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  َو أم ذا أِْي َََة ُِْي
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                   وأ أ.   

                  .َِْوإ ِاْوأ  

                  ا  ُ خوا                      .
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                  .ِ ا ََْز  
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                 َِا َا ََْ ةَْأ.  
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بتسخیر زارعین  أحسن الشكر وأفضله إلى خالق المعروف، الذي أنعم عليَّ 

ثم أهلي ، ومن يَّ وٕالى صاحبي األیادي العفیفة والدللمعروف في حیاتي، 

خاصة إلى من دأب على متابعة أعمالي قارئا ومناقشا وعشیرتي، وٕالى أساتذتي و 

د الحاج مشرفي، وأعلم أن هذا ال یكون وناصحا، األستاذ الدكتور بكري محم

.                                                       خیر الجزاء عنياهللا  ني بها، فلیجزئه ورعایته  التي حفشیئا من جمیل صنیعه 

لى قائد ركبه إلى مجمع اللغة العربیة بالخرطوم، وإ  ومن ثم أبعث شكري

العام الدكتورة عائدة مد بابكر، وٕالى أمینه أحمد مح األستاذ الدكتور علي

، ومن هنا أرسل شكري ه الكریمة، وخاصة مكتبته العامرةوٕالى أسرتاألنصاري، 

أفرد شكري لكلیة اللغة العربیة  ـ  جامعة أم درمان اإلسالمیة، ومن قبل لمكتبة

  بجامعة أم درمان اإلسالمیة ـ خاصة.

إسهام في إخراج الدراسة، األستاذ وٕالى األساتذة األجالء الذین كان لهم 

عبد  أیمن محمد أبو زید، واألستاذ الدردیري أحمد جابر، واألستاذ عبد الحكیم

ألیادي الرقیقة ـ أمین مكتبة مجمع اللغة العربیةـ ولید ، واألستاذ صاحب االخالق

   كمال النویري.
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  دمة:ـمق

ف عنا بفضله النغمة، الحمد هللا الذي اشتق لنا من اسمه الرحمة، وصر 

وحبانا بلغة سمحة، ونصلي ونسلم على من أعرب وأفصح، وبنى وأسس، وفعل 

تباع، الذین برعوا الصالة والسالم على األصحاب واألوأمر، ونهى وأجاب، ثم 

في القول والخطاب، وأجادوا معرفة الصوت والصفات، والمخارج واإلدغام، 

                                                                                                                             .دیث واألمثالودعوا إلى حفظ القرآن واألشعار، والح

  وبعد،

هذه الدراسة هي مواصلة  للجهود التي بذلت في هذا المجال، وهذا ال ف

 ،نفسه قالطری یر فيقصد  السنما الني أنني أجحف في عمل السابقین، وإ یع

ولهذه الدراسة أسباب وأهمیة من أجلها قامت، ومنهج تخیرته لتصل ما وصلت 

  إلیه، وهیكل دقیق سارت على ضوئه.

  أوال: أسباب اختیار الموضوع:                                                     

وعلماء  العربیة اللغة علماء ورة لدىإنَّ  اللغة العربیة أصبحت محص

فهي لغة التعلیم والتألیف  ؛، مع أنها لیست حكرا لعلم معینكأصوات التجوید

ذلك إلى أن نقف  التي نزل بها القرآن، فدعا والبحث، ومن قبل ذلك هي اللغة

  كلمة ذات معنى.ایة تكونها من أصوات وٕالى أن تصل عندها منذ بد

من األلفاظ والتراكیب  رفتاح الذي نعیشه الیوم ظهرت كثینتیجة لالنو 

للكلمة  ن األبنیة القیاسیةبیِّ افة العصر وعلومه؛ فكان ال بد َأْن أثقللمناسبة ا

  ین الصیغ القیاسیة لالشتقاق.  یمع تب امنه العربیة وما یجوز االشتقاق

األصوات عندما تتأثر بالجهر  تماثلقف عند الحكمة من عملیة أردُت أن أ

                                                                                            یق وغیر ذلك.والتفخیم والترق والهمس،

 ا، وكثرة تناولهاتهااألمثال الختصار عبار اخترُت أن أجعل الدراسة في 

ا، ووقع االختیار على كتاب وبالغة أسلوبه ابین الناس، ولجودة معانیه اوشیوعه

، للعنایة التي وجدها من مؤلفه من شرح وتبویب وغیر )ل للمیدانيمجمع األمثا(

د بها.   ذلك من مزایا تفرَّ
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  أهداف البحث:

. الكشف عن إمكان استخدام طرق التحلیل الصرفي الحدیثة في دراسة ١

                                                                                                   البنیة الخاصة بالعربیة.

حیث إنَّه یسهم فیما غفل عنه أحد ربط الدراسة الصوتیة بالصرفیة . ٢

التي لم  للكثیر من المورفیمات العلمین كإغفال المیزان الصرفي ـ عند القدماء ـ

  .كالمورفیمات االسمیة  ایجعل لها وزن

  :أهمیة البحث

  تكمن أهمیة هذه الدراسة في:

  لمقاطع التي تسهم في تحدید وزن بنیة الكلمة العربیة.الوقوف على ا .١

  بیان طرق التحلیل للكلمة العربیة وكیفیته. .٢

  الفائدة من ربط الدراسة الصوتیة بالصرفیة. .٣

إلنسانیة، وكثرتها التي تساعد في دور األمثال العربیة في ایصال القیم ا .٤

  التطبیق والتحلیل.

 منهج البحث:

سة من منهج یصف األصوات بكل دقائقها، ویحللها، كان ال بد لهذه الدرا     

ویطبقها، في تكوین الصیغ الصرفیة فجاء المنهج وصفیا قائما على التحلیل 

 والتطبیق.

  هیكل الدراسة:

احتوت هذه الدراسة على أربعة فصول تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة،       

على مبحثین، إضافة وداخل كل فصل ثالثة مباحث، باستثناء الرابع فقد اشتمل 

  لختم الرسالة بعدد من الفهارس.

الفصل األول: المیداني ومجمع األمثال:                                                                                         

تطرقُت فیه للجهود التي بذلها المیداني في میدان األمثال جمعا وشرحا      

وتدوینا وتوبیبا وتبسیطا في الداللة، كما أشرُت إلى جانب من حیاته وآثاره 

العلمیة واألدبیة في العلم، متناولة كتابه مجمع األمثال بشيء من اإلطناب ألنَّه 

                                                                                           محل الدراسة.        
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وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن هناك مواطن طبقُت فیها من غیر مجمع     

األمثال، وذلك نسبة لعدم ما یشابه  الموطن من مثل في كتاب مجمع األمثال، 

لذلك بغرض اإلیضاح والتبیین، فالشاهد كما هو  وهي في الحقیقة قلیلة، ولجأتُ 

معروف یسهل ما غمض فهمه. وٕانه قد تمَّ اختیار األمثال عشوائیا دون النظر 

إلى ما یحمله من معان، لذا حاولت جاهدة أن أشرح ما أمكن من معاني 

خاصة الغامضة منها لتعم أن أذكر بعضًا من مضارب األمثال الكلمات و 

 الفائدة.

الثاني: األصوات العربیة:                                                                                                     الفصل 

أما في هذا الفصل فناقشت األصوات من حیث كیفیة  حدوثها ومخارجها     

  تها، وأنواعها، وتصانیفها، إضافة للمقاطع؛ ألهمیتها في الدرس اللغوي.وصفا

  الفصل الثالث: بنیة الكلمة:

وأما في هذا الفصل فقد تعرضت لألصوات من جانب صرفي حیث وقفت     

صحیحها ومعتلها، ومزیدها، وألنواعها بنیة الكلمة من حیث أصل الكلمة، عند 

 وظیفة، ومن ثم للمشتقات وللجوامد مفهوماً من حیث التقیید واالستقالل، وال

  .وأنواعاً 

  الفصل الرابع: التغییرات الصوتیة الصرفیة:

تناولت فیه الظواهر التي تعتري األصوات ـ متمثلة في المماثلة التي تهدف     

لتخفیف الجهد الذي تبذله أعضاء النطق، واالنسجام بین األصوات، والترابط بین 

  ة التي تأتي عن طریق اإلدغام واإلبدال والحذف. أصوات الكلمة الواحد

وختمُت الدراسة بخاتمة تبیِّن النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها الدراسة،    

الكتاب لسیبویه، والخصائص، وسر  تعنت ببعض المصادر والمراجع منهاكما اس

صناعة اإلعراب البن جني، ودراسة الصوت اللغوي ألحمد مختار عمر، 

ت  فهارس لآلیات واألمثال والمراجع والموضوعات.                                                                                دة إلى ما تقدم فقد أور وٕاضاف

  له الحمد من قبل ومن بعد   و آخرا                                        
 
 
 
 



8 
 

 
 

  دمة في البحث:الرموز المستخ

  

  =   لنقل القول بالنص.    «» .١
 لتفسیر، ولألمثال محل االستشھاد.ل()      =    .٢

 +      =  إضافة مقطع لمقطع، أو  صوت لصوت.     .٣

 من المقاطع. اً =      =  تعادل كم .٤

 ـ      =  غیر موجود.  .٥

 "       =  كالسابق. .٦

 ص    =  صوت صامت. .٧

 ح      = صائت قصیر. .٨

 ائت طویل.ح ح   = ص .٩

 = إشارة إلى أنَّ الحرف ساكن.      ٠ .١٠

 /       = فاصل بین المقاطع. .١١

 *      = مقطع في حالة الوقف. .١٢
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  الدته:و و  المطلب األول: اسمه ولقبه وكنیته

  یته:اسمه ولقبه وكنأوًال: 

بـن اأحمد بـن محمـد «على أنَّ اسمه:  له اتفقت المصادر التي ترجمت     

بــذكر اســمه  بینمــا اكتفــى حــاجي خلیفــة، ١»أحمــد بــن إبــراهیم المیــداني النیســابوري

  .٢»أحمد بن محمد النیسابوري المعروف بالمیداني«واسم أبیه: 

أجمعـــت  ویالحـــظ مـــن اســـمه المـــذكور آنفـــا أن المصـــادر الســـابقة قـــد       

نســـبة واشـــتهر بهـــذا اللقـــب  ،علــى أنـــه كـــان یكنـــى بـــأبي الفضـــل ویلقـــب بالمیـــداني

  المیدان.لمكان نشأته وٕاقامته فهو من 

:  وروى ابــــن خلكـــــان           داني بفـــــتح المـــــیم، وســـــكون الیـــــاء ْیـــــالمَ « أنَّ

المثناة، وفتح الدال المهملة وبعد األلف نون، هذه النسبة إلى میدان زیـاد بـن عبـد 

إنهــا أعجمیــة «: وقـال یــاقوت الحمـوي ٣»لـرحمن، وهــي محلـة مــن محـال نیســابورا

هـا سـم إال أنهنالك أربعة مواضع تعرف بهـذا اال وأضاف إنَّ  ٤»ال أدري ما أصلها

ـــع فـــي  ـــانيتختلـــف فـــي مواقعهـــا فأحـــدها تق فـــي والثالـــث  ،خـــوارزمفـــي  بغـــداد والث

واشــتهر  ،لفضــل المیــدانيینســب إلیهــا أبــو ا نیســابور التــيأصــفهان، واألخیــرة فــي 

بهــا عــدد مــن العلمــاء مــنهم ابنــه أبــو ســعید ســعد بــن أحمــد المیــداني، وأبــو علــي 

  . ٥بن أحمد بن حمدان بن عبد المؤمناالمیداني، وأبو الحسن علي بن محمد 

  

   :والدتهثانیًا: 
                                                

، وبغیة الوعاة في طبقات اللغویین ١٤٨/  ١/  وفیات األعیان، وأنباء أهل الزمان، البن خلكان  ١

،  ٢١٤/ ١، واألعالم، للزركلي ٧/٣٢٦، والوافي بالوفیات،  الصفدي٢٩٣/ ١النحویین، السیوطي

، والبدایة والنهایة، ٤٢٩/ ٥، واألنساب،  للسمعاني، ١٥٦/ ١رواة على أنباه النحاة، للقفطي وأنباء ال

  .٢٠٠/ ٤، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد، ٣٣٤/ ٨البن كثیر الدمشقي، 
  .١٨٩/ ٣/  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  ٢
 . ١٤٨/ ١/ وفیات األعیان،  ٣
 . ٢٤١/ ٥ن، /  معجم البلدا ٤
 / انظر المصدر السابق ورقم الصفحة والجزء. ٥
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دته، كما لم تقف على بین أیدینا سنة وال المصادر التي لم تحدد           

هم اتفقوا على مكان نشأته، قضاها مع أساتذته وبین طالبه، غیر أنَّ  تيالفترة ال

  فقد ذكروا أنه نشأ وقضى حیاته في محلة المیدان بنیسابور.
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  :وتالمیذه أساتذتهالمطلب الثاني: 

  أوًال: أساتذته:

ي اخــتص بصـحبة أبــ« ، إنَّـه: قـال الصـفدي، وابــن خلكـان، والیــافعي        

ـــــــــرهالحســـــــــن الواحـــــــــدي ـــــــــى غی ـــــــــرأ عل ـــــــــم ق ـــــــــال  ، ١»، صـــــــــاحب التفســـــــــیر، ث وق

تخصــص بصــحبة اإلمــام علــي بــن أحمــد الواحــدي واألخــذ عنــه وســماع «:القفطــي

حســن التفســیر منــه وقــراءة النحــو علیــه، وقــرأ علــى غیــره وكتــب عــن اإلمــام أبــي ال

 أ علـى أبـيقـر  «أنـه:  وذكر یاقوت الحموي، ٢»على بن فضال المجاشعي النحوي

ذین لـال ٣»، وعلى یعقـوب بـن أحمـد النیسـابوريبن أحمد بن الواحديا الحسن علي

  اتقنا علمي األصول والحدیث.

وبمـا أنَّــه تتلمـذ علــى یـد أفاضــل العلمـاء الــذین كـان لهــم قصـب الســبق فــي   

فــال بــد لنــا مــن وقفــة وٕان كانــت وجیــزة بالنســبة لعلمهــم  ،المعــارف وخاصــة الدینیــة

  الذى نغترف منه.

  أبو الحسن الواحدي:/ ١

علي بن أحمد بن محمد بن علي اإلمـام  أبـو الحسـن «هو: قال السیوطي   

ف نحــــوي، أســــتاذ عصــــره وواحــــد دهــــره، أنفــــق شــــبابه فــــي الواحــــدي، إمــــام مصــــن

ئمــة، وطــاف علــى أعــالم األمــة، فتتلمــذ ألبــي األتقن األصــول علــى التحصــیل، فــأ

قهنـدري النحـوي، وسـافر فـي الفضل العروضي، وقرأ علـى أبـي الحسـن الضـریر ال

ــــب الفوائــــد، والزم مجــــالس الثعــــالبي قــــي تحصــــیل التفســــیر، وأدرك أصــــحاب  طل

وكـان نظـام ، وتخـرج بـه طائفـة مـن األئمـة ، اً األصم، وقعد للتـدریس واإلفـادة سـنین

وذكــر القفطــي أنَّــه مــرض مرضــة طویلــة، وتــوفي ســنة   ، ٤»الملــك یكرمــه ویعظمــه
                                                

  ٢٢٣/ ٣، ومرآة الجنان، ٢٤١/ ١، ووفیات األعیان، ٣٢٦/ ٧/ الوافي بالوفیات،  ١
 ١٥٧/ ١/ إنباه الرواة على أنباه النحاة،  ٢
  ٤٥/ ٥/ معجم األدباء،  ٣
 ١٦٩/ ٢/ بغیة الوعاة،  ٤
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وأضـــــاف الزركلــــــي أن والدتـــــه ووفاتــــــه كانــــــت ، ١ثمـــــان وســــــتین بعـــــد األربعمائــــــة

  .٢بنیسابور

قــــــــال ن التصــــــــانیف ومعظمهــــــــا فــــــــي التفاســــــــیر ولــــــــه العدیــــــــد مــــــــ        

ــــه مــــن اإلعــــراب «:القفطــــي ــــر فی وصــــنف التفســــیر الكبیــــر، وســــماه البســــیط، وأكث

ومن رآه علم مقدار ما عنـده مـن علـم العربیـة، وصـنف الوسـیط  ،والشواهد، واللغة

، وصـنف الـوجیز وهـو مختـار مـن البسـیط أیضـا غایـة فـي بابـهفي التفسـیر أیضـا 

دیــــوان المتنبــــي، واألســــماء  ٤ولــــه أیضــــا عــــدة شــــروح فقــــد شــــرح، ٣»وهـــو عجیــــب

  الحسنى، وأسباب النزول.

  یعقوب النیسابوري:/ ٢

یعقــوب بــن أحمــد بــن محمـــد «أنَّــه:  جــاء فــي ترجمتــه البــن شــاكر الكتبـــي  

وســبعین  في فــي شــهر رمضــان ســنة أربــعردي، تــو النیســابوري اللغــوي األدیــب الكــ

وأربعمائــة، قــرأ األصــول علــى الحــاكم أبــي ســعد بــن دوســت، وصــحب األمیــر أبــا 

خ، ي، وقـــرأ الحـــدیث الكثیــر علـــى المشـــائالفضــل المیكـــالي، ورأى العمیـــد القهســتان

ونســـخ الكتـــب بخطـــه الحســـن، وكـــان متواضـــعا یخـــالط األدبـــاء، ولـــه نظـــم ونثـــر، 

  .٥»طرفوتصانیف، وفرائد ونكت و 

  ـیذه:ثانیًا: تالم

ي یشهاب الـدین محمـد بـن أحمـد القضـاعي الخـو « ذكر حاجي خلیفة أنَّ     

ابن وكان ممن قرأ علیه أبو جعفر أحمد «: ، وقال الصفدي٦»من تالمیذ المیداني

    .٧»البیهقي وابنه سعید علي المقرئ
                                                

  ٢٢٤/ ٢/ إنباه الرواة على أنباه النحاة،  ١
 ٢٥٥/ ٤/ األعالم،  ٢
  ٢٢٣/ ٢/ إنباه الرواة،  ٣
  ٢٥٥/ ٤/ األعالم،  ٤
  ٦٤٦/ ٢/ فوات الوفیات،  ٥
 ٣/١٨٩الظنون،  /كشف ٦
  ٣٢٧/ ٧/ الوافي بالوفیات  ٧
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لیف، فــي التــأ ســهام جلیــلولــه إ ،وكــل مــن تالمیــذه كــان َعلمــا فــي المعــارف 

قـف عنـد عندما وقفُت عند حیاتهم، ولذا سأطل مـن أصـغر النوافـذ  ألذلك  ن وتبیَّ 

ذي البصــیرة النافــذة أحمــد بــن  الء العلمــاء الــذین نهلــوا العلــم علــى  یــد اإلمــامهــؤ 

  محمد المیداني. 

  ابنه سعید:/ ١

ــه:           ســعید بــن أحمــد بــن محّمــد بــن إبــراهیم بــن «روى ابــن خلكــان أنَّ

مـــــن  لـــــهنة تســـــع وثالثـــــین وخمـــــس مائـــــة. و مـــــات ســـــعید ســـــ... میـــــداني أحمـــــد ال

نحـــو (، كتـــاب )غرائـــب اللغــة(ِفـــي األســـماء، كتــاب  )األســمى( التصــانیف: كتـــاب

ـــُه اســـماً  ، ولـــه كتـــاب اشـــتقَّ )الفقهـــاء ـــي (ى ب مـــن كتـــاب أبیـــه المســـمَّ  َل الســـامي ِف

  .١»األسامي

  :بو جعفر المقرئأ /٢

أحمــد بـــن علــي بـــن  «الوفیــات  أنـــه: تـــه فــي كتـــاب الــوافي بجــاء فــي ترجم 

اللغـوي،  محمد بن أحمد أبو جعفر بن أبـي جعفـر بـن أبـي صـالح البیهقـي المقـرئ

مات في ما ذكره أبـو سـعد السـمعاني سـنة أربـع وأربعـین وخمـس مائـة. كـان إمامـًا 

وظهرت في البالد  ،ف في ذلك التصانیفالقراءة والتفسیر والنحو واللغة، صنَّ  في

ج بــه خلــق، وكــان مالزمــًا لبیتــه والمســجد القــدیم اب نجبــاء وتخــرَّ أصــح وظهــر لــه

القاضي أحمد بن محمد بن صاعد وعلـي بـن الحسـن بـن العبـاس  بنیسابور. سمع

ــــ...  الصــــندلي الــــواعظ وغیرهمــــا جعفــــرك وهــــذه الكــــاف كــــاف بو اوكــــان یلقــــب ب

  .٢»جعفركقالوا: علیك، وجعفرًا قالوا:  التصغیر في لسان العجم فإذا صغروا علّیاً 

  :القاضي شهاب الدین الخویي /٣

القاضــي شــهاب الــدین أبــي عبــد  محمــد «قــال حــاجي خلیفــة إنَّ اســمه :    

ه كانــت ســنة ثــالث وتســعین وفاتــ نَّ مــد القضــاعي بــن الخــویي الشــافعي، وإ بــن أحا

كاتبــا لهــا، ومــن رحا أو كــان شــا أن لــه العدیــد مــن المؤلفــات إذ وذكــر٣ »وســتمائة
                                                

  ١٤٨/ ١/  وفیات األعیان،  ١
  ٢١٤/ ٧/ الوافي بالوفیات،  ٢
  ٢٧٢/ ٣/ انظر كشف الظنون،  ٣
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كفایــة المــتحفظ فــي ا (المطلــب األســنى فــي إمامــة األعمــى) و (فهــالكتــب التــي أل

ـــــي الحـــــدیث(شـــــرحها  غـــــة)،  ومـــــن الكتـــــب التـــــيالل الفصـــــول ( و ١)الملخـــــص ف

  .٣)كتاب مجمع األمثال( كما اختصر  ٢)الخمسون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ن خلف القابسي المعافري المالكي، شرح خمسة عشر حدیثا من أوله./  ألبي الحسن علي بن محمد ب ١
 / لیحي بن عبد المعطي النحوي. ٢
 ١٨٩/ ٢/ كشف الظنون،  ٣
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  المطلب الثالث: صفاته ووفاته:

  :أوال: صفاته

اؤنا العظـام الـذین اسـتطاعوا لیس عندنا وصف أفضل مما نعته به علم     

أن یحفظـــوا لـــه مكانتـــه األدبیـــة، والعلمیـــة، ومـــن قبـــل األخالقیـــة، فقـــد وصـــفه أبـــو 

فــي حســن الخــواري الحســن البیهقــي فــي كتابــه وشــاح الدمیــة، وابــن أبــي المعــالي ال

ـــه ضـــالة األدیـــب، فقـــال  نقـــال عـــن یـــاقوت الحمـــوي مـــن الصـــحاح والتهـــذیب كتاب

احب الفضـل فـي أیـام نفـد ء، وقـدوة الفضـالء، قـد صـصـدر األدبـا« البیهقي هـو: 

عتاده، وذهبت عدته، وبطلت أهبته، فقوم سـناد العلـوم، بعـدما غیرتهـا  زاده، وفنى

األیــام بصــروفها، ووضــع أنامــل األفاضــل، علــى خطوطهــا وحروفهــا، ولــم یخلــق  

 تعالى فاضال في عهده، إال وهو في مائدة آدابه ضیف، وله بین بابه وداره شـتاء

ظلــم وحیــف،  وصــیف، ومــا علــى مــن عــام لجــج البحــر الخضــم، واســتنزف الــدرر

غیر مرة مـن كتـاب أصـحابه سمعت  ياوقال الخور ،  ١»وكان یأكل من كسب یده

لكـان المیـداني تلـك الصـورة،  والشـهامة والفضـل صـورة لـو كـان للـذكاء «یقولون: 

األدیــب  « : لـيوقـال الزرك، ٢»مـه، واقتفـى أثـره، علـم صـدق دعـواهومـن تأمـل كال

عربیـة خصوصـا اللغـة، تقـن فـن الأ« إّنـه:  وقـال ابـن خلكـان والیـافعي، ٣» البحاث

وقــد اشــتهر  إمــام أهــل األدب فــي عصــره ... «:وقــال القفطــي ،٤»وأمثــال العــرب

بأدبه، وعرف البلدان بتصانیفه الحسان المشهورة. قـرأ األصـول وأحكمهـا، ثـم أخـذ 

یمــا جمعــه وصــنفه، وأربــى علــى مــن تقــدم فــي التصــنیف، فأحســن كــل اإلحســان ف

المصــنفین، وأصــلح بالترتیــب والتحقیــق، واســتدرك علــى بعــض مــن زل قبلــه مــن 

أدیبـا  كـان«قـال السـمعاني: ، ٥»مواضع الغلط ... وله ید باسطة في أنـواع األدب

، ٦»صـانیف المفیـدة فیهـا، وسـمع الحـدیثصـنف الت فاضال، عارفـا بأصـول اللغـة،
                                                

 ٤٩ـ ٥/٤٨/  معجم األدباء،  ١
 ورقم الصفحة. المصدر السابق نفسه/  ٢
  ١/٢١٤/ األعالم،  ٣
  ٣/٢٢٣، ومرآة الجنان،١/١٤٨/ وفیات األعیان،  ٤
  ١/١٥٦اة، / إنباه الرو  ٥
  ٥/٤٢٩/ األنساب،   ٦
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 «: قــال الصــفديو  ،١»ام الفاضــل، األدیــب النحــوي اللغــويمــاإل«: قـال الســیوطيو 

  .٢»له شعر جید

غویــا، أصــولیا، وممــا ســبق یتضــح لنــا أنــه كــان عالمــا، أدیبــا، فاضــال، نحویــا، ل   

في دعواه، ذا شهامة، متقنـا للغـة، محققـا بارعـا، وشـاعرا، ولـه  فطنا، ذكیا، صادقا

دا فـي الـدنیا، یأكـل مـن كسـب ید باسطة في أنواع األدب، ومـع كـل ذلـك كـان زاهـ

  یده.

   وفاته:: ثانیاً 

في «، أنَّه توفي: وابن خلكان، أما عن وفاته فقد أورد السیوطي، والقفطي  

ر رمضان، سنة ثمان عشرة یوم األربعاء الخامس والعشرین من شه

لیلة القدر في رمضان، «أنَّه توفي:  الحموي ، وقد جاء في كتاب٣»وخمسمائة

فلم یحددا یوم وفاته،  ٦والصفدي ٥أما السمعاني ٤»ة وخمسمائةسنة ثمان وعشر 

وٕانما اكتفیا بذكر السنة والشهر، واكتفى كل من الیافعي ، وحاجي خلیفة، وابن 

ولم یشر  ،٧»سنة ثمان وعشرة وخمسمائة«ذكر السنة فقط وهى: العماد، ب

ى میدان زیاد بن أنَّه دفن بالمقبرة بأعل ٩وذكر القفطي إلى تاریخ وفاته، ٨الزركلي

  . ١٠عبد الرحمن، وصلى علیه اإلمام شاهقور

  

  

  
                                                

  ٢٩٣/ ١/ بقیة الوعاة،  ١
  ٧/٣٢٧/ الوافي بالوفیات،  ٢
  ٢٤١/ ١، ووفیات األعیان، ١٥٧/ ١، وأنباه الرواة على أنباه الرواة، ٢٩٣/ ١/ بغیة الوعاة،  ٣
  ٥/٤٥اء، / معجم األدب ٤
  ٤٢٩/ ٥/ األنساب،  ٥
 ٣٢٨/ ٧/ الوافي بالوفیات،  ٦
 ٢٠٠/ ٤، وشذرات الذهب، ٢٢٣/ ٣، ومرآة الجنان، ١٨٨ /٣/ كشف الظنون ٧
  ٢١٤/ ١/ األعالم،  ٨
 ١٥٧/ ١/ إنباه الرواة على أنباه النحاة،  ٩

 ١٤/٣٢١/ عبد اهللا بن طاهر التمیمي البلخي المعروف بشاهقور، انظر تاریخ دمشق،  ١٠
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  همصنفاتو  المیدانيشعر المبحث الثاني: 

  شعره: المطلب األول:

  أنَّ للمیداني شعرا جیدا منه: ٢، والقفطي١ذكر الصفدي

  ٣يـذارِ عَ ي بِ فِ تَ كْ ــاه یَ سَ عَ  لتُ قُ فَ     ضيیِل عارِ ِب في لَ یْ ُح الشَّ بْ س صُ فَّ نَ تَ 

  ٤نهارِ  رِ غیْ بٌح بِ ُیــرى صُ  لْ أال هَ      ينِ تُـه فأجـــابَ ـبْ ا فشا عاتَ فلمَّ     

  ومنه:

 ٥ـالراحِ يُّ مَ طِ المَ  إذا سارَ  فكیفَ                 قریـبـةٌ  حننُت إلیهم والدیـارُ 

 ٦فیهم والئــال ایُن للهجرانِ ـأع          همنَ یْ بَ  ال كانَ  وقد كنُت قبَل البینِ     

قم أغیدُ جُ سُ  تَ حْ وتَ       ٧مائــال ُرانةِ ز یمیُس كُخوِط الخیْ           ناعمٌ  وف الرَّ

 ٨باطـال ُتریق دَم األبطال في الحبِ          فن مقلةجَ  نْ مِ  فَ یْ ُضو علینا السَّ نْ ویَ    

  یـه ُســالفة بابــالنِ یْ وعَ  یهِ بفِ            ــماكأنَّ  ظاً ولفْ  ظاً نا لحَ رُ كِ سْ ویُ     

 وله أیضًا  

 ٩يقامِ فاُء سِ ها شِ في َرشِف ریقتِ       ــيفي آالمِ  ادَ لماها زَ  فةٌ ش

  ٌت كقَطك أرؤَس األقالمِ ـوْ صَ         مَّنا ُجْنُح الدُّجى وللثمناقد ضَ     

  ومنه أیضاً 

 وكذُبه أیة أعجـوبـهْ      أعجوبـة حَ ـأصب یا كاذباً 

 هْ واحدة سبعین أكذوبـ        ُق في لفظـةٍ ـوناطقا ینط     
                                                

  ٧/٣٢٨/ الوافي بالوفیات،  ١
  ١/١٥٧/ أنباه الرواة،  ٢
  الخدِّ، انظر لسان العرب./ العارض: جانب  ٣
 / فشا: انتشر، المصدر السابق. ٤
  / المطي: الدابة،  المراحل جمع مرحلة وهي المسافة، انظر المصدر السابق. ٥
  / والئل: الدعاء بالویل. ٦
   الخوط: الغصن الناعم، انظر المصدر السابق. / السجوف: الستر، الرقم: الثیاب الموشاة، یمیس: یمیل، ٧
  السیف: أخرجه، انظر المصدر السابق. /انضى ٨
 / اللمى: سمرة في الشفة، انظر المصدر السابق. ٩
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 ١لما رأوا أخذك أسلوبهْ         همـشبهك الناُس بُعْرقوب 

  ٢عرقوُب ال یبـلغ عرقوبهْ      اذبــفقلت: كال إنه ك 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

   / عرقوب اسم رجل  یضرب به المثل في خلف المواعید.١
  / لم یقع على یدي دیوانه أو أشعار أخرى إال ما أوردناه  من هذه المصادر.  ٢
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  تصانیفه:المطلب الثاني: 

ـــات وٕان كانـــت قل         نهـــا یلـــة فـــي العـــدد إال أوللمیـــداني عـــدد مـــن المؤلف

 ٢والصـفدي ١فقـد جـاء فـي ترجمتـه للقفطـي؛ وائـدضخام فـي المنـافع وعظـام فـي الف

الهادي للشادي، وكتاب النحو للمیـداني، وكتـاب المصـادر،  أن له من المؤلفات: 

تـاب منیـة الراضـي كوكتـاب شـرح المفضـلیات، و  ونزهة الطرف في علـم الصـرف،

مـأوى الغریـب  لفا آخر، وهو كتـابمؤ  ٣وأضاف حاجي خلیفةفي رسائل القاضي، 

  ب.ومرعى األدی

ما أنها قد طبعت فلم یقع بین یـدي التي ورد أنه قد قام بتألیفها، إ هذه الكتب

وعـــا، وبقیــــة إال كتـــاب نزهــــة الطـــرف فــــي علـــم الصــــرف وشـــرح المفضــــلیات مطب

  المصادر لم أقف علیها.

في النحو اللغة العربیة، علوم  ح أنَّ إمامنا قد ألَّف في أغلبومن الواض   

ي ذلك وخیر شاهد على ذلك كتابه في األمثال وقد برع فوالصرف واألدب، 

  ي تسمیته كما سنرى الحقا إن شاء اهللا.المعروف بمجمع األمثال الذي اختلف ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ١/١٥٧/  أنباه الرواة،  ١
 ٧/٣٢٦/ الوافي بالوفیات،  ٢
  ١٧١/ ٣/ كشف الظنون،  ٣
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  مجمع األمثال:المطلب الثالث: 

كتاب مجمع األمثال من أجل وأروع الكتب في نطاق األمثال  دُّ عْ یُ           

هذا السفر بناء على  ا. وألف المیدانيمادة وغزارتهمن حیث الجودة وضخامة ال

  .١طلب من العالم ضیاء الدولة صفي الملوك أبي على محمد بن أرسالن

  هذا السفر واشتهر باسم مجمع األمثال إال أنَّ بعض كتب التراجم  فَ رِ وعُ       

 ٣أما ابن خلكان ،اسمه جامع األمثال إنَّ  ٢روت غیر ذلك فقال  یاقوت الحموي  

فذكروا أنَّ اسمه كتاب األمثال. بینما ذكر  ٦والصفدي ٥وابن العماد  ٤والیافعي

  أنه مجمع األمثال. ٨وحاجي خلیفة ٧الزركلي

والمتصـفح لهــذا الكتـاب یجــده جمــع كـل أنــواع األمثـال بــاختالف اعتباراتهــا،  

وبـذلك یسـتطیع أن یـدرك  ،مینة والغثـةوالجاهلیة ،الفصیحة والمولدة، الثاإلسالمیة 

  .لألمثال معأنه مج

ممـا جعلـه  ،وبسـط العبـارة ،ویتمیز هذا المؤلـف باإلیجـاز وحسـن التصـنیف  

ـــا فـــي اً ذائـــع الصـــیت ومشـــهور  ســـرده وجمعـــه  لـــدى الجمیـــع. وتظهـــر عظمتـــه جلی

  تعبر عن حیاة العرب بعد اختالطهم باألعاجم. لألمثال المولدة التي

زءا والثـاني ین یضم الجزء األول سـبعة عشـر جـویقع مجمع األمثال في جزأ 

تحتـوى  ني األمثـال القدیمـة والمولـدة التـيیضم ثالثة عشر جزءا جمع فیهما المیدا

علــــى ســــتة آالف ونیــــف مــــثال. وقــــام بترتیبهمــــا علــــى حــــروف المعجــــم  الثمانیــــة 

  والعشرین بدءا بالهمزة وختاما بالیاء. 
                                                

محمد بن أرسالن هو من نبالء مرو، وكان یلقب بمنتخب الُملك، وكان له شعر جید ورثاء مدحه  / ١

وله أبناء اشتهروا  .(لم أقف لتعریف له إال في مقدمة مجمع األمثال) ٥٣٤الزمخشري، وتوفي سنة  

 ). ٣١١/ ٤معجم األدباء  بالعلم منهم الكاتب أبو الحسن علي بن محمد بن أرسالن( انظر
 ٥/٤٦/معجم األدباء،  ٢
 ١/٢٤١/ وفیات األعیان،  ٣
  ٣/٢٢٣/ مرآة الجنان،  ٤
 ٤/٢٠٠/ شذرات الذهب،  ٥
  ٣٢٦/ ٧/ الوافي بالوفیات،  ٦
 ٢١٤/ ١/  األعالم،  ٧
  ١٨٨/ ٣لظنون، / كشف ا ٨
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یم،  وقسم المیداني هذا السفر إلى أبواب وكل باب كان یتناول فیه المثـل القـد

وكان یجعله علـى شـقین الشـق األول لألمثـال العربیـة، والثـاني لألمثـال التـى علـى 

ئر األبـواب وزن أفعل التفضیل ثم یعقبهما باألمثال المولدة، ویسـتمر هكـذا فـي سـا

ــیــریخمــا عــدا فــي البــابین األ ص البــاب التاســع والعشــرین لســرد أیـــام ن، فقــد خصَّ

ات مـن كلمـات أفضـل الثالثـین لكلمـات طیبـ العرب في الجاهلیة واإلسالم، والباب

وأصحابه األتقیاء والتابعین أمثـال  ،اهللا علیه وسلمنا محمد صلى یبالخلق سیدنا ون

  علیهم أجمعین.لخطاب وعثمان وعلي وغیرهم رضوان اهللا بكر وعمر بن ا أبي

جمــه؟ فاإلجابــة یســأل لمــاذا ألحــق المیــداني هــذین البــابین بمع ولعــل ســائالً  

وجعلــت البــاب التاســع والعشــرین فــي أســماء أیــام العــرب « :إذ یقــول نــدهنجــدها ع

مــا عنیـت بأسـمائها لكثـرة مـا یقـع فیهــا مـة البـدائع، وٕانَّ دون الوقـائع فـإن فیهـا كتبـًا ج

علیــه  اهللامــن التصــحیف، وجعلــت البــاب الثالثــین فــي نبــذ مــن كــالم النبــي صــلى 

ط فــي ســلك ین، ممــا ینخــر عــنهم أجمعــ اهللاوســلم وكــالم خلفائــه الراشــدین، رضــى 

  .١»المواعظ والحكم واآلداب

 ،كالم سـید الخلـق كلـه حكـم ومـواعظ وأمثـال ح به المیداني أنَّ والشاهد فیما صرَّ   

  .٢﴾َوَما َینِطُق َعِن اْلَهَوى: بأنه ﴿ تعالىذلك ویكفى قوله  وال غرابة في

لیـة  تمكــنهم وممـا ال شـك فیـه  أن أصـحابه كـانوا علــى درجـة رفیعـة ومنــزلة عا   

من اإلرشاد وٕابداء الحكم والمـواعظ، ومـن هنـا یمكـن أن نشـیر إلـى أن الِحَكـم هـي 

فالمثـــل یختلـــف عـــن الحكمـــة بكثـــرة تدوالـــه  ًا،طفیفـــ اً األمثـــال إال أن هنالـــك اختالفـــ

فبالتالي إذا شاعت الحكمة وأصـبحت تضـرب فـي كـل أنحـاء  ،وشیوعه بین الناس

لتــي تتضــمن ذلــك جلیــا فــي األبیــات الشــعریة االمعمــورة كانــت مــثال، ویتضــح لنــا 

 تضـرب كلمـا شـابهت موقفــا كثـرة تـدوالها أصـبحت أمثـاالمعنـى الحكـم والمـواعظ فل

وأمثلة ذلك كثیرة، فعلى سبیل المثال نستشهد بقول المتنبي إذ نفسه المعنى  یحمل

  یقول:

ِبُمَتمِّمِ  َوال ُكلُّ َفّعاٍل َلهُ   َوما ُكلُّ هاٍو ِللَجمیِل ِبفاِعٍل       
 ١  

                                                
 / مقدمة مجمع المیداني ١
  ٣النجم، اآلیة: / سورة ٢
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تخصـص لهــا قصـائد مســتقلة، والـدواوین الشــعریة ملیئـة بتلــك الحكـم، وٕان لــم 

یـام العـرب فقـد ذكـر المیـداني كمـا هـو یدة. وبالنسـبة ألفي أثنـاء القصـ وٕانما تجيء

واضح من كالمه السابق أنه أضافه خوفا مـن التصـحیف إال أننـا نجـد رابطـا قویـا 

كــل یــوم الفوائــد التــي نخــرج بهــا مــن األیــام  أنَّ رب وبــین األمثــال، و بــین أیــام العــ

وقفـت عنـدها العـرب فخرجـت منهـا بعبـر ومـواعظ   ،عرفته العرب ارتبط بحادثة ما

  وأصبحت تروى إلى یومنا هذا.

ـــد انتقـــى المیـــداني هـــذه األمثـــال مـــن كتـــب األئمـــة الســـابقین لـــه فـــي هـــذا  وق

ئمـة األعـالم ، مـا امتـد كتـب األمـن فطالعـت «فقد قال في مقدمة كتابـه:  ،المجال

 ، ... واألیام  مثـل كتـاب أبـي عبیـدة ، وأبـي عبیـد، واألصـمعي ُس فَ نَ  ٢في تقصیه

فیهــا فصــال فصــال وبابــا  مـا ٣حتـى لقــد تصــفحت أكثــر مـن خمســین كتابــا، وَنَخْلــتُ 

كتـاب، إال مــا ذكـره مــن ونقلـت مــا فـي كتـاب حمــزة بـن الحسـن إلــى هـذا ال بابـا ...

وجــة النــدماجها فــي تضــاعیف ب، واألمثــال المزدااألعــر  فــاتاوخر  ٤ات الرقــىز ر خــ

  .٥»األبواب

ه كانت له طریقة خاصة فـي تناولـه وسـرده وشـرحه لألمثـال فقـد عنـي نَّ إال أ 

تتصـل بهـا، كمـا اعتنـى  كر أصـولها وأسـبابها واألخبـار التـيفي تفسیر األمثـال بـذ

  بمضرب المثل.

د فــي المثــل، وكــان تــر  شــرح مــا غمــض مــن معــاني الكلمــات التــيوكــان ی   

ینســـب المثـــل إلـــى صـــاحبه إذا ُعـــرف قائلـــه، وكـــان كثیـــرا مـــا یستشـــهد فـــي بعـــض 

كمــا كــان یقــف عنــد  ،األمثــال باآلیــات القرآنیــة واألبیــات الشــعریة لتثبیــت المعنــى

  المسائل النحویة التى یستثیرها المثل.

جعلت كتابه یطغى على بعض الكتـب فـي هـذا المجـال،  ولعل هذه الطریقة 

فقــد  ،ومــنهم مــن قــام بنظمــه ،فمــنهم مــن قــام باختصــاره ،أن ینــال إعجــاب النــاسو 
                                                                                                                                

  ٤٦٠ص: ن المتنبي، ا/ دیو  ١
  / تقصیه: تتبعه. ٢
  / نخلُت: غربلت ٣
 / أي إال ما كان یروى للتعوذ من العین. ٤
  ٤/ ١/ مجمع األمثال،  ٥
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، وقــام بنظمــه ١ياختصــره تلمیــذه شــهاب الــدین محمــد بــن أحمــد القضــاعي الخــوی

 ،٢الشیخ إبراهیم األحدب ونشره فـي كتابـه المسـمى فرائـد الـآلل فـي مجمـع األمثـال

موا بنظمـه وأول مطلـع قـا أن بعـض فضـالء الدولـة العثمانیـة ٣وذكر حـاجي خلیفـة

  :المنظومة

  ــــالىعَ ه تَ ولِ ها في قَ قِ وْ سَ بِ                  نا األمثالَ مَ لَّ من عَ  مدُ حْ نَ 

  ٤هـــوَ بْـ رَ  نْ كجنٍة مِ  زاهرةٌ  نبوه               نْ مِ  طاهرةٌ  ظاهرةٌ 

وهذا إنما یدل على عظمته، وأیضا مما یبین أهمیته وعظمته أنَّ  معظم     

أنَّ الزمخشري ـ عندما صنف المیداني كتابه ـ حسده علیه  قد روت ٥جمكتب الترا

فعمد  ،وزاد في لفظة المیداني نونا قبل المیم ومعناه بالفارسیة الذي ال یعرف شیئاً 

المیداني إلى بعض كتب الزمخشري فجعل المیم نونا فصار الزنخشري ومعناه 

  بائع زوجته.

ه ندم نَّ ة على حسن خلق العلماء إذ إك داللعن ذل ٦إال أنَّ الزمخشري عدل

على تألیفه لكتابه ( المستقصى في األمثال)  لكونه دون مجمع األمثال في 

  حسن التألیف وبسط العبارة وكثرة الفوائد.

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ١٨٩/ ٣كشف الظنون،   / ١
 ١/١٩٨٠/موسوعة المورد،  ٢
  ١٨٩/ ٣/ كشف الظنون،   ٣
  یادة./ النبوة: ما ارتفع من األرض، ویقصد هنا ما ارتفع من شأنه لعظمتها، الربوة: الز  ٤
  .٥/٤٧، ومعجم األدباء، ١٥٨/ ١، وأنباه الرواة على أنباء النحاة، ٣٢٦/ ٧/ انظر الوافي بالوفیات،  ٥
 / انظر المصادر السابقة ورقم صفحاتها. ٦
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  :المبحث الثالث: المثل

  مفهوم المثل وأنواعه:المطلب األول: 

  :واالصطالح أوال: المثل في اللغة

هو  مثل في اللغة إال أنها ترجع إلى معنى واحدوردت عدة تعاریف لل   

 كما وَمَثله ِمْثله هذا یقال َتْسِوَیةٍ  كلمةُ  ِمثلال«تعریفه  ، فقد ورد فيوالنظیرالشبه 

  .٢»التماثل بین الشیئین«، و١»بمعنى وَشَبُهه ِشْبهه یقال

  أما في االصطالح: 

 ،بذاتها جملة من القول مقتضبة من أصلها أو مرسلة« فقد جاء بمعنى

ل فتنقل عما وردت فیه إلى كل ما یصح قصده بها و اوتشهر بالتد فتتسم بالقبول

 ٣»من غیر تغییر یلحقها في لفظها وعما یوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني

ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فیما  «وقال آخر هو 

ووصلوا  ،واستدروا به من الممتنع من الدر ،وفاهوا به في السراء والضراء ،بینهم

كما وصفه ابن عبد  ٤»وتفرجوا به عن الكرب والمكربة ،به إلى المطالب القصیة

وشي الكالم وجوهر اللفظ، وحلى المعاني، والتي تخیرتها العرب «ربه بأنه: 

  .٥»وقدمتها العجم ونطق بها كل زمان وعلى كل لسان

م صدر عن ني أن المثل هو: عبارة عن حكونستخلص من مجمل هذه المعا    

ن في زمن معین ثم تناقلتها األلسن، وشاعت بینهم تجربة عاشها أفراد معینو 

  وأصبحت تروى في كل مجلس كلما تشابهت المواقف.

ن هذه األمثال ال تتغیر فتطلق كما هي، أي إن جـاءت علـى صـیغة المـذكر وإ    

جاءت مفـردة تظـل علـى هیئتهـا وٕان  ر وٕان خوطب بها المؤنث، وكذلك إنغیال تت

مــــره المتعــــرض خوطــــب بهــــا الجمــــع والمثنــــى، فمــــثال یقولــــون للرجــــل المضــــیع أل
                                                

  / انظر لسان العرب، وتاج العروس،  والقاموس المحیط  مادة (مثل). ١
 .٧/ جمهرة األمثال،  ص:  ٢
  ٤٨٦/ ١/ المزهر في علم اللغة،  ٣
  / المصدر السابق ورقم الصفحة. ٤
   ٣/ ٤/ العقد الفرید،  ٥
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بكســر التـاء ألن أصـل المثــل  ١)الصـیَف ضـیعِت اللـبن(فــي  السـتدراكه بعـد فوتـه 

ثـال أنهـا تحكـى قیل في امرأة، فلـم تفـتح التـاء عنـدما ذكـر للمـذكر، فهـذا شـأن األم

  ردت فیها ألول مرة.و  على صیغتها التي

  أنواع المثل: ثانیا:

  وللمثل ثالثة أنواع: 

  أمثال فصیحة: أ.  

أي قبل  تداخل  ،شاعت بین العرب في أوج قمة اللغة العربیة وهي التي  

والتي أقبل علیها  ،٢وعندما كانت یحتج بها ،مع اللغات األخرى العربیة اللغة

  .  وشرحاً  وحفظاً  الناس جمعاً 

  لدة: أمثال مو ب. 

وجدت الثقافات ختالط العرب باألعاجم، وعندما هي التي ظهرت بعد ا  

للظهور والسیطرة على مناهج الفكر والتعبیر جمیعا،  األجنبیة مجاال واسعاً 

تنقسم إلى قسمین ، و وشقت أمثال المستعربین طریقها إلى العربیة في قوة وكثرة

بسة من نصوص عربیة أمثال جاءت قیاسا على أمثال عربیة قدیمة أو مقت

في قالب حدیث لم تألفه العرب من قبل إذا كان  تجاء أهل اللغة، وأمثالیعرفها 

  .٣في المادة أو الصیاغة 

  أمثال عامیة:ج. 

هي أمثال صدرت من عوام الناس، وهم الذین لم یبلغوا منـزلة الخاصة،   

  .٤فالخواص هم العلماء والشعراء، والعامة هم دون الخاصة

  ألنواع الثالثة تصنف إلى:وهذه ا

  

  
                                                

 ٢/٦٨/ مجمع األمثال،  ١
  ١٩٧ :/ انظر األمثال العربیة، عبدالمجید قطامش ص ٢
 ١٧٨ـ ١٧٧/ انظر األمثال في النثر العربي القدیم، عبد المجید عابدین، ص:  ٣
  ١٩١/ انظر األمثال العربیة، ص: ٤
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  مثل سائر:أ. 

ما ینبثق عن تجربة شعبیة بال تكلف أو تصنع بل تملیه الحیاة « :وهو    

فینطق به أشخاص مروا بتلك التجربة تعبیرا عن تفكیرهم أو  الواقعیة

  .١»إحساسهم

ونستشف من هذا النص أن هذا النوع من األمثـال هـو مـا جـاء مـن أحكـام         

شعب عامة ویدخل في ذلك العوام والخواص معبـرا عـن واقـع حیاتـه الیومیـة عن ال

، وتلتـزم هـذه األحكـام بتصـویر التى تتشكل من الواقع الدیني واالجتماعي والنفسي

  الوقائع على حقیقتها مجردة من التخییل والتخمین. 

  ٢)حنین بخفي رجع ،النصیحة صدقك من أخوكنحو: (

  مثل قیاسي:ب. 

حكایـــة أو وصـــف قصـــد بـــه توضـــیح فكـــرة أو البرهنـــة علیهـــا «عـــن : هوعبـــارة    

  .٣»بطریق المقارنة والقیاس والتمثیل

تصـف وتوضـح األفكـار المضـروبة مـن  یشیر النص إلى تلك األمثـال التـي 

خــالل التشــبیه والتمثیــل، أو عــن طریــق المقارنــة، فــالفكرة عنــدما یعبــر عنهــا عــن 

  ه یزید المعاني رونقا وحسنا.  أنَّ  یرلتشبیه تتضح وترسخ في الذهن غطریق ا

وهذا النوع من األمثـال یكثـر فـي القـرآن الكـریم وفـي كـالم الرسـول صـلى اهللا 

فقـد روي عـن علـي بـن أبـي طالـب قولـه ( علیه وسلم، وفـي بعـض كـالم الحكمـاء 

ــاقع فــي جوفهــا، یهــوي إلیهــا الِغــرُّ  ــها، والسَّــم الن ــة، لــیِّن مسُّ مثــل الــدنیا كمثــل الحیَّ

  ٤لجاهل، ویحذرها ذو اللب العاقل)ا

  مثل خرافي:ج. 

ه یــأتي  فــي قالــب قصصــي نَّــمــن األمثــال یختلــف عــن ســابقیه إذ إ هــذا النــوع

خیالي، وهو عبارة عـن خرافـة  وأوهـام ال أصـل لهـا، حیـث إن أصـحاب هـذا الفـن 
                                                

 ١/١٩ان الكریم،  سمیح عاطف الزین، / األمثال في القر  ١
  ٢٩٦/ ١، ٢٣/ ١مجمع األمثال، /  ٢
 ١١/ األمثال في النثر العربي، ص:  ٣
 ٣١/ األمثال العربیة،  ٤
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لتحقیـــق یجعلـــون للحیـــوان والطیـــر ألســـنة  یتخـــاطبون بهـــا، بهـــدف جـــذب االنتبـــاه 

     .١تسلیة أو الحث على مكارم األخالقاللتي تجتنى منه و الفائدة ا

 وأم عمرو، وأم عامر، وأم. أستري أي :خامري،  )عامر أم خامري(نحو: 

 إذا ألنهم الدواب، أحمق من زعموا كما وهي .األحمق بها یشبه الضبع عویمر،

 ادفتص لتأخذه فتخرج تصیده، شیئاً  فتحسبه بحجر حجرها في رموا صیدها أرادوا

 حتى یقال یزال فال. رجال وكمر عظال، بجراد ابشري: لها ویقال. ذلك عند

    .٢یجرها ثم ورجلیها، یدیها فیربط رجل علیها یدخل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ٣/ األمثال  العربیة، ص:  ١
 ٢٣٨/ ١مجمع األمثال، انظر /  ٢
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  أهمیة المثل وخصائصه:المطلب الثاني: 

  أهمیة المثل: أوًال:

سبحانه  اهللا جلیلة، ویكفي أنَّ  للمثل فوائد ونكتاً  مما ال اختالف فیه أنَّ   

 َمَثلٌ  ُضِربَ  النَّاُس  َأیَُّها َیا له :ال في محكم تنـزیوتعالى أمر باإلنصات إلیه إذ ق

وهذا األمر فیه توجیه إلى التأمل والتدبر في المثل، لما فیه من  ١َلهُ  َفاْسَتِمُعوا

الناس  وتأكید الحكم والعبر والمواعظ، ولبیان أهمیته التى تكمن في إقناع 

 ردت العدید من اآلي الكریمات التيو  ،تستخلص من المثل لمعاني التيجواهر ا

  تبصر الناس بما ینفعهم ویضرهم.  

فاألمثال هي التي  تصور األشیاء في أبسط صورها، وتعطي  السامع  

رة إلى الذهن الصورة المعبرة بأوجز اللفظ وأحسنه، وتقرب المعنى،  وتوصل الفك

لمعقول محسوسا، مما جعلها واضحة بینة لدى تجعل من ابصورة أكمل وأتم، و 

الخواص والعوام، فاألشیاء المعقولة یصعب إداركها إال عند أهل االختصاص 

المعنیین، بخالف األشیاء المحسوسة فهي ال تحتاج إلى شرح وتفسیر، ولذلك 

نجد العوام وأهل االختصاص فیها على درجة سواء ، وبینما یتفاوت أهل 

عندما  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللا َصلَّىفالنبّي  نهم في األشیاء المعقولة،االختصاص فیما بی

أراد أن یوضح الفرق بین المؤمن الذي ال یستقر على حالة واحدة، وبین الكافر 

ها تمیل ربه شبه المؤمن بخامة الزرع التي الذى یكون على حالة واحدة حتى یلقى

: والثبوت على هیئة واحدة فقال بةتتصف بالصال الریح، والكافر باألرزة التي

ْرعِ  ِمنْ  اْلَخاَمةِ  َكَمَثلِ  اْلُمْؤِمنِ  َمَثلُ « یحُ  ُتِفیُئَها الزَّ  ُأْخَرى َوَتْعِدُلَها َمرَّةً  َتْصَرُعَها الرِّ

 تَّىحَ  َشْيءٌ  ُیِفیُئَها الَ  َأْصِلَها َعَلى اْلُمْجِذَیةِ  اْألَْرَزةِ  َكَمَثلِ  اْلَكاِفرِ  َوَمَثلُ  َتِهیجَ  َحتَّى

     .٢ َواِحَدةً  َمرَّةً  اُفَهاجعانْ  َیُكونَ 
                                                

  ٧٣/ سورة الحج، اآلیة:  ١
من أصلب الخشب، المجذیة: الثابتة القائمة، / الخامة: الغضة من الزرع، اَألْرزة: شجرة ، وهي  ٢

كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن  االنعجاف: السقوط واالنقالع، صحیح مسلم،

  ١٥١/  ١٧كالزرع والمنافق والكافر كاألرزة،  
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 َعَلْیـهِ  اهللا َصـلَّى، وثبـوت الكـافر  صـوره لنـا النبـي فتقلَّب المـؤمن وعـدم ثبوتـه     

بهذا التمثیل الدقیق الذى استطاع أن یجسد تلك الصورة المعنویة في صورة  َوَسلَّمَ 

ام مـن النـاس وأمثـال ذلـك حسـیة  یسـتطیع أن یـدرك فحوهـا وجوهرهـا الخـاص والعـ

  كثیرة.

والخالف في التمثیل أنه هو حكمة العرب، ولسانهم الذي یفصح عن  

حیاتهم الیومیة، ویترجم عاداتهم ومعتقداتهم بصورة متكاملة صادقة من غیر 

 دها حافلة بالعبر والمواعظ التيتحریف وتأویل، والمتتبع لألمثال العربیة یج

، وتهذیب النفس، وعدم التطلع رغیب في عمل الخیرخي الحذر، والتتدعو إلى تو 

شأن العز والجود والكرم إلى ما في ید الغیر، وتحقر الذل والفقر، وترفع من 

سجیة متأصلة لدى العرب وسمة إذا افتقدت وسم فاقدها بأنه لیس  حتى أصبح

برعوا كل البراعة في  بعربي، وٕاذا تأملنا األمثال العربیة وجدنا أن العرب قد

في كل فنون الحیاة. وكان الخطباء والشعراء منهم في كافة العصور  ضربها

: هالل العسكري قال فأبو یتمثلون باألمثال، ویحتجون بها في خطبهم وشعرهم،

    .١»م ألن منفعته أعم والجهل به أقبحوما كان منه مثال سائرا فمعرفته ألز «

أثیر قوي في تحریك والتمثیل یزین المعاني، ویرفع من شأنها، كما له ت

كساها « مثیل إذا جاء في أعقاب المعاني: النفوس،  فالجرجاني یقول إن الت

كسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشبَّ من نارها، وضاعف قواها في أأبَّهة، و 

تحریك النفوس لها، ودعا القلوب إلیها، واستثار لها من أقاصي األفئدة صبابة 

كما یكسب الكالم قبوال،  ٢»تعطیها محبة وشغفاالطباع على أن وكلفا، وقسر 

س، وتنشرح له الصدور،  ویزیده تفخیما، ویرسخه في القلوب، وهو مما تألفه النفو 

  ي التعبیر في وصف ذلك حیث قال:أبو هالل العسكر وقد أجاد 

ي یزید المنطق تفخیما ویكسبه قبوال ویجعل له قدرا في النفوس، وحالوة ف «

على حفظه، ویأخذها باستعداده قلوب إلى وعیه، ویبعثها الصدور، ویدعو ال

ألوقات المذاكرة، واالستظهار به أوان المجادلة في میادین المجاولة، والمصاولة 
                                                

  /  مقدمة جمهرة األمثال. ١
 ٩٣/ أسرار البالغة في علم البیان، ص:  ٢



31 
 

في حلبات المقاولة، وٕانما هو في الكالم كالتفصیل في الِعْقد، والتنویر في 

   .١»الروض، والتسهیم في الُبْرد 

دالالت تكشف عن أسراره كلما تعمق المرء فیها  والتمثیل في كل ضروبه له    

وجد فیها حالوة المعنى وحسن األسلوب ولذة التركیب، وقد أحسن الجرجاني  

إن كان مدحا كان أبهى وأفخم، وأهز للعواطف، وأسرع لإللف، «عندما قال: 

وأجلب للفرح، وٕان كان ذما كان مّسه أوجع، ووقعه أشد، وٕان كان اعتذارا كان 

قبول أقرب، وللقلوب أخلب، وٕان كان وعظا كان أشفى للصدر، وأبلغ في إلى ال

  .٢»التنبیه والزجر

ولهذا كان ینفذ إلى القلب، ویرسخ في العقل، وتستهواه النفس، وتمیل إلیه، 

ویبعثها لحفظه، مما سهل تدواله وشیوعه بین عامة الناس، إعجابا، وتمثال 

  وعظة.  

  خصائصه: ثانیًا:

أنواع النـثر، ویختلف عن ضروب النـثر األخرى  بأنه  المثل هو أحد 

ئص في یشتمل على خصائص تمیزه عنها، وقد جمع إبراهیم النظام هذه الخصا

یجتمع في المثل أربعة ال تجتمع في غیره من الكالم: إیجاز اللفظ، «قوله: 

وٕاصابة المعنى، وحسن التشبیه، وجودة الكنایة، فإذا بلغ ذلك كان نهایة 

  .٣»غةالبال

الواضــح مــن الــنص أن المثــل ینبنــي علــى هــذه األركــان األربعــة، والعلــة فــي 

، واألشـیاء عنــدما ن وقـائع وأحـداث مقتبســة مـن الحیــاةذلـك أن المثـل هــو عبـارة عــ

یكــون اإلنســان علــى علــم ولــو لــبعض منهــا ال یحــب تكرارهــا بــل یكــون فــي عجلــة 

ن وجیـزا وألفاظـه مختصـرة، ن یكـو ، فلذا كان المثل یتطلـب ألمعرفة خالصة األمر

م أن أمثـال كـل أمـة تختلـف ـ ومـن المعلـو  بیئـة الواحـدة التـي قیـل فیهـاشـائعة فـي ال

األخرى ـ حتى ال تحتاج إلى شرح وتفصیل، وبحیث تؤدي هذه األلفـاظ  عن األمم
                                                

 ال. / مقدمة جمهرة األمث ١
 ٩٥ـ ٩٣/ أسرار البالغة، ص:  ٢
  / مقدمة مجمع األمثال. ٣
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ـــاالمعنـــى المـــراد مـــن غیـــر إخـــالل فیـــه إذا كـــان المعنـــى جار  مجـــرى التشـــبیه أو  ی

وبان یعطیان المثـل قـوة جمـال ویظهرانـه  فـي صـورة رائعـة فهذان األسل ،التعریض

یجـــد فیـــه ذو اللـــب حـــالوة الفكـــر، وذوق المعـــاني وتبعـــث غیـــره لمعرفـــة مكنونـــات 

  العربیة. 

وأیضا من خصائصه قوة الداللة والتعبیر وسعة الشمول، وعمق التفكیر 

ة أخرى ، وكذلك یختص بالصدق والدقة والواقعیة. وهناك خاصی١والتأثیر النفسي

وهي األساس الفاصل بین المثل والحكمة، وهي خاصیة الشیوع، والشهرة 

نا والسیران فالمثل إذا فقد هذه الخاصیة لم یكن مثال بل كان حكمة كما أوضح

  سابقا. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

/ انظر المثل بین الفصحى والعامیة،، األستاذ محمد قندیل البقلي، مجلة مجمع اللغة العربیة،  ١

  )  ٢٢١ص:(
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  المطلب الثالث: المصنفات العربیة في األمثال:

ب شـــأنها شـــأن الفنـــون حظیـــت األمثـــال باهتمـــام كبیـــر مـــن قبـــل المـــؤلفین العـــر    

عصــر ازدهـــار الثقافــة العربیـــة، حیــث ازدهـــرت فــي  ،األخــرى مــن األدب العربـــي

ت عنایة فائقـة فـدونت وجمعـت وحفظـت وشـرحت خوفـا مـن الضـیاع والتبـدیل ولقی

  والتحریف.

والتصانیف في األمثال ضخمة وال سیما بعد كثرة المصنفین، وقام الدكتور    

صانیف األمثال العربیة متتبعا لها من العصر عبد المجید قطامش بإحصاء ت

األموي إلى نهایة العصر العباسي الثاني  موضحا نسب المؤلف ومنهج الكتاب 

وأسلوبه وما یمتاز به عن غیره من المؤلفات األخرى، وحداثة المثل وأقدمیته، 

  وعددها، إال أننا نذكر ما اشتهر منها :

  هـ). ١٧٠أمثال العرب للمفضل الضبي (   . أ

 هـ) . ٢٢٤كتاب األمثال ألبي عبید القاسم بن سالم (  . ب

 هـ).٢٩١الفاخر للمفضل بن سلمة بن عاصم (   . ت

 ).٣٨٢جمهرة األمثال ألبي الهالل العسكري (نحو   . ث

 فصل المقال في شرح كتاب األمثال ألبي عبید البكري.  . ج

 هـ).٥١٨مجمع األمثال للمیداني (  . ح

 هـ).٥٤٨المستقصى في أمثال العرب للزمخشري (  . خ
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  األصوات الصامتة المبحث األول:

  تمهید:

تصـــل للمـــتكلم نتیجـــة لعملیـــة یطلـــق علمـــاء اللغـــة علـــى اآلثـــار الســـمعیة التـــي     

األثـر السـمعي الـذي «، وقـالوا فـي تعریفـه العـام إنـه: ١اسم الصوت اللغوي  الكالم

 والذي یصطلح علیه بالمصطلح اإلنجلیزي الفونیم (  .٢»ستمرة مطردةبه ذبذبة م

The phoneme والفونیمـــــات تتمثـــــل فـــــي األصـــــوات الهجائیـــــة المعروفـــــة ،(

بالصــوامت باإلضــافة لألصــوات الصــائتة، وللصــوت الواحــد منهــا تنوعــات نطقیــة 

  مختلفة تظهر في سیاقات عدة بحسب قوانین النظام اللغوي، فمثال:

  ٣ اْلَجاِهلِ  َیِقینِ  ِمنْ  َخْیرٌ  الَعاِقلِ  َظنُّ  -

  ٤اللَِّسان ِحْفظُ  اْلِخَاللِ  َخْیرُ  -

لــو طلــب مــن أحــدنا نطــق كلمــات (العاقــل، والجاهــل، واللســان) التــي تحتــوي 

العاقل والجاهل تختلـف عـن  أللف، لوجد أن نطقه لأللف في كلمتيعلى صوت ا

أثر في  نطـق األلـف،  المجهورین ورة األلف للعین والجیمنطقها في اللسان، فمجا

مجاورتــه للصــوت المجهــور صــار مجهــورا، وعنــد مجاورتــه للمهمــوس صــار  فعنــد

ر رسم األلف وٕانما غیَّـر فـي صـفته، ویطلـق علـى هـذا ، وهذا األثر لم یغیِّ مهموسا

، وتســـمیها الغالبیـــة مـــن ٦)التنوعـــات الصـــوتیةأو ( ٥)التنوعـــات الموقعیـــةالتغییـــر (

  .)Allophone( ٧األلفون علماء اللغة بـ 
                                                

  ٦٣/ مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص:  ١
 ٥٩/ انظر المصدر السابق، ص:  ٢
 ٤٤٥/ ١/ مجمع األمثال،  ٣
  ٢٤٢/ ١/ المصدر السابق،  ٤
 ٨٨/ أسس علم اللغة، د. أحمد مختار، ص:  ٥
 / انظر المصدر السابق، ورقم الصفحة ٦
، ٦٧/  انظر  المصدر السابق، ورقم الصفحة، ومدخل إلى علم اللغة، د. محمد علي الخولي، ص:  ٧

 .٤٨٢وعلم األصوات، كمال بشر، ص: 
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التـــي  الصـــوتیة التنوعـــات نخـــرج مـــن ذلـــك إلـــى أنَّ األلفـــون هـــو عبـــارة عـــنو 

   بسبب الجهر والهمس أو بالتفخیم  والترقیق أو غیرذلك . تحدث للفونیم

ریقـــة لدراســـة مســـتوى وبـــالرغم مـــن وضـــوح فكـــرة الفـــونیم العامـــة فـــي أنهـــا ط

إال أن علماءنـا األفاضـل  داللتـه؛الصوت السیاقي وتحلیـل صـیغه وبیـان وظائفـه و 

فمـــثال أصـــحاب االتجـــاه الـــوظیفي قـــد أفاضـــوا فـــي تعریـــف الفـــونیم، واختلفـــوا فیـــه، 

، ١»أصـــغر وحـــدة صـــوتیة عـــن طریقهـــا یمكـــن التفریـــق بـــین المعـــاني«یعتبرونـــه:  

  نجد: فتهم اومهما تعددت اختالف

 صــوتیة مســـتقلة بنفســها، ولهــا خصــائص تمیزهــا عـــن أ.  لكــل فــونیم صــور

 ِمـنْ  َأْدَهـىاألخرى، ویرمز لهـا برمـز واحـد، ومثـال ذلـك األصـوات المجتمعـة فـي (

فصـوت الهمــزة صـوت مســتقل ولـه رمــز واحـد یختلــف عـن رمــز  ٢)ُزَهْیــرٍ  ْبـنِ  َقـْیسِ 

صوت الدال، وكذلك كل من صوت الهاء، والمیم، والنون، والزاي، والباء، والیاء، 

  البعض. والراء، لها صور ورموز تختلف عن بعضها 

تنــدرج تحــت مســمى واحــد،  ونیم یشــمل عــددا مــن األلفونــات التــيالفــ ب. أنَّ 

 ؛كما أوضحنا سابقا بالنسـبة لصـوت األلـف عنـد بیـان المقصـود مـن الفـونیم حیـث

  وجدنا أن لصوت األلف صورًا متعددة بمجاورته للصوت المفخم والمرقق.

 ُحبُّــكَ  َیُكـنْ  الَ ذا المثـل (الفـونیم یفـرق بـین المعــاني، فمـثال لـو أخـذنا هــ ج. أنَّ 

وحللنا كلمتي الكلف والتلف نجد أن الكلمتین متشابهتان وال  ٣)َتَلفاً  ُبْغُضكَ  َوالَ  َكَلَفاً 

تختلفــــان إال فــــي صــــوتي الكــــاف والتــــاء، فتغیــــر هــــذه األصــــوات أدى إلــــى تغیــــر 

والتلــــف هـــــو  ٤فــــالكلف هو:(الولــــوع بالشــــيء مـــــع شــــغل قلــــب ومشــــقة) ،المعنــــى

كما لم یقتصر هذا االختالف في المعنى فقـط بـل تعـداه إلـى التركیـب  ،٥(الهالك)

حیـث نــرى أن كلمــة (كلـف) تتكــون مــن صــوت الكـاف+ صــوت الفتحــة + صــوت 

الالم+ صوت الفتحة + صوت الفاء. أما كلمة (تلف) فتتكـون مـن صـوت التـاء+ 
                                                

  .١٧٩ص: / دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار،  ١
  ١/ ٢٧٤/ مجمع األمثال،  ٢
  ٢١٨/ ٢/ المصدر السابق،،  ٣
  /انظر تاج العروس من جواهر القاموس، مادة كلف. ٤
  / المصدر السابق،  مادة تلف. ٥
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صــوت الفتحــة + صــوت الــالم+ صــوت الفتحــة + صــوت الفــاء، فحلــول صــوت 

للكلمة. ومن خالل هذا العرض والتعریفات الكاف غیَّر البنیة التركیبیة التاء محل 

أن ن الفــونیم مجموعــة األصــوات الصــامتة والصــائتة، و التــي وقفنــا عنــدها یتضــح أ

  ه عن اآلخر.لكل صوت منها خصائص وممیزات تمیز 

  أنواع األصوات:

، ١األصوات تصنف على حسب وضع األوتار الصوتیة ومرور الهواء 

) وأصوات صائتة consonantsإلى أصوات صامتة ( ٢ة الوضوح السمعيونسب

)vowels:وٕالیك تفصیلها ،(  

  أصوات صامتة وتشمل ثمانیة وعشرین صوتا في العربیة.  . أ

 أصوات صائتة قصیرة ( الفتحة، والضمة، والكسرة).  . ب

 أصوات صائتة طویلة ( األلف، والواو، والیاء).  . ت

نوعا رابعا هو الشدة أبو بكر خلیفة الدكتور یوسف الاألستاذ وأضاف     

، في المثلین: (واضح ، فالفرق ٣باعتبارها تفرق بین المعاني  إنَّ بین إْن، وٕانَّ

              .٥)َفِفراق ِوَفاق َیُكنْ  َلمْ  إنْ و( ٤)فیها ما َتْركُ  ِمْنَها السََّالَمةَ 

ئتة وفي المقابـل لهـا الصـا ٦والحروف، وتوصف األصوات الصامتة بالساكنة

وتعــــــرف األصــــــوات المتحركــــــة، كمــــــا تنعــــــت األصــــــوات الصــــــامتة  ، ٧أو العلــــــل

  .٨باألساسیة، والصائتة بالفرعیة

الصـوت إمـا أن یكـون جامـدا  وتختلف األصـوات الصـامتة عـن الصـائتة؛ أنَّ 

ف أو متحركــًا، فــالجمود هــو انعــدام الحركــة وبالتــالي یكســب صــفة الســكون، ویعــرِّ 
                                                

 ١٥٠/ علم األصوات، ص:  ١
 ١٣١/  األصوات اللغویة إبراهیم أنیس، ص:  ٢
 ٩٣/ مدخل إلى علم اللغة، یوسف الخلیفة، ص:  ٣
  یضرب في ذم الدنیا والحث على تركها.، ١٤/ ١األمثال، / مجمع  ٤
 ، أي أن لم یكن حب في قرب فالوجه المفارقة.٢٠٧/ ١/ المصدر السابق، ٥
 ٤٣١/ الكتاب، سیبویه  /  ٦
  ١٣٥/  دارسة الصوت اللغوي، ص:  ٧
 ٨٦/  مدخل إلى علم اللغة، ص:  ٨



38 
 

، نحـو كـاف مـا أمكـن تحمیلـه الحركـات الثالثـة(: الصوت الصـامت بأنـه ابن جني

ــــول: َبِكــــ ــــر یمكــــن أن تحمــــل الكســــرة والضــــمة والفتحــــة فتق ــــر وَبَكــــرَبْك  ،١ )ر وَبُك

 الحركـة ألن حركتین من أكثر تحمیله یمكن ال الذي هو(بأنه: والصوت الصائت 

 قالسـابویبـرهن قولـه مـن  ،٢)لـه اجتالبهـا عـن فیـه بكونها استغني قد فیه هي التي

ــــذي یتحمــــل تحریكــــه بالحركــــات الــــثالث، بخــــالف  أن الصــــوت الصــــامت هــــو ال

األصــوات الصــائتة فهــي فــي األصــل متحركــة؛ ألنهــا ال یمكــن تحمیلهــا أكثــر مــن 

 وذلـك، فقـد قـال أیضـا: فـي األصـل مفتـوح حركتین؛ والسبب في ذلـك أن الصـائت

 یمكنـك وال ،رُمـوعَ  رمِ عَ  فتقول والضمة الكسرة تحملها أن یمكن عمر میم( : نحو

وٕاذا أخرجنــا  ،مفتوحــة إیاهـا اعتبــارك أول فــي كانـت قــد ألنهــا فتحـة لهــا تجتلـب أن

، وبعد هذه الوقفة سـنتطرق إلـى ٣)صبحت لدینا حركتان الضمة، والكسرةالمفتوح أ

  األصوات الصامتة في هذا المبحث.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ٤٢/ ١/ سر صناعة اإلعراب، ابن جني،  ١
  در السابق، ورقم الصفحة.انظر المص / ٢
  انظر المصدر السابق، ورقم الصفحة./  ٣
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  األصوات الصامتة:المطلب األول: 

  أوال: تعریفها:

صـــوت المجهـــور، أو المهمـــوس، الـــذي یحـــدث أثنـــاء النطـــق بــــه ال« هـــي: 

اعتراض أو عائق في مجرى الهـواء، سـواء أكـان االعتـراض كـامال كمـا فـي نطـق 

   .١» و كان االعتراض اعتراضا جزئیا...صوت مثل الدال، أ

ینطبق علیهـا هـذا التعریـف هـي الحـروف الهجائیـة الثمانیـة  واألصوات التي 

  بها في العربیة هي:والعشرون وبحسب ترتی

  / ب/ ت/ ث/ ج/ ح/ خ/ د/ذ/ ر/ أ

  ز/ س/ ش/ ص/ ض/ ط/ظ/ ع/غ/

  ف/ ق/ ك/  ل/ م/ ن/ هـ/ و/ي

  أنواع األصوات الصامتة:ثانیا: 

  على أربعة اعتبارات:  تصنف األصوات الصامتة   

  من حیث موضع النطق (المخرج): أ.

حدث ، وفي األصل تویقصد من الموضع الذي یخرج منه الصوت 

نتیجة التقاء عضوین من أعضاء جهاز النطق أحدهما  «األصوات الصامتة 

   ٢»...ثاني بالعضو المتحرك یسمى بالعضو الثابت ... وال

ومثال ذلك عندما یمر الهواء الخارج من الرئتین من التجویف الفموي، من 

 نخالل طرف اللسان (عضو متحرك) واألسنان العلیا ( عضو ثابت) ویتحدا

  :٣وتقسم بهذا االعتبار إلى ن صوت الظاء والثاء والذال وهكذا،یمشكل

 شفویة:       .١

وهـــي: البـــاء، والـــواو، والمـــیم، ویـــتم نطقهـــا مـــن خـــالل الشـــفة، فعنـــد اقتـــراب  

الشـــفتین مـــن بعضـــهما ینـــتج صـــوت البـــاء، وعنـــدما تنطبقـــان انطباقـــا كـــامال ینـــتج 

 صوتا الواو والمیم.  
                                                

  ٩٢/ علم اللغة العام، كمال بشر، ص: ١
  ٩٥/ دراسة صوتیة في لهجة قبیلة الشایقیة، بكري محمد الحاج، ص:  ٢
 ٤٣ـ ٤٠/ علم األصوات اللغویة، للدكتور مناف مهدي محمد الموسوي، ص:  ٣
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 شفویة أسنانیة: .٢

المخـرج صـوت الفـاء، وذلـك عنـد التقـاء األسـنان العلیـا بالشـفة  یمثل هذا    

 السفلى. 

 أسنانیة: .٣

هي: الظاء والذال والثاء، ویتم نطقها باتصال طرف اللسان باألسنان        

 العلیا. 

 أسنانیة لثویة: .٤

 ألصـوات بخـالف غیـره، فاألصـوات التـيیشمل هذا المخرج عـددًا مـن ا     

نها عند اتصال طرف  اللسان مع األسنان العلیـا، ومقدمـة اللسـان، هـي: الـدال، َكوَّ

 الضاد، الثاء الطاء، الزاي، السین، الصاد.

 لثویة: .٥

تخرجهــا اللثــة بالتقائهــا  راء، والنــون، هــذه األصـوات هــي التــيهـي: الــالم، والــ

 بطرف اللسان. 

 غاریة:  .٦

 ةهــي: الشــین، والجــیم، والیــاء، وتخــرج هــذه األصــوات عنــد اتصــال مقدمــ  

 للسان بالجزر الصلب الذي یلیه.ا

 طبقیة: .٧

هي: الكاف، والغین، والخاء، وتتكون عند اتصال مؤخرة اللسان بالحنـك     

 اللین.

 لهویة:  .٨

  ة.للهایخرج منه صوت القاف، بانطباق اللسان وا    

 حلقیة: .٩

 هي: العین، والحاء، ویخرجان ما بین الحنجرة وجذر اللسان.      

  .حنجریة:١٠

: الهمـــزة والهـــاء، وینشـــأ األول بانطبـــاق الـــوترین الصـــوتیین، أمـــا هـــي       

  الثاني فیتم بانفراج الوترین الصوتیین.
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علماء اللغة المحدثون، أما علماؤنا القدماء فقد اختلفوا  هذه المخارج ما أقرَّه 

  :١في عددها، ولهم فیها ثالثة مذاهب

  المذهب األول:

ذهبـوا إلـى أن عـدد المخـارج سـبعة  ،٢هو مذهب الخلیل بن أحمد ومـن تابعـه

وللســان عشــر مخرجــا، باعتبــار أن للجــوف مخرجــا واحــدا، وللحلــق ثالثــة مخــارج، 

  ن، وللخیشوم مخرجا واحدا.عشرة مخارج، وللشفتین مخرجی

  المذهب الثاني:

هـا أربعـة عشـر مخرجـا، بإسـقاط مخـرج هو ما ذهب إلیـه الفـراء وقطـرب، إلـى أنَّ   

  لسان ثمانیة بجعل مخرج الالم والراء والنون واحدا.الجوف، وجعل مخارج ال

  المذهب الثالث:

ستة عشر مخرجـا، فقـد  ویه، وقد ذهب إلى أن عدد المخارجوهو مذهب سیب

والیــاء) علـى مــا یناسـبها مــن أسـقط مخـرج الجــوف، ووزع حروفـه (الــواو، واأللـف، 

  .  المخارج

مكنـت  ت المتتالیـة التـيالطویلة والدراسـا لخبرةواخترُت تصنیف المحدثین؛ ل 

المتشـابهة جـدا بواسـطة اآلالت المحدثین من مالحظة أدق الفروق بین األصوات 

توفرت لهم، أو عن طریق التذوق الفردي الذي اكتسبه بطول الممارسة، فمـا  التي

یراه أحد قد یختلـف فیـه آخـر نتیجـة لسـبب مـا، لـم یقـف عنـده األول أو لـم یتبینـه، 

ثبتت دراساتهم الحدیثة لمحدثین عند بعض األصوات، التي أف اوما یؤید هذا وقو 

عــدَّ  فقــد والجــیم،أنهــا تخــالف مــا كــان یــراه القــدماء، ومثــال ذلــك صــوت الضــاد، 

صـــوت الجـــیم مـــن األصـــوات الشـــدیدة، فـــي حـــین أن الدراســـات الحدیثـــة  ٣القـــدماء

 ماءلرخــاوة، وعلــى العكــس عــدَّ  القــدأثبتــت أنــه مــن األصــوات التــي بــین الشــدة وا

  صوت الضاد رخوا بینما عده المحدثون صوتا انفجاریا وٕالى غیر ذلك.

  من حیث كیفیة النطق: ب.
                                                

  ٧٦ـ  ٧٥رآن، لمحمد صادق قمحاوي، ص: /  انظر البرهان في علوم الق ١
 / مكي بن أبي طالب، وأبي القاسم الهذلي، وابن شریح. ٢
 ٤١/ انظر البحث، ص:  ٣
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یختلف كل صوت عـن اآلخـر بحسـب طریقـة النطـق، فعنـد النطـق بـبعض   

األصـوات ینحــبس الهــواء حبســا تامـا، ثــم فجــأة ینطلــق  محـدثا صــوتا قویــا، یســمى 

ك الـــدكتور محمـــود الســــعران: فــــي ذلـــ، ویقـــول )plosive(  بالصـــوت االنفجـــاري

تتكون األصوات االنفجاریـة بـأن یحـبس مجـرى الهـواء الخـارج مـن الـرئتین حبسـا «

تامــا فـــي موضـــع مـــن المواضـــع وینــتج عـــن هـــذا الحـــبس، أو الوقـــف، أن یضـــغط 

نــــدفع الهــــواء محــــدثا صــــوتا الهــــواء، ثــــم یطلــــق ســــراح المجــــرى الهــــوائي فجــــأة، فی

  .١»انفجاریا

، وكان یطلق علیها قـدیما األصـوات ٢یضا بالوقفاتوتسمى هذه األصوات أ 

 اء، والكــاف، والقــاف، وهمــزة القطــع،وهــي: البــاء، والتــاء، والضــاد، والطــ ٣الشــدیدة

ال أن المحـــدثین ه، صـــوت الجـــیم  ویخـــرج صـــوت الضـــاد، إویضــیف إلیهـــا ســـیبوی

یرون أن الجیم صوت مركب أو مزدوج كما سنرى الحقـا، وأن الضـاد الحدیثـة قـد 

  .٤ها نوع من التطور، فلذا عدَّ من األصوات االنفجاریةأصاب

وقــد ال ینحــبس الهــواء فیمــر حــرا طلیقــا دون أن یعترضــه عــائق، ولكــن فــي  

وینــــتج  مكـــان الحــــرف یحــــدث ضــــیق لمجــــرى الهــــواء فیحــــدث احتكاكــــا مســــموعا،

)، ویطلـق القـدماء fricativesیة( األصوات االحتكاكاألصوات التى یطلق علیها 

، وحروفهـــا: ف/ ث/ ذ/ ظ/ ز/ س/ ص/ ش/ ح/ خ/ ٥رخـــوةصـــوات العلیهـــا األ

  .  ٦غ/ ع/ هـ

بــــین الشــــدة  ةأمــــا صــــوت العــــین فیعــــده الســــابقون مــــن األصــــوات المتوســــط     

لعــل الســر فــي هــذا هــو ضــعف مــا «ویعلــل إبــراهیم أنــیس ذلــك بقولــه:  والرخــاوة،

  .٧»یسمع لها من حفیف إذا قورنت بالغین
                                                

  ٨٢/ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، للمؤلف محمود السعران، ص: ١
  ١٢٧/علم اللغة العام، ص:  ٢
 .٢١٢/ انظر المصدر السابق، ص:  ٣
  ٤٦ص: / انظر األصوات اللغویة،  ٤
  ٤٣٤/ ٤/ الكتاب، سیبویه  ٥
  ١٢٧/ علم اللغة العام، ص:  ٦
 ٧٧/ األصوات اللغویة، ص:  ٧
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هـــــاتین الصـــــفتین أي أنهـــــا تكـــــون انفجاریـــــة وهنـــــاك أصـــــوات تتركـــــب مـــــن  

مباشــرة تــأتي هــذه المرحلــة بعــد االنفجــار  «)، وplosive fricative( احتكاكیــة

وین اللــذین فــي طریــق التباعــد نفجــار بــأن یحتــك بالعضــفتســمح للهــواء المســبب لال

، أي أن وســط اللســان، ١»احتكاكــا شــبیها بمــا یصــاحب األصــوات الرخــوة البطــيء

یقتربان حتى یكاد ینحبس مجرى الهواء فینفصـالن انفصـاال بطیئـا  والحنك األعلى

ألصـوات االنفجاریـة ـ مشـكال الصـوت، والصـوت ــ أقـل مـن االنفصـال فـي حالـة ا

هـــو صــوت الجـــیم، ولكـــن نجـــد أن القـــدماء أضـــافوا  الــذي یحمـــل هـــاتین الصـــفتین

  كما أسلفنا. ٢صوت الجیم إلى األصوات االنفجاریة

اء، وذلـك النحبـاس الهـواء نَّـوالنون فتتصفان بأنهما أصوات غَ أما صوتا المیم     

  حبسا  تاما في الفم، وتمكن الهواء من الخروج  بانخفاض الحنك األعلى.

منفــذ والنحــراف مخــرج الــالم لوجــود عــائق یعتــرض مجــرى الهــواء، مــع تــرك  

  جانبیه وصف بأنه صوت منحرف. للهواء عن طریق

ـــا للســـان طرقـــات  ـــتج عنهـــا وقـــد یحـــدث أحیان ســـریعة متتابعـــة أو متكـــررة، ین

   ٣ویعرف بصوت الراء. )rolled( صوت  یوصف بأنه متكرر

 لتان تكونان صـامتتین ویكـون مـاتین فهما الا الواو والیاء اللتان تعدان صامأم    

  .٤أصوات اللین ا ویطلق علیهماقبلهما مفتوح

ي تســـمیات ، قـــد اختلفـــوا فـــوالمحـــدثین القـــدماءونخلـــص ممـــا ســـبق إلـــى أن  

ــــین الشــــدیدة  بعــــض هــــذه الصــــفات فاألصــــوات الشــــدیدة، والرخــــوة، والمتوســــطة ب

  والرخوة، عدها المحدثون على الترتیب انفجاریة، واحتكاكیة، وانفجاریة احتكاكیة.

وأن األصـــوات التالیـــة: الجــــیم، والضـــاد، والعـــین، كانــــت مثـــار خـــالف بــــین 

  القدماء والمحدثین.
                                                

  .٨٧/ مناهج البحث في اللغة، ص:  ١
 ٤/٤٣٤/ انظر الكتاب،  ٢
  / انظر المصدر السابق ورقم الصفحة. ٣
 ٢٦/ األصوات اللغویة، ص:  ٤
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 مركـب فصـوت وت شدید، أما عنـد المحـدثینفصوت الجیم عند القدماء ص 

  ، أي بوصف القدماء هو صوت متوسط بین الشدة والرخوة.)انفجاري احتكاكي(

وأن الضـــاد عـــدَّها القـــدماء مـــن األصـــوات الرخـــوة، أمـــا عنـــد المحـــدثین فهـــي 

  صوت انفجاري.  

خــوة، أمــا العــین فیعــدَّها القــدماء مــن األصــوات المتوســطة بــین الشــدیدة والر  

  أنها صوت احتكاكي، أي رخو.ا ینظر إلیها المحدثون على بینم
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  المطلب الثاني: صفات األصوات الصامتة:

  : )voiceless) والهمس(Voiceاألصوات الصامتة من حیث الجهر( أوًال:

صنفت األصوات بناء على أساس حالة وضع الوترین الصوتیین        

وذكر كمال بشر أن هناك تصنیفًا ثالثًا  ،سةإلى أصوات مجهورة، وأصوات مهمو 

، فإذا وقد ینفرجان ،، فقد یقترب الوتران١أصوات ال هي مهموسة وال مجهورةهو و 

اقتربا أثناء مرور الهواء في حالة النطق یضیق مجرى الهواء، فیتغیر خروج 

الهواء، فتهتز األوتار الصوتیة اهتزازا شدیدا، فیحدث عن ذلك ما یسمى 

تصحب نطقه ذبذبة في «ورة، إذن الصوت المجهور هو الذي ت المجهباألصوا

ة المجهورة هي: ب، ج، د، ذ، ر، ز، . واألصوات الصامت٢»األوتار الصوتیة

،  نحو: الجیم، والراء، والدال، والذال من المثل ٣ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن

       .           ٤)الَباِطلِ  َخاِصَرةِ  ِمنْ  الحقَّ  ُیْخِرجُ التالي:  (

َأْخَیُل ِمْن نحو الیاء من أْخَیل من المثل ( ( الواو، والیاء) وأصوات اللین

 .   ٦)َأْخَوُن ِمْن ِذْئبٍ والواو من أْخون من المثل ( ٥)ُغَرابٍ 

، وٕاذا حدث ٧وأضاف القدماء لهذه األصوات صوت القاف، والطاء، والهمزة 

نتجت  دون اعتراضهواء العكس بأن انفرج الوتران الصوتیان أثناء مرور ال

أصوات تعرف باألصوات المهموسة، وعلى ذلك الصوت المهموس (ما ال 

  أي الهزة الصوتیة. ٨تصحب نطقه هذه الذبذبة)

  

  
                                                

 . ١٧٣/  انظر علم األصوات، ص:  ١
  ٨٨اللغة، ص:  / مناهج البحث في ٢
 ٢٢/ األصوات اللغویة، ص:  ٣
  .بینهما ُیْفَرق لمن یضرب، ٤٢٩/ ٢/  مجمع األمثال،  ٤
 ٢٦٠/ ٢/ المصدر السابق،  ٥
 ٢٦٠/ المصدر السابق،  ٦
  .٣/٤٣٤الكتاب،  / انظر  ٧
  ٨٨/ مناهج البحث في اللغة، ص:  ٨
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المهموسة هي: ت، ث، ح، خ، ش، س، ص، ط،  واألصوات الصامتة 

 قولهم ي، وجمعوها ف٢. وأخرج القدماء صوت القاف، والطاء١ف، ك، ق، هـ

.  وذلك نحو األصوات الحاء والسین والصاد من المثل ٣)هخصف ستشحثك(

 َضیحاً  َیَلذُّ والهاء الشین والتاء من المثل: (  ٤)َباِردٍ  َعَلى ویْصِبحُ  َحرٍّ  َعَلى ُیْمِسى(

  .                                                                        ٥)َدِخیساً  َوَیْشَتِهى

یم نجــــد أن صــــوت الهمــــزة لــــم یــــرد مــــع األصــــوات المجهــــورة أو وبهــــذا التقســــ    

فـــبعض مـــن المحـــدثین نعتـــوه بأنـــه  ،صـــوت مختلـــف فیـــه المهموســـة، فالشـــاهد أنَّـــه

وتــــأتي جهــــة الهمــــس فــــي هــــذا «إذ یقــــول:  صــــوت مهمــــوس ومــــنهم تمــــام حســــان

  ٦»معـه ال یسـمح بوجـود جهـر فـي النطـق الصوت مـن أن إقفـال األوتـار الصـوتیة

ر كمال بشر فیقـول إن هنـاك حالـة ثالثـة هـي حالـة وضـع األوتـار عنـد وأما الدكتو 

وال الهمـــس، ویؤیـــد رأیـــه  ، فهـــو صـــوت ال یوصـــف بـــالجهر٧نطـــق الهمـــزة العربیـــة

ألن فتحـة المزمـار معهـا مغلقـة إغالقـا  «الدكتور إبراهیم أنیس ویعلل ذلك بقولـه: 

المرور إلى الحلـق، إال تاما، فال نسمع ذبذبة الوترین الصوتین، وال یسمح للهواء ب

  . ٨»حین تنفرج فتحة المزمار، ذلك االنفراج الفجائي الذي ینتج الهمزة

وكما یوضح قولـه أن همـزة القطـع تتكـون بانطبـاق الـوترین انطباقـا تامـا، فـال 

الهــواء محـــدثا صــوتا انفجاریـــا یســمح للهــواء بـــالمرور، ثــم ینفرجــان فجـــأة، فیخــرج 

. وهذا الصوت عنـد ٩لدكتور تمام حسان وقفة حنجریةویطلق علیه ا ،ُیَكِون الهمزة

  .١٠العلماء السابقین من األصوات المجهورة
                                                

 ٢٢/ انظر األصوات اللغویة، ص:  ١
 ٧٥/ ١ب، / انظر سر صناعة اإلعرا ٢
 المصدر السابق السابق، ورقم الصفحة./  ٣
  ٤٢٦/ ٢/ مجمع األمثال،  ٤

ْیح/ ٥ َیاحُ  الضَّ  طَلَبَ  لمن یضرب، المعز لبن علیه ُیْحَلب الضأن لبنُ :  والدَِّخیُس  الماء الكثیر اللبن:  والضَّ

أیضاً  الكثیر إلى ویطمح القلیلَ   
 ٩٧/ مناهج البحث في اللغة، ص:  ٦
  ٢٨٨صوات ، ص:/ علم األ ٧
  ٧٨/ األصوات اللغویة، ص:  ٨
 ٩٧/ مناهج البحث في اللغة، ص:  ٩

  ٨٣/ ١/ انظر سر صناعة اإلعراب،  ١٠
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أنــه نشــأ خــالف بــین األقــدمین والمحــدثین فــي بعــض إلــى ونخلــص مــن هــذا 

األصوات، فصوت القاف عند القدماء مجهور، أمـا عنـد المحـدثین فهـو مهمـوس، 

مهموسـا بعـد أن كـان فـي ویعللون ذلك بأنـه حـدث لصـوت القـاف تطـور، فأصـبح 

  األصل مجهورا.

هــي مجهــورة أم مهموســة أم هــي  تها أبالنســبة للهمــزة فقــد اختلفــوا فــي صــفو  

وها مــن األصــوات المجهــورة، أمــا بــین الجهــر والهمــس؟، والواضــح أن القــدماء عــدُّ 

، ومـنهم مـن جردهـا مــن امهموسـ اصـوتفمـنهم مـن عـدها  ،ختلفوا فیهـااالمحـدثون فـ

  الجهر والهمس.

كما وقف المحدثون عند صوت الطاء، ووجدوا أنه صوت مهموس بخالف  

ما كان یراه القدماء من جهره، وعلل تمام حسان قولهم بأن إقفال األوتار 

الصوتیة ال یسمح بوجود الجهر، وكما خرَّج قول القدماء أن وضعهم للقاعدة 

هو الذي مجهور شدید،  ١اسیة التى تقول: إن كل صوت من أصوات القلقلةیالق

  . ٢مجهورة ال مهموسة األصوات التى وصفوها بالجهر،جعلهم یعتقدون أن هذه 

 دماء والمحــدثین فــي هــذه األصــوات كمــا یرجــع الســبب فــي االخــتالف بــین القــ    

ولنا قـول الـدكتور تشابه أو تقارب نطق هذه األصوات بأصوات أخرى، وما یؤید ق

رب نطـق ا عند المحدثین یعود إلى قـولعل اعتبار القاف مهموس« البشرى السید: 

سـبب الخـالف بــین  إنَّ «وفـي موضـع آخـر یقـول:  ٣»الكـاف العربیـة فهـو مهمـوس

القدماء والمحدثین وانتقال الطاء من الجهر قدیما إلى الهمس حدیثا هو أن الطـاء 

مجهـورة، لـذلك فهـي مجهـورة إذ كـل صـوت الالقدیمة كانت الصـوت المفخـم للـدال 

فات الصـوت المرقـق ... وحـین اختلـف النطـق الحـدیث لهـا مفخـم یحمـل نفـس صـ

وغــدت الصــوت المفخــم للتــاء فقــد تحولــت إلــى الهمــس؛ ألن التــاء مهموســة لــذلك 
                                                

  / أصوات القلقة هي األصوات الشدید عند القدماء. ١
 ٩٥ـ  ٩٤/  انظر مناهج البحث في اللغة، ص:  ٢
سّید، مجلة مجمع اللغة العربیة الخرطوم،  / أصوات اللغة العربیة بین القدماء والمحدثین، د. البشرى ال ٣

  ٢٦٨العدد السابع، ص: 
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فقرب مخرج القاف من الكـاف جعلهـا مهموسـة فصـوت الكـاف  ١»عدوها مهموسة

  مهموس، وقرب التاء من الطاء جعل الطاء مهموسا بعد أن كانت مجهورة قدیمًا.

  :من حیث االستعالء واالستفال صوات الصامتة: األثانیا

نتاجــا لألصــوات، طــق المرنــة أي المتحركــة، وأكثرهــا إاللســان مــن أعضــاء الن

علـو حیـث قسـمت األصـوات مـن  ى أعلى وٕالى أسـفل، فبنـاء علـى ذلـكویتحرك إل

اللســـان وانخفاضـــه إلـــى أصـــوات مســـتعلیة (مفخمـــة)، وأصـــوات مســـتفلة (مرققـــة)، 

  بین االستعالء واالستفال.وأصوات تكون  

  األصوات المستعلیة:  . أ

یرتفــع معهــا أي التــي  ٢)األعلــى الحنــك فــي تتصــعد( هــي األصــوات التــي   

مســـتعلیة مــــع إطبــــاق  :اللســـان إلــــى أعلـــى عنــــد النطـــق بهــــا، وهــــي علـــى نــــوعین

والُمْسـَتْعلي مـن الحـروف سـبعة «غیر إطباق، فقد قال ابن منظـور:  ومستعلیة من

منهـا مـع  ، فَأربعةٌ  ... لغین والقاف والضاد والصاد والطاء والظاء،وهي: الخاُء وا

إذن  ٣»اســـتعالئها إْطبـــاق، وَأمـــا الخـــاء والغـــیُن والقـــاف فـــال إطبـــاق مـــع اســـتعالئها

والتي مـن غیـر إطبـاق  األصوات المفخمة مع اإلطباق هي: (ص، ض، ط، ظ)،

  ).هي: (ق، خ، غ

  المستفلة:   . ب

ـــة هـــي عكـــس األصـــوات المســـتعل       یة، وذلـــك أن اللســـان یكـــون فـــي حال

  . وأصواتها هي ماعدا أصوات التفخیم.     ٤انخفاض عند النطق بها

 هي الالم والراء.  :٥األصوات التي بین التفخیم والترقیق  . ت

  صوت الالم:

 تفخم الالم في األحوال اآلتیة: .١
                                                

  ٢٦٧أصوات اللغة العربیة بین القدماء والمحدثین ، ص:  / انظر ١
  ٧٦ /١/ سر صناعة اإلعراب، ص:٢
 )عال(/ انظر لسان العرب، مادة  ٣
 ٩٧، ص: / مناهج البحث في اللغة ٤
 . ٢٤٩ـ  ٢٤٦یم، د. رحاب محمد مفید شققي، ص: / انظر حلیة التالوة في تجوید القرآن الكر  ٥



49 
 

 غٌ َبلْ  أْمرُ ( إذا كانت في اسم الجاللة وكان ما قبلها مضموما وذلك نحو:   

  َرَزَقكَ  إذاأو مفتوحا ومثال ذلك:  ( 1)األْشِقیاءُ  ِبهِ  َوَیْشَقى السُّعَداءُ  ِبهِ  َیْسَعدُ 

( الصاد،  3، أو كانت مسبوقة بأحد حروف اإلطباق2)َیَدكَ  َتْحِرقْ  َفالَ  ِمْغَرَفةً 

لُ (ومثال ذلك:  ،والضاد، والطاء، والظاء)  وآِخرُ  األمانةُ  دینكم من تفقدون ما أوَّ

َالة تفقدون ما                                                           4)الصَّ

  5)ِ◌َبْحِمَدك ال  ِبَحْمدِ وترقق في لفظ الجاللة إذا سبقت بكسر نحو: (

 صوت الراء

 تفخم الراء في المواضع اآلتیة: .٢

أو إذا كانت  .٦)اِجمِ رَ البَ  َواِفدُ  الشَِّقيَّ  إنَّ (إذا كانت مفتوحة وذلك نحو:       

 ُهوَ  ِإنََّماساكنة وما قبلها مفتوح، أو ساكنة وقبلها ساكن غیر الیاء، ومثال ذلك: (

    .٨)ُسوءٍ  َلَخْصَلتَا الَكِذبُ  ُهمارُ َخیْ  َخْصَلتَینِ  إنَّ أو مضمومة مثل: ( ،٧)اْلُخلَّبِ  َكَبْرقِ 

 إنْ (ذكرت فیها في حالـة التفخـیم، وذلـك نحـو:  وترقق في غیر األحوال التي

  .٩)ِإْعصارا َالَقْیتَ  َفَقدْ  یحاً رِ  ُكْنتَ 

  :١٠وللدكتور أحمد مختار تقسیم آخر 

 أصوات كاملـة التفخـیم، وهـي: الصـاد، والضـاد، والطـاء، والظـاء، والـالم  . أ

  المفخمة.

 أصوات ذات تفخیم جزئي، هي: الخاء، والغین، والقاف.  . ب
                                                

،   یضرب لمن اجتهد في مرضاة صاحبه فلم ینفعه ذلك عنده.٦٥/ ١مجمع األمثال، /   1 
  ٨٨/ ١/ المصدر السابق،  ٢
  ١٠٥/ انظر مناهج البحث اللغوي، ص:  ٣
  ٤٤٨/ ١/ مجمع األمثال، ٤
  له فیه.یضرب لمن یمن بما ال أثر ، ٩٦/ ١/ المصدر السابق،،  ٥
  یضرب لمن یوقع نفسه في هلكة طمعًا.، البراجم: مفاصل األصابع،  ٩/ ١/ المصدر السابق،  ٦
یضرب، لمن یعد ثم ، الخلب: السحاب الذي ال مطر فیھ، أي سحاب خادع، ١/ ٢٨/ المصدر السابق،  ٧

 یخلف وال ینجز.
  ١٣/ ١/ المصدر السابق،  ٨
  ٣٠/ ١/ المصدر السابق ،  ٩

  ٣٢٥الصوت اللغوي، ص: / دراسة  ١٠
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 صوت یفخم في موقع ویرقق في موقع آخر، وهو الراء.   . ت
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  :التنوع الصوتي لألصوات الصامتةالمطلب الثالث: 

قد یلتقي في الكلمة صوتان متجاوران یتفقان مخرجا أو صـفة، أو یتقاربـان فـي    

المخـرج أو الصـفة، أو یتفقــان مخرجـا ویختلفــان صـفة أو العكـس، ممــا یـؤدي إلــى 

ث انسـجام وتوافـق تغییـر مخـرج أو صـفة أحـد األصـوات ـ األول أو الثـاني ـ لیحـد

  ولیعم التناسق بین األصوات التى تتألف منها الكلمة. ،بین الصوتین

وٕاذا تغیــر المخــرج أو صــفة الصــوت یكتســب الصــوت مخرجــا جدیــدا أو صــفة    

جدیــدة، وبــذلك یصــبح للصــوت تنوعــات صــوتیة نتیجــة لمجاورتــه وتــأثره بصــوت 

  ، ومن ذلك:١آخر إذا تقدم علیه الصوت المؤثر أو تأخر

  تغییر صفه الصوت من الترقیق للتفخیم، أو العكس وأمثلة ذلك:   

 ـ إذا اْصطَ َلحَ  الَفْأَرةُ  والسِّنَّْورُ  َخِربَ  ُدكَّانُ  الَبقَّالِ 2.

  .٣اْسَتُقوا ِلْلَقْومِ  ُقْلتُ  َقدْ  لي َذْنبَ  الَ  ـ 

  .٤ِسَواهُ  حاِصدٌ  ِلَنْفِسهِ  َزاِرعٍ  ُربَّ  ـ 

ور فیهـا صـوت مفخـم ومرقـق، فـأثر أحـدهما فالكلمات التي تحتها خـط، تجـا 

تتـألف منهــا  یـر صـفة الصـوت لــیالئم األصـوات التـيفـي اآلخـر ممـا أدى إلــى تغی

             الكلمة. 

لمرقـــق الـــدال بالصـــوت المفخـــم ففــي المثـــال الثـــاني والثالـــث، تـــأثر الصــوت ا

ـــاف ـــد(والصـــاد مـــن كلمتـــي  الق ـــى الترتیـــب، ممـــا نجـــم تفخیمـــه  )حاصـــد(و  )ق عل

حیــث فصــل بــین الصــوتین  ،اســبهما فــي النطــق علــى ســبیل المماثلــة التباعدیــةلین

  صوت الفتحة في َقد والكسرة في حاِصد.

أما في المثال األول فقـد جـاور صـوت الطـاء المفخـم صـوت التـاء مـن كلمـة 

اصــطلح، فأصــل هــذه الكلمــة صــلح فجــئ منهــا مــن صــیغة افتعــل، اصــتلح، فــأثر 
                                                

  ٣٠/ انظر  التطور اللغوي،  ١
 ٨٨/ ١/ مجمع األمثال،  ٢
 یضرب لمن ال یقبل الموعظة.، ٢٣٠/ ٢/ المصدر السابق،  ٣
 ٣١٣/ ١/  المصدر السابق،  ٤
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المرقـق بصــوت الطـاء المفخــم لیناسـب صــوت  المفخـم فـي المرقــق فأبـدل الصــوت

  الصاد المفخم في النطق.   

  وتغییر الصوت من ناحیة الجهر والهمس:

  نحو الكلمات اآلتیة:

 ـ ازدجر، اتصل.

  .١َبْحَرةَ  َرةَ َصحْ  َلقیُتهُ ـ 

، وعند صیاغتها من افتعل تصیر ازتجر، )زجر( )ازدجر(أصل كلمة     

الزاي المجهور فأثر الصوت المجهور (  فتجاور صوت التاء المهموس بصوت

تاء افتعل إلى نظیرها المجهور  الزاي) في الصوت المهموس ( تاء افتعل) فقلبت

  صوت الدال) لتالئم صوت الزاي في صفة الجهر.(

وما حدث لكلمة ازدجر یحدث لكلمة اتصل، فأصل الكلمة وصل صیغة 

ت الواو المجهور، افتعل منها اوتصل فتجاور صوت التاء المهموس مع صو 

وألنه ال یوجد لصوت الواو نظیر قلبت الواو إلى تاء وأدغمت في تاء افتعل، 

فصارت الكلمة اتصل، وأخوات هذه كثر منها: اتعد من وعد، اتسر من یسر، 

  اتزن من وزن وغیرها، وكل ذلك ألجل التخفیف والتیسیر. 

لبـــاء وت اصـــالثالـــث فتجـــاور صـــوت الحـــاء المهمـــوس مـــع  أمـــا فـــي المثـــال 

المجهــــور مــــن بحــــرة، فتــــأثر صــــوت الحــــاء المهمــــوس بالبــــاء المجهــــور، فجهــــر 

  صفة الجهر على سبیل المماثلة التباعدیة. المهموس لیالئم

وهكذا للصوت تنوعات صوتیة تحدث له بما یجاوره من أصوات، وال  

تنحصر عند التفخیم والجهر والترقیق والهمس بل لغیرها ولم تكن هناك حاجة 

من التفصیل ـ ویمكن  بذكرها بشيء  ٢رها فقد قام أحد الباحثین المعاصرینلذك

ن عدد التنوع الصوتي یتراوح  بالنسبة إ :لرجوع إلى رسالته ـ وخالصة قولها

تنوعان للصوت الواحد المقید ما بین ستة إلى خمسة أنواع، وبالنسبة للحر له 
                                                

 ، أي، خالیًا لیس بیني وبینه حاجز.١٩٥/ ٢/ مجمع األمثال،  ١
 لى آخر المبحث.إ ٦٠/ انظر دراسة صوتیة في لهجة الشایقیة، ص: ٢
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نة وبسیاق یرد فیه، فلو ن، ویقصد  بالمقید أن الصوت محكوم بشروط معیصوتیا

  تأثر بهذا الجهر كما مثلنا سابقا ویختص بهذا التنوع الصوائت.جاور مجهورا 

 ال یتقید بما قبله أو بعده من األصوات أن الصوت ١الحرالتنوع ویقصد ب

، كنطق صوت الراء من الصادر من ( رآه ویختص بهذا التنوع الصوامت

في األصل، ولو عكس رقق، مع أنه مفخم عند الوقف علیه ی٢الصادُر والواِرُد)

الراء بدال من ترقیقها على فنطق بتفخیم  ٣من ( أطول من الدهِر) في كلمة الدهر

ییر الذي نجم غیَّر المعنى أم لحصل لهذا الصوت  تغییر، ولكن هل التغ األصل

؟ من خالل النطق یحدث تغیر للصوت بسبب تغییر صفته، ففي  الصادر ال

التفخیم جعل الصوت  ت رقیقا بدال من غلظه، وفي الدهرلصو الترقیق جعل ا

یتغیر، ولذلك لم  ناحیة الشكل أو الرمز والمخرج فلما من ، أمَّ غلیظا بعد ترقیقه

یحدث تغییر في المعنى، فمعنى كلمة الصادر المفخمة الراء هو نفس معنى 

صبح لصوت ، وبذلك ألراء، وكذلك بالنسبة لكلمة الدهركلمة الصادر المرققة ا

  الراء تنوعان صوتیان.

ال فالفونیمات لو تبادلت مواقعها لتغیرت معانیها بخالف األلفونات إذن 

یحدث لها أي تغییر في المعنى كما مرَّ من خالل األمثلة، وٕانما یحدث لها 

  .      ٤تغییر في النطق یحاسب علیه المجتمع كما أشار الدكتور یوسف الخلیفة لذلك

تتغیر صفاتها من تفخیم أو ترقیق أو  تنوع األصوات التي وأن العامل في

جاورة األصوات مع العكس، ومن همس وجهر أو العكس هو التأثر الناتج من م

   بعضها.

  

  

  
                                                

 ٩٠/ ولزیادة في تعریف الحر والمقید انظر أنواع المورفیمات في هذا البحث، ص:  ١
   ، یضرب لكل أمر مشهور یعرفه كل واحد.٢٩٨/ ١/مجمع األمثال، ٢
 ٤٤١/ ١/المصدر السابق:  ٣
 ٨٨/ مدخل إلى علم اللغة، ص:  ٤
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  :األصوات الصائتة المبحث الثاني:

  المطلب األول: تعریفها وأنواعها:

  أوال: تعریفها:

ال یقـــــل عـــــن دور هـــــي النـــــوع الثـــــاني مـــــن األصـــــوات اللغویـــــة، ولهـــــا دور  

تـرجم بهـا عـن خلجـات األصوات الصامتة، فإذا كانـت األصـوات الصـامتة رمـوزًا ی

التــى یقــف  لــك الرمــوز وهــو أهــون األســبابتســاعد علــى نطــق ت الــنفس فهــي التــي

عندها الشخص فلذا سـنتتبع لكـي نتعـرف علـى ماهیتهـا فـي اللغـة العربیـة. وسـنبدأ 

  أوال في كیفیة حدوثها.

نتیجــة التســاع مجــرى الهــواء، دون أن یعتــرض  الصــائتةتحــدث األصــوات  

مجراهــــا عـــــائق، وتهتـــــز معهـــــا األوتـــــار الصـــــوتیة؛ فلـــــذا تتصـــــف بأنهـــــا أصـــــوات 

قبــــل ، وتعــــرف عنــــد المحــــدثین باألصــــوات المتحركــــة كمــــا أســــلفنا مــــن ١مجهــــورة

الصـــوت المجهـــور الـــذي یخـــرج الهـــواء عنـــد « ویعرفــون الصـــوت الصـــائت بأنـــه: 

 ٢»ســـــتمر مـــــن الحلـــــق والفـــــم دون أن یعترضـــــه عـــــائقالنطـــــق بـــــه علـــــى شـــــكل م

  یطلق علیها هذا المصطلح في العربیة تشمل: واألصوات التي

  . حروف المد: ١

ا مفتوحــا قبــل ف والــواو والیــاء وذلــك إذا ُســِكنت وكــان مــا قبلهــوهــي األلــ     

، ویطلــــق علیهــــا الحركــــات ٣األلــــف، ومضــــموما قبــــل الــــواو، ومكســــورا قبــــل الیــــاء

  .٤الطویلة

  . الحركات الثالث: ٢

ــــق علیهــــا الحركــــات القصــــیرة     . ٥وهــــي: الفتحــــة والضــــمة والكســــرة، ویطل

والحركــــات القصــــیرة هــــي أبعــــاض مــــن الحركــــات الطویلــــة، أي أن امتــــداد طــــول 

الحركة القصیرة ینتج الحركة الطویلة، فبزیادة زمن طـول الحركـات الـثالث الفتحـة 
                                                

  ١٦١/ علم اللغة العام، ص:  ١
  ٣٩، محمد البوصیري، ص: / أساسیات علم األصوات ٢
  ٥٩مكي بن أبي طالب القیسي،  ص: / انظر التبصرة، محمد  ٣
  ١٦٤/ علم األصوات، ص:  ٤
 ورقم الصفحة المصدر السابق نفسه/  ٥
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ارت واوا، فمثال امتـداد فتحـة الطـاء صارت ألفا، والكسرة صارت یاء، والضمة ص

من َطمر نشأ عنه صوت األلف، وبذلك صارت طمر طامرا، وفي ذلك یقول ابن 

علم أن الحركـات أبعـاض حـروف المـد واللـین وهـي األلـف والیـاء والـواو، ا«جني: 

فكما أن هذه الحروف ثالثة فكذلك الحركات ثالث وهي الفتحة والكسـرة والضـمة، 

ویقــول فــي  ١»لــف والكســرة بعــض الیــاء والضــمة بعــض الــواو فالفتحــة بعــض األ

وتقلــق الحــرف الــذي تقتــرن بــه وتجتذبــه نحــو الحــروف التــي هــي  «موضــع آخــر: 

أبعاضــــها، فالفتحــــة تجتــــذب الحــــرف نحــــو األلــــف، والكســــرة تجتذبــــه نحــــو الیــــاء، 

ال أن الـواو والیـاء واأللـف أي الحركـات الـثالث. فمـث ٢»والضمة تجتذبه نحو الـواو

كـات القصـیرة، فامتـداد الفتحـة ، عبـارة عـن زیـادة الحر ٣)َحـِدیثٍ  َعاُقولُ المثل: ( نم

نـه صـوت األلـف، وامتـداد الضـمة التـى علـى من (عاقول) نشأ ععلى العین  التي

علــى الــدال مــن كلمــة  ه صــوت الــواو، وامتــداد الكســرة التــينشــأ عنــ هــاالقــاف من

تحــة والكســرة والضــمة هــي نشــأ عنــه صــوت الیــاء، وبــذلك یتضــح أن الف )حــدیث(

أجــزاء مــن األلــف والیــاء والــواو، وأن الفتحــة إذا طالــت فــي النطــق نشــأ عنهــا مــا 

یسمى بصوت األلف، وكذلك إذا ازداد طول نطق الكسرة نشأ عنها صوت الیـاء، 

ونفــس الطریقــة للضــمة فــإذا امتــد صــوتها عنــد نطقهــا یصــدر صــوت الــواو، فــإذن 

ــــة هــــو الفــــارق الزمنــــي الــــذي تســــتغرقه المقیــــاس بــــین الحركــــات القصــــیرة و  الطویل

  األصوات الطویلة. 

ًا، ، وثالثـــة قصـــار وعلــى ذلـــك یكـــون عـــدد األصـــوات المتحركــة ثالثـــة طـــواال 

ســت حركــات، وهــذا باعتبــار أنهــا فونیمــات، وهــذا لــو نظرنــا إلیهــا مــن  ومجموعهــا

  .ة العمل، واختصاص كل حركة على حدةة أي من ناحییالناحیة الوظیف

نظرنــــا إلیهــــا مــــن حیــــث النطــــق فهــــي تســــع قصــــیرة، وتســــع طویلــــة، ولــــو   

الســـابقة مضـــروب فـــي ثالثـــة فتـــارة تكـــون مرققـــة وتـــارة تكـــون  ةفاألصـــوات الســـت
                                                

 ١٩/ ١/ سر صناعة اإلعراب،   ١
  ٤٢/ المصدر السابق، ص: ٢
 فوتھ حدیث سمعھ.یضرب لمن ال ی، العاقول من النھر المعوج منھ، ٢/ ٢٨/ مجمع األمثال،  ٣
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ـ كمــا ســنرى الحقــا ـ وبــذلك یكــون  ١مفخمــة، ومــرة تكــون بــین التفخــیم والترقیــق

ت المجمــــوع ثمانیــــة عشــــر صــــوتا باعتبــــار أنهــــا فونیمــــات، إذن مجمــــوع األصــــوا

  ن حركة.  تة من تنوع وفونیم أربع وعشرو الصائ

  أنواعها:ثانیا: 

المستغرق إلى:        تنقسم األصوات الصائتة بحسب زمن الصوت      

أ. طویلة، وهي: حروف المد الثالثة األلف والواو والیاء، نحو األلف في   

ء في كلمة الكثیر ، والیا٢)ِبالَمَصاِحفِ  النََّعاَمةَ  َعاَرَض  َمنْ  َیاالكلمات اآلتیة من (

، والواو في القدور ٣)اْلَكِثیرَ  َیْجِني الَیِسیرُ والیاء الثانیة من كلمة الیسیر من (

دورِ  فيویبقى ما  الُقَدور في ما َیْفَنىوالصدور من (       .   ٤)الصُّ

ب. قصیرة، وهي: الحركات الثالثة الفتحة نحو: فتحة السین والنون من    

)، والكسرة نحو: كسرة العین ُأضیف: ضمة الهمزة من ()، والضمة نحوأْحَسنَ (

 ِمنْ  أْحَسنَ  شيء إَلى شيءٌ  ُأضیف َما)، من المثل (ِحْلم، ِعْلمٍ  ،ِمنْ والحاء من (

                                                                         .٥)ِحْلمٍ  إلى ِعْلمٍ 

یوضحها، فیرمز لصوت الكسرة  القصیرة والطویلة رمز ولكل الصوائت 

، ویرمز للفتحة  القصیرة  )ii) أما الطویلة فیرمز لها بالرمز (iالقصیرة بالرمز(

  ویرمز للضمة القصیرة بالرمز )،a a) والطویلة بالرمز( aبالرمز(

) u)والطویلة بالرمز (u u(٦.  

  

  

  
                                                

  ٤٦٢/ انظر علم األصوات، ص:  ١
، أصل هذا أن قومًا من العرب لم یكونوا رأوا النعامة، فلما رأوها ظنوها داهیة ٤٢٢/ ٢/ مجمع األمثال،  ٢

 فأخرجوا المصحف فقالوا: بیننا وبینك كتاب اهللا ال تهلكینا.
 ٤٢٧/ ٢/ المصدر السابق،  ٣
 ٤٢٧/ ٢/ المصدر السابق،  ٤
 ، ٢٦٧/ ٢المصدر السابق،  / ٥
  ١٣/ مناهج البحث في اللغة، ص: ٦
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:ممیزاتهاالمطلب الثاني:   

ال یغفـل عنـه األمـي فـي بنـاء الكلمـة تمتاز األصوات الصائتة بـأن لهـا دورًا  

، فهـي مكـون أسـاس یضـاف إلـى الصـوامت ، كمـا لهـا دور فـي ضـبط في العربیـة

 ـ، وهــذا بالنســبة للصــوائت یســمیه النحــاة بــاإلعراب الكلمــات ـ وهــو مــا آخــر 

القصـیرة فـي اإلعـراب، كإنابتهـا  ا الطویلة فهـي إنابتهـا عـن الصـوائتالقصیرة، وأم

  ر السالم، والمثنى وغیرهما.عنها في جمع المذك

مـن المعـاني  اً عـدد وكذلك لها دور في التفریق بین المعاني، فالكلمة قد تحتمـل   

  ، وذلك نحو كلمة الخمر من هذین المثلین:الصوائت ویكون الفیصل بینها

َراءَ  َلهُ  َیِدبُّ ـ    ١.رَ الَخمَ  َلهُ  َوَیْمِشي الضَّ

  ٢.أْمرٌ  وَغداً  رٌ َخمْ  لَیْومَ ـ ا

ن المثالن اشتمال على أصـوات متشـابهة فـي( الخـاء والمـیم والـراء) لكـن فهذا

وفــي الثانیــة ففــي األولــى كانــت مفتوحــة،  ،یوجــد اخــتالف بینهمــا فــي صــوت المــیم

خــتالف نجــم عنــه اخــتالف فــي المعنــى فــاألولى تعنــي: مــا كانــت ســاكنة، فهــذا اال

، فبسـبب اخـتالف وراك من حرف أو حبل رمل، أما الثانیة فتعني ما أسـكر العقـل

  حركة المیم اختلف معناهما.

وحا منها فقد ها أكثر وضبأنَّ  متاز عن شقیقاتها األصوات الصامتةوأیضا ت

األصوات الساكنة على العموم أقل  المحدثین الحظوا أنَّ  إنَّ «قال إبراهیم أنیس: 

  .٣»وضوحا في السمع من أصوات اللین

  ، ویتفاوت طولها ات الصامتةلطول فهي أطول من األصو وكما تتمیز با   

  .    ٤في بعضها فالفتحة أطول من الكسرة والضمة
                                                

یضرب ، الضراء: الشجر الملتف، الخمر: ما وراك من جرف أو جبل رمل. ٤١٧/ ٢/ مجمع األمثال،  ١

  للرجل یختل صاحبه.
، أي یشغلنا الیوم خمر، وغداً یشغلنا أمر. یعني أمر الحرب یضرب  للدول ٤١٧/ ٢/ المصدر السابق،  ٢

  جالبة للمحبوب والمكروه.ال
 ٢٧األصوات اللغویة، ص: ٣
 ١٢٧/ انظر المصدر السابق، ص:  ٤
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، أو أن یوقف ١ن طوال وامتدادا إذا وقعن بعد الهمزة أو الحرف المدغمیزددو 

 ِمنْ  َخْیرٌ  هي َهْیَجاءَ  َیاُربَّ ومثال األول كلمة هیجاء من (، ٢علیها عند التذكر

ومثال الثانیة: كلمة  ٤)ِمْن َعْوَراَء َغِنیَمٌة باِرَدةٌ  َدْمَعةٌ وكلمة عوراء من (، ٣)َدَعةٍ 

ٍة َطامَّةطامة من (   . ٥)َفْوَق ُكلِّ َطامَّ

قصــیرة، وتابعــة لمــا  بأنَّهــا مجهــورة، ســواء كانــت طویلــة أموكمــا تتمیــز أیضــا 

قبلها من حیث التفخیم والترقیـق، فقـد قـال ابـن الجـزري: (إن األلـف تتبـع مـا قبلهـا 

فقـد قـال  وهـذا الحكـم یجـري علـى بقیـة الصـوائت، ٦قیـق وال تفخـیم)فال توصف بتر 

إذا جاورت حروف اإلطباق ( الصاد، والضاد، والطاء،  إن الصوائت ٧كمال بشر

والظــاء)، كانــت مفخمــة، وٕاذا جــاورت القـــاف، والخــاء، والغــین، كانــت فــي مرتبـــة 

یخـص حركـة ، دون أن وسطى بین التفخیم والترقیق، وفیما عدا ذلـك تكـون مرققـة

  یوضح بعض ذلك: )١رقم ( لجدولدون غیرها، وا

  ) األصوات الصائتة المجهورة.١الجدول رقم (

  

  النوع  الحركة  الكلمة  النص

األلــــــــــــــــــــــــــــــف   صامت  ٨َصاِمتٌ  أَقرَّ 

  الطویلة

األلــــف مفخمــــة، فقــــد 

جــــــــــــــاورت الصــــــــــــــاد 

  المفخمة.
                                                

  ٣٣سر صناعة اإلعراب، ص:  /١
 ٣٥٥/ الخصائص، ابن جني، ص:  ٢
، الهیجاء: الحرب، الدعة: الراحة والسكون. یضرب للرجل إذا وقع في ٤٢١/ ٢/ مجمع األمثال،  ٣

  خصومة فاعتذر.
  ، أي من عین عوراء. یضرب للبخیل یصل إلیك منه القلیل.٢٧٠ /١/المصدر السابق،  ٤
  ٩٠/٢/ المصدر السابق، ٥
 ٢٠٣/ ١/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ص: ٦
 ٤٦٢/ انظر علم األصوات، ص:  ٧
  ، یضرب للرجل یسأل عن شيء فیسكت.١٢٢/ ٢/ مجمع األمثال ،  ٨
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ْمَضـــــاءِ  ِمـــــنَ  كالُمْســـــَتِغیثِ   الرَّ

  ١ِبالنَّار

  

الیاء هنا بین التفخـیم   ویلةالیاء الط  كالمستغیث

ـــــق لمجاورتهـــــا  والترقی

  لصوت الغین.

 َأْنَضــجَ  ِإَذا َحتّـى َأُخـوكَ  شـَوى

َرمَّدَ 
٢  

ــــــین التفخــــــیم   الواو الطویلة  أخوك ــــــواو ب ال

ـــــق لمجاورتهـــــا  والترقی

  لصوت الخاء.

ْبلِ  ِمنَ  َأْرَخُص  الضــــــــــــــــــــــــــمة   أرخص  ٣الزَّ

  القصیرة

ـــــى  الضـــــمة التـــــي عل

الصــــــــاد بــــــــین بـــــــــین 

وت لمجاورتهـــــــا لصـــــــ

  الخاء

                    

الحكــــم شــــامل لكــــل الحركــــات وغیــــر مخــــتص بــــاأللف  ولعــــل هــــذا یثبــــت أنَّ 

  فحسب.

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ین من اإلساءة تجمعان على الرجل. ، یضرب في الخلت١٤٩/ ٢/ مجمع األمثال ،  ١
یضرب لمن یفسد اصطناعه بالمن، ویردف صالحه بما یورث سوء ، ٣٦٠/ ١/ المصدر السابق ،  ٢

  الظن.
  ٣١٧/ ١/ المصدر السابق،  ٣
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  التنوع الصوتي لألصوات الصائتة:المطلب الثالث: 

األصوات المتحركة مثل األصوات الساكنة فما یعتریها مـن تغیـر وتنـوع صـوتي ـ  

فـي قالـب سـیاقي متناسـق ـ لهـا نصـیب  لتحقیق التـوازن بـین عناصـر الكلمـة لتـأتي

  فیه.

  ومن أمثلة ذلك:

مــن  اتجــاور األلــف لصــوت مفخــم أو مرقــق، فــإذا جــاور صــوت األلــف صــوت   

  األصوات المفخمة تأثر بذاك وصار مفخما وأمثلة ذلك كثیرة منها: 

  .١الَخْوفَ  ُیَضاِجعُ  ِلَمنْ  َعْیَش  الَ ـ 

  .٢اْستهِ ب كاْلُمْصطاِد◌ِ  أْنتَ ـ 

َدتْ  ِعَصامٍ  َنْفُس ـ    .٣ِعَصاماً  َسوَّ
 ـ الُخُطوبُ  َتاَراتٌ 4

تحتهــا خــط وقــع فیهــا قبــل األلــف صــوت الضــاد مــن  فالكلمــات الســابقة التــي     

كلمــة یضـــاجع، والطـــاء مـــن المصـــطاد، والصـــاد مـــن عصـــام، فـــالمالحظ أن هـــذه 

األصــوات كلهــا مفخمــة ففخــم صــوت األلــف لتــأثره بهــذه األصــوات، والكســرة التــي 

 على الیـاء مـن كلمـة یضـاجع، فخمتـا العین من كلمة عصاما، والضمة التيعلى 

لصــاد والضــاد المفخمتــین، أمــا الــواو الطویلــة مــن الخطــوب فقــد تــأثرت التأثرهمــا ب

  بصوت الطاء المفخمة ففخمت.

  مرققا نحو: تصوتا من األصوات المرققة صار  وٕاذا جاورت  

  .٥اَرةِ الِحجَ  على وَلوْ  ماَرةُ اإل َحبََّذا َیا ـ 

  .  ٦َجاِهلٌ  َوالَبِصیرُ  أعَمى َیْطُرقُ  ـ 

  
                                                

 یضرب في مدح األمن.، ٢٤١/ ٢، مجمع األمثال/  ١
  ، یضرب لمن یطلب أمرًا فیناله من قرب.٢٢/ ١/ المصدر السابق،  ٢
  ، یضرب في نباهة الرجل من غیر قدیم.٣٣١/ ٢المصدر السابق،  / ٣
 .٢٦٢/ ١،  المصدر السابق / ٤
 ٤١٨/ ٢/ المصدر السابق،  ٥
 ٤٢٣/ ٢/ المصدر السابق،  ٦
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 ـ َخِفیفٌ  الشََّفةِ 1.
 ـ الطُُّیورُ  َعَلى ُ◌أالَِّفَها َتَقعُ 2

، والمـیم ققـة الیـاء مـن (یـا)وفي هذه الكلمات جاور صوت األلف أصواتًا مر  

، فكــل هــذه )جاهـل(، والجــیم أیضــا مـن كلمــة )الحجـارة(، والجـیم مــن )اإلمــارة(مـن 

  وات مرققة، فُرِقَق صوت األلف.األص

كلمــة  صــوت الفــاء المرقــق فرقــق، أمــا فــيوفــي (خفیــف) تــأثر صــوت الیــاء ب

  الطیور فقد تأثر صوت الواو الطویلة بصوت الیاء المرققة فرقق صوت الواو. 

  أما في الكلمات اآلتیة فنرى:   
 َلْیَس  الجَمالُ  ِبالثِّیابِ 3

 ألْمرٍ  مَّا ِقیل َدعِ  الكالم ِلْلجَ َوابِ 4 .

فــي المثــال األول ورود نــوع آخــر مــن التــأثیر، فقــد وردت كلمــة الثیــاب وهــي 

مفــرد ثــوب والجمــع األصــلي منــه ِثــواب فــأثرت الكســرة القصــیرة فــي الــواو فأبــدلت 

الواو یاء لتناسب الكسرة، ففي الصرف إذ وقعت الواو عینا لجمـع تكسـیر صـحیح 

، وكذلك فـي المثـال ٥المفرد تقلب یاءالالم وقبلها كسرة بشرط أن تكون ساكنة في 

 الثــاني فبنــاء الفعــل قــال للمجهــول یكــون ِقــول، ولكــن لمناســبة الیــاء للكســر أبــدلت

وكــل ذلــك لكــي تســهل عملیــة  ،بــدال للحركــاتالــواو یــاء فــنجم عــن ذلــك التــأثیر إ

  النطق.

، وهــذا التــأثیر یجــة لمجــاورة األصــوات مــع بعضــهافــإذن عملیــة التــأثر تــأتي نت    

ـــأثر،  بإبدالـــه، أو قلبـــه، أو ممـــ ا یـــؤدي إلـــى اكتســـاب صـــفة جدیـــدة للصـــوت المت

إدغامه، كما  سنتطرق لكل هذا بنوع من التفصیل عند حدیثنا لقضیة المماثلة إن 

  . اهللاشاء 
                                                

 ، أي إذا كان قلیل السؤال، یضرب للقلیل المسألة.٢٦٢/ ١، مجمع األمثال/  ١
 ٤٤٢/ ١، السابق / المصدر ٢
 ٢٥٧/ ٢، السابق / المصدر ٣
 ٢٥٧/ ٢/ المصدر السابق،  ٤
 ١٣٨/ التطبیق الصرفي، عبده الراجحي، ص:  ٥
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ذلـك مـن خـالل جـات  ووضـح تقـارب بینهـا وتتمیز األصوات الصائتة بوجـود     

یـاء فـي نحـو (صـوام، نـوام) ینطقونهـا  العربیة فمثال كان الحجازیون ینطقـون الـواو

  (صیام، نیام).

 والقــران الكـریم قــد اســتعملها ،وكـان العــرب ینطقـون الــواو بفتحهـا فــي تفـاوت 

العـرب وأمـا ون كانوا ینطقون (برأت من المرض) بفتح الهمـزة مضمومة، والحجازی

ن انســـجام الكســـرة والضـــمة أكثـــر مـــ ن برئـــت بكســـر همزتهـــا. إال أنَّ و یقولـــفكـــانوا 

  . ١انسجام غیرها من الحركات األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ٨٧ـ ٨١اللهجات العربیة، إبراهیم أنیس، ص: في / انظر  ١
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  :المقطع الصوتي المبحث الثالث:

  المطلب األول: تعریفه وأهمیته:

ن أصـــحاب الدراســـات والواضـــح فیمـــا ســـرد أ، القضـــایا الصـــوتیة ىحـــدهـــو إ

 لــم یتوصــلوا إلــى تعریــف دقیــق شــامل یبــین ماهیتــه، بــل زعــم الــبعض أنالصــوتیة 

ولكــي نتعــرف علــى حقیقتــه ال بــد مــن أن  خــدم الــدرس الصــوتي،لــیس لــه أهمیــة ت

  نلقي الضوء على محاور ثالثة:

  .المقصود من المقطع  . أ

 .تعریفه   . ب

 .أهمیته   . ت

  أ. المقصود من المقطع:

یجــوز الوقــف علیهــا فــي تركیـــب  یقصــد بــالمقطع الصــوتي األصــوات التــي 

ة همــــا أصــــغر الكلمــــة، نحــــو وقوفنــــا فــــي (َأ) مــــن كلمــــة (أنــــا)،  فــــالهمزة والفتحــــ

یمكــن للشــخص أن یقــف عنــدهما دون أن یحــس باضــطراب فــي  لتــياألصــوات ا

عنـــدنا ـ یعنـــي  ١بقیــة الكلمـــة، وفـــي ذلـــك قـــال المستشـــرق األلمـــاني شـــاده: ( هـــو

  .٢المحدثین ـ كل جزء من أجزاء الكلمة یجوز الوقف علیه بدون تشویه)

ا) كعملیـة حسـابیة مـن وتتكون الكلمة من عـدة مقـاطع، فمـثال عنـد تحلیـل  (َأنـ    

ــنُ  أنــاالمثــل ( أول و  اً (َأ) تمثــل مقطعــ نَّ تقســم إلــى ( َأ + نــا) حیــث إ ٣)َبْجــَدِتَها اْب

  ثانیا فإذن (أنا) تتكون من مقطعین، وتفصیلهما:  ا(نا)  مقطع

  ح. َأ = ص

  ح ح.  نا= ص

حیــــث (ص) رمــــز للصــــوت الصــــامت، فــــي حــــین أن (ح) رمــــز للصــــوت  

     تألف منها الكلمة.د المقاطع التي ت، و (=) تساوي عدالصائت
                                                

  / أي المقطع. ١
  ١١٩/ علم األصوات اللغویة، ص:  ٢
  أي ابن عالمها، یضرب للعالم بالشيء.، ٢٢/ ١/  مجمع األمثال،  ٣
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فصوت الهمزة وصوت الفتحة هما الوحدة الصغرى المكونة للمقطـع، وهـذان 

الصوتان قبل تركیبهما مع المقطع (نا) لم یكن لهما أي معنى یدالن علیـه، و(نـا) 

سـط؛ أنـه مقطـع متو ع واحـد إال أنـه یختلـف عـن السـابق فـي كذلك تتكون مـن مقطـ

ــ صــوت صــامت وصــائتین، وأقــل المقــاطع التــيألنــه یتكــون مــن  ِون كلمــة ذات ُتكَّ

 لجـدولذا النـوع غالبـا فـي الحـروف، وفـي امدلول تكون داللتها وظیفیـة، ویتـوفر هـ

  بعض من األمثال التي توضح ذلك أكثر:) ٢رقم (

  ) أقل المقاطع ذات المدلول.٢الجدول رقم (

  

  المقطع  المدلول  الكلمة  النص

  .١ِمْثَلهُ  تَأَتىو  ُلقٍ خُ  َعنْ  َتْنهَ  الَ 

  

  ال

  عن

  و

  حرف جر النفي

  عاطفة

  ح ح ص

  ح صص 

  ح ص   

 .٢هُ أْمرُ  َقصیرٍ لِ  ُیَطاعُ  الَ 

  

  الالم

  الهاء

  حرف جر

  ضمیر للغائب

  ص ح

  ح ص

 .٣النَّْملِ  َعضُّ  َیْبُلغَ  َأنْ  َعَسى ما

  

  ما

  أن

  نافیة

  مصدریة

  ح ح ص

  ص ح ص

 َطاَلــــــتْ  الــــــدَّْهرِ  َعَلــــــى َعتَــــــبَ  َمــــــنْ 

  .٤ْعَتَبُتهُ مَ 

  من

  ال

  شرطیة

  تعریفیة

  ص ح ص

  ص ح ص

   ٥ُ◌یقَاِتلُ  الَ  اَلْعَیر َأنَّ  َزَعْمتَ 

  

  ح ص  للمخاطب  التاء

  
                                                

 ٢٣٨/ ٢/ مجمع األمثال،  ١
  المصدر السابق، ورقم الصفحة ٢
   ٢٩٠/ ٢/ المصدر السابق،  ٣
 أي من غضب على الدهر طال غضبه ألن الدهر ال یخلو من أذى.، ٣٠٣/ ٢/ المصدر السابق،  ٤
  یضرب لمن یظهر منه البأس والنجدة ولم یكن یرى أن ذلك عنده.، ٣٢٣/ ١/ المصدر السابق،  ٥
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 تعریفه: .ب

ولكن كحد أدنى یقـال  القضایا الصوتیة التي اختلف في تعریفها، ىحدهو إ 

و طـــال، فقـــد جـــاء فـــي نـــه یتكـــون مـــن صـــوت صـــامت وصـــوت صـــائت قصـــر أإ

بع مـن األصـوات الكالمیـة لـه حـد أعلـى أو قمـة سـمعیة طبیعیـة ـ تتـا«تعریفه إنـه: 

بغــض النظــر عــن العوامــل األخــرى مثــل النبــر والــنغم الصــوتي ـ تقــع بــین حــدین 

یرتكـز نه یتكون من أصوات صـامتة لهـا قمـة سـمعیة . أي إ١»أدنیین من اإلسماع

غیــر  الصــائتة التــي تنشــأ مــن صــواتاألوالقمــة هــي  أو یعتمــد علیهــا فــي إنتاجــه،

  اعتراض في مجراها.

المقطـــع صـــفة غیـــر الزمـــة للصـــوت وٕانمـــا هـــي صـــفة  نَّ وعلـــى العمـــوم فـــإ  

ة كلمــة مــا، نتیجــة لتجــاوره لــبعض األصــوات التــي تتشــكل لصــیاغ عارضــة تنشــأ

ولكــن هــذا ال ینفــي الــدور الــذي یقــوم بــه المقطــع فهــذا مــا ســنتناوله فــي األســطر 

  . اهللا القادمة بإذن

  ج.أهمیته:

همیتـــه بصـــورة واضـــحة عنـــد التالمیـــذ الـــذین ینســـبون إلـــى المراحـــل تتجلـــى أ 

فقــرة مــن  ، فمــثال لــو ُطِلــَب مــن أحــدهم أن یقــرأاألولــى مــن الســلم التعلیمــي الــثالث

علیـــه،  األول مصــاحبا معــه نــوع الحركــة التــينــص، لقــام أوال باســتهجاء الحــرف 

ت الصــام إذن االســتهجاء هــو نطــق الصــوتمواصــال إلــى اكتمــال الكلمــة وهكــذا، 

ن الطالب مدركا والصائت اللذین یمثالن المقطع كحد أدنى في تكوینه، فإن لم یك

والمتحــرك المتالزمـــین لمـــا أمكنــه معرفـــة قـــراءة الكلمـــة،  لنطــق الصـــوت الصـــامت

فإذن المقاطع تمكن القارئ من القراءة بل تجعله مجیدا لها، وتروض اللسان على 

بـة، ونلـتمس ذلـك جلیـا عنـد ورًا كبیرًا في الكتاالنطق، وال یفوتني أن أذكر أن لها د

  الصبیان.

م إذ طــالب الجامعــات الــذین كمــا تظهــر أهمیتــه فــي مرحلــة متقدمــة مــن العلــ

البیــت الشــعري لمعرفــة نــوع البحــر، وبــذلك یظهــر  یدرســون اللغــة العربیــة یقطعــون
                                                

  ٢٨٤/ دراسة الصوت اللغوي، ص:  ١
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فـة التـي تمكـن مـن معر  ١أهمیة المقاطع هـو معرفـة األوزان الشـعریة نوع آخر یبین

  نوع القافیة.

فـإن اللغـة العربیـة اختلطـت بكثیـر مـن اللغـات األخـرى بعـد  وكما نعلم جمیعا

اخـــتالط العـــرب باألعـــاجم فشـــكل ذلـــك هاجســـا فـــي معرفـــة أصـــل أغلـــب الكلمـــات 

  فكان للمقطع إسهام في التفریق بین أصالة الكلمة العربیة من غیرها. ،العربیة

بیة المتصرفة والجامدة بخالف المیزان باإلضافة إلى أنه یزن الكلمة العر     

ـ: الصرفي إذ یختص بوزن الكلمة العربیة المتصرفة فقط، ولبیان ذلك نمثل ب

 َحَواِئِجُكمْ  َعَلى َعِیُنواتاسْ و(2)ُغْرَبةَ  الوَطنِ  في هُ وَفْقر  ،َوَطنٌ  الُغْرَبةِ  في الَمْرءِ  ِغَنى(

           3)باإلْبَرامِ 
  ة) وزن الكلم٣الجدول رقم (

  

  الوزن المقطعي  الوزن الصرفي  الكلمة

  حص ح + ص ح   لِفعَ   ِغَنى

  ال + مرء

  ال

  مرء

  

  ـ

  َفْعل

 

  ص ح ص

  ح ص ح ص + ص

  في

  ال + غربة

  ال

  غربة

  ـ

 

  ـ

  لةُفعْ 

  ح ح ص

                             

  ص ح ص

 ح ص ح ص + ص ح + ص

  ص

  ص ح ص ح + ص ح + ص  َفَعل  وطن
                                                

  .١٢٢/ انظر علم األصوات اللغویة، ص:  ١
  ٦٧/ ٢/ مجمع األمثال،  ٢
  ٣٥٦/ ١/ المصدر السابق،  ٣
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  و + فقر + هـ

  و

  فقر

  هـ

  

  ـ

  َفْعل

  ـ

  

  ح ص

  ح ص ح ص + ص

  ح ص

  في

  ال + وطن

  ال

  وطن

  ـ

 

  ـ

  َفَعل

  ح ح    ص

 

  ص ح ص

  ح ص ح + ص ح + ص

  استعین + وا

  استعین

  وا

  على

 

استفعل         

  

ص ح ص + ص ح + ص ح 

  ح ح + ص

  ح ح ص

  ح ص ح + ص

  حوائج+ كم

  حوائج

  

  كم

 

  فواعل

 

  ـ

 

ص ح + ص ح ح+ ص ح+ 

  ح ص

  ص ح ص

  براماإل+  بِـ 

  ِـ ب

  اإلبرام

  ال

  إبرام

 

  ـ

 

  

  ـ

  إفعال

 

  ح ص

 

  ص ح ص

 ص ح ص + ص ح ح + ص

  ح

  

المقطــع هــو مكمــل للمیــزان الصــرفي، ولــه دور كبیــر فــي  بــذلك یتضــح أن و

  خدمة الدرس اللغوي.
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  :وعددها أنواع المقاطعالمطلب الثاني: 

  أوال: أنواع المقاطع:

  تقسم المقاطع بثالثة اعتبارات هي كما یلى:

 :١إلى خمسة أنواع هي في اللغة العربیة ار النوع تقسم المقاطعباعتب. ١

وصـائت، ونمثـل لـذلك  یتكون هذا المقطع من صـوت صـامتح) ،  (ص  . أ

  تحتها خط من األمثال التالیة: بالكلمات التي

  .٢ِظلَُّله الظَّْبيُ  َتَركَ  ـ 

  .٣َمَعك َیْسَعى َمنْ  الَعزَّاءِ  أَخا ِإنَّ  ـ 

  .  ٤النَِّصیَحةَ  كَ َصَدقَ  َمنْ  ّأُخوكَ  ـ 

  والكلمات التى تحتها خط تبین لنا النوع األول من المقاطع وٕالیك بیانها:

  ح) ترك ـ َت + َر + َك = (ص ح) + (ص ح) + (ص

  ح) + َع + َك = (ص ح) + (ص ح) + (ص معك ـ مَ 

 صـدقك ـ َص + َد + َق + َك = (ص ح) + (ص ح) + (ص ح) + (ص

  ح)

ذا النوع من صـوت صـامت وصـائت ینما یتألف ه) ،  ب(ص ح ص  . ب

  وبتقطیع الكلمات اآلتیة یتضح هذا النوع: وصامت،

  .٥ْسِمعْ افَ  َزَجْرتَ  َوإَِذا فَأْوِجعَ  َضَرْبتَ  إذا ـ 

  .٦َأْكَرهْ  َلمْ  َداءٍ  َعَلى ُكویتُ  َلوْ  ـ 

  . وٕالیك تقطیعها:٧َقُروَنُتهُ  َأْسَمَحتْ  ـ

  ).فاوجع ـ فاو + جع = (ص ح ص) + (ص ح ص
                                                

 ١٠٨ـ ١٠٧/ في علم اللغة العام، عبد الصبور شاهین، ص:١
   أي موضع ظله. یضرب لمن نقر من شيء فتركه تركًا ال یعود إلیه.، ١٢١/ ١/ مجمع األمثال،  ٢
  . ٥٥/ ١/ المصدر السابق،  ٣
  ٢٣/ ١المصدر السابق، /  ٤
  یضرب، في المبالغة وترك التواني والعجز.، ٢٩/ ١/ المصدر السابق،  ٥
  ، یعني، لو عوتبت على ذنب ما غضبت.٢٠٤/ ٢/ المصدر السابق،  ٦
 ، القرون: النفس، أسمحت: استقامت.٣٢٩/ ١/ المصدر السابق،  ٧
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  ).ـ فاس + مع = (ص ح ص) + (ص ح ص فاسمع

  ).و ـ لو             = (ص ح صل

  ).لم ـ لم             = (ص ح ص

  ).أكره ـ أك + ره    = (ص ح ص) + (ص ح ص

 ).    أسمحت ـ أس + م + حت = (ص ح ص) + ص ح + (ص ح ص

نوع األول بأنه یتكـون مـن صـوت ح ح) ، ویختلف هذا عن ال (ص   . ت

 وسنستعرض بعض األمثلة لیتجلى ذلك: ،وحركة طویلة صامت

  .١َجالَ  اْبنُ  أَنا ـ 

  .  ٢َناُرَها ما انُظُرواو  اَتْنُسُبوهَ  الَ  ـ

  .٣ُتَحدِّثُ  ُأمِّيو  َیْغزو أِبي ـ 

   ح ح) أنا ـ أ + نا = ص ح + (ص

  ح ح). ج ـ ال = (ص

  ح ح) أبي ـ أ + بي = ص ح + (ص

  ح ح). یغزو ـ یغ + زو = ص ح ص + (ص

  ح ح). + مي = ص ح ص+ (ص أمي ـ أ م

  ح ح) = (صال ـ ال    

تنســبوها ـ تــن + س + بــو + هــا = ص ح ص+ ص ح+ (ص ح ح)+   

  ح ح). (ص

  ح ح). وان + ظ + روا = ص ح ص+ ص ح + (ص وانظروا ـ  

  ح ح). ما ـ ما = (ص 

  ح ح). نارها ـ نا + ر+ ها = (ص ح ح) + ص ح + (ص 

  وضح لنا كیفیة هذا النوع.بین قوسین هي التى ت فالكلمات التي

  أما النوعان الرابع والخامس فهما نادران في العربیة وال یكونان إال في حالة      
                                                

  یضرب للمشهور المتعلم.، ٣١/ ١/ مجمع األمثال،  ١
 ، یضرب في شواهد األمور الظاهرة التي تدل على علم باطنها. ٢١٩/ ٢مصدر السابق، / ال ٢
  ٤٩/ ١/ المصدر السابق،  ٣
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 وهما: ١الوقف

(ص ح ح ص) حیـــث یتكـــون مـــن صـــوت صـــامت وحركـــة طویلـــة    . ث

 لنا ذلك: وصوت صامت واألمثلة التالیة تبیِّن

  .٢َجُهولٍ  ِمنْ  َحلیمٌ  َیْنَتِصفُ  الَ  ـ 

  ٣َتْخَتالُ  َذْیلٍ  َذاتِ  كلُّ  ـ 

  .٤َأبابَ  َوالَ  َعَبابَ ال ـ 

  ).حلیم ـ ح + لیم = ص ح + (ص ح ح ص

 ).جهول ـ ج + هول = ص ح + (ص ح ح ص

  ).ذ ات ـ ذات = (ص ح ح ص

  ).تختال ـ تخ + تال = ص ح ص + (ص ح ح ص

  ).عباب ـ ع + باب = ص ح + (ص ح ح ص

 ).أباب ـ أ + باب = ص ح + (ص ح ح ص

، یتكــون مــن صــامت وصــائت قصــیر وصــامتین (ص ح ص ص)،  . ج

ویتــوفر هــذا النــوع فــي حالــة التشــدید والوقــف وبشــرط أن یكــون التشــدید فــي آخــر 

 الكلمة وٕالیك هذه األمثلة: 

  .٥الذُّل َعَلى اْلَودِّ  َأْصَبُرِمنَ ـ 

  .٦جاَءكَ  َحْیثُ  ِمنْ  اْلَحَجرَ  ُردَّ  ـ 

  ).الود ـ ال + ود = ص ح ص + ( ص ح ص ص 

  ).= (ص ح ص صرد ـ رد 

  

  
                                                

 ١٣٤/ األصوات اللغویة، ص: ١

  ، ألن الجهول یربي علیه، والحلیم ال یضع نفسه لمسافهته. ٢٣٧/ ٢/ مجمع األمثال،  ٢ 
  تبختر ویفتخر بماله. ، أي كل من كان ذا مال ی١٣٤/ ٢/ المصدر السابق،  ٣
  ، یضرب للرجل یعرض عن الشيء استغناًء. ٢٤٣/ ٢/ المصدر السابق، ٤
  ٤١٧/ ١/ المصدر السابق،  ٥
 ، أي ال تقبل الضیم وأرم من رماك.٣٠٦/ ١/ المصدر السابق،  ٦
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 :١وباعتبار مدة النطق بها تقسم إلى ثالثة أنواع .٢

ا وصـــوت مقطــع طویـــل: وهـــو الـــذي یضـــم صـــوتًا صـــامتًا وصـــائتا طـــویال  . أ

  :حالة الوقف، نحو كما في صامتا

  .  ٢َیِطیرُ  النََّعامُ  كادَ  ـ 

  كاد ـ كاد = ص ح ح ص

  )النعام ـ ان + ن + عام = ص ح ص + ص ح + (ص ح ح ص

  )طیر = ص ح + (ص ح ح ص یطیر ـ ي +

  نحو: ا صامتا وصائتا قصیرا وصوتین صامتینأو التى تضم صوت

  ٣ُألٍّ  ْبنِ  ُضلِّ  ِفي َذَهبَ ـ 

  .)ضلُّ ـ ضّل = (ص ح ص ص

  .)ص ح ص ص ألُّ ـ أّل = (

 قصیرة:  . ب

  وهي التى تتألف من صوت ساكن وحركة قصیرة مثل:

  .٤َقَدمٌ  َلهُ  الَخْیرِ  فيـ 

  ح). + (صله ـ ل + ه = (ص ح) 

 .ح ص قدم ـ ق + د + م = (ص ح) + (ص ح) + ص

 متوسطة:  . ت

 هى التى تتكون من ثالثة أصوات، صوت ساكن وحركة قصیرة نحو:

  .٥َتْظَفْر  اْطُلبْ  ـ 

  .)ب = (ص ح ص) + (ص ح صط + لاطلب ـ ا

  .)تظفر ـ تظ + فر = (ص ح ص) + (ص ح ص
                                                

 .١٢١ـ ١٢٠/ انظر علم األصوات اللغویة، ص:  ١
 یتوقع منه، لظهور بعض أوقاته.، یضرب لقرب الشيء مما ١٦٢/ ٢/ مجمع األمثال،  ٢
إذا ركب رأسھ في الباطل، أي إذا ضل وأل: الضالل واألالل وهما الباطل، ، ٢٨١/ ١/ المصدر السابق،  ٣

  ذھب في غیر حق.
 أي له سابقة في الخیر.، ٧١/ ٢/ المصدر السابق،  ٤
  یطلب في الحث على طلب المقصود.، ٤٣٦/ ١/ المصدر السابق ،  ٥
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  أو من صوت ساكن وحركة طویلة نحو:

  .١ َعاِلُمَها أْرَضاً  َقَتلَ ـ 

  ح ح) عالمها ـ عا + ل + م + ها= (ص ح ح) + ص ح + ص ح + (ص

ــه مــن األصــو . ٣ ــار مــا تنتهــي ب ــى وباعتب ات الصــائتة والصــامتة تقســم إل

  :٢یناثن

 :)open syllableمقطع مفتوح (  . أ

متحـرك، وتتمثـل فـي النـوع األول  تنتهي بصوت ع المفتوحة هي التيالمقاطو 

 ح ح) فالنوع األول نحو: ص (ص ح)، والنوع الثالث (

   ٣ ِبهِ  َفَلجَّ  كاِسباً  َذَهبَ   ـ

  .ح) (ص ح) + (ص ح) + (صذهب ـ ذ + هـ + ب = 

  .ح) = (ص ح) + (ص به ـ ب + هـ  

  والثاني نحو:

  ٤ اُصَداُعهَ  َوُیْكَرهُ  ُشْرُبَها ُیْشَتَهى كالَخْمرِ ـ 

  .ح ح) شربها ـ شر + ب + ها = ص ح ص + ص ح + (ص

ص + دا + ع + هــــا = ص ح + (ص ح ح) + ص ح + عها ـ صــــدا

  .ح ح) (ص

 :)closed syllable( مقطع مغلق  . ب

، و تتمثــل فــي النــوع الثــاني المقــاطع المغلقــة هــي التــي تنتهــي بصــوت ســاكن

) ومثــــــــــال (ص ح ص) والرابــــــــــع (ص ح ح ص) والخــــــــــامس ( ص ح ص ص

  األول: 

  ٥َلكَ  ُیْحَلبْ  َكَرا ْطِرقْ ا ـ 

  .)ص) + ( ص ح صط + رق = (ص ح اطرق ـ ا
                                                

  یضرب في مدح العلم.، ١٠٨/ ٢مثال ، / مجمع األ ١
 ٢٠٢/ أصوات اللغة العربیة، ص  ٢
 ، أي، لج الشر به حتى أهلكه وأوقعه في شر غرقا أو قتال أو غیرهما.٢٨٠/ ١/ مجمع األمثال،  ٣
  ، یضرب لمن یخفا شره ویشتهى قربه.١٥٧/ ٢/ المصدر السابق ،  ٤
  ھ الباطل فیصدق.، یضرب لألحمق تمنی٤٣٢/ ١، المصدر السابق /  ٥
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   .)یحلب ـ یح + لب = ( ص ح ص) + ( ص ح ص

 ومثال الثاني:

  .١السََّرابِ  َعْرضِ  على كالُمْحَتاضِ ـ 

كالمحتـــاض ـ كـــل + مـــح + تـــاض = ص ح ص + ص ح ص + (ص ح ح 

   .)ص

   .)ح + (ص ح ح ص السراب ـ اس + س + راب = ص ح ص + ص

  الثالث:مثال و 

 .٢ِبهِ  ِتلَ قُ  الَبْغيِ  َسْیفَ  َسلَّ  َمنْ ـ 

.)سلَّ ـ سلَّ = (ص ح ص ص  

  المقاطع:عدد ثانیا: 

یختلــف عــدد المقــاطع فــي الكلمــة العربیــة فمنهــا مــا یحتــوي علــى مقطعـــین، 

 وى على مقطع واحـد، ویتـدخل فـي هـذاومنها ما یحت ،ومنها ما یحتوى على أربعة

  فعلیة.       الكلمة، هل هي حرفیة  أم اسمیة أم نوع 

  كما في: ةالكلمات الحرفی

  .٣ الماءِ  ِفي اْستٌ و  السَّماءِ  في أْنفٌ ـ 

  .٤ ْصُدقُ یَ  َقدْ  الَكُذوبَ  إنَّ ـ 

  .٥ َبَراقُش  َتْجنىِ  َأَ◌ْهِلهاَ  َلىعَ ـ 

  .٦النََّزَعةِ  إلى السَّْهمُ  َعادَ  -

  

 ـ َفرَّ  ِمنَ  الَمْوتِ  وِفي الَمْوتِ  َوَقعَ 1.
                                                

  یضرب لمن یطمع في محال. حوضًا.  ، المحتاض: المتخذ١٥٨/ ٢/  مجمع األمثال ،  ١
  ٣٢٧/ ٢، / المصدر السابق ٢
  یضرب للمتكبر الصغیر الشأن.، ٢١/ ١، / المصدر السابق ٣
 إلحسان.،  یضرب للرجل تكون اإلساءة الغالبة علیه ثم تكون منه الهنة من ا١٧/ ١/ المصدر السابق،  ٤
 ، یضرب لمن یعمل عمًال یرجع ضرره إلیه.١٤/ ٢/ المصدر السابق،  ٥

أي رجع الحق إلى أهله. ویكنى بها عن الهزیمة تقع على ، النزعة: الرماة. ١٨/ ٢، المصدر السابق/  ٦

  القوم.
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 ـ الَفْضلُ  ِلْلُمْبَتدى و ٕانْ  أْحَسنَ  الُمْقَتِدى2.

 ـ َشْهرٌ  َلْیَس  َلكَ  ِفیهِ  ِرْزق الَ  تَ ُعدَّ  َأیَّاَمهُ 3.

 .٤َیْنَجِلینَ  ثُمَّ  َغَمراتٌ  -

  وتقطع الحروف التى تحتها خط على النحو التالي:

  ح ح. في ـ ص

  ح. و ـ ص

  .ح إنَّ ـ ص ح ص+ ص

  .قد ـ ص ح ص

  .ح َي ـ ص

  .ح على ـ ص ح +  ص

  .ح إلى ـ ص ح + ص

  من ـ ص ح ص.

  ال ـ ص ح ص.

  إن ـ ص ح ص.

  .ح هـ ـ ص

  .ح َت ـ ص

  .ح ثم ـ ص ح ص + ص

أن معظــم الكلمــات الحرفیــة تتكــون مــن مقطــع واحــد، وأقلهــا  نممــا ســبق تبــیِّ 

بحركـة  والمتحرك قاطعها تترواح مابین الصوت الصامتذات مقطعین، وأنواع  م

قصیرة (ص ح)،  ومتحرك بحركة طویلة (ص ح ح)، وصـامت ومتحـرك بحركـة 

  ).مت (ص ح صقصیرة وصا

  الكلمات االسمیة والفعلیة:  
                                                                                                                                

  ٩٠/ ٢،  مجمع األمثال/  ١
  ٩٠/ ٢/ المصدر السابق ،  ٢
  ٣٩١/ ١/ المصدر السابق، ٣
  یضرب في احتمال األمور العظام والصبر علیها.، الغمرات: الشدائد. ٥٨/ ٢السابق،  / المصدر ٤
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أمــا الكلمــات االســمیة والفعلیــة المشــتقة المجــردة مــن ال فــي األســماء، و مــن      

، فیبلغ عددها ما بین مقطعین إلى خمسة مقاطع، و تتألف ١الضمائر في األفعال

  من أي نوع من أنواع المقاطع اآلنفة الذكر. 

   ٢)َطاِمرٍ  ْبنُ  َطاِمرُ ة طامر من (تتكون من مقطعین كلم فمثال التي

  .طامر ـ طا + مر = ص ح ح + ص ح ص

  .٣خیُر مالك ما َنَفَعك

  ح خیر ـ ص ح ص + ص

  .٤)َرامٍ  َغْیرِ  ِمنْ  َرْمَیةٍ  ُربَّ تتكون من ثالثة ( ومثال التي

  .رمیَّة ـ رم + َي + ة = ص ح ص + ص ح + ص ح ص

  .٥ َذاماً  الَحْسَناءُ  َالَتْعَدمُ 

  ح تع + د + م = ص ح ص + ص ح + صتعدم ـ 

  6)اللیل مصابیحَ  العلم َیَناِبَیع كونواومثال التى تتكون من أربعة (
  ح ـ ي + نا + بي + ع = ص ح + ص ح ح + ص ح ح + صینابیع 

  ح م + صا + بي + ح = ص ح + ص ح ح + ص ح ح+ صمصابیح ـ 

  . ٧حدثني فاه إلى فيَّ 

  ح ح + ص ح + ص ح + ص حدثني ـ حد + د + ث + ني = ص ح ص

   أْمرَ  ال ُمْبِكَیاِتكِ  أْمرَ ( المثلمبكیاتك و مضحكاتك من  ومثال الخامس كلمتا
                                                

  ٢٠٨/ أصوات اللغة العربیة، عبد الغفار هالل، ص  ١
أي إذا كان ال یدري من هو وال یعرف أوبوه. یضرب لمن  ، طمر: وثب.٤٣٢/ ١/ مجمع األمثال،  ٢

 .یظهر ویثب على الناس من غیر أن یكون له قدیم
 ٢٤١/ ١/ المصدر السابق ،  ٣
أي، رب رمیة مصیبة حصلت من رام مخطئ، ال أن تكون رمیة من ، ٢٩٩/ ١/ المصدر السابق،   ٤

 غیر رام، فإن هذا ال یكون قط.
 ، الذام: العیُب.٢١٣/ ١/ المصدر السابق،  ٥
 ٤٥٥/ ٢/ المصدر السابق،  ٦
  ، أي حدثني مشافهة.٢٠٠/ ١/ المصدر السابق،  ٧
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تتكونــان مــن خمســة مقــاطع، وهمــا اســما فاعــل مــن الكلمتــان . ف١)ُمضــِحكاِتكِ 

غیــر الثالثــي (مبكیــا ومضــحكا)، مــن الفعــل یفعــل، ومــن اللواحــق (تــك) فــي آخــر 

  لي:الكلمتین و تقطیعهما كما ی

  مبكیاتك ـ مب + ك + یا + ت + ك = 

  .ح ص ح ص + ص ح + ص ح ح + ص ح + ص

  مضحكاتك ـ مض + ح + ك + ت + ك =

  .ح ص ح ص + ص ح + ص ح ح + ص ح + ص

ـــم تقتومـــن خـــالل األمثلـــة الســـابقة یتبـــ  صـــر علـــى نـــوع معـــین مـــن یَّن أنـــه ل

ســیا، ومنهــا مــا المقــاطع، وٕانمــا هــذه الكلمــات اختلفــت أنواعهــا، فمنهــا مــا كــان خما

  كان ثنائیا وهكذا. 

إمــا أمــا الكلمــات ذات الســتة والســبعة مقــاطع فتكــون مزیــدة، وتكــون الزیــادة  

  ن معا، ونمثل لذات الستة مقاطع بالمثل اآلتي:سابقة وٕاما الحقة وٕاما االثنی

  ٢ الَفَرسِ  َوظاِهَرةَ  الِحَمارِ  ِغبَّ  َألْضِرَبنَّكَ ـ 

  + ك ألضربنك ـ ل + أض + ر+ بن + ن

  .ح ص ح + ص ح ص + ص ح + ص ح ص + ص ح + ص

  إما النوع السابع فال یكون إال مزیدا بزیادة في أوله وآخره، كما في كلمة  

  ـ ألشنقنك، وتقطع كما یلي: ٣ ُمَعطِّساً  َنُشوَقاَ  ألَُنشََّقنَّكَ ـ 

ص ح + ص ح + ص ح  = ألشـنقنك ـ ل + أ + نــش + ش + قــن + ن + ك

  ح.  ص ح + ص ص + ص ح + ص ح ص +

  
                                                

  ، أي الزمي واقبلي أمر مبكیاتك.   ٣٠/ ١، مع األمثال/ مج ١
غبُّ الحمار َأن یرعى یومًا ویشرب یومًا وظاهرُة الفَرس َأن تشرب كلَّ یوم ، ١٢٦/ ٢/ المصدر السابق ،  ٢

 .نصَف النهار
یضرب لمن یستذل ویرغم  ، النشوق: اسم للدواء الذي یوضع في المنخرین.١٧٧/ ٢/  المصدر السابق،  ٣

  نفه.أ
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  :المطلب الثالث: شیوع المقاطع وخصائصها

  أوال: شیوع المقاطع:

  خمسة أنواع هي: ل أن المقاطع في العربیةعلمنا من قب

  .ح ص  . أ

 ص ح ص.   . ب

 .ح ح ص   . ت

 ص ح ح ص.   . ث

 ص ح ص ص.   . ج

ولمعرفة أكثر األنواع شیوعا سأخذ األمثال التي وردت في حرف الظاء كلها 

  ل هي:كعینة من األمثال، واألمثا

= ص ح+ ص ح ح+ ص ح/ص ح ص+  ١ِظَئاُر َقْوٍم َطْعنٌ  .١

  ص ح ص/ ص ح ص+ ص ح ص.

ص ح ص+ ص ح ص/ص ح+  = ٢َظلَّْت َعَلى ِفَراِشَها َتْكَرى .٢

 ص ح / ص ح+ ص ح ح+ ص ح+ ص ح ح/ص ح ص+ ص ح .

= ص ح+ ص ح ص+ ص ح/ص  ٣أُظنُّ ماَءُكْم َهَذا ماَء ِعَناقٍ  .٣

ح+ ص ح/ ص ح+  ح ح+ص ح+ ص ح ص/ص ح+ ص ح ح/ص ح

 ص ح ح ص*.

= ص ح +ص ح+ ص ح  ٤َظَمٌأ َقاِمٌح َخْیٌر ِمْن ِرّي َفاِضحٍ  .٤

ص/ص ح ح+ ص  ح+ ص ح ص/ ص ح ص+ ص ح ص/ ص ح ص/ 

 ص ح ص+ ص ح ص/ ص ح ح+ ص ح+ ص ح ص.

= ص ح ص+ ص ح ص+ ص ح/ ص ح  ٥الظُّْلُم َمْرَتُعُه َوِخیمٌ  .٥
                                                

  یضرب لمن ُیْحمل على الصلح خوفا .، ٤٤٢/ ١/ مجمع األمثال،  ١
 .یضرب مثال للَخلِِّي الفارغ من األمر، أي تنام، ١/٤٤٣/ المصدر السابق،  ٢
   .یضرب مثال في الدواهي ،لَعَناق والَعَناقة الخیبةُ ، ا٤٤٣/  ١/ المصدر السابق،  ٣
 َقامح من اإلبل: الذي قد اشَتدَّ عطُشه حتى َفَتَر لذلك ُفُتوراً القامح والمُ  ٤٤٣/ ١/ المصدر السابق،  ٤

  .شدیداً 
  .١/٤٤٤/ المصدر السابق،  ٥
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  ص+ ص ح+ ص ح+ ص ح/ ص ح+ ص ح ص+ ص ح ص.

= ص ح ص+ص ح ص+ ص ح/  ١ُم ُظُلَماٌت َیْوَم الِقَیامةِ الظُّلْ  .٦

ص ح+ ص ح+ص ح ح+ص ح ص/  ص ح ص+ ص ح/ ص ح ص+ 

 ص ح+ ص ح ح+ ص ح+ ص ح.

ص ح ص+ ص ح ص/ ص ح   = ٢َظلَّْت الَغَنم َعِبیَثًة َواِحَدةً  .٧

ص+ ص ح+ ص ح+ ص ح/ص ح+ ص ح ح+ ص ح+ص ح ص/ص ح 

 ص ح ص.   ح+ ص ح+ص ح+

= ص ح ص+ ص ح+ ص ح ح+ ص ح/  ٣َبَقرِ الظَِّباَء َعَلى ال .٨

  ص ح+ ص ح / ص ح ص+ ص ح+ ص ح+ ص ح.

= ص ح ص+ ص ح ح/ ص ح+ ص ح  ٤ُظنُّوا َبِني الظَّنَّاَناِت  .٩

 ح+ ص ح /ص ح ص+ ص ح ص+ ص ح ح+ ص ح ح ص*.

= ص ح ص+ ص ح/ ص ح  ٥َظنُّ الرَُّجِل ِقْطَعٌة ِمْن َعْقِله .١٠

ح  ص+ ص ح+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص+ ص ح+ ص ح ص/ ص

  ص/ ص ح ص+ ص ح+ ص ح.

= ص ح ص+ ص ح/ ص ح+ ص  ٦ِظلُّ َسَیاٍل ِریحُه َحُرورٌ   .١١

ح ح+ ص ح ص/ ص ح ح+ ص ح+ ص ح/ ص ح+ ص ح ح+ ص ح 

 ص. 

 

                                                
  .٤٤٤/ ١، / مجمع األمثال ١
  .یضرب في اختالط القوم وتساویهم في الفساد ظاهرًا وباطناً ، ٤٤٤/ ١/ المصدر السابق، ٢
 )الظباء(ونصب، رجلین من القرابة والصداقةیضرب عند انقطاع مابین ال، ٤٤٤/ ١/ المصدر السابق،  ٣

   .على معنى اخترُت أو أختار الظباء على البقر والبقر كنایة عن النساء
یضرب عند الحكم  .الظَّنَّانة : المرأة التي تحدُِّث بما ال علم لها به، ٤٤٤/ ١/ المصدر السابق،  ٤

  .بالظُُّنون
   ٤٤٤/ ١/ المصدر السابق، ٥
ور : ریح حارة تهبُّ السََّیال: شجر من الَعَضاه ولها َوْرَدة طیبة الرائحة واْلَحرُ ، ١/٤٤٤ق، / المصدر الساب ٦

  .: بالنهارتهبُّ باللیل وقیل
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= ص ح ح+ ص ح+ ص ح ص/ ص ح+  ١َظاِلٌع َیُعوُد َكِسیراً  .١٢

 ص ح ح+ ص ح/ ص ح+ ص ح ح+ ص ح ص.

ح+ ص ح/ ص = ص ح ص+ ص  ٢ُظْفُرُه َیِكلُّ َعْن َحكِّ ِمْثِلي .١٣

ح+ ص ح ص ص*/ ص ح ص/ ص ح ص ص*/ ص ح ص+ ص ح+ 

 ص ح.

= ص ح+ ص ح ح+ ص ح/ ص  ٣َلَها ِقَطارٌ  ِظَالُل َصْیٍف َما .١٤

ص+ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح+ ص ح ح/ ص ح+ ص ح ح+ ص  ح

 ح ص.

= ص ح ص+ ص ح ص/ ص  ٤ِظْئٌر َرُؤوٌم َخْیٌر ِمْن أمٍّ َسؤومٍ  .١٥

/ ص ح ح+ ص ح ح+ ص ح ص/ ص ح ص+ ص ح ص/ ص ح ص

 ص+ ص ح ص/ ص ح+ ص ح ح+ ص ح ص.

= ص ح ح+ ص ح+ ص  ٥َظاِهُر اْلِعَتاِب َخْیٌر ِمْن َباِطِن اْلِحْقدِ  .١٦

ح/ ص ح ص+ ص ح+ ص ح ح+ ص ح/ ص ح ص+ ص ح ص/ ص 

 ح ص/ ص ح ح+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص+ ص ح ص + ص ح.

َوال .١٧ ْلَطاِن َسِریُع الزَّ = ص ح ص+ ص ح/ ص ح ص+  ٦ِظلُّ السُّ

ح ص*/ ص ح+ ص ح ح ص* / ص ح ص+ ص ص ح ص+ ص ح 

  ح+ ص ح ح ص*.

ِعیِف َهِزیمةٌ  .١٨ = ص ح ص+ ص ح+ ص ح + ص  ٧الظََّفُر بالضَّ
                                                

یضرب األعرج. والظََّلع:  ،یعود من العیادة ،المكسور الرِّجل: الَكِسیر، ١/٤٤٥، مجمع األمثال/  ١

  .للضعیف َیْنُصر َمْن أضعف منه
 یضرب لمن ُیَناویك وال یقاویك، ١/٤٤٥المصدر السابق،  / ٢
یضرب لمن  الظَِّالل : ما أظلك من َسَحاب وغیره والمراد به ههنا السحاب، ١/٤٤٥/ المصدر السابق،  ٣

  له َثْرَوة وال ُیْجدي على أحد
وم الظئر : اْلَحاضنة والجمع َظَواّر وهو جمع نادر والؤوم : الَعُطوف والسَّؤُ ، ١/٤٤٥/ المصدر السابق،  ٤

  .یضرب في عدم الشفقة وقلة االهتمام. : الِمُلول
  ١/٤٤٥/ المصدر السابق،  ٥
  ١/٤٤٥/ المصدر السابق،  ٦
  ١/٤٤٥/ المصدر السابق،  ٧
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ح/ ص ح+ ص ح ص+ ص ح ح+ ص ح/ ص ح+ ص ح ح+ ص ح+ 

 ص ح ص.

= ص ح ص+ ص ح/ ص  ١َظنُّ الَعاِقِل َخْیٌر ِمْن َیِقیِن اْلَجاِهلِ  .١٩

ح ص+ ص ح ح+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص+ ص ح ص/ ص ح ص/ 

 ص ح+ ص ح ح+ ص ح/ ص ح ص+ ص ح ح+ ص ح+ ص ح.

= ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص/  ٢َأْظَلُم ِمْن َحیَّةٍ  .٢٠

  ص ح ص+ ص ح+ ص ح ص.

= ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص/  ٣َأْظَلُم ِمْن َأْفَعى .٢١

 ص ح ص+ ص ح ص.

ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص/ =  ٤َأْظَلُم ِمْن َوَرلٍ  .٢٢

  ص ح+ ص ح+ ص ح ص.

ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص/ =   ٥َأْظَلُم ِمْن ِذْئبٍ  .٢٣

 ص ح ص+ ص ح ص.

ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح =   ٦َأْظَلُم ِمَن التِّْمَساحِ  .٢٤

  ص/ ص ح ص+ ص ح ص+ ص ح ح ص*.

= ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص/  ٧َأْظَلُم ِمَن اْلُجُلْنَدي .٢٥

  ص ح ص+ ص ح+ ص ح ص+ ص ح ص.

ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص/ =  ٨َأْظَلُم ِمْن َفْلَحسٍ  .٢٦

  ص+ ص ح+ ص ح ص. ص ح
                                                

  ١/٤٤٥/ مجمع األمثال ،  ١
  ٤٤٥/ ١/ المصدر السابق،  ٢
  ١/٤٤٥/ المصدر السابق،  ٣
  ٤٤٥/ ١/ المصدر السابق،  ٤
  ١/٤٤٦/ المصدر السابق،  ٥
  ١/٤٤٦المصدر السابق، /  ٦
  ١/٤٤٦/ المصدر السابق،  ٧
  ٤٤٦ /١/ المصدر السابق، ٨
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= ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص/  ١أْظَلُم ِمْن َصِبيٍّ  .٢٧

 ص ح+ ص ح ح+ ص ح ص.

= ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص/ ص  ٢أْظَلُم ِمْن َلْیلٍ  .٢٨

 ح ص+ ص ح ص.

ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص/ =  ٣َأْظَلُم ِمْن اللَّْیلِ  .٢٩

  ص ح ص+ ص ح ص+ ص ح.

ص/ = ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح  ٤أْظَمأ ِمْن ُحوٍت  .٣٠

 ص ح ح+ ص ح ص.

ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص/ =  ٥أْظَمأ ِمْن َرْملٍ  .٣١

  ص ح ص+ ص ح ص.

ص ح+ ص ح ص+ ص ح/ ص ح ص/ =  ٦أَظلُّ ِمْن َحَجرٍ  .٣٢

  ص ح+ ص ح+ ص ح ص.

ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح ص/ =  ٧أْظَلُم ِمَن الشَّْیبِ  .٣٣

 ص ح ص+ ص ح ص+ ص ح.

/ ص ص ح+ ص ح ح+ ص ح ص=  ٨َجْیِبِه ُغَددٌ  َظِریٌف في .٣٤

 ح ح/ ص ح ص+ ص ح+ ص ح/ ص ح+ ص ح+ ص ح ص.

= ص ح ص+ ص  ٩ُظْلُم األَقاِرِب أَشدُّ َمَضضًا ِمْن َوْقِع السَّْیفِ  .٣٥

ح/ ص ح ص+ ص ح+ ص ح ح+ ص ح+ ص ح/ ص ح+ ص ح ص 
                                                

   .یقدر علیه  ال ألنه یسأل ما/  ١
  ١/٤٤٦مجمع األمثال ،  / ٢
  ١/٤٤٦/ المصدر السابق،  ٣
  ١/٤٤٧/ المصدر السابق،  ٤
  ١/٤٤٧/ المصدر السابق،  ٥
  .وذلك لكثافة ظله، ١/٤٤٧/ المصدر السابق،  ٦
  ألنه ربما َیهُجم على صاحبه قبل إبَّانه، ١/٤٤٧ر السابق، / المصد ٧
  .إذا تكَّلف ماال یَلیُق بھ، ١/٤٤٧المصدر السابق، /  ٨
  .١/٤٤٧المصدر السابق،  / ٩
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ص*/ ص ح+ ص ح+ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص+ ص ح/ ص 

  ح ص+ ص ح ص+ ص ح.

ع في األمثال التي جاءت فـي د المقاطو ور  ) یوضح مرات٤الجدول رقم (        

  باب الظاء

 )٤الجدول رقم (                       

رقـــــــــــــــــــــــم 

  المثل

ص ح ص   ص ح ح ص  ص ح ح  ص ح ص  ص ح

  ص

  ـ  ـ  ١  ٤  ٢ .١

  ـ  ـ  ٢  ٣  ٥ .٢

  ـ  ١  ٣  ٢  ٦ .٣

  ـ  ـ  ٢  ٨  ٤ .٤

  ـ  ـ  ـ  ٥  ٥ .٥

  ـ  ـ  ٢  ٥  ٧ .٦

  ـ  ـ  ٢  ٥  ٧ .٧

  ـ  ١  ١  ٢  ٧ .٨

  ـ  ـ  ٣  ٣  ٢ .٩

  ـ  ـ  ـ  ٦  ٧ .١٠

  ـ  ـ  ٣  ٣  ٥ .١١

  ـ  ـ  ٣  ٢  ٤ .١٢

  ٢  ـ  ـ  ٣  ٥ .١٣

  ـ  ـ  ٤  ٣  ٤ .١٤

  ـ  ـ  ٢  ٩  ٢ .١٥

  ـ  ـ  ٣  ٦  ٧ .١٦

  ـ  ٣  ـ  ٤  ٣ .١٧

  ـ  ـ  ٢  ٣  ٨ .١٨
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  ـ  ـ  ٣  ٦  ٧ .١٩

  ـ  ـ  ـ  ٤  ٣ .٢٠

  ـ  ـ  ـ  ٤  ٢ .٢١

  ـ  ـ  ـ  ٣  ٤ .٢٢

  ـ  ـ  ـ  ٤  ٢ .٢٣

  ـ  ١  ـ  ٤  ٢ .٢٤

  ـ  ـ  ـ  ٥  ٢ .٢٥

  ـ  ـ  ـ  ٤  ٣ .٢٦

  ـ  ـ  ١  ٣  ٣ .٢٧

  ـ  ـ  ـ  ٤  ٢ .٢٨

  ـ  ـ  ـ  ٤  ٣ .٢٩

  ـ  ـ  ١  ٣  ٢ .٣٠

  ـ  ـ  ـ  ٤  ٢ .٣١

  ـ  ـ  ـ  ٣  ٤ .٣٢

  ـ  ـ  ـ  ٤  ٣ .٣٣

  ـ  ـ  ٢  ٣  ٥ .٣٤

  ١  ـ  ١  ٧  ٩ .٣٥

١  المجموع

٤٨  

٣  ٦  ٤١  ١٤٥  

  

) یتضــــح عــــدد المقــــاطع التــــي احتــــوت علیهــــا مجمــــوع ٤جــــدول رقــــم (مــــن ال

  =)٤في الجدول رقم (مجموع عدد المقاطع و  األمثال المبتدأ بفونیم الظاء.
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ص ح 

  ص ص

ص ح ح 

  ص

  المقطع ص ح  ص ح ص  ص ح ح

عدد   ١٤٨  ١٤٥  ٤١  ٦  ٣

  الورود

  لنسبةا  %٤٣.٢٧٤٩  %٤٢.٢٧٤٠  %١١.٩٨٨٣  %١.٧٤٩٢  %٠.٨٧٧

المجموع           ٣٤٣

  الكلي

  

  ) یتبیَّن:٤ومن الجدول رقم (

وبـذلك نتفـق مـع النـوع األول والثـاني، اسـتخداما  . إنَّ أكثر أنـواع المقـاطع١ 

، إال أنَّـه ١إبراهیم أنیس فـي قولـه إن أكثـر المقـاطع شـیوعًا هـو النـوع األول والثـاني

ع الثالــث، وبهــذا نختلــف معــه بأنـه یــأتي فــي مرتبــة ثانیــة تلــي النــوعین یضـیف النــو 

  األول والثاني في الشیوع.

. وأنَّه ال تكاد تخلو كلمة عربیة من المقطع األول والثاني حرفا كانت أم ٢  

قـــل اســـتخداما مـــن الثـــاني بقلیـــل جـــدا. أمـــا النـــوع فعـــال، وٕان كـــان األول أاســـما أم 

  واألسماء.في الحروف  الثالث فیكثر

المرتبة الرابعة، وهما نادران جدا یحتالن  . وأنَّ النوعین الرابع والخامس٣  

في العربیة وال یكونان إال في حالة الوقف، والوقف بالنسبة للرابع إذا كان مشددا 

وبهذا أیضا نتفق مع إبراهیم أنیس في وجود  أما الخامس فیكون من غیر تشدید

  .هذین النوعین

  

  

  
                                                

  .١٣٤/ انظر األصوات اللغویة، ص:  ١
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  ص المقاطع:خصائثانیا: 

 وال بصــائت هــو حــال العربیــة إذ ال تبــدأ كمــا المقــاطع تبــدأ بصــوت صــامت

، وتتــــألف الكلمـــة مــــن عــــدة مقـــاطع أي أن المقطــــع أصــــغر مــــن تنتهـــي بصــــامت

  .في العربیة الكلمة. ومهما بلغت الكلمة من زیادة فال تزید على سبعة مقاطع

ة (ص ح)، تتكــون معظــم الكلمــات مــن المقطــع (ص ح ص)، ویلیــه مباشــر  

ثـــم فـــي مرحلـــة ثالثـــة (ص ح ح)، أمـــا المقـــاطع (ص ح ح ص) و (ص ح ص 

ـــة وال یأتیـــان) فینـــص العربیـــة. وأكثـــر  إال فـــي آخـــر الكلمـــة دران فـــي اللغـــة العربی

  .المقاطع شیوعا (ص ح) ، (ص ح ص)

أو وســـــطها أو فـــــي أول الكلمـــــة  المقطـــــع (ص ح) ، و(ص ح ص) یأتیـــــان

لبــا مــا یكــون فــي وســط الكلمــة، وال یكــون فــي غافح ح)  آخرهــا، أمــا المقطــع (ص

فـــأول  ١)َطـــاِمرٍ  ْبـــنُ  َطـــاِمرُ أولهـــا إال إذا كانـــت الكلمـــة حرفـــا أو اســـم فاعـــل نحـــو (

  ح ح).  طامر یتكون من المقطع (ص

قد تشتمل الكلمـة العربیـة علـى نـوع واحـد مـن المقـاطع، وذلـك إذا كانـت الكلمـة    

َیاحِ  َدَرجَ  َدُمهُ  بَ َذهَ ثالثیة أو ثنائیة المقاطع كما في (  .٢)الرِّ

  ح  ذهب ـ  َذ + هـَ + َب = ص ح + ص ح + ص

  ح =  ص ح + ص ح + ص  دمه ـ َد + ُم + هـ  

  ح درج ـ د + ر + ج     =  ص ح + ص ح + ص

كثــــر تتكــــون مـــن خمســـة مقـــاطع أو ســــبعة مقـــاطع یكـــون أ معظـــم الكلمـــات التـــي

  ك تقطع إلى:نَّ قَ شنِّ ح كما في كلمة  ألُ  مقاطعها من النوع ص

  ل + أ + نش + ش + قن + ن + ك 

= ص ح + ص ح + ص ح ص + ص ح + ص ح ص + ص ح + 

  ح. ص

قــد یكــون مقطــع أولـــه فــي آخــر كلمـــة وآخــره فــي بدایـــة الكلمــة التالیــة للكلمـــة     

  األولى نحو: 
                                                

 ٤٣٢/ ١/ مجمع األمثال ،  ١
 ا كان هدرًا ال طالب له.یضرب في الدم إذ ، درج الریاح: طریقها.٢٧٩/ ١، مجمع األمثال/  ٢
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  ١َبْعضٍ  ِمنْ  َأْهَونُ  الشَّرِّ  َبْعُض 

  عند قراءتنا لهذه الجملة تكون:

  ن من بعض  ویتم تقطیعها على النحو التالي:شرِّ أهو  بعضش

  ) بعضش ـ بع + ضش = ص ح ص + (ص ح ص

أن المقطــع الثــاني ( ضــش) بدایتــه مــن آخــر كلمــة بعــض  وبعــد التقطیــع ظهــر   

ونهایتـــه مـــن بدایـــة كلمـــة الشـــر، والســـبب فـــي ذلـــك أن كلمـــة الشـــر همزتهـــا همـــزة 

، والمهــــا شمســــیة أنهــــا تســــقط فــــي درج الكــــالم أي وســــطه ، ومــــن المعلــــوموصــــل

، الــــالم فــــي الشــــین وصــــارت شــــیناً لمجاورتهــــا حــــرف الشــــین، وبالتــــالي أدغمــــت 

وأصـــبحت لـــدینا شـــین مدغمـــة األولـــى منهمـــا ســـاكنة واألخـــرى متحركـــة، وبمـــا أن 

؛ لكـــي لتحركهـــابالضـــاد  تبتـــدئ بســـاكن ولســـقوط همـــزة الوصـــل جـــيءالعربیـــة ال 

  نستطیع نطق الشین الساكنة.

 تیســیر النطــق، كمــا یثبــت أنَّ لهــدف مــن المقــاطع التخفیــف و أنَّ ا وهــذا یثبــت    

كونهـا قمریـة، فـإذا كانـت شمسـیة أدغمـت فـي  عـنالالم إذا كانت شمسـیة تختلـف 

بنفســـه أي ال تـــدغم،  الحـــرف الـــذي یلیهـــا، وٕاذا كانـــت قمریـــة كانـــت حرفـــا مســـتقال

 ٢هـذه الحـروف: ( أبـغ حجـك وخـف عقیمـه) والالم القمریة هي التي تقـع بعـد أحـد

  خرى. ي التي یقع بعدها بقیة الحروف األأما الشمسیة فه

الحـــروف المدغمـــة عنـــد التقطیـــع یفـــك إدغامهـــا كمـــا فـــي  والمالحـــظ أیضـــا أنَّ    

  الشین من المثل اآلنف الذكر وكما مرَّ بنا سابقًا. 

     

  

  

  

  
                                                

  یضرب عند ظهور الشرین بینهما تفاوت.، ١/٩٤/ المصدر السابق،  ١

  
 .١٨٢/ حلیة التالوة، ص:  ٢



87 
 

  

  

  

  
  
  
  
  

ا ا  
  

ا   
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

������������ �

            ���������  

�������������� �

������������������������������    

�������������� �

  

              ����������������  



88 
 

  

  

  
  

  :اترفیمالمو : المبحث األول

  المطلب األول: المورفیم وأنواعه:

  :المورفیم تعریفأوال: 

َخْیُر الِغَنى الُقُنوُع َوَشرُّ الَفْقِر ( :، نحو١هو أصغر وحدة لغویة ذات معنى  

فكلمة خیر هي مورفیم غیر قابل للتجزئة إلى وحدات أصغر ذات  ،٢ )اْلُخُضوعُ 

 )ال( من إنها تتكونحیث  ینتها إلى وحدمعنى، أما كلمة الغنى فیمكن تجزئت

 ،إذ ال یمكن تجزئته إلى أقل من ذلك فكل من ال وغنى تعد مورفیما )،غنى(و

، معنىغنى فتدل على  لفظةأما  ،ل تدل على التعریفأداللة ف لكل مورفیمو 

 وعلى ذلك إذا حللنا المثل السابق نجده یتكون من عدد من المورفیمات هي:

 صیغةل، و، شّر، ال، فقر، ال، خضع، فعو  ةصیغخیر، ال، غنى، ال، قنع، 

  فعول. 

ظهر لنا االختالف، بین الكلمة ، وهنا یاً أوحرف أوفعالً  اً والمورفیم قد یكون اسم

  .٣فالكلمة تطلق في االصطالح: (على القول المفرد) والمورفیم،

والمقصود من القول المفرد أن تكون الكلمة في شكلها واحدة نحو كلمة 

ظة المسلمون في شكلها أو في صورتها كلمة واحدة ولكن إذا ففل )،نو المسلم(

قمنا بتحلیلها لوجدناها تشتمل على ال + مسلم ( جذر الكلمة) + و ( داللة 
                                                

 ٦٧/مدخل إلى علم اللغة، الخولي، ص: ١
 ٢٤٤/ ١/ مجمع األمثال،  ٢
  ١١/ شرح قطرالندى، ابن هشام األنصاري، ص:  ٣
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للجمع) + ن ( أنها غیر مضافة) وهذا یدل على أننا نعد اللفظة كلمة في شكلها 

اللفظة  علیه لالمورفیم ینظر إلى ما تشتم في حینبدون النظر إلى ما تشتمله، 

أي أن المورفیم أدق من الكلمة إذ یهتم  ،وال یكتفي بالنظر إلى شكلها الخارجي

وهذا هو الفرق  حرف) داخل اللفظة الواحدة،والسم واالفعل (البجزئیات اللفظة 

وجدنا أنها تشتمل على  )المسلمون(لكلمة  النظروعند  ،بین الكلمة والمورفیم

أن نضع هذه المورفیمات داخل حقل واحد نجد (ال، لو أردنا و  ،أربعة مورفیمات

 وكذلك الكلمةو، ن) تدخل في حقل الحروف، ومسلم تدخل في حقل األسماء، 

  .تنقسم إلى اسم وفعل وحرف

  أنواع المورفیمات:ثانیًا: 

  مورفیم حر:أ. 

التي  ، أي هو الكلمة١»عبارة عن وحدة صرفیة مستقلة«المورفیم الحر هو:     

 ،اتحتاج إلى غیرها إال تأكیدا أو إكماال لتصویر حدث م وال سهاتستقل بنف

على معنى في نفسه  تما دل يه یة، واالسمیة، وفعلیةاسم مورفیمات إلى تنقسمو 

على معنى في نفسه  تما دل يه یةغیر مقترن بأحد األزمنة الثالثة، والفعل

   :ذلكومثال  ٢بأحد األزمنة الثالثة، ةمقترن

  ٣ )كاألَسلِ ٌل َوِفعْ  لِ كالَعسَ  َكَالمٌ (

 كالمالف ها لكي تكون لها داللةدیعض كلمة كالم هي مستقلة ال تحتاج لماف      

، وكذلك كلمة »٤  وممفه ىلمعن متتابعة َأصوات عن عبارة« في أصل اللغة:

  .٥یقوم به األفراد عمل كل عن كنایة فهي )فعل(

  

  
                                                

  .٥٥الجلیل، ص: / التنوعات اللغویة، عبد القادر عبد  ١
    ١٤/انظر شذور الذهب، ابن هشام األنصاري، ص:  ٢
یضرب في اختالف القول  .ورق بال ِدَقاق كثیرة َأغصان له نبات، األسل: ١٣٣/ ٢/ مجمع األمثال،  ٣

  والفعل.
  ٢٠٦/ المصباح المنیر، ص:  ٤
 ١٣١/ ٧/ انظر لسان العرب،  ٥
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  رفیم مقید:ب. مو 

 ، أي هو الكلمة١»رفیة متصلة بكلمةكل وحدة ص«المورفیم المقید هو: 

  :نقسم إلىوی التي ال یتم معناها إال بغیرها،

 معان لها لواو والیاء واأللف، فا٢ما دل على معنى في غیره: و، وهصامت أ. 

إال من داخل الصیغة التي  حكما أو معنى عاما عطاؤهایمكن إكثیرة ولكن ال 

 الجمع والتثنیة إال من خالل وجودها على تدلا، فالواو والیاء واأللف ال ترد فیه

 )المسلمون(مثال ذلك  ،دل على التثنیة أو الجمعداخل االسم أو الفعل الذي ی

و في ، فالوا)المسلمان(، و)المسلمات(، و)المسلمین بكسر الالم وفتحها(و

دلت  المسلماتفي ، و سالماً  جمع مذكر أن هذا الجمعالمسلمون دلت على 

  .اً جمع مؤنث سالم هذا األلف والتاء على أن

على الالم من  يالكسرة الت فمثالً  ،(الكسرة والفتحة والضمة) :صائت وهوب. 

كلمة المسلمین تدل على أن المخاطب جمع، والفتحة التي علیها تدل على أن 

  المخاطب مثنى.

  ج. مورفیم عدمي:

المورفیمات العدمیة هي الضمائر المستترة التي ال تظهر في التركیب 

  ا، وٕانما تظهر معنویا، نحو:حسی

   3َبابٍ  َعَلى ألَحدٍ  َیْخَضعُ  والَ  التَُّرابَ  یْسَتفُّ ـ 

رُ  َرُجالً  ُیَقدِّمُ ـ  .4أْخَرى َوُیَؤخِّ  

5َبْحرٍ  ِمنْ  َیْغِرفُ ـ   

) لكل منها فاعل قام بالفعل، وظهر َیْغِرفُ و( )،ُیَقدِّمُ و( )،یْسَتفُّ فاألفعال: (

التركیب فلم یظهر.ذلك من ناحیة المعنى أما في   

 
                                                

  .٥٨/ التنوعات اللغویة، ص:  ١
  ١٤ر الذهب، ص:/ انظر شذو  ٢
  .لَألْبىِّ  یضرب، ٤٢٧/ ٢/ مجمع األمثال،  ٣
  .أمره في یتردد لمن یضرب، ٤٢٧/ ٢/ المصدر السابق،   ٤
 .ثروة من ُیْنِفقُ  لمن یضرب، ٤٢٩/ ٢/  المصدر السابق،  ٥
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  المطلب الثالث: أقسامها:

  من حیث األصل والزیادة:أوًال: 

 مات في العربیة تتكون في األصل من ثالثة فونیمات صامتة،المورفی  

الم الكلمة لثالثها بو  ،عین الكلمةلثانیها بفاء الكلمة و األول ب ویرمز لفونیمها

كلمة المجتمعة في من الحروف  أما إذا دخل علیها حرف، ١الكلمة وتسمى جذر

  .٢) فتكون مزیدةالیوم تنساه(

 جملةكما في  فونیماتسبعة في تكوینها  تبلغ األسماء أقصى عدد  

صى حد یمكن أن تصله وأما األفعال فأق ،٣)ُمَعطِّساً  َنُشوَقاَ  ألَُنشََّقنَّكَ ( ألنشقنك من

  .٤)ُیْصَطادُ  بالطَّْیرِ  الطَّْیرُ یصطاد من ( كما في فونیماتخمسة  هو

فإذا  ،وقد تكون في آخرها وفي وسطها ،والزیادة قد تكون في أول الكلمة 

، وٕاذا كانت في آخر  ) prefixes(لكلمة سمیت سوابقكانت في أول ا

حشوا وٕاذا كانت في وسط الكلمة سمیت  )،suffixes(الكلمة سمیت لواحق

)infexes(ـفمثال اللواحق  ،٥) ُالتاء من ـ ٦)َسِلَمْت َعَالنَیَتهُ  َمْن َسِلَمْت َسِریرُته

 ُأْرَثةُ  النَِّمیَمةُ (بق اومثال السو  وعالنیته،التاء والهاء من سریرته كذلك ، و سلمتْ 

ألف فاعل من كلمة  ومثال الحشوكلمتي النمیمة والعدواة،  ) فيال() ٧الَعَداَوةِ 

ِدیِق َوَلْو ِفي الَحِریقحافظ من (   .٨)َحاِفْظ َعَلى الصَّ
                                                

  ٧٠/ مدخل إلى علم اللغة، ص:  ١
 ٢٣٢/ ٣/ األصول في النحو، ابن السراج،  ٢
   ١٧٧/ ٢/ مجمع األمثال،٣
 ٤٤٢/ ١/ المصدر السابق،  ٤
 .١٥٣/ دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ص:  ٥
  ٣٣٠/ ٢/ مجمع األمثال،  ٦
  ٣٤٥/ ٢/ المصدر السابق ،  ٧
  ٢٠٣/ ١/ المصدر السابق ، ٨
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  من حیث الصحة واالعتالل: یا:ثان

عتلة، والصحیحة هي ما إلى صحیحة وم یةلوالفع یةسماال المورفیمات تنقسم

صائتًا عتلة هى ما كان أحد أصولها ، والمالصوائت الطویلةمن  فونیماتهاسلمت 

  .طویالً 

  من حیث االشتقاق والجمود: ثالثا:

هو ما نأتي االسمي   جامد، فالمشتقا هو ما هو مشتق وم المورفیمات من    

اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضیل واآللة واسم المكان بمنه 

أتي یي فهو الذ الفعليمنه ذلك فهو جامد، أما المشتق  یؤتىال ما ما أوالزمان، و 

 منه أما إذا اشتققال یقول قل،  :منه الفعل الماضي والمضارع واألمر نحو

 إال منهلم یأت قص التصرف نحو كاد ویكاد، وٕاذا ن ناو كفی ماضو   مضارعٌ 

ال  جامدالمورفیم الحرفي فهو أما  ،فعل واحد وصف بالجمود نحو عسى

   .بنوع من التفصیل إن شاء  هذالتطرق وسن یتصرف،

  :١من حیث الوظیفة رابعا: المورفیمات

 ة) (نحوی لها وظیفة قواعدیة إنَّ ، إذ المورفیمات الحرفیةیختص بهذا النوع  

  وداللیة فقط. ،داللیة، وقواعدیة فقط

  التي تؤدي وظیفة قواعدیة داللیة هي:  یةالحرفالمورفیمات  أوال:

  :ةازمالج  أ. 

  یقول ابن مالك:

  في الفعل هكذا بلم ولما     بال والم طالبا ضع جزما 

  أيٍّ متى أیان أین إذ ما     واجزم بإن ومن وما ومهما 

  ٢كإن وباقي األدوات أسما      وحرف إذ ما  ىوحیثما أن
                                                

   إلى آخر البحث.٦٧/ انظر مدخل إلى علم اللغة، ١
   ٢٦/ شرح ابن عقیل، ص:  ٢



93 
 

 اً واحد تجزم فعالً  مورفیمات نوعینالجازمة تنقسم إلى  یةفالحر المورفیمات      

تجزم  مورفیمات، ولم، ولما، و التي تدخل على المضارعالم ال، و الناهیةوهي: ال 

داء أفي هذا الموضع فقط في  یةسماالالمورفیمات ن وتشترك بعض م ،فعلین

أین و  وتدل على الزمان، متى :معنى الشرط وهيلالمتضمنة وهي ، الوظیفة

لفعلین الجازمة  مورفیماتن ما ومهما أي أیان، وال، مَ ویدالن على المكان وحیث

                   التي تدل على الزمان في المستقبل. إذماهي: 

  : اصبةالنب. 

  .كي ، وٕاذن ، لنالدالة على االستقبال وهي: 

  :جارةالج. 

  ل ابن مالك:یقو    

  حتى خال حاشا عدا في عن على     هاك حروف الجر وهي من إلى 

  ١والكـاف والبـاء ولعــل ومتى      مذ ومنذ رب الالم كي واو وتا 

  تتنوع معاني هذه الحروف بحسب الصیغة التي ترد فیها.

:د.    أخوات إنَّ

، أنَّ       ، لعلَّ للتمني ، لیتتدراكلالس ، لكنَّ للتشبیه كأنَّ على التأكید،  نتدال إنَّ

  .للترجي

  : أدوات االستثناء. هـ

  .عدا، حاشا، سوى، غیر، إالَّ، خال   

  النداء:.و

  ، تأتي كلها للنداء. أ، أْي، أیا، هیا، یا  

  وظیفة قواعدیة غیر داللیة:ثانیا: 

 اً اسمسواء كان تها تبین النوع وظیفی ،الطویلة والقصیرة الصوائتالحركات:     

  ، بوضع عالمتها فیه.اً مبنیأم  اً ، معرباً حرفأم  الً فعأم 

  

  
                                                

  ٣/ شرح ابن عقیل، ص:  ١
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  وظیفة داللیة:ثالثًا: 

   ة الداللیة:وظیفالمورفیمات ذات ال

) ووظیفتها الواو، الفاء، وثم، وأْو، أْم، لكْن، ال، بل، حتى( الحروف العاطفة أ.

  الربط بین الشیئین.

  التعریف. تها إكسابووظیف التعریفیة، ال)(ب.

)، وظیفتها الداللة على الزمن المستقبل، أو السین، سوف(تقبال: أحرف االس. ج

  الحاضر.

  ) وظیفتها التنبیه لما یراد قوله أو فعله. ها ،أال، أما(التنبیه:  د.

نون التوكید، وظیفتها تأكید الفعل، نون النسوة، وظیفتها  الرفع،ات، نون ن. النو هـ

  .وقایة الفعل من الكسروظیفتها  بیان أن المخاطب مؤنث، نون الوقایة،

  : تنوین النصب، الرفع، والجر، یدل على أن االسم خاٍل من اإلضافة.التنوین و.

  ).، وأي(إذا التفسیر: ز.

)، وظیفتها الطلب والحث على فعل أال، أالَّ، لوال، لوما، هال( التحضیض: ح.

  المباح، وترك المكروه.

  ).أمَّا، أال، أما، لو(العرض:  ط.

  .وظیفتها بیان نوع المخاطب مذكر مونث: (َت، ِت، ْت) ءاتاالتا ي.

  وظیفتها بیان النوع  مثنى، جمع، مذكر.  ءات:االیا .ك

طرق التي تعین في الي نمهد لمعرفة لكل هذا التفصیل لك توتتطرق 

  الكلمة.     والكیفیة التي یتم بها تحلیل تحلیل ال

  

  

  

  

  

  

  



95 
 

  

  

  

  :فیتهاوكی تحلیل الكلمة طرقالمطلب الثالث: 

  أوال: طرق تحلیل الكلمة:

  حصر أصوات اللغة العربیة. أ.

  .( األلفون) ي(الفونیم) من الفرع معرفة الصوت األساس ب.

ال یطرأ  يث لها تأثیر نتیجة للمجاورة والتیحد ياإللمام بمعرفة األصوات الت ج.

  لها تغییر. 

  أصل الكلمة، هل هي ثالثیة أم رباعیة مزیدة أم مجردة. د.

  أقسام الكلمة. .ـه

  أنواع الكلمة. .و

الدور الذي یقوم به في اللغة على   ت الدراسةالنظام المقطعي، وقد وقف .ز

  .في الفصل السابق العربیة

  .اهللالهذا في الفصل الرابع إن شاء  الدراسة  طرقتتماثل األصوات وست .ح

أن كانت  ذوها هي الطرق التي تفید في الوصول لمعرفة تحلیل الكلمة، من    

أصل معرفة إلى  هذامن وراء كل الدراسة رمي تأن صارت كلمة، و صوتًا إلى 

الكلمة العربیة وحصر أصواتها والسبب في كثرة المفردات المعجمیة وٕالى غیر 

  .١غفلنا عنها ذلك من أسباب

  تحلیل الكلمة:التي یتم بها كیفیة الثانیًا: 

  الكلمة: بین كیفیة تحلیلتت اآلتیة النصوص  خالل من 

.2َجْهالً  َكَفى بالشَّكِّ  النص األول:  
 النص الثاني: َیا َشاُة أْیَن َتْذَهبین ؟ َقاَلتْ  : أَجزُّ  َمَع الَمْجُزوِزینَ 1

                                                
   ١٠٩ـ ١٠٨دخل إلى علم اللغة، ص: / انظر م ١
 إذا كنت شاكًا في الحق أنه حق فذلك جهل.، أي ١٦١/ ٢/ مجمع األمثال،  ٢
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 النص الثالث: َأْهَوُن َمُظلومٍ  ِسَقاءٌ  ُمَروَّبٌ 2
 النص الرابع: أكذب النفس إذا حدثتها3

:التي تحتها خط  الكلماتتفصیل    

، وأجز، وتذهبین. أكذب، وكفىأ.   

في زمن الطلب  على حدث یقع اتتدل على حدث إال أن األولى والثانیة دل ـ

 .        على حدث سیقع في المضارع أو المستقبل الحاضر ادلت والثانیة والثالثة

  تضم حدثا باإلضافة لفاعل لهذا الحدث. ـ

  نها كلمة أو مفردة واحدة.إـ 

  .والمتحركة الصامتةتضم عددا من األصوات  ـ 

  ه وخصائصه التي تمیزه عن اآلخر.اتكل صوت له میز ـ 

  یختلف عن اآلخر. اً رمز  ن لكل صوت من هذه األصواتإـ 

  ـ لكل هذه األصوات مخرج وصفة.

  ن  كلمة توافق وانسجام.وِّ كَ تُ وجد بین األصوات التي یـ 

  ، ذهب.زة هي على التوالي: كذب، كفى، جز ـ أصول هذه الكلمات ثالثی

  .ین النفس، مظلوم، أهون حدثتهاز المجزو  .ب

  ـ كل هذه الكلمات مزیدة، والزیادة إما سابقة نحو:

  ، ال + نفس.)نفس(رها ذالنفس فج

أهون أما و  ،لتعریفى الإوأضیفت له األلف والالم لتحویلها من التنكیر 

  .)أ + هون(، )هون(فجذرها 

  وأضیفت لها الهمزة لتفید التفضیل. 

  الحقة مثل:

  )حدث + ت + ها(تها فجذرها حدث، حدث
                                                                                                                                

یضرب لألحمق ینطلق مع القوم وهو ال یدري ما هم فیه وٕالى ما یصیر ، ٢/٤١٥/ المصدر السابق ،  ١

  أمرهم.
 وظلم السقاء أن یشرب قبل إدراكه.المروب، ما لم یمخض وفیه خمیرة، ، ٤٠٦/ ٢/ المصدر السابق ،  ٢
  أي اعص أسباب الكسل وامض على ما خیلته األماني واألمل.، ١٣٩/ ٢/ مجمع األمثال ،  ٣
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  شاغلة موقع المفعول به.وأضیفت لها التاء لتفید نوع المخاطب والهاء  

وفي وسطها،  أولها وآخرهاأتت الزیادة فیها في فقد ین ز أما كلمة المجزو 

  )، وتفصیلها:زجز (فجذرها 

  ).مفعول + یاء الجمع + نون صیغة+  ال + جزَّ (

  :ج. قالت

یقول، إذن ما السبب في  یكونمنه المضارع  ى، فلو أت)قول( ـ أصل هذا الفعل

كلمة وكانت متحركة، فقلبت ألفا لل اً ، السبب أنها وقعت عیناً قلب األلف واو 

  .لمناسبة الفتحة التي على القاف

 :من هذا الفحص الطویل یتبیِّنو  

 ،لكلمةتكونت منها ا يف عند األصوات التو وقكلمة البد من ال ةأی ة بناءمعرفلـ  

تحدث لها من تفخیم  يتلوالتغیرات ا ،مخارج وصفات األصواتوال بد من معرفة 

                                                                        تغیرات.ال وترقیق وهمس وجهر ومن أصوات زائدة وأصوات وظیفیة وغیرها من

مر بمراحل في هي علیها تالتي الصورة بن الكلمات قبل أن تظهر  إـ  

  .كلمة أو مفردة صارتت إلى بعضها إلى أن مَّ ضُ  اأصوات كونها تكوینها من

اهتمت بتحلیل األصوات ـ التي   هذه الدراسة والبد هنا من اإلشارة إلى أن 

ة األولى للكلمة ـ إلى أن تصیر مفردة، دون أن تقف عند تكونها في اتمثل النو 

ولى یختص بها علم النحو، والثانیة یختص بها علم جملة أوعند داللتها؛ فاأل

                                                                 الداللة المعجمي.

إذ تحلل  الكلمة إلى  ١علیها عملیة التحلیل طلقُ یُ ـ هذه العملیة الفحصیة للكلمة   

مع أصوات  نضمأن ی، وخصائصه، ووظائفه، إلى ن  نوع الصوتأصوات، وتبیِّ 

ون الكلمة. والعملیة التحلیلة للكلمة هي التي تؤدي إلى معرفة طرق أخرى لیكَّ 

  تحلیل الكلمة.   

  

  

  
                                                

   ١٠٨/ مدخل إلى علم اللغة، ص: ١
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  المورفیمات المشتقة: المبحث الثاني:

  المطلب مفهوم المشتق وأصله وأنواعه:

  أوال: مفهوم المشتق:

ة مع تأبى األصوات العربیة إال أن تعیش في وحدة ومجموعة متضام  

كانت أكثر قوة،  كلما كانت في صورة الجمع وزاد عدد أصواتهاو ، ابعضها بعض

وأكثر داللة، ولیست  في حاجة إلى ما في ید سواها إال زنة وٕاكماال، وكلما قل 

یعضدها ویقف بجوارها لتدل على  اد أصواتها كانت في أمس الحاجة لمعد

أصواتها وعدم تحملها  فبسبب قلة عدد ؛هي الحروف تكشف عن ذلك معنى فها

 حسب ة دائما لغیرها الستخالص معانیهافي حاجتكون  ،لزیادة أصوات أخرى

  .الموقع

في أنها ال تعتمد  یةفالحر المورفیمات عن  یةسماالالمورفیمات وتختلف  

زاد معناها وأصبح أكثر  لى غیرها بل معانیها مستقلة، وكلما زاد عدد أصواتهاع

مكونة لكلمة (كتب) التي ن األسماء فمثال األصوات الدقة، واألفعال شأنها شأ

التاء  مورفیمعلیها  لو أدخل ،ما قام بكتابة نص ما اً هناك شخص نَّ أتدل على 

وأصبحت (یكتب، تكتب) النتقل معناها من الماضي لیدل في أولها أو الیاء 

وأصبحت على وزن  مورفیم اسم المفعولعلیها  لو أدخلو  ،على المستقبل

ما وجد  اً ب) النتقلت من الفعلیة إلى االسمیة وصارت تدل على أن نص(مكتو 

وأصبحت على وزن (فاعل) لُعِلم أن  مورفیم اسم الفاعلعلیها  أدخل مكتوبا، ولو

  ًا.لنٍص ما كاتب

على األسماء أو األفعال واستقبلته كانت في قوة  مورفیمكلما دخل  ،وهكذا 

ن األسماء واألفعال ال تستقبل م ابعض استقبلته أن هناكالمراد من وتماسك، و 

حالها حال الحروف في  ،على أصواتها المجتمعة في تكوینها ائداً ز  مورفیما

 من التفصیل بإذن يءذلك بش تتناول الدراسة جمودها وتمسكها في وحدتها وس

  في المبحث الثالث.      اهللا
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كل ضمت  ورفیماتممن ال عاب األفعال واألسماء المستقبلة عددیونسبة الست    

م الكلمة) في الزیادات التي تتولد من أصولها الثالثیة (فاء الكلمة وعین الكلمة وال

  االشتقاق. هوحقل واحد و 

، اثیكون ثالییراد أن یشتق منه  ذيال مورفیمن الإفوبناء على ما ُذِكر 

  .ویحدث االشتقاق له بالزیادة التى تدخل علیه

  االشتقاق: تعریفثانیا: 

 ١»الشيء، وأخُذ الكلمة من الكلمة أخُذ شقِّ «ه: بأنَّ لغة شتقاق اال عرف

واشتقاق الحرف من الحرف... وأخذه منه، ویقال شقََّق الكالم، إذا أخرجه «

  .٢»أحسن مخرج

  :   وفي االصطالح

أخذ صیغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلیة وهیئة تركیب «هو: 

بزیادة مفیدة ألجلها اختلفا حروفا أو هیئة  ،لها لیدل بالثانیة على معنى األصل

أخذ شيء من غیره مطلقا، سواء « هو:و  ٣»رذَ ر من حَ ذِ كضارب من ضرب وحَ 

  .٤»دل على ذات  وحدث معا أو ال

:ثالثة أشیاء  هذه التعاریف ا توضحه و م      

االشتقاق هو استخراج عدد من الكلمات الفرعیة من أصلها الثابت  أنَّ  أوال:

وكاشتقاق الكلمات من  ،راج  سبحانه وتعالى الرحمة من اسمه الرحمنكاستخ

    :)٥جدول رقم (في الالمصادر 

 

 

  

  
                                                

  / انظر القاموس المحیط، مادة (شقق). ١
  /انظر لسان العرب، مادة ( شقق) ٢
  ٣٤٦/ ١/ المزهر، السیوطي، ٣
  ١٩٥صها وسماتها، عبد الغفار حامد هالل، ص: / العربیة خصائ ٤
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) االشتقاق من المصادر٥الجدول رقم (  

 النص المصدر المشتق نوعه

  1َال ُیْلِبُث الَحَلَب الَحَواِلبُ   الحلب  

2 تَأْحَلْبَت َناَقَتَك َأْم َأْجَلبْ   “ تأحلب  فعل ماض  

 ٣الِمْحَلبِ  َهَذا التََّصاِفي َال َتَصاِفي     “ الِمْحَلب اسم آلة

4اْلَجُهل َمْوُت األْحَیاء  اْلَجُهل    

5ُكْن َحاِلمًا ِبَجاِهٍل ناطقٍ   “     َجاِهلٍ   اسم فاعل  

صفة مشبهة 

  باسم فاعل

6اْلَحلیُم َمِطیَُّة اْلَجُهولِ  “  َجُهول  

 

7جهلوا الناُس أعداء ما    “  لجه  فعل ماض  

وهكذا یشتق من المصادر عدد من المشتقات تخضع جمیعها لخدمة   

عداد ضخمة من أب المعاجم العربیة ٕاغناءفرداتها و اللغة العربیة في زیادة م

ن هذه المشتقات في األصل ال تبتعد عن معانیها بل تدور حول إ و  ،الكلمات

   معناها األصلي.

ف ومنها ما یختل ،ا ما یثبت على هیئتهمنه اً ثانًیا: أن لهذه المشتقات أقسام

ویسمى  ،في اشتقاق كلمتي الحلب والجهل كما في هیئته فما یثبت على حاله هو

                          .٨هذا النوع باالشتقاق األصغر

  قتین:یوما یختلف منها هیئة یكون اختالفه بطر  
                                                

 معنى المثل: أن یأخذ الحالب حاجته من اللبن قبل صاحب اإلبل.، ٢٣٢/ ٢/ مجمع األمثال،  ١
یقال: احلب الرجل، إذ نتجت إبله إناثًا فیحلب ألبانها. وأجلب، إذا نتجت ، ٢٠٠/ ١/ المصدر السابق،  ٢

   إبله ذكورًا فیجلب أوالدها للبیع.
  أي هذه المصافاة ال مصافاة المؤاكة والمشاربة. یضرب في كرم اإلخاء.، ٣٩١/ ٢/ المصدر السابق ،  ٣
 ١٩١/ ١/ المصدر السابق،  ٤
  ١٧٢/ ٢/ المصدر السابق،  ٥
  ٢١١/ ١/ المصدر السابق،  ٦
 ، وهو من كالم علي كرم اهللا وجهه.٤٥٥/ ٢/ المصدر السابق،  ٧
   ٤٩١/ ١/ انظر الخصائص، ٨
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ي تصریف ما عن طریق التقلیب كما كان یفعل الخلیل الفراهیدي فإ 

  ح) ئه من (ق، یومج ،٢والشُّحُّ ، ١الُحشُّ تقلیب( ش، ح)  أتى منها   الكلمات نحو

وأما ابن جني  ٥ویعرف هذا النوع باالشتقاق الكبیر عند المحدثین ،٤الحقُّ ، و ٣الُقحُّ 

وأما االشتقاق األكبر فهو أن «االشتقاق األكبر وعرفه بقوله:  فقد اصطلح علیه

الثالثیة فتقعد علیه وعلى تقالبیه الستة معنى واحدا،  تأخذ أصال من األصول

تجتمع التراكیب الستة وما یتصرف من كل واحد منها علیه وٕان تباعد شيء من 

ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأویل كما یفعل االشتقاقیون ذلك في التركیب 

  .٦»الواحد

ات عن طریق التغییر وذلك بتغییر بعض الحروف مع إبقاء األصو  أو 

ویطلق  ،مع ثبوت البقیة الكلمات تغیر أوائلفقد ت ،وعزَّ  ،وشدَّ  ،لدَّ  :نحو ،األخرى

ما اتحدت الكلمتان فیه في أكثر «ویعرف بأنه:  ،على هذا النوع االشتقاق األكبر

ألن العین تناسب الهاء ونعق الحروف مع تناسب في الباقي نحو نهق من النْهق 

أن هذا النوع به ویقصد  ٧»و االشتقاق الصغیرفي المخرج والذي علیه المعول ه

   من بین األنواع الثالثة. لمقتصر علیه أو المختار في االشتقاقهو ا

نَّ المصادر التي تقبل إ :( أخذ شيء مطلقا)ـثالثًا: یقصد من التعریف األخیر ب

، فكلها ترجع نحو حافظ ومحفوظ، وحفیظ، االشتقاق یؤتى منها بكلمات عدیدة

  .   )الحفظ( درإلى المص

  

  

  
                                                

١:   ، كتاب العین.النَّْخل جماعة / الحشُّ
٢  :  .، المصدر السابقالِحْرُص  وهو الُبخلالشحُّ
 .، المصدر السابقواألشیاء الناس من الجافيالقح:  /٣
 .، المصدر السابقالباطل نقیض/  ٤
 ٢٨١/ مدخل إلى فقه اللغة العربیة، أحمد محمد قدور، ص:  ٥
 ٤٩٠/ ١/ الخصائص، ٦
 ٧٤للغة العربیة نحوها وصرفها، ص: /  المرجع في ا ٧
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  ة:المشتقالمورفیمات أصل ثالثا: 

عندما یتم الطفل عادة سنة أو أكثر یبدأ مرددا ما تتفوه به والدته أي یقوم     

حتى في لغتها، ولكن ما هي أول األشیاء التي  هبمحاكاتها في كل ما تفعل

  في بدایة تعلمه للكالم؟  الطفل ینطقها

وفي مرحلة  )ماما(و )بابا(كلمة  هیرددونأول ماأن من لغتهم  الذي یظهر  

ثانیة یقولون لعبة، كرة، ومن ثمَّ أسماء أخوانهم محمد، علي، سلمى، منى، 

مهم للحروف یلقنهم أستاذهم  شجرة، وعندما یلتحقون بالمدرسة بعد تعلوهكذا، 

وم أستاذهم بتعلیمهم مدرسة، مكتبة، قلم، ولد، بنت، وهكذا. وفي فترة متأخر یق

  لغتهم األم. اال آمرا إیاهم أن یقولوا َكَتَب، َأَكَل، َجَلَس وهكذا إلى أن یتعلمو فعاأل

لسان الحق عندما دایة حدیثهم األسماء، وقد ورد به في بنو إذن أول ما یتلق 

 َعَرَضُهمْ  ثُمَّ  ُكلََّها اْألَْسَماءَ  َآَدمَ  َوَعلَّمَ أراد أن یعلم سیدنا آدم علیه السالم قوله: (

 يومن ثّم تأت ١)َصاِدِقینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َهؤَُالءِ  ِبَأْسَماءِ  َأْنِبُئوِني َفَقالَ  َمَالِئَكةِ الْ  َعَلى

فرع من ذلك  األفعال، ومن طبیعة األشیاء أن األول هو األصل والثاني هو

ن یین والكوفییبین البصر  إلى القضیة التى ظلت مثار جدل األصل. فهذا یؤدي 

  أو األفعال؟.       في أیهما األصل األسماء 

، ااألسماء واألفعال مشتقة منه في المورفیماتیرى البصریون أن األصل  

  .٢بینما یرى الكوفیون  أن األفعال هي األصل واألسماء فرع منها

وجمیع « ـمع البصرین في رأیهم بما عززنا وندعم ب هذه األقوال تفقتبذلك  

كالضرب والقتل والحمد أال ترى األفعال مشتقة من األسماء التي تسمى مصادر 

النحویون  لقب وٕانما ،و ضربت مأخوذ من الضرب ،أن حمدت مأخوذ من الحمد

 .     ٣»ألن األفعال كأنه صدرت عنها اهذه األحداث مصدر 

ال وجود األسماء لما عال دائما تحتاج إلى األسماء فلو إلضافة إلى أن األفاب

جملة خالیة من الفعل  يه ) اهللا محمد رسول( جملةكانت هناك أفعال فمثال 
                                                

  ٣١البقرة: /١
 ٣١٣/ ٣/ األشباه والنظائر، السیوطي،  ٢
  ١/٤٠/ أصول النحو، ٣
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هذه الكلمة البد أن  تنطقكتب أوال قبل أن  تَ ومع ذلك لم یِخل معناها، ولو قل

  یكون هناك كاتب لها، ومن ثم یظهر الفعل كتب.

 يشتقاق من المصادر التاال القاهري جاز مجمع اللغة العربیةقد أ وأیضا 

ن المصادر الجامدة في كتب اللغة العدید مدوا وج فقدتدل على أسماء األعیان،  

قدیما ما هو مشتق منها  مثل االشتقاق من الفضة مفضَّض، والذهب ُمذهَّب، 

واالشتقاق من الحجر استحجر، واستأسد األسد، والسودان تسودن، وبغداد تبغدد، 

د، الضلع تضلَّع،  استنوق من الناقة، استنسر من النسر، سوف سوَّف، واحد وحَّ

وقد صرحوا ، )٢َیْسَتْنِسرُ  بَأْرِضَنا الُبَغاثَ  إنَّ (، )١الَجملُ  اسَتْنَوقَ  قد( فمن أقوالهم:

أئمة اللغة منعوا االشتقاق من هذه  أنَّ  ومن المأسوف علیه« قولهمبذلك في 

األعیان وحصروه في المصادر واألفعال، مع ورود الكثیر من مشتقات األعیان 

السبب  جع مجمع اللغة العربیةرْ ویُ  ٣»لوف یث تعد بالمئات بل باألفي اللغة بح

إلى متطلبات العصر الذي زخر بكثیر  ،في إقراره باالشتقاق من تلك المصادر

وقالوا  ،من الكلمات ذات الصلة بعلوم الطب والكیمیاء والصناعة إلى غیر ذلك

والمجمع یجیز هذا  ،في هذا الشأن: (اشتق العرب كثیرا من أسماء األعیان

.  ویؤكد  قولهم من (اشتق العرب كثیرا من ٤ورة في لغة العلوم)االشتقاق للضر 

  .ند العرب قدیماأسماء األعیان) إلى أن أصل هذه المشتقات معروفة وموجودة ع

  ة:المشتقالمورفیمات أنواع رابعا: 

 مورفیماتسمیة إلى الفعلیة أو العكس للبسبب التغییر والتحویل من اال     

وهذه   ،فعلیة ةمشتقمورفیمات اسمیة و  ةمشتقفیمات مور إلى  ورفیماتقسمت الم

لى أوزان وصیغ تعارف تشتق من المادة االسمیة بناء ع ةالمشتقالمورفیمات 

البناء الذي جمعت فیه أو «هي:  والصیغة ، والوزن أو الصیغةعلیها العرب
                                                

    یضرب في التخلیط.، ٢/٩٣/ مجمع األمثال، ١
2 ، یضرب للضعیف یصیر قویًا وللذلیل یعز بعد الذل.١٠/ ١/ المصدر السابق،   

   ١٢/ ٢رة، / مجلة مجمع اللغة العربیة الملكي، القاه٣
  ورقم الصفحة. نفسه المرجع  السابق / ٤
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القالب الذي صبت فیه هذه الحروف، وهو الذي یعطي الكلمة صورتها وشكلها 

  ١»ها جرسا ووزنا معیناویجعل ل

لمورفیم وتتباین هذه المورفیمات المشتقة في أنواع مقاطعها وفي نوع ا

  ):٦جدول رقم (الداخل علیها كما في ال

  بیان أنواع المقاطع المشتقة.) ٦الجدول رقم (

نوع المورفیم   نوع المشتق  التسلسل

  الداخل

  نوع المقاطع

  اسم فاعل  ثالثي  ١

  ( فاعل)

  ح + ص ح ح+ ص  حشو

  ص ح

اسم فاعل غیر ثالثي   

  (َمْفِعل)

ص ح ص + ص ح +   “

  ص ح

اسم مفعول ثالثي    ٢

  (مفعول)

ص ح ص + ص ح ح +   سابق/ حشو

  ص ح

اسم مفعول غیر   

  ثالثي (َمْفَعل)

ص ح ص + ص ح +   سابق

  ص ح

صیغ مبالغة/ َضرَّاب   ٣

  (فعَّال)

ص ح ص + ص ح   حشو

  ح + ص ح

ح ص + ص ح  ص  سابق  اسم آلة (ِمْفَعل)  ٤

  + ص ح

صفة مشبهة باسم   ٥

الفاعل (فعول) 

  ٢و(ِفعال)

ص ح + ص ح ح + ص   حشو

  ح

ص ح + ص ح ح + ص 

  ح
                                                

  ١١٢/ فقه اللغة وخصائص العربیة، محمد مبارك، ص:  ١
/ تتعدد  صیغ المبالغة وصیغ الصفة المشبهة فلذا تختلف أنواع مقاطعها باختالف صیغها، وأما  ٢

  ل التمثیل.مورفیماتها الداخلة علیها مورفیمات حشو، وهذه الصیغ التي وردت فهي على سبی



105 
 

اسم المكان والزمان   ٦

  )ثالثي (مفعل

ص ح ص + ص ح +   سابق

  ص ح

اسم المكان والزمان   

  غیر الثالثي (مفعل)

ص ح ص+ ص ح+ ص   سابق

  ح

  اسم التفضیل  ٧

  (أفعل)

 ص ح ص + ص ح  سابق

  + ص ح

ص ح + ص ح +   ـ  ماض َفَعل  ٨

  ص ح

ص ح ص + ص ح   سابق  مضارع َیْفُعل  ٩

  + ص ح

ص ح ص + ص ح   سابق  أمر فَعلأ  ١٠

  + ص ح

  

جدول السابق أن المورفیمات الداخلة على المورفیمات والمالحظ من ال   

 المشتقة االسمیة السابقة والحشو، ولم تدخل علیها الالحقة، بینما الداخلة على

)  سابقة وخال المشتق ١٠، ٩، ٨المورفیمات الفعلیة التي أرقامها على التوالي ( 

األول من الزیادة، وأما أنواع مقاطعها عامة االسمیة والفعلیة التي تشكلت منها 

والمقطع الثالث (  ،ص ح ص)والمقطع الثاني ( ،ع األول ( ص ح)فهي المقط

  ص ح ح).  

  :االسمیة ةشتقالمالمورفیمات  المطلب الثاني:

الذي أخذ من غیره وله أصل یرجع إلیه ویتفرع منه وال «  االسـم المشتـق: هو    

یقارب أصله في المعنى وأن یشاركه في الحروف األصلیة وأن  أن بد فیه من

  .١»یدل على ذات أو على شيء آخر اتصل به هذا المعنى بأي وجه من الوجوه
                                                

   ٣٢٠/ الكامل في النحو والصرف واإلعراب، أحمد قبش، ص:١
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صیغ و  ،اسم المفعولو  ،علسم الفاهي: ا یةسماالالمورفیمات المشتقة و 

اسم و  ،واسم المكان ،اسم الزمانو  ،اسم التفضیل، و الصفة المشبهةو  ،المبالغة

  اآللة.

 أوال: اسم الفاعل:   

صفة دالة على فاعل جاریة في التذكیر والتأنیث على  « سم الفاعل:ا

على وهو ال یدل على صفة ثابتة في فاعله بل یدل «   ١»المضارع من أفعالھا

    ٢»صفة قائمة لكنها لیست ثابتة

ویتكون اسم الفاعل من ص + ح ح + ص+ ح+ ص+ ح، أي یتكون    

من ثالثة أصوات صامتة، وصائت طویل، وصائتین قصرین، وأیضا من 

مورفیمین أحدهما حّر وهو (جذر الكلمة) وثانیهما مقید وهو (اسم فاعل)، ولو 

  وضع في شكل معادلة تكون:

                                                        ذر الكلمة) + (اسم فاعل). اسم فاعل = (ج

  أوزانه:                                                                            

(ص + ح ح  ، وفونیماته هي:الثالثي على وزن فاعلالمورفیم یصاغ من      

وأن یكون معنى مصدره غیر  ،بشرط أن یكون متصرفاو  + ص+ ح)،+ ص+ ح

  ثالث حاالت: لمورفیم الثالثيول ،٣دائم

  أولها: أن تكون أصوله صحیحة:

  إذا كان ذا أصول ثالثیة صحیحة لم یحدث إلیه أي تغییر وذلك نحو:   

                ٤ الَجْهلَزلَُّة الَعاِلم ُیْضَرُب ِبهَا الطَّْبُل وَزلَُّة الَجاِهِل ُیْخِفیَها 

  مورفیم حر(جذر الكلمة)+ مورفیم مقید (اسم فاعل). = اسم الفاعل 

  + اسم فاعل علم              =            )(العالم 

من حروف  انخالی ماوه + اسم فاعل. =        جهل            الجاهل)(

  العلة.
                                                

 ١٩٠ص:  / شرح المكودي، ألبي زید عبد الرحمن بن صالح المكودي، ١
 ٨٦/ المرجع في اللغة العربیة، على رضا، ص: ٢
  ٢٤١/ ٣/ النحو الوافي، عباس حسن  ٣
 ٢٢٥/ ١/ مجمع األمثال،  ٤
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وم العین، نحو َضُخم إذا كان مضم یئ اسم الفاعل على وزن َفْعلمجویكثر 

وعلى وزن َفَعل،  َضْخم، ویقل مجیئه على وزن أفعل ، نحو  َخُطَب أخطب، 

نحو َبُطل  َبَطل، كما قد یأتي المفتوح العین على غیر وزن فاعل، نحو طاب 

  .١فهو طیب

  ثانیها: أن تكون أصوله معتلة الوسط:

یاء أو واو همزة  إذا كان معتل الوسط حدث له تغییر بقلب ألفه المنقلبة عن

اِئبِ  نحو:   .٢َرَماُه ِبَنْبِلِه الصَّ

  مورفیم حر(جذر الكلمة)  + مورفیم مقید (اسم فاعل). = اسم الفاعل

 ؛فقلبت الواو همزة+ اسم فاعل.                صاوب = ( الصائب)

  السم الفاعل واعتاللها في الفعل. اً لوقوعها عین

  :ثالثها: أن تكون أصوله معتلة اآلخر

فإذا كان منونا حذف  )الـ(إذا كان معتل اآلخر إما أن یكون منونا أو معرفا ب   

  ٣)باقٍ  ساءِ النِّ  عارُ باٍق من (لتنوین نحو: لآخره 

  اآلتي: تغییر نحو فیهحدث وٕاذا كان معرفا لم ی

  .٤الهادي، الداعي، الراضي

  من غیر الثالثي على النحو التالي: ویصاغ  

كسر ما یبدال حرف المضارعة میما مضمومة، و مع  إ هرعابمض یؤتى  

+ ص+ ح+ ٠أي على وزن َمْفِعل التي فونیماته: (ص + ح + ص+  هقبل آخر 

  نحو: ص + ح)

  .٥ُربَّ ُمْسَتْعِجٍل َألِذیٍَّة وُمْسَتْقِبٍل ِلَمِنیَّة

  مورفیم حر(جذر الكلمة) + مورفیم مقید (اسم فاعل). = اسم الفاعل

  + مورفیم فاعل.                استعجل  =(مستعجل) 
                                                

 ٨٠/ ٢ / حاشیة الخضري، تركي فرحان، ١
  ، إذا أجاب كالم خصمه بكالم جید.٢٩٥/ ١/ مجمع األمثال،  ٢
  ٥٥/ ٢/ المصدر السابق ،  ٣
  ي مادة البحث على شاهد. / لم أقف ف ٤
   ١/ ٣١٨/ مجمع األمثال، ٥
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وكان  ،قلبت هذه األلف یاء ،فإذا كان ، ذا إذا لم یكن قبل آخر الفعل ألفٌ وه    

  ٢ِرْجَال ُمْسَتِعیٍر َأْسَرُع ِمْن ِرْجَلْى ُمَؤدٍّ : نحو ١الكسر مقدرا

  مورفیم حر(جذر الكلمة)   + مورفیم مقید (اسم فاعل). = اسم الفاعل

لیاء قلبت اولمناسبة  + مورفیم اسم فاعل.                استعار ) =مستعیر(

  األلف یاء فصارت مستعیر.

  .قاتل :نحو ،وقد یأتي فاعل بمعنى مفعول  

  ثانیا: اسم المفعول:

المبني للمجهول، لمن وقع علیه  هو ما اشُتقَّ من مصدر«المفعول: اسم    

  .٣»الفعل

من أربعة + ص+ ح ح+ ص + ح) أي ٠ویتكون من (ص+ ح+ ص+   

أصوات صامتة، وصوتین صائتین قصیرین، وصائت طویل، ومن مورفیمین 

  حر(جذر الكلمة) ومورفیم مقید ( اسم مفعول)، وبالتالي تتكون معادلته من:

  اسم مفعول = مورفیم حر(جذر الكلمة)  + مورفیم مقید (اسم مفعول).

  

  

  

    أوزانه:

+ ٠اته: (ص+ ح+ ص+ الذي فونیم یصاغ من الثالثي على وزن مفعول    

، أ السم الفاعل تطرأ السم المفعولوالحاالت التي تطر  ،ص+ ح ح+ ص + ح)

  وهي على النحو التالي:

  أولها: أن تكون أصوله صحیحة:

  یه أي تغییر وذلك نحو:فإذا كانت أصوله صحیحة لم یحدث   

  ١ملعون والمحتكر مرزوق الجالب
                                                

 ٨٦/  المرجع في اللغة العربیة،  ١
  ، یضرب لمن یسرع في االستعارة ویبطئ في الرد.٣٠٢/ ١/  مجمع األمثال،  ٢
 ٥٦ص:  شذا العرف في فن الصرف،/  ٣
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  رفیم مقید (اسم مفعول).اسم مفعول = مورفیم حر(جذر الكلمة)  + مو 

  مرزوق =          رزق              +      اسم مفعول. 

  ملعون    =          لعن               +       اسم مفعول.

  ثانیها: أن تكون أصوله معتلة الوسط:

  مصون إن واو مفعول تحذف نحو:فإذا كان معتل الوسط    

  مورفیم مقید (اسم مفعول).اسم مفعول = مورفیم حر(جذر الكلمة)  + 

  صان           + اسم مفعول                      (مصون)  =

) ولكن لسكون عین الكلمة  واو مفعول (مصوونوعلى أصل الوزن هو 

حذف أحد الساكنیین؛ ألن العربیة ترفض اجتماع ساكنیین، فحذفت واو مفعول،   

 مفعول، فعل على االسم ألن ،فعل اعتل كما ٢منهما مفعول ویعتل«قال سیبویه: 

 ،امزوور  األصل كان وٕانما ومصوغ، مزور: فتقول. فاعل فعل على االسم أن كما

 ال ألنه مفعولٍ  واو وحذفت وفعل، یفعل في أسكنوا كما األولى الواو فأسكنوا

  .٣»ساكنان یلتقي

  

  

  

  ثالثها: أن تكون أصوله معتلة اآلخر:

أو معتال  ،معتال باأللف المنقلبة عن واو إذا كان معتل اآلخر إما أن یكون    

وأدغمت الواو  ،رجعت األلف إلى أصلها (الواو) ،فإذا كان معتال باأللف ،بالیاء

٤ اْسَتْمِسْك َفإنََّك َمْعُدوٌّ ِبكَ  و:وذلك نح ،في واو مفعول
.  

  اسم مفعول = مورفیم حر(جذر الكلمة)  + مورفیم مقید (اسم مفعول).

  + اسم مفعول                      عدا معدوٌّ    =  
                                                                                                                                

  ١٩٠/ ١/ مجمع األمثال،  ١
 / یقصد من كلمة منهما الواو والیاء. ٢
  ٣٤٨/ ٤/ الكتاب،  ٣
  ، یضرب في موضع التحذیر، فإن المقادیر تسوقك إلى ما ال تتوقع.٢٨٥/ ٢/ مجمع األمثال، ٤
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  أدغمت واو الفعل في واو مفعولو، فواسم المفعول منه على األصل معدو 

  .ألن األلف منقلبة عن واو (یعدو)

الیاء المنقلبة في  غمُتدو  ،قلب واو مفعول یاءفتإما إذا كان معتال بالیاء 

، أصل هذا الوذلك نحو ،الیاء األصلیة في آخره   لف التيفعل طوى واأل: مطويٌّ

منها اسم مفعول  ردت األلف إلى  عن یاء فمضارعه یطوي، فعند المجیئمنقلبة 

او مع الیاء قلبت واو مفعول یاء أصلها الیاء، وأصبح مطووي، ولثقل نطق الو 

.و    أدغمت  في یاء الفعل، فجاء اسم المفعول مْطِويٌّ

   غیر الثالثي على النحو التالي: المورفیم ویصاغ  من 

فتح ما قبل یُ مع إبدال حرف المضارعة میما مضمومة و  هضارعمب یؤتى

+ ص ٠ص + ح  + ص +وزن (ُمْفَعل) التي فونیماته: ( ، ویأتي علىهآخر 

 عمَ تَ سْ مُ  وجاهلٍ  عنه مرغوب عالمٍ  ربَّ (ُمْسَتَمع من  :+ح+ ص + ح)، نحو

  .١)منه

َتَرْكُتُه َصِریَم : نحووذلك  ٢وقد ینوب فعیل عن مفعول في الداللة على معناها   

  أي مقتول. ،٤ِبِسَالٍح مَّا ُیْقَتَلنَّ الَقِتیلُ ونحو: أي مصروم،  ٣َسْحرٍ 

  

  

   ثالثا : صیغ المبالغة: 

هي ألفاظ تدل على ما یدل علیه اسم الفاعل زیادة في «صیغ المبالغة:  

أیضا تتكون من مورفیم حر ( جذر الكلمة) ومورفیم مقید( صیغ ، و ٥»المعنى

لمبالغة)، وتختلف هنا صیغ المبالغة عن سابقیها في فونیماتها وذلك لتعدد ا

  الصیغ التي ترد علیها.

  صیغها:
                                                

  ٣١٠/ ١/ المصدر السابق،  ١
 ٨٠/ ٢/ حاشیة الخضري،  ٢

  ، صریم سحر مقطوع الرجاء. ١٤٤/ ١مثال، / مجمع األ ٣ 
  یضرب في مكافأة الشر بالشر.، ١٠٢/ ١/ المصدر السابق،  ٤
  ٤٢٢ص:  / موسوعة النحو والصرف واإلعراب، ٥
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، ما عدا صیغة فعَّال يمتعدالمتصرف الثالثي الفعل التصاغ من مصدر   

، وأشهر صیغها (فعَّال، ِمْفعال، فعول، وفعیل، ١فإنها تصاغ من المتعدي والالزم

ثالثة األولى بكثرة، أما األخریات بقلة  وقد نظم ابن مالك هذه وَفِعل) وتستخدم ال

   في قوله: سالصیغ الخم

  ـ في كثَرٍة ـ عن فاعٍل َبِدیلُ     فعَّاٌل أو ِمْفعاٌل أو فعوُل 

  ٢وفي فعیــٍل قلَّ ذا وَفـِعلِ        ما له من عمِل  َفَیْستحقُّ 

                                                                                               ونمثل لها:

 :+ ص+ ح ح + ص+ ح) نحو٠تتكون من ( ص+ ح+ ص+ فعَّال

ارٌ  اٌر ِبالدََّواِهي، من (َزحَّ                                                       .٣)ِإّنُه َلَزحَّ

                                                         رؤوف.فعول تتكون من ( ص+ ح + ص+ ح ح+ ص+ح)، نحو: 

 ، منَشِریفٌ  عیل تتكون من ( ص + ح + ص + ح ح + ص+ ح) نحو:ف

  .٤َشِریُف َقْوٍم ُیْطِعُم اْلَقِدیدَ 

+ ص+ ح ح+ ص+ ح) نحو: ٠مفعال تتكون من ( ص+ ح+ ص + 

  معطاء.

فِعل تتكون من ( ص+ ح + ص + ح + ص + ح)، نحو: َخِرب من 

  ٥)برِ خَ  فٍ وْ جَ  من مٍ یكِ حَ  المُ كَ (

غ ألفاظ أخرى للمبالغة ونسبة لكثرة تدوال بعضها وأضیفت على هذه الصی 

واستعمالها اآلن واحتیاج العصر لها جعلت قیاسیة بعد أن كانت مقتصرة على 

، نحو: مفعیل، )سكِّیر( فعِّیل، ٧)َعاُقوُل َحِدیثٍ (فاعول، نحو:  :، وهي٦السماع

                                          .                                  )لةُفضْ (، نحو: ُفْعلة، )معطیر(
                                                

  ٢٦٠/ ٣/ النحو الوافي،  ١
  ١١١/ ٢/ شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك،  ٢
 ى یأتي بالداهیة.، یضرب للرجل یولد الرأي والحیل حت٦٤/ ١/ مجمع األمثال، ٣
  ، یضرب لمن یظهر السخاء وال یرى منه إال قلیل خیر.٣٧١/ ١/ المصدر السابق ،  ٤
 ١٧٢/ ٢/ مجمع األمثال ،  ٥
  ٦٨/ التطبیق الصرفي، ص:  ٦
  ٢٨/ ٢/ مجمع األمثال، ٧
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                                                         السماع فهي:لم تخرج عن أما التي 

 نحو  + ح).+ ص+ ح ح + ص٠تتكون فونیماتها (ص + ح + ص+ ، ١ُفعَّال

       .٢)غضب الُعشَّاق كمطر الربیع( من  شَّاقعُ 

  + ح)+ ص+ ح ح + ص٠نیماتها ( ص+ ح + ص+ ون فو تتك، ٣فْیعول

                                                               .٤)َبِرئ َحيٌّ ِمْن َمیِّتٍ ( میِّت، وسّید، من نحو:

وشذَّ بناؤها من الثالثي المزید بالهمزة الذي یأتي على صیغة أفعل وصیغ 

من أعطى  )معطاء( ، نحو: ك ومفعالمن أدر  )درَّاك( :نحو ،منه وزن فعَّال

  .٥من أزهق )زهوق( :نحو ،فعول ،من أنذر )نذیر(وفعیل 

  

  

  

  

  :باسم الفاعل رابعا: الصفة المشبهة

 اسمي غیر منها اشتقت صفة كل«الصفة المشبهة باسم الفاعل هي:  

 والتأنیث والجمع التثنیة علیها تجري أن بعد كانت هیئة أیة على والمفعول الفاعل

، وشبهت باسم الفاعل  لقبولها للتأنیث والتثنیة ٦»الثبوت على تدل وهي.. .

  . ٧وفي الداللة والجمع، وفي سالمة بنیتها من التغییر، 
                                                

  ٥٥/ شذا العرف في فن الصرف، أحمد الحمالوي،  ص: ١
 ٦٧/ ٢/ مجمع األمثال،  ٢
   ٢٦٠:ص  / النحو الوافي، ٣
  یضرب عند المفارقة.، ٩٨/ ١/ مجمع األمثال، ٤
 .٣٩٢، وشذور الذهب، هامش ، ص: ٤٢٢/ موسوعة النحو والصرف واإلعراب، ص:  ٥
  ٢٥/ مفتاح العلوم، ص:  ٦
 ٤٧١/ ١/  شرح الكافیة الشافیة، مالك الطائي،  ٧
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تتكون الصفة المشبهة باسم الفاعل من مورفیم حر( جذر الكلمة) ومورفیم 

مقید( صیغة الصفة المشبهة)، وتتوافق مع صیغ المبالغة في أن لیس لها 

  یمات محددة أو وزن محدد؛ وذلك لكثرة صیغها.فون

                                                                                         صیغها:

ن أو الثالثي الالزم المكسور العی ياالسمالمورفیم تصاغ الصفة المشبهة من     

                                             .١العینن معا أو من المفتوح المضموم العین أو من االثنی

            صیغ الصفة المشبهة من االسم الثالثي الالزم المكسور العین:

+ ص+ ح +ص+ ح) أي من أربع   ٠تتكون من ( ص+ ح+ ص+  ،أفعل  

نثها ومؤ  ٢)ُزْنٌد َكَبا َوَبَناٌن َأْجَذمُ ( : أجذم من:رین، ومثالهایصوامت، وصائتین قص

نحو:  + ص+ ح ح+ ص+ ح)٠التي تتكون من ( ص+ ح+ ص+ فعالء

ص+ (التي تتكون من  وفعلى ، ٣)َأْبَصُر ِمْن َفَرس َبْهماء ِفي َغَلسٍ (من  بهماء

ِإْن كْنِت َغْضَبى َفَعَلى َهِنِك نحو: غضبى من: ( ،+ ص+ ح+ ص)٠ح+ ص+

ص+  + ص+ ح ح+٠التي تتكون من ( ص+ ح+ ص+ وفعالن ،٤)َفاْغَضِبي

التي  ، وفعلة٥)َغْرثَاُن ِمَن الَكَرمِ  ُربَّ َشْبَعاَن ِمَن النَِّعمِ ، نحو: شبعان من (ح)

من  َخِدرةنحو:  + ص+ ح+ ص+ح+ ص)٠تتكون من ( ص+ ح+ ص+

  . ٦)لیس لي حشفة وال َخِدرة(

  

  

  

  
                                                

  ٥٧ـ ٥٦انظر شذا العرف في فن الصرف، ص: ١
یضرب لمن ال یرتجي خیره  كبا الزند إذا لم تخرج ناره، األجذم: المقطوع.، ٣٢٤ /١/ مجمع األمثال، ٢

  بحال.
  ، الغلس: آخر ظالم اللیل.١١٥/ ١/ المصدر السابق ،  ٣
  ٥٥/ ١/ المصدر السابق، ٤
  ، غرثان: جائع.٣١٠/ ١/ المصدر السابق ،  ٥
 ٢٠٥/ ٢،/ مجمع األمثال ٦
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  صیغ الصفة المشبهة من االسم الثالثي الالزم المضموم العین: 

نحو:  ( ص + ح + ص + ح ح + ص + ح) تتكون فونیماتها من فعال    

  .                    ١)ُأمُّ الَجباِن َال َتْفَرُح َوَال َتْحَزنُ جبان من (

 نحو: ُفعال تتكون فونیماتها من ( ص + ح + ص + ح ح + ص + ح)، 

   .٢)َأْطَرَق ِإْطَراَق الشَُّجاعِ ( من

ین المكسور صیغ الصفة المشبهة من االسم الثالثي الالزم المشترك ب

  .فاعل ،َفِعل ،ِفْعل ،ُفْعل ،: َفْعلیأتي على األوزان اآلتیة والمضموم العین

  خامسا: اسم التفضیل:

شیئین مشتق على وزن أفعل یدل غالبا على أن  اسم «اسم التفضیل:    

  .٣»في هذا المعنى وزاد أحدهما على اآلخر في معنىاشتركا 

 + ومورفیم مقید( صیغة أفعل). یتكون من مورفیم حر ( جذر الكلمة)  

+ ص+ ح + ص + ح)  ٠وتتكون فونیمات صیغه من ( ص + ح + ص + 

  أي من أربعة صوامت، وثالثة صوائت قصیرة.

  صیغها:

الثالثي المستوفي للشروط والشروط هي أن یكون اسم المورفیم یصاغ من     

نه لیس الوصف م للتفاوت، ، قابالا، مثبتاللمعلوم، تام امبنیّ  االتفضیل متصرف

ال بعد ؤو بمصدره صریحا أو م یؤتلشروط الم یستوف  ذاعلى أفعل فعالء، وإ 

  .٤للشروط اسم تفضیل مستوفٍ 

  

  

  صیغه:
                                                

  ر وال شر أینما توجه، لجبنه.، ألنه ال یأتي بخی٦١/ ١/ المصدر السابق،  ١
  یضرب للمفكر الداهي في األمور. ، الشجاع: الحیة.٤٣١/ ١/ المصدر السابق،  ٢
  ٦٠/ موسوعة النحو والصرف واإلعراب، ص:  ٣
  ٣٣٧/ الكامل، ص:  ٤
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یأتي على صیغة أفعل، وال ینصرف عنها، وفي كلمات قلیلة جدا حذفت  

استعملت خیر وشر كما في كلمة أحب وأشر وأخیر، و الهمزة  لكثرة االستعمال 

   .على األصل

  ١:والسم التفضیل ثالُث حاالتٍ  

  ن:امن أل واإلضافة ولها حكم اً ن مجردكو یـ أن 

 .أ.  أن یكون مفردًا مذكرًا دائماً 

  .منبب. أن یؤتى بعده 

  ن:ابأل ولها حكم اً كون معرفیـ أن 

   .أ. أن تكون مطابقة للمفضل 

  .نمبأال یؤتى مع المفضل  : ب

له فعرفة، فإذا كان مضافا إلى نكرة ـ أن یكون مضافا إلى نكرة أو إلى م

 :لتاناح

  .أن اسم التفضل یلزم التذكیر واإلفراد  . أ

  .وتثنیة وجمعا اً یطابق المفضل إفراد أن المضاف إلیه   . ب

 .وجاز مخالفته إیاه ،ن كان مضافا إلى معرفة جاز مطابقته للمفضلإ و 

  نظمها ابن مالك في قوله:وقد 

  تقدیرا أو لفظا ـ بمن إن جرداله أبدا        ـ ـــوأفعل التفضیل ص

  داـرا، وأن یوحــزم تذكیــأل           وٕان لمنكور یضف، أو جردا

  ف ذو وجهین عن ذي معرفةـأضی       معرفة ــوتلو أل طبق وما ل

  و فهو طبق ما به قرنـم تنــل        هذا إذا نویت معنى من وٕان   

وقد أكثر العرب من األمثال التي تأتي على وزن أفعل وقد جمعها المیداني 

  لوحدها في مجمعه، منها:

  ٢أْخَطُب ِمْن ُقسٍّ َوَأْبَلُغ ِمْن ُقسٍّ 

  ١ َأْجَوُد ِمْن َحاِتمٍ 
                                                

  ٤٤٨ـ ٤٤٤أوضح المسالك، ابن هشام األنصاري، ص:  / انظر١
  ٢٦٢/ ١/ مجمع األمثال،  ٢
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َوارِ    .٢ أْطَیُب َنْشرًا ِمَن الصِّ

  الزمان والمكان: سادسا: أسما

على وزن واحد للداللة على غان هما اسمان مصو «الزمان والمكان:  سماأ 

  .٣»وقوع الفعل أو مكانه زمن 

ویتكون من مورفیمین حر (جذر الكلمة) + مقید (اسم الزمان والمكان)، و      

  تختلف فونیماته لتعدد الصیغ التي یأتي علیها.

  صیغهما:

  الثالثي:

  الثالثي على ضربین:المورفیم یصاغ من  

  َمْفَعل:  . أ

أو مفتوحا في  ،لثالثي المجرد صحیحا مضموم العیناالمورفیم إذا كان    

ِلُكلِّ َجْنٍب نحو: مصرع من (أو معتل الالم صیغ على وزن َمْفَعل  ،المضارع

  .٤)َمْصَرعُ 

صومعة من  :َمْفعلة نحوفتصیر  ٥وقد تدخل على بعضها تاء التأنیث    

  .٦)الرَّْأُس َصْوَمَعُة الَحَواسِّ (

المنسك الكسر على غیر القیاس وهي: وقد سمعت بعض األلفاظ ب    

والمجزر والمنبت والمطلع والمشرق والمغرب والمفرق والمسقط والمسكن والمرفق 

  .٧والقیاس فتحها ،والفتح مسموعا في بعضها والمسجد

  

  ب. َمْفِعل:
                                                                                                                                

 ١٨٢/ ١/ مجمع األمثال ،  ١
 ، الصوار: المسك.٤٣٩/ ١/ المصدر السابق،  ٢
  ٢٣٠/المغني في الصرف، عبد الحمید مصطفى،  ص:  ٣
 أي لكل حي موت.، ٢٠٢/ ٢/ المصدر السابق ،  ٤
 ١٣٨/ ٣/  شرح المفصل في صنعة اإلعراب، القاسم بن الحسین الخوارزمي،  ٥
  ،٣١٨/ ١/ مجمع األمثال،  ٦
  ٤٣٧/ ٢ / شرح الكافیة الشافیة، ٧
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إذا كان صحیحا مكسور العین في المضارع أو معتل الفاء صیغ على وزن     

  .١)آَفُة اْلُمُروَءِة ُخْلُف اْلَمْوِعدِ ( : الموعد منَمْفِعل نحو

الثالثي المجرد على وزن مفعلة المورفیم وقد یصاغ اسم المكان والزمان من    

  مأسدة. :نحو ٢وذلك نسبة لكثرة األجناس في تلك المناطق ؛من أسماء األعیان

  غیر الثالثي:

سم الثالثي على وزن االمورفیم یصاغ اسما الزمان والمكان من غیر  

  .٣، نحو: مجتمعالمفعول (ُمْفَعل)

  سابعا: اسم اآللة:

، فالمشتق منها یعرف بأنه: ٤اسم اآللة: یكون اسم اآللة مشتقا أو جامدا 

  ٥»هتطمصدر ثالثّي، لما وقع الفعل بواساسم مصوغ من «

تتكون من مورفیمین مورفیم حر ( جذر الكلمة) + مورفیم مقید ( صیغة و 

  لف فونیماتها باختالف صیغتها.اسم اآللة)، وأیضا تخت

  صیغها:

لقیاسیة، والقیاسیة سبع وردت السم اآللة صیغ كثیرة منها القیاسیة وغیر ا   

  :٦أقرَّها العلماء وهي الثالث األولى صیغ ثالث

 + ح)+ ص+ ح ح + ص٠تتكون فونیماتها من (ص+ ح+ ص+  ِمْفعال

  .٧)غْیرُة المرأِة مفتاُح َطالِقَهانحو: مفتاح، من (

نحو: منجل من + ص + ح  + ص + ح) ٠( ص + ح + ص +  ِمْفَعل

  .٨)ِإِن اْسَتَوى َفِسكِّیٌن َوإِْن اْعَوّج َفِمْنَجلٌ (
                                                

 ٥٩/ ١/ مجمع األمثال،  ١
  .٢٥/ مفتاح العلوم،  ٢
  / لم أقف في مادة البحث على شاهد له. ٣
  ١١٥/ ١/ المرجع في اللغة العربیة نحوها وصرفها،  ٤
 ٦٤/ شذا العرف في فن الصرف، ص:  ٥
 ٢٣٥/ المغني في الصرف، ص:  ٦
  ٦٧/ ٢/ مجمع األمثال، ٧
یضرب في األمر ذي الوجهین ل: الذي یقطع به العود من الشجر. ، المنج٨٨/ ١/ مجمع األمثال ،  ٨

  المحمودین.
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  + ص + ح  + ص + ح + ص+ ح + ص)٠( ص + ح + ص +  :ِمْفَعلة

  .١)باَع َكْرَمُه َواْشَتَرى َمْعَصَرهنحو: معصرة من  ( 

ص + ح + ص + ح  + ص + ح ح +٠( ص + ح + ص + : فّعالة 

.كمَّاشة نحو:+ ص)   

ورد في مجمع وقد ، حاسوب وتابوت وماعون وساطور : نحو:فاعول

.2)ونالكانُ  من قلُ أثْ كانون من (األمثال   

 فاعلة: نحو: ساقیة.

 ِفعال: نحو: ِحزام.

وقد سمع على غیر القیاس ألفاظ بضم المیم والعین منها: المسعط  

                                                                .٣والمنخل والمدق والمكحلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
 ١٢٠/ ١/ المصدر السابق،  ١
  ١٥٦/ ١/ المصدر السابق،  ٢
  ١٣٤/ ٣/ شرح المفصل في صنعة اإلعراب،  ٣
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المشتقات الفعلیة: المطلب الثالث:                       

الفعل الذي تشتق منه األزمنة الثالثة الماضي والمضارع «الفعل المشتق هو:    

  ):٧، نحو الجدول رقم (١»واألمر

  

  تقة) األفعال المش٧الجدول رقم (

  

  النوع  المشتق  النص  المصدر

  ٢َمْن َجهََّل َأَباُه فَقْد َجِهلَ   الجهل

  ؟٣ُفَالنًا إَال َمْن ِیْجَهُل الَقَمرَ  َهْل َیْجَهل

  جهل

  یجهل

  ماضي

  مضارع

َجمِّْل َواْجَتِملْ   الجمل
  أمر  جمل  ٤

  ٥َذَهَب النَّاُس َوَبِقَي النَّْسَناُس   الذهب

  ٦َواَلنَّاس هللاَال َیْذَهُب الُعْرُف َبْیَن 

  ذهب

  یذهب

  ماضي

  مضارع

َدَخَل ُفُضوِليُّ النَّاَر َفَقاَل : الَحَطُب   الدخل

  ٧َرْطبٌ 

  ٨َال َتْدُخْل َبْیَن الَعَصا َوِلَحاِئَها

  ٩ْدَخُلوا َسَوادًا ِفي َبَیاضٍ ا

  

  دخل

  تدخل

  أدخل

  

  ماضي

  مضارع

  أمر

  

  ماضي  حلب  ١حلب الدهر أشطره  الحلب
                                                

  ٢٩٥/ الكامل، أحمد قبش، ص: ١
  ٣١٣ /٢/ مجمع األمثال، ٢
  ٤٠٤/ ١/ المصدر السابق،  ٣
  ١/١٦٧/ المصدر السابق،  ٤
  ٢٨٦/ ١/ المصدر السابق،  ٥
  العرف والمعروف، اإلحسان.، ٢٤١/ ٢/ المصدر السابق،  ٦
 ٢٧٤/ ١/ المصدر السابق،  ٧
  یضرب للمتحابین شقیقین. ، اللحاء: القشر.٢٣١/ ٢/ المصدر السابق،  ٨
  یضرب في التخلیط.، ٢٦٩/ ١/ المصدر السابق،  ٩



120 
 

  ٢ْطِرْق َكَرا ُیْحَلْب َلكَ ا

   ٣اْحُلْب َحَلبًا َلَك َشْطُرهُ 

  یحلب

  احلب

  مضارع

  أمر

  

  :   بعض األمثلة) ٨جدول رقم (النورد   أكثر لمشتقاتولتوضیح صیغ ا

  صیغ المشتقات االسمیة.  )٨الجدول رقم (

  وزنه  نوعه  أصوله  المشتق  النص

ِدیِق فإنك  العُدوِّ قاِدر ىلعأْكِثْر ِمَن الصَّ
  فاعلثالثي     صحیحة  قادر  ٤

  فاعل  ثالثي  معتلة العین  طائل ٥ُطوٌل ِبَال َطْوٍل َوَال َطاِئلٍ 

  فاعل  ثالثي  معتلة الفاء  آت ٦كلُّ َماُهو آٍت َقِریبٌ 

  ُمْفِعل  رباعي  صحیحة  المصرم  ٧َكَأل َییَجُع ِمْنُه َكِبُد الُمْصِرمِ 

  ِعلتُمفْ   سيخما  صحیحة  معتذر  ٨َأَذلُّ النَّاِس ُمْعَتِذٌر ِإَلى َلِئیمٍ 

  ْفِعلستمُ   سداسي  صحیحة  مستغزر  ٩ُربَّ ُمْسَتْغِزٍر ُمسَتْبِكئٍ 

  ١٠َغَداُؤُه َمُرُهوٌن ِبَعَشاِئهِ 

  ١١كلُّ َمْمُنوٍع َمْتُبوعٌ 

  ١ٌل عن رعیتهو كلُّكم َراٍع وَمْسؤُ 

                                مرهون 

  ممنوع

  مسؤول

  صحیحة

  

  

  ثالثي 

  

  مفعول 

  

                                                                                                                                
بر شطري  الدهر خیره وشره، فعرف ما فیه. یضرب فیمن جرب ، أي أنه اخت١٩٥/ ١/ مجمع األمثال ،  ١

  الدهر.
 ٤٣١/ ١/ المصدر السابق،  ٢
 .المطلوب في والمساواة الطلب، على الحث في یضرب، ١٩٥/ ١/ المصدر السابق ،  ٣
  ١٥٣/ ٢/ المصدر السابق،  ٤
  ٤٤٢/ ١/ المصدر السابق،  ٥
  ١٧١/ ٢/ المصدر السابق،  ٦
یعني أنه إذا رأى كثرة النبات ولم یكن له مال یرعاه وجع  المصرم: الفقیر.، ١٦٣/ ٢ / المصدر السابق، ٧

 كبده. یضرب للرجل یغنى ویحسن حاله ثم یصرم.
  ، ألن الكریم یقبل االعتذار، واللئیم ال یقبل العذر.٢٨١/ ١/ المصدر السابق،  ٨
  ١/٣١٣/ المصدر السابق،  ٩

  ٢/٦٧/ المصدر السابق،  ١٠
  ٢/١٧١السابق،  / المصدر ١١
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  ٢َوَالَغوَّاٌص  أْلُف ُمِجیزٍ 

  ٣ه َجبَّاٍر َرَعاَها الُمْنُصلَضرُّ 

غوَّاص 

  جبَّار

یشترط ال 

أو صحتها 

  اعتاللها

  ثالثي

“  

  فّعال

  فِعیل  “  “  غضیض  ٤ِإّنُه َلَغِضیُض الّطْرف

                    ٥ِمْن َبِني ُفَالٍن إْثِفیَّة َخْشناءُ  بقى

  ٦لیس بریشاء وال عمشاء

خشناء 

  عمشاء

“  “  

“  

  ءفعال

 “  

  ٧َرَمى ِبَسْهِمِه اَألْسَوِد والُمَدمَّى

  ٨الحقُّ َأْبَلُج َوالَباِطُل َلْجَلجٌ 

    أسود 

  أبلج

  أفعل  ثالثي  “

 “  

  

9ِإْن ُكْنَت َعْطَشاَن َفَقْد أَنى َلكَ    فعالن  ثالثي  “  عطشان 

10َلَك الُعْتَبى َوَال َأُعودُ    ُفْعَلى  ثالثي  “  عتبى 

  

  

  َمْفَعل  ثالثي  “  مركب  ١١ولٌ اّللَساُن َمْرَكٌب َذلُ 

  َمْفَعل  ثالثي  “منهل     ١ َمْوُرودٌ  َمْنَهلٌ  ُأَضاحاً  إنَّ 
                                                                                                                                

 ٤٤٨/ ٢، مجمع األمثال/  ١
یضرب ألمرین أحدهما سهل  ، اإلجازة هي أن تعبر بإنسان بحر أو نهر.٥٩/ ١/ المصدر السابق ،  ٢

  واآلخر صعب جدًا.
  یضرب للضعیف یستجیر القوي فیحمیه ویكنفه بكنفه. ، الضرة: المال الكثیر.٢/٤٢٣،  / مجمع األمثال ٣
 أي، یغض بصره عن مال غیره.، ١/٦٣ ،/ المصدر السابق ٤
أي، بقي منهم عدد كثیر. واألثفیة؛ مثل الجتماعهم. والخشناء، مثل ، ١٠٥ /١/ المصدر السابق، ٥

      لكثرتهم.
یضرب للشيء  ، الریشاء: الطویلة هدب العین، العمشاء: السیئة البصر.٢/١٩٤/ المصدر السابق، ٦

  الوسط بین الجید والرديء.
 یضرب للرجل ال یبقي في األمر من الجد شیئًا.   ، المدمى: الملطخ بالدم.٣١١/ ١ر السابق ،/ المصد ٧
  ، األبلج: الواضح، الجلج: الملتبس.٢٠٧/ ١/ المصدر السابق،  ٨
 یضرب لطالب الثأر. ، ١/٥٥/ المصدر السابق،  ٩

  یقوله التائب المعتذر. ، أي لك مني أن أرضیك وال أعود إلى ما یسخطك.٢٠٣/ ٢/ المصدر السابق،  ١٠
  ، یعني أن اإلنسان یقدر على قول الخیر والشر؛ فال یعود لسانه مقالة السوء. ٢/١٨٨/ مجمع األمثال،  ١١
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  “  سَمْجل  ٢َحرُّ الشَّْمِس ُیْلِجُئ ِإلَى َمْجِلِس ُسوءٍ 

  َمْفَعل  ثالثي  “  َمْرَتَعة  ٣ َوَقْعِت في َمْرَتَعٍة َفِعیثى

  مفعال  ثالثي  “  المیزاب  ٤َفرَّ ِمن الَمَطِر وَقَعَد َتْحَت الِمیزابِ 

ِبیِب َوِمَن اْلِمْحَبَرةِ    ٥َأْبَغى مَن اِإلْبَرِة َوِمَن الزَّ

  ٦ ما في َقْعِر الُبْرَمةِ المقدحة ُتْخِرُج  

 ِمْحَبَرة

  ِمْقَدَحة

  مفعلة  ثالثي  “

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                

  ، األضاح: اسم موضع. یضرب مثًال للرجل الكثیر الغاشیة الغزیر المعروف.١/٥٤/ المصدر السابق،  ١
     نيء الحقیر، وبالنزول في مكان ال یلیق بك.یضرب عند الرضا بالد، ٢٠٩/ ١ المصدر السابق، / ٢
، المرتعة، الخصیب. یقال ظلوا في مرتعة من العیش. وعیثي، أي افسدي. ٢/٣٧٢، المصدر السابق /٣

 یضرب للذي ال یحسن إیالة ماله إذا قدر على كثرة مال.
  ، المیزاب الذي ینصب منه الماء.٢/٩٠/ المصدر السابق،  ٤
  ١/١١٩/ المصدر السابق،  ٥
  الِقْدُر مطلقا المتخذ من الحجر.، : المغرفة، البرمة: ١/١٣٩/ المصدر السابق،  ٦
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  المورفیمات الجامدة: المبحث الثالث:

  المطلب األول: المورفیمات الجامدة االسمیة:

 یةاسم تأي إذا كان ،ظل على حالة واحدةت تيال ات الجامدة هيالمورفیم     

تحول إلى توال  یةظل فعلت یةفعل توٕاذا كان ،فعلٌ  اوال یأتي منه یةظل اسمت

 سمیةاالالمورفیمات ف ،ونعم ،وعسى ،كرسي وكرة وساعة، ولیس :، نحویةاسم

نیة ال یمكن أن الثا یةلفعالالمورفیمات وكذلك  فعلٌ  امنه ياألولى ال یمكن أن یأت

  یؤتى منها بفعل.

اسم  اال یأتي منه یةاالسم المورفیمات وال یقتصر على هذا فحسب بل 

ظل على یاسم مفعول بل باسم فاعل وال ب منه یؤتى (كرسي) ال المورفیمآخر ف

 التيالجامدة  یةلالفعالمورفیمات ، ویندر هذا في بعض حالته التى وجدت علیه

ناقصة التصرف إذ  تسمى هذهكاد مضارعها یكاد و  بفعل أخر نحو منها ؤتيی

  الماضي والمضارع واألمر.  یة:لفعمورفیمات التامة یأتي منها ثالثة 

حرفیة، ولبعض من والفعلیة، والسمیة، االوالمورفیمات الجامدة هي:  

ان في فونیماتها وأنواع مقاطعها، وأنواع نالمورفیمات االسمیة صیغ معینة، تتبی

داخلة علیها والتي تتشكل منها، وهذا یرجع لكثرة الصیغ التي ترد مورفیمات ال

علیها، فمثال المورفیمات المصدریة تتألف من مورفیمات حرة ومورفیمات مقیدة، 

والمورفیمات الداخلة علیها في الغالب مورفیمات حشو إال ما ندر في صیغة 

فقد دخلت علیها مورفیمات استفعال، وافتعال، تفعیل، وتفعلل، وَتْفِعلة، والمفاعلة، 

  سابقة والحقة في المصدرین األخرین. 
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  أنواعها:

  من مورفیمات حرة، وتنقسم إلى: المورفیمات االسمیة الجامدة تتألف 

  :١المصدرأ. 

    الثالثي

  یأتي الثالثي على ثالثة أوزان:

  ویكون متعدیا والزما. -بالفتح   -َفَعَل 

 زما. ویكون متعدیا وال –بالكسر  -َفِعَل  

 وال یكون إال الزما. –بالضم  -َفُعَل 

  ن فمصدره:یَفَعَل وَفِعَل المتعدِّیمن فإذا كان الثالثي 

ْربُ  نحو: ،(الَفْعُل)  فالضرب مصدر َضَرَب.، ٢اْلَوِعید الَ  َعْنكَ  ُیْجِلي الضَّ

 الحمد مصدر حمد.: نحو ،والثانى

  ین:وأما إذا كان من َفِعَل الالزم فمصدره یأتي على وزن

  .الَفَرح :نحو ،(الَفَعُل)

  الوَالیةِ  في التَّكبُّرِ  َحَسبِ  َعَلى، نحو: على والیة أو حرفة (الِفَعاَلُة) وذلك إذا دلَّ 

 .                                                         ٣الَعْزلِ  في التََّذلُّلُ  َیُكونُ 

  تي على النحو التالي:وٕاذا كان الثالثي من َفَعَل الالزم فمصدره یأ

 .٤زوج من عود خیر من قعودنحو:  ،(الُفُعوُل)

 إباء نحو: ،على امتناع (الِفَعاُل) وهذا إن دلَّ  

، الجوالن مصدر ٥الَجْوَالنِ  َحاِرثِ  َیومُ  نحو: ،على التقلب (الَفَعالُن) وهذا إن دلَّ 

 جال.

  .٦: السُّعالنحو ،ى داءعل (الُفَعاُل) وهذا إذا دلَّ 
                                                

 ١٩٤ـ ١٨٦/ انظر المغني في الصرف، ص:  ١
  ، یعني ال یدفع الوعید عنك الشر وٕانما یدفعه الضرب.١/٤٢٢/ مجمع األمثال،  ٢
 ٢/٥٥/ المصدر السابق ،  ٣
  ٣٢٠/ ١/ المصدر السابق،  ٤
 وهو یوم لغسان. والجوالن من أرض الشام. ، الجوالن: من أرض الشام.٢/٤٤٣السابق، / المصدر  ٥
  .تَْفِعلة ،الُفُعوَلةُ  ،الُفَعالُ / لم أقف في مادة البحث على شاهد یبین مصدر  ٦
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، الرحیل مصدر ١ الرَّحیلِ  َساَعةَ  ِعَصامٌ  نحو:  َنامَ  ،على سیر ِعیُل) إذا دلَّ (الفَ 

  رحل.

  ، ٢أمحل من بكاء على رسم منزل ، نحو:(الُفَعاُل أو الَفِعیِل) إذا دل على صوت

  

ِلیلِ  الرَّْعدِ  ِبَذاتِ  َجاءَ نحو:  ،والفعیل، بكاء مصدر بكى مصدر ، الصلیل ٣َوالصَّ

           .صلل

،  ٤الَبَصُر بالزُبوِن ِتجارة: نحو ،على حرفة أو والیة الِفَعالُة) إذا دلَّ (

  فالتجارة مصدر َتَجَر.

  وٕاذا كان من َفُعَل فقیاُس مصَدره:

  نحو الصعوبة.(الُفُعوَلُة) 

، فالفصاحة مصدر َفُصَح.                                ٥لسانه فصاحة الرجل جمالُ  نحو: ،(الَفَعاَلُة)

 :الرباعي

  ما جاء على وزن َفعََّل:  

، ٦َطَلل َعَلى َتْسِلیمٍ  ِمنْ  َأْمَحلُ  نحو: ،(التَّْفِعیُل) إذا كان صحیح الالم

  مصدر سلََّم. فالتسلیم

 ء، تحذف یاء التفعیل وتَعوَّض منها التا الالم، معتل (َتْفِعلة) إذا كان

  كتسمیة.

  َعلَ قیاسه:ما جاء على وزن أفْ  

، فاإلحسان ٧اَإلْحَسانِ  َعِبیدُ  النَّاُس  نحو:(اإلْفَعاُل) إذا كان صحیح العین  

                                                                           مصدر أحسن.  
                                                

  ، یضرب لمن طلب األمر بعد ما ولى.٢/٣٤٤/ مجمع األمثال ،  ١
  ، رسوم المنزل: أثاره.٣٢٧/ ٢/ المصدر السابق، ٢
    إذا جاء بشر وعر.، ١٧٦/ ١ مجمع األمثال،/  ٣
  ، یضرب في المعرفة باإلنسان وغیره.١٢١/ ١/ المصدر السابق،  ٤
  .٤٥٠/ ٢/ المصدر السابق، وهو من كالم سید الخلق،  ٥
 ، األطالل: ما تبقى من الحجارة وغیرها من الدیار.٣٢٦/ ٢/ المصدر السابق،  ٦
 .٣٥٨/ ٢/ المصدر السابق،  ٧
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تنقل حركة العین إلى الفاء فتقلب ألفًا ثم فل العین عتأما إذا كان م       

  إقامة.لف الثانیة، وتَعوَّض عنها التاء كتحذف األ

  ١)واغتراباً  نأیاً  بالموت كفى( :اغتراب من (افتعال) نحو افتعل:

   .: مصدره استفعالاستفعل

فإن كان استفعل معتل العین ُعِمَل فیه ما ُعِمل في مصدر أَفَعل المعتّل    

 .ةً العین فتقول: اْسَتَقاَم اْسِتَقاَمًة واْسَتَعاَذ اْسِتَعاذَ 

  تدحرج تدحرجا.ك الَتَفْعلُ مصدره (َتَفْعَلَل) 

  حرج دحرجة.(َفَعَللٌه) كدَ  مصدره َفْعَللَ  

:یأتي على َفاَعلَ   

فاإلمارة والرضاع   2)الِفطامِ  ُمرَّةُ  الرِّضاعِ  ُحْلَوةُ  اِإلماَرةُ ( نحو: ،(اْلِفَعاُل)

            لفطام هي مصادر آلمر وراضع وفاطم.                        وا

، فالمجاهرة هي مصدر 3)َمْخِتالً  َأِجدْ  َلمْ  إَذا ُمَجاَهرةً (نحو:  ،ُة)و(اْلُمفاعل

                                                                       .جاهر

                                                :اسم المصدرب.   

 معنى، وقبول األلف والالم واإلضافة،ال في درالمص ساوى ما هو        

  .٤فعلال في ما بعض من عوض دون وتقدیرا لفظا خلوهب وخالفه

  :٥بعض من أسماء اآللةج. 

    .٦ضارب) َسْیفُ  أو الِعبٍ  ِمْخَراقُ  ِلَساَنهُ  كأننحو: لسان وسیف من (

  

  
                                                

  ١٧٣/ ٢، / المصدر السابق ١
 ٨٩/ ١/ مجمع األمثال ،  ٢
  ، أي حین لم استطع أخذه بالرفق أخذته بالقوة.٣٠٩/ ٢/ المصدر السابق،  ٣
  ٤٤٨/ شرح التسهیل، ابن مالك الطائي، ص: ٤
/ اكتفیت في المصدر بذكر صیغه دون اإلشارة للمعادلة التي انتهجتها وذلك لتباینها وكثرة عددها،   ٥

  .وبعض من أسماء اآللة ،اسم المصدرلك في كذو 
 ٢/١٧١/ مجمع األمثال ،  ٦
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  :المصدر المیميد. 

  :تعریُفه 

لغیر المفاعلة للداللة على مجرد اسم مبدوء بمیم زائدة مفتوحة  هو     

، ویتكون المصدر المیمي من مورفیم حر ( جذر الكلمة) + مقید ١الحدث

  (صیغته)، وتختلف فونیماته باختالف صیغته.

  

  

  صیغه:

  :الثالثيالمورفیم  

  یصاغ من المورفیم الثالثي على وزن:

+ ٠، والفونیمات التي یتألف منها: (ص+ ح+ص+ العین بفتح )َمْفَعل( 

  :نحوص+ ح+ ص+ ح ) 

  .٢ ُمَوق�ى الشَُّجاعُ  ـ 

  .٣ ِلُكلِّ َجْنٍب َمْصَرعُ ـ 

  ( جذر الكلمة) +  (صیغته).فالمصدر المیمي لهما= 

  = وقى            + صیغته.               ُمَوق�ى

  = صرع         + صیغته.               َمْصَرع

 )َمفِعل( على كان المضارع في ؤهفا تحذف الالم، صحیح مثَاالً  َأَتى فإذا  

 مصدره یكون )َیْوَجل َوِجل( نحو، ُتحَذف لم فإذا )مْوِضع( و )َمْوِعد(نحو: 

  .بالَفتح )َمْوَجل(

  :الثالثي َغیر من صیاَغته

  ، نحو:المفعول اسم الثالثي على وزن المورفیم یصاغ من غیر 

   ( جذر الكلمة) +  (صیغته).المصدر المیمي= 
                                                

 ٦٣٠/ موسوعة النحو والصرف واإلعراب، ص:١
  ، وذلك أنه قل من یرغب في مبارزته خوفًا على نفسه.١/٣٦٤/ مجمع األمثال،  ٢
  ٢٠٢/ ٢/ المصدر السابق، ٣
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  =  یكرم          + صیغة.         ُمْكَرم 

  :المصدر الصناعيهـ. 

یطلق على كل لفظ زید في آخره حرفان هما یاء مشددة  ثم تاء تأنیث    

مربوطة لیصیر بعد الزیادة اسما داال على معنى مجرد لم یكن یدل علیه قبل 

  ، ویتكون من مورفیمین حر ( جذر الكلمة) + مقید ( صیغته)، نحو:١الزیادة

  ، فالمورفیمات التي تتكون منها هذه الكلمات هي:إلنسانیة والحریة والمسؤولیةا 

  .= ال + انسان + صیغة المصدر الصناعياإلنسانیة 

  .الحریة = ال + حر   + صیغة المصدر الصناعي  

  .المسؤولیة = ال + سأل + صیغة المصدر الصناعي

  إذن المورفیمات التي تتكون منها هي:

مورفیم حر (جذر الكلمة) + مورفیم مقید (صیغة المصدر  مورفیم مقید + 

  الصناعي). 

  مصدر المرة:و. 

  ویتكون من مورفیم حر  .٢هو مصدر یدل على وقوع الفعل مرة واحدة   

(جذر الكلمة) + مورفیم مقید ( صیغته)، وتختلف فونیماته باختالف 

  صیغه. 

  أوزانه:

  الثالثي على وزن: المورفیم یصاغ من

+  +ح + ص + ح + ص٠+  + ص + ح تتكون من ( ص )َفْعلة(       

إال في ، 3)ِبَرْوَثةٍ  وَجاءَ  َغْوَصةً  َغاَص ( وذلك إذا كان الفعل ثالثیا نحو: :ص)

.          4كلمتي حججت ِحجة فقد وردت بالكسر، وُرؤیة فقد ور دت بالضم  

الثالثي:المورفیم ومن غیر   
                                                

 ٦٢٦/ موسوعة النحو والصرف واإلعراب، ص:  ١
  ٧٨للغة العربیة، ص: / المرجع في ا ٢
  ، غاص: نزل تحت الماء، الروثة: رجیع ذي الحافر.٦٧/ ٢/ مجمع األمثال،  ٣
 ٨٠/ ٢/ المزهر،  ٤
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مختوما بتاء  جاءوٕاذا ، اء التأنیثتعلى وزن مصدر الفعل مختوما ب یأتي

  .١في أخره یؤتى بلفظة ( واحدة) أو ما یؤدي معناها

  :مصدر الهیئةز. 

یتألف من مورفیم حر (جذر  . ٢ما یذكر لبیان نوع الفعل ووظیفته هو

الكلمة) + (صیغة المصدر). والفونیمات التي یتكون منها تتختلف باختالف 

  الصیغة التي ترد في صورتها.

  غه:صی

  المورفیم الثالثي على وزن:الثالثي: یصاغ من 

+ ص+ ح+ ٠الفونیمات التي تتكون منها: ( ص+ ح + ص+  )ِفْعَلة( 

  .الِجْلسةص+ ح+ ص)، نحو: 

  المورفیم الثالثي: من غیر

التي تتكون فونیماتها من ( ص+ ح  ِفْعَلةیصاغ من غیر الثالثي على وزن 

 اْخَتَمرت من )ِخْمرةحو: (ن ،اذشوهو + ص+ ح+ ص+ ح+ص)، ٠+ ص+ 

  .٣بخمار رأسها غطت أي إذا المرأةُ 

  الضمائر:ح. 

تنقسم الضمائر إلى مورفیمات حرة، ومورفیمات مقیدة، ومورفیمات عدمیة، 

  فالحرة نحو:

  هي.و ضمائر الغیبة: هو، 

  ضمائر الخطاب: أْنَت، وأْنِت، وٕایاَك، وٕایَّاِك.

  والمقیدة نحو:

  .ینعل، ونا الفاعلضمائر المتكلم: تاء الفا

  ضمائر الغیبة: هاء الغائب.

  ضمائر الخطاب: كاف الخطاب.
                                                

 ٦٤/ التطبیق الصرفي، ص:  ١
  ٦٣٠/ الموسوعة في النحو والصرف واإلعراب، ص: ٢
  اللسان، مادة خمر.انظر /  ٣
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  واو الجماعة، ویاء المخاطبة.و ضمائر : ألف االثنیین، 

  والعدمیة هي:

  الضمائر المستترة.

  أسماء اإلشارة:ط. 

  تتكون أسماء اإلشارة من مورفیمات حرة، ومنها:

  ذه، وغیرها.و ذي، و ، ذا

  

  

  لة:سماء الموصو ي. األ

  تتكون من مورفیمات حرة، ومنها:

  .ماو  ،َمنْ و  ،الالتيو  ،األلىو  ،الذینو  ،اللذانو  ،التيو  ،الذي

  الظروف:ك. 

  تتكون من مورفیمات حرة، ومنها:

 ،نهارو  ،لیلو  ،ومساء ،صباحو  ،ٕاذو  ،أمسو  ،حیثو  ،اآلنو  ،قطّ      

  .بینو  ،أمامو  ،یمینو  ،شمالو  ،تحتو  ،فوقو   ،حینو  ،یومو  ،ساعةو 

  أسماء االستفهام: ل.

  تتكون أسماء االستفهام من مورفیمات حرة ومنها:

  .َمنو  ،كمْ و  ،كیفو  ،وأنَّى ،أیَّانو  ،منذو  ،ماذاو  ،ماو  ،أینو  ،متى   

  أسماء األعداد:م. 

  تتكون أسماء األعداد من مورفیمات حرة منها:

تسعة، و ثمانیة، و سبعة، و ستة، و خمسة، و أربعة، و ثالثة، و ، اثنانو واحد، 

  .ةعشر و 

  أسماء األصوات:ن. 

  تتكون أسماء األصوات من مورفیمات حرة ومنها:

   .َبٍخ بخٍ 
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  األفعال: ءأسماس. 

  تتكون أسماء األفعال مورفیمات حرة ومنها:

ر)   أسرع)( شتان( افترق)، وسرعانو نى ( بعد)، هیهات بمعو  ،أفٍّ ( اتضجَّ

  صه ( اسكت).و 

  االستثناء:ع. أدوات 

  حرة، وهي:تتكون من مورفیمات 

   .وغیر ،سوى

  

  

  :زمةأسماء الشرط الجازمة وغیر الجاف. 

  تتكون من مورفیمات حرة، ومنها:

 ،بینماو  ،ٕاذاو  ،كلماو ، أیانو  ،متىو  ،أینماو  ،حیثماو  ،كیفماو  ،مهماو  ،ما

   .لماو 

 النصوص التي وردت فیها األسماء الجامدة ) بعض٩وفي الجدول رقم (

  ، وفونیماتها:التي توضح نوعها ونوع مقاطعها

  ) المورفیمات االسمیة الجامدة٩الجدول رقم (

  

  فونیماتها  نوع المقطع  نوعه  االسم  النص

 َقاُروَرةٍ  ِمنْ  َیْدُهنُ 

1َفاْرَغةٍ   

 

ص ح ح+ ص   اسم آلة  قارورة 

ح ح+ ص ح+ 

  ص ح ص

ص+ح ح+ 

ص+ح ح+ 

ص+ص+ح+

  ص ح+

2 الَعْظمَ  السِّكِّینُ  َبَلغَ   ص ح ص+ ص  اسم آلة  السكین     

ح ص+ ص ح 

ص+ح+ص+ 

ص+ح+ص+ 
                                                

یضرب لمن یعد وال یفي.، ٤٢٨/ ٢مجمع األمثال، /   1 
  ، ١/٩٦المصدر السابق، / ٢
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ص+ح ح+   ح+ ص ح

  ص+ح

 أو الِعبٍ  ِمْخَراقُ  ِلَساَنهُ  كأن

  ١ضارب َسْیفُ 

ص ح ص+ ص   اسم آلة  سیف

  ح

ص+ح+ص+ 

  ص+ح

  ضمیر   هو ٢ الَعَصا َظْهرِ  َعَلى َلكَ  ُهوَ 

  

ص+ ح +   ص ح + ص ح

  ص+ ح

  

3 الُمْفَرَغة كالَحَلَقةِ  ُهمْ    صص+ ح+   ص ح  ص   “  هم  

 َیا َوأْسَمِعي ْعِنيأ ِإیَّاكِ 

4َجاَرهْ   

ص ح ص+ ص   “       إیَّاك

  ح ح+ ص ح

ص+ ح+ص+ 

ص+ ح ح+ 

  ص+ ح

إن ُكنْ تَ  َتْبِكي ِمنَ  

األَثرِ  الَعاِفي فقد الَقیْ تَ  

5 ُأْخُدوداً   

  

  تاء المخاطب

  ضمیر

  متصل

  

  ص ح

  

  ص + ح

 َلوْ  َنَهیْ تُ  األوَلى الَ  6 

 ْنَتهَ تِ  الثَّاِنَیةُ 

  تاء المتكلم

  أنیثتاء الت

  

“  

  

  ص ح

  

  ص + ح

ص+ ح+    ص ح  ص  إشارة  ذي ٧ُعْلَقةٍ  ِذي ِمنْ  َنْظَرةٌ 

  ص
                                                

 ١٧١/ ٢/ المصدر السابق،  ١
    ، یضرب لما یوصل إلیه من غیر مشقة.٢/٣٨٨/ المصدر السابق ،  ٢
  وهي التي ال یدري أین طرفها. یضرب للقوم یجتمعون وال یختلفون.، ٣٩٧/ ٢، مجمع األمثال /  ٣
 غیره. ، یضرب لمن یتكلم بكالم ویرید به شیئاً ٤٩/ ١/ المصدر السابق،  ٤
  ، یضرب لمن یشكو القلیل من الشر، ثم یقع في الكثیر.١٣٤/ ٢/ المصدر السابق ،  ٥

، والمعنى لو عاقبتك بأول ما جنیت لم تجترئ علي.١٧٤/ ٢/ المصدر السابق،   6  
  أي، من ذي هوى قد علق قلبه بمن یهواه. یضرب لمن ینظر بود.، ٣٣٢/ ٢/ المصدر السابق،  ٧
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َیأِتیَك ِباألمر مْن 

هِ  1َفصِّ  

ضمیر   هو

  عدمي

ص ح  + ص 

  ح

ص+ ح  + 

  ص+ ح

2َتْخَتالُ  َذْیلٍ  َذاتِ  كلُّ  ص ح ح+ ص   “  ذات 

  ح

ص+ ح ح+ 

  ص+ ح

 الذَِّینَ  اْمِركَ  في َشاِوْر 

  ٣اهللا َیْخَشْونَ 

ص ح ص+ ص   لموصولا  الذین

ح+ ص ح ح+ 

  ص + ح

ص+ ح+ 

ص+ ص+ 

ح+ ص ح 

  ح+ ص + ح

4َصُبوحٌ  َصَباحٍ  ِلُكلِّ   

 

  صباح

  

  الظروف

  

ص ح+ ص ح 

  ح+ ص ح

ص ح+ ص 

  ح ح+ ص ح

5َلْیلٍ  َحاِطبِ  ِمنْ  َأْخَبطُ  ص ح ص+ ص   “  لیل 

  ح

ص+ ص+ ح+

  ص+ ح

 ُقِتلَ  الَبْغيِ  َسْیفَ  َسلَّ  َمنْ 

  ٦ِبهِ 

  َمنْ 

  

  ح+ صص+   ص ح ص  الشرط

ص ح ص+ ص   مصدر  المشاورة  ٧المشاورة قبل المثاورة

ح+ ص ح ح+ 

ص ح+ ص ح 

  + ص ح

ص +ح+ 

ص+ ص+ 

ح+ ص+ ح 

ح+ ص+ ح+ 

ص+ ح + 
                                                

  ٤١٨/ ٢، المصدر السابق / ١
  . أي كل من كان ذا مال یتبختر ویفتخر بماله.١٣٤/ ٢/ المصدر السابق،  ٢

  ٣٧٤/ ١،المصدر السابق/  ٣

، أي كل یوم یأتي بما ینتظر فیه.١٨٢/ ٢/ مجمع األمثال ،   4  
، الحاطب لیال یجمع كل شيء مما یحتاج إلیه وما ال یحتاج إلیه، فال ٢٦١/ ١/ المصدر السابق ،  ٥

  ا یجمع.یدري م
  ٣٢٧/ ٢/ المصدر السابق ،  ٦
  ٢٨٩/ ٢/ المصدر السابق،  ٧
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  ص+ ح

   أِمنَ  الَجَددَ  َسَلكَ  َمنْ 

 ١ الِعثَار

ص ح ص+ ص   مصدر  الِعثار

ح+ ص ح ح+ 

  ص ح

ص+ ح+ص+ 

ص+ ح+ ص 

  حح ح+ ص+

2َتَرهْ  َتِعْش  َمْهَما ص  ص ح ص+  “  مهما 

  ح ح

ص+ ح+ص+ 

  ص+ ح ح

ص ح ص+ ص   االستفهام  متى  ٣؟ ِفیكَ  بأْسَفلِ  َعْهُدكَ  َمَتى

  ح ص

ص+ ص+ ح+

  ص+ ح+ ص

 الَجَنابُ  َهْیَهاتَ  َهْیَهاتَ 

 ٤ األْخَضر

  هیهات

  

اسم فعل 

  ماض

  

ص ح ص+ ص 

  ح ح+ ص ح

ص+ ص+ ح+

ص+ ح ح+ 

  ص+ ح

ص ح ص+ ص   “  سرعان ٥ ِإَهاَلةً  َذا َسْرَعَانُ 

  ح ح+ ص ح

ص+ ح+ ص+

ص+ ح ح+ 

  ص+ ح

  ٦ اْثَنْینِ  َكَراِكبِ 

 

ص ح ص+ ص   اسم عدد  اثنین

  ح ص+ ص ح

ص+ ح+ص+ 

ص+ ص+ ح+

  ص+ ح

7َسبُعةٍ  أْخذَ  أَخَذهُ   

 

ص ح ص+ ص   “  سبعة

  ح+ ص ح ص

ص+ ح+ص+ 

ص+ ص+ ح+

  ح+ ص
                                                

  یضرب في طلب العافیة. ، الجدُّ: األرض: المستویة.٣٠٦/ ٢/ المصدر السابق،  ١
  أي مهما تعش ترى عجبًا.، ٢/٢٩٢، المصدر السابق/  ٢
  ، وذلك ِإذا سَألته عن َأمر قدیم ال عهد له به.٢/٢٩٩/ المصدر السابق ،  ٣
  یضرب لما ال یمكن تالفیه.، ٢/٣٩٤، جمع األمثال/ م ٤
  یضرب لمن یخبر بكینونة الشيء قبل وقته.، ٣٣٦/ ١/ المصدر السابق ، ٥
 ، یضرب لمن یتردد بین أمرین لیس في واحد منهما.١٦٢/ ٢/ المصدر السابق،  ٦
  .سبعة رجل شدید األخذ، یضرب به المثل، ١/٢٦/ المصدر السابق،  ٧
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 َعَشَرةٍ  َوِزیاَدةُ  ِبَعْیرٍ  َعْیرٌ 
1 

ص ح ص+ ص   “  عشرة

  ح+ ص ح ص

ص+ ح+ص+ 

ص+ ص+ ح+

  ح+ ص
 

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني: المورفیمات الفعلیة الجامدة:

  من مورفیمات حرة، وتنقسم إلى: تتألف     

  تلزم صورة الماضي: مورفیمات فعلیة  

  .كرب :من أفعال المقاربة  . أ

 .خلولقوإ حرى، و عسى،  :من أفعال الرجاء   . ب

 .وعدا ،خال :أفعال االستثناء  . ت

 .شرعو أنشأ، و  ،أخذ :لشروعأفعال ا  . ث

 .وحبذا ،وبئس ،نعم :والذمدح أفعال الم  . ج

 .)، وما داملیس( :بعض أخوات كان  . ح

  تلزم صورة األمر فقط: مورفیمات فعلیة

  أفعال اسم فعل األمر:وهي 

  .مهو بله، و علیك، و الزم، و صه، و هب، 

  تلزم المضارع: مورفیمات فعلیة

بعض النصوص ) ١٠في الجدول رقم (أف (اتضجر)، و  ،أوه وآه (اتوجع)

  :ها ومقاطعها وفونیماتهاأنواع توضح التي 
                                                

  المراد بالعیر ههنا السید.، ١٣/ ٢السابق، / المصدر  ١
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  ) المورفیمات الفعلیة الجامدة.١٠الجدول رقم (

  

  فونیماته  نوع المقطع  نوعه  الفعل  النص

1ِلَغْیِركَ  َغدٌ  َعَسى ص ح+ ص ح   ترجي  عسى   

  ح

ص ح+ ص 

  ح ص

   فعل   لیس  ٢الجمال بالثیابُ  َلْیَس 

  ماض

ص ح ص+ ص 

  ح 

ص+ ح+ 

  ص+ ص+ ح

  

ص ح+ ص ح   “      عدا  ٣ َفَحَزرَ  الَقاِرُص  َعَدا

  ح

ص ح+ ص 

  ح ح

   َبْعدَ  الَ  الرِّْدفُ  ِبْئَس 

  ٤ َنَعمْ 

ص ح ص+ ص   فعل ذم  بئس

  ح

ص+ ص+ح+

  ص+ ح

  ٥ الدَّْهرُ  الُمَؤدِّبُ  ِنْعمَ 

  

ص ح ص+ ص   فعل مدح  نعم

  ح

ص+ ص+ح+

  ص+ ح

 على وَلوْ  ماَرةُ اإل َحبََّذا َیا

  ٦ الِحَجاَرةِ 

ص ح ص+ ص   “  حبذا

  ح+ ص ح ح

ص+ح+ص+ 

ص+ +ح+ص

  ح ح

 َماَدامَ  ِبالطِّینِ  اْخِتمْ 

7َرْطباً   

من أخوات   ما دام

  كان

ص ح ح+ ص 

  ح ح+ ص ح

ص+ح ح+ 

ح ح+ ص+

  ص+ ح
                                                

  ، یرید عسى غد یكون لغیرك، أي ال تؤخر أمر الیوم إلى غد فلعلك ال تدركه.٣٨/ ٢/ مجمع األمثال،  ١
   ٢/٢٥٧/ المصدر السابق،  ٢
  یضرب في األمر یتفاقم. ، القارص: اللبن یحذي اللسان، الحازر: اللبن الحامض.٢/٢١،مجمع األمثال/  ٣
  ٩٨/ ١/ المصدر السابق ،   ٤
  ٣٥٨ /٢/ المصدر السابق،٥
  ٤١٨/ ٢/ المصدر السابق،  ٦
  ٢٦٣/ ١/ المصدر السابق،  ٧
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  مورفیمات الحرفیة:الالمطلب الثالث: 

تختص المورفیمات الحرفیة بالجمود، وتتكون من مورفیمات حرة، وتتألف 

  ي:وهمقاطعها من النوع األول والثاني والثالث، 

  ، نحو: ِمن، إلى. حروف الجر 

  حروف الجزم: إنَّما.

  نحو: و، ف، ثم.حروف العطف،  

   .، هلالهمزة :حروف االستفهام

   .كالَّ  ،ال ،إي ،الجواب: نعم، بلى

   .أنْ  ،أي :حروف التفسیر

  .یا ،ها ،أما ،أال :حروف التنبیه

   .سوف ،السین :حروف االستقبال 

   .لو ،أما ،حروف العرض: أال

  روف االستثناء: إالح

بعض  )١١جدول رقم (في الو  : كأن، لیت، لكن.نَّ الناسخةإأخوات 

  :توضح مقاطع وفونیمات هذه الحروفص التي النصو 

  ) المورفیمات الحرفیة الجامدة:١١(الجدول رقم 
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  فونیماته  نوع مقطعه  نوعه  الحرف  النص

 والشر عادة الخیر

1لجاجة  

  ص +ح  ص ح  حرف عطف  الواو

 َوَیْنَجِلي َتَرىَ  َسْوفَ 

 َتْحَتكَ  َأَفَرٌس ...  الُغَبارُ 

  ٢ ِحَمارُ  َأمْ 

ص ح ص+   حرف استقبال  سوف

  ص ح

ص+ ح+ 

ص+ ص+

  ح

  

 َما َبَرٌص  ِبَجَسِدى َكانَ  َلوْ 

  ٣ َكَتْمُتهُ 

ح+ ص+  ص ح ص  حرف تمني  لو

  ص

 النَّاسِ  َعَلى َیْخَفى َهلْ 

  ٤؟ الَقَمرُ 

ح+ ص+  ص ح ص  استفهامحرف   هل

  ص

 َتْنَفَعاكَ  َیْدیكَ  أْطِلقْ 

  ٥ َیاَرُجل

  ص+ ح ح  ص ح ح  حرف نداء  یا

 فارسین من لنا لیت

  ٦فارساً 

ص ح ص+   حرف تمني  لیت

  ص ح

ص+ ح+ 

ص+ ص+

  ح

ص ح ص+   حرف جواب  كال  ٧أعطاه ال ولكن كالَّ 

  ص ح ح

ص+ ح+ 

ص+ ص+

  ح ح

  ص+ ح     ص ح  حرف تشبیه  ك  ١والذئب كالغراب
                                                

  حرص النفس علیه إذا ألفته وزاقت ثمرته.، وذلك على ٢٤٧/ ١/ مجمع األمثال  ١
  یضرب لمن ینهى عن شيء فیأبى.، ٣٤٤/ ١/ المصدر السابق،  ٢
  .داٌء معروف، وهو بیاض یقع في الجسد لبرص:، ا٢٠٧/ ٢،  / مجمع األمثال ٣
  یضرب لألمر المشهور.، ٢/٤٠٤/ المصدر السابق ، ٤
  ، یدعوا إلى الحث على بذل المال واكتساب الثناء.١/٤٣٤/ المصدر السابق، ٥
  .بالقلیل الرضا عند یضرب، ١٩٨/ ٢/ المصدر السابق ،  ٦
  .لهقو  في یكذب لمن یضرب، ١٦٠/ ٢،  المصدر السابق / ٧
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 ال من اهللا یشكر ال

  ٢الناس یشكر

   ص+ ح ح  ص ح ح  حرف نفي  ال

  ص+ ح  ص ح  حرف جر  ل  ٣دواء داء لكل

  

  

  

 العب مخراق لسانه كأن

  ٤ضارب سیف أو

ص ح+ ص   حرف تشبیه  كأن

ح ص+ ص 

  ح

ص+ ح+ 

ص+ ح+ 

ص+ ص+

  ح

 نفسه إلى یحسن لم من

  ٥غیره إلى یحسن لم

ح+ ص+  ص ح ص  حرف جزم  لم

  ص

 سحابة إال هو ما

  ٦ناصحة

 ص ح ص+  حرف استثناء  إال

  ص ح ح

ص+ ح+ 

ص+ ص+

  ح ح

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                

  یختلفان وال موافقة بینهما للرجلین یضرب، ١٦٠/ ٢/ المصدر السابق،  ١
  ٢٥٩/ ٢/ المصدر السابق،  ٢
  ٢٥٨/ ٢/ المصدر السابق ،  ٣
  /٢/ مجمع األمثال،  ٤
  ٣٢٩/ ٢/ المصدر السابق ،  ٥
  ٢٨٨/ ٢/ المصدر السابق،  ٦
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  :التماثل الصوتي المبحث األول:

  المطلب األول: المماثلة وأنواعها:

بعضها ببعض في عملیة  تأتي نتیجة لتأثر األصوات هي ظاهرة صوتیة

أو الصفة، ولكي یحدث انسجام  یؤدي هذا التأثیر  إلى تغییر المخرجالنطق، و 

تام بین األصوات المتنافرة، یتم تغییرها بحلول صوت مناسب مكانها، أو بحذفها 

أو بفنائها في صوت مناسب ومالئم لبقیة األصوات في  الكلمات، و الهدف من 

هذه  التغیرات تقلیل الجهد الذي تبذله أعضاء النطق في األصوات المختلفة 

  المخرج و الصفة.

ا تماثال جزئیا مَّ فونیمات المتخالفة إلى متماثلة، إذن المماثلة هي (تحول الإ

  ١أو كلیا)

  أنواعها: 

فإذا أثر أحد الصوتین في ، مماثلة كلیة ومماثلة جزئیة :نللمماثلة نوعا 

للصوت  أبدل بصوت آخر من غیر ترك أثرأدغم في صوت آخر، أو اآلخر ف

 ا كان التأثیر في بعض خصائص الصوتذ، أما إالمبدل كانت المماثلة كلیة

خمة في الغالب في األصوات المف وتتحقق الكلیة  ،٢كانت المماثلة جزئیة

أصوات اللین الثالثة فتتحقق في  المجاورة للتاء في صیغة افتعل، وأما الجزئیة

   األلف والیاء، والواو.

  أوال: المماثلة الكلیة: 

دغام  في نحو إ، كلیا رف في الحرفتكون المماثلة كلیة في حالة إدغام الح 

  الراء في الراء، أو الدال  في الدال أو التاء في التاء، وذلك نحو:

  ٣ـ سدَّ ابن بیض الطریق
                                                

  ٣٢٤دراسة الصوت اللغوي، ص:  /١
 ٣١التواب، ص: / التطور اللغوي، رمضان عبد  ٢
أصله أن رجًال كان في الزمان األول یقال له ابن بیض عقر ناقة على ثنیة ، ٣٢٨/ ١/ مجمع األمثال،  ٣

  ولمضربه له روایة أخرى اكتفیت بهذه لالیضاح. فسد بها الطریق، فمنع الناس من سلوكها.
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  ١ِفي َجْنِب َأِخیَك وال َتْقَدْح في َساِقهِ  اهللاتَِّق ـ 

  .٢ـ سیِّد القوم أشقاهم

.3َفكَّْیهِ  َبْینَ  اْمِرىءٍ  كلِّ  َأْشَأمُ ـ   

  ٤ َمُشوَرةٍ  َعنْ  اْمرؤٌ  َهَلكَ  ما ـ

في  نالدال دون فاصل بینهما، وكانا متفقی كلمة سد تجاور صوتا ففي 

تأثر ف حرفا واحدا.  أما في كلمة الطریقالصفة والمخرج فأدغما حتى صارا 

صوت الالم بصوت الطاء وأدغم في صوت  صوت الالم بصوت الطاء فأبدل

  اطَّریق.الطاء وصار 

التاء، في كلمة اتَّق، فأدغما  الثاني فقد تجاور صوتا في المثال وكذلك     

  بغرض التخفیف.

أدغمت الیاء في الیاء بعد انقالب الیاء الثانیة من فأما في كلمة سید،   

  الواو فأصل الكلمة سیود فقلبت الیاء الثانیة واوا لسكونها وانفتاح ما قبلها.

امرئ، وامرؤ بحسب  تغیرت حركة الراء فيفقد  یرینخألأما في المثلین ا

لكسر الهمزة لوقوعها مجرورة، أما في  ة الهمزة، ففي األولى كسرت الراءحرك

الثانیة فقد ضمت الراء لضمة الهمزة لوقوعها مرفوعة، وكل ذلك ألجل التخفیف، 

  وانسجام األصوات مع بعضها بعضا.

ئب تأثرت الضمة في ضمیر الغافقد أما في ساقه وفكیه فقد اختلف الوضع    

  یقول رمضان عبد التواب: حركة الجر، فقلبت الضمة لكسرة، ب )هو(

تتأثر حركة الضم في ضمیر النصب والجر الغائب المفرد المذكر (ـُه) والجمع (

المذكر ( ُهم)  ... بما قبلها من كسرة طویلة أو قصیرة أو یاء، فتقلب الضمة 

  .٥كسرة)

  
                                                

 ك أي ال تعیبه.، في جنب أخیك: في أمره، ال تقدح في ساق أخی١٤١/ ١، المصدر السابق/  ١
 ، ألنه یمارس الشدائد دون العشیرة.١/٣٥٦، مجمع األمثال/  ٢
 أي أن شؤم كل إنسان في لسانه.، ٣٦٩/ ١/ المصدر السابق ،  ٣
 ٢٩٨/ ٢/ المصدر السابق،  ٤
 ٣٤/ التطور اللغوي، ص:  ٥



143 
 

  

  جزئیة:الالمماثلة ثانیا: 

  الصوت في الصوت المؤثر كلیًا، وذلك نحو:  ة جزئیة إذا لم یفنتكون المماثل   

یَّاُح ال َیْصطَاُد َشْیئاً ـ    .١السِّنَّوُر الصَّ

 .٢اَألْقَوامِ  َشَقاِئقُ  النَِّساءَ إنَّ ـ 

.3الَواِلَدةِ  على َوَلوْ  النَّاِدَرةَ  ـ ُقلْ   

.4عاَفاكَ  َرباَّ  واْحَمدْ  َأَخاكَ  َتُلمْ  ال ـ  

  .٥ السَّماءِ  َمَطرَ  هُ ِمنْ  ـ ِبِرْئتُ 

.6الُهُمومِ  َمَفاِتیحُ  الُوَكَالءِ  ـ ُكُتبُ   

طاء عندما تأثرت التاء  ول أبدلت تاء افتعل في یصطادففي المثال األ

المرققة بصوت الصاد المفخم، ویحدث هذا عادة مع كل أصوات التفخیم عند 

طاء  ت الطاءجاور إذا مجاورتها  لتاء االفتعال ما عدا  عند صوت الطاء؛ ألن 

، ونحو إبدال التاء ا ال جزئیاالتماثل كلی أخرى حدث إدغام كليُّ لها فیكون بذلك

  داال عندما تجاور صوت الزاي و التاء.

همزة بعد وقوعها بعد ألف مفاعل في كلمة  وفي المثال الثاني أبدلت الیاء    

  شقائق. 

الفعلین قل، وتلم، حذفت عین الكلمة من فقد أما في المثال الثالث والرابع 

فأصلهما َقْول، وَلْوم، فقلبت الواو فیهما ألفا لتجانس حركة صوتي القاف والالم؛ 
                                                

  ، ٣٥٦/ ١/ مجمع األمثال، ١
  لهن مثل ما علیهن من الحقوق.، أي أن النساَء شقت منهم ف٢٩/ ١/ المصدر السابق،  ٢
  ١٢٩/ ٢/ المصدر السابق ،  ٣
  ٢١٦/ ٢/ المصدر السابق،  ٤
  ، أي، برئت من هذا األمر ما كانت السماء تمطر. ١٠١/ ١/ المصدر السابق،  ٥
  ١٧١/ ٢/ المصدر السابق،  ٦
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فصارتا قل، على الم، حذفت عینیهما (األلف)،  ولدخول األمر على قال، والنهي

  وتلم. 

وفي المثال الخامس في كلمة السماء، قلبت الواو لتطرفها ووقوعها بعد ألف 

سبیل المماثلة الجزئیة، أما في المثال السادس فقد قلبت األلف  ىزائدة همزة، عل

كسرة في جمع التكسیر لكلمة مفاتیح، فأصل مفرد هذه الكلمة مفتاح، وبذلك 

بكسر التاء؛ ولعدم مجانسة األلف  )مفاتاح(یكون جمع تكسیرها على األصل 

المماثلة  للكسر قلبت األلف یاء لمجانستها للكسر، فصارت مفاتیح، على سبیل

  الجزئیة. 

  تتم بهما المماثلة، وهي: ١ولكل واحدة منهما ثالث حاالت

أن یتأثر الصوت األول بالثاني من غیر فاصل بینهما، وفي هذه الحالة / ١   

  تسمى المماثلة تقدمیة وذلك نحو:

.2ماِدرٍ  ِمنْ  َأْبَخلُ ـ   

.3ِعزُّ الرَُّجِل اْسِتْغَناُؤُه َعِن النَّاسِ ـ   

ال األول تأثر صوت النون من كلمة (من) بصوت المیم من كلمة ففي المث

ة (من)  میما، وأدغمت في (مارد)، عند اتصال الكالم، فأبدلت النون من كلم

  )  لتماثل مخرجهما فصارا میما مشددة، وینطقا ممَّارد.    ردمیم (ما

لنون من أما في المثال الثاني فقد تأثر صوت الالم بالراء من كلمة الرجل، وبا 

  كلمة الناس، فأبدلت الالم إلى راء ونون، وأدغمت فیهما، وینطقا ارَّجل، وانَّاس. 

ألول من غیر فاصل بینهما، وعندئذأن یتأثر الصوت الثاني بالصوت ا /٢  

  .       ٤)ِبَناِرهِ  ُیْصَطَلى َماتسمى المماثلة تراجعیة، وذلك نحو: (     
                                                

 ٨١/ أصوات اللغة، محمود عكاشة، ص:  ١
 .، مادر: اسم رجل١١١/ ١مجمع األمثال،  /٢
  ٢٨/ ٢/ المصدر السابق،  ٣
 ٢٦١/ ٢/ المصدر السابق،  ٤
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المرقق بصوت الصاد المفخم في یصطلي،  ففي هذا المثل تأثر صوت التاء    

فأصل هذا الفعل یصتلي، فأبدلت التاء بصوت الطاء ألنهما من مخرج واحد، 

  ویشتركان في كثیر من الصفات.

أن یتأثر الصوت األول بالثاني، أو العكس وال یوجد بین الصوتین  /٣   

ل السابق في ، كما حدث في المثا١المتأثرین فاصل لذا سمیت المماثلة تجاوریة

المماثلة تباعدیة، وذلك  ما إذا فصل بین الصوتین فاصل فتكونكلمة یصطلي، أ

نحو إبدال السین صادا، وٕابدال الصاد سینا، نحو إبدال سقر إلى صقر فقد 

تأثرت السین المرققة بالقاف المفخمة فانقلبت السین إلى صاد، مع أن الصاد 

لفتحة القصیرة على سبیل المماثلة والقاف غیر متجاورین حیث فصلت بینهما ا

  التباعدیة.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ٦٣، اللغة / انظر مدخل إلى علم ١
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  التماثل في الصفات:المطلب الثاني: 

  الجهر والهمس:أ. 

إذا التقى في كلمة  صوت مهموس مع صوت مجهور فقد یؤثر أحدهما   

على اآلخر، فیبدل أحدهما إلى صوت آخر یتفق مع الصوت المؤثر في صفة 

، فأصل هذه )ازدهر(، و)ازدان(، )اظطلم(ك نحو: ، وذل١الجهر أو الهمس

اظتلم، وازتان، وازتهر،  ، وصیغة افتعل منها)زهر(و، )زان(، و)ظلم(الكلمات 

واألصوات الظاء، والزاي، مجهورات، والتاء من األصوات المهموسة فعند التقائها 

ه یر تأثر الصوت المهموس بالصوت المجهور، فأبدل الصوت المهموس بنظ

  .  ٢ازدان، وازدهرور الدال، فأصبحت الكلمات جهالم

  التفخیم والترقیق:ب. 

وكذلك إذا اجتمع في كلمة صوت مرقق مع صوت مفخم، أبدل أحدهما 

  بصوت آخر یتفق مع الصوت المؤثر في صفة التفخیم والترقیق، وذلك نحو: 

یَّاحُ  یصطاد من (السِّنَّورُ  3َشْیئًا) َیْصطَادُ  ال الصَّ  

ل منه، یصتاد، فتأثر یصید، وصیغة افتع الثالثي د أصلهفعل یصطافال

ه یر صوت التاء المرقق بصوت الصاد المفخم، فأبدل الصوت المرقق إلى نظ

عملیة االنسجام الصوتي صار الفعل یصطاد بدال من المفخم وهو الطاء، ف

  یصتاد. 

  

  

  

  

  

  
                                                

  ٣٠/ التطور اللغوي،  ١
  . له/ لم أقف على شاهد  ٢
  ٣٥٦/ ١/ مجمع األمثال،  ٣
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  التماثل في المخرج:المطلب الثالث: 

صلي إلى مخرج آخر، نتیجة لتأثره بصوت قد ینتقل الصوت من مخرجه األ

  ، وذلك نحو: ١آخر

  .٢ َباِقل ِمنْ  ـ َأْعَیا

  .٣ َبْعضٍ  ِمنْ  َأْهَونُ  الشَّرِّ  ـ َبْعُض 

من باقل، ومن  تجاور صوتا الباء والنون في كل ففي المثلین السابقین 

، فصوت الباء یخرج من الشفتین، أما النون فمن  طرف اللسان، فعندما بعض

صوت الباء في النون، قلبت النون إلى نظریها المیم، الذي یشارك الباء في أثر 

المخرج، فهنا انتقل صوت النون من مخرجه، واكتسب مخرجا ثانیا ألجل تحقیق 

  هدف المماثلة الصوتیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ١٥١ـ١٥٠/ انظراألصوات اللغویة،  ١
بیًا بأحد عشر درهمًا، فمر باقل رجل من ربیعة بلغ من عیه أنه اشترى ظ، ٤٣/ ٢/ مجمع األمثال ،  ٢

بقوم فقالوا له: بكم اشتریت الظبي؟ فمد یده ودلع لسانه، یرید أحد عشر، فشرد الظبي وكان تحت 

  .إبطه
  ٩٤/ ١/ المصدر السابق ، ٣
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  التغیرات الصوتیة الصرفیة: المبحث الثاني:

 اإلدغام:المطلب األول: 

فكل حقق عن طریق عملیة المماثلة الصوتیة، تالتي تالظواهر  ىحدهو إ    

حرفین التقیا، أولهما ساكن، وكانا مثلین أو جنسین، وجب إدغام األول منهما ما 

، وقد یكون ٢إدخال حرف في حرف ، فاإلدغام هو١لم یكن أول المثلین حرف مد

ناء فنى في الصوت المجاور ف دخال تاما، وقد یكون جزئیا، فیكون تاما إذااإل

عدیدة مشتركة بینهما  یا إذا كان الصوتان یحمالن خصائصیكون جزئو  كلیا،

  في الصفة أو في المخرج.

   التي تدغم إدغاما جزئیا: ألصواتاأوال: 

  .إما أن یكون إدغامها تجاوریا أو تباعدیا

  أوال: التي تدغم إدغاما تجاوریا:

  :النونأ. 

الراء والالم في المخرج،  مع)، اللتقائها یرملون( حروف في تدغم والنون 

  ، نحو: ٣للنون غنة تشبه اللین في الیاء والواو وللمیم في الغنة، وللیاء والواو ألنَّ 

  .٤َلَقِلْیُتُكم َراِضیاً  َنْفِسى َعنْ  ُكْنتُ  َلوْ ـ 

   ٥َهلُكوا َتَساَوْوا فإذا َتَباَیُنوا َما ِبَخْیرِ  النَّاُس  َیَزالَ  َلنْ ـ 

  ٦ َخَشب ِمنْ  َوَیدٌ  ُرَطبٍ  ِمنْ  ِلَسانٌ ـ 

7اُألمِ  َلَبنِ  َوِمنْ  اْلُفَراتِ  َماءِ  ِمنْ  أَحلىـ          

  ٨ ُیْهَدمْ  َحْوِضهِ  َعنْ  َیُذدْ  الَ  َمنْ 
                                                

  ١٩/ ٢/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  ١
  .٣٧٣/ ٣/ لسان العرب،  ٢
 ٦٩٧/ ٢/ الممتع في التصریف، ابن عصفور،  ٣
 یعني أنه ال یعیرهم ذنبًا هو مرتكبه.، ٢٠٧/ ٢/ مجمع األمثال، ٤
، أي، ما داموا یتفاوتون في الرتب، فیكون أحدهم آمرًا واآلخر مأمورًا، فإذا ٢٠٨/ ٢/ المصدر السابق، ٥

  صاروا في الرتب سواء ال ینقاد بعضهم لبعض فحینئذ هلكوا. 
  ذي ال منفعة عنده.، یضرب للمالذ ال١٩٩/ ٢/ المصدر السابق ،، ٦
  ٢٢٩/ ٢،المصدر السابق / ٧
  ، أي من لم یدفع عن نفسه یظلم ویهضم.٣١٣/ ٢، مجمع األمثال/  ٨
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.1َوَرلٍ  ِمنْ  َأْحَیرُ         

الیاء في لن یزال، وبالراء في من في هذه األمثال تجاور صوت النون مع ف     

لبن و من ال یذد، وفي الواو من من ، وبالالم في من )ماء(رطب، وفي من 

، فقلبت النون في الكل إلي یاء وراء، ومیم، والم، واو على الترتیب، وذلك )ورل(

الشتراك هذه األصوات مع صوت النون في عدد من الخصائص الصوتیة، على 

  سبیل التماثل الجزئي، لظهوره في النطق.

  :والثاء والذال والظاء والتاء الطاء إدغامب. 

 الصاد وفي بعض، في بعضها یدغم والثاء والذال والظاء والدال لطاءوا

  ٢﴾اهللا َجْنبِ  ِفي َفرَّْطتُ ﴿ ، لقرب المخرجین نحو :والسین والزاي

 إلى حركتها وتنقل الثانیة في وتدغم األولى التاء تسكن أن( اإلدغامطریقة و  

  .٣)بالفتح قتلوا فیقال الوصل همزة عن الحركة في فیستغنى الفاء،

 ٤﴾َتِبَعكَ  َفَمنْ  اْذَهبْ  ﴿: نحولقربهما من المخرج،  والمیم الفاء في تدغم والباء   

  التي تدغم إدغاما تباعدیا:األصوات ثانیا:  

  :الهاءأ. 

 یدغم وال ،حاتماً  أجبه قبل الحاء، نحو وقعت ، وذلك إذاالحاء في تدغم الهاء    

  .٥هالالً  أجبه نحو مثلها إال فیها

  :العینب. 

  :الحاء وفينفسها  في تدغم 

  ، ِعْنَدهُ  َیْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ   :فمثال إدغامها في نفسها قوله تعالى      

  .٧اقطع حمال الحاء فيمثال إدغامها و 
                                                

  ، الورل: اسم دابة توصف بالحیرة.٢٢٧/ ١/ المصدر السابق، ١
 ٥٦/ سورة الزمر، اآلیة:  ٢
  ٤٧٣/ ٤/ شرح المفصل،  ٣
  .٦٣/ سورة اإلسراء، اآلیة : ٤
  ٤٥٨/ ٤،/ انظر شرح المفصل ٥
 ٢٥٥/سورة البقرة، اآلیة:  ٦
 ٤٥١/ ٤/ الكتاب، ٧
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  :الحاءج. 

 َمْجَمعَ  َأْبُلغَ  َحتَّى َأْبَرحُ  الَ   :في نفسها نحو قوله تعالى تدغم والحاء 

١اْلَبْحَرْینِ 

  :والخاء ینالغد. 

 ألنهما من مخرج واحد، في األخرى،  منهما واحدة كل تدغم والخاء والغین 

  .٢غنمك واسلخ خلقًا، وادمغنحو  

  :والكاف القاف إدغامهـ. 

وذلك إذا  األخرى لقرب مخرجهما، في منهما كل تدغم والكاف القاف 

ما قبل كل منهما  فإن سكن  ٣)َلكَ  ُیْحَلبْ  َكَرا َأْطِرقْ حرك ما قبلهما، نحو: (ت

  .٤َعِلیمٌ  ِعْلمٍ  ِذي ُكلِّ  َوَفْوقَ أظهرتا ولم تدغما، نحو: 

 َفَلمَّا: ذلك نحو قوله تعالىو  وقد تدغم كل من القاف والكاف في نفسهما  

لُ  َوَأَنا ِإَلْیكَ  تُْبتُ  ُسْبَحاَنكَ  َقالَ  َأَفاقَ   ُنَسبَِّحكَ  َكيْ  :تعالى وقال .٥اْلُمْؤِمِنینَ  َأوَّ

  .٦ِثیًراكَ 

  :الجیم إدغامو. 

  : تعالى هلو ق نحو ، ألنهما من مخرج واحد ،الشین في تدغم والجیم      

   : تعالى قوله نحو ،التاء في و ،٧﴾َشْطَأهُ  َأْخَرجَ  َكَزْرعٍ  ﴿

 والذال والظاء والتاء والدال الطاء فیها وتدغم ٨﴾َتْعُرجُ  * اْلَمَعاِرجِ  ِذي﴿

 ،قد جعلو  جمًال، ربط: لم ینحو فهما من مخرج واحد،ألنها أخت الشین،  والثاء

  .١ابعث جامعاً و  ،انبذ جعفراً و  ،براً جا واحفظ ،٩َجَلَبْت َجَلَبًة ثُمَّ أْقَلَعتْ  و
                                                

  ٦٠/  سورة الكهف، اآلیة : ١
 ٣/٤١٥/ األصول في النحو،  ٢
  ٤٣٢/ ١/مجمع األمثال،  ٣
  .٢٥٨، وانظر أصوات اللغة العربیة، ص: ٧٦/  سورة یوسف، اآلیة: ٤
 ١٤٣/ سورة األعراف، اآلیة:  ٥
  ٤٦١/ ٤ي شرح المفصل، ، وانظر ذلك ف٣٣/ سورة طه، اآلیة  ٦
  ٢٩/ سورة الفتح، اآلیة ٧
 ٤ـ٣، سورة المعارج، اآلیة ١٥٧/ األصوات اللغویة،  ٨
 .یسكت ثم یتوعد للجبان یضرب. أمسكت ثم صیحة صاحت أي، ١٦٠/ ١/ مجمع األمثال،  ٩
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  :الضاد إدغام. ز

: تعالى قوله في الشین فيو  ضعفها، إقبض نفسها نحو:  في  تدغم الضاد

  ٢﴾  َشْأِنِهمْ  ِلَبْعضِ ﴿

  غم إدغاما كلیا:األصوات التي تدثانیا: 

كل األصوات الهجائیة تدغم في مثلها، ویكون إدغامها تجاوریا كلیا، ما 

 إال عدا صوت األلف فإنه ال یصلح أن یدغم في مثله؛ ألن األلف ال تكون

، ٣ساكنة وفي العربیة یمتنع التقاء ساكنیین، وكذلك الهمزة فال تدغم في مثلها

  :أخرى، مثل ومنها ما یدغم  إدغاما كلیا في أصوات

  :الالم إدغامأ. 

أبدلت إلیه، وأدغم الحرف في  إذا وقعت الالم قبل أحد الحروف التالیة

  الحرف، والحروف هي:

َقاِب) اْلَمَذّلةُ  الطََّمعِ  (ِفي   الطمع من  ،  نحو:الطاء    ٤لِلرِّ

5َوَشِرَب) الدَّْهرُ  َعَلْیه (أَكلَ    الدهر من   نحو:  ،والدال  

6التََّواُضُع) الُمُروَءةِ  (َتاجُ  التواضع من   نحو:  ،والتاء  

  ٧َوِخیٌم) َمْرَتُعهُ  (الظُّْلمُ  الظلم من      ، نحو:والظاء

  ٨َعُضُد) َلهُ  َلْیَستْ  الَِّذي الذَِّلیلَ  (ِإنَّ      الذلیل من  نحو: ،والذال

9) روالنا الثَّْلج َبْینَ  اَلْجَاِمعِ  (ُسْبَحانَ       الثلج من  نحو:  ،والثاء  

ْمتُ   الصمت من  ، نحو:والصاد   ١َفاِعُله) َوَقِلیلٌ  ُحْكمٌ  (الصَّ
                                                                                                                                

  ٦٨٨/ ٢/ انظر الممتع في التصریف، ١
 ، ٦٢یة: ، سورة النور، اآل٢٥٧/ انظر أصوات اللغة العربیة،  ٢
 ٢٢٨/ ١/ المقتضب،  ٣
  ٧٩/ ٢/ مجمع األمثال،  ٤
 ، یضرب لمن طال عمره، یریدون أكل وشرب دهرًا طویًال.١/٤٢،  المصدر السابق/  ٥
  ١٥٠/ ١، المصدر السابق/  ٦
، أي عاقبته مذمومة. وجعل للظلم مرتعًا لتصرف الظالم فیه، ثم جعل المرتع ٤٤٤/ ١/ المصدر السابق، ٧

  سوء عاقبته إما في الدنیا وٕاما في العقبى.وخیمًا ل
 یضرب لمن یخذله ناصره.، ٢١/ ١،/ مجمع األمثال ٨
  ٣٥٦/ ١/ المصدر السابق، ٩
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2السَّیُف) ُیَهابُ  ال ما ُیهابُ  (الَعْقلُ     السیف من  نحو: ،والسین  

َبى السَّْیلُ  َبَلغَ (الزبى من       نحو: ،والزاي   ٣)الزُّ

  ٤ِمْنُه ) أْضَوأ والشَّْمُس  ِضیاءٌ  الَقَمرِ  (في   الشمس من   نحو: ،والشین

بِّ  َبْینَ  اَلْجَاِمعِ  (ُسْبَحانَ    الضب من   نحو: ،والضاد 5والنُّوِن) الضَّ  

6الَعَقاِرِب) َلْسعُ  النُّْصحِ  (ِفي     النصح من  نحو: ،والنون  

  ٧بالتََّظنِّي) َلْیَس  الرَّْأيَ  نَّ إ(      الرأي من  ، نحو:والراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                

  ٤٠٢/ ١/ المصدر السابق، ١
  ٥٥/ ٢/ المصدر السابق، ٢
 وأصلها. صیده أرادوا إذا لألسد تحفر حفرة وهي زبیة، جمع هي، الزابیة ٩١/ ١/ المصدر السابق ، ٣

  .الحد جاوز لما یضرب. مجحفاً  جارفاً  كان السیل بلغها فإذا الماء یعلوها ال بیةالرا
  ، یضرب في تفضیل الشيء على مثله.٧٤/ ٢/ المصدر السابق ، ٤
  ٣٥٦/ ١/ المصدر السابق، ٥
  ٧٨/ ٢/ المصدر السابق،  ٦
  .األمر في الترویة على الحث في یضرب، ٧٨/ ٢/ المصدر السابق، ٧
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  :افتعلصیغة  في التاء إدغامب. 

وافتعال وكان تائیا، نحو: اتخذ،  افتعلا جاء من أحد األفعال على صیغة إذ

أدغمت التاء في تاء افتعل، بتسكین التاء األولى، وٕادغامها  اتبع، واتخاذ، اتباع،

  نحو: نیة، ونقل حركتها إلى فاء الكلمة،في الثا

  .١ُجوُعهُ  طالَ  َغْیِرهِ  َزادِ  َعَلى اتََّكلَ  ـ َمنْ 

  .٢ ُتوَقهْ  َواتَّقِ  َتْسَلمْ  ْحَذْر َوا عْ َتشبَ  ْشَربا ـ 

 ففي المثالین، أدغمت التاء في التاء في كلمتي اتَّكل، واتَّق، لمجاورتها لها

  في كل الخصائص الصوتیة. نألنهما یتفقا من غیر فاصل، وكان اإلدغام كلیا

 :التاء من الواو والیاء ج. إدغام

   :في تاء االفتعال نحو اتاء وأدغمت اأبدلت فتعلالواو والیاء فاء ال وقعتإذا 

  .٣ َساِقهِ  في َتْقَدحْ  وال َأِخیكَ  َجْنبِ  ِفي  ـ اتَّقِ 

أصل الفعل اتَّق وقى، وصیغة افتعل منه، اوتقى على األصل فأبدل   

حرف اللین إلى تاء، وأدغم في تاء االفتعال. وكذلك كل فعل فاؤه واو أویاء تبدل 

، اتََّسر، اتَّحد، فأصل هذه واتََّعد ،اتََّصلَ حو  ، ن٤تاء وتدغم في تاء االفتعال

  وحد.األفعال على الترتیب وصل، وعد، یسر، 

  د. إدغام الطاء من التاء:

  .٥إیَناٌس  اطَِّالعٍ  َبْعدَ ـ 
أصل مصدر اطالع اطتالع، فتأثر صوت التاء المرقق بصوت الطاء    

ار المصدر اططالع، المفخمة، فأبدل صوت التاء إلى نظیره المفخم، الطاء، فص

  الع.فأدغم، صوت الطاء في الطاء، وأصبح المصدر اطَّ 

  
                                                

 ٣٢٧/ ٢ثال ، مجمع األم /  ١
، یضرب في التوقي في األمور، قال المیداني: الهاء في قوله توقه یجوز أن ٣٧٤/ ١/ المصدر السابق،  ٢

  تكون للسكت، ویجوز أن تكون كنایة عن الشر.
  ١٤١/ ٢،  المصدر السابق / ٣
  ٥٣٦/ انطر المقرب البن عصفور، ص:  ٤
  ١٠٦/ ١،مجمع األمثال/  ٥
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  المطلب الثاني: اإلبدال:

تتحقق عن طریقها المماثلة الصوتیة،  الثانیة التي غویة للاظاهرة الهو 

قد  أي ، ٢)(مع بقاء الحروف األخرى ١»جعل حرف مكان حرٍف آخر «  وهي:

قد تشترك في كلمة أو في كلمتین، و یحدث أن یبدل حرف لیحل مكانه آخر 

حرف منهما بحرف آخر كل ، ویبدل في أجزاء الكلمة الكلمتان بحرفین أو أكثر

  ، نحو: (انطى) و(أعطى).یتقاربان مخرجًا أو في المخرج والصفة معاً 

 شائعًا، تسعة مجتمعة في: (هدات االً بدإالحروف التي تبدل من غیرها و      

  .٤بدالها قلیل، كـ(اطجع) في (اضطجع)، أما غیرها فإ٣موطیًا)

  :إبدال الهمزة/ ١

 الهاء، والعینو الیاء، و الواو،  :أ. تبدل الهمزة من 

 :على النحو التاليتُْبَدُل من الواو والیاء ف

  .٥ الماءِ  ِفي واْستٌ  السَّماءِ  في أْنفٌ  ـ 

.6ساِئرٍ  َغْیرِ  َمَثلٍ  ِمنْ  َأْبَشعُ  ـ  

  .٧الَمصاِئب َعَلى َنْفَسهُ  َفْلُیَوطِّنْ  الَبَقاءِ  ِبُطولِ  َنْفَسهُ  ثَ َحد منْ ـ 

ووقوعها بعد ألف  ألول أبدلت الواو همزة في السماء لتطرفهافي المثال ا 

  زائدة، فأصل السماء سماو من سما یسمو.

عها عینا السم فاعل أعلت وفي المثال الثاني أبدلت الیاء إلى همزة لوقو   

  في فعله، فأصل سائر سایر.

ف جمع لوقوعها بعد أل ي المصائب إلى همزةي المثال الثالث أبدلت الیاء فوف   

  ب والتي مفردها مصیبة.مفاعل الزائدة، فأصلها مصاو 
                                                

 ٣٩١/ ٤/ حاشیة الصبان،  ١
  ١١٢/ فقه اللغة وخصائص العربیة، ص:  ٢
 / هدأت: سكنت، موطیا: جعلته وطیئا.  ٣
  ٤/١٧٩٩/ انظر حاشیة الصبان،  ٤
 ٢١/ ١/ مجمع األمثال،  ٥
  ١١٩/ ١/ المصدر السابق، ٦
  ٢٧٤/ ٢/ المصدر السابق، ٧
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إحداهما ثانى حرفین لَیْنیِن  كما تبدل كل من الیاء والواو همزة إذا وقعت

 ، فأصل جمع أوائل أواول.نحو: (أوائل) في (أول)بینهما ألف مفاعل 

نحو: أِعد  ١الواو همزة إذا كانت  مضمومة أو مكسورة أبدلت كما تبدل

  فأصلها ُوِعد، وٕاسادة أصلها ِوسادة.

  ب. إبدال الهمزة من الهاء والعین:

  في نحو:  ٢تبدل الهمزة من الهاء والعین    

  .٣األم لبن ومن الفرات، ماء من أحلـ   

قلبت األلف واو والهاء ففي ماء في المثل أصلها أمواه بالرجوع إلى جمعها ف    

فأباب أصلها عباب، وتسمى بالعنعنة،  ٥)باب. وأبدلت العین همزة في (أ٤همزة

  .٦وهي لغة بني تمیم وقیس

  :إبدال الواو والیاء من الهمزة/ ٢

إذا كانت عارضة في جمع مفاعل أي لیست بأصل فیه، الهمزة تبدل 

 .٧ِحْرُص والَغَضبُ َرْأُس اْلَخَطاَیا الْ ، نحو: وكانت الم الجمع همزة

خطایا هي جمع خطیئة، والجمع على األصل خطائي بیاء مكسورة، وهمزة 

همزة على حد اإلبدال كما مر في  قبلها هي الم خطیئة، فما حدث أبدلت الیاء

(مصائب) فصار خطائي بهمزتین (خطائئ) ثم أبدلت الهمزة الثانیة یاء لتطرفها، 

 ء ألفًا، فصار (خطاءا) بألفین بینهما همزة،وفتحت األولى تخفیفا، ثم قلبت الیا

 خطایا فصار یاء الهمزة فأبدلت ألفات، ثالث شبه فاجتمع األلف تشبه والهمزة

  .٨أعمال خمسة بعد
                                                

  ٣٣٢/ ١/ انظر الممتع في التصریف،  ١
  ٤٦٢/ ١/ المزهر، ٢
 ٢٢٩/ ١/ مجمع األمثال،  ٣
 ١١٢/ ٢/ سر صناعة اإلعراب،  ٤
 / األباب هو العباب، وعباب الماء أوله أو معظمه.  ٥
 ٩٦/ في اللهجات العربیة، ص:  ٦
  ٣١٧/ ١/ مجمع األمثال،  ٧
 ٩٣/ ٤/ انظر شرح األشموني،  ٨
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  األلف:/ ٣

 اْلَجْهلِ  رْأُس وقبلها فتحة، نحو: ( تبدل من الهمزة إذا كانت ساكنة 

 وما قبلها ساكن، نحو انت مفتوحةألفًا، وٕاذا ك فرأس إذا خففتها أبدلت ١االْغِتَراُر)

                     .٣فالمرأة إذا خففت أبدلت ألفا ٢ُحْمٍق) إَلى المرأةِ  (ُلبُّ 

  :٤أبدلت من النون الخفیفة في المواضع اآلتیة

إذا وقعت في الفعل المضارع، المفتوح ما قبلها، أبدلت ألفا في حالة   

  ن.الوقف، وذلك نحو لنسفعا،  فأصلها لنسفع

  من التنوین في االسم المنصوب نحو: 

  ٥ َفِفراق ِوَفاق َیُكنْ  َلمْ  ـ إنْ 

   ٦ َجاَبةً  فَأساءَ  َسْمعاً  ـ َأَساءَ 

  فالتنوین في وفاٌق وسمعًا أصله نون .

وكما أبدلت من  ن تجتهد إذا تفلح.دلت من إذن، فقالوا إذا، كما في إوأب

  ٧المیم، في نحو: (بینما) قالوا بینا على ضعف

  التاء:/ ٤

 :من الواو والیاء

 َأِبیه ُتَراثِ  ِفي اْلَمْرءَ  َخاِصمِ إذا وقعت الواو فاء للكلمة تبدل لتاء، نحو:     

، فتراث أصلها ورث، فالتاء حلت محل الواو، ومن الیاء في (تیقور) ، ٨َتْبِكهِ  َأْوَلمْ 

  .٩فأصلها وقار
                                                

  ٣١٧/ ١/ مجمع األمثال،  ١
  یضرب عذرًا للمرأة عند الغیرة.، ١٩٩/ ٢/ المصدر السابق،  ٢
 ٣١٩/ ١تع في التصریف، / المم ٣
  ٥٤٠/ المقرب، ص:  ٤
 أي أن لم یكن حب في قرب فالوجه المفارقة.، ٥١/ ١/ مجمع األمثال،  ٥
  ٣٣٠/ ١/ المصدر السابق،  ٦
 .١٧٦/ الجنى الداني، ص:  ٧
  ٢٤٣/ ١/ مجمع األمثال ،  ٨
 ٣٨٤/ ١/ انظر الممتع في التصریف،  ٩
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  .اهللافاألصل و   اهللات ،١)َبِلىَ  َلقدْ  ْتُقهُ عِ  َلْوالَ  اهللا(تَ  وأبدلت الواو إلى تاء في كلمة    

  :من السین والصاد/ ٥

من الناس،  أبدلت التاء من السین في لهجة الیمن فیقولون النات بدال  

، وأبدلت طیئ من ٣، ویصطلح علیه بالوْتم٢وٕانما جاز ذلك لتماثلهما في المخرج

ورد في مجمع ، و ٤في الطس قالوا الطست في اللص تاء فقالوا اللصت الصاد

   :األمثال

  .٥ الَعُروسِ  َطْستِ  وِمنْ  الرَّاحةِ  َوِمنَ  الدَّْمَعةِ  ِمنَ  َأْنَقى

  :الدال/ ٦

  إبدال الدال من التاء:

: نحو ٦دال أو زاي إذا وقعت التاء في افتعل الذي فاؤه تبدل التاء إلى دال

  .ازدهرت المكتبة بالكتب الثقافیة

  :الطاء/ ٧

  إبدال الطاء من التاء:

أحد حروف اإلطباق (الطاء،  ٧إذا وقعت التاء في افتعل الذي فاؤه     

  والظاء، والصاد، والضاد)، نحو:

  .٨ َمْعَطَشةٍ  ِإَلى السَّْیلُ  ـ ُاْضَطرَّهُ  

  ٩السُّوءِ  َمَصاِرعَ  َیِقي اْلَمْعُروفِ  ـ اْصِطَناعُ  

  

  :١إبدال الطاء من العین/ ٨
                                                

  یضرب للصبور على الشدائد.م. ، العتق: الكر ١٢٤/ ١/ مجمع األمثال،  ١
 ٩٣/ انظر في اللهجات العربیة، إبراهیم أنیس، ص: ٢
  .٦٤/ مولد اللغة، أحمد رضا، ص:  ٣
 / انظر اللسان، الطُس هو: إناء. ٤
  ٣٥٧/ ٢/ مجمع األمثال،  ٥
 ٥٤٥/ انظر المنصف، البن جني،  ٦
 ٥٤١/ / انظر المنصف، البن جني ،  ٧
  ، یضرب لمن القاه الخیر الذي كان فیه إلى الشر.٤٢١/ ١/ مجمع األمثال،  ٨
 ٤٤٨/ ٢، المصدر السابق/  ٩
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حو: أعطى یقولون (انطى) وهي لغة تبدل العین الساكنة قبل الطاء نونا، ن

  . ٢هذیل وسعد بن بكر، ویصطلح علیها باالستنطاء

  :الصاد/ ٩

  إبدال الصاد من السین:  

من ، وذلك إذا أتى بعدها حرف ٣أبدلت من السین عند قبیلة بني تمیم     

 متأخرةً  ال الحروف هذه على مةً متقدِّ  السین تكون أن شرطب ،٤حروف االستعالء

 هي السین تكون وأن عنها، متباعدة ال لها ُمقاِربةً  الحروف هذه تكون وأن بعدها،

 یقلب األضعف ألن سینًا، قلبها َیُجْز  لم األصل هي الصاد كانت فإن األصل،

  .٥األضعف إلى األقوى ُیْقَلب وال األقوى، إلى

:العین  ١٠/  

 تبدل العین من الحاء في نحو: (حتَّى) قالوا (عتَّى)، ویصطلح علیه

                                        .٦بالفحفحة

:الالم/ ١١  

  :إبدال الالم من النون

  .٧ُأصیالنٌ قالوا ( ُأَصْیَالل)  أبدلت الالم من النون في تصغیر 

    المیم:/ ١٢

  من الواو والنون والالم والباء: إبدال المیم

  .٨ َفمٍ  ِبُكلِّ  َمْعُسولٌ  ِذْكِركَ  َطْعمُ  نحو:أبدلت من الواو في 

  .٩ففم جمعها أفواه، وحذفت الفاء تخفیفا 
                                                                                                                                

  / لم أقف في مادة البحث على شاهد له. ١
  ٦٤/ مولد اللغة، أحمد رضا، ص:  ٢
 ١١٢/ في اللهجات العربیة، ص:  ٣
 ٢٤٩/ ١/ المقتضب،  ٤
  ٤٩٦/ ١/ المزهر،  ٥
 .٦٣/ مولد اللغة، ص:  ٦
  ١٧٩٩/ ٤/ حاشیة الصبان،  ٧
  ، وفي هذا حث على حسن القول والفعل.٤٣٤/ ١/ مجمع األمثال،  ٨
 ٢٧٣/ ٣/ األصول في النحو،  ٩
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، وقد ١وأبدلت من النون الساكنة التي تلي الباء كما في عنبر قالوا عمبر

  .٢﴾َأْشَقاَها اْنَبَعثَ  ِإذِ ﴿ جاء في الذكر الحكیم

  .٣وأبدلت من الباء في بنات بخر فقالوا بنات مخرٍ 

یام، ویصطلح علیه ، نحو: كأمصیام في الصوأبدلت من الم التعریف

  .٤بالطمطمانیة

  : الهاء/ ١٣

  ، نحو: ٥أبدلت من تاء التأنیث في اإلفراد والوقف 

  . ٦َعْثم ْبنِ  َعاِئَشةَ  ِمنَ  أَشدُّ 

  فتصیر عائشه.  ءففي حالة الوقف في اسم عائشة، تبدل التاء ها    

 الهمزة و أبدلت من األلف في الوقف  كما في هنه التي أصلها هنا، ومن 

  .٧إن قالوا هني ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 والعنبر هو: نوع من أنواع الطیب ٢٤٠/ ،٤/ الكتاب،  ١
 ١٢/ سورة الشمس، اآلیة:  ٢
 ٥٣٨/ انظر المقرب، ص:  ٣
 .٦٣/ مولد اللغة، ص:  ٤
 ٢٧٥/ ٣/ األصول في النحو،  ٥
 ٣٩١/ ١مثال، / مجمع األ ٦
 ١/٣٩٨التصریف،  في الممتع ٧
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  الحذف:المطلب الثالث: 

  .١الدابة َذَنب ُیْحَذفُ  كما الطَرف من الشيء َقْطفُ هو  الَحْذفُ  

  أنواعه: أوال: 

 مما الكلمة على زائد حرف أحدهما: ضربین أنه یأتي على ذكر ابن جني 

  .٢الكلمة نفس من حرف واآلخر ،لمعنى یجيء

  أنواع حذف الحرف الزائد:/ ١

  الهمزة المزیدة في الماضي: أ.

  .٣ َأوُیهانُ  الَمْرءُ  ُیْكَرمُ  االْمِتَحانِ  ِعْندَ نحو: 

 .٤َثْلباً  إالَ  التَّْعِریَض  ُیْحِسنُ  الَ 

منه  مزة الفعل الثالثي أكرم عند المجيءحذفت هاألول ففي المثال 

المضارع، فجاء مضارعه یكرم بدل األصل یؤكرم، وال یقتصر على هذا فحسب ب

  نحو: ذه الهمزة تحذف في جمیع تصاریفه،بل ه

  اسم الفاعل: ُمْكِرم. 

  اسم المفعول: ُمْكَرم. و 

  مشبهة باسم الفاعل: كریم.الصفة وال

  وكذلك حذفت من الفعل المضارع یحسن، فأصله یؤحسن.

  : ُمحِسن.منه اسم الفاعل

  اسم مفعوله: ُمحَسن.و 

بهمزة، عند المضارع، وهكذا تحذف همزة الفعل الماضي الثالثي المزید    

  .٥وتصاریفه التي یأتي منها

  
                                                

  / لسان العرب، مادة ( ح ذ ف) ١
  ١٥٨/ ٢/ الخصائص،  ٢
  ٣٧/ ٢/ مجمع األمثال،  ٣
یعني أنه سفیه یصرح بمشاتمة الناس من  ، الثلب: الطعن في األنساب.٢٣٥/ ٢/ المصدر السابق،  ٤

  غیر كنایة وال تعریض.
  . ٣٨١/ انظر شرح التصریف،  ٥
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  حذف العالمة اإلعرابیة: ب.

  تحذف الحركات القصیرة عند الوقف، نحو: 

.1العْطَلةِ  زْعَفرانِ  من َخیرٌ  الَعَملِ  ُغبارُ  ـ  

.2األْرَزاق كُنوزُ  األْخَالقَ  َسَعةِ  فيـ   

ین كسرة في االثن، حذفت حركاتهما ال)األرزاق(و )العطلة(إذا وقفنا في آخر 

إلضافتهما األولى للزعفران، والثانیة للكنوز، والمعروف أن الوقف هو عدم 

الحركة، وكذلك إذا وقفنا عند غبار العمل، وفي سعة األخالق وقفنا من غیر 

  حركة، ألنهما ضد.

  وعند الجزم، ومن ذلك حذف الحركة في نحو:

ل التخلص ث ألجة الثاء في تبع، فحذفت حرك٣َوَجاهُ  عَلى الُمْهرَ  َتْبَعثِ  الَ 

  تخفیف النطق.ول ن، من الساكنی

  حذف النون:ج. 

، و الحركة التي فیها إنما هي ٤تحذف النون من األفعال الخمسة الستثقالها 

  .٥نبحركتها لما كانت اللتقاء ساكنی لسكونها وسكون ما قبلها، فلم یعتدُّ 

  كما تحذف عند اإلضافة، نحو:  

  .٦ َعْیَناَها فَأْینَ  َرأةٍ مْ ا ِحْلمُ  َضلَّ ـ 

المثني لكلمة عین في حالة الرفع عینان، ولإلضافة حذفت النون، فصارت 

  عیناها بدل األصل عینانها.

  نون التوكید، نحو:وعند اسناد األفعال الخمسة إلى 

  .١َطریقَال َتْظِلَمنَّ َوَضَح الـ    
                                                

  ٦٧ /٢مع األمثال، / مج١
  ٩٠/ ٢/ المصدر السابق،  ٢
یضرب  ، الوجى: شدة الحفا، ووجي المهر إذا اشتكى من وجع في حافره.٢٤٣/ ٢/ المصدر السابق،  ٣

 لمن یوجه في أمره من یكرهه أو به ضعف عنه.
  ٢٥٤/ ٤/ شرح الكتاب، للسیرافي،  ٤
 .٣٨٦/ شرح التصریف، ص:  ٥
  أي هب أن عقلها ذهب فأین ذهب بصرها. یضرب في استبعاد عقل الحلیم.، ٤١٩/ ١/ مجمع األمثال،  ٦



162 
 

أصل الفعل أن یكون ، حذفت النون، و خول نون التوكید على الفعل (تظلم)لد 

  بثالثة نونات ولكن للتخفیف حذفت النون. 

  مع حروف اإلدغام، نحو:بها عند النطق وأیضا تحذف 

  .٢َال َماَل ِلَمْن َال ِرْفَق َلهُ ـ    

  حذفت النون نطقا من لمن؛ إلدغامها في الالم من ال. 

  . حذف همزة الوصل:د

، فإنها تحذف عند عدم بالساكنفهي زائدة ألنها تجتلب فقط للنطق     

  نحو:، ٣ألن ال أصل لها ، وٕانما یؤتى بها لسكون ما بعدها، جة إلیهاالحا

 ٤ِالْخِتَبارِ ا َعنْ  ِغَنى اِالْعِتَبارِ  ـ فيِ 

5واْلَخْمرُ  الّلْحمُ  األْحَمرانِ  الّناَس  ـ أْفَسدَ             

من ال ار عند الوصل، كما حذفت حذفت همزة الوصل من اعتبار واختب      

 .الناس، واألحمران، والخمر وأیضا في حالة الوصلمن 

  ، نحو:٦كما تحذف إذا سبقتها همزة االستفهام 

  ٧﴾َعْهًدا اهللا ِعْندَ  َأتََّخْذُتمْ  ُقلْ ـ﴿ 

فالغرض  فحذفت همزة الوصل من اتَّخذ؛ لدخول همزة االستفهام علیها،  

  فلما زال السبب حذفت.منها التخلص من الساكن 

  ذف من البسملة، نحو:كما تح

 ٨ اهللا بسم –ُردَّ ِمْن َطَه ِإَلى ـ 

  ؛ لدخول الباء علیها. اهللا حذفت من اسم
                                                                                                                                

 یضرب في التحذیر لمن ترك الطریق الواضح إلى المبهم.، ٢٤٣/ ٢، مجمع األمثال/  ١
  ، یعني أن المال یكسبه الرفق ال الخرق.٢٤٣/ ٢/ المصدر السابق،  ٢
 ١٩٦/ ١/ انظر المقتضب،  ٣
 ٧٣/ ٢/ مجمع األمثال ، ٤
 ٧٩/ ٢لمصدر السابق، / ا ٥
 له. / لم أقف لشاهد ٦
  ٧٨/ سورة مریم، اآلیة:  ٧
  یضرب للرفیع یتضع.   ، ٣١٧/ ١/ مجمع األمثال ،  ٨
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   من ال التعریف إذ سبقت بالم الجر، نحو:

  ١الَفْضُل ِلْلُمْبَتدى وٕاْن أْحَسَن الُمْقَتِدىـ 

  لدخول الم الجر علیها. حذفت همزة الوصل من المبتدي؛

  ، نحو:بین علمین ةنة إذا كانت مفردة وواقعوتحذف من كلمة ابن واب 

  .٢َطاِمُر ْبُن َطاِمرٍ ـ 

  األمر، نحو:بإذا كان أول الفعل معتال عند اإلتیان منه  وكذلك تحذف    

ِجْد، ِصْل، فعلى األصل، اْوِجد، اْوِصْل، فحذفت لحذف الواو الساكنة التي 

  جاءت الهمزة ألجلها. 

  مة:أنواع حذف الحرف األصلي للكل/ ٢

  حذف حرف العلة: أوال:

  :المثالأ. 

  .٣)یاء أو واو فاؤه ما(: هو

حرف العلة واوًا ، وعینه مفتوحة  ن الفعل ثالثیًا معتل األول وكانـ إذا كا

،  ٤في الماضي مكسورة في المضارع ، تحذف الواو في المضارع واألمر

، ٥ء في آخرهوالمصدر إذا كان على وزن ِفعلة لغیر الهیئة ، بشرط أن یعوض بتا

  ٦ُبّداً  ِمْنكَ  َیِجدُ  الَ  ِممَّنْ  ْسَمعْ انحو: 

  : َیْوِجُد . حذفت الواو في المضارع .َوَجَد : َیِجُد، وأصله

األمر منه  ِجد، وأصله : اْوِجد ، فحذفت ـ كما تحذف عند األمر،  فوجد 

  : ِجد.زة الوصل، وواو الفعل فصار الفعلهم

  
                                                

 ٩٠/ ٢، مجمع األمثال/  ١
 ٤٣٢/ ١/ المصدر السابق،  ٢
  ٣٩/ ٢/ المزهر،  ٣
 ٣٨٠ص: / انظر  شرح التصریف، ٤
  ٢٧٦/ ٣األصول في النحو،  / ٥
، أي أقبل نصیحة من یطلب نفعك، ومن ال یستجلب بنصحك نفعا لنفسه. ٣٤٤/ ١ مجمع األمثال، / ٦

  یضرب في قبول النصیحة.
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  األجوف:ب. 

  .                                   وقال ،باع: نحو ،١)واوأو  یاء عینه ما(: هو

  ٢یحذف وسطه في اسم المفعول منه ـ 

الضمة من الواو ، فنقلت حركة فاسم المفعول من  قال: مقول، وأصله: مْقُوول   

لثانیة لتطرفها وألنها ، فحذفت ا، فصار: َمُقوول، فاجتمع واوان ساكنتانإلى القاف

  .ول: َمقُ رواو مفعول، فیصی

: َمِبیع ، وأصله : َمْبُیوع ، فنقلت حركة الضمة من واسم مفعول من باع

، فحذفت الواو؛ لیاء إلى الباء، فصار : َمُبیوع، فاجتمع ساكنان الیاء والواوعلى ا

  .٣: َمِبیعمة الباء كسرة لتناسب الیاء فصارألنها واو مفعول، وقلبت ض

  المجزوم أو األمر، نحو:مع الفعل المضارع ـ كما یحذف وسطه  

  .٤َلْم َیُفْت َمْن َلْم َیُمتْ ـ 

 .٥ِسْر َوَقمٌر َلكَ ـ 

، أما في سْر، فحذفت لدخول الجزم علیهماحذفت األلف من فات ومات؛ 

                                        ن.لتخلص من الساكنیل؛ وكل ذلك األلف لألمر

  ، نحو:وٕاذا أسند إلى ضمیر رفع متحرك 

  ٦َلْو ُقْلُت َتْمَرًة َلَقال َجْمَرةً  ـ

7ِبْعُت َجاِري َوَلْم َأِبْع َداِريـ   

لدخول و لسكون الالم والعین في قلت وبعت،  حذفت عین الفعل قال وباع 

  تاء المتكلم علیهما.

                                                
  ٣٩/ ٢/ المزهر،  ١
  ١١٠/ انظر البحث ص: ٢
 ٢٨٣/ ٣/ انظر األصول في النحو،  ٣
  ١٨١/ ٢/مجمع األمثال،  ٤
  في اغتنام الفرصة.، أي اغتنم العمل ما دام القمر لك طالعاً. یضرب ٣٣٥/ ١/المصدر السابق، ٥
  یضرب عند اختالف األهواء.، ١٩٨/ ٢، المصدر السابق/  ٦
  ١٠٤/ ١/ المصدر السابق،  ٧
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  الناقص:  . ح

  ١هو: ما المه یاء أو واو

  تحذف الم الفعل المعتل عند الجزم، نحو:

.2َصِدیقاً  ِلي عْ َیدَ  َلمْ  الَحقِّ  َقْولُ ـ   

                                                                                                                             .٣ ِإقالال اْلَعْرشِ  ِذي ِمنْ  َتْخَش  َوالَ  ِبَاللُ  ـ َأْنِفقْ 

  مة علیهما.حذفت الواو من یدعو، واأللف من یخشى؛ لدخول لم الجاز 

  إذا أتى بعدها ساكن، نحو:وأیضا تحذف 

4َوَنَتَعاَرفُ  الَكَباثُ  َیْفَنىـ   

ن، ولم تحرك الستثقالها وأمن اللبس أللف من یفني، للتخلص من الساكنیحذفت ا

  .٥عند حذفها

                                                                                                                                                     الهمزة األصلیة في الماضي:   ثانیا:

                                     ، نحو:٦نحو همزة رأى تحذف في المضارع

 أنه ترى حیث بالصدق وعلیك یضرك فإنه ینفعك أنه ترى حیث الكذب دع  ـ

  .٧ینفعك فإنه یضرك

رى ویرى، واألصل حذفت الهمزة من ت.٨الَغاِئبُ  َیَرى الَ  َما الشَّاِهدُ  ـ َیَرى

  نرأى، ویرأى.

  
                                                

 ٣٩/ ٢/ المزهر، ١
  ٢/ ١٠٩/ مجمع األمثال ،  ٢
  ٣٤١/٢/ المصدر السابق،  ٣
 األحباب عن یضرب لمن یضرب، األراك ثمر من النضیج، الكباث: ٤٢٦/ ٢/ المصدر السابق،  ٤

  .األسباب من به بأس ال ابم مشتغالً 
 ٢٥/ ٤/ شرح الكتاب،  ٥
 ٥٤٦/ ٣/ الكتاب،  ٦
  .عادة یصیر حتى الصدق لزوم على الحث في یضرب، ٢٧١/ ١/ مجمع األمثال،  ٧
  ٤٢٧/ ٢/ المصدر السابق،  ٨
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  الحذف ألجل الصیغة، نحو:ثالثا:  

  للترخیم: األسماء المفردة حذف آخر  . أ

  

 ١النداء في إال یكون الو  ،تخفیفاً  ةالمفرد األسماء أواخر حذفُ هو  الترخیم 

  نحو: ( یا سعا) في یا سعاد.

حذف تاء كو  ،٢تقول في النسبة إلى جلیلة جلیلي، فللنسب التأنیث تاء ب. حذف

  التأنیث في الجمع ، نحو:

 ٣ُربَّ َأْكَلٍة َتْمَنُع َأْكَالتٍ ـ 

  حذفت تاء التأنیث من أكالت، واألصل أكلتات.  

حذف التاء مع تاء المضارعة، وذلك نحو حذف التاء من تفعَّل وتفاعل،   . خ

  ویقول ابن مالك في ذلك:

  العبر كتبین تا على فیه      یقتصر قد ابتدى بتاءین وما     

  

فأصل تذّكرون  ٤َتَذكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ لنوع كثیر في القرآن الكریم منه: وهذا ا

لُ كذلك حذفت في ـو تتذكرون،    ٦ـ تنزَّل األصل تتنزَّل٥َأِثیمٍ  َأفَّاكٍ  ُكلِّ  َعَلى َتَنزَّ

  ساكنین: الحذف  ألجل التخلص من ال رابعا:

  .٧َفاِئٍت  ُكلِّ  َعنْ  ِعَوٌض  َتَعاَلى اهللا ِفيـ 

كنة والالم من فالیاء سا ،ین، ألجل التخلص من الساكنحذفت الیاء من في

  .٨اسم الجاللة ساكنة، وتم الحذف لكراهة كسر الیاء وذلك لثقلها
                                                

 .٢٣٩/ ٢/ الكتاب،  ١
 ٩٧/ ٤/ شرح الكتاب،  ٢
  یضرب في ذم الحرص على الطعام.، ٢٩٧/ ١/ مجمع األمثال،  ٣
  .١٥٢/ سورة األنعام، اآلیة:  ٤
 .٢٢٢/ سورة الشعراء، اآلیة:  ٥
  ٢٥٢/ ٣/ انظر شرح ابن عقیل،  ٦
  ٧٩/ ٢/ مجمع األمثال،  ٧
  ١٥٧/ ٤/ الكتاب، ٨
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كما تحذف عین الكلمة إذا كانت حرف علة وذلك إذا كانت غیر مدغمة،  

ین، كما مرَّ في األجوف ر الزم، بهدف التخلص من الساكندغام غیأو مدغمة إ

نحو: حذف عین لم یخف، ومثال المدغمة إدغام غیر الزم، نحو حذف األلف 

   ١من ما من ( ما اسمك)

اإلدغامیة واإلبدالیة، نورد الصوتیة ولتوضیح بعض التغیرات الصرفیة 

  :)١٢في الجدول رقم ( بعض األمثلة

  .اإلدغامیة واإلبدالیةالصوتیة الصرفیة ) التغیرات ١٢الجدول رقم (

  

قبل   الشاهد  النص

  التغییر

  ما حدث

تأثر صوت التاء المرقق بصوت الطاء   اطتالع  طلع  ٢ إیَناٌس  اطَِّالعٍ  َبْعدَ 

المفخم، فأبدلت التاء لنظیرها المفخم 

الطاء، فصار اطَّالع بدل اطتالع بعد 

  جعیة.اإلدغام، على سبیل المماثلة الترا

 منْ  َشرَّ  اتَّقِ 

3ِإَلْیهِ  أْحَسْنتَ   

تجاور صوتي التاء، ولضعف   اتتقى  تقى

األول الساكن، أدغم في الثاني 

  المتحرك، على سبیل المماثلة التقدمیة.

 بالتَّمرِ  السُّوَدانُ 

             4ُیْصَطاُدونَ 

 

 

تأثر صوت التاء المرقق بصوت الصاء   اصتاد  صاد

اء لنظیرها المفخم المفخم، فأبدلت الت

  .الطاء، فصار یصطاد بدل یصتاد

   .أبدلت الواو إلى همزة ؛ لتطرفها  سماو  السماء  ١َحَلَف بالسَّماِء والطَّاِرقِ 
                                                

  .٣٣٥/ ٢/ انظر شرح الكافیة الشافیة،  ١
 النظر.یعني بعد أن یظهر األمر تعرف الخبر. أي إنما یحصل الیقین بعد ، ١٠٦/ ٢مجمع األمثال ،  /٢
 ١٤٥/ ١/ المصدر السابق ،  ٣
 ٣٥٦/ ١، المصدر السابق/  ٤
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  :)١٣بعض األمثلة في الجدول رقم ( وللحذف نورد

  ) حذف األصوات.١٣الجدول رقم (

  

  علة الحذف  المحذوف  الشاهد  النص

َح ِللنَّاِس َخْیُر النَّاِس َمْن َفرِ 

  ٢ِبالَخْیرِ 

حذفت لدخول الم   همزة الوصل  للناس

الجر علیها  الذي 

تسبب  في زوال سبب 

  ئها.یمج

  ٣ُألٍّ  ْبنِ  ُضلِّ  ِفي َذَهبَ 

  

حذفت لتوسطها بین   ــ  ابن

  علمین

ِل َطَلِبِه ُتَوفَّْق  ِبِع الَمتَاَع ِمْن َأوَّ

 ٤ِفِیه

  عین الفعل  بع

  ( األلف)

التخلص من إلتقاء 

  اكنیینس

اْصِطَناُع اْلَمْعُروِف َیِقي َمَصاِرَع 

  ٥السُّوءِ 

  المضارع منه لمجيء  فاء الفعل  یقي

َدُعوا َقْذَف الُمْحَصَناِت َتْسَلْم َلُكُم 

  ٦األمََّهات

  حذفت للجزم  النون  دعوا

  للجمعتاء التأنیث،   خصبات ٧َشْمٌل َتَعاَلى َفْوَق َخْصَباِت الدََّقلِ 
                                                                                                                                

  ٢٠٧/ ١/ المصدر السابق،  ١
  ٢٦٢/ ١، مجمع األمثال/  ٢
، ضل وأل: الضالل واألالل وهما الباطل، إذا ركب رأسه في الباطل، أي ٢٨١/ ١/ المصدر السابق،  ٣

  إذا ذهب في غیر حق.
  ١٢٠/ ١/ المصدر السابق،  ٤
 ٤٠٨/ ١السابق،  / المصدر ٥
  ٢٧٤/ ١، المصدر السابق/  ٦
، الشمل: عذق النخل، والدقل: أردأ أنواع التمر، خصبات الدقل: النخلة ٣٧٢/ ١/ المصدر السابق ،  ٧

  یضرب لمن قل خیره، وٕان اسه شيء كان مع تعب وشدة. الكثیرة الحمل.
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الكلمة فأصل   

  خصبة

  

  

 ١َدِع اللَّْوَم ِإنَّ اللَّْوَم َعْوُن النََّواِئبِ 

  

  الم الفعل  دع

  ( الواو)

  لألمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ٢٧٤/ ١، مجمع األمثال/  ١
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بعون من اهللا ونعمة تمت هذه الدراسة، التي عنیت باألصوات مخارج       

ن زیادة في المعاني بسبب زیادة صوت وصفاٍت وكیفیة، وما طرأت لألصوات م

على أصول الكلمة، وما لهذه الزیادة من إغناء في التراث اللغوي المعجمي، 

ووقفت عند التغییر الذي ینجم عن تأثر األصوات ببعضها في المفردة، أو في 

المفردتین المتجاورین في التركیب، الذي یهدف إلى التخفیف وتحقیق التوافق 

األصوات المتنافرة المتباعدة، والذي یتم  عن طرق اإلدغام واالنسجام بین 

واإلبدال والحذف، ولكل واحدة منها  أسس وقواعد وضوابط یتم بها التغییر، 

وتعرضت الدراسة لكل ذلك بالتفصیل مبینة بالشرح والتمثیل، وانتهت إلى نتائج 

في  ل فقد رسمت ذلكارتضت أن تكتفي بها من دون أن تتطرق لذلك التفصی

  ثنایا البحث. 
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  أثبتت الدراسة النتائج التالیة:

تحتوى األمثال على مادة كافیة لالستعانة بها في تحلیل الكلمات  .١

  وتوضیحها.

حصر أصوات اللغة الطرق التي تؤدي إلى كیفیة تحلیل الكلمة هي:  .٢

معرفة و  ،عرفة الصوت األساسي (الفونیم) من الفرع ( األلفون)م، و العربیة

  ها.تماثل أصوات ، والمقطعي هانظامها، و أنواع، و أقسام الكلمة

الكلمة تتألف من أصوات صامتة  وأصوات صائتة، واألصوات الصائتة   .٣

 هي أكثر األصوات استعماال ألنه ال یبدأ بساكن.

 ان.األصوات الصامتة تقبل التحریك واإلسك .٤

 تفرق بین المعاني.والصامتة األصوات الصائتة  .٥

 األصوات الصائتة الطویلة هي امتداد لألصوات الصائتة القصیرة. .٦

  .یم أربع وعشرون صائتاً مجموع األصوات الصائتة من تنوع وفون .٧

  أهمیة المقطع في الدرس اللغوي، والصرفي، والموسیقي. .٨

كبیرًا بینهما، والمقطع المقطع األول والثاني أكثر شیوعا والفرق لیس  .٩

 الثالث یقل استخدامه عنهما، ویندر مجیئ المقطعین الرابع والخامس.

 بدایة كل مقطع صوت صامت. .١٠

قد یكون مقطع أوله في آخر كلمة وآخره في بدایة الكلمة التالیة  .١١

 للكلمة األولى.

قد تشتمل الكلمة العربیة على نوع واحد من المقاطع، وذلك إذا  .١٢

 الثیة أو ثنائیة المقطع.كانت الكلمة ث

 أقل المقاطع التي ُتكَِّون كلمة ذات مدلول تكون داللتها وظیفیة،  .١٣

  وتتحقق غالبا في الحروف.

  .األصوات المدغمة عند التقطیع یفك إدغامها  .١٤
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الصوت یخضع لكثیر من التغیرات الصوتیة والصرفیة، وذلك  .١٥

 لیتجانس مع بقیة األصوات المكونة للكلمة.   

تتأثر عند مجاورتها، وهذا التأثر یكون تارة من ناحیة األصوات  .١٦

تأثر صوت مجهور بصوت مهموس، أو تأثر صوت مفخم   الصفة، نحو

  بصوت مرقق، وتارة أخرى من ناحیة المخرج.

األصوات تخضع لهذه التأثیرات من أجل تحقیق االنسجام وتوافق   .١٧

  األصوات عند بناء تركیب الكلمة.

عند عملیة اإلدغام، واإلبدال، والحذف، یظهر أثر هذا التأثیر  .١٨

 ویدخل تحت مسمى المماثلة الصوتیة.

ویظهر كذلك في زیادة صوت على أصول الكلمة، فاالشتقاق  .١٩

یؤثر تأثیرا داللیا، وذلك بزیادة المعنى الذي تظفر به الكلمة، فبعد أن 

یكون الفعل ماضیا یتحول إلى مضارٍع ومن ثم إلى أمر، وكذلك یحدث 

ء من اشتقاق، والفائدة التي نجنیها من ذلك هو إباحة دخول لألسما

 كلمات جدیدة تخضع للنظام اللغوي لحاجة العصر لها.

العامل في تنوع األصوات التي تتغیر صفاتها من تفخیم أو   .٢٠

ترقیق أو العكس، ومن همس وجهر أو العكس  هو التأثر الناتج من 

  مجاورة األصوات مع بعضها بعضًا.

النون الساكنة أو التنوین قبل باء تقلب میما في اللفظ إذا وقعت  .٢١

  وتبقى في صورتها في الخط.

إذا كانت فاء الكلمة تاء وصیغ منها وزن افتعل أدغمت التاء في  .٢٢

التاء، أما إذا كانت صادا أو ضادا  فتقلب تاء افتعل إلى طاء نظیر التاء  

أو ذاال فتقلب  المفخم، لتناسب تفخیم هذه الحروف، أما إذا كانت زایا

 داال.

لم أقف على شاهد یبینها في اللغویة هناك بعض من الظواهر  .٢٣

 مادة التطبیق، نحو:

  الهادي  والرَّاضي. :نحو آلخر المعرف بـ(ال)،اسم الفاعل المعتل ا  . أ
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بعض من المصادر وخاصة الثالثي، كمصدر الفعولة و تفعلة، والمصدر   . ب

 الصناعي.

  والذال.   ه الزاية افتعل من الفعل الذي فاؤ وصیغ  . ت

  

���������� �
  توجیه النظر إلى المقاطع باعتبار أنها مكملة للمیزان الصرفي. .١

دراسة تركیب المورفیمات من الناحیة الداللیة وربطها بعلم اللغة النصي  .٢

 الحدیث.

  االهتمام باألمثال لما تحمله من حكم ومواعظ. .٣

القاعدة النحویة االستعانة باألمثال في التحلیل الصوتي والصرفي وفي   .٤

 فهي تحتوي على مادة كافیة لالستشهاد والتمثیل.

  

وهكذا وقف بي خط یدي، فما غفلت عنه فمن الشیطان ومن نفسي، وما أدركته 

(هود:   َوَما َتْوِفیِقي ِإالَّ ِباهللا َعَلْیِه َتَوكَّْلُت َوإَِلْیِه ُأِنیبُ فمن اهللا ، وكما قال 

٨٨.( 
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اسم السورة  اآلیة  التسلسل

 َعَرَضُهمْ  ثُمَّ  َهاُكلَّ  اْألَْسَماءَ  َآَدمَ  َوَعلَّمَ    .١

 َهؤَُالءِ  ِبَأْسَماءِ  َأْنِبُئوِني َفَقالَ  اْلَمَالِئَكةِ  َعَلى

  َصاِدِقینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ 

  ١٠٢  ٣١  البقرة

  ١٥٠  ٢٥٥    ِعْنَدهُ  َیْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ     .٢

  ١٦٦  ١٥٢  األنعام    َتَذكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ    .٣

 َوَأَنا ِإَلْیكَ  تُْبتُ  َنكَ ُسْبَحا َقالَ  َأَفاقَ  َفَلمَّا   .٤

لُ    اْلُمْؤِمِنینَ  َأوَّ

  ١٥٠  ١٤٣  األعراف

  ١٥٠  ٧٦  یوسف  َعِلیمٌ  ِعْلمٍ  ِذي ُكلِّ  َوَفْوقَ    .٥

  ١٤٩  ٦٣  اإلسراء  ﴾َتِبَعكَ  َفَمنْ  اْذَهبْ  ﴿   .٦

َبْحَرْینِ الْ  َمْجَمعَ  َأْبُلغَ  َحتَّى َأْبَرحُ  الَ     .٧   ١٥٠  ٦٠  الكهف 

  ١٦٢  ٧٨  مریم  ﴾َعْهًدا اهللا ِعْندَ  َأتََّخْذُتمْ  ُقلْ ﴿    .٨

  ١٥٠  ٣٣  طه  َكِثیًرا ُنَسبَِّحكَ  َكيْ    .٩

  ٢٨  ٧٣  الحج  ﴾َلهُ  َفاْسَتِمُعوا َمَثلٌ  ُضِربَ  النَّاُس  َأیَُّها َیا .١٠

  ١٥١  ٦٢  النور  ﴾  َشْأِنِهمْ  ِلَبْعضِ ﴿ .١١

لُ  .١٢   ١٦٦  ٢٢٢  الشعراء  َأِثیمٍ  َأفَّاكٍ  ُكلِّ  َعَلى َتَنزَّ

  ١٤٩  ٥٦  الزمر  اهللا﴾ َجْنبِ  يفِ  َفرَّْطتُ ﴿ .١٣

  ١٥١  ٢٩  الفتح  ﴾َشْطَأهُ  َأْخَرجَ  َكَزْرعٍ  ﴿ .١٤

  ١٥١  ٤ـ  ٣  المعارج  ﴾َتْعُرجُ  * اْلَمَعاِرجِ  ِذي﴿ .١٥

  ١٥٩  ١٢  الشمس    ﴾َأْشَقاَها اْنَبَعثَ  ِإذِ  .١٦
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 رقم الصفحة المثل  التسلسل

ِمْن ماِدر     َأْبَخلُ      .١  ١٤٤ 

  ١٥٤  ساِئرٍ  َغْیرِ  َمَثلٍ  ِمنْ  َشعُ َأبْ    .٢

  ١١٣  َأْبَصُر ِمْن َفَرس َبْهماء ِفي َغَلسٍ    .٣

ِبیِب َوِمَن اْلِمْحَبَرةِ    .٤   ١٢٢  َأْبَغى مَن اِإلْبَرِة َوِمَن الزَّ

  ٦٨  ُتَحدِّثُ  وُأمِّي َیْغزو أِبي   .٥

  ١٥٣ اتَِّق  ِفي َجْنِب َأِخیَك وال َتْقَدْح في َساِقهِ    .٦

  ١٦٧/ ١٤١  ِإَلْیهِ  أْحَسْنتَ  منْ  َشرَّ  اتَّقِ    .٧

  ١١٨  ونالكانُ  من قلُ أثْ    .٨

  ١١٦   َأْجَوُد ِمْن َحاِتمٍ    .٩

  ١٢٠  اْحُلْب َحَلبًا َلَك َشْطُرهُ  .١٠

 100 َأْحَلْبَت َناَقَتَك َأْم َأْجَلب .١١

اُألمِ  َلَبنِ  َوِمنْ  اْلُفَراتِ  َماءِ  ِمنْ  أَحلُّ  .١٢  ١٥٥/ ١٤٨  

 149     َوَرٍل            ِمنْ  َأْحَیرُ  .١٣

  ١٣٣  َلْیلٍ  َحاِطبِ  ِمنْ  َأْخَبطُ  .١٤

َرْطباً  َماَدامَ  ِبالطِّینِ  اْخِتمْ  .١٥  ١٣٦ 

َسبُعةٍ  أْخذَ  أَخَذهُ  .١٦  134 

  ١١٥   أْخَطُب ِمْن ُقسٍّ َوَأْبَلُغ ِمْن ُقسٍّ  .١٧

  ٦٧    النَِّصیَحةَ  َصَدَقكَ  َمنْ  ّأُخوكَ  .١٨

  ٤٤  َأْخَوُن ِمْن ِذْئبٍ  .١٩
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  ٤٤  َأْخَیُل ِمْن ُغَرابٍ  .٢٠

  ١١٩  َأْدَخُلوا َسَوادًا ِفي َبَیاضٍ  .٢١

  ١٣٥  ُزَهْیرٍ  ْبنِ  َقْیسِ  ِمنْ  َأْدَهى .٢٢

  ٥٠  الَبقَّال ُدكَّانُ  َخِربَ  والسِّنَّْورُ  الَفْأَرةُ  اْصَطَلحَ  إذا .٢٣

  ٤٨  َیَدكَ  َتْحِرقْ  َفالَ  ِمْغَرَفةً   َرَزَقكَ  إذا .٢٤

  ٦٧  َفأْسِمعْ  َزَجْرتَ  َوإَِذا فَأْوِجعَ  َضَرْبتَ  إذا .٢٥

  ١٢٠  َأَذلُّ النَّاِس ُمْعَتِذٌر ِإَلى َلِئیمٍ  .٢٦

ْبلِ  ِمنَ  َأْرَخُص  .٢٧   ٥٨  الزَّ

  ١٥٦  َجاَبةً  فَأساءَ  َسْمعاً  َأَساءَ  .٢٨

  ١١٠    اْسَتْمِسْك َفإنََّك َمْعُدوٌّ ِبكَ  .٢٩

 65  باإلْبَرامِ  َحَواِئِجُكمْ  َعَلى َعِیُنواتاسْ  .٣٠

  ٦٧  َقُروَنتُهُ  َأْسَمَحتْ  .٣١

َفكَّْیهِ  َبْینَ  ِرىءٍ امْ  كلِّ  َأْشَأمُ  .٣٢  ١٤٢ 

  ١٥٩  َعْثم ْبنِ  َعاِئَشةَ  ِمنَ  أَشدُّ  .٣٣

  ١٥٣  ُتوَقهْ  َواتَّقِ  َتْسَلمْ  َواْحَذْر  َتشَبعْ  اْشَرب .٣٤

  ٦٩  الذُّل َعَلى اْلَودِّ  ِمنَ  َأْصَبرُ  .٣٥

  ١٦٨/ ١٥٧   السُّوءِ  َمَصاِرعَ  َیِقي اْلَمْعُروفِ  اْصِطَناعُ  .٣٦

  ١٥٧   ْعَطَشةٍ مَ  ِإَلى السَّْیلُ  اْضَطرَّهُ  .٣٧

  ١١٤  ْطَرَق ِإْطَراَق الشَُّجاعِ ا .٣٨

/ ١٢٠/ ٧١  َلكَ  ُیْحَلبْ  َكَرا ْطِرقْ ا .٣٩

١٥٠  

  ٧٠  َتْظَفْر  اْطُلبْ  .٤٠

  ١٣٨  َیاَرُجل َتْنَفَعاكَ  َیْدیكَ  اْطِلقْ  .٤١

  ٥٢  أطول من الدهرِ  .٤٢

َوارِ  .٤٣   ١١٦  أْطَیُب َنْشرًا ِمَن الصِّ

  ٨١  أَظلُّ ِمْن َحَجرٍ  .٤٤
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  ٨٠  َأْفَعىَأْظَلُم ِمْن  .٤٥

  ٨٠  َأْظَلُم ِمَن التِّْمَساِح  .٤٦

  ٨٠  َأْظَلُم ِمَن اْلُجُلْنَدي .٤٧

  ٨١  أْظَلُم ِمَن الشَّْیب .٤٨

  ٨١  َأْظَلُم ِمْن اللَّْیلِ  .٤٩

  ٨٠  َأْظَلُم ِمْن َحیَّةٍ  .٥٠

  ٨٠  َأْظَلُم ِمْن ِذْئبٍ  .٥١

  ٨٠  أْظَلُم ِمْن َصِبيٍّ  .٥٢

  ٨٠  َأْظَلُم ِمْن َفْلَحسٍ  .٥٣

  ٨١  ْیلٍ أْظَلُم ِمْن لَ  .٥٤

  ٨٠  َأْظَلُم ِمْن َوَرلٍ  .٥٥

  ٨١  أْظَمأ ِمْن ُحوٍت  .٥٦

  ٨١  أْظَمأ ِمْن َرْملٍ  .٥٧

 ٧٧ أُظنُّ ماَءُكْم َهَذا ماَء ِعَناقٍ  .٥٨

  ١٤٧   َباِقل ِمنْ  َأْعَیا .٥٩

  ١١٧  آَفُة اْلُمُروَءِة ُخْلُف اْلَمْوِعدِ  .٦٠

واْلَخْمرُ  الّلْحمُ  األْحَمرانِ  الّناَس  أْفَسدَ  .٦١  162 

  ٥٧  اِمتٌ صَ  أَقرَّ  .٦٢

ِدیِق فإنك لي العُدوِّ قاِدر .٦٣   ١٢٠  أْكِثْر ِمَن الصَّ

  ٩٦  أكذب النفس إذا حدثتها .٦٤

َوَشِربَ  الدَّْهرُ  َعَلْیه أَكلَ  .٦٥  ١٥٢ 

  ١٢١  ُف ُمِجیٍز َوَالَغوَّاٌص لأ .٦٦

  ١٢٦  الِفطام ُمرَّةُ  الرِّضاعِ  ُحْلَوةُ  اِإلماَرةُ  .٦٧

  ١١٤  نُ ُأمُّ الَجباِن َال َتْفَرُح َوَال َتْحزَ  .٦٨

  ١٢٤  أمحل من بكاء على رسم منزل .٦٩

  ١٢٥   َطَلل َعَلى َتْسِلیمٍ  ِمنْ  َأْمَحلُ  .٧٠
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األْشِقیاءُ  ِبهِ  َوَیْشَقى السُّعَداءُ  ِبهِ  َیْسَعدُ  َبْلغٌ  اهللا أْمرُ  .٧١  48 

  ٧٥    ُمضِحكاِتكِ  أْمرَ  ال ُمْبِكَیاِتكِ  أْمرَ  .٧٢

  ٦٧  َمَعك َیْسَعى َمنْ  الَعزَّاءِ  أَخا ِإنَّ  .٧٣

  ١١٨  اْسَتَوى َفِسكِّیٌن َوإِْن اْعَوّج َفِمْنَجلٌ  ِإنِ  .٧٤

  ١٢٢  َمْوُرودٌ  َمْنَهلٌ  ُأَضاحاً  إنَّ  .٧٥

َیْسَتْنِسر بَأْرِضَنا الُبَغاثَ  إنَّ  .٧٦  ١٠٣ 

  ١٥٢  َعُضدُ  َلهُ  َلْیَستْ  الَِّذي الذَِّلیلَ  ِإنَّ  .٧٧

  ١٥٢  بالتََّظنِّي َلْیَس  الرَّْأيَ  إنَّ  .٧٨

  ٣٦٦  فیها ما َتْركُ  ِمْنَها السََّالَمةَ  إنَّ  .٧٩

  ٤٨  الَبَراِجمِ  َواِفدُ  الشَِّقيَّ  إنَّ  .٨٠

  ٧٢  َیْصُدقُ  َقدْ  الَكُذوبَ  إنَّ  .٨١

  ١٤٣  اَألْقَوامِ  َشَقاِئقُ  النَِّساءُ إنَّ  .٨٢

  ٤٨  ُسوٍء  َلَخْصَلتَا الَكِذبُ  َخْیُرُهما َخْصَلتَینِ  إنَّ  .٨٣

  ٤٨  ِإْعصارا َالَقْیتَ  َفَقدْ  ِریحاً  ُكْنتَ  إنْ  .٨٤

  ١٢١  ْنَت َعْطَشاَن َفَقْد أَنى َلكَ ِإْن كُ  .٨٥

  ١١٣   ِإْن كْنِت َغْضَبى َفَعَلى َهِنِك َفاْغَضِبي .٨٦

  ١٥٦/ ٣٦   َفِفراق ِوَفاق َیُكنْ  َلمْ  إنْ  .٨٧

 ٢٦٠                                 َبْجَدِتَها اْبنُ  أنا .٨٨

  ٦٨  َجالَ  اْبنُ  أَنا .٨٩

  ٥٩  ِباْستهِ  كاْلُمْصطاِد◌ِ  أْنتَ  .٩٠

  ١٥٤/ ٧٢   الماءِ  ِفي واْستٌ  السَّماءِ  يف أْنفٌ  .٩١

  ١٦٥                                                                                                             ِإقالال اْلَعْرشِ  ِذي ِمنْ  َتْخَش  َوالَ  ِبَاللُ  اْنِفقْ  .٩٢

  ١٥٧  الَعُروسِ  َطْستِ  نْ ومِ  الرَّاحةِ  َوِمنَ  الدَّْمَعةِ  ِمنَ  َأْنَقى .٩٣

  ٤٨  اْلُخلَّبِ  َكَبْرقِ  ُهوَ  ِإنََّما .٩٤

اٌر ِبالدََّواِهي .٩٥   ١١١  ِإّنُه َلَزحَّ

  ١٢١  ِإّنُه َلَغِضیُض الّطْرف .٩٦
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بٌ  .٩٧   ٩٥  َأْهَوُن َمُظلوٍم ِسَقاُءٌ◌ ُمَروَّ

لُ  .٩٨  تفقــدون مـا وآِخـرُ  األمانـةُ  دیـنكم مـن تفقـدون مـا أوَّ

َالة   الصَّ

٤٨  

  ١٣٢  َجاَرهْ  َیا َوأْسَمِعي ِنيأعْ  ِإیَّاكِ  .٩٩

  ١١٨  باَع َكْرَمُه َواْشَتَرى َمْعَصَره .١٠٠

 136 ِبئَس الّردف ال َبْعَد َنَعم .١٠١

ِ◌َبْحِمَدك الاهللا   ِبَحْمدِ  .١٠٢  48 

  ١١٢  َبِرئ َحيٌّ ِمْن َمیٍِّت  .١٠٣

  ١٤٣   السَّماءِ  َمَطرَ  ِمْنهُ  ِبِرْئتُ  .١٠٤

  ١١٠         الَقِتیلُ  ُیْقَتَلنَّ   مَّا ِبِسَالحٍ  .١٠٥

  ١٢٥  َبَصُر بالزُبوِن ِتجارةال .١٠٦

ِل َطَلِبِه ُتَوفَّْق ِفِیه .١٠٧   ١٦٨  ِبِع الَمتَاَع ِمْن َأوَّ

  ١٦٤  ِبْعُت َجاِري َوَلْم َأِبْع َداِري .١٠٨

  ١٦٧/ ١٥٣    إیناس العٍ طِّ ا دَ عْ بَ  .١٠٩

  ١٤٧/ ٨٥   َبْعضٍ  ِمنْ  َأْهَونُ  الشَّرِّ  َبْعُض  .١١٠

  ١٢١  ْشناُء                   ِمْن َبِني ُفَالٍن إْثِفیَّة خَ  بقى .١١١

 ١٣١  الَعْظمَ  السِّكِّینُ  َبَلغَ  .١١٢

َبى السَّْیلُ  َبَلغَ  .١١٣ الزُّ  ١٥٢ 

التََّواُضعُ  الُمُروَءةِ  َتاجُ    .١١٤  ١٥٢ 

  ١٥٧  َبِلىَ  َلقدْ  ِعْتُقهُ  َلْوالَ  تَاهللا .١١٥

  ١٢٢  ما في َقْعِر الُبْرَمةِ  المقدحةُتْخِرُج  .١١٦

  ٦٧  ِظلَُّله الظَّْبيُ  َتَركَ  .١١٧

  ١١٠  .َتَرْكُتُه َصِریَم َسْحرٍ  .١١٨

ِلیلِ  الرَّْعدِ  ِبَذاتِ  َجاءَ  .١١٩  125            َوالصَّ

  ١٠٩  ونعُ لْ مَ  رُ كِ تَ حْ والمُ  وقزُ رْ مَ  بُ الجالِ  .١٢٠
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  ١٥١  َجَلَبْت َجَلَبًة ثُمَّ أْقَلَعتْ  .١٢١

  ١٢٥                                                  ِلسانه َفَصاحة الرَّجل جمالُ  .١٢٢

  ١١٩  َجمِّْل َواْجَتِملْ  .١٢٣

  ١٠٠  َجُهل َمْوُت األْحَیاءال .١٢٤

ِدیِق َوَلْو ِفي الَحِریق .١٢٥   ٩١  َحاِفْظ َعَلى الصَّ

  ٧٤  حدثني فاه إلى فيَّ  .١٢٦

  ١٢٢  َحرُّ الشَّْمِس ُیْلِجُئ ِإلَى َمْجِلِس ُسوءٍ  .١٢٧

  ١٢١        حقُّ َأْبَلُج َوالَباِطُل َلْجَلجٌ ال .١٢٨

  ١٢٠  هطرَ أشْ  هرالدَّ  بَ لَ حَ  .١٢٩

  ١٦٧  َحَلَف بالسَّماِء والطَّاِرقِ  .١٣٠

  ٩٥  الَحِلیُم َمِطیَّة الَجُهول .١٣١

  ١٥٦  َتْبِكهِ  َأْوَلمْ  َأِبیه ُتَراثِ  ِفي اْلَمْرءَ  َخاِصمِ  .١٣٢

  ٥٩  َتاَراتٌ  ُخُطوبُ ال .١٣٣

  ٦٠  الشََّفةِ  َخِفیفٌ  .١٣٤

  ٣٤   اللَِّسان ِحْفظُ  اْلِخَاللِ  َخْیرُ  .١٣٥

  ٨٨  َوَشرُّ الَفْقِر اْلُخُضوعُ  َخْیُر الِغَنى الُقُنوعُ  .١٣٦

  ٧٤  َخْیُر مالك ما َنَفَعك .١٣٧

  ١٦٨  َخْیُر النَّاِس َمْن َفِرَح ِللنَّاِس ِبالَخْیرِ  .١٣٨

  ١٣٧  جاجةٌ لَ  رُ والشَّ  عادةٌ  الخیرُ  .١٣٩

 118 َدَخَل ُفُضوِليُّ النَّاَر َفَقاَل: الَحَطُب َرْطبٌ  .١٤٠

  ١٦٨  اِئبِ َدِع اللَّْوَم ِإنَّ اللَّْوَم َعْوُن النَّوَ  .١٤١

  ١٦٨  َدُعوا َقْذَف الُمْحَصَناِت َتْسَلْم َلُكُم األمََّهات .١٤٢

  ٥٧  َدْمَعٌة ِمْن َعْوَراَء َغِنیَمٌة باِرَدةٌ  .١٤٣

  ١١٩  َذَهَب النَّاُس َوَبِقَي النَّْسَناُس  .١٤٤

َیاحِ  َدَرجَ  َدُمهُ  َذَهبَ  .١٤٥   ٩٥  الرِّ

  ١٦٨/ ٧٠  ُألٍّ  ْبنِ  ُضلِّ  ِفي َذَهبَ  .١٤٦
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  ٧١  ِبهِ  َفَلجَّ  كاِسباً  َذَهبَ   .١٤٧

  ١٥٦  االْغِتَرارُ  اْلَجْهلِ  رْأُس  .١٤٨

  ١٥٥  َرْأُس اْلَخَطاَیا اْلِحْرُص والَغَضبُ  .١٤٩

  ١١٦       رَّْأُس َصْوَمَعُة الَحَواسِّ ال .١٥٠

  ٥٢  رآه الصادُر والواِردُ  .١٥١

  ١٦٦  ُربَّ َأْكَلٍة َتْمَنُع َأْكَالتٍ  .١٥٢

  ٧٤  َرامٍ  َغْیرِ  ِمنْ  َرْمَیةٍ  ُربَّ  .١٥٣

  ٥٠  ِسَواهُ  حاِصدٌ  ِلَنْفِسهِ  اِرعٍ زَ  ُربَّ   .١٥٤

  ١١٣  ُربَّ َشْبَعاَن ِمَن النَِّعِم َغْرثَاُن ِمَن الَكَرمِ  .١٥٥

  ١٠٨  ُربَّ ُمْسَتْعِجٍل َألِذیٍَّة وُمْسَتْقِبٍل ِلَمِنیَّة .١٥٦

  ١٢٠    ُربَّ ُمْسَتْغِزٍر ُمسَتْبِكئٍ  .١٥٧

  ١١٠  منه عمَ تَ سْ مُ  وجاهلٍ  عنه مرغوب عالمٍ  ربَّ  .١٥٨

  ١٠٨  ْسَتِعیٍر َأْسَرُع ِمْن ِرْجَلْى ُمَؤدٍّ ِرْجَال مُ  .١٥٩

  ٦٩  جاَءكَ  َحْیثُ  ِمنْ  اْلَحَجرَ  ُردَّ  .١٦٠

  ١٦٢   اهللا بسم –ُردَّ ِمْن َطَه ِإَلى  .١٦١

اِئبِ  .١٦٢   ١٠٧  َرَماُه ِبَنْبِلِه الصَّ

  ١٢١  َرَمى ِبَسْهِمِه اَألْسَوِد والُمَدمَّى .١٦٣

  ٦٣  ُ◌یقَاِتلُ  الَ  اَلْعَیر َأنَّ  َزَعْمتَ  .١٦٤

ُة الَعاِلم ُیْضَرُب ِبهَا الطَّْبُل وَزلَُّة الَجاِهِل ُیْخِفیَها َزلَّ  .١٦٥

                     الَجْهل

١٠٧ 

 ١١٣ ُزْنٌد َكَبا َوَبَناٌن َأْجَذمُ  .١٦٦

ودٍ عُ قُ  نْ مِ  رٌ یْ خَ  عودٍ  نْ مِ  وجٌ زَ  .١٦٧  ١٢٤ 

بِّ  َبْینَ  َ  َبْینَ  اَلْجَاِمعِ  ُسْبَحانَ  .١٦٨   ١٥٢  والنُّونِ  الضَّ

  ١٥٢  والنار الثَّْلج َبْینَ  َلْجَاِمعِ ا ُسْبَحانَ  .١٦٩

  ١٤١  سدَّ ابن بیض الطریق .١٧٠

  ١٦٤  ِسْر َوَقمٌر َلكَ  .١٧١
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  ١٣٤  ِإَهاَلةً  َذا َسْرَعَانُ  .١٧٢

یَّاحُ  السِّنَّورُ  .١٧٣ َشْیئا َیْصطَادُ  ال الصَّ  ١٤٦/ ١٤٣  

  ١٦٧  ُیْصَطاُدونَ  بالتَّمرِ  السُّوَدانُ  .١٧٤

  ... الُغَبارُ  َوَیْنَجِلي َتَرىَ  َسْوفَ  .١٧٥

  ِحَمارُ  َأمْ  َتْحَتكَ  َأَفَرٌس  

١٣٧  

  ١٤٢  سیِّد القوم أشقاهم .١٧٦

  ١٣٢   َیْخَشْوَن اهللا الذَِّینَ  اْمِركَ  في َشاِوْر  .١٧٧

  ١٢٧  ُمَوق�ى الشَُّجاعُ  .١٧٨

  ١١١  َشِریُف َقْوٍم ُیْطِعُم اْلَقِدیدَ  .١٧٩

  ٧٣  َأیَّاَمهُ  َتُعدَّ  الَ  ِرْزق ِفیهِ  َلكَ  َلْیَس  َشْهرٌ  .١٨٠

  ١٦٨  ى َفْوَق َخْصَباِت الدََّقلِ َشْمٌل َتَعالَ  .١٨١

  ٥٨  َرمَّدَ  َأْنَضجَ  ِإَذا َحّتى َأُخوكَ  شَوى .١٨٢

ْمتُ  .١٨٣   ١٥٢  َفاِعُله َوَقِلیلٌ  ُحْكمٌ  الصَّ

ْربُ  .١٨٤   ١٢٤  اْلَوِعید الَ  َعْنكَ  ُیْجِلي الضَّ

ُ◌ه َجبَّاٍر َرَعاَها الُمْنُصل .١٨٥   ١٢١  َضرَّ

  ١٦١   َعْیَناَها فَأْینَ  ُاْمَرأةٍ  ِحْلمُ  َضلَّ  .١٨٦

  ١٦٣/ ٧٤  َطاِمرٍ  ْبنُ  َطاِمرُ  .١٨٧

  ١٥٩   َفمٍ  ِبُكلِّ  َمْعُسولٌ  ِذْكِركَ  َطْعمُ  .١٨٨

  ١٢٠  ُطوٌل ِبَال َطْوٍل َوَال َطاِئلٍ  .١٨٩

  ٩١  ُیْصَطادُ  بالطَّْیرِ  طَّْیرُ ال .١٩٠

َتَقع ُ◌أالَِّفَها َعَلى طُُّیورُ ال .١٩١  ٦٠ 

  ١٥٢/ ٧٧  َوِخیمٌ  َمْرَتُعهُ  الظُّْلمُ  .١٩٢

  ٨٠/ ٣٤   اْلَجاِهلِ  َیِقینِ  ِمنْ  رٌ َخیْ  الَعاِقلِ  َظنُّ  .١٩٣

  ٧٢  النََّزَعةِ  إلي السَّْهمُ  َعادَ  .١٩٤

  ١٠٧  باقٍ  ساءِ النِّ  عارُ  .١٩٥

  ١١٢/ ٥٤  َحِدیثٍ  َعاُقولُ  .١٩٦
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  ١٣٦  َفَحَزرَ  الَقاِرُص  َعَدا .١٩٧

  ١٤٤  ِعزُّ الرَُّجِل اْسِتْغَناُؤُه َعِن النَّاسِ  .١٩٨

  ١٣٥  ِلَغْیِركَ  َغدٌ  َعَسى .١٩٩

السَّیفُ  ُیَهابُ  ال ما ُیهابُ  الَعْقلُ  .٢٠٠  ١٥٢ 

  ٧٢   َبَراقُش  َتْجنىِ  َأَ◌ْهِلهاَ  َعَلى .٢٠١

 في التََّذلُّلُ  َیُكونُ  الوَالیةِ  في التَّكبُّرِ  َحَسبِ  َعَلى .٢٠٢

    الَعْزلِ 

١٢٤ 

  ١٦٠   َأوُیهانُ  الَمْرءُ  ُیْكَرمُ  االْمِتَحانِ  ِعْندَ  .٢٠٣

  ١٣٤  َعَشَرةٍ  َوِزیاَدةُ  ِبَعْیرٍ  َعْیرٌ  .٢٠٤

  ١٢٨  ِبَرْوثَةٍ  وَجاءَ  َغْوَصةً  َغاَص  .٢٠٥

العْطَلةِ  زْعَفرانِ  من َخیرٌ  الَعَملِ  ُغبارُ  .٢٠٦  ١٦١ 

  ١٢٠  َغَداُؤُه َمُرُهوٌن ِبَعَشاِئهِ  .٢٠٧

ِبیعِ  .٢٠٨   ١١٢  َغَضُب الُعشَّاق كَمَطِر الرَّ

  ٧٣      َیْنَجِلینَ  ثُمَّ  َغَمراتٌ  .٢٠٩

ةَ ُغْربَ  الوَطنِ  في وَفْقٌرهُ  َوَطنٌ  الُغْرَبةِ  في الَمْرءِ  ِغَنى .٢١٠  ٦٥ 

  ١١٧  غْیرُة المرأِة مفتاُح َطالِقَها .٢١١

َوَقع الَمْوتِ  وِفي الَمْوتِ  ِمنَ  َفرَّ  .٢١٢  ٧٣ 

  ١٢٢  َفرَّ ِمن الَمَطِر وَقَعَد َتْحَت الِمیزابِ  .٢١٣

  ٧٣/١٠٣  ْضُل ِلْلُمْبَتدى وٕاْن أْحَسَن الُمْقَتِدىالف .٢١٤

  ٥٧  َفْوَق ُكلِّ َطامٍَّة َطامَّة .٢١٥

  ١٦٢   ُاِالْخِتَبارِ  نْ عَ  ِغَنى اِالْعِتَبارِ  فيِ  .٢١٦

  ٧٠  َقَدمٌ  َلهُ  الَخْیرِ  في .٢١٧

    في الصیف ضیعت اللبن .٢١٨

َقابِ  اْلَمَذّلةُ  الطََّمعِ  ِفي .٢١٩   ١٥١  لِلرِّ

  ١٥٢  ِمْنُه  أْضَوأ والشَّْمُس  ِضیاءٌ  الَقَمرِ  في .٢٢٠

  ١٦٦  َفاِئتٍ  ُكلِّ  َعنْ  ِعَوٌض  َتَعاَلى  اهللا ِفي .٢٢١
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الَعَقاِربِ  َلْسعُ  النُّْصحِ  ِفي .٢٢٢  ١٥٢ 

 ١٦١      األْرَزاق كُنوزُ  األْخَالقَ  َسَعةِ  في .٢٢٣

  ٧١  َعاِلُمَها أْرَضاً  َقَتلَ  .٢٢٤

  ١٠٣  الَجملُ  اسَتْنَوقَ  قد .٢٢٥

  ١٤٣  الَواِلَدةِ  على َوَلوْ  النَّاِدَرةَ  ُقلْ  .٢٢٦

َصِدیقاً  ِلي َیَدعْ  َلمْ  الَحقِّ  َقْولُ  .٢٢٧  ١٦٥ 

  ٧٠  َیِطیرُ  النََّعامُ  كادَ  .٢٢٨

  ٧١  ُصَداُعهَا َوُیْكَرهُ  ُشْرُبَها ُیْشَتَهى كالَخْمرِ  .٢٢٩

  ١٣٨  بِ ئْ والذِّ  ابِ رَ كالغُ  .٢٣٠

  ٧٢  السََّرابِ  َعْرضِ  على كالُمْحَتاضِ  .٢٣١

ْمَضاءِ  ِمنَ  كالُمْسَتِغیثِ  .٢٣٢   ٥٨  ِبالنَّار الرَّ

/ ١٥٦ضارب                                        َسْیفُ  أو الِعبٍ  ِمْخَراقُ  ِلَساَنهُ  كأن .٢٣٣

١٣٩/ ١٣١  

الُهُمومِ  َمَفاِتیحُ  الُوَكَالءِ  ُتبُ كُ  .٢٣٤  143 

  ١٣٤   اْثَنْینِ  َكَراِكبِ  .٢٣٥

 95 َكَفى بالشَّكَّ َجْهالً  .٢٣٦

تراباً واغْ  نأیاً  بالموتِ  ىفَ كَ  .٢٣٧  ١٢٥ 

  ١٣٢/ ٦٩   َتْخَتالُ  َذْیلٍ  َذاتِ  كلُّ  .٢٣٨

  ١٢٠  كلُّ َماُهو آٍت َقِریبٌ  .٢٣٩

  ١٢٠  كلُّ َمْمُنوٍع َمْتُبوٌع    .٢٤٠

  ١٢٠  ْنُه َكِبُد الُمْصِرمِ َكَأل َییَجُع مِ  .٢٤١

  ١١٢  برِ خَ  فٍ وْ جَ  من مٌ یكِ حَ  المٌ كَ  .٢٤٢

  ٨٩  كاألَسلِ  َوِفْعلٌ  كالَعَسلِ  َكَالمٌ  .٢٤٣

  ١٣٨  أعطاه ال نْ كِ ولَ  كالَّ  .٢٤٤

  ١٢١  كلُّكم َراٍع وَمْسُؤٌل عن رعیته .٢٤٥

  ١٠٠  ُكْن َحاِلمًا ِبَجاِهٍل ناطقٍ  .٢٤٦
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  ١٣٠  ُأْخُدوداً  ْیتَ القَ  فقد الَعاِفي األَثرِ  ِمنَ  َتْبِكي ُكْنتَ  .٢٤٧

اللیل مصابیحَ  العلم َیَناِبَیع كونوا .٢٤٨  ٧٤ 

    َوَجاهُ  عَلى الُمْهرَ  َتْبَعثِ  الَ  .٢٤٩

  ١١٩  َال َتْدُخْل َبْیَن الَعَصا َوِلَحاِئَها .٢٥٠

  ١٦٢  َال َتْظِلَمنَّ َوَضَح اْلَطریق .٢٥١

    َذاماً  الَحْسَناءُ  َالَتْعَدمُ  .٢٥٢

اَفاكَ ع َرباَّ  واْحَمدْ  َأَخاكَ  َتُلمْ  ال .٢٥٣  ١٤٣ 

  ٦٨  َناُرَها ما وانُظُروا َتْنُسُبوَها الَ  .٢٥٤

  ٦٣  ِمْثَلهُ  وتَأَتى ُخُلقٍ  َعنْ  َتْنهَ  الَ  .٢٥٥

  ٥٠  اْسَتُقوا ِلْلَقْومِ  ُقْلتُ  َقدْ  لي َذْنبَ  الَ  .٢٥٦

  ٥٩  الَخْوفَ  ُیَضاِجعُ  ِلَمنْ  َعْیَش  الَ  .٢٥٧

  ١٦٢  َال َماَل ِلَمْن َال ِرْفَق َلهُ  .٢٥٨

َثْلباً  إالَ  یَض التَّْعرِ  ُیْحِسنُ  الَ  .٢٥٩  160 

  ١١٩  َواَلنَّاساهللا َال َیْذَهُب الُعْرُف َبْیَن   .٢٦٠

  ١٣٨  الناس یشكر ال من اهللا یشكر ال .٢٦١

  ٦٣  أْمُرهُ  ِلَقصیرٍ  ُیَطاعُ  الَ  .٢٦٢

  ٣٥  َتَلفاً  ُبْغُضكَ  َوالَ  َكَلَفاً  ُحبُّكَ  َیُكنْ  الَ  .٢٦٣

 ١٠٠ َال ُیْلِبُث الَحَلَب الَحَواِلبُ  .٢٦٤

  ٦٩  َجُهولٍ  ِمنْ  َحلیمٌ  َیْنَتِصفُ  الَ   .٢٦٥

     الَفَرسِ  َوظاِهَرةَ  الِحَمارِ  ِغبَّ  َألْضِرَبنَّكَ  .٢٦٦

  ٦٩  َأبابَ  َوالَ  َالَعَبابَ   .٢٦٧

ِلْلَجَوابِ  الكالم َدعِ  ِقیل مَّا ألْمرٍ  .٢٦٨  60 

  ٩١/ ٧٥   ُمَعطِّساً  َنُشوَقاَ  ألَُنشََّقنَّكَ  .٢٦٩

ُحْمقٍ  إَلى المرأةِ  ُلبُّ  .٢٧٠  156 

  ١٢٢  ُلولٌ لَساُن َمْرَكٌب ذَ ال .٢٧١

  ١٤٨   َخَشب ِمنْ  َوَیدٌ  ُرَطبٍ  ِمنْ  ِلَسانٌ  .٢٧٢
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  ١٥١  َبْحَرةَ  َصحَرةَ  َلقیُتهُ  .٢٧٣

 ١٢١ َلَك الُعْتَبى َوَال َأُعودُ  .٢٧٤

  ١٢٧/ ١١٦  ِلُكلِّ َجْنٍب َمْصَرعُ  .٢٧٥

دواءٌ  داءٍ  ِلُكلِّ  .٢٧٦  ١٣٨ 

َصُبوحٌ  َصَباحٍ  ِلُكلِّ  .٢٧٧  ١٣٣ 

  ١٦٤  َلْم َیُفْت َمْن َلْم َیُمتْ  .٢٧٨

  ١٤٨  َهلُكوا َتَساَوْوا فإذا َتَباَیُنوا َما ِبَخْیرِ  النَّاُس  َزالَ یَ  َلنْ  .٢٧٩

  ١٦٤  َلْو ُقْلُت َتْمَرًة َلَقال َجْمَرةً  .٢٨٠

  ١٣٨ َكَتْمُتهُ  َما َبَرٌص  ِبَجَسِدى َكانَ  َلوْ  .٢٨١

  ١٤٨  َلَقِلْیُتُكم َراِضیاً  َنْفِسى َعنْ  ُكْنتُ  َلوْ  .٢٨٢

  ٦٧  َأْكَرهْ  َلمْ  َداءٍ  َعَلى ُكویتُ  َلوْ  .٢٨٣

الثَّاِنَیة ْنَتَهتِ  الَ  األوَلى َنَهْیتُ  َلوْ  .٢٨٤  ١٣٢ 

  ١٣٨  ساً فارِ  ینسَ فارِ  نْ مِ  لنا تَ لیْ  .٢٨٥

    الَخِدعِ  ِبالِخبِّ  الَقْومِ  َأِمیرُ  َلْیَس  .٢٨٦

  ١٣٥/ ٦٠  ِبالثِّیابِ  الجَمالُ  َلْیَس   .٢٨٧

  ١٢١  شاء  مْ لیس بریشاء وال عَ  .٢٨٨

  ١١٤  لیس لي حشفة وال َخِدرة .٢٨٩

 إلــى ِعْلــمٍ  ِمــنْ  أْحَســنَ  شــيء َلــىإ شــيءٌ  ُأضــیف َمــا .٢٩٠

  ِحْلمٍ 

٥٥  

  ٦٣  النَّْملِ  َعضُّ  َیْبُلغَ  َأنْ  َعَسى ما .٢٩١

  ١٤٢  َمُشوَرةٍ  َعنْ  اْمرؤٌ  َهَلكَ  ما .٢٩٢

  ١٣٩  ناصحة سحابة إال هو ما .٢٩٣

  ١٤٤  ِبَناِره ُیْصَطَلى َما .٢٩٤

  ١٣٣  ِفیكَ  بأْسَفلِ  َعْهُدكَ  َمَتى .٢٩٥

  ١٢٦  َمْخِتالً  َأِجدْ  َلمْ  إَذا ُمَجاَهرةً  .٢٩٦

 ١٣٣ المشاورة قبل المثاورة .٢٩٧
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ُجوُعه طالَ  َغْیِرهِ  َزادِ  َعَلى اتََّكلَ  َمنْ  .٢٩٨  153 

 119 َمْن َجهََّل َأَباُه فَقْد َجِهلَ  .٢٩٩

 َعَلى َنْفَسهُ  َفْلُیَوطِّنْ  الَبَقاءِ  ِبُطولِ  َنْفَسهُ  َحدَِّ◌ثَ  منْ  .٣٠٠

  الَمصاِئب

١٥٤  

  

ِبهِ  ُقِتلَ  الَبْغيِ  َسْیفَ  َسلَّ  َمنْ  .٣٠١  ١٣٣ /٧٢  

  ١٣٣  الِعثَار أِمنَ  الَجَددَ  َسَلكَ  َمنْ  .٣٠٢

  ٩١  َمْن َسِلَمْت َسِریرُتُه َسِلَمْت َعَالنَیَتهُ  .٣٠٣

  ٦٣  َمْعَتَبُته َطاَلتْ  الدَّْهرِ  َعَلى َعَتبَ  َمنْ  .٣٠٤

  ١٤٩   ُیْهَدمْ  َحْوِضهِ  َعنْ  َیُذدْ  الَ  َمنْ  .٣٠٥

  ١٣٩  غیره إلى یحسن لم نفسه إلى یحسن لم من .٣٠٦

  ١٣٣  َتَرهْ  َتِعْش  َمْهَما .٣٠٧

الو هِ ما جَ  اُس أعداءُ نَّ ال .٣٠٨  100 

  ١٢٥                                                                اَإلْحَسانِ  َعِبیدُ  النَّاُس  .٣٠٩

  ١٢٤  الرَّحیلِ  َساَعةَ  ِعَصامٌ  َنامَ  .٣١٠

  ١٣٢   ُعْلَقة ِذي ِمنْ  َنْظَرةٌ  .٣١١

َدتْ  ِعَصامٍ  َنْفُس  .٣١٢   ٥٩  ِعَصاماً  َسوَّ

  ١٣٦  ِنْعَم الُمؤِدب الدَّهر .٣١٣

  ٩١  الَعَداَوةِ  ُأْرَثةُ  نَِّمیَمةُ ال .٣١٤

  ١٠٠  َهَذا التََّصاِفي َال َتَصاِفي الِمْحَلبِ  .٣١٥

  ١١٩         َهْل َیْجَهل ُفَالنًا إَال َمْن ِیْجَهُل الَقَمرَ  .٣١٦

  ١٣٨  الَقَمرُ  النَّاسِ  َعَلى َیْخَفى َهلْ  .٣١٧

  ١٣٢   الُمْفَرَغةِ  كالَحَلَقةِ  ُهمْ  .٣١٨

  ١٣١  الَعَصا َظْهرِ  َعَلى َلكَ  ُهوَ  .٣١٩

  ١٣٤  األْخَضر الَجَنابُ  َهْیَهاتَ  َهْیَهاتَ  .٣٢٠

  ١٢٢  َوَقْعِت في َمْرَتَعٍة َفِعیثى .٣٢١

  ١٣٦/ ٥٩  الِحَجاَرةِ  على وَلوْ  األماَرةُ  َحبََّذا َیا .٣٢٢
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  ٥٧  َدَعةٍ  ِمنْ  َخْیرٌ  هي َهْیَجاءَ  َیاُربَّ  .٣٢٣

  ٩٥  َلْت: أَجزُّ َمَع الَمْجُزوِزینَیا َشاُة أْیَن َتْذَهبین ؟ َقا .٣٢٤

  ٥٥  ِبالَمَصاِحفِ  النََّعاَمةَ  َعاَرَض  َمنْ  َیا .٣٢٥

هِ  .٣٢٦   ١٣٢  یأِتیَك باألْمِر من َفصِّ

  ٤٤  الَباِطلِ  َخاِصَرةِ  ِمنْ  الحقَّ  ُیْخِرجُ  .٣٢٧

َراءَ  َلهُ  َیِدبُّ  .٣٢٨ الَخْمرَ  َلهُ  َوَیْمِشي الضَّ  ٥٦  

َفاْرَغة َقاُروَرةٍ  ِمنْ  یْدُهنُ  .٣٢٩  ١٣١ 

الَغاِئبُ  َیَرى َماالَ  الشَّاِهدُ  َیَرى .٣٣٠  ١٦٥ 

  ٩٠  َیْستفُّ التُّراَب وال یْخضُع ألحٍد على بابٍ  .٣٣١

  ٥٥  اْلَكِثیرَ  َیْجِني الَیِسیرُ  .٣٣٢

  ٥٩  َجاِهلٌ  َوالَبِصیرُ  أعَمى َیْطُرقُ  .٣٣٣

  ٩٠  َیْغِرُف ِمْن َبْحرٍ  .٣٣٤

  ١٦٥  الَكَباُث وَنَتعارفُ  َیْفَنى .٣٣٥

دورِ  فيویبقى ما  الُقَدور في ما َیْفَنى .٣٣٦   ٥٥  الصُّ

ُر أْخَرى .٣٣٧   ٩٠  ُیَقدُِّم ِرْجًال وُیؤخِّ

  ٤٥  َدِخیساً  َوَیْشَتِهى َضیحاً  َیَلذُّ  .٣٣٨

َباِردٍ  َعَلى ویْصِبحُ  َحرٍّ  َعَلى ُیْمِسى .٣٣٩  ٤٥ 

  ١٢٤   الَجْوَالنِ  َحاِرثِ  َیومُ  .٣٤٠

  ٥٦  أْمرٌ  وَغداً  َخمرٌ  َیْومَ ال .٣٤١
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أساسیات علم األصوات،  محمد البوصیري، مطبعة جامعة الخرطوم    .١

  م.١٩٩٩(السودان) 

أسرار البالغة،  عبد القاهـر الجرجاني، تحقیق محمد األسكندراني، و    .٢

  م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨د.مسعود، دار الكتاب العربي، ط الثانیة، 

كتب، اي، ترجمة د. أحمد مختار عمر، عالم الس علم اللغة، ماریوبأس   .٣

  م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ط: الثامنة، 

األشباه والنظائر في النحو، اإلمام جالل الدین السیوطي، تحقیق عبد    .٤

  م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣العال سالم مكرم، عالم الكتب، ط: الثانیة، 

هـ ـ ١٤١٦هـالل، مكتبة وهـبة، حامد أصوات اللغة العربیة، عبد الغفار    .٥

  م.١٩٩٦

كاشة، مكتبة دار المعرفة، ط: الثانیة، أصوات اللغة، د. محمود ع   .٦

  م.٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨

األصوات اللغویة،  إبراهـیم أنیس، مكتبة  االنجلو المصریة، ط:    .٧

  م.١٩٩٩الثالثة، 

األصوات ووظائفهـا،  محمد المنصف القماطي، دار الولید طرابلس،    .٨

  م.٢٠٠٣

ي األصول في النحو،  أبو بكر محمد بن سهـل بن السراج النحو    .٩

البغدادي، تحقیق د. عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط: األولى، 

  م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

األعالم،  الزركلي، دار العلم للمالیین، بیروت ـ لبنان، ط السادسة  .١٠

  م.٢٠٠٥عشرة، 
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األولى،  :األمثال العربیة، عبد المجید قطامش، دار الفكر، ط .١١

  م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨

لعربي القدیم مع مقارنتهـا بنظائرهـا في اآلداب األمثال في النثر ا .١٢

السامیة األخرى، عبد المجید عابدین، دار المعرفة الجامعیة 

  االسكندریة.

األمثال في القرآن الكریم،  سمیح عاطف الزین، دار الكتاب اللبناني  .١٣

  م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بیروت، ط: األولى 

ن أبو الحسن علي بن یوسف النحاة،  جمال الدی إنباه الرواة على أنباه .١٤

القفطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهـیم، دار الفكر العربي القاهـرة، 

  م.١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، 

األنساب، أبو سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي  .١٥

السمعاني، تقدیم وتعلیق عبد اهللا عمر البارودي، دار الجنان للطباعة 

  م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨النشر، ط األولى،  و 

أوضح المسالك،  جمال الدین عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد  .١٦

اهللا، بن هـشام األنصاري، وضع هـوامشه وفهـارسه إمیل بدیع یعقوب، 

  م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤دار الكتب العلمیة بیروت، 

حقیق صدقي البدایة والنهـایة،  أبو الفداء الحافظ بن كثیر الدمشقي، ت .١٧

  م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩محمد جمیل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر، 

البرهـان في تجوید علوم القرآن ورسالة في فضائل القرآن، األستاذ  .١٨

  م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨محمد الصادق قمحاوي، الدار السودانیة، 

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، الحافظ جالل الدین عبد  .١٩

بن أبي بكر السیوطي، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار  الرحمن

  م.٢٠٠٤هـ  ـ ١٤٢٥الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط: األولى، 

التبصرة في القراءات،  محمد بن مكي بن أبي طالب القیسي، حققه  .٢٠

هـ ١٤٠٥وعلق حواشیه، د. محي الدین رمضان، الكویت، ط: األولى، 

  م.١٩٨٥ـ 
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مظاهـره وعلله وقوانینه، د. رمضان عبد التواب، التطور اللغوي  .٢١

  م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧القاهـرة، ط: الثالثة، 

عبده الراجحي، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط: التطبیق الصرفي،  .٢٢

  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠األولى، 

تاج العروس من جواهـر القاموس، السید مرتضى بن محمد الحسیني  .٢٣

واشیه د. عبد المنعم خلیل إبراهـیم الزبیدي، اعتنى به ووضع ح

واألستاذ د. كریم سید محمد محمود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: 

  م.٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨األولى، 

التنوعات اللغویة، د. عبد القادر عبد الجلیل، دار صفاء للنشر، ط:  .٢٤

  م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧األولى، 

د أبو الفضل جمهـرة األمثال،  أبو هـالل العسكري، تحقیق محم .٢٥

  إبراهـیم، وعبدالمجید قطامش، دار الجبل بیروت/ لبنان، ط: الثانیة 

  ( د. ت)

الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقیق  .٢٦

فخر الدین قباوة، محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: 

  م.١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣األولى، 

ن عقیل على ألفیة ابن مالك،  تركي حاشیة الخضري على شرح اب .٢٧

  م.٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ ،فرحان مصطفى، دار الكتب العلمیة بیروت

حاشیة الصبان على شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، دار الفكر،  .٢٨

  م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤

، عبد المجید هـندارى أبو الفتح عثمان بن جني، تحقیق الخصائص، .٢٩

  م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ط الثانیة، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهـرة،  دراسة الصوت اللغوي، .٣٠

  م.٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧الطبعة الرابعة، 

دراسة صوتیة في لهـجة قبیلة الشایقیة ( رسالة ماجستیر)، د. بكري  .٣١

هـ ١٣٩٩محمد الحاج، إشراف عبد الصبور شاهـین، كلیة دار العلوم، 
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  م.١٩٧٩ـ 

دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ترجمه وعلق علیه د. كمال  .٣٢

  م.١٩٩٠محمد بشر، مكتبة الشباب لبنان، 

  دیوان المتنبي،  أبو الطیب المتنبي، بیروت دار الجیل ( د. ت) .٣٣

سر صناعة اإلعراب،  أبو الفتح عثمان بن جني، تحقیق محمد حسن  .٣٤

، دار الكتب بیروت محمد حسن إسماعیل، وأحمد رشدي شحاتة عامر

  م.٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨الثانیة،  :ـ لبنان، ط

سیر أعالم النبالء،  اإلمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان  .٣٥

  م.١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢الذهـبي، مؤسسة الرسالة، ط الثانیة 

شذرات الذهـب في أخبار من ذهـب،  اإلمام شهـاب الدین أبو الفالح  .٣٦

ن العماد الحنبلي، دراسة وتحقیق عبد الحي بن أحمد بن محمد ب

ة، بیروت لبنان، ط: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمی

  م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩األولى، 

شذور الذهـب في معرفة كالم العرب،  أبو محمد عبد اهللا جمال الدین  .٣٧

  ). تبن هـشام األنصاري. ( د. ط اهللابن یوسف بن أحمد بن عبد

ف، أحمد الحمالوي، دار الفكر للطباعة شذى العرف في فن الصر  .٣٨

  م.٢٠٠٠هـ ـ١٤٢٠والنشر، بیروت لبنان، 

شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، قدم له ووضع هـوامشه وفهـارسه  .٣٩

إشراف د/ إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة بیروت،  ،حسن حمد

  م.  ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ط: األولى، 

لك، محمد محي الدین عبد الحمید، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن ما .٤٠

  م.١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠مكتبة دار التراث،

شرح التسهـیل،  جمال الدین محمد بن عبداهللا بن عبد اهللا بن مالك  .٤١

األولى  :الطائي األندلسي، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط

  م.٢٠٠١هـ  ـ ١٤٢٢

مان البعیمي، شرح التصریف، عمر بن ثابت الثمانیني، تحقیق د. سلی .٤٢
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  م.١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩مكتبة الرشد الریاض، ط: األولى، 

شرح قطر الندى وبل الصدئ،  ابن هـشام األنصاري، المكتبة التجاریة  .٤٣

  م.١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣الكبرى، مصر، ط: الحادیة عشر، 

بن  اهللا جمال الدین محمد بن عبد  اهللا  شرح الكافیة الشافیة،  أبو عبد .٤٤

ائي الجاني، تحقیق علي محمد معوض، وعادل محمد بن مالك الط

األولى،  :لبنان، ط الكتب العلمیة بیروتأحمد عبد الموجود، دار 

  م.٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠

شرح الكتاب، أبو سعید السیرافي، حققه وقدم حواشیه رمضان عبد  .٤٥

التواب، محمود فهـمي حجازي، محمد هـاشم عبد الدائم، الهـیئة 

  م.١٩٨٦المصریة العام للكتاب، 

القاسم بن نعة اإلعراب، الموسوم بالتخمیر، شرح المفصل في ص .٤٦

الحسین الخوارزمي، تحقیق الدكتور عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، 

األولى، لقرى، دار غریب اإلسالمي، ط: مكة المكرمة، جامعة أم ا

  م.١٩٩٠

شرح المكودي، أبو زید عبد الرحمن بن صالح المكودي على األلفیة  .٤٧

ي علمي الصرف والنحو، لإلمام جمال الدین محمد بن مالك الطائي، ف

  م. ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩دار المعرفة، ط: األولى، 

 :العربیة خصائصهـا وسماتهـا، عبد الغفار هـالل، مكتبة وهـبة، ط .٤٨

  م.٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥الخامسة، 

العقد الفرید، أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي، تحقیق عبد    .٤٩

  (د. ت) د الترحیني، دار الكتب العلمیة بیروت.المجی

  علم األصوات، كمال بشر، دار غریب للطباعة والنشر.  .٥٠

علم األصوات اللغویة، مناف مهـدي محمد الموسوي، مكتبة التعریب  .٥١

  م.١٩٩٣هـ ـ ١٤٠٣والترجمة والنشر، ط: األولى، 

  علم اللغة العام، كمال بشر، دار المعارف المصریة. .٥٢

محمود السعران، دار الفكر العربي اللغة مقدمة للقارئ العربي،  علم .٥٣
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  للطباعة والنشر، القاهـرة.

فقه اللغة وخصائص العربیة، محمد مبارك، بیروت ـ دار الفكر، ط:  .٥٤

  .م١٩٧٥السادسة، 

محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكبي، فوات الوفیات،  .٥٥

د الموجود، دار الكتب تحقیق علي محمد معوض، وعادل أحمد عب

  م.٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١األولى،  :العلمیة، ط

في علم اللغة العام، د. عبد الصبور شاهـین، مؤسسة الرسالة، ط:  .٥٦

  م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦السابعة، 

  في اللهجات العربیة، إبراهـیم أنیس، مكتبة األنجلو المصریة. .٥٧

(د.  القاهـرة.القاموس المحیط، مجد الدین الفیروزبادي، دار الحدیث  .٥٨

  .ت)

الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ( سیبویه)، تحقیق وشرح  .٥٩

عبد السالم محمد هـارون، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهـرة، ط: الثانیة، 

  م. ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢

، لفنون،  حاجي خلیفة مصطفىكشف الظنون عن أسامي الكتب وا .٦٠

األولى،  :لكتب العلمیة، طاعتنى به محمد عبد القادر عطا، دار ا

  م.٢٠٠٨هـ ـ ١٤١٩

الكافیة في النحو،  جمال الدین أبو عمر وعثمان بن عمر المعروف  .٦١

رضى الدین محمد بن الحسن  هبابن الحاجب النحوي المالكي، شرح

 م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥االستربازي النحوي، مكتبة دار الباز، 

، دار الجیل بیروت ـ الكامل في النحو والصرف واإلعراب،  أحمد قبش .٦٢

  م.١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩الثانیة،  :لبنان، ط

هـ ـ ١٤٢٣، للعالمة ابن منظور، دار الحدیث القاهـرة، لسان العرب .٦٣

  م.٢٠٠٣

مجمع األمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهـیم  .٦٤

النیسابوري، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الفكر، ط: 
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  م.١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٣الثالثة، 

مجمع كنوز األمثال والحكم العربیة والنثریة والشعریة،  د. كمال  .٦٥

  م.١٩٩٨خالیلي، مكتبة لبنان، ط: األولى، 

مدخل إلى علم اللغة،  یوسف الخلیفة أبو بكر، منشورات جامعة  .٦٦

  م.٢٠٠٦األولى،  :السودان المفتوحة، ط

 :والنشر عمان، طمدخل إلى علم اللغة،  محمد الخولي، دار الفالح  .٦٧

  م.١٩٩٣األولى، 

مدخل إلى فقه اللغة العربیة، أحمد محمد قدور، دمشق دار الفكر  .٦٨

  م.١٩٩٩المعاصر، بیروت، ط: الثالثة، 

مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان،  .٦٩

بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني  اهللاإلمام أبو محمد عبد 

  لمكي، مؤسسة األعمى للمطبوعات، بیروت ـ لبنان.ا

المرجع في اللغة العربیة نحوهـا وصرفهـا،  علي رضا، دار الشرق  .٧٠

  م.٢٠٠٣الرابعة،  :العربي، ط

المزهـر في علوم اللغة وأنواعهـا، للعالمة عبد الرحمن جالل الدین  .٧١

السیوطي، شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد 

  وي، ومحمد أبو الفضل إبراهـیم، دار الفكر للطباعة والنشر.البجا

 المصباح المنیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ، لبنان. .٧٢

  (د.ت)

یاقوت بن عبد    اهللا معجم البلدان، الشیخ اإلمام شهـاب الدین أبو عبد .٧٣

  الحموي الرومي البغدادي،  دار صادر بیروت. ( د. ت)

یاقوت الحموي، دار الفكر للطباعة والنشر، ط: الثالثة،  معجم األدباء، .٧٤

  م.١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠

المغني في علم الصرف، عبد الحمید مصطفى السید، دار الصفاء  .٧٥

  م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨للنشر، ط: األولى، 

مفتاح العلوم، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن السكاكي،  .٧٦
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  ان.المكتبة العلمیة الجدیدة، بیروت ـ لبن

المقتضب، أبو العباس محمد بن یزید المبرد، تحقیق حسن حمد،  .٧٧

راجعه د. إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة بیروت، ط: األولى، 

  م.١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

المقرب، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور  .٧٨

الحضرمي اإلشبیلي، تحقیق وتعلیق ودراسة عادل أحمد عبد الموجود 

  م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمیة بیروت، 

الممتع في التصریف،  ابن عصفور اإلشبیلي، تحقیق الدكتور فخر  .٧٩

الرابعة،  :الدین قباوة، منشورات دار اآلفاق الجدیدة  بیروت، ط

  م.١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩

 .مناهـج البحث في اللغة، د.تمام حسان، مكتبة دار األنجلو المصریة .٨٠

  )(د.ت

المنصف، شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصریف  .٨١

لإلمام أبي عثمان المازني البصري، تحقیق وتعلیق محمد عبد القادر 

هـ ـ ١٤١٩، ط: األولى، ـ بیروتـ وأحمد عطا، دار الكتب العلمیة 

  م.١٩٩

 موسوعة المورد دائرة معارف إنكلیزیة عربیة مصورة، منیر بعلبكي، .٨٢

  م.١٩٨٠األولى،  :دار العلم للمالیین، بیروت،  ط

موسوعة النحو والصرف واإلعراب، د. إمیل بدیع یعقوب، دار العلم  .٨٣

  م.١٩٨٨للمالیین، بیروت، ط: األولى، 

  م.١٩٥٦مولد اللغة، أحمد رضا العالمي، القاهـرة، دار مكتبة الحیاة،  .٨٤

  ر المعارف القاهـرة.النحو الوافي، عباس حسن، ط: الثالثة عشرة، دا .٨٥

ت العشر، الحافظ أبو الخیر محمد بن محمد االنشر في القراء  .٨٦

الدمشقي الشهـیر بابن الجزري، تحقیق علي محمد، دار الكتب 

  العلمیة.

الوافي بالوفیات، صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي، تحقیق إحسان  .٨٧
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  م.١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ـ بیروتـ عباس، دار صادر 

ألعیان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن وفیات ا .٨٨

ـ  محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقیق إحسان عباس، دار صادر

  م.٢٠٠٥الرابعة،  :، طـ بیروت
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االشتقاق من أسماء الجواهـر واألعیان، قرارات مجمع اللغة العربیة،  .٨٩

  م.١٩٣٥هـ ـ ١٣٥٤، مطبعة بوالق،ـ لقاهـرةامجلة مجمع اللغة العربیة ـ 

أصوات اللغة العربیة بین القدماء والمحدثین، د. بشرى السید، مجلة  .٩٠

هـ ـ ١٤٢٩، مجلة دوریة، العدد السابع، ـ الخرطومللغة العربیة ـ مجمع ا

  م.   ٢٠٠٨

مجلة المثل بین الفصحى والعامیة، األستاذ محمد قندیل البقلي،   .٩١

  .عربیة القاهـرةمجمع اللغة ال
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  ٢  اآلیة

  ٣  اإلهداء

  ٤  الشكر والعرفان

  ٦ـ ٥  المقدمة

  ٨  الرموز

  الفصل األول: المیداني ومجمع األمثال.

  المبحث األول:  حیـاة المیـداني. 

  المبحث الثاني: مصنــفات المیداني.

ــفاته.المبحث الثالث: المث   ـــل ومصن

  

  ١٧ـ١٠

  ٢٤ـ ١٨

  ٣٢ـ ٢٥

  الفصل الثاني: األصــوات  العـربیة

  تمهید

  المبحث األول: األصــوات الصامتة

  المبحث الثاني: األصـــوات الصائتة

 المبحث الثالث: المقاطـــع الصوتیة

  

   ٣٧ـ ٣٤

  ٥٢ـ ٣٨

  ٦١ـ ٥٣

  ٧٦ـ ٦٢

  بنیـة الكلـمة الفصل الثالث:

  ورفیـمات المبحث األول: المـ

  ةالمــشتـقالمورفیمات  المبحث الثاني:

  ةامدالجـــالمورفیمات  المبحث الثالث:

  

  ٩٧ـ ٨٨

  ١٢٢ـ ٩٨

  ١٣٩ـ ١٢٣

  

  الفصل الرابع: التغیرات الصوتیة الصرفیة:

  المبحث األول: التمــاثل الصوتي

  المبحث الثاني: التغیــرات الصرفیة

  

  ١٤٧ـ ١٤١

  ١٦٩ـ ١٤٨

  ١٧١  الخاتمة

  ١٧٦  آلیاتا ترسفه

  ١٧٧  األمثال ترسفه

  

���������������������� �

  رقم الصفحة  المحتویات
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  ١٩١  المراجع ترسفه

  ٢٠٠  المحتویات ترسفه

 
 

 


