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  األثر النحوي للصامت في العربّیة
  محمد جمعھ الشامي

  .اآلداب قسم اللغة العربیة وعلوم القرآنجامعة سبھا كلیة 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ملخصال
األلفبائي (الترتیب :یتناول ھذا البحث الحروف المفردة العاملة ،التي لھا أثر نحوي ،من ثالثة جوانب ، أولھا    

  .مخارجھا وصفاتھا ،أما الثالث فیتضمن أثرھا النحوي : ،وثانیھا ) ،واألبجدي،والصوتي

ا األسماء واألفعال والحروف ، منھا أربعة وعدد الحروف في العربیة تسعة وعشرون حرفا ، وھي حروف مبان ، تتكون منھ   
، واألخرى حروف مبان ، لھا معان متعّددة ،یحّددھا السیاق العام ) بكشف سألتمونیھا : (عشر حرفا لھا أثر نحوي یشملھا قولنا 

  . للجملة الواردة فیھا ، وقد اختلف النحویون في ھذه المعاني ، وكثرت آراؤھم

لبحث اقتصر على استخدامات الحرف المفرد النحویة مع مسائل لغویة أخرى متعلقة بالموضوع ، والجانب األكبر من ھذا ا   
وبھذا اختص البحث باألثر النحوي  للحرف المفرد  غیر الملتئم مع غیره ، ألن في التآمھ مع غیره تتكون أداة لھا اختصاصات 

  .كتب عدیدة عدیدة في اللغة ، تحدث عنھا اللغویون واختلفوا ، وألفت فیھا 

  :ویمكن أن نجمل نتائج ھذا البحث في اآلتي    

  .ـ لحروف العربیة ترتیبات عدیدة ولكل ترتیب مبرره وسببھ  1

  . ـ حروف العربیة تسعة وعشرون حرفا كما یرى بعض اللغویین ، وقد أوردت تحلیال لذلك  2

  . ھا أسماء وأفعال وحروف ـ حروف العربیة حروف مبان ، ومنھا تتكون الكلمات بمختلف أنواع 3

  . ـ الحرف ال معنى لھ ، وداللتھ متوّقفة على ما یتصل بھ ، خالفا لالسم والفعل 4

ـ األثر النحوي للصامت متنوع ،منھ ما ھو جازم ،وما ھو جار ،وثالث ناصب ،ولیس ھناك صامت للرفع ،إذا استثنینا بعض  5
  .      اآلراء 

 ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------  

  تمھید
مصطلح لغوي معاصر ، یقابل مصطلح : الصامت     

الحرف عند نحاة العربـیة ، تمییزا لھ عن الحركة التي 
  .الكسرة و الضمة والفتحة: تسمى الصائت وھي 

: وعّرف مجمع اللغة العربیة الصامت بأنھ     
 ))

صوت 
یضیق عند صدوره مجرى الھواء فیسمع لھ صفیر 

))وحفیف، أو ینحبس لحظة فیسمع لھ انفجار 
 )1. (  

وحروف العربیة الھجائیة ، ھي حروف مبان في الكالم    
العربي ، ومنھا تتكون الكلمات العربیة بمختلف أنواعھا ، 

  .   حروف أسماء وأفعال و

قسم عامل ولھ أثر نحوي یتمثل في : والحروف قسمان   
) أ،ب،ت، س، ش ،ف، ك ،ل ،م ،ن ،ھـ ، و،ا،ي(

  ).   بكشف سألتمونیھا :( ویجمعھا قولنا 

أي العمل لھ، ویعد من حروف : والقسم الثاني مھمل     
ومصطلح الحروف في .المباني التي تتكون منھا الجمل 

  )   ب ، ك:( من حرف واحد مثلالعربیة، قد یتركب 

كأن ، كأنما ، :( وأحیانا یتركب من حرفین أو أكثر نحو 
فھذه األدوات رغم أنھا تتركب من أكثر من حرف ) إنما 

لكن صَیرھا التركیب كلمة واحدة ،  ولكل منھما ـ الحرف 

واألداة ـ اختصاص تحدث عنھ النحویون واختلفوا فیما 
  ) .2(بینھم فیھ

د الخوض في ھذه التفاصیل ، وإنما عقدت البحث وال أری   
األثر النحوي للصامت ، : لمناقشة قضیة واحدة  وھي 

مستھدفا الوصول إلي رؤیة نحویة شاملة لھذا الصامت من 
حیث استخداماتھ النحویة ، مع لغویات ، أراھا متعلقة 

  .بموضوع البحث

غیره وبذلك یكون تناولي للحرف المفرد غیر الملتئم مع     
ثنائیة أو ثالثیة أو : ،ألن في التآمھ مع غیره تتكون أداة 

رباعیة أو خماسیة ، ولكل من الحرف واألداة وضع خاص 
التعریف ، والتنفیس ، والنفي ، : ، ومعان كثیرة تتمثل في 

والتوكید ، والكف والتھیئة واإلنكار ، واالستفھام ، واألمر 
لتفصیل ، والتقلیل ، ، والتشبیھ ، والتعجب والتعلیل ، وا

وغیر ذلك من الموضوعات التي ) 3(... والتنبیھ ، والقسم 
.           اھتمت بذكرھا كثیر من الكتب المخصصة لھا

والحرف في العربیة یدل علي معنى في غیره ، وبذلك 
) ال ( تكون داللتھ متوقفة علي متعلقھ ، أو ما یتصل بھ فـ 

ما لم یتصل كل منھما لوحدھما،ال یفیدان شیئا ) ب ( و
) ال ( القلم ، أو بالقلم ، أفادت :بشيء آخر ، فإن قلنا 
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دّلت على اإللصاق ، وفھمت ھاتان ) ب ( التعریف ، و
الى اسم آخر ، ) ب ( و) ال ( الداللتان بإضافة كل من 

  .وھكذا بقیة الحروف 

أما االسم والفعل فداللة كل منھما غیر متوقفة على متعلق    
ى أن االسم والفعل یفیدان شیئا ما، دون تعلقھما بمعن: 

بغیرھما،خالفا للحرف،الذي داللتھ متوقفة على متعلقھ، 
یدل على معنى في ( وھذا ما یفیده التعریف السابق للحرف 

  ) .4) (غیره

والصوامت في العربیة ثمانیة وعشرون حرفا،إذا      
جني حرفا  استثنینا،األلف، التي یعدھا الخلیل وسیبویھ وابن

). 5(مستقال، وبھا تكون الصوامت تسعة وعشرین حرفا

ولھذه الصوامت ترتیبات مختلفة یعتمد كل منھا على أ سس 
)6. (  

  :   األول الترتیب الھجائي 
وقد وضع من قبل نصر بن عاصم ) األلفبائي (ویسمى      

، ویحیى بن العدواني زمن عبد الملك بن مروان ، وھذا 
على المشابھة بین الحروف في الشكل الترتیب مبني 

والرسم والتقابل بین الحروف المنقوطة وغیر المنقوطة، 
أ، ب، ت،ث،ج،ح، خ د، ذ، ر، ز، : وھو على النحو التالي 

س، ش، ص، ض،ط، ظ، ع، غ،ف، ق،ك، ل، م، ن،ھـ، 
  .و، ي 

حرفا ) األلف(ھذه ثمانیة وعشرون حرفا ، وإذا اعتبرنا    
قال ابن ) ال(لواو والیاء وتكتب ھكذا یكون مكانھا بین ا

:جني 
 ))

فلما رآھم قد توصلوا إلى النطق بالم التعریف ،  
بأن قدموا قبلھا ألفا نحو الغالم والجاریة ، لما لم یمكن 

االبتداء بالالم الساكنة كذلك أیضا ، قدم قبل األلف 
،الما توصلوا إلى النطق باأللف الساكنة ، فكان في )ال(في

))من المعارضة بین الحرفین  ذلك ضرب
 )7( .  

ومعنى ذلك أن  العلة في اختیار الالم دون غیرھا ،للنطق    
باأللف الساكنة مرجعھ  أن العرب لما توصلوا بألف 

الرجل : (الوصل الى النطق بالالم الساكنة في       مثل 
 وغیرھا، كذلك توصلوا الى النطق باأللف...) ،العلم، النور 

  .بالالم الساكنة 

  :الثاني  الترتیب األبجدي 
وھذا الترتیب خاص بالمشرق العربي وھو على النحو      

  :التالي 

س، / ك، ل، م،ن، / ح، ط، ي،/ ھـ، و،ز،/أ، ب، ج، د، 
  /.ض، ظ، غ،/ ث، خ، ذ،/ ق ر، ش، ت، / ع، ف، ص،

وھذا الترتیب یسمى الترتیب األبجدي ،نسبة الى الكلمة      
أبجد : كلمات التمانیة التي تجمعھ وھي األولى من ال

  .،ھوز،حطي،كلمن،سعفص،قرشت، ثخذ، ضظغ،

  :          الثالث الترتیب الصوتي 

ویعتمد  ھذا الترتیب على مخارج الحروف من أقصى 
الحلق إلى حروف الشفتین ،وقد رتب الخلیل بن أحمد 

صاحب معجم العین ،حروف معجمھ ) 175ت(الفراھیدي 
  :لى النحو التالي علیھ ، وھو ع

ط، / ص، س، ز/  ج، ش، ض/ق، ك / ع، ح، ھـ، خ، غ
  .و،ا ي، أ   / ف، ب، م / ر، ل، ن/ ظ، ث، ذ/ د، ت

والمالحظ أن ھذا الترتیب قائم على مخارج الحروف ،   
حیث إن كل مجموعة من المجموعات السابقة تنتسب إلى 

     والثانیة          )حلقیة(مخرج ؛ فالمجموعة األولى 

و ) النطعیة(ثم ) أسلیة(والرابعة ) شجریة(والثالثة )لھویة (
فالھوائیة ، والتي تسمى ) الشفویة(و) فالذلقیة)(اللثویة(

  .    أحرف العلة 

) الھمزة(حرفا وأخّّّّّر ) األلف(كما نالحظ أن الخلیل عد    

،رغم أن الھمزة أول الحروف مخرجا من الحنجرة ، كما 
لعین في المخرج لكنھ أخرھا عن الحاء أن الھاء  تسبق ا

: أیضا ،وعلل ذلك بقولھ 
))

لم ابدأ بالھمزة ألنھا یلحقھا 
النقص والتغییر والحذف ،وال باأللف ألنھا ال تكون في 

ابتداء كلمة ،وال في اسم ، وال فعل إال زائدة ،أو مبدلة ، وال 
بالھاء ،ألنھا مھموسة خفیة ال صوت لھا ، فنزلت إلى 

لثاني ، وفیھ العین والحاء ، فوجدت العین أنصع الحیز ا
))الحرفین ، فابتدأت بھ ،لیكون أحسن في التألیف 

 )8. (  

ھذه الترتیبات للحروف ھي األكثر استخداما عندنا،   
ترتیب صوتي البن جِِِني ،یبدأ : وھناك ترتیبات أخرى  منھا

بالشفتین وینتھي بالحنجرة عكس الخلیل وترتیب أبجدي 
ربة ، وترتیب حدیث لعالم اللغة التونسي الطیب للمغا

البكوش وترتیب آخر لعالمي اللغة كمال بشر ، وإبراھیم 
وتعتمد ھذه الترتیبات على تقسیم الحروف على ) . 9(أنیس 

  . جھاز النطق 

وكما یختلف ترتیب الصوامت على النحو السابق ،      
، فمنھم  یختلف كذلك تبویب الكشف بھا في المعاجم العربیة

من اتبع الترتیب الصوتي ، وآخرون الترتیب  األلفبائي 
بطرق مختلفة ، سواء في أبواب المعجم وفصولھ ، ویعد 

  ).9(ھذا بحثا معجمیا یطول الحدیث فیھ

والصوامت العاملة ـ أي التي لھا أثر نحوي ـ إما أن     
تكون مركبة من صامتین فأكثر ، وھي األكثر في العربیة 

ل ھذا البحث ال یسع الحدیث عنھا لتشعبھا وكثرت ،وفي مث
الخالفات فیھا ، وقد تكون ھذه الصوامت مفردة وھي قلیلة 

وھذا القسم ھو الذي أخصھ بالدراسة في ھذا البحث ، سواء 
من حیث أثره النحوي أو اختصاصھ في العربیة بشيء من 

.  التفصیل ، یتضح أثناء الدرا سة إن شاء اهللا تعالى
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دراستي للصوامت حسب الترتیب األلفبائي األول  وستكون
  .فاألول 

  :  أوال الھمزة   
الحرف األول في الترتیب األلفبائي ، واألبجدي والتاسع    

  .والعشرون عند الخلیل ،حسب الترتیب الصوتي

ومخرج الھمزة من أقصى الحلق عند قدماء اللغویین ،     
جاري عند ومن الحنجرة عند المحدثین، وھو صوت انف

القدماء ،وال ھو بالمھموس وال بالمجھور عند المحدثین ، 
والمسألة فیھا خالف،و یعرف عند النحاة القدامى باأللف 

ھمزة (تمییزا لھا عن ) ھمزة القطع (األصلیة ،والقطعیة 
  ).10) (الوصل

ھذا من ناحیة لغویة أما أثرھا النحوي فیتلخص في     
  :شیئین  

لقسم ، حیث یرى بعض النحاة في مثل ـ معاقبتھا حرف ا 1
أنھا عوض عن حرف القسم ) آهللا لقد كان كذا :(قولنا 

ألصالة الباء في القسم  ) الباء(،وغالبا ما تكون عوضا عن 
،  وھناك خالف في الجار لالسم المقسم بھ بعد الھمزة ،ھل 

الجار الھمزة ؟ أو حرف القسم المحذوف؟ وھذا الخالف 
  ).11(ن عصفور وابن مالك األخفش واب: بین 

یرى األخفش ، أن الجار الھمزة ، ألنھا عوض عن    
الجار، وتبعھ ابن عصفور ، بینما یرى ابن مالك أن الجار 

  ) . باء القسم(ھو المحذوف 

ـ واألثر الثاني للھمزة كونھا حرف نداء للقریب ،  2
والمنادى منصوب بفعل محذوف تقدیره أدعو ، ناب عنھ 

ء ، وھذا اإلعراب مختص  ببعض أحوال حرف الندا
إذا كان مضافا ، أو شبیھا بالمضاف ،أو : المنادى وھو 

نكرة غیر مقصودة ، أما إذا كان المنادى علما أو نكرة 
مقصودة ، فھو مبني على ما یرفع بھ في محل نصب ھذا 

  ). 12(ما یراه النحویون  

  :ثانیا الباء 
، واألبجدي ،والرابع  الحرف الثاني في الترتیب األلفبائي

  .والعشرون في الترتیب الصوتي عند الخلیل بن أحمد 

والباء صوت شفوي انفجاري مجھور ، وعادة ما ترقق     
  .فتحتھا، أو ضمتھا ،أو كسرتھا عند النطق بھا 

أصلي، وزائد، :إلى ثالثة أقسام ) الباء (وینقسم   
ثالث،وھي وللقسم،وال تكون الباء  إال جارة في أحوالھا ال

  ).13(مختصة باالسم،ألن الجر من خصوصیات االسم 

وھو الباء غیر الزائدة ،وذكر : ا ـ القسم األول  األصلي 
  ) .لإللصاق (النحویون  معاني كثیرة لھا ، یرجع مجملھا 

أمسكت اللص بیدي ، : حقیقي نحو : ولإللصاق معنیان     
مررت : الصقتھا بھ ومسكتھ ، ومعني مجازي، نحوى :أي 

التصق مروري بموضع یقرب منھ ، :بالمسجد ، والمعنى 
  :        وھو یلوم أھلھ )   14(ومن ذلك قول جریر

تمرون الدیار ولم تعوجوا            سالمكم علَي            
  ا حرام إذ

ونصبت الدیار ) الباء(واألصل تمرون بالدیار وحذف الجار
وتأتي الباء :ب ـ القسم الثاني الزائدة .   على نزع الخافض

تزاد مع : الزائدة للتوكید ،وتكون زیادتھا في مواضع عَدة 
الفاعل ،والمفعول ، والمبتدأ ،والخبر ، والحال المنفي 

، وللنحویین في ذلك عاملھا ،ومع التوكید بالنفس والعین
  ) .15( خالفات وآراء 

كفى باهللا : (ومن زیادتھا مع الفاعل مثال قولھ تعالى    
فلفظ الجاللة اهللا مجرور بالباء لفظا ، ) .  16)(شھیدا 

  .مرفوع محال على أنھ فاعل للفعل كفى 

وھزي إلیك بجذع :(ومن زیادتھا مع المفعول قولھ تعالى    
جرور لفظا منصوب محال على أنھ فجذع م) 17) (النخلة

والفاعل ضمیر یعود على ) ھزََّ(مفعول بھ ، عاملھ الفعل 
مریم علیھا السالم  ،وھكذا یكون الحال مع ما تزاد معھ 

  .الباء 

وھي جارة أیضا،وأصل أحرف :جـ القسم الثالث باء القسم 
وبما أنھا األصل،فقد )الباء والتاء والواو (القسم الثالث 
الحرفین اآلخرین،فھي تجر القسم  فضلت على

وغیره،ویظھر فعل القسم معھا ،وتدخل على الضمیر كما 
باهللا ھل وصل :أنھا تستعمل في القسم االستعطافي فنقول 

  ) .18.(أسألك باهللا مستعطفا :المحاضر ؟ أي 

وفى كل ما سبق یظھر أثرھا النحوي في جر ما بعدھا     
  .لقسم سواء أكانت أصلیة ،أم زائدة أو ل

  :               ثالثا التاء 

الحرف الثالث من حروف الھجاء حسب الترتیب األلفبائي 
،والثاني والعشرون في الترتیب األبجدي ،والسادس عشر 

  .عند الخلیل في الترتیب الصوتي 

والتاء صوت مخرجھ من طرف اللسان وأصول الثنایا    
عند النطق  العلیا ،وھو ،انفجاري مھموس ،وترقق حركاتھا

،فتحا وكسرا وضما ،وھي من الصوامت الشدیدة المنفتحة، 
المھموسة ،وقد یصحب التاء عند النطق شيء من اإلجھار 

وھي من عالمات التأنیت ) 19(إذا أتبعت بصوت مجھور
  .  في العربیة وكذلك األلف المقصورة والممدودة 

عة وترد التاء في الكالم عاملة وغیر عاملة ،ولھا أرب    
القسم ،والتأنیت والخطاب ،والمضارعة وما لھ :أقسام ھي

أثر نحوي من ھذه األقسام ھو األول أي عندما تكون للقسم 
.  

  : ـ تاء القسم 1
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أثرھا النحوي الجر في االسم الداخلة علیھ ،ویجب حذف     
فعل القسم مع الواو والتاء ویجوز ذكره وحذفھ مع الباء ، 

تاهللا تفتأ :( نحو قولھ تعالى وأشھر دخولھا علي اسم اهللا
  .وغیره من ذكر اهللا الحكیم ) 20)(تذكر یوسف 

ترب :مضافا إلى الكعبة ،قالوا )رّب(وقد سمع جّرھا ل    
تالّرحمان ألفعلّن ،كما سمع نادرا :الكعبة ،وسمع أیضا 

  . تحیاتك،یقصدون وحیاتك،وھذا غریب:قولھم 

للمقسم بھ ، والذي  ھذا ھو األثر النحوي للتاء وھي جارة   
دون غیره من أسماء ) اهللا(حدد من قبل النحویین وھو لفظ 

اهللا الحسنى ،مع ما ذكر ، وبذلك تكون التاء خاصة بما 
ذكر، ولیست عامة مثل الواو ، التي تدخل علي كل ظاھر 

مقسم بھ ، أو مفضلة بأشیاء مثلما ورد عن حرف الباء  
)21.(  

     :  ـ أن تكون عالمة تأنیت  2

وھذا القسم ال أثر نحوي لھ ،وھي تلحق الفعل الماضي إذا 
أنثت فاعلھ ،لزوما في مواضع ،وجوازا في مواضع أخرى  

:قرأت الطالبة ،ومنھ قولھ تعالى :نحو 
))

وإن امرأة خافت 
.....  من بعلھا نشوزا

((
وقد تلحق بعض الحروف ) 22( 

التي  ربََت ،وثمت والت ، ولعلت ،وأما تاء الثأنیت:مثل 
  ) . 23(تلحق االسم ،فھي تاء في الوصل وھاء في الوقف   

  :ـ تاء الخطاب  3

وھي الالحقة للضمیر المرفوع ،أنت ،وأنت،وأنتما    
ھل التاء للخطاب ، :،وأنتن ،وأنتم ، و للنحویین آراء فیھا 

  ).24(ھي المضمر أو العكس) أن(و

  :  ـ تاء المضارعة  4
تنقل الماضي إلى حالة وھي تاء المضارعة ،التي   

وغیر ...تكتب ،تجلس :المضارعة وتخص المخاطب نحو 
  .ذلك 

  :رابعا السین 

الحرف الثاني عشر في الترتیب األلفبائي ،والصوتي عند 
الخلیل ،والخامس عشر في الترتیب األبجدي ، وھو صوت 
لثوي من طرف اللسان ،وأطراف الثنایا السفلى،  احتكاكي 

الحروف الصامتة،المرققة مھموس ،صفیري،ومن 
  .الحركات 

والسین من حروف المباني في العربیة ،ولیس لھا أثر    
نحوي ، وأتفق النحویون أنھا للتنفیس ،ومختصة بالمضارع 

،وتخلصھ لالستقبال ، ومن ذلك على سبیل المثال قولھ 
، تھدیدا ووعیدا لمن ال یؤمن ) 25) (كال سیعلمون :(تعالى 

  . بیوم القیامة

وھذا ال یعد أثرا نحویا للسین بقدر ما ھو مرتبط بالمعنى    
، والغرض الذي جیئ بالمضارع من أجلھ، وھو االستقبال 
  . ولیس الحال ، ألن المضارع یفید زمن الحال أو االستقبال 

: وتأتي السین للوقف في لغة بكر إحدى القبائل العربیة     

لبیان حركة  وھو زیادة سین بعد كاف المؤنثة في الوقف
علیكس ، وأكرمتكس  وأعطیتكس ، في علیك :الكاف نحو 

) 26(كسكسة بكر :و أكرمتك وأعطیتك ،وتسمى ھذه اللغة 

.  

  : خامسا الشین 
الحرف الثالث عشر في الترتیب األلفبائي ،والحادي   

والعشرون في الترتیب األبجدي ،والتاسع في الترتیب 
  .الصوتي عند الخلیل 

وھو صوت لثوي حنكي احتكاكي مھموس  ، وھو من     
الصوامت الشجریة ،التي تخرج من مفرج الفم أو جانبیھ 

  .،مرقق الحركات  

والشین من حروف المباني في العربیة أیضا ،وال أثر     
نحوي لھا ، وتزاد في الوقف بعد كاف المخاطبة في لغة 

متكش ،في أكر: تمیم إحدى القبائل العربیة،  فیقولون 
وقد یجعلون الشین مكان الكاف ،وذلك في ) 27(أكرمتك 

  ) .28:(المؤنث خاصة ، ومن ذلك قول الشاعر 

فعیناش عیناھا و جیدش جیدھا         سوى أن عظم        
عیناك :(الساق منش دقیق     فجعل الشین مكان الكاف في 

  . وتسمى ھذه اللغة       كشكشة تمیم  )  وجیدك ومنك 

  :        ادسا الفاء س

الحرف العشرون في الترتیب األلفبائي،والسابع عشر في 
الترتیب األبجدي  والثالث والعشرون في الترتیب الصوتي 

عند الخلیل ، وھو صوت أسناني شفوي احتكاكي، 
  .مھموس، مرقق الحركات 

عاطفة، ورابطة للجواب، وزائدة :وللفاء ثالثة أوجھ    
المباني ، وفي أثرھا النحوي  ، وھي من حروف) 29(

خالف ، فمن العلماء من یرى أنھا مھملة العمل لھا ، ومن 
یرى أنھا عاملة ، وعملھا نصب المضارع ، إما بنفسھا، 

  ).30(أوبأن مضمرة بعدھا

:فیرى الكوفیون أن الفاء ھي الناصبة ففي قولھ تعالى     
 ))

 

لموت فیقول وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن یأتي أحدكم ا
رب لوال أخرتني إلى أجل قریب فأصدق وأكن من 

))الصالحین 
عند الكوفیین منصوب )أصدق (، الفعل )31( 

بھا ،أما       البصریون فیرون أن النصب بأن مضمرة 
  .بعدھا 
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وكذلك السببیة،وذلك إذا دخلت على المضارع وسبقت    
ب منصو)تنجح(اجتھد فتنجح فالمضارع :بنفي،أو طلب نحو

  وفق الخالف السابق ،

  :سابعا الكاف   

الحرف الثاني والعشرون في الترتیب األلفبائي ، والحادي 
عشر في الترتیب األبجدي والسابع في الترتیب الصوتي 

عند الخلیل ،وھو حرف حنكي، انفجاري، مھموس ، 
  .مصمت ، ترقق لھ الحركات 

لة والكاف من الصوامت العاملة في مواضع، وغیر عام    
اسم : في مواضع أخرى    غیر العاملة  ھي التي تلحق 

ذلك وتلك وغیرھما ، وضمیر النصب : اإلشارة ،مثل
أخبرني ،  : بمعنى ) أرأیت ( وفروعھ ، و) إیاك(المنفصل 

) 32) (أرأیتك ھذا الذي كرمت علّي  (: ومنھ قولھ  تعالى 

، وتلحق أیضا بعض أسماء ) 33(والمسألة فیھا خالف . 
حیھلك ورویدك ، ففي كل ذلك تكون الكاف :فعال نحواأل

، وتأتي غیر العاملة ھذه ضمیرا ) 34(حرف خطاب
) ما ودعك ربك وماقلى :(للنصب والجر ،ومنھ قولھ تعالى 

فالكاف األولى ضمیر في محل نصب مفعول بھ ) . 35(
  . ،والثانیة في محل جر باإلضافة 

جر أما العاملة فھي كاف الجر،وھي مختصة ب 
الظاھر،وأثرھا النحوي ھذا ال  یفارقھا سواء أكانت أصلیة 

: أم زائدة ،وذكر النحویون للكاف عدة معان تتمثل في 

التشبیھ والتوكید ،وقد تكون بمعنى الباء وعلى ، 
  ) .36(وغیرھا

زید كاألسد ،فالكاف ھنا :ومن أمثلة الكاف الجارة قولنا     
واذكروه :( قولھ تعالى للتشبیھ ، وقد ترد للتعلیل ، ومنھ 

، أي لھدایتكم ،ومن أمثلة ورودھا ) 37) (كما ھداكم 
  38)(لیس كمثلھ شيء :(للتوكید قولھ تعالى

  : الالم : ثامنا 
الحرف الثالث والعشرون في الترتیب األلفبائي ،والثاني   

عشر في الترتیب األبجدي ،والحادي والعشرون في 
الم صوت لثوي جانبي، الترتیب الصوتي عند الخلیل ، وال

مجھور متوسط ، من الحروف الصامتة المرققة الحركات ، 
إال إن سبقت بفتح أو ضم فیكون مفخما ،ویرى بعض علماء 

  العربیة أنھ متوسط بین الشدة والرخاوة  

الجر : والالم من الصوامت التي لھا أثر نحوي ھو  
،والجزم ، والنصب عند الكوفیین، وقد تكون مھملة ، أي 

الم االبتداء ، والفارقة والموطئة ، والم : غیر عاملة ومنھا 
  ) .39(الجواب 

  :     أوال الالم الجارة  

أثرھا النحوي في ھذا القسم ھو الجر،وتجر الظاھر   
یا لیتني قدمت لحیاتي :( ن ذلك قولھ تعالى والمضمر ، وم

حرف جر مبني علي ) حیاتي(، فالالم المتصلة بـ ) 40) (
الكسر ال محل لھ وجارة لما بعدھا ، والم الجر مبنیة علي 

الكسر في جمیع أحوالھا ، إال حالة واحدة وھي الم 
المستغاث بھ، فھي مفتوحة علي غیر العادة ومن ذلك قولنا 

ن الظالم ،فالالم المتصلة بلفظ الجاللة ، الم جر یا هللا م: 
  ).41(مفتوحة على غیر العادة ،والمسألة فیھا خالف

وذكر النحویون لالم الجر معان كثیرة یمكن تأویل كل    
معنى حسب السیاق  لكن المعنى األصلي ھو االختصاص ، 

: الجنة للمؤمنین ، وقولھ تعالى :ومن ذلك قولنا 
))
قالوا  

العزیز إن لھ أبا شیخا كبیرا فخذ أحدنا مكانھ إنا نراك یأیھا 
))من المحسنین 

، فالالم المتصلة بالمؤمنین ، ) 42( 
  .تفیدان االختصاص )لھ(والضمیر الھاء في 

:((ترد الم الجر زائدة وتفید التوكید ومن ذلك قولھ تعالى   
 

))(فعال لما یرید 
 فعال للذي یرید ،فالالم زائدة: بمعنى ) 43

وھو منصوب محال ) ما(وعملھا الجر في االسم الموصول 
  .باعتباره مفعول بھ ، وفي الحالتین ھو مبني في محل جر 

وقد تجر الالم مصدر منسبك من أن المضمرة والفعل ،    
جئتك لكي تكرمني ، الفعل :ففي قولنا ) كي(ویسمونھا الم 

تكرم منصوب بأن مضمرة ، وھو وأن المدغمة كَونا 
: وھذا المصدر مجرور بالالم بمعنى) إكرام( ا ھو مصدر

  .جئتك لإلكرام 

  

  :ثانیا الجازمة 
،وھي تجزم ) الم األمر أو الطلب(الم الجزم و تسمى     

حذف (أو فرعیة ) السكون (المضارع سواء بحركة أصلیة 
حرف العلة في المضارع المعتل ، أو النون في األفعال 

 ((المثال ، قولھ تعالى ، ومن ذك على سبیل ) الخمسة 

لیقض علینا ((، و) 44))(لینفق ذو سعة من سعتھ 
((، و ) 45))(ربك

لیكفروا بما آتیناھم ولیتمتعوا فسوف  
))(یعلمون 

، فاألفعال المتصلة بالم األمر في اآلیات ) 46
عالمة جزمھا السكون في األولى ، وحذف حرف العلة في 

  .كذا الثانیة ، وحذف النون في الثالثة وھ

وللعلماء في حذف الم األمر وبقاء عملھا أقوال  ،    
:وجعلوا منھ قولھ            تعالى 

))
قل لعبادي الذین آمنوا  

))(یقیموا الصالة 
  .لیقیموا الصالة : ، والتقدیر) 47

  :   ثالثا الالم الناصبة للفعل
مذھب كوفي یرون فیھ أن ) 48(وللنحویین فیھا مذھبان    

وب بھا مباشرة، وآخر بصري، یرى أصحابھ الفعل منص
: أن النصب بأن مضمرة بعد ھذه الالم   ومن ذلك قولنا 
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) تكرم(جئت لتكرمني ، یرى الكوفیون أن المضارع 

منصوب بالالم ، أما البصریون فیرون أن النصب بأن 
مضمرة بعد الالم ، والالم جارة لمصدر منسبك من أن 

، وعلى ھذا المعنى تكون  جئت إلكرامي:والفعل ،والمعنى 
  .الالم جارة

   :ولھذه الالم أقسام ھي 

جئت لكي أتعلم : وتسمى الم التعلیل ومنھ قولنا : ا ـ الم كي 
  . جئت للتعلم: ، والمعنى 

وتختص بالنفي ،وفیھا آراء عدیدة : ب ـ الم الجحود 
ما كان : أنھا تقع بعد كان الناقصة المنفیة مثل:أرجحھا 

لیغادر الفراش وھو على ھذه الحالة ،وجعل المریض 
وإن كان مكرھم لتزول : (( النحویون الالم في قولھ تعالى  

، الم الجحود إذا نصب الفعل على ) 49))( منھ الجبال
  ).50(قراءة الكسائي

الم العاقبة أو المآل ،وأخذ :ویسمونھا : جـ الم الصیرورة 
دة فیھ ، تأمل قولھ ھذا المعنى من السیاق العام للكالم الوار

فالتقطھ آل فرعون لیكون :((تعالى عن موسى علیھ السالم  
، فأخذ موسى من الیمِِِِ مآلھ أن ) 51))(لھم عدوا وحزنا 

  یكون لھم عدوا وحزنا

وسمیت زائدة ألنھ یمكن االستغناء عنھا، : د ـ الالم الزائدة 
وفي المسألة خالف بین كونھا زائدة أو للتعلیل ومن ذلك 

أمرنا لنسلم ((و) 52))(یرید اهللا لیبین لكم :((قولھ تعالى 
یبین ونسلم (فالالم السابقة للفعلین ) . 53))(لرب العالمین 

  ).54(ھي الالم الزائدة على رأي )

  :تاسعا المیم 

الحرف الرابع والعشرون في الترتیب الھجائي ،والثالث    
عشر في الترتیب األبجدي، والخامس والعشرون في 

  .الترتیب الصوتي عند الخلیل 

والمیم صوت شفوي أنفي یخرج من بین     
الشفتین،مجھور،متوسط بین الشدة والرخاوة ،مرقق 

  .الحركات 

والمیم من حروف المباني التي ال أثر نحوي لھا ،وذكر      
م اهللا، : بعض النحویین أنھا تنوب عن الواو في القسم فیقال 

القسم ویرى آخرون أنھا اسم  وھي علي ذلك جارة مثل واو
وھذان القوالن فیھما خالف بین النحویین ) أیمن(وھي بقیة 

  ).55(واألرجح أنھ ال أثر نحوي لھا

ففیھ خالف ، ) اللھّم(وأما كونھا بدل من یاء النداء في  
النداء ، ویكون ذلك في نداء ) یا(واألرجح أنھا عوض من 

ھّم إن كان ھذا ھو الل: ((لفظ الجاللة ،ومنھ قولھ تعالى 
فلفظ الجاللة ، منادى بیاء محذوفة ) 56)) (الحّق من عندك

  ).57(عنھا بالمیم  عّوض

  :عاشرا النون 

الحرف الخامس والعشرون في الترتیب الھجائي 
األلفبائي،والرابع عشر في الترتیب األبجدي، والثاني 

  .والعشرون في الترتیب الصوتي عند الخلیل 

مجھور .اللسان واللثة العلیا مخرجھ من طرف    
،متوسط،رنیني،لحدوث الرنین في التجویف األنفي عند 

  .النطق بھ 

والنون من حروف المباني ولھا ارتباط وثیق     
نون التوكید ، : بموضوعات نحویة عدیدة تتمثل في 

، )أنیت(ن الوقایة، ومن حروف المضارعة والتنوین،ونو
یة ،تنوب عن الضمة إضافة إلى أنھا عالمة إعراب فرع

وقد تحذف نیابة عن الفتحة أو السكون ،وذلك في األفعال 
  ) .58(الخمسة  

كل ھذه الموضوعات تشترك فیھا النون وھي    
موضوعات من صمیم النحو لكننا إذا بحثنا عن أثرھا 

النحوي ال نجده إال في نون التوكید ونون اإلناث  وكالھما 
ى معھا على الفتح ، والثانیة یبن: یتصل بالمضارع ، األولى 

ولئن : ((یبنى معھا على السكون ، ومن ذلك قولھ تعالى : 
، ) 59))(لم یفعل ما آمره لیسجنَن ولیكونا من الصاغرین

وقرن في بیوتكن وال تبرجن تبرج الجاھلیة    :  (( وقولھ 
فعالن ) یسجن ویكون (، فالفعالن ) 60... ))(األولى 

مبني على ) تبرج (لفتح والفعل مضارعان مبنیان على ا
االتصال بنون : السكون ، وسبب البناء في كل منھما 

التوكید في اآلیة األولى ، ونون اإلناث في اآلیة الثانیة 
  ي) .61(

  : الحادي عشر الھاء 
الحرف السادس والعشرون في الترتیب الھجائي األلفبائي 

عند ،والخامس في الترتیب األبجدي ،والترتیب الثالث 
وھو صوت حنجري، .الخلیل حسب الترتیب الصوتي 

  .مھموس، رخو ،مرقق الحركات 

وبمتابعة الھاء نجدھا في مواضع محددة في العربیة وال    
أثر نحوي لھا إال في موضع واحد ، علي رأي بعض 

: أن تكون بدال من ھمزة االستفھام نحو : ھو)62(النحویین 

؟ جعلوا من ذلك قول          أزید منطلق:ھـ زید منطلق ؟بمعنى 
  )   .63:(الشاعر 

ھذا الذي       منح المودة غیرنا :وأتى صواحبھا ، فقلن 
  وجفانا ؟

أ ذا الذي ؟ واألرجح أن تكون ھمزة االستفھام :بمعنى   
أھذا الذي؟ ألن حذف ھمزة االستفھام :محذوفة ، والتقدیر 

، وإن صح وضعھا موضع ھمزة االستفھام، ). 64(جائز 
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فما العامل الھمزة أو الھاء ؟ أي البدل أو المبدل منھ 
  .والمسألة بھا خالف .

) 65(دت فیھا الھاء فھي أما المواضع األخرى التي ور     

:  

في )مالیھ ( ھیھ،ومثل الھاء في:أ ـ تكون ھاء للسكت نحو
  ) 66)(ما أغنى عني مالیھ:(قولھ تعالى 

  .....وا محمداه ، وا أبتاه : ب ـ بعد ألف الندبة نحو 

ج ـ ما بقي من األفعال المعتلة على أصل واحد ،ومن ذلك 
  .عھ ) وعى(األمر من

  .لمھ :إذا جرت نحو د ـ ما االستفھامیة 

أّمات ،وبزیادة الھاء :األصل )أّم(ھـ أن تكون في جمع 
  .أّمھات :یقال

وبمالحظة ھذه المواضع ال نجد أثرا نحویا لھا،وبذلك    
  .فھي من حروف المباني

  : الثاني عشر الواو 

الحرف السابع والعشرون في الترتیب األلفبائي،والسادس 
والعشرون عند الخلیل في في الترتیب األبجدي، والسادس 

الترتیب الصوتي ،وھو صامت شفوي یخرج من أقصى 
الحنك مع الشفتین ، مجھور ،مرقق الحركات ،ویوصف 

  ) .لِین(بأنھ نصف حركة 

والواو من الصوامت العاملة، وغیر العاملة، فغیر العاملة    
واو العطف واالستئناف، والحال، والزائدة :تتمثل في

،وواو الثمانیة ،والواو التي تقع عالمة ،وتأتي بمعنى أو 
للجمع ،وواو اإلنكار ،والتذكر،وقد تقع بدال من ھمزة 

اإلطالق في : االستفھام ، وواو اإلشباع ، أو ما یسمونھ 
  ).67(آخر القوافي

أما الواو العاملة والتي لھا أثر نحوي فتتمثل في أربعة   
، وواو مع واو القسم  وواو رّب ، وھما جارتان :أقسام ھي

  )68(والواو التي ینصب المضارع بعدھا ، وھما ناصبتان 

  :أوال الجارتان 

وھي تدخل على كل مقسم بھ، والقسم أسلوب :أ ـ واو القسم 
ولھ حروف حددھا ) 69(من أسالیب تثبیت الكالم وتقریره 

الباء،والتاء،والالم :اللغویون ،إضافة إلى ھذه الواو،ھي
والسماء :(مثلة واو القسم قولھ تعالىالموّطئة للقسم   ومن أ

اسمان مجروران ) السماء والطارق(ف) 70)(والطارق
  .بھذه الواو، وھما المقسم بھما 

ویرى النحویون أن واو القسم تختص باالسم الظاھر     
دون المضمر،خالفا للباء مثال،حیث یجوز دخولھا على 

في     بك ألفعلن كذا ، وال یجوز ذلك    : الضمیر فنقول 
  ) .71(الواو

ب ـ واو رّب إذا وقعت في ابتداء الكالم وولیھا اسم نكرة 
مجرور،و رّب من حروف الجّر الشبیھة بالزائد، وتأتي 

  : للتقلیل والتكثیر  ومن أحكامھا 

نیابة ھذه الواو عنھا بعد حذفھا وبذلك سمیت واو رّب ، 
 واختلف في االسم المجرور بعد رّب المحذوفة،ھل الجار

ومن ذلك )، 72(رّب المحذوفة أو الواو التي نابت عنھا؟   
  ):73(قول الشاعر

  ولیل كموج البحر أرخى سدولھ              

  علّي بأنواع الھموم لیبتلي 

فلیل ھنا مجرورة ،والخالف في ..... ورّب لیل: والتقدیر
  .الجار لھا 

  :   ثانیا الناصبتان    

سمیت كذلك ألنھا تتوسط بین : أو واو المعیة ) مع(أ ـ واو 
شیئین، ثانیھا مصاحب لألول ویمكن حذفھا وتحّل 

أو واو المعّیة ، ویسمي ) مع(واو:محّلھا ولھذا سمیت )مع(
مفعوال معھ ،وفي الناصب لھ : النحویون ما بعد ھذه الواو 

خالف ، ھل ھي الواو؟ أو ما تقدم من فعل أو نحوه؟  
)74.(  

فاجمعوا أمركم (( :قولھ تعالى  ومن أمثلة واو المعّیة   
اجمعوا أمركم مع شركائكم ، : والمعنى)   75))(وشركاءكم

  .فشركاء منصوب على المعّیة 

الواو من : ب ـ الواو التي ینتصب بعدھا الفعل المضارع 
الصوامت التي ینتصب المضارع بعدھا بأن مضمرة 

التي سبق الحدیث عنھا، بالخالف نفسھ ھل ) الفاء(،مثل
ناصب الواو أو أن مضمرة بعدھا؟  ، ومن األمثلة على ال

  ):76(ذلك قول الشاعر

  ال تنھ عن خلق وتأتي مثلھ                

  عار علیك إذا فعلت عظیم 

  ): 77(و قول الشاعر أیضا 

  للبس عباءة وتقّر عینـي                 

  أحّب إلّي من لبس الشفوف 

مضمرة بعد الواو ،ھذا  منصوبان بأن)تأتي وتقّر(فالفعالن 
  .ھو الرأي الراجح 

  :الثالث عشر األلف 

فیھ خالف فمن العلماء  من یرى أنھ )األلف(ھذا الصامت   
وبذلك عدد الحروف ثمان وعشرون حرفا، ) الھمزة (

وھناك من یرى أنھ وحدة صوتیّّّّّّّّّّة مستقّلة، فیكون عدد 
ھذا في ، وقد أشرت ل) 78(الحروف تسعة وعشرین حرفا ،

  .بدایة البحث 

فكالھما وحدة صوتّیة ) الھمزة(وھذا الصامت یختلف عن   
مستقّلة،بدلیل أن لكل منھما موقعا یخالف اآلخر،تأمل 
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) األلف(ال یمكن تبادل المواقع بین ) سأل ،وسال(الفعالن 

) سأل( وإال تغّیر المعنى ، والشك أن داللة الفعل) الھمزة(و

  ) .سال(غیر الفعل 

أما من حیث الترتیب األلفبائي، فیأتي األلف في الترتیب     
الثامن والعشرین   بین الواو والیاء ، والسابع والعشرین 

حسب الترتیب الصوتي عند الخلیل ، أما في الترتیب 
  .األبجدي فال وجود لھ 

ویسمیھا ) حروف المد(ویعد األلف من الصوامت الطویلة   
  ).79(ینشأ امتدادا للفتحة مطل الحركات ، فھو : ابن جني 

  :   أثرھا النحوي   

تقع األلف في مواضع كثیرة من الكالم، ومعظم ھذه    
المواضع، ال أثر نحوي لھا فیھا ، و من ذلك على سبیل 

  :المثال 

عالمة التثنیة ، واأللف التي في الندبة،واالستغاثة ، وفي 
 آخر األسماء المنصوبة وألف الثأنیث في جمع المؤنث

السالم ،وألف التكسیر في صیغة منتھى الجموع ، واأللف 
) ذّیا، واّلذیا:(المزیدة في آخر المبھمات إذا صّغرت نحو

)80. (  

أما األلف التي لھا أثر نحوّي فتكون في المواضع التالیة    
:  

أ ـ ترد األلف فاصال بین نون التوكید والمضارع ،فتزول 
یبنى على الفتح عند عنھ عملّیة البناء ، ألن المضارع 

  اتصالھ بنون التوكید المباشرة ، وعلى السكون عند 

یا : اتصالھ بنون النسوة ، ومن ذلك على سبیل المثال 
طالبان ھل تقرآّن وتجتھداّن  فألف االثنین الفاصلة بین 

، ونون التوكید منعت ) تقرأ، وتجتھد(الفعلین المضارعین 
تفصل بین نون النسوة الفعل من البناء ، أما األلف التي 

أیتھا الطالبات التقصرناّن في :،ونون التوكید في قولنا
مبني على ) تقصر( واجبكّن ، فھي زائدة ،والمضارع 

  ) .81(السكون الّتصالھ بنون النسوة

ب ـ وقد تكون ھذه األلف بدال من نون التوكید الخفیفة 
لة فاأللف المتص)  82) (لنسفعا : (  تعالى،ومن ذلك قولھ  

  .بدل من نون التوكید ) نسفع ( بالفعل

  :الرابع عشر الیاء 
الحرف التامن والعشرون في الترتیب األلفبائي 

،والصوتي،و العاشر في الترتیب األبجدي ، والیاء صامت 
حنكي غاري، مجھور، احتكاكي ،وھو من األصوات 

الشجرّیة ،مرقق الحركات ،ویوصف بأّنھ نصف حركة 
  ) .لّین(

ء من الصوامت كثیرة االستخدام في اللغة ، سواء والیا   
نیابتھا عن االسم كضمیر، أو حرف إعراب ینوب عن 

الحركات ،أوفي بعض الموازین كالتصغیر مثال ،أوفي 
( النسب ، وقد تكون عالمة للمضارعة ، فھي من حروف 

) 83(التي تنقل الفعل الماضي إلى حالة المضارعة  ) أنیت 

.  

ستخداماتھا الكثیرة، ال أثر نحوّي لھا ،أي والیاء رغم ا   
لیست عاملة ، وإنما تنوب عن حركات اإلعراب ، في 

جمع المذكر السالم ،  : النصب  ،والجّر ، ویكون ذلك في 
والمثني ،واسمي اإلشارة ، والموصول الدالین على المثنى، 

وفي األسماء الستة ، وفي كل ذلك بعض الخالفات التي 
  ).84(ن ذكرھا النحویو

  الخاتمة 

اشتمل ھذا البحث على ما یخص الحرف ،أو ما یسمى    
بالصامت في العربیة من حیث ترتیبھ األلفبائي واألبجدي 
والصوتي ،مع بیان مخرجھ وصفتھ ، وتعلیل كل ترتیب 

  .كما یراه اللغویون 

واشتمل البحث أیضا على األثر النحوي للحرف المفرد    
ن في التآمھ مع غیره تتكون أداة قد غیر الملتئم مع غیره أل

تكون اسما أو فعال أو حرفا ، ولكل أداة غرض في العربیة 
  .تحدث عنھ اللغویون وألفت فیھ كتب عدیدة 

وحروف العربیة حروف مبان تتكون منھا األسماء    
واألفعال والحروف ، وقسم منھا لھ أثر نحوي وھو مقصد 

ا النحوي ،مع ذكر ھذا البحث ،قمت بحصرھا وبیان أثرھ
شواھد من القرآن الكریم ،والشعر العربي لالستدالل على 

  .األثر النحوي لكل حرف 

فھو حروف مبان مھملة من حیث : أما القسم الثاني    
  . العمل ،أي ال أثر نحوي لھا وتبنى منھا الكلمات العربیة 

وفي نھایة البحث استخلصت جملة من النقاط أوردتھا في    
  لبحث وال داعي للتكرار ھنا  ملخص ا

نأمل من اهللا أن أكون قد وفقت في ما سعیت إلیھ ، وما      
  توفیقي إال باهللا 

  :الھوامش 

  ,القرآن الكریم بروایة قالون 
ـ مجّلة مجمع اللغة العربّیة ،مصطلحات في علمي  1

  . 211ص )1963( 16األصوات واللغة جـ 

المعاني ،لإلمام ـ ینظر رصف المباني في شرح حروف  2
أحمد بن عبد النور المالقي ،ت أحمد محمد الخّراط 

  .ھـ  1394،مطبوعات مجمع اللغة العربّیة،دمشق ،

ومغني اللبیب، البن  4ـ ینظر رصف المباني ،المالقي ، 3
  . 25ھشام 
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ـ ینظرا لجني الداني في حروف المعاني ،الحسن بن  4
یم فاضل،دار قاسم المرادي ت فخر الدین قباوة،محمد ند

   22اآلفاق،بیروت ،

الكتاب ،لسیبویھ، ت، عبد السالم ھارون ،دار العلم .ـ  5
  . 4/432للمالیین ،القاھرة 

ـ ینظر، استخدامات الحروف العربّیة ،سلیمان فّیاض 6
والمعاجم اللغوّیة العربیة وتطّورھا، إمیل  18،دار المّریخ 

  .  32یعقوب ،دار العلم للمالیین 

ناعة ا إلعراب ،أبو الفتح عثمان ابن جّني ،ت ـ سّر ص 7
بابي الحلبي وأوالده مجموعة أساتذة ،مطبعة مصطفى ال

  م  1954،  50،مصر ، ص 

ـ المزھر في علوم اللغة ،السیوطي ،شرح وتعلیق  8
   1/90،مجموعة أساتذة ،المكتبة العصرّیة ،بیروت 

   14ـ 9ـ ینظر استخدامات الحروف ،مرجع سابق ،  9

ـ سر صناعة األعراب ،واستخدامات الحروف  10
،واألصوات ووظائفھا ،محمد منصف القماطي ،منشورات 

جامعة الفاتح طرابلس ،وأحكام تجوید القرآن الكریم ،في 
ضوء علم اللغة الحدیث ،عبداهللا عبد الحمید سوید ،المنشأة 

م طزابلس  1985العامة للنشر والتوزیع واإلعالن، 
  . ،الجماھیریة 

سیكون الحدیث عن ترتیب الصوامت ،ومخارجھا ،في   
فال أرید تكرار ھذا )10(ھذا البحث من الھامش رقم 

  .الھامش كلما أوردت صامتا الحقا 

 53ورصف المباني , 33ـ الجني الداني، مرجع سابق  11

.  

ـ ینظر شرح ابن عقیل على الفّیة ابن مالك ت ،محمد  12
   2/258عادة ،القاھرة محي الدین عبد الحمید ،دار الس

  . 142،ورصف المباني  36ـ الجنى الداني ، 13

   1/538ـ شرح ابن عقیل  14

   1/137ـ مغني اللبیب  15

   166ـ سورة النساء ،اآلیة  16

   25سورة مریم ،اآلیة  17

  . 143،و مغني اللبیب  45ـ الجنى الداني  18

 علم الصوتّیات ،دراسة مقارنة ،محمد سعید:ـ ینظر  19

احدّید ، محمد محمد زریق ،منشورات جامعة السابع من 
،وعلم األصوات  42ابریل ،مطابع الوحدة العربّیة ،الزاویة 

اللغوّیة ،مناف مھدي الموسوي ،جامعة السابع من ابریل ، 
  . 49مطابع الوحدة العربّیة ،

   85ـ سورة یوسف ،اآلیة  20

طر ، وق1/157،ومغني اللبیب  171ـ رصف المباني  21
الندى وبل الصدى ،البن ھشام ت محمد محي الدین عبد 

   253الحمید،دار الفكر 

   128ـ سورة النساء اآلیة  22

   58ـ الجنى الداني  23

   158ـ رصف المباني  24

   4ـ سورة النبأ اآلیة  25

واالمزھر في  214ـ ینظر سّر صناعة األعراب ص 26
واللھجات العربّیة في التراث ،أحمد    1/221علوم اللغة ،

علم الدین الجندي ،الدار العربّیة للكتاب ،لیبیا ،تونس 
،1/363  ،  

 1/221، 1/359   215ـ المراجع  السابقة  الصفحات  27

  .على التوالي 

   215بق صـ سّر صناعة األعراب مرجع سا 28

   1/213،و مغني اللبیب ، 61ـ ینظر الجنى الداني ، 29

ـ األنصاف في مسائل الخالف ،األنباري ،ت محمد  30
   2/557محي الدین عبد الحمید ،دار الفكر ،

   10ـ سورة المنافقون ،اآلیة  31

   62ـ سورة اإلسراء اآلیة  32

ار ـ ینظر معاني القرآن للفّراء ،ت مجموعة أساتذة ، د 33
و إعراب القرآن للنّحاس ، ت زھیر  1/333السرور ،  

   2/66غازي زاھد ، النھضة العربّیة ،بیروت ،

   206ـ رصف المباني ،  34

    3ـ سورة الضحى ،اآلیة 35

   1/233و مغني اللبیب  78ـ الجنى الداني  36

   98ـ سورة البقرة اآلیة  37

   11ـ سورة الشورى اآلیة   38

   1/274ومغني اللبیب    95ي ـ الجنى الدان 39

    21ـ سورة الفجر اآلیة  40

وشرح ابن  1/290والمغني  104ـ ینظر الجنى الداني  41
وشرح الرّض على الكافیة ،ت یوسف حسن  2/280عقیل 
   4/283عمر  

   78ـ سورة یوسف اآلیة  42

   16ـ سورة البروج اآلیة  43

   7ـ سورة الطالق اآلیة  44

   77اآلیة  ـ سورة الزخرف 45

    33ـ سورة العنكبوت  46

  33ـ سورة إبراھیم اآلیة  47

   118، والجنى الداني  2/575ـ ینظر اإلأنصاف  48

   46ـ سورة إبراھیم اآلیة  49
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ـ ینظر التبیان في إعراب القرآن، العكبري ت علي  50
   2/773محمد البجاوي ،دار البراث ،بیروت ،

   8ـ سورة القصص اآلیة  51

   26ـ سورة النساء اآلیة  52

   71ـ سورة األنعام اآلیة  53

   307،و المغني  121ـ ینظر الجنى الداني ، 54

   139ـ ینظر ،الجنى االداني 55

   32ـ سورة األنفال اآلیة  56

ـ ینظر ،أسرار العربّیة ،األنباري ،ت محمد البیطار  57
    1/341، واإلنصاف  232،مطبعة الترّقي ،دمشق 

  . 303المباني  و رصف

   1/443والمغني  141ـ ینظر،الجنى الداني ، 58

    32ـ سورة یوسف ،اآلیة  59

   33ـ سورة األحزاب ،اآلیة  60

ـ ینظر ،جامع الدروس العربّیة ، للغالییني ،مراجعة  61
  ،عبد المنعم خفاجة ،المكتبة العصرّیة ،بیروت

2/165  

   152ـ الجنى الداني  62

   403اني ـ ینظر رصف المب 63

   1/19ـ المغني  64

   399ـ رصف المباني  65

   28ـ سورة الحاقة اآلیة  66

 153والجنى الداني  409رصف المباني :ـ ینظر  67

  . 463والمغني 

واإلنصاف  422، 420رصف المباني ، :ـ ینظر  68
   2/358،وشرح ابن عقیل ، 1/248

 ـ معجم المصطلحات النحوّیة والصرفّیة ،محمد سمیر 69

    178اللبدي ،مؤسسة الرسالة ،بیروت 

  ) 1(ـ سورة الطالق ،اآلیة  70

    420ـ رصف المباني  ،    71

    1/376ـ األنصاف   72

ـ شرح المعّلقات التسع ،للنّحاس ،ت أحمد خّطاب ،نشر  73
   1/159وزارة الثقافة بغداد 

    1/590ـ شرح ابن عقیل ،  74

   71ـ سورة یونس اآلیة  75

   175ـ الجنى الداني ،  76

ینظر شرح ابن ) 330(ـ من شواھد ابن عقیل رقم  77
   2/358عقیل  

   8رصف المباني ،  : ـ ینظر  78

الخصائص البن جّني ت محمد علي النّجار :ـ ینظر  79
   3/123،  3،الھیئة المصرّیة للكتاب ط 

   175ـ ینظر الجنى الداني   80

   4/179النحو الوافي ،و  2/308ـ شرح ابن عقیل   81

   15ـ سورة العلق ،اآلیة  82

   180ـ الجنى الداني  83

   443ـ رصف المباني  84

  المراجع

  .القرآن الكریم بروایة قالون      
ـ أحكام تجوید القرآن الكریم ،في ضوء علم اللغة  1 

الحدیث ،عبداهللا عبدالحمید سوید ،المنشأة العامة 
 1985للنشر،والتوزیع ،واإلعالن،طرابلس ،الجماھیریة ، 

 .  

ـ استخدامات الحروف العربیة ، سلیمان فیاض ،دار 2
  م  1998المریخ ،الریاض 

ي ، ت بھجة ـ أسرار العربیة ،عبد الرحمن األنبار3
  م  1957البیطار ، مطبعة الترّقي ، دمشق 

ـ إعراب القرآن ،ألبي جعفر النّحاس ، ت زھیر غازي 4
  . زاھد ،مكتبة النھضة العربیة ، بیروت 

ـ األصوات ووظائفھا ، محمد منصف القماطي ،جامعة 5
  م  1986الفاتح ،طرابلس، الجماھیریة 

ن محمد ـ اإلنصاف في مسائل الخالف ،عبد الرحم6
األنباري ، ت محمد محي الدین عبد الحمید ، دار 

  . الفكر،بیروت 

ـ التبیان في إعراب القرآن،ألبي البقاء العكبري ، ت علي 7
  م  1976محمد البجاوي ،دار التراث ،بیروت 

ـ جامع الدروس العربیة ،للشیخ مصطفى الغالییني 8
ت ، ،مراجعة ، عبد المنعم خفاجة ،المكتبة العصریة بیرو

  م  1988

ـ الجنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم 9
المرادي ،ت فخر الدین قباوة ، ومحمد ندیم فاضل ، دار 

  م  1973اآلفاق ،بیروت ،

ـ الخصائص ،ألبي الفتح عثمان بن جّني ، ت محمد 10
  . علي النجار ، دار الھالل لبنان 

م أحمد ـ رصف المباني في شرح حروف المعاني ،لإلما11
بن عبد النور المالقي ، ت أحمد محمد الخراط ،مجمع اللغة 

  ھـ  1394العربیة ،دمشق ،

ـ سّر صناعة األعراب، أبو الفتح عثمان بن جني ، ت 12
مجموعة أساتذة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، 

  .م 1954مصر 

ـ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، ت محمد محي 13
  د الحمید ،دار السعادة ، القاھرة الدین عب
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ـ شرح الرضي على الكافیة ،تصحیح الشیخ ، یوسف 14
  حسن عمر ،جامعة قار یونس ،بنغازي  الجماھیریة 

ـ شرح القصائد التسع المشھورات ، أبو جعفر النحاس ، 15
   1971ت أحمد خّطاب ، وزارة األعالم ، العراق 

لموسوي ، جامعة ـ علم األصوات اللغویة ،مناف مھدي ا16
السابع من أبریل ، مطابع الوحدة العربیة الزاویة 

  م  1993الجماھیریة ، 

ـ علم الصوتیات ، دراسة مقارنة،محمد سعید احدید 17
،ومحمد محمد ازریق ،جامعة السابع من ابریل  مطابع 

  .الوحدة العربیة ، الزاویة ،الجماھیریة 

ـ الكتاب ،عمرو بن عثمان سیبویھ ، ت عبد السالم 18
  م  1966محمد ھارون ، دار العلم ،القاھرة ،

ـ لسان العرب ،جمال الدین بن منظور ، دار الجیل ، 19
  . لبنان 

ـ اللھجات العربیة في التراث ،أحمد علم الدین الجندي ،  20
  م  1978الدار العربیة للكتاب ، لیبیا ، تونس،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ مجّلة مجمع اللغة العربّیة ، مصطلحات في علمي 21
  )1963( 16األصوات واللغة ج

ـ المزھر في علوم اللغة وعلومھا ، عبد الرحمن جالل 22
الدین السیوطي ، ت مجموعة أساتذة ،المكتبة العصریة ، 

  م  1987لبنان 

ـ المعاجم اللغویة العربیة ، بدایتھا وتطورھا ،إمیل 23
  م  1981یعقوب ، دار العم لمالیین ، بیروت ،

ـ مغني اللبیب عن كتب األعاریب ، جمال الدین بن  24
ھشام األنصاري ، ت مازن المبارك ،ومحمد علي حمد اهللا 

  .م  1972،  3، دار الفكر بیروت ،ط 

الفّراء ، ت مجموعة أساتذة  ـ معاني القرآن ،آلبي زكریا25
  .،مطبعة دار السرور

ـ معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ، محمد سمیر 26
   1988اللبدي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت 
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