار الركرال بيروت  -

شذا العػرؼ فػي فػف الصػرؼ" الشػيم أحمػد الحمػالويال طبعػة دار الرضػيمة لمنشػر  -
 ٕٛٓٓالقاهرة –والتوزين والتصدير

شرح ابف عقيؿ عمى ألرية ابف مالؾ " محمد محي الػديف عبػد الحميػدال طبعػة دار  -
 ـ .    ٕ٘ٓٓ هػ . ٕٙٗٔالتراثال القاهرةال  

شػرح األشػموني عمػى األلريػػة " تحقيػؽ" محمػد محػػي الػديف دار الكتػاب العربػػي ال  -
 بيروت . 

طبعة عيسػى الحمبػي )دار إحيػاء الكتػب  -شرح التصريح عمى التوضيح "األزهري -
 العربية( . 

شػػػرح الشػػػواهد الكبػػػرى ال العينػػػي ال هػػػامش خزانػػػة األدب لمبغػػػداديال دار صػػػادر ال  -
 بيروت .

 رح المرصؿ " ابف يعيشال  طبعة مكتبة المتنبيال القاهرة . ش -

شرح الممػوكي فػي التصػريؼ "  تحقيػؽ فخػر الػديف قبػاو ال طبعػة المكتبػة العربيػة  -
 حمب .

شػػرح تسػػهيؿ الروائػػد " ابػػف مالػػؾال تحقيػػؽ د.  عبػػد الػػرحمف السػػيد ال ود.  محمػػد  -
 ـ .ٜٗٚٔبدوي المختوفال القاهرة 

" الرضػيال تحقيػؽ محمػد محػي الػديف عبػد الحميػد)و(ال شرح شافية ابػف الحاجػب  -
 ـ .ٜ٘ٚٔطبعة دار الكتب العمميةال بيروت
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 شرح شواهد المغني " جالؿ الديف السيوطيال طبعة لجنة التراث العربي . -

لصاحي في فقه المغة وسر العربية البف فارسال تحقيؽ أحمد صقرال طبعة عيسى  -
 ـ.ٜٚٚٔالحمبي

ح العربيػػة( " الجػػوهريال تحقيػػؽ أحمػػد عبػػد الغرػػور الصػػحاح )تػػاج المغػػة وصػػحا -
 ـ .ٜٗٚٔعًطارال الطبعة الياليةال بيروت 

.  ٖٗٚٔ الطبعػة عيسػى الحمبػيال  تحقيؽ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي" صحيح مسمـ  -
ٜٔ٘٘. 

صرة جزيرة العرب" الهمدانيال تحقيؽ محمد بف عمي األكػوعال دار اليمامػة لمبحػث  -
 ـ . ٜٗٚٔهػال ٜٖٗٔوالترجمة والنشرال  الرياض

 عمـ الصوتيات " د عبد اهلل ربين محمودال  طبعة المكتبة التوفيقية ال القاهرة . -
ـ ٜٜٓٔعمـ المغة العاـ ) األصوات ( "كماؿ بشرال طبعة مكتبة الشبابال القػاهرةال  -

. 
العيف " الخميؿ بػف أحمػد الرراهيػديال تحقيػؽ د.  مهػدي المخزومػي ال ود. إبػراهيـ  -

 هػ .ٛٓٗٔروت السامرّائيال ط بي
غايػػة النهايػػة فػػي طبقػػات القػػراءال  البػػف الجػػزريال  نشػػر  ج برجشتراسػػرال  مكتبػػة  -

 ـ .ٕٖٜٔالخانجي 

الرػائؽ فػػي غريػػب الحػديث" الزمخشػػريال تحقيػػؽ محمػػد أبػو الرضػػؿ إبػػراهيـ وعمػػي  -
 محمد البجاويال بيروتال دار المعرفةال الطبعة اليانية .

يسال مطبعػػػة األنجمػػػو المصػػػريةال الطبعػػػة فػػػي المهجػػػات العربيػػػة د.  إبػػػراهيـ أنػػػ -
 . ٜٙال ٜ٘السادسة " 

فػػي فقػػه المغػػة د.  عبػػدا هلل ربيػػن ال ود.  عبػػد العزيػػز عػػالـال طبعػػة مكتبػػة الرشػػدال  -
 هػ . ٕ٘ٗٔـ. ٕٗٓٓ
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القاموس المحيط " الريروزاباديال طبعة مؤسسة الرسػالةال بيػروتال لبنػافال الطبعػة  -
 اليانية .

لغوية "د. عبد الهػادي أحمػد محمػد السػمموف طبعػة  قراءة سعيد بف جبير دراسة  -
 الجريسي لمكومبيوتر والطباعة والتصويرال ط األولىال القاهرة .

 ـ  .ٜٛٚٔهػ .  ٜٖٛٔالقمب واإلبداؿ " البف السكيتال طبعة القاهرة  -

الكتاب " لسػيبويهال تحقيػؽ عبػد السػالـ هػاروفال طبعػة مكتبػة الخػانجيال القػاهرةال  -
 ـ ٖٜٛٔالطبعة اليانية 

الكشؼ عف وجو  القراءات السبن وعممهاال مكػي بػف أبػي طالػب القيسػي ال تحقيػؽ  -
 محي الديف رمضاف ال طبعة مؤسسة الرسالة ال بيروت . 

الكنز المغوي في المساف العربي " د . أوجست هرزاال المطبعة الكايوليكيػةال بيػروت  -
 ـ .ٖٜٓٔ

 طبعة دار المعارؼ . لساف العربال ابف منظورال تحقيؽ عبد اهلل الكبيرال -

المغات في القػر فال  تحقيػؽ صػالح الػديف المنجػدال ط الياليػةال دار الكتػاب الجديػدال   -
 ـ .ٜٛٚٔهػ . ٜٖٛٔبيروت" 

هػػ. ٕٚٗٔلغة تمػيـ د. ضػاحي عبػد البػاقي طبعػة مؤسسػة روزاليوسػؼال القػاهرة  -
 ـ .ٕٙٓٓ

 لغة هذيؿ " عبد الجواد الطيب   -
 ـ .ٜٙٚٔهػ. ٜٖٙٔنجاال طبعة السعادةال  المهجات العربية " إبراهيـ -
المهجػػػات العربيػػػة فػػػي التػػػراث د.  أحمػػػد عمػػػـ الػػػديف الجنػػػدي ال ط الػػػدار العربيػػػة  -

 . ٖٜٛٔلمكتابال 
المهجات العربية فػي القػراءات القر نيػة " عبػد  الراجحػيال  دار المعرفػة الجامعيػةال   -

 ـ ٜ٘٘ٔاإلسكندرية 
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 عبد الهادي السمموف . المهجات العربية في مجالس يعمب " د  -
ـال ٜٜٓٔالمهجػػات العربيػػة نشػػأة وتطػػورًا " د عبػػد الغرػػار هػػالؿ الطبعػػة اليانيػػةال  -

 الجبالويال مصر .

المهجػات فػي الكتػاب لسػيبويهال  د. صػالحة  ؿ غنػيـال طبعػة دار المػدني لمطباعػػة  -
 ـ .  ٜ٘ٛٔهػ.  ٘ٓٗٔوالنشر والتوزينال 

مطبعػػػػة دار الهػػػػالؿ بأسػػػػيوطال   المهجػػػػات فػػػػي شػػػػرح المرصػػػػؿ " محمػػػػد عػػػػالـال -
 ـ .ٜٜٜٔهػ. ٜٔٗٔ

 ـ .ٜٜٚٔلهجة ربيعة " عبد الهادي أحمد السمموفال طبعة العدويال  -

ليس في كػالـ العػرب " ابػف خالويػهال تحقيػؽ أحمػد عبػد الغرػور عطػارال دار العمػـ  -
 لممالييف .

لنشػر محاضرات في فقه المغة " عبد الحكيـ العسيميال طبعة دار طيبػة لمطباعػة وا -
 ـ .ٕٔٓٓهػ. ٕٔٗٔ

المحتسػػػب فػػػي تبيػػػيف وجػػػو  شػػػواذ القػػػراءات "ابػػػف جنػػػيال تحقيػػػؽ عمػػػي النجػػػدي  -
 ناصؼ)و(ال طبعة المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية .

 مختصر شواذ القر ف " ابف خالويهال مكتبة المتنبيال القاهرة .  -

وزيػػن المخصػػص فػػي المغػػة " ابػػف سػػيد ال طبعػػة المكتػػب التجػػاري لمطباعػػة والت  -
 والنشرال بيروت .

هػػ ٖٓٗٔالمدخؿ إلى عمـ المغة د. رمضاف عبد التوابال طبعة الخانجيال القاهرة 
 ـ .ٕٜٛٔ. 

المذكر والمؤنث  " لمررّاءال  تحقيؽ د.  رمضاف عبد التػوابال  مكتبػة دار التػراثال  
 ـ .ٜ٘ٚٔالقاهرة 
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التػراثال تحقيػؽ المزهر في عمـو المغة وأنواعهاال جالؿ الديف السيوطيال طبعة دار  -
 محمد عمي البجاوي )و(ال القاهرة .

مشكؿ إعراب القر فال  مكي بف أبي طالب القيسيال  تحقيؽ حاتـ صالح الضػامفال   -
 ـ .ٜ٘ٚٔبغداد 

 المصباح المنيرال الريوميال طبعة المكتبة العمميةال بيروتال لبناف . -

ال طبعػة عػ - الـ الكتػبال المعجـ الكامػؿ فػي لهجػات الرصػحى " الػدكتور داوود سػمـو
 ـ .ٜٚٛٔهػ .  ٚٓٗٔبيروتال 

المعجػػـ المرهػػرس أللرػػاظ القػػر ف الكػػريـال  محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقيال  طبعػػة دار  -
 الحديثال  القاهرة .

 ـ .ٜ٘ٛٔهػال  ٘ٓٗٔالمعجـ الوسيط  " مجمن المغة العربيةال  -

معجػـ مػػا اسػتعجـ مػػف أسػماء الػػبالد والمواضػنال  لمبكػػريال  مطبعػة لجنػػة التػػأليؼ  -
 ـ .ٜٔ٘ٔالترجمة و 

 ـ.ٜٜٙٔمغني المبيب" ابف هشاـال  تحقيؽ مازف المبارؾال  دار الركر  -

 المرصؿ في عمـ العربية " الزمخشريال الطبعة اليانية ال  دار الجبؿ بيروت . -
المقتضب " لممبردال  تحقيؽ محمػد عبػد الخػالؽ عضػيمهال طبعػة المجمػس األعمػى  -

 ـ .ٜٜٗٔلمشئوف اإلسالميةال القاهرةال  
مقدمػػػة فػػػي أصػػػوات المغػػػة العربيػػػة  "عبػػػد الرتػػػاح البركػػػاويال الطبعػػػة الياليػػػةال    -

 مؤسسة الرسالة .

الممتػػن فػػي التصػػريؼ " ابػػف عصػػرور األشػػبيميال تحقيػػؽ د.  فخػػر الػػديف قبػػاو ال  -
 ـ  .ٜٜٚٔبيروتال 

 الممتن في التصريؼ " أبو حياف األندلسيال   تحقيؽ عبد الحميد السيد طمب . -
 ـ .ٜ٘ٚٔالمغة " إبراهيـ أنيسال طبعة مكتبة األنجمو المصريةال  مف أسرار -
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 المنصؼ البف جني " تحقيؽ إبراهيـ مصطرىال ط وزارة المعارؼ العمومية . -
 ـ  .ٖٜٙٔنسب عدناف وقحطاف" المبردال القاهرة  - 
النشػػر فػػي القػػراءات العشػػر " ابػػف الجػػزريال  طبعػػة دار الركػػر لمطباعػػة والنشػػر  -

 والتوزين .
 هػ .ٕٖٚٔهمن الهوامن " السيوطيال طبعة القاهرة  - 


