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ًِ السَّحيِهب  ْطِه اهلِل السَّمح

 

 َجاِمــــــــــــعُة الهًِّـلًـــــــــو.

ًُّة الدِّراساِت الُعلًا.    ُكلِّ

َّـــــــــــُة   اآلداِب.   كـــلِّ

َّــــِة  ِقِشــــــُم اللُّغِة العزب
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 قال تعاىل

ًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر كىاٍلفيٍمًؾ ﴿ ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض كىاٍخًتَلى ًإفَّ ًفي خى
اًء  ا أىٍنزىؿى المَّوي ًمفى السَّمى مى ا يىٍنفىعي النَّاسى كى الًَّتي تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر ًبمى

بىثَّ ًفييىا ًمٍف كيؿّْ دىابَّةو  ًمفٍ  ٍكًتيىا كى مىاءو فىأىٍحيىا ًبًو اٍْلىٍرضى بىٍعدى مى
يىاتو  اًء كىاٍْلىٍرًض َلى ًر بىٍيفى السَّمى اًب اٍلميسىخَّ يىاًح كىالسَّحى تىٍصًريًؼ الرّْ كى

 ﴾ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى 

 
 

 صدم اهلل العظيه

 (164اآلية ) –ضوزة البكسة 

 
 
 
 
 
 

 اضتَالل
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 إىل

مً ىفطَا، إىل مالذي الدافئ، وميبعي  ء نىا جصيتال

، إىل ةيف الدىيا وطسيكي إليَا يف اآلخساحليوٌ، إىل جييت 

زي االصبوز على نالئه الدٍس، اليت صربت على فساقي تو

 ،،،،،،،،،،،،،نمي نمي، دمعَا لتنيحين الكوة

 

 إىل

ذلو اليبيل العظيه عفيف اليفظ نبي اخلصال، الري حيني 

 ،،،،،،،،،،،،.نبي العصيصيعف عيد املغيه، الصعاب و

 

 إىل

، إىل بهسي ةشوجيت الغاليشسيهة عنسي وىوز دزبي، نو مؤيد 

 الغالي فلرت نبدي الري زنى اليوز فأىاز ليا الدىيا، 

 ،،،،،،،،،،،،بين مؤيدا

 إٍداء
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 وامليتَى. ءالشهس هلل يف البد

 

، هضالبحس اخِل الشهس نجصلُ والعسفاٌ نلُ ألضتاذي اجلليل..... ثه 

 .ت الدىيا بعلنُ تأليفا وتدزيطًا، وإشسافًائوالعالمة الفر، الري مل

 .محمد غالب عبد الرحمن وراق/البروفيسور أستاذ األجيال

 

يف دزب احلياة الطويل، ونخص  ًاالشهس لهل مً دزضين حسف ..... ننا

 تلو امليازة العظينة. الجامعة اإلسالميةبُ نضاترتي يف 

نضاترة وإدازة، وملا فيَا مً  لجامعة النيلينالشهس  ..... ثه

 علناء نجالء، وميَج متكً، وعله غصيس، فالشهس نل الشهس هله .

 

ولهل مً  ،الشهس ألصدقاء دزبي يف مساحل الدزاضة مجيعَه ..... ثه

نعاىين وصوبين، إىل طسيل اليجاح، يصعب علي ذنس نحدٍه دوٌ 

 ىوز. علشامب يف قليب  مضاء خس، فالهلاآل

  

 شهس وعسفاٌ
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 مستخلص البحث
 

ثر الصكت في البنية الصرفية ، ثـ حاكؿ أتناكؿ البحث بالدراسة كالتحميؿ           
ربطيما مف خَلؿ المنيج التاريخي لمغة ، كىك مف الدراسات النادرة دراسة الميزاف 

ة عمى كزف الكممة ف دراسة الصرؼ كانت مقتصر أالصرفي مف ناحية صكتية ، بحيث 
ساسي في نما الجانب الصكتي كىك العامؿ اْل، بيكالمجرد كالمزيد منياكاكجو اشتقاقيا، 

تقميب ذلؾ الميزاف درس دراسة منيجية منفصمة عف الصرؼ حديثا ، كيحاكؿ البحث 
 المزج بيف الدراستيف .

ف طريؽ مناىج العمماء كعرض لدراسة تاريخية لتطكر الدرس  الصكتي ع          
ذاكرا تعريفو عبر الحقب الزمنية المتفاكتو ، ككذلؾ ، كما عرض لمصكت كتعريفو لو

زج بيف الدرستيف معرؼ البنية الصرفية كمفيكميا لدل عمماء المغة ككؿ ذلؾ ليككف ال
 ممكنا .

ثر الصكت في ذلؾ مف خَلؿ ألى تحكيَلت البنية الصرفية ك إو ييدؼ نَّ كما أ         
عَلالمكضكعات الممكنو لذلؾ  مف زياد دغاـ، كطبؽ عمى ة كحذؼ ، كا  بداؿ، كا  ؿ كا 

ف الدراسات نماذج مف آيات الذكر الحكيـ، كقد خمص بعد البحث كالتنقيب، إال أ
بينما حديثا أفردت دراسات ، ككاف ذلؾ مكفقا صكتية قديما لـ تبرح ميداف الصرؼال

رل الباحث البد مف مزج ، لذا يرة عامة مضمكنيا، كىذا يفقد المغة بصك مستقمة
، كالبد مف الفصؿ بيف الفحصى كالميجات لئَل حتى يسيؿ لمدارس اتقانياالدراستيف، 

 يخمط الدارس بينيما .
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Abstract 

      The research carried this title and then included three chapters , 

and contained all  chapter topics. 

      The chapter included an overview of the history of the 

morphological lesson, its definition  in terms ;of 

comprehensiveness, and its stages of ‘development as well as the 

structure of morphology with a specialized subject, indicating its 

concept, the buildings of its division , and it structural structure. 

      Then the second chapter: a presentation of the definition of 

human voice in the ancients, modernists of Arab scientists and 

some westerners, and then the relationship of the science of sounds 

with the science of exchange, indicating the interdependence 

between them. 

     Then chapter three: this chapter carried the spirit of research to 

include the subjects of study and application of the Holly Quran. 

     The first topic included the increase and deletion , detail, 

application , analysis, and the second topic : the media , 

presentation, application , and the last section included the 

imposition of ancient and modern.  
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 :المقدمة
يميؽ بجَللة قدره كعظيـ سمطانو، لؾ الحمد ربي أف جعمت  لحمد  حمدان ا

ممككتؾ متناه في الدقة كالكماؿ، كميزت اإلنساف عمى سائر المخمكقات بالذكؽ كاستمياـ 
 الجمؿ، كجعمت لغتيـ آخذة بالقمكب متى ماترنـ بيا قائؿ فقاؿ. 

يا بكتابؾ الكريـ الذم تت، كزينفحمدا لؾ إليي أف جعمت العربية أفضؿ المغا
 قدس سرىا كخمد بقائيا، كرفع سمكيا، كعظـ سرىا. 

، ةكمعمـ اإلنساني ةتترل عمى نبي اليدل، كرسكؿ الرحمثـ الصَلة كالسَلـ  
اإلنساف الكامؿ، اليادم البشير النذير، سيدنا محمد طب القمكب كدكائيا كعافية اْلبداف 

 صحبو الغر المياميف.كشفائيا، كعمى آلو الطاىريف، ك 
 كبعد:  

عرفة الحؽ، كآلة فيـ كتاب ربي لما كانت العربية سر كماؿ الجماؿ، كطريؽ م
كلى، كحيف كاف الشغؿ بيا عبادة كىي فرض كفاية، لـ يستقر الضمير عمى ىدل اْل
 .ا نيجا كتخصصا في الحياة، كا مف كراء القصدناىيرىا، فكانت مَلذنا اْلكؿ، فاتخذغ

دراسة الماجستير كفرغنا لمبحث، عاد الذىف كرات ككرات في  تأف اكتممكبعد  
 عات المغة الكاسعو، كبحرىا العميؽ. ك مكض

مؿ أساس في تقمب الصكت عا كذلؾ ْلني رأيت أفى  ؛ىتداء ليذا العنكاففكاف اال
باتت  ةفرد بدراسات مستقمالتي عمييا مدار البحث، لكنو أي  توصكر بالميزاف الصرفي 

ت القرآف اءاتبرح الصرؼ كمادة إال مف أكجو قر يا قديما لـ منفصَل، غير أنَّ منيجا 
الكريـ، كلذلؾ أيضا مكاطنو في كتب المغة كحذاقيا، فما كاف مني إال أف اخترت ىذا 
المكضكع، لمناقشة الفركؽ في أكجو الدراسات قديما كحديثا، كأكجو الخَلؼ، كىذا ما 

كتسمسؿ مادتو، ثـ البنية الصرفيو تعريفيا، كشكميا جعمني، أفرد فصَل لمدرس الصرفي، 
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فصَل كامَل لعرضيا قديما كحديثا،  ةسات الصكتيام، ثـ أفردت أيضا لمدر البنيك 
البحث في  آخرا، كتناكؿكعرضت َلراء أكبر عممائيا مقارنة كنقاشا، ثـ كاف التطبيؽ 

عَلؿ، عمما بأفَّ  مجممو، أثر الصكت في البنية الصرفيو، كما يعترييا مف حذؼ كقمب كا 
عب تشكتتمؿ عممان ناضجان، ثـ عاد يتفرع الدرس المغكم بدأ متماسكا منذ نشأتو إلى أف اك

مكضكعاتو، كعمى ىذا فإفَّ الدرس الصكتي قديما لـ يقصد لذاتو؛ بؿ عالج أبكابا كمسائؿ 
ء داخؿ الدرس النحكم كالصرفي، مثؿ: اإلدغاـ كاإلعَلؿ، كما ضبطكا بو تجكيد كأدا

 .لقرآف الكريـا
كالذم  ةبؿ درس في مجاؿ آخر كىك عمـ المغأما حديثا فبات فنا مستقَل  

 خَلؿ البحث. لصرؼ كالنحك، ثـ درس ذلؾ مفصَليتخصص فيو يبتعد كلك جزئيا عف ا
. كمف عاي ما ادخرت فيو كس، كا يشيد أنَّ ي في ذلؾ أف يككف المقصكد قد حصؿكأمم

 .ا التكفيؽ بدأ كختما
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 مشكلة البحث:
عف أصؿ كضعيا، كأثر الصكت في  ةمة البحث في تحكيؿ البنية الصرفيتتمثؿ مشك

 ذلؾ، مف خَلؿ اْلسئمو اَلتيو:
عف أصؿ كضعيا، كالعدكؿ بيا إلى كزف آخر، ىؿ كاف طمبا  ةتحكيؿ البنية الصرفي-1

 ؟لخفة الصكت
 ت اإلنساني مف الدرس الصرفي؟ الماذا انفصؿ عمـ اْلصك -2
 ؟.ةفي بنية الكمم ةعميق ةلصرؼ قديمان اْلصكات دراسة تحميمىؿ درس عمماء ا-3
 ىؿ جميع التغيرات الصكتيو يتغير فييا الميزاف الصرفي؟-4
 ، كدراسة اْلقدميف؟.ةالحديث ةبيف الدراسات الصكتي ةمقاربىؿ باإلمكاف ال-5

 تمؾ ىي مشكمة كفركض البحث بشكؿ مكجز.
 

 كبتمازجيا يتـ التماسؾ النصي. المغة كبياف قكة صَلتيا،
 أهداف البحث:

 عف أصؿ كضعيا ةإلى دراسة تحكالت البنية الصرفي ييدؼ البحث-1
  لذلؾ ةمف خَلؿ المكضكعات الممكنأثر الصكت في ذلؾ، -2
عَلؿ كزيادة ك تقمبات ميزاني-3   دغاـا  ا الصرفي مف حذؼ كا 
 الصرفي فقط.  كما يتمحكر حكؿ التغيير الذم يحدث أثرا في الميزاف-4

 أهمية البحث:
الصَلت، ىذا ما حدل ببعض العمماء  ةمتباين ةأصبحت مادة المغة متباعد

بالتجديد فييا كالحذؼ كالطعف في منيج القدماء مف عممائيا، كأرل أف سبب ىذا ىك 
التكجو الحديث لمعمماء كانتياجيـ مناىج أقرب لمدراسات الغربيو، كىذا عمؽ في 

 رس في حيرة مف أمره.شططيا، كجعؿ الدا
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لذا سأحاكؿ في ىذا البحث أف أربط القديـ بالحديث، كبتكاممو يبيف أمر ما أكد   
 البحث فيو. 

 :أسباب إختيار الموضوع
لذا  ؛المغة ىي سر الجماؿ كمكمف السحر النفسي كالذكقي مما الشؾ فيو أفَّ 

 اكاف كمازاؿ إعجاز  ذلؾ الذكر العظيـ الذمب معجزة نبي اليدم مف بنيات نظميا كانت
و خالؼ صكرة التباىي باإلعجاز اْلكلى، الشعر كالنثر، مما نَّ أعمما ب ،اكجن المكؿ إنس

يا، عيدلؿ، أنَّيا مف العظـ كالسعة بمكاف، ثـ أفَّ ىذه المغة ذات أجزاء متفرقو تجتمع جمي
ف يبي، لضكع في مسمؾ إحدل التعريفاتبالتككيف الجمالي النيائي، لذا كاف إختيار المك 

ختيار اة المعني الكَلمي، كلذا كاف سبب عَلقة الصكت الذم تكتمؿ عنده صكر 
 المكضكع إضافة إلى:

 .ة، كالدرس الصكتي كالفركؽ الحديثةتكضيح العَلقو بيف البنية الصرفي-أ 
 بياف أثر البنية بالصكت.-ب
 التكسع في -ج

 منهج البحث:
 صفي التحميمي.أف انتيج فيو المنيج الك البحث اقتضت طبيعة 

 الدراسات السابقه:
ىذا المكضكع لـ يطرؽ أك لـ تقـ فيو دراسة كافيو، فيما أطمعت عميو كلكف تكجد 

 مكضكعات قريبة منو في عمـ المغة الحديث كىي: 
في مجمع اْلمثاؿ  ةدراسة كصفية لغكي ةرىا في تغيير بنية الكممة العربياْلصكات كأث-1

تير" "ماجس ، إشراؼ الدكتكر بكرم محمد الحاج بيب ميرغنيلمميداني، لمطالبة: إبتساـ ح
 ـ.2009ة، جامعة أـ درماف اإلسَلمي في
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كدراستيا تناكلت عمـ المغة الحديث عف طريؽ النبر كالتنقيـ، بينما اتخذت مجمع  
 اْلمثاؿ مكاف الدراسة، كىي بخَلؼ منيج دراستنا.

إشراؼ الدكتكر ،ةبختال ة: كنيسةلطالبتقديـ ا ةلقصار السكر القرآني ةالبنية الصرفي -2
 ـ. 2011مف جامعة الجزائر، لنيؿ درجة الماجستير. سامر القحطاني 

 تناكلت الدراسة قصار السكر عف طريؽ النبر كالتنغيـ كىك بخَلؼ منيج بحثي. 
في بنية اْلسماء عند تصريفيا، إعداد الطالب عمى سميماف  ةالتحكالت الصكتي -3

جامعة مؤتو، لنيؿ درجة  مفلدكتكر عبد القادر المراعي الخميؿ، إشراؼ االجكايره،
 ـ.2012ه، الدكتكرا

تناكؿ فيو الباحث التحكالت الصكتية في بنية اْلسماء فقط  في التثنية كجمع المذكر    
السالـ كالمؤنث كالتصغير كالنسب،بخَلؼ ىذا البحث الذم تناكؿ الزيادة كالحذؼ 

 كىك دراسة صرفية صكتية.    اإلعَلؿ كاإلبداؿ كاإلدغاـ
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 هيكل البحث:
 الفصل االول

 علم الصرف التطور والبنية
 المبحث اْلكؿ: عمـ الصرؼ تعريفو كمراحؿ تطكره

 المبحث الثاني: مفيـك البنية الصرفية
 الفصل الثاني

 صوات بالصرفعالقة علم األ
 المبحث اْلكؿ: تعريؼ الصكت اإلنساني

 لصرؼالمبحث الثاني: اْلصكات كا
 المبحث الثالث: عمـ اْلصكات في الدرس الحديث

 الفصل الثالث
 لدراسة التطبيقية في القرآن الكريما 

 المبحث اْلكؿ: الزيادة كالحذؼ
 المبحث الثاني: اإلعَلؿ كاإلبداؿ

 المبحث الثالث: اإلدغاـ
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 الفصل األول

 والتطىر   البهًة علم الصزف

 

 ومزاحل تطىره ملبحح األول:الصزف تعزيفها
 املبحح الجانٌ: مفهىم البهًة الصزفًة                  
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 المبحث األول
 علم الصرف تعريفه ومراحل تطوره

المعني المغكم لمادة )ص ر ؼ( أم جذر معجمي ميما تكسعت اشتقاقاتو يظؿ 
       ثمت رابط يربط بينيا، كمف ثـ تؤدم معاني أخرل. كعمى ىذا أصؿ مادة: صرؼ 

 ) تحكيؿ الشيء مف جية إلى جية أخرل( كمف ثـ تتعدد المعاني. 
كرد في كتاب العيف: "الصرؼ فضؿ الدرىـ في القيمة، كجكدة الفضة كبيع  

الذىب بالفضة، كمنو الصيرفي لتعريؼ أحدىما باَلخر. كالتصريؼ اشتقاؽ بعض مف 
لرياح: تحكيميا بعض. كصيرفيات اْلمكر متصرفاتيا، أم: تتقمب بالنَّاس. كتصريؼ ا

مف جية إلى جية، كحاؿ إلى حاؿ،...كقاؿ: الصريؼ صكت ناب البعير يصرفو إذا 
حرَّؾ أحدىما باَلخر. كالصريؼ صكت البكرة، الصريؼ المبف الحميب ساعة يحمب 

 1)). الصريؼ الحجر الطيب"
كفي لساف العرب: "صرؼ الصرؼ: ردُّ الشيء عف كجيو، كصرفو يصرفو صرفان  

كصارؼ نفسو عف الشيء صرفو عنو. كقكلو تعالى: )ثـ انصرفكا( رجعكا عف فانصرؼ، 
فنا " المكاف الذم استمعكا فيو...كالصرؼ أف يصرؼ الفعؿ الثاني معنى اْلكؿ.  كصرَّ

 2))"اَليات أم بيناىا
كفي مختار الصحاح: "الصرؼ:التكجو يقاؿ: ال يقبؿ منو صرفا 

كتصريؼ الخمر  ...كصرفت صركفان كصرافان،كالعدالن...كصرؼ الدىر: حدثانو كنكائبو 
 (3)ا".ربيا صرفش

 
                                                           

1
أثٛ يجل اٌوؽّٓ اٌق١ًٍ ثٓ أؽّل ثٓ يّو ثٓ ر١ُّ )اٌفوا١٘لٞ( ا١ًٌٓ، ِبكح : )ظ ه ف( رؾم١ك: ِٙلٞ اٌّقيِٟٚ ٚك، اثوا١ُ٘  ( (

 909ظ:  7اٌسبِوائٟ، ِىزجخ اٌٙالي، ط: 
2
ِٕهٛه اإلفو٠مٟ, ٌسبْ اًٌوة، ِبكح )ظ ه ف( رؾم١ك: ٔقجخ ِٓ األسبرنٖ اٌّقزػ١ٓ, أثٛ اٌفؿً عّبي اٌل٠ٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ِىوَ ثٓ  ((

 299ظ:  5ط:  3002
3
 643َ ،ظ 3009اٌواىٞ:اثٛ إٌػو اسّبي١ً ثٓ ؽّبك اٌغٛ٘وٞ ،ربط اٌٍغخ ٚغؾبػ اًٌوث١خ، ِىزجخ كاه اٌؾل٠ش ،اٌمب٘وح ، قجًخ  ( (



15 

 

 فترد كممة صرؼ في المعاجـ لمعافو عدة أكثر مف أف تحصى منيا:
 صرؼ الماؿ: أنفقو

 انصرؼ عف الشئ: خمى سبيمو
 صرؼ النقكد: حكليا لشخص آخر

 ماء صرؼ: لـ يخمط بشئ
 صرؼ ا قمكبيـ: بدليا

ٍفنىا ﴿قاؿ تعالى رَّ لىقىٍد صى ثىؿو فىأىبىى أىٍكثىري النَّاًس ًإالَّ  كى ًلمنَّاًس ًفي ىىذىا اٍلقيٍرآىًف ًمٍف كيؿّْ مى
كيفيكرنا﴾.

)1( 
 أم بيناه

 كتصريؼ الرياح: تحكيميا مف جية إلى أخرل.
: اك   نفضكا مف مجمسيـانصرؼ القـك

ياف، كتكسع في كغير ذلؾ مف المعاني، كذلؾ لما لمغة مف سعة في التعبير كقكة في الب
 .عاْلشتقاؽ، كالتفري

 :معناه االصطالحي
نشأ الصرؼ في بادئ اْلمر مخمكطان بالنحك ككاف القصد مف أصؿ كضعو 

كليذا  ؛الكريـ، كما بيف العمماء قديمان  مجابية المحف في ألسف العرب، كفي تَلكة القرآف
نما كاكانت دراستو تطبيقية تعميمية، فمـ يعر العمماء حده أك ماىيتو اىتمامان خاصان  ف كا 

 ية المحف.اىتماميـ بتقعيد القكاعد كمجاب
كبعد أف تكسعت الفتكحات اإلسَلمية كاستقر اإلسَلـ في رحاب دكلة عظيمة، نشطت 

فركعيا مف في الحركة العممية، كبدأ العمماء يدكنكف كؿ العمـك فكجدت العربية حظان كافران 
                                                           

1
 .89ا٠٢خ  –سٛهح االسواء  ( (
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عمماء مخمصيف، فبدأت فركعيا  التدكيف كالدرس كالتقعيد، بفضؿ ما مف ا عمييا مف
تتكسع كقرر كفقا ليذا حد الصرؼ متدرجا مع العمماء مدققيف فيو أكثر فأكثر إلى أف 

 استقر تعريفو مكتمَلن.
كأكؿ عالـ ضبط مباحثو في أماكف مختصة، ككصؿ إلينا ما قالو متكاتران  

يفا عمميا دقيقان، ر )سيبكيو( جمع سيبكيو جؿ مباحثو في آخر الكتاب، كلكنو لـ يعرفو تع
نتو ثـ تعمؿ في بو العرب، عمى كزف ما نأف تبني مف الكممة بناء لـ تب "كىك عنده :
 1)).."يقتضيو قياس كَلميـ البناء الذم

  :كيرل مف جاء بعده أفَّ ىذا ما يطمؽ عميو مسائؿ التمريف، كما مثؿ لو السيرافي 
، كعمى 2ير عمى كزف فعمؿب( فتقكؿ جمجؿ، فتصببأف تبنى مف ضرب عمى كزف )ضر )

ما سبؽ فإف سيبكيو لـ يعرؼ الصرؼ تعريفان دقيقا كما عرفو الحقكه مف العمماء، كلكنو 
صرح بو، كدقؽ في تحميؿ مسائمو يقكؿ: "ىذا باب ما بنت العرب مف اْلسماء، 

اْلفعاؿ غير المعتمة، كما قيس مف المعتؿ الذم ال يتكممكف بو كلـ يجئ في ك الصفات ك 
 )3(."ف  التصريؼ كالفعؿك غير بابو كىك الذم يسميو النحكي إال نظيره مف كَلميـ

حاة سيبكيو قد بيف معنى الصرؼ كأفرد مباحثو، كمف أسماء نكعمى ىذا فإفَّ إماـ ال
كصفات كأفعاؿ، ثـ قاس ماىك دخيؿ عمى لغة العرب كفقان لمعيار الميزاف الصرفي 

 .فرده بتعريؼ عممي خاصف لـ يالدقيؽ، كا  
رافي يبيف في شرح الكتاب قائَلن: "كأما يثـ تَله العمماء متفاكتة أراؤىـ، فالس 

التصريؼ فيك تغير الكممة بالحركات كالزيادات كالقمب لمحركؼ التي رسمنا جكازىا حتى 
                                                           

1
، ظ  4، ط 3ّو ثٓ يضّبْ ثٓ لٕل٠ً )س١ج٠ٛٗ( ،اٌىزبة ، رؾم١ك : يجلاٌسالَ ِؾّل ٘بهْٚ ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ ثبٌمب٘وح ،ـأثٛ اٌجطو ي ( (

343. 
329ظ  ٠4ٕهو ضوػ اٌس١وافٟ ط  (

2
 ) 

3
 343اٌّوعى ٔفسٗ، ظ  ( (
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كىذا التعريؼ قد نحى منحى مقاربان لمتعريؼ الشامؿ، فشمؿ 1))"تصير مثاؿ كممة أخرل
لؾ لـ في كذابكاب، كبيذا يعمـ أفَّ السير كقصر عف باقي اْل الزيادة كالقمب،اإلعَلؿ، ك 

 .يعرؼ الصرؼ تعريفان كامَلن 
كىك أكؿ كتاب منفصؿ في ثـ أتى أبك عثماف المازني: فكتب كتابو )التصريؼ( 

، كلكنو لـ  عمـ الصرؼ كصؿ المكتبة العربية، كاستمر في أيدم الدارسيف إلى اليـك
 مف غير أف يبيف منيجو. يعرؼ الصرؼ، بؿ عمد إلى مسائمو

ماه المنصؼ، كبيف آراءه الذم أس فشرح كتاب التصريؼجاء ابف جني:  حتى 
ما كرد فيو، فرؽ بيف التصريؼ كاإلشتقاؽ يقكؿ: "التصريؼ إنَّما ىك أف  فضؿفيو كأ

تجيئ إلى الكممة الكاحدة فتصرفيا إلى كجكه شتى، مثاؿ ذلؾ: أف تاتي إلى )ضرب( 
يضان أ: ككذلؾ االشتقاؽ قكؿ ضربب، ثـ يبيف معنى االشتقاؽ، فيقكؿفتبنى مثؿ جعفر فت

ـ إال أنؾ تجيئ إلى الضرب الذم ىك المصدر، فتشتؽ منو الماضي، فتقكؿ :)ضرب(. ث
فنحى ابف جنى  2في اسـ الفاعؿ )ضارب( :ثـ تقكؿ تشتؽ منو المضارع فتقكؿ )يضرب(

 منحى قريبان لمتعريؼ الشامؿ . 
لـ تبعد عما قاؿ بو سيبكيو إال تفريؽ ابف جني  ف تعريفاتكلكف كؿ ما سبؽ م 

التصريؼ الممككي فعرؼ فيو الصرؼ  كاالشتقاؽ، ثـ ألؼ بعد ذلؾ كتابوبيف الصرؼ 
تعريفان كامَلن، كالذم حدده العمماء فيما بعد بالمعنى العممي يقكؿ :" التصريؼ ىك أف 

 بضرب مف ضركب التغيير، تأتي الحركؼ االصكؿ، فتتصرؼ فييا بزيادة أك تصريؼ 
كتبدك مَلمح التعريؼ الشامؿ، مف تعريؼ ابف )3)"فذلؾ ىك التصريؼ ليا كالتصرؼ فييا

 جني ىذا.
                                                           

1
 390ظ:  5ّوعى اٌسبثك،  ضوػ اٌس١وافٟ ط اٌ ((

25يجل اٌمبكه، قجًخ: كاه اٌىزت ا١ًٌٍّخ، اٌضب١ٔٗ. ظ:  أثٛ اٌفزؼ يضّبْ ثٓ عٕٟ إٌّػف رؾم١ك: ِؾّل (
2
)  

3
 اثٓ عٕٟ اٌّوعى ٔفسٗ اٌػفؾخ ٔفسٙب. ( (
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 ثـ جاء القرف الخامس اليجرم الذم ظير فيو أكابر العمماء، كعنكا بالترتيب 
سـ فجاء أبك القا الصرؼ حظو مف التدكيف كاالعتناء يكالتأليؼ في كؿ فنكف المغة، فمق

منو  الثمانيني كعرؼ الصرؼ بقكلو "ىك أف تأتي إلى مثاؿ مف الحركؼ اْلصكؿ فتشتؽ
يدؿ كؿ مثاؿ منيا عمى معنى ال يدؿ عميو اَلخر  ةبزيادة أك بنقص أمثمة مختمف

كىذا  )1)") يضرب(فإف اشتققت فعَلن مستقبَلن قمت: مثاؿ:أف تأتي إلى ) ض ر ب(
قاؽ  أذف الثمانيني أيضان لـ يعرؼ الصرؼ بؿ التعريؼ يكافؽ تعريؼ ابف جني لَلشت

أتي إلى اْلصكؿ فتشتؽ منيا...( ترؼ كاالشتقاؽ ضمنا في قكلو :)أف جمع بيف الص
عمى مر العصكر السابقة، كلعؿ سبب  كعمى ىذا لـ يفرد لمصرؼ تعريؼ عممي شامؿ.

يفسد ذلؾ انشغاليـ، بالكضع اْلكؿ لمقكاعد، كمجابية المحف، في ألسف العرب مما 
الذكؽ، كيقمؿ مف اإلدراؾ لكتاب ا تعالى، فيضعؼ الفكر العربي، في استيعاب 

 النصكص، كتكجيو التشريع، كفؽ منيج ا.
ثـ جاء العالـ البَلغي الكبير عبدالقاىر الجرجاني فألؼ في شتى فركع العربية 

ف لـ يصؿ  لدقة تعريؼ في اكمنيا كتابو المفتاح في الصرؼ عرفو فيو تعريفا جيدا، كا 
التصريؼ )تفعيؿ( مف الصرؼ كىك أف تصرؼ الكممة المفردة  عمـ أفَّ اسمفو يقكؿ: "

 (2)."فتكلد منيا الفاظان مختمفة كمعاني متفاكتة
ككذا مر عمـ الصرؼ بمراحؿ كؿ جيؿ يدقؽ فيو أكثر كيتعمؽ في معانيو،  

لصرؼ قمتو كيفصؿ فيو تفصيَل، إلى أف دخؿ القرف السابع اليجرم، فكصؿ فيو ا
كاكتمؿ تشييد بنائو، كبمغ ذركتو، فبات عمما ناضجا، كبعده لـ يضؼ إليو إال الحكاشي، 
كبعض الترتيب كالتبكيب، كقاد ركب ىؤالء ابف الحاجب كأكؿ تعريؼ عممي دقيؽ مكتمؿ 

                                                           
1
 399أثٛ اٌمبسُ يّو ثٓ صبثذ اٌضّب١ٕٟٔ، ضوػ اٌزػو٠ف رؾم١ك: اثوا١ُ٘ س١ٍّبْ اٌج١ًّزٟ ، ِىزجخ اٌوضل، اٌكجًخ األٌٚٝ ظ:  ( (

2
ّل )اٌغوعبٟٔ(. رؾم١ك: يٍٟ رٛف١ك اٌؾّل قجًخ: ِئسسخ اٌوسبٌخ ث١وٚد، اٌكجًخ األٌٚٝ: أثٛ ثىو يجل اٌمب٘و ثٓ يجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾ ( (

 36ظ: 
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: "عمـ بأصكؿ يعرؼ بيا أحكاؿ أبنية الكممة التي ليست بأعراب فيو الدعائـ تعريفو يقكؿ
 كىذا التعريؼ دقيؽ شامؿ، عرفو بأنَّو عمـ يعرؼ بو أحكاؿ الكممة، كأحكاؿ)1("كال بناء
الكممة كالييئة التي عمييا، فكيفما كانت الكممة كالحاؿ التي عمييا تككف خاضعة  أبنية 

ليذا العمـ في حيزه محكـك عمييا باْلصكؿ التي تبناىا عمـ الصرؼ.كمف أجكد التعريفات 
ابف عصفكر يقكؿ: " ىك معرفة ذكات الكمـ في أنفسيا مف غير بعد ىذا التعريؼ تعريؼ 

كىذا التعريؼ دقيؽ عجيب! إذ ىك يدكر حكؿ معرفة، الكممة كمعناىا مف )2)"تركيب
 خَلؿ ذاتيا مف غير تركيبيا في الجمؿ كذلؾ مجاؿ آخر كميدانو مقارب كىك النحك.

ا( إذ ألؼ كتبا  ثـ آخر تعريؼ كصؿ إلينا مف القدماء تعريؼ ابف مالؾ )رحمو
عظيمة في عمكـ العربية أجكدىا اْللفية كشركحيا التي سارت مع ركباف ىذا العمـ في 

 جميع البمداف كنحى منحى متقدما في الدرس القكاعدم بصكرة عامة.
عرفو بقكلو: "التصريؼ ىك عمـ يتعمؽ ببنية الكممة كما لحركفيا مف زيادة  

عَلؿ كشبو ذلؾ" .  )3(كأصالة كصحة، كا 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1
يضّبْ ثٓ أثٟ ثىو ثٓ ٠ٛٔس أثٛ يّو عّبي اٌل٠ٓ ثٓ اٌؾبعت، اٌطبف١ٗ فٟ يٍُ اٌزػو٠ف ٚاٌقف، د: ك، غبٌؼ يجل اًٌه١ُ اٌطبيو،  ( (

 59ِىزجخ ا٢كاة اٌمب٘وٖ اٌكجًخ األٌٚٝ ظ 
2
 42ِئِٓ ثٓ ِؾّل اٌؾؿوِٟ، اٌّّزى اٌىج١و فٟ اٌػوف، ِىزجخ ٌجٕبْ األٌٚٝ ظ:  يٍٝ ثٓ ((

3
 390ِؾّل ثٓ يجل اهلل )اثٓ ِبٌه( رس١ًٙ اٌفٛائل ٚرى١ًّ اٌّمبغل،رؾم١ك: ِؾّل  وبًِ ثووبد، كاه اٌىزبة اًٌوثٟ، ظ:  (  (
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 المبحث الثاني

 مفهوم البنية الصرفية
 المعنى اللغوي للبنية:

كرد في لساف العرب : "البينى اْلبنية مف المدر، أك الصكؼ، ككذلؾ البينى مف  
.  الكـر

كيقاؿ: بنية كىي مثؿ: رشكة كرشا، فكأفَّ البنية الييئة التي بنى عمييا مثؿ: المشية 
 (1).كالركبة
اح: "يقاؿ: بنية كبنى بكسر الباء مقصكر مثؿ: جزية كفي مختار الصح 
 كالمعاني لجذر بنية أكثر مف أف تحصى منيا:2))كجزئ"

 البنية: ىيئة الكممة التي كانت عمييا، كفَلف قكل البنية: إذا كاف معافى الجسد،
 بناء الفعؿ: كزنو الذم كاف عميو.ك 
 كغيرىا كثير في المعاجـ العربية. 

 المعنى االصطالحي:
الصرفي تتعدد مصطمحاتيا، البنية،   مفيكـ البنية: البنية بصكرة عامة في الدرس

ف  البناء، الميزاف، الصيغة، كؿ ىذه المصطمحات تدكر حكؿ معنى يكاد يككف كاحدان، كا 
كاف ثمة اختَلؼ دقيؽ لمعانييا، كعمى ىذا يقصد بيا الييئة التي عمييا الكممة العربية 

بمعنى أدؽ اسمان متمكنا كفعَل متصرفا، كعمى ىذا تنحدر مف  اسمان كانت أـ فعَلن أك
بؿ كؿ كممة الزمت صكرة  في الميزاف الصرفي تعد بنية تصيغمعنى أكسع، ككؿ كممة 

ألفت بيا نعتت بيذا الشكؿ الظاىرم كتعتمد عميو كبناء مثؿ الحركؼ، كاالسماء المبنية، 
                                                           

1
ِبكح )ة ْ ٜ( رؾم١ك: ِٙلٞ اٌّقيِٟٚ ٚك، اثوا١ُ٘ أثٛ اٌفؿً  عّبي اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ووَ ثٓ ِٕهٛه اإلفو٠مٟ، ٌسبْ اًٌوة  ( (

 265ظ:  9اٌسبِوائٟ، ِىزجخ اٌٙالي، ط 
2
 990ظ  3009أثٛ ٔػو اسّبي١ً ثٓ ؽّبٌل اٌغٛ٘وٞ، ربط اٌٍغخ ٚغؾبػ اًٌوث١ٗ، رؾم١ك: ِؾّل أؽّل ربِو، قجًخ:  ( (
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المنصرفة )بنية(، كالميزاف ميدانو البنية، كلكف ىذا بناء. كما عميو صكرة الكممة التمكنة ك 
 بينما البناء صكرتو ىي كزنو.

كبيذا تككف البنية ىي: الصرؼ نفسو ككؿ ما سبؽ مف تعريؼ ىك تعريؼ لمبنية  
 .فياإال أفَّ بعض العمماء المعاصريف أفردكا ليا مصطمحا صر 

بناء، كالمراد  تعريفيا العممي: عرفيا الشيخ محمد محي الديف يقكؿ: "اْلبنية جمع
بالبناء: ىيئة الكممة التي يمكف أف يشاركيا فييا غيرىا، كىذه الييئة عبارة عف عدد 

اعتبار الحركؼ الزائدة حركؼ الكممة، كترتيبيا، كحركاتيا المعينة كسككنيا مع 
 (1). "صميةكاْل

كبيذا يرسـ محمد محي الديف معالـ البنية بصكرة كاضحة إذ ىي الشكؿ  
 كممة.الظاىرم لم

شكؿ مف حركؼ الكممة اْلصمية، ثـ يمكف أف يزاد فييا ْلغراض كىذا الكضع يي  
 في تنكع  المعنى. أساسيان  أكسع مع اعتبار الحركات عامَلن 

أما الدكتكر تماـ حساف، فقد فصؿ تفصيَل دقيقان شامَلن عرفيا بأنَّيا: "قالب  
 (2)."تصاغ الكممات عمى قياسو

 ئيسيين:قسم المبنى إلى قسمين ر 
مباني التقسيـ: حدد منيا ثَلثة أساسية، كىي: الفعؿ كاالسـ كالصفة، كىذه  -1

المباني اْلساس التي عمييا مدار التشكيؿ البنيكم، كىناؾ أسماء كحركؼ تمـز 
أم ال تتشكؿ في الميزاف الصرفي، كلكف مَلزمة بناءه معيف، كىكما  اشكَل كاحد

( فاْلخير مبنيه عمى  (مثؿ:أصطمح عميو المغكيكف بالبناء )كما سبؽ فَّ )بؿ كا 
، مثؿ مبنيةسماء الكلو قرائنو، ككذلؾ اْل ان الفتح لو أثره فيما بعده، كلكف يظؿ فرعي

                                                                                                                                                                             
 
1
 .5ظ  9995د. ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ يجل اٌؾ١ّل، كهًٚ فٟ اٌزػو٠ف، اٌّىزجخ اٌّػو٠ٗ، ث١وٚ ((

2
 .944رّبَ ؽسبْ، اٌٍغخ اًٌوث١ٗ ًِٕب٘ب ِٚجٕب٘ب، يبٌُ اٌىزت ث١وٚد اٌكجًخ اٌقبِسٗ، ظ:  ( (
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)ما المكصكلة كأسماء الشرط، كالضمائر المنفصمة، كأسماء اإلشارة، كميا أسماء 
كال  كليا داللتيا كتحمؿ معنى كامَلن، كلكف بثبكتيا عمى شكؿ معيف، تظؿ فرعية

 تدخؿ في التقسيـ اْلساسي لمبنية.
 

 .1مباني التصريؼ: كقصد بيا التعريؼ كالتنكير، كالتذكير كالتأنيث كالجمع كاإلفراد-2
ككؿ ذلؾ عده لكاحؽ تتصؿ بأصؿ البنية، كأقتصر اْلقدمكف عمى أنَّيا زكائد عمى أصؿ 

 مة.البنية ذلؾ معنى، ككؿ زائد يعبر عف نفسو في عممية الكزف كالمقاب
 (2).": "المقصكد باْلبنية ىنا )ىيئة الكممة(بقكلو الراجحيه كعرفيا الدكتكر عبد

كعمى ما تقدـ مف تعريفات: يتضح أفَّ البنية ىي الييئة التي تدكر حكليا الكممات 
العربية المتصرفة جميعيا، كما يتخمميا مف زيادة، أك حذؼ، أك إعَلؿ، أك قمب، ثـ 

تقاف بديع، كابتدع ذلؾ اْلكائؿ، ثـ تَلىـ صيغت الكممات كفقيا عمى ن يج  دقيؽ كا 
، كتظؿ المغة العربية بصكرتيا كبشكميا محفكفة  السمؼ في تنقيب، كتحميؿ إلى اليـك
بحفظ كتاب ا مزىكة بالجماؿ، كاإلبداع، تتخمميا المعاني مف السياؽ منتجة صكرا 

اميا تبدك معالـ حضارات كتعابير، تربط التفاىـ بيف أفراد البشر كعمى شكؿ استخد
 اْلمـ.

 تشكيلها البنيوي:-3
اْلكؿ: االسـ كينقسـ إلى اسـ ذات يدؿ عمى معنى مجرد مف الزمف كىك الشكؿ العاـ 
لكؿ اْلسماء المتمكنة التي تقبؿ التصريؼ، كلو أكزاف قياسية تبدأ مف الثَلثي، ثـ 

فأقصى ما ييزاده الثَلثي الرباعي، ثـ الخماسي، ككؿ كاحد منو تزاد عميو حركؼ أخرل، 
                                                           

 ٠922ٕهو اٌٍغخ اًٌوث١خ ًِٕب٘ب ِٚجٕب٘ب ٌٍلوزٛه رّبَ ؽسبْ اٌّوعى اٌسبثك ظ:  (
1
)   
2

 7كاه إٌٙؿخ اًٌوث١ٗ. ث١وٚد ظ  ـ:اٌلوزٛه يجلٖ اٌواعؾٟ. اٌزكج١ك اٌػوفٟ، (
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كذلؾ  ؛كأقصى ما يزاده الخماسي حرفافثَلثة،  الرباعي أربعة أحرؼ، كأقصى ما يزاده
 .1حركؼ سبعة أحرؼالأقصى ما يصمو االسـ العربي مف  ْلفَّ 

 أ. أكزاف الثَلثي المجرد: لمثَلثي المجرد أثنا عشر كزنان عدىا العمماء عمى النحك التالي:
 مثؿ:      نىٍجؿ        كنىٍيرفىٍعؿ        -1
 بىؿ        كقىمىرفىعىؿ     مثؿ:      جى    -2
 (2) فىعيؿ     مثؿ:      رجيؿ        كسىبيع   -3

 

 دبً ؼ        كى تً فىًعؿ     مثؿ:      كى    -4
 ٍذعٍمـ         جً عً ًفٍعؿ     مثؿ:         -5
 نىب         ًنعىـعىؿ     مثؿ:     عً فً    -6
 (3)ًفًعؿ     مثؿ:      إًبؿ        ًجًزؿ   -7
جيى كمي        صيرد    فيعىؿ     مثؿ:    -8

((4 
 فأيذي          عينيؽفيعيؿ     مثؿ:        -9

       )5(قيٍفؿ قيطف       فيٍعؿ     مثؿ:       -10
 6كقد أىمميا العرب لصعكبة النطؽ بيا فيًعؿ     فهًعؿ   -11

                                                           
٠ٕهو اٌػوف اٌز١ًٍّٟ ٚإٌكج١ك فٟ اٌموآْ ٌٍلوزٛه ِؾّٛك س١ٍّبْ ٠بلٛد. ثبة األسّبء (

1
 ) 

 514اٌسجى:االسل ،لبي اٌغٛ٘وٞ  فٟ اٌػؾبػ ٚسجى اٌنئت اٌغُٕ أٞ فوسٙب ٚسجى ٚاؽل اٌسجبو ٚاٌسجًخ اٌٍجٛح ،ِبكح )ً ة و(،ظ  ( (2

ػغ١و٘ب سج١ًخ ٚثٙب س١ّذ اٌّوأح  ٠ٚى اٌسجى يٍٝ وً ِب ٌٗ ٔبة ٠ًلٚ ثٗ ،ٚفٟ اٌّػجبػ ا١ٌّٕو اٌسجًخ اٌٍجٛح ٟٚ٘ عواءح ِٓ اٌسجى ٚر
 ٚإٌّو.٠ٚفزوً وبٌنئت 

ا١ٌبثس ِٓ اٌطغو. لبي ثٗ اٌغٛ٘وٞ ٚاثٓ ِٕهٛه. اٌغيي ا١ٌبثس ِٓ اٌطغو، ٠ٚسزقلَ فٟ ثٛاكٞ اٌوؽً ثلاهفٛه ٚووكفبْ ثناد  ( (3

 اٌٍفم.
ٛ٘وٞ اٌلَ: اٌّٙغخ اٌلَ ٚؽىٝ أيواثٟ أٔٗ لبي كفٕذ ِٙغزٗ أٞ كِٗ ٠مٛي: اٌّٙغخ كَ اٌّٙغخ لبي اٌغ--٠ٕهو اٌػؾبػ ِبكح )َ ٖ ط( ( (4

 اٌمٍت
ٌُ، ٚاٌؾل٠ُل اٌنٞ ٠ُْغٍَُك ثٗ اٌجبُةلبي اٌف١وٚى أثبكٞ:  ((5 ٌّ، َٚيٍَ ًُ، ثبٌؿُ: ضغٌو ِؽغبِى . ٠ٕهو اٌمبًِٛ اٌّؾ١ف ٌٍف١وٚى أثبكٞ ِبكح )ق  اٌُمْف

 1149د. ظ: قجًخ ِئسسخ اٌوسبٌخ ث١وٚ ،ف ي(  

 ٠184ٕهو فٟ ع١ّى ِب سجك ِٓ أٚىاْ ، إٌّػف ألثٟ اٌفزؼ يضّبْ ثٓ عٕٟ، اٌّوعى اٌسبثك ظ: ثبة أث١ٕخ األسّبء ٚاألفًبي ظ  (
6
) 
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كؿ كىي الكسر رؼ اْلفي الح ؽة في أف الحركات الثَلث تتحقكجرت المعادل
كالضـ كالفتح، كفي الثاني اْلربعة بإضافة السككف كحاصؿ ضرب الثَلثة اْلكائؿ في 

 اْلربعة تخرج باثنى عشر كزنان مستخدمة كاْلثنيف أىمَل.
ة، الرباعي: الرباعي المجرد يتككف مف أربعة أحرؼ. بزيادة الـ عمى أصؿ الثَلث -ب

ذا أجرينا العممية الحسابية التي تحصؿ مف ضرب الثَلثة في اْلربعة نضربيا في  كا 
 الحرؼ الثالث مف الرباعي تخرج بثمانية كأربعيف كزنان.

 كلكف الكثير منيا ميمؿ تكصؿ القدماء إلى ستة أكزاف مستعممة كىي:
ٍعفر -1  فىٍعمؿ:       مثؿ:    جى
 1))رؿ:       مثؿ:    ًدٍندً ًفٍعمً  -2
 2))فبيٍرثي  – ؾ ٍعميؿ:       مثؿ     تيكتي في  -3
:      مثؿ:    دً ًفٍعمى   -4  ٍرىىـؿي
 ؿ:       مثؿ:    سيكىرفيعن  -5
:       مثؿ:   ىً ًفعى  -6  ٍبرزى ؿّّ

 3))  :وللخماسي المجرد أربعة أوزان هي -ج

 4))جؿرٍ فى فىعىٍمؿ:     مثؿ:     سى  -1
    ؿزىٍعبً ٌؿ:     مثؿ:     خي فيعىمً  -2
 5)ف)مثؿ:      ًجٍردىحؿ    ؿ: مً ًفٍعمى  -3

                                                           
1
 ِل٠ٕخ سٛكا١ٔخ ((

 لبي اٌغٛ٘وٞ: اٌجواصٓ ِٓ اٌسجبو ٚاٌك١و ٘ٓ ثّٕيٌخ األغبثى ِٓ اإلٔسبْ. ((2
ِٚب ر١ٍٙب ثبة أث١ٕخ األسّبء  184ٕػف ألثٟ اٌفزؼ يضّبْ ثٓ عٕٟ، ـ: كاه اٌىزت ا١ًٌٍّخ ظ: ٠ٕهو فٟ ع١ّى ِبسجك ِٓ أٚىاْ، اٌّ ( (3

 ٚاألفًبي اٌضالص١خ اٌزٟ ال ى٠بكح ف١ٙب.

ٚضنا اًٌوف فٟ فٓ اٌػوف ٌٍط١ـ، ٚاٌزٟ ر١ٍٙب ، 187ظ: ٚضوػ اٌٍّٛوٟ فٟ اٌزػو٠ف ٌّٛفك اٌل٠ٓ اثٓ ١ً٠ص، فػً األسّبء ٚاألفًبي، 

ِٚب  335ٚاٌػفؾبد اٌزٟ ثًل٘ب. ٚيٕمٛك اٌيٚا٘و ًٌالء اٌل٠ٓ اٌمٛضغٟ، ظ  31ظ: أؽّل )اٌؾّالٚٞ( ثبة اٌفًً، أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ

 .ٚغ١و٘ب ِٓ وزت اٌػوف ثًل٘ب. 
ًََكِص ( (4 ٌٍ ٌٓ َُِسىِّ َُِطٍخ  ُِِلهُّ   ٍّٛ َُِم ٌَّو  لبِثٌؽ  ًُ: َص  . ٠ٕهو اٌمبًِٛ اٌّؾ١ف ٌٍف١وٚى أثبكٞ ِبكح )ً ي(اٌسََّفْوَع
 174لبي اٌغٛ٘وٞ: اٌغوكؽً ِٓ اإلثً اٌؿقُ. اٌػؾبػ ِبكح )ط ه ك( اٌّوعى اٌسبثك غفؾخ   ( (5
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ٍجمىًرش  -4 فىٍعمىًمؿ:   مثؿ:     حى
((1 

يا تدؿ عمى كالقسـ الثاني مف االسـ: )الصفة( كىي جزء مف االسـ تختمؼ منو في أنَّ 
حدث: كىك الحسف الذم حؿ في ى المثؿ: )حسف الكجو( دلت الصفة فيو عم حدثال

بؿ عَلمات االسـ: كالجر، كالتنكيف، كلكنيا اسـ حيث أنَّيا تق الشخص، مع مَلزمتيا لو،
 كالنداء، ك)أؿ( كاإلسناد.

كتصاغ مف جميع أكزاف االسـ الثَلثي أم أنَّيا تشترؾ مع اْلسماء المجردة عف الزماف 
 في كؿ أكزانيا.

 الثاني: الفعل:
حدل اْلزمنة الثَلثة.  كضح العمماء معنى الفعؿ كىك عندىـ مادَّؿ عمى حدث كا 

عمى حدث كىك قياـ الفاعؿ بو عمى كجو  يدؿَّ و عف االسـ بأنَّ  كليذا يختمؼ الفعؿ
 الحقيقة أك المجاز كيمتزج مع زمف القياـ بو.

كىك مثؿ االسـ ينقسـ إلى أصكؿ: كىي الحركؼ التي تعتمد عمييا البنية، كسماىا 
العمماء مجردة كما يزاد عمييا بأحرؼ مزيدة حتى تصؿ إلى أقصى حد ستة أحرؼ 

 يتطمبيا السياؽ كاالستخداـ. ابتغاء معافو 
 أبنية المجرد الثالثي: -1

يصاغ الفعؿ الثَلثيي الماضي عمى ثَلثة أكزاف كىي:)فىعىؿ فًعؿ فعيؿ(  ثـ إفَّ كؿ كاحد 
 ترد منو أكزاف لممضارع.

 بجً يى  بى جى فىعىؿ      يفًعؿ    مثؿ:    كى  -1
 ؿأى سٍ ؿ يى أى فىعىؿ      يفعىؿ    مثؿ:    سى  -2
 ؿ    مثؿ:    كىتىب يٍكتيبي فعىؿ      يٍفعي  -3

                                                           
ًَُغُٛى اٌَْىِج١َوُح(1) َِّوش َأ٠ؿًب: اٌْ َِّغخ، ٚاٌَغْؾ َٓ اٌَِّسبِء: اٌضم١ٍُخ اٌس ِِ َِّوش     272ظ  6، ٌسبْ اًٌوة الثٓ ِٕهٛه اٌّوعى اٌسبثك ط اٌَغْؾ



26 

 

 زنان:و فِعل : ويرد منه  -ب
 فًعؿ    يفعىؿي      مثؿ:   فرح    يٍفرحي  -1
ًسب     يٍحًسب -2  فًعؿ    يىٍفًعؿ      مثؿ:  حو

 ل  ويرد منه وزن واحدُعْففُعل  َي -ج
 فعيؿ يفعيؿ : مثؿ سىييؿ يسييؿ.

 وللرباعي وزن واحد، وهو )فْعلل(



 ٌ 
 

، كغي رىما ثـ إف لكؿ مجرد حركؼ تزاد عميو اصطمح عمييا مثؿ طمأف، كأكـر
القدماء بالمزيد أك الزيادة كىي نفسيا قد تككف لمعنى أك لإللحاؽ كىذا باب طكيؿ ال 

 )34(يحصى ىنا.
قساـ التي تدكر حكليا البنية، كما ىناؾ مشتقات مف الفعؿ، اْل تمؾ ىي

تسمى كميا لكاحؽ عمى كممحقات كثيرة تمحؽ بو مف تذكير كتأنيث، كتثنية كجمع ك 
 أصؿ البنية.

ثر بالصكت، كتتغير تبعان لسير الصكت، كالصكت فييا أبنية تتثـ إفَّ ىذه ال 
ساسي إذ أف النطؽ يتطمب أقؿ مجيكد تخرج بو الكممة، كعندما يتغير عامؿ اْلىك ال

ر فييا بحذؼ أك زيادة أك إدغاـ، كىذا ما يالصكت بنطؽ الكممة يعدؿ إلى تغي
 في الفصؿ اْلخير.سنعالجو 

  

                                                           
34

 ِٓ ٘نا اٌجؾش . 98ظ اٌسبثمٗ  ، عى ا٠ٕهو اٌّو ( (
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 الفصل الجانٌ
 علم األصىات بالصزف

 

 املبحح االول :تعزيف الصىت اإلنشانٌ

 املبحح الجانٌ : األصىات والصزف                                

 املبحح الجالح: علم األصىات يف الدرس احلديح                  

 

 

 
  



 أ أ 
 

 المبحث األول
 إلنسانيتعريف الصوت ا

 الصوت لغة:
صكت )اسـ( كصٌكت )فعؿ( كصكت يصكت تصكيتان، فيك مصكت كالمفعكؿ  

صكت بفَلف: ناداه، كصكت عمى ك : جعمو يحدث صكتان يءكت بو صكت الشمص
 ، كأعرب عنو مف خَلؿ عممية انتخابية.35كذا أدلى برأيو

عند النحاة كالصكت: المحف، كالصكت: الرأم تبديو كتابة، أك مشافية كاسـ الصكت 
كؿ لفظ حكى بو صكت أك صكت بو لزجر أك دعاء أك تعجب أك تكجع أك تحسر، 

ثر السمعي الذم تحدثو تمكجات ناشئة مف أىتزازا جسـ كالصكت عند الفزيائيف، اْل
إلى  20ما، بذبذبات تستغؿ في كسط مرف أك سائؿ أك صمب أك غارم يتردد 

 36))تمتقطو ىيرتز تقريبان يمكف لألذف البشرية أف 2000
كقد صات يصكت  الصكت :الجرس معركؼ مذكر،كرد في لساف العرب  " 

 37)).كيصات صكتان فيك صائت، معناه صائح..."
سكاء كاف ذلؾ صكت حي ببعضيما،  ضرباظ جامع لكؿ شيئيف فالصكت لف 

أجزاء صمبة ضربت ببعضيا فشؽ الكرؽ مثَلن: يحدث صكت كضرب كؼ بأخرل  ـأ
 لؾ مف كؿ ضكضاء سمعتيا اْلذف تعد صكتان. تحدث صكتان، كغير ذ

 الصوت اصطالحًا:
حتى كصؿ إلى ما ىك عميو اَلف، كذلؾ عند  عدة مراحؿب الدرس الصكتي مر

 ناضجان لو تعريفاتو. حتى كصؿ عممان الدارسيف العرب كغير العرب، كالمحدثيف، 
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مكمَلت كلما كاف الصكت مرافقان لإلنساف في جميع حياتو جزءان أساسيان مف  
لكانيـ، أبمختمؼ ألسنتيـ ك  الحياة، حيث ىك الحمقة الرابطة بيف مجمكعات البشر،

 أكاله العمماء حظان كافران مف البحث كالتحميؿ.
ذكر ذلؾ دكتكر: محمد زيف العابديف، كيقكؿ أيضا: " كال كىك قديـ النشأة   

في تراث أمتيف نستطيع أف نقكؿ بكجكد صكتي قديما إال فيما حفظو التاريخ مدكنا 
رسر عف عمـ الصكتيات، لـ يسبؽ اعظيمتيف كىما العرب كالينكد يقكؿ برجشت

اْلكربييف في ىذا العمـ إال قكماف العرب كالينكد، لقد شب عمـ الصكتيات كنما في 
أحضاف لغتيف مقدستيف: العربية كالسنسكريتية، ...كيرجع تاريخ ىذا العمؿ إلى القرف 

 .(38)  "الرابع قبؿ الميَلد
أما عند العمماء العرب القدامي، لـ يعرؼ بيذا االسـ بؿ لـ يفرد لو مجاؿ  

نَّ   ما عكلج مف خَلؿ دراساتيـ ككاف ذلؾ مف جانبيف.لذاتو، كا 
اْلكؿ جانب المغكييف: كعكلج مف خَلؿ: باب اإلدغاـ، كاإلعَلؿ كالحذؼ  

ن ، كا  ما أدرؾ مف خَلؿ كغيرىا كلـ يذكره العمماء لذاتو مصطمحيف عميو مثؿ اليـك
عَلجيـ لتمؾ اْلبكاب، كأكثر المكضكعات تناكالن لمصكت، اإلدغاـ حيث عالج فيو 

 العمماء كثيران مف مكضكعات الصكت.
كالجانب اَلخر عند عمماء تجكيد القرآف الكريـ كىذا المجاؿ دراسة الصكت  

 فيو أكثر، خاصة في باب اإلدغاـ بنكعيو الكبير كالصغير.
جادتو كحفظو مف الم يةككانت البدا  حف، إزاء متجية إلى إتقاف القرآف الكريـ، كا 

 رت العربية لساف كؿ المسمميف، العرب كالعجـ.كصا ة،تكسع الدكلة اإلسَلمي
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يقاؿ: أكؿ مف بدا بكضع الحركات التي ىي أبعاض الحركؼ، أبك اْلسكد  
خكفان مف المحف ؾ الدؤلي بإيعاز مف اإلماـ عمي بف ابي طالب )رضي ا عنو( كذل

 39))شيئان منو كما في بعض الحكايات التي حكيت عنيـ يظيرالذم بدأ 
ؿ دراسة منيجية مف المغكييف دراسة العالـ الكبير عبقرم المغة الذم   كلكف أكَّ

نيؿ العمماء كأىؿ المغة مف معينو الخصب كىك: الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )رحمو 
صكات، أك الحركؼ كما سمىاىا مف مخارج اْلرتو اْلكلى لتقييـ كضع نظ ا(.

 خَلؿ مقدمتو لكتاب )العيف( فدرس كؿ الحركؼ العربية دراسة الحاذؽ الحصيؼ،
تقاف، كأحسب أفَّ كؿ الدراسات التي مف بعده، منتقاة مف كبيف مخارجيا بكؿ  دقة، كا 

كف لـ ذلؾ كل ، كمعمصكت متقنة بالنسبة ْلدكات زمانودراستو، فقدـ الخميؿ دراسة ل
سمو بؿ عالجو بشكؿ عاـ تحت مخارج الحركؼ، كسيرىا في جياز ايذكر الصكت ب

"فأقصى الحركؼ كميا  يف ترتيبو لمخارج الحركؼ يقكؿ:النطؽ لدل اإلنساف، فتراه ح
  40(الحاء ْلشبيت العيف لقرب مخرجيا مف العيف"في العيف، ثـ الحاء كلكال بحة 

ه أكؿ دراسة منيجية كضعت، كلكنيا مكتممة كىكذا إلى منتيى مخارج الحركؼ، كىذ)
اْلداة ناضجة الفكرة، حتى الذيف خالفكه في بعض مخارج الحركؼ، لـ يكف ذلؾ 
نما آراء فقط مع تسميميـ التاـ بما لمخميؿ مف فضؿ، فأحكـ الخميؿ في  تخطئة لو، كا 

كالَلـ ضبط مخارجيا نراه يقكؿ في تسمسمو لممخارج: ) ال ينطمؽ المساف إال بالراء 
كالنكف، أما سائر الحركؼ فإنَّيا ارتفعت فكؽ ظير المساف، كليس لمساف فييا عمؿ( 
كاعتمد الخميؿ عمى ذكقو كقكة مَلحظتو، كما لو مف عمـ بالقراءات كالفقو كالحديث، 

يـ، ككؿ ىذا الجيد ك لمدرس الصكتي ىذا المبدأ الق كنكادر العرب أىمتو بأف يقدـ
ف كاف قد يمف لـ يعرفو بمفظة تعريفان عم، كلكيصب في مصب عمـ اْلصكات ان، كا 

 كضع كؿ أسسو.
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كبيف  صكات مف خَلؿ باب اإلدغاـ،الج اْلثـ أعقبو تمميذه سيبكيو، كع 
"ىذا باب عدد :جيا كصفاتيا، ثـ بيف عدد الحركؼ الجيدة منيا، كالمبتذلة يقكؿار مخ

 ) 41(كسيا كاختَلفيا"كميم مجيكرىا كأحكاؿالحركؼ العربية،كمخارجيا، كمجيكرىا،
ثـ بيف مخارج الحركؼ كعدد مخارجيا، كىي عنده ستة عشر مخرجان، فقدـ 

المغة، كىك ايضان لـ يعرؼ مف غزارة عممو، كعمك كعبو في  ان بذلؾ درسان متقنان مستكح
 دراسة مستقمة.كلـ يفرده ب الصكت 
كمف الذيف تناكلكا مشاكؿ بعض الحركؼ، كتعرضكا لمفكرة بشكؿ عاـ  

الجاحظ، حيث تحدث عف بعض الحركؼ عند العجـ التي تدخميا المكنة أك المثغة 
ف كاف لـ يقصد اْلصكات أك مخارج  ا)كما سماىا( مستعرضان نماذج منيا، كا 

مقية، كالمعابة، خاْلخطاء في مخارج الحركؼ الالحركؼ إال أف تناكلو لبعض 
ريؽ تبييف مشاكؿ الصكت كالمخالفة لمنطؽ العربي السميـ، تعد دراسة جيدة في ط

فيما بعد، كما تعتريو مف ىنات، كعيكب، فنجده يقكؿ عند ذكره لبعض الحركؼ التي 
القاؼ، الشيف،الَلـ، الراء( كيضرب أمثمة لذلؾ ) تدخميا المثغة:"ىي أربعة:

 )42("بقكلو:)كقكليـ ْلبي يكسـك أبي يكثكـ(
نَّما نادرة مف النكادر عرض ليا، ْلنَّو  كغيرىا كلـ يتناكليا كدراسة مقصكدة كا 

ف كاف جزئيان أك طرقان عامان  يقكؿ ذكر ما يحضره منيا فقط، كعرضة ليذه المشكمة، كا 
إال أنَّو يعد مدخَل، لدراسة عيكب النطؽ فيما بعد، كلكف مكضكعو لـ يكف عف دراسة 

 الصكت بطرقو المتبعة.
 كذلؾ ْلفَّ  ؛بياابك ممزكجان بقكاعد المغة متخمَلن أ يكىكذا يستمر الدرس الصكت

لذا كؿ مف سبؽ جعمكه في  ؛ة كأدائيامو الكمنٍ كي الصكت آلة المغة فيك المكجو اْلكؿ لً 
كذلؾ لعمو بسبب اشتغاليـ بالتقعيد اْلكلى  ؛قمب الدرس القكاعدم، كلـ يفردكا لو حيزان 
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تقانيا إْلف اليدؼ  ؛تسييؿ كعدـ الشطط في قكاعد المغةلمغة، أك لعميـ أرادكا ال
 حف.مصكنيا مف الخطأ كالك 

، كاستقر اكب  تساع كؿ فف دخؿ القرف الرابع اليجرم، كفيو تفتحت ينابيع العمـك
اإلسَلـ في رحاب دكلة عظيمة، حفز حكاميا العمماء في شتى ضركب اإلبداع 
كالفف، فمقيت العربية حظيا في التدقيؽ كالتأليؼ، كظير فييا العالـ الجميؿ، الذم بدأ 

كماؿ رقعة ما بناه اْلكائؿ كىك أبك الفتح عثماف  منيجان جديدان  في التأليؼ كالتدقيؽ، كا 
ؿ عالـ عرؼ الصرؼ كما سبؽ تعريفان عمميان، كذلؾ  بف جني )رحمو ا( كبما أنَّو أكَّ
ىك أكَّؿ مف عرؼ الصكت، تعريفان ذاتيان، فقصده لذاتو كحدد تعريفو قائَلن: "إعمـ أفَّ 

ؽ كالفـ، كالشفتيف تثنيو عف محتى يعرض لو الح الصكت عرض يخرج مستطيَلن 
ثـ بيف أف أجراس الحركؼ تختمؼ بحسب أجراس المقطع، )43(و"امتداده كاستطالت

كىذا التعريؼ يعد شامَلن ثـ يحدد لو أربعة مخارج: الجكؼ في قكلو يخرج مستطيَل، 
بالحمؽ، كىذا المبدأ مف الرئتيف، ثـ ينطمؽ عبر مكجات قصد بيا مستطيَل، مركران 

ف، كتتشابو الحركؼ في مكاضعيا، فتضعؼ قكة الصكت أحيانان عمى يفالشفت فالفـ،
حسب المقطع الذم كقع عميو الصكت كشكؿ الحركؼ التي أكحى بيا العقؿ أف 

. كىذا التعريؼ منيجي شامؿ، مف 44تخرج، فتجد الحرؼ مييئان ليا في إتقاف بديع
بفضؿ ما تكفرت لو مف معطيات عصره عقؿ ألؼ المغة كعاش في معاني اإلدراؾ، ك 

 جديدان. ىكبيذا ينحك الدرس الصكتي منحمف فمسفة كمنطؽ، 
 والمرحلة الثالثة مرحلة التدوين المنفصل:

كعمى رأسيا أبك الحسيف بف سينا )رحمو ا( فيك عالـ في الطب كالفمؾ 
ىي: كالعمـك الشرعية، كبفضؿ إدراكو كحذقو لو قدـ رسالة في عمـ اْلصكات ك 

)أسباب حدكث الحركؼ( كعرؼ فييا الصرؼ تعريفان دقيقان مف عالـ باالختصاص 
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متقنان لو كابف سينا يعد أكَّؿ مف كتب كتابان خاصان لمصكت أك تناكؿ دراسة الصكت 
فدراستو لبنة  بصكرة منيجية لكف الرجؿ يعد اَلخر مف حيث تقديـ المادة كتحميميا،

كما زاد عف ذلؾ  ػ مة جدا بالنسبة ْلدكات زمانوفيي قي لبقية الدراسات الصكتية،
كضع رسالتو عمى فصكؿ ذكر فييا الصكت ك فبسبب معطيات العصر كاإلمكانيات 

كتعريفو، كدقؽ في تحميمو ْلبعد حد، فجعؿ لو عمة قريبة، كعمتاف رئيستاف، ثـ فرؽ 
بيف الحرؼ كالصكت كدرس الحنجرة، بطريقة رائعة، مركران بالمساف، ثـ درس 

 الحركؼ كمخارجيا حرفان حرفان.
الصكت سببو الغريب تمكج اليكاء دفعة كبقكة كبسرعة  عرؼ الصكت قائَلن: "أظف أفَّ 

 45))"مف أم سبب كاف
ثـ استخدـ مصطمح القرع، كالقمع، كىك أكؿ مف استخدـ ىذيف المصطمحيف،  

عة كبيذا كضع قاعدة عظيمة لمعرفة خركج الصكت كالقرع، ىك انحباس اليكاء دف
 .46كاحدة في الحنجرة، ثـ يأتي دكر القمع، فينفجر الصكت آخذان مجراه إلى الخركج

كىك ما اصطمح عميو العمماء فيما بعد بالصكت االنحباسي، كاالنفجارم،  
أفَّ مصطمحي القرع، كالقمع، أدؽ كأقكل، ْلفَّ عميو مدار الحركة، كىما  كيرل الباحث

لنطؽ بعد أف تكتمؿ عممية القرع كالقمع معان متضامناف في النطؽ، أم أٌف عممية ا
كيقكؿ في ذلؾ "كالدليؿ أفَّ القمع ليس سببان كميان لمصكت، أفَّ الصكت قد يحدث أيضان 
مقابؿ القرع كىك القمع، كذلؾ أفَّ القرع ىك: تقريب جـر ما إلى جـر آخر مقاكـ 

قكتيا، كمقابؿ ىذا: لمزاحمتو لو تقريبان تتبعو مماسة عنيفة لسرعة حركة التقريب، ك 
تبعيد جـر ما عف جـر أخر مماس لو منطبؽ أحدىما عمى اَلخر تبعيدان ينقمع عف 
حاستو انقَلعا عنيفا لسرعة حركة التبعيد كيرل في جميع ىذا ينتج تمكج عنيؼ في 

 .47))ؽاليكاء الخارج أثناء عممية النط
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يان لتعريؼ الصكت، كبيذا يضع ابف سينا تعريفان دقيقان، كتحميَلن منفصَلن كاف
كنخمص مف ذلؾ أف العمة القريبة لمصكت التمكج، كلمتمكج عمتاف: قرع كقمع، كعمى 
ىذا قدـ ابف سينا تعريفان شامَلن كتحميَلن متقنان، كنخمص مف جميع ما ذكر أفَّ الصكت 
عنده )تمكج اليكاء الخارج مف جـر َلخر في مماسة عنيفة، ثـ انقَلعو انقَلعان عنيفان 

 (معمكمان  ث يترؾ أثرا مسمكعان بحي
ثـ أعقبو عمماء مف القدامى تحدثكا عف الصكت مف خَلؿ اإلدغاـ منيـ ابف 
يعيش في شرحو لممفصؿ عند عرضو في الشرح لمخارج الحركؼ قاؿ: "الحرؼ إنما 

كلكف في عرض القدامى يعد ابف سينا )رحمو )48("ىك صكت مقركع مف جـر معمـك
ؼ، ككضع حد الصكت اصطَلحان، بصكرة أكثر إتقانان كدقة، ا( مكمَل حمقة التعري

 كذلؾ بفضؿ ما تيسر لو مف معرفتو لمطب كعممو الغزير .
كنخمص مف ذلؾ بأف أكؿ مف عرؼ الصكت تعريفان عمميان ابف جني:)ىك  

ىك الصكت  عرض يخرج مف النفس مستطيَل...( كالثاني تعريؼ ابف سينا:) أفَّ 
 َلخر...(. جـر  تمكج الخارج مف تقريبال

أما المحدثكف بعد كؿ الدراسات السابقة كبفضؿ ما تكفرت ليـ مف معينات  
العصر الحديث مف معامؿ لمتشريح كاإلحصاء مف اْلطباء تناكلكه بعمؽ أكثر 

  كتفصيؿ أدؽ.
كتكر إبراىيـ أنيس بأنو: "ينشأ مف ذبذبات مصدرىا الحنجرة لدل دعرفو ال 

ئَلن : "فعند اندفاع النفس مف الرئتيف يمر بالحنجرة، اإلنساف." ثـ يفصؿ ذلؾ قا
فيحدث تمؾ االىتزازات التي بعد صدكرىا مف الفـ أك اْلنؼ تنتقؿ خَلؿ اليكاء 

 (49)."الخارجي عمى شكؿ مكجات حتى تصؿ إلى اْلذف
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 934ظ:  9اثٓ يٍٟ ثٓ ١ً٠ص، ضوػ اٌّفػً، اكاهح اٌكجبيخ ا١ٌّٕوٖ ط:  ((
49

 7ظ  ،اثوا١ُ٘ أ١ٔس, األغٛاد اٌٍغ٠ٛخ ، ِىزجخ ٔٙؿخ ِػو ( (



 ػ ػ 
 

كعرفو الدكتكركماؿ بشر: "الصكت أثر سمعي يصدر طكاعية كاختيارا عف 
 )50(ا أعضاء النطؽ"تمؾ اْلعضاء المسماة تجاكز 

كعرفو ماريك بام بقكلو: "إفَّ جياز النطؽ اإلنساني )المساف يعتبر فقط أىـ 
عضك مف أعضائو( قادر عمى إنتاج صكت كأنكاع مف الضجيج، تبعد عف المغة 

 51).)"بقدر ما تبعد عنيا أصكات آلة متحركو
غة المحدثيف عمما بأفَّ عمماء الم ف.ك ذا النحك ذىب عمماء المغة المحدثكعمى ى

تكسعكا تكسعا ىائَل في البحث كالتنقيب، كاختمؼ عمـ اْلصكات العربية عف شكمو 
القديـ، بصكرة كبيرة، فيك صار عندىـ عمما كامَل لو مؤلفاتو، كمناىجو، بؿ تجاكز 
العربية، ليصير مزيجا مف اْلصكت، اإلنسانية بمختمؼ المغات، فنجدىـ ترجمكا كتبا 

ميزية إلى العربية مثؿ: )أسس عمـ المغة لماريك بام( الذم في اْلصكات مف اإلنج
ترجمو الدكتكر أحمد مختار عمر، كحمؿ قسطا جيدا مف دراسة الصكت، كغيرىا مف 

 الكتب التي ترجمت مف لغات أخرل إلى العربية. 
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 999ظ جبيخ ٚإٌطو، ِىزجخ كاه غو٠ت ٌٍك ـ: كوزٛه وّبي  ثطو، يٍُ األغٛاد، ( (
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 28يبٌُ اٌىزت ظ  ـ: روعّخ أؽّل ِقزبه يّو ، أسس يٍُ اٌٍغخ.ِبه٠ٛ ٠جبٞ ( (



 ــ  
 

 المبحث الثاني                                  
 األصوات والصرف

عمكمان تبدك متماسكة مترابطة اْلجزاء متَلحمة الجكانب مكمؿ عمـك العربية  
 بعضيا بعضا. 

كلكف ثمة رابطة كثيقة، كعَلقة متَلزمة ال يستغنى أحدىا عف اَلخر كىي 
ذا استطردنا عمماء المغة قديما كجدنا دراستيـ لمادة  عَلقة الصرؼ بالصكت، كا 

ا بينيا لقكة الصمة، كما الصرؼ ربطيا كثيؽ بعممي االصكات كالصرؼ، كلـ يفصمك 
تغمب غالبو ينتج عف لكممة في الميزاف الصرفي، كىذا الاالصرؼ إال تقمب ْلكجو 

، خاصة اإلعَلؿ، كاإلدغاـ كالحذؼ، كىذه اْلبكاب العامؿ في ةتحكالت صكتي
ذا عدنا ْلصؿ ا سكد لتركيب مف لدف أبي اْلتحكالت بنيتيا ىك الصكت ال غيره، كا 

بنى ضبط الكممات كفقان لحركات الصكت، ثـ تَله الخميؿ، كىك الدؤلي، نجد أنَّو 
، كىكذا مركران بسيبكيو،  كاضع المنيج ابتداءن  حيث درس الصكت كمخارجو كما مرَّ

ف مخارجيا، كصفاتيا مف خَلؿ اإلدغاـ مف خَلؿ دركس حيث عالج اْلصكات كبيَّ 
مف تكاثؽ في الصرؼ، كيدلؿ عمى أف الصكت ضمف مباحث الصرؼ، كذلؾ لما ليا 

المعنى، ككماؿ في الداللة أما ابف جني فكاف أكضح الكؿ رأيان حيث عرؼ المغة كميا 
 52))بأنيا: "أصكات يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ".

فكضع ابف جني رايان بينان في أفَّ المغة أصكات لمتعبير، كاإلفياـ كتبادؿ  
 المنافع بيف مجمكعات البشر.

الصكت بمنيجو العممي كحده في ذاتو  يف منيا أفَّ تبكبالتالي ىذه اَلراء نس 
مترابطان بمسائؿ العربية مكضحان ما يحدث فييا مف تقمب كلبس، كيمكف أف نقكؿ: أفَّ 
الصكت آلة لفيـ تقمبات الميزاف الصرفي، ىذا في داخؿ ميداف الصرؼ كلذا عمـ عد 

ا التكثؽ الحكمي بيف اْلقدميف كالمحدثيف معان ممزكجان بدراسة عمـ اْلصكات، كليذ
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 24ا١ٌٙئٗ اٌّػو٠ٗ اًٌبِٗ ٌٍىزبة، اٌواثًٗ  ظ  ـ:أثٛ اٌفزؼ يضّبْ ثٓ عٕٟ )اٌّٛغٍٟ( اٌقػبئع، ( (



  ٞٞ 
 

نما مزجكىا في كتبيـ،  اْلصكات، كالصرؼ لـ يفصؿ فييا القدامى مف عمماء المغة كا 
كليذا جاءت المادة متماسكة متقاربة اْلجزاء، كبما أفَّ المغة عمـ آلة لفيـ القرآف 
الكريـ، كالنص اْلدبي كاف ذلؾ مكفقان، في حيف أفَّ الصكت حيف حدكثو لو طرؽ في 

لنطؽ، ككيفية حدكثو أنبرل العمماء لدرس المادة بطريقة أدؽ، كأبيف، كلكفَّ عممية ا
نَّما ىك مخبر عف كيؼ تمت عممية  ىذا ال يخرج بحاؿ مف دائرة درس الصرؼ كا 

 الصكت كماليا مف مزايا كصفات في إنتاج عممية الكَلـ.
ف الكريـ كىذا يدؿ عمى قكة العقؿ العربي قديمان كحسف إدراكو. أما قراء القرآ 

ىتماميـ في إتقاف قراءة القرآف الكريـ، كصكف اك كعمماء التجكيد صيب جؿ جيدىـ، 
بتعادىا عف نطؽ العامة، كالمحافظة عميو مف التطكر الميجي، اك  المساف عف المحف،

غيرىـ في إدراؾ كلذا أىتمكا بالجانب الصكتي أعمى اىتماـ، فحٌذاؽ القراء يفكقكف 
 (.مخرج الصكت)أداءن 

ذا الجانب ىك أكمؿ االتجاىات استعماال لَلصكات، كأىتماميـ  بإجادة كى 
تناكالن  كىمسيا، كمف أكثر اْلبكبالقرآف كاف معظميا، في صفات الحركؼ جيرىا، 

المصحؼ )اإلدغاـ( كذلؾ مف أكسع اْلبكاب، إذ كاف اإلدغاـ المغكم  كعمى مدار
إذابت أحد الصكتيف في  عندىـ أك بمعناه اْلكسع، ىك تقارب اْلصكات مف خَلؿ

 (53)الثاني، كيدخؿ في ذلؾ )اإلخفاء، كاإلقَلب(.
بينما قسمو العمماء إلى كبير، كصغير، الكبير ىك إدغاـ المثميف أك المتقاربيف  

المتحركيف مف كممة أك مف كممتيف، كالصغير إدغاـ مف كاف ساكف في الذم بعده 
 .54صغيرْلكؿ سمكه الكبير، كاْلخير سمكه الاالمتحرؾ ك 
صطَلحي كىك اإلدغاـ، كينقسـ إلى قسميف كامؿ الالصغير منيا كأقساـ ا 

كيتحقؽ في إدغاـ النكف الساكنة في )الراء كالَلـ( كناقص كيتحقؽ في إدغاـ النكف 
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ٛافٟ فٟ ضوػ اٌطبقج١خ ) ًٌجل اٌفزبػ اثٓ يجل اٌغٕٟ ٠ٕهو اٌجو٘بْ فٟ رغ٠ٛل اٌموآْ، أؽّل ِؾّل لّؾبٚٞ ، ثبة اإلكغبَ ، ٚاٌ  (( 

 اٌمبؾٟ( ثبة اإلكغبَ .

( ٠ٕهو اٌطبقج١ٗ ٌإلِبَ اٌطبقجٟ ثبة اإلكغبَ
54

 ) 



 ن ن 
 

الساكنة في حركؼ )ينمك( كالحقيقة أف جميع حركؼ اليجاء ما عدا حركؼ اإلظيار 
كيد بصكر تقريبية بالنسبة ليـ، كاإلخفاء تدغـ، كلكف بمصطمحات عرفيا عمماء التج

بينما لإلقَلب حرؼ  ،حركفو خمسة عشر حرفا، كىي ماعدا حركؼ الحمؽ، كاإلدغاـ
ىذا ما يخص أحكاـ النكف الساكنة، كما لمميـ الساكنة في أختيا 55))كاحد كىك )الباء(

خفاء شفكم كىك أخفاء الميـ الساكنة في الباء مثؿ:)ىـ  ( كا  ظيار مثؿ :)ليـ َـّ بو( كا 
 شفكم كيتحقؽ في ما تبقى مف حركؼ اليجاء.

كأختص  إدغاـ حرفيف متماثميف أك متقاربيف متحركيف كىك: اإلدغاـ الكبيرك  
بو أبك عمر البصرم دكف غيره مف القراء كما بيف ذلؾ اإلماـ الشاطبي )رحمو ا( 

 في قكلو:
 56))و تحفَلكدكنؾ اإلدغاـ الكبير كقطبو    ***  أبك عمر البصرم في

ييف ك اكأشتير بو السكسي، كعمى خَلؼ بيف الدكرم، كأكرد ذلؾ ابف الجزرم بأف الر 
 قرءا لو قاؿ: 

 57))كأدغـ بخمؼ الدكرم كالسكسي معا *** لكف بكجيو اليمز كالمد أمنعا
، أما الدكرم أدغـ في المتقاربيف مثؿ ي كأكثره قرأ بوكالحؽ أف المشيكر بو السكس

 في جميع الباب. )ىؿ ترل( كالسكسي
كافران مف العناية كالدقة، ْلنو متعمؽ حظان كىذا الجانب في القراءات أخذ 

بكتاب ا  كىك أشرؼ العمـك كأجميا، كلذا فإفَّ الدرس الصكتي المتعمؽ بقراءات 
القرآف الكريـ درس عمى نيج متناسؽ، كما يقاؿ عف تطكر اْلصكات في القراءات 

ات جة، أك الميجر ابشكؿ عاـ صحيح باْلخص في الد خاصة ال يسمـ بو، التطكر
مثؿ كليـ في )رجؿ( تنطؽ الجيـ  يـ القاىرية،جالعربية في العصر الحديث، كال
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 35ظ:  ٠ٕهو اٌجو٘بْ فٟ رغ٠ٛل اٌموآْ ثبة أؽىبَ إٌْٛ اٌسبوٕٗ ( (
56

 ِزٓ اٌطبقج١ٗ ٌإلِبَ اٌطبقجٟ ثبة اإلكغبَ اٌىج١و٠ٕهو:  ( (
57

كاه اٌىزت ا١ًٌٍّخ ـ: ٛ اٌق١واد اثٓ اٌغيهٞ ضوػ ق١جخ إٌطو فٟ اٌموآد اًٌطو رؾم١ك: اٌط١ـ أٔس ِٙوٖ ضّس اٌل٠ٓ أث ( (

 54ظ:  3ث١وٚد ـ: 



 ي ي 
 

كتعطيش بعض الحركؼ في الشاـ مثؿ: قكليـ مافي  بصكت بيف الجيـ كالقاؼ
)مافيش( ككذلؾ بعض أساليب الترخيـ عندنا في السكداف كقكليـ لعبد الحكيـ )عبد 

كفي يازكؿ )يازك(  بكسر الكاؼ في بعض ليجات أىؿ كردفاف، كدارفكر (لحؾً ا
ترة باإلسناد المتسمسؿ : فيي متكاكىكذا، أما الفصحى، خاصة قراءة القرآف الكريـ

محفكظة بحفظ ا كال يكجد أم تغيير في نمط نطؽ الحركؼ في قراءة القرآف الكريـ 
د خميؿ الحصرم، كعبدالباسط خاصة، الحذاؽ مف القراء .مثؿ الشيخ محمك 

عبدالصمد كغيرىما كىما مف أتقف القراء في العصر الحديث، كمتقف القرآف اليـك 
بأدائو كاتقانة الحركؼ، مثؿ: المتقف في القرف اْلكؿ اليجرم؛ كذلؾ لما لمقرآف مف 
 تكاتر في اإلسناد، نقَلن مباشران، مف آخر قارئ لو إسناد اليـك إلى الصحابة إلى رسكؿ

ٍؾ ًبًو  أسماؤه  ذلؾ مف قكلو تعالى :﴿ تالعزة جؿ جَللو، كتقدسا إلى رب  رّْ الى تيحى
قيٍرآىنىوي * فىًإذىا قىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع قيٍرآىنىوي * ثيَـّ ًإفَّ عى  ٍمعىوي كى مىٍينىا جى ؿى ًبًو * ًإفَّ عى مىٍينىا ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى

 58)).﴾ بىيىانىوي 
محفكظة مف رب العزة جؿ جَللو، كمف طرؽ االسانيد طريؽ كيتضح أفَّ حفظ قراءتو 

الشاطبية كما كرد في كتاب ركاية حفص عف طريؽ المعدؿ يقكؿ:"قرات بفضؿ ا 
القرآف، بركايتي حفص كشعبة عف عاصـ عمى يد الشيخ عبدالمييب بف محمد خير 

إلى الركح  برغكث... كىكذا إلى عثماف بف عفاف إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ
كبيذا النيج ينقؿ السند إلى اليكـ  في المسجد )59( "جؿ جَللو ةجبريؿ إلى رب العز 

النبكم، يجمس قراء القرآف لمتحفيظ كاإلتقاف حتى إذا أجاد المتمقي أعطى سندا 
متصَل ككؿ ما سبؽ مف عمماء العربية، كالتجكيد، كاتقانيـ لألصكات ىك مبيف 

الكممات الصرفية كالعامؿ بينيا مشترؾ، حيث ال تتـ لتكيؼ الصكت، مف خَلؿ بنية 
كتضبط مع  التغيرات الصكتية رغبة في إتساؽ الكممة صرفيان بحيث يحسف نطقيا،
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 99اٌٝ  95سٛهح اٌم١بِخ ِٓ ا٠٢خ  ( (
59

 ِزٓ اٌطبقج١ٗ ٌإلِبَ اٌطبقجٟ ثبة اإلكغبَ اٌىج١و٠ٕهو:  ( (



  ََ 
 

بيف  اكثيق كاتصاال افي الكَلـ، كفي كؿ ما سبؽ، نؤكد أفَّ ىناؾ تَلحم صيفاتيار 
ف حظي كؿ كاحد منيما بمباحث مستقمة إال  أنيما الجانب الصرفي كالصكتي كا 

يصباف في قالب كاحد كىك تزييف الكممة، كتقميبيا، كتحسينيا، حتى تخرج في أبيى 
 صكرة مستساغة لمذكؽ كالسمع.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ْْ 
 

 المبحث الثالث                                
 علم األصوات في الدرس الحديث

ـ الصرؼ ال عمـ اْلصكات جزء أساسي مف فركع المغة، كامتزج أكثر مع عم 
غكم القديـ  مف لغة، كتجكيد  مفي تاريخ الدرس اليكاد يكجد بينيما تباعد، كما مر 

صمو العمماء فمزكجان بيا؛ كليذا لـ يمكجدنا أفَّ الصكت جزء مف الدركس متخمميا 
 كما أشرنا باستثناء ابف سينا )رحمو ا(.

ـك كميا كمف بيف أما في العصر الحديث كبسبب تداخؿ الشعكب، كتبادؿ العم 
) المغات أك المسانيات ( فبرز لنا عمـ مكتمؿ اْلدكات سار مع بقية عمـك  تمؾ العمـك

، كصار لو ة خالصةبيغالب نظرياتو غر  المغة جنبان إلى جنب، بالرغـ مف أفَّ 
نفصؿ في جامعاتنا العربية كبات فنان منفصَلن كلمدارس آنذاؾ امتخصصكه كدارسكه، ك 
ره، يندرج تحت قسـ المغات، كما درس جميع مستكيات الدرس يتخصص فيو دكف غي

المغكم، بصكرة حديثة مغايرة كفركعو كثيرة منيا:) عمـ المغة العاـ: عمـ المغة 
التاريخي، عمـ المغة الجغرافي، عمـ المغة النفسي، كعمـ المغة التطبيقي، باإلضافة 

ظريات التي تتبنى التطكر كغيرىا كما أفَّ الن 60إلى عمـ اْلصكات، كعمـ الداللة(
 المغكم، في تطكر مستمر .

كعمى ىذا فإفَّ عمـ المغة بصكرة عامة بما فيو اْلصكات حديث النشأة مع  
فنكف العربية القديمة، في كثير مف االشياء كما أفَّ ىناؾ بعض النظريات تخص 

ف أدخمناىا العربية يبقى حظيا قميَل  .لغات أخرل غير العربية، كا 
ؽ اإلنساني، جياز النطـ االصكات مف بيف ىؤالء، فيك فف عاـ يدرس أما عم 

 ةساستفادت كثيرا مف در لذلؾ فيك عامؿ مشترؾ في كؿ المغات، كالعربية كغيرىا ا
 كمكضكعاتو، كما أفَّ ىناؾ آراء تخالؼ أصؿ الصكت في العربي القديـ.
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نشئت مف الشؾ أفَّ الذم يدرس عمـ اْلصكات الحديث اَلف معظـ أفكاره أ 
الغرب، كلذا فإفَّ جؿ الذيف كتبكا فيو مف العمماء العرب درسكا في الغرب، كبفضؿ 

ماء غربييف، في ىذا مدراستيـ ىناؾ أتكا لنا بآراء قيمة في ىذا الفف، كترجمكا كتبان لع
المجاؿ، كبيذه الصكرة صار فنان عامان، كربما أصؿ المغات التي أخذكا منيا 

ة، كبعض المغات اْلكربية اْلخرل؛ كلذا فإفَّ الحكـ الدقيؽ اإلنجميزية، كالفرنسي
لنظرياتو ال ينطبؽ عمى كؿ المغات ْلفَّ لكؿ لغة خصائصيا كمف أىـ النظريات 

بأنو العمـ الذم يعالج الخصائص الصكتية كعرفو ماريك بام: " نظرية )الفكنيـ(
اء عظيمان، كاخذت كقد احتفى بيا عمماء الغرب احتف 61"الكثيقة الصمة بمغة معينة

كبالمقابؿ كاجيت انتقادان الذعان مف بيف العمماء،  حيزان كبيران مف الدراسة، كالتحميؿ ػ
كمف ذلؾ ما ذكره: أحمد مختار عمر يقكؿ: "ربما لـ يختمؼ حكؿ أم نظرية مف 
نظريات عمـ المغة، كما أختمؼ حكؿ نظرية الفكنيـ، كربما لـ يكجد تطرؼ في تأييد 

خر كما كجد منيا في جانب آ صعنيا في جانب، كاليجـك كاالنتقا دفاعالنظرية كال
 )62.("بشأف ىذه النظرية

ليذا يتبيف أفَّ جدالن كاختَلفان كبيران حكؿ ىذه النظرية، ككؿ ىذا مف عمماء 
كلعؿ أخر دفاع، كأكبر تحمس ليذه النظرية ىك " قائَلن: أحمد مختار الغرب كيستطرد

ي قكلو: )إف اكتشاؼ الفكنيـ ييعد كاحدان مف أىـ ف Kramskyذلؾ الذم لخصو 
اإلنجازات التي حققيا عمـ المغة، كيقكؿ: إفَّ ذلؾ يعادؿ اكتشاؼ الطاقة النككية، ْلفَّ 
ىذا الكشؼ في مجاؿ عمـ المغة أدل إلى ثكرة في التفكير المغكم، كما أف كشؼ 

 .63"الطاقة النككية أدل إلى ثكرة في العمـك التقنية
ر مف أىـ الرافضيف لمنظرية معظميـ مف مدرسة لندف المغكية كعمى ثـ يذك 

( كلخص رأيو بقكلو :) كقد أعمف فيرث في Firthرأسيـ العالـ المغكم المشيكر )
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 966ظ:  3006يبٌُ اٌىزت اٌمب٘وٖ  ـ:أؽّل ِقزبه يّو ، كهاسخ اٌػٛد اٌٍغٛٞ، ( (
166( أؽّل ِقزبه يّو اٌّوعى اٌسبثك ظ 
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 و و 
 

أننا قد أخذنا كفايتنا مف التحميؿ الفكنيمي، كتنبأ أف السنكات العشر التالية  1957
    (64)سترتد إلى التركيب بعد التحميؿ(". 

كنيـ: نظرية مطكلة اختمؼ العمماء في تعريفيا، كمف أكضح التعريفات كالف 
 65)).أخرل" عفكممة  كؿ ية تميزتتعريؼ الدكتكر كماؿ بشر: " الفكنيـ كحدة صك 

كيندرج تحت الفكنيـ النبر، كالتنغيـ، كما حمؿ الفكنيـ نفسو إلى ألكفكنات كىك  
 التنكع الصكتي لمفكنيـ نظران لمكقعو داخؿ الجممة.

ء الذيف ترجمكا تمؾ كأخمص مف ىذا الجانب مف الدرس الصكتي أفَّ العمما 
كحممكىا كربما اقتنعكا بيا بذلكا مجيكدان عظيمان، كلكنو ال يخدـ العربية بكجو  ةالنظري

خاص، كيزيد مف إدراكيا، كتحميؿ كمماتيا؛ كذلؾ ْلفَّ عمـك العربية نضجت منذ كقت 
ؿ ابف جني، كمف سبقو، كبالتالي الثكرة الفكرية مبكر عمى أيدم عمماء كبار أمثا

منتقاة مف  لذا كثير مف نظرياتيـ ربما الحديثة عند الغربييف أتت متاخرة شيئان ما
التفكير العربي أك ىي جزء مف مجيكدىـ، لكف العرب سبقكىـ إلييا، فنظرية الفكنيـ 

الضمير )تا( مثَلن: تتحدث عف أصغر كحدة صكتية قادرة عمى حمؿ المعنى مثؿ: 
ذا كاف منصكبان دٌؿ  في آخر الفعؿ: )قمت( فإذا كاف مضمكمان دؿ عمى أنَّو لمفاعؿ، كا 
عمى أنَّو لممخاطب، بينما إذا اقتصرنا عمى أنَّو فكنيـ حمؿ معنى عامان إال إذا اعتبرنا 
أفَّ الفكنيـ ىك الحركة، كىذا يتطابؽ مع التعريؼ ْلفَّ حركة الضمة حممت معنى، 

الفتحة، كبيذا يتَلشى دكر التاء التي تنكعت فييا الحركة قطعا أنَّيا لـ تكف ككذلؾ 
ألفكف، كبالتالي يحصؿ فراغ في تحميؿ المعنى، كأيضان النكف في )جاءني( بالنسبة 
لمنظرية ال تعد فكنيمان ْلنيا لـ تحمؿ معنى مستقَل مثؿ: الضمة في التاء، أما 

مف  قاية، كقت الفعؿ مف الكسر كصارت جزءن بالنسبة لمدرس العربي تحمؿ معنى لمك 
الكممة، كبالتالي ليا معنى تحممو داخؿ الجممة، كىك ليس معنى ذا داللة متغيرة، 
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 فسٙبٚاٌػفؾخ ٔاٌسبثك ،  اٌّوعى  ( (
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 499ظ:  3007كاه غو٠ت ٌٍكجبيخ ٚإٌطو.  ، ـ:وّبي ثطو ، يٍُ األغٛاد ( (



 ف ف 
 

فيي كقت الفعؿ مف الكسر كحافظت عمى النمط الصكتي ىذا مف ناحية صكتية، 
 الفعؿ مف الكسر كىذا جانب نحكم تركيبي كزف الكممة لـ يتأثر بو مف الناحية تكقك 

 الصرفية.
كىذا يعني أنَّيا في التحميؿ العربي حممت أكثر مف معنى، لكنيا في نظرية  

 الفكنيـ لـ تجد حظيا .
خاصة في الدرس القكاعدم لمغة،  لـ تخدـ المغة العربية ىذه النظرية لذلؾ 

انيف، كلـ تزؿ ر قكاعد العربية زادت عف الق كبر دليؿ عمى أنَّيا لـ تكف مقبكلة فيأك 
لعربية تدرس كما ىي، كلـ تدخؿ في صميميا بؿ درست منفصمة تحت ظؿ عمـك ا

 عمـ المغة قسـ اْلصكات كمف جانب آخر صارت القكاعد العربية كما ىي . 
 .مقارنه في دراسة األصوات بين القدماء والمحدثين

جياز النطؽ ىك المحكر االساسي إلنتاج الصكت اإلنساني كلو ميزات أخرل  
نو( ىي اْلصؿ: ثـ تمييا عممية النطؽ أك إنتاج الصكت، فالصكت مف الخالؽ )سبحا

ال يممؾ " عممية التخاطب تعد مرحمة ثانكية بالنسبة لمجياز، يقكؿ أحمد مختار:
.. قد . ـكما نسميو أعضاء النطؽ أك الكَل اإلنساف عضكان مختصان بالكَلـ كحده،

أما كظيفتيا اْلساسية فيي تعدلت كظيفتيا ليذا الغرض في فترة متأخرة مف تاريخو، 
كاْلكتار الصكتية  .حفظ الحياة لدل اإلنساف .فالرئتاف: تنقَلف اْلككسجيف إلى الدـ..

ذا عدد مزايا أعضاء جياز النطؽ، ككؿ لو كى(66(." تساعد عمى منح اْلجساـ الغريبة
غرضو اْلساسي لممحافظة عمى معافات الجسد، كمف ثـ يعد الكَلـ كظيفة ثانكية، 

ذا تكقؼ اْلككسجيف كذلؾ سيمكت، بينما لك لـ فاإل نساف إذا فقد الطعاـ يمكت، كا 
ـ يتكمـ لـ يمت، كىناؾ صـ ال يستطيعكف التخاطب مع الناس، كلكف يديركف حياتي

، كلكف ال نسمـ برأيو في تأخر تاريخ الكَلـ، كذلؾ محؿ خَلؼ بيف بطريقة جيدة
إليو نفكسنا، كنديف ا بو قكلو العمماء في أصؿ نشأة الكَلـ، كلكف ما تطمئف 
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 99أؽّل ِقزبه يّو ، كهاسخ اٌػٛد اٌٍغٛٞ ،ظ  ( (



 ظ ظ 
 

ًء تعالى:﴿  اًء ىىؤيالى ًئكىًة فىقىاؿى أىٍنًبئيكًني ًبأىٍسمى مىى اٍلمىَلى ييـٍ عى ـى اٍْلىٍسمىاءى كيمَّيىا ثيَـّ عىرىضى مَّـى آىدى كىعى
اًدًقيفى  كتعميمو اْلسماء بعد الخمؽ كما يرل المفسركف، كتحدث بيا  )67( .﴾ًإٍف كيٍنتيـٍ صى

اًئًيـٍ كؿ القرطبي في قكلو:﴿ آدـ كميا يق ـٍ ًبأىٍسمى أمره ا: أف يعمميـ بأسمائيـ "﴾ أىٍنًبٍئيي
تَلمذتو ، كأمرىـ أف ... فكاف أفضؿ منيـ بأف قدمو عمييـ كاسجدىـ لو كجعميـ 

كىذا ال يبطؿ ككف أصؿ الجياز حياة اإلنساف، كمتاعو كالتمييز بيف )68(."يتعممكا منو
حتياج، فسبحاف ا أحسف الكَلـ ثانية مف أصؿ اال مرحمةالجيد كالمكركه، ثـ تأتي 

ا تىٍفعىميكفى الخالقيف القائؿ: ﴿  ًبيره ًبمى ٍنعى المًَّو الًَّذم أىٍتقىفى كيؿَّ شىٍيءو ًإنَّوي خى  69))﴾.صي
عمـ المغة الحديث كبفضؿ ما أتي مف أجيزة لمتشريح كعمؽ في التأمؿ  ثـ أفَّ  

ماء، ككذلؾ تبادؿ المعمـك بصكرة عالمية، جعمت كالتدقيؽ لدل المحدثيف مف العم
 دراسة جياز النطؽ دقيقة محكمة.

 جهازومن المواضع التي ذكرها بعض المحدثين حول 
 النطق: 

 فجاف كانتينك قسميا إلى: مكاضعيا كاحدد

 الرئتيف -1
 قصبة الرئة -2
 أدنى الحمؽ -3
 الخياشيـ -4
 )70(الفـ. -5

مشترؾ ربما جؿ المغات تتخذ  كىذا التقسيـ عاـ ال يعني بأصكات العربية فيك
 اصكاتيا مف تمؾ التقسيمات كأف أختمفت في الحرؼ مف لغة إلى لغة.
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 .39ا٠٢خ  –سٛهح اٌجموح  ( (
68

ٟٚٔ ٚاثوا١ُ٘ د: أؽّل اٌجله –اٌغبِى ألؽىبَ اٌموآْ )رفس١و اٌموقجٟ(  –أثٛ يجلاهلل ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ أثٟ ثىو )اٌموقجٟ(  ( (

 .388، ظ 9اقف١ف ،ـ:كاه اٌىزت اٌّػو٠خ ،ـ اٌضب١ٔخ، ط
(

69
 .88ا٠٢خ  –سٛهح إًٌّ  ( 

70
 .٠99ٕهو: كهًٚ  فٟ يٍُ االغٛاد ٌغبْ وبٔز١ٕٛ ،ظ ( (



 ق ق 
 

 بينما قسميا إبراىيـ أنيس إلى:
 القصبة اليكائية -1
 الحنجرة -2
 الحمؽ -3
  المساف -4
 الحنؾ اْلعمى -5
 71))الفراغ اْلنفي -6

 المحدثيف تختمؼ مف دارس َلخر عمى حسب ما دعن يفالمذككر  ميفكالناظر لمتقسي
تكصؿ إليو، كبفضؿ ما تكفرت لو مف معينات؛ كلكف مع كؿ ذلؾ الدراسة أقرب 
لمعامة، فيي مزيج مف أفكار غربية، كعربية لـ تعتمد في التحميؿ عمى لغة كاحدة، 
بالرغـ مف أفَّ المغات خاصة التي لـ تندرج تحت أسرة كاحدة تختمؼ في كيفية النطؽ 

حنجرة، كالخيشكـ، كذلؾ بطبيعة الخمؽ فينالؾ أعضاء مشتركة مثؿ :المساف، ال
اْلزلي، كلكف ثمة خصائص لبعض المغات مثؿ: الحمؽ إلى أقصاه ككسطو كأدناه 

يـ ستمتاز بيا العربية دكف اإلنجميزية، بالرغـ مف أفَّ بعض المحدثيف نفكا ىذا التق
يبكيو الثَلثي لممخارج مف الحمؽ، كلكف أثبتو عمماء التجكيد كعمماء المغة قديمان فس

عدىا ستة عشر مخرجان، كغيره أكصميا إلى سبعة عشر مخرجان لمحرؼ العربي، 
ككميا منبثقة مف خمسة رئيسية ذكرىا )القمحاكم( ىي: "الجكؼ، كالحمؽ، المساف، 

." كتحت كؿ قسـ تندرج مكاضع لخركج الحرؼ إلى أف )72)كالشفتيف، كالخيشـك
 أكصمكىا إلى ستة عشر مخرجان.

ت المحدثيف عبر اْلجيزة اإللكتركنية الحديثة التي أستعاف كمف أجكد دراسا 
بيا العمماء لتحديد مكضع الحركؼ ما ذكرىا محمد أيكب بقكلو: "كيمكف أف نستعيف 
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 ٠970ٕهو األغٛاد اٌٍغ٠ٛخ ٌٍلوزٛه اثوا١ُ٘ أ١ٔس  ( (
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 .28كاه اٌّآصو :اٌمب٘وح ، ظِؾّل اٌػبكق اٌياوٟ لّقبٞ :اٌجو٘بْ فٟ رغ٠ٛل اٌموآْ ، ِكجًخ  ( (



 ه ه 
 

باْلجيزة اإللكتركنية أك الميكانيكية لتحديد النقطة التي يحدث عندىا االنحباس إلى 
تي يحدث عندىا االنفجار النقطة التي يحدث عندىا تكقؼ الذبذبات، كالنقطة ال

كأخص ىذه اْلجيزة جياز الكميكجراؼ الميكانيكي كجياز االسيمتركجراؼ اإللكتركني 
كىذا التطكر لمعطيات العصر 73))."كتيةالذم سبب اختراعو تطكران في الدراسات الص
 ساعد كثيران عمى التطكر في دراسة اْلصكات.

سو، فجير الصكت كمف تمؾ الظكاىر الصكتية ظاىرة جير الصكت كىم
طباقو كانفتاحو، خصائص تمتاز بيا اْلصكات لتكممة عممية النطؽ، فمف  كىمسو، كا 

عتماد عميو عند النطؽ بو،  كعكسو اليمس، كذلؾ اْلصكات ماىك مجيكر يقكل اال
لمتمكف مف عممية النطؽ بإنابة كاممة لمكممة المنطكقو، كلـ يختمؼ المحدثكف كالقدماء 

براىيـ أنيس لـ كثيرا في اْلصكات  العربية مف حيث الجير كاليمس، فسيبكيو، كا 
مجيكراف عند ك يختمفا إال في حرفي ) الطاء كالقاؼ( فيما ميمكساف عند أنيس، 

 سيبكيو.
عتماد عميو في كت المجيكر بإنَّو: "حرؼ أشبع االسيبكيو يعرؼ الص

ميمكس: كال)74(عتماد عميو."حتى ينقضي اال مكضعو، كمنع النفس أف يجرم معو
عتماد عميو في مكضعو حتى جرل النفس معو.( ىذا حد سيبكيو االحرؼ أضعؼ 

ذا تأممنا رأيو في التعريفيف ثـ أجرينا تجربة في نطؽ الطا بعد أف  ءلمجير كاليمس كا 
نسكنو نجد أفَّ النفس مكتكمان بصكرة نيائية باعتراضو مقدمة المٌساف مع الحنؾ، 

لمساف مطبقة عند النطؽ )بالطاء( كىي في آخر العمكم الصمب مثؿ: التاء فقط ا
الحنؾ مف طرؼ الثنايا العميا مع المساف، ككذلؾ القاؼ نجد انحباسا كميان حيف نطقو 

، كثمت فرؽ بينو كبيف الغيف فالغيف ميمكسان 75مف أقصى المساف عند أكؿ الحمؽ
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 424أثٛ ثطو يّو ثٓ يضّبْ ثٓ لٕجو )س١ج٠ٛٗ( اٌىزبة، رؾم١ك: يجل اٌسالَ ِؾّل ٘بهْٚ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ ثبٌمب٘وٖ، ظ  ( (

 
١112س ظ ( ٠ٕهو األغٛاد اٌٍغ٠ٛخ إلثوا١ُ٘ أٔ

75
)  



 ش ش 
 

الدارجة يمر مستطيَلن مف جكؼ الحمؽ مركرا بآخر المساف كلذا كثير مف الميجات 
أبدلتو بالقاؼ، كأكثر ذلؾ عندنا في السكداف، كؿ قاؼ عندنا غيف باستثناء قراء 
القرآف الكريـ؛ كذلؾ ْلنَّيـ يتقنكنو بالتمقيف كالدربة مف خَلؿ دراستيـ في قراءات 
القرآف الكريـ. أمَّا في المدارس: يصعب عمى التمميذ التفرقو بيف الغيف كالقاؼ. أمَّا 

  ىك الذم ييتز معو الكتراف الصكتيافالمجيكر بأنَّو: فعرؼ الصكت  إبراىيـ أنيس:
كالكتراف الصكتياف عرفيما بأنَّيما: "رباطاف مرناف يشبياف  ،كالميمكس عكسو

الشفتيف، يمتداف أفقيان مف الخمؼ إلى اإلماـ حيث يمتقياف عند البركز الذم نسميو 
اىتز الكتراف الصكتياف كاف  ىكذا حدد معنى الجير كاليمس فإذا76))بتفاحة آدـ"

ذا لـ ييتزا كاف ميمكسا، فإذا تأممنا شكؿ الكتراف الصكتياف ثـ  الصكت مجيكران، كا 
كجدنا كصؼ سيبكيو أدؽ مف كصؼ إبراىيـ أنيس،  اأ أك مفتكحنطقنا أم حرؼ ساكن

فإذا ضربنا مثاالن بالغيف، كىي حرؼ مجيكر، كالخاء: كىي حرؼ ميمكس، ثـ 
ذا أخذنا بتجربة اْلكائؿ  أفَّ الحرفيف نطقناىما كجدنا تيتز ليما الكتراف الصكتياف، كا 

 كسكناىما لكجدنا اعتراضان كامَلن ْلعضاء النطؽ في الغيف، كعكسو في الخاء.
ثـ إذا نظرنا لمقاؼ: التي عدىا إبراىيـ أنيس ميمكسة، كعند القدامى مجيكرة،  

، كالميجات الفرعية أك الدارجة كىنا البد مف الفصؿ بيف المغة الفصحى كىي اْلـ
الحديثة في البمداف العربية، فيك في الفصحى صكت مجيكر كما عند اْلقدميف، أمَّا 

لذا عدىا ميمكسو: يقكؿ: "قد عند إبراىيـ أنيس ميمكس، كىك درسيا بشكؿ عاـ 
ذا شأف ال ندرم كيؼ كاف ينطؽ  االحديثة تطكر  القاؼ في الميجات العربية تتطكر 

بمعنى أنَّو )77)."الفصحاء مف عرب الجزيرة في العصكر اإلسَلمية اْلكلى بيا بيف
أخذ مقياسيا مف الميجات العربية الحديثة كالميجات الحديثة تختمؼ مف بمد َلخر. 

في الفصحى، فالقاؼ نفسيا تنطؽ عند  اعربي افَل يمكف أف نقيس عمييا حرف
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دكؿ الخميج تنطؽ  المصرييف بصكت أقرب لميمزة ميمكس، كفي اليمف كبعض
مثؿ نطقيـ لقاؿ: ينطقكنيا  بصكت قريب مف الكاؼ، ككذلؾ عندنا في السكداف،

كفي كؿ ذلؾ صكت ميمكس، لكف في الحالتيف مخرجيما  بصكت بيف القاؼ كالكاؼ
مختمؼ تمامان عف القاؼ الفصحى، كمقياس الفصحى قراء القرآف الكريـ كحذاقيـ 

ة؛ ْلنَّيـ تمقكا القرآف ال كريـ باإلسناد كما سبؽ كلكف أصكات عامة النَّاس ال تعد خاصَّ
 مقياسان لمفصحى.

كنخمص مف جميع ىذا أفَّ عمـ اْلصكات الحديث طفر طفرة كبيرة في تشريح  
ى أم اتخذ الحنجرة، ككصؼ بيانيا، كلكف ماؿ إلى الميجات الدارجة دكف الفصح

أفَّ العربية تختمؼ كثيران ْلحكاـ الصكت، كىذا جيد إال  االميجات المعاصرة مصدر 
عف المغات اْلخرل. بحيث الميجات كالفصحى يصيراف جنبا إلى جنب، كما أفَّ 
الميجات متباينة مف حيث ناطقييا، كلذا عمى الدارسيف أف يدرسكا كؿ ليجة عمى 

 حده، كتظؿ الفصحى اْلصؿ الذم تشترؾ فيو جميعيا.
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 المبحث األول
 الزيادة والحذف

 الزيادة:
ة: الزيادة، كالحذؼ فكؿ مفردة   لمصكت أثر في كؿ اْللفاظ العربية، كخاصَّ
بد أف تككف مككنة مف نمط صكتي معيف منكط بمقاطع، يسير كفؽ نغـ معيف عربية ال

كىذا النغـ البد أف يككف متكازنان مستساغا ْلذف السامع، بحيث تقبمو النفس البشرية 
التي تتكؽ دكما لمجماؿ، كىذا الذكؽ اإلنساني المتكازف ينفر أحيانان مف الثقؿ في الكممة 

تغيير كتبديؿ ىذا في العربية بشكؿ عاـ في الشعر، أيا كاف سببو كميما تطمب مف 
 السجع، الكَلـ المنثكر.

أما حينما يتعمؽ درس تمؾ المغة بالقرآف الكريـ، كمعانيو،  كدقتو كجماؿ ألفاظو  
فيتبيف ذلؾ السر البديع، كالدقة المتناىية، كالجماؿ الخالد العظيـ، ككيؼ ذلؾ؟ ككتاب 

لو، كاصطفى جمالو، كحدد ألفاظو بعناية بيرت ىك الذم أنز  –سبحانو –ربنا منو
البشر، كالجف كالمَلئكة كحتى الجماد فأ اصطفاه مف لغة العرب باتقاف متناه، 
عجاز قائـ لمعرب إلى يكـ الديف أف يأتكا بأية مف مثؿ نسقو، كجمالو، كربطو، نعـ  كا 

ْللفاظ لمكاقفيا يعي اْللفاظ ىي ىي كالكَلـ عربي بيف، كلكفَّ النسؽ كالسبؾ كاختيار ا
 منيا البشر، ككؿ مخمكقات ربي)فسبحاف ربي!(.

كذلؾ في مكاقؼ تتطمب الزيادة فيجيئ كؿ لفظ متناسبا مع تصكره الذىني  
يتقمب كفقا لما تتطمبو العاطفة مف جماؿ، كتكجس، كترغيب، كترىيب، كبياف القرآف 

عيا، كالتي ككنت معنىن المجيد تممح فيو الفركؽ بيف مجمكعة تمؾ اْللفاظ في ايقا
معينان مف النص، كبيف تمؾ اْلصكات التي ككنت كممة أخرل، كتتعرؼ عمى تمؾ 

 المعاني بما لمصكت المنطكؽ مف داللة، مف حيث القكة كالضعؼ، كالرقة كالقسكة.
ما مكصمة  لذا فالزيادة في المفظ العربي بصكرة عامة تاتي أما مكصمة لمنطؽ السيؿ كا 

 ما ْللحاؽ لفظ بأخر كما سيأتي.لمعنى جديد، كا  



 م م 
 

كفي جميع ذلؾ: يككف الحرؼ أك الحرفاف أك الثَلثة منسجما مع الكممة صكتيا  
حركفو مصكغة لمنطؽ السيؿ، كقد تككف الزيادة مخالفة لمعنى لفظيا المتبادر، فتحؿ 
مشكمة في غاية العسر، كتككف حينئذ كما لك كانت نقصا؛ كذلؾ مثؿ: زيادة اليمزة 

 ؿ لمنطؽ بالساكف، كغير ذلؾ مف أسباب الستساغة النطؽ كيسر القكؿ بو.لمتكص
كدرس العمماء الزيادة كبينكا أسبابيا في كتبيـ في بابي االسـ المتمكف كالفعؿ  

 المتصرؼ.
 تعريفها: 

في المغة كرد في لساف العرب: "الزيادة: النمك، ككذلؾ الزكادة، كالزيادة خَلؼ  
ٍيدي الزيادة. كىـ النقصاف. كزاد الشيئ يز  يدي زيدان كزيادة، كمزيدان، كمزادان أم: أزداد. كالزَّ

زيد عمى مائة... كزدتو أنا زيادة جعمت فيو الزيادة كاستزدتو طمبت منو الزيادة، 
 78))كاستزاده: أم استقصره.

 كغير ذلؾ مف المعاني المغكية التي أكردىا ابف منظكر)رحمو ا(
بنية الكممة، أك المادة اْلساس في أصؿ كضع كاصطَلحان: كؿ مازاد عمى 

 الكممة يعد زيادة.
 -رحمو ا-ىذا تعريفو 79))عرفيا ابف جني: "الزائد مالـ يكف فاء، كال عينا، كال المان"

الذم فصمو مف كَلـ أبي عثماف المازني، كىذا التعريؼ لـ يكف شامَل، كلكنو استدرؾ 
 .80ؿ يأتي رباعي اْلصؿبعد ذلؾ كذكر: أفَّ كَل مف االسـ كالفع

كعرفيا ابف يعيش بقكلو: "معنى الزيادة الحاؽ كممة ما ليس منيا؛ كذلؾ إلفادة  
كىذا التعريؼ شامؿ جيد أباف معناىا، ثـ )81(معنى، أك لضرب مف التكسع في المغة."

إفَّ الزيادة تأتي لعدة أسباب: منيا الزيادة لمعنى، كالزيادة لإللحاؽ، كالزيادة مف أصؿ 
 كضع، كسيأتي كؿ ذلؾ مفصَلن.ال
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كىي إما مختصة بحركؼ الزيادة التي جمعت في كممات )سألتمكنييا، أك ىناء  
ما بتكرار حرؼ أصمي غير حرؼ الزيادة المذككرة، كيتحقؽ اْلكؿ في  كتسميـ( كا 
الزيادة لمعنى، أما الزيادة في أصؿ الكضع فتزداد بأصمي كزائد مثؿ: ميدد التي 

لزيادة لإللحاؽ القياس فييا بتكرار حرؼ أصمي. بينما التي لممعنى ألحقت بجعفر. كا
، أك 82القياس بيا بأحد حركؼ الزيادة. ككؿ ذلؾ يعني داللة أكلية لممعنى أك اإللحاؽ

مف أصؿ الكضع كما سيفصؿ، كالحؽ أفَّ لكؿ زائد معنييف، لفظي كمعنكم، فمف لـ 
ي المفظ فقط، كأفاد زيادة في الكزف، يفد معنى زائدا عمى مف دخؿ عميو كانت زيادتو ف

كىالًَّذيفى  كمف أفاد معنى جديدا، مثؿ صيغة المبالغة في )مسَّؾ( في قكلو تعالى:﴿
ةى ًإنَّا الى نيًضيعي أىٍجرى اٍلميٍصًمًحيفى  صيغة المبالغة  (83)﴾.ييمىسّْكيكفى ًباٍلًكتىاًب كىأىقىاميكا الصََّلى

التمسؾ بالكتاب العزيز كامتثاؿ أكامره  في مسَّؾ أضافت معنى جديدا، كىك قكة
 كاإلنتياء عما نيى عنو بعزيمة كأصرار شديديف.

إفَّ الحركؼ التي تزاد حدد العمماء لكؿو مكاضعو كاْلماكف التي تزاد فييا كىي  
ال تعني أنَّيا لمزيادة مطمقا، أم ال تأتي إال مزيدة؛ كلكف الزيادة التي تفيد معنى ال 

 يا. كذلؾ عمى التفصيؿ اَلتي:تأتي إال مف حركف
 :أوال: الزيادة لإللحاق

اإللحاؽ عرفو محمد محي الديف بػأنو "جعؿ كممة مثؿ أخرل؛ بسبب زيادة  
حرؼ آخر أك أكثر؛ لتصير الكممة المزيد فييا مساكية لمممحؽ بيا في عدد الحركؼ، 

 84))اـ.".كالحركات المعينة كالسكنات، في التكسير كالتصغير، كغيرىما مف اْلحك
ككذلؾ عبدالخالؽ عضيمة قاؿ أفَّ قانكنو: " كؿ كممة اسما كانت أك فعَل فييا  

زيادة التطرد في إفادة معنى كساكت الكممة بيذه الزيادة كزنا مف أكزاف المجرد في عدد 
، كىذا القانكف 85))حركفو كحركاتو كسكناتو فيي ممحقة بيذا اْلصؿ كزيادتيا لإللحاؽ."
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غاية؛ ْلفَّ كؿ الكممات المتصرفة أسماء كانت، أـ أفعاال معمكمة بشؾ عاـ جيد لم
الكزف تخضع لقكالب معمكمة؛ كلذا فكؿ زيادة لـ تؤد معنى ليا كزف مف نظيراتيا 
المجردة فيو ممحقة بيا ابتغاء السعة كافساح المجاؿ لممتكمـ في التعبير. كلكف المشكمة 

كليس معمكال أكثره في الكَلـ العربي. في أفَّ ىذا الكزف الذم لإللحاؽ قميؿ جدا 
كسأعكد ليذا. أما ضابطو مف حيث السماع كالقياس قالكا فيو: إذا كانت الزيادة بتكرار 
الَلـ مثؿ )ضربب كجمبب(كاف ذلؾ قياسا مقبكال أما إذا كانت بتكرار الفاء أك الَلـ 

 كاف ذلؾ سماعا.
حيف عرضو لقكؿ  كفصؿ في ذلؾ ابف جني حيف شرحو لكتاب التصريؼ قاؿ 

المازني: "كىذا اإللحاؽ بالكاك كالياء كاْللؼ اليقدـ عميو إال أف يسمع فإذا سمع قيؿ : 
ألحؽ ذا بكذا بالكاك كالياء كليس مطردا، فأما المطرد الذم ال ينكسر، فأف يككف 
مكضع الَلـ مف الثَلثة مكررا لإللحاؽ، مثؿ )ميدد كقردد كسؤدد( كاْلفعاؿ مثؿ:جمبب 

ثـ شرح ىذا كعمؽ عميو كأثبت كَلـ المازني، في أفَّ القياس عنده ما ) 86("جمببة يجمبب
ضيعّْفت فيو الَلـ، كماعداه مف تضعيؼ العيف فسماعي كاستشيد بذلؾ قاؿ: "سألت أبا 
عمي عف ىذا المكضع في كقت القراءة بالشاـ كالعراؽ جميعا كأنا أثبت ما تحصؿ مف 

َلف، لجاز أف يبنى مف ضرب اسما كفعَل كصفو قكلو فيو فقاؿ: لك اضطر شاعر ا
كىكذا بيف ابف جني رأيو في ذلؾ، كأفَّ 87) )كماشاء مف ذلؾ، فيقكؿ :)ضرب(..."

القياس عنده في الزيادة لإللحاؽ إذا كاف عف طريؽ تكرار الَلـ، أما تكرار العيف، 
ياسي المذككر، كالفاء، ليس قياسا إنَّما سماعا، بيد أفَّ السماعي أكثر شيكعا مف الق

كلكف جعمكا القياسي بتكرار الَلـ، ْلنيا مستساغة في ضركرة الشعر كالسجع. 
كالضركرة نفسيا فييا نظر؛ ْلٌف الضركرة ال يمجأ إلييا إال في كقت الحاجة كالضيؽ 
بحيث لك أضطر شاعر لكزف البيت خرج عف المألكؼ كبنى لفظا عمى خَلؼ القياس 
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حقة قميمة جدا كمحصكرة في كتب القدماء جميا ىجرت، لمضركرة؛ لذا الكممات المم
خاصة المقيسة منيا كذكر ذلؾ د. محمد خير حمكاني قاؿ: "ىذا البحث ميـ في عمـ 

االصكات المغكية تارة  الصرؼ كانت تمميو طبيعة اْلكزاف كالقكافي الشعرية، كتطكر
الماضي إال  أخرل، كمف أجؿ ذلؾ نجد معظـ اْلمثمة كممات غريبة لـ تستعمؿ في

استعماال ضئيَل غير أفَّ مثؿ ىذا البحث تبقى لو قيمة في الدراسات المعاصرة ْلنَّو 
 ، عمى سمت ما كاف يجرم قديما في تكليد كالتعريب يتيح المجاؿ لكضع المصطمحات

ككَلمو يبرز معاني عظيمة كىي أفَّ فكرة القياس يمكف يقاس عمييا كؿ )88(الكممات" 
ربية كىذا أمر حتمي ْلفَّ اْلمـ في تداخؿ مستمر كتقارب أكثر بعد لفظ دخيؿ عمى الع

 كؿ فترة مف الزمف. كحيف التطبيؽ عمييا في التنزيؿ الكريـ نحصؿ عمى النتائج اَلتية:      
لـ ترد الكممات الممحقة قياسان في القرآف الكريـ  بينما التي خالفت القياس كردت  

ككثر عمى كزف  89))﴾ًإنَّا أىٍعطىٍينىاؾى اٍلكىٍكثىرى تعالى: ﴿ عمى قمة منيا كممة ككثر في قكلو
)فكعؿ( أصميا عمى رأم مف يرل أنَّيا منيا كزيدت الكاك الحاقا ليا بالرباعي اْلجكؼ، 
كلكف ال نسمـ بذلؾ إذ أفَّ الككثر المقصكد كادو في الجنة كما ذكر المفسركف أعطاه ا 

كعميو )90(عدد الككاكب تشرب منو أمتو يـك القيامة لنبيو )عميو الصَلة كالسَلـ( أكانيو
ف اشتؽ  نما ىك اسـ خاص لكادو في الجنة، كا  ال يرل الباحث لو اشتقاقا مف الكثرة، كا 

 مف الكثرة ككثرا ابتغاء اإللحاؽ لـ يرد كذلؾ في القرآف الكريـ.
ككذلؾ مف الكممات التي زيادتيا عمى غير القياس كذكرت في كتب المغة  
مىٍيًو المٍَّيؿي رىأىل كىٍككىبنا  ( كردت في القرآف الكريـ في قكلو تعالى: ﴿)كككب فَّ عى فىمىمَّا جى

بّْي فىمىمَّا أىفىؿى قىاؿى الى أيًحبُّ اٍَلىًفًميفى  ﴾ كككب عمى كزف )فكعؿ( مف ككب كما قىاؿى ىىذىا رى
درم كيؼ يرل الصرفيكف، كلكف ال أصؿ لككب التي يقكلكف إنَّيا ممحقة منيا كال أ

يشتؽ مف شيء غير مكجكد عدـ كجكده يعني عدمو لذا أرل أفَّ كممة كككب ال زيادة 
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فييا ككزنيا )فعمؿ( مثؿ: جعفر، كحيدر، كليذا فإفَّ الزيادة مف أجؿ اإللحاؽ قميمة 
جدا في متف المغة المدكنة كلكف ما كضع مف قياس لمعمماء تيباف قيمتو في الدخيؿ 

ك الذم يستخدمو العرب مف غير لغتيـ ثـ يطكعكنو ليا في المغة كالتعريب. كى
ىك ما استعممتو العرب مف اْللفاًظ فيصير عربيا كمف ذلؾ ما ذكره السيكطي يقكؿ: "

ـ  المكضكعًة لمعافو في غير لغتيا... كقاؿ أبك عبيد القاسـ بف سَلـ: أما لغاتي العىجى
كم عف ابف ع باس كمجاىد كابف جبير كعكرمة في القرآف فإفَّ الناسى اختمفكا فييا فري

ـ منيا قكلو:  كعطاء كغيرىـ مف أىؿ العمـ أنيـ قالكا في أٍحريؼو كثيرة إنيا بمغات العىجى
 91))"طىو كاليـ

 .ثانيًا: الزيادة بسبب المد
الزيادة بسبب المد قريبة مف الزيادة لمعنى إال أنَّيا ال تضيؼ معنى ذا قيمة  

تغيير كجو الكَلـ مف شيء لشيء غيره مثؿ: ضارب  مغايرة أك إضافة قكة زائدة، أك
 مف ضرب حيث أفادت معنى جديدا، كىك الضرب، كمف قاـ بو بخَلؼ زيادة اْللؼ

كتاب مف كتب بالرغـ مف إضافة صكت جديد زائد، كىك ألؼ المد إال أنَّيا لـ   في
نمَّا زيادة صكت فقط، كالغرض منو السعة في  التعبير تضؼ معنى ذا قيمة داللية، كا 

كالسَلسة في استرساؿ الكَلـ، كذكرىا العمماء قديما يذكر ابف جني" كمنو ما يككف 
لممد، يعني الكاك في عجكز كعمكد، كالياء في جريب، كقضيب كاْللؼ في كتاب 
كسراج لـ يرد بيذه كما أشبييا إال امتداد الصكت كالتكثير بيا؛ كْلنيـ كثيرا ما 

كف المد عكضا مف شيئ قد حذفكه، أك لميف الصكت يحتاجكف لممد في كَلميـ؛ ليك
ذك قيمة تفصيمية عالية، كمف دكاعي النطؽ  –رحمو ا  –فيو" كىذا الشرح البف جني 

السميـ، كسَلستو كيسر الصكت بو؛ كذلؾ لما لمنغـ الصكتي مف أثر في تسييؿ النطؽ 
كىذا النكع مف الزيادة كالخركج بالكَلـ السيؿ الممكف إذا تطمب ذلؾ زيادة أك نقصانا، 
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الغرض منو المد كتطكيع الكَلـ لتيسير عممية النطؽ كفقا لمتطمبات الصكت الخارج 
 المنتج لمكَلـ كذلؾ كثير في الذكر الحكـ.

ٍيبى ًفيًو ىيدنل ًلٍمميتًَّقيفى  *الـ ﴿ قاؿ تعالى :  )الؼ الـ ميـ )92(﴾ ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى
كلكف بدفع صكتي ىائؿ ينتيي معو الصكت ْلقصى حد  ( ىكذا تقرأ اَلية اْلكلى،

ست حركات في الـ ميـ؛ كذلؾ الصكت الجيكر العالي الذم فتحت بو السكرة يمفت 
االنتباه لمعنى عظيـ حيث يثير انتباه السامع، كيصؿ الصكت قمة عمكه ليسمع أبعد 
مدل ممكف؛ كذلؾ بمد حرفي مثقؿ ست حركات بينما الميـ مخفؼ أيصا ست 

ركات، كمجمؿ ذلؾ اثنتا عشرة حركة أم ما يفكؽ اْلثني عشر ثانية، ثـ تتمكه اَلية ح
عجاز بيف، فالمد الكامؿ في  اْلكلى كمفتتح الثانية يدؿ عمى سبؾ بديع كدقة متناىية كا 
ثارة انتباىو لمكَلـ القادـ، ليتييئ السامع لسماعو كاإلنتباه  الـ ميـ أشارة لمسامع كا 

الجكاب بصكت ىادئ كمد طبيعي ليشير إلى مكانة الكَلـ القادـ  لمعناه العظيـ فكاف
ٍيبى ًفيوً كمكانتو لدل الككف بأجمعو ﴿  ﴾ فمـ يكف ذلؾ بؿ ذلؾ ليكافؽ ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى

 المد العالي الذم يدؿ عمى قيمة الداللة اَلتية فكافؽ ذلؾ المد الطبيعي.
تكؽ بالنفكس نحك الصفاء كالنقاء ىذا الجماؿ كالسحر الذم يأخذ باْللباب كي 

كمو بجماؿ عمك الصكت كارتفاعو كفقا لمزيادة، لكنيا في كتاب ربي أضاؼ المد معنى 
 عميقا كأيقنت النقكس بدقة كَلـ رب العالميف.

كفي: ألؼ، الـ ،ميـ قاؿ عمماء التفسير: كَلما كثيرا فييا كفي جميع الحركؼ 
 المقطعة.

ىذه حركؼ لغتكـ فأتكا بمثميا أم إلعجاز العرب بأف  لعرب أفَّ ا) 93(كأىميا: إلعجاز
يجاركا القرآف الكريـ، إذا لـ يسممكا أنَّو مف ا كيؤسس لديف جديد كالمد بسبب الزيادة 

﴾ اْللؼ في كتاب زائدة المتداد الصكت كالتكثير في الكممة، اٍلًكتىابي  كذلؾ في قكلو ﴿
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يقة سيمة، فكانت الزيادة مف أجؿ ذلؾ كما تفيد تكزيع الصكت لمنطؽ المستساغ بطر 
  لممد.

ا ًمٍف دىابَّةو ًفي اٍْلىٍرًض ككذلؾ مف الزيادة لممد كممة )دآبَّة( في قكلو تعالى﴿  مى كى
بّْيً  ٍطنىا ًفي اٍلًكتىاًب ًمٍف شىٍيءو ثيَـّ ًإلىى رى ا فىرَّ ـٍ مى ـه أىٍمثىاليكي ٍيًو ًإالَّ أيمى نىاحى ـٍ كىالى طىاًئرو يىًطيري ًبجى

كفى يي  المد في الؼ دابَّة مد كممي مثَّقؿ يمد بمقدار ست حركات كىك زيادة 94))﴾ٍحشىري
ْلجؿ المد السكاه كلكف المد حمؿ داللة صكتية مف أعظـ الداللت؛ كذلؾ لما لدابة مف 
لفظ العمكـ الذم يقصد بو جميع مف دب في اْلرض، فشمؿ جميع الخَلئؽ كأصناؼ 

ض ممف يدب فييا، كلفظ العمكـ الزمو المد ست اْلجناس التي تعيش عمى ظير اْلر 
حركات ليبيف لإلنساف عظمة الخالؽ، كدقة خمقو بأفَّ كؿ أصناؼ الدكاب أمـ مثؿ 
البشر فعبر الصكت المتناىي في الطكؿ ليَلئـ المعنى المطمؽ الذم شمؿ كؿ مف 

 يدب عمى اْلرض، كىذا اْلثر الصكتي كافؽ مقتضى حاؿ الكَلـ، كأتـ مقصده.
 زيادة للمعنى:ال

مف أكسع الزيادات كأكثرىا استعماال في المغة، كال تجد لفظا مجردا إال كلو  
مزيد، كالزيادة لمعنى ضربيا كاسع باتساع المغة، ْلفَّ العربية لغة اشتقاقية كاسعة 
المجاؿ، كْلجؿ التنكع المعنكم كالكظيفي، البد مف تغيير الجذر المعجمي، كاْلصؿ 

لكممة تغييره حتما ْلجؿ ذلؾ التنكع اْلشتقاقي كالتصريفي الكاسع اْلكؿ الستخداـ ا
المجاؿ المتبايف المعاني، كالمزايا، كىذا التنكع، كالزيادة ْلجمو يتغير بيا النمط 
عادة إنتاج الصكت، كطريقة نطقو،  الصكتي، كيتبع ذلؾ تغير ربما ضبط الكممة كزنا كا 

 دث.كتحكيؿ النبر فيو كفقا لممتغيرات التي تح
كتقع الزيادة لممعنى في عشرة أحرؼ مجمكعة في قكليـ )سألتمكنوييا( كذلؾ  

 ْلفَّ حركؼ سألتمكنييا مف أسيؿ الحركؼ كألينيا زيادة لمصكت.
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 .أوال: الزيادة ألجل المضارعة

حركؼ المضارعة كما ىك معمـك مجمكعة في قكليـ)أنيت( كتفيد معنى إضافيا  
ى المعنى اْلصمي الذم ىك الحدث: مثؿ: الفعؿ )قتؿ( حيف اتصاليا بالفعؿ إضافة عم

الذم يفيد الحدث كىك القتؿ كزمنو المضى، كحيف إضافة أحد حركؼ المضارعة 
)يقتؿ( أضاؼ مع الحدث اْلصؿ معنى جديدا كىك المستقبؿ الذم سيحصؿ فيو 

 القتؿ.
اًعؿه ًفي  قاؿ تعالى﴿ ًئكىًة ًإنّْي جى بُّؾى ًلٍممىَلى ٍذ قىاؿى رى ًميفىةن قىاليكا أىتىٍجعىؿي ًفييىا مىٍف كىاً  اٍْلىٍرًض خى

ـي مىا الى تىٍعمىميكفى  نيقىدّْسي لىؾى قىاؿى ًإنّْي أىٍعمى ٍمًدؾى كى نىٍحفي نيسىبّْحي ًبحى يىٍسًفؾي الدّْمىاءى كى ﴾ ييٍفًسدي ًفييىا كى
)95( 
ؿ( في قكلو )تجعؿ(: مضارع يفيد المستقبؿ كذلؾ بدخكؿ التاء عميو ككزنو )تٍفعى  -1

 كتدؿ التاء عمى أفَّ الضمير يعكد لممخاطب الحاضر كىك الخالؽ)سبحانو(
)يفسد( كذلؾ فعؿ مضارع دؿَّ عمى الحدث كىك الفساد، كزمف كىك المستقبؿ، -2

 كخكطب الغائب، كىـ البشر .
)نسٌبح( دؿ كذلؾ عمى الحدث كىك: التسبيح كزمف كىك المستقبؿ كقصد بو  -3

 ة عمى كزف :) نفعَّؿ( ككذلؾ نقدس.المتحدث كىـ جمع المَلئك
)أعمـ( مضارع مف عمـ حدثو العمـ في الحاضر، كالمستقبؿ، كىك لممتكمـ، كآخر  -4

فعؿ مضارع.)تعممكف( داللتو مثؿ اْلكؿ، بيد أنَّو مف اْلفعاؿ الخمسة عمى كزف 
ع التي لمرفع كنكف العكض التي تفعمكف، فيو زيادتاف غير المضارعة كىما كاك الجم

 أعطيت بدؿ التنكيف في االسـ المفرد.
 منها: عدة معاٍنثانيًا: صيغة )أفعل( ولها 
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ـى أكى  التعدية: أف تجعؿ الفعؿ متعديا بعد أف كاف الزما كمف ذلؾ قكلو تعالى ﴿ -1 قىا
ةى  الـز كحيف  )أقاـ( عمى كزف)أفعؿ( أصمو قاـ كىك فعؿ )96)﴾ الزَّكىاةى  آتىىكى  الصََّلى

دخكؿ اليمزة عميو أصبح متعديا، فاعمو ضمير مستتر، كالصَلة مفعكؿ بو، ككذلؾ 
 كأتى الزكاة.

فىطىكَّعىٍت لىوي نىٍفسيوي قىٍتؿى أىًخيًو فىقىتىمىوي فىأىٍصبىحى  صيركرة الشيئ ذا شيئ: قاؿ تعالى﴿ -3
اًسًريفى  اليمزة  أصبح فعؿ ماض عمى كزف )أفعؿ( كصار بعد زيادة)97(﴾ ًمفى اٍلخى

 ذا ندـ كخسراف.
 : صيغة فاعل:نيًاثا
قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكيـٍ  كتدؿ عمى المشاركة قاؿ تعالى ﴿ -1 ﴾  كى

فاقتمكا الفعؿ قاتؿ دؿَّ عمى المشاركة كىك القتاؿ بيف طرفيف، كقاتؿ عمى زف )98(
 يف.)فاعؿ( ثـ أسند لكاك الجمع يدؿ عمى جمكع المسمم

ًميـه  عمى اسـ الفاعؿ:﴿-2 ٍيرنا فىًإفَّ المَّوى شىاًكره عى مىٍف تىطىكَّعى خى شاكر عمى كزف ) 99( ﴾كى
)فاعؿ( كدؿ عمى الحدث كالشكر، كزيادة اْللؼ لممعنى الذم قاـ بو كىك الفاعؿ، 

﴾ ًمٍيـو ساحر: )اسـ فاعؿ مف سحر يسحر، كدؿ )100( كقاؿ تعالى﴿ يىأتيكؾى ًبكيًؿ سىاًحرو عى
 الحدث كىك السحر كالذم قاـ بو كىك الفاعؿ. عمى

 ثالثًا: صيغة استفعل:
ًذ اٍستىٍسقىى ميكسىى  كليا معافو عدة الجكىر منيا، الطمب كالدعاء قاؿ تعالى﴿  كىاً 
استسقى عمى كزف )استفعؿ( أم طمب السقيا لقكمو مف ا )تعالى ( 101))﴾ ًلقىٍكًموً 

لتاء، عمى أصؿ الفعؿ سقى الذم دؿ عمى كذلؾ باإلضافة الصكتية باْللؼ السيف، كا
الحدث كىك السقي كالزمف كىك المضي، بينما صيغة استفعؿ بالزيادة الصكتية كالنبر 
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الجديد عمى الكممة أضاؼ معنى جديدا، كىك طمب السقيا، بينما تَلشى الزمف في 
 الصيغة الجديدة.
ـٍ ًمٍف ديكًف كىأىمَّا الًَّذيفى اٍستىٍنكىفيكا كىاٍستىٍكبى كقاؿ تعالى ﴿ ابنا أىًليمنا كىالى يىًجديكفى لىيي كا فىييعىذّْبيييـٍ عىذى ري

ًليِّا كىالى نىًصيرنا استنكؼ، كاستكبر، عمى كزف )استفعؿ( كدال عمى الحدث )102(﴾المًَّو كى
كىك: االستنكاؼ كاالستكيار، كىما بمعنى )تفعؿ( أم دؿ عمى شيئ زائد عمى الحد 

 الطبيعي. 
 

 
 فعل:رابعا: صيغة ان

ٍينىا ًإلىى  تدؿ صيغة انفعؿ عمى المطاكعة، كاالستسَلـ، كمف ذلؾ قكلو تعالى: ﴿ كىأىٍكحى
ٍيننا  ٍشرىةى عى سىٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عى رى فىاٍنبىجى جى اؾى اٍلحى  )﴾ميكسىى ًإًذ اٍستىٍسقىاهي قىٍكميوي أىًف اٍضًرٍب ًبعىصى

)انفعمت( ضربيا  انبجس عمى كزف )انفعؿ( كأسند لممؤنث فصار انبجست،  103)
 فتطاكعت لضربو فانبجست، فانصبت كانفجرت مف الحجر اثنتا عشرة عينا مف الماء .

 فعل: خامسا: 
اءىٍتييـي السَّاعىةي المعنى الغالب في استعماليا التكثير: قاؿ تعالى: ﴿  تَّى ًإذىا جى حى

ٍطنىا ًفييىا ا فىرَّ مىى مى تىنىا عى ٍسرى و )فرَّط( عمى كزف )فعَّؿ( دؿ الفعؿ قكل)104(﴾ بىٍغتىةن قىاليكا يىا حى
عمى كثرة التفريط في الدنيا، حيف ال ساعة مندـ.ىذا نمكذج مف معاني الزيادة، كليس 
جميعيا، بؿ حتى الصيغ التي ذكرتيا لـ أكرد كؿ معانييا فقط اكتفيت بالمعنى العاـ، 

 أك المركزم.
مد . ىذه العامة أكتفيت ككذلؾ اْلنكاع الثَلثة لمزيادة: لممعنى، كلإللحاؽ، كلم 

بيا، بينما ىناؾ معافو أخرل لـ أطبؽ عمييا ذكرىا السيكطي قاؿ: "إما لمعنى أك 
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إمكاف أك بياف حركة أك مد أك عكض أك تكثير أك إلحاؽ كىك بما جعؿ بو ثَلثي أك 
رباعي مكازنا لما فكقو مساكيا لو في حكمو كال تمحؽ اْللؼ إال آخره مبدلة مف 

ؿ تمؾ الزيادات عمى أصؿ الكممة ينتج معيا تحكؿ صكتي لمكممة كفقا كك )105(ياء.."
 لصياغة جياز النطؽ الذم يميؿ دكما لمسيكلة كاليسر.

 الحذف:
الحذؼ كذلؾ مف الظكاىر التي يتطمبيا الكَلـ لضبط الصكت كيسر النطؽ،  

سقاط الثقؿ عف أعضاء النطؽ ليتـ  كذلؾ لما امتازت بو العربية مف طمب الخفة كا 
نطقيا كاسترساليا بسيكلة، كيسر. كضابطو الصرفي: كؿ حذؼ في الكممة يحذؼ ما 
يقابمو في الميزاف كىك ضد الزيادة، كلكف الضدية ىنا اصطَلحية، كليست معنكية، 
بحيث أف االثنيف يتطمبيما الميزاف لخفة الكممة ككزف الجرس المكسيقي . كلمحذؼ 

اللتقاء الساكنيف، الحذؼ لتكالي اْلمثاؿ، مكاضع كثيرة في الكَلـ أشيرىا، الحذؼ 
الحذؼ لألمر، حذؼ ىاء السكت لمكصؿ، حذؼ ىمزة الكصؿ عند االستفياـ باليمزة، 
كغير ذلؾ مف المكاطف المتفرقة في كتب التراث، كسأتناكؿ ىنا الجانب المترتب عمى 

 الكممة بعد الحذؼ، أم أثرىا مف حيث البقاء كعدمو.
 :الحكمأوال: الحذف مع بقاء 

كيتحقؽ في حذؼ نكف الرفع عند أسناد الفعؿ لنكف التككيد مثؿ قكلو  
ًمفى تعالى:﴿ ـٍ كى لىتىٍسمىعيفَّ ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًمٍف قىٍبًمكي ـٍ كى ـٍ كىأىٍنفيًسكي فَّ ًفي أىٍمكىاًلكي لىتيٍبمىكي

تىتَّ  كا كى ٍف تىٍصًبري ٍزـً اٍْليميكرً الًَّذيفى أىٍشرىكيكا أىذنل كىًثيرنا كىاً  لتبمكفَّ ) 106(﴾ قيكا فىًإفَّ ذىًلؾى ًمٍف عى
أصؿ الفعؿ )تبمككف( عمى كزف )تفعمكف( ثـ أسند الفعؿ لنكف التككيد الثقيمة؛ كذلؾ 
بدخكؿ الـ القسـ عمييا، فصار الفعؿ بعد ذلؾ :)لتبمككننف( كاكآف كثَلث كنكنات 

فسادا لركح المعنى  كترتب عمى ذلؾ ثقؿ في النطؽ ما يتطمب جيدا عضميا كا 
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المطمكب، فحذفت نكف الرفع لتكالي ثَلث نكنات ككاك الجمع بسبب إلتقاء الساكنيف، 
ثـ ادغمت نكف التككيد في أختيا، فنتج بإثر ذلؾ ىذا الحاؿ )لتبمكف( كالذم ييمنا ىك 
بقاء اْلثر الحكمي، نقكؿ حيف اإلعراب: لتبمكف فعؿ مضارع مرفكع كعَلمة رفعو 

محذكفة لتكالي اْلمثاؿ، فبقى حكميا برغـ حذفيا مما يتضح أفَّ العامؿ في النكف ال
 الحذؼ ىك الصكت كاستساغتو كامكانو مف غير عسر.

 

 

 
 
 

 انتفاء األثر:مع ثانيًا :الحذف 
أىٍصطىفىى  كذلؾ مثؿ حذؼ ىمزة الكصؿ حيف االستفياـ كما في قكلو تعالى ﴿ 

مىى اٍلبىًنيفى  عمى كزف )أفتعؿ( كذلؾ لما حصؿ فييا مف إبداؿ أصطفى )107)﴾اٍلبىنىاًت عى
سنعرضو في مبحثو، كاصميا اصطفى بيمزة كصؿ، ثـ أضيفت ليا ىمزة االستفياـ 
فصارت )أاصطفى( فنتج ثقؿ في النطؽ إثر ذلؾ، فحذفت ىمزة الكصؿ كلكف حذفيا 
مربكط باالستفياـ متى ما ترؾ االستفياـ عادت اليمزة، كذلؾ لعدـ االستغناء 

 احيث أنيا مكصمة لمنطؽ بالساكف.عني
  ثالثا: الحذف لإلعراب:

كذلؾ بأف يككف الحذؼ مف أجؿ اْلعراب، كال يتحقؽ الحكـ اإلعرابي إال بو، 
ـٍ  كذلؾ مثؿ قكلو تعالى: ﴿ ا لى ييًحبُّكفى أىٍف ييٍحمىديكا ًبمى ا أىتىٍكا كى الى تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى يىٍفرىحيكفى ًبمى

لىييـٍ عىذىابه أىًليـه يىٍفعىميكا فىَلى تى  ـٍ ًبمىفىازىةو ًمفى اٍلعىذىاًب كى لـ يفعمكا: فعؿ مضارع ) 108(﴾ ٍحسىبىنَّيي
مجزـك بمـ الجازمة، كعَلمة جزمو حذؼ النكف ْلنَّو مف االسماء الخمسة، ككزنو 
الصرفي )يفعمكا( كىذا النكع مف الحذؼ ْلجؿ الحكـ اْلعرابي، كىك الجـز كمثؿ ذلؾ 
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، كلك لـ يتحقؽ الجـز لنتج ثقؿ في كؿ اْلفعاؿ ا لخمسة، كعامؿ الجـز الحرؼ الجاـز
 الصكت، فالداعي إلى الجـز سبب صكتي خالص، كعمى ذلؾ كؿ نظيراتيا.

كىذا نمكذج لمحذؼ، ككؿ مكاضع الحذؼ في المغة سببيا أقتضاء الصكت  
ؿ تمؾ أبرز كطمب الخفة كاليسر في النظاـ الكَلمي بصكرة عامة، كتتعدد تداعيات الثق

اْلماكف فييا، كلكنيا كثيرة كما يتطمبيا السياؽ الكَلمي الحذؼ حتى في السياؽ 
 النحكم، كذلؾ ديدف المغة، كخفتيا كقكة اشتقاقيا كتفريعيا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٞ ٞٞ 
 

 المبحث الثاني  
 اإلبدال واإلعالل

رؼ يتمحكر اإلعَلؿ مف أكسع اْلبكاب الصرفية استعماال في المغة، ْلفَّ الص 
حكؿ البنية الصرفية كتحكالتيا في الميزاف الصرفي، ككؿ تحكؿ في الميزاف الصرفي، 
غالبا ما يككف إبداال، كيقتضي جميع ذلؾ الصكت؛ ْلفَّ اْلصكات العربية يتأثر 
بعضيا ببعض كعندئذ البد مف تماثميا، كتقاربيا حتى يستساغ الكَلـ، كيضبط 

 الصكت كفقان لذلؾ.
عرفو العمماء تعريفات كثيرة أشيرىا تعريؼ الزمخشرم في شرح كاإلعَلؿ  

المفصؿ البف يعيش قاؿ: "معنى اإلعتَلؿ التغيير، كالعمة تغيري المعمكؿ عما ىك 
 109))عميو".

كاإلبداؿ قاؿ الياقكت:" ىك حذؼ الحرؼ، ككضع آخر مكانو، دكف اشتراط أف 
ركؼ العمة الثَلثة )اْللؼ،  ثـ إف اْلعَلؿ يتحقؽ في ح(110) يككف حرؼ عمة أك غيره"

الكاك كالياء( بينما اإلبداؿ فييا كفي غيرىا مف الحركؼ فأيما حرؼ، أك حركة أبدلت 
مف غيرىا لمتماثؿ الصكتي تدخؿ في حكـ اْلبداؿ بينما اْلعَلؿ يحصر في حركؼ 

 العمة الثَلثة فقط، كلذا فاإلبداؿ أشمؿ مف اإلعَلؿ، كاإلعَلؿ داخؿ فيو.
ذلؾ في التجانس الصكتي أم العامؿ اْلساس في كؿ ذلؾ  كينحصر سبب 

الصكت كما ذكر ذلؾ ابف جني قاؿ: "فالعمة في أف لـ ينطؽ بتاء افتعؿ( عمى اْلصؿ 
إذا كانت الفاء أحد الحركؼ التي ذكرىا كىي حركؼ اإلطباؽ: أنَّيـ أرادكا تجنيس 

ىذا فالعامؿ  كعمى(111) الصكت، كأف يككف العمؿ مف كجو، بتقريب حرؼ مف آخر"
اْلساسي ىك التجانس الصكتي، كيسر النطؽ بالكممة، كلإلبداؿ عدة أكجو أما أف 
يككف إبداؿ حرؼ عمة بأخر أك نقمو مف مكانو كغالب ذلؾ في الحركات، أك إبداؿ 
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حرؼ صحيح بآخر مماثؿ لو، كفصؿ عمماء الصرؼ في ذلؾ تفصيَل متقنا مف لدف 
لتطكر الصرفي كما سبؽ، كاإلبداؿ نفسو قد يككف المازني إلى عصرنا ىذا عمى مدل ا

مرة في الكممة أك مرتيف، كيككف كذلؾ بأثر رجعي أك تقدمي، كقد يحدثاف معا فيختار 
 أحدىما أك يكتفي بجزئو، ككؿ ذلؾ سيبيف مف خَلؿ التطبيؽ اَلتي.

 ل: ثر صوتي أوَ أت أوال:
ركة مرة كاحدة في كذلؾ إذا تاثر حرؼ العمة بحركة غيره فأبدؿ ممثَل لمح 

تَّى ًإذىا  الكممة كذلؾ أقؿ مراتب التجانس الصكتي مثؿ: )قاؿ( في قكلو تعالى ﴿ حى
ـي اٍلمىٍكتي  دىىي رى أىحى قاؿ: أصميا قكؿ( عمى رأم مف يرل ))112(﴾ قىاؿى ًإنّْي تيٍبتي اٍَلىفى  حىضى

ضي أما مف يرل أف الما)113(أف أصؿ اإلشتقاؽ المصدر كىـ ركاد المدرسة البصرية 
ىك اْلصؿ فَل أرل قمبا إال افتراضا غير معمكؿ بو، كبالتالي ال يقـك ذلؾ عمى منيج 
عممي، بؿ افتراض غير مكجكد في االستخداـ كعمى الرأم اْلكؿ كىك اْلبيف، حصؿ 
قمب، كىك قمب الكاك ألفا لتناسب الفتحة التي ىي مف جنسيا، كىذا التجانس الصكتي 

 .كىك إبداؿ حرؼ بحرؼ. عمى درجة كاحدة فقط كما أبيف
كنكع ثافو مف التجانس نفسو، كذلؾ إذا كاف اإلبداؿ بإنابة حركة محؿ أخرل  

ـٍ عىديكّّ ميًبيفه كىالتىتىًبعيكا  ﴿ كمف ذلؾ قكلو تعالى: مبيف 114))﴾خيطيكىاًت الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكي
حرؼ عمة سكف  أصميا )ميٍبًيف( بسككف الباء ككسر الياء كالقاعدة عند الصرفييف، كؿ

، كبعد النقؿ صارت الكممة (115)كتحرؾ ما قبمو نقمت حركتو لمساكف الصحيح قبمو
)مبيف( كزف )مفعؿ( كبعد ىذه العممية التجميمية صار الصكت متماسكا ميسكران في 

 النطؽ.
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كىذا النكع مف اإلعَلؿ يتمحكر حكؿ حركؼ العمة الثَلثة، فكؿ اثتيف خالؼ  
مجانسا لو، لمتماثؿ الصكتي في كؿ مف الثَلثة امتداد أحدىما جنس اَلخر، قمب 

 لمحركة اْلصغر )الفتحة، الضمة، الكسرة(.
ـٍ ًمٍف قىٍريىةو أىٍىمىٍكنىاىىا  كمف ذلؾ: إبداؿ الكاك ىمزه في قائؿ، في قكلو تعالى ﴿  كى كى

اءىىىا بىٍأسينىا بىيىاتنا  ـٍ قىاًئميك فىجى سناد مف قاؿ كألفيا قائمكف مف قائؿ مف غير اإل)116( فه أىٍك ىي
معمة  مف الكاك )قكؿ( كعند إسنادىا السـ الفاعؿ صارت قاكؿ، كسرت الكاك التي ىي 
عيف الكممة، مسبكقة باْللؼ التي تباعدىا مخرجا كجنسا فأبدلت ىمزة فصارت )قائؿ 

 عمى كزف فاعؿ(.
ككذلؾ قمب الكاك ياء تقمب الكاك ياء في عدة مكاضع منيا إذا  كقعت متطرفة 

ثر كسر؛ ْلفَّ الكسر ليس مف جنسيا فتقمب ياء تماثَل لمصكت، كمف ذلؾ ما كرد في إ
نَّاته تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا  قكلو تعالى﴿ ـٍ لىييـٍ جى اًدًقيفى ًصٍدقييي قىاؿى المَّوي ىىذىا يىٍكـي يىٍنفىعي الصَّ

ٍنييـٍ كىرىضي  اًلًديفى ًفييىا أىبىدنا رىًضيى المَّوي عى ـي اٍْلىٍنيىاري خى ٍنوي ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي  –فقكلو )117(﴾كا عى
رضي ا رضي أصميا رضك بدليؿ المصدر رضكاف فكقعت الكاك  –جؿ شأنو 

متطرفة، إثر كسر خَلؼ التماثؿ الذم يقتضي الياء ْلنَّيا مف جنسيا؛ كْلجؿ ذلؾ 
 قمبت الكاك ياء فصارت:)رضي: عمى كزف فعؿ( كغير ذلؾ مف المكاطف التي تقمب

 الحركؼ مف جنسيا، لمتجانس الصكتي.
 :ثانيا: تأثر صوتي ثاٍن

كذلؾ إذا تمت عممية اإلبداؿ دفعتيف في كممة كاحدة أم تمت معالجة اْلثر  
الصكتي مرة ثـ نتج ثقؿ مف ذلؾ اإلبداؿ فتغيرت الحركة مجانسة ْلختيا، كمف ذلؾ 

ـى قكلو تعالى:﴿ رىاطى اٍلميٍستىًقي ( تحركت الكاك فمستقي)118(﴾اٍىًدنىا الصّْ ـ أصميا)مستقـك
بالكسرة كسكف الذم قبميا، فنقمت حركتيا لمساكف الصحيح قبميا ثـ نتج ثقؿ آخر في 
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الصكت كىك عدـ مجانسة الكاك لمحركة التي قبميا فقمبت ياء لمتجانس كيسر النطؽ 
 فصارت بعد ذلؾ )ميٍستقيـ(.

ما في قكلو تعالى: كمف ذلؾ ما يمر بمراحؿ لكي يصؿ إلى التماثؿ اْلمثؿ، ك 
سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى ﴿ ـٍ كى طىايىاكي ـٍ خى قيكليكا ًحطَّةه نىٍغًفٍر لىكي دنا كى ميكا اٍلبىابى سيجَّ فخطايا )119(﴾ كىاٍدخي

إلى أف كصمت ليذا التماثؿ المستساغ مرت بمراحؿ عدة أكصميا بعض الصرفييف إلى 
)120(ست مراحؿ

يا بشكميا ىذا تصير: ككزنيا )فعائؿ( مفردىا خطيئة، كحيف جمع 
)خطايئي؛ ْلف الياء ياء فعيمة تثبت في الجمع، كلكف لعسر النطؽ، البد مف تبديؿ 
ممكف فقمبكا الياء ىمزة لتماثؿ اْللؼ، فصارت خطائيئ، ىمزتيف بينيما ياء، فمـ يصؿ 
بيما اإلبداؿ إلى تماثؿ تاـ، كلـ تزؿ معضمة العسر قائمة ،فقمبكا اليمزة اْلخيرة ياء 

، كبرغـ مف الحؿ جزئيا إال أف ثمة ْل نيا كقعت متطرفة إثر كسر فصارت خطائيي
عسر مكجكد كلـ تتـ عممية التماثؿ الكاممة. فقمبكا الكسرة التي في اليمزة فتحة 
فصارت خطاءئي، كبيذا تبقت معالجة الصكت اْلخير كىك الياء بعد اليمزة المفتكحة، 

بيف الفيف كخشية تكالي ثَلثة ألفات ْلفَّ فقمبت ألفا صارت خطاءا، فكقعت اليمزة 
اليمزة جزء مف اْللؼ قمبكا اْللؼ ياء فكصمنا لمتماثؿ اْلمثؿ بعد كؿ ىذه المراحؿ، 
فصارت: )قضايا( عمى كزف )فعائؿ( كىذا التحميؿ لعمماء الصرؼ ذك قيمة عممية 

ا، إلى أفَّ عالية، فالعربي اْلكؿ لـ يجرب كؿ المراحؿ، بؿ ربما لـ ينطؽ بكاحدة مني
التدرج العممي الصحيح كفقا لنطقيـ العربي، ككؿ مرحمة ليا نظيراتيا في المغة لكف 
العربي اْلكؿ قفز مباشرة لمفظ المماثؿ جبمة، لكف حيف التحميؿ العممي ليا تعرض 

 المعضَلت كيؼ قاؿ كذا؟ كلماذا؟ كبعد ىذا التحميؿ العالي كصؿ لنتيجة ما قاؿ. 
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 58سٛهح اٌجموٖ ا٠٢ٗ  ( (
120

 ثلاي٠ٕهو اٌػوف اٌز١ًٍّٟ ٚاٌزكج١ك فٟ اٌموآْ ٌّؾّٛك س١ٍّبْ ٠بلٛد ثبة اإليالي ٚاإل ( (



  ْ ْْ 
 

ي المغة منيا: قضايا، كمطايا، سجايا، ىراكة، كغيرىا مف الكممات كلخطايا نظيراتيا ف
ذكات الكزف المشابو، ككؿ ىذا التحكؿ كالتحميؿ ليصؿ بناء لتماثؿ صكتي جيد يسيؿ 

 عممية النطؽ.
 .ثالثا: تماثل صوتي تقدمي

كيتحقؽ ذلؾ إذا أثر الصكت اْلكؿ في الثاني كأبدلو مف جنسو يسمى أثر  
رىبُّ السَّمىاكىاًت  في صيغة )افتعؿ( كمنو ما كرد في قكلو تعالى:﴿تقدمي كيكثر ذلؾ 

ـي لىوي سىًميِّا ا فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىًبٍر ًلًعبىادىًتًو ىىٍؿ تىٍعمى ا بىٍينىييمى مى صيغة اصطبر )121(﴾كىاٍْلىٍرًض كى
مف الفعؿ صبر، كأمره أصبر ككزنيا )افتعؿ( كذلؾ ْلف صيغة افتعؿ التاء فييا زائدة، 

مقابمتيا اصبر تصير )اصتبر( عمى الكزف نفسو، ثـ لمتباعد الصكتي بيف التاء  كحيف
كالصاد في المخرج، كالصفة، أبدلت التاء طاء لتجانس صكت الصاد فصارت 

 )اصطبر( ككزنيا )افتعؿ(، كذلؾ ْلفَّ اإلبداؿ ال يؤثر في الميزاف الصرفي.
ًر ًإذىا اتَّسىؽى كى  كغير ذلؾ مف الكممات مثؿ: اتسؽ في قكلو تعالى ﴿  ، (122)﴾اٍلقىمى

اتسؽ عمى كزف )افتعؿ( كفعمو كسؽ كحيف صياغتو عمى كزف افتعؿ يصير أكتسؽ 
فنتج تباعد صكتي بيف التاء كالكاك، كذلؾ الختصاص كؿ منيما بخصائص تمتاز عف 
اْلخرل مف حيث المخرج كالصفة كذلؾ، فأبدلت الكاك تاء مف جنس تاء افتعؿ ثـ 

 فصارت: ) أتَّسىؽ، عمى كزف )افتعؿ(أدغمت في أختيا 
 .تماثل صوتي رجعي رابعًا:
كيحدث ذلؾ أذا أثر الصكت الثاني في اْلكؿ فأبدلو مف جنسو كيكثر ذلؾ في  

ا كىادَّكىرى بىٍعدى  قراءات القرآف الكريـ مثؿ )ادَّكر( في قكلو تعالى ﴿ ا ًمٍنييمى قىاؿى الًَّذم نىجى كى
ـٍ  ، كادكر أصميا اذكر، مف ذكر عند صياغتو عمى )123(﴾ًبتىٍأًكيًمًو فىأىٍرًسميكفً أيمَّةو أىنىا أينىبّْئيكي
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 65سٛهح ِو٠ُ ا٠٢ٗ  ( (
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 98سٛهح اإلٔطمبق ا٠٢ٗ  ( (
123

 .45ا٠٢خ  –سٛهح ٠ٛسف  ( (



  ً ًً 
 

كزف افتعؿ صار اذتكر ثـ أبدلت تاء اْلفتعاؿ داالن لعسر النطؽ بيا فصارت اذدكر ثـ 
 فصار:)ادَّكر عمى كزف )افتعؿ(. )124(اجتمع متقارباف فابدؿ اْلكؿ مف جنس الثاني

  القلب المكاني:
مف الظكاىر الصكتية التي ال يمكف لدارس تجاكزىا، كمف القمب المكاني  

دكاعييا عدـ التجانس الصكتي، مف حيث التجاكر بيف الصكتيف فيعمد المتكمـ لتبادؿ 
الحركؼ بقمبيا عف أماكنيا طمبا لمخفة كتماثؿ الحركؼ، كمنيا ماىك تغير ليجي 

ديث، مثؿ طبيعي مف عصر َلخر، كحكى ذلؾ المحدثكف في التطكر الميجي الح
كغير ذلؾ مف الظكاىر الصكتية )125(قكليـ )في مسرح مرسح عمى كزف معفؿ(

الحديثة، تناكليا العمماء قديما فصؿ فييا ابف الحاجب رحمو ا مف القدماء كبيف 
أسبابيا كطرؽ معرفتيا قاؿ:"كيعرؼ القمب بأصمو كنأل ينأل مع النأم،كبأمثمة أشتقاقو 

تو كأيس، كبقمة استعمالو كآراـ كآدير، كبأداء تركو إلى كالجاه كالحادم كالقسي، كبصح
نحك  –عمى اْلصح  –ىمزتيف عند الخميؿ نحك جاء أك إلى منع الصرؼ بغير عمة 

 أشياء، فإنَّيا لفعاء، كقاؿ الكسائي: أفعاؿ 
ىذا عرض عاـ البف الحاجب عف القمب )126(كقاؿ الفراء :أفعاء كأصميا أفعَلء"

، كلو تعريفات عدة منيا كذلؾ تعريؼ ابف مالؾ قاؿ رحمو ا: "مف كجكه  المكانيو
كمف تعريفات المحدثيف: ما ذكره 127))اإلعَلؿ تقديـ حرؼ، كتأخير أخر كسمى القمب"

الصاعدم قاؿ: "القمب في المغة: تحكيؿ الشئ عف كجيو، كمنو: قمب الشئ، كقمبو 
ح المغكييف: ىك حكلو ظيرا لبطف، كقمب رداءه: حكلو. كالقمب المكاني في إصطَل

حمكؿ حرؼ مكاف حرؼ في الكممة المفردة بالتقديـ كالتأخير: مع حفظ معناىا نحك: 
، كقاؼ اْلثر كقفاه كىك  ٌحؿ، كعميؽ كمعيؽ، كسحاب ميٍكفيرى كميٍكرىىؼَّ ؿَّ كأٍمضى أٍضٍمحَّ
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 .490اٌزكج١ك اٌػوفٟ قجًخ كاه اًٌّوفخ اٌغب١ًِخ  ٌّؾّلٚ س١ٍّبْ ٠بلٛد ثبة اإلثلي ظ٠ٕهو  ( (
125

 2187ظ  3كجًخ األٌٚٝ، ط ٠ٕهو ًِغُ اٌٍغخ اًٌوث١خ اًٌّبغوح، ك، أؽّل ِقزبه يجل اٌؾ١ّل يّو. يبٌُ اٌىزت اٌ ( (
126

يضّبْ ثٓ أثٟ ثىو ثٓ ٠ٛٔس أثٛ يّو عّبي اٌل٠ٓ ثٓ اٌؾبعت اٌطبف١خ فٟ يٍُ اٌزػو٠ف ٚاٌقف، رؾم١ك يٍٝ رٛف١ك اٌؾّل ،  ( (

 .985ظ  قجًخ ِئسسخ اٌوسبٌخ ث١وٚد األٌٚٝ .
127

،  5،ط وبد، ـ: كاه اٌىزبة اًٌوثٟ ِؾّل ثٓ يجل اهلل ثٓ ِبي، رس١ًٙ اٌفٛائل ٚرى١ًّ اٌّمبغل، رؾم١ك ِؾّل وبًِ ثو ( (

 .240ظ



 و و و 
 

؛ يحفظ كال يقاس عميو" كمنيا ما ذكره الياقكت بقكلو: "كقد عرفكه بأنو (128)  سماعي َّ
يير في ترتيب حركؼ الكممة المفردة عف الصيغة المعركفة ليا في المغة، بكاسطة تغ

 تقديـ بعض الحركؼ، كتأخير بعضيا اَلخر.

 ىذا التعريؼ شامؿ يكضح معنى القمب بدقة كلو طرؽ يعرؼ بيا منيا:
 الرجوع للمصدر أو اإلشتقاق -1

ال مصدر ليا حيث ال لذلؾ بأيس منقمبة مف يئس بدليؿ المصدر اليأس فأيس كمثمكا 
يكجد في المغة مصدر ليا، فعمـ أنَّيا منقمبة عف يئس؛ كذلؾ ْلفَّ داللتيما كاحده 
كىي: القنكط كالتشاـؤ كال يرل أفَّ داعي القمب التجانس الصكتي أك سيكلة النطؽ 
نَّما تطكر صكتي حدث ليا؛ كلذلؾ كزنيا: )عىًفؿ( بينما يئس) فىًعؿ( ككذلؾ جمع  كا 

ر مف كزنو )فعؿ( مف نكس، كلكف أصؿ اإلشتقاؽ مف اْلنس أم أناس ناس الظاى
ا كىأىنىاًسيَّ كىًثيرناكمف قكلو تعالى﴿ مىٍقنىا أىٍنعىامن نيٍسًقيىوي ًممَّا خى ٍيتنا كى )129(﴾ًلنيٍحًييى ًبًو بىٍمدىةن مى

 

كأناسي جمع أنساف، قاؿ ذلؾ الطبرم في شرحو:")كأناسي كثيرا( يعني اْلناسٌي: 
كجمع أناسي، فجعؿ الياء عكضا مف النكف التي في إنساف، كقد يجمع جمع إنساف 

كًمفى النَّاًس مىف  كناس كرد كذلؾ في الذكر الحكيـ قاؿ تعالى:﴿)130(إنساف: إناسيف
ـٍ ًبميٍؤًمًنيفى يَّقيكؿي  ا ىي مى ًباٍليىٍكـً اٍَلىًخًر كى آىمىنَّا ًبالمًَّو كى

إذا أردنا تصريؼ ناس ال نجد  )131(
فيا في فصيح الكَلـ؛ لذا نرجع لنظيراتيا في المعنى كىي أناس التي كجكىا لتصري

كردت في اَلية السابقة، كنجد أنَّيا تتصرؼ عمى كجكه شتى، نقكؿ: )أنس، يأنس، 
نساف( كغير ذلؾ مف التحكيَلت لجذرىا؛ لذا نقيسيا عمييا كيعمـ  كمؤنسا، كمأناس، كا 

ىك جنس بنى آدـ. كيعمـ مف ىذا أفَّ أنيا قمبت منيا الشتراكيما في المعنى العاـ ك 
ناس منقمبة مف أنس التي كزنيا )فعؿ( فقدمت العيف عمى االـ؛ فصارت ناس عمى 
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يجلاٌواىق فواط اٌػبيلٞ ، رلافً االغٛي اٌٍغ٠ٛخ ٚأصوٖ فٟ ثٕبء اًٌّغُ ،ـ: يّبكح اٌجؾش اًٌٍّٟ ، عبًِخ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح ،  ( (

 .654َ، ظ 3003اٌكجًخ األٌٚٝ ،
129

 ..49سٛهح اٌفولبْ ا٠٢ٗ   ( (
130

كجوٞ( عبِى اٌج١بْ فٟ رؤ٠ًٚ اٌموآْ، رؾم١ك: أؽّل ِؾّل ضبوو، ـ: ِئسسخ اٌوسبٌخ، ِؾّل ثٓ عو٠و ثٓ ٠ي٠ل ثٓ وض١و )اٌ ( (

 379ظ  99اٌكجًخ األٌٚٝ، ط 
131

 8ا٠٢خ   اٌجموحسٛهح  ( (



 ف ف ف 
 

كزف )عفؿ( كغير ذلؾ مف الكممات التي يعمـ حقيقة قمبيا باتباع اإلشتقاؽ كالتحكؿ 
 الجذرم لمكممة.

 .المنع من الصرف -1
ظاىر كفؽ القكاعد المعمكمة فمك منعت كممة ما عف الصرؼ كليس ثمة سبب   

عمـ أفَّ الكممة ليست عمى أصميا كأفَّ بيا قمبا مكانيا كمف اْلمثمة المشيكرة في ذلؾ 
كممة )أشياء( أصؿ الكزف في نظيراتيا)أفعاؿ( مثؿ: أسماء كأرجاء كغيرىما، ككميا 

ٍيتيميكىىا أىٍنتي  مصركفة فأسماء قاؿ تعالى:﴿ ـٍ ًإٍف ًىيى ًإالَّ أىٍسمىاءه سىمَّ فأسماء )132(﴾ـٍ كىآىبىاؤيكي
يىا مصركفة، أما أشياء كردت في الذكر الحكيـ ممنكعة مف الصرؼ قاؿ تعالى: ﴿

ـٍ  ـٍ تىسيٍؤكي نيكا الى تىٍسأىليكا عىٍف أىٍشيىاءى ًإٍف تيٍبدى لىكي فأشياء منعت مف )133(﴾أىيُّيىا الًَّذيفى آىمى
مف ىذا المنع أفَّ ثمة الصرؼ صراحة حيث جرت بالفتحة نيابة عف الكسرة كيتبيف 

مانع حصؿ، كىك القمب المكاني يقكؿ الصرفيكف:أف أشياء أصميا شيئاء، 
الذم ىك مف صيغ ألؼ التأنيث الممدكدة ، فأجتمع ىمزتاف )134(ككزنيا:)فعػَلء(

بينيما ألؼ أك أفَّ اْللؼ حرؼ معمكؿ ال يقكم عمى حمؿ غيره عميو؛ كلذا حصؿ 
لقكم، فقمبت اليمزة اْلكلى كىي الـ الكممة أكال ثقؿ في الصكت لمتجانس الصكتي ا

 فصارت أشياء، ككزنيا )لفعاء(.
كمكاضع أخرل غير ىذه ذكرىا ابف الحاجب كغيره مف الصرفييف، كلكف الذم  

يعمـ مف الظاىرة بشكؿ عاـ أنَّيا نادرة الكجكد قديما كحديثا كاْلمثمة التي طرحتيا 
ميو االستعماؿ الشائع قميؿ أشيرىا ما الكتب جميا متكمؼ غير مستعمؿ كالذم ع

 طبقنا عميو. 
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 32 ا٠٢ٗإٌغُ سٛهح  ( (
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 909سٛهح اٌّبئلح ا٠٢خ  ( (
134

 ٠ٕهو اٌػوف اٌز١ًٍّٟ ٌّؾّٛك س١ٍّبْ ٠بلٛد اٌمٍت اٌّىبٟٔ ((



 ظ ظ ظ 
 

 المبحث الثالث
 اإلدغام وأثره الصوتي في البنية

 

اإلدغاـ مف أبكاب المغة الميمة جدا في الدرس المغكم، يتعمؽ بصكرة أساسية  
بالصكت المغكم، كمتطمباتو كفؽ اْلداء الكَلمي كىك ظاىرة عامة لذا تشاركت فييا 

ة: النحك، كاْلدب، كالشعر، كقكافيو، كالصرؼ، كاْلصكات باإلضافة كؿ فنكف المغ
إلى قراءات القرآف الكريـ التي ىي ميداف أستعمالو، كلذا فإفَّ اإلدغاـ بكؿ طرقو 

 كأقسامو تعظـ دراستو في بابي اْلصكات كالصرؼ.
اْلصكات: في قراءات القرآف الكريـ كأدائو، كالصرؼ في كزف الكممة كتداخؿ 

ا، ككؿ ذلؾ طمبا لمتماثؿ كيسر النطؽ كالخركج مف عنت التداخؿ الصكتي حركفي
 الذم يختص بو جياز النطؽ اإلنساني.

كربما لـ يخؿ كتاب مف الصرؼ إال كعرض لإلدغاـ بصكر متباينة مابيف مقتصد 
 كمسيب.
ذكره سيبكيو بشكؿ عاـ تحت مسمى باب اإلدغاـ كتشمؿ مخارج الحركؼ  

ـ ذكر إدغاـ الحرفيف كقصد بذلؾ الحرفيف المتجانسيف يقكؿ: كصفاتيا كمخارجيا، ث
"كمما يدلؾ عمى أفَّ اإلدغاـ فيما ذكرت لؾ أحسف أنَّو ال يتكالى في تاليؼ الشعر 
خمسة أحرؼ متحركة، ككذلؾ نحك قكلؾ: جعؿ لؾ، كالبياف في كؿ ىذا عربيَّ جيد 

مما يتسبب في كسبب ذلؾ فيما يعمؿ بتكالي خمسة أحرؼ متحركات، )135(حجازم
الثقؿ كالنفكر، كلكف ىذا مف باب الجكاز ْلفَّ اْلغمب فيو عدـ اإلدغاـ كما سيأتي، 
ثـ ذكر إدغاـ المتقاربيف، قاؿ:" كالحركؼ المتقاربة مخارجيا إذا أدغمت فإفَّ حاليا 
حاؿ الحرفيف المذيف ىما سكاء في حسف اإلدغاـ، كفيما يزداد البياف فيو حسنان، كفيما 

كبيف بعد  )136(ز فيو إال اإلخفاء كحده. كفيما يجكز فيو اإلخفاء كاإلسكاف.ال يجك 
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ذلؾ الحركؼ التي ال تقبؿ اإلدغاـ كىي حركؼ الحمؽ مع غيرىا مف الحركؼ 
اْلخرل كذلؾ لتباعد المخارج كعسر التقارب بينيما، إال في نفسيا كرد ذلؾ كما 

 سيبيف في التطبيؽ.
يو في المنيج ذكره تحت باب عاـ يشمؿ كاتبع المبرد أيضان طريقة سيبك  

مخارج الحركؼ كصفاتيا كمجيكرىا كميمكسيا كغير ذلؾ ثـ استرسؿ في ذلؾ 
عارضا لإلدغاـ بصكرة مفصمة، يقكؿ في المتماثميف: "أعمـ أفَّ الحرفيف إذا كاف 
لفظيما كاحدان فسكف اْلكؿ منيما فيك مدغـ في الثاني كتأكيؿ قكلنا )مدغـ( أنَّو ال 

ة تفصؿ بينيما فإنَّما تعتمد عمييما المساف اعتمادةن كاحدةن ْلفَّ المخرج كاحد كال حرك
فصؿ كذلؾ قكلؾ قطَّع ككسَّر ككذلؾ محمَّد كمعبَّد كلـ يذىب بكر كلـ يقـ 

كىك بيذا يعني اإلدغاـ الصغير فقط، كغيرىـ كثير كؿ الذيف كتبكا في )137(معؾ"
ثا الميـ أف يعمـ أفَّ اإلدغاـ مف اْلبكاب الصرؼ تعرضكا لو كذلؾ كاسع قديما كحدي

 اْلساسية كسببو التناسب الصكتي كرفع العنت كالكمفة في الكَلـ.
أما قراءات القرآف الكريـ فيي ميدانو اْلكؿ؛ كذلؾ ْلف القرآف مختص بالتَلكة  

تًّْؿ اٍلقيٍرآىفى تىٍرًتيَلنٍ  الدقيقة كإلتقاف المتناىي امتثاال لقكلو تعالى:﴿ رى كلذا كىب لو )138(﴾كى
ا خاصة كىبكه حياتيـ فأبدعكا في إتقانو كجكدة أدائو كقراؤه كثر أشيرىـ السبعة 

 الذيف نظـ قرآتيـ اإلماـ الشاطبي عميو رحمة ا قاؿ عنيـ:
 جزل ا بالخيرات عٌنا أئٌمة      ***  لنا نقمكا القرآف عذبا كسمسَل

 اء العَل كالعدؿ زىرا ككمٌَل فمنيـ بدكر سبعة قد تكسطت     ***    سم
 

 139))ليا شيب عتنيااستنارت فنكرت  ***   سكاد الٌدجى حٌتى تفرؽ كانجمى
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السبعة البدكر يقصد السبعة الكبار كذكرىـ كاحد تمك –رحمو ا رحمة كاسعة  
آخر، كمع كؿ كاحد راكييو. فأكليـ: نافع ابف أبي نعيـ، كراكياه: كرش كقالكف. 

بف كثير المكي، كراكياه: البزم، كقنبؿ. كثالثيـ عبدا بف عامر  كالثاني: عبدا
كراكياه:ىشاـ كابف ذاككاف.كرابعيـ: أبك عمرك البصرم: كراكياه: الدكرم كالسكسي 
كثَلثة الككفة: حمزة، كعاصـ، كالكساني. كركل لحمزة: خمؼ، كخَلد. كلعاصـ: 

ابف الجزرم في الدره كىي  حفص، كشعبو. كلمكساني:أبك الحارث، كالدكرم. ثـ تمـ
منظكمة مكممة لمسبعة، كىـ: يعقكب البصرم، كراكياه ركيس، كركح، كأبك جعفر 
المدني، كركل لو: عيسى، كابف جماز، كآخرىـ، خمؼ البزار عف نفسو كسمى بذلؾ 
دريس. ىؤالء ىـ زىرة القرآف الكريـ  ْلنو ركل لحمزة قمبَل، كركل لو: إسحاؽ، كا 

رىـ كثير لكف ىؤالء مف اشتيركا بالحذؽ، كالثقة مف عامة كذركة سنامو، كغي
المسمميف، فبارؾ ا في جيدىـ، كعمت الدنيا  بنفعيـ، كىذا عرض مكجز ليـ مف 
غير أف أذكر تراجميـ كاممة، مما ال يسعو البحث. ثـ إفَّ كؿ ىؤالء اشترككا في 

العَلء شاركو بعضيـ اإلدغاـ، الصغير بينما أنفرد باإلدغاـ الكبير أبك عمرك بف 
 بصكرة عامو في مكاضع، كما سيعرض.

 األول: اإلدغام الصغير. 
ٍرفىٍيف، عرفه االستراباذي في شرح الشافيه: " كفي االصطَلح: أٍف تىٍأًتي ًبحى
رّْؾ، ًمٍف ميٍخرىجو كاحد، مف غير فصؿ . عمما بأفَّ عمماء المغة لـ 140))"سىاًكفو فىميتىحى

كعرفو محمد الكبير كالصغير مثؿ عمماء التجكيد. يفصمكا كثيرا في  مصطمحي 
محيسف قاؿ: "ىك ما كاف الحرؼ اْلكؿ ساكنا كالثاني متحركا ككؿ عمماء التجكيد، 

صكرة عرفكه نحكا مف ىذا ثـ حصر في ستة أبكب غير النكف الساكنة، كستنطيؽ ب
اـ، في بف العَلء، عمما بأفَّ ىناؾ مف شاركو اإلدغعامة، عمى قراءات أبي عمرك 

  مكاضع، مما يسيب بنا التفصيؿ فيو.
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 اإلدغام في دال قد: -1
ا قاؿ تعالى﴿ نىٍحفي أىٍغًنيىاءي سىنىٍكتيبي مى لىقىٍد سىًمعى المَّوي قىٍكؿى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى فىًقيره كى

أدغـ الداؿ في السيف إدغاما كامَل، كىك عند المحدثيف مماثمو مدبره، )141(﴾قىاليكا
ؿَّ سىكىاءى السًَّبيؿً  ذلؾ قكلو تعالى:﴿كك اًف فىقىٍد ضى يمى مىٍف يىتىبىدًَّؿ اٍلكيٍفرى ًباإٍلً ) 142(﴾كى

فقد  
يىا أىيُّيىا النَّاسي قىٍد  ضؿ أيضا مماثمو تراجعية مدبره، أم: إدغاـ كامؿ، كقاؿ تعالى﴿

ٍيرنا لىكي  ـٍ فىآىًمنيكا خى بّْكي ؽّْ ًمٍف رى ـي الرَّسيكؿي ًباٍلحى اءىكي كذلؾ أدغمت الداؿ في الجيـ )143(﴾ـٍ جى
إدغاما كامَل بأثر رجعي )مدبر( كقد أدغمت في غير مما ذكر، في :الذاؿ، كالشيف، 

 كالظاء كالزام، كالجيـ.
: كىي مف الظكاىر الصكتيو المميزه في إدغام الذال في متقارباتها-2

دغاميا إدغاـ كامؿ أم بإذا ذاؿ بة صكت القرآءة القرآف الكريـ مف حيث اإلدغاـ، كا 
 ـ فييا، أك ردىا الشاطبي في الشاطبيو:غفي أختيا، كالحركؼ التي تد

 سمٌي جماؿ كاصَل مف تكٌصَل ... نعـ إذ تمٌشت زينب صاؿ دٌليا     
م، كالصاد، كالداؿ، كالسيف، اكقصد بيا الحرؼ اْلكؿ مف كؿ كممة، ) التاء كالز 

 صكتأم يذاب  كامَل اؿ إدغامفي الذا كتدغـ جميعيا ،كالجيـ،( ستة في جممتيا
 المدبره، أم بأثر رجعي. كمف ذلؾ الذاؿ في الثاني بصكرة كاممو، عف طريؽ المماثمة

ٍذ تىٍخميؽي ًمفى الطّْيًف كىيىٍيئىًة الطٍَّيرً ﴿قكلو تعالى: -1 كذلؾ بإدخاؿ صكت الذاؿ )144(﴾كىاً 
لتاء في الذاؿ في التاء بصكرة كاممة بحيث تنطؽ كممة كاحدة )إتىخمؽ( بأثر صكت ا

النطؽ، بحيث أفى الحرفيف مختمفاف صفة  ةككؿ ذلؾ ْلجؿ التماسؾ الصكتي كخف
ٍف ﴿كمخرجا. كمثيا ماكرد في قكلو تعالى: مىى مى ـٍ عى ًإٍذ تىٍمًشي أيٍختيؾى فىتىقيكؿي ىىٍؿ أىديلُّكي

 إذ تمشي إدغاـ كامؿ بإذابة الذاؿ في التاء مثؿ: اَليو السابقو.)145(﴾ي يىٍكفيميو
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الىييـ﴿في الزام قكلو تعالى: ك -2 يَّفى لىييـي الشٍَّيطىافي أىٍعمى ٍذ زى زيىف: إدغاـ كمي  ذإ(146)﴾ٍ كىاً 
عف طريؽ التماثؿ الرجعي المدبر، كذلؾ بإذابة صكت الذاؿ بصكره نيائيو في 

الحرفيف كانتقاؿ الصكت  َلؼ مخرجتصكت الزام، بحيث تنطؽ )إزىيف( كذلؾ الخ
فيو شيء مف العسر؛ لذا تـ اإلدغاـ، كمف القراء  إدغاـ مف غيرمف الزام إلى الذاؿ 

. رةمف قرأ مف غير إدغاـ كالعسر يتخمؿ ذلؾ كيفاكت القراء مف حيث اإلتقاف، كالميا
النكيرم في ت القرآف الكريـ. كذكرىـ اءاجات عربيو قديمو تمثمت لنا في قر كىي لي

نافع، كابف كثير، كعاصـ، كىـ:  شرح طيبة النشر قاؿ: "كأظيرىا الباقكف عند الستة
 كأبك جعفر، كيعقكب. كجو اإلظيار: اْلصؿ

دغاميا في الداؿ كذلؾ-3 مىٍيًو فىقىاليكا ﴿عالى: تكمنو ماكرد في قكلو  :كا  ميكا عى ًإٍذ دىخى
ـٍ كىًجميكفى  ا قىاؿى ًإنَّا ًمٍنكي من إذ دخمكا: إدغاـ صكت الذاؿ في الداؿ بتماثؿ كمي. )147)﴾سىَلى

ا شىاءى المَّوي  ﴿ عالى:تككذلؾ قكلو  نَّتىؾى قيٍمتى مى ٍمتى جى لىٍكالى ًإٍذ دىخى   )148(﴾كى
لىٍكالى ًإٍذ ﴿كأدغمت في السيف كذلؾ إدغاما كامَل، كرد ذلؾ في قكلو تعالى:-4

ٍيرنا ـٍ خى في  معتمكه إدغاـ الذاؿ6س إذ)149)﴾سىًمٍعتيميكهي ظىفَّ اٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي ًبأىٍنفيًسًي
إال رسمو،  ب صكت الذاؿ بصكرة كاممو كلـ يبؽذيأؿ مدبر كمي بحيث السيف بثماث

 كبَل أدنى جيد.  كىذا المزج بيف الحرفيف جعؿ النطؽ سيَل
إدغاميا في الجيـ كىك أكثر المكاضع كركدا في القرآف الكريـ كمنو قكلو تعالى: -5
ٍمنىا اٍلبىٍيتى مىثىابىةن ًلمنَّاًس كىأىٍمننا﴿ عى ٍذ جى ت إذ في الجيـ بتماثؿ رجعي كامؿ أدغم)150(﴾كىاً 

 في الذكر الحكيـ. تحدا . كغيره مف المكاضع التى كردبحيث ينطقاف حرفا كا
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ٍفنىا ﴿حد مف القرآف الكريـ قاؿ تعالى:اكأدغمت في الصاد في مكضع ك  -6 رى ٍذ صى كىاً 
بتماثؿ رجعي مثؿ  دغمت الذاؿ في الصادأ)151)﴾ًإلىٍيؾى نىفىرنا ًمفى اٍلًجفّْ يىٍستىًمعيكفى اٍلقيٍرآفى 

 سابقاتيا.
تدغـ داؿ قد في غيرىا مف الحركؼ إدغاما كامَل، كذلؾ  :إدغام دال قد-ب
 قاؿ:عدىا اإلماـ الشاطبي في منظكمتو ثمانيو:  ةحرؼ معينأ ي ف

 )152(جمتو صباه شائقا كمعٌمَل ...كقد سحبت ذيَل ضفا ظٌؿ زرنب         
لذاؿ، كالضاد، كالظا، كالزام، كالجيـ، كىي الحرؼ اْلكؿ مف كؿ كممة ) السيف، كا

كالصاد، كالشيف( فتدغـ الداؿ في جميع ذلؾ إذ سكنت مع قد، كتَلىا كاحد مف 
 اْلحرؼ السابقو عمى النحك التالي: 

أدغاميا في )السيف( أدغمت في السيف في أكثر مف مكضع في القرآف الكريـ، -1
نىٍحفي أىٍغًنيىاءي سىنىٍكتيبي  لىقىٍد سىًمعى المَّوي قىٍكؿى ﴿كمنو قكلو تعالى:  الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى فىًقيره كى

ا قىاليك  في السيف كميان. كمثمو قكلو  داؿصكت ال ةد سمع إدغاـ كمي بإذابلق 153﴾امى
مىؼى ﴿تعالى:  ا قىٍد سى ـٍ ًمفى النّْسىاًء ًإالَّ مى ا نىكىحى آبىاؤيكي كغيرىا مف )154(﴾كىالى تىٍنًكحيكا مى
 ه.ءالسيف مما يسيب بنا إحصافي التي إدغمت فييا الداؿ مف قد  المكاضع

إدغاميا في )الذاؿ( أدغمت أيضا في الذاؿ إدغاما كامَل كمف ذلؾ ماكرد في -2
ٍنسً ﴿قكلو تعالى: ـى كىًثيرنا ًمفى اٍلًجفّْ كىاإٍلً يىنَّ لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى لقد ذرأنا: إدغاـ الداؿ في  155))﴾كى

 كمي بحيث ينطؽ الحرفاف حرفان كاحدان.الذاؿ بتماثؿ رجعي 
ؿَّ ﴿في )الضاد( في مكاضع عده منيا: يامادغأ-3 اًف فىقىٍد ضى يمى مىٍف يىتىبىدًَّؿ اٍلكيٍفرى ًباإٍلً كى

إدغمت الداؿ في الضاد، فقد ضؿ بتماثؿ رجعي، كبما أفَّ صكت )156(﴾سىكىاءى السًَّبيؿً 
عب المزج الكمي يص القاؼ شديد مجيكر، كصكت الضاد، مطبؽ مجيكر أيضان 
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لذا فيما يسمع مف حذاؽ القراء، ىناؾ أثر صكتي  ؛صكت الداؿ ببينيما بحيث يناس
يجة اإلدغاـ سقكط أثر الصكت مف حيث تطفيؼ لصكت الداؿ، مع إدغامو كن

 القمقمو، كاضراب الصكت بو.
مىٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى فىقى ﴿ )الظاء( في قكلو تعالى:كأدغمت الداؿ مف قد في -4 ـى كى ٍد ظىمى

 إدغاـ كمي بأثر رجعي مدبر. (157)﴾نىٍفسىوي 
يَّنَّا السَّمىاءى ﴿في )الزام( في مكضع كاحد مف القرآف الكريـ في قكلو تعالى:-5 لىقىٍد زى كى

اًبيحى   فأدغمت الداؿ في الزاؿ بأثر رجعي مدبر. 158))﴾الدٍُّنيىا ًبمىصى
كريـ كرد في نحك مف إدغاميا في )الجيـ( كىك مف أكثر المكاضع في القرآف ال-6

ـٍ ميكسىى ًباٍلبىيّْنىاتً ﴿ستة كثَلثيف مكضعان. كمنو قكلو تعالى: اءىكي لىقىٍد جى  159))﴾كى
بّْكيـ﴿كىك أيضا بأثر مدبر، كمنو قكلو تعالى: ـٍ ًبآيىةو ًمٍف رى كغير ذلؾ  (160(﴾ٍ قىٍد ًجٍئتيكي

 مف المكاضع.
 

عشر  يمف اثن يـ أيضا في نحككإدغاميا في )الصاد( كرد في الذكر الح-7
ـي المَّوي كىٍعدىهي ﴿مكضعان، كمنو قكلو تعالى: دىقىكي لىقىٍد صى كى

فأدغمت الداؿ في الصاد 161) ﴾)
دىٍقتىنىا﴿أثر رجعي، كمنو كذلؾ قكلو تعالى:كمي ب اإدغام ـى أىٍف قىٍد صى نىٍعمى كغير  (162)﴾كى

 ذلؾ مف المكاضع التي أدغمت فييا الداؿ في الصاد أدغاـ كمي بأثر رجعي.
مف سكرة يكسؼ قاؿ إدغاميا في )الشيف( كذلؾ في مكضع كاحد في القرآف -8

ؿو ميًبيفو ﴿تعالى: َلى بِّا ًإنَّا لىنىرىاىىا ًفي ضى مت الداؿ في الشيف فأدغ(163)﴾ قىٍد شىغىفىيىا حي
تماثؿ مدبر كما  يف التي أدغت فييا الداؿ مف قد كىتمؾ ىي المكاطإدغاما كامَل.

 المحدثكف  اسماى
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 اأدغمت تاء التأنيث في ستة أحرؼ عند القراء إدغام اء التأنيث:إدغام ت-ج
 (164)كالحركؼ ىي امدبر  ارجعي اتماثمي

إدغاميا في )السيف( أدغمت في السيف في عدة مكاضع مف القرآف الكريـ منيا -1
بَّةو ﴿قكلو تعالى: ثىًؿ حى ثىؿي الًَّذيفى ييٍنًفقيكفى أىٍمكىالىييـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىمى أىٍنبىتىٍت سىٍبعى  مى

أنبتت سبع( أدغمت التاء في السيف إدغاـ كمي كغير ذلؾ مف ﴿ فقكلو: 165))﴾سىنىاًبؿى 
 المكاضع التي أدغمت فييا.

ـي ﴿)الثاء( كتدغـ في الثاء في عدة مكاضع منيا قكلو تعالى:في-2 مىٍيكي اقىٍت عى ضى كى
لٍَّيتيـٍ ميٍدًبًريفى  بىٍت ثيَـّ كى صكت الثاء في التاء  ـ)رحبت ثـ(إدغا )166(اٍْلىٍرضي ًبمىا رىحي

 بصكرة كاممو بأثر رجعي كىك مماثمة مدبره.
إدغاميا في )الصاد(: كرد ذلؾ في مكضعيف مف القرآف الكريـ: قاؿ تعالى: -3
ديكريىيـٍ ﴿ ًصرىٍت صي إدغاـ كمي مف صكت الصاد في التاء كبذلؾ يككف مماثمة )167(﴾حى

كىاًمعي لى  ﴿مدبره، كالمكضع الثاني في قكلو تعالي  168))﴾ييدّْمىٍت صى
ـٍ سىًعيرنا﴿إدغاميا في )الزام( قاؿ تعالى:-4 بىٍت ًزٍدنىاىي أدغمت التاء في )169(﴾كيمَّمىا خى

 الزام بصكرة كاممو، كىك مكضع كاحد في القرآف الكريـ.
اضع في القرآف الكريـ مك  ة)الظاء( أدغمت التاء في الظاء في ثَلثإدغاميا في-5

مىٍت ظيييكريىىاكىأىٍنعىا﴿قاؿ تعالى: فأدغمت التاء في الظاء إدغاـ كمي بحيث )170)﴾ـه حيرّْ
ٍمنىا ﴿أذيب صكت الظاء في التاء بصكرة كاممو. كالمكضع الثاني في قكلو تعالى: رَّ حى
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 90سٛهح إٌسبء ا٠٢ٗ  ( (
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 40سٛهح اٌؾظ ا٠٢ٗ  ( (
169

 97سٛهح اإلسواء ا٠٢ٗ  ( (
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 989سٛهح آي يّواْ ا٠٢ٗ  ( (
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ا مىٍت ظيييكريىيمى مى ا ًإالَّ مىا حى ـٍ شيحيكمىييمى مىٍيًي 171(﴾عى
ـٍ ﴿كالمكضع الثالث قكلو تعالى:)  كى كى

ٍمنىا ًمٍف قىرٍ  ًريفى قىصى ا آخى ٍأنىا بىٍعدىىىا قىٍكمن  172))﴾يىةو كىانىٍت ظىاًلمىةن كىأىٍنشى
إدغاميا في )الجيـ( أدغمت في الجيـ في مكضعيف مف القرآف الكريـ، قاؿ -6

ميكدنا غىٍيرىىىا﴿تعالى:  ـٍ جي ـٍ بىدٍَّلنىاىي ميكديىي ٍت جي ا نىًضجى أدغمت الجميـ مف  173))﴾كيمَّمى
ٍت ﴿كالمكضع الثاني في قكلو تعالى:جمكدىا في التاء بصكرة كاممو  ا نىًضجى كيمَّمى

ٍيرىىىا ميكدنا غى ـٍ جي ـٍ بىدٍَّلنىاىي ميكديىي  )174)﴾جي
في غيرىا أدغمت الـ )ىؿ كبؿ( في عدة أحرؼ كعمى خَلؼ  :إدغام الم هل وبل-د

قكلو  تفاصيؿ في كتب القراءات. كمف ذلؾج منيا تاركان الذأذكر نما)175(في عددىا
فأدغمت الَلـ مف ىؿ في تاء  (176)﴾اٍلًكتىاًب ىىٍؿ تىٍنًقميكفى ًمنَّا أىٍىؿى  قيٍؿ يىا﴿تعالى:

مىى أىٍف تىٍجعىؿى ﴿تنقمكف إدغاـ كامؿ. ككذلؾ في قكلو تعالى: ا عى ٍرجن فىيىٍؿ نىٍجعىؿي لىؾى خى
بىٍينىييـٍ سىدِّا  177))﴾بىٍينىنىا كى

مىٍييىا ًبكيٍفًرىً  ﴿كفي بؿ قكلو تعالى: فأدغمت الَلـ في بؿ  178))﴾ـٍ بىٍؿ طىبىعى المَّوي عى
ا كىانيكا ﴿في الطاء ككذلؾ قكلو تعالى: مى ذىًلؾى ًإٍفكيييـٍ كى ٍنييـٍ كى مُّكا عى بىٍؿ ضى

كفى   فييا المي ىؿ كبؿ. كغير ذلؾ مف المكاضع التي أدغمت)179(﴾يىٍفتىري
ىذه المكاضع التي أدغـ فييا أبك عمرك ابف العَلء كشاركو بعضيـ في 

أظيرىا جميعيا، أما اإلدغاـ الصغير الذم اتفؽ فيو مكاضع مختمفو كبعضيـ 
جميعيـ ىك مايسمى )باإلدغاـ( في باب النكف الساكنو كالتنكيف، كحركفو ستو 
مجمكعو في قكليـ )يرممكف( ككما ذكر ذلؾ صاحب البرىاف قاؿ: "كحركفو ستة 
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كتدغـ )180(مجمكعو في كممة "يرممكف" كىي الياء كالراء كالميـ كالَلـ كالكاك كالنكف"
النكف الساكنو أك التنكيف في أم مف الحركؼ المذككره إذا كقع بعدىا مباشرة، غير 
أفى العمماء قسمكه إلى إدغاـ كامؿ، كناقص كذلؾ ما كرد في كتاب المختصر المفيد: 

المجمكعة في كممة  (ـ ف م ك): يكون مع أحد األحرف التالية: اإلدغام بغنة )الناقص("

كامؿ كحرفو المتبقيو مف حركؼ الناقص كىي: )ؿ ر( ثـ إنَّيـ كاَلخر  )181()يكمف(

قصدكا بالناقص إدغاـ النكف الساكنو أك التنكيف فييا مع نطؽ جزء مف صفتو أم 
يذاب الصكت جزئيا، كيبقي جزء منو في شكؿ غنو تقدر بمقدار حركتيف، كالحركة 

أك تكرار الحرؼ كما يضبطيا العمماء بمقدار قبض اْلصبع مرتيف بحركو معتاده، 
 مرتيف بصكره كسط مف غير تسرع أكبطء، كمف أمثمة ذلؾ:

ًمفى ا﴿إدغاـ النكف في الياء قاؿ تعاؿ: -1 نَّا ًبالمَّولنَّاًس مىف يَّ كى  182))﴾قيكؿي آمى
دغاميا في الميـ قاؿ تعالى: -2  183))﴾ٍثًموً مّْ فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمف ﴿كا 
ا لى ﴿إدغاميا في الكاك قاؿ تعالى:-3 مى ًليٍّ كىالى نىًصيرو كيـ مّْ كى  184))﴾ٍف ديكًف المًَّو ًمٍف كى
ٍثميييمىا ﴿إدغاميا في النكف قاؿ تعالى:-4 ا أىٍكبىري ًمفكىاً  إدغاـ  ككؿ ماسبؽ185))﴾نىٍفًعًيمى

بأثر رجعي مدبر أم الصكت الذم سبؽ النكف أثر فييا فأدغمت فييا، كىك كما 
 أسمفنا تماثؿ جزئي.

كمي أم بَلغنَّو كحركفو كما سبؽ )ؿ ر( مثؿ  اإلدغاـ الكامؿ: كىك إدغاـ
ـٍ يىٍطعىٍموي فىًإنَّوي ًمنّْي﴿قكلو تعالى: مىٍف لى مىى ىيدنل ًمٍف اي ﴿كقكلو تعالى:)186(﴾كى كلىًئؾى عى
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بًّْيـٍ  كىك إدغاـ كمي أم بإذابة صكت النكف في الَلـ كالراء بصكرة كاممو كىك )187(﴾رى
 مماثمة مدبره.

اصطمح عميو عمماء التجكيد باإلدغاـ، لكف  كىذا اإلدغاـ اصطَلحي أم ما
لك تتبعنا طريقة المحدثيف في المماثمة كتكصيفيـ ليا نجد أف كؿ حركؼ اليجاء 
مدغمو ما عدا حركؼ اإلظيار الستو الحمقيو كىي: )أ ق ع ح غ خ( ىذه تظير مع 

في  كما عداىا يدغـ مع اختَلؼ في التسميو، كتفارؽ قميؿ)188(النكف الساكنو كالتنكيف
تركيب النكف أك التنكيف مع مف يمييا، كتفصؿ ما تبقت مف حركؼ اإلدغاـ كاإلظيار 

 إلى قسميف:
اْلكؿ اإلخفاء: كلو خمسة عشر حرفا كىي: )ص ؼ ذ س ؾ ج ش ؽ س د  

ط ز ؼ ت ض ظ( ككؿ منيا تدغـ فيو النكف كالتنكيف، بصكرة تخالؼ اإلدغاـ 
كه بأنَّو: "النطؽ بالحركؼ بصفة بيف السابؽ تخالؼ طفيؼ لذا سمكه اإلخفاء كعرف

كىذا )189(اإلظيار كاإلدغاـ عار مف التشديد مع بقاء الغنو في الحرؼ اْلكؿ.
التعريؼ لـ يكف دقيقا لذلؾ الحد إذ أفَّ اإلدغاـ بغنَّو كاإلخفاء يتساكياف في نطؽ 

م، صكت النكف مدغما في النكف الساكنو، كذلؾ مثؿ مف يقرأ: مف نَّعمة، كمف ذا الذ
يرل أف مستكل النطؽ كاحد، كالفرؽ في أفِّ في اإلدغاـ يشدد الحرؼ المدغـ فيو، 
بينما في اإلخفاء ال يشدد كىذا ما جعميـ يعرفكنو ىذا التعريؼ، لكف في نطؽ 

 الصكت متساكياف. 
الثاني اإلقَلب: كحرفو كاحد كىك )البا( كتعريفو عند عمماء التجكيد: "جعؿ  

النكف الساكنو كالتنكيف ميما قبؿ الباء مع مرعاة الغنة  حرؼ مكاف آخر، أم قمب
(190)كاإلخفاء

كىذا اإلقَلب ربما اختمؼ عف باقي اْلحكاـ اختَلفا بيّْنا؛ كذلؾ بقمب  
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صكت النكف ميما خالصة كينتفي أثر النكف جزئيا يكاد ال يسمع لو أثر حتى رسـ 
 191))﴾عىٍيدى المًَّو ًمف بىٍعًد ًميثىاًقوً  الًَّذيفى يىٍنقيضيكفى ﴿حرؼ الميـ صغيرا فكؽ النكف مثؿ:

فنجد ميما صغيرة عمى ظير النكف في رسـ المصحؼ العثماني. كفي كؿ ما سبؽ 
مف اإلخفاء كاإلقَلب يعد مماثمة تراجعية مدبره تندرج تحت قسـ اإلدغاـ الناقص، 

يسعو كلو مكاضع أخرل مثؿ: إدغاـ الميـ الساكنو في أختيا كاإلخفاء الشفكم مما ال
 البحث تنقيبا دقيقيان.

كىك إدغاـ حرؼ متحرؾ بآخر متحرؾ أيضا، بخَلؼ الصغير الذم  اإلدغام الكبير:
فالكبير أف يككف اْلكؿ مف يككف بالتقاء ساكف بمتحرؾ، عرفو ابف الجزرم بقكلو: "

م لو كعمؿ سبب ر ىذا بياف ابف الجز )192("الحرفيف متحركا؛ سمي كبيرا لكثرة كقكعو
كقكعو، كال يسمـ بذلؾ؛ إذ أفَّ اإلدغاـ الصغير أكثر كقكعا، ككذلؾ يتفؽ ذلؾ لكثرة 

فيو جميع القراء أم أفَّ كؿ الميجات العربيو قديما تنطؽ بو بخَلؼ الكبير ىك أقؿ 
كقكعا كخاص بأبي عمرك فقط أم أفَّ غيره مف القراء لـ يقرؤا بو، كربما سمكه كذلؾ 

تحقؽ ذلؾ بتسكيف اْلكؿ ثـ اإلدغاـ، أك نقؿ لقكتو إذ ىك إدغاـ متحرؾ بمتحرؾ، كي
صكت اْلكؿ لمثاني ثـ اإلدغاـ كىذا يتطمب جيدا أكبر، أما اإلدغاـ الصغير بتعريفو 
المسبؽ كالذم يشمؿ أحكاـ النكف الساكنو الثَلثة ىك أكثر بكثير مف اإلدغاـ الكبير، 

اف أكؿ الحرفيف كينقسـ إلى كبير: كىك ما ك كيقرب مف ىذا تعريؼ النكيرم قاؿ: "
لكثرة  فيو محركا ثـ يسكف لإلدغاـ فيك أبدا أزيد عمَل؛ كلذا سمى كبيرا، كقيؿ:

كقكعو، كقيؿ: لما فيو مف الصعكبة، كقيؿ: لشمكلو المثميف كالمتقاربيف 
 193))كالجنسيف."
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كينقسـ إلى قسميف: اْلكؿ إدغاـ المثميف كيحدث فيو تجانس كمي بإذابة  
 كيتحقؽ عمى ضربيف بتسكيف اْلكؿ ثـ إدغامو في الثاني، الصكت اْلكؿ في الثاني

ذكر ذلؾ أبك عمرك الداني: " اإلدغاـ يرد عمى ضربيف: إدغاـ المثميف...كحقيقة 
كمف أمثمة ذلؾ في الذكر )194(إدغاـ الحرؼ المتحرؾ في مثمو أف يسكف ثـ يدغـ

كقاؿ  196))﴾لًفيًو ىيدن  ﴿كقاؿ تعالى:)195(﴾الرًَّحٍيـ مَّمؾ﴿الحكيـ قاؿ تعالى: 
يىٍستىٍحييكفى ًنسىاءىكيـ﴿كقاؿ تعالى: 197))﴾لىذىىىبى ًبسىٍمًعًيـ﴿تعالى: فإدغاـ الميـ في )198(﴾كى

أختيا، كالياء الحمقية في مثيمتيا،كالباء كذلؾ كالنكف، إدغاـ كمي كذلؾ بإدغاـ اْلكؿ 
بني في الثاني عف طريؽ التماثؿ الرجعي المدبر؛ كذلؾ كثير في القرآف الكريـ كعميو 

 كَلـ بعض العرب.
إدغاـ المتقاربيف كذكر أبك عمرك الداني: "كحقيقة إدغاـ الحرؼ المتقارب أف الثاني:

زييّْفى ﴿كمف أمثمتو في الذكر الحكيـ قاؿ تعالى: )199(ينقمب إلى لفظ الثاني ثـ يدغـ"
اًت سىنيٍدًخميييـٍ ﴿كقاؿ تعالى)200(﴾ًلمنَّاسً  اًلحى إذابة كذلؾ تماثؿ رجعي مدبر ب 201))﴾الصَّ

صكت النكف في الَلـ في زيف لمناس، كصكت التاء في السيف مف الصالحات 
 سندخميـ بالطريقة التى ذكرىا الشيخ أبك عمرك الداني. 

كفي جميع ماسبؽ مف أحكاـ اإلدغاـ كصكره داعييا اْلكؿ كالعامؿ فييا يسر  
تي اتقف النطؽ، كتماثؿ الصكت بطريقة سيمة لممتكمـ؛ كذلؾ مف خكاص العربية ال

بأكمؿ جماؿ، كأحسف بياف، كعمى ىذا يظير أفَّ الصكت  -سبحانو–جماليا البارم 
ىك الداعي اْلكؿ كالرابط اْلجمؿ لتناسؽ الكَلـ، كنختـ بكَلـ أبي عمرك الداني يقكؿ 

                                                           
194

يضّبْ ثٓ س١ًل أثٛ يّوٚ اٌلأٟ، اإلكغبَ اٌىج١و، د: اٌلوزٛه يجل اٌوؽّٓ ؽسٓ اًٌبهف ، ـ: يبٌُ اٌىزت اٌكجًخ األٌٚٝ يبَ  ( (

3002 
195

 2سٛهح اٌفبرؾٗ ا٠٢ٗ  ( (
196

 4هح اٌجموٖ ا٠٢خ سٛ ( (
197

 30سٛهح اٌجموٖ ا٠٢ٗ  ( (
198

 49سٛهح اٌجموٖ ا٠٢ٗ  ( (
199

 اٌّوعى ٔفسٗ اٌػفؾخ ٔفسٙب ( (
200

 94سٛهح آي يّواْ ا٠٢ٗ  ( (
201

 57سٛهح إٌسبء ا٠٢خ  ( (
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 أفَّ اإلدغاـ تخفيؼ كتقريب،-أرشدؾ ا-في تفصيؿ اإلدغاـ بصكرة عامو: "اعمـ
متحرؾ مف غير أف يفصؿ بينيما بحركة أك كقؼ،  كىك كصمؾ حرفا ساكنا بآخر

فيصيراف بتداخميما كحرؼ كاحد، يرتفع المساف عنيما ارتفاعة كاحدة، كيمـز مكضعان 
نَّما أدغمت القراءكاحد طمبان لمتخفيؼ، ككراىة لَلستثقاؿ، بأف يزيمكا ألسنتيـ  ان،...كا 

   202))و."عف مكضع ثـ يعيدكىا إليو، إذ فيو مف التكمؼ ماال خفاء في
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 93ٚ92اٌّوعى اٌسبثك ظ  ( (
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 :الخاتمه

  المكفؽ العميـ، الغفكر الرحيـ الذم يكفؽ مف يشاء لمف يريد كبيدهالحمد
عمى أف كفقني لتكممة ىذا البحث المكمؿ لنيؿ درجة الماجستير، ممككت كؿ شيء. 

فقد اتبعت فيو المنيج الكصفي التحميمي ْلصؿ إلى نتائج، فيما أريد كشمؿ البحث 
ضكعات، كىي: الزيادة كالحذؼ، كاإلعَلؿ، كاإلدغاـ. كذلؾ ْلنَّيا مدار ثَلثة مك 

تقمبات الميزاف الصرفي، كالمدعاة اْلكلى لتغيير كتبديؿ الصكت، كتحصمت في 
 :عمى نتائج عدة أىميا ةكالقديم ةالمحدث ةنقاشيا كربط الدراسات المتفرق

قاقاتو كلـ تبرحو أف دراسة الصكت قديمان كانت تحت ظؿ دراسة الصرؼ كاشت-1
 .ةلدراسة مستقم

 استقمت بنيج جديد أصبح لو دارسكه كمتخصصكه. ةالحديث ةالدراسات الصكتي-2
مادة يفقد ال ةفصؿ الدراسات الصكتية في المغة الفصحى عف الدراسة الصرفي -3

 .مضمكنيا
في  ةإفراد الميجات الحديثة بدراسات مستقم -يرل الباحث -ينبغي فيما -4

لكف يقصد منيج الدكتكر  ةبعيدا عف الفصحى، كىناؾ دراسات ليجياْلصكات 
 إبراىيـ أنيس.

 يرل الباحث أف منيج ابف سينا ىك اْلكفؽ في دراسة اْلصكات.- 5
 بات الميزاف الصرفي ىك عامؿ صكتي.العامؿ في تقم-6
التي يؤخذ  ةتحكـ المغة لمذكؽ اإلنساني، كليس الذكؽ ليا مع مراعات القاعد-7

 منيا.
أكؿ مف عرؼ الصرؼ تعريفا عمميا متقنا ىك جماؿ الديف بف الحاجب في -8

 القرف السابع اليجرم.
 كآخر تعريؼ لعمماء الصرؼ القدامي كقؼ عند بف مالؾ رحمو ا     
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أكؿ دراسة صكتية في القرف الرابع قبؿ الميَلد، عند العرب كالينكد، أكؿ مف -9
، أبك الفتح عثماف بف جني. كأكؿ مف عرؼ الصكت تعريفا خاصا كقصده لذاتو

 أفرده براسة مستقمو ابف سينا رحمو ا.

مف أنكاع الحذؼ: حذؼ يبقى أثره كحذؼ ينتفي أثره، كحذؼ ْلجؿ الحكـ -10
 اإلعرابي. 

كىناؾ بعض النتائج مطكلو تعمـ مف خَلؿ البحث مثؿ اإلحصاء في بض     
 أساليب اإلدغاـ.
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 :التوصيات
عي اْلكمؿ لميقيف االمغة ىي التكافؽ اْلكؿ بيف فصائؿ البشر، كالدبما أفَّ 

يـ، كالذكؽ السميـ، تبقي كؿ جزئية فييا مكاف ككالعيش بسَلـ، كىي لغة الذكر الح
 بحث كاىتماـ.

 يكصي الباحث باَلتي: لكف فيما يخص البحث
كحكجة  الدراسات المغكية في تطكر مستمر فعمى الدارسيف مراعات مكاكبة العصر-أ 

 الناس، كتكجيييا نحك معطيات العصر.
سات الصكتيو تحتاج لمزيد مف التدقيؽ ْلٌنيا تختمؼ في كؿ عصر عف االدر -ب 

 .اف المختمفةداحثيف التكجو نحك الدرسات الميجية في البماَلخر، فعمي الب
القرآف بأداء قراء  صؿ دراسة اْلصكات الفصحى المضبكطةكذلؾ يرل أفَّ ف-ج 

 .ف الميجات الدارجةالكريـ ع
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 فهرس االيات القرآنية 

رقـ  السكرة طرؼ اَلية الرقـ
 اَلية

رقـ 
 الصفحة

 81 3 الفاتحة الرًَّحٍيـ مَّمؾ...() 1
ـى  ) 2 رىاطى اٍلميٍستىًقي  63 6 الفاتحة (اٍىًدنىا الصّْ
ٍيبى ًفيًو ىيدنل ًلٍمميتًَّقيفى  ) 3  52 1 البقرة (الـ * ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى
 81 4 البقرة ًفيًو ىيدنل...()  4
()اي  5 ـٍ بًّْي مىى ىيدنل ًمٍف رى  79 5 البقرة كلىًئؾى عى
ًمفى النَّاًس مىٍف يىقيكؿي آمىنَّا ًبالمَّو( ) 6  67 8 البقرة كى
 81 22 البقرة لىذىىىبى ًبسىٍمًعًيـ...()  7
ـى اٍْلىٍسمىاءى كيمَّيىا ثيَـّ )  8 مَّـى آىدى ًئكىًة...( كىعى مىى اٍلمىَلى ـٍ عى يي  42 21 البقرة عىرىضى
 79 23 البقرة فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمٍف ًمٍثًمًو( )  9
ٍيدى المًَّو ًمف بىٍعًد ًميثىاًقًو( )  12  82 27 البقرة الًَّذيفى يىٍنقيضيكفى عى
اًعؿه ًفي اٍْلىٍرًض ) 11 ًئكىًة ًإنّْي جى بُّؾى ًلٍممىَلى ٍذ قىاؿى رى كىاً 

ًميفىةن...(  خى

 54 32 البقرة

يىٍستىٍحييكفى ًنسىاءىكيـ...() 12  81 49 البقرة كى
ـٍ  )  13 قيكليكا ًحطَّةه نىٍغًفٍر لىكي دنا كى ميكا اٍلبىابى سيجَّ كىاٍدخي

) ـٍ طىايىاكي  خى

 63 58 البقرة

ًذ اٍستىٍسقىى ميكسىى ًلقىٍكًموً  )  14  56 62 البقرة ...(كىاً 
اءىكي  )  15 لىقىٍد جى  75 92 البقرة ـٍ ميكسىى ًباٍلبىيّْنىاًت(كى
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16  ( ) ًليٍّ كىالى نىًصيرو ـٍ ًمٍف ديكًف المًَّو ًمٍف كى ا لىكي مى  71 127 البقرة كى
ؿَّ سىكىاءى السًَّبيًؿ() 17 اًف فىقىٍد ضى يمى ٍف يىتىبىدًَّؿ اٍلكيٍفرى ًباإٍلً مى  75 128 البقرة كى
ٍمنىا اٍلبىٍيتى مىثىا)   18 عى ٍذ جى  74 125 البقرة ...(بىةن ًلمنَّاًس كىأىٍمنناكىاً 
ًميـه( )  19 ٍيرنا فىًإفَّ المَّوى شىاًكره عى مىٍف تىطىكَّعى خى  56 158 البقرة كى
22  ( ) ـٍ عىديكّّ ميًبيفه  68 168 البقرة كىالتىتىًبعيكا خيطيكىاًت الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكي
ةى كىآتىى الزَّكىاةى  )  21 ـى الصََّلى  55 177 البقرة (كىأقىا
22  ( )... ـٍ قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي  56 192 البقرة كى
ا...( )  23 ا أىٍكبىري ًمٍف نىٍفًعًيمى ٍثميييمى  79 219 البقرة كىاً 
ـى نىٍفسىوي  )  24 مىٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى فىقىٍد ظىمى  75 231 البقرة (كى
ـٍ يىطٍ  )  25 مىٍف لى  69 249 البقرة عىٍموي فىًإنَّوي ًمنّْي(كى
ثىًؿ  )  26 ثىؿي الًَّذيفى ييٍنًفقيكفى أىٍمكىالىييـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىمى مى

بَّةو   ...(حى

 76 261 البقرة

 82 14 آؿ عمراف زييّْفى ًلمنَّاًس...() 27
بّْكيـ...()  28 ـٍ رى  75 49 آؿ عمراف قىٍد ًجٍئتيكي
مى ) 29 ٍمنىا عى رَّ ا...(حى مىٍت ظيييكريىيمى مى ا ًإالَّ مىا حى ـٍ شيحيكمىييمى  54 147 آؿ عمراف ٍيًي
ـي المَّوي كىٍعدىهي( ) 32 دىقىكي لىقىٍد صى  76 152 آؿ عمراف كى
نىٍحفي  )  31 لىقىٍد سىًمعى المَّوي قىٍكؿى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى فىًقيره كى

 أىٍغًنيىاءي(

 72 181 آؿ عمراف

لىتىٍسمىعيفَّ ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا لى )  32 ـٍ كى ـٍ كىأىٍنفيًسكي فَّ ًفي أىٍمكىاًلكي تيٍبمىكي
 ...(اٍلًكتىابى 

 58 186 آؿ عمراف

ييًحبُّكفى أىٍف  )  33 ا أىتىٍكا كى الى تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى يىٍفرىحيكفى ًبمى
 ...(ييٍحمىديكا

 59 188 آؿ عمراف
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دى  )  34 رى أىحى تَّى ًإذىا حىضى ـي اٍلمىٍكتي قىاؿى ًإنّْي تيٍبتي حى ىي
)...  اٍَلىفى

 61 18 النساء

ا قىٍد  )  35 ـٍ ًمفى النّْسىاًء ًإالَّ مى ا نىكىحى آبىاؤيكي كىالى تىٍنًكحيكا مى
)... مىؼى  سى

 74 22 النساء

ميكدنا غىٍيرىىىا...() 36 ـٍ جي ـٍ بىدٍَّلنىاىي ميكديىي ٍت جي ا نىًضجى  77 56 النساء كيمَّمى
(ال)  37 ـٍ اًت سىنيٍدًخمييي اًلحى  82 57 النساء صَّ
ديكريىيـٍ  )  38 ًصرىٍت صي  77 92 النساء   )حى
39  ( )... ـٍ مىٍييىا ًبكيٍفًرًى  78 155 النساء بىٍؿ طىبىعى المَّوي عى
كا فىييعىذّْبيييـٍ عىذىابنا  )  42 كىأىمَّا الًَّذيفى اٍستىٍنكىفيكا كىاٍستىٍكبىري

ا  ...(أىًليمن
 56 172 النساء

فىطىكَّعىٍت لىوي نىٍفسيوي قىٍتؿى أىًخيًو فىقىتىمىوي فىأىٍصبىحى ًمفى  )  41
) اًسًريفى  اٍلخى

 55 32 المائدة

 78 59 المائدة اٍلًكتىاًب ىىٍؿ تىٍنًقميكفى ًمنَّا( قيٍؿ يىا أىٍىؿى )  42
 67 121 ئدةالما يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمىنيكا الى تىٍسأىليكا عىٍف أىٍشيىاء...()  43
ٍذ تىٍخميؽي ًمفى الطّْيًف كىيىٍيئىًة الطٍَّيًر...( )  44  72 129 المائدة كىاً 
ٍقتىنىا...( )  54 دى ـى أىٍف قىٍد صى نىٍعمى  67 113 المائدة كى
اًدًقيفى  )  46  62 119 المائدة ...(قىاؿى المَّوي ىىذىا يىٍكـي يىٍنفىعي الصَّ
اءىٍتييـي ا )  47 تَّى ًإذىا جى تىنىا...(حى ٍسرى  57 31 اْلنعاـ لسَّاعىةي بىٍغتىةن قىاليكا يىا حى
ٍيوً ) 48 نىاحى ا ًمٍف دىابَّةو ًفي اٍْلىٍرًض كىالى طىاًئرو يىًطيري ًبجى مى  53 38 اْلنعاـ (كى
 77 134 اْلنعاـ كىأىٍنعىاـه حيرّْمىٍت ظيييكريىىا...( )  49
ـٍ ًمٍف قىٍريىةو أىٍىمىٍكنىاىىا فىجى  )  52 كى ـٍ كى اءىىىا بىٍأسينىا بىيىاتنا أىٍك ىي

 ...(قىاًئميكفه 
 62 4 اْلعراؼ
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51  ( ) ًمٍيـو  56 112 اْلعراؼ يىأتيكؾى ًبكيًؿ سىاًحرو عى
ٍينىا ًإلىى ميكسىى ًإًذ اٍستىٍسقىاهي قىٍكميوي  )  52  57 162 اْلعراؼ ...(كىأىٍكحى
ةى...(كىالًَّذيفى ييمىسّْكيكفى ًباٍلًكتىاًب كىأىقىاميك  )  53  48 172 اْلعراؼ ا الصََّلى
ٍنس )   54 ـى كىًثيرنا ًمفى اٍلًجفّْ كىاإٍلً يىنَّ لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى  75 179 اْلعراؼ ...(كى
الىييـ...( )  55 يَّفى لىييـي الشٍَّيطىافي أىٍعمى ٍذ زى  66 48 اْلنفاؿ كىاً 
بىٍت( )  56 ـي اٍْلىٍرضي ًبمىا رىحي مىٍيكي اقىٍت عى  76 25 ةالتكب كىضى
57  ( ) ؿو ميًبيفو َلى بِّا ًإنَّا لىنىرىاىىا ًفي ضى  76 32 يكسؼ قىٍد شىغىفىيىا حي
ـٍ  )  58 ا كىادَّكىرى بىٍعدى أيمَّةو أىنىا أينىبّْئيكي ا ًمٍنييمى قىاؿى الًَّذم نىجى كى

 ًبتىٍأًكيًمًو فىأىٍرًسميكًف(
 65 45 يكسؼ

مىٍيًو فىقىاليكا سىَلى  )  59 ميكا عى (ًإٍذ دىخى ـٍ كىًجميكفى ا قىاؿى ًإنَّا ًمٍنكي  63 52 الحجر من
ـٍ سىًعيرنا( )  62 بىٍت ًزٍدنىاىي  77 97 االسراء كيمَّمىا خى
61  () ٍفنىا ًلمنَّاًس ًفي ىىذىا اٍلقيٍرآىًف ًمٍف كيؿّْ رَّ لىقىٍد صى  8 89 اْلسراء كى
نَّتىؾى قيٍمتى مىا شىاءى المَّوي  /) 62 ٍمتى جى لىٍكالى ًإٍذ دىخى  73 39 الكيؼ (كى
بىٍينىييـٍ )  63 مىى أىٍف تىٍجعىؿى بىٍينىنىا كى ا عى ٍرجن فىيىٍؿ نىٍجعىؿي لىؾى خى

 سىدِّا(
 78 94 الكيؼ

ا...()  64 ا بىٍينىييمى مى  64 65 مريـ رىبُّ السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض كى
ٍف يىٍكفي  )  65 مىى مى ـٍ عى  73 42 طو ميو...(ًإٍذ تىٍمًشي أيٍختيؾى فىتىقيكؿي ىىٍؿ أىديلُّكي
ا  ) 66 ٍأنىا بىٍعدىىىا قىٍكمن ٍمنىا ًمٍف قىٍريىةو كىانىٍت ظىاًلمىةن كىأىٍنشى ـٍ قىصى كى كى

) ًريفى  آخى
 77 11 اْلنبياء

كىاًمعي( )  67  77 42 الحج لىييدّْمىٍت صى
 73 12 النكر ...(لىٍكالى ًإٍذ سىًمٍعتيميكهي ظىفَّ اٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي  )  68
ا...( )  69 مىٍقنىا أىٍنعىامن نيٍسًقيىوي ًممَّا خى ٍيتنا كى  66 49 الفرقاف ًلنيٍحًييى ًبًو بىٍمدىةن مى
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ا  )  72 ًبيره ًبمى ٍنعى المًَّو الًَّذم أىٍتقىفى كيؿَّ شىٍيءو ًإنَّوي خى صي
)  تىٍفعىميكفى

 42 88 النمؿ

مىى اٍلبىًنيفى  )  71  59 153 تالصافا ...(أىٍصطىفىى اٍلبىنىاًت عى
72  () كفى ا كىانيكا يىٍفتىري مى ذىًلؾى ًإٍفكيييـٍ كى ٍنييـٍ كى مُّكا عى  71 28 اْلحقاؼ بىٍؿ ضى
73  ( ) ٍفنىا ًإلىٍيؾى نىفىرنا ًمفى اٍلًجفّْ يىٍستىًمعيكفى اٍلقيٍرآفى رى ٍذ صى  74 29 اْلحقاؼ كىاً 
ٍيتيميكىىا أىٍنتيـٍ كىآى  )  74 ـٍ ًإٍف ًىيى ًإالَّ أىٍسمىاءه سىمَّ  67 23 النجـ (بىاؤيكي
اًبيحى )   75 اءى الدٍُّنيىا ًبمىصى يَّنَّا السَّمى لىقىٍد زى  75 5 الممؾ (كى
تًّْؿ اٍلقيٍرآىفى تىٍرًتيَلنٍ  )  76 رى  72 4 المزمؿ (كى
ؿى ًبًو( )  77 ٍؾ ًبًو ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى رّْ  35 15 القيامة الى تيحى
ًر ًإذىا اتَّسىؽى( )  78  64 18 شقاؽاإلن كىاٍلقىمى
 52 1 الككثر (ًإنَّا أىٍعطىٍينىاؾى اٍلكىٍكثىرى  )  79
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